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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ คี วามมุํงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพชีวิตในการทางานกับแรงจูงใจของข๎าราชการ
ตารวจ สถานีตารวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนครกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วยข๎าราชการตารวจยศชั้นประทวน
จานวน 28 คน และยศชั้นสัญญาบัตร จานวน 23 คน รวมทั้งหมด 51 คนเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ซึ่งถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานกับแรงจูงใจของข๎าราชการตารวจ
สถิ ติที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย ได๎ แ กํ คํ า ร๎ อ ยละ คํ า เฉลี่ ย สํ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน คํ า t-test และสหสั ม พั น ธ๑ อ ยํ า งงํ า ย (Simple
Correlation)
ผลการวิจัย พบว่า
1. คุณภาพชีวิตในการทางานของข๎าราชการตารวจ โดยรวมอยูใํ นระดับ ปานกลาง
2. แรงจูงใจในการทางานของข๎าราชการตารวจ โดยรวมอยูใํ นระดับมาก
3. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทางานของข๎าราชการตารวจ จาแนกตามชัน้ ยศ โดยรวมไมํแตกตํางกันอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติ
4. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทางานของข๎าราชการตารวจจาแนกตามประสบการณ๑การทางาน โดยรวม
และด๎านการสํงเสริมความก๎าวหน๎าและความมั่นคง ในหน๎าที่การงาน แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
5. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทางานของข๎าราชการตารวจ จาแนกตามชั้นยศ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน
6. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการทางานของข๎าราชการตารวจ จาแนกตามประสบการณ๑การทางาน โดยรวมและ
รายด๎านไมํแตกตํางกัน
7. คุณภาพชีวิตในการทางานกับแรงจูงใจของข๎าราชการตารวจ มีความสัมพันธ๑กัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05โดยมีคาํ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (r = 0.774) เป็นความสัมพันธ๑เชิงบวก และขนาดของความสัมพันธ๑อยูใํ นระดับสูง
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ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the relationship between quality of working life and motivation to
work of the police officers at the Kutbak Local Police Station, SakonNakhon province. A sample used in this study
consisted of 28 warrant police officers and 23 commissioned policed officers, totaling 51 people. The tool used to collect
data was a 5-rating scale questionnaire which asked about quality of working life and motivation to work of the police
officers. Statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test and simple correlation.
The results of study were as follows:
1. The overall quality of working life of police officers was at the moderate level.
2. The overall motivation to work of police officers was at the high level.
3. From the comparison of quality of working life among the police officers based on class and rank, there
was found not significantly different as a whole.
4. From the comparison of quality of working life of police officers based on work experience, there was
found a significant difference among them at the .05 level as a whole and in the aspect of job advancement and
stability promotion.
5. From the comparison of motivation to work among the police officers based on class and rank, there was
found not different as a whole and each aspect.
6. From the comparison of motivation to work among the police officers based on work experience, there
was found not different as a whole and each aspect.
7. Quality of working life and motivation to work among the police officers were highly and positively correlated
with the coefficient of r = 0.774.

