
บทที่ 1

บทนํา

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

                สํานักงานตํารวจแหงชาติ  เปนหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตอสังคมโดยรวม ไดแก          

การบําบัดทุกข บํารุงสุข ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อํานวยความยุติธรรม   

รักษากฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทําผิดอาญา ดูแลรักษาผลประโยชนของสาธารณะ การใหบริการ

ประชาชน หนาที่พิเศษอ่ืน ๆ เชน  ใหการศึกษากับผูที่อยูในถิ่นทุรกันดาร ใหการอารักขาบุคคล 

การตรวจคนเขาเมืองและการทะเบียนตาง ๆ ตลอดจนปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาล เพื่อให

สมาชิกของสังคมอยูรวมกันภายใตกฎ กติกา อยางปกติสุข นอกจากนี้สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

ยังมีหนาที่ซึ่งกําหนดไวในกฎหมายอีกหลายประการ เชน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ในฐานะที่ตํารวจเปนเจาพนักงานมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม     ยอมมี

อํานาจสืบสวนคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร อํานาจหนาที่จับกุมผูกระทําผิดอาญา อํานาจหนาที่

ตรวจคนบุคคลในที่สาธารณะ อํานาจหนาที่ตรวจคนเคหสถานที่อยูอาศัยและสํานักงานของบุคคล

อันเปนที่รโหฐานไดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด  ซึ่งนับวาเปนภารกิจที่กวางขวาง   การปฏิบัติ

ภารกิจตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงนั้น ส่ิงสําคัญนอกจากความรูความสามารถแลว     ขวัญและกําลังใจ

ของผูปฏิบัตงิานก็มีความสําคัญไมนอย ขวัญและกําลังใจเปนนามธรรมที่ไมสามารถจับตองได แต

เปนที่รูกันวาหากผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจดี  ยอมมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ สงผล

ใหมีการอุทิศตนและทุมเทในการปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติงานยอมดีและบรรลุตามวัตถุประสงค

ขององคกร แตในทางตรงกันขาม หากผูปฏิบัติงานไมมีขวัญและกําลังใจ ไมอุทิศตนและทุมเทตาม

ที่ควรจะเปน ผลการปฏิบัติงานก็ไมอาจบรรลุวัตถุประสงคขององคกรได การปฏิบัติหนาที่ของ     

ขาราชการตํารวจนั้นขวัญและกําลังใจก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภารกิจของ   

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ไมมีวันสิ้นสุด ขณะเดียวกันพัฒนาการดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนําไปสู    

รูปแบบพฤติการณและความซับซอนของปญหาอาชญากรรม  ทําใหขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่

ดวยความยากลําบากและเสี่ยงภัยทุกขณะ (สันต ศรุตานนท.  2544: 2)
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                พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธี

พระราชทานกระบี่แกผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ  ณ อาคารใหม สวนอัมพร เมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2541 เกี่ยวกับหนาที่และภารกิจของตํารวจ วา

                      “…ตํารวจมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองซึ่งนอกจากจะหมายถึงการ

สอดสองดูแลทุกขสุขและเกื้อกูลประชาชนอยางใกลชิดแลว    ยังหมายถึงการรักษาความศักดิ์สิทธิ์

ถูกตองของกฎหมาย   รวมทั้งการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและผูกระทําผิดดวย  หนาที่ทั้งนี้

ถือวาสําคัญมาก ซึ่งหากกระทําไดครบถวนก็จะเปนความสําเร็จ ความดี   ความเจริญอยางยิ่งแก

ตัวตํารวจเองและสถาบันตํารวจไทย         แตการที่จะปฏิบัติหนาที่ใหไดผลสมบูรณดังนั้นไมงายนัก

เหตุเพราะเปนงานหนกัและยากยิ่ง    จะตองใชความรูความสามารถ  และความอดทนเสียสละเปน

อยางสูง…” (สํานักงานตํารวจแหงชาติ.  2543 : หนาปกใน )

                จิรัช  ชูเวช (2534 : 14, อางถึงใน ธันวา  ธรรมดี.  2536 : 9 – 10)  ยังไดกลาวถึงอํานาจ

