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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของตารวจ สถานี ตารวจนครบาลพญาไท
กรุงเทพมหานคร
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นายวงศ์บุณย์ บุญมี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของตารวจ และปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่ อ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของตารวจ สถานี ตารวจนครบาลพญาไท กรุ งเทพมหานคร โดยประชากรที่ใช้ใ น
การศึกษาคือ เจ้าหน้าทีต่ ารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร จานวน 301 คน ซึง่ อ้างอิงขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางสาเร็จของ Krejcie & Morgan เท่ากับ 169 คน โดยใช้วธิ เี ก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มตามสะดวก
(Convenience Sampling) ด้วยเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended question) สถิตทิ ใ่ี ช้ใน
การวิจยั ใช้สถิตแิ บบพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตทิ ดสอบค่าที (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) และการ
วิเคราะห์สมั ปสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (Regression)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีสถานภาพสมรส จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับชัน้ ยศชัน้ ประทวน รับราชการมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี มีรายได้เฉลีย่ 10,001-20,000
บาทต่อเดือน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของตารวจทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ การ
ได้รบั การยอมรับ และความสาเร็จในระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงา นของตารวจ
โดยรวมในระดับมาก
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แรงจูงใจส่ง ผลต่ อประสิท ธิภาพในการปฏิบตั ิงานของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน, แรงจูงใจในการทางาน, เจ้าหน้าทีต่ ารวจ

ABSTRACT
The purpose of this research was to study factors affecting the performance efficiency of police officers
at Phayathai Police Station in Bangkok. A total of 169 police officers working on Phayathai Police Station in
Bangkok and for this thesis the sample collected was for all the police officers working on this station. The
samples were selected based on purposive convenience sampling. Questionnaire with close-ended questions
was used as the instrument and data were analyzed by using descriptive statistics including frequency,
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested with T-Test, One-Way ANOVA and
Regression.
The outcome revealed that the respondents were mostly males and were aged less than or 30 years
old. Some of them were graduated with a bachelor’s degree and also some were non-commissioned police
officer who have served less than or equal to 10 years with average income 10,001-20,000 Baht per month. The
respondents had the highest level of opinions on the 3 aspects of the work motivation such as responsible job,
acceptance and success of work and had the high level of overall opinions about factors affecting the
performance efficiency.
The comparison results by mean of opinions about affecting the performance efficiency of police officers
at Phayathai Police Station in Bangkok classified by demographic characteristics were that; the police who had
difference in gender, age, status, education, hierarchy position, work experience in police and the different
income levels had different overall opinions in significant difference level at 0.05. Moreover, opinions on the 3
aspects of the work motivation such as responsible job, acceptance and success of work affected the
performance efficiency on the 6 aspects of the commanding structure, relationships with supervisors and
colleagues, work environment and organizational support, compensation and welfare, career advancement and
recognition of police officers at Phayathai Police Station in Bangkok in significant difference level at 0.05.
Keywords: Performance efficiency, Police officers, Work motivation
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บทนา
เนื่องจากสภาพสังคมเศรษฐกิจในปจั จุบนั ที่ตกต่ า ลงส่งผลให้ประชาชนมีความลาบากในการใช้ชวี ิตประจาวัน
รายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีวติ ส่งผลให้เกิดอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการลักขโมยของ การ