ภูมิหลัง
สภาวะปัจจุบันสังคมไทยได๎รับผลกระทบจากความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี ตามกระแสโลกาภิวัฒน๑ ทาให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วทั้งทางด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สํงผลให๎การดารงชีวิตอยูํของมนุษย๑เปลี่ยนแปลง
ไป ปัจจัยเหลํานั้นเข๎ามามีอทิ ธิพลในบทบาทหน๎าที่การงาน และคุณภาพในการทางานมากขึ้นและการทางานมีความสาคัญตํอ
ชีวติ มนุษย๑ เพราะวําการทางานเป็นแหลํงที่มาของรายได๎อันจะนามาซึ่งอาหาร สินค๎า และบริการที่มนุษย๑ใช๎เป็นปัจจัยสาคัญ
ในการดารงชีวิต นอกจากนัน้ การทางานยังเป็นการกาหนดตาแหนํงและบทบาทของบุคคลในสังคม รวมทั้งให๎ประสบการณ๑ที่
มีคุณคําแกํชวี ติ อีกด๎วย คุณภาพชีวิตในการทางาน (quality of work life) การทางานจึงเป็นสํวนหนึ่งของการดารงชีวติ ถ๎าหาก
เวลาสํวนใหญํของชีวิตคนเราได๎อยูํกับสิ่งที่ตนเองพอใจ ชีวิตนั้นก็จะมีคุณคําและมีความสุข ในทางกลับกันหากชีวิตของเรา
สํวนใหญํต๎องผจญกับงานที่มีปัญหานําเบื่อ ไมํมีความเจริญก๎าวหน๎า ไมํมีความปลอดภัย ไมํมีเวลาให๎กับครอบครัว ก็จะเกิด
ความเครียด ความกังวล ความคับข๎องใจ ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอตนเองและบุคคลรอบข๎าง เมื่อคนต๎องใช๎ชีวิตสํวนใหญํอยูํกับ
การทางาน คุณภาพชีวิตในการทางานนับได๎วําเป็ นสํวนที่สํงเสริมเกื้อหนุนให๎คุณภาพชีวิตดีขึ้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณภาพชีวิตในการทางานเป็นสิ่งที่ต๎องพัฒนาควบคูํกันไป (ทองศรี กาภู ณ อยุธยา, ชาติชาย ณ เชียงใหมํ และเจิมจันทร๑
ทองวิวัฒน๑, 2534, หน๎า 26, อ๎างถึงใน สรินยา จรุงพัฒนานนท๑, 2548, หน๎า 1) การสร๎างแรงจูงใจในการทางานก็เป็นสิ่งสาคัญ
และจาเป็นอยํางยิ่งที่จะชํวยให๎การทางานบรรลุเปูาหมาย ความพึงพอใจและทัศนคติที่ดใี นการทางานยํอมจะเกิดในตัวบุคลากร
โดยไมํยาก หากองค๑การใช๎แรงจูงใจเป็นตัวกระตุ๎น
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การกระตุ๎นและจูงใจบุคลากรให๎เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะชํวยให๎บุคลากรเกิด
ความพอใจ เกิ ดความรัก ความศรัทธา เสียสละทุํม เทกาลังกาย ก าลังใจ สติปัญญา เพื่อหาทางปรับปรุ งให๎ งานนั้น ๆ
เจริญก๎าวหน๎ายิ่งขึ้นไป ดังนั้นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ผู๎บังคับบัญชาหรือผู๎ บริหาร
จะต๎องให๎ความสาคัญเป็นอยํางยิ่ง โดยเฉพาะอยํางยิ่งในวงการตารวจ มักจะตกเป็นขําวปรากฏในสื่อมวลชนในทางเสื่อมเสีย
อยูํเสมอเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน๎าที่ และความประพฤติของข๎าราชการตารวจในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะระดับชั้นต่ากวํา
สัญญาบัตร อันได๎แกํ พลตารวจ ถึ งดาบตารวจ นอกจากนี้มักจะมีการวิ่งเต๎นโยกย๎ายเปลี่ยนสายงานการปฏิบัติงานหน๎าที่
และข๎าราชการตารวจลาออกจากราชการไปเป็นจานวนมาก ซึ่งสานักงานตารวจแหํงชาติได๎มีนโยบายให๎หนํวยงานในสังกัด
ปรับปรุงการบริหารงานให๎มีประสิทธิภาพอยูํตลอดเวลา โดยมุํงเน๎นการรักษาระเบียบวินัย ความประพฤติ การสร๎างจิตสานึก
ให๎มีคุณธรรม จริยธรรมและสํงเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน เพื่อให๎การปฏิบัตภิ ารกิจและหน๎าที่ในความรับผิดชอบ
บังเกิดผลดีที่สุด (วิชาญ เคยการ, 2548, หน๎า 1)
สานักงานตารวจแหํงชาติ ได๎ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาข๎าราชการตารวจในการที่จะทาให๎มี
มาตรฐานในการด ารงชีวิต ที่ดี ขึ้น เห็ น ได๎จ ากแผนพั ฒ นาส านั ก งานต ารวจแหํ งชาติ พ.ศ.2550 - 2554 มีแ นวทางการ
ดาเนินงานที่จะพัฒนาคําตอบแทนที่ข๎าราชการได๎รับและสิทธิประโยชน๑ตําง ๆ ให๎เหมาะสมกับตาแหนํงตามลักษณะคุณภาพ
ของงานรวมทั้งมีการสํงเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให๎ขา๎ ราชการตารวจ ได๎มีโอกาสพัฒนาความรู๎ความสามารถในแตํละวิชาได๎
