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บทคัดยอ 
 
 วัตถุประสงคในการศึกษาในครั้งน้ี เพ่ือศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการทํางานของตํารวจที่ปฏิบัติงานที่สถานี
ตํารวจนครบาลหนองแขม กรุงเทพมหานคร หาปจจัยที่มีผลตอขวัญกําลังใจในการทํางานของตํารวจที่ปฏิบัติงานท่ีสถานี
ตํารวจนครบาลหนองแขม และเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการทํางานของตํารวจที่ปฏิบัติงานที่
สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม  สถิติที่ใช  ไดแก สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา  (Descriptive Analytical Statistics) คือ  
คาความถ่ี (Frequency)  คารอยละ (Percentage) และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไคสแควร (Chi-Square) และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   (Gamma) โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นไวที่ 0.05  หรือระดับความเช่ือมั่นรอยละ  95 
 ผลการวิจัยพบวา ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน  ความสุขในการปฏิบัติงาน  ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน  
และความรูสึกตอองคการมีความมั่นคง  มีความสัมพันธกับขวัญกําลังใจขวัญกําลังใจในการทํางานของตํารวจที่ปฏิบัติงานที่
สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 

คําสําคัญ: ขวัญกําลังใจ, ตํารวจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
 The purpose of this study is to study motivation level in Police officers at Nong Khaem Police 
Station Bangkok and propose a guideline in increasing motivation in police officers at NongKhaem 
Police Station and provide a guideline in increasing motivation in Police Offices working at 
NongKhaem Police Station.  The Descriptive Analytical Statistics  used in this study are Frequency, 
Percentile, Chi-Square and Gamma and set the significant rate of 0.05 or 95% 
 
The study found that willingness to perform operations, happiness in performing operations, pride in 
performing operations and attitudes towards a secured organization have a great relationship with 
morale and motivation of Police Officers at Nong khaem Police Station with significant rate of 0.05 
 
Keyword: Morale Policemen Working 

 

1. บทนํา 
ในสภาวะปจจุบันองคกรตํารวจเปนหนวยงาน

ที่มีความสําคัญยิ่งในการรักษาความสงบสุขของประเทศ  
โดยเฉพาะการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพราะ
กฎหมายเปนขอบังคับใหมนุษยทุกคนที่อยูรวมกันใน
สังคมน้ันๆ  ยึดถือปฏิบัติเปนแบบอยางเดียวกัน  และ
กฎหมายก็จําเปนที่จะตองมีผูที่ทําหนาที่ในการบังคับการ
ใหเปนไปตามกฎหมายรวมทั้ง การแกไขปญหาตางๆ 
ปราบปรามผูกระทําความผิด  “ตํารวจ”  จึงถือวามีบทบาท
สําคัญเปนอยางมากในการบําบัดทุกข  บํารุงสุขของ
ประชาชน    

ขวัญและกําลังใจเปนสวนหน่ึงที่จะทําใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย การมีขวัญและกําลังใจท่ีดียอม
สงผลตอทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน ผูบังคับบัญชา เพ่ือน
รวมงานจึงทําใหการทํางานมีคุณภาพที่ดีและมีความสุขใน
การทํางาน งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แตเมื่อใดที่ขวัญ
และกําลังใจตํ่าลง  บุคคลจะรูสึกเบื่อหนาย ทอแท ไมมี
แรงผลักดันที่จะกระตุนในการทําปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ 
ทําใหการทํางานขาดประสิทธิภาพ และนําไปถึงการขาด
งาน การลาออก เปนตน  

สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม  เปนหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอย ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและดูแล 

 
 
