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บทคัดย่อ

	 สารนพินธ์เรือ่งนีม้วีตัถปุระสงค์	คือ	1)	เพือ่ศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ

ทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง	2)	เพือ่เปรยีบเทยีบแรง

จูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงที่มีชั้นยศอายุราชการ	และระดับการศึกษาต่างกัน

และ	 3)	 เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ

ทางหลวง	สถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานี

ต�ารวจทางหลวง	1	จ�านวนทัง้สิน้	92	คน	ก�าหนดขนาดตวัอย่าง	โดยวธิใีช้สตูรการค�านวณของทาโร	ยามาเน	

(Taro	Yamane)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ	จ�านวน	

25	 ข้อ	 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	 .92	 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานt-testและการวิเคราะห์	ความแปรปรวนทางเดียว	(One-	Way	ANOVA	:	F-test)	และวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจ

ทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้านอยู่ในระดับมากสี่ด้าน	และระดับปานกลางหนึ่งด้าน	 เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	ได้แก่	ด้าน

ความส�าเร็จของงาน	 ด้านการยอมรับนับถือ	 ด้านความรับผิดชอบ	 ด้านลักษณะของงาน	 และด้านความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	2)	ผลการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	 กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	 ที่มีชั้นของ

1 นกัศกึษาปรญิญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วิทยาเขตร้อยเอด็. 
2 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครอง, มหาวทิยาลัยมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
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ข้าราชการต�ารวจทางหลวง	อายรุาชการ	และระดบัการศกึษาต่างกนั	มแีรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยรวม

และรายด้านไม่แตกต่างกนั	และ	3)	ข้อเสนอแนะในการเสรมิสร้างแรงจงูใจในการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการ

ต�ารวจทางหลวง	สถานตี�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง	ล�าดบัตามความถี่

สูงไปหาต�่าสามอันดับแรก	 ได้แก่	 ควรมีการเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อพิจารณาเงินสวัสดิการสูงข้ึน	 

ควรประชาสมัพันธ์ผลการปฏิบัติงานทีเ่ด่นแต่ละเดือนทางสือ่มวลชน	และควรเพิม่ป้ายเตอืนการใช้รถใช้ถนน

อย่างปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย

ค�าส�าคัญ :	1.	แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	2.	ข้าราชการต�ารวจทางหลวง	3.	สถานีต�ารวจทางหลวง	1

ABSTRACT

	 The	purposes	of	the	paper	were:	1)	to	study	highway	police	officers’	motivations	

for	 duty	 performances,	 2)	 to	 compare	 their	motivations	 for	 duty	 performances	with	 

differing	variables	of	their	ranks,	official	service	longevities	and	educational	qualifications,	

and	3)	to	collect	suggestions	for	reinforcing	their	motivations	for	duty	performances.	The	

research	site	was	Highway	Police	Station	1	under	2nd	Superintendence	Sub-Division	of	

Highway	 Police	 Command	Division.	 The	 sampling	 group	 comprised	 92	 highway	 police	 

officers	to	the	preceding	station,	setting	the	sample	size	through	Taro	Yamane’s	table.	The	

research	instrument	was	the	five-rating	scale	questionnaire	with	twenty-five	questions,	each	

of	which	possessed	 the	 reliability	at	 .92.	Statistics	used	 for	 the	 research	encompassed	

percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	and	F-test	(One-way	ANOVA),	processing	data	

with	the	computer	software	package.

	 Outcomes	of	findings	are	the	following:	1)	Highway	police	officers’	motivations	for	

duty	performances	to	Police	Highway	Station	1	have	been	rated	at	the	high	scale	in	the	

overall	aspect	as	the	same	as	in	a	single	one	of	all	aspects	taken	into	consideration	in	

descending	order	of	means	but	 the	 last	one	at	 the	moderate	 scale,	which	are:	 i)	 task	 

successes,	ii)	high	self-esteem,	iii)	onuses,	iv)	task	features	and	v)	professional	progression.	