อยํางกว๎างขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาความรู๎ความสามารถของตนเองให๎มากยิ่งขึ้น ทาให๎สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ยังวางแนวทางที่จะจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน๑ขั้นพื้นฐาน และที่จาเป็นตํอ
การปฏิบัตงิ านทุกประเภทให๎ขา๎ ราชการตารวจและครอบครัวได๎รับด๎วยความรวดเร็วเสมอภาค เป็นธรรม เพียงพอ เหมาะสม
กับภารกิจ หน๎าที่และความเสี่ยงภัย ตลอดจนพัฒนาการของสวัสดิการในรูปแบบใหมํตามศักยภาพของหนํวยงาน สิ่งเหลํานี้
เป็นปัจจัยสาคัญที่สงํ ผลกระทบตํอขวัญและกาลังใจของข๎าราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนคร เป็นหนํวยงานสํวนหนึ่งของสานักงานตารวจแหํงชาติ ที่มีบทบาทและ
หน๎าที่ในการปูองกัน การรักษาความสงบเรียบร๎อย และการพัฒนาชํวยเหลือประชาชนในพื้นที่ จากภารกิจและหน๎าที่ได๎บํง
บอกถึงความสาคัญของหนํวยงานซึ่งเป็นสํวนหนึ่งในการสํงเสริมสนับสนุนให๎ภารกิจตําง ๆ ของสานักงานตารวจแหํงชาติ
สาเร็ จ ลุลํ ว งอยํางมีประสิ ทธิภ าพ และสํง ผลตํอ ความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย๑สิน ของประชาชน ตลอดจนความสงบ
เรียบร๎อยของสังคม ดังนั้นข๎าราชการตารวจจึงควรเป็นบุ คลากรที่มีคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการทางานอยูํในระดับที่
สามารถทาให๎หนํวยงานบรรลุภารกิจตําง ๆ ได๎ ด๎วยเหตุนผี้ ู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพชีวิตในการทางาน
กับแรงจูงใจของข๎าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนคร ผลที่ได๎จากการวิจัยครั้ งนี้เพื่อนาเสนอเป็น
ข๎อมูลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข๎าราชการตารวจ อัน จะสํงผลตํอองค๑กร คือ ชํวยเพิ่มผลผลิตของ
องค๑ ก ร ชํว ยเพิ่ม พู น ขวั ญ ก าลั ง ใจของผู๎ ปฏิ บัติง านตลอดจนเป็ น แรงจู ง ใจในการทางานและชํว ยปรั บ ปรุ ง ศั ก ยภาพของ
ผู๎ปฏิบัตงิ านอีกด๎วย
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ความมุ่งหมายการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานกับแรงจูงใจของข๎าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนคร
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการทางานกับแรงจูงใจของข๎าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรกุดบาก
จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะสํวนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพชีวิตในการทางานกับแรงจูงใจของข๎าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธร
กุดบาก จังหวัดสกลนคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยมุํงศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพชีวิตในการทางานกับแรงจูงใจของข๎าราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีคุณลักษณะสํวนบุคคล คือ ชั้นยศ และประสบการณ๑การทางาน เป็นตัวแปร
เพื่อการศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได๎ดังกรอบแนวคิดของการศึกษา ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

คุณลักษณะส่วนบุคคล
ของข้าราชการตารวจ
1. ชั้นยศ
1.1 ชัน้ ประทวน
1.2 ชั้นสัญญาบัตร
2. ประสบการณ๑การทางาน
2.1 น๎อยกวํา 10 ปี
2.2 10 ปีขนึ้ ไป

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
คุณภาพชีวิตในการทางานของข้าราชการตารวจ
1. คําตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ
2. สิ่งแวดล๎อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
3. โอกาสในการพัฒนาความรู๎ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
4. การสํงเสริมความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในหน๎าที่การงาน