หนาที่ของตํารวจเพิ่มเติมจากที่กลาวขางตน คือ

                1. ใหบริการแกประชาชน  เปนการชวยเหลืออํานวยความสะดวกดานตาง ๆ เชน       

การบอกถนน บอกสถานที่ตั้งตาง ๆ  ดูแลรักษาสิ่งของของประชาชนใหปลอดภัย  นําคนเจ็บปวยสง

โรงพยาบาล การปฐมพยาบาล  อํานวยความสะดวกการจราจร  ควบคุมการใชทางหลวง  นําคน

หลงทางสงบาน จูงเด็กหรือคนชราขามถนน เปนตน

                2. หนาที่พิเศษมีหลายประการเชน ยามสงครามตองทําหนาที่ตํารวจสนาม คือทําการรบ

การชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ   การตระเวนชายแดน  เปนตน

                เทาที่กลาวมานี้  จะเห็นไดวา สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนองคกรเอนกประสงค เพราะ

มีหนาที่หลากหลาย โดยเฉพาะในกลุมของขาราชการตํารวจชั้นประทวนและพลตํารวจซึ่งเปนกําลงั

พลสวนใหญและเปนกําลังพลหลัก ที่จะทําใหภารกิจของสํานักงานตํารวจแหงชาติสําเร็จลุลวงได    

นั้น ตองประสบกับปญหาหลายประการ  เชน คาครองชีพสูงแตมีรายไดนอย ไมเพียงพอในการ

ดํารงชีพอยางเหมาะสมกับหนาที่รับผิดชอบและเกียรติภูมิของผูพิทักษสันติราษฏร จนปรากฏเปน

ขาวทางสื่อมวลชนตาง ๆ ในทํานองวา ตํารวจใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ เรียกรองเอาทรัพยสิน    

ในฐานะที่ขาราชการตํารวจชั้นประทวนปฏิบัติหนาที่ใกลชิดประชาชน  มีภาระหนาที่รับผิดชอบตอ

สังคมอยางกวางขวาง ลักษณะงานยากลําบาก ตองใชไหวพริบปฏิภาณและเสี่ยงตออันตราย ซึ่งสง

ผลกระทบโดยตรงตอขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปจจัยที่มี   

อิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธร
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จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อเปนขอมูลในการเสริมสรางขวัญและกําลังใจกับผูปฏิบัติงานตอไป

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย

                1.2.1  เพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ         

ชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

                1.2.2  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ

ตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

                1.2.3  เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

1.3  สมมติฐานการวิจัย

                1.3.1  ขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรามีขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง

                1.3.2  ชั้นยศ, อายุตัว, อายุราชการ,ระดับการศึกษา,สถานภาพสมรส, จํานวนบุตรใน

ความอุปการะ,ฐานะทางเศรษฐกิจ,สายงาน, การฝกอบรมเพิ่มเติม,เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน, วัสดุ

อุปกรณ, ความรวมมือจากประชาชนและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเปนปจจัยที่มี

อิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธร

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1.4  ขอบเขตของการวิจัย

                1.4.1  ขอบเขตเนื้อหา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา   

ใน  3  ปจจัย ไดแก

                         1)  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย

                               (1)  ชั้นยศ
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                               (2)  อายุตัว

                               (3)  อายุราชการ

                               (4)  ระดับการศึกษา

                               (5)  สถานภาพสมรส

                               (6)  ฐานะทางเศรษฐกิจ

                               (7)  จํานวนบุตรในความอุปการะ

                         2)  ปจจัยแวดลอม ประกอบดวย

                               (1)  สายงาน

                               (2)  การฝกอบรมเพิ่มเติม

                               (3)  เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน

                         3)  ปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน

                               (1)  วัสดุอุปกรณ

                               (2)  ความรวมมือจากประชาชน

                               (3)  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

                         4)  ปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการเสริมสรางขวัญและกาํลังใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

                1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง

                         1)  ประชากร ไดแก ขาราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ที่ปฏิบัติงานอยู ในป พ.ศ. 2545   จํานวน  1,323 คน

                         2)  กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมประชากรในขอ  2.1  ดวยวิธีการสุมอยางงาย  

โดยขนาดของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเทียบจากตารางการสุมของเครจซี่และมอรแกน  ไดกลุมตัวอยาง

จาํนวน 300 คน  ตามขั้นตอนดังนี้

                               (1)  แบงประชากรออกเปน 4 กลุม คือ

                                      ก.  ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานในฝายอํานวยการและหนวยปฏิบัติการ

พิเศษ (สวนกลาง)  จํานวน 103 คน

                                      ข.  ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานในสถานีตํารวจขนาดใหญมี “ ผูกํากับการ “          

เปนหัวหนาสถานี  จํานวน 840 คน

มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภ
ักรา

ชน
คริน

ทร์

มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภ
ัฏรา

ชน
คริน

ทร์



5

                                      ค.  ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานในสถานีตํารวจขนาดกลาง มี

“ รองผูกํากับการ “ เปนหัวหนาสถานี จํานวน 146 คน

                                      ง.  ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานในสถานีตํารวจขนาดเล็กมี “สารวัตร

หรือรองสารวัตร “ เปนหัวหนาสถานี  จํานวน 234 คน

                               (2)  สุมตัวอยางในแตละกลุมอยางเปนสัดสวน   โดยคํานวณจากจํานวน

ประชากรแตละกลุมตอจํานวนประชากรทั้งหมด

                1.4.3  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  ไดแก

                         1)  ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการตํารวจประกอบดวยชั้นยศ

อายุตัว,อายุราชการ, ระดับการศึกษา,สถานภาพสมรส,จํานวนบุตรในความอุปการะและฐานะทาง

เศรษฐกิจ  ปจจัยแวดลอมประกอบดวยสายงาน, เขตพื้นที่ปฏิบัติงานและการฝกอบรมเพิ่มเติม 

ปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานประกอบดวยวัสดุอุปกรณ, ความรวมมือจากประชาชน, สิ่งอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน

                         2)  ตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ         

ขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย

                การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดของ  เฮอรซเบอรก Herzberg   กลาวถึง

ปจจัย 2 ประการที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบในงาน  อันจะสงผลถึงขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน คือ

                1.5.1  ปจจัยจูงใจ  ประกอบดวย ความสําเร็จในการทํางาน, การไดรับการยอมรับนับถือ 

ลักษณะของงานที่ทํา, ความรับผิดชอบ,ความกาวหนา

                1.5.2  ปจจัยค้ําจุน   ประกอบดวยนโยบายและการบริหาร, การปกครองบังคับบัญชา      

ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน, สภาพการทํางาน, รายไดและผลประโยชนเกื้อกูล
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กรอบแนวคิด

                  ตัวแปรอิสระ                                                                            ตัวแปรตาม

        ปจจัยสวนบุคคล                 

               - ชั้นยศ

               -อายุตัว                                                                  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

               - อายุราชการ                                                          ครอบคลุม  10  ดาน คือ

               - ระดับการศึกษา                                                      - ความสําเร็จในการทํางาน

               - สถานภาพสมรส                                                     - การไดรับการยอมรับนับถือ

               - จํานวนบุตรในความอุปการะ                                   - ลักษณะของงานที่ทํา

               - ฐานะทางเศรษฐกิจ                                                   - ความรับผิดชอบ

        ปจจัยแวดลอม                                                                - ความกาวหนา

               - สายงาน                    - นโยบายและการบริหาร

               - การฝกอบรมเพิ่มเติม                                               - การปกครองบังคับบัญชา

               - เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน                                                 - ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน

        ปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน                                          - สภาพการทํางาน

               - วัสดุอุปกรณ                                                           - รายไดและผลประโยชนเกื้อกูล

               - ความรวมมือจากประชาชน

               - สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย
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1.6  นิยามศัพทเฉพาะ

                ปจจัยที่มีอิทธิพล  หมายถึง องคประกอบที่สําคัญสงผลใหการปฏิบัติงานของ

ขาราชการตํารวจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

                ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ทาที ของขาราชการ

ตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีตอการปฏิบัติงาน  ในดานความสําเร็จ

ในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ทํา ความรับผิดชอบ ความกาวหนา 

นโยบายและการบริหาร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน สภาพการ

ทํางาน รายไดและผลประโยชนเกื้อกูล

                ขาราชการตํารวจชั้นประทวน  หมายถึง ขาราชการตํารวจที่มียศพลตํารวจ        

ทุกประเภท,สิบตํารวจตรี,สิบตํารวจโท,สิบตํารวจเอก,จาสิบตํารวจและนายดาบตํารวจ

                ตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  หมายถึง  หนวยงานระดับกองบังคับการของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในสวนภูมิภาค ปฏิบัติงานรับผิดชอบในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

                อายุตัว  หมายถึง  อายุของขาราชการตํารวจ นับตามปพุทธศักราชที่เกิด

                อายุราชการ  หมายถึง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแตเร่ิมรับราชการครั้งแรก ถึง

ปจจุบัน เศษของปไมนับ

                ระดับการศึกษา หมายถึง การศึกษาสูงสุดของขาราชการตํารวจชั้นประทวน  ไดแก

มัธยมศึกษา , ปวช , ปวส, อนุปริญญา , ปริญญาตรีหรือเทียบเทา สูงกวาปริญญาตรี

                สถานภาพสมรส  หมายถึง  สถานภาพโสด , สมรส , หมาย-หยาราง

                จํานวนบุตรในความอุปการะ  หมายถึง จํานวนบุตรของขาราชการตํารวจที่อยูใน

ความอุปการะ รับผิดชอบ เลี้ยงดู แมจะบรรลุนิติภาวะแลวก็ตามและใหรวมถึงบุตรบุญธรรมดวย

                ฐานะทางเศรษฐกิจ  หมายถึง  การมีรายไดของตนเอง รวมกับรายไดของภรรยาหรือ

สามีและบุตรที่อยูรวมในครอบครัวเดียวกันตอเดือน กอนหักคาใชจายตาง ๆ

                สายงาน  หมายถึง  ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ

                     1. เสี่ยงอันตรายนอยกวา ไดแกงานอํานวยการ  งานธุรการ

                     2. เสี่ยงอันตรายมากกวา ไดแกงานสืบสวน งานปราบปราม งานจราจร
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                การฝกอบรมเพิ่มเติม  หมายถึง  การที่ขาราชการตํารวจมีโอกาสไดรับการฝกอบรม

เพิ่มเติมตามหลักสูตรตางๆที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด เชนการฝกดานยุทธวิธี การพยาบาล 

เปนตน

                เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน  หมายถึง อาณาเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  

ถือตามสภาพภูมิประเทศ แบงออกเปน

                     1. ชุมชนเมือง  คือ ฝายอํานวยการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราและสถานีตํารวจ

ภูธรอําเภอเมือง

                     2. ชุมชนกึ่งเมือง คือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางปะกง สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

บางคลาและสถานีตํารวจภูธรอําเภอพนมสารคาม

                     3. ชุมชนชนบท คือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอบางน้ําเปรี้ยว สถานีตํารวจภูธรอําเภอ    

สนามชัยเขต สถานีตํารวจภูธรอําเภอแปลงยาว สถานีตํารวจภูธรอําเภอบานโพธิ์  สถานีตํารวจภูธร

อําเภอราชสาสน  สถานีตํารวจภูธรอําเภอทาตะเกียบ สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอคลองเขื่อน สถานี

ตํารวจภูธรตําบลฉิมพลี สถานีตํารวจภูธรตําบลแสนภูดาษ สถานีตํารวจภูธรตําบลเขาหินซอน 

สถานีตํารวจภูธรตําบลบางขนาก สถานีตํารวจภูธรตําบลวังคู สถานีตํารวจภูธรตําบลสาวชะโงก 

สถานีตํารวจภูธรตําบลหนองแหนและหนวยปฏิบัติการพิเศษ

                วัสดุอุปกรณ  หมายถึง  สิ่งจําเปนที่ตองใชในการออกปฏิบัติหนาที่นอกสถานีตํารวจ 

เชน รถยนต รถจักรยานยนต  เรือ น้ํามันเชื้อเพลิง อาวุธปน  เสื้อเกราะกันกระสุน  วิทยุสื่อสาร 

เปนตน

                ความรวมมือจากประชาชน หมายถึงการที่ประชาชน  สื่อมวลชน องคกรพัฒนา

เอกชน และหนวยงานตาง ๆ มีสวนชวยเหลือเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน เชน แจงเบาะแส 

ขอมูลขาวสารคนราย ชวยจับกุมผูกระทําผิด สนับสนุนกิจกรรมของตํารวจ ยินดีเปนพยานใหตํารวจ

เมื่อเกิดคดีตาง ๆ เปนตน

                สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน หมายถึง การมีส่ิงชวยใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วในการปฏิบัติงานประจําสํานักงานครบถวน เชน โทรศัพท โทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร    

เครื่องถายเอกสาร เครื่องโรเนียว   กลองถายรูป   ตูเก็บเอกสาร  แบบพิมพ เครื่องเขียน

                ความสําเร็จในการทํางาน  หมายถึง  ความรูสึกพึงพอใจ ภาคภูมิใจและปลาบปลื้มใจ

ในผลสําเร็จของงาน หรือสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ได

                การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง  การที่ผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน                       

ผูใตบังคับบัญชาและหรือผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานใหความยกยอง ชมเชย ยอมรับนับถือใน    

ผลสําเร็จของงาน
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                ลักษณะของงานที่ทํา  หมายถึง  งานที่ไดรับมอบหมายเปนงานที่นาสนใจ  ทาทาย

ความสามารถหรือเปนงานที่เรียบงาย ปริมาณงาน  งานที่มีโอกาสจะเรียนรูและพัฒนา  งานที่ไดรับ

มอบหมายตรงกับความรูความสามารถ

                ความรับผิดชอบ  หมายถึง การที่ผูบังคับบัญชาใหโอกาสผูปฏิบัติงานไดรับผิดชอบ

ในการทํางานอยางเต็มที่ โดยไมจําเปนตองตรวจสอบ หรือควบคุมจนมากเกินไป

                ความกาวหนา  หมายถึง การไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือตําแหนงสูงขึ้น       

การศึกษาตอหรือดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะในการทํางานใหเจริญกาวหนา

                นโยบายและการบริหาร หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติงานและกระบวนการบริหาร

ของผูบังคับบัญชา

                การปกครองบังคับบัญชา  หมายถึงพฤติกรรมการปกครองควบคุมของผูบังคับบัญชา

โดยใชกฎ ระเบียบ และคําสั่ง เพื่อใหเกิดความถูกตองและเปนธรรม

                ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  หมายถึง  สภาพการปฏิบัติงานที่ประกอบดวย

ความสามัคค ีสมานฉันท  ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความเขาใจกัน ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

                สภาพการทํางาน  หมายถึง สภาพแวดลอมตางๆที่เกี่ยวกับการทํางาน ไดแกสถานที่

ทํางาน  บรรยากาศแวดลอม เชน แสง เสียง กลิ่น ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ ความสะดวก

ในการเดินทางมาปฏิบัติงาน กฎระเบียบตาง ๆ

                รายไดและผลประโยชนเกื้อกูล หมายถึง เงินเดือน  เงินประจําตําแหนง เบี้ยเลี้ยง

รางวัลนําจับ เงนิสวัสดิการที่ไดรับจากทางราชการ คาเชาบาน คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล    

คาตอบแทนตาง ๆ  การลาประเภทตาง ๆ

1.7  ประโยชนของการวิจัย

                การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะกอใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้

                1.7.1  ทําใหทราบระดับขวัญ, ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

                1.7.2  นําผลที่ไดจากการศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง สงเสริมใหขาราชการตํารวจ

มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
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