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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ขวัญและก�ำลังใจของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 6” มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อ 1) ศึกษา
ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 2) เปรียบเทียบขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล 3) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในสังกัดกอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 6 และ 4) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและก�ำลัง
ใจในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล
6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 6 8 สถานี จ�ำนวน 400 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบและการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยก�ำหนดนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05
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ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วย
งาน ด้ า นความรู ้ สึ ก มั่ น คงในการท� ำ งาน และด้ า นความพอใจในงานและ
สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน พบว่ า ทุ ก ด้ า นอยู ่ ใ นระดั บ มาก ตามล� ำ ดั บ
2) เจ้าหน้าที่ต�ำรวจนครบาล 6 ที่มีเพศ ชั้นยศ อายุ และสายงานที่ปฏิบัติ
แตกต่างกันมีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 3) แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจนครบาล
6 ซึง่ ประกอบด้วยปัจจัยจูงใจและปัจจัยบ�ำรุงรักษา อยูใ่ นระดับมาก ชุดตัวแปร
ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยบ�ำรุงรักษาที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ขวัญและก�ำลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
ประกอบด้วย 1) ความก้าวหน้าในงาน 2) การปฏิบตั งิ าน 3) การปกครองบังคับ
บัญชา 4) ความรับผิดชอบ และ 5) ความส�ำเร็จในงาน โดยร่วมกันพยากรณ์ได้
ร้อยละ 91.7 และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน = -.243+.244(ความก้าวหน้าในงาน)+.429
				
(การปฏิบตั งิ าน)+.234 (การปกครองบังคับ
				
บัญชา) +6.447E-02 (ความรับผิดชอบ)
				
+8.307E-02 (ความส�ำเร็จในงาน)
ค�ำส�ำคัญ : ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัตงิ าน เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ กองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6
Abstract
The purposes of this research are 1) to study morale
at work of the police officers, Metropolitan Police Division 6, 2) to
compare morale at work of the police officers, Metropolitan Police

Morale at Work = -.243+.244 (Advancement) +.429 (Work
					 Performance) + .234 (Supervision) +6.447E-02
					 (Responsibility) + 8.307E-02 (Work Achievement)
Keywords : morale at work, police officers, Metropolitan Police
Division 6
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Division 6 according to personal factors, 3) to study work
motivation of the police officers, Metropolitan Police Division
6, and 4) to study factors influencing morale at work of the police
officers, Metropolitan Police Division 6. The samples in this study
consisted of 400 police officers. The data were collected by
questionnaire. The statistics used in the research were frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of
variance, and stepwise multiple regression analysis with .05 level
of statistical significance.
The results of the research showed that 1) overall, morale
at work of the police officers, Metropolitan Police Division 6 was
at a high level. When each aspect was considered, all aspects,
which were sense of belonging to the organization, work security,
and work and environmental satisfaction, were at a high level
respectively). 2) Personal factors such as gender, rank, age, division
of work affected morale at work significantly at .05 level of
significance. 3) Performance motivation of the police officers which
consisted of motivation and maintenance factors were at a high
level respectively). 4) The motivation and maintenance factors
were able to predict the morale at work at .05 level of significance.
This predication were able to account for 91.70%. The predicted
equation were as follow :

