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บทคัดย่ อ
การศึกษาองค์การและการจัดการ กรณี ศึกษาแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการตารวจ
ชั้นประทวน สถานี ตารวจนครบาลอุดมสุ ขมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับองค์การ
และการจัดการ กรณี ศึกษาแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน สถานี ตารวจ
นครบาลอุดมสุ ข ด้านความสาเร็ จในการทางาน ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ ความก้าวหน้าในตาแหน่ ง
หน้าที่การงาน นโยบายและการบริ หาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่ วยงาน สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์ อื่ น ที่ ไ ด้รั บ จากหน่ ว ยงาน ความสั ม พันธ์ ก ับ หัว หน้า หน่ วยงานและวิ ธี ก ารควบคุ ม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็ นเจ้าหน้าที่ ตารวจชั้นประทวนสถานี ตารวจนครบาลอุดมสุ ข จานวน
100 คน เก็บตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ (Krejcie) และมอร์ แกน
(Morgan) ได้ขนาดตัวอย่างตามตารางจานวน 80 คน จาแนกตามอายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
ระยะเวลารับราชการ รายได้ต่อเดือน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การ วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
และเปรี ยบเทียบรายคู่โดยใช้ Scheffe โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 – 35 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 35.00 รองลงมามีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี และอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี ช่วงละจานวน 18 คน คิด
เป็ นร้อยละรวม 45.00 ส่ วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 73.75 รองลงมาเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ
18.75 ด้านระดับการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
52.50 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 35.00 ส่ วนใหญ่รับ
ราชการมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 42.50 รองลงมารับราชการมาแล้ว 5 – 10 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 38.75 ในส่ วนของรายได้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป คิด
เป็ นร้อยละ 37.50 และมีรายได้อยูร่ ะหว่าง 10,000 - 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.25
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยองค์การและการจัดการ กรณี ศึกษาแรงจูงใจในการ
ทางานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน สถานี ตารวจนครบาลอุดมสุ ข โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุมมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการทางานมากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องการปกครองในหน่ วยงานยึดหลักประชาธิ ปไตย

ข
รองลงมาคือสิ ทธิ หรื อประโยชน์อื่นที่ได้รับจากหน่วยงานโดยเฉพาะเรื่ องการได้รับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
แต่ละปี ตามผลงานที่ปฏิบตั ิ ส่ วนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีผล
ต่อแรงจูงใจในการทางานอยูใ่ นระดับน้อยกว่าเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องการได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน
ข้าราชการตารวจชั้นประทวนช่ วงอายุน้อยกว่า 35 ปี เห็ นว่าความสั มพันธ์ กบั หัวหน้า
หน่วยงานและวิธีการควบคุม และ ช่วงอายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไปเห็นว่าเรื่ องสิ ทธิ หรื อประโยชน์อื่น
ที่ได้รับจากหน่ วยงานเป็ นแรงจูงใจในการทางานมากกกว่าด้านอื่น ๆ และทุกช่ วงอายุมีความเห็ น
ตรงกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานเป็ นแรงจูงใจในการทางานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ
ข้า ราชการต ารวจชั้น ประทวนที่ มี ส ถานภาพโสดและสมรสเห็ น ว่ า ความสั ม พัน ธ์ ก ับ หัว หน้ า
หน่วยงานและวิธีการควบคุม และผูท้ ี่สถานภาพหม้าย/หย่าร้างเห็นว่าสิ ทธิหรื อประโยชน์อื่นที่ได้รับ
