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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
แม่สาย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ตามลกัษณะส่วนบุคคล ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ
ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สายจ านวนทั้งส้ิน 230นาย เป็นสัญญาบตัรจ านวน 100 นาย 
เป็นขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน จ านวน 130 นาย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นขา้ราชการ
ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สายค านวณขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของเครจซ่ีและมอร์แกน ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 177 นาย เป็น ประทวน จ านวน 97นาย สัญญาบตัร 
80 นาย ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.12 รองลงมามีอายุอยูร่ะหวา่ง 36 - 
45 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.94 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุมากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 11.30 กลุ่ม
ตวัอยา่งสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 64.97 รองลงมาเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 21.47 และนอ้ยท่ีสุดกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นหมา้ย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 13.56 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 49.72 รองลงมาจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 27.68 และนอ้ยท่ีสุดจบ
การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 22.60 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีนายไดต่้อเดือนอยู่
ระหวา่ง 25,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.21 รองลงมามีนายไดต่้อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท 
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 26.55 และนอ้ยท่ีสุดมีนายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.64 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 53.67 รองลงมามี
ระยะเวลาปฏิบติังานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.25 และนอ้ยท่ีสุดมีระยะเวลาปฏิบติังาน
ต ่ากวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.08 
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ผลการวจิยัโดยภาพรวมพบวา่ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจภูธรแม่สาย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณานายดา้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานมากกว่าด้านอ่ืน 
โดยเฉพาะเร่ืองบรรยากาศในองคก์รเอ้ือและสนบัสนุนการท างาน รองลงมาคือดา้นความส าเร็จใน
การท างานโดยเฉพาะเร่ืองการไดรั้บการยอมรับในผลงานจากผูบ้งัคบับญัชา ส่วนดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติักลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุดกวา่ดา้นอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองมี
อ านาจหนา้ท่ีตามสัดส่วนความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน
อภิปรายได้ว่าขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้น
ความส าเร็จในการท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
และดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้หน่วยงานและวิธีการควบคุม ส่วนดา้นอายุต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ส่วนดา้นสถานภาพสมรส
ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน และ
ดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้หน่วยงานและวิธีการควบคุม ส่วนดา้นระดบัการศึกษาต่างกนัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน และดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้หน่วยงาน
และวิธีการควบคุม ส่วนด้านนายได้ต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความส าเร็จในการท างาน 
ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นความสัมพนัธ์
กบัหวัหนา้ และส าหรับระยะเวลาปฏิบติังานขา้ราชการต ารวจต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความส าเร็จใน
การท างาน ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน 

ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ีดา้นความส าเร็จในการท างาน ผูบ้ริหารของขา้ราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจนในการชมเชยจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เม่ือปฏิบติังาน
เป็นผลส าเร็จ สามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคมี์ความรู้สึกมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการ
งานมีส่วนร่วมต่อความส าเร็จของงานในหน่วยงานมีความภาคภูมิใจในหนา้ท่ีท่ีปฏิบติัอยู ่ส่วนดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ผูบ้ริหารของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ตอ้งมีนโยบายในการ
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มอบหมายงานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีท าใหไ้ดรั้บความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน งานท่ีปฏิบติั
เป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถ งานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีส่งเสริมให้ไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
ระเบียบขอ้บงัคบัและค าสั่งต่างๆ ในหน่วยงานเอ้ือต่อการปฏิบติังาน มีอ านาจหนา้ท่ีตามสัดส่วน
ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ส่วนด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 

ผูบ้ริหารของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ตอ้งมีระบบการแต่งตั้งท่ีเป็นธรรม 
ขา้ราชการสามารถไดเ้ล่ือนต าแหน่งตามความสามารถท่ีปรากฏจากผลงาน มีโอกาสในการไป
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการท างานการไดรั้บการ
ส่งเสริมการเรียนต่อจากผูบ้งัคบับญัชา ส่วนดา้นนโยบายและการบริหาร ผูบ้ริหารของขา้ราชการ
ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ตอ้งส่งเสริมใหข้า้ราชการต ารวจมีโอกาสเสนอความคิดเห็นในการ
ก าหนดนโยบายของหน่วยงานตามล าดบัชั้น การมีแผนการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีชดัเจน การ
ใช้ระบบคุณธรรมเขา้มาในการบริหารงาน การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบอย่างเพียงพอ ส่วนด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ผูบ้ริหารของ
ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ตอ้งมีนโยบายให้ขา้ราชการต ารวจมีการท างานเป็นทีม
ร่วมมือและสนบัสนุนจากบุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างดี ไดรั้บความเอาใจใส่และความเป็น
กนัเองจากผูบ้งัคบับญัชา ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเพื่อแก้ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังาน ส่วนดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้หน่วยงานและวิธีการควบคุม ผูบ้ริหารของขา้ราชการ
ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ตอ้งส่งเสริมการท างานให้ขา้ราชการต ารวจยอมรับฟังและแกไ้ข
ปัญหาตามขอ้เสนอแนะท่ีมีเหตุผลอนัเหมาะสม ผูบ้งัคบับญัชาให้ค  าปรึกษาเม่ือเกิดปัญหาจากการ
ปฏิบติังานมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 

ภูมหิลงั 
ประเทศไทยจดัไดว้า่เป็นประเทศท่ีมีการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งรวดเร็วประเทศหน่ึงในแถบ

เอเซียอาคเนยไ์ม่วา่จะเป็นทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม ความเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนแมจ้ะก่อใหเ้กิดผลดีกบัประเทศหลายประการโดยเฉพาะความเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ 
โดยเน้นการส่งเสริมให้มีการคา้เสรีกบัประเทศต่างๆ ทัว่โลกและหน่ึงในกลไกท่ีส าคญัของการ
สร้างความเขม้แข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจก็คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นท่ีตระหนกัและ
ยอมรับกนัโดยทัว่ไปแลว้ว่า ทรัพยากรมนุษยน์ับเป็นทรัพยากรการบริหารท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะ
มนุษยอ์าจไดรั้บการจูงใจโนม้นา้วใหผ้ลิตหรือท างานมากข้ึนกวา่เดิมไดม้ากนอ้ยลดหลัน่กนัไปตาม
ระดับชั้ นการบังคับบัญชาข้ึนอยู่กับผู ้บริหารต้องมีหน้าท่ี ท่ีส าคัญในการจูงใจโน้มน้าวให้
ผูป้ฏิบติังานท างานอย่างร่วมแรง ร่วมใจเพื่อให้ภารกิจขององค์กรลุล่วงไปด้วยดี องค์กรใดจะ
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บรรลุผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัก็คือ คนหรือบุคลากรในองคก์ร ซ่ึงถือเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด และเป็นท่ียอมรับกนัวา่มนุษยห์รือคน เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และส าคญัท่ีสุด
ตามหลกัการบริหาร การสร้างเสริมความต้องการในการปฏิบติังานให้กบับุคลากร เพื่อให้มี
ความรู้สึกท่ีดีในการปฏิบติังาน และพร้อมท่ีจะอุทิศตนเพื่อ ความส าเร็จของงาน และขององคก์ร
อยา่งต่อเน่ืองสมบูรณ์ จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับผูบ้ริหารท่ี ตอ้งค านึงถึงเพราะดา้นความตอ้งการใน
การปฏิบติังานย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของงานดี ยิ่งข้ึนซ่ึงมีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ตอ้งการหรือส่ิงจูงใจผูป้ฏิบติังาน โดยมุ่งอธิบายถึง องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเป็นส่ิงท่ีท าให้บุคลากรเกิด
ความพอใจในการปฏิบติังานอยา่งทุ่มเทความรู้ ความสามารถ 
 ในยุคปัจจุบนัถือไดว้า่เป็นยุคแห่งการเปล่ียนแปลง องคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนต่างก็ตกอยู่ในสภาวะเดียวกนั คือตอ้งด าเนินงานหรือบริหารงานภายใตแ้รงกดของ
สภาพแวดลอ้มท่ีมีความผนัแปรอยู่ตลอดเวลา ส านกังานต ารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยหลกัของ
รัฐบาล ซ่ึงมีภาระหนา้ท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อย การอ านวยความยุติธรรมแก่สังคม รวมทั้ง
ให้บริการประชาชนในดา้นต่างๆ อีกหลายประการ ก็ตกอยู่ในสภาวะเดียวกนั กล่าวคือในการ
บริหารงานของส านกังานต ารวจแห่งชาติ นอกจากตอ้งอยูภ่ายในระเบียบกฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ 
รวมทั้งปัจจยัในการบริหารงานไม่วา่จะเป็นเร่ืองของก าลงัพล วสัดุอุปกรณ์ จ านวนงบประมาณท่ีมี
อยู่อย่างจ ากดัแลว้ ยงัตอ้งอยู่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม ค่านิยม ซ่ึงนบัวนัมีแนวโนม้ท่ีจะมีความสลบัซบัซ้อน และมี
ความขดัแยง้กนัมากยิ่งข้ึน รวมถึงความกา้วหนา้ทนัสมยัในเร่ืองของขอ้มูลข่าวสาร และเทคโนโลยี
ต่างๆ อีกทั้งยงัตอ้งปฏิบติังานภายใตก้ารตรวจสอบจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ องคก์รอิสระ รวมทั้ง
ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจนั้น อยูภ่ายใตแ้รงกดดนัและสภาวการณ์
ท่ีมีความยากล าบากและมีความบีบคั้นค่อนขา้งสูง ขณะเดียวกนัการปฏิบติังานของต ารวจ กลบัยงั
เป็นการด าเนินงานในลกัษณะการใชยุ้ทธวิธีตั้งรับการเปล่ียนแปลง กล่าวคือการรอให้เกิดปัญหาจึง
แกไ้ขหรือเรียกวา่การท างานแบบแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัสภาพการเปล่ียนแปลง
ของสังคมปัจจุบนั และเป็นสาเหตุท่ีท าให้การปฏิบติัของต ารวจไม่ประสบความส าเร็จ ขาด
ประสิทธิภาพและเป็นไปอยา่งล่าชา้ ไม่ทนัต่อเหตุการณ์ ส่งผลท าให้ต ารวจขาดความเช่ือถือ และ
ไวว้างใจจากประชาชน หากต ารวจยงัคงใชย้ทุธวธีิตั้งรับ จะไม่สามารถท าให้การปฏิบติังานประสบ
ความส าเร็จได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของต ารวจดว้ยการปรับแนวคิด 
ทศันคติ และแนวทางการปฏิบติังานให้เป็นไปในลกัษณะเชิงรุก  เพื่อให้มีความเหมาะสมกบั
ลกัษณะงานของต ารวจ ซ่ึงเป็นงานบริการประชาชน และเป็นการพฒันาประสิทธิภาพการท างานให้
เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งและตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนอย่างแทจ้ริง การ
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ด าเนินงานให้เป็นไปในลกัษณะดงักล่าวจะมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผล
ได ้ตอ้งปรากฏการร่วมใจกนัของบุคลากรทุกระดบัภายในองคก์รต ารวจ โดยเฉพาะต ารวจผูป้ฏิบติั
ตอ้งเขา้ใจบทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน รวมถึงเขา้ใจสภาพการเปล่ียนแปลงและ
ปัญหาท่ีองคก์รตอ้งเผชิญ เพื่อตระหนกัในภารกิจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการท างาน รวมทั้ง
การก าหนดวธีิการปฏิบติังานท่ีจะส่งผลใหภ้ารกิจขององคก์รประสบความส าเร็จ 

ในการบริหารงานต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายขององคก์ร
ได้นั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทั้ง ๒ ฝ่าย อนัได้แก่ผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแล ควบคุมการปฏิบติังานและบงัคบั
บญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีตาแหน่งตามระดบัชั้น ลดหลัน่กนัไปตามสายงานภายในหน่วยงาน การ
ปฏิบติังานของต ารวจภายใตว้ฒันธรรมการท างานแบบเก่าว่า ผูน้าต ารวจไม่ไดใ้ช้ภาวะผูน้าการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงมีสาเหตุสืบเน่ืองมาจากการปกครองบงัคบับญัชาตามสายงาน  ท่ีตอ้งรอรับคาสั่ง
ตามสายงานจากผูบ้งัคบับญัชาระดบับน ท าให้ไม่สามารถปฏิบติังานตามวิสัยทศัน์ของตนไดอ้ยา่ง
ชดัเจน และขาดการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทั้งไม่มีการกระจาย
อ านาจในการปฏิบติังาน เพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้โอกาสปฏิบติังานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของตนได้อย่างเต็มท่ีตามความสามารถของตน และส่งผลให้การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังาน ไม่สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งทนัท่วงทีตอ้งรอรายงานให้ผูบ้งัคบับญัชาฟัง หรือรอให้
ปัญหาเกิดข้ึนก่อน จึงมีคาสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว นอกจากน้ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ยงัไม่ได้ให้ความสาคญักบัการส่ือสารระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท่ีจะท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บทราบถึงความสาคญัของการเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบติัการใตว้ฒันธรรม
รูปแบบเติมซ่ึงไม่สามารถก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่การปฏิบติังานของต ารวจได ้ 

ภารกิจและการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทัว่ไป หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของขา้ราชการต ารวจใน
สังคมนั้นมีขอบเขตกวา้งขวาง จนมีผูก้ล่าววา่ ขา้ราชการต ารวจมีหนา้ท่ีมากมายควบคุมไปทัว่แทบ
ทุกอยา่งในสังคม อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีทราบทัว่ไปว่าหนา้ท่ีหลกัของขา้ราชการต ารวจ ก็คือหนา้ท่ี
บงัคบักฎหมาย และรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน  ซ่ึงท าให้ขา้ราชการ
ต ารวจมีภารกิจต่อเน่ืองมากมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย ไดแ้ก่ การสืบสวน
คดีอาญา การตรวจทอ้งท่ี การควบคุมการจราจร เป็นตน้ และขา้ราชการต ารวจยงัมีหนา้ท่ีให้บริการ
ประชาชนโดยทัว่ไป เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตลอด ๒๔ ชัว่โมง คร้ันเม่ือ
ประชาชนมีปัญหามกัจะมาปรึกษาหารือกบัขา้ราชการต ารวจ หรือคนกลางในการช้ีแนะหรือตดัสิน
ปัญหา เป็นไปในลกัษณะท่ีให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อยา่งไรก็ดี
หน้าท่ีความรับผิดชอบของต ารวจท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัน้ีเป็นหน้าท่ีท่ีได้ปฏิบติัต่อเน่ืองกันจากอดีต
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เร่ือยมา ซ่ึงเรียกวา่ การปฏิบติัหนา้ท่ีแบบจารีตนิยมของต ารวจ ในการบงัคบัใชก้ฎหมายและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของบา้นเมือง ในเร่ืองภารกิจ และหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจในปัจจุบนัน้ีไดมี้
การวางแนวทางการปฏิบติัภารกิจและหนา้ท่ีของขา้ราชการในปัจจุบนั ดงัน้ี  

1) หนา้ท่ีในการรักษากฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายลกัษณะอาญาซ่ึงมีบทลงโทษเม่ือมีการ
ฝ่าฝืน ดงันั้นหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจ คือ การป้องกนัสังคมมิให้เกิดความเสียหายหรือไดรั้บ
อนัตราย อนัเน่ืองมาจากการกระท าผิดกฎหมายด้วยการควบคุมดูแลและป้องกนัมิให้มีผูก้ระท า
ความผดิตามกฎหมายข้ึน และหากมีก็ตอ้งจบักุมตวัมาด าเนินคดีต่อไปเพื่อให้ผูก้ระท าผิดไดรั้บโทษ
ตามกฎหมาย  

2) หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยคือ การมีหนา้ท่ีคอยตรวจตราดูแลมิให้มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ี
จะท าลายความสงบเรียบร้อยของประชาชน หากมีตอ้งเขา้ไปป้องกนัระงบัปราบปรามและแกไ้ข
รวมทั้งบ าบดัช่วยเหลือใหบ้รรเทาลงหรือหมดไป 

3) หนา้ท่ีในการป้องกนัชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน หมายถึง การป้องกนัอนัตราย
ใหก้บัประชาชนทุกดา้นทุกอยา่งท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของต ารวจและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง เช่น ป้องกนั
อนัตรายอ่ืนท่ีเกิดกบัประชาชน จากพวกภยัธรรมชาติ ภยัจากสัตวดุ์ร้าย เป็นตน้  

4) หน้าท่ีในการสืบสวนสอบสวนทั้งการสืบสวนก่อนเกิดเหตุ และหลงัเกิดเหตุโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชน เช่น การติดตามจบักุมผูก้ระท าความผิด 
ติดตามทรัพยท่ี์สูญหายคืนมา เป็นตน้  

5) หนา้ท่ีในการใหบ้ริการแก่ประชาชน ซ่ึงเป็นการให้ความช่วยเหลือบริการ อ านวยความ
สะดวกให้กบัประชาชนในเร่ืองอ่ืนๆ ทัว่ไป เช่น การอ านวยความสะดวก ดา้นการจารจร การนา
ผูป่้วย ผูบ้าดเจ็บส่งโรงพยาบาล การระงบัความเดือดร้อน ท่ีเกิดจากการรบกวนของสัตวห์รือภยั
ธรรมชาติ การช่วยเหลือนาเด็กพลดัหลงส่งคืนบิดามารดา เป็นตน้ ซ่ึงจากภารกิจหนา้ท่ีดงักล่าว
ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ต ารวจมีหนา้ท่ีหลากหลายและกวา้งขวางอยา่งยิ่ง ท าให้มีปัญหาในทางปฏิบติั 
โดยเฉพาะสาหรับเจา้พนกังานต ารวจในระดบัสถานีต ารวจซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบติัโดยตรง ตอ้งท า
หนา้ท่ีหลกัดงักล่าวขา้งตน้ในทุกประการแลว้ ยงัจะตอ้งท าหน้าท่ีรองคืองานดา้นธุรการและอ่ืนๆ 
อีกด้วย จึงเป็นการยากท่ีจะให้ได้ผลงานท่ีสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์และอุดมคติรวมทั้ งตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายได ้

ก  ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย เพื่อให้ทราบถึงความตั้ งใจในการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการต ารวจ ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารท่ีจะนาพาองคก์ารบรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว้
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อย่างย ัง่ยืนนัน่เอง และไดอ้ยู่ร่วมกนัภายใตก้ารบริหารการปกครองท่ีมีคุณภาพ เพื่อบงัเกิดผลแก่
ประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สถานี

ต ารวจภูธรแม่สาย 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สายจ านวนทั้งส้ิน 230

นาย เป็นสัญญาบตัรจ านวน 100 นาย เป็นขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน จ านวน 130 นาย  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สายค านวณขนาด

ตวัอย่างโดยใช้สูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ได้ขนาดตวัอย่าง
จ านวน 177 นาย เป็น ประทวน จ านวน 97นาย สัญญาบตัร 80 นาย 

 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
         เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรแม่สาย เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน 5 ระดบั (Rating 
scale) โดยก าหนดเกณฑ ์คะแนนการประมาณค่าดงัน้ี     

คะแนน  5 หมายถึง  ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
คะแนน  4 หมายถึง  ระดบัความส าคญัมาก 
คะแนน  3 หมายถึง  ระดบัความส าคญัปานกลาง 
คะแนน  2 หมายถึง  ระดบัความส าคญันอ้ย 
คะแนน  1 หมายถึง  ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยเลือกวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  

(Accidental Sampling) 
2. น าขอ้มูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  
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สรุปผลการวจิัย 
ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากการวเิคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัชั้นยศเป็นชั้นประทวน จ านวน 80 นาย คิดเป็น

ร้อยละ 45.20 เป็นชั้นสัญญาบตัร จ านวน 97 นาย คิดเป็นร้อยละ 54.80 ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 
25 - 35 ปี จ านวน 71 นาย คิดเป็นร้อยละ 40.12 รองลงมามีอายอุยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี จ านวน 53 นาย 
คิดเป็นร้อยละ 29.94 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุมากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป จ านวน 20 นาย คิดเป็นร้อยละ 11.30 
กลุ่มตวัอยา่งสมรสแลว้ จ านวน 115 นาย คิดเป็นร้อยละ 64.97 รองลงมาเป็นโสด จ านวน 38 นาย 
คิดเป็นร้อยละ 21.47 และน้อยท่ีสุดกลุ่มตวัอยา่งเป็นหมา้ย/หย่าร้าง จ านวน 24 นาย คิดเป็นร้อยละ 
13.56 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 88 นาย คิดเป็นร้อยละ 49.72 รองลงมาจบ
การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 49 นาย คิดเป็นร้อยละ 27.68 และนอ้ยท่ีสุดจบการศึกษา
ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 40 นาย คิดเป็นร้อยละ 22.60 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีนายไดต่้อ
เดือนอยูร่ะหวา่ง 25,001 – 30,000 บาท จ านวน 57 นาย คิดเป็นร้อยละ 32.21 รองลงมามีนายไดต่้อ
เดือนมากกวา่ 30,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 47 นาย คิดเป็นร้อยละ 26.55 และนอ้ยท่ีสุดมีนายไดต่้อ
เดือนต ่ากวา่ 20,000 บาท จ านวน 33 นาย คิดเป็นร้อยละ 18.64 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ปฏิบติังานมากกว่า 10 ปี ข้ึนไป จ านวน 95 นาย คิดเป็นร้อยละ 53.67 รองลงมามีระยะเวลา
ปฏิบติังานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี จ  านวน 50 นาย คิดเป็นร้อยละ 28.25 และนอ้ยท่ีสุดมีระยะเวลา
ปฏิบติังานต ่ากวา่ 5 ปี จ านวน 32 นาย คิดเป็นร้อยละ 18.08 

ตอนที ่2 การวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรแม่สาย 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรแม่สาย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.18, S.D.= 0.133)  เม่ือพิจารณานายดา้นกลุ่ม
ตวัอย่างเห็นว่าดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน
มากกวา่ดา้นอ่ืน ( =4.32, S.D.= 0.277) รองลงมาคือดา้นความส าเร็จในการท างาน ( =4.22, S.D.= 
0.260) ส่วนดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติักลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานน้อย
ท่ีสุดกวา่ดา้นอ่ืน ( =3.97, S.D.= 0.371) 

เม่ือพิจารณานายดา้นพบวา่ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สายเห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จในการท างาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( =4.22, S.D.= 0.260) เม่ือพิจารณานายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ประเด็นค าถามเร่ืองการ
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ไดรั้บการยอมรับในผลงานจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานมากกวา่ประเด็น
อ่ืน ๆ ( =4.53, S.D.= 0.603) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองสามารถแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 
( =4.51, S.D.= 0.501) ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด
คือประเด็นค าถามเร่ืองสามารถปฏิบติังานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ( =3.82, S.D.= 0.552) ส่วน
ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( =3.97, S.D.= 0.371) เม่ือ
พิจารณานายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าประเด็นค าถามเร่ืองระเบียบขอ้บงัคบัและค าสั่ง
ต่างๆ ในหน่วยงานเอ้ือต่อการปฏิบติังานเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ 
( =4.65, S.D.= 0.806) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองงานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีส่งเสริมให้ไดใ้ช้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ( =4.38, S.D.= 0.898) ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุดคือประเด็นค าถามเร่ืองมีอ านาจหน้าท่ีตามสัดส่วนความรับผิดชอบใน
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ( =3.19, S.D.= 0.946) ส่วนดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( =4.19, S.D.= 0.516) เม่ือพิจารณานายประเด็นค าถามกลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นวา่ประเด็นค าถามเร่ืองการไดรั้บการส่งเสริมการเรียนต่อจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติังานมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.49, S.D.= 0.873) รองลงมาคือประเด็นค าถาม
เร่ืองไดเ้ล่ือนต าแหน่งตามความสามารถท่ีปรากฏจากผลงาน ( =4.06, S.D.= 0.840) ส่วนเร่ืองท่ี
กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุดคือประเด็นค าถามเร่ืองมีโอกาสใน
การไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการท างาน 
( =4.03, S.D.= 1.036) ส่วนดา้นนโยบายและการบริหาร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
( =4.18, S.D.= 0.380) เม่ือพิจารณานายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ประเด็นค าถามเร่ืองมี
โอกาสเสนอความคิดเห็นในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานตามล าดบัชั้นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบติังานมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.59, S.D.= 0.719) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองการ
ใชร้ะบบคุณธรรมเขา้มาในการบริหารงาน ( =4.41, S.D.= 0.757) ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่า
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานน้อยท่ีสุดคือประเด็นค าถามเร่ืองหน่วยงานลดขั้นตอนในการ
ปฏิบติังานไดร้วดเร็วข้ึน ( =3.41, S.D.= 0.494) ส่วนดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน 
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.32, S.D.= 0.277) เม่ือพิจารณานายประเด็นค าถาม
กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ประเด็นค าถามเร่ืองบรรยากาศในองคก์รเอ้ือและสนบัสนุนการท างานเป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.73, S.D.= 0.644) รองลงมาคือประเด็นค าถาม
เร่ืองไดรั้บความเอาใจใส่และความเป็นกนัเองจากผูบ้งัคบับญัชา ( =4.55, S.D.= 0.839) ส่วนเร่ืองท่ี
กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุดคือประเด็นค าถามเร่ืองไดรั้บการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ( =3.84, S.D.= 3.84) และส าหรับด้านความสัมพนัธ์กับหัวหน้า
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หน่วยงานและวิธีการควบคุม โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( =4.19, S.D.= 0.282) เม่ือ
พิจารณานายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าประเด็นค าถามเร่ืองมีการประเมินผลงานอย่าง
ยติุธรรมเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.92, S.D.= 0.279) รองลงมา
คือประเด็นค าถามเร่ืองไดรั้บการดูแลและความคุม้ครองจากผูบ้งัคบับญัชา ( =4.45, S.D.= 0.745) 
ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุดคือประเด็นค าถามเร่ือง
มีการยอมรับฟังและแกไ้ขปัญหาตามขอ้เสนอแนะท่ีมีเหตุผลอนัเหมาะสม ( =3.41, S.D.= 0.794) 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจภูธรแม่สาย 

การทดสอบสมมติฐานพบว่าขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ท่ีมีระดบัชั้นยศ
ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหน้าใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน และดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้หน่วยงานและวธีิการควบคุม 

เม่ือพิจารณานายดา้นพบวา่การทดสอบสมมติฐานพบวา่ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
แม่สาย ท่ีมีระดับชั้ นยศต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถามเร่ือง
สามารถปฏิบติังานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบติังาน มีความรู้สึก
มัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน และการมีส่วนร่วมต่อความส าเร็จของงานในหน่วยงาน ส่วนดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถามเร่ืองงานท่ี
ปฏิบติัเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถ งานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีไดใ้ช้ความรู้และความสามารถอย่าง
เต็มท่ี ไดรั้บการส่งเสริมให้เสนอความคิดเห็นเพื่อริเร่ิมงานใหม่ไดอ้ย่างเต็มท่ี และมีอ านาจหน้าท่ี
ตามสัดส่วนความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่วนดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี
การงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถามเร่ืองมีโอกาสในการไป
ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการท างาน และการไดรั้บ
การส่งเสริมการเรียนต่อจากผูบ้งัคบับญัชา ส่วนดา้นนโยบายและการบริหาร แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถามเร่ืองการใชร้ะบบคุณธรรมเขา้มาในการบริหารงาน 
และการได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างเพียงพอ ส่วนด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน
ประเด็นค าถามเร่ืองปฏิบติังานกบัเพื่อนร่วมงานดว้ยความรู้สึกสบายใจ  และบรรยากาศในองคก์ร
เอ้ือและสนับสนุนการท างาน ส่วนด้านความสัมพนัธ์กับหัวหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถามเร่ืองการปกครองในหน่วยงาน
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ยดึหลกัประชาธิปไตย มีการยอมรับฟังและแกไ้ขปัญหาตามขอ้เสนอแนะท่ีมีเหตุผลอนัเหมาะสม มี
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และการไดรั้บโอกาสโยกยา้ย
สับเปล่ียนงานอยา่งยติุธรรม 

การทดสอบสมมติฐานพบว่าขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ท่ีมีอายุต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เฉพาะดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 

การทดสอบสมมติฐานพบว่าขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ท่ีมีสถานภาพ
สมรสต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน 
และดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้หน่วยงานและวธีิการควบคุม 

การทดสอบสมมติฐานพบวา่ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหน้าใน
ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน และดา้นความสัมพนัธ์กบั
หวัหนา้หน่วยงานและวธีิการควบคุม 

การทดสอบสมมติฐานพบวา่ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ท่ีมีนายไดต่้อเดือน
ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ดา้น
นโยบายและการบริหาร และดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้ 

การทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ท่ีมีระยะเวลา
ปฏิบติังานขา้ราชการต ารวจต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นนโยบายและการ
บริหาร และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน 

  

อภิปรายผล 
จากการวิจยัอภิปรายได้ว่าค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ 

สถานีต ารวจภูธรแม่สาย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณานายดา้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงานเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานมากกว่าด้านอ่ืน 
โดยเฉพาะเร่ืองบรรยากาศในองคก์รเอ้ือและสนบัสนุนการท างาน รองลงมาคือดา้นความส าเร็จใน
การท างานโดยเฉพาะเร่ืองการไดรั้บการยอมรับในผลงานจากผูบ้งัคบับญัชา ส่วนดา้นลกัษณะงานท่ี
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ปฏิบติักลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุดกวา่ดา้นอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองมี
อ านาจหนา้ท่ีตามสัดส่วนความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานอภิปรายไดว้า่ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ท่ีมี
ระดบัชั้นยศต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้น
ความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน และดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้าหน่วยงานและวิธีการ
ควบคุม ส่วนดา้นอายุต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และดา้นความกา้วหน้าใน
ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ส่วนดา้นสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบติังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นนโยบายและการบริหาร 
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน และด้านความสัมพนัธ์กบัหัวหน้าหน่วยงานและ
วิธีการควบคุม ส่วนด้านระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ปฏิบติังาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความส าเร็จในการท างาน 
ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลในหน่วยงาน และดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุม ส่วนดา้นนาย
ได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่ง
หน้าท่ีการงาน ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า และส าหรับ
ระยะเวลาปฏิบติังานขา้ราชการต ารวจต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นนโยบาย
และการบริหาร และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหน่วยงาน 

 

ข้อเสนอแนะ 
ดา้นความส าเร็จในการท างาน ผูบ้ริหารของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย 

ตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจนในการชมเชยจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เม่ือปฏิบติังานเป็นผลส าเร็จ สามารถ
ปฏิบติังานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์มีความรู้สึกมัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ีการงานมีส่วนร่วมต่อ
ความส าเร็จของงานในหน่วยงานมีความภาคภูมิใจในหนา้ท่ีท่ีปฏิบติัอยู ่

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ผูบ้ริหารของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ตอ้งมี
นโยบายในการมอบหมายงานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีท าให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
เพิ่มข้ึน งานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีทา้ทายความสามารถ งานท่ีปฏิบติัเป็นงานท่ีส่งเสริมให้ไดใ้ช้
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ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ระเบียบขอ้บงัคบัและค าสั่งต่าง ๆ ในหน่วยงานเอ้ือต่อการปฏิบติังาน มี
อ านาจหนา้ท่ีตามสัดส่วนความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ผูบ้ริหารของขา้ราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรแม่สาย ตอ้งมีระบบการแต่งตั้งท่ีเป็นธรรม ขา้ราชการสามารถไดเ้ล่ือนต าแหน่งตาม
ความสามารถท่ีปรากฏจากผลงาน มีโอกาสในการไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสิทธิภาพในการท างานการไดรั้บการส่งเสริมการเรียนต่อจากผูบ้งัคบับญัชา 

ดา้นนโยบายและการบริหาร ผูบ้ริหารของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ตอ้ง
ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจมีโอกาสเสนอความคิดเห็นในการก าหนดนโยบายของหน่วยงาน
ตามล าดบัชั้น การมีแผนการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีชดัเจน การใชร้ะบบคุณธรรมเขา้มาในการ
บริหารงาน การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบอยา่งเพียงพอ 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ผูบ้ริหารของขา้ราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรแม่สาย ตอ้งมีนโยบายให้ขา้ราชการต ารวจมีการท างานเป็นทีมร่วมมือและสนบัสนุน
จากบุคลากรในหน่วยงานเป็นอยา่งดี ไดรั้บความเอาใจใส่และความเป็นกนัเองจากผูบ้งัคบับญัชา 
ไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเพื่อแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้หน่วยงานและวิธีการควบคุม ผูบ้ริหารของขา้ราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจภูธรแม่สาย ตอ้งส่งเสริมการท างานให้ขา้ราชการต ารวจยอมรับฟังและแกไ้ขปัญหา
ตามขอ้เสนอแนะท่ีมีเหตุผลอนัเหมาะสม ผูบ้งัคบับญัชาให้ค  าปรึกษาเม่ือเกิดปัญหาจากการ
ปฏิบติังานมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
แม่สาย ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรแห่ง
อ่ืน เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดรั้บมาใชใ้นการสร้างการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ ท่ีดีต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรแม่สาย 

3. ควรมีการศึกษาเร่ืองความคาดหวงัในการท างานของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
แม่สาย 

4. ควรมีการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
แม่สาย 

 


