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บทคัดย่ อ
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจ
นครบาลบุคคโล มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจนครบาลบุคคโล ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านความเพียงพอของค่าตอบแทน
และสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ เป็ น
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบุคคโล จานวน 175 คน ใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จนครบตามจานวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง ระดับชั้นยศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับกาศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การ เครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิ ติการ
Independent Samples t - test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ข้าราชการ
ตารวจ สถานี ตารวจนครบาลบุคคโลเป็ นเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นประทวน คิดเป็ นร้ อยละ 54.29 และ
เป็ นเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นสัญญาบัตร คิดเป็ นร้อยละ 45.71 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 – 35 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 40.00 อายุอยูร่ ะหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.43 สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 65.14
เป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 24.00 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 64.57 ต่ากว่าปริ ญญา
ตรี คิดเป็ นร้อยละ 26.29 มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 61.14 มีรายได้
มากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 17.71 มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป
คิดเป็ นร้อยละ 30.86 รมีประสบการณ์การทางาน 5 - 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.71 ประสบการณ์การ
ทางาน 11 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.14 ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ ยปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบุคคโล โดยภาพรวมและราย
ด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน เรี ยงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านความเพียงพอของค่าตอบแทนและ
สวัสดิ การ ด้า นความก้าวหน้าในหน้า ที่ การงาน ด้านความสัมพันธ์ ระหว่า งเพื่ อนร่ วมงาน ด้าน
นโยบายและการบริ หารงาน และด้านการควบคุมบังคับบัญชา ตามลาดับ

ข
สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ระดับชั้นยศต่างกันความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจนครบาลบุคคโล แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านการควบคุมบังคับบัญชา และด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน 2) อายุต่างกันความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ในด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านการ
ควบคุ ม บังคับบัญชา ด้านความเพียงพอของค่า ตอบแทนและสวัส ดิ การ และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน 3) สถานภาพสมรสต่างกันความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ท างาน แตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 ในด้า นการควบคุ ม บัง คับ บัญ ชา และด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน 4) ระดับการศึกษาต่างกันความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ในด้านความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ด้านการควบคุมบังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน 5) รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อนต่ า งกัน ความคิ ดเห็ น ต่ อปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อประสิ ท ธิ ภาพการท างาน แตกต่ า งกันอย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านนโยบายและการบริ หารงาน 6) ประสบการณ์การทางานต่างกัน
ความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 ในด้า นนโยบายและการบริ หารงาน ด้านการควบคุ มบังคับบัญชา ด้านความเพี ย งพอของ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของ
ข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจนครบาลบุคคโล ต้องส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ขา้ ราชการตารวจ มี
โอกาสก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกันมีความยุติธรรมในการพิจารณา เลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน เลื่ อนตาแหน่ ง
เลื่ อนยศ สู งกว่าเดิ มที่ เป็ นอยู่ปัจจุ บนั และเปิ ดโอกาสให้ได้รับการศึ กษาต่อให้สูงกว่าเดิ ม 2) ด้าน
นโยบายและการบริ หารงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบุคคโล ต้อง
ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้ข ้า ราชการตารวจผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชามี โอกาสเข้า ร่ วมก าหนดนโยบายหรื อ
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆในการทางาน เพื่อให้การทางานบรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน 3) ด้านการควบคุม
บังคับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจนครบาลบุคคโล ต้องส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ขา้ ราชการตารวจ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถเข้าปรึ กษาขอรับการชี้แนะจากบังคับบัญชา
ได้เสมอเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน 4) ด้านความเพียงพอของค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจนครบาลบุคคโล ต้องหมัน่ ดูแลความ
เป็ นอยู่ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทั้งในด้านการทางานและด้านเศรษฐกิ จของครอบครั ว ส่ งเสริ มและ
จัดหาอาชีพเสริ มให้กบั ข้าราชการตารวจเพื่อให้ไม่เดือดร้อนจากภาวะค่าครองชี พในปั จจุบนั 5) ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจนครบาล

ค
บุคคโล ต้องส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ขา้ ราชการตารวจ ได้ร่วมปฏิบตั ิงานด้วยกันทั้งทางด้านหน้าที่การ
งานและทางด้านส่ วนตัวเมื่อมีความเดือดร้อนในเรื่ องงานหรื อเรื่ องส่ วนตัว ได้รับความช่วยเหลือจาก
เพื่อนร่ วมงานเป็ นอย่างดี ไม่มีความคิดอิจฉาหรื อกลัน่ แกล้งกันระหว่างเพื่อนร่ วมงาน

