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การศึกษาวิจยัเร่ืองเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน 
สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข ในดา้นความกา้วหน้า
ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา ดา้นความเพียงพอ
ของค่าตอบแทนและสวสัดิการ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข จ านวนทั้งหมด 
100 คน สามารถค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970 อา้งใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ก าหนดให้สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 
เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 80 
คน จ าแนกตามอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ประสบการณ์การท างาน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการ วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นขา้ราชการต ารวจชั้น
ประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00 
รองลงมามีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี และมีอายุอยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี คิดเป็นกลุ่มร้อยละ 22.50 ส่วนใหญ่
สมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 73.75 รองลงมาเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 18.75 ดา้นการศึกษาส่วนใหญ่
กลุ่มตวัอยา่งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมาจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 35.00 ในส่วนของรายไดก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกวา่ 20,000 
บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมามีรายได้อยูร่ะหวา่ง 10,000 - 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
26.25 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมาแลว้มากกว่า 10 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 42.50 
รองลงมามีประสบการณ์การท างานมาแลว้ 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.75  

ผลการวิจยัโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
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ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชากลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน มากท่ีสุด
กวา่ดา้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองผูบ้งัคบับญัชามีเหตุผลและมีความยุติธรรมในการควบคุมบงัคบับญัชา 
รองลงมาคือดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะเร่ืองไม่มีความคิดอิจฉาหรือกลัน่
แกล้งกนัระหว่างเพื่อนร่วมงาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน น้อยท่ีสุดคือด้าน
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน โดยเฉพาะเร่ืองการไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาให้ศึกษา
ต่อเน่ือง เพิ่มคุณวุฒิให้สูงข้ึนกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเห็นว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
นอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้น คือดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นนโยบายและ
การบริหารงาน ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา ดา้นความเพียงพอของค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน แต่ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัเฉพาะดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  
 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 1) ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข ควรมีการช้ีแจงท าความเขา้ใจในอ านาจหน้าท่ีของ
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูน้ าท่ีคอยก ากบัดูแลให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามนโยบายหรือแนวทางท่ีวางไว้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงภาระหน้าท่ีของผูบ้งัคบับญัชาในการควบคุมบงัคบั
บญัชาท่ีดี ควรท าหนา้ท่ีหวัหนา้ผูรั้บผดิชอบการปฏิบติัของสถานีต ารวจ ในการก าหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน  วางแผนการปฏิบัติงาน  พิจารณามอบหมายงานโดยให้มีอ านาจมอบหมายให้
ผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในหน้าท่ี อ่ืนนอกเหนือจากหน้าท่ีการงานประจ าได้ตามความ
เหมาะสม พิจารณาวนิิจฉยัสั่งการในงานท่ีมีปัญหา ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ต ารวจทั้ งในด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และระเบียบวินัย  ก าหนดมาตรการในการ
ประสานงานและควบคุม ก ากบัดูแล ให้มีการประสานกนัอยา่งใกลชิ้ดจริงจงัระหวา่งงานต่าง ๆ ใน
สถานีต ารวจ ให้ค  าปรึกษาแนะน า ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจใน
สถานีต ารวจ  ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจ  ติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน จดัการฝึกอบรมให้กบัขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจ เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ระเบียบวินยัเหมาะสมกบัการปฏิบติัหน้าท่ี โดยการจดัการ
ฝึกอบรมเอง หรือขอรับการสนับสนุนจากบุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนเข้า ร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ร่วมประชุมกบัหน่วยงานอ่ืนในงานท่ีเก่ียวขอ้ง แกไ้ข
ปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังานของสถานีต ารวจ  ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบังาน
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ในหนา้ท่ี รวมถึงผูบ้งัคบับญัชาให้การดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นอยา่งดี 
เม่ือมีปัญหาในการปฏิบติังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเขา้ปรึกษาของรับการช้ีแนะ จากผูบ้งัคบับญัชา
ได้เสมอ ผูบ้งัคบับญัชามีเหตุผลและมีความยุติธรรมในการควบคุมบังคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาควร
บริหารจัดการ โดยใช้หลักความยุ ติธรรม และควรสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในงาน 
ผูบ้งัคบับญัชาใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการควบคุมบงัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชา
สามารถจูงใจผูใ้ต้บังคับบัญชาและประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน 2) ด้าน
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจนครบาล
อุดมสุข ตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริมให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนต าแหน่ง เล่ือนยศ สูง
กวา่เดิมท่ีเป็นอยูปั่จจุบนัและเปิดโอกาสใหไ้ดรั้บการศึกษาต่อให้สูงกวา่เดิม การประเมินผล / เล่ือนขั้น 
ข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังานมิใช่ข้ึนอยู่กบัความพอใจของผูบ้งัคบับญัชา ควรมีมาตรการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ท่ีมุ่งเนน้ความกา้วหนา้ในการท างานของบุคลากร และการใชห้ลกัระบบคุณธรรม
ในการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการเล่ือนระดบั เล่ือนต าแหน่งอยา่งเคร่งครัด 3) ดา้นนโยบาย
และการบริหารงาน ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข ตอ้งมี
นโยบายการบริหารงานท่ีชดัเจน การมอบหมายงานและการจดัระบบการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับัญชาท่ีจะก าหนดโดยค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมของผูป้ฏิบติั และผลประโยชน์ขององคก์ารร่วมกนั นโยบายท่ีก าหนดตอ้งชดัเจนสามารถ
น าไปปฏิบติัไดอ้ย่างมีผลและตอ้งมีผูรั้บผิดชอบการน านโยบายไปปฏิบติัก่อนน าไปปฏิบติัตอ้งมี
การช้ีแจงถึงแนวทางและ เป้าหมายดว้ยเพื่อจะไดเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 4) ดา้นความ
เพียงพอของค่าตอบแทนและสวสัดิการ ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจ
นครบาลอุดมสุข ตอ้งใส่ใจในความเป็นอยู่ของต ารวจ โดยเฉพาะเร่ืองเงินเดือน เบ้ียเล้ียง และ
สวสัดิการต่าง ๆ 5) ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการต ารวจชั้น
ประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข ตอ้งส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างขา้ราชการต ารวจชั้น
ประทวน สถานีต ารวจนครบาลอุดมสุข ท่ีไดร่้วมปฏิบติังานดว้ยกนั ทั้งทางดา้นหน้าท่ีการงานและ
ทางด้านส่วนตัว กระบวนการจูงใจเพื่อให้บุคคลเกิดความร่วมมือร่วมใจในการท างานท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จขององคก์ารและความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหวา่งบุคคลในองคก์ารการติดต่อสัมพนัธ์ดงักล่าว
เป็นการติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบั ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือระหว่างเพื่อนร่วมงานดว้ยกนั 
การติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ารดงักล่าว รวมถึงการติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบักลุ่ม
บุคคล และระหว่างกลุ่มบุคคลกบักลุ่มบุคคลซ่ึงตอ้งอาศยัศาสตร์และศิลป์ในการเขา้ใจ และครองใจ
บุคคลในระดบัสูงเพื่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีและร่วมมือกนัดว้ยความเต็มใจ และรู้สึกเป็นสุขดว้ยกนัทั้ง
สองฝ่าย 


