บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผล
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต การทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธร
บานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี
1.2 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต การทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธร
บานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และ
เงินเดือน
1.3 เพื่ อศึ ก ษาความสั ม พั นธ ระหว า งป จจั ย ด า นการปฏิ บั ติง านกั บ คุ ณภาพชี วิ ต การ
ทํางานของขาราชการ ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี
2. สมมติฐาน
2.1 ขาราชการตํารวจภูธรสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน ที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตาง
กันมีความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน
2.2 ปจจัย การปฏิบัติงานมี ความสัมพันธกับ คุณภาพชีวิตการทํ างานของขาราชการ
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี
3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจบานตาขุน
จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 63 คน
3.2 กลุมตัวอยาง ไดแก
3.2.1 ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน
56 คน
3.2.2 วิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ
3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม
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4. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ขอหนังสือจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
4.2 ผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามดวยตนเองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
4.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ เพื่อนํามา
วิเคราะหขอมูลตอไป
5. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยตองดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
5.1 ใชคารอยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies) บรรยายลักษณะ
ของขอมูลทั่วไปเกี่ยวกั บปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการ
ทํางาน และอัตราเงินเดือน
5.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงาน และระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขา ราชการ
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี
5.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
5.3.1 ใช t-test สําหรับเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของกลุมตัวอยาง
ที่มีอิสระตอกัน 2 กลุม และ F-test สําหรับเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของกลุม
ตัวอยางที่มีอิสระตอกันมากกวาสองกลุม
5.3.2 ใชคาสถิติ Correlation Coefficient สําหรับทดสอบความสัมพันธระหวาง
ปจจัยการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน
จังหวัดสุราษฎรธานี
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้
6.1 ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี มีระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากเชนเดียวกัน
โดยขาราชการตํารวจสถานีตํารวจบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ธรรมนูญในองคการ และ
ดานการบูรณาการดานสังคม
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6.2 ขาราชการสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี ที่มีเพศตางกัน มี
ความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวน
ข า ราชการตํ า รวจสถานี ตํ า รวจภู ธ รบ า นตาขุ น จั ง หวั ดสุ ร าษฎร ธ านี ที่ มี อ ายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณการทํางาน และอัตราเงินเดือนตางกัน มีความเห็นตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน ไม
แตกตางกัน
6.3 ปจจัยการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในชีวิตการงาน มีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดี ย วกั น กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของข า ราชการตํ า รวจสถานี ตํา รวจภู ธ รบ า นตาขุ น จั ง หวั ด
สุราษฎรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยการปฏิบัติงานดานความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่ ลักษณะงาน การบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร และความสัมพันธระหวาง
