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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธร
แม่สาย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สาย ตามลักษณะส่ วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรแม่สายจานวนทั้งสิ้ น 230นาย เป็ นสัญญาบัตรจานวน 100 นาย
เป็ นข้าราชการตารวจชั้นประทวน จานวน 130 นาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นข้าราชการ
ตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สายคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่ และมอร์ แกน ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 177 นาย เป็ น ประทวน จานวน 97นาย สัญญาบัตร
80 นาย ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.12 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.94 และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 11.30 กลุ่ม
ตัวอย่างสมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 64.97 รองลงมาเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 21.47 และน้อยที่สุดกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นหม้าย/หย่าร้ าง คิดเป็ นร้อยละ 13.56 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 49.72 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 27.68 และน้อยที่สุดจบ
การศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 22.60 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีนายได้ต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 25,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.21 รองลงมามีนายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท
ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 26.55 และน้อยที่สุดมีนายได้ต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 18.64
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 53.67 รองลงมามี
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานอยูร่ ะหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.25 และน้อยที่สุดมีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ต่ากว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 18.08
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ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรแม่สาย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณานายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้าน
ความสั ม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คลในหน่ วยงานเป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านมากกว่า ด้านอื่ น
โดยเฉพาะเรื่ องบรรยากาศในองค์กรเอื้อและสนับสนุนการทางาน รองลงมาคือด้านความสาเร็ จใน
การทางานโดยเฉพาะเรื่ องการได้รับการยอมรับในผลงานจากผูบ้ งั คับบัญชา ส่ วนด้านลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุดกว่าด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่ องมี
อานาจหน้าที่ตามสัดส่ วนความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สาหรับการทดสอบสมมติฐาน
อภิ ปรายได้ว่า ข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธ รแม่ สาย ที่มี ระดับ ชั้นยศต่า งกัน มีความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่การงาน
และด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุม ส่ วนด้านอายุต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ส่ วนด้านสถานภาพสมรส
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เฉพาะด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน และ
ด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุม ส่ วนด้านระดับการศึกษาต่างกันมีความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เฉพาะด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
การงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน และด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่วยงาน
และวิธีการควบคุ ม ส่ วนด้านนายได้ต่อเดื อนต่างกันมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการ
ปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จในการทางาน
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่การงาน ด้านนโยบายและการบริ หาร และด้านความสัมพันธ์
กับหัวหน้า และสาหรับระยะเวลาปฏิบตั ิงานข้าราชการตารวจต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จใน
การทางาน ด้านนโยบายและการบริ หาร และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ ดา้ นความสาเร็ จในการทางาน ผูบ้ ริ หารของข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรแม่สาย ต้องมีนโยบายที่ชดั เจนในการชมเชยจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เมื่อปฏิบตั ิงาน
เป็ นผลสาเร็ จ สามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์มีความรู ้สึกมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การ
