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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องเรื่ องประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน
สถานีตารวจนครบาลอุดมสุ ข มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจชั้นประทวน สถานีตารวจนครบาลอุดมสุ ข ในด้านความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านความเพียงพอ
ของค่าตอบแทนและสวัสดิ การ ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการตารวจชั้นประทวน สถานี ตารวจนครบาลอุดมสุ ข จานวนทั้งหมด
100 คน สามารถคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie &
Morgan, 1970 อ้างใน ธี รวุฒิ เอกะกุล, 2543) กาหนดให้สัดส่ วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง 80
คน จาแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ประสบการณ์การทางาน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน สถานีตารวจนครบาลอุดมสุ ข ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 35.00
รองลงมามีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี และมีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็ นกลุ่มร้อยละ 22.50 ส่ วนใหญ่
สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 73.75 รองลงมาเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 18.75 ด้านการศึกษาส่ วนใหญ่
กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 52.50 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ากว่า
ปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 35.00 ในส่ วนของรายได้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 20,000
บาท ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 37.50 รองลงมามีรายได้อยูร่ ะหว่าง 10,000 - 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
26.25 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานมาแล้วมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 42.50
รองลงมามีประสบการณ์การทางานมาแล้ว 5 - 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.75
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่า ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ดเห็ นของข้า ราชการตารวจชั้นประทวน
สถานีตารวจนครบาลอุดมสุ ข ต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย

ข
ด้านการควบคุมบังคับบัญชากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน มากที่สุด
กว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องผูบ้ งั คับบัญชามีเหตุผลและมีความยุติธรรมในการควบคุมบังคับบัญชา
รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน โดยเฉพาะเรื่ องไม่มีความคิดอิ จฉาหรื อกลัน่
แกล้งกันระหว่า งเพื่อนร่ วมงาน และส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน น้อยที่สุ ดคือด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะเรื่ องการได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ศึกษา
ต่อเนื่ อง เพิ่มคุณวุฒิให้สูงขึ้นกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเห็ นว่าส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน
น้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ
สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดื อ น และประสบการณ์ ก ารท างานแตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงาน ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน คือด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านนโยบายและ
การบริ หารงาน ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านความเพียงพอของค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน แต่สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันเฉพาะด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 1) ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการตารวจ
ชั้นประทวน สถานี ตารวจนครบาลอุ ดมสุ ข ควรมี การชี้ แจงทาความเข้าใจในอานาจหน้าที่ ของ
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูน้ าที่คอยกากับดูแลให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิ บตั ิตามนโยบายหรื อแนวทางที่วางไว้
เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งภาระหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาในการควบคุ มบังคับ
บัญชาที่ดี ควรทาหน้าที่หวั หน้าผูร้ ับผิดชอบการปฏิบตั ิของสถานีตารวจ ในการกาหนดนโยบายการ
ปฏิ บ ัติ ง าน วางแผนการปฏิ บ ัติ ง าน พิ จ ารณามอบหมายงานโดยให้ มี อ านาจมอบหมายให้
ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาปฏิ บ ัติ ง านในหน้ า ที่ อื่ น นอกเหนื อ จากหน้ า ที่ ก ารงานประจ าได้ต ามความ