 
ทุกขสุขของประชาชนในพื้นที่การปกครองในพื้นที่
รับผิดชอบ 3 เขตการปกครอง คือ สํานักงานเขตหนองแขม 
สํานักงานเขตบางบอน สํานักงานเขตหนองคางพลู  โดยมี
การกําหนดงานในสถานีตํารวจอยู 5 งาน คือ งาน
อํานวยการ งานปองกันปราบปราม งานสอบสวน งาน
สืบสวน งานจราจร ซึ่งสถานีตํารวจ หรือ โรงพัก เปน
สถานที่ยุติธรรมเบ้ืองตน เปนหนวยงานราชการเพียงไมก่ี
หนวยที่ตองติดตอสัมพันธกับประชาชนผูรับบริการตลอด 
24 ช่ัวโมงตอวัน   คุณภาพชีวิตและขวัญกําลังใจของ
ขาราชการตํารวจที่ผานมายังไมเปนที่นาพอใจ ไมวาจะเปน
เรื่องเ ก่ียวกับอุปกรณ  เครื่องมือสื่อสาร  เทคโนโลยี               
ที่ยังลาสมัย  ความกาวหนาในหนาที่การงานนอย  รายได
ไม เ พียงพอตอรายจ าย   งบประมาณที่จะสนับสนุน
หนวยงานตํ่า โอกาสในการพัฒนาความรูและการแสดง
ความคิดเห็นยังมีนอยมาก  ดังน้ันปจจัยตางๆ  เหลาน้ีลวนมี
ผลตอขวัญและกําลังใจท้ังสิ้น  
 

2.วัตถุประสงค และขอบเขตของการศึกษา 
2.1วัตถุประสงค 
ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 



 

 

1.  เพ่ือศึกษาระดับขวัญกําลังใจขวัญกําลังใจใน
การทํางานของตํารวจที่ปฏิบัติงานท่ีสถานีตํารวจนครบาล
หนองแขม 

2.  เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอขวัญกําลังใจในการ
ทํางานของตํารวจที่ปฏิบัติงานที่สถานีตํารวจนครบาล
หนองแขม 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางขวัญกําลังใจ
ในการทํางานของตํารวจที่ปฏิบัติงานที่สถานีตํารวจนคร
บาลหนองแขม 

2.2  ขอบเขตของการศึกษา 
การวิจัยครั้ง น้ีมุงศึกษาตํารวจที่ปฏิบัติงานท่ี 

สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม   กรุงเทพมหานคร  
ในชวงระยะเวลาระหวางสัปดาหที่  1  และ 2  ของเดือน
กุมภาพันธ  พ.ศ. 2554เน่ืองจากเปนหวงเวลาที่เจาหนาที่
ตองเขามารับทราบการปฏิบัติงานและรายงานความ
คืบหนาประจําเดือน ทําใหมีเจาหนาที่ตํารวจมาปฏิบัติงาน
ครบทุกสายงาน  

2.3 นิยามศัพท  
ตํารวจ หมายถึง ขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงานท่ี

สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม กรุงเทพมหานคร   
เจาหนาที่ตํารวจเปนเจาหนาที่ของรัฐ มีหนาที่ตรวจตรา
รักษาความสงบ  จับกุม  และปราบปรามผูกระทําผิด
กฎหมาย       

2.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  ทําใหทราบถึงระดับขวัญกําลังใจขวัญกําลังใจ

ในการทํางานของตํารวจที่ปฏิบัติงานที่สถานีตํารวจนคร
บาลหนองแขม 

2.  ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอขวัญกําลังใจใน
การทํางานของตํารวจ ที่ปฏิบัติงานที่สถานีตํารวจนครบาล
หนองแขม 

3.  ทําใหทราบแนวทางการเสริมสรางขวัญ
กําลังใจในการทํางานของตํารวจที่ปฏิบัติงานที่สถานี
ตํารวจนครบาลหนองแขม 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแนวคิด

และทฤษฎีเก่ียวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ
ความพึงพอใจในการทํางาน  เปนแนวคิดหลักในการ
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยนําแนวคิดและ
ทฤษฎีซึ่งเปนของนักวิชาการหลายทาน  ดังน้ีคือ 