งานมีส่วนร่ วมต่อความสาเร็ จของงานในหน่วยงานมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ปฏิบตั ิอยู่ ส่ วนด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หารของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สาย ต้องมีนโยบายในการ
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มอบหมายงานที่ปฏิบตั ิเป็ นงานที่ทาให้ได้รับความรู ้และประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น งานที่ปฏิบตั ิ
เป็ นงานที่ทา้ ทายความสามารถ งานที่ปฏิ บตั ิเป็ นงานที่ส่งเสริ มให้ได้ใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ระเบียบข้อบังคับและคาสั่งต่างๆ ในหน่วยงานเอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน มีอานาจหน้าที่ตามสัดส่ วน
ความรั บ ผิด ชอบในงานที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย ส่ ว นด้า นความก้า วหน้า ในต าแหน่ ง หน้า ที่ ก ารงาน
ผูบ้ ริ หารของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สาย ต้องมี ระบบการแต่งตั้ง ที่ เป็ นธรรม
ข้าราชการสามารถได้เลื่ อนตาแหน่ งตามความสามารถที่ปรากฏจากผลงาน มีโอกาสในการไป
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสิ ทธิ ภาพในการทางานการได้รับการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนต่อจากผูบ้ งั คับบัญชา ส่ วนด้านนโยบายและการบริ หาร ผูบ้ ริ หารของข้าราชการ
ตารวจ สถานีตารวจภูธรแม่สาย ต้องส่ งเสริ มให้ขา้ ราชการตารวจมีโอกาสเสนอความคิดเห็นในการ
กาหนดนโยบายของหน่วยงานตามลาดับชั้น การมีแผนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่ชดั เจน การ
ใช้ระบบคุณธรรมเข้ามาในการบริ หารงาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีหน้าที่
รั บ ผิดชอบอย่า งเพี ยงพอ ส่ วนด้า นความสัม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คลในหน่ วยงาน ผูบ้ ริ หารของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรแม่สาย ต้องมีนโยบายให้ขา้ ราชการตารวจมีการทางานเป็ นทีม
ร่ วมมือและสนับสนุ นจากบุคลากรในหน่ วยงานเป็ นอย่างดี ได้รับความเอาใจใส่ และความเป็ น
กันเองจากผูบ้ งั คับบัญชา ได้รับความช่ วยเหลื อจากเพื่อนร่ วมงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ ยวกับการ
ปฏิบตั ิงาน ส่ วนด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุม ผูบ้ ริ หารของข้าราชการ
ตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สาย ต้องส่ งเสริ มการทางานให้ขา้ ราชการตารวจยอมรับฟั งและแก้ไข
ปั ญหาตามข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลอันเหมาะสม ผูบ้ งั คับบัญชาให้คาปรึ กษาเมื่อเกิดปั ญหาจากการ
ปฏิบตั ิงานมีความเข้าใจซึ่ งกันและกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

ภูมหิ ลัง
ประเทศไทยจัดได้วา่ เป็ นประเทศที่มีการพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ วประเทศหนึ่ งในแถบ
เอเซี ยอาคเนย์ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นแม้จะก่อให้เกิดผลดีกบั ประเทศหลายประการโดยเฉพาะความเจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
โดยเน้นการส่ งเสริ มให้มีการค้าเสรี กบั ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกและหนึ่ งในกลไกที่สาคัญของการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจก็คือ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ งเป็ นที่ตระหนักและ
ยอมรับกันโดยทัว่ ไปแล้วว่า ทรัพยากรมนุ ษย์นับเป็ นทรั พยากรการบริ หารที่สาคัญที่สุด เพราะ
มนุษย์อาจได้รับการจูงใจโน้มน้าวให้ผลิตหรื อทางานมากขึ้นกว่าเดิมได้มากน้อยลดหลัน่ กันไปตาม
ระดับ ชั้ น การบัง คับ บัญ ชาขึ้ นอยู่ ก ับ ผู ้บ ริ หารต้อ งมี ห น้ า ที่ ที่ ส าคัญ ในการจู ง ใจโน้ ม น้ า วให้
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานทางานอย่างร่ วมแรง ร่ วมใจเพื่อให้ภารกิ จขององค์กรลุ ล่วงไปด้วยดี องค์กรใดจะ
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บรรลุผลตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ปั จจัยก็คือ คนหรื อบุคลากรในองค์กร ซึ่ งถือเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญที่สุด และเป็ นที่ยอมรับกันว่ามนุ ษย์หรื อคน เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า และสาคัญที่สุด
ตามหลักการบริ หาร การสร้ างเสริ มความต้องการในการปฏิ บตั ิ งานให้กบั บุ คลากร เพื่อให้มี
ความรู้สึกที่ดีในการปฏิบตั ิงาน และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อ ความสาเร็ จของงาน และขององค์กร
อย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ จึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับผูบ้ ริ หารที่ ต้องคานึงถึงเพราะด้านความต้องการใน
การปฏิ บตั ิ งานย่อมส่ งผลให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพของงานดี ยิ่งขึ้ นซึ่ งมี ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับความ
ต้องการหรื อสิ่ งจูงใจผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยมุ่งอธิ บายถึง องค์ประกอบต่างๆ ที่เป็ นสิ่ งที่ทาให้บุคลากรเกิด
ความพอใจในการปฏิบตั ิงานอย่างทุ่มเทความรู ้ ความสามารถ
ในยุคปั จจุบนั ถือได้วา่ เป็ นยุคแห่ งการเปลี่ยนแปลง องค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนต่างก็ตกอยู่ในสภาวะเดี ยวกัน คือต้องดาเนิ นงานหรื อบริ หารงานภายใต้แรงกดของ
สภาพแวดล้อมที่มีความผันแปรอยู่ตลอดเวลา สานักงานตารวจแห่ งชาติในฐานะหน่ วยหลักของ
รัฐบาล ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการรักษาความสงบเรี ยบร้อย การอานวยความยุติธรรมแก่สังคม รวมทั้ง
ให้บริ การประชาชนในด้านต่างๆ อีกหลายประการ ก็ตกอยู่ในสภาวะเดี ยวกัน กล่าวคือในการ
บริ หารงานของสานักงานตารวจแห่ งชาติ นอกจากต้องอยูภ่ ายในระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ
รวมทั้งปั จจัยในการบริ หารงานไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของกาลังพล วัสดุอุปกรณ์ จานวนงบประมาณที่มี
อยู่อย่างจากัดแล้ว ยังต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ค่านิ ยม ซึ่ งนับวันมีแนวโน้มที่จะมีความสลับซับซ้อน และมี
ความขัดแย้งกันมากยิ่งขึ้น รวมถึงความก้าวหน้าทันสมัยในเรื่ องของข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยี
ต่างๆ อีกทั้งยังต้องปฏิบตั ิงานภายใต้การตรวจสอบจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ รวมทั้ง
สื่ อมวลชนแขนงต่างๆ การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนั้น อยูภ่ ายใต้แรงกดดันและสภาวการณ์
ที่มีความยากลาบากและมีความบีบคั้นค่อนข้างสู ง ขณะเดียวกันการปฏิบตั ิงานของตารวจ กลับยัง
เป็ นการดาเนินงานในลักษณะการใช้ยุทธวิธีต้ งั รับการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือการรอให้เกิดปั ญหาจึง
แก้ไขหรื อเรี ยกว่าการทางานแบบแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าซึ่ งไม่เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมปั จจุบนั และเป็ นสาเหตุ ที่ทาให้การปฏิ บ ตั ิ ของตารวจไม่ประสบความส าเร็ จ ขาด
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปอย่างล่าช้า ไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ ส่ งผลทาให้ตารวจขาดความเชื่ อถือ และ
ไว้วางใจจากประชาชน หากตารวจยังคงใช้ยทุ ธวิธีต้ งั รับ จะไม่สามารถทาให้การปฏิบตั ิงานประสบ
ความสาเร็ จได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของตารวจด้วยการปรับแนวคิด
ทัศนคติ และแนวทางการปฏิ บตั ิงานให้เป็ นไปในลักษณะเชิ งรุ ก เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของตารวจ ซึ่งเป็ นงานบริ การประชาชน และเป็ นการพัฒนาประสิ ทธิภาพการทางานให้
เป็ นไปในทิ ศทางที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริ ง การ
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ดาเนิ นงานให้เป็ นไปในลักษณะดังกล่าวจะมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ผล
ได้ ต้องปรากฏการร่ วมใจกันของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรตารวจ โดยเฉพาะตารวจผูป้ ฏิบตั ิ
ต้องเข้าใจบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของตน รวมถึงเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงและ
ปัญหาที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อตระหนักในภารกิจวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการทางาน รวมทั้ง
การกาหนดวิธีการปฏิบตั ิงานที่จะส่ งผลให้ภารกิจขององค์กรประสบความสาเร็ จ
ในการบริ หารงานตารวจให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและบรรลุวตั ถุ ประสงค์เป้ าหมายขององค์กร
ได้น้ นั ต้องอาศัยความร่ วมมื อร่ วมใจของบุ ค ลากรทั้ง ๒ ฝ่ าย อันได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึ่ งผูบ้ งั คับบัญชาจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุมการปฏิบตั ิงานและบังคับ
บัญชาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่มีตาแหน่งตามระดับชั้น ลดหลัน่ กันไปตามสายงานภายในหน่วยงาน การ
ปฏิบตั ิงานของตารวจภายใต้วฒั นธรรมการทางานแบบเก่าว่า ผูน้ าตารวจไม่ได้ใช้ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่ งมีสาเหตุสืบเนื่ องมาจากการปกครองบังคับบัญชาตามสายงาน ที่ตอ้ งรอรับคาสั่ง
ตามสายงานจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับบน ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานตามวิสัยทัศน์ของตนได้อย่าง
ชัดเจน และขาดการมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิงานจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมทั้งไม่มีการกระจาย
อานาจในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาได้มีโอกาสปฏิบตั ิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนได้อย่า งเต็ม ที่ ตามความสามารถของตน และส่ ง ผลให้ก ารแก้ไ ขปั ญหาที่ เกิ ดจากการ
