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บทความวิจัย 
 

การพัฒนาตนเองของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

สากล  เมืองศรีสุข 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของข้าราชการต ารวจ
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1) เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรอินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร
อินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรอินทร์บุรีจังหวัดผู้วิจัยสุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด 118 นาย โดยเลือกแบบ
เจาะจง ประกอบด้วยข้าราชการต ารวจสังกัดสถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมืองอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 100 นาย และกลุ่มข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร 
46 นายเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ ค่าสถิติที และความ
แปรปรวนทางเดียว 
  ผลการศึกษา พบว่า 
  1. การพัฒนาตนเองของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองอินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ชั้น
ยศ โดยรวมและรายด้านมีความต้องการพัฒนาไม่แตกต่างกัน 
  2. การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพบว่าการพัฒนา
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองอินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาใน
แต่ละด้านพบว่ามีการพัฒนาอยู่ในระดับมากทุกด้านเว้นด้านการศึกษาดูงาน และเมื่อจ าแนกตามสายงานใน
การรับผิดชอบของข้าราชการต ารวจพบว่าโดยรวมมีการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าส่วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรีจังหวัด
สิงห์บุรีพบว่าควรมีการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการต ารวจอย่างจริงจังและต่อเนื่องและควรมีการส่งเสริมให้
ข้าราชการต ารวจมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษและด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาระดับการพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
  3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  เมื่อเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามได้ครบทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถี่ และหาค่าร้อยละ  

 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม และด้าน
การศึกษาดูงาน ของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 

 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการพัฒนาในด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรมและด้านการศึกษาดูงาน 
ของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีโดยการเปรียบเทียบระดับการพัฒนา จ าแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับชั้น อายุราชการ สายงานและรายได้ต่อเดือน จ าแนก
ตามระดับการพัฒนาตนเอง โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนโดยใช้สถิติ 
One way ANOVA 
 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามและหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. สร้างแบบสอบถามการพัฒนาจากการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระดับชั้น อายุราชการ สายงาน และรายได้ต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปลายปิดการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการ
ฝึกอบรม และด้านการศึกษาดูงาน จ านวน 34 ข้อ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มีเกณฑ์การให้น้ าหนักคะแนนตามแบบ Likert Scale 
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 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาของ
ข้าราชการต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 2. น าแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่านได้แก่ 1) พ.ต.อ.ศานิตย์ โพธิพรหม ต าแหน่งผู้ก ากับการงานป้องกันและปราบปรามสถานี
ต ารวจภูธรอินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี 2) พ.ต.ท.สมเจษฐ์ แม้นบุตร รองผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 3) พ.ต.ท.นิรัญ เรืองวงศ์ สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามในเรื่องเนื้อหาการใช้ภาษา โครงสร้างและรูปแบบแล้วน ามาประเมิน
คุณภาพของแบบสอบถามโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง Index of Item Objective Congruence (IOC) โดย
คงค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องไม่ต่ ากว่า 0.5 และน ามาปรับปรุงแก้ไขของข้อค าถามในแบบสอบถามให้
เหมาะสม 
 3. น าแบบสอบถามที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านแล้วมาหาค่าความเที่ยงตรง 
(Validity) ของแบบสอบถามและน าแบบสอบถามไป Try Out กับข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอินทร์
บุรี จังหวัดสิงห์บุรีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนแล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหา
ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาด (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติได้
ค่า .82 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 146 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 131 คน คิดเป็น ร้อยละ 
89.73 มีอายุ 30-39 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 54.11 สถานภาพสมรสเป็นโสด จ านวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.12 ส าเร็จการระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 36.99 สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษาคือ สายอาชีพ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 42.47 เป็นต ารวจระดับชั้นประทวน จ านวน 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.49 มีอายุราชการในการปฏิบัติหน้าที่ 5-10 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.11 สาย
งานในการรับผิดชอบ คือ สอบสวน จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 48.63 มีรายได้ต่อเดือน 16,001-19,000 
บาท จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 40.41  
 2. การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยรวมอยู่ใน
ระดับ เมื่อพิจารณาใน แต่ละด้าน พบว่า  
  2.1 การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการศึกษาต่อ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มีการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ หน่วยงานให้ข้าราชการต ารวจ ศึกษาต่อภายในประเทศ มีค่าเฉลี่ย
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ หน่วยงานมีการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
หน่วยงานอนุญาตให้ศึกษาต่อแบบเต็มเวลา (ลาเรียน) ตามล าดับ 
  2.2 การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการฝึกอบรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก 
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เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ หน่วยงานจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้นตามสายงานที่
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ หน่วยงานอนุญาตให้ข้าราชการต ารวจเข้ารับการอบรมอย่าง
น้อย ปี ละ 2 - 3 ครั้ง และหน่วยงานจัดส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ตรงกับหน้าที่ที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความ
ช านาญ ตามล าดับ 
 2.3 การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้านการศึกษาดูงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า มีการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ดังนี้ หน่วยงานจัดให้มีการศึกษาดูงานภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ /
ต ารวจภูธรภาค 2 มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ หน่วยงานจัดให้มีการศึกษาดูงานภายในหน่วยงานอ่ืน 
เช่น กระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทย , ภาคเอกชน เป็นต้น และหน่วยงานจัดให้มีการศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสม ตามล าดับ 
 3. เปรียบเทียบการพัฒนาข้าราชการต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  3.1 การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่เป็นเพศชายกับเพศ
หญิง พบว่า โดยรวมมีการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการพัฒนาไม่
แตกต่างกัน 
  3.2 การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามอายุของ
ข้าราชการต ารวจ พบว่า โดยรวมมีการพัฒนาไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการพัฒนา
ไม่แตกต่างกัน 
  3.3 การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามสถานภาพ
สมรสของข้าราชการต ารวจ พบว่า โดยรวมมีการพัฒนาไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
การพัฒนาไม่แตกต่างกัน 
  3.4 การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามระดับ
การศึกษาของข้าราชการต ารวจ พบว่า โดยรวมมีการพัฒนาไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุก
ด้านมีการพัฒนาไม่แตกต่างกัน 
  3.5 การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามสาขาวิชาที่
ส าเร็จการศึกษาของข้าราชการต ารวจ พบว่า โดยรวมมีการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน 
  3.6 การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามระดับชั้น
ของข้าราชการต ารวจ พบว่า โดยรวมมีการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้าน
การพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน 
  3.7 การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามอายุ
ราชการในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจ พบว่า โดยรวมมีการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.8 การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามสายงานใน
การรับผิดชอบของข้าราชการต ารวจ พบว่า โดยรวมมีการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยกเว้น ด้านการศึกษาดูงาน ข้าราชการต ารวจมีการพัฒนาไม่แตกต่างกัน 
  3.9 การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตามรายได้ต่อ
เดือนของข้าราชการต ารวจ พบว่า โดยรวม มีการพัฒนาไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่
มีการพัฒนาไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการศึกษาต่อ ข้าราชการต ารวจมีการพัฒนาแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผลวิจัย 
จากการศึกษา การพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีพบว่าการพัฒนา

ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน 
แต่ละด้าน พบว่า มีการพัฒนาอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาต่อสอดคล้องกับผลการวิจัยของส
หัทยาด ารงเกียรติศักดิ์ (2540) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแบ่งแนวทางการ
พัฒนาคณาจารย์ไว้ 7 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า คณาจารย์มีความต้องการการพัฒนาในระดับมากทุกด้าน ด้าน
การศึกษาต่อ ต้องการให้มีความยุติธรรมในการเลือกคณาจารย์ศึกษาต่อ การสนับสนุนและหาแหล่งทุนเพ่ือ
การศึกษา และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของบัญญัติ โพธิ์เสนา (2542) ได้วิจัยเรื่อง “ความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษา อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี” พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีความ
ต้องการในการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพัฒนาโดย
กระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาโดยกระบวนการบริหาร ด้านการพัฒนาโดยการส่งไปศึกษาต่อ  

 ในการพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีโดยหน่วยงานให้ข้าราชการ
ต ารวจมีความต้องการศึกษาต่อภายในประเทศ มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรกสอดคล้องกับผลการวิจัยของนพคุณ ศิ
ริวรรณ  และคนอ่ืนๆ (2539) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิต และการฝึกอบรมเพ่ิมเติม
ของอาจารย์เกษตร ในหน่วยงานหรือสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย อาจารย์เกษตรจ านวน
ประมาณเกินครึ่งเล็กน้อยแสดงความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้ระบุถึงความต้องการศึกษาต่อ
สาขาวิทยาศาสตร์เกษตรและการศึกษาเกษตรจ านวนใกล้เคียงกัน รวมทั้งต้องการศึกษาต่อในเวลาราชการและ
นอกเวลาราชการจ านวนใกล้เคียงกันเช่นกัน ส่วนใหญ่ต้องการศึกษาภายในประเทศ  

 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธรอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จ าแนกตาม
สายงานในการรับผิดชอบของข้าราชการต ารวจ พบว่า โดยรวมมีการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของพินิจ  ภู่ทับทิม (2543) ศึกษาความต้องการและการตอบสนอง 
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของครู อาจารย์ ในโรงเรียนต ารวจ สังกัดกองบัญชาการศึกษา ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ในกิจกรรม 7 ด้าน คือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการประชุมและสัมมนา ด้านการพัฒนาจิตใจ ด้าน
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านความต้องการให้มีการศึกษาต่อ ด้านการเผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการ และด้าน
การเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือปรับเลื่อนต าแหน่ง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความต้องการและการตอบสนอง 
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เปรียบเทียบความต้องการและ
การตอบสนองความต้องการในการพัฒนาจ าแนกตามที่ตั้งของโรงเรียนต ารวจ ทั้งภาพรวมและ รายด้าน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
  1. ผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาดูงานให้กับข้าราชการต ารวจ 
  2. ผู้บังคับบัญชาควรพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดฝึกอบรมต่างๆ ควรให้มีความครอบคลุมในทุก
ต าแหน่งและมุ่งเน้นการน าไปปฏิบัติงานจริง 
  3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในด้านการศึกษาต่อให้มากขึ้น เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจทุกคนได้รับ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  
  4. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการต ารวจอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และควรมีการส่งเสริมให้
ข้าราชการต ารวจมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 
  1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบความต้องการในการพัฒนาข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจภูธร
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กับสถานีต ารวจภูธรในภาคต่างๆ 
  2. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนาข้าราชการต ารวจในจังหวัดสิงห์บุรี 


