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รายงานการวิจัย 
 

ขวัญกําลังใจในการปฏิบติังานกับคุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจ 
สถานีตํารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

The Morale for Job Performance with Life Quality of Police,  
Bangplee Police Station, Samut Prakan Province  

 
                                                                                                      ชลัช  จงสืบพันธ1 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่อง ขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ตํ ารวจ  สถานีตํ ารวจภูธรบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา 
1)เพื่อศึกษาระดับขวัญในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 2)เพื่อศึกษาระดับ
คุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจ สถานี
ตํารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 3)เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธระหวาง ขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ตํารวจ  สถานีตํารวจภูธรบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยใชกลุมประชากรตัวอยาง
จากขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 124 คน โดยเก็บ
ขอมูลมาวิเคราะหดวยแบบสอบถามที่มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .8962 โดยใชสถิติ เชิง
พรรณนา ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean : X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) และวิเคราะห

ความสัมพันธ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
กับคุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจ โดยใช
สถิติหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(Correlation) 
ของ Pearson’s Correlation สรุปผลการศึกษาได 
ดังนี้ 
 ผลการศึกษา พบวา  ขาราชการตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรบางพลี  สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 31-40 ป รองลงมาคืออายุไมเกิน 30 
ป มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และ มี
สถานภาพสมรสอยูดวยกัน มีอายุราชการไม
เกิน  10  ป  และม ีอ ัต ร า เ ง ิน เ ด ือนอยู ใ น
ระหวาง 7,501-10,000 บาท  

ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็น
เกี่ยวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน พบวา 
โดยรวมขอมูลดานความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ปจจ ัยที ่ม ีผลกระทบตอกําลังขว ัญในการ
ปฏ ิบ ัต ิง าน  อยู ในระด ับปานกลาง  โดย
สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
ตามรายดาน คือ ดานความกาวหนาในการ
ทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดาน
ความรู สึกรับผิดชอบ  ดานความสัมพันธ

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร. อาจารยประจํา สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 
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กับเพื ่อนรวมงาน  ดานความพอใจในการ
ทํางาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  และ
ด า น ที ่ม ีค า เ ฉ ลี ่ย น อ ย ที ่ส ุด ค ือ  ด า น
คาตอบแทนและสวัสดิการ ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการ พบวา โดยภาพรวมขอมูลดาน
คุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจ  อยู ใน
ระดับปานกลาง โดยดานทัศนคติความพึง
พอใจในชีวิตมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก 
ดานสภาพแวดลอมทางสังคม ดานความพึง
พอใจในการร วมกิ จกรรมชุมชน  ด าน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และดานการพักผอน
หยอนใจ  เปนดนที่ มี ค า เฉลี่ ยนอยที่ สุ ด 
ตามลําดับ 

ผลการวิ เคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานกับ
คุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจ  สถานี
ตํารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
พบวา  ปจจัยขวัญกําลังใจของขาราชการ
ตํารวจ ประกอบดวย ดานความกาวหนา ดาน
คว ามสั มพั นธ กั บ เพื่ อนร วม ง าน  ด าน
ความรู สึก รับ ผิดชอบ  ด านความมั่นคง
ปลอดภัย ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
ดานความยุติธรรม ดานการยอมรับนับถือ 
ด านสวัสดิ การค าตอบแทน  ด านความ
รับผิดชอบ และดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพ
ชีวิตของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธร
ปกธงชัย  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรปราการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.01 โดยดานความสัมพันธกับเพื่อน

รวมงาน มีความสัมพันธทางบวกกับ คุณภาพ
ชีวิตของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธร
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มากที่สุด 
 
คําสําคัญ: ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน, 
คุณภาพชีวิต 

 
Abstract 

This research was The Morale for Job 
Performance with Life Quality of Police, 
Bangplee Police Station, Samut Prakan 
Province. The purposes of the research were 1) 
to study the morale level for job performance 
of police , Bangplee police station ,Samut 
Prakan province. 2) to study life quality level 
of police, Bangplee police station , Samut 
Prakan province. 3) to study the relationship 
between morale for job performance with life 
quality of police , Bangplee police station , 
Samut Prakan province. The sample consists 
of 124 police in Bangplee police station, 
Samut Prakan province. The data were 
collected by questionnaires and the reliability 
was 0.8962. The data analysis was used 
percentage, mean, standard deviation. The 
analysis of relationship betweenthe morale for 
job performance with life quality of police was 
used Pearson’s Correlation. 