สมพงษ เกษมสิน (2512  อางถึงใน  วุฒิชาติ  
เล่ือนสุคันธ, 2542 : 11)  กลาวถึง ความสําคัญ 
ของขวัญในการปฏิบัติงานไววา 

(1)  ขวัญกําลังใจในการทํางานเปนสิ่งทําใหเกิด
ความรวมมือรวมใจเพ่ือวัตถุประสงคขององคการ  

(2)  สรางความจงรักภักดีมีสัตยตอหมูคณะและ
องคการ เก้ือหนุนใหระเบียบขอบังคับเกิดผลในดานการ
ควบคุมความประพฤติของพนักงาน เจ าหน าที่ ให
ปฏิบัติงานอยูในกรอบแหงระเบียบวินัยและมีศีลธรรมอันดี
งาม  

(3)  สรางสามัคคีธรรมในหมูคณะ และกอใหเกิด
พลังรวมในกลุม   

(4)  ทําใหเกิดพลังสามัคคี เพ่ือใหสามารถฝาฟน
อุปสรรคทั้งหลายขององคการได  

(5)  เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลใน
องคการกับนโยบายและวัตถุประสงคขององคการ  

(6)  เก้ือหนุนและจูงใจใหสมาชิกและหมูคณะ
หรือองคการเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในกิจการตางๆ 
ขององคการ 

(7)  ทําใหเกิดความเช่ือมั่นศรัทธาในองคการท่ี
ตนปฏิบัติงานอยู 
             การบริหารงานบุคคลขององคการ หลักการบริหาร
คือ การสรรหาบุคคลเขามา ทํางานและใชบุคคลที่มีอยู
อย า งมีประสิทธิภาพ  เ พ่ือที่ จะใหองคการประสบ
ความสําเร็จตามที่ต้ังวัตถุประสงคไว และในการที่จะทําให
บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมี ประสิทธิภาพน้ัน 
ผูปฏิบัติงานหรือบุคคลตองมีความกระตือรือรนที่จะ
ปฏิบัติงานอยางเต็มใจ เต็มความรูความสามารถ หรือ



 

 

ผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกพึงพอใจในการทํางาน น่ันเอง 
ซึ่งความหมายของความพึงพอใจในการทํางานไดมี
นักวิชาการหลายทานให ความหมายไว  ดังน้ี 

วรูม (Vroom, 1964 : 99) ไดใหความหมายไววา 
ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ผลที่เกิดจากการที่
บุคคลเขาไปมีสวนรวมในงานที่ตนเองทํา ซึ่งความพึง
พอใจในการทํางานน้ันมีความหมายท่ีใชแทนกันไดกับ
ทัศนคติในการทํางาน โดยที่ทัศนคติ ดานบวกแสดงให
เห็นถึงความพึงพอใจในการทํางานและทัศนคติดานลบจะ
แสดงใหเห็นถึงความไมพึงพอใจในการทํางาน 

สมยศ นาวีการ (2517 : 221) ไดใหความหมาย 
ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความ 

รูสึกโดยสวนรวมที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่ทําอยู ถามี
ความพึงพอใจในการทํางานสูง ก็หมายถึงเขาเหลาน้ันมี
ความรูสึกที่ดีตองานของเขา 

สรุปไดวา ขวัญกําลังใจ หมายถึง ขวัญและ
กําลังใจ การชมเชยเปนสิ่งสําคัญ สําหรับทุกคนในองคกร
และในชีวิต   เราจึงตองเห็นความสําคัญในเรื่องน้ีใหมากๆ 
เพราะถาหากคนในองคกรขาดขวัญและกําลังใจจาก
ผูบังคับบัญชา  ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานของเขาก็จะ
ทํางานอยางไมมีความสุข  งานก็อาจจะออกมาไมดีเกิด
ความเครียดในการทํางาน เกิดความนอยใจ เพราะฉะนั้น 
คุณคาของกําลังใจน้ันสูงมาก มีประโยชนหลายอยาง ทําให
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่  และการสรางจิตสํานึกที่
ดี สรางเสริมให เกิดคุณธรรมเปนตัวอยางที่ดีในการทํางาน  
การอยูรวมกันของคนในองคกรการจัดกิจกรรมใหทุกคนมี
สวนรวมกันของคนในหนวยงาน 

