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 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี
สืบสวนหาขาว  ของเจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวน  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 และศึกษาปจจัยท่ีมี
ผลตอการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนหาขาว  ของเจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวน  
กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 

การวิจัยคร้ังนี้ผลการวิจัยพบวา   
1.  เจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวน  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 สวนใหญมีอายุ มากกวา 35 ป  

สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน 15,001-18,000 บาท  ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  อายุราชการ
มากกวา 10 ป   มีการไดรับการพิจารณาความดีความชอบ ( 2 ข้ัน ) 2 คร้ัง  และมีการอบรมศึกษาดูงานตอ
ป มากกวา 4 คร้ัง  

2.  ระดับการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนหาขาว  ของเจาหนาท่ีตํารวจฝาย
สืบสวน  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 โดยรวมมีระดับขวัญและกําลังใจอยูในระดับมาก  เม่ือพจิารณา
เปนรายดาน พบวา ปจจัยดานสภาพการปฏิบัติงาน มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือปจจัยดานภาระความรับผิดชอบของงาน ซ่ึงมีระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนา มีระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง และปจจัยดานความเพียงพอของรายได มีระดับขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 

3.  ปจจัยที่สัมพันธกับการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนหาขาว  ของ
เจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวน  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 มีผลสรุปไดดังนี้ 

อายุ และอายุราชการไมมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนหาขาว
ของเจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวน  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 ในทุก ๆ  ดาน 

 
*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 506



 507

Abstract 
The purposes of this study were to study the levels of morale in intelligence performance of 

Investigation Police, Metropolitan Police Bureau, Division 5 and factors related to morale boosting in 
investigating performance. 

The findings were as follows: 
 1.  Most of the police officers were more than 35 years old, married and earned between 
15,001-18,000 baht per month.  They held bachelor’s degree and worked for more than 10 years.  They 
were promoted twice a year and attended training program and study trips 4 time a year. 
 2.  In general, the levels of morale in intelligence performance were high.  When consider 
separately, found that factors related to performing conditions were high.  Factors related to 
responsibilities and relationship between colleagues were also high.  However, those related to career 
advancement and incomes were moderate. 
 3.  There was no correlation between morale in investigating performance and age and work 
experiences. 
. 
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ความเปนมาและสําคัญของปญหา 
ในสังคมปจจุบัน อาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับคดี

สะเทือนขวัญท่ีเกิดข้ึนในแตละวันการนําเสนอ
ขาวสารการแกปญหาอาชญากรรมเปนภารกิจหลัก
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ซ่ึงเปนหนวยงาน
หนึ่งในกระบวนการยุติธรรมในฐานะเปนหนวยงาน
ท่ีบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement Agency)  ท่ี
อยูใกลชิด และมีบทบาทสําคัญในการรับผิดชอบตอ
ความสงบสุขของประชาชน  และนับเปนภารกิจ
ตอเนื่องท่ีตองเหนื่อยยากตรากตรําตลอดเวลาโดยไม
อาจหยุดลงได  โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวการณ
เปล่ียนแปลงอย างรวดเร็วของสังคมปจจุ บัน 
ประกอบกับสภาวะเหตุการณบานเมืองท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  สงผลใหสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติตองมีการปรับเปลี่ยนแผนและ
นโยบายในการปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลองและทัน
ตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน รวมถึงการ
ปองกันปญหาและเหตุการณไมปกติท่ีอาจเกิดข้ึน
และสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ เชน 
การกอความไมสงบภายในประเทศ   การกอ
อาชญากรรมข ามชาติ   การประทวงและการ
เดินขบวนเพ่ือเรียกรองสิทธิตาง ๆ  การอพยพของ
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง เปนตน  อยางไรก็
ตามในการปองกันไมใหเกิดเหตุการณท่ีไมปกติ
เกิดข้ึนนั้น  สํานักงานตํารวจแหงชาติสามารถ
ปองกันไดท้ังทางตรงและทางออม  และหนวยงาน
หนึ่งท่ีมีภารกิจสําคัญในการชวยปองกันมิใหเกิด
เหตุการณดังกลาวข้ึนได  ก็ คือ กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล ซ่ึงภารกิจหลักในการปฏิบัติหนาท่ี 
คือ  การสืบสวนหาขาวท้ังเชิงรุกและเชิงรับ  ซ่ึงขาว
ท่ีไดนั้นตองมีความถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และทัน
ตอสถานการณ กลาวคือ ขาวท่ีไดนั้นตองสามารถ

นํามาวิเคราะหและวางแผนเพื่อปองกันการเกิด
เหตุการณท่ีไมปกติท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในเวลา
ขางหนา  ฉะนั้น การจะไดขาวท่ีมีคุณภาพได
นั้น ตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความสามารถ และมี
ความชํานาญในการปฏิบัติหนาท่ี  สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติเปนหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ี
ตอสวนรวม คือ บําบัดทุกขบํารุงสุข ดูแลความ
สงบเรียบรอยของสังคม ดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของราษฎร ตลอดจนนํา
นโยบายท่ีรัฐกําหนดมาประยุกตใชใหเกิดเปน
รูปธรรมและบรรลุวัตถุประสงค  ซ่ึงตองอาศัย
ทรัพยากรการบริหารท่ีสําคัญ 4  ประการ  
ไดแก คน (Man)   เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ
หรือเค ร่ื องมือต าง  ๆ  (Material) และการ
บริหารงานหรือการจัดการ (Management) โดย
เปนที่ยอมรับกันท่ัวไปวา “คน”  เปนทรัพยากร
ท่ี มี คุณค าและสําคัญท่ี สุดในการบริหาร  
กลาวคือ บุคลากรถือเปนทรัพยากรที่เปนกลไก 
หรือตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานใหบรรลุตา
มนโยบายหรือหลักการและวัตถุประสงคท่ีวาง
ไว  และการนําแผนหรือนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จ  หรือลมเหลวก็
ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี
ของบุคลากรในหนวยงานเปนสําคัญ 

แนวคิดและหลักการของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในระบบราชการ มีจุดมุงหมาย
ท่ีสําคัญ คือ การปรับปรุงสมรรถนะของ
ข าราชการใหไดประสิทธิภาพ  และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดจากการปฏิบัติหน า ท่ี 
นอกจากนี้จากการที่ไดวิจัยแนวทางการบริหาร
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ี
ผานมา ในสวนของการพัฒนาการปฏิบัติงาน
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ของขาราชการและระบบกําลังคนไดระบุวา “ให
สวนราชการมีการวางแผนกําลังคนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีระบบการใหส่ิงจูงใจท่ี
เหมาะสมในการสนับสนุนการดําเนินงานของสวน
ราชการรวมถึงการสนับสนุนใหมีการวิจัยเกี่ยวกับ
ผลกระทบด านต าง  ๆ  ท่ี มีต อคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการดวย” (สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ, 2545) เห็นไดวาศักยภาพและความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการทุกหนวยเปน
ส่ิงจําเปนท่ีตองไดรับการดูแลเอาใจใสโดยใกลชิด
จากผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน และส่ิงจําเปนอีก
ประการหน่ึงท่ี ลืมไมได  อันเปนผลทําให เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานก็คือ เร่ืองการสราง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึง
เปนท่ียอมรับหลายฝายแลววามีความจําเปนสมควร
ตองใหความสําคัญสนใจอยางใกลชิดและตอเนื่อง 
การท่ีคนมารวมกันเปนหมูคณะอยูไดนั้นเปนเพราะ
อํานาจท่ีเกิดข้ึนภายใน การมีน้ําใจเปนส่ิงท่ีชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันในการทํ างานให ลุล วงไปตาม
เจตนารมณท่ีมีอยูรวมกันมากกวาอํานาจภายนอก
ท่ีมาบีบบังคับใหรวมตัวกัน ซ่ึงหากอํานาจภายนอก
นี้หยอนหรือเส่ือมกําลังลง ความแตกสลายของกลุม
ก็เกิดข้ึนโดยงาย หากผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา
สามารถสรางน้ําใจในการทํางานอันหมายถึง แรงท่ี
จะยึดเหน่ียวใหแตละคนรวมกันเปนหนึ่งเดียวได
แลวเปนส่ิงท่ีถือไดวางานหรือเปาหมายขององคกร
นั้นจะดําเนินไปไดดวยความเรียบรอยปราศจาก
ความขัดแยงภายใน การทําใหผลของงานท่ีออกมา
นอยกวากําลังท่ีเสียไป การใชอํานาจจากภายนอกมา
ใชในการส่ังการเพียงอยางเดียวนั้น  นอกจากไดผล
ของงานไมเต็มท่ีแลว ตัวผูบังคับบัญชาก็อยูในภาวะ
ท่ีลําบากใจดวย  ดังนั้นจึงเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ี

ผูบังคับบัญชาตองพยายามสรางความมีน้ําใจ
หรือขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหเกิดข้ึน
แกสมาชิกหรือผูใตบังคับบัญชา  ท้ังท่ีเปน
รายบุคคลหรือเปนหมูคณะเพื่อจักไดแนใจวา
ผลของงานท่ีออกมาก็ไดอยางเต็มเม็ดเต็ม
หนวย  ภาระหนาท่ีของผูนําหรือผูบังคับบัญชา
นั้นมีมากมายและลดหล่ันแตกตางกัน  แตท่ี
สําคัญซ่ึงผู บังคับบัญชาทุกระดับช้ันตอง
เ กี่ ย ว ข อ ง คื อ  ก า ร โ น ม นํ า จิ ต ใ จ ข อ ง
ผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานใหประสาน
สามัคคีเพื่อความรวมมือรวมใจในการประกอบ
ภารกิจขององคกรใหไปสูจุดมุงหมายหรือ
วัตถุประสงคท่ีไดวางไว 

ฉะนั้น การท่ีตํารวจสามารถปฏิบัติงาน
สนองตอบตอสภาวการณหรือสภาพปญหาตาง 
ๆ ท่ี เกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว  เปนธรรม มี
ประสิทธิภาพ  และเกิดความพึงพอใจตอ
ประชาชนไดนั้น ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ีตองอยูในเกณฑท่ีดี   โดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติงาน ขวัญและกําลังใจ
สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ถาตํารวจ
มีการสรางขวัญและกําลังใจไมดียอมนํามาซ่ึง
ความหยอนสมรรถภาพและไมมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ทํางานดวยความเฉ่ือยชา และ
ไมคอยเต็มใจในการทํางาน แตทางกลับกันหาก
กําลังขวัญสูงก็ใหเกิดความรวมมือรวมใจใน
การทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว   
ดังนั้น การสรางขวัญและกําลังใจใหเกิดข้ึน
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดเปนส่ิงจําเปนซ่ึงจัก
สงผลถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ และการ
สรางความพึงพอใจใหกับเจาหนาท่ีตํารวจฝาย
สืบสวน  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 
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ดวยเหตุนี้ จึงทําใหผูวิจัยมีความประสงคใน
การวิจัยเร่ืองการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีสืบสวนหาขาว  ของเจาหนาท่ีตํารวจฝาย
สืบสวน  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับการสรางขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนหาขาว  ของเจาหนาท่ี
ตํารวจฝายสืบสวน  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 

2.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสัมพันธกับระดับการ
สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวน
หาขาว  ของเจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวน  กองบังคับ
การตํารวจนครบาล 5 

 
ขอบเขตการวิจัย 

สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้  ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตของการวิจัยไว  ดังนี้ 

1.  ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก ปจจัยดานการ
สรางขวัญและกําลังใจ 5 ดาน ประกอบดวย ปจจัย
ด านสภาพการปฏิ บัติ งาน   ด านโอกาสและ
ความกาวหนา  ดานความเพียงพอของรายไดดาน
ภาระและความรับผิดชอบ  และดานความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงาน 

2.  ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือเจาหนาท่ี

ตํารวจฝายสืบสวน  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 
จํานวน 87 นาย 

 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1.  

2.  ทราบปจจัยท่ีสัมพันธกับระดับการ
สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี
สืบสวนหาขาว  ของเจาหนาท่ีตํารวจฝาย
สืบสวน  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 
 
นิยามศัพทปฏิบัติการ 

การสร างขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติ งาน  หมายถึง   การสนองตอบตอ
สภาวการณหรือสภาพปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ไดอยางรวดเร็ว  เปนธรรม มีประสิทธิภาพ   
และเกิดความพึงพอใจตอประชาชน มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี   

ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการสราง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี  หมายถึง  
ความรูสึกนึกคิดท่ีสงผลสะทอนถึงความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  ดานสภาพการ
ปฏิบัติงาน  ดานโอกาสและความกาวหนา  
ดานความเพียงพอของรายได  ดานภาระและ
ความรับผิดชอบ  และดานความสัมพันธของ
ผู บังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในงาน
สืบสวนหาขาว 

เจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวน  กอง
บั งคั บการตํ ารวจนครบาล  5  หมาย ถึ ง  
เจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวนท่ีรับราชการใน
กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 ไดแก สถานี
ตํารวจนครบาลลุมพินี  สถานีตํารวจนครบาล
ทองหลอ  และสถานีตํารวจนครบาลคลองตัน   

การสืบสวน  หมายถึง   การดําเนินการ
ในการแสวงและรายงานขาวสารอันเปน
ขอเท็จจริงอยางมีระบบเพื่อพิสูจนทราบ หรือ
ลบลางขอกลาวหา  เปนการสืบสวนขอเท็จจริง 
และการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวกับ

ทราบระดับการสรางขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนหาขาว  ของเจาหนาท่ี
ตํารวจฝายสืบสวน  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5  
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พฤติการณ เพื่อเสนอใหผูมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการ 

ขาว  หมายถึง  คําบอกเลาเร่ืองราว คําบอกเลา
เร่ืองราว คําบอกกลาว คําเลาลือหรือความรูตางๆ ท่ี
เปนขอเท็จจริง สวนใหญมีลักษณะเปนเพียงการ
บอกเลา เสนอ หรือรวบรวมโดยไมมีจุดหมาย
แนนอน 

สภาพการปฏิบัติงาน  หมายถึง  สภาพในการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในดานปริมาณงาน ความพอใจตอ
สภาพอาคารสถานท่ี ความพรอมดานวัสดุอุปกรณ 
ความเหมาะสมของปริมาณงานในหนาท่ี 

โอกาสและความกาวหนาของงาน  หมายถึง  
การไดรับเล่ือนยศ ตําแหนง หนาท่ี ใหสูงข้ึนกวาเดิม 
การไดมีโอกาสไดวิจัยความรูเพิ่มเติม หรือไดรับการ
อบรม 

ความเพียงพอของรายได  หมายถึง  เงินเดือน
ท่ีรับจริงในปจจุบันเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณ
งานและความสามารถ 

ภาระและความรับผิดชอบ  หมายถึง งาน
สืบสวนหาขาวเปนงานท่ีสําคัญและจําเปนตอ
หนวยงาน 

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  หมายถึง  
เพื่อนรวมงานในระดับเดียวกันใหคําปรึกษา หรือ
ชวยเหลือท้ังงานและเร่ืองสวนตัว 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยการสรางขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนหาขาว  
ของเจาหนาท่ีตํารวจ  กองบังคับการตํารวจ
นครบาล 5 ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และ
งานวิจั ย ท่ี เกี่ ยวของกับขวัญกํ า ลังใจในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา
และเพื่อกําหนดกรอบแนวความคิดในการ
วิจัย ดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสราง
ขวัญและกําลังใจ 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ี
ของตํารวจ 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับการสืบสวน 
4.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการขาว 
5.  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
6.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ 
 

 
 

ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ขอมูลสวนบุคคล 
1  อายุ 
2  สถานภาพ 
รายไดตอเดือน 3  

4  ระดับการศึกษา 
5  อายุราชการ 
6  การพิจารณาความดี
ความชอบ (2 ขั้น) 
7  การอบรมศึกษาดูงาน 

การสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีสืบสวนหา
ขาว  ของเจาหนาท่ี
ตํารวจฝายสืบสวน  
กองบังคับการตํารวจ

นครบาล 5 

ปจจัยดานการสรางขวัญและ
กําลังใจ 

1.  ดานสภาพการปฏิบัติงาน 
2.  ดานโอกาสและ
ความกาวหนา  
3.  ดานความเพยีงพอของ
รายได 
4.  ดานภาระและความ
รับผิดชอบ 
5.  ดานความสัมพนัธกับเพื่อน
รวมงาน 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง วิธีดําเนินการศึกษา 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  

เจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวน  กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล 5 ท้ังระดับสัญญาบัตรและช้ัน
ประทวน ท้ังหมด  จํานวน 87  นาย 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาการสรางขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนหาขาว  ของ
เจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวน  กองบังคับการตํารวจ
นครบาล 5 โดยศึกษาขอมูลจากเจาหนาท่ีตํารวจฝาย
สืบสวน  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 การวิจัย
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดย
มีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

โดยใชประชากรท้ังหมดเปนกลุม
ตัวอยางในการวิจัย 

 
ประเภทวิจัย 

แบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 
1.  รูปแบบการวิจัยจากเอกสาร (Document 

Research) :  เปนการศึกษาคนควาและรวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับขอมูลตาง 
ๆ ท่ีเกี่ยวกับ แนวคิดการปฏิบัติหนาท่ีของตํารวจ 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการขาว  แนวคิดทฤษฎีปจจัย
ท่ีมีผลตอความสําเร็จ  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับขวัญ
และกําลังใจ  แนวคิดทฤษฎีเกี่ ยวกับปจจัยท่ี มี
ผลกระทบตอขวัญและกําลังใจ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของ อันไดแก หนังสือ บทความ งานวิจัย เอก
สรเผยแพร  โดยไดรวบรวมขอมูล และทําการบันทึก
ขอมูลท่ีตองการไวเพื่อใชเปนแนวทางในการกาํหนด
กรอบแนวคิดในการศึกษา ออกแบบ และกําหนดวิธี
วิจัยภาคสนาม 

2.  การวิจัยภาคสนาม  (Field Research)  เปน
การศึกษาโดยวิธีการรวบรวมขอมูลโดยการใช
แบบสอบถาม (Questionnaire Method)  ทําการ
รวบรวมขอมูลจากประชากรที่เปนเจาหนาท่ีตํารวจ
ฝายสืบสวน  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 

 
 
 

 
แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 

1.  ใชแหลงขอมูลทุติยภูมิ  เชน เอกสาร 
ตํารา บทความ และงานวิจัยตาง ๆ  ซ่ึงได
ทําการศึกษาคนควาจากหองสมุดมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ สภาวิจัย
แหงชาติ  หองสมุดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
และหองสมุดอินเตอรเน็ต 

2.   ใชแหลงขอมูลปฐมภูมิ  ซ่ึงเปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  โดยใช
แบบสอบถามท่ีไดสรางข้ึนจากการประมวล
แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย เ ป น
แบบสอบถาม (Questionnaire)  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
เอง โดยแบบสอบถามประกอบดวย 2  สวน  
ดังนี้ 

สวนท่ี  1  แบบสอบถามขอมูลสวน
บุคคล  7  ขอ  ประกอบดวย อายุ สถานภาพ 
ระดับช้ันยศ ระดับการศึกษา อายุราชการ การ
พิจารณาความดีความชอบ  (2 ข้ัน)   การอบรม
ศึกษาดูงาน 

สวนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน  จํานวน  25  ขอ 

 512



 

ประกอบดวย สภาพการทํางาน  จํานวน   5  ขอ-  
โอกาสของความกาวหนา   จํานวน 5 ขอ         ความ
เพียงพอของรายได  จํานวน  5  ขอ      ภาระความ
รับผิดชอบของงาน  จํานวน   5  ขอความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน  จํานวน   5  ขอคําถามมีเกณฑการให
คะแนนดังนี้ 

การหาเกณฑเฉล่ียในการแบงระดับ
ความคิดเห็น ใชคารอยละ และคาเฉล่ียซ่ึงมี
คะแนนตํ่าสุดเทากับ 1 และคะแนนสูงสุด
เทากับ 5  

เพราะฉะน้ัน ชวงความกวางของช้ัน  

มากท่ีสุด 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน 
นอย 2 คะแนน 
นอยท่ีสุด 1 คะแนน 
วิธีการวัดผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการสราง

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนหาขาว  
ของเจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวน  กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล 5 ผูวิจัยรวบรวมคะแนนของความ
คิดเห็นจากขอคําถาม แลวแปลระดับความคิดเห็น
เปน 5  ระดับ  โดยแบงพิสัย ดังนี้    

 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการดังนี้ 
1.  นําแบบสอบถามท้ังหมดมาประมวลผล

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2.  

= คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  =  5 -1 = 0.8 
     จํานวนช้ัน                         5 
ดังนั้นคาเกณฑเฉล่ียในแตละชวงช้ันมี

ดังนี้ 
4.23 – 5.00 หมายความวา มากท่ีสุด 
3.42 – 4.22 หมายความวา มาก 
2.62 – 3.41 หมายความวา ปานกลาง 
1.81 – 2.61 หมายความวา นอย 
1.00 – 1.80 หมายความวา นอยท่ีสุด 
1.  การประมวลผลที่เก็บรวบรวมไดจาก

ภาคสนาม  ใชโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 

1.1  ตรวจสอบความสมบูรณและ
ความถูกตองของแบบสอบถาม หลังจาก
ดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจาก
กลุมตัวอยางจํานวน 87  ชุด 

1.2  บันทึกขอมูลท่ีเปนรหัสลงในแบบ
บันทึกขอมูลในโปรแกรมวิเคราะห วิเคราะหขอมูลโดยหาคา รอยละ Mean  

และ Likert Scale  เปนลักษณะการประเมินคา 5 
ระดับ มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

1.3  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

1.4  ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมาย
ของการศึกษา 

ระดับขวัญและกําลังใจ เชิงบวก เชิงลบ 
เห็นดวยอยางยิ่ง 5 1 คะแนน  
เห็นดวย 4 2 คะแนน  
ไมมีความเห็น 3 3 คะแนน 

วิธีดําเนินการรวบรวมขอมูล 
ไมเห็นดวย 2 4 คะแนน 

ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยแจก
แบบสอบถามไปยังของเจาหนาท่ีตํารวจฝาย
สืบสวน  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 โดย

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 5 คะแนน 
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ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม และทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง 

 
วิธีการจัดกระทํากับขอมูล 

1.  ผูวิจัยไดตรวจสอบแบบสอบถามทุกฉบับ
เพื่อความถูกตองแมนยําและความเปนเอกภาพของ
ขอมูล 

2.  การนําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาลง
รหัสในกระดาษบันทึกรหัส (Coding Sheet) 

3.  การประมวลผลขอมูลดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
ตัวแปรในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
ประกอบดวย อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน ระดับ
การศึกษา อายุราชการ การพิจารณาความดีความชอบ 
(2 ข้ัน) การอบรมศึกษาดูงาน 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 
การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี
สืบสวนหาขาว ของเจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวน 
กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 

3.  ปจจัยดานขวัญและกําลังใจ 
3.1  สภาพการปฏิบัติงาน 
3.2  โอกาสและความกาวหนา 
3.3  ความเพียงพอของรายได 
3.4  ภาระความรับผิดชอบของงาน 
3.5  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

 
สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดวิเคราะหโดยใช 
1. 

2. สถิติ Chi-square เพื่อวิเคราะหระดับ
การสรางขวัญและกําลังใจ μ (มิว), Sigma 
(ซิกมา) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
กลุม 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย เร่ือง การสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนหาขาว  
ของเจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวน  กองบังคับ
การตํารวจนครบาล 5 สามารถอภิปรายผลได
ดังนี้ 

1.  เจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวน  กอง
บังคับการตํารวจนครบาล 5  มีระดับขวัญและ
กําลังในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก   

สอดคลองกับงานวิจัยของบริสุทธ์ิ  นุศรี
วอ (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอขวัญในการปฏิบัติงาน ศึกษา
เฉพาะกรณีขาราชการตํารวจ สังกัดกองทะเบียน
พล  กรมตํารวจ พบวา สภาพขวัญในการ
ปฏิบัติงานอยู ในเกณฑสูง โดยเรียงลําดับ
คะแนนขวัญจากมากไปหานอย คือ ความม่ันคง
ในการทํางาน ลักษณะงานท่ีทํา ความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
โอกาสความกาวหนา ความสัมพันธระหวาง
เพื่อนรวมงาน สภาพการปฏิบัติงาน และรายได
จากการปฏิบัติงาน  และขัดแยงกับงานวิจัยของ  

เอกรัตน  เปาอินทร (2542 : บทคัดยอ) 
ได ศึกษาปจจัยท่ี มีผลกระทบตอขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชุด
ปฏิบัติการยาเสพติด ของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล พบวา โดยภาพรวมขวัญและกําลังใจ
ของเจาหนาท่ีชุดปฏิบัติการยาเสพติด ของ

คารอยละ (Percentage) เพ่ือวิเคราะห
อัตราสวนของขอมูลท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถาม 
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กองบัญชาการตํารวจนครบาลอยูในระดับปานกลาง   
และงานวิจัยของ  สมหมาย  จันทรนวล (2547 

: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอ
การสรางขวัญและแรงจูงใจของนักบิน กองบังคับการ
กองบินตํารวจ”  ผลการวิจัยพบวา ระดับขวัญและ
ความพึงพอใจในการทํางานของนักบิน กองบังคับ
การกองบินตํารวจ อยูในระดับปานกลางเชนกัน  เม่ือ
พิจารณารายปจจัยแตละดาน พบวา ปจจัยดานสภาพ
การปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียสูงสุด  3.74  รองลงมาคือ
ดานภาระความรับผิดชอบของงาน 3.71 ซ่ึงมีระดับ
ขวัญและกําลังอยู ในระดับสูง สวนปจจัย ดาน
ค ว าม สั ม พั นธ ร ะหว า ง ผู บั ง คั บ บั ญช ากั บ
ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 3.64, ดานโอกาส
และความกาวหนา 3.43 และดานดานความเพียงพอ
ของรายได 3.37 ซ่ึงมีระดับขวัญและกําลังอยูในระดับ
ปานกลาง 

เม่ือพิจารณารายขอในแตละดาน  พบวา  
ดานสภาพการทํางาน  ภาพรวมอยูในระดับ

มาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จรูญ  จาตุรพงศ  
(2547 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอขวัญและกําลังใจในการทํางานของ
ข าราชการสถาบันวิ ชาการทหารเ รื อ ช้ันสู ง 
กองทัพเรือ” ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานสภาพ
ปฏิบัติงาน และดานลักษณะงาน มีระดับขวัญและ
กําลังใจอยู ในระดับปานกลาง แสดงให เห็นวา 
เจาหนาท่ีตํารวจฝายสืบสวน  กองบังคับการตํารวจ
นครบาล  5   มีความภาคภูมิใจตอองคกรท่ีปฏิบัติงาน
อยู และรูสึกเปนเกียรติท่ีองคกรมีช่ือเสียงและไดรับ
การยกยอง  เปนผลทําใหเกิดความผูกพันตอองคกร
มากข้ึน  

ดานโอกาสและความกาวหนา  ภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยหนวยงานมีการสงเสริมใหมีการ

ฝ กอบรมและดู ง าน เ พ่ื อพั ฒนาความ รู
ความสามารถอยูเสมอ แสดงใหเห็นวา องคกรท่ี
ปฏิบัติงาน มีการสงเสริมความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาความรู  ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึน  เพื่อให
ทันตอนวัตกรรมใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนและขัดแยง
กับงานวิจั ยของบริ สุทธ์ิ   นุศรีวอ  (2541 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอขวัญ
ในการปฏิบัติงาน ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการ
ตํารวจ สังกัดกองทะเบียนพล  กรมตํารวจ พบวา 
สภาพขวัญในการปฏิบัติงานอยูในเกณฑสูง 
โดยเรียงลําดับคะแนนขวัญจากมากไปหานอย 
คือ ความม่ันคงในการทํางาน ลักษณะงานที่ทํา 
ความสัมพันธ ระหว างผู บั งคับบัญชากับ
ผู ใต บั งคับบัญชา  โอกาสความก าวหน า 
ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน สภาพการ
ปฏิบัติงาน และรายไดจากการปฏิบัติงาน 

ดานความเพียงพอของรายได  ภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง สวัสดิการท่ีไดรับอยูใน
ป จจุ บั น  เ ช น  บ านพั ก  ค า เล า เ รี ยน  ค า
รักษาพยาบาล ไดจัดหาใหเหมาะสมดีแลว อยู
ในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา  องคกร
นาจะมีการจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหกับเจาหนาท่ี
อยางเหมาะสมและเพียงพอมากกวานี้ ขัดแยง
กับงานวิจัยของเอกรัตน  เปาอินทร (2542 : 
บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีชุด
ปฏิบัติการยาเสพติด ของกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล พบวา โดยภาพรวมขวัญและกําลังใจ
ของเจาหนาท่ีชุดปฏิบัติการยาเสพติด ของ
กองบัญชาการตํารวจนครบาลอยูในระดับปาน
กลาง  และป จจั ย ท่ี เจ าหน า ท่ี ได รั บการ
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ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  
ภาพรวมอยูในระดับมาก เพื่อนรวมงานทําให
ทานมีความสุขกับงานท่ีทํา  เปนกันเอง และ
จริงใจ และรายขอ  ทุกคนในงานสืบสวนหาขาว
ใหความรวมมือและสนับสนุนการทํางานซ่ึงกัน
และกัน แสดงใหเห็นวาเพื่อนรวมงาน ตางก็
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ใหความรวมมือในการ
ทํางานจนประสบความสําเร็จ  มีไมตรีจิตและ
เจตคติท่ีดีตอกัน การใชหลักการปกครองโดย
ให ค ว าม เ สมอภ าคและ ยุ ติ ธ ร รมขอ ง
ผูบังคับบัญชา และการใหโอกาสและเต็มใจรับ
ฟงความคิดเห็นของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ทําใหเจาหนาท่ีมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
ท่ี ดี  เป นผลให งานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ จรูญ  จาตุรพงศ (2547 : บทคัดยอ)  ได
ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ขวัญและกําลังใจในการทํางานของขาราชการ
สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง กองทัพเรือ” 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญและ
กําลังใจในการทํางานของขาราชการ สถาบัน
วิชาการทหารเรือช้ันสูง ท้ัง 5 ดานพบวา  ดาน
เพื่อนรวมงาน และดานผูบังคับบัญชาอยูใน
ระดับสูง   สวนด านองค การ  ด านสภาพ
ปฏิบัติงาน และดานลักษณะงาน อยูในระดับ
ปานกลาง อยางไรก็ตามเม่ือวิ เคราะหโดย
ภาพรวม พบวา ระดับขวัญและกําลังใจของ
ขาราชการ สถาบันวิชาการทหารเรือช้ันสูง 
กองทัพเรือ อยูในระดับสูง 