The research revealed that police of 
Bangplee police station, the majority of sample 
had age between 31-40 years old , followed by 
people who aged not over 30 years, the 
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education background level was less than 
bachelor degree ,the marital status was stay 
together ,people who had the official age less 
than 10 years and the salary rate was between 
7,501-10,000 bath per month. 

The analysis result about morale level 
for job performance found that the overall was 
the opinion about factor affecting the morale 
for job performance at the moderate level that 
ranking in descending order of means, job 
advancement aspect was at the highest 
average, followed by sense of responsibility 
aspect, the co workers relation aspect , job 
satisfaction aspect , relationship with 
subordinate aspect , job environment aspect 
and the lowest aspect was the wages and 
compensation aspect respectively.  

The analysis result about life quality 
of police found that the overall was at the 
moderate level. By attitude of life satisfaction 
was at the highest average, followed by social 
environment aspect, satisfaction in community 
activities participation aspect, physical 
environment aspect and recreation aspect were 
at the lowest average respectively. 

The analysis result about the 
relationship between morale for job 
performance with life quality of police , 
Bangplee police station , Samut Prakan 
province found that morale factor of police 
consist of advancement , the co workers 
relation aspect, sense of responsibility aspect, 

security aspect, relationship with subordinate 
aspect ,justice aspect , recognition aspect, the 
wages and compensation aspect, 
accountability aspect and work place 
environment aspect and the positive 
relationship with life quality of police in 
Bangplee police station, Samut Prakan 
province with the statistically significant 
difference at .01. By the co worker relation had 
the positive relationship with life quality of 
police Bangplee police station, Samut Prakan 
province at the highest level. 
 
Keywords: The Morale for Job Performance, 
Life Quality 
 
บทนํา 

องคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงเปนหนวยราชการใน
สวนการบริหารสวนทองถ่ิน ที่จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารใหเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาล ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 และตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ไดออกระเบียบวาดวยการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 
เพื่อใหกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการ
ตางๆ ถือปฏิบัติ  เนื่องจากเทศบาลตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงนอกจากจะตอง
ปกครองบังคับบัญชาขาราชการ และพนักงาน
จางในหนวยงานแลว ยังตองเกี่ยวของกับการ
บริการสาธารณะ การพัฒนาทองถ่ินในเขตพื้นที่
รับผิดชอบใหเจริญรุงเรือง แลวยังตองคอยบําบัด
ทุกข  บํารุงสุขใหแกประชาชนในเขตพื้นที่
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รับผิดชอบ และบุคคลอื่นๆ โดยทั่วไปที่มาติดตอ
ราชการ  ดังนั้นเทศบาลตําบลศรีภูมิ จะตอง
ปฏิบัติราชการใหเกิดความใหเกิดความพึงพอใจ
แกประชาชนโดยทั่วไป คือ บริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตย  สุจริต  ขยัน  อดทนตอความทุกข
ยากลําบาก ไมมักมากในลาภผล  มุงบําเพ็ญตน
ให เ กิ ดประโยชน ต อประชาชนอย า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ถือธรรมเปน
ใหญ โปรงใส  สามารถตรวจสอบได 
 ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม เพื่อทราบถึงปญหาความสุข 
และความสัมพันธของประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   เพื่อนําผล
การศึกษาที่ ได รับไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อ
ยกระดับความสุข และพัฒนาความสัมพันธอัน
ดีงามระหวางองคการบริหารสวนตําบลศรีภูมิ 
กับประชาชน ในพื้นที่ ใหเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหดียิ่งขึ้นตอไป 
องคกรทุกองคกรไมวาจะเปนองคกรใดก็ตาม
ตางมุงมั่นพยายามใหองคกรเจริญกาวหนา 
และ  บรรลุ เปาหมายที่กํ าหนดไวอย างมี
ประสิทธิภาพ เชน องคกรของรัฐโดยมากจะ
มุงเปาหมายในการจัดการบริการสาธารณะ 
(Public Service) มีลักษณะเปนการใหบริการ
แกประชาชน โดยใหเกิดความพอใจ ทั้งนี้เพื่อ
สนองความต องการโดยส วนรวมของ
ประชาชนนั่นเอง หรือองคกรเอกชนสวนมาก
เนนแสวงหากําไรใหมากที่สุดแตอยางไรก็

