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การศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจนคร
บาลอุดมสุข ในดา้นสภาพการปฏิบติังาน ดา้นความเพียงพอของรายได ้ดา้นโอกาสความกา้วหน้า 
ด้านความยุติธรรมในหน่วยงาน ด้านสวสัดิการในหน่วยงาน ด้านขวญัและก าลังใจในการ
ปฏิบติังาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีต ารวจชั้นประทวนสถานีต ารวจนคร
บาลอุดมสุข จ านวน 100 คน เก็บตวัอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครซ่ี 
(Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 80 คน จ าแนกตามอายุ สถานภาพ 

การศึกษา อายุงาน รายไดต่้อเดือน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น
การ วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA)  โดย
กลุ่มตวัอยา่งมีอายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมามีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี และมี
อายุอยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี คิดเป็นกลุ่มร้อยละ 22.50 ส่วนใหญ่สมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 73.75 ดา้น
การศึกษาส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาจบ
การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.00 ในส่วนของรายไดก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
รายไดม้ากกว่า 20,000 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมามีรายได้อยู่ระหวา่ง 10,000 - 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.25 คิดเป็นร้อยละ 21.25 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมาแลว้
มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 42.50 รองลงมามีประสบการณ์การท างานมาแลว้ 5 - 10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 38.75  

ผลการวิจยัโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข โดยภาพรวมอยูร่ะดบัมาก โดยดา้น
ท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจชั้นประทวนเห็นว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังาน
มากกว่าด้านอ่ืน ๆ คือด้านโอกาสความก้าวหน้าโดยเฉพาะเร่ืองการมีโอกาสได้รับบ าเหน็จ
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ความชอบตามความในการปฏิบติังาน รองลงมาคือด้านสวสัดิการในหน่วยงานโดยเฉพาะเร่ืองท่ี
บงัคบับญัชาได้จดัให้มีสวสัดิการ เช่น เงินรางวลัน าจบั คดีอาญา คดีจราจร เงินพิเศษอ่ืนๆ ใน
หน่วยงานอย่างเหมาะสม ส่วนดา้นสภาพการปฏิบติังานเจา้หน้าท่ีต ารวจชั้นประทวนเห็นว่าเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองความพร้อม
ดว้ยวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ีต ารวจชั้นประทวนเห็นวา่ยงัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ และรายไดต่้อเดือนต่างกนัมี
ความคิดเห็นวา่เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั เฉพาะดา้น
ความเพียงพอของรายได้ และ ดา้นโอกาสความกา้วหนา้ 2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพต่างกนัมี
ความคิดเห็นวา่เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั เฉพาะดา้น
ความยุติธรรมในหน่วยงาน 3) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นวา่เก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั เฉพาะดา้นสภาพการปฏิบติังาน ดา้นความ
เพียงพอของรายได ้ดา้นสวสัดิการในหน่วยงาน และดา้นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 4) กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีอายุงานต่างกันมีความคิดเห็นว่าเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลังใจในการ
ปฏิบติังาน แตกต่างกัน เฉพาะ ด้านความเพียงพอของรายได้ ด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้าน
สวสัดิการในหน่วยงาน และดา้นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน  
 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 1) สภาพการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจชั้น
ประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข ตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาพการปฏิบติังานใน
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจชั้นประทวน ทุกฝ่ายงานของสถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข มีความพร้อม
ดว้ยวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังาน ต ารวจมีความรู้สึกวา่ตนเองเห็นสมาชิกส าคญั
ในหน่วยงาน มีการช่วยเหลือกนัทั้งเร่ืองงาน เร่ืองส่วนตวั การมีเกียรติหรือศกัด์ิศรีในงาน ความยินดี
ท่ีตอ้งการจะอยูจ่นเกษียณอายุราชการ 2) ความเพียงพอของรายได ้ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการ
ต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข ตอ้งหมัน่ดูแลความเป็นอยู่ของต ารวจพิจารณา
ความเพียงพอของรายได้ท่ีได้รับจากอตัราเงินเดือน รวมเงินรายได้พิเศษและค่าเบ้ียเล้ียงในการ
ปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัปริมาณงานและกบัการน ามาใช้จ่ายด ารงชีพในครอบครัวเหมาะสมกบั
สภาวะการครองชีพในปัจจุบนั 3) โอกาสความกา้วหน้า ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจชั้น
ประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข ตอ้งใส่ใจในโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน
การเล่ือนชั้นยศ และการไดรั้บบ าเหน็จความดีความชอบตามความรู้ความสามารถ โอกาสท่ีจะไดรั้บ
การศึกษาใหสู้งขั้นและฝึกอบรมเพิ่มเติม โอกาสเป็นนายต ารวจสัญญาบตัรของขา้ราชการต ารวจชั้น
ประทวน 4) ความยุติธรรมในหน่วยงาน ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดม
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สุข ตอ้งไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความยุติธรรมจากผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานในหน่วยงาน เช่น การ
พิจารณาความดี ความชอบตามความรู้ความสามารถ การเล่ือนยศเล่ือนต าแหน่ง การพิจารณาโทษ
ทณัฑ์ เป็นตน้ 5) สวสัดิการในหน่วยงาน ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สถานี
ต ารวจนครบาลอุดมสุข  ต้องพิจารณาให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ท่ี
นอกเหนือจากเงินเดือนท่ีได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น การเข้าอยู่บ้านพกัทางราชการ เงิน
สวสัดิการต่าง ๆ เงินรางวลัสินบนน าจบั เงินช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี เงิน
บ าเหน็จบ านาญตกทอด การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบา้น ดว้ยความเหมาะสม
หรือความสะดวกรวดเร็ว 
 

 