บุคคล มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผล
1. จากวัตถุประสงคขอที่ 1 พบวา ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัด
สุราษฎรธานี มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน ภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เพราะสถานีตํารวจภูธร
บานตาขุน มีการจัดสวัสดิการตางๆ ที่ขาราชการตํารวจควรจะไดรับทางราชการเหมาะสมกับคา
ครองชีพ มีการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันอุบัติภัยและวินาศภัยตางๆ ในการปฏิบัติงาน มีการ
กําหนดหลักปฏิบัติหรือแนวทางในการอยูรวมกันอยางสันติวิธี รวมทั้ง ผูบริหารใหการสนับสนุน
ในการศึกษาตอหรือฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถ สนับสนุนใหมีความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่อยางเต็มที่ และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสมานฉันทซึ่งกันและกัน เพื่อให
ขาราชการตํารวจได มีโอกาสเขารวมสังสรรคกับเพื่อนรวมงานอยูเสมอ ประกอบกับขาราชการ
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน เปนที่รักใครและไดรับความไววางใจจากชุมชนและสังคมเปน
อยางดี สงผลใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ นพวรรณ
วีรโอฬารสิทธิ์ (2548 : บทคัดยอ) ไดใหกลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ชีวิตการทํางานที่มี
เกียรติ มีคุณคา มุงเนนการสรางความพึงพอใจในการทํางาน มีความปลอดภัย ไดรับผลประโยชน
สิทธิตางๆ มีคาตอบแทนที่เหมาะสมอยางยุติธรรมและเสมอภาคในสังคม รวมไปการปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล อมที่ ส ามารถตอบสนองความต องการที่ง านด านร า งกาย จิ ตใจ ได อยา งมี ความสุ ข
อนาคตมีความเจริญมั่นคง มีโอกาสใชความรู ความสามารถที่มีอยูแสดงออกในสิทธิสวนบุคคล
และการมีสมดุลระหวางการทํางานและการดําเนินชีวิตสวนตัว และไดรับการยอมรับจากสังคมที่
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เปนสมาชิกอยูดวย และคลายคลึงกับงานวิจัยของ เรืองกฤษณ สุวรรณอําไพ (2549 : บทคัดยอ) ศึกษา
เรื่ อง คุ ณภาพชี วิ ตการทํ างานกั บความผู กพั นต อองค การของพนั กงานระดั บปฏิ บั ติการในโรงงาน
อุตสาหกรรมฮารดไดรฟในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู
ในระดับคอนขางสูง
2. จากสมมติฐานขอที่ 1 พบวา ขาราชการสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่มีเพศตางกัน มี ความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน ซึ่งจะเห็นวาคาเฉลี่ยของเพศ
หญิงสูงกวาเพศชายโดยเฉพาะดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม ซึ่งเพศหญิงจะมีลักษณะที่สุภาพ
อ อ นโยน ดั ง นั้ น การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชนหรื อ คนในพื้ น ที่ จ ะสามารถทํ า ได ดี ก ว า เพศชาย
ขาราชการตํารวจหญิงจึงเปนที่รักใครและไดรับความไววางใจจากชุมชนและสังคมมากกวาเพศชาย
และสั ง คมส วนใหญ จะยอมรั บ และชื่ น ชมผู ห ญิ ง ที่ มี อาชี พ ตํ า รวจ ส วนข าราชการตํ ารวจสถานี
ตํารวจภูธรบานตาขุน ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และอัตราเงินเดือนตางกัน มี
ความเห็นตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกตางกัน แสดงวาขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธร
บานตาขุน ถึง แมวาจะมีอายุงานและประสบการณการทํางานที่แตกต างกันอยางไร ก็ตามก็ยัง มี
ความเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานเหมือนๆ กัน นั่นคือ ทุกคนตางรับรูในสภาวะแวดลอมและ
บรรยากาศที่เกี่ยวของกับการทํางานในลักษณะที่คลายคลึงกัน จึงมีความเห็นตอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุรชัย แกวพิกุล (2552 : บทคัดยอ) ศึกษา
เรื่ อง คุ ณภาพชี วิ ตในการทํ างานของบุ คลากรวิ ทยาลั ยพยาบาลตํ ารวจ ผลการศึ กษาพบว า เพศ มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคลองกับงานวิจัยของ
บดินทร ผาสุก (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของขาราชการ กรณีศึกษา
สถานี ตํารวจนครบาลทุงสองห อง กองบั งคั บการตํารวจนครบาล 2 ผลการศึ กษาพบวา ข าราชการ
ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง กองบังคับการตํารวจนครบาล 2 ที่มีรายได อายุราชการ และชั้น
ยศตางกัน มีคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัสนันต
ปานเทศ (2553 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจกองบังคับการ
อํานวยการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจกองบังคับการอํานวยการที่
มี อายุ อายุราชการตํารวจ อายุราชการตํารวจในกองอํานวยการ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ และรายได
ที่แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน
3. จากสมมติฐานข อที่ 2 พบวา ปจจั ยการปฏิ บัติงานดา นความสํา เร็จในชีวิ ตการงาน
ความก า วหน า ในตํ า แหน ง หน า ที่ ลั ก ษณะงาน การบั ง คั บ บั ญชา นโยบายและการบริ หาร และ
ความสัมพันธระหวางบุคคล มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละ
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ดานจะเห็นไดวา ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุนเปนผูที่ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ
และอุทิศตนทั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติงาน หนวยงานแบงงานตามความชํานาญเฉพาะทาง
ของแตละคนอยางเหมาะสมกับความรูความสามารถ เมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงานก็สามารถขอ
คําแนะนําจากผูบังคับบัญชาไดตลอดเวลา และหากขาราชการตํารวจมีความประสงคจะโยกยาย
ตําแหนงเพื่อความเจริญกาวหนาก็สามารถทํา ไดอยางสะดวก สงผลใหเกิดความรูสึกพอใจในการ
ปฏิบัติงานจึงทําใหมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Lewin (1981 : 47-51)
ที่ไดเสนอวา การไดรับการยอมรับ รวมทั้งการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงานยอมทําใหเกิด
ความพึงพอใจ ซึ่งกอใหเกิดความผูกพันตอองคการได และยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน
รวมทั้งแนวคิดของ Chalofsky (2003 : 52) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคคลประกอบดวย
ความพึงพอใจ การมีความสัมพันธภาพที่ดีในเพื่อนรวมงาน การมีความเปนอิสระ การมีความ
สมดุลในชีวิตการทํางาน และมีการเรียนรูในการทํางาน รวมทั้งสอดคลองกับแนวคิดของ Stone
(2003 : 183-184) ที่กลาววา การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานควรจะตองพิจารณาในเรื่อง
คาตอบแทนที่เหมาะสม การมีสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน การใหโอกาสสําหรับบุคลากรที่จะ
ได พั ฒนาทั กษะ ความรู และความสามารถในการทํ างานที่ เป นที่ พอใจ การส งเสริ มให บุ คลากรมี
ความกาวหนา และความมั่นคงในงาน การทําใหบุคลากรมีความรูสึกมีศักดิ์ศรีในการทํางาน ไดรับ
การยอมรับจากองคการ เปนตน และสอดคลองกับงานวิจัยของภาวัต วรรธสุภัทร (2550 : บทคัดยอ)
ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตตํารวจจราจรชั้นประทวนในเขตกองบังคับการตํารวจนครบาล 5 ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตทั่วไป และคุณภาพชีวิต
การทํางานของตํารวจชั้นประทวน รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของ วงพักตร ภูพันธศรี (2552 :
บทคั ดย อ ) ศึ กษาเรื่ อง คุ ณภาพชี วิ ตการทํ างานของข าราชการตํ ารวจนครบาล ผลการศึ กษาพบว า
ปฏิ สั มพั นธ ในการทํ างาน ความสามารถในงาน มี ความสั มพั นธ กั บคุ ณภาพชี วิ ตการทํ างานของ
ขาราชการตํารวจนครบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และงานวิจัยของอุดร มณีสาย (2552 :
บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสอบสวน พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอม
การทํางานมีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานสอบสวน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลไปใช
1.1 ดานคาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนที่ไดรับในปจจุบันเพียงพอกับคาใชจายในครอบครัวมีคาเฉลี่ย ต่ําสุด ผูมีหนาที่รับผิดชอบ
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หรื อหน วยงานที่ เกี่ ย วข องควรมี การพิ จารณาปรั บ อั ตราเงิ นเดื อน และเงิ นตอบแทนต า งๆ เช น
คาครองชีพ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาเสี่ยงภัยในการทํางาน ที่ไดรับจากการปฏิบัติงานให
เพี ย งพอที่ จ ะดํ า รงชี วิ ต ตามมาตรฐานการครองชี พ ในป จ จุ บั น และให เ หมาะสมกั บ ความรู
ความสามารถของขาราชการตํารวจใหมากขึ้น เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหขาราชการ
ตํารวจมีความกระตือรือรนในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ซึ่งก็ เปนผลดีตอองคการ