ตามในการที่จะบรรลุเปาหมายขององคกรได
จะตองสรางระบบภายในขององคกรใหดี
เสียกอน  
 การที่องคกรจะบรรลุเปาหมายไดนั้น
มีความจําเปนตองใชทรัพยากรหรือปจจัย
สํ าคั ญ เป น  เ ครื่ อ งมื อพื้ นฐ านของการ
ดําเนินการทรัพยากรดังกลาวประกอบไปดวย 
คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ 
(Material) และวิธีการจัดการ (Management) 
หรือที่เรียกกันวา 4 ms ซ่ึงทรัพยากรคนนับวา
มีความสําคัญยิ่งทั้งนี้ เพราะคนเปนกลไกที่
สําคัญที่ทําใหกิจกรรมตางๆที่กําหนดขึ้นใน
องค กรดํ า เนิ นไปด วยดี และบรรลุ วั ต ถุ
เปาหมาย  
 ในการจัดคนเขาทํางานทุกองคกร
ตองการทรัพยากรคนที่มีความรู ความสามารถ 
มีความคิด มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง เมื่อไดคน
เขาทํางานแลวส่ิงที่จะตองคํานึงถึงตอไปคือ 
การรักษาคนใหมี ประสิทธิภาพในการทํางาน 
ซ่ึงคนเราจะมีประสิทธิภาพในการทํางานได
นั่นก็คือ ตองมีความอยากที่จะทําสิ่งนั้นหรือ
ตั้งใจกับสิ่งที่ทํานั่นก็คือ เร่ืองจิตใจ หรือขวัญ
และกําลังใจนั่นเองและเปนสิ่งที่ผูบริหารหรือ
ผูบังคับบัญชาไมควรมองขาม และควรให
ความสนใจเปนอยางมากเนื่องจากขวัญและ
กําลังใจก็เหมือนสุขภาพมนุษยที่ตองการเอา
ใจใสดูแลและรักษาใหมีระดับขวัญและ
กําลังใจใหสูงเสมอ ขวัญและกําลังใจที่ดีมีผล
สําคัญยิ่งตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงผูใตบังคับบัญชา
จะเต็มใจทําตอคําสั่งดวยความกระตือรือรน
และเต็มใจ และสงผลตอความสําเร็จของงาน
หรือภารกิจของหนวย  
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 สถานีตํารวจเปนหนวยงานหลักที่มี
ความสําคัญยิ่งในการที่จะปฏิบัติภารกิจให
บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว คือ สามารถ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยใหตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชน เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินมากที่สุดและมีหนาที่
รักษาความสงบเรียบรอย ตามระเบียบที่ทาง
ราชการมอบหมายและกําหนดเปนครั้งคราว
จะเห็นไดวางานตํารวจจัดเปนงานที่มีหนาที่
เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ประเทศ การปองกันเหตุรายไมใหเกิดขึ้น และ
การบริการตาง ๆ แกสมาชิกของสังคม เปน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน (กองบัญชาการตํารวจนครบาล, 
2530, 1) และยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
ชนบทเป นสั งคม เมื องมากขึ้ น เพี ย ง ใด 
ภาระหนาที่ในการจัดระเบียบสังคม  การ
รักษาความสงบเรียบรอย และการบริการใน
ดานตาง ๆ แกสมาชิกในสังคมยิ่งตกอยูกับ
ตํ ารวจมากยิ่ งขึ้น เท านั้น  (ปุระชัย  เป ยม
สมบูรณ, 2531,3) นอกเหนือจากการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สินของ
ประชาชนแลว  ตํารวจยังมีหนาที่ ในการ
บริการประชาชน ซ่ึงเปนงานสําคัญในฐานะ
เปนผูบําบัดทุกข บํารุงสุข ใหแกประชาชน 
และเปนสิ่ งที่สร างความเปนมิตรที่ดีตอ
ประชาชนดวยการปฏิบัติภาระหนาที่ของ
ตํ ารวจ  จะมีประสิทธิ ภาพและประสบ
ผลสํา เร็ จมากนอย เพี ยงใดมักขึ้ นอยู กับ
องคประกอบและปจจัยหลายประการ ซ่ึง

