ก
ภูมิภาค ภาคภูมิ (2556) เรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการ
ตารวจชั้นประทวน สถานี ตารวจนครบาลอุ ดมสุ ข การค้นคว้าอิ ส ระ รป.ม.
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุ งเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึ กษา รศ.วิเชษฐ เทพเฉลิม

บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจ
ชั้นประทวน สถานี ตารวจนครบาลอุดมสุ ข มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับปั จจัยที่
ส่ งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน สถานี ตารวจนคร
บาลอุดมสุ ข ในด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน ด้านความเพียงพอของรายได้ ด้านโอกาสความก้าวหน้า
ด้า นความยุ ติธ รรมในหน่ วยงาน ด้านสวัส ดิ ก ารในหน่ ว ยงาน ด้านขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ตารวจชั้นประทวนสถานี ตารวจนคร
บาลอุ ดมสุ ข จานวน 100 คน เก็ บ ตัวอย่า งโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่ ม ตัวอย่า งของ เครซี่
(Krejcie) และมอร์ แกน (Morgan) ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 80 คน จาแนกตามอายุ สถานภาพ
การศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การ วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดย
กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.00 รองลงมามีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี และมี
อายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็ นกลุ่มร้อยละ 22.50 ส่ วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 73.75 ด้าน
การศึกษาส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 52.50 รองลงมาจบ
การศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 35.00 ในส่ วนของรายได้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
รายได้มากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 37.50 รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.25 คิดเป็ นร้อยละ 21.25 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานมาแล้ว
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 42.50 รองลงมามีประสบการณ์การทางานมาแล้ว 5 - 10 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 38.75
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นประทวน สถานี ตารวจนครบาลอุดมสุ ข โดยภาพรวมอยูร่ ะดับมาก โดยด้าน
ที่ เจ้า หน้า ที่ ตารวจชั้นประทวนเห็ น ว่า เป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ขวัญและก าลัง ใจในการปฏิ บ ตั ิ งาน
มากกว่ า ด้า นอื่ น ๆ คื อ ด้า นโอกาสความก้า วหน้า โดยเฉพาะเรื่ อ งการมี โ อกาสได้รั บ บ าเหน็ จ
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ความชอบตามความในการปฏิ บตั ิงาน รองลงมาคื อด้านสวัสดิ การในหน่ วยงานโดยเฉพาะเรื่ องที่
บัง คับ บัญชาได้จดั ให้มี ส วัส ดิ ก าร เช่ น เงิ นรางวัล นาจับ คดี อาญา คดี จราจร เงิ นพิ เศษอื่ นๆ ใน
หน่ วยงานอย่างเหมาะสม ส่ วนด้านสภาพการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่ ตารวจชั้นประทวนเห็ นว่าเป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องความพร้อม
ด้วยวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นประทวนเห็นว่ายังปั จจัยที่
ส่ งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ
สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนต่างกันมี
ความคิดเห็นว่าเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน เฉพาะด้าน
ความเพียงพอของรายได้ และ ด้านโอกาสความก้าวหน้า 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมี
ความคิดเห็นว่าเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน เฉพาะด้าน
ความยุติธรรมในหน่วยงาน 3) กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นว่าเกี่ ยวกับปั จจัยที่
ส่ งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน เฉพาะด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน ด้านความ
เพียงพอของรายได้ ด้านสวัสดิการในหน่วยงาน และด้านขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน 4) กลุ่ม
ตัวอย่า งที่ มี อายุง านต่ า งกัน มี ค วามคิ ดเห็ นว่า เกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อขวัญและก าลัง ใจในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน แตกต่ า งกัน เฉพาะ ด้า นความเพี ย งพอของรายได้ ด้านโอกาสความก้า วหน้า ด้า น
สวัสดิการในหน่วยงาน และด้านขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 1) สภาพการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน สถานี ตารวจนครบาลอุดมสุ ข ต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้สภาพการปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นประทวน ทุกฝ่ ายงานของสถานีตารวจนครบาลอุดมสุ ข มีความพร้อม
ด้วยวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิงาน ตารวจมีความรู ้สึกว่าตนเองเห็นสมาชิ กสาคัญ
ในหน่วยงาน มีการช่วยเหลือกันทั้งเรื่ องงาน เรื่ องส่ วนตัว การมีเกียรติหรื อศักดิ์ศรี ในงาน ความยินดี
ที่ตอ้ งการจะอยูจ่ นเกษียณอายุราชการ 2) ความเพียงพอของรายได้ ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการ
ตารวจชั้นประทวน สถานี ตารวจนครบาลอุดมสุ ข ต้องหมัน่ ดูแลความเป็ นอยู่ของตารวจพิจารณา
ความเพียงพอของรายได้ที่ไ ด้รับจากอัตราเงิ นเดื อ น รวมเงิ นรายได้พิ เศษและค่าเบี้ ยเลี้ ยงในการ
ปฏิ บตั ิงานที่เหมาะสมกับปริ มาณงานและกับการนามาใช้จ่ายดารงชี พในครอบครัวเหมาะสมกับ
สภาวะการครองชีพในปั จจุบนั 3) โอกาสความก้าวหน้า ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน สถานีตารวจนครบาลอุดมสุ ข ต้องใส่ ใจในโอกาสที่จะก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
การเลื่อนชั้นยศ และการได้รับบาเหน็จความดีความชอบตามความรู ้ความสามารถ โอกาสที่จะได้รับ
การศึกษาให้สูงขั้นและฝึ กอบรมเพิ่มเติม โอกาสเป็ นนายตารวจสัญญาบัตรของข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน 4) ความยุติธรรมในหน่วยงาน ข้าราชการตารวจชั้นประทวน สถานีตารวจนครบาลอุดม
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สุ ข ต้องได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความยุติธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงานในหน่วยงาน เช่น การ
พิจารณาความดี ความชอบตามความรู ้ความสามารถ การเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่ง การพิจารณาโทษ
ทัณฑ์ เป็ นต้น 5) สวัสดิการในหน่ วยงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจชั้นประทวน สถานี
ตารวจนครบาลอุ ด มสุ ข ต้อ งพิ จ ารณาให้ป ระโยชน์อื่ น แก่ ข ้า ราชการต ารวจชั้นประทวน ที่
นอกเหนื อ จากเงิ น เดื อนที่ ไ ด้รั บ จากการปฏิ บ ัติห น้า ที่ เช่ น การเข้า อยู่บ ้า นพัก ทางราชการ เงิ น
สวัสดิ การต่าง ๆ เงิ นรางวัลสิ นบนนาจับ เงินช่ วยเหลื อผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้าที่ เงิน
บาเหน็จบานาญตกทอด การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรี ยนบุตร ค่าเช่าบ้าน ด้วยความเหมาะสม
หรื อความสะดวกรวดเร็ ว