บทน�ำ
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ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรใหญ่ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ต่อสังคม
โดยตรงมีบทบาทภารกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชนในด้านการบ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุข
อ�ำนวยความยุติธรรม การบริการประชาชน และภารกิจด้านอื่น ๆ เช่น ภารกิจ
ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยการออกตรวจ ดูแลบุคคลและ
สถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้ง
ปราบปรามจับกุมผู้กระท�ำความผิด การตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและ
ตรวจค้นจับกุมผู้กระท�ำความผิด ภารกิจงานจราจรมีหน้าที่ช่วยเหลือให้ความ
สะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาและจับกุมผูฝ้ า่ ฝืน ภารกิจงานสอบสวน
มีหน้าที่รับแจ้งความร้องทุกข์ ท�ำส�ำนวนการสอบสวนเพื่อมีความเห็นทางคดี
ภารกิจงานสืบสวนมีหน้าที่ในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีต่าง ๆ คดีค้างเก่า
คดีหมายจับ และติดตามจับกุมคนร้ายก่อเหตุฉกรรจ์และเหตุอื่น ๆ หลังมีการ
กระท�ำความผิด การติดตามและคุ้มครองพยาน ร่วมกับพนักงานสอบสวนใน
การตรวจที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานทางคดี ภารกิจงานอ�ำนวยการ
มีหน้าที่ในการบริหารงานเอกสาร ให้บริการประชาชนบนสถานีต�ำรวจ เช่น
จัดท�ำหนังสือภายในหนังสือภายนอกรวมทั้งประสานงานอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการบนสถานีต�ำรวจ ข้าราชการต�ำรวจเป็นอาชีพ
ที่ต้องท�ำงานหนักมาก อาจพูดได้ว่าต�ำรวจมีงานตลอด วันละ 24 ชั่วโมง และ
ต�ำรวจมีงาน 7 วันต่อสัปดาห์ ท�ำให้สภาพจิตใจหรือความรู้สึกของข้าราชการ
ต�ำรวจของแต่ละบุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีม่ ตี อ่ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ถึงความตั้งใจท�ำให้สังเกตได้จากการแสดงออกทางบวกหรือทางลบ
อาชีพต�ำรวจ เป็นอาชีพที่มีอัตราเสี่ยงสูงกว่าอาชีพอื่นหลายเท่า
เพราะอัตราการฆ่าตัวตายของต�ำรวจตั้งแต่ปี 2551-2556 มีข้าราชการต�ำรวจ
ฆ่าตัวตายเฉลี่ย 29.17 นายต่อปี ตามสถิติรวบรวมไว้ว่า ช่วงอายุที่มีการฆ่าตัว
ตายมากที่สุด อยู่ระหว่าง อายุ 41-50 ปี เฉพาะปี 2556 มีต�ำรวจฆ่าตัวตาย
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ถึง 31 นาย ชั้นยศที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ นายดาบต�ำรวจ สายงานที่
มีการฆ่าตัวตายสูงสุด คือ สายปราบปราม กองบัญชาการที่มีการฆ่าตัวตาย
มากสุด 3 อันดับ คือ บช.ภ. 5 บช.ภ. 3 และ บช.น. อาชีพต�ำรวจเป็นอาชีพ
ที่มีความกดดันในสายงาน เพราะมีการโยกย้ายหรือได้รับภารกิจที่ยากและ
ต้องใช้เวลานาน เมือ่ หาทางออกไม่ได้ จึงอาจท�ำร้ายตัวเองเพือ่ หนีปญ
ั หา (ไทยรัฐ
ออนไลน์ : https//www.thairath.co.th/content/402917) สืบเนือ่ งมาจาก
การขาดขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
การที่ต�ำรวจสามารถปฏิบัติงานสนองตอบต่อสภาวการณ์หรือสภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และเกิดความ
พึงพอใจต่อประชาชนได้นั้น ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต�ำรวจผู้ปฏิบัติงาน ขวัญและก�ำลังใจส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ถ้าต�ำรวจมีการสร้างขวัญและก�ำลังใจไม่ดี ย่อมน�ำ
มาซึ่งความหย่อนสมรรถภาพและไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท�ำงานด้วย
ความเฉื่อยชา และไม่ค่อยเต็มใจในการท�ำงาน แต่ทางกลับกันหากก�ำลังขวัญ
สูงก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท�ำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ตั้งไว้ ดังนั้นการสร้างเสริมขวัญและก�ำลังใจของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ และเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา “ขวัญและก�ำลังใจของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6” เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
2. เพื่อเปรียบเทียบขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัด
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6
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กรอบแนวคิด และทฤษฎี
1. แนวคิดเกี่ยวกับขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจในการท�ำงานเป็นเจตคติของบุคคลที่ยึดถือต่องาน
และปัจจัยต่าง ๆ ในการท�ำงาน ส่วนขวัญเป็นผลของการแสดงออกของเจตคติ
ของบุคคลที่มีต่อหน่วยงาน และประเมินผลจากผลที่ได้รับ ทั้งนี้ขวัญเกี่ยวข้อง
กับแรงจูงใจด้วย กล่าวคือ แรงจูงใจและขวัญในการท�ำงานเป็นสิ่งที่เกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน เมื่อแรงจูงใจอยู่ในระดับสูงก็จะท�ำให้ขวัญในการท�ำงานสูงขึ้นด้วย
ในทางกลับกันไม่ขัดแย้งกับจุดหมายของบริษัท และผู้ปฏิบัติงานมีขวัญดีก็
สามารถสร้างแรงจูงใจให้ดขี นึ้ ได้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2543) ขวัญ หมายถึง
ทัศนคติ ความตั้งใจ แรงจูงใจ หรือการกระตุ้นที่มีในหมู่สมาชิกของกลุ่มในการ
ปฏิบัติงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ
เต็มใจ และด้วยความมานะบากบั่น (สร้อยตระกูล อารรถมานะ, 2550) ขวัญ
เป็นเรื่องส�ำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้ที่มีขวัญดีจะเป็นผู้มีความ