โกงเงินในรูปแบบต่างๆ เป็ นต้น ดังนัน้ หน่วยงานทีค่ อยช่วยเหลือประชาชน คอยป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ หรือ
ติดตามหาเบาะแสจับกุมผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษตามกฎหมายคือตารวจ ซึง่ เป็ นหน่วยงานราชการเพียงหน่ วยงานเดียว
ทีส่ ามารถให้ความคุม้ ครองในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนได้ ให้ความเป็ นธรรมกับทุกฝา่ ยหากมีความขัดแย้งเกิดขึน้
กอปรกับกรุงเทพมหานครเป็ นเมืองหลวงของประเทศไทย มีจานวนประชากรอาศัยอยู่มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย ทา
ให้มีจ านวนการเกิด อาชญากรรมในรูป แบบต่ า งๆ มากที่สุด เป็ น อัน ดับ 1 ของประเทศ ซึ่ง สถานี ต ารวจที่อ ยู่ใ จกลาง
กรุงเทพมหานคร คือ สถานีตารวจนครบาลพญาไท มีพ้นื ที่รบั ผิดชอบประมาณ 7 ตารางกิโลเมตร มีเจ้าหน้าที่ตารวจ
ประมาณ 301 นาย มีสถานทีท่ ส่ี าคัญทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบได้แก่ อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ วังพญาไท วังสวนผักกาด เป็ นต้น
ซึ่งในพื้นที่ดงั กล่าวหน่ วยงานราชการที่สาคัญคือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กระทรวงอุตสาหกรรม โรงพยาบาลทีส่ าคัญได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันมะเร็ง เป็ นต้น ทาให้สถานีตารวจนครบาลพญาไทเป็ น
สถานีตารวจทีส่ าคัญในพืน้ ทีท่ บ่ี ริการให้ความช่วยเหลือประชาชน ป้องกันอาชญากรรมจากผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษตาม
กฎหมาย ช่วยปกป้องความสงบสุขของประชาชน ช่วยส่งเสริมในการดาเนินเศรษฐกิจของธุรกิจและหน่ วยงานอื่นในพืน้ ที่
เป็ นไปอย่างสงบเรียบร้อยและราบรื่น
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตารวจจะสมบูรณ์แบบได้นัน้ โครงสร้างการบริหารภายในองค์กรจะต้องมีประสิทธิภาพที่ดี
ก่อน ไม่ว่าจะเป็ นโครงสร้างการบริหาร นโยบายการบังคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการทางาน การสนับสนุ นจากองค์กร
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ผลตอบแทน สวัสดิการ ความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงการได้รบั การยก
ย่องนับถือ ซึง่ มักสะท้อนออกมาในลักษณะของคุณภาพการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ ดังนัน้ การวัดประสิทธิภาพการ
ทางานของตารวจจึงเป็ นตัวชีว้ ดั ทีด่ ี บ่งบอกถึงคุณภาพการบริการแก่ประชาชน ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าการศึกษาถึงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท เรื่องที่ควรให้ความสาคัญ เพื่อให้ผบู้ งั คับบัญชา
สามารถนาข้อมูลไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานโดยรวมขององค์กรได้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร
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สมมติ ฐานของการวิ จยั
1) ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร ทีแ่ ตกต่างกัน
2) ความคิด เห็น เกี่ยวกับ แรงจูง ใจส่ง ผลต่ อประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง านของตารวจ สถานีต ารวจนครบาลพญาไท
กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. ช่วงอายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ระดับชัน้ ยศ
6. ระยะเวลาในการรับราชการ

7. ระดับรายได้
ทีม่ า: ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2550), ปจั จัย
ทางประชากรศาสตร์

ความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ของตารวจฯ
1. ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ
2. การได้รบั การยอมรับ
3. ความสาเร็จในการทางาน

ความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
ตารวจฯ
1. ด้านวิธกี ารบังคับบัญชาและการควบคุมดูแลของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
2. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน
3. ด้านสภาพในการทางานและการสนับสนุนจาก
องค์กร
4. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
5. ด้านโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
6. ด้านการได้รบั การยกย่องนับถือ
ทีม่ า: Frederic Herzberg (1959), ทฤษฎีสองปจั จัย

ทีม่ า: Victor H. Vroom และคณะ (1964), ทฤษฎีความ
คาดหวัง
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ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท
กรุงเทพมหานคร โดยทาการสุ่มตัวอย่างจากประชากรตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท จานวน 301 คน ซึ่งอ้างอิง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็จของ Krejcie & Morgan ได้เท่ากับ 169 คน

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ตารวจ หมายถึง ข้าราชการตารวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ แบ่งเป็ นระดับประทวนและ
ระดับสัญญาบัตร ซึง่ ในทีน่ ้จี ะหมายถึงเจ้าหน้าทีต่ ารวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยู่ทส่ี ถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร
สถานี ตารวจ หมายถึง สถานราชการทีต่ งั ้ ขึน้ เพื่อดูแลความเรียบร้อยของสังคม ให้บริการประชาชนในด้านงาน
ต ารวจ ตามบทบัญ ญัติ ข องรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย ซึ่ง ในที่น้ี ห มายถึ ง สถานี ต ารวจนครบาลพญาไท
กรุงเทพมหานคร
การปฏิ บตั ิ งาน หมายถึง การปฏิบตั งิ านของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1) ได้ทราบถึงปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร
2) ได้ทราบถึงปญั หาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร สาหรับ
นาไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและประสิทธิภาพในการบริหารงานต่อไป

ทบทวนแนวคิ ดทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ หรือปจั จัยส่วนบุคคล (Demographic Factor) หมายถึง ลักษณะของประชากร
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ เชือ้ ชาติ สัญชาติ การศึกษา ระดับรายได้ อาชีพ และประสบการณ์ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์
และคณะ, 2550)
ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) หมายถึง อัตราส่วนของผลผลิตต่อปจั จัย การวัดประสิทธิภาพจะวัดตัวบ่งชีห้ ลายตัว
ประกอบกัน ประสิท ธิภ าพเป็ น เรื่อ งของการใช้ป จั จัย และกระบวนการด าเนิ น การ โดยมีผ ลผลิต ที่ได้ร ับ เป็ น ตัว แสดง
P a g e 5 | 15

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทความวิ จยั • RESEARCH ARTICLE
ประสิทธิภาพ อาจแสดงค่าในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลกาไรทีไ่ ด้รบั ซึง่ ถ้าผลกาไรสูง
กว่าต้นทุนมากเท่าไหร่กย็ งิ่ แสดงถึงประสิทธิภาพมากเท่านัน้ ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็ นค่าเชิงตัวเลข แต่อาจแสดงด้วย
ลักษณะการใช้เงิน วัสดุ ทรัพยากรมนุ ษย์ และเวลาในการปฏิบตั ิงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่สูญเปล่าเกินความจาเป็ น
รวมถึง การใช้ก ลยุ ท ธ์ เทคนิ ค หรือ วิธีก ารปฏิบ ัติท่ีเ หมาะสมสามารถน าไปสู่ผ ลลัพ ธ์โ ดยเร็ว ตรงและมีคุ ณภาพ ทัง้ นี้
ประสิทธิภาพมี 2 ระดับ
1) ประสิทธิภาพขององค์กร คือ การทีอ่ งค์กรสามารถดาเนินงานต่างๆ ตามภารกิจขององค์กรไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ได้
อย่างดี ประหยัดทัง้ เวลา ทรัพยากรและกาลังคน มีระบบบริหารจัดการทีเ่ อือ้ ต่อการผลิตและการบริการได้ตามเป้าหมาย
ทาให้เกิดวิธกี ารทางานทีเ่ หมาะสม มีความราบรื่นในการดาเนินงาน มีปญั หาอุปสรรคและความขัดแย้งน้อยทีส่ ดุ รวมทัง้
บุคลากรมีขวัญกาลังใจ มีความสุขพึงพอใจในการทางาน
2) ประสิทธิภาพของบุคคล คือ การทีบ่ ุคคลทางานเสร็จโดยสูญเวลาและเสียพลังน้อยทีส่ ดุ ค่านิยมการทางานทีย่ ดึ กับสังคม
คือ ทางานได้เร็วและได้งานดี (วัชรี ธุวธรรม, 2523)
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางานในองค์กร จะขึน้ กับองค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ สิง่ แวดล้อมนอก
องค์กร สิง่ แวดล้อมในองค์กร ปจั จัยขององค์กร และกระบวนการขององค์กร
1) สิง่ แวดล้อมนอกองค์กร ได้แก่ ตลาดความต้องการของลูกค้า สภาพเศรษฐกิจของสังคมและประเทศ การเปลีย่ นแปลง
ของสังคม การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี คู่แข่งขันทางการผลิตและบริการ แหล่งวัตถุดบิ คุณภาพวัตถุดบิ และผูร้ ่วม
ทุน
2) สิง่ แวดล้อมในองค์กร ได้แก่ นโยบาย วิสยั ทัศน์ และปรัชญาขององค์กรที่จะกาหนดทิศทางของการดาเนินงานของ
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร และการจัดบรรยากาศการทางานทีจ่ ะส่งเสริมการทางานของบุคลากร
3) ปจั จัยขององค์กร ได้แก่ สภาพความพร้อมขององค์กรในส่วนของทีด่ นิ อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เงินทุน
เทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากร
4) กระบวนการขององค์กร เป็ นองค์ประกอบสาคัญเป็ นลาดับสองต่อจากองค์ประกอบด้านบุคคล กระบวนการทีส่ าคัญของ
องค์กรคือ การดาเนินงานทัง้ หมดทีจ่ ะทาให้เกิดการผลิตและการบริการทีน่ ่าพอใจ ขอบข่ายของกระบวนการขององค์กร
ที่เอื้อต่ อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ได้แก่ การจัดโครงสร้างขององค์กร การวางแผน การจัดองค์กรในด้า น
บุคลากร การสร้างแรงจูงใจในการทางาน การควบคุมคุณภาพการทางานและการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การจูงใจ (Motivation) คือแรงกระตุ้นผลักดันให้บุคคลเกิดการแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่เขา
ต้องการ ซึง่ จะมีความสาคัญต่อการดารงชีวติ และการทางาน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และฉัตยาพร เสมอใจ, 2547) โดย
บุคคลทีม่ กี ารจูงใจจะมีลกั ษณะ 3 ประการ ประกอบด้วย พลังในการแสดงออก (Energy), ความพยายาม (Persistence)
และเปลีย่ นแปลงได้ (Variability)
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ทฤษฎีการจูงใจ ทีส่ าคัญทีม่ กั ใช้สร้างความเข้าใจและกาหนดกรอบความคิด (Framework) เป็ นพืน้ ฐานสาหรับนา