น ัก ว ิช า ก า ร ไ ด พ ัฒ น า ท ฤ ษ ฎ ีที ่อ ธ ิบ า ย
องคประกอบของความพึงพอใจ  และอธิบาย
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับปจจัยอื่นๆ ไว
หลายทฤษฎี ดังน้ี 

โครแมน (Korman, A.K. : 1977 อางถึงใน  
สมศักด์ิ  คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542 : 161-162) ได
จําแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเปน 2 กลุมคือ 

1.  ทฤษฎีการสนองความตองการ  กลุมน้ีถือวา
ความพึงพอใจ ในงานเกิดจากความตองการสวนบุคคลที่มี
ความสัมพันธตอผลที่ ไดรับจากงานกับการประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายสวนบุคคล 

2.  ทฤษฎีการอางอิงกลุม ความพึงพอใจในงานมี
ความสัมพันธในทางบวกกับคุณลักษณะของงานตามความ
ปรารถนาของกลุม ซึ่งสมาชิกใหกลุมเปนแนวทางในการ
ประเมินผลการทํางาน 

มัมฟอรด (Mmford, E. : 1972 อางถึงใน สมศักด์ิ 
คงเที่ยง  และอัญชลี โพธิ์ทอง, 2542 : 162) ไดจําแนก
ความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจงานจากผลการวิจัยออกเปน 
5 กลุมดังน้ี 

1.  กลุมความตองการทางดานจิตวิทยา กลุมน้ี
ไดแก Maslow, A.H. , Herzberg. F และ Likert R.โดยมอง
ความพึงพอใจงานเกิดจากความตองการของบุคคลที่
ตองการความสําเร็จของงานและความตองการการยอมรับ
จากบุคคลอื่น 

2. กลุมภาวะผูนํามองความพึงพอใจงานจาก
รูปแบบและการปฏิบัติของผูนําที่มีตอผูใตบังคับบัญชา 
กลุมน้ีไดแก Blake R.R., Mouton J.S. และ Fiedler R.R. 

3.  กลุมความพยายามตอรองรางวัล เปนกลุมที่
มองความพึงพอใจจากรายได เงินเดือน และผลตอบแทน
อื่น ๆ กลุมน้ี ไดแก กลุมบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัย
แมนเชสเตอร (Manchester Business School) 

4.  กลุมอุดมการณทางการจัดการมองความพึง
พอใจจากพฤติกรรมการบริหารงานขององคกร ไดแก 
Crogier M. และ Coulder G.M. 

5.  กลุมเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน 
ความพึงพอใจงานเกิดจากเน้ือหาของตัวงาน กลุมแนวคิดน้ี
มาจากสถาบันทาวิสตอค(Tavistock Institute) มหาวิทยาลัย
ลอนดอน 
 ดังน้ัน จึงสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง  
ความพึงพอใจในเ งินเ ดือน   ค าตอบแทนและสิทธิ



 

 