สามารถในการท�ำงาน ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัดการ ขวัญนั้นมี
ส่วนเกีย่ วข้องกับงานทีท่ ำ� (เนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช, 2552) ดังนัน้ ขวัญและก�ำลัง
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ใจเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีความส�ำคัญยิ่งในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์การ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกระดับต้องค�ำนึงถึง และจะต้องเสริมสร้างขวัญ
และก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์การของตน ถ้าผู้
ปฏิบัติงานมีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานสูง ก็จะเกิดความร่วมมือร่วมใจ
ในการท�ำงาน มีความสามัคคี มีความซือ่ สัตย์ตอ่ องค์การ มีความเชือ่ มัน่ มีความ
กระตือรือร้นในการท�ำงาน ท�ำให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าหมาย
และเกิดความเชื่อมั่นขององค์การ
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
แรงจูงใจ คือ พลังที่ริเริ่มก�ำกับคํ้าจุนพฤติกรรมและการกระท�ำส่วน
บุคคล ซึ่งแรงจูงใจจะมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล จากการวิจัยพบว่า
ทัศนคติในการท�ำงานจะมีอิทธิพลมาจากปัจจัยภายนอก 10 เปอร์เซ็นต์ และ
ปัจจัยภายในถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากแรงจูงใจ คือ ปัจจัยภายใน แรงจูงใจ
จึงไม่สามารถถูกสังเกต วัด วิเคราะห์ได้โดยตรงแต่กระนั้นความรับผิดชอบที่
ส�ำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผู้บริหารและเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของ
องค์กร งานหนึง่ ก็คอื การจูงใจให้บคุ คลมีผลการปฏิบตั งิ านสูงสุดเท่าทีจ่ ะเป็นไป
ได้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายองค์กร โดยส่วนผู้บังคับบัญชาต้องพยายามเข้าใจ
พลังทีก่ ระตุน้ พฤติกรรมของบุคคลและต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่จะใช้ประโยชน์อย่างมากมายส�ำหรับบุคคลทุกคนได้ ซึ่งแท้ที่
จริงแล้วหน้าทีท่ สี่ ำ� คัญของผูบ้ ริหาร ก็คอื การสร้างและการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ที่บุคคลในองค์กรจะถูกจูงใจให้มีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้
จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีล�ำดับความ
ต้องการของ Maslow ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg และทฤษฎีอี อาร์ จี
ของ Alderfer
3. แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM Strategy) หมายถึง แบบ
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อย่างหรือแผนที่ได้บูรณาการวัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการท�ำงาน
เข้าด้วยกัน กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ก�ำหนดขึ้นเป็นอย่างดีจะช่วย
ในการจัดสรรและรวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ ของกิจการเข้าเป็นรูปแบบเดียวกัน
โดยอาศัยพืน้ ฐานของจุดแข็ง จุดอ่อนภายใน การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
และการคาดหมายการกระท�ำของคู่แข่งขัน (Ivancevich, 2007). Anthony
และคณะ (2002) กล่าวว่า กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรมนุษย์จะประกอบด้วย กลยุทธ์
ด้านหน้าที่ กลยุทธ์ก่อนการจ้างและการจ้าง กลยุทธ์การจูงใจและบ�ำรุงรักษา
และกลยุทธ์การเลิกจ้าง เป็นต้น ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
(Strategic Human Resource Management) พนักงานเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการบรรลุความส�ำเร็จในการสร้างโอกาสในการแข่งขันโดยการใช้กลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการเชื่อมโยงการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับ
เป้าหมายกลยุทธ์เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะของธุรกิจและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์การท�ำให้เกิดนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์เชิงกลยุทธ์มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความส�ำเร็จขององค์กร ซึ่งมีส่วนใน
การส่งเสริมให้องค์กรเจริญเติบโต ช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้ทรัพยากรมนุษย์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถท�ำให้องค์กรประสบผลส�ำเร็จได้ตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
กล่าวโดยสรุป จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาได้น�ำ
มาประยุ ก ต์ โ ดยรวบรวมจากทฤษฎี ทั้ ง หมดเพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ขวั ญ และ
ก�ำลังใจของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 โดย
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกศึกษาขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานโดย
แบ่งออกเป็น ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ความรู้สึกมั่นคงในการ
ท�ำงาน ความพอใจในงานและสภาพแวดล้อม ส่วนที่สอง ศึกษาแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ อาศัยทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg
ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความส�ำเร็จในงาน ด้านการยอมรับนับถือ

ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในงาน และปัจจัย
บ�ำรุงรักษา ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ใน
หน่วยงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
จากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและทบทวนเรื่อง ขวัญและก�ำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ผู้ศึกษาได้ใช้
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการหลายท่าน น�ำมา
พัฒนาและประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ดังภาพประกอบ
ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. ชั้นยศ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor)
(ความส� ำ เร็ จ ในงาน, การยอมรั บ
นั บ ถื อ , ลั ก ษณะงาน ความรั บ ผิ ด
ชอบ และความก้าวหน้าในงาน)
2. ปัจจัยบ�ำรุงรักษา (Hygiene Factor)
(ค่าตอบแทนและสวัสดิการ, ความ
สัมพันธ์ในหน่วยงาน, นโยบายและ
การบริหารงาน, การปฏิบัติงาน และ
การปกครองบังคับบัญชา)

ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 6
-------------------------------1. ความรู ้ สึ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
หน่วยงาน
2. ความรู้สึกมั่นคงในการท�ำงาน
3. ความพอใจในงานและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน
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ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
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วิธีการศึกษา
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจทีป่ ฏิบตั งิ านสังกัด
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำนวน 1,551 คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม
พ.ศ. 2557) โดยท�ำการก�ำหนดขนาดตัวอย่างและวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างตามขัน้ ตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้สูตร
ของ Yamane (1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง .05 ได้
จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ�ำนวน 400 คน
ขั้นตอนที่ 2 จากจ�ำนวนขนาดตัวอย่างที่ค�ำนวณได้จ�ำนวน 400
ตัวอย่าง ผูศ้ กึ ษาจะใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ภูมติ ามสัดส่วน (Stratified
Simple Random Sampling)
ขัน้ ตอนที่ 3 สุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จาก
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 จ�ำนวน
8 สถานี แยกตามสายงาน ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ 400 ตัวอย่าง โดยแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแบบสอบถามทีผ่ ศู้ กึ ษาสร้างขึน้ จาก
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 3 ส่วน จ�ำนวน 77 ข้อ
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการท�ำวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล
คือ มกราคม – มิถุนายน 2557
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ
ท�ำการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของ Scheffé
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise-Multiple
Regression Analysis) เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับขวัญและก�ำลังใจ

ในการปฏิบัติงาน
ก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของขวัญและก�ำลังใจใน
การปฏิบัติงาน ในภาพรวม
ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน
ด้านความรู้สึกมั่นคงในการทำ�งาน
ด้านความพึงพอใจในงานและสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน
คะแนนรวม

X

3.87 .72
4.17 1.10
4.06 .74

มาก
มาก
มาก

4.03

มาก

.81

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ถ้าพิจารณาโดยรวม กลุ่มตัวอย่างมี
ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (X = 4.03, S.D. = .81)
โดยด้านความรู้สึกมั่นคงในการท�ำงานมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ๆ (X = 4.17,
S.D. = 1.10) รองลงมา ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการงานและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก (X= 4.06, S.D. = .74) และด้านความ
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก ( = 3.87, S.D. = .72)
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ขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงาน

(n = 400)
S.D. การแปลความหมาย

2. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยจูงใจ
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม และรายด้าน (ปัจจัยจูงใจ)
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความส�ำเร็จในงาน
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงาน
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในงาน
คะแนนรวม
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S.D.
.80
.80
.89
.69
.77
.73

X

3.87
3.82
3.78
3.81
3.90
3.84

(n = 400)
การแปลความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ถ้าพิจารณาโดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีแรง
จูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (X = 3.84, S.D. = .73) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ปรากฏว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยบ�ำรุงรักษา
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวม และรายด้าน (ปัจจัยบ�ำรุงรักษา)
ปัจจัยบ�ำรุงรักษา
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงาน
ด้านนโยบายและการบริหารงาน
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการปกครองบังคับบัญชา
คะแนนรวม