กําลังขวัญในการปฏิบัติงานถือเปนปจจัย
สําคัญประการหนึ่งในอันที่จะเปนสิ่งผลักดัน
ใหขาราชการตํารวจสามารถปฏิบัติงานเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายไดโดยกําลัง
ขวัญในการปฏิบัติงานสงผลตอประสิทธิภาพ
ของบุคคลในหนวยงานและปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอกําลังขวัญนั้นมีหลายลักษณะ ไดแก ปจจัย
ทางด านสภาพแวดลอม  ปจจั ยทางด าน
เศรษฐกิจ และปจจัยทางดานสังคม ถากําลัง
ขวัญของบุคคลในหนวยงานอยูในระดับต่ํา
อาจมีผลทําใหบุคลากรในหนวยงานนั้นมี
ความเบื่อหนายตองาน มีความเย็นชาตอกัน 
ไมตั้งใจทํางานหรืออาจลาพักโดยไมมีเหตุผล
เพียงพอ มีผลใหการปฏิบัติงานในหนวยงาน
นั้นไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  และการที่
ข า ร า ชก า รตํ า ร ว จต อ งประสบป ญห า
เชนเดียวกับคนทั้งประเทศยอมสงผลกระทบ
ตอขวัญกําลังในการปฏิบัติงานของตํารวจ
เชนกัน ประกอบกับการตองประสบปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน การถูกลงโทษ
ทัณฑและการตั้งกรรมการสอบทางวินัย การ
ใหออกจากราชการรายวัน การใหความดี
ความชอบที่ขาดความชอบธรรม  โดยใช
กระแสความรูสึกของสังคม ทําใหขาราชการ
ตํารวจเกิดความทอแท เกิดความตึงเครียดใน
การปฏิบัติงาน มีการดิ้นรนใหตัวขาราชการ
ในสื่อมวลชน  แขนงตางๆ โดยภาพรวมที่
ออกมาในแงลบ ทําใหประชาชนขาดความ
เชื่ อมั่ น  และไม ใหความร วมมือในการ
ปฏิบัติงานของตํารวจ และการปฏิบัติหนาที่
ใดๆ ของขาราชการตํารวจนั้นในบางครั้งแม
จะกระทําตามหนาที่ดวยความขยันหมั่นเพียร
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และซื่อสัตยสุจริตเพียงใดก็ตาม แตประชาชน
ที่ไมยอมรับและไมเขาใจในเหตุผลที่ตํารวจ
กระทําลงไป ก็ยอมวิพากษวิจารณการกระทํา
ของข า ร าชการตํ า รวจไปต า งๆ  นานา 
โดย เฉพาะข าราชการตํ ารวจชั้ น ผู น อย 
นอกจากจะถูกสังคมวิพากษวิจารณแลว ใน
บางครั้งยังถูกผูบังคับบัญชาเพงเล็งจนทําให
เสียขวัญหรือหมดกําลังใจ จนบางครั้งตอง
หาทางออกดวยการละเลยหรือละเวนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ยอมทําใหเกิดผลเสียแกงานและ
ภาพพจนของตํารวจทั้งทางตรงและทางออม 
ทั้งยังนํามาซึ่งความสูญเสียประโยชนโดย
สวนรวมอีกดวย 
 จากสภาพและความสําคัญของปญหา
ที่ เกิดขึ้นดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานกับ
คุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจ  สถานี
ตํารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
นําผลการศึกษาที่ไดไปพัฒนาขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติหนาที่ตํารวจอยางมีประสิทธิภาพ
และให มี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี  ซ่ึ งส งผลต อ
ประชาชนในสังคมและประเทศชาติสืบตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่ อศึ กษาระดั บขวัญในการ
ปฏิบัติ งานของข าราชการตํ ารวจ  สถานี
ตํารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิต

ของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
สมมติฐานในการศึกษา 

1. ร ะ ดั บ ข วั ญ กํ า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติ งานของข าราชการตํ ารวจ  สถานี
ตํารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู
ในระดับมาก 

2. ระดับคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ตํารวจ  สถานีตํารวจภูธรบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ อยูในระดับมาก 

3. ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ตํารวจ  สถานีตํารวจภูธรบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา  การศึกษา
คร้ังนี้มุงศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
กับคุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจ สถานี
ตํารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.1 ตั วแปรอิสระ  ได แก ขวัญ
กําลังใจ จํานวน 10 ดาน ประกอบดวย ดาน
ความกาวหนา ดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน ดานความรูสึกรับผิดชอบ ดานความ
มั่ นคงปลอดภั ย  ด านความสั มพันธ กั บ
ผูบังคับบัญชา ดานความยุติธรรม ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานสวัสดิการคาตอบแทน 
ความรับผิดชอบและดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน  
 1.2  ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพ
ชีวิต จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานสิ่งแวดลอม
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ทางกายภาพ ดานสภาพแวดลอมทางสังคม 
ดานการพักผอนหยอนใจ ดานทัศนคติความ
พึงพอใจในชีวิต และดานความพึงพอใจใน
การรวมกิจกรรมของชุมชน 