1.2 ด า นสิ่ ง แวดล อมที่ ป ลอดภั ย และส ง เสริ ม สุ ข ภาพ พบว า ข า ราชการตํ า รวจมี
ความเห็นวาหนวยงานมีเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานที่เพียงพอและอยูในสภาพพรอมตอการ
ปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น หนวยงานควรจัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชสํานักงานให
เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ และมีการตรวจสอบซอมแซมบํารุงอยูเสมอ เพื่ อใหอยูในสภาพพรอม
ใชงาน
1.3 ดานการพัฒนาความสามารถของบุคคล พบวา ขาราชการตํารวจมีความเห็นวา การ
มีโอกาสไดเรียนรูวิธีการทํางานในรูปแบบอื่นๆ นอกจากงานที่ทําอยูประจํา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น
หนวยงานควรมีการเปดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกั บงานหรือวิธีการทํางานรูปแบบตางๆ
เพื่อเปนการพัฒนางานใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือสงขาราชการตํารวจไปอบรม ศึกษาดูงาน
จากหน ว ยงานอื่ น ๆ เพื่ อ เป น การเรี ย นรู วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ แ ตกต า ง ซึ่ ง เป น การเพิ่ ม ความรู
ความสามารถของขาราชการตํารวจใหมากขึ้น
1.4 ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงาน พบวา ขาราชการตํารวจมีความเห็นวา
มีโอกาสที่จะไดรับการเลื่อนขั้นไปตําแหนงที่สูงขึ้น มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของควรมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑในการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง ใหมีความเหมาะสมและเป น
ธรรม โดยพิจารณาตามหลักความรู ความสามารถใหโอกาสกับทุกคนอยางเทาเทียมกันในการเลื่อน
ตําแหนงที่สูงขึ้น
1.5 ดานการบูรณาการดานสังคม พบวา ขาราชการตํารวจมีความเห็นวา บรรยากาศใน
การทํา งานภายในหนวยงานมี ความเป นกันเอง มีค า เฉลี่ ย ต่ํา สุ ด ดั งนั้ น หน วยงานควรจัดให มี
กิจกรรมที่เปนการสงเสริมความสัมพันธที่ดีใหขาราชการตํา รวจไดมีโอกาสไดรวมกิจกรรมของ
องคการ เพื่อเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาอันกอใหเกิด
ความเปนกันเองเพิ่มมากขึ้น เชน การจัดกิจกรรมแขงกีฬา การจัดงานสัง สรรคในโอกาสสําคัญๆ
เปนตน
1.6 ดา นธรรมนูญในองคก าร พบวา ข าราชการตํา รวจมี ความเห็นวา สิ ทธิ และ
คาตอบแทนพิเศษทุกครั้งที่ไดรับมาจากกฎระเบียบที่เปนที่ยอมรับของขาราชการตํารวจ มีคาเฉลี่ย
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ต่ําสุด ดังนั้น ในการพิจารณาขาราชการตํารวจไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ของหนวยงานตามที่ควร
ไดรับตามสิทธิควรคํานึงถึงความเหมาะสมและเปนธรรมแกทุกฝาย
1.7 ดานความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น พบวา ขาราชการตํารวจมี
ความเห็ นว า ความพอใจกั บ สั ดส วนของการใช เวลาในการทํ า งานกั บ เวลาให กั บ ครอบครั ว มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังนั้น ในการมอบหมายงานควรคํานึงถึงปริมาณงานที่เหมาะสมกับระยะเวลาใน
การปฏิบัติ โดยผูบังคับบัญชาควรมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาโดยทั่วถึงกัน ไมควรมอบ
ใหกับคนใดคนหนึ่งเทานั้น
1.8 ดานความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม พบวา ขาราชการตํารวจมีความเห็นวา การ
ได รับ ความรวมมื อจากประชาชนในการดํา เนิ นกิ จกรรมของหน วยงาน มี ค าเฉลี่ ยต่ํ า สุ ด ดั ง นั้ น
หนวยงานควรมีการจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคมในโอกาสตางๆ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิด
ขึ้นกับองคการ อันจะชวยใหสามารถแสวงหาความรวมมือจากประชาชนไดเพิ่มมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาแนวทางในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีขึ้นของ
ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี
2.2 ควรมี การศึ กษาตั วแปรอื่ นๆ ที่ อาจส งผลต อคุ ณภาพชี วิ ตการทํ างานของ
ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี เชน วัฒนธรรมองคการ ภาวะผูนํา
เปนตน
2.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดวยการใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห
ขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธร
บานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อจะไดพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานใหมีมากยิ่งขึ้น

