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บทคัดย่อ
สารนิพนธ์เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ
ทางหลวงสถานีตำ� รวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง 2) เพือ่ เปรียบเทียบแรง
จูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจทางหลวงที่มีชั้นยศอายุราชการ และระดับการศึกษาต่างกัน
และ 3) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ
ทางหลวง สถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานี
ต�ำรวจทางหลวง 1 จ�ำนวนทัง้ สิน้ 92 คน ก�ำหนดขนาดตัวอย่าง โดยวิธใี ช้สตู รการค�ำนวณของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน
25 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานt-testและการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One- Way ANOVA : F-test) และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจ
ทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ด้านอยู่ในระดับมากสี่ด้าน และระดับปานกลางหนึ่งด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน
ความส�ำเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน และด้านความ
ก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง ที่มีชั้นของ
นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
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ข้าราชการต�ำรวจทางหลวง อายุราชการ และระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการ
ต�ำรวจทางหลวง สถานีตำ� รวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง ล�ำดับตามความถี่
สูงไปหาต�่ำสามอันดับแรก ได้แก่ ควรมีการเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อพิจารณาเงินสวัสดิการสูงขึ้น
ควรประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ด่นแต่ละเดือนทางสือ่ มวลชน และควรเพิม่ ป้ายเตือนการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย
ค�ำส�ำคัญ : 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ 2. ข้าราชการต�ำรวจทางหลวง 3. สถานีต�ำรวจทางหลวง 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�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่จึงมีความส�ำคัญในการที่จะท�ำให้สมาชิกขององค์การ มีความเต็มใจมี
ความพึงพอใจ มีความตั้งใจที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความส�ำเร็จและความก้าวหน้าขององค์การ
จึงกล่าวได้วา่ พนักงานจะมีกำ� ลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ เมือ่ พนักงานมีปจั จัยเป็นเครือ่ งจูงใจในการท�ำงาน
นั้น ๆ และพนักงานจะใช้ความสามารถที่จะท�ำงานอันนั้นส�ำเร็จโดยเชื่อว่าตนจะได้รับรางวัลตอบแทนและ
อีกประการหนึง่ คือ แรงจูงใจเป็นเครือ่ งช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายกระตุน้ ให้บคุ คลเกิดพฤติกรรมในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความขยัน กระตือรือร้น ทั้งยังอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ สติปัญญา โดยมีความส�ำนึกในหน้าที่
ความรับผิดชอบควบคู่กันไปด้วย และในการท�ำงานใด ๆ จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น นอกจาก
องค์การจะมีบุคลากรที่มีความสามารถ มีทักษะที่ดีแล้วบุคลากรที่อยู่ในองค์การนั้นจะต้องได้รับการกระตุ้น
อย่างถูกวิธใี นลักษณะทีก่ ระตุน้ ให้เขาพยายามใช้ความสามารถและทักษะทีม่ อี ยูอ่ ย่างเต็มที่ (สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ,์
2549, หน้า 90)
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานทีใ่ หญ่มากประกอบด้วยก�ำลังพลสองแสนกว่าคน จึงท�ำให้
ดูประหนึ่งว่าต�ำรวจเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพมากแต่ในความเป็นจริงในส่วนงานของต�ำรวจยังต้องมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอีกหลายด้านโดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านคุณธรรม
จริยธรรมรวมถึงการสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่
ของต�ำรวจมีองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการท�ำงานของต�ำรวจ โดยพื้นฐานอาชีพของต�ำรวจเป็นอาชีพที่
ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ตลอดเวลาประชาชนทีเ่ ข้ามาพึง่ ต�ำรวจย่อมเป็นเรือ่ งทีเ่ ดือดร้อนและต้องการการ
แก้ไขเกือบทุกปัญหาทีต่ อ้ งท�ำให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึน้ ในสังคม (สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์, 2548, หน้า 101)
ในส่วนของต�ำรวจทางหลวงเป็นหน่วยงานที่ถูกตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรบน
ทางหลวง และมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายของกรมทางหลวงแผ่นดิน กระทรวงคมนาคม ตามระเบียบ ทั้งนี้
ระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการส�ำนักงานต�ำรวจแห่ง
ชาติได้กำ� หนดหน้าทีร่ บั ผิดชอบให้ทกุ สถานีตำ� รวจทางหลวงในกองก�ำกับการ 1-7 มีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยส�ำหรับองค์พระมหากษัตริยพ์ ระราชินรี ชั ทายาทผูส้ ำ� เร็จราชการ
แทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์พระราชอาคันตุกะและบุคคลส�ำคัญตรวจตรารักษาความ
สงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาและ
ตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาและจราจรตรวจตราดูแลทรัพย์สินของทางราชการควบคุม
ก�ำกับดูแลจัดการจราจรและควบคุมมลภาวะให้เป็นไปตามกฎหมายบริการประชาชนผู้ใช้ทางให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในเขตทางหลวงทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจรับผิดชอบให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายจราจรแก่
ประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (สถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ
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2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง, 2558, หน้า 2)
สถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการควบคุมการจราจรบนทางหลวงโดยรับผิด
ชอบทางหลวง 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร มีข้าราชการ
ต�ำรวจ 118 นาย โดยเป็นข้าราชการต�ำรวจชั้นสัญญาบัตร 38 นาย เป็นข้าราชการต�ำรวจชั้นประทวน 80
นาย มีรถยนต์ทางหลวง จ�ำนวน 38 คัน ดูแลเส้นทางยาว 289 กิโลเมตร มีรถสัญจรไปมาตลอด 24 ชั่วโมง
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ใน 2-3 ปีทผี่ า่ นมามีทงั้ ค�ำติคำ� ชม มีการร้องเรียนของประชาชนต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ต�ำรวจทางหลวงในหลายๆ ด้านเช่นการอ�ำนวยความสะดวกการจัดการจราจรการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
กับประชนบางกลุม่ และเข้มงวดกับคนบางกลุม่ ตลอดจนการท�ำงานมีการเรียกร้องผลตอบแทนซึง่ เหตุการณ์
ดังกล่าวผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้น�ำมาปรับปรุงแก้ไข โดยการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พัฒนาด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจทางหลวงดังกล่าว (สถานีต�ำรวจทางหลวง 1
กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง, 2558, หน้า 3)
ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการต�ำรวจทางหลวงชั้นสัญญาบัตรประจ�ำสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กอง
ก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงโดย
น�ำทฤษฎีของ เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg. 1959, pp. 71-79, อ้างถึงใน พวงเพชร วัชรอยู่, 2546, หน้า 37-38)
คือปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) มีห้าประการได้แก่ ความส�ำเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะ
งาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกของงาน และช่วยลดความไม่พอใจในงาน คือปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene Factors) โดย
ผู้วิจัยน�ำแรงจูงใจ ห้าด้านสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ทั้งนี้ เพื่อน�ำผลจากการวิจัยเสนอผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจทางหลวง
สถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ราชการ และประชาชน ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีตำ� รวจทางหลวง
1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง
2.2 เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจ
ทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงทีม่ ชี นั้ ของข้าราชการต�ำรวจ อายุราชการ และ
ระดับการศึกษาต่างกัน
2.3 เพือ่ รวบรวมข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ
ทางหลวง สถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง
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3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจ
ทางหลวงที่มีชั้นของข้าราชการต�ำรวจต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน
3.2 ข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจ
ทางหลวงที่มีอายุราชการต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน
3.3 ข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจ
ทางหลวงที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ได้ทราบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจ
ทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง
4.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานี
ต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงทีม่ ชี นั้ ของข้าราชการต�ำรวจอายุราชการ
และระดับการศึกษาต่างกัน
4.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ
ทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง
4.4 ข้อสนเทศที่ได้จากการวิจัยสามารถน�ำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีตำ� รวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจ
ทางหลวง ให้อยู่ในระดับมากยิ่งขึ้น
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กอง
บังคับการต�ำรวจทางหลวง จ�ำนวน 118 คน (กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง, 2558, หน้า 12)
5.2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ขา้ ราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีตำ� รวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กอง
บังคับการต�ำรวจทางหลวง จ�ำนวน 92 คน ใช้วิธีการค�ำนวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane)
