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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
เจา้หนา้ท่ีขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล  และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความสัมพนัธ์ขวญัและก าลังใจกับการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 
กองบญัชาการต ารวจนครบาล เม่ือจ าแนกตามปัจจยับุคคล เพศ อายุ การศึกษา ชั้นยศ ต าแหน่งหนา้ท่ี และ
ระดบัเงินเดือน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดในการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ีขา้ราชการต ารวจชั้น
ประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนครบาล
จ านวน 150 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
 ผลการศึกษาพบวา่ 1) ระดบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนคร
บาล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่มีเกณฑ์ระดบัมาก คือ ดา้นความพึงพอใจ
ในงาน และดา้นโอกาสความกา้วหน้า และพบว่าอยู่ในระดบัปานกลางเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย คือ 
ดา้นความยุติธรรมในหน่วยงาน รองลงมาดา้นสวสัดิการในหน่วยงาน ดา้นสภาพการปฏิบติังาน และดา้น
ความพึงพอใจของรายได ้มีผลต่อขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานต ่าสุด ตามล าดบั 2) ปัจจยัดา้นเพศ อายุ ชั้น
ยศ และระดบัเงินเดือน ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนใน
สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนครบาล แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 
ค ำส ำคัญ: ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน , ต ารวจชั้นประทวน 
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บทน ำ 
 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีต่อสังคมโดยตรง มีบทบาท
ภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนในดา้นการบ าบดัทุกข์บ ารุงสุข อ านวยความยุติธรรม การบริการประชาชน 
ซ่ึงเจา้หน้าท่ีขา้ราชการต ารวจเป็นอาชีพท่ีตอ้งท างานหนกัมาก ซ่ึงอาจพูด ไดเ้ลยว่าเจา้หน้าท่ีต ารวจมีงาน
ตลอดทั้งวนั วนัละ 24 ชั่วโมง และเจ้าหน้าท่ีต ารวจนั้นมีงาน 7 วนั ต่อสัปดาห์ ท าให้สภาพจิตใจหรือ
ความรู้สึกของเจา้หนา้ท่ีขา้ราชการต ารวจของแต่ละบุคคลหรือ กลุ่มบุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีถึงความตั้งใจท าใหส้ังเกตไดจ้ากการแสดงออกทางบวกหรือทางลบ ซ่ึงปัจจุบนัในวงการต ารวจ
นั้นมักจะเป็นท่ีสนใจของส่ือมวลชน ในการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ขา้ราชการต ารวจในทางลบ ซ่ึงเป็นเพียงส่วนน้อยของเจา้หน้าท่ีขา้ราชการต ารวจ ท าให้ต ารวจท่ีดีนั้นขาด
ขวญัก าลงัใจ ในการปฏิบติังาน การศึกษาขวญัและก าลงัใจของเจา้หน้าท่ีขา้ราชการต ารวจจึงนับได้ว่า มี
ความส าคัญต่อประสิทธิภาพ และคุณธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีข้าราชการต ารวจ ในทุก
หน่วยงาน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดขวญัและก าลงัใจนั้น มีหลายลกัษณะ อนัไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้น
สภาพแวดล้อมในหน่วยงาน ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัทางด้านสังคม ซ่ึงต่างก็มีอิทธิพลพอท่ีจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระดบัขวญัและก าลงัใจของบุคคลากรภายในหน่วยงาน ไดต้ลอดเวลา ตวัอย่างเช่น 
หากเกิดปัจจยัดงักล่าวในเชิงลบ ก็ย่อมจะมีผลท าให้บุคลากรเกิดความเบ่ือหน่าย มีความเยน็ชาต่อกนั ไม่
ตั้งใจท างาน ขาดงานหรือลาพกัโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอบ่อยๆ 

 สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจ นครบาล 
มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เน้ือท่ี 9.6 ตารางกิโลเมตร มีเจา้หน้าท่ีขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน 235 นาย มีคดี
เกิดข้ึนในปี 2561 จ านวน 1,610 คดี ดว้ยพื้นท่ีและภารกิจดงักล่าวจึงท าให้เจา้หน้าท่ีขา้ราชการต ารวจชั้น
ประทวนตอ้งท างานอยา่งหนกั ปัญหาคือ การท างานของเจา้หนา้ท่ีขา้ราชการต ารวจทุกฝ่ายงานแสดงออกถึง
ความเครียด ความเหน่ือยลา้ มีเวลาในการอยูร่่วมกบัครอบครัว มีนอ้ย ประกอบกบัผูบ้งัคบับญัชาสั่งการโดย
บงัคบัให้ได้ผลงานตามสั่ง ไม่ได้มองดูเร่ืองปัญหาอุปสรรค ท าให้ขวญัและก าลงัใจเจา้หน้าท่ีขา้ราชการ
ต ารวจลดนอ้ยลง ดงันั้นการสร้างเสริมขวญัและก าลงัใจของเจา้หนา้ท่ีขา้ราชการต ารวจของสถานีต ารวจนคร
บาลทองหล่อ จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคัญและจ าเป็น อน่ึงในการสร้างขวญัและก าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ี
ขา้ราชการต ารวจนั้น มีความจ าเป็นตอ้งรู้ปัจจยัสาเหตุท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจดงักล่าวดว้ยเหตุน้ี 

 ดงันั้นการสร้างขวญัและก าลงัใจของเจา้หนา้ท่ีขา้ราชการต ารวจของสถานีต ารวจ นครบาลทอง
หล่อ จึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและจ าเป็น อน่ึงในการสร้างขวญัและก าลงัใจ แก่เจา้หนา้ท่ีขา้ราชการต ารวจ
นั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งรู้ปัจจยัสาเหตุท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อขวญั และก าลงัใจดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา
การสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของเจา้หนา้ท่ีขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจนครบาลทอง
หล่อตลอดจนถึงปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุส าคญัท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจดงักล่าว ทั้งน้ีผลการศึกษาวิจยัน้ีเป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม ขวญัและก าลงัใจของเจา้หนา้ท่ีขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 
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วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดับขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีข้าราชการต ารวจ ชั้ น
ประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจ นครบาล 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสัมพนัธ์ขวญัและก าลังใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ขา้ราชการต ารวจในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจ
นครบาล เม่ือจ าแนกตามปัจจยับุคคล เพศ อาย ุการศึกษา ชั้นยศ ต าแหน่งหนา้ท่ี และ ระดบัเงินเดือน 
 
สมมติฐำนงำนวจัิย 
 เจา้หนา้ท่ีขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจ
นครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนครบาล ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งและรายได ้แตกต่างกนั มี
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 
กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. การศึกษา 
 4. ชั้นยศ 
 5. ต าแหน่งหนา้ท่ีงาน 
 6. ระดบัเงินเดือน 
  

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัขวัญและก ำลงัใจ ใน

กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ข้ำรำชกำร

ต ำรวจช้ันประทวน สังกดัสถำนีต ำรวจ

นครบำลทองหล่อ 

 

 1. สภาพการปฏิบติังาน 
 2. ความเพียงพอของรายได ้
 3. โอกาสความกา้วหนา้ 
 4. ความยติุธรรมในหน่วยงาน 
 5. สวสัดิการในหน่วยงาน 
 6. ความพึงพอใจในงาน  
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วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย 
 รูปแบบกำรวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใช้รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงเป็นวิธีการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research)  
 ประชำกรในกำรศึกษำ 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เจา้หน้าท่ีขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนสถานีต ารวจนครบาล
ทองหล่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแบ่งตามการปฏิบติังานเป็น 5 ฝ่าย คือ งานอ านวยการ งานป้องกนั
ปราบปราม งานสอบสวน งานสืบสวน และ งานจราจร  
 กำรสุ่มตัวอย่ำง 
 เน่ืองจาก ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของประชากร ผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดขนาดของ กลุ่มตวัอย่าง 
(Sample size) ท่ีเหมาะสมโดยใชว้ิธีการของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % และ
ก าหนดความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05 ดงันั้นจ านวนตวัอยา่งท่ีไดเ้ท่ากบั 150 คน ซ่ึงเป็นจ านวนตวัอยา่ง
ท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ค านึงถึงความสะดวกต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีสามารถเขา้ไปเก็บขอ้มูลไดส้ะดวก
ไดรั้บความร่วมมือจากฝ่ายงานนั้นๆ ก าหนดเก็บขอ้มูลเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 2562 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย ตอนท่ี 1 ขอ้มูล
เก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงมีลกัษณะแบบส ารวจรายการไดแ้ก่ เพศ อายรุะดบัการศึกษา 
ยศ ต าแหน่ง และระดบัเงินเดือน ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ของขา้ราชการ
ต ารวจสังกดัสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อจ านวน 30 ขอ้เป็นแบบส ารวจแบบประเมินค่า (Rating scale) 
ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert) และตอนท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามตอ้งการให้
ขอ้เสนอแนะเพื่อแสดงความคิดเห็น 
 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1) โดยการศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด ขอ้มูลเอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางใน
การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาและสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2) โดยการรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนผูท่ี้อยูใ่นสถานะ ผูป้ระเมิน
และผูถู้กประเมิน 
 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้รวบรวมทั้ งหมดมาวิเคราะห์และ
ประมวลผลขอ้มูล ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อย
ละ (percentage) และค านวณหาค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกต่าง 2 
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กลุ่ม จ าแนกตามเพศ ดว้ยสถิติการทดสอบ (t-test) มากกวา่ 2 กลุ่ม ใชส้ถิติการทดสอบหาค่าความแปรปรวน
ทางเดียว จ าแนกตามอายุ การศึกษาชั้นยศ ต าแหน่งหน้าท่ี และระดบัเงินเดือน ด้วยวิธี F-test (One-way 
Anova) และเม่ือพบนยัส าคญัทางสถิติท าการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธี (Fisher’s Least-Significant Difference: 
LSD)  
 
