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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจ
นครบาลเทียนทะเล และ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล
จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ประสบการณการทํางานอัตราเงินเดือนและ
สถานภาพ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยทําการเก็บขอมูลกับขาราชการตํารวจสถานี
ตํารวจนครบาลเทีย นทะเล จํ านวน 116 คน และนํ ามาวิ เคราะหผ ลด วยสถิติ การแจกแจงค าความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ยประชากรและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร จากนั้นจึงนําไปพิสูจนสมมติฐานดวยการทดสอบคาที
(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 98.3 มีอายุ 31-40 ปรอยละ 45.7
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 71.6 ประสบการณทํางาน 6-10 ป รอยละ 45.7 อัตราเงินเดือน 10,00020,000 บาท รอยละ 44.8 และ มีสถานภาพสมรส รอยละ 68.1 คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล พบวา ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ผลการพิสูจนสมมติฐานพบวา ประสบการณการทํางานและอัตราเงินเดือนตางกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สวน เพศ อายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจ
นครบาลเทียนทะเลไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล
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ABSTRACT
This research is aimed to study (1) the level of work-life quality of police
commissioners working at the Thian Thale metropolitan police station, (2) the work-life
quality of police commissioners in relation to personal factors, say, sex, age, educational
level, work experience, monthly income, and marital status. This is a quantitative research
and the questionnaires are used to collect data. The sample size includes 116 police officers
working at Thian Thale metropolitan police station. The statistical descriptive data include
frequency, percentage, mean, as well as standard deviation. The data are also analyzed by
using t-test and One-way ANOVA.
The results showed that most of the respondents are males (98.3 percent), aged
between 31-40 years old (45.7 percent), with educational background of a bachelor degree
(71.6 percent), having work experience of 6-10 years (45.7 percent), with a monthly income
of 10,000-20,000 baht (44.8 percent), and are married (68.1 percent). The overall value of
work-life quality of police officers working at Thian Thale metropolitan police station is at
the high level. The test of hypotheses revealed that the differences in work experience and
compensation have a relationship with the work-life quality of police officers working at
Thian Thale metropolitan police station at the statistical significant value of 0.05.
Key Word : Work-life quality, Thian Thale metropolitan police station, police officer

บทนํา
สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ทําใหวิถีชีวิตของคนในสังคม ตองเปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาวะการดํารงชีวิต ความตึงเครียดตาง ๆ สงผลกระทบใหสถานการณปญหา
อาชญากรรมทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชนเปนอยางมาก ทั้งนี้สวนหนึ่ง
เปนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาโดยปญหาตาง ๆ ที่ปรากฏใหเห็น
อยางชัดเจน อาทิเชน ปญหาความยากจน ความไมเทาเทียมกันในสังคม ปญหายาเสพติด แรงงานตางดาว อบายมุขตาง ๆ
นําไปสูการเอารัดเอาเปรียบ การละเมิดกฎหมายบานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุขของประชาชนในสังคม ซึ่งปญหา
อาชญากรรม มีแนวโนมที่จะมีปริมาณและความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทําใหสังคมและประชาชนมีความตองการและ
ความคาดหวังที่จะไดรับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากรัฐมากขึ้นตามไปดวย
ดังนั้น ปญหาอาชญากรรมดังกลาว จําเปนจะตองไดรับการแกไขโดยขาราชการตํารวจ ซึ่งเปนเจาพนักงาน
ตามกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและสังคมสวนรวม ขาราชการตํารวจ
จากทุกสวนงานจะตองเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี เพื่อใหสามารถรับมือกับปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะทําใหสังคมมีความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
อยางยั่งยืน (นิติพัฒน กิตติรักษกุล, 2560, หนา 55) ตํารวจ คือเจาหนาที่ของรัฐเพียงฝายเดียวที่เขามาติดตอ
สัมพันธกับประชาชนทุกระดับตลอด 24 ชั่วโมงตอวันและ 7 วันตอสัปดาห ประสิทธิภาพการทํางานของตํารวจจึง
เปนประเด็นในการวิพากษวิจารณ รวมทั้งเสนอใหมีการพัฒนาอยูเสมอ การที่ขาราชการตํารวจมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี
ได กอใหเกิดความเครียดจากการทํางาน เนื่องจากภาระหนาที่ที่สะสมและมีความกดดันสูง อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา

195

ใหมีประสิทธิภาพการทํางานลดลง หรือมีแนวโนมที่จะฆาตัวตาย (วินัย ธงชัย, 2557, หนา 54) อยางไรก็ตาม
ทางออกของการดําเนินงานใด ๆ ใหประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพบุคลากรในองคการจะตองมีคุณภาพชีวิตใน
การทํางานที่ดี
คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) เปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต ถาหากเวลาสวนใหญ
ของชีวิตคนเราไดอยูกับสิ่งที่ตนเองพอใจ ชีวิตนั้นจะมีคุณคาและมีความสุขในทางกลับกันหากชีวิตของคนเราสวน
ใหญตองผจญกับงานที่นาเบื่อ ไมมีความเจริญกาวหนา ไมมีความปลอดภัย ไมมีเวลาใหกับครอบครัว ก็จะเกิด
ความเครียด ความกังวล ความคับของใจ ซึ่งสงผลกระทบตอตนเองและบุคคลรอบขางดังนั้น ควรสรางบรรยากาศ
ของความพอใจเพื่อใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในการพัฒนาและเปนสวนหนึ่ งขององคกร รวมถึงการให
ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน เพราะเชื่อวาบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดียอมมีผลตอ
ประสิทธิภาพของงานที่ดี (พัสนันต ปานเทศ, 2553, หนา 2) จากที่ไดกลาวมา คุณภาพชีวิตในการทํางานจึงเปน
ประเด็นที่สําคัญของกรมตํารวจนครบาล ที่ควรมีการเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อทํา
ใหบุคลากร มีความสุขกับการทํางาน ซึ่งเปนการปองกันมิใหบุคลากรที่เกิดความรูสึกวามีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ต่ําลง ดังนั้นผูบังคับบัญชาจะตองสํารวจและรีบแกไข หากตองการเห็นบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน
ความผูกพันตอองคกร ก็มีผลตอความสําเร็จของงานการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานจึงมีผลกระทบโดยตรง
ตอการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการเพราะวาบุคคลเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งตอองคการ อันจะเปนผลใหองคการ
ดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามวัตถุประสงค โดยคุณภาพชีวิตในการทํางานจะบอกถึงความรูสึกพึงพอใจที่แตกตางกัน
เพราะตางมีพื้นฐาน ภูมิหลัง ลักษณะอื่น ๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะตัว บางคนอาจสนใจในเนื้องาน บางคนสนใจ
สภาพแวดลอมในการทํางาน คาตอบแทน ความกาวหนา และลักษณะอื่น ๆ ที่แตกตางกัน ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้
กอใหเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) และความไมพึงพอใจ (Dissatisfaction) ในการทํางานขึ้น (ลภดา วงษนุม,
2560, หนา 10)
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี เ กิ ด จากการที่ ชี วิ ต มี ค วามสุ ข โดยความสุ ข ของชี วิ ต นั้ น ได มี ก ารกล า วกั น มาตั้ ง แต
ยุคอริสโตเติล แตก็เปนความหมายในเชิง “จริยธรรม” ซึ่งเปนความหมายที่ไดรับอิทธิพลแนวความคิดของทาง
ตะวันตก ในการใหความหมายในเชิงระบบของ “ความสุข” อริสโตเติล ไดชี้ใหเห็นถึงแนวทางที่นําไปสูความผาสุก
หรือที่เรียกวา “Eduaemonia” ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนใหเปนคําศัพทสมัยใหมคือ “Happiness” และไดนํามาหลอม
รวมเขากับความคิดของนักปรัชญาตะวันตกดวย ในชวงป พ.ศ. 2483-2492 (ทศวรรษ 1940) รัฐบาลของประเทศ
ทางตะวันตกไดพัฒนานโยบายในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2478 ดร.เอส.