ความรูไ้ ปประยุกต์ต่อ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มทฤษฎีเนื้อหา (Content Theory) เน้นศึกษาการจูงใจ จะให้ความสาคัญกับความต้องการของบุคคล โดยพยายาม
ศึกษาความต้องการในด้านต่างๆ ได้แก่ ทฤษฎีลาดับขัน้ ความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory), ทฤษฎี ERG
(ERG Theory), ทฤษฎีสองปจั จัย (Two Factors Theory) และทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อความสาเร็จ (Achievement
Motivation Theory)
2) กลุ่มทฤษฎีกระบวนการ (Process Theory) เน้นความสนใจไปที่การตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจาก
บางครัง้ บุคคลอาจจะไม่แสดงพฤติกรรมออกมา ถึงแม้จะมีความต้องการอันเนื่องจากปจั จัยอื่นทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
ขณะนัน้ โดยทีก่ ลุ่มนี้จะประกอบด้วย ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) และทฤษฎีความเท่าเทียมกัน
(Equity Theory)
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factors Theory) เป็ นทฤษฎีทเ่ี น้นการสร้างแรงจูงใจในการทางาน โดยค้นพบว่าบุคคลจะ
มีความต้องการในงานทีแ่ ยกจากกันเป็ นอิสระ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยสาคัญ 2 กลุ่ม คือ
1) ปจั จัยจูงใจ (Motivator Factors) คือสภาพแวดล้อมการทางานภายใน ทีจ่ ะทาให้บุคคลเกิดความพอใจและการจูงใจใน
การทางาน ได้แก่ ความสาเร็จในการทางาน, การยอมรับนับถือ, ลักษณะงานทีส่ ร้างสรรค์และท้าทาย, ความรับผิดชอบ
ในงาน, ความก้าวหน้าในอาชีพ และความเจริญเติบโตขององค์กร
2) ปจั จัยธารงรักษา (Maintenance หรือ Hygiene Factors) คือสภาพแวดล้อมการทางานภายนอก ทีจ่ ะป้องกันไม่ให้เกิด
ความไม่พอใจในงาน และรักษาให้บุคลากรปฏิบตั งิ านในองค์กรต่อไป ได้แก่ นโยบายและการบริหารงานในองค์กร,
วิธกี ารบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร, ค่าจ้างและผลตอบแทน, สภาพในการ
ทางาน และความปลอดภัยในการทางาน
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) เป็ นทฤษฎีทใ่ี ห้ความสนใจศึกษากระบวนการทีท่ าให้บุคคลทาการ
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี ้องการ โดย Victor H. Vroom และคณะ ได้อธิบายว่า พฤติกรรมของ
บุคคลจะเป็ นผลมาจากการตัดสินใจเลือกทีจ่ ะกระทาในสิง่ ที่เขาเชื่อว่าจะได้ผลตอบแทนสูงสุด และเป็ นผลตอบแทนทีเ่ ขา
ต้องการ ซึง่ สามารถแสดงได้ดงั สมการ
การจูงใจ (M) = ความคาดหวัง (E) x เครื่องมือ (I) x ผลบวกของปจั จัยเชิงปฏิบตั กิ าร (V)
โดยบุคคลจะเกิดการจูงใจ (M) เมื่อความคาดหวัง (E) มีโอกาสทีก่ ารกระทาจะบรรลุความสาเร็จด้วยวิธกี ารหรือเครื่องมือ (I)
และสามารถบรรลุผลลัพธ์ทต่ี ้องการ (V) ซึง่ ทฤษฎีน้ีสามารถอธิบายกระบวนในการตัดสินใจของบุคคลว่าจะขึน้ อยู่กบั การ
ประเมินปจั จัย 3 ประการ ได้แก่
1) ความน่าสนใจหรือคุณค่าของผลงาน (Attractiveness) ทีไ่ ด้รบั เมื่อเขาทางานเสร็จ
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2) ความคาดหวังจากผลลัพธ์ของการทางาน (Performance-outcome Expectancy) ว่ามีโอกาสหรือความเป็ นไปได้มาก
หรือน้อยเพียงใด
3) ความคาดหวังจากแรงพยายามและการทางาน (Effort-performance Expectancy) ทีบ่ ุคคลได้ใส่ลงไปในงาน เพื่อทีจ่ ะให้
ได้ผลงานออกมาตามทีต่ อ้ งการ

งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
สุขสันต์ อุปพระจันทร์ (2543) ศึกษาเรื่องปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ
จราจร กรณีกองบังคับการตารวจนครบาล 1 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 31-35 ปี สถานภาพสมรส ยศ
จ่าสิบตารวจถึงดาบตารวจ ทางานด้านจราจร 1-5 ปี มีรายได้ 7,500-11,000 บาทต่อเดือน ทางาน 6 วันต่อสัปดาห์ โดย
ปญั หาและอุปสรรคในการทางานด้านจราจรส่วนใหญ่มกั เกิดละเลยในการขอคาปรึกษาจากผูบ้ งั คับบัญชา ความเฉื่อยชาใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเพื่อนร่วมงาน และปญั หาความเดือดร้อนเรื่องทีอ่ ยู่อาศัย ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ทางาน แบ่งได้เป็ น 6 ด้าน คือ
1) นโยบายของผูบ้ งั คับบัญชามีความชัดเจนและเด็ดขาด ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเสมอภาคแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา พิจารณาให้
โอกาสความก้าวหน้าจากความรูค้ วามสามารถ
2) สวัสดิการที่เพียงพอ ได้แก่ การหยุดพักผ่อนประจาปี การจัดหาสินเชื่อเงินกู้อตั ราดอกเบีย้ ต่ า การสนับสนุ นโครงการ
ค่าอาหารกลางวัน การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และการจัดให้มที พ่ี กั อาศัยเพียงพอ
3) ความเหมาะสมของรายได้ทงั ้ ในส่วนของเงินเดือนและเบีย้ เลีย้ งทีเ่ พียงพอต่อรายจ่าย
4) ความเพียงพอของน้ามันเชือ้ เพลิงและสภาพความพร้อมของยานพาหนะสาหรับการปฏิบตั หิ น้าที่
5) ความเพียงพอและความทันสมัยของเครื่องมือสือ่ สาร