ปฏิบตั ิงาน ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างทันท่วงทีตอ้ งรอรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาฟัง หรื อรอให้
ปั ญหาเกิดขึ้นก่อน จึงมีคาสั่งจากผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
ยังไม่ ได้ใ ห้ความสาคัญกับ การสื่ อสารระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ที่จะทาให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้รับทราบถึงความสาคัญของการเปลี่ ยนแปลงวิธีการปฏิ บตั ิการใต้วฒั นธรรม
รู ปแบบเติมซึ่ งไม่สามารถก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแก่การปฏิบตั ิงานของตารวจได้
ภารกิจและการปฏิบตั ิหน้าที่โดยทัว่ ไป หน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการตารวจใน
สังคมนั้นมีขอบเขตกว้างขวาง จนมีผกู ้ ล่าวว่า ข้าราชการตารวจมีหน้าที่มากมายควบคุมไปทัว่ แทบ
ทุกอย่างในสังคม อย่างไรก็ตามเป็ นที่ทราบทัว่ ไปว่าหน้าที่หลักของข้าราชการตารวจ ก็คือหน้าที่
บังคับกฎหมาย และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่ งทาให้ขา้ ราชการ
ตารวจมีภารกิจต่อเนื่ องมากมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ การสื บสวน
คดีอาญา การตรวจท้องที่ การควบคุมการจราจร เป็ นต้น และข้าราชการตารวจยังมีหน้าที่ให้บริ การ
ประชาชนโดยทัว่ ไป เนื่ องจากเป็ นหน่ วยงานที่ตอ้ งปฏิ บตั ิหน้าที่ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ครั้นเมื่ อ
ประชาชนมีปัญหามักจะมาปรึ กษาหารื อกับข้าราชการตารวจ หรื อคนกลางในการชี้ แนะหรื อตัดสิ น
ปัญหา เป็ นไปในลักษณะที่ให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ดี
หน้าที่ ความรั บผิดชอบของตารวจที่ มี อยู่ในปั จจุ บนั นี้ เป็ นหน้าที่ ที่ไ ด้ปฏิ บตั ิ ต่อเนื่ องกันจากอดี ต
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เรื่ อยมา ซึ่ งเรี ยกว่า การปฏิบตั ิหน้าที่แบบจารี ตนิยมของตารวจ ในการบังคับใช้กฎหมายและรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง ในเรื่ องภารกิจ และหน้าที่ของข้าราชการตารวจในปั จจุบนั นี้ ได้มี
การวางแนวทางการปฏิบตั ิภารกิจและหน้าที่ของข้าราชการในปั จจุบนั ดังนี้
1) หน้าที่ในการรักษากฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายลักษณะอาญาซึ่ งมีบทลงโทษเมื่ อมีการ
ฝ่ าฝื น ดังนั้นหน้าที่ของข้าราชการตารวจ คือ การป้ องกันสังคมมิให้เกิดความเสี ยหายหรื อได้รับ
อันตราย อันเนื่ องมาจากการกระทาผิดกฎหมายด้วยการควบคุ มดูแลและป้ องกันมิให้มีผกู ้ ระทา
ความผิดตามกฎหมายขึ้น และหากมีก็ตอ้ งจับกุมตัวมาดาเนิ นคดีต่อไปเพื่อให้ผกู ้ ระทาผิดได้รับโทษ
ตามกฎหมาย
2) หน้าที่รักษาความสงบเรี ยบร้อยคือ การมีหน้าที่คอยตรวจตราดูแลมิให้มีสิ่งหนึ่ งสิ่ งใดที่
จะทาลายความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน หากมีตอ้ งเข้าไปป้ องกันระงับปราบปรามและแก้ไข
รวมทั้งบาบัดช่วยเหลือให้บรรเทาลงหรื อหมดไป
3) หน้าที่ในการป้ องกันชี วิตและทรัพย์สินของประชาชน หมายถึง การป้ องกันอันตราย
ให้กบั ประชาชนทุกด้านทุกอย่างที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของตารวจและอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่ อง เช่น ป้ องกัน
อันตรายอื่นที่เกิดกับประชาชน จากพวกภัยธรรมชาติ ภัยจากสัตว์ดุร้าย เป็ นต้น
4) หน้าที่ ในการสื บสวนสอบสวนทั้งการสื บสวนก่ อนเกิ ดเหตุ และหลังเกิ ดเหตุ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน เช่น การติดตามจับกุมผูก้ ระทาความผิด
ติดตามทรัพย์ที่สูญหายคืนมา เป็ นต้น
5) หน้าที่ในการให้บริ การแก่ประชาชน ซึ่ งเป็ นการให้ความช่วยเหลือบริ การ อานวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชนในเรื่ องอื่นๆ ทัว่ ไป เช่น การอานวยความสะดวก ด้านการจารจร การนา
ผูป้ ่ วย ผูบ้ าดเจ็บส่ งโรงพยาบาล การระงับความเดือดร้อน ที่เกิ ดจากการรบกวนของสัตว์หรื อภัย
ธรรมชาติ การช่วยเหลื อนาเด็กพลัดหลงส่ งคืนบิดามารดา เป็ นต้น ซึ่ งจากภารกิ จหน้าที่ดงั กล่าว
ข้างต้น จะเห็นได้วา่ ตารวจมีหน้าที่หลากหลายและกว้างขวางอย่างยิ่ง ทาให้มีปัญหาในทางปฏิบตั ิ
โดยเฉพาะสาหรับเจ้าพนักงานตารวจในระดับสถานี ตารวจซึ่ งเป็ นหน่ วยปฏิ บตั ิ โดยตรง ต้องทา
หน้าที่หลักดังกล่าวข้างต้นในทุกประการแล้ว ยังจะต้องทาหน้าที่รองคืองานด้านธุ รการและอื่นๆ
อี ก ด้ว ย จึ ง เป็ นการยากที่ จ ะให้ ไ ด้ผ ลงานที่ ส มบู รณ์ ตามเจตนารมณ์ แ ละอุ ด มคติ รวมทั้ง ตาม
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายได้
ก ด้ว ยเหตุ น้ ี ผูว้ ิ จ ัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของ
ข้า ราชการต ารวจ สถานี ต ารวจภู ธ รแม่ ส าย เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความตั้ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของ
ข้าราชการตารวจ ส่ งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารที่จะนาพาองค์การบรรลุเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้
