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การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจ 

นครบาลบุคคโล มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบุคคโล ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน 
ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา ดา้นความเพียงพอของค่าตอบแทน
และสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบุคคโล จ านวน 175 คน ใชว้ิธีการเลือกวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จนครบตามจ านวนของขนาดกลุ่มตวัอย่าง ระดบัชั้นยศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบักาศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์การ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการ 
Independent Samples t - test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ขา้ราชการ
ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบุคคโลเป็นเจา้หน้าท่ีต ารวจชั้นประทวน คิดเป็นร้อยละ 54.29 และ
เป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจชั้นสัญญาบตัร คิดเป็นร้อยละ 45.71 ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 25 – 35 ปี คิด
เป็นร้อยละ 40.00 อายุอยูร่ะหวา่ง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.43 สมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 65.14 
เป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 24.00 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.57 ต ่ากวา่ปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 26.29 มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 15,000  – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.14 มีรายได้
มากกวา่ 35,000 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 17.71 มีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 30.86 รมีประสบการณ์การท างาน 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.71 ประสบการณ์การ
ท างาน 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.14 ผลการวิจยัโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบุคคโล โดยภาพรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ดา้นความเพียงพอของค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  ด้าน
นโยบายและการบริหารงาน   และดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา ตามล าดบั 
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ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1) ระดบัชั้นยศต่างกนัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบุคคโล แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา และดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 2) อายุต่างกนัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นการ
ควบคุมบงัคบับญัชา ด้านความเพียงพอของค่าตอบแทนและสวสัดิการ และด้านความสัมพนัธ์
ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 3) สถานภาพสมรสต่างกนัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ในด้านการควบคุมบังคับบัญชา และด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 4) ระดบัการศึกษาต่างกนัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงาน ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 5) รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต่างกันความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เฉพาะดา้นนโยบายและการบริหารงาน 6) ประสบการณ์การท างานต่างกนั
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 ในด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านการควบคุมบงัคบับญัชา ด้านความเพียงพอของ
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 

ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ี 1) ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ผูบ้งัคบับญัชาของ
ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบุคคโล ตอ้งส่งเสริมสนับสนุนให้ขา้ราชการต ารวจ มี
โอกาสกา้วหน้าอย่างเท่าเทียมกนัมีความยุติธรรมในการพิจารณา เล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนต าแหน่ง 
เล่ือนยศ สูงกว่าเดิมท่ีเป็นอยู่ปัจจุบนัและเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อให้สูงกว่าเดิม 2) ด้าน
นโยบายและการบริหารงาน ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบุคคโล ตอ้ง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการต ารวจผูใ้ต้บงัคบับญัชามีโอกาสเข้าร่วมก าหนดนโยบายหรือ
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆในการท างาน เพื่อให้การท างานบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 3) ดา้นการควบคุม
บงัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบุคคโล ตอ้งส่งเสริม
สนบัสนุนใหข้า้ราชการต ารวจ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเขา้ปรึกษาขอรับการช้ีแนะจากบงัคบับญัชา
ได้เสมอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 4) ด้านความเพียงพอของค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบุคคโล ตอ้งหมัน่ดูแลความ
เป็นอยู่ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งในด้านการท างานและด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ส่งเสริมและ
จดัหาอาชีพเสริมใหก้บัขา้ราชการต ารวจเพื่อใหไ้ม่เดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพในปัจจุบนั 5) ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาล 
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บุคคโล ตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนให้ขา้ราชการต ารวจ ไดร่้วมปฏิบติังานดว้ยกนัทั้งทางดา้นหนา้ท่ีการ
งานและทางดา้นส่วนตวัเม่ือมีความเดือดร้อนในเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวั ไดรั้บความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่วมงานเป็นอยา่งดี ไม่มีความคิดอิจฉาหรือกลัน่แกลง้กนัระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 

 