ประโยชนของขาราชการตํารวจที่ปฏิบัติงาน ณ สถานี
ตํารวจนครบาลหนองแขม 
              เทพวิทูร ฉางขาวไทย  (2544:บทคัดยอ) ศึกษา 
ปจจัยที่มีผลตอการสร างขวัญและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ผลการ 
ศึกษาพบวา ตํารวจตระเวนชายแดน มีความคิดเห็นวา 
ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยแวดลอมโดยรวมมีผลตอการ
สรางขวัญและแรงจูงใจในระดับที่คอนขางมาก ไดแก การ
ไดรับการยอมรับจากบุคคลตางๆ การท่ีสามารถปองกัน
และแกไขปญหา และ ประสบผลสําเร็จในงานที่รับผิดชอบ 
การที่ ไดทํ างานที่ เปนงานที่ท าทาย  มีโอกาสแสดง
ความสามารถอยางเต็มที่ การไดรับผิดชอบงานอยางเต็มที่ 
และ การไดรับการเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนงที่สูงขึ้น สวนใน
ดานความคาดหวังในงาน ตํารวจตระเวนชายแดนมีความ
คาดหวังที่จะมีโอกาสไดรับเงินเดือนและรายไดอื่นๆ ที่
สูงขึ้น การไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา การมี
ชีวิตครอบครัวที่สามารถอยูพรอมหนา  รวมไปถึงการได
ทํางานที่ตรงกับความรูความสามารถ และ  การไดรับ
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ 
            พรรณพิทย  กาล ธิยา นันท  ( 2543:บทคัดย อ ) 
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝาย
บริการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  พบวาแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฝายบริการอยูในระดับปานกลาง
ทุกด าน   เ รี ยงตามลํา ดับมากไปหานอย   คือ   ด าน
ความสําเร็จในการทํางาน  ดานการยอมรับนับถือ  ดาน
ความรับผิดชอบ  ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  
ผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน  ดานเงินเดือนและ
สวัสดิการ  ดานนโยบายและการบริหารงาน   ดานความ
มั่นคงในงาน  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และดาน
คว ามก า วหน า ใน ตํ า แหน งหน า ที่ ก า ร ง าน   ด า น
สภาพแวดลอมในการทํางานและดานความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่การงาน 

ศิวะกราน ตนสงวน (2549:บทคัดยอ) ศึกษา 
ขวัญในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน ใน
สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44 คายพญา
ลิไทย   จังหวัดยะลา     ผลการ 
ศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางมีขวัญในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก โดย อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายไดที่
แตกตางกันจะมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนสภาพสมรส ระยะเวลาใน
การทํางาน และ ลักษณะงานที่ตางกัน จะมีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงานที่ไมตางกัน 

ศุภชัย จันทรา (2551:บทคัดยอ) ศึกษา ขวัญ
กําลังใจและความเครียดในการทํางานของชุดปฏิบัติการ
สืบสวนปราบปรามยาเสพติดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
ผลการศึกษาพบวา  ขวัญกําลังใจในการทํางานอยูใน
ระดับสูง โดยปจจัยแวดลอม ไดแก สภาพการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา โอกาสความกาวหนา 
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน รายไดจากการปฏิบัติงาน 
และสิทธิประโยชนที่ไดรับ  มีความสัมพันธ กับขวัญ
กํ า ลั ง ใจของ เ จ าหน าที่ ของ ชุดป ฏิบั ติก ารสืบสวน
ปราบปรามยาเสพติดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่
เก่ียวของดังกลาวมา  ผูวิจัยจึงนํามากําหนดกรอบแนวคิด ในการ
วิจัยดังน้ี 
 

ตัวแปรอิสระ    
(Independent Variables)                                              
 - ความพึงพอใจในเงินเดือน คาตอบแทน  
   และสิทธิประโยชน 
-  ความพรอมดานเครื่องมือ อุปกรณ ในการ 
   ปฏิบัติงาน 
-  ความตองการดานความสัมพันธกับเพ่ือน 
   รวมงาน 
-  ความตองการเกียรติยศ ช่ือเสียง 
-  ความตองการความกาวหนา 
 



 

 

ตัวแปรตาม       
 (Dependent Variables) 
ขวัญกําลังในการปฏิบัติงาน 
-  ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน 
-  ความสุขในการปฏิบัติงาน 
-  ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 
-  ความรูสึกตอองคการมีความมั่นคง 
-  ความรูสึกดีตอองคกร 
 
4. รูปแบบการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research)  และเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงเปน 4  สวน ในสวน
แรกเปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  
สวนที่สองเปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาลหนองแขม สวนที่สามเปนแบบสอบถาม
เก่ียวกับระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจําแนก
เปนรายดาน ไดแก ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน  ความสุข
ในการปฏิบัติงาน  ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน  และ
ความรูสึกตอองคการมีความมั่นคง  และสวนที่สี่ เปน
คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่ง
เปนคําถามปลายเปดที่ตองการใหขาราชการตํารวจแสดง
ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่   
การสุมตัวอยาง 

ในการวิจัยครั้งน้ีผู วิจัยได  กําหนดวิธีการสุม
ตัวอยางแบบอยางงาย(sample random sampling) โดยเก็บ
ขอมูลจากขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลหนอง
แขม  จํานวน 155  คน  ระยะเวลาในการเก็บศึกษาขอมูล
ต้ังแตสัปดาหที่ 1 และ 2 ของเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2554 
เน่ืองจากเปนหวงเวลาที่เจาหนาที่ตองเขามารับทราบการ
ปฏิบัติงานและรายงานความคืบหนาประจําเดือน ทําใหมี
เจาหนาที่ตํารวจมาปฏิบัติงานครบทุกสายงาน 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 

เมื่อผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเสร็จ
เรียบรอยแลว ไดนําแบบสอบถามมาทําการประมวลผล
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  เพ่ือประมวลผล
ขอมูลทั้งหมดโดยสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ   

คาความถี่ (Frequency) คือ จํานวนคาที่ผูตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบ ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
ความพึงพอใจในเงินเดือน คาตอบแทนและสิทธิประโยชน  
ความพรอมดานเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน  ความ
ตองการดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน   ความ
ตองการเกียรติยศช่ือเสียง  ความตองการความกาวหนา 
 คารอยละ (Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูล  
ความพึงพอใจในเงินเดือน คาตอบแทนและสิทธิประโยชน  
ความพรอมดานเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน  ความ
ตองการดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน   ความ
ตองการเกียรติยศช่ือเสียง  ความตองการความกาวหนาและ
ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไคสแควร (Chi-Square) และ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   (Gamma) 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
1. ขอมูลสวนบุคคล   
ขาราชการสวนใหญ  เปนเพศชาย   คิดเปนรอย

ละ93.5  สวนใหญมีอายุระหวาง 41-50  ป เปนจํานวนมาก
ที่สุด  จํานวน 76 คน  คิดเปนรอยละ 49.0  สวนใหญมียศ
ตํ่ากวาสัญญาบัตร คิดเปนรอยละ  80  และมีอายุการทํางาน
ต้ังแต  11 – 15  ป  รอยละ  62.6    สวนใหญขาราชการ
ตํารวจมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  รอยละ 60.6   มี
ระดับเงินเดือนต้ังแต 10,000 – 30,000 บาท   
            2.  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม  ใน
ดานตาง ๆ  อันประกอบดวย ความพึงพอใจในเงินเดือน 
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน ระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง  สวนใหญเห็นวา เงินเดือน คาตอบแทนที่
ไดรับเหมาะสมสอดคลองกับตําแหนงหนาที่ และภารกิจ
งานที่รับผิดชอบ   รอยละ  56.1 รองลงมา คาตอบแทนและ



 

 