ตอบสนองมากท่ีสุด คือ รายไดจากการปฏิบัติงาน 
รองลงมาคือ สภาพการปฏิบัติงาน โอกาสกาวหนา 
ลักษณะงานท่ีทํา สิทธิประโยชนอ่ืน ๆท่ีไดรับจาก
หนวยงาน ความมั่นคงในงาน ความสัมพันธของ
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา และลําดับสุดทาย 
คือ ความสัมพันธกับผูรวมงาน 

ดานภาระความรับผิดชอบของงาน  ภาพรวม
อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
อยูเปนงานหลัก และสําคัญมากขององคกร เจาหนาท่ี
ทุกคนใหความสําคัญกับงานท่ีปฏิบัติมาก รวมถึง
เปาหมายในการทํางานสอดคลองกับเปาหมายของ
องคกรเชนกัน  สวนรายขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ 
รู สึ ก เ บ่ื อหน ายกั บงานสืบสวนหาข าว ท่ีต อง
รับผิดชอบอยู ในขณะนี้  2.22แสดงให เห็นว า 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความทุมเทตอองคกร และ
ไมรูสึกเบ่ือ เฉ่ือยชาตองาน  เพราะงานดานสืบสวน
หาข าว   เปนงานท่ีไมอยู กั บท่ี   งานที่ ท าทาย
ความสามารถ  ตองกระตือรือรนตลอดเวลาเพื่อใหทัน
เหตุการณ และเปนผลสืบเนื่องท่ีทําใหเจาหนาท่ีไม
คิดเร่ืองการโยกยายไปจากองคกรนี้ และเกิดความ
จงรักภักดีตอองคกรตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ 
บริสุทธ์ิ  นุศรีวอ (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยท่ี
มีผลกระทบตอขวัญในการปฏิบัติงาน ศึกษาเฉพาะ
กรณีขาราชการตํารวจ สังกัดกองทะเบียนพล  กรม
ตํารวจ พบวา สภาพขวัญในการปฏิบัติงานอยูใน
เกณฑสูง โดยเรียงลําดับคะแนนขวัญจากมากไปหา
นอย คือ ความมั่นคงในการทํางาน ลักษณะงานท่ีทํา 
คว าม สั ม พั นธ ร ะหว า ง ผู บั ง คั บ บั ญช ากั บ
ผูใตบังคับบัญชา โอกาสความกาวหนา ความสัมพันธ
ระหวางเพ่ือนรวมงาน สภาพการปฏิบัติงาน และ
รายไดจากการปฏิบัติงาน 

3.  ปจจัยท่ีสัมพันธกับการสรางขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนหาขาว
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ของเจาหนาท่ีตํารวจ  กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 
สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

อายุ และอายุราชการไมมีความสัมพันธกับ
การสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี
สืบสวนหาขาวของเจาหนาท่ีตํารวจ  กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล 5 ในทุก ๆ ดาน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณรงค  เริงฤทธิการ (2538 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษากําลังขวัญในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ตํารวจทางหลวง สังกัดกองกํากับการ 1 กองบังคับ
การตํารวจทางหลวง พบวา อายุ ช้ันยศ และระดับ
การศึกษา ไมมีความสัมพันธกับกําลังขวัญในการ
ปฏิบัติงาน  เนื่องมากจาก เจาหนาท่ีสืบสวนหาขาว
ระดับช้ันประทวน กองบังคับการตํารวจสันติบาล 1 
สวนใหญอายุไลเล่ียกันไมตางกันมากนัก  นอกจาก
จะไดทํางานรวมกัน ยังไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง
กันและกันในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ทําใหมีความ
คิดเห็นใกลเคียงกัน 