2. ขอบเขตดานพื้นที่ การศึกษาเรื่อง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิต
ของขาราชการตํารวจ  ประชากรที่ ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

3. ข อบ เ ข ต ด า น เ ว ล า  ผู ศึ ก ษ า
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหขอมูล
และสรุปผลการศึกษาในชวงเดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากร  
 ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษา
ค ร้ั งนี้  ได แก  ข าราชการตํ ารวจ  สถานี
ตํารวจภูธรบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
จํานวน 124 คน   
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่ องมือที่ ใช ในการวิจั ย  ไดแก 
แบบสอบถาม ที่ใชในการเก็บขอมูล มีจํานวน 
60 ขอ ซ่ึงแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ 
ไดแก อายุ อายุงาน ช้ันยศ รายได และระดับ
การศึกษา เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
(check list) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบางพลี   จังหวัด

สมุทรปราการไดแก ดานความกาวหนา ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความ
มั่ นคงปลอดภั ย  ด านความสั มพันธ กั บ
ผูบังคับบัญชา ดานความยุติธรรม ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานคาตอบแทนสวัสดิการ 
ด านสภาพแวดลอมในการทํ างาน  ด าน
ความรูสึกรับผิดชอบ และดานความพอใจใน
การทํางาน  จํ านวน  36 ขอ  ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Likert scale) 5 ระดับ  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถ า ม เ กี่ ย ว กั บ
คุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจ  สถานี
ตํารวจภูธรดานขุนทด  จังหวัดสมุทรปราการ
ไดแก  ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  ดาน
สภาพแวดลอมทางสังคม ดานการพักผอน
หยอนใจ ดานทัศนคติความพึงพอใจในชีวิต 
และดานความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม
ของชุมชน  จํ านวน  19 ขอ  ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Likert scale) 5 ระดับ  
 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ัง
นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสงแบบสอบถาม ใหกับ
ประชาการ จํานวน 124 คน ดวยตนเองและรอ
รับแบบสอบถามคืนจากกลุมประชากรดวย
ตนเอง ในชวงระหวางเดือน กรกฎาคม 2556 
ถึง ตุลาคม พ.ศ.2556 
 การสรางและการทดสอบเครื่องมือ 
 ในการศึกษาขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบางพลี   จังหวัด
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สมุทรปราการ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและ
หาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 ขั้ นตอนที่  1  ศึ กษา เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อสังเคราะหเนื้อหาท่ี
เกี่ยวของกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานกับ
คุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจ  สถานี
ตํารวจภูธรบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ และ
สรางเครื่องมือประเภทแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนที่ 2 สรางแบบสอบถาม โดย
การกําหนดประเด็นใหครอบคลุมตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย (conceptual framework) 
ทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยกําหนด
วัตถุประสงคของแบบตรวจรายการ (check 
list) และแบบมาตราสวนประมาณคา (rating 
scale) 
 ขั้นตอนที่ 3 การนําแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแกไข 
 ขั้ นตอนที่  4  นํ าแบบสอบถามที่
ปรับปรุงแกไขแลว นําไปทดลองใช (try out) 
กั บสถานี ตํ า รวจภู ธรบางแก ว  จั งหวั ด
สมุทรปราการ ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางในการ
วิจัยคร้ังนี้ จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคา
ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น  ( reliability) โ ด ย ห า ค า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ แ อ ล ฟ า ข อ ง ค ร อ น บ า ค 
(cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ .8962 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทําแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย
ตอไป 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา
ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณในการตอบ 

และนําไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ดังนี้ 

1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในเรื่อง อายุ 
อายุงาน ช้ันยศ รายได และระดับการศึกษา 
วิเคราะหคาความถี่และรอยละ นําเสนอในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย 

2. วิ เคราะหขอมูล เกี่ ยวกับขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ โดยการวิเคราะหหา
ค า เฉลี่ ย  ( mean) และ  ค าส วน เบี่ ย ง เบน
มาตรฐาน (standard deviation) ผูศึกษาได
กําหนดชวงการแปรผลคาเฉลี่ยของขอมูล โดย
ใชเกณฑในการแปลความหมายของคะแนน
เฉลี่ย โดยตัวกําหนดชวง (Interval) เทากับ 
1.33  

3. การทดสอบความสัมพันธระหวาง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิต
ของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบาง
พลี  จังหวัดสมุทรปราการ โดยคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient)  
 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง ขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ตํารวจ  สถานีตํารวจภูธรบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ สามารถแยกสรุปไดดังนี้ 

สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลสวน
บุคคล จากากรศึกษา พบวา โดยเฉลี่ยแลว
ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบางพลี สวน
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ใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป รองลงมาคืออายุ
ไม เกิน  30  ป  มีระด ับการศ ึกษาต่ํ า กว า
ปริญญาตรี และ มีสถานภาพสมรสอยูดวยกัน 
มีอายุราชการไม เกิน  10 ป  และม ีอ ัตรา
เงินเดือนอยูในระหวาง 7,501-10,000 บาท  

สวนที่ 2  ผลการวิเคราะหขอมูล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  ของขาราชการตํารวจ  สถานี
ตํารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
พบวา  โดยรวมขอมูลดานความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกระทบตอกําลังขวัญใน
การปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง โดย
สามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย
ตามรายดาน คือ ดานความกาวหนาในการ
ทํางาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ดาน
ความรู สึกรับผิดชอบ  ดานความสัมพันธ
กับเพื ่อนรวมงาน  ดานความพอใจในการ
ทํางาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  และ
ด า น ที ่ม ีค า เ ฉ ลี ่ย น อ ย ที ่ส ุด ค ือ  ด า น
คาตอบแทนและสวัสดิการ ตามลําดับ 

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหคุณภาพ
ชีวิตของขาราชการ สถานีตํารวจภูธรบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ พบวา  โดยภาพรวม
ขอมูลดานคุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจ 
อยูในระดับปานกลาง โดยดานทัศนคติความ
พึงพอใจในชีวิตมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
ไดแก ดานสภาพแวดลอมทางสังคม ดาน
ความพึงพอใจในการรวมกิจกรรมชุมชน ดาน
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ และดานการพักผอน
หยอนใจ  เปนดนที่ มี ค า เฉลี่ ยนอยที่ สุ ด 
ตามลําดับ 

ส ว น ที่  4  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ห า
ความสัมพันธระหวางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ตํารวจ  สถานีตํารวจภูธรบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ พบวา ปจจัยขวัญกําลังใจของ
ข า ร าชการตํ า รวจ  ประกอบด ว ย  ด าน
ความกาวหนา ดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน ดานความรูสึกรับผิดชอบ ดานความ
มั่ นคงปลอดภั ย  ด านความสัมพันธ กั บ
ผูบังคับบัญชา ดานความยุติธรรม ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานสวัสดิการคาตอบแทน 
ความรับผิดชอบ และดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน  มีความสัมพันธทางบวกกับ
คุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจ  สถานี
ตํารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดย
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มี
ความสัมพันธทางบวกกับ คุณภาพชีวิตของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ มากที่สุด  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ อยูในระดับมาก  

ผลการศึกษาพบวา ระดับขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สถานี
ตํารวจภูธร บางพลี อยูในระดับปานกลาง จึง
เปนการปฏิเสธสมมติฐาน 

2. ระดับคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ตํ ารวจ  สถานีตํ ารวจภูธรบางพลี  จั งหวัด
สมุทรปราการ อยูในระดับมาก 
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ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพ
ชีวิตของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ อยูในระดับปาน
กลาง จึงเปนการปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ตํ ารวจ  สถานีตํ ารวจภูธรบางพลี  จั งหวัด
สมุทรปราการ 

ผลการศึกษา พบวา ขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานทุกดานมีความสัมพันธกับ
คุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจ สถานี
ตํารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มี
ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  ที่ ระดับ  0 . 0 1  จึ ง เปนการยอมรับ
สมมติฐาน 
 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตของขาราชการ
ตํารวจ  สถานีตํารวจภูธรบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้อาจเพราะในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจจะตองอยูภายใตกรอบ
กฎหมายและระเบียบขอบังคับของขาราชการ
ตํารวจภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงอาจจะ
เปนที่ถูกใจและไมถูกใจขาราชการตํารวจแต
ละนาย ดังนั้น ในภาพรวมระดับขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจจึงอยู
ในระดับปานกลาง  ซึ ่งสอดคล องก ับผล
การศึกษาของ  สุรัตน สงเสริม (2542) ได
ทําการศึกษาเรื่อง กําลังขวัญของขาราชการ