ปารคส คัดแมน รัฐมนตรีผูนับถือนิกายคริสเตียนแองโกลอเมริกัน ผูมีชื่อเสียง ไดศึกษาความทาทายของความสุขและ
คนหา “ความสุข” ในมิติตาง ๆ ของชีวิต ไมวาจะเปนมิติทางดานสุขภาพ การเมือง การทํางานและคาจาง ความรัก
ชีวิตประจําวัน มิตรภาพ จินตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวัสดิการสังคม ตลอดจนดานศาสนา (Oliver, 1996)
ดังนั้นดวยเหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวของที่ไดกลาวมานั้น จึงทําใหผูวิจัยตองการศึกษาถึงความสัมพันธของ
คุณภาพชีวิตการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจในสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเลวาเปนอยางไร
บาง ซึ่งผูวิจัยคาดหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการศึกษาและวิจัยของขาราชการกลุมตัวอยางนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานที่
นําไปสูการตัดสินใจของผูบริหารในการพัฒนาและกําหนดแนวทางการปรับปรุงแกไขการบริหารสถานีตํารวจนคร
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บาลเทียนทะเล เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลเทียน
ทะเลและสงผลทําใหงานมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายของหนวยงาน รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ยอมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ขาราชการที่กอใหเกิด ผลสัมฤทธิ์ของงานอันเปนประโยชนสุขใหกับกําลังแรงงาน เพราะทายที่สุดถาเจาหนาที่
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะทําใหประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มีความพึงพอใจในการ
ใหบริการตามไปดวย

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล จําแนกตาม
ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางานอัตราเงินเดือน และสถานภาพ

นิยามศัพทเฉพาะ
1. สถานีตํารวจนครบาล หมายถึง หนวยงานอยูในสํานักงานตํารวจแหงชาติมีหนาที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานคร
2. คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความสัมพันธระหวางองคประกอบในการทํางานกับการดําเนินชีวิต
ของคน ซึ่งตางสงเสริม สนับสนุนใหคนมีความสุขกับการทํางาน รวมทั้งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและ
ประสิทธิภาพของงาน มีองคประกอบที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ประการ ซึ่งมีความหมายดังนี้
2.1 สภาพที่ทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ (Safe and Healthy Environment)
หมายถึง การที่พนักงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสถานที่ทํางานไมไดสงผลเสียตอสุขภาพและเสี่ยง
อันตราย
2.2 ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หมายถึง การ
ไดรับรายไดและผลตอบแทนที่เพียงพอและสอดคลองกับมาตรฐาน ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกวามีความเหมาะสมและ
เปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดจากงานอื่น ๆ
2.3 การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities) หมายถึง
การที่ผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเองจากงานที่ทํา โดยพิจารณาจากลักษณะของงานที่
ปฏิบัติไดแกงานที่ไดใชทักษะและความสามารถหลากหลายงานที่มีความทาทาย งานที่ผูปฏิบัติมีความเปนตัวเองใน
การทํางานงานที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญและงานที่ผูปฏิบัติงานไดรับทราบผลการปฏิบัติงาน
2.4 ความกาวหนาในอาชีพ (Growth) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะกาวหนาในอาชีพ
และตําแหนงอยางมั่นคง
2.5 การบูรณาการทางสังคม (Social Integration) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของ
ผูรวมงาน สถานที่ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอื้ออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมู
เหลา ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น
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2.6 ประชาธิ ปไตยในองค การ (Constitutionalism) หมายถึ ง การมีค วามยุ ติธรรมในการ
บริหารงานมีการปฏิบัติตอบุคคลากรอยางเหมาะสม พนักงานไดรับการเคารพในสิทธิและความเปนปจเจกบุคคล
ผูบังคับบัญชายอมรับฟงขอคิดเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคการมีความเสมอภาคและความยุติธรรม
2.7 ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (Total Life Space) หมายถึง ภาวะที่บุคคลมีความ
สมดุลในชวงชีวิตระหวางชวงปฏิบัติงานกับชวงเวลาอิสระจากงาน มีชวงเวลาที่ไดคลายเครียดจากภาระหนาที่ที่
รับผิดชอบ
2.8 ความภูมิใจในองคการ (Organization Pride) หมายถึง ความรูสึกของพนักงานที่มีความ
ภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานในองคการที่มีชื่อเสียงและไดรับรูวาองคการอํานวยประโยชนและรับผิดชอบตอสังคม
3. เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสถานีตํารวจนคร
บาลเทียนทะเล

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ กรณีศึกษาสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ผูวิจัย
ไดศึกษาลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอการรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน อัตราเงินเดือน และสถานภาพสมรส สวนแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทํางาน ไดอาศัยแนวของ Richard E. Walton (Huse and Cummings, 1985) ซึ่งไดแกปจจัย 8 ดาน ดังนี้
1. สภาพที่ทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ (Safe and Healthy Environment)
2. ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation)
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน (Development of Human Capacities)
4. ความกาวหนาในอาชีพ (Growth)
5. การบูรณาการทางสังคม (Social Integration)
6. ประชาธิปไตยในองคการ (Constitutionalism)
7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว (Total Life Space)
8. ความภูมิใจในองคการ (Organization Pride)
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จากแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยไดสรุปกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ ดังภาพที่ 1
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ประสบการณทาํ งาน
5. อัตราเงินเดือน
6. สถานภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.

คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจ
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล
สภาพที่ทาํ งานทีป่ ลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
(Safe and Healthy Environment)
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
(Adequate and Fair Compensation)
การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบตั ิงาน
(Development of Human Capacities)
ความกาวหนาในอาชีพ (Growth)
การบูรณาการทางสังคม (Social Integration)
ประชาธิปไตยในองคการ (Constitutionalism)
ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว
(Total Life Space)
ความภูมิใจในองคการ (Organization Pride)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใชประชากรทั้งหมดเปนตัวอยางในการวิจัย คือ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ใน
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ประกอบดวยขาราชการตํารวจสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล จํานวน 116 คน
(เขตบางขุนเทียน, ออนไลน)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จึงใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม
(Questionnaires) โดยสรางขึ้นจากทฤษฎี แนวคิดของ Huse and Cummings (1985, pp. 199-200) ที่กําหนด
คุณภาพชีวิตการทํางานไว 8 ดาน และเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยขอคําถามครอบคลุมถึงวัตถุประสงคที่ตองการ
ศึกษา โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ
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สวนที่ 1 ลักษณะบุคคล เปนคําถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคล ผูที่จะทําการตอบแบบสอบถาม
ที่เปนคําถามปลายปด (Closed end) การตอบแบบเลือกตอบ (Checklish) คําถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน อัตราเงินเดือน และสถานภาพสมรส ซึ่งเปนคําถามแบบตรวจสอบรายการ
สวนที่ 2 คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนคําถามที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ สถานี
ตํารวจนครบาล เทียนทะเล จํานวน 8 ดาน มีขอคําถามทั้งสิ้น 40 ขอ ดังนี้
1. สภาพที่ทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ คําถามมี 5 ขอ 1-5
2. ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
คําถามมี 5 ขอ 6-10
3. การพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
คําถามมี 5 ขอ 11-15
4. ความกาวหนาในอาชีพ
คําถามมี 5 ขอ 16-20
5. การบูรณาการทางสังคม
คําถามมี 5 ขอ 21-25
6. ประชาธิปไตยในองคการ
คําถามมี 5 ขอ 26-30
7. ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว
คําถามมี 5 ขอ 31-35
8. ความภูมิใจในองคการ
คําถามมี 5 ขอ 36-40
โดยคําถามดานคุณภาพชีวิตการทํางานทุกขอ มีคําตอบใหเลือกตามแบบมาตราสวน 5 ระดับ ตามแบบ
Likert’s Scale โดยแบงระดับความจริงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาล
เทียนทะเล ออกเปน 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง มีระดับความเปนจริงของพฤติกรรม ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาล เทียนทะเล อยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับความเปนจริงของพฤติกรรม ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาล เทียนทะเล อยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีระดับความเปนจริงของพฤติกรรม ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาล เทียนทะเล อยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับความเปนจริงของพฤติกรรม ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาล เทียนทะเล อยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีระดับความเปนจริงของพฤติกรรม ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาล เทียนทะเล อยูในระดับนอยที่สุด
โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลผลคาคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของ Best, (1981, p. 182) ซึ่งแบงได 5 ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมาก
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย เพื่อประสานงานในการขออนุญาต
ในการเก็บขอมูลภายในสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล
2. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคในการทําวิจัยใหแกเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ทั้งหมด
จํานวน 116 คน ใหไดรับทราบและทําการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามวามีความ
สมบูรณครบถวนทั้งหมด จากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามทั้งหมดมากํากับการลงรหัสแบบสอบถามในโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยและนําขอมูลที่ไดที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราห
ทางสถิติ ตอไป
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ดวยการแจก
แจงคาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) ใชอธิบายขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจนครบาลเทียนทะเล
ดวยคาเฉลี่ยประชากร (Population Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (Population Standard
Deviation) ใชในการแปลความหมายของขอมูลตาง ๆ เพื่อสรุปและอธิบายลักษณะของตัวแปร
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะห ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อหาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาลเทียนทะเล โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ หากพบความแตกตาง ผูวิจัยทําการเปรียบเทียบ
เปนรายคูดวยวิธี LSD (Least Singificant Difference)
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาล
เทียนทะเล โดยรวม
n = 116
ระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ
แปลความ
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล
µ
σ
ดานที่ 1 สภาพที่ทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุขภาพ
3.98
0.481
มาก
ดานที่ 2 ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
3.76
0.518
มาก
ดานที่ 3 ดานการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
3.85
0.450
มาก
ดานที่ 4 ความกาวหนา
3.83
0.464
มาก
ดานที่ 5 การบูรณาการดานสังคม
3.86
0.463
มาก
ดานที่ 6 ประชาธิปไตยในองคกร
3.81
0.472
มาก
ดานที่ 7 ความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว
3.80
0.410
มาก
ดานที่ 8 ความภาคภูมิใจในองคการ
3.99
0.551
มาก
รวม
3.86
0.374
มาก
จากตารางที่ 1 พบว า ข าราชการตํ ารวจ สถานี ตํ ารวจนครบาลเที ยนทะเลมี คุ ณภาพชีวิ ตในการทํ างาน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.86 เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงสุด
คือ ดานความภาคภูมิใจในองค ที่คาเฉลี่ย 3.99 รองลงมาคือ ในดานสภาพที่ทํางานที่ปลอดภัยไมเปนอันตรายตอ
สุขภาพ ที่คาเฉลี่ย 3.98 ดานการบูรณาการดานสังคม ที่คาเฉลี่ย 3.86 ดานการพัฒนาศั กยภาพของผูปฏิบัติงาน
ที่คาเฉลี่ย 3.85 ดานความกาวหนา ที่คาเฉลี่ย 3.83 ดานประชาธิปไตยในองคกร ที่คาเฉลี่ย 3.81 ดานความสมดุล
ระหวางงานกับชีวิตสวนตัว ที่คาเฉลี่ย 3.80 และ ดานผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ที่คาเฉลี่ย 3.76 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา เพศตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน
ชาย
หญิง
เพศ
t
Sig.
µ
µ
σ
σ
คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล
3.86 0.377 3.96 0.088 0.369 0.268
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการพิสูจนสมมติฐาน เพศตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา อายุตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน
อายุ
SS
df
M.S.