ผลกำรวจัิย 
 1. สถำนภำพทัว่ไปของของกลุ่มตัวอย่ำงผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ประชากรกลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้บแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อย
ละ 92.00 มีอาย ุ21 - 30 ปี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 108 คน คิดเป็น
ร้อยละ 72.00 มีชั้นยศดาบต ารวจ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 มีต าแหน่งหนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีงานป้องกนั
ปราบปราม จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 34.70 และส่วนใหญ่มีระดบัเงินเดือน 10,001 - 20,000 บาท 
จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 
 2. ขวญัและก ำลงัใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรต ำรวจช้ันประทวนในสถำนีต ำรวจนครบำล
ทองหล่อ กองบังคับกำรต ำรวจนครบำล 5 กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ ขวญัและก าลังใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนคร
บาล 5 กองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยภำพรวม พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลังใจ ในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนคร
บาล 5 กองบญัชาการต ารวจนครบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 3.32) 
และเม่ือจ าแนกปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนใน
สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนครบาลแต่ละดา้น 
พบวา่มีเกณฑร์ะดบัมาก คือ ดา้นความพึงพอใจในงาน และดา้นโอกาสความกา้วหนา้ และพบวา่อยูใ่นระดบั
ปานกลาง เรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย คือ ดา้นความยุติธรรมในหน่วยงาน รองลงมาดา้นสวสัดิการใน
หน่วยงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน และด้านความพึงพอใจของรายได้ มีผลต่อขวญัก าลังใจในการ
ปฏิบติังานต ่าสุด ตามล าดบั  
 3. ผลกำรเปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ของข้ำรำชกำร
ต ำรวจช้ันประทวนในสถำนีต ำรวจนครบำลทองหล่อ กองบังคับกำรต ำรวจนครบำล 5 กองบัญชำกำรต ำรวจ
นครบำล เม่ือจ ำแนกตำมเพศ อำยุ กำรศึกษำช้ันยศ ต ำแหน่งหน้ำที ่และระดับเงินเดือนแตกต่ำงกนัพบว่ำ 
 3.1 จ าแนกตามเพศ พบว่าระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจชั้ นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 
กองบญัชาการต ารวจนครบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05ยอมรับสมมติฐำน  
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3.2 จ าแนกตามอายุ พบว่าระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจชั้ นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 
กองบญัชาการต ารวจนครบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ยอมรับสมมติฐำน  