ตํารวจชุมชนสัมพันธ สังกัดตําภูธรจังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวม
ขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
ซ่ึงผูศึกษาไดแยกอภิปรายผลเปน 2 สวน คือ 
สวนที่ 1 เร่ืองขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
และสวนที่ 2 เร่ืองคุณภาพชิตของขาราชการ
ตํารวจ ในดานสูง 3 ดาน ต่ํา 3 ดาน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 จากการศึกษาเรื่องขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ตํารวจ  พบวา  ดานความกาวหนาในการ
ทํางาน เปนดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงนาจะมี
สาเหตุมาจาก ขาราชการตํารวจมีความมุงหวัง
ในการปฏิบัติงาน เชื่อมั่นวาหากปฏิบัติงาน
ในอาชีพนี้ห รือในหนวยนี้ตอไปจะเกิด
ความกาวหนาในชีวิตราชการ  ดานความ
คิดเห็นตอความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานที่มี
ระดับกําลังขวัญในระดับปนกลาง เนื่องจาก
ขาราชการตํารวจจําเปนตองมีความสามัคคี
กันในการปฏิบัติงาน ไมมีการแตกแยกใน
ระหวางผูรวมงาน มีการรวมมือสนับสนุนใน
การปฏิบัติงานดวยความเต็มใจทั้งเรื่องงาน
และเรื่องสวนตัวเปนอยางดี ดานความรูสึก
รับผิดชอบ ขาราชการตํารวจชั้นประทวนมี
ระดับกําลังขวัญอยู ในระดับมากเชนกัน 
เนื่ องจากงานของตํ ารวจตองใชความรู
ความสามารถ ตลอดจนความรับผิดชอบตอ
บานเมืองและชีวิตทรัพยสินของประชาชนสูง  
ซ่ึงรวมไปถึงการทุมเทใหกับงานของตํารวจ
ในเวลาและนอกเวลาราชการดวยความเต็มใจ 
ผลการศึกษานี้จึงมีความสอดคลองในแตละ
ดานดังที่กลาวมา  
 สวนในดานที่ต่ํา จากผลการศึกษา
พบวาดานความมั่นคงปลอดภัยมีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด ซ่ึงเปนเพราะอาชีพตํารวจตองปฏิบัติ
หน าที่ เสี่ ยงอันตรายตอ ชีวิตตลอดเวลา 
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บางครั้งอาจมีภัยถึงครอบครัวและคนรอบขาง 
จึงทําใหดานนี้เปนดานที่ต่ําที่สุด นอกจากนี้
ยังพบวาดานคาตอบแทนและสวัสดิการเปน
อีกดานหนึ่งที่มีคา เฉลี่ยต่ํ ารองลงมา  อัน
เนื่องมาจากคาตอบแทนและสวัสดิการของ
ขาราชการตํารวจมีนอยมากเมื่อเทียบกับ
ภารกิจ  การปฏิบัติงาน และความเสี่ยงใน
อาชีพ และดานความยุติธรรมในการทํางาน
เ ป น อี ก ด า นหนึ่ ง ที่ เ ป น ป จ จั ย ที่ ทํ า ใ ห
ขาราชการตํารวจมีทัศนคติไมดีและขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  เพราะเชื่อวา
ทํางานเกงก็สูคนมีเสนสายไมได ยังมีระบบ
อุปถัมภค้ําคูณอยูในองคการ   

สวนที่ 2 จากการศึกษาเรื่องคุณภาพ
ชีวิตของขาราชการตํารวจ พบวา ดานทัศนคติ
ดานความพึงพอใจในชีวิต มีระดับปานกลาง 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด อาจเปนเพราะขาราชการ
ตํารวจมีความภาคภูมิใจในอาชีพ ซ่ึงเปน
อาชีพที่มีเกียรติยศชื่อเสียงและเปนผูที่ ถือ
กฎหมาย สามารถชวยเหลือประชาชนใหมี
ความปลอดภัยอยูอยางมีความสุขไดใน
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น  แ ล ะ ยั ง พ บ ว า ด า น
สภาพแวดลอมทางสังคมเปนดานที่มีคาเฉลี่ย
รองลงมาอีกดานหนึ่งซึ่งเปนเพราะอาชีพ
ตํารวจนั้นเปนที่ยอมรับนับถือในสังคมอาชีพ
หนึ่ง มีความมั่นคงในความเปนอยูในระดับ
ปานกลาง และดานความพึงพอใจในการมี
สวนรวมในกิจกรรมของชุมชนเปนอีกดานที่
มีคาเฉลี่ยสูงรองลงมา ซ่ึงเปนผลมาจากอาชีพ
ตํารวจตองใหบริการประชาชนและรวม
กิจกรรมของชุมชนทุกกิจกรรมเพื่อดูแลความ
สงบเรียบรอยใหกับงานตางๆ ของชุมชน 
  สวนในด านต่ํ า  พบว า  ด านการ
พักผอนหยอนใจ มีระดับปานกลางมี เปน
ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดเนื่องจากอาชีพตํารวจ
จําเปนตองปฏิบัติหนาที่ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อ