สิทธิประโยชนอื่นๆ  ที่ไดรับจากหนวยงาน  เชน   คา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีความเหมาะสมสอดคลอง
กับตําแหนงหนาที่ และภารกิจงานที่รับผิดชอบ   รอยละ 
54.8  ใหความสําคัญกับเงินเดือนคาตอบแทน มากกวาช้ัน
ยศ รอยละ 42.6  และ วาเงินเดือนคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนอื่นๆ ที่ไดรับในปจจุบัน เหมาะสมเพียงพอตอ
การดํารงชีพ รอยละ 41.9 
           ความพึงพอใจในความพรอมในดานวัสดุอุปกรณใน
การปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก  เรื่อง 
วัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานมีความทันสมัย  คิดเปน
รอยละ  51.6  วัสดุอุปกรณมีจํานวนเพียงพอตอการใชงาน  
รอยละ  51.0 ความเหมาะสมของอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน  รอยละ  49.7 และอุปกรณมีคุณภาพและมี
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่สําเร็จรูปที่ใชในการปฏิบัติงานคิด
เปนรอยละ43.9     
           ความพึงพอใจในความตองการดานความสัมพันธ
ระหวางผูรวมงาน  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
โดยเฉพาะสามารถปรึกษาปญหากับเพ่ือนรวมงานได  เมื่อ
เกิดปญหาในการปฏิบัติงาน ระดับมาก  คิดเปนรอยละ 
52.9  และเพ่ือนรวมงานไมมีการแบงพรรคแบงพวกในการ
ปฏิบัติงาน  คิดเปนรอยละ  34.8  สวนใหญใหความสําคัญ 
เพ่ือนรวมงานมีความเปนมิตรและสัมพันธอันดีระหวางกัน
ในการปฏิบัติงานในหนวยงาน อยูในระดับปานกลาง   คิด
เปนรอยละ  52.6  
           ความพึงพอใจในดานความตองการเกียรติยศ
ชื่อเสียง ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก  ประเด็นที่ความคิดเห็นของขาราชการตํารวจเปนที่
ยอมรับของผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน  รอยละ 76.1  
มอบรางวัลใหทานอยางเหมาะสม รอยละ 65.8  และ1 
ผูบังคับบัญชาและองคการยกยองเมื่อปฏิบัติหนาที่ไดตรง
ตามวัตถุประสงค  รอยละ  46.5  สวน การไดรับการยกยอง
จากบุคคลอื่นในสังคม จากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานใน
องคการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รอยละ  52.9 

          ด านความพึงพอใจด านความตองการโอกาส
ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีของขาราชการตํารวจ 
สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ประเด็นที่ไดรับการพิจารณา
ความดีความชอบจากผูบังคับบัญชาอยางทัดเทียมกัน คิด
เปน     รอยละ  83.9 อาชีพรับราชการในหนวยงานมี
ความกาวหนาทัดเทียมกับหนวยงานอื่นในระดับเดียวกัน 
ไดรับมอบหมาย เอื้อโอกาสใหมีความกาวหนาในหนาที่  
อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ  62.6   36.8  
ตามลําดับ  ไดรับโอกาสสนับสนุนใหศึกษาตอ/ดูงาน/
ฝกอบรม/หรือพัฒนาความรูที่ เ ก่ียวของกับงานท่ีทาน
ปฏิบัติ   อยูในระดับปานกลางและมาก  คิดเปนรอยละ  
36.8 

3.  ปจจัยเก่ียวกับขวัญกําลังใจในการปฎิบัติงาน
ของขาราชการ ตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม   
ผลการศึกษาพบวา   
             ขาราชการมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
ทั้งในเวลาราชการ  และ  นอกเวลาราชการ มีความพึง
พอใจระดับมากที่สุด   คิดเปนรอยละ 52.9  และมีความเต็ม
ใจในการปฏิบัติงาน  ที่ไดรับมอบหมาย มีความพึงพอใจ
ระดับมาก  คิดเปนรอยละ 65.8 มีความยินดีชวยเหลือใน
องคกรเสมอ มีความพึงพอใจระดับมาก  รอยละ 63.9  
พรอมที่จะสนับสนุนนโยบายตางๆ ขององคกรและพรอม
ที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง มีความพึงพอใจระดับมาก  รอยละ 
60.6   

4.  การทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมติฐานที่  1  ตํารวจที่มีความพึงพอใจใน
เงินเดือน คาตอบแทนและสิทธิประโยชนสูง จะมีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่มากกวาตํารวจที่มีความพึง
พอใจในเงินเดือน คาตอบแทนและสิทธิประโยชนตํ่า 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา   : ความพึงพอใจ
ใน เ งิ น เ ดื อน  ค า ต อบแทนและสิ ท ธิ ป ร ะ โ ยชน มี
ความสัมพันธกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานขาราชการ



 

 

ตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม  อยางมีนัยทาง
สถิติที่ระดับ .05  ดังน้ัน  จึงยอมรับสมมติฐานที่  1 

สมมติฐานที่  2  ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่โดยมีความ
พรอมดานเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานสูง จะมีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ มากกวาตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่
โดยมีความพรอมดานเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน
ตํ่า 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา   : ความพึงพอใจ
โดยมีความพรอมดานเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานขาราชการ  
ตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม   อยางมีนัยทาง
สถิติที่ระดับ .05  ดังน้ัน  จึงยอมรับสมมติฐานที่  2 

สมมติฐานที่  3  ตํารวจที่มีความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานสูง จะมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่มากกวา
ตํารวจ ที่มีความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานตํ่า 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา   : ความพึงพอใจ
ดานมีความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานขาราชการ  ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาลหนองแขม   อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05  
ดังน้ัน  จึงยอมรับสมมติฐานที่  3 

สมมติฐานที่  4  ตํารวจที่ไดรับเกียรติยศช่ือเสียง
ในการทํางานสูง จะมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
มากกวาตํารวจที่ไดรับเกียรติยศช่ือเสียงในการทํางานตํ่า 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา   : ความพึงพอใจ
ไดรับเกียรติยศช่ือเสียงในการทํางานมีความสัมพันธกับ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานขาราชการ  ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาลหนองแขม   อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05  
ดังน้ัน  จึงยอมรับสมมติฐานที่  4 

สมม ติ ฐ านที่   5  ตํ า ร ว จที่ ไ ด รั บ โ อ ก า ส
ความกาวหนาสูง จะมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่
มากกวาตํารวจที่มีไดรับโอกาสความกาวหนาตํ่า 

ผลการพิสูจนสมมติฐาน พบวา  ความพึงพอใจ
ดานไดรับโอกาสความกาวหนามีความสัมพันธกับขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานขาราชการ  ตํารวจ สถานีตํารวจ

นครบาลหนองแขม    อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ  .05  
ดังน้ัน  จึงยอมรับสมมติฐานที่  5 
 

6. ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่ทําใหเกิดขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ  ตํารวจ สถานี
ตํารวจนครบาลหนองแขม   ผูวิจัยขอเสนอขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่อาจเปนประโยชนตอการเสริมสรางขวัญ
กําลังใจของตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลหนองแขม  ดังน้ี 

1. การไดรับการยกยองจากบุคคลอื่นในสังคม 
จากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานในองคการในดานความ
พึงพอใจในการไดรับการยอมรับในองคการ ควรปรับปรุง
เ น่ืองจากอยู ในระดับปานกลาง   ความคิด เห็นและ
ขอเสนอแนะไดรับการยอมรับจากองคการ และสามารถ
นําไปพัฒนาองคการได    

2. ตํารวจในสถานีตํารวจนครบาลหนองแขม      
ตองการใหขาราชการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได
เต็มที่และนํามาพิจารณาและปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติ 
จัดใหมีการประชุมทุกสัปดาห  คํานึงถึงอัตราเงินเดือนและ
สวัสดิการของขาราชการเปนอยางมาก  เพราะลวนแต
นําไปการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3.  จัดอุปกรณใหมีคุณภาพและมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่สําเร็จรูปที่ใชในการปฏิบัติงาน ไดทันสมัย
ตอระบบสารสนเทศซึ่งใหมีมากกวาในปจจุบัน    ให
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือโอกาสสนับสนุนใหศึกษาตอ/ดูงาน/ฝกอบรม/หรือ
พัฒนาความรูที่เก่ียวของกับงานที่ปฏิบัติ    
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