5. การมีสวํ นรํวมและเป็นที่ยอมรับทางสังคม
6. ความมีระเบียบกฎเกณฑ๑และความเป็นธรรมในการปฏิบัตงิ าน
7. ความสมดุลระหวํางการดาเนินชีวติ สํวนตนกับชีวติ การทางาน
8. ความสัมพันธ๑ระหวํางงานที่ปฏิบัตกิ ับสังคมในชุมชน

แรงจูงใจในการทางานของข้าราชการตารวจ
1. ความสาเร็จของงาน
2. การยอมรับนับถือ
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ความรับผิดชอบ
5. ความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การทางาน
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)โดยศึกษาแนวความคิดและค๎นคว๎าข๎อมูลเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎อง และใช๎แบบสอบถามทาการสารวจความคิดเห็นคุณภาพชีวติ ในการทางานกับแรงจูงใจของข๎าราชการตารวจ สถานี
ตารวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนคร ดังนี้
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรกลุํมเปูาหมายที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ ข๎าราชการตารวจ สังกัดสถานีตารวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนคร
จานวน 51 คน (สถานีตารวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนคร, งานธุรการกาลังพลและวินัย. พฤษภาคม 2556)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข๎อมูล
โดยมีลักษณะผสมระหวํางคาถามแบบสอบถามปลายเปิด (Open form) และแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed form)
แบบประมาณคํา Rating Scale (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน๎า 216) มีโครงสร๎างแบบสอบถาม ดังนี้
สํวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสํวนบุคคล
สํวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
1. ศึกษาเอกสาร ตารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับเรื่องแรงจูงใจในการทางาน เพื่อนามาวิเคราะห๑
แนวทางในการสร๎างแบบสอบถาม
2. กาหนดแนวคิดที่จะนามาใช๎ในการสร๎างแบบสอบถาม
3. ศึกษาหลักเกณฑ๑ วิธีการสร๎างแบบสอบถามและศึกษาแบบสอบถาม ที่นักวิชาการหรือผู๎ทรงคุณวุฒิ
สร๎างไว๎แล๎วนาข๎อมูลที่ได๎มาศึกษามาประมวล และพิจารณากาหนดโดรงสร๎างเพื่อให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค๑
แล๎วเขียนแบบสอบถามฉบับหนึ่งนาเสนออาจารย๑ที่ปรึกษาเพื่อขอคาชี้แนะ ตรวจสอบและแก๎ไขให๎เหมาะสมนาแบบสอบถาม
เสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช๎ภาษา (Wording)
4. ปรับปรุงและแก๎ไขแบบสอบถาม ตามคาแนะนาของคณะกรรมการผู๎เชี่ยวชาญ และนาไปทดลองใช๎
(Try out) กับกลุมํ ตัวอยํางในเขตพื้นที่ใกล๎เคียง
5. นาข๎อมูลที่ได๎จากการการจัดเก็บข๎อมูล เพื่อหาคุณภาพแบบสอบถาม เพื่อทดสอบหาคําความเชื่อมั่น
โดยใช๎วธิ ีการหาคําสัมประสิทธิ์อัลฟุา (α) ตามสูตรของครอนบาค (Lee J. Cronbach) กาหนดคําความเชื่อมั่นไมํต่ากวํา 0.70
(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน๎า 258, 260) ได๎คาํ ความเชื่อมั่นเทํากับ 0.90
วิธีดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู๎วิจัยได๎กาหนดขั้นตอนการเก็บรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามที่ได๎รับการแก๎ไขและปรับปรุงแล๎ว
ดังนี้
1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห๑ตอบแบบสอบถามจากสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร
2. จัดเก็บข๎อมูลโดยการใช๎แบบสอบถามโดยผู๎วจิ ัยดาเนินการจัดเก็บข๎อมูลเอง จานวน 51 คน
3. รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบจานวนแบบสอบถาม ความถูกต๎องและสมบูรณ๑ของแบบสอบถาม
และนาไปวิเคราะห๑ขอ๎ มูลตํอไป
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สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู๎วจิ ัยใช๎สถิตใิ นการวิเคราะห๑ขอ๎ มูลดังนี้
