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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการ
ต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส 2) เพื่อเปรียบเทียบขวัญและก�ำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ที่มีอายุราชการ
ชัน้ ข้าราชการต�ำรวจ และระดับการศึกษาต่างกัน และ 3) เพือ่ รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทาง การเสริมสร้าง
ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัด
นราธิวาส กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส รวม
213 คน โดยใช้สูตรการค�ำนวณ ขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .91 สถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test
และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA : F-test) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า 1) ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการ
สืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก
ทัง้ สีด่ า้ น เรียงจากด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน ด้านความเหมาะสม
ในต�ำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านความส�ำเร็จของงาน และด้านนโยบายและการบริหารของผู้บังคับ
บัญชา ตามล�ำดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธร
จังหวัดนราธิวาสที่มีอายุราชการ ชั้นข้าราชการต�ำรวจ และระดับการศึกษา ต่างกัน มีขวัญและก�ำลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวน
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด.
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์.
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ต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เรียงล�ำดับตามความถี่จากสูงไป
หาต�่ำสามอันดับแรก ได้แก่ ควรกลับมาใช้หลักเกณฑ์การนับวันอายุราชการทวีคูณแบบเดิม เมื่อย้ายออก
จากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อบ่งบอกถึงการเสียสละและเพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจต่อเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชา ควรให้การช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ภายหลัง
จากการได้รับบาดเจ็บ
ค�ำส�ำคัญ : 1. ขวัญและก�ำลังใจ 2. การปฏิบัติหน้าที่ 3. ข้าราชการต�ำรวจ
ABSTRACT
This thematic paper identified 3 objectives as follows: 1) to study police officer’s
morale and motives for their duty performance under Narathiwat Provincial Police’s
Investigation Superintending Division 2) to compare the relationship between the first objective and its differences in years on duty, ranks and educational backgrounds and 3) to
gather suggestions in order to promote the first objective. The sampling group of 213 police
officers under Narathiwat Provincial Police’s Investigation Superintending Division was based
on Taro Yamane’s sample calculation. The reliability of the instrument was found using a
five point Likert scale with its value of 0.91. The statistics used for this study are
percentage, mean, and standard deviation included statistical hypothesis test: t-test and
F-test (One Way ANOVA). The data was analyzed by computer system.
The results of the study determined that 1) police officer’s morale and motives
for their duty performance under Narathiwat Provincial Police’s Investigation Superintending
Division indicated the high level in overall components. Each of four components was
shown at high level and ranked by ascending order as follows: relationship with
companions, aptitude for duty, achievement, and superiors’ policy. 2) The findings of
assumption found that there was no significant difference in the first objective despite of
its differences in years on duty, ranks and educational backgrounds in both overall and
individual components. 3) The police officers’ top three suggestions in order to promote
the first objective were ranked ordered by frequency i) double years on duty scheme should
be re-operated, ii) the certificate to praise their devotion should be granted when moving
out of the area of three Southern provinces, and iii) the superiors should fully support their
subordinates in case of injury.
Keywords : 1. Morale and Motives 2. Their Duty Performance 3. Police
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1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
จากความไม่สงบในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทมี่ พี นื้ ทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
และสี่อ�ำเภอในจังหวัดสงขลาคือ อ�ำเภอเทพา อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอนาทวี และอ�ำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งเริ่มเกิด
ความรุนแรงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีท่าทีว่าปัญหาความรุนแรงจะสงบลง ท�ำให้เกิดผลก
ระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และความเสียหายต่อภาครัฐเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ภาครัฐ ได้ส่งก�ำลังหลายฝ่าย
ลงมาเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บุคคลากรส่วนหนึ่งที่มีบทบาทช่วยในการแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายภาคใต้ก็คือ ข้าราชการต�ำรวจ ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่จ�ำเป็นต้องมี
ขวัญและก�ำลังใจเป็นพิเศษ การขาดขวัญและก�ำลังใจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต�ำรวจเป็นอย่างมาก (งานนโยบายและแผนกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส, 2559,
หน้า 5)
การสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่บคุ ลากรในหน่วยงานภาครัฐมีปจั จัยหลายประการ ซึง่ นักวิชาการ
ได้เสนอทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับขวัญและก�ำลังใจอย่างหลากหลายทั้งที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน
อาทิ ทฤษฎีสององค์ประกอบ (Two Factors Theory) ของเฮิร์ซเบิร์ก และคณะ (Herzberg and the
others) ได้เสนอว่า ปัจจัยส�ำคัญในการสร้างแรงจูงใจและเกิดขวัญก�ำลังในการปฏิบัติงานได้แก่ ปัจจัยจูงใจ
(Motivation Factors) กับปัจจัยค�้ำจุนหรืออนามัย (Hygiene Factors) โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน
โดยตรงที่ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานชอบและรักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือปัจจัย จูงใจห้า
ด้าน ได้แก่ ความส�ำเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับรับผิดชอบ และความก้าวหน้า
ในต�ำแหน่งหน้าที่
กองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานหนึง่ ทีม่ ภี าระงาน มีมากกว่าก�ำลังพล
มีภาระหนีส้ นิ เป็นจ�ำนานมากเนือ่ งจากสวัสดิการและค่าตอบแทนน้อย และความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์
ความไม่สงบท�ำให้ขาดแคลนก�ำลังพล ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดได้ว่า มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ำรวจ ดังนั้นผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เพื่อน�ำผลการวิจัยใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศใน
การเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
ให้มีประสิทธิภาพและส่งผลถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวน
ต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
2.2 เพื่อเปรียบเทียบขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการ
สืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ที่มีอายุราชการ ชั้นข้าราชการต�ำรวจ และระดับการศึกษา ต่างกัน
2.3 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
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3. สมมุติฐานการวิจัย
3.1 ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสทีม่ อี ายุราชการต่างกัน
มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน
3.2 ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสทีม่ ชี นั้ ข้าราชการต�ำรวจ
ต่างกัน มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน
3.3 ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน
มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ท�ำให้ทราบขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวน
ต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
4.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจใน
กองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ทีม่ อี ายุราชการ ชัน้ ข้าราชการต�ำรวจ และระดับการศึกษา
ต่างกัน
4.3 ท�ำให้ทราบข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
4.4 ท�ำให้สามารถน�ำผลของการวิจยั เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการปรับปรุงและเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจให้กบั ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจ
ภูธรจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ข้าราชการต�ำรวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจ
ภูธรจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 455 คน (งานนโยบายและแผนกองก�ำกับการสืบสวน
ต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส, 2559, หน้า 8)
5.2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการต�ำรวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัด
นราธิวาส ปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 213 คน ก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รของยามาเน (Taro
Yamane) และค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างตามจ�ำนวนระดับการศึกษาโดยวิธีบัญญัติไตรยางศ์ใช้ตัวแปรอิสระคือ
ชั้นต�ำรวจ
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็นสาม ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
อายุราชการ ชั้นข้าราชการต�ำรวจ และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การ
พิจารณาห้าระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) โดยให้ผู้ตอบ
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แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจ ในกองก�ำกับ
การสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบ ความแปรปรวนแบบทางเดียว
F-test (One-way ANOVA)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจใน
กองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พบว่า ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการ
ต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน
อยู่ในระดับมากทั้งสี่ด้าน ล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ความเหมาะสมในต�ำแหน่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ด้านความส�ำเร็จของงาน และด้านนโยบายและการบริหาร
ของผู้บังคับบัญชา เมื่อแยกออกเป็นรายด้านมีผลการวิจัยดังนี้
1) ด้านนโยบายและการบริหารของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการต�ำรวจมีขวัญและก�ำลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้ออยูใ่ นระดับมากหกข้อ และปานกลางสองข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
คือ ข้อ 5 ทีว่ า่ “ผูบ้ งั คับบัญชาได้จดั สรรวัสดุอปุ กรณ์ทอี่ ำ� นวยความสะดวกในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างทันสมัย
และมีความมั่นใจ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า “ผู้บังคับบัญชาก�ำหนดนโยบายในการโยก
ย้ายก�ำลังพลมีความเหมาะสมและยุติธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่”
2) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ข้าราชการต�ำรวจมีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดหนึ่งข้อ และระดับมากเจ็ดข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ข้อ 8 ทีว่ า่ “ครอบครัว ญาติพนี่ อ้ ง ให้การยอมรับการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
น้อยที่สุดคือ ข้อ 3 ที่ว่า “ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอ
มา”
3) ด้านความเหมาะสมในต�ำแหน่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ข้าราชการต�ำรวจมีขวัญและก�ำลัง
ใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดยรวม
