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บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

                การวิจัยครั้งนี้   เปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยศึกษาองคประกอบของปจจัย

สวนบุคคล ปจจัยแวดลอมและปจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการวิจัยที่ไดจะมีประโยชนในการ

หาแนวทางเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สําหรับการวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค 

ระเบียบวิธีวิจัยและผลการวิจัย สรุปไดดังนี้

5.1  วัตถุประสงคของการวิจัย

                5.1.1  เพื่อศึกษาระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน

ในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

                5.1.2  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ

ตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

                5.1.3  เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

5.2  ระเบียบวิธีวิจัย

                5.2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง

                          ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธร

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในป พ.ศ.2545 จํานวน 1,323  คน กลุมตัวอยางไดจากการ     

สุมอยางงาย  จํานวน 350 คน

                5.2.2  การเก็บรวบรวมขอมูล

                          การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ดําเนนิการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปนเวลา 1 เดือนในชวงเดือน พฤษภาคม 2545  โดยผูวิจัยขอหนังสือราชการจาก

สถาบันราชภัฏราชนครินทร ถึงหนวยงานที่กลุมตัวอยางปฏิบัติงานอยูและผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเองจนครบ นํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ใหคะแนนและทําการวิเคราะหขอมูล
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                5.2.3  การวิเคราะหขอมูล

                          ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS.FOR 

WINDOWS  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาสถิติทดสอบที การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ การวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน สําหรับแบบ

สอบถามปลายเปด ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา

5.3  สรุปผลการวิจัย

                5.3.1  ขวัญและกําลังใจของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด

ฉะเชิงเทราในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณารายดานสวนใหญอยูในระดับปานกลาง     

มีจํานวน 6 ดาน คือ การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ทํา ความรับผิดชอบ ความกาวหนา       

การปกครองบังคับบัญชา รายไดและผลประโยชนเกื้อกูล สวนขวัญและกําลังใจในระดับสูง มีจํานวน 4 

ดานคือ ความสําเร็จในการทาํงาน   นโยบายและการบริหาร   ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ

สภาพการทํางาน

                5.3.2  ผลการวิเคราะห สามารถทํานายวา ฐานะทางเศรษฐกิจ ( รายไดตอเดือน )        

ความรวมมือจากประชาชน ระดับการศึกษาและวัสดุอุปกรณเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงาน โดยสามารถทํานายได รอยละ 24.3

                5.3.3  ผลการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ      

ปฏิบัติงาน พบวา ขาราชการตํารวจเสนอปญหามากที่สุด 3 ลําดบัแรกคือ   วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ    รองลงมาคือ  ผูบังคับบัญชาไมเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชา 

ไมใหความเปนกันเอง ประการสุดทายคือ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไมเปนธรรม แนวทางแกไขคือ

ควรใหเบิกเบี้ยเลี้ยงไดเต็มตามความเปนจริงที่ออกปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาใหความเปนธรรมในการ

พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชามากขึ้น สงเสริมใหครอบครัวขาราชการ

ตํารวจมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได
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5.4  การอภิปรายผล

                จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดวา

                5.4.1  ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจ

ภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา อยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลการวิจัยของณรงค  เริงฤทธิกร (2537 :     

บทคัดยอ, อางถึงใน เดชา  มีคุณ. 2543 : 30) ไดศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของตํารวจ

ทางหลวงสังกัด กองกํากับการ 1 กองตํารวจทางหลวง พบวาในภาพรวม ตํารวจทางหลวงมีขวัญและ

กําลังใจในระดับปานกลาง    สอดคลองกับผลการวิจัยของ  โรจนะ  สุข ี     (2539 : บทคัดยอ)  ได

ศึกษากําลังขวัญและปญหาในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นประทวนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  พบวา    กําลังขวัญในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  สอดคลอง

กับผลการวิจัยของ ธนา  ชูวงศ (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการ

ตํารวจสถานีตํารวจภูธรตําบลสําโรงใต  อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบวาขาราชการ

ตํารวจมีสภาพกําลังขวัญในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  และสอดคลองกับผลการ

วิจัยของ เทอดเกียรติ  วิริยสถิตยกุล (2542 : บทคัดยอ)ไดศึกษากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของ       

ขาราชการตํารวจชั้นประทวน ศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตํารวจนครบาลบางรัก กรุงเทพมหานคร พบวา 

สภาพกําลังขวัญโดยรวมอยูในระดับปานกลาง จะเห็นไดวาการศึกษาวิจัยถึงสภาพขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ ไมวาจะเปนหนวยงานของตํารวจทางหลวง ตํารวจภูธร ตํารวจ

นครบาล หรือตํารวจตระเวนชายแดน แมจะสังกัดตางหนวยงานกัน แตผลการศึกษาสวนใหญพบวา    

ขาราชการตํารวจชั้นประทวนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง

                5.4.2  การวิจัยครั้งนี้พบวาตัวแปรฐานะทางเศรษฐกิจ, ความรวมมือจากประชาชน,ระดับ

การศึกษาและวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิ

งานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสามารถทํานายได  

รอยละ 24.3  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติ         

ทางเศรษฐกิจ  คาครองชีพสูงขึ้น  คนวางงานเพิ่มข้ึนหรือถูกปรับลดเงินเดือน ทําใหมีรายไดนอยลง      

ในขณะที่ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญไดรับคาตอบแทนต่ําเชนกัน   สอดคลองกับผลการวิจัย

ของสุนทร  อนนตศิริพร (2531  :  บทคัดยอ, อางถึงใน เดชา  มีคุณ. 2543 :  29) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่

มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวน กองกํากับการตํารวจ

ภูธรจังหวัดนครราชสีมาพบวาความเพียงพอของรายไดมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
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สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธนา  ชูวงศ (2541 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง กําลังขวัญในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรตําบลสําโรงใต อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  พบวา

ปจจัยที่มีผลตอกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน ไดแก รายไดตอเดือน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการ

วิจัยของ สมนึก  โพธิ์ชนะพันธุ (2542 : บทคัดยอ)ที่ศึกษาเรื่องกําลังในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ตาํรวจจราจร กองบังคับการตํารวจนครบาล 1 พบวา ปจจัยที่มีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน   

ไดแก สภาพทางเศรษฐกิจและเปนไปตามทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก ที่พูดถึงปจจัยค้ําจุนวา 

หมายถึงปจจัยที่สงเสริมหรือสนับสนุนใหคนอยากทํางานตลอดเวลา ปจจัยดังกลาวประกอบดวยราย

ไดหรือผลประโยชนเกื้อกูล

                5.4.3  การปฏิบัติงานของตํารวจจะประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดีนั้น จําเปนตองไดรับ

ความรวมมือจากประชาชน องคกรเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในหลาย ๆ ดาน  เชนการใหขอมูล

ขาวสารของคนราย การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ หากประชาชนทราบ  หรือพบ

เห็นการกระทําผิดและใหความรวมมือกับเจาพนักงานตํารวจ ก็จะเปนประโยชนในการปองกันเหตุราย

ไมใหเกิดขึ้น หากมีเหตุรายเกิดขึ้นก็สามารถบรรเทาหรือจับกุมผูกระทําผิดไดรวดเร็ว ตลอดเวลาที่ผาน

มา การไดรับความรวมมือจากประชาชนสงผลใหการปฏิบัติภารกิจของตํารวจสําเร็จลุลวงทั้งทางตรง

และทางออม เมื่อการปฏิบัติงานของตํารวจประสบความสําเร็จ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ขาราชการตํารวจก็มีความพึงพอใจในผลงาน มีขวัญและกําลังใจที่จะทํางานใหดียิ่งขึ้น เปน

ไปตามทฤษฎีสองปจจยัของเฮอรซเบอรก ที่พูดถึงปจจัยแรงจูงใจวา หมายถึง ปจจัยที่หากบุคคลไดรับ

การตอบสนองแลวจะสรางความพอใจเปนผลใหเกิดแรงจูงใจกระตุนในการทํางาน ปจจัยดังกลาว

ประกอบดวยความสําเร็จในการทํางาน

                5.4.4  เนื่องจากการศึกษาเปนการพัฒนาคน  ในปจจุบันทุกองคกรตางใหความสําคัญ     

กับการศึกษาเพื่อใหบุคลากรมีโอกาสเพิ่มพูนความรู สํานักงานตํารวจแหงชาติก็เชนเดียวกัน มีการ   

ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  ใหกับขาราชการตํารวจชั้นประทวน  เชน  หลักสูตรเกี่ยวกับการจราจร       

การสืบสวน การเงินงบประมาณ  การฝกทางยุทธวิธี งานธุรการ งานสารบรรณ นอกจากนี้ยัง          

เปดโอกาสใหขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสอบแขงขันกันเพื่อบรรจุ

แตงตั้งใหเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ที่ผานมามีขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนหนึ่ง 

พยายามพัฒนาตนเองดวยการหาเวลาไปศึกษาตอ  เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวสามารถสอบแขงขัน   

เลื่อนตําแหนง ประสบความกาวหนาในชีวิตราชการ  ปจจุบันมีขาราชการตํารวจชั้นประทวนใหความ

สําคัญกับการศึกษาและใชเวลาวางไปศึกษาตอจํานวนมาก เพราะนอกจากสามารถเจริญกาวหนา
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ในหนาที่ของตนแลว ยังเชื่อวาผูมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง ยอมมีโอกาสกาวหนาในหนาที่ราชการ   

มากกวาผูมีคุณวุฒิต่ํา คนยิ่งมีการศึกษาสูง คุณภาพชีวิตก็ปรับสูงขึ้นไปดวย ความใฝต่ําก็จะลดลง 

นอกจากนี้ยังอาจเปลี่ยนเสนทางชีวิตไปสอบแขงขันรับราชการในกระทรวง  กรม อ่ืน ๆ ได  สอดคลอง

กับผลการวิจัยของ สุรัตน  สงเสริม (2542 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องกําลังขวัญของขาราชการตํารวจ  

ชุมชนสัมพันธสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พบวา ปจจัยดานระดับการศึกษา มีความสัมพันธ

กับระดับกําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชุมชนสัมพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      

โดยเปนไปตามทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก ที่พูดถึงปจจัยแรงจูงใจวา หมายถึง ปจจัยที่หาก

บุคคลไดรับการตอบสนองแลว จะสรางความพอใจเปนผลใหเกิดแรงจูงใจกระตุนในการทํางาน       

ปจจัยดังกลาวประกอบดวยความกาวหนาในการทํางาน ระดับการศึกษาจึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพล     

ตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

                5.4.5  ในการวิจัยครั้งนี้ตัวแปรสุดทายที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจ ไดแก วัสดุอุปกรณ 

เนื่องจากงบประมาณที่สํานักงานตํารวจแหงชาติไดรับจัดสรรจากรัฐบาล มีจํานวนจํากัด ไมสามารถ 

จัดหาวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอ   ไมวาจะเปนรถยนต รถจักรยานยนต 

เรือ อาวุธปน วิทยุส่ือสาร บรรดาสรรพสิ่งของหลวงมีจํานวนนอย  ไมทันสมัย หรือใชงานมานานเสื่อม

คุณภาพ ไมมีการจัดหาของใหมทดแทน ปจจุบันขาราชการตํารวจตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ

อยางสูง โดยการนํารถสวนตัวและอื่น ๆ มาใชในการปฏิบัติงาน  เมื่อของใชชํารุด เสียหายก็ตองใชเงิน

สวนตัวในการซอมแซม หรือบํารุงรักษา    สอดคลองกับผลการวิจัยของ บุญรมณ  เวชประสิทธิ์ (2542 :

บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องกําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนชั้นประทวน

ในสังกัดกองบังคับการฝกพิเศษในภาคใต พบวาปจจัยที่มีผลตอกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน ไดแก 

วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ เฉลิมเกียรติ  จันทรมหา (2538 : บทคัด

ยอ,อางถึงใน เดชา  มีคณุ. 2543 : 30) ที่ศึกษาเรื่องกําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ

ภูธรอําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พบวาตัวแปรดานความเพียงพอของวัสดุอุปกรณในการทํางาน     

มีความสัมพันธกับขวัญในเชิงบวก   นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ณรงค  เริงฤทธิกร 

(2537 :     บทคัดยอ,อางถึงใน เดชา  มีคุณ. 2543 : 30) ที่ศึกษาเรื่อง กําลังขวัญในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ตํารวจทางหลวง สังกัดกองกํากับการ 1 กองตํารวจทางหลวง พบวา ปญหาอุปสรรคในการ

ทํางานของตํารวจทางหลวงคือ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ โดยเปนไปตามทฤษฎีสองปจจัยของ         

เฮอรซเบอรก ที่พูดถึงปจจัยค้ําจุน วาหมายถึง ปจจัยที่หากบุคคลไดรับการตอบสนองแลวจะสรางความ

พอใจเปนผลใหเกิดแรงจูงใจกระตุนในการทํางาน ปจจัยดังกลาวประกอบดวยสภาพการทํางาน ซึ่ง
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หมายความรวมถึงวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช  ดังนั้นวัสดุอุปกรณจึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญ

และกําลังใจในการปฏิบัติงานดวยเชนกัน

                5.4.6  สําหรับปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจ ไดแกชั้นยศ อายุตัว อายุราชการ 

สถานภาพสมรส จํานวนบุตรในความอุปการะ สายงาน การฝกอบรมเพิ่มเติม เขตพื้นที่ปฏิบัติงานและ

สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานนั้น สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

                           1)  ช้ันยศ เนื่องจากขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่ปฏิบัติงานรวมกันนั้น สวนใหญมี

ความสนิทสนมและรักใครกันฉันพี่นอง ลักษณะงานคลาย ๆ กัน แมจะมีชั้นยศไมเทากัน แตตาม

ระเบียบของทางราชการถือวาเปนระดับชั้นประทวนเหมือนกัน   และธรรมเนียมของตํารวจนั้นปกครอง

กันตามชั้นยศ มีการปลูกฝงและยึดถืออยางเครงครัด จึงมีความเขาใจในสถานภาพของตนเองเปน

อยางดีประกอบกับสํานักงานตํารวจแหงชาติมีหลักเกณฑในการเลื่อนยศใหกับขาราชการตํารวจ โดย

กําหนดระยะเวลาในการครองยศไว ทําใหไมสามารถขอเลื่อนยศเร็วกวากัน  หากไมครบกําหนดเงื่อน

เวลา ขาราชการตํารวจชั้นประทวนจึงมีความคิดเห็นวา ชั้นยศ เปนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงานสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมนึก  โพธิ์ชนะพันธุ (2542 : บทคัดยอ) ที่

ศึกษาเรื่อง กําลังขวัญในการปฏบิัติงานของเจาหนาที่ตํารวจจราจร กองบังคับการตํารวจนครบาล 1 

พบวา ปจจัยที่ไมมีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ระดับชั้นยศ

                           2)  อายุตัวและอายุราชการ เนื่องจากการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจนั้น ผูมี

อาวุโสมากกวาหรือมีประสบการณมากกวา  มักจะเปนผูใหคําแนะนําหรือถายทอดประสบการณใหกับ

ผูเขารับราชการใหม ๆ สวนขาราชการตํารวจที่มีอายุมากแลว ผูบังคับบัญชามักพิจารณามอบหมาย

หนาที่ที่ไมเครงเครียด หรือตรากตรําจนเกินไป  ผูที่รับราชการมานานสวนใหญมีครอบครัวที่มั่นคงแลว     

ประกอบกับปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการโดยลดจํานวนคน มีขาราชการตํารวจสูงอายุ

จํานวนมากขอลาออกจากราชการกอนครบกําหนดเกษียณอายุโดยไดรับสิทธิประโยชนหลายประการ 

ขาราชการตํารวจชั้นประทวนจึงมีความคิดเห็นวา อายุตัวและอายุราชการ เปนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอ

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งขัดแยงกับผลการวจิัยของ บุญรมณ  เวชประสิทธิ์ (2542 : บทคัด

ยอ) ที่ศึกษาเรื่องกําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนชั้นประทวนใน

สังกัดกองบังคับการฝกพิเศษในภาคใต พบวาปจจัยที่มีผลตอกําลังขวัญในการปฏิบัติงานไดแกอายุ 

อายุราชการ

                           3)  สถานภาพสมรส บุคคลที่ยังเปนโสดนั้น ความรบัผิดชอบตอส่ิงตาง ๆ ยังมีนอย  

เมื่อมีคูสมรสจะตองมีความรับผิดชอบมากขึ้นตามไปดวย นอกจากตองรับผิดชอบตอตนเองแลว ยัง

ตองรับผิดชอบตอคูสมรสและบุตรที่จะเกิดมาภายหลัง ขณะเดียวกันการมีครอบครัวที่อบอุน มีสวนชวย
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สงเสริมใหปฏิบัติงานโดยไมตองกังวล โดยเฉพาะงานในหนาที่ของตํารวจตองมีความพรอมตลอด 24 

ชั่วโมง ขาราชการตํารวจชั้นประทวนจึงมีความคิดเห็นวา สถานภาพสมรส เปนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอ

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ อรรณพ  นวมนาคะ (2541 : บทคัด

ยอ) ที่ศึกษาเรื่องกําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ตัวแปรสถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับกําลังขวัญของขาราชการ

ตํารวจ

                           4)  จํานวนบุตรในความอุปการะ   อาจเปนเพราะวาขาราชการตํารวจสวนใหญ      

มีจํานวนบุตรในความอุปการะเพียง 2 คน ซึ่งถือวาไมเปนภาระในการเลี้ยงดูหรือดานคาใชจายจนเกิน

ไป แสดงวามีการวางแผนครอบครัวดี มีลูกเมื่อพรอม จึงสามารถรับภาระเลี้ยงดูได  ขาราชการตาํรวจ

ชั้นประทวนจึงมีความคิดเห็นวา จํานวนบุตรในความอุปการะ เปนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับผลการวิจัยของ สราวุฒิ  นอยพิมพ (2542 : บทคัดยอ) ที่ศึกษา

เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจที่ทําหนาที่ปองกันปราบปรามในสถานี

ตาํรวจภูธรอําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ พบวาจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนปจจัยที่ไมมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตขัดแยงกับผลการวิจัยของ   ธนา  ชูวงศ (2541 :

บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง กําลังขวัญในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรตําบล  

สําโรงใต อําเภอพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ  พบวาปจจัยที่มีผลตอกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน 

ไดแก จํานวนบุตร โดยขาราชการตํารวจที่มีจํานวนบุตรมาก  มีกําลังขวัญในการปฏิบัติงานสูงกวา     

ขาราชการตํารวจที่มีจํานวนบุตรนอย หรือไมมีบุตร

                           5)  สายงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ มีสายงานที่แบงแยกกัน

ชัดเจน เชน งานสืบสวน งานปราบปราม งานจราจร ซึ่งตองออกปฏิบัติหนาที่นอกสถานีตํารวจ ไมวา

สภาพดินฟาอากาศจะเปนอยางไร ลักษณะงานมีความเสี่ยงภัยสูง  มีความรับผิดชอบงานตลอด  24 

ชั่วโมง หากเกิดเหตุรายจะตองพรอมปฏิบัติหนาที่ไดทันที สายงานอีกสวนหนึ่งไดแกงานอํานวยการ 

งานธุรการ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ประจําในสํานักงานหรือในที่ทําการสถานีตํารวจ งานที่รับผิดชอบสวนใหญ

เปนงานเอกสาร มักไมคอยเสี่ยงภัยมากนัก การทํางานมเีวลากําหนดไวตามระเบียบงานราชการทั่วไป 

โดยในวันเสาร อาทิตย หรือวันสําคัญ จะไดหยุดราชการดวย เวนแตบางครั้งผูบังคับบัญชาอาจมีคําสั่ง

ใหระดมกวาดลางอาชญากรรมหรือต้ังจุดตรวจนอกเหนือจากงานปกติได ขาราชการตํารวจชั้นประทวน 

จึงมีความคิดเห็นวา สายงานเปนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สอดคลอง

กับผลการวิจัยของ  เดชา  มีคุณ (2543 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง กําลังขวัญใจในการปฏิบัตงิานของ 

ขาราชการตํารวจภูธรชั้นประทวน   สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองอุบลราชธานี    จังหวัดอุบลราชธานี    
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พบวา สายงานที่ปฏิบัติ เปนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน และสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ   อรรณพ  นวมนาคะ (2541 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง   กําลังขวัญในการปฏิบัติ

งานของขาราชการตํารวจ ศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง     จังหวัดสมุทรสาคร พบวา 

สายงานที่ปฏิบัติ ไมมีความสัมพันธกับกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน

                           6)  การฝกอบรมเพิ่มเติม  เน่ืองจากขาราชการตํารวจชั้นประทวนเมื่อจบการศึกษา

จากโรงเรียนพลตํารวจแลว จะตองปฏิบัติหนาที่ตามสถานีตํารวจตาง ๆ ในอดีตเทาที่ผูวิจัยมี       

ประสบการณจะไมมีการอบรมกันบอยนัก อาจเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอ แตปจจุบันสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ไดมองเห็นความสําคัญของการฝกอบรมเพิ่มเติม จึงไดจัดเตรียมงบประมาณและ

กําหนดหลักสูตรตาง ๆ ทั้งหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรระยะกลาง เพื่อใหขาราชการตํารวจ          

ชั้นประทวนเขารับการ อบรม เพิ่มพูนความรู  ทักษะ ขอกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  

เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไดถูกตอง ไมเกิดความเสียหาย ขาราชการตํารวจชั้นประทวนจึงมีความคิดเห็นวา 

การฝกอบรมเพิ่มเติม เปนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  สอดคลองกับผล

การวิจัยของ จรัญ  วรพัฒนานันต (2537 : บทคัดยอ , อางถึงใน เดชา  มีคุณ. (2543 : 29) ที่ศึกษาเรื่อง 

กําลังขวัญในการปฏิบัติงานขอผูบังคับหมวดตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 1    พบวา การผานหลักสูตร

การฝกอบรม เปนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน

                           7)  เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากตามสภาพภูมิประเทศและการคมนาคมในเขต   

การปกครองของสถานีตํารวจแตละแหงตางกัน สถานีตํารวจบางแหงตั้งอยูในชุมชนเมือง มีประชากร

หนาแนน สถิติคดีอาญาเกิดขึ้นสูง  ชุมชนมีความเจริญ การคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคครบถวน 

มีสถานที่พักผอนหรือออกกําลังกาย โรงภาพยนตร โรงพยาบาล  สถานบันเทิง สถานศึกษา ศูนยการคา 

ตํารวจตองทํางานหนักและคาครองชีพสูง   ในขณะที่สถานีตํารวจบางแหงตั้งอยูในเขตชุมชนกึ่งเมือง 

หรือชุมชนชนบท สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่กลาวขางตนไมมี หรือมีนอย ไมครบถวน สะดวก 

สบาย  แตคาครองชีพต่ํา  ขาราชการตํารวจชั้นประทวนจึงมีความคิดเห็นวาเขตพื้นที่ปฏิบัติงานเปน

ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน   สอดคลองกับผลการวิจัยของ  สุนทร  

อนนตศิริพร (2531 : บทคัดยอ , อางถึงใน เดชา  มีคุณ. (2543 : 29) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ขวัญและกําลังขวัญใจในการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจชั้นประทวนกองกํากับการตํารวจภูธร 

จังหวัดนครราชสีมา พบวา สถานที่ทํางานไมมีผลตอขวัญและกําลังใจ  แตขัดแยงกับผลการวิจัยของ  

โรจนะ  สุขี (2539 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง กําลังขวัญในการปฏิบัติงานของตํารวจตระเวนชายแดน

ระดับชั้นประทวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง พบวา   บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ มีความสัมพันธ

กับกําลังขวัญในการปฏิบัติงาน
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                           8)  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เชน  เอกสาร  แบบพิมพ ตู โตะทํางาน                  

เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร สถานีตํารวจตาง ๆ มีความตองการสิ่งเหลานี้ไมเหมือนกัน และ

ในปริมาณไมเทากัน แตเดิมผูบังคับบัญชาจะสงสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ มาให โดยไมไดสอบถาม

ความตองการหรือความจําเปนในการใชงาน เมื่อรับมาแลวบางสิ่งไมไดใชประโยชน ในขณะที่บางส่ิง  

มีความขาดแคลน แตไมไดรับการสนับสนุน ทําใหการปฏิบัติงานติดขัด ลาชา  ปจจุบันสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติไดเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจาง เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว   

ตรงกับความตองการของผูใช   โดยจัดงบประมาณใหแตละสถานีตํารวจจัดซื้อส่ิงที่ตองการใชเอง 

ประกอบกับการขอความรวมมือจากประชาชน บริษัท หางราน บริจาคสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

ทําใหปญหาการขาดแคลนดังกลาวไดรับการแกไขบางแลว    ขาราชการตํารวจชั้นประทวนจึงมีความ

คิดเห็นวา สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเปนปจจัยที่ไมมีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน

5.5  ขอเสนอแนะ

                5.5.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
                               จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน    

ของขาราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาวิจัยพบวา      

โดยภาพรวมขวัญและกําลังใจของขาราชการตํารวจ อยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

                               1)  เนื่องจากขาราชการตํารวจมีขวัญและกําลังใจดานรายไดและผลประโยชน

เกื้อกูลตํ่าที่สุด ควรมีการปรับปรุงดานเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินประจําตําแหนง เพื่อใหขาราชการตํารวจ

มีรายไดเพียงพอในการดํารงชีพ  ตลอดจนสิทธิตาง ๆ เกี่ยวกับการเงิน จะชวยลดปญหาการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบได   พรอมกันนี้ควรสงเสริมใหครอบครัวขาราชการตํารวจมีอาชีพเสริมตามความถนัด  

ปลูกฝงคานิยมความประหยัดแกขาราชการตํารวจ

                               2)  เนื่องจากความรวมมือจากประชาชน มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจ ควรมีการ

ปฏิบัติเชิงรุกดานการประชาสัมพันธ โดยเนนใหตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธของแตละสถานี    

ออกพบปะเยี่ยมประชาชนใหบอยขึ้น เพื่อแสวงหาความรวมมือ  สรางศรัทธาและความเขาใจอันดีกับ

ประชาชน ขยายงานตํารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธใหครบทุกสถานีตํารวจ  ใหประชาชนมีสวนรวม

ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม และใหความคุมครองแกพยานในคดีอาญาเปนกรณีพิเศษ
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                               3)  สงเสริมใหขาราชการตํารวจศึกษาตอในระดับปริญญา  โดยจัดทุนการศึกษา

เพิ่มใหทั่วถึง อันเปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และนําความรูกลับมาใชเปนประโยชนตอ      

หนวยงาน

                               4)  เพิ่มงบประมาณจัดหาวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานใหเพียงพอ เชน อาวุธปน   

กระสุนปน ยานพาหนะตาง ๆ น้ํามันเชื้อเพลิง ระบบสื่อสารที่ทนัสมัยสามารถเชื่อมเครือขายถึงกันได

                5.1.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
                               1)  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีเวลาจํากัด   จึงควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ   ที่คาดวา         

มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ยังไมไดมีการศึกษาไว เชน ตัวแปรภูมิลําเนาเดิม  

ความตองการโยกยายสังกัด เปนตน

                               2)  การวิจัยครั้งตอไปควรมีการสัมภาษณกลุมตัวอยาง เพื่อใหไดขอมูลเบื้องลึก

กวาการใชแบบสอบถาม