จากหน่วยงานเป็ นแรงจูงใจในการทางานมากกกว่าด้านอื่น ๆ และทุกสถานภาพมีความเห็นตรงกัน
ว่า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลในหน่ ว ยงานเป็ นแรงจู ง ใจในการท างานน้ อ ยกว่ า ด้า นอื่ น ๆ
ข้าราชการตารวจชั้นประทวนที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี เห็ นว่า
ความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุม และผูท้ ี่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี เห็ นว่า
สิ ทธิ หรื อประโยชน์อื่นที่ได้รับจากหน่วยงานเป็ นแรงจูงใจในการทางานมากกกว่าด้านอื่น ๆ และ
ทุกระดับการศึกษามีความเห็นตรงกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานเป็ นแรงจูงใจใน
การท างานน้อยกว่า ด้า นอื่ น ๆข้า ราชการต ารวจชั้นประทวนที่ รั บราชการน้ อยกว่า 5 ปี และ
รับราชการมาแล้ว 5 – 10 ปี เห็นว่าความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุม และผูท้ ี่รับ
ราชการมากกว่า 10 ปี ขึ้นไปเห็นว่าสิ ทธิ หรื อประโยชน์อื่นที่ได้รับจากหน่วยงานเป็ นแรงจูงใจใน
การทางานมากกว่าด้านอื่ น ๆ และทุ กช่ วงเวลารับราชการมี ความเห็ นตรงกันว่าความสัมพันธ์
ระหว่า งบุ ค คลในหน่ ว ยงานเป็ นแรงจู ง ใจในการท างานน้อ ยกว่า ด้า นอื่ น ๆข้า ราชการต ารวจ
ชั้นประทวนที่มีรายได้ต่อเดื อนน้อยกว่า 20,000 บาทเห็ นว่าความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่ วยงาน
และวิธีการควบคุม และผูท้ ี่รายได้ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไปเห็นว่าสิ ทธิ หรื อประโยชน์อื่น
ที่ได้รับจากหน่วยงานเป็ นแรงจูงใจในการทางานมากกว่าด้านอื่น ๆ และทุกช่วงรายได้มีความเห็น
ตรงกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานเป็ นแรงจูงใจในการทางานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ
ยกเว้นช่วงรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาทเห็นว่าสิ ทธิ หรื อประโยชน์อื่นที่ได้รับจากหน่วยงาน
เป็ นแรงจูงใจในการทางานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ
สาหรับการทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ข้าราชการตารวจชั้นประทวนที่ มีอายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา ระยะเวลารับราชการ และรายได้ต่อเดื อน ต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กบั องค์การ
และการจัดการ กรณี ศึกษาแรงจู งใจในการทางานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน สถานี ตารวจ

ค
นครบาลอุดมสุ ข ในทุก ๆ ด้าน คือ ความสาเร็ จในการทางาน ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความก้าวหน้า
ในตาแหน่งหน้าที่การงาน นโยบายและการบริ หาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สิ ทธิ
หรื อประโยชน์อื่นที่ได้รับจากหน่วยงาน ความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุม
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ผูบ้ ริ หาร
หัวหน้างานสถานีตารวจนครบาลอุดมสุ ขต้องส่ งเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการตารวจ
และผูร้ ่ วมงานด้วยกัน ในการทางานร่ วมกันด้วยความสามัคคี ทาให้บรรยากาศในการทางานเป็ นไป
อย่างฉันท์มิตร เพื่อผลสาเร็ จในการทางาน 2) ด้านความสาเร็ จในการทางาน ผูบ้ ริ หารสถานีตารวจ
นครบาลอุดมสุ ข ต้องให้การสนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่สามารถทางานหรื อ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการทางานให้บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ ซึ่ งงานที่ทานั้นอาจจะ
เป็ นงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายหรื อจะเป็ นงานที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากผู ้บ ัง คับ บัญ ชาก็ ต าม
3) ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ผูบ้ ริ หารสถานีตารวจนครบาลอุดมสุ ข ต้องมีนโยบายที่
ชัดเจนให้ขา้ ราชการตารวจได้รับการประเมินผลการทางานจากผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเป็ นธรรม การได้
มีโอกาสเลื่อนตาแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น ตลอดจนการมีโอกาสได้รับการอบรม การศึกษาต่อ
เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ความสามารถของตน