F
sig.
คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ระหวางกลุม
0.25
3
0.008 0.059 0.981
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจ
ภายในกลุม
16.090
112
0.144
นครบาลเทียนทะเล
ทั้งหมด
16.116
115
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 3 ผลการพิสูจนสมมติฐาน อายุตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา ระดับการศึกษาตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน
ระดับการศึกษา
SS
df
M.S.
F
sig.
คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ระหวางกลุม
0.065
2
0.032 0.227 0.767
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจ
ภายในกลุม
16.051
113
0.142
นครบาลเทียนทะเล
ทั้งหมด
16.116
115
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4 ผลการพิ สู จ น ส มมติ ฐ าน ระดั บ การศึ ก ษาต า งกั น ทํ า ให คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 5 ตารางแสดงการพิ สู จ น ส มมติ ฐ านที่ ว า ประสบการณ ก ารทํ า งานต า งกั น ทํ า ให คุ ณ ภาพชี วิ ต
การทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน
ประสบการณการทํางาน
SS
df
M.S.
F
sig.
คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ระหวางกลุม
7.212
3
2.404 3.462 0.019*
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจ
ภายในกลุม
77.779
112
0.694
นครบาลเทียนทะเล
ทั้งหมด
84.991
115
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 5 ผลการพิสูจนสมมติฐาน ประสบการณการทํางานตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณการทํางาน
แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นแสดงวามีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกัน จึงทําการทดสอบดวยการเปรียบเทียบเชิงซอน
(Multiple Comparison) โดยใชวธิ ีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ไดผลดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงการพิสูจนสมมติฐานที่วา อัตราเงินเดือนตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน
อัตราเงินเดือน
SS
df
M.S.
F
sig.
คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ระหวางกลุม
4.438
2
2.219 3.113 0.048*
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจ
ภายในกลุม
80.554
113
0.713
นครบาลเทียนทะเล
ทั้งหมด
84.991
115
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 6 ผลการพิ สู จ น ส มมติ ฐ าน อั ต ราเงิ น เดื อ นต า งกั น ทํ า ให คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอัตราเงินเดือน
แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 7 ตารางแสดงการพิ สู จ น ส มมติ ฐ านที่ วา สถานภาพต า งกั น ทํ า ให คุณ ภาพชี วิต การทํ า งานของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน
สถานภาพ
SS
df
M.S.
F
sig.
คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ระหวางกลุม
0.416
2
0.208 1.496 0.228
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนคร
ภายในกลุม
15.700
113
0.139
บาลเทียนทะเล
ทั้งหมด
16.116
115
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 7 ผลการพิสูจนสมมติฐาน สถานภาพตางกัน ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํ า รวจ สถานี ตํ า รวจนครบาลเที ย นทะเล แตกต า งกั น พบว า ผู ต อบแบบสอบถามที่ มี ส ถานภาพแตกต า งกั น
มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล ไมแตกตางกัน

อภิปรายผล
จากการศึกษาพบวา เพศแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนคร
บาลเทียนทะเล ไมแตกตางกัน เนื่องจาก เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเลสวนใหญเปน
เพศชายทิ้งสิ้น มีเพียงเจาหนาที่เพศหญิงแค 2 ทาน เมื่อนําผลไปวิเคราะหอาจจะทําใหไมเห็นผลความแตกตางได
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกราช สุขเรือง (2560) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรปากคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีปจจัยสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางานและเงินเดือนแตกตางกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากการศึกษาพบวา อายุแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนคร
บาลเทียนทะเล ไมแตกตางกัน เนื่องจาก ขาราชการตํารวจมีการกําหนดหนาทีต่ ามลําดับชั้นยศและสายงาน ซึ่งอายุ
ไมไดมีสวนในการปฏิบัติงานแตอยางใด จึงทําใหผูที่มีอายุแตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตในการทํางานไมแตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิญู พรประทุม (2553) ไดศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของเจาหนาที่ตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 346 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