X

3.19
3.84
3.87
3.64
3.86
3.64

S.D.
.82
.62
.67
.65
.87
.66

(n = 400)
การแปลความหมาย
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ถ้าพิจารณาโดยรวม กลุ่มตัวอย่างมีแรง
จูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (X= 3.64, S.D. = .66) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ปรากฏว่าด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก

Unstandardized Standardized
ตัวแปร
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error Beta
ค่าคงที่
-.243
.075
ด้านความก้าวหน้าในงาน
.244
.044
.231
ด้านการปฏิบัติงาน
.429
.039
.343
ด้านการปกครองบังคับบัญชา .234
.032
.251
ด้านความรับผิดชอบ
6.447E-02 .027
.055
ด้านความส�ำเร็จในงาน
8.307E-02 .035
.081

R = .958f
R2 = .917
Adjust R2 = .916
* มีนัยส�ำคัญที่ระดับ .05

t

P
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-3.221
5.600
10.924
7.422
2.361
2.351

.001*
.000*
.000*
.000*
.019*
.019*
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4. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของชุดตัวแปร
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยบ�ำรุงรักษาที่มีอิทธิพลต่อขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกองบังคับการ ต�ำรวจนครบาล 6 		
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จากตารางที่ 4 พบว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว ได้แก่ การปฏิบัติงาน
(β = .343) ความก้าวหน้าในงาน (β = .231) การปกครองบังคับบัญชา
(β = .251) ความรับผิดชอบ (β = .055) และความส�ำเร็จ (β = .081) สามารถ
อธิบายความผันแปรของขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้
ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน = -.243 +.244 (ความก้าวหน้าในงาน)+.429
					 (การปฏิบัติงาน)+ .234 (การปกครอง
					 บังคับบัญชา)+ 6.447E-02 (ความรับ
					 ผิดชอบ) + 8.307E-02 (ความส�ำเร็จ
					 ในงาน)
สรุปได้วา่ ชุดตัวแปรความก้าวหน้าในงาน การปฏิบตั งิ าน การปกครอง
บังคับบัญชา ความรับผิดชอบ และความส�ำเร็จในงาน มีอิทธิพลต่อขวัญและ
ก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 91.7

อภิปรายผลการศึกษา
ขวัญก� ำลังใจในการปฏิ บัติงานของเจ้า หน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 6
ขวัญก�ำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกองบังคับ
การต�ำรวจนครบาล 6 เกี่ยวกับปัจจัยบ�ำรุงรักษา อยู่ในระดับมาก (X= 4.03,
S.D. = .81) จากผลการวิจัยที่พบว่าขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมากนั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของต�ำรวจในหลาย ๆ ด้าน
กล่าวคือ ท�ำให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเกิดความเชือ่ มัน่ และศรัทธาในองค์กร ท�ำให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการท�ำงาน เกิดแรงจูงใจให้เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในงานต่าง ๆ และท�ำให้มรี ะเบียบวินยั อันจะส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในภาพรวม
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แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในสังกัดกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6
การศึกษาเกีย่ วกับแรงจูงใจของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในสังกัดกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 ประกอบด้วยตัวแปรหลัก 2 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยบ�ำรุงรักษา โดยปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย 1) ความส�ำเร็จในงาน 2) การ
ยอมรับนับถือ 3) ลักษณะงาน 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้าในงาน
ส่วนปัจจัยบ�ำรุงรักษา ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2) ความ
สัมพันธ์ในหน่วยงาน 3) นโยบายและการบริหารงาน 4) การปฏิบัติงาน 5) การ
ปกครองบังคับบัญชา โดยมีข้อวิจารณ์ ดังนี้
1. ปัจจัยจูงใจ
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในสังกัดกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ อยู่ในระดับมาก (X= 3.84, S.D. = .73)
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg ซึ่งกล่าวว่า ปัจจัยจูงใจ เป็น
ปัจจัยที่กระตุ้นให้คนท�ำงานแล้วมีความรู้สึกพอใจงานที่ท�ำอยู่ มีความรู้สึกใน
ด้านทีด่ ี และเป็นแรงจูงใจภายในของงาน จึงท�ำให้เกิดความพอใจในงานมากขึน้
มีบางประเด็นทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยกว่าข้ออืน่ ๆ คือ ประเด็นเกีย่ วกับท่านมีอสิ ระใน
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (X = 3.63, S.D. = 1.07) เป็นผลมาจากการ
ปกครองบังคับบัญชาขององค์การต�ำรวจนั้น มีความเข้มแข็งและเด็ดขาด ผู้ใต้
บังคับบัญชาจึงจ�ำเป็นจะต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งโดยเคร่งครัด
2. ปัจจัยบ�ำรุงรักษา
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในสังกัดกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 เกี่ยวกับปัจจัยบ�ำรุงรักษา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64,
S.D. = .66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (X= 3.19, S.D. = .82) อธิบายได้ว่า ปัจจุบันยังไม่มีการปรับ
เงินเดือนให้กับข้าราชการต�ำรวจตามสภาวการณ์ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจึงมีรายได้

ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ และนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมาก
(X= 3.87, S.D. = .67) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ เนื่องจากการบริหารงาน
ในหน่วยงานยึดกฎระเบียบที่ชัดเจน มีการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมี
ส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติของหน่วยงาน มีการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

Integrated Social Science Journal

42

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ผู้วิจัยขอเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพือ่ น�ำไปเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและเพิม่ พูนประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
สังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ดังนี้
1. จากผลการศึ ก ษาที่ พ บว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นค่ า
ตอบแทนและสวัสดิการอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ ควรมีการก�ำหนดสวัสดิการ
เพิ่มขึ้นโดยด�ำเนินการในลักษณะการจัดตั้งกองทุน และน�ำผลจากกองทุน
ดังกล่าวมาใช้ เพือ่ ให้ขา้ ราชการต�ำรวจมีรายได้เพียงพอในการด�ำรงชีพ เนือ่ งจาก
เป็นอาชีพทีม่ คี วามเสีย่ งสูง จะท�ำให้ลดปัญหาการทุจริต หรือประพฤติมชิ อบได้
ส่วนด้านสวัสดิการ ควรมีการจัดหาทีพ่ กั อาศัยให้เพียงพอ และมีสภาพแวดล้อม
ที่ ดี มี ส ถานที่ ออกก� ำ ลั ง กายและนั น ทนาการในหน่ว ยทุกระดับตามความ
เหมาะสม โดยอาจน�ำดอกผลจากกองทุนดังกล่าวมาสนับสนุนได้
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานแก่
ข้าราชการต�ำรวจในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 ให้พยายามตั้งใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ มีความตั้งใจและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน เพื่อบ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง จึงควรมีการประกาศยกย่องชมเชย ให้

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในสังกัดกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 เป็นไปอย่างครบถ้วน
และสามารถน�ำผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาในระดับทีส่ งู ขึน้ ผูว้ จิ ยั
จึงขอเสนอแนะแนวทางในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
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รางวัล หรือประกาศเกียรติคณ
ุ ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจทีม่ ผี ล
การปฏิบัติงานดีเด่น ให้เป็นที่รู้โดยทั่วกันเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจน
เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการท�ำงานให้สงู ขึน้ อันจะส่งผลให้การปฏิบตั ิ
ราชการของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด โปร่งใส
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
3. ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจควรมีนโยบายการปฏิบัติ
งานในเชิงรุก ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้ต�ำรวจชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ของแต่ละสถานีต�ำรวจออกพบปะเยี่ยมประชาชนให้บ่อยขึ้น เพื่อ
แสวงหาความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชน
เพือ่ ให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และให้ความ
คุ้มครองแก่พยานในคดีอาญาเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้ ควรมีการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านให้เพียงพอ เช่น เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ยานพาหนะต่าง ๆ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ระบบสือ่ สารทีท่ นั สมัยทีส่ ามารถเชือ่ ม
เครือข่ายถึงกันได้ เพื่อการปฏิบัติงานที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นแม้จะมีกําลังพลมากมายเพียงใด มีอาวุธ
และเครื่องมือเครื่องใช้ที่พร้อมปานใดก็ตามหากปราศจากความร่วมมือของ
ประชาชนแล้ว ความพยายามทัง้ มวลของตํารวจก็แทบจะไร้ผล กล่าวอีกนัยหนึง่
ว่าหากเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงขึ้นก็
สมควรที่จะแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้

1. ควรศึกษาปัจจัยด้านอืน่ ๆ ตัวแปรอืน่ ๆ ทีค่ าดว่ามีอทิ ธิพลต่อขวัญ
และก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจในสังกัดกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 6 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจในการ
ปฏิบัติงานต่อไป
2. ควรศึกษาขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ในสังกัดหน่วยงานอื่น โดยเป็นการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด เพื่อส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติจะได้ใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจในการ
ปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ อันจะส่งผลต่อการเพิม่ พูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจให้มากขึ้น
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