สถานภ าพ   และร า ย ได ต อ เ ดื อน  มี
ความสัมพันธกับการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนหาขาวของเจาหนาท่ีตํารวจ  
กองบังคับการตํารวจนครบาล 5 ในดานความเพียงพอ
ของรายได  แสดงใหเห็นวา รายไดเปนปจจัยท่ีสําคัญ
ในการดําเนินชีวิตของบุคลากรที่มีสถานภาพแตกตาง
กัน เนื่องจากภาระคาใชจายท่ีตองรับผิดชอบ  เพราะผู
ท่ีมีสถานภาพโสดยังมีรายจายไมมากนักเม่ือเทียบกับ
ผูท่ีแตงงานแลว ทําใหความคิดเห็นแตกตางกันไป  
และผู ท่ีมีรายไดตอเดือนนอย รู สึกวารายไดไม
เพียงพอกับการดําเนินชีวิต สวนผูท่ีมีรายไดตอเดือน
มาก  รู สึกวาไดคาตอบแทนท่ีเพียงพอตอสภาพ
เศรษฐกิจปจจุบัน และยังมีสวัสดิการอื่น ๆ ใหดวย
ความเสมอภาค และเหมาะสม ยอมสงผลใหบุคลากร
อยากทํางาน และทุมเทการทํางานใหกับองคกรอยาง

มีประสิทธิภาพมากข้ึนก็จะไดคาตอบแทนมาก
ข้ึนตามไปดวย 

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการ
สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี
สืบสวนหาขาวของเจาหนาท่ีตํารวจ  กองบังคับ
การตํารวจนครบาล 5 ในดานโอกาสและ
ความกาวหนา  และดานความสัมพันธของ
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือน
รวมงาน  เนื่องจากผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวา
จะมีขวัญและกําลังในการปฏิบัติมากกวาผูท่ีมี
ระดับการศึกษานอยกวา  เพราะผูท่ีมีการศึกษา
สูงกวาจะรับผิดชอบงานมากกวา มีการพัฒนา
ความรูความสามารถอยู เสมอและเปนท่ีพึ่ง
ใหแกเพื่อรวมงานคนอ่ืนดวย  รวมถึงเปนท่ี
ไ ว ว า ง ใ จ ใ น ก า ร ม อบหม า ย ง า น จ า ก
ผู บังคับบัญชาและเปนท่ีเคารพนับถือของ
ผู ใต บั งคับบัญชาเชนกัน  ในขณะท่ี ผู ท่ี มี
การศึกษานอยกวา จะมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานนอย เพราะเนื่องจากขีดความรู 
ความสามารถมีจํากัด ไมสามารถทํางานให
องคกรไดมากนัก   

การไดรับการพิจารณาความดี ความชอบ 
(2 ข้ัน) มีความสัมพันธกับการสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวนหาขาวของ
เจาหนาท่ีตํารวจ  กองบังคับการตํารวจนครบาล 
5 ในดานโอกาสและความกาวหนา  เนื่องจากผู
ท่ีมีโอกาสไดรับการพิจารณาความดีความชอบ 
(2 ข้ัน) หลาย ๆ คร้ัง  แสดงวาเปนผูท่ีปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและมีผลงานเปนท่ีพอใจของ
หนวยงานมาก  จึงมีโอกาสท่ีจะกาวหนาใน
หน าท่ีการงานมากกว าผู ท่ีการได รับการ
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พิจารณาความดี ความชอบนอยคร้ัง หรือไมเคยไดรับ
เลย  

การอบรมศึกษาดูงานตอป  มีความสัมพันธ
กับการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี
สืบสวนหาขาวของเจาหนาท่ีตํารวจ  กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล 5 ในทุก ๆ ดาน  เนื่องจาก ผู ท่ีมี
โอกาสไดอบรมศึกษาดูงานหลายคร้ังตอป  เพื่อ
เพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ ความรูความสามารถก็จะ
เพิ่มข้ึนตาม จึงมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
หนาท่ีดีกวาผูท่ีมีโอกาสอบรมศึกษาดูงานตอปนอย
คร้ังหรือไมเคยเลย 

 
ขอเสนอแนะ 

1.  ควรพิจารณาเร่ืองคาตอบแทนควรให
สอดคลองกับหนาท่ีราชการท่ีรับผิดชอบไมควรให
ตามช วงช้ันยศ  หรือควรลดชองว างระหว าง 
ขาราชการระดับสูงกับระดับลาง ใหมีชองวางนอย
ท่ีสุด 

2.  สรางสรรคความเขาใจอันดีระหวางเพื่อน
รวมงานใหมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
โดยอยูรวมกันอยางพึ่งพาอาศัยกันดวยความเปนมิตร 
นําไปสูความสําเร็จในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3 .  

4.  มีการเพิ่มพูนความรูในการพัฒนา
บุ คล ากร  ให มี ก า รพั ฒนาด านคว าม รู 
ความสามารถ ดานการพัฒนาประสิทธิภาพ
กําลังพล  และใชหลักการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ   
 

ค ว ร เ น น เ ร่ื อ ง ก า ร ส่ื อ ส า ร  ก า ร
ประชาสัมพันธ ในองคกรอยางตอเนื่องมีความเขาใจ
ตรงกัน และปรับปรุงสภาพแวดลอมดานอาคาร 
สถานท่ีทํางาน โดยการใหมีการทํากิจกรรมเปนหมู
คณะ ท้ังงานในหนาท่ีและงานสันทนาการ  สราง
ความสามัคคีในหมูคณะใหมากข้ึน ตลอดจนจัด
สวัสดิการอันเปนปจจัยพื้นฐานใหท่ัวถึง อยางมี
ประสิทธิภาพและยุติธรรม 
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