6) ความชัดเจนและความเพียงพอของเครื่องหมายจราจร และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการปฏิบตั งิ าน
จ่ า สิบ ต ารวจศัก ริน ทร์ วิช าธรรม (2552) ศึก ษาเรื่อ งป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านสืบ สวน
ปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจนครบาล 7 ผลการศึกษาพบว่า อัตรากาลังพลเป็ น
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานในระดับมาก ความสัมพันธ์ทม่ี ตี ่อผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน โอกาส
ความก้าวหน้า ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านเป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในระดับ
ปานกลาง ซึ่ ง หากเปรี ย บเที ย บความคิด เห็น ต่ อ ป จั จัย ที่มี ผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติ ง านกับ ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่า ข้าราชการตารวจทีม่ ชี ่วงอายุ และระยะเวลาในการรับราชการฝ่ายสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม
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ทีแ่ ตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.01 และ 0.05 ตามลาดับ
ดาบตารวจธวัชกุล ยุคลธรรม (2552) ศึกษาเรื่องปจั จัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
ตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า โอกาสความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ผลตอบแทนและสวัสดิการเป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในระดับมาก การ
สนับสนุ นจากองค์กรและการได้ร บั การยกย่องนับถือเป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในระดับปานกลาง
ซึง่ หากเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า
ข้าราชการตารวจทีม่ รี ะดับการศึกษา ระดับชัน้ ยศ ระยะเวลาในการรับราชการและระดับรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
สิบ ต ารวจเอกอนุ ชิต แย้ม ยืน ยง (2557) ศึก ษาเรื่อ งแรงจูง ใจในการปฏิบ ัติง านของข้า ราชการต ารวจสถานี
ตารวจภูธรเมืองตราด จังหวัดตราด ผลการศึก ษาพบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นชาย อายุ 41-50 ปี เรียนจบปริญญาตรี ชัน้ ยศ
ประทวน ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการตารวจมามากกว่า 15 ปี มีรายได้ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่มแี รงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านสภาพการทางานและด้านสภาพความเป็ นอยู่ท่มี แี รง จูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านในระดับน้อย หากเปรียบเทียบแรงจูงใจกับปจั จัยด้านประชากรศาสตร์พบว่า ข้าราชการตารวจทีม่ เี พศ การศึกษา
และระดับชัน้ ยศแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน แต่ข้าราชการตารวจที่มีอายุ เงินเดือนและ
ระยะเวลาทีร่ บั ราชการตารวจแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ร้อยตารวจโทอภิชยั คุณสุข (2559) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธร
จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายได้ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน และข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดตราดมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานด้านนโยบายการบริหารงาน ความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้บงั คับบัญชา ความสาเร็จในการทางาน
ความมันคงในการท
่
างาน สถานะอาชีพ สภาพการทางาน ความก้าวหน้าในอาชีพ และความเป็ นอยู่ส่วนตัว ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนแรงจูงใจด้านการปกครองและการบังคับบัญชา ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ การได้รบั การยอมรับ
โอกาสก้าวหน้า และเงินเดือนมีอยู่ในระดับมาก โดยหากเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านกับลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่า ตารวจหญิงมีแรงจูงใจมากกว่าตารวจชาย และอายุ 51-60 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาโท เงินเดือน
30,000 บาทขึน้ ไป จะเป็ นกลุ่มทีม่ แี รงจูงใจในการปฏิบตั งิ านมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้คอื ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร จานวน 301 คน
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กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร ตามระดับชัน้ ยศ ทาการ
เลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) และกาหนดขนาดตัวอย่าง
อ้างอิงตามตารางสาเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ได้เท่ากับ 169 คน (มณีรตั น์ จรุงเดชากุล, 2560)

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามชนิดคาถามปลายปิ ด (Close-ended questions) แบ่งออกเป็ น 3
ส่วน คือ 1) ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม, 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร และ 3) ความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของตารวจ สถานีตารวจ
นครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ให้ผทู้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึง่ เชีย่ วชาญในหลักสูตร เนื้อหา กระบวนการ ภาษา
และการวัดผลประเมินผลตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective
Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญหลังปรับปรุงแก้ไขใหม่ ไปทดลองใช้แล้ว (Try
out) เป็ นจานวน 30 ชุด กับเจ้าหน้าทีต่ ารวจสังกัดสถานีตารวจนครบาลอื่นทีม่ คี วามใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ได้เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง และนาคาตอบจากแบบสอบถามดังกล่าวมาประมาณค่าความน่ าเชื่อถือด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ
สาเร็จรูป เพื่อวัดความสอดคล้องภายใน (Measure of Internal Consistency) ได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟา
(Cronbach’s
์
alpha-coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.95 ซึง่ ถือได้ว่าแบบสอบถามนี้เป็ นเครื่องมือทีม่ คี วามน่าเชื่อถือระดับสูง

สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การแจกแจงความถีแ่ ละค่าร้อยละในการอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร และใช้การหาค่าเฉลีย่ ( ) และค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการอธิบายข้อมูลความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของตารวจ และข้อมูลความ
คิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร
2. สถิตเิ ชิงอ้างอิง (สถิตทิ ดสอบสมมติฐาน) (Inferential Statistics) ใช้สถิตทิ ดสอบค่าที (T-Test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์กบั ความ
คิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร และใช้สถิตทิ ดสอบ
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การวิเคราะห์สมั ปสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (Regression) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจกับความ
คิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร

สรุปผลการวิ จยั
จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นชาย อายุต่ากว่าหรือเท่ากับ
30 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับชัน้ ยศชัน้ ประทวน รับราชการมาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี
และมีรายได้เฉลีย่ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน
จาแนกตามความคิ ดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของตารวจ สถานี ตารวจนครบาลพญาไท
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของตารวจทัง้ 3
ด้าน คือ ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ การได้รบั การยอมรับ และความสาเร็จในการทางาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทีส่ ดุ
จาแนกตามความคิ ดเห็นด้านประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของตารวจ สถานี ตารวจนครบาลพญาไท
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของตารวจ
โดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทีส่ ุด 2 ด้าน คื อ
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และด้านการได้รบั การยกย่องนับถือ , มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก คือ วิธกี ารบังคับบัญชาและการควบคุมดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา, ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 2 ด้าน
คือ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านสภาพในการทางานและการสนับสนุ นจากองค์กร และมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยน้อย 1 ด้านคือ ผลตอบแทนและสวัสดิการ
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับชัน้ ยศ ระยะเวลาในการรับราชการ และระดับรายได้ท่แี ตกต่างกันส่งผลต่ อความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร ในด้านวิธกี ารบังคับบัญชาและการควบคุมดูแลของ
ผู้บ ัง คับ บัญ ชา ความสัม พัน ธ์กบั ผู้บ ัง คับ บัญ ชาและเพื่อ นร่ วมงาน สภาพในการท างานและการสนับ สนุ น จากองค์ก ร
ผลตอบแทนและสวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และการได้รบั การยกย่องนับถือทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในเรื่องลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ การได้รบั การยอมรับ และ
ความส าเร็ จ ในการท างาน ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านของต ารวจ สถานี ต ารวจนครบาลพญาไท
กรุงเทพมหานคร ในด้านวิธกี ารบังคับบัญชาและการควบคุมดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน สภาพในการทางานและการสนับสนุ นจากองค์กร ผลตอบแทนและสวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