1. สถิตทิ ี่ใช๎ในการวิเคราะห๑คณ
ุ ภาพของเครื่องมือ ได๎แกํ
-การหาคําอานาจจาแนกรายข๎อ (IOC) และการหาคําความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาคําสัมประสิทธิ์
แอลฟุา (α) ตามสูตรของครอนบาค (Lee J. Cronbach)
2. สถิติพ้ืนฐาน ได๎แกํ ความถี่ (frequency) คําเฉลี่ย (mean) ร๎อยละ (percentage) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) ตัวอยําง (Frequency)
3. สถิตทิ ี่ใช๎ในการทดสอบสมมติฐาน ได๎แกํ
-สถิติ independent sample t –test
4. การวิเคราะห๑โดยใช๎คําสัมประสิทธ๑สหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน (Pearson’s Product moment correlation coefficient)

สรุปผลการวิจัย
1. ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา กลุํมตัวอยํางมีจานวน 51 คน พบวํากลุํม
ตัวอยําง มีชั้นยศ เป็นข๎าราชการตารวจชั้นประทวน จานวน 28 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.90 และเป็นข๎าราชการตารวจชั้น
สัญญาบัตร จานวน 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.10 มีประสบการณ๑การทางาน 10 ปี ขึ้นไป จานวน 27 คน คิดเป็นร๎อยละ
52.94 มีประสบการณ๑การทางานน๎อยกวํา 10 ปี จานวน 24 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.06
2. คุณภาพชีวิตในการทางานของข๎าราชการตารวจ โดยรวมและรายด๎าน อยูํในระดับ ปานกลาง
3. แรงจูงใจในการทางานของข๎าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยูํในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านความสาเร็จของงาน ด๎านความรับผิดชอบ ด๎านการยอมรับนับถือ ด๎านลักษณะงานที่
ปฏิบัติ อยูใํ นระดับมาก และด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การทางาน อยูํในระดับปานกลาง
4. เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทางานกับแรงจูงใจของข๎าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรกุดบาก จังหวัด
สกลนคร จาแนกตามชั้นยศ และประสบการณ๑การทางาน
4.1 คุณภาพชีวิตในการทางานของข๎าราชการตารวจ จาแนกตามชั้นยศ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน
4.2 คุณภาพชีวิตในการทางานของข๎าราชการตารวจ จาแนกตามประสบการณ๑การทางาน โดยรวมและด๎านการ
สํงเสริมความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในหน๎าที่การงาน แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
4.3 แรงจูงใจในการทางานของข๎าราชการตารวจ จาแนกตามชัน้ ยศ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน
4.4 แรงจูงใจในการทางานของข๎าราชการตารวจ จาแนกตามประสบการณ๑การทางาน โดยรวมและรายด๎าน
ไมํแตกตํางกัน
5. คุณภาพชีวิตในการทางานกับแรงจูงใจของข๎าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนคร มี
ความสัมพันธ๑กัน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ (r = 0.774) เป็นความสัมพันธ๑เชิงบวก
และขนาดของความสัมพันธ๑อยูใํ นระดับสูง

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพชีวิตในการทางานกับแรงจูงใจของข๎าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรกุด
บาก จังหวัดสกลนคร ผู๎วิจัยมีขอ๎ เสนอแนะ 2 ด๎าน ดังนี้
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1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยพบวํา คุณภาพชีวิตในการทางานกับแรงจูงใจของข๎าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรกุดบาก
จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด๎านอยูใํ นระดับปานกลาง สรุปได๎ดังนี้
1.1 คุณภาพชีวิตในการทางานของข๎าราชการตารวจ มีความเห็นด๎วยในระดับปานกลาง ด๎านที่มีระดับคําเฉลี่ย
น๎อยที่สุดคือ ด๎านคําตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ เงินเดือนที่ทํานได๎รับทัดเทียมกับข๎าราชการฝุายอื่น ๆ มีคําเฉลี่ยน๎อย