3.3 จ าแนกตามการศึกษา พบว่าระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
ข้าราชการต ารวจชั้ นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 
กองบญัชาการต ารวจนครบาล ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไม่ยอมรับสมมติฐำน  
 3.4 จ าแนกตามชั้นยศ พบว่าระดับปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังานของ
ข้าราชการต ารวจชั้ นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 
กองบญัชาการต ารวจนครบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ยอมรับสมมติฐำน 
 3.5 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีงาน พบว่าระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลังใจ ในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนคร
บาล 5 กองบญัชาการต ารวจนครบาล ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไม่ยอมรับสมมติฐำน 
 3.6 จ าแนกตามระดบัเงินเดือน พบวา่ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน
ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 
กองบญัชาการต ารวจนครบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยอมรับสมมติฐำน 
 4. สรุป ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
ต ำรวจช้ันประทวนในสถำนีต ำรวจนครบำลทองหล่อ กองบังคับกำรต ำรวจนครบำล 5 กองบัญชำกำรต ำรวจ
นครบำล  
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ผลการวเิคราะห์สรุปไดเ้ป็นประเด็นดงัน้ี 
 1. ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้ำนสภำพกำรปฏิบัติงำน  
 ควรมีการจดัประชุมทุกสัปดาห์ สอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน รวมถึงการด ารง
ชีวติประจ าวนั และมีการพบปะพูดคุยกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคนในแต่ละวนั เพื่อสร้าง ความคุน้เคยและเป็น
กนัเอง ควรพาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาออกไปรับประทานอาหารกลางวนับา้งมีการพบปะ สังสรรค์กนัเป็นระยะ 
และมีการจดัการแข่งขนักีฬาเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน 
 2. ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้ำนควำมเพยีงพอของรำยได้ 
 ควรมีการให้รางวลัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีสามารถจบักุมผูต้อ้งหายาเสพติด หรือผูต้อ้งหา ตาม
หมายจบัได้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาออกปฏิบติัหน้าท่ี มีความกระตือรือร้นในการ ท างาน
ตลอดเวลา และสอบถามความเป็นอยู่ครอบครัว ดา้นการเงินจะให้พบปะพูดคุยกบั ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือ
สายตรวจทุกเชา้ก่อนออกปฏิบติังาน สอบถามความเป็นอยู ่หากคนใดเดือดร้อนก็หาทางช่วยเหลือ  
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 3.ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้ำนโอกำสควำมก้ำวหน้ำ 
 เพิ่มโอกาสในการเล่ือนระดับจากชั้นประทวน เป็นชั้นสัญญาบตัร ให้มีหลายช่องทางเช่น 
การศึกษาต่อปริญญาโทหรือ การสอบเล่ือนระดบั ต่างๆใหม้ากข้ึน 
 4. ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้ำนควำมยุติธรรมในหน่วยงำน 
 เม่ือรับนโยบายจากผูก้  ากบัการสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ แลว้น ามาวเิคราะห์ หลงัจากนั้นก็
จะมอบหมายงานให้กับ ผูใ้ต้บังคับบัญชาตามความถนัดแต่ละคน เช่น ความสามารถทางด้านไอที, 
ความสามารถทางดา้นหาข่าว, ความสามารถทางดา้นตรวจคน้ เป็นตน้ 
 5. ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวติกำรท ำงำน 
 วิเคราะห์เหตุการณ์ขา้งหนา้วา่จะเกิดอะไรข้ึน จะท าอยา่งไรเม่ือเกิดเหตุการณ์อยา่งน้ีข้ึน เพื่อจะ
ไดห้าทางแกปั้ญหาไวล่้วงหน้า เพื่อความปลอดภยั คอยสังเกตส่ิงผิดปกติ สังเกตคนร้าย น่าสงสัยให้เรียก
ตรวจคน้ และตอ้งระมดัระวงัในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 6. ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้ำนด้ำนควำมพงึพอใจในงำน 
 จดัสายตรวจเป็นคู่บดัด้ี ออกตรวจตามเส้นทางท่ีมอบหมายไว ้มีการปล่อยแถวสายตรวจ ก่อน
ออกปฏิบติัหนา้ท่ีในแต่ละวนั และจะสอนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีสายตรวจ มอบหมาย งานตาม
ความถนดั ใครถนดังานดา้นไหนก็ใหไ้ปท าหนา้ท่ีนั้นๆ 
 