และการได้รบั การยกย่องนับถือ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลการวิ เคราะห์ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 30 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับชัน้ ยศชัน้ ประทวน รับราชการมาน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 10 ปี และมีรายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของร้อยตารวจโทอภิชยั คุณสุข (2559)
ทีศ่ กึ ษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดตราด และผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นชาย อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ 10,000-20,000 บาทต่อ
เดือน
ผลการวิ เคราะห์ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของตารวจ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของตารวจทัง้ 3 ด้าน คือ ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ การได้รบั การ
ยอมรับ และความสาเร็จในการทางาน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสิบตารวจเอกอนุ ชติ แย้ม
ยืนยง (2557) ทีศ่ กึ ษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรเมืองตราด จังหวัดตราด และ
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มแี รงจูงใจในการปฏิบตั งิ านด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ การได้รบั การยอมรับ
และความสาเร็จในการทางานในระดับมาก รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของร้อยตารวจโทอภิชยั คุณสุข (2559) ศึกษาเรื่อง
แรงจู ง ใจในการปฏิบ ัติง านของข้า ราชการต ารวจในสัง กัด ต ารวจภู ธ รจัง หวัด ตราด และผลการศึก ษาพบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มแี รงจูงใจในการปฏิบตั งิ านด้านสถานะอาชีพ สภาพการทางาน ความสาเร็จในการทางาน ความ
มันคงในการท
่
างาน และความก้าวหน้าในอาชีพ ในระดับมากทีส่ ดุ และมีแรงจูงใจด้านลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ
และการได้รบั การยอมรับอยู่ในระดับมาก
ผลการวิ เคราะห์ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของตารวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความ
คิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของตารวจโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่ามี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทีส่ ุด 2 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน และด้านการ
ได้รบั การยกย่ องนับ ถือ , มีค วามคิดเห็นอยู่ใ นระดับเห็น ด้ว ยมาก คือ วิธีก ารบัง คับ บัญ ชาและการควบคุม ดูแ ลของ
ผูบ้ งั คับบัญชา, ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านสภาพใน
การทางานและการสนับสนุนจากองค์กร และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยน้อย 1 ด้านคือ ผลตอบแทนและสวัสดิการ
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุขสันต์ อุปพระจันทร์ (2543) ศึกษาเรื่องปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ของเจ้าหน้าทีต่ ารวจจราจร กรณีกองบังคับการตารวจนครบาล 1 ทีผ่ ลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า
วิธกี ารบังคับบัญชาและการควบคุมดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ผลตอบแทน
และสวัสดิการ มีความสาคัญต่อประสิทธิภาพในการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจ รวมทัง้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจ่าสิบ
ต ารวจศัก ริน ทร์ วิช าธรรม (2552) ที่ศึก ษาเรื่อ งป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านสืบ สวนปราบปราม
อาชญากรรมของข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจนครบาล 7 และผลการศึกษาพบว่าโอกาสความก้าวหน้า ความ
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เพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั งิ านเป็ นปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตารวจในระดับ
ปานกลาง
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า
1. สมมติฐานที่ 1 พบว่า ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับชัน้ ยศ ระยะเวลาในการรับราชการ และระดับรายได้ท่แี ตกต่างกันส่งผลต่ อความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร ในด้านวิธกี ารบังคับบัญชาและการควบคุ มดูแลของ
ผู้บ ัง คับ บัญ ชา ความสัม พัน ธ์กบั ผู้บ ัง คับ บัญ ชาและเพื่อ นร่ วมงาน สภาพในการท างานและการสนับ สนุ น จากองค์ก ร
ผลตอบแทนและสวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และการได้รบั การยกย่องนับถือทีแ่ ตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจ่าสิบตารวจศักรินทร์ วิชาธรรม (2552) ศึกษาเรื่องปจั จัยทีส่ ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจนครบาล 7 ผล
การศึกษาพบว่าข้าราชการตารวจทีม่ อี ายุ และระยะเวลาในการรับราชการฝา่ ยสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมทีแ่ ตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และ