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อย่างยัง่ ยืนนัน่ เอง และได้อยูร่ ่ วมกันภายใต้การบริ หารการปกครองที่มีคุณภาพ เพื่อบังเกิดผลแก่
ประเทศชาติและประชาชนโดยส่ วนรวมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรแม่สาย
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบระดับปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการปฏิ บ ัติง านของข้า ราชการต ารวจ สถานี
ตารวจภูธรแม่สาย

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สายจานวนทั้งสิ้ น 230
นาย เป็ นสัญญาบัตรจานวน 100 นาย เป็ นข้าราชการตารวจชั้นประทวน จานวน 130 นาย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สายคานวณขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครจซี่ และมอร์ แกน ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่าง
จานวน 177 นาย เป็ น ประทวน จานวน 97นาย สัญญาบัตร 80 นาย

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการตารวจสถานี ตารวจภูธรแม่สาย เป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วน 5 ระดับ (Rating
scale) โดยกาหนดเกณฑ์ คะแนนการประมาณค่าดังนี้
คะแนน
5
หมายถึง
ระดับความสาคัญมากที่สุด
คะแนน
4
หมายถึง
ระดับความสาคัญมาก
คะแนน
3
หมายถึง
ระดับความสาคัญปานกลาง
คะแนน
2
หมายถึง
ระดับความสาคัญน้อย
คะแนน
1
หมายถึง
ระดับความสาคัญน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling)
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็ จรู ป
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สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิจ ัย ขอน าเสนอข้อมู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จยั โดยสรุ ป ผลการวิจ ัย ข้อมู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับชั้นยศเป็ นชั้นประทวน จานวน 80 นาย คิดเป็ น
ร้อยละ 45.20 เป็ นชั้นสัญญาบัตร จานวน 97 นาย คิดเป็ นร้อยละ 54.80 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง
25 - 35 ปี จานวน 71 นาย คิดเป็ นร้อยละ 40.12 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี จานวน 53 นาย
คิดเป็ นร้อยละ 29.94 และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป จานวน 20 นาย คิดเป็ นร้อยละ 11.30
กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว จานวน 115 นาย คิดเป็ นร้อยละ 64.97 รองลงมาเป็ นโสด จานวน 38 นาย
คิดเป็ นร้อยละ 21.47 และน้อยที่สุดกลุ่มตัวอย่างเป็ นหม้าย/หย่าร้าง จานวน 24 นาย คิดเป็ นร้อยละ
13.56 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 88 นาย คิดเป็ นร้อยละ 49.72 รองลงมาจบ
การศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 49 นาย คิดเป็ นร้อยละ 27.68 และน้อยที่สุดจบการศึกษา
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 40 นาย คิดเป็ นร้อยละ 22.60 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีนายได้ต่อ
เดือนอยูร่ ะหว่าง 25,001 – 30,000 บาท จานวน 57 นาย คิดเป็ นร้อยละ 32.21 รองลงมามีนายได้ต่อ
เดือนมากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป จานวน 47 นาย คิดเป็ นร้อยละ 26.55 และน้อยที่สุดมีนายได้ต่อ
เดือนต่ากว่า 20,000 บาท จานวน 33 นาย คิดเป็ นร้อยละ 18.64 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลา
ปฏิ บตั ิงานมากกว่า 10 ปี ขึ้ นไป จานวน 95 นาย คิดเป็ นร้ อยละ 53.67 รองลงมามี ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานอยูร่ ะหว่าง 5 – 10 ปี จานวน 50 นาย คิดเป็ นร้อยละ 28.25 และน้อยที่สุดมีระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานต่ากว่า 5 ปี จานวน 32 นาย คิดเป็ นร้อยละ 18.08
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่ อการปฏิบัติงานของข้ าราชการตารวจ สถานี
ตารวจภูธรแม่ สาย
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจ สถานี
ตารวจภูธรแม่สาย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =4.18, S.D.= 0.133) เมื่อพิจารณานายด้านกลุ่ม
ตัวอย่างเห็ นว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่ วยงานเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิงาน
มากกว่าด้านอื่น (  =4.32, S.D.= 0.277) รองลงมาคือด้านความสาเร็ จในการทางาน (  =4.22, S.D.=
0.260) ส่ วนด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิงานน้อย
ที่สุดกว่าด้านอื่น (  =3.97, S.D.= 0.371)
เมื่อพิจารณานายด้านพบว่าข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สายเห็นว่าปั จจัยที่ส่งผล
ต่ อ การปฏิ บ ัติง านด้า นความส าเร็ จ ในการท างาน โดยภาพรวมมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
(  =4.22, S.D.= 0.260) เมื่อพิจารณานายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าประเด็นคาถามเรื่ องการ
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ได้รับการยอมรับในผลงานจากผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานมากกว่าประเด็น
