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บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

                การวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ       

ชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการตํารวจชั้นประทวน ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จํานวน 350 คน จากนั้นวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS .FOR  

WINDOWS  ชวยในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล เสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีบรรยาย

ประกอบตารางตามลําดับ ดังนี้

                4.1  ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไป

                       4.1.1  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวยชั้นยศ อายุตัว อายุราชการ

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  ฐานะทางเศรษฐกิจและจํานวนบุตรในความอุปการะ ดังตาราง 4

                       4.1.2  ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอม ประกอบดวยสายงาน การฝกอบรมเพิ่มเติมและ

เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ดังตาราง 5

                       4.1.3  ผลการวิเคราะหปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบดวยวัสดุอุปกรณ

ความรวมมือจากประชาชนและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ดังตาราง 6

                4.2  ตอนที่ 2 ระดับขวัญและกําลังใจของขาราชการตํารวจ

                       4.2.1  ผลการวิเคราะหระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ

แยกเปนรายดาน คือดานความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ทํา

ความรับผิดชอบ ความกาวหนา นโยบายและการบริหาร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธกับ

เพื่อนรวมงาน สภาพการทํางาน รายไดและผลประโยชนเกื้อกูล ดังตาราง 7 -16

                       4.2.2  ผลการวิเคราะหระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ

เปนการสรุปรวมทุกดาน ดังตาราง 17

                       4.2.3  คาสถิติทดสอบระดับขวัญและกําลังใจ (One Sample t – test ) ดังตาราง 18

                4.3  ตอนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการตํารวจ ดังตาราง 19 - 21

                4.4  ตอนที่ 4 ปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน
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4.1  ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหลักษณะทั่วไป

ตาราง 4  ลักษณะของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ

1. ชั้นยศ

พลตํารวจ    7     2.0

สิบตํารวจตรี  38   10.9

สิบตํารวจโท              98   28.0

สิบตํารวจเอก  56   16.0

จาสิบตํารวจ  76           21.7

นายดาบตํารวจ  75   21.4

รวม            350             100.0

2. อายุตัว

นอยกวา 30 ป   80   22.9

31-40 ป             162   46.3

41-50 ป   80   22.9

51 ป ขึ้นไป   26                 7.4

ไมตอบ     2       .6

รวม 350 100.0

X = 36.93 ,  S.D. = 7.935 ,  MIN. = 23 ,   MAX. = 58

3. อายุราชการ

1-10 ป 152  43.4

11-20 ป 107  30.6

21-30 ป    67  19.1

31 ป ขึ้นไป   23    6.6
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ตาราง 4  (ตอ)

 ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ

ไมตอบ    1      .3

รวม 50            100.0

X  = 14.82 ,  S.D = 8.817  ,  MIN. = 1,  MAX. = 37

4. ระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา 218  62.3

ปวช.   30    8.6

ปวส.   10    2.9

อนุปริญญา     7    2.0

ปริญญาตรี   82  23.4

สูงกวาปริญญาตรี     1      .3

ไมตอบ     2      .6

รวม 350            100.0

5. สถานภาพสมรส

โสด   78              22.3

สมรส 266              76.0

หมาย-หยาราง     5                1.4 

ไมตอบ     1     .3

รวม 350            100.0

6. ฐานะทางเศรษฐกิจ(รายไดตอเดือน)

นอยกวา 10,000 บาท 152                          43.4

10,001-20,000 บาท 107              30.6

20,001-30,000 บาท   67              19.1

30,001 บาทขึ้นไป   23    6.6
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ตาราง 4  (ตอ)

 ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ

ไมตอบ     1       .3

รวม 350            100.0

X = 13,465.71 ,  S.D =  6,885.090  , MIN. = 5,200 ,  MAX. = 45,000

7. จํานวนบุตรในความอุปการะ

ยังไมมีบุตร  104  29.9

มีบุตร 1 คน   88  25.3

มีบุตร 2 คน 115  33.0

มีบุตร 3 คน   31    8.9

มีบุตร 4 คน     7    2.0

มีบุตร 5 คน     2     .6

มีบุตร 6 คน     1     .3

ไมตอบ     2     .6

รวม 350           100.0

X = 1.31 ,  S.D = 1.113 ,   MIN. = 0 ,   MAX.  = 6

                จากตาราง 4 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ   มียศสิบตํารวจโทจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 

28  รองลงมามียศ จาสิบตํารวจ จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 21.7 นายดาบตํารวจ จํานวน 75 คน 

คิดเปนรอยละ 21.4 สิบตํารวจเอกจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 16    สิบตํารวจตรี จํานวน 38 คน คิด

เปนรอยละ 10.9 และนอยที่สุดคือพลตํารวจ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2

                อายุตัว พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุในชวงระหวาง 31-40 ป จํานวน 162 คน คิดเปน

รอยละ 46.3 รองลงมามีอายุนอยกวา 30 ปและมีอายุในชวงระหวาง 41-50 ป จํานวนเทากันคือชวงละ 

จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 22.9 และนอยที่สุดคืออายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 

7.4  อายุนอยที่สุดคือ 23 ป อายุมากที่สุดคือ 58 ป  อายุเฉลี่ยเทากับ 36.93 ป
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                อายุราชการ      พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุราชการในชวง 1-10 ป จํานวน 152 คน 

คิดเปนรอยละ 43.4 รองลงมามีอายุราชการในชวง 11-20 ป จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 30.6 อายุ

ราชการในชวง 21-30 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 19.1 อายุราชการ 31 ปขึ้นไป จํานวน 23 คน 

คิดเปนรอยละ 6.6  อายุราชการนอยที่สุดคือ 1 ป อายุราชการมากที่สุดคือ 37 ป อายุราชการเฉลี่ย  

เทากับ 14.82 ป

                ระดับการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจํานวน       

218 คน คิดเปนรอยละ 62.3 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 

23.4 จบการศึกษาระดับ ปวช. จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 8.6 จบการศึกษาระดับ ปวส. จํานวน    

10 คน คิดเปนรอยละ 2.9 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2 และจบการ

ศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ .3

                สถานภาพสมรส พบวากลุมตัวอยางสวนใหญสมรสแลว จํานวน 266 คน คิดเปนเปนรอยละ 

76 รองลงมายังเปนโสด จํานวน 78 คน  คิดเปนรอยละ 22.3     เปนหมาย-หยาราง จํานวน 5 คน คิด

เปนรอยละ 1.4

                ฐานะทางเศรษฐกิจ(รายไดตอเดือน) พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดนอยกวา 10,000

บาทตอเดือน จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 43.4 รองลงมามีรายไดในชวง 10,001-20000 บาท     

ตอเดือน จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 30.6  มีรายไดในชวง 20,001-30000 บาทตอเดือน จํานวน 

67 คน คิดเปนรอยละ 19.1 และมีรายได 30,001 บาทขึ้นไปตอเดือน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.6 

กลุมตัวอยางมีรายไดต่ําสุด 5,200 บาทตอเดือน รายไดสูงสุด 45,000 บาทตอเดือนและพบวา        

กลุมตัวอยางทั้งหมดมีรายไดเฉลี่ยเทากับ 13,465.71 บาทตอเดือน

                จํานวนบุตรในความอุปการะ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนบุตรในความอุปการะ   

2 คน จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 33 รองลงมายังไมมีบุตรในความอุปการะ จํานวน 104 คน      

คิดเปนรอยละ 29.9   มีจํานวนบุตรในความอุปการะ 1 คน จํานวน 88 คน   คิดเปนรอยละ 25.3         

มีจํานวนบุตรในความอุปการะ 3 คน จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 8.9 มีจํานวนบุตรในความอุปการะ 

4 คน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2 มีจํานวนบุตรในความอุปการะ 5 คน จํานวน ๒ คน คิดเปนรอยละ 

.6 และมีจํานวนบุตรในความอุปการะ 6 คน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ .3
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ตาราง 5  ลักษณะของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยแวดลอม

ปจจัยแวดลอม จํานวน   รอยละ

สายงาน

งานอํานวยการ งานธุรการ 120 34.3

สืบสวน ปราบปราม จราจร 228 65.1

ไมตอบ     2     .6

รวม 350           100.0

การฝกอบรมเพิ่มเติม

เคยฝกอบรม 288   82.3

ไมเคยฝกอบรม    55   15.7

ไมตอบ      7     2.0

รวม 350 100.0

เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน

ชุมชนเมือง 100   28.6

ชุมชนกึ่งเมือง   55   15.7

ชุมชนชนบท 195   55.7

รวม 350 100.0

                จากตาราง 5 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานอยู ในสายงานสืบสวน ปราบปราม 

จราจร จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 65.1 รองลงมาอยูในสายงานอํานวยการ งานธุรการ จํานวน 

120 คน คิดเปนรอยละ 34.3  กลุมตัวอยางสวนใหญเคยผานการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ จํานวน 288 

คน คิดเปนรอยละ 82.3 รองลงมายังไมเคยผานการฝกอบรม จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 15.7       

และกลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานในเขตชุมชนชนบท จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 55.7        

รองลงมาปฏิบตัิงานในเขตชุมชนเมือง จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 28.6 และชุมชนกึ่งเมือง จํานวน 

55คน คิดเปนรอยละ  15.7
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ตาราง 6  ลักษณะของกลุมตัวอยาง จําแนกตามปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน จํานวน  รอยละ

วัสดุอุปกรณ

ไมไดรับการสนับสนุน   50   14.3

ไดรับการสนับสนุนบาง 274   78.3

ไดรับการสนับสนุนทุกอยาง    24     6.9

ไมตอบ     2       .6

รวม 350 100.0

ความรวมมือจากประชาชน

ไมไดรับความรวมมือเลย     9     2.6

ไดรับความรวมมือนอย 241   68.9

ไดรับความรวมมือดวยดี   98   28.0

ไมตอบ     2       .6

รวม 350 100.0

สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

มีบางอยาง 243   69.4

มีครบถวน 103   29.4

ไมตอบ     4     1.1

รวม 350 100.0

                จากตาราง 6 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานโดยไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ

บาง จํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 78.3 รองลงมาไมไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ จํานวน 50 คน 

คิดเปนรอยละ 14.3 และไดรับการสนับสนุนทุกอยาง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.9
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                กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับความรวมมือจากประชาชนนอย จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 

68.9   รองลงมาไดรับความรวมมือดวยดี จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 28  และไมไดรับความรวมมือ

เลย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.6

                กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานโดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงบางอยาง จํานวน    

243 คน คิดเปนรอยละ 69.4 รองลงมาปฏิบัติงานโดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวน จํานวน      

103 คน คิดเปนรอยละ  29.4

4.2  ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหระดับขวัญและกําลังใจของขาราชการตํารวจ

ตาราง 7  ระดับขวัญและกําลังใจดานความสําเร็จในการทํางาน

ความสําเร็จในการทํางาน                     X          S.D.      ระดับขวัญกําลังใจ

1.ทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตามปกติ

   สําเร็จตามเปาหมาย                                                      4.05       .571 สูง

2.ทานไมอยากทํางานมากเพราะยิ่งทํางานก็ยิ่งผิดพลาดมาก  3.28      1.148          ปานกลาง

3.วิธีการที่ทานใชในการปฏิบัติงานไดรับความสนใจ

   จากเพื่อนรวมงาน                                                           3.58       .705 สูง

4.ผูรวมงานมีสวนชวยใหงานของทานประสบความสําเร็จ        4.07       .725   สูง

5.ผลสําเร็จของงานมีสวนชวยใหประชาชนมีความปลอดภัย

   ในชีวิตและทรัพยสิน                                                        4.17       .675 สูง

6.ทานภาคภูมิใจในอาชีพ,เกียรติยศของทาน                          4.46      .632 สูง

   รวม    3.93       .427 สูง

                จากตาราง 7 พบวาขวัญและกําลังใจดานความสําเร็จในการทํางาน ในภาพรวมอยูใน

ระดับสูงเมื่อพิจารณารายขอสวนใหญอยูในระดับสูง มจีํานวน 5 ขอ คือปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
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ตามปกติสําเร็จตามเปาหมาย  วิธีการที่ใชในการปฏิบัติงานไดรับความสนใจจากเพื่อนรวมงาน  ผูรวม

งานมีสวนชวยใหงานประสบความสําเร็จ  ผลสําเร็จของงานมีสวนชวยใหประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินและมีความภาคภูมิใจในอาชีพ,เกียรติยศ   รองลงมาขวัญและกําลังใจอยูในระดับ

ปานกลาง คือไมอยากทํางานมากเพราะยิ่งทํางานก็ยิ่งผิดพลาดมาก

ตาราง 8  ระดับขวัญและกําลังใจดานการไดรับการยอมรับนับถือ

การไดรับการยอมรับนับถือ                                                       X            S.D.      ระดับขวัญกําลังใจ

1.ผูบังคับบัญชาใหคําชมเชยในการปฏิบัติงานของทาน      3.68 .676      สูง

2.หนวยงานของทานเห็นวาทานเปนคนสําคัญซึ่งจะทําให

   การดําเนินงานตาง ๆ สําเร็จดวยดี      3.49 .743          ปานกลาง

3.ผูรวมงานขอคําแนะนําจากทาน      3.69 .616          สูง

4.ประชาชนมักมองวาตํารวจชอบรีดไถ ใชอํานาจหนาที่

   แสวงหาผลประโยชน      2.35          1.091          ต่ํา

                                                                                                       

   รวม      3.29 .521        ปานกลาง

                จากตาราง 8 พบวาขวัญและกําลังใจดานการไดรับการยอมรับนับถือในภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอสวนใหญอยูในระดับสูง มีจํานวน 2 ขอ คือผูบังคับบัญชาใหคําชมเชย

ในการปฏิบัติงาน ผูรวมงานขอคําแนะนํา รองลงมาขวัญและกําลังใจอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน   

1 ขอ คือหนวยงานเห็นวาเปนคนสําคัญซึ่งจะทําใหการดําเนินงานตาง ๆ สําเร็จดวยดี สวนขวัญและ

กําลังใจอยูในระดับตํ่า มีจํานวน 1 ขอ  คือประชาชนมักมองวาตํารวจชอบรีดไถ ใชอํานาจหนาที่แสวง

หาผลประโยชน
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ตาราง 9  ระดับขวัญและกําลังใจดานลักษณะของงานที่ทํา

ลักษณะของงานที่ทํา                                                        X            S.D.      ระดับขวัญกําลังใจ

1.งานที่ปฏิบัติสอดคลองกับความสามารถ

   และความถนัดของทาน 3.94 .734        สูง

2.งานที่ปฏิบัติมีวิธีการและเปาหมายที่ชัดเจน 3.82 .718        สูง

3.งานที่ปฏิบัติ ซ้ําซาก จําเจ นาเบื่อหนาย

   ไมเพิ่มพูนประสบการณ 2.95 1.141        ปานกลาง

4.งานในหนาที่ของทานมีโอกาสผิดพลาดงาย

   มีความเสี่ยงสูงกวางานหนาที่อ่ืน 2.31 1.041        ต่ํา

5.ปริมาณงานในความรับผิดชอบของทานมีมากเกินไป 2.80 .985        ปานกลาง

   รวม 3.15 .550        ปานกลาง

                จากตาราง 9 พบวาขวัญและกําลังใจดานลักษณะของงานที่ทําในภาพรวมอยูในระดับ   

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอสวนใหญอยูในระดับสูงและปานกลาง ขวัญและกําลังใจในระดับสูง     

มีจํานวน 2 ขอ คืองานที่ปฏิบัติสอดคลองกับความสามารถและความถนัด  งานที่ปฏิบัติมีวิธีการและ

เปาหมายที่ชัดเจน ขวญัและกําลังใจในระดับปานกลางมีจํานวน 2 ขอ คือ งานที่ปฏิบัติ ซ้ําซาก จําเจ 

นาเบื่อหนาย   ไมเพิ่มพูนประสบการณ ปริมาณงานในความรับผิดชอบมีมากเกินไป สวนขวัญและ

กําลังใจในระดับตํ่ามีจํานวน 1 ขอ คือ งานในหนาที่มีโอกาสผิดพลาดงาย มีความเสี่ยงสูงกวางาน   

หนาที่อ่ืน
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ตาราง 10  ระดับขวัญและกําลังใจดานความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ                                                                X                  S.D.     ระดับขวัญกําลังใจ

1.ทานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการวางแผน 3.38 .919      ปานกลาง

2.ทานมีโอกาสใชความคิด ริเร่ิม สรางสรรคในการ

   ปฏิบัติงาน 3.57 .839      สูง

3.ทานมีความเปนอิสระในการเลือกวิธีปฏิบัติงาน

   ดวยตนเอง 3.18 .910       ปานกลาง

4.ผูบังคับบัญชามอบอํานาจและการตัดสินใจใหทาน

   ในการปฏิบัติงาน 3.33 .918        ปานกลาง

5.ผูบังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานของทาน

   อยางใกลชิด มิเชนนั้นอาจเกิดการเสียหาย 2.60 .989        ปานกลาง

   รวม 3.21 .530        ปานกลาง

                จากตาราง 10 พบวาขวัญและกําลังใจดานความรับผิดชอบในภาพรวมอยูในระดับ        

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอสวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 4 ขอ คือ มีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นในการวางแผน มีความเปนอิสระในการเลือกวิธีปฏิบัติงานดวยตนเองบังคับบัญชามอบอํานาจ

และการตัดสินใจใหในการปฏบิัติงาน ผูบังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิด มิเชนนั้นอาจ

เกิดการเสียหาย สวนขวัญและกําลังใจในระดับสูง มีจํานวน 1 ขอ คือมีโอกาสใชความคิด ริเร่ิม       

สรางสรรคในการปฏิบัติงาน
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ตาราง 11  ระดับขวัญและกําลังใจดานความกาวหนา

ความกาวหนา                                                                  X                S.D.       ระดับขวัญกําลังใจ

1.งานที่ปฏิบัติมีลักษณะเพิ่มพูนความรู ทักษะ

   และความชํานาญชวยใหกาวหนาได 3.68       .911      สูง

2.ทานไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา

   ใหศึกษาเพิ่มเติม 3.82           .787      สูง

3.ทานมีโอกาสไดรับการพิจารณาความดีความชอบ

   ตามปริมาณงาน 3.40           1.004      ปานกลาง

4.ทานมีความเชื่อวาการพิจารณาความดีความชอบ

   เปนระบบอุปถัมภ 2.15       1.007      ต่ํา

5.หากทานยงัคงทํางานในหนาที่เดิม คงไมมีโอกาส

   กาวหนาในชีวิตราชการ 3.11        .998      ปานกลาง

   รวม 3.23        .578      ปานกลาง

                จากตาราง 11 พบวาขวัญและกําลังใจดานความกาวหนาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณารายขอสวนใหญอยูในระดับสูงและปานกลาง ขวัญและกําลังใจในระดับสูง มีจํานวน 2 ขอ 

คืองานที่ปฏิบัติมีลักษณะเพิ่มพูนความรู ทักษะและความชํานาญชวยใหกาวหนาได ไดรับการ

สนับสนุนจากผูบังคับบัญชาใหศึกษาเพิ่มเติม ขวัญและกําลังใจในระดับปานกลาง มีจํานวน 2 ขอ คือ 

มีโอกาสไดรับการพิจารณาความดีความชอบตามปริมาณงาน   หากยังคงทํางานในหนาที่เดิมคงไมมี

โอกาสกาวหนาในชีวิตราชการ สวนขวัญและกําลังใจในระดับต่ํามีจํานวน1 ขอคือ มีความเชื่อวา     

การพิจารณาความดีความชอบเปนระบบอุปถัมภ
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ตาราง 12  ระดับขวัญและกําลังใจดานนโยบายและการบริหาร

นโยบายและการบริหาร                                                     X                S.D.         ระดับขวัญกําลังใจ

1.นโยบายของหนวยที่กําหนดไว ชัดเจน เขาใจงาย

   ทานสามารถปฏิบัติตามนโยบายได 3.79        .772        สูง

2.กอนการทํางานจะมีการประชุมช้ีแจงนโยบาย

   ใหทราบ 3.81        .746        สูง

3.ทานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น

   เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย 3.39        .913        ปานกลาง

4.ผูบังคับบัญชาชอบใชอํานาจสั่งการโดยไมฟง

   ความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 2.85        1.067        ปานกลาง

5.ผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน

   สอดคลองกับนโยบาย 3.69        .824        สูง

      

   รวม 3.50        .582        สูง

                จากตาราง 12 พบวาขวัญและกําลังใจดานนโยบายและการบริหารในภาพรวมอยูใน    

ระดับสูง เมื่อพิจารณารายขอสวนใหญอยูในระดับสูง มีจํานวน 3 ขอ คือ นโยบายของหนวยที่กําหนด

ไวชัดเจน เขาใจงาย  สามารถปฏิบัติตามนโยบายได  กอนการทํางานจะมีการประชุมชี้แจงนโยบายให

ทราบ ผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัตงิานสอดคลองกับนโยบาย สวนขวัญและกําลังใจ

ในระดับปานกลาง มีจํานวน 2 ขอ คือ มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย และผูบังคับบัญชาชอบใชอํานาจสั่งการโดยไมฟงความคิดเห็นของ               

ผูใตบังคับบัญชา
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ตาราง 13  ระดับขวัญและกําลังใจดานการปกครองบังคับบัญชา

การปกครองบังคับบัญชา                                                  X              S.D.        ระดับขวัญกําลังใจ

1.ผูบังคับบัญชาใหโอกาสแสดงความคิดเห็นในการ

   ปฏิบัติงาน 3.70      .868      สูง

2.ผูบังคับบัญชาของทานเครงครัดตอระเบียบวินัย 3.78      .772      สูง

3.ผูบังคับบัญชาใหโอกาสทานชี้แจงเหตุผล

   หรือความจําเปนเมื่อทานไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ 3.74      .822      สูง

4.ผูบังคับบัญชามีความยุติธรรมในการมอบหมาย

   หนาที่ใหทานปฏิบัติ 3.65      .870      สูง

5.ผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระบบ

   อุปถัมภมากกวาพิจารณาที่ผลงาน 2.61      1.247      ปานกลาง

   รวม 3.49      .620      ปานกลาง

                จากตาราง 13 พบวาขวัญและกําลังใจดานการปกครองบังคับบัญชาในภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ สวนใหญอยูในระดับสูง มีจํานวน 4 ขอ คือ ผูบังคับบัญชาใหโอกาส

แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาเครงครัดตอระเบียบวินัย   ผูบังคับบัญชาใหโอกาส

ชี้แจงเหตุผลหรือความจําเปนเมื่อไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ ผูบังคับบัญชามีความยุติธรรมในการมอบ

หมายหนาที่ใหปฏิบัติ สวนขวัญและกําลังใจระดับปานกลางมีจํานวน1 ขอ คือ ผูบังคับบัญชาพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนตามระบบอุปถัมภมากกวาพิจารณาที่ผลงาน
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ตาราง 14  ระดับขวัญและกําลังใจดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน                                          X              S.D.        ระดับขวัญกําลังใจ

1.ทานปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงานอยางมีความสุข

   และเปนกันเอง 4.00      .709      สูง

2.เกิดความแตกแยก แบงพรรคพวกในระหวาง

   เพื่อนรวมงาน 3.18      1.158      ปานกลาง

3.เพื่อนรวมงานมีความเอื้อเฟอ เผื่อแผตอทาน

   เปนอยางดี 3.80      .675          สูง

4.เพื่อนรวมงานใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน

   เปนอยางดี 3.83      .661      สูง

5.หากทานมีปญหาในการปฏิบัติงานหรือเร่ืองสวนตัว

   ทานปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานได 3.74      .696      สูง

   รวม 3.71      .543      สูง

                จากตาราง 14 พบวาขวัญและกําลังใจดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในภาพรวมอยูใน

ระดับสูง เมื่อพิจารณารายขอสวนใหญอยูในระดับสูง มีจํานวน 4 ขอ คือ ปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงาน

อยางมีความสุขและเปนกันเอง เพื่อนรวมงานมีความเอื้อเฟอ เผื่อแผเปนอยางดี เพื่อนรวมงานใหความ

รวมมือในการปฏิบัติงานเปนอยางดีและหากมีปญหาในการปฏิบัติงานหรือเร่ืองสวนตัว ปรึกษาหรือ   

ขอความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานได สวนขวัญและกําลังใจในระดับปานกลาง มีจํานวน 1 ขอ คือ

เกิดความแตกแยก แบงพรรคพวกในระหวางเพื่อนรวมงาน
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ตาราง 15  ระดับขวัญและกําลังใจดานสภาพการทํางาน

สภาพการทํางาน                                                              X              S.D.        ระดับขวัญกําลังใจ

1.สถานที่ทํางานของทานมีความสะอาด เปนระเบียบ

   เรียบรอย บรรยากาศดี เหมาะแกการทํางาน 3.88      .757      สูง

2.มีสิ่งอํานวยความสะอาดในการปฏิบัติงาน เชน

   โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร ตูเอกสาร แบบพิมพ

   เครื่องเขียน รถยนต รถจักรยานยนต อาวุธปน

   เสื้อกันกระสุน วิทยุส่ือสารอยางเพียงพอ 3.21      1.133      ปานกลาง

3.กฎเกณฑ ระเบยีบ มีจํานวนมาก ทานตองทํางาน

   ดวยความเครงเครียด 2.81      1.003      ปานกลาง

4.กฎเกณฑ ระเบียบและระบบงานมีสวนชวยสงเสริม

   ในการปฏิบัติงาน 3.78      .713      สูง

5.การเดินทางไปยังสถานที่ทํางานของทาน

   มีความสะดวกสบาย 3.87      .848      สูง

   รวม 3.51      .514      สูง

                จากตาราง 15 พบวาขวัญและกําลังใจดานสภาพการทํางานในภาพรวมอยูในระดับสูง    

เมื่อพิจารณารายขอสวนใหญอยูในระดับสูงมีจํานวน 3 ขอ คือ สถานที่ทํางานมีความสะอาด          

เปนระเบียบเรียบรอย บรรยากาศดี เหมาะแกการทํางาน กฎเกณฑ ระเบียบและระบบงานมีสวนชวย

สงเสริมในการปฏิบัติงาน การเดินทางไปยังสถานที่ทํางานมีความสะดวกสบาย  สวนขวัญและกําลังใจ

ในระดับปานกลาง มีจํานวน 2 ขอ คือ มีส่ิงอํานวยความสะอาดในการปฏิบัติงาน เชน โทรศัพท โทรสาร 

คอมพิวเตอร ตูเอกสาร แบบพิมพ เครื่องเขียน รถยนต รถจักรยานยนต อาวุธปน เสื้อกันกระสุน วิทยุ 

ส่ือสารอยางเพียงพอและกฎเกณฑ ระเบียบ มีจํานวนมาก ตองทํางานดวยความเครงเครียด
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ตาราง 16  ระดับขวัญและกําลังใจดานรายไดและผลประโยชนเกื้อกูล

รายไดและผลประโยชนเกื้อกูล                                            X              S.D.        ระดับขวัญกําลังใจ

1.ทานไดรับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนตาง ๆ

   เหมาะสมดี 3.10      1.180      ปานกลาง

2.รายไดของทานในแตละเดือนไมเพียงพอ

   ตอการครองชีพ 2.22      1.011      ต่ํา

3.ทานไดรับการเบิกจายเงินสวัสดิการตาง ๆ

   ดวยความรวมเร็ว 3.15      1.12      ปานกลาง

4.ทานสามารถขอลาหยุดราชการได

   เมื่อมีความจําเปน 3.91      .765      สูง

5.สวัสดิการตาง ๆ เชน บานพัก สนามกีฬา ไมเพียงพอ 1.91      .997      ต่ํา

    รวม 2.85      .574      ปานกลาง

                จากตาราง 16 พบวาขวัญและกําลังใจดานรายไดและผลประโยชนเกื้อกูลในภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอสวนใหญอยูในระดับปานกลางและต่ํา ขวัญและกําลังใจในระดับ

ปานกลางมีจํานวน 2 ขอ คือ ไดรับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนตาง ๆ เหมาะสมดี ไดรับการเบิกจาย

เงินสวัสดิการตาง ๆ  ดวยความรวมเร็ว สวนขวัญและกําลังใจในระดับตํ่า มีจํานวน 2 ขอ คือรายได   

ในแตละเดือนไมเพียงพอตอการครองชีพ สวัสดิการตาง ๆ เชน บานพัก สนามกีฬา ไมเพียงพอ       

สวนขวัญและกําลังใจระดับสูง มีจํานวน 1 ขอ คือสามารถขอลาหยุดราชการไดเมื่อมีความจําเปน
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ตาราง 17  ระดับขวัญและกําลังใจ สรุปรวมทุกดาน

ขวัญกําลังใจดาน                                                             X             S.D.        ระดับขวัญกําลังใจ

1.ความสําเร็จในการทํางาน 3.93      .427      สูง

2.การไดรับการยอมรับนับถือ 3.29      .521      ปานกลาง

3.ลักษณะของงานที่ทํา 3.15      .550      ปานกลาง

4.ความรับผิดชอบ 3.21      .530      ปานกลาง

5.ความกาวหนา 3.23      .578      ปานกลาง

6.นโยบายและการบริหาร 3.50      .582      สูง

7.การปกครองบังคับบัญชา 3.49      .620      ปานกลาง

8.ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 3.71      .543      สูง

9.สภาพการทํางาน 3.51      .514      สูง

10.รายไดและผลประโยชนเกื้อกูล 2.85      .574      ปานกลาง

   รวม 3.39      .355      ปานกลาง

                จากตาราง 17 พบวาขวัญและกําลังใจของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธร

จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง      เมื่อพิจารณารายดานสวนใหญอยูในระดับ

ปานกลาง มีจํานวน 6 ดาน คือ การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ทํา ความรับผิดชอบ 

ความกาวหนา การปกครองบังคับบัญชา รายไดและผลประโยชนเกื้อกูล สวนขวัญและกําลังใจ         

ในระดับสูง มีจํานวน 4 ดานคือ ความสําเร็จในการทํางาน  นโยบายและการบริหาร  ความสัมพันธกับ

เพื่อนรวมงานและสภาพการทํางาน
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ตาราง 18  คาสถิติทดสอบระดับขวัญและกําลังใจขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธร

                จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขวัญกําลังใจดาน                                    df                       X             S.D.                  t - test

1.ความสําเร็จในการทํางาน 349 3.93      .427      40.849***

2.การไดรับการยอมรับนับถือ 349 3.29      .521      10.486***

3.ลักษณะของงานที่ทํา 347 3.15      .550        5.254***

4.ความรับผิดชอบ 347 3.21      .530        7.423***

5.ความกาวหนา 346 3.23      .578        7.452***

6.นโยบายและการบริหาร 346 3.50      .582      16.033***

7.การปกครองบังคับบัญชา 345 3.49      .620      14.788***

8.ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 345 3.71      .543      24.341***

9.สภาพการทํางาน 344 3.51      .514      18.415***

10.รายไดและผลประโยชนเกื้อกูล 343 2.85      .574       -4.635***

   รวม 349 3.39      .355      20.566***

*** P <.001

                จากตาราง 18 พบวา ระดับขวัญและกําลังใจของขาราชการตํารวจ   อยูในระดับปานกลาง 

เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ดวยความเชื่อมั่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อ

พิจารณารายดานพบวา ขวัญและกําลังใจของขาราชการตํารวจ อยูในระดับปานกลาง เปนไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว ดวยความเชื่อมั่นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .001
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4.3  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ    
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
                       จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจ 

เมื่อนําตัวแปรทุกตัวเขาสูการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน  ( Stepwise  Multiple Regression ) 

พบวา ตัวแปรอิสระที่เขาสูการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 คือ ฐานะทางเศรษฐกิจ (รายไดตอเดือน) ตัวแปร

อิสระที่เขาสูการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 2 คือฐานะทางเศรษฐกิจและความรวมมือจากประชาชน ตัวแปร

อิสระที่เขาสูการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 3 คือ ฐานะทางเศรษฐกิจ  ความรวมมือจากประชาชนและระดับ

การศึกษา  ตัวแปรอิสระที่เขาสูการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 4 คือ ฐานะทางเศรษฐกิจ  ความรวมมือจาก

ประชาชน ระดับการศึกษาและวัสดุอุปกรณ  ซึ่งในขั้นตอนที่ 4 นี้ เปนขั้นตอนสุดทาย ดังนั้น ตัวแปร

อิสระที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจจึงประกอบดวย 4 ตัว คือ   ฐานะทางเศรษฐกิจ  ความรวมมือจาก

ประชาชน ระดับการศึกษาและวัสดุอุปกรณ ดังตาราง 19 – 21

ตาราง 19  คาสถิติพื้นฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ

                ตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

            ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจ       X                           S.D.

1. ฐานะทางเศรษฐกิจ       13465.71                 6885.090

2. ความรวมมือจากประชาชน   2.26         .493

3. ระดับการศึกษา   2.16         1.698

4. วัสดุอุปกรณ   1.93         .456

                จากตาราง 19 พบวาฐานะทางเศรษฐกิจมีคาเฉลี่ย เทากับ 13465.71 บาท สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ  6885.090 บาท  ความรวมมือจากประชาชนมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.26   สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ .493   ระดับการศึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 2.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.698 

และวัสดุอุปกรณมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.93  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .456
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ตาราง 20  ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ

                ตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

       ฐานะทางเศรษฐกิจ   ความรวมมือจากประชาชน   ระดับการศึกษา   วัสดุอุปกรณ

ฐานะทางเศรษฐกิจ       1.00             .176**         -.077          .046

ความรวมมือจากประชาชน    1.00          .016                 .150**

ระดับการศึกษา                          1.00         -.079

วัสดุอุปกรณ                       1.00

 

** P <.01

                จากตาราง 20  พบวาฐานะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับความรวมมือจากประชาชน 

ดวยความเชื่อมั่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความรวมมือจากประชาชนมีความสัมพันธ

กับวัสดุอุปกรณ ดวยความเชื่อมั่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 21  การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ

                ตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลําดับ ตัวแปร       Multi. R        R2      Adj. R2                Beta               t            
     

1.     ฐานะทางเศรษฐกิจ        .335            .113     .109             .279              5.198***

2.     ความรวมมือจากประชาชน        .416   .173     .167             .215              3.961***

3.     ระดับการศึกษา        .472   .223     .214            -.210             -3.949***

4.     วัสดุอุปกรณ              .504   .254     .243             .179              3.335***

          F = 22.757***

*** P <.001        
                จากตาราง 21 พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน คือฐานะ     

ทางเศรษฐกิจ  ความรวมมือจากประชาชน ระดับการศึกษาและวัสดุอุปกรณ คา Adjusted  R  Square 

เทากับ .243  แสดงวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ปจจัยนั้น สามารถ

รวมกันอธิบายความผันแปรของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานไดรอยละ 24.3
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                จากสมมติฐานที่ตั้งไววา ชั้นยศ อายุตัว อายุราชการ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส       

จํานวนบุตรในความอุปการะ ฐานะทางเศรษฐกิจ สายงาน การฝกอบรมเพิ่มเติม เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน  

วัสดุอุปกรณ ความรวมมือจากประชาชนและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เปนปจจัยที่มี

อิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธร

จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น จากตาราง 20 แสดงวา มีปจจัย 4 ตัวคือ คือฐานะทางเศรษฐกิจ  ความรวมมือ

จากประชาชน ระดับการศึกษาและวัสดุอุปกรณที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจ ซึ่งสามารถนํามาสราง

เปนสมการพยากรณในรูปของสมการถดถอยพหุเชิงเสนตรง ( Multiple Linear Regression Equation) 

ไดดังนี้

y  =  b0 + b1x1+ b2x2 + b3x3 + b4x4

เมื่อ y =  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

b0 = คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ คาคงที่ = 2.729

b1 = คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรฐานะทางเศรษฐกิจ  = .00001415

b2 = คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรความรวมมือจากประชาชน = .153

b3 = คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรระดับการศึกษา = -.004293

b4 = คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรวัสดุอุปกรณ = .130

x1 = คาของตัวแปรฐานะทางเศรษฐกิจ

x2 = คาของตัวแปรความรวมมือจากประชาชน

x3 = คาของตัวแปรระดับการศึกษา

x4 = คาของตัวแปรวัสดุอุปกรณ

                ระดับขวัญและกําลังใจ = 2.729+( .00001415 x ฐานะทางเศรษฐกิจ )+( .153 x ความรวม

มือจากประชาชน ) + ( -.004293 x ระดับการศึกษา ) + ( .130 x วัสดุอุปกรณ )

                และในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้

Z ระดับขวัญและกําลังใจ = ( .279 x Z ฐานะทางเศรษฐกิจ ) + ( .215 x Z ความรวมมือจากประชาชน ) +

( -.210 x Z ระดับการศึกษา ) + ( .179 x Z วัสดุอุปกรณ )
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4.4  ตอนที่ 4  ปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
                จากคําถามปลายเปดที่ใหขาราชการตํารวจเสนอปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการเสริม

สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด

ฉะเชิงเทรานั้น จากการวิเคราะหเนื้อหาพบวา ปญหาที่ขาราชการตํารวจใหขอคิดเห็นมากที่สุด 3 ลําดับ

แรกคือ วัสดุ   อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ    รองลงมาคือ  ผูบังคับบัญชา

ไมเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา ไมใหความเปนกันเอง  ประการสุดทายคือการพิจารณาเลื่อนขั้น      

เงินเดือนไมเปนธรรม สวนปญหาอื่น ๆ เชน เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงนอย บานพักไมเพียงพอ สวัสดิการลาชา 

มอบหมายงานซ้ําซอน

                สําหรับแนวทางแกไขนั้น  วิเคราะหพบวา ขาราชการตํารวจมีความประสงคใหเพิ่มเบี้ยเลี้ยง      

ไมหักเบี้ยเลี้ยงหรือนําเบี้ยเลี้ยงไปใชอยางอื่น  ใหผูบังคับบัญชามีความเปนธรรมในการพิจารณาเลื่อน

ขั้นเงินเดือน  เอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชามากขึ้น เชนมีการสังสรรค แลกเปลี่ยนความคิด  ใหภรรยา

ขาราชการตํารวจรวมกลุมทําอาชีพเสริมและจัดโครงการผอนซื้อบานพักอาศัย

                ในบทที่ 4 นี้ เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแกความถี่และรอยละ  ตอนที่ 2 การ

วิเคราะหระดับขวัญและกําลังใจของขาราชการตํารวจเปนรายดานและสรุปรวมทุกดาน สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตลอดจนการทดสอบระดับขวัญและกาํลังใจดวย

คาทดสอบที ( One Sample t – test )  ตอนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจ 

โดยการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน ซึ่งพบวามีปจจัย 4 ตัว มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจคือ 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรวมมือจากประชาชน ระดับการศึกษาและวัสดุอุปกรณ และสามารถทํานาย

ไดรอยละ 24.3  และไดนํามาสรางเปนสมการพยากรณในรูปของสมการถดถอยพหุเชิงเสนตรง            

( Multiple Linear Regression Equation ) และสมการในรูปของคะแนนมาตรฐาน  สวนตอนที่ 4 

ปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ ไดวิเคราะหคําถามปลายเปดโดยวิธี

จัดประเภทอยางงาย แลวหาความถี่เพื่อจัดลําดับของปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสราง

ขวัญและกําลังใจ  ซึ่งไดสรุป อภิปรายผลพรอมมีขอเสนอแนะไวในบทที่ 5 ตอไป