ดูแลความสงบเรียบรอย  ใหประชาชนได
นอนหลับอยางสบายใจเวลาค่ําคืน เที่ยวงาน
ประเพณีตางๆ ดวยความปลอดภัยทั้งทาง
รางกายและทรัพยสิน และระงับเหตุรายตางๆ 
ตลอดเวลา ซ่ึงปจจุบันมีขาราชการตํารวจไม
เพียงพอตองานดูแลประชาชน จึงทําใหมีเวลา
พักผอนนอย บางครั้งตองปฏิบัติหนาที่ใน
วันหยุดพักผอนเมื่อมีเหตุ และเรียกระดม
กําลังเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษ ซ่ึงตอง
พรอมตลอดเวลา จึงทําใหมีการพักผอนไม
เต็มที่   และยังพบวาดานสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพเปนอีกด านหนึ่ งที่มีค า เฉ ล่ียต่ํ า 
เนื่องมาจากคาตอบแทนและสวัสดิการนอย
ไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะบานพักขาราชการตํารวจมีจํานวน
น อ ย และแออั ด  ซ่ึ ง ข า ร า ชก า รตํ า ร ว จ
จําเปนตองพักอาศัยอยูในพื้นที่ที่ปฏิบัติหนาที่
เพื่อใหพรอมในการปฏิบัติหนาที่ 24 ช่ัวโมง 
ซ่ึงอาชีพตํารวจเปนอาชีพที่ตองพรอมโยกยาย
ตามคําสั่งตลอดเวลาจึงทําใหไมสามารถตั้ง
รากฐานบานที่อยูอาศัยไดเปนสวนใหญ และ
ยานพาหนะมีไมเพียงพอในการใหขาราชการ
ตํารวจใชในการออกปฏิบัติหนาที่ เปนอีก
เ ร่ืองที่ สําคัญมากเนื่องจากเปนสาเหตุให
ขาราชการตํารวจจําเปนตองกูเงินมาซื้อเพื่อ
ใชในการปฏิบัติหนาที่  ซ่ึงเปนเรื่องที่ไม
ถูกตองนัก เพราะทําใหขาราชการตํารวจเปน
หนี้สินเพิ่มขึ้น  
 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. สํานักงานตํารวจแหงชาติควรเพิ่ม
กําลังพลใหเหมาะสมกับสายงานและความ
รับผิดชอบเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. สํานักงานตํารวจแหงชาติควร
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อยานพาหนะ 
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หรือจัดงบประมาณซอมบํารุงเพื่อใหสามารถ
ใชในการปฏิบัติงานไดสะดวก 
 3. สํานักงานตํารวจแหงชาติควร
จัดสรรเงินคาตอบแทนใหกับขาราชการ
ตํารวจใหเหมาะสมกับลักษณะงาน เพราะ
ลักษณะงานของขาราชการตํารวจจะมีความ
เสี่ยงมากกวางานประเภทอื่น ๆ 
 4.  สํานักงานตํารวจแหงชาติควร
จัดทําประกันชีวิต เพื่อคุมครองเจาหนาที่
ตํารวจหากได รับอันตรายจากการปฏิบัติ
หนาที่  และควรเพิ่มสวัสดิการชวยเหลือ
ครอบครัวของเจ าหนาที่ตํ ารวจในกรณี
เสียชีวิต ในขณะปฏิบัติหนาที่ 
 5. ควรปลูกฝงคานิยมที่ดีใหกับ
ขาราชการตํารวจ เชน การปฏิบัติหนาที่เพื่อ
บริการประชาชนดวยความถูกตองและ
ยุติธรรม เพื่อความสงบสุขของประชาชน 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
  1. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
ตํารวจ โดยควรแยกออกเปนสายงานปฏิบัติ
เพื่อทราบถึงสาเหตุ  อุปสรรค  และความ
ตองการของเจาหนาที่ตํารวจ ในแตละสายงาน 
 2. ควรมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ  โดย
เปรียบเทียบกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการตํารวจ โดยเปรียบเทียบกับ
สถานีตํารวจภูธรอื่น ๆ  
 3. ควรเพิ่มการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อวิเคราะหหาขอมูลในเชิงลึกอันจะทําให
ทราบถึ งปญหาและอุปสรรคที่ มี ผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตํารวจ 
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