อื่น ๆ (  =4.53, S.D.= 0.603) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
(  =4.51, S.D.= 0.501) ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุด
คือประเด็นคาถามเรื่ องสามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ (  =3.82, S.D.= 0.552) ส่ วน
ด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (  =3.97, S.D.= 0.371) เมื่อ
พิจารณานายประเด็นคาถามกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าประเด็นคาถามเรื่ องระเบี ยบข้อบังคับและคาสั่ง
ต่างๆ ในหน่วยงานเอื้อต่อการปฏิบตั ิงานเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ
(  =4.65, S.D.= 0.806) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องงานที่ปฏิ บตั ิเป็ นงานที่ส่งเสริ มให้ได้ใช้
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (  =4.38, S.D.= 0.898) ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการปฏิ บตั ิงานน้อยที่สุดคือประเด็นคาถามเรื่ องมีอานาจหน้าที่ตามสัดส่ วนความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย (  =3.19, S.D.= 0.946) ส่ วนด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่การงาน
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (  =4.19, S.D.= 0.516) เมื่อพิจารณานายประเด็นคาถามกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าประเด็นคาถามเรื่ องการได้รับการส่ งเสริ มการเรี ยนต่อจากผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.49, S.D.= 0.873) รองลงมาคือประเด็นคาถาม
เรื่ องได้เลื่ อนตาแหน่ งตามความสามารถที่ปรากฏจากผลงาน (  =4.06, S.D.= 0.840) ส่ วนเรื่ องที่
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุดคือประเด็นคาถามเรื่ องมีโอกาสใน
การไปศึ กษาดู งานจากหน่ วยงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
(  =4.03, S.D.= 1.036) ส่ วนด้านนโยบายและการบริ หาร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก
(  =4.18, S.D.= 0.380) เมื่อพิจารณานายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าประเด็นคาถามเรื่ องมี
โอกาสเสนอความคิดเห็ นในการกาหนดนโยบายของหน่ วยงานตามลาดับชั้นเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การปฏิบตั ิงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.59, S.D.= 0.719) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องการ
ใช้ระบบคุณธรรมเข้ามาในการบริ หารงาน (  =4.41, S.D.= 0.757) ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิงานน้อยที่สุดคือประเด็นคาถามเรื่ องหน่ วยงานลดขั้นตอนในการ
ปฏิบตั ิงานได้รวดเร็ วขึ้น (  =3.41, S.D.= 0.494) ส่ วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  =4.32, S.D.= 0.277) เมื่อพิจารณานายประเด็นคาถาม
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าประเด็นคาถามเรื่ องบรรยากาศในองค์กรเอื้อและสนับสนุ นการทางานเป็ นปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.73, S.D.= 0.644) รองลงมาคือประเด็นคาถาม
เรื่ องได้รับความเอาใจใส่ และความเป็ นกันเองจากผูบ้ งั คับบัญชา (  =4.55, S.D.= 0.839) ส่ วนเรื่ องที่
กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิงานน้อยที่สุดคือประเด็นคาถามเรื่ องได้รับการ
ยอมรั บ จากเพื่ อ นร่ ว มงาน (  =3.84, S.D.= 3.84) และส าหรั บ ด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ หัว หน้า
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หน่วยงานและวิธีการควบคุม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (  =4.19, S.D.= 0.282) เมื่อ
พิจารณานายประเด็นค าถามกลุ่ ม ตัวอย่างเห็ นว่าประเด็นคาถามเรื่ องมี การประเมิ นผลงานอย่า ง
ยุติธรรมเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.92, S.D.= 0.279) รองลงมา
คือประเด็นคาถามเรื่ องได้รับการดูแลและความคุม้ ครองจากผูบ้ งั คับบัญชา (  =4.45, S.D.= 0.745)
ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุดคือประเด็นคาถามเรื่ อง
มีการยอมรับฟังและแก้ไขปั ญหาตามข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลอันเหมาะสม (  =3.41, S.D.= 0.794)
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานปั จจัยที่ส่งผลต่ อการปฏิบัติงานของข้ าราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรแม่ สาย
การทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สาย ที่มีระดับชั้นยศ
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่การงาน และด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุม
เมื่อพิจารณานายด้านพบว่าการทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธร
แม่ ส าย ที่ มี ร ะดับ ชั้นยศต่ า งกันมี ค วามคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการปฏิ บ ัติง าน ด้า น
ความสาเร็ จในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่ อง
