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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาองค์การและการจดัการ กรณีศึกษาแรงจูงใจในการท างานของขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุขมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัองคก์าร
และการจดัการ กรณีศึกษาแรงจูงใจในการท างานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจ
นครบาลอุดมสุข ดา้นความส าเร็จในการท างาน ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ความกา้วหน้าในต าแหน่ง
หน้าท่ีการงาน นโยบายและการบริหาร ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน สิทธิหรือ
ประโยชน์อ่ืนท่ีได้รับจากหน่วยงาน ความสัมพนัธ์กับหัวหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุม
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจชั้นประทวนสถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข จ านวน
100 คน เก็บตวัอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครซ่ี (Krejcie) และมอร์แกน
(Morgan) ไดข้นาดตวัอยา่งตามตารางจ านวน 80 คน จ าแนกตามอายุ สถานภาพสมรส การศึกษา
ระยะเวลารับราชการ รายไดต่้อเดือน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น
การ วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA)
และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช ้Scheffe โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 25 – 35 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 35.00 รองลงมามีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี และอายุอยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี ช่วงละจ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละรวม 45.00 ส่วนใหญ่สมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 73.75 รองลงมาเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ
18.75  ด้านระดบัการศึกษากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
52.50 รองลงมากลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.00 ส่วนใหญ่รับ
ราชการมากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมารับราชการมาแลว้ 5 – 10 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 38.75 ในส่วนของรายไดก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกวา่  20,000 บาท ข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 37.50 และมีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 10,000 - 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.25  

ผลการวิจยัโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉล่ียองค์การและการจดัการ กรณีศึกษาแรงจูงใจในการ
ท างานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้หน่วยงานและวิธีการควบคุมมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการท างานมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองการปกครองในหน่วยงานยึดหลกัประชาธิปไตย
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รองลงมาคือสิทธิหรือประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บจากหน่วยงานโดยเฉพาะเร่ืองการไดรั้บเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึน
แต่ละปีตามผลงานท่ีปฏิบติั ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีผล
ต่อแรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัดา้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองการไดรั้บการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน  

ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนช่วงอายุน้อยกว่า 35 ปีเห็นว่าความสัมพนัธ์กบัหัวหน้า
หน่วยงานและวิธีการควบคุม และ ช่วงอายุมากกวา่ 35 ปี ข้ึนไปเห็นวา่เร่ืองสิทธิหรือประโยชน์อ่ืน
ท่ีไดรั้บจากหน่วยงานเป็นแรงจูงใจในการท างานมากกกว่าดา้นอ่ืน ๆ และทุกช่วงอายุมีความเห็น
ตรงกนัว่าความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานเป็นแรงจูงใจในการท างานนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน ๆ
ข้าราชการต ารวจชั้ นประทวนท่ีมีสถานภาพโสดและสมรสเห็นว่าความสัมพนัธ์กับหัวหน้า
หน่วยงานและวธีิการควบคุม และผูท่ี้สถานภาพหมา้ย/หยา่ร้างเห็นวา่สิทธิหรือประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บ
จากหน่วยงานเป็นแรงจูงใจในการท างานมากกกวา่ดา้นอ่ืน ๆ และทุกสถานภาพมีความเห็นตรงกนั
ว่าความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานเป็นแรงจูงใจในการท างานน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ
ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีเห็นว่า
ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้หน่วยงานและวิธีการควบคุม และผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีเห็นว่า
สิทธิหรือประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บจากหน่วยงานเป็นแรงจูงใจในการท างานมากกกวา่ดา้นอ่ืน ๆ และ
ทุกระดบัการศึกษามีความเห็นตรงกนัวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงานเป็นแรงจูงใจใน
การท างานน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆข้าราชการต ารวจชั้นประทวนท่ีรับราชการน้อยกว่า 5 ปี และ 
รับราชการมาแลว้ 5 – 10 ปีเห็นวา่ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้หน่วยงานและวิธีการควบคุม และผูท่ี้รับ
ราชการมากกวา่ 10 ปี ข้ึนไปเห็นวา่สิทธิหรือประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บจากหน่วยงานเป็นแรงจูงใจใน
การท างานมากกว่าด้านอ่ืน ๆ และทุกช่วงเวลารับราชการมีความเห็นตรงกันว่าความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลในหน่วยงานเป็นแรงจูงใจในการท างานน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆข้าราชการต ารวจ 
ชั้นประทวนท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาทเห็นว่าความสัมพนัธ์กบัหัวหน้าหน่วยงาน 
และวธีิการควบคุม และผูท่ี้รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 20,000 บาทข้ึนไปเห็นวา่สิทธิหรือประโยชน์อ่ืน
ท่ีไดรั้บจากหน่วยงานเป็นแรงจูงใจในการท างานมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ และทุกช่วงรายไดมี้ความเห็น
ตรงกนัว่าความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานเป็นแรงจูงใจในการท างานนอ้ยกว่าดา้นอ่ืน ๆ
ยกเวน้ช่วงรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาทเห็นวา่สิทธิหรือประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บจากหน่วยงาน
เป็นแรงจูงใจในการท างานนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนท่ีมีอายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา ระยะเวลารับราชการ และรายไดต่้อเดือน ต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัองค์การ
และการจดัการ กรณีศึกษาแรงจูงใจในการท างานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจ
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นครบาลอุดมสุข ในทุก ๆ ดา้น คือ ความส าเร็จในการท างาน  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ความกา้วหนา้
ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน นโยบายและการบริหาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน  สิทธิ
หรือประโยชน์อ่ืนท่ีไดรั้บจากหน่วยงาน ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้หน่วยงานและวธีิการควบคุม 

ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ี 1) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน ผูบ้ริหาร
หวัหนา้งานสถานีต ารวจนครบาลอุดมสุขตอ้งส่งเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งขา้ราชการต ารวจ
และผูร่้วมงานดว้ยกนั ในการท างานร่วมกนัดว้ยความสามคัคี ท าใหบ้รรยากาศในการท างานเป็นไป
อยา่งฉนัทมิ์ตร เพื่อผลส าเร็จในการท างาน 2) ดา้นความส าเร็จในการท างาน ผูบ้ริหารสถานีต ารวจ
นครบาลอุดมสุข ตอ้งให้การสนบัสนุนการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีสามารถท างานหรือ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้ ซ่ึงงานท่ีท านั้นอาจจะ
เป็นงานท่ีได้รับมอบหมายหรือจะเป็นงานท่ีไม่ได้รับมอบหมายจากผู ้บังคับบัญชาก็ตาม 
3) ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ผูบ้ริหารสถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข ตอ้งมีนโยบายท่ี
ชดัเจนใหข้า้ราชการต ารวจไดรั้บการประเมินผลการท างานจากผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม การได้
มีโอกาสเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ีการงานให้สูงข้ึน ตลอดจนการมีโอกาสไดรั้บการอบรม การศึกษาต่อ
เพื่อเพิ่มพนูความรู้ความสามารถของตน 