เหมาะสม พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในงานที่มีปัญหา ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
ต ารวจทั้ง ในด้า นการปฏิ บ ัติ ง าน ความประพฤติ และระเบี ย บวิ นัย ก าหนดมาตรการในการ
ประสานงานและควบคุม กากับดูแล ให้มีการประสานกันอย่างใกล้ชิดจริ งจังระหว่างงานต่าง ๆ ใน
สถานี ตารวจ ให้คาปรึ กษาแนะนา ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจใน
สถานี ตารวจ ติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการตารวจในสถานี ตารวจ ติ ดต่ อ
ประสานงานกับหน่ วยงานอื่ น จัดการฝึ กอบรมให้กบั ข้าราชการตารวจในสถานี ตารวจ เพื่อให้มี
ความรู ้ ความสามารถ ความประพฤติ ระเบียบวินยั เหมาะสมกับการปฏิ บตั ิหน้าที่ โดยการจัดการ
ฝึ กอบรมเอง หรื อขอรั บ การสนั บ สนุ น จากบุ ค คลอื่ น หรื อหน่ ว ยงานอื่ น เข้ า ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่ วมประชุ มกับหน่วยงานอื่นในงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไข
ปั ญหาข้อขัดข้องในการปฏิบตั ิงานของสถานีตารวจ ตอบปั ญหาและชี้ แจงเรื่ องต่าง ๆ เกี่ ยวกับงาน

ค
ในหน้าที่ รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาให้การดูแลเอาใจใส่ ในการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นอย่างดี
เมื่อมีปัญหาในการปฏิ บตั ิงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถเข้าปรึ กษาของรับการชี้ แนะ จากผูบ้ งั คับบัญชา
ได้เสมอ ผูบ้ งั คับบัญชามีเหตุผลและมีความยุติธรรมในการควบคุ มบังคับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาควร
บริ หารจั ด การ โดยใช้ ห ลั ก ความยุ ติ ธ รรม และควรสนั บ สนุ น ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ในงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในการควบคุ มบังคับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชา
สามารถจู งใจผูใ้ ต้บ ังคับบัญชาและประพฤติ ปฏิ บ ตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างในการปฏิ บ ัติงาน 2) ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการตารวจชั้นประทวน สถานี ตารวจนครบาล
อุดมสุ ข ต้องสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตาแหน่ง เลื่อนยศ สู ง
กว่าเดิมที่เป็ นอยูป่ ั จจุบนั และเปิ ดโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อให้สูงกว่าเดิม การประเมินผล / เลื่อนขั้น
ขึ้นอยูก่ บั ผลการปฏิ บตั ิงานมิใช่ข้ ึนอยู่กบั ความพอใจของผูบ้ งั คับบัญชา ควรมีมาตรการดาเนินงาน
ของหน่ วยงาน ที่มุ่งเน้นความก้าวหน้าในการทางานของบุคลากร และการใช้หลักระบบคุ ณธรรม
ในการพิจารณาความดี ความชอบ หรื อการเลื่อนระดับ เลื่ อนตาแหน่งอย่างเคร่ งครัด 3) ด้านนโยบาย
และการบริ หารงาน ผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการตารวจชั้นประทวน สถานีตารวจนครบาลอุดมสุ ข ต้องมี
นโยบายการบริ หารงานที่ชดั เจน การมอบหมายงานและการจัดระบบการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชาที่จะกาหนดโดยคานึ งถึงประโยชน์
ส่ วนรวมของผูป้ ฏิบตั ิ และผลประโยชน์ขององค์การร่ วมกัน นโยบายที่กาหนดต้องชัดเจนสามารถ
นาไปปฏิ บตั ิได้อย่างมีผลและต้องมีผรู ้ ับผิดชอบการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ ก่อนนาไปปฏิ บตั ิตอ้ งมี
การชี้ แจงถึงแนวทางและ เป้ าหมายด้วยเพื่อจะได้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน 4) ด้านความ
เพียงพอของค่าตอบแทนและสวัสดิ การ ผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการตารวจชั้นประทวน สถานี ตารวจ
นครบาลอุดมสุ ข ต้องใส่ ใจในความเป็ นอยู่ของตารวจ โดยเฉพาะเรื่ องเงิ นเดื อน เบี้ ยเลี้ ยง และ
สวัสดิ การต่าง ๆ 5) ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน สถานี ตารวจนครบาลอุดมสุ ข ต้องส่ งเสริ มความสัมพันธ์ ระหว่างข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน สถานีตารวจนครบาลอุดมสุ ข ที่ได้ร่วมปฏิบตั ิงานด้วยกัน ทั้งทางด้านหน้าที่การงานและ
ทางด้านส่ วนตัว กระบวนการจู งใจเพื่ อให้ บุ คคลเกิ ดความร่ วมมื อร่ วมใจในการท างานที่ น าไปสู่
ความสาเร็ จขององค์การและความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบุคคลในองค์การการติดต่อสัมพันธ์ดงั กล่าว
เป็ นการติดต่อสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อระหว่างเพื่อนร่ วมงานด้วยกัน
การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การดังกล่าว รวมถึ งการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่ม
บุคคล และระหว่างกลุ่มบุ คคลกับกลุ่ มบุคคลซึ่ งต้องอาศัยศาสตร์ และศิ ลป์ ในการเข้าใจ และครองใจ
บุคคลในระดับสู งเพื่อให้เกิดความจงรักภักดีและร่ วมมือกันด้วยความเต็มใจ และรู ้สึกเป็ นสุ ขด้วยกันทั้ง
สองฝ่ าย