ผลการศึกษาพบวา อายุเปนปจจัยสวนบุคคลที่ไมมีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจตระเวน
ชายแดน ในสังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 346 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
จากการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาลเทีย นทะเล ไม แตกตางกัน เนื่ องจาก ระดั บการศึ กษาในสายอาชี พขา ราชการตํา รวจ มีผ ลต อ
ตําแหนงและหนาที่ในการปฏิบัติงานคอนขางนอย จึงทําใหความคิดเห็นของขาราชการตํารวจเห็นวาการศึกษาไมได
มีผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกราช สุขเรือง (2560) ไดศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต
การทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรปากคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และเงินเดือนแตกตางกัน
มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากการศึกษาพบวา ประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ
สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน เนื่องจาก เมื่อขาราชการตํารวจไดมีการปฏิบัติหนาที่ในองคกรเปน
ระยะเวลานาน มีประสบการณที่มากขึ้น ทําใหขาราชการตํารวจเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร ทุมเท
พยายามในการปฏิบัติงานและสามารถบรรลุผลตามเปาหมายได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บดินทร ผาสุก
(2553) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของขาราชการกรณีศึกษาสถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง กอง
บังคับการตํารวจนครบาล 2 ผลการศึกษาพบวา ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจนครบาลทุงสองหอง กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล 2 ที่มีสถานภาพการศึกษา สายงาน อายุราชการ และชั้นยศ ตางกัน มีคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ0.05
จากการศึกษาพบวา อัตราเงินเดือนแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาลเทียนทะเล แตกตางกัน เนื่องจากอัตราเงินเดือนที่ไดรับนั้น สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพชีวติ ของขา
ราชกาลได หากขาราชกาลตํารวจมีอัตราเงินเดือนที่ไดรับไมมากพอ ตอความตองการในการใชจายในชีวิตประจําวัน
จนตองทํ าใหเกิ ดภาวะหนี้สิ้นโดยการใชจายผานบัต รเครดิต หรือการกูยืม สงผลใหเกิด สภาวะเครียดและไม มี
ความสุขในการใชชีวิตรวมไปถึงในการปฏิบัติงานดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภณิตา กบรัตน (2556) ไดศึกษา
เรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน: ศึกษาเฉพาะกรณี กองกํากับการ 4 กองบังคับการ
ตํารวจสันติบาล 1 พบวา กลุมตัวอยางที่มียศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เงินเดือน และสังกัด
ที่แตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน สวนเพศและสถานภาพการสมรส ที่แตกตางกันจะมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากการศึกษาพบวา สถานภาพแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจ
นครบาลเที ย นทะเล ไม แ ตกต า งกั น เนื่ องจากสถานภาพสมรสไม มี ผ ลต อลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง าน เพราะการ
ปฏิบัติงานนั้น เมื่อมีคําสั่งออกมา ไมวาจะสถานภาพใด ก็ตองปฏิบัติตามคําสั่งที่ไดรับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อริ ญ ชั ย อิ น ทรนั ฏ (2554) วิ จั ย เรื่ อง คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของพนั กงานราชการ สั ง กั ด สํ า นั กงานส ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ในเขตภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวา พนักงานราชการที่
มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการทํางาน สาขาการศึกษาที่จบและรายไดที่แตกตางกันมีคุณภาพชีวิตใน
การทํางานไมแตกตางกัน

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่น ๆ เชน ลักษณะการทํางานหรือความรูความเขาใจในงานที่มีผลตอคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลเทียนทะเล
2. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีใกลเคียงเพื่อเปน การเปรียบเทียบ
และแนวทางในการพัฒนาใหคุณภาพชีวิตของคุณภาพชีวิตในการทํางานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนคร
บาลเทียนทะเล ดียิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาโดยใชเครื่องมืออื่น ๆ ประกอบ เชน การสังเกต หรือการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่
หลากหลายและชัดเจนมากขึ้น
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