สามารถปฏิ บ ตั ิงานให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ สามารถแก้ปัญหาในการปฏิ บ ตั ิ งาน มีความรู้ สึ ก
มัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงาน และการมีส่วนร่ วมต่อความสาเร็ จของงานในหน่วยงาน ส่ วนด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่ องงานที่
ปฏิบตั ิเป็ นงานที่ทา้ ทายความสามารถ งานที่ปฏิ บตั ิเป็ นงานที่ได้ใช้ความรู ้ และความสามารถอย่าง
เต็มที่ ได้รับการส่ งเสริ มให้เสนอความคิดเห็นเพื่อริ เริ่ มงานใหม่ได้อย่างเต็มที่ และมีอานาจหน้าที่
ตามสัดส่ วนความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่ วนด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่
การงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่ องมีโอกาสในการไป
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และการได้รับ
การส่ งเสริ มการเรี ยนต่อจากผูบ้ งั คับบัญชา ส่ วนด้านนโยบายและการบริ หาร แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่ องการใช้ระบบคุณธรรมเข้ามาในการบริ หารงาน
และการได้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานที่ มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบอย่า งเพี ย งพอ ส่ ว นด้า น
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลในหน่ วยงาน แตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ใน
ประเด็นคาถามเรื่ องปฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงานด้วยความรู ้สึกสบายใจ และบรรยากาศในองค์กร
เอื้ อและสนับ สนุ นการท างาน ส่ วนด้านความสัม พันธ์ ก ับหัวหน้า หน่ วยงานและวิธี การควบคุ ม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่ องการปกครองในหน่วยงาน
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ยึดหลักประชาธิปไตย มีการยอมรับฟังและแก้ไขปั ญหาตามข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลอันเหมาะสม มี
ความเข้าใจซึ่ งกันและกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และการได้รับโอกาสโยกย้าย
สับเปลี่ยนงานอย่างยุติธรรม
การทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สาย ที่มีอายุต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เฉพาะด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
การทดสอบสมมติฐานพบว่าข้า ราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธ รแม่ สาย ที่ มีส ถานภาพ
สมรสต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน
และด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุม
การทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรแม่สาย ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่ งหน้าที่การงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่ วยงาน และด้านความสัมพันธ์กบั
หัวหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุม
การทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สาย ที่มีนายได้ต่อเดือน
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ด้าน
นโยบายและการบริ หาร และด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้า
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธ รแม่ ส าย ที่มี ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานข้าราชการตารวจต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านนโยบายและการ
บริ หาร และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน

อภิปรายผล
จากการวิจยั อภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ ยปั จจัยที่ ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิ งานของข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรแม่สาย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณานายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้าน
ความสั ม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คลในหน่ วยงานเป็ นปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านมากกว่า ด้านอื่ น
โดยเฉพาะเรื่ องบรรยากาศในองค์กรเอื้อและสนับสนุ นการทางาน รองลงมาคือด้านความสาเร็ จใน
การทางานโดยเฉพาะเรื่ องการได้รับการยอมรับในผลงานจากผูบ้ งั คับบัญชา ส่ วนด้านลักษณะงานที่
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ปฏิบตั ิกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุดกว่าด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่ องมี
อานาจหน้าที่ตามสัดส่ วนความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
สาหรับการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่ ข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สาย ที่มี
ระดับ ชั้นยศต่างกันมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อการปฏิ บ ตั ิ งาน แตกต่า งกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่การงาน และด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่ วยงานและวิธีการ