อภิปรำยผลกำรวจัิย 
 ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนคร
บาล แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นขา้ราชการผูช้ายเป็นส่วนใหญ่ การปฏิบติังานต่างๆ จึงอาจไปเป็นดว้ยความเขม้แขง็ ดว้ย
เหตุน้ีขวญัก าลงัใจในการท างานระหวา่งขา้ราชการผูช้ายและผูห้ญิงจึงอาจมีความแตกต่างกนั จึงท าให ้ปัจจยั
ด้านเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนใน
สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนครบาล แตกต่างกนั 
ซ่ึงผลจากการศึกษาสอดคล้องกบัการศึกษาของ สุเทพ ไพบูลย์ผล (2540) ได้ท าการศึกษาขวญัในการ
ปฏิบติังานป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของขา้ราชการต ารวจในระดบัชั้นประทวนในสังกดัต ารวจ
ภาค 1 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกัน มีขวญัในการปฏิบติังานป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของขา้ราชการต ารวจในระดบัชั้นประทวนในสังกดัต ารวจภาค 1 แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 
 ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนคร
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บาล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเป็นเพราะทั้งน้ีเน่ืองจากอายุเป็นปัจจยัท่ีท าให้
คนมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรม รวมไปถึงการแสดงออกและความรู้สึกต่างๆ ดว้ย
เหตุน้ีจึงท าให ้ปัจจยัดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนคร
บาล แตกต่างกนั ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รัชนี คงเจริญ (2540) ไดท้  าการศึกษา
ในการปฏิบติังานของนายต ารวจท่ีท าหน้าท่ีอาจารยใ์นโรงเรียนต ารวจภูธรและโรงเรียนต ารวจนครบาล 
พบวา่ อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบของขวญัของนายต ารวจ  
 ปัจจยัด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
ข้าราชการต ารวจชั้ นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 
กองบญัชาการต ารวจนครบาล ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากต ารวจชั้นประทวนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นต ารวจ ท่ีจบ
การศึกษามาจากสถาบนัเฉพาะท่ีตอ้งมีการสอบเพื่อการเขา้เป็นต ารวจดงันั้นแลว้ต ารวจทุกคนจึงมีระดบั
การศึกษา ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัหรือมาจากแหล่งเดียวกนั ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั จึงไม่
ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทอง
หล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนครบาล ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษามีบางส่วน
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุเทพ ไพบูลยผ์ล (2540) ไดท้  าการศึกษาขวญัในการปฏิบติังานป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของขา้ราชการต ารวจ ในระดบัชั้นประทวนในสังกดัต ารวจภาค 1 พบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลด้านการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีขวญัในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ขา้ราชการต ารวจในระดบัชั้นประทวนในสังกดัต ารวจภาค 1 ไม่แตกต่างกนั  
 ปัจจยัดา้นชั้นยศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนคร
บาล แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากในการปฏิบติังานของต ารวจนั้น
ตอ้งให้ความส าคญัและให้ความเคารพกบัระดบัชั้นของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงต ารวจแต่ละคนก็มีระดบัชั้นยศท่ี
แตกต่างกนัออกไป ต ารวจท่ีมีระดบัชั้นยศต ่า จึงอาจมีขวญัก าลงัใจในการท างานนอ้ยกวา่ต ารวจท่ีมีระดบัชั้น
ยศสูงกวา่ ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให ้ปัจจยัดา้นชั้นยศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
ข้าราชการต ารวจชั้ นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 
กองบญัชาการต ารวจนครบาล แตกต่างกนั ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ รัชนี คง
เจริญ (2540) ไดท้  าการศึกษาในการปฏิบติังานของนายต ารวจท่ีท าหนา้ท่ีอาจารยใ์นโรงเรียนต ารวจภูธรและ
โรงเรียนต ารวจนครบาล พบว่า ระดบัชั้นยศท่ีแตกต่างกนั มีผลท าให้ขวญัและก าลงัใจ ของนายต ารวจ
แตกต่างกนั 
 ปัจจยัดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีงานท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
ข้าราชการต ารวจชั้ นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 
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กองบญัชาการต ารวจนครบาล ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก หน้าท่ีของต ารวจนั้นมีการแบ่งลกัษณะการท างานท่ี
ชดัเจน ทุกคนมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในขอบข่ายของตนเองท่ีแตกต่างกนัออกไป ดวัยเหตุน้ีจึงท าให ้ปัจจยั
ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีงานท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ
ชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนคร
บาล ซ่ึงผลจากการศึกษามีบางส่วนสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุเทพ ไพบูลยผ์ล (2540) ไดท้  าการศึกษา
ขวญัในการปฏิบติังานป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของขา้ราชการต ารวจในระดบัชั้นประทวนใน
สังกดัต ารวจภาค 1 พบวา่ ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัมีขวญัก าลงัใจในการท างานไม่แตกต่างกนั 
 ปัจจัยด้านระดับเงินเดือน ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจชั้ นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 
กองบญัชาการต ารวจนครบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดข้อง
บุคคลมีอิทธิพลอย่างส าคญัต่อปฏิกิริยาของผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจากการท างานพนักงาน ทุกคนล้วนหวงั
ค่าตอบแทนท่ีสามรถน ามาใชใ้นการด ารงชีวิตได ้ซ่ึงต ารวจท่ีมีเงินเดือนนอ้ยต่างมีความคาดหวงัวา่หากอยู่
ปฏิบติังานในองค์กรแห่งน้ีต่อไปจะมีเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึน และหากมีการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนก็จะเป็นตวั
ส่งเสริมขวญัและก าลงัใจในการท างานต่อไป ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ ปัจจยัดา้นระดบัเงินเดือน ท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในสถานีต ารวจนครบาลทอง
หล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนครบาล แตกต่างกนั ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุเทพ ไพบูลยผ์ล (2540) ไดท้  าการศึกษาขวญัในการปฏิบติังานป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของขา้ราชการต ารวจในระดบัชั้นประทวนในสังกดัต ารวจภาค 1 พบวา่ รายได ้ต่อ
เดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อขวญัในการปฏิบติังานป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ของขา้ราชการ
ต ารวจในระดบัชั้นประทวนในสังกดัต ารวจภาค 1 แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำย  
 จากการศึกษาขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน ในสถานี
ต ารวจนครบาลทองหล่อ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนครบาล ในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ส านกังานต ารวจแห่งชาติจึงมีความจ าเป็นตอ้งให้ความสนใจ เป็นพิเศษเพื่อให้สภาพขวญั
และก าลงัใจ อยู่ในระดบัท่ีสูงข้ึน จึงควรมีการปรับฐานเงินเดือน ให้สามารถด ารงชีพอยู่ไดอ้ย่างสมฐานะ 
รวมทั้งการลดขั้นตอนในเร่ืองของงานเอกสารลง เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในเร่ืองของสวสัดิการในการเบิกจ่าย
สิทธิดา้นก าลงัพล อีกทั้งให้มีการจดัตั้งกองทุนสงเคราะห์บุตรขา้ราชการเรียนดี โครงการอาหารราคาถูก 
ร้านคา้สหกรณ์ เป็นตน้ นอกจากน้ีควรให้ความส าคญักบัการส่ือสารภาพลกัษณ์ท่ีดีของต ารวจ เพื่อให้เป็นท่ี
ยอมรับ ของสังคมและเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและสร้างขวญัก าลงัใจใหค้นในหน่วยงาน 
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 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
 ควรมีการจดัประชุมทุกสัปดาห์ สอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังาน รวมถึงการด ารง
ชีวิตประจ าวนั มีการให้รางวลัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาออกปฏิบติัหนา้ท่ีมี
ความกระตือรือร้นในการท างานตลอดเวลา มีการเพิ่มโอกาสในการเล่ือนระดบั จากชั้นประทวนเป็นชั้น
สญัญาบตัรใหมี้หลายช่องทาง เช่น การศึกษาต่อปริญญาโทหรือการสอบเล่ือนระดบัต่างๆ ใหม้ากข้ึน รวมทั้ง
จดัใหมี้การมอบรางวลัใหผู้ป้ระกอบคุณงามความดีให้แก่หน่วยงาน หรือเป็นผูส้ร้างช่ือเสียงให้แก่หน่วยงาน 
เพื่อเป็นการจูงใจให้ต ารวจมีความตั้งใจในการปฏิบติังาน อีกทั้งเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่คนท่ี
ตั้งใจท าดี 
 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะ ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ของ ขา้ราชการ
ต ารวจชั้นประทวน จึงมีลกัษณะจ ากดั ผลการศึกษาท่ีไดอ้าจไม่ครอบคลุมหรือเป็นตวัแทนได ้ทั้งหมด ดงันั้น
การศึกษาในคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจชั้นสัญญาบตัร
เพื่อเปรียบเทียบต่อไป 
 2. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนอกจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ และเพิ่ม
ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลใหม้ากข้ึน เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และมีความแม่นย  า มากยิง่ข้ึน 
 3. ควรศึกษาขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่งสถานีต ารวจนครบาลอ่ืน
ในสังกดักองบงัคบัการต ารวจนครบาล 5 กองบญัชาการต ารวจนครบาล ท าการเปรียบเทียบถึงความแตกต่าง
หรือคล้ายคลึงกนั เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาวางแผนในการสนับสนุนส่งเสริมเก่ียวกบัขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานในหน่วยงานต่อไป 
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