และค�ำนวณหาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีบัญญัติไตรยางค์ใช้ตัวแปรอิสระคือชั้นต�ำรวจ
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง
1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ
ทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง
5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่า
เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความ
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ความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานคือ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA
: F-test)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจ
ทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน อยูใ่ นระดับมากสีด่ า้ น และระดับปานกลางหนึง่ ด้าน เรียงจากด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปน้อยได้แก่
ด้านความส�ำเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน และด้านความ
ก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้
		
1) ด้านความส�ำเร็จของงาน 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 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “หน้าที่ที่ปฏิบัติระบุไว้ในแผน
ชัดเจน”รองลงมา คือ ข้อ 2 ที่ว่า “หน้าที่ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า “หน้าที่ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันโดยรวม”
3) ด้านลักษณะของงาน พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ อยูใ่ นระดับ
มากทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า “หน้าที่ที่รับผิดชอบตรงกับประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่”รองลงมา คือ ข้อ 3 ที่ว่า “หน้าที่ทีรับผิดชอบตรงตามความรู้ความสามารถ”ส่วนข้อที่มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่พิเศษตรงตามความรู้ ความสามารถ”
4) ด้านความรับผิดชอบ พบว่า โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ อยูใ่ นระดับ
มากทั้งห้าข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ 1 ที่ว่า “หน้าที่ที่รับผิดชอบตรงกับประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่”รองลงมา คือ ข้อ 3 ที่ว่า “หน้าที่ทีรับผิดชอบตรงตามความรู้ความสามารถ”ส่วนข้อที่มีค่า
เฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่พิเศษตรงตามความรู้ ความสามารถ”
5) ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ อยูใ่ นระดับปานกลางทัง้ ห้าข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 1 ทีว่ า่ “งานในหน้าทีม่ โี อกาส
ได้เลื่อนต�ำแหน่งสูงขึ้น”รองลงมาคือ ข้อ 3 ที่ว่า “ต�ำแหน่งปัจจุบันมีโอกาสก้าวหน้าในสายงาน” ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 5 ที่ว่า “ต�ำแหน่งปัจจุบันมีโอกาสได้เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ”
6.2 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจ
ทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง พบว่า ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจทางหลวง
1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงที่มีชั้นของข้าราชการต�ำรวจ อายุราชการ และระดับการ
ศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ งั้ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
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6.3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต�ำรวจ ทางหลวง สถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง พบว่า ข้อที่มี
ค่าความถีส่ งู ไปหาต�ำ่ สามอันดับแรก มีดงั นี้ ควรมีการเสนอผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงเพือ่ พิจารณาเงินสวัสดิการ
สูงขึ้น ควรประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานที่เด่น แต่ละเดือนทางสื่อมวลชน และควรเพิ่มป้ายเตือนการใช้
รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 จากการสรุปผลการวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานี
ต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงทั้งห้าด้าน คือ 1) ด้านความส�ำเร็จของงาน
2) ด้านการยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะของงาน 4) ด้านความรับผิดชอบ และ 5) ด้านความก้าวหน้าใน
ต�ำแหน่งหน้าที่ สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการวิจยั โดยรวม พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจทางหลวง สถานี
ต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง โดยรวมอยู่ในระดับมากผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กอง
บังคับการต�ำรวจทางหลวง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ส�ำเร็จ
ความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาและประชาชนยอมรับความรู้ความสามารถ หน้าที่ที่
ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติหน้าที่ที่ปฏิบัติระบุไว้ในแผนชัดเจน หน้าที่ที่รับ
ผิดชอบตรงตามตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�ำงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ร้อยต�ำรวจโท พงษ์ศกั ดิ์ ทองธานี (2551, บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั เรือ่ งแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการ
ต�ำรวจ สังกัดกองวินัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ อยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่งเมื่อเรียงล�ำดับตามค่าคะแนนเฉลี่ย
ในแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยด้วยความส�ำเร็จในการท�ำงานมีระดับความคิดเห็นทีส่ งู สุดรองลงมาคือ ด้านความ
รับผิดชอบในงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติและด้านความเจริญก้าวหน้าในการ
ท�ำงานตามล�ำดับสอดคล้องกับงานวิจัยของ ร้อยต�ำรวจโท มนูญ ชุ่มใจ (2556, บทคัดย่อ) ได้วิจัยแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจฝ่ายอ�ำนวยการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
7.2 ผลการเปรียบเทียบข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีตำ� รวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กอง
บังคับการต�ำรวจทางหลวงทีม่ ชี นั้ ของข้าราชการต�ำรวจ อายุราชการ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน
		
7.2.1 ด้านชัน้ ของข้าราชการต�ำรวจ พบว่า ข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีตำ� รวจทางหลวง1
กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง ที่มีชั้นของข้าราชการต�ำรวจทางหลวง ต่างกันมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ แรงจูงใจ
ของข้าราชการต�ำรวจไม่ขึ้นอยู่กับชั้นของข้าราชการต�ำรวจ ไม่ว่าจะเป็นชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตร แต่
ขึน้ อยูก่ บั ความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน ประชาชนและผูบ้ งั คับบัญชา
ยอมรับผลการปฏิบัติหน้าที่ งานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจทางหลวงงานที่ปฏิบัติ
ระบุไว้ในแผนชัดเจน หน้าที่ที่รับผิดชอบตรงตามตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�ำงาน
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ความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีกฎหมายและระเบียบก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง
ข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงไม่ว่า
จะเป็นชัน้ ประทวนหรือชัน้ สัญญาบัตรต่างมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ทีส่ ำ� คัญคือ ข้าราชการต�ำรวจเป็น
อาชีพที่มีวินัย และเป็นผู้รักษากฎหมาย จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่าง
เคร่งครัด ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ร้อยต�ำรวจโท มนูญ ชุ่มใจ (2556, บทคัดย่อ)
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ ระดับต�ำแหน่งระดับรายได้ และระยะเวลาการปฏิบตั ิ
งานไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจฝ่ายอ�ำนวยการ สังกัดกอง
บังคับการต�ำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่
		
7.2.2 อายุราชการ พบว่า ข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับ
การ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง ที่มีอายุราชการต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า แรงจูงใจของข้าราชการต�ำรวจไม่ขึ้นอยู่กับ
อายุราชการ ไม่วา่ จะมีอายุราชการกีป่ ี แต่ขนึ้ อยูก่ บั ความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ประชาชนและผู้บงั คับบัญชายอมรับผลการปฏิบัตหิ น้าที่ งานทีป่ ฏิบัติสอดคล้องกับนโยบาย
ของส�ำนักงานต�ำรวจทางหลวงงานทีป่ ฏิบตั ริ ะบุไว้ในแผนชัดเจน หน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบตรงตามตามความรูค้ วาม
สามารถและประสบการณ์ในการท�ำงานความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้มีกฎหมายและ
ระเบียบก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง ข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2
กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงไม่ว่าจะมีอายราชการต่างมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ที่ส�ำคัญคือ
ข้าราชการต�ำรวจเป็นอาชีพที่มีวินัย และเป็นผู้รักษากฎหมาย จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�ำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดท�ำให้ข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2
กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงที่มีอายุราชการต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่แตกต่างกันผลการ
วิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ร้อยต�ำรวจโท พงษ์ศักดิ์ ทองธานี (2551, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สังกัดกองวินัยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ประสบการณ์
ในการท�ำงาน (อายุราชการ) ต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
7.2.3 ระดับการศึกษา พบว่า ข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีตำ� รวจทางหลวง 1 กองก�ำกับ
การ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า แรงจูงใจของข้าราชการต�ำรวจไม่ขึ้นอยู่
กับระดับการศึกษาไม่ว่าจะมีการศึกษาระดับใด แต่ขึ้นอยู่กับความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นความ
สามารถในการปฏิบัติงาน ประชาชนและผู้บังคับบัญชายอมรับผลการปฏิบัติหน้าที่ งานที่ปฏิบัติสอดคล้อง
กับนโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจทางหลวงงานทีป่ ฏิบตั ริ ะบุไว้ในแผนชัดเจน หน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบตรงตามความ
รู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�ำงานความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีกฎหมาย
และระเบียบก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน ทีส่ ำ� คัญคือ ข้าราชการต�ำรวจเป็นอาชีพทีม่ วี นิ ยั และเป็นผูร้ กั ษากฎหมาย
จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัย ร้อยต�ำรวจโท มนูญ ชุ่มใจ (2556, บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต�ำรวจฝ่ายอ�ำนวยการผลการวิจยั พบว่า ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการต�ำรวจ
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ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ผลการวิจยั โดยรวม พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจทางหลวง
สถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น
ผู้บริหารสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้และมีนโยบายในการส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจทั้ง
ห้าด้าน ให้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยให้ความส�ำคัญกับด้านความก้าวหน้าในต�ำแห่งหน้าที่เพราะมีค่าเฉลี่ย
ต�่ำกว่าด้านอื่น
8.1.2 ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการ
ต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหารสถานีต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งพัฒนาและมีนโยบายในการส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต�ำรวจทางหลวงด้านนี้ ให้อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ที่สุดเช่น ควรสนับสนุนให้มีโอกาสในการศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึน้ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการสอบเป็นต�ำรวจชัน้ สัญญาบัตร พร้อม
ทั้งน�ำข้อคิดเห็นของข้าราชการต�ำรวจ มาเสริมสร้างแรงจูงใจด้านนี้จนถึงระดับมากและมากที่สุด
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
8.2.1 ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานี
ต�ำรวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านความ
ก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ปรากฏว่า อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพือ่ ศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตุ และแนวทาง
สร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีต�ำรวจ ทางหลวง1 กองก�ำกับ
การ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวงด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก
8.2.2 ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต�ำรวจทางหลวงสถานีตำ� รวจทางหลวง1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง ทีม่ คี า่
ความถีส่ งู สุด คือ “ควรมีการเสนอผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงเพือ่ พิจารณาเงินสวัสดิการสูงขึน้ ” จึงควรมีการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษา
แนวทางเพิม่ เงินสวัสดิการสูงขึน้ เพือ่ สร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจ
ทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง
9. เอกสารอ้างอิง
พวงเพชร วัชรอยู่. (2546). แรงจูงใจกับการท�ำงาน. กรุงเทพฯ : โอ.เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์.
ร้อยต�ำรวจโท พงษ์ศกั ดิ์ ทองธานี. (2551). แรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สังกัดกอง
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 117

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

วินัย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขานโยบาย
สาธารณะ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา.
ร้อยต�ำรวจโท มนูญ ชุ่มใจ. (2556). แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจฝ่ายอ�ำนวยการ
สังกัดกองบังคับการต�ำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ประศาสน
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: กองก�ำกับการ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง.
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10. ค�ำขอบคุณ
ขอขอบพระคุณ รองศาตราจารย์อดุ ม พิรยิ สิงห์ อาจารย์ทปี่ รึกษาสารนิพนธ์ทไี่ ด้กรุณา ให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำ  ตลอดจนชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ พ.ต.ท.กฤษฎาพร จงอักษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธ์ ไกรสิน และดร.ประพิศ โบราณมูล
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการพิจารณาเครือ่ งมือในการวิจยั ขอขอบพระคุณ สารวัตรสถานีตำ� รวจทางหลวง 1 กองก�ำกับ
การ 2 กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี และ
ขอขอบคุณข้าราชการต�ำรวจทางหลวงที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดี คุณค่า
และประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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