0.05 ตามลาดับ และสอดคล้องกับงานวิจ ัยของดาบตารวจธวัชกุ ล ยุค ลธรรม (2552) ศึก ษาเรื่องปจั จัยที่มีผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางมด กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ข้าราชการตารวจทีม่ รี ะดับการศึกษา ระดับชัน้ ยศ ระยะเวลาในการรับราชการและระดับรายได้ทแ่ี ตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
2. สมมติฐานที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจในเรื่องลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบ การได้รบั การยอมรับ
และความส าเร็จ ในการท างาน ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติง านของต ารวจ สถานี ต ารวจนครบาลพญาไท
กรุงเทพมหานคร ในด้านวิธกี ารบังคับบัญชาและการควบคุมดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา ความสัมพันธ์กบั ผู้ บงั คับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน สภาพในการทางานและการสนับสนุ นจากองค์กร ผลตอบแทนและสวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
และการได้รบั การยกย่องนับถือ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุขสันต์ อุปพระจันทร์
(2543) ที่ศกึ ษาเรื่องปจั จัยที่มผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจจราจร กรณีกองบังคับการ
ตารวจนครบาล 1 ผลการศึกษาพบว่าปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานประกอบด้วย วิธกี ารบังคับบัญชา
และการควบคุมดูแลของผูบ้ งั คับบัญชา โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ ผลตอบแทนและสวัสดิการ ความเพียงพอของน้ ามัน
เชือ้ เพลิง ยานพาหนะ รวมถึงเครื่องมือสือ่ สารสาหรับการปฏิบตั หิ น้าที่
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ข้อเสนอแนะที่ได้รบั จากการวิ จยั
ผลการศึกษาวิจยั เรื่องปจั จัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท
กรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการศึกษามาวิเคราะห์และสรุป ซึง่ นาไปสูข่ อ้ เสนอแนะดังนี้
1. ลักษณะงานทีร่ บั ผิดชอบควรมีขอบเขตหน้าทีช่ ดั เจน ท้าทายความสามารถ และตรงกับความถนัดของผูป้ ฏิบตั งิ าน
2. โครงสร้างการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแลของผู้บงั คับบัญชาควรเป็ นไปอย่างเหมาะสม สังการในทิ
่
ศทาง
เดียวกัน ด้วยนโยบายทีช่ ดั เจนและเด็ดขาด รวมถึงให้ความเสมอภาคแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเสมอภาค
3. ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทีม่ ากขึน้ ผูบ้ งั คับบัญชา
ควรเปิ ดโอกาสให้ชแ้ี จงข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะความคิดเห็นในการปฏิบตั งิ าน คอยให้คาปรึกษา คอยช่วยเหลือสนับสนุ น
และส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือในการปฏิบตั งิ านระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันอย่างสม่าเสมอ
4. สภาพแวดล้อมในการทางานควรเอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิงาน มีอตั รากาลังพล วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะที่
จาเป็ น อาทิเช่น วิทยุสอ่ื สาร กุญแจมือ อาวุธปื น รถยนต์ จักรยานยนต์ และน้ามันเชือ้ เพลิง สนับสนุนพร้อมและเพียงพอต่อ
การปฏิบตั งิ าน
5. ผลตอบแทนทัง้ ในส่วนของเงินเดือนและเบีย้ เลีย้ งควรเป็ นไปอย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน มีสวัสดิการและงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็ นทีพ่ กั อาศัย เบีย้ เลีย้ ง การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล หรือ
วันหยุดพักผ่อนประจาปี สนับสนุนอย่างสม่าเสมอ
6. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพควรพิจารณาตามผลงาน ความรูค้ วามสามารถ และความขยันในหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
รวมถึงส่งเสริมและเปิ ดโอกาสให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้เรียนรูเ้ พิม่ เติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา

ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึก ษาป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติ ง านของต ารวจ สถานี ต ารวจนครบาลอื่น ๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ส ามารถสร้างมาตรฐานการการปฏิบตั งิ านและเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของตารวจ ของแต่ละสถานีตารวจนครบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบตั งิ านให้ได้มาตรฐานเท่า
เทียมกันต่อไป
2. ควรศึกษาเกีย่ วกับปญั หาและอุปสรรคในการทางานของตารวจ สถานีตารวจนครบาลพญาไท กรุงเทพมหานคร
โดยใช้วธิ เี ก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อให้ทราบว่ามีปจั จัยใดบ้างทีเ่ ป็ น
ปญั หาและอุปสรรคในการทางานทีแ่ ท้จริง ซึง่ จะช่วยให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตรงจุดมากทีส่ ดุ
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