ควบคุม ส่ วนด้านอายุต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิ บตั ิงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ และด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่ งหน้าที่การงาน ส่ วนด้านสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านนโยบายและการบริ หาร
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลในหน่ วยงาน และด้านความสัมพันธ์ กบั หัวหน้าหน่ วยงานและ
วิธี ก ารควบคุ ม ส่ ว นด้า นระดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ปฏิบตั ิงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จในการทางาน
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในหน่วยงาน และด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุ ม ส่ วนด้านนาย
ได้ต่อเดื อนต่ า งกันมี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัย ที่ ส่ งผลต่อการปฏิ บตั ิ ง าน แตกต่ างกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ ง
หน้า ที่ ก ารงาน ด้า นนโยบายและการบริ ห าร และด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ หัว หน้า และส าหรั บ
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานข้าราชการตารวจต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านนโยบาย
และการบริ หาร และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน

ข้ อเสนอแนะ
ด้านความสาเร็ จในการทางาน ผูบ้ ริ หารของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สาย
ต้องมีนโยบายที่ชดั เจนในการชมเชยจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เมื่อปฏิบตั ิงานเป็ นผลสาเร็ จ สามารถ
ปฏิ บตั ิ งานให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์มีความรู ้ สึกมัน่ คงในตาแหน่ งหน้าที่การงานมี ส่วนร่ วมต่อ
ความสาเร็ จของงานในหน่วยงานมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ปฏิบตั ิอยู่
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หารของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สาย ต้องมี
นโยบายในการมอบหมายงานที่ปฏิ บตั ิเป็ นงานที่ทาให้ได้รับความรู ้ และประสบการณ์ ใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้น งานที่ปฏิบตั ิเป็ นงานที่ทา้ ทายความสามารถ งานที่ปฏิ บตั ิเป็ นงานที่ส่งเสริ มให้ได้ใช้
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ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ระเบียบข้อบังคับและคาสั่งต่าง ๆ ในหน่วยงานเอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน มี
อานาจหน้าที่ตามสัดส่ วนความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ด้านความก้าวหน้า ในตาแหน่ งหน้าที่ ก ารงาน ผูบ้ ริ หารของข้าราชการตารวจ สถานี
ตารวจภูธรแม่สาย ต้องมีระบบการแต่งตั้งที่เป็ นธรรม ข้าราชการสามารถได้เลื่อนตาแหน่ งตาม
ความสามารถที่ปรากฏจากผลงาน มีโอกาสในการไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้และประสิ ทธิ ภาพในการทางานการได้รับการส่ งเสริ มการเรี ยนต่อจากผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านนโยบายและการบริ หาร ผูบ้ ริ หารของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธรแม่สาย ต้อง
ส่ ง เสริ มให้ข ้า ราชการตารวจมี โอกาสเสนอความคิ ดเห็ นในการกาหนดนโยบายของหน่ วยงาน
ตามลาดับชั้น การมีแผนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่ชดั เจน การใช้ระบบคุณธรรมเข้ามาในการ
บริ หารงาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเพียงพอ
ด้านความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลในหน่ วยงาน ผูบ้ ริ หารของข้าราชการตารวจ สถานี
ตารวจภูธรแม่สาย ต้องมีนโยบายให้ขา้ ราชการตารวจมีการทางานเป็ นทีม ร่ วมมือและสนับสนุ น
จากบุคลากรในหน่วยงานเป็ นอย่างดี ได้รับความเอาใจใส่ และความเป็ นกันเองจากผูบ้ งั คับบัญชา
ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ด้านความสัมพันธ์กบั หัวหน้าหน่ วยงานและวิธีการควบคุม ผูบ้ ริ หารของข้าราชการตารวจ
สถานี ตารวจภูธรแม่สาย ต้องส่ งเสริ มการทางานให้ขา้ ราชการตารวจยอมรับฟั งและแก้ไขปั ญหา
ตามข้อเสนอแนะที่มี เหตุผลอันเหมาะสม ผูบ้ งั คับบัญชาให้คาปรึ กษาเมื่ อเกิ ดปั ญหาจากการ
ปฏิบตั ิงานมีความเข้าใจซึ่ งกันและกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจภูธร
แม่สาย ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจสถานี ตารวจภูธรแห่ ง
อื่น เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้รับมาใช้ในการสร้างการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจ ที่ดีต่อไป
2. ควรมีก ารศึก ษาเรื่ องปั ญหาและอุ ปสรรคในการท างานของข้าราชการตารวจ สถานี
ตารวจภูธรแม่สาย
3. ควรมีการศึกษาเรื่ องความคาดหวังในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธร
แม่สาย
4. ควรมีการศึกษาเรื่ องคุณภาพชี วิตในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธร
แม่สาย