ที่สุด ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงเงินเดือนหรือคําตอบแทนให๎กับข๎าราชการตารวจสูงขึ้น โดยให๎เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
และคําใช๎จํายที่สูงขึ้นในแตํละวัน โดยคําตอบแทนที่จํายอิงกับหนํวยงานที่ทางานในลักษณะเดียวกัน คืองานที่ใช๎กฎหมาย
บังคับ และรักษาความสงบเรียบร๎อย เชํน อัยการ ผู๎พิพากษา ซึ่งมีเงินเดือนและคําตอบแทนที่สูงกวํ าข๎าราชการตารวจมาก
และข๎าราชการตารวจยังมีลักษณะเสี่ยงภัยมากกวํา ซึ่งการปรั บปรุงเงินเดือนและคําตอบแทนตําง ๆ นั้น เป็นการสร๎า ง
แรงจูงใจและสร๎างขวัญกาลังใจให๎กับข๎าราชการตารวจ ซึ่งระดับความพอใจนําจะดีข้นึ แตํอยํางไรก็ตามข๎าราชการตารวจควร
ต๎องทาความเข๎าใจในเรือ่ งของเงินเดือนและคําตอบแทนของข๎าราชการตารวจ
1.2 คุณภาพชีวิตในการทางานของข๎าราชการตารวจ มีความเห็นด๎วยในระดับมาก คือด๎านความสัมพันธ๑ระหวําง
งานที่ ปฏิบัติกับสัง คมในชุมชน ทํ า นมีความภาคภู มิใจวํา หนํวยงานสามารถทาประโยชน๑แกํ ประเทศชาติและประชาชน
หนํวยงานควรให๎การสนับสนุนและเสริมสร๎างจิตสานึกในการให๎บริการแกํประชาชน คุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย
ของข๎าราชการตารวจ ให๎มีทัศนคติและจิต วิญญาณในการให๎บริก ารที่ดี เน๎นการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยการยึดประโยชน๑ของ
ประชาชนที่จะได๎รับเป็นที่ตั้ง เมื่อประชาชนมีความพึงพอใจในการให๎บริ การของข๎าราชการตารวจ ก็จะสํงผลให๎ข๎าราชการ
ตารวจมีความภาคภูมิใจ มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่อยํางเต็มกาลังสามารถ นาไปสูํความผูกพันตํอองค๑การใน
ระดับสูงขึน้
1.3 แรงจูงใจในการทางานของข๎าราชการตารวจ มีความเห็นด๎วยในระดับปานกลาง ด๎านที่มีระดับคําเฉลี่ ยน๎อย
ที่สุด คือด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การทางาน รองลงมาคือด๎านการยอมรับนับถือ และด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะเห็น
วํา ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การทางานนั้น มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด อาจเป็นเพราะวํา ข๎าราชการตารวจมีความภูมิใจในการ
ประกอบอาชีพและมีความพอใจในระดั บหนึ่งในความมั่นคงของอาชีพ แตํก็ยังมีความต๎องการที่จะเลื่อนตาแหนํงให๎สูงขึ้น
สานักงานตารวจแหํงชาติ ผู๎บังคับบัญชาระดับตําง ๆ ควรเพิ่มขวัญกาลังใจแกํข๎าราชการตารวจที่ปฏิบัติหน๎าที่ โดยยึดหลัก
“จัดคนให๎เหมาะสมกับงาน” (Put the Right man to the right job) โดยพิจารณาจากความรู๎ความสามารถ ประสบการณ๑
ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
1.4 แรงจู งใจในการทางานของข๎ า ราชการตารวจ มีค วามเห็น ด๎ว ยในระดับมาก คือ ด๎ า นความรั บผิ ดชอบ
รองลงมาคือ ด๎านความสาเร็จของงาน ซึ่งทาให๎เห็นวํา ข๎าราชการตารวจมีความภูมใิ จในผลงานที่ทาสาเร็จแล๎ว รวมทั้งรู๎สึกวํา
ตนเป็นสํวนหนึ่งที่ทาให๎งานของหนํวยงานประสบความสาเร็จ รวมทั้งงานที่ตนรับผิดชอบในปัจจุบันเป็นงานที่มีความสาคัญตํอ
ความสาเร็จโดยรวมของหนํวยงาน ดังนัน้ หนํวยงานควรให๎ความสาคัญกับการสนับสนุนให๎ขา๎ ราชการตารวจมีโอกาสก๎าวหน๎า
ในการทางานมากที่สุด โดยใช๎เกณฑ๑พจิ ารณาที่ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของข๎าราชการทั้งหนํวยงาน รวมถึงการสนับสนุนให๎
ข๎าราชการตารวจมีโอกาสพัฒนาความรู๎ ความสามารถโดยการสํงเสริมให๎ศึกษาเพิ่มเติม การดูงาน การฝึกอบรม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพชีวติ ในการทางานกับแรงจูงใจในการทางาน ตามตัวแปรอื่น
เชํน ตามลักษณะสายงานหรือตามลักษณะท๎องที่ปฏิบัตงิ าน
2.2 ควรมีการเพิ่มพื้นที่จานวนประชากรหรือกลุํมตัวอยํางให๎มากขึ้น
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