2)	The	hypothesis	 testing	 results	have	confirmed	 that	differing	 variables	of	 their	 ranks,	 

official	 service	 longevities	 and	 educational	 qualifications	 show	 no	 differences	 in	 their	 

motivations	for	duty	performances	in	both	the	overall	aspect	and	a	single	one.	3)	Suggestions	 

for	reinforcing	their	motivations	for	duty	performances	in	descending	order	of	first	three	

frequencies	are	that:	3.1)	increase	of	the	financial	welfares	ought	to	be	proposed	to	the	

superior	to	take	it	into	consideration.	3.2)	their	outstanding	duty	performances	should	be	

widely	publicized	once	a	month	through	mass	media,	3.3)	 traffic	warning	sign	placards	

ought	to	be	thoroughly	installed	so	as	to	urge	motorists’	safe	uses	of	roads,	and	deter	their	
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illegal	uses	of	them.	

Keywords :	1.	Motivation	for	Duty	Performance	2.	Highway	Police	officer	3.	Highway	Police	 

	 	 Station	1

1.  ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

	 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่จึงมีความส�าคัญในการที่จะท�าให้สมาชิกขององค์การ	มีความเต็มใจมี

ความพึงพอใจ	 มีความตั้งใจที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อความส�าเร็จและความก้าวหน้าขององค์การ	 

จงึกล่าวได้ว่า	พนกังานจะมกี�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าทีต่่อเมือ่พนกังานมปัีจจยัเป็นเครือ่งจูงใจในการท�างาน

นั้น	ๆ	และพนักงานจะใช้ความสามารถที่จะท�างานอันนั้นส�าเร็จโดยเชื่อว่าตนจะได้รับรางวัลตอบแทนและ

อกีประการหนึง่คือ	แรงจูงใจเป็นเคร่ืองช่วยให้งานบรรลเุป้าหมายกระตุน้ให้บคุคลเกิดพฤตกิรรมในการปฏบิตัิ

หน้าที่ด้วยความขยัน	 กระตือรือร้น	 ทั้งยังอุทิศเวลา	 แรงกายแรงใจ	 สติปัญญา	 โดยมีความส�านึกในหน้าท่ี

ความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วย	และในการท�างานใด	ๆ 	จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น	นอกจาก

องค์การจะมีบุคลากรที่มีความสามารถ	มีทักษะที่ดีแล้วบุคลากรที่อยู่ในองค์การนั้นจะต้องได้รับการกระตุ้น 

อย่างถกูวธีิในลกัษณะทีก่ระตุ้นให้เขาพยายามใช้ความสามารถและทกัษะทีมี่อยูอ่ย่างเตม็ที	่(สมัฤทธิ	์ยศสมศกัดิ,์	 

2549,	หน้า	90)	

	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาตเิป็นหน่วยงานทีใ่หญ่มากประกอบด้วยก�าลงัพลสองแสนกว่าคน	จงึท�าให้

ดูประหน่ึงว่าต�ารวจเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพมากแต่ในความเป็นจริงในส่วนงานของต�ารวจยังต้องมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาอีกหลายด้านโดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านคุณธรรม

จริยธรรมรวมถึงการสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้เป็นท่ียอมรับของประชาชนประกอบกับการปฏิบัติหน้าท่ี

ของต�ารวจมีองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการท�างานของต�ารวจ	โดยพื้นฐานอาชีพของต�ารวจเป็นอาชีพที่

ต้องเผชญิกบัปัญหาต่างๆ	ตลอดเวลาประชาชนทีเ่ข้ามาพึง่ต�ารวจย่อมเป็นเรือ่งท่ีเดอืดร้อนและต้องการการ

แก้ไขเกอืบทกุปัญหาทีต้่องท�าให้เกดิความสงบเรียบร้อยข้ึนในสงัคม	(สงัศติ	พริยิะรงัสรรค์,	2548,	หน้า	101)	

ในส่วนของต�ารวจทางหลวงเป็นหน่วยงานท่ีถูกตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรบน

ทางหลวง	และมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของกรมทางหลวงแผ่นดิน	กระทรวงคมนาคม	ตามระเบียบ	ทั้งนี้	

ระเบียบส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ว่าด้วยการก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีของส่วนราชการส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาตไิด้ก�าหนดหน้าทีร่บัผดิชอบให้ทกุสถานตี�ารวจทางหลวงในกองก�ากับการ	1-7	มอี�านาจหน้าทีแ่ละความ

รับผดิชอบเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภยัส�าหรบัองค์พระมหากษตัรย์ิพระราชนิรีชัทายาทผูส้�าเรจ็ราชการ

แทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์พระราชอาคันตุกะและบุคคลส�าคัญตรวจตรารักษาความ

สงบเรยีบร้อยป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมสบืสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาและ

ตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาและจราจรตรวจตราดูแลทรัพย์สินของทางราชการควบคุม

ก�ากับดูแลจัดการจราจรและควบคุมมลภาวะให้เป็นไปตามกฎหมายบริการประชาชนผู้ใช้ทางให้เกิดความ

สะดวก	รวดเรว็และปลอดภยัในเขตทางหลวงทีอ่ยูใ่นอ�านาจรบัผดิชอบให้ความรูเ้กีย่วกบักฎหมายจราจรแก่

ประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งงานอื่นๆ	ที่ได้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	(สถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	
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2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง,	2558,	หน้า	2)

	 สถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวงเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการควบคุมการจราจรบนทางหลวงโดยรับผิด

ชอบทางหลวง	3	จังหวัด	คือ	จังหวัดนครปฐม	จังหวัดสมุทรสงคราม	และจังหวัดสมุทรสาคร	มีข้าราชการ

ต�ารวจ	118	นาย	โดยเป็นข้าราชการต�ารวจชั้นสัญญาบัตร	38	นาย	เป็นข้าราชการต�ารวจชั้นประทวน	80	

นาย	มีรถยนต์ทางหลวง	จ�านวน	38	คัน	ดูแลเส้นทางยาว	289	กิโลเมตร	มีรถสัญจรไปมาตลอด	24	ชั่วโมง	

ในการปฏบิตัหิน้าที	่ใน	2-3	ปีทีผ่่านมามทีัง้ค�าตคิ�าชม	มกีารร้องเรยีนของประชาชนต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ต�ารวจทางหลวงในหลายๆ	 ด้านเช่นการอ�านวยความสะดวกการจัดการจราจรการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

กบัประชนบางกลุม่	และเข้มงวดกบัคนบางกลุม่	ตลอดจนการท�างานมกีารเรียกร้องผลตอบแทนซึง่เหตกุารณ์

ดังกล่าวผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้น�ามาปรับปรุงแก้ไข	 โดยการพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

พัฒนาด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงดังกล่าว	 (สถานีต�ารวจทางหลวง	1	

กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง,	2558,	หน้า	3)

	 ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการต�ารวจทางหลวงชั้นสัญญาบัตรประจ�าสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กอง

ก�ากับการ	 2	 กองบังคับการต�ารวจทางหลวงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวงโดย

น�าทฤษฎีของ	เฮิร์ซเบิร์ก	(Herzberg.	1959,	pp.	71-79,	อ้างถึงใน	พวงเพชร	วัชรอยู่,	2546,	หน้า	37-38)	

คือปัจจัยจูงใจ	(Motivation	Factors)	มีห้าประการได้แก่	ความส�าเร็จของงาน	การยอมรับนับถือ	ลักษณะ

งาน	ความรับผิดชอบ	และความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	 ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ

สิ่งแวดล้อมภายนอกของงาน	 และช่วยลดความไม่พอใจในงาน	 คือปัจจัยค�้าจุน	 (Hygiene	 Factors)	 โดย 

ผู้วิจัยน�าแรงจูงใจ	 ห้าด้านสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย	 ท้ังนี้	 เพื่อน�าผลจากการวิจัยเสนอผู้มีหน้าท่ี

เกี่ยวข้องใช้เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวง	

สถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	 กองบังคับการต�ารวจทางหลวงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ราชการ	และประชาชน	ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1		เพือ่ศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง	

1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง

	 2.2	 เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจ

ทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวงทีม่ชีัน้ของข้าราชการต�ารวจ	อายรุาชการ	และ

ระดับการศึกษาต่างกัน

	 2.3		เพือ่รวบรวมข้อเสนอแนะในการเสรมิสร้างแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจ

ทางหลวง	สถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง
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3.  สมมติฐานการวิจัย

	 3.1		ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจ

ทางหลวงที่มีชั้นของข้าราชการต�ารวจต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

	 3.2		ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจ

ทางหลวงที่มีอายุราชการต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

	 3.3		ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจ

ทางหลวงที่ระดับการศึกษาต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

 4.1	 ได้ทราบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจ

ทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	

	 4.2	 ได้ทราบผลการเปรยีบเทยีบแรงจูงใจในการปฏบัิตหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานี

ต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบงัคับการต�ารวจทางหลวงทีม่ชีัน้ของข้าราชการต�ารวจอายุราชการ	

และระดับการศึกษาต่างกัน

	 4.3	 ได้ทราบข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจ

ทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	

	 4.4	 ข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยสามารถน�าเสนอเพื่อเป็นข้อมูลในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ

ปฏบิตัหิน้าที	่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กองบงัคบัการต�ารวจ

ทางหลวง	ให้อยู่ในระดับมากยิ่งขึ้น

5.  วิธีด�าเนินการวิจัย

 5.1		ประชากร	ได้แก่	ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กอง

บังคับการต�ารวจทางหลวง	จ�านวน	118	คน	(กองบังคับการต�ารวจทางหลวง,	2558,	หน้า	12)

	 5.2		กลุม่ตวัอย่าง	ได้แก่ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กอง

บังคับการต�ารวจทางหลวง	จ�านวน	92	คน	ใช้วิธีการค�านวณตามสูตรของ	ทาโร	ยามาเน	(Taro	Yamane)	

และค�านวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีบัญญัติไตรยางค์ใช้ตัวแปรอิสระคือชั้นต�ารวจ

 5.3		เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ	แบบสอบถาม	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ดังนี้	

	 	 ตอนที่	1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะเลือกตอบ	(Check	List)	

 	 ตอนที่	2 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	

1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง

	 	 ตอนที่	 3	 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ

ทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	

	 5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	การแจกแจงความถี่	(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	ค่า

เฉลี่ย	(Mean)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความ
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ความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานคือ	t-test	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One	Way	ANOVA	

:	F-test)	

6. ผลการวิจัย

 6.1		ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจ

ทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน	อยูใ่นระดบัมากสีด้่าน	และระดบัปานกลางหนึง่ด้าน	เรยีงจากด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากไปน้อยได้แก่	

ด้านความส�าเร็จของงาน	ด้านการยอมรับนับถือ	ด้านความรับผิดชอบ	ด้านลักษณะของงาน	และด้านความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน	พบว่า	มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

  1)		 ด้านความส�าเร็จของงาน	พบว่า	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	อยู่ใน

ระดับมากทั้งห้าข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 ข้อ	 1	 ที่ว่า	 “ผู้บังคับบัญชายอมรับความรู้ความ

สามารถ”รองลงมาคือ	ข้อ	5	ที่ว่า	“ประชาชนยกย่องชมเชยแสดงความยินดี	ในการปฏิบัติหน้าที่”ส่วนข้อที่

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	2	ที่ว่า“เพื่อนร่วมงานยอมรับความรู้ความสามารถ”

	 	 2)		 ด้านการยอมรับนับถือ	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	

อยู่ในระดับมากทั้งห้าข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด	 คือ	 ข้อ	 1	 ที่ว่า	 “หน้าที่ท่ีปฏิบัติระบุไว้ในแผน

ชัดเจน”รองลงมา	คือ	ข้อ	 2	ที่ว่า	 “หน้าที่ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล”	ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุดคือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“หน้าที่ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันโดยรวม”

	 	 3)		 ด้านลกัษณะของงาน	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	อยูใ่นระดบั

มากทั้งห้าข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 ข้อ	 3	 ที่ว่า	 “หน้าที่ที่รับผิดชอบตรงกับประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่”รองลงมา	 คือ	 ข้อ	 3	 ที่ว่า	 “หน้าที่ทีรับผิดชอบตรงตามความรู้ความสามารถ”ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด	คือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่พิเศษตรงตามความรู้	ความสามารถ”

	 	 4)		 ด้านความรบัผดิชอบ	พบว่า	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	อยูใ่นระดบั

มากทั้งห้าข้อ	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ	 ข้อ	 1	 ที่ว่า	 “หน้าที่ที่รับผิดชอบตรงกับประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติหน้าที่”รองลงมา	 คือ	 ข้อ	 3	 ที่ว่า	 “หน้าที่ทีรับผิดชอบตรงตามความรู้ความสามารถ”ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	4	ที่ว่า	“ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่พิเศษตรงตามความรู้	ความสามารถ”

		 	 5)		 ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	พบว่า	 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ	อยูใ่นระดบัปานกลางทัง้ห้าข้อ	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื	ข้อ	1	ทีว่่า	“งานในหน้าทีม่โีอกาส

ได้เลื่อนต�าแหน่งสูงขึ้น”รองลงมาคือ	ข้อ	3	ที่ว่า	“ต�าแหน่งปัจจุบันมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน”	ส่วนข้อที่

มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ	ข้อ	5	ที่ว่า	“ต�าแหน่งปัจจุบันมีโอกาสได้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ”

	 6.2		ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจ

ทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง	พบว่า	ข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจทางหลวง	

1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวงที่มีชั้นของข้าราชการต�ารวจ	อายุราชการ	และระดับการ

ศกึษาต่างกนั	มแีรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีท่ัง้โดยรวมและรายด้าน	ไม่แตกต่างกนั	ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ที่ตั้งไว้	(Null	Hypothesis)
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	 6.3		ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ

ต�ารวจ	ทางหลวง	สถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	พบว่า	ข้อที่มี

ค่าความถีส่งูไปหาต�า่สามอนัดับแรก	มดัีงนี	้ควรมกีารเสนอผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูเพือ่พจิารณาเงนิสวสัดกิาร

สูงขึ้น	ควรประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานที่เด่น	แต่ละเดือนทางสื่อมวลชน	และควรเพิ่มป้ายเตือนการใช้

รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย

7.  อภิปรายผลการวิจัย

	 7.1		จากการสรุปผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานี

ต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวงทั้งห้าด้าน	คือ	1)	ด้านความส�าเร็จของงาน	 

2)	ด้านการยอมรับนับถือ	3)	ด้านลักษณะของงาน	4)	ด้านความรับผิดชอบ	และ	5)	ด้านความก้าวหน้าใน

ต�าแหน่งหน้าที่	สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

	 	 ผลการวจิยัโดยรวม	พบว่า	แรงจงูใจในการปฏบัิตหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจทางหลวง	สถานี

ต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	 กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	 โดยรวมอยู่ในระดับมากผลการวิจัย

ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	 กอง

บังคับการต�ารวจทางหลวง	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	 เช่น	ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ส�าเร็จ

ความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาและประชาชนยอมรับความรู้ความสามารถ	หน้าที่ที่

ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติหน้าที่ที่ปฏิบัติระบุไว้ในแผนชัดเจน	 หน้าที่ที่รับ

ผิดชอบตรงตามตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�างาน	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 

ร้อยต�ารวจโท	พงษ์ศกัดิ	์ทองธาน	ี(2551,	บทคดัย่อ)	ได้วจิยัเรือ่งแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าท่ีของข้าราชการ

ต�ารวจ	สังกัดกองวินัยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	อยู่ในระดับเห็นด้วย	ซึ่งเมื่อเรียงล�าดับตามค่าคะแนนเฉลี่ย

ในแต่ละด้าน	พบว่า	ปัจจยัด้วยความส�าเรจ็ในการท�างานมรีะดบัความคิดเหน็ทีส่งูสดุรองลงมาคอื	ด้านความ

รับผิดชอบในงาน	ด้านการยอมรับนับถือ	ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและด้านความเจริญก้าวหน้าในการ

ท�างานตามล�าดับสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ร้อยต�ารวจโท	มนูญ	ชุ่มใจ	(2556,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจฝ่ายอ�านวยการ	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

	 7.2		ผลการเปรยีบเทยีบข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากบัการ	2	กอง

บงัคบัการต�ารวจทางหลวงทีม่ชีัน้ของข้าราชการต�ารวจ	อายรุาชการ	และระดบัการศกึษา	ต่างกนั	มแีรงจงูใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่	แตกต่างกัน

  7.2.1	 ด้านชัน้ของข้าราชการต�ารวจ	พบว่า	ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง1	

กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	ที่มีชั้นของข้าราชการต�ารวจทางหลวง	ต่างกันมีแรงจูงใจ

ในการปฏบิตัหิน้าที	่ไม่แตกต่างกนั	ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้	ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า	แรงจงูใจ

ของข้าราชการต�ารวจไม่ขึ้นอยู่กับชั้นของข้าราชการต�ารวจ	ไม่ว่าจะเป็นชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตร	แต่

ขึน้อยูก่บัความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ความสามารถในการปฏิบัตงิาน	ประชาชนและผูบั้งคบับัญชา

ยอมรับผลการปฏิบัติหน้าที่	 งานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของส�านักงานต�ารวจทางหลวงงานท่ีปฏิบัติ

ระบุไว้ในแผนชัดเจน	หน้าที่ที่รับผิดชอบตรงตามตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�างาน
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ความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	 สิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้มีกฎหมายและระเบียบก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	 ซึ่ง	

ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวงไม่ว่า

จะเป็นชัน้ประทวนหรอืชัน้สญัญาบตัรต่างมคีวามเข้าใจในทศิทางเดยีวกนั	ทีส่�าคัญคอื	ข้าราชการต�ารวจเป็น

อาชีพท่ีมีวินัย	 และเป็นผู้รักษากฎหมาย	 จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่าง

เคร่งครัด	ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ	ร้อยต�ารวจโท	มนูญ	ชุ่มใจ	(2556,	บทคัดย่อ)	

ผลการวิจยัพบว่า	ปัจจยัส่วนบคุคลประกอบด้วย	เพศ	ระดบัต�าแหน่งระดบัรายได้	และระยะเวลาการปฏบิติั

งานไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจฝ่ายอ�านวยการ	 สังกัดกอง

บังคับการต�ารวจตระเวนชายแดนภาค	3	จังหวัดเชียงใหม่	

  7.2.2  อายุราชการ	 พบว่า	 ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับ

การ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	ที่มีอายุราชการต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน	

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	 ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	 แรงจูงใจของข้าราชการต�ารวจไม่ขึ้นอยู่กับ

อายรุาชการ	ไม่ว่าจะมอีายรุาชการกีปี่	แต่ขึน้อยูก่บัความส�าเรจ็ในการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ความสามารถใน

การปฏิบัติงาน	ประชาชนและผู้บงัคับบัญชายอมรับผลการปฏิบัตหิน้าที่	งานทีป่ฏิบัติสอดคล้องกับนโยบาย

ของส�านกังานต�ารวจทางหลวงงานทีป่ฏบิติัระบไุว้ในแผนชดัเจน	หน้าทีท่ีรั่บผดิชอบตรงตามตามความรูค้วาม

สามารถและประสบการณ์ในการท�างานความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าท่ีสิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้มีกฎหมายและ

ระเบียบก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	ซึ่ง	 ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	

กองบังคับการต�ารวจทางหลวงไม่ว่าจะมีอายราชการต่างมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน	 ที่ส�าคัญคือ	

ข้าราชการต�ารวจเป็นอาชีพที่มีวินัย	 และเป็นผู้รักษากฎหมาย	 จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�าสั่งของ 

ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดท�าให้ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	 

กองบังคับการต�ารวจทางหลวงที่มีอายุราชการต่างกัน	มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่	ไม่แตกต่างกันผลการ

วิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ร้อยต�ารวจโท	พงษ์ศักดิ์	ทองธานี (2551,	บทคัดย่อ)	ได้วิจัยเรื่อง

แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจ	 สังกัดกองวินัยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ประสบการณ์

ในการท�างาน	(อายุราชการ)	ต่างกัน	มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

	 	 7.2.3  ระดับการศกึษา	พบว่า	ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากบั

การ	2	กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง	ทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั	มแีรงจูงใจในการปฏบิติัหน้าที	่ไม่แตกต่าง

กัน	ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้	ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า	แรงจูงใจของข้าราชการต�ารวจไม่ขึ้นอยู่

กับระดับการศึกษาไม่ว่าจะมีการศึกษาระดับใด	 แต่ข้ึนอยู่กับความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนความ

สามารถในการปฏิบัติงาน	ประชาชนและผู้บังคับบัญชายอมรับผลการปฏิบัติหน้าที่	งานที่ปฏิบัติสอดคล้อง

กบันโยบายของส�านักงานต�ารวจทางหลวงงานทีป่ฏิบัตริะบุไว้ในแผนชัดเจน	หน้าท่ีท่ีรบัผดิชอบตรงตามความ

รู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�างานความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้มีกฎหมาย

และระเบยีบก�าหนดไว้อย่างชดัเจน	ทีส่�าคัญคือ	ข้าราชการต�ารวจเป็นอาชีพทีม่วีนิยั	และเป็นผูร้กัษากฎหมาย	

จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด	 ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับ

งานวิจัย	ร้อยต�ารวจโท	มนูญ	ชุ่มใจ	 (2556,	บทคัดย่อ)	ที่ได้วิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ต�ารวจฝ่ายอ�านวยการผลการวจัิย	พบว่า	ผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของข้าราชการต�ารวจ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน	มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง

8.  ข้อเสนอแนะ

 8.1		ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 	 8.1.1		ผลการวจัิยโดยรวม	พบว่า	แรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการต�ารวจทางหลวง

สถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวงโดยรวมอยู่ในระดับมาก	ดังนั้น 

ผู้บริหารสถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	 กองบังคับการต�ารวจทางหลวงและ	 ผู้ที่เก่ียวข้อง	 

ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้และมีนโยบายในการส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทั้ง

ห้าด้าน	 ให้อยู่ในระดับมากที่สุด	 โดยให้ความส�าคัญกับด้านความก้าวหน้าในต�าแห่งหน้าที่เพราะมีค่าเฉลี่ย

ต�่ากว่าด้านอื่น

 	 8.1.2		ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที	่พบว่า	แรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องข้าราชการ

ต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจทางหลวง	 1	 กองก�ากับการ	 2	 กองบังคับการต�ารวจทางหลวงโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	ดังนั้น	ผู้บริหารสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง

และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ควรเร่งพัฒนาและมีนโยบายในการส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ

ต�ารวจทางหลวงด้านนี้	ให้อยู่ในระดับมากและมากที่สุด	ที่สุดเช่น	ควรสนับสนุนให้มีโอกาสในการศึกษาต่อ

ในระดบัสงูขึน้ควรมกีารส่งเสรมิสนบัสนนุการเตรยีมความพร้อมในการสอบเป็นต�ารวจชัน้สญัญาบัตร	พร้อม

ทั้งน�าข้อคิดเห็นของข้าราชการต�ารวจ	มาเสริมสร้างแรงจูงใจด้านนี้จนถึงระดับมากและมากที่สุด	

 8.2  ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยต่อไป

	 		 8.2.1	 ผลการวิจัย	พบว่า	แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานี

ต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	แต่ด้านความ

ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่ปรากฏว่า	อยู่ในระดับปานกลาง	ดังนั้น	ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	

Research)	และการวจัิยเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	เพือ่ศกึษาสภาพ	ปัญหา	สาเหต	ุและแนวทาง

สร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานีต�ารวจ	ทางหลวง1	กองก�ากับ

การ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวงด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่	เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก

	 		 8.2.2		ผลการวิจัยพบว่า	 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการต�ารวจทางหลวงสถานตี�ารวจทางหลวง1	กองก�ากบัการ	2	กองบงัคบัการต�ารวจทางหลวง	ทีม่ค่ีา

ความถีส่งูสุด	คอื	“ควรมกีารเสนอผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงเพือ่พจิารณาเงนิสวสัดกิารสงูขึน้”	จงึควรมกีารวจิยั

เชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 และการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 เพื่อศึกษา

แนวทางเพิม่เงนิสวสัดิการสงูขึน้เพือ่สร้างเสริมแรงจงูใจในการปฏบิตัหิน้าท่ีของข้าราชการต�ารวจสถานตี�ารวจ

ทางหลวง	1	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง
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_______.	ข้อมูลกองทะเบียนพล.	นครปฐม	:	กองก�ากับการ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง.

สังศิต	พิริยะรังสรรค์.	(2548). คอร์รัปชั่น ข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจ.	กรุงเทพฯ	:	บริษัท	พี	

เพรส	จ�ากัด.

สัมฤทธิ์	ยศสมศักดิ์.	(2549).	รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี.	กรุงเทพฯ	:	เอ็กซเปอร์เน็ท.

10.  ค�าขอบคุณ

	 ขอขอบพระคุณ	รองศาตราจารย์อดุม	พริยิสงิห์	อาจารย์ท่ีปรกึษาสารนพินธ์ท่ีได้กรณุา	ให้ค�าปรึกษา	

แนะน�า	 ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ	์ 

ขอขอบพระคุณ	พ.ต.ท.กฤษฎาพร	จงอักษร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สุรสิทธ์	ไกรสิน	และดร.ประพิศ	โบราณมูล 

ผูเ้ช่ียวชาญในการพจิารณาเครือ่งมอืในการวจัิย	ขอขอบพระคุณ	สารวัตรสถานีต�ารวจทางหลวง	1	กองก�ากบั

การ	2	กองบังคับการต�ารวจทางหลวง	ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี	และ

ขอขอบคุณข้าราชการต�ารวจทางหลวงที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี	 คุณค่า

และประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้	ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา	มารดา	ครู	อาจารย์	

และผู้มีพระคุณทุกท่าน


