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บทคดัย่อ 

 
การศึกษาเร่ือง  การจัดการกระบวนการด้านสวสัดิการและด้านสิทธิประโยชน์ของ

ขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงค ์3 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) เพื่อศึกษากระบวนการจดัการ
ดา้นสวสัดิการและด้านสิทธิประโยชน์ของขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดัปทุมธานี  (2) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดัปทุมธานีดา้นประสิทธิผลของการจดัสวสัดิการและ
ดา้นสิทธิประโยชน์ของขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดัปทุมธานี และ (3) เพื่อศึกษาแนวทางในการ
ปรับปรุงสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดัปทุมธานี  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจโดย ใชแ้บบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากก ลุ่มเป้าหมายจ านวน 2 กลุ่ม คือ ก ลุ่มท่ี  1  ผู ้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ผูบ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบหลกั จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 5 คน กลุ่มท่ี 2 กลุ่ม
ข้าราชการต ารวจชั้ นประทวนและชั้ นสัญญาบัตรในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีใช้
แบบสอบถามจ านวน 500 ชุด ซ่ึงผลการศึกษาสรุปได้วา่ ประสิทธิผลของการจดัการดา้นสวสัดิการ
และดา้นสิทธิประโยชน์ของขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดัปทุมธานี ส่วนมากขา้ราชการต ารวจมีความ
พึงพอใจต่อการไดรั้บสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ในดา้น การรักษาพยาบาล การเบิกค่าเล่าเรียน 
และ การรับเงินบ าเหน็จตกทอดอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ท่ีขา้ราชการ
ต ารวจภูธรจังหวดัปทุมธานีต้องการให้เพิ่มจากเดิมท่ีได้รับได้แก่การใช้สิทธิในการเข้ารักษา
สถานพยาบาลของเอกชนได้และให้เพิ่มเกณฑ์การค านวณเงินบ าเหน็จตกทอดให้แก่ข้าราชการ
ต ารวจท่ีเสียชีวติและขา้ราชการบ านาญท่ีเสียชีวติ 



 

จ 

ทั้งน้ี แนวทางในการปรับปรุงสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการต ารวจภูธร
จงัหวดัปทุมธานีคือ ควรมีการลดขั้นตอนในการเบิกและควรมีการฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ
หลกัและขา้ราชการต ารวจท่ีมาขอใชสิ้ทธิในสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ให้มีความรู้ ความเขา้ใจ 
ใหถู้กตอ้งตรงตามระเบียบของทางราชการท่ีก าหนด  
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ABSTRACT 
 

 The objectives of the study of Welfare and Benefit Process Management of   Pathum 
Thani Provincial Police were 1) to study the management process of welfare and benefit of 
policemen in Pathum Thani Province 2) to study about the opinions of policemen in effectiveness 
of welfare and benefit of policemen in Pathum Thani Province 3) to study the ways to improve 
welfare and benefit of policemen in Pathum Thani Province. 
 The study method was a survey research. The data was collected by using the interview 
and the questionnaires with two target groups as follows: the first group, the researcher collected 
data from five informants that comprised of the supervisors and the main officials by using the in-
depth interview, the second group were non-commissioned officers and commissioned officers in 
Pathum Thani Province by using 500 sets of questionnaires. The study revealed that most 
policemen were satisfied to receive welfare and benefits in the fields of medical treatment, tuition 
fees, and inheritance pension at a moderate level. The welfare and benefit which Pathum Thani 
Provincial Police officers needed to get more than the original included getting the right of 
treatment provided by private hospital and adding the aspects for calculating the inheritance 
pension to both policemen and retired police officers after they had passed away. 
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 Therefore, the ways to improve welfare and benefit of Pathum Thani Provincial Police 
officers were decreasing the process of withdrawal and there should be training the police officers 
in charge and the police officers who claimed service in order to have the knowledge and 
understanding the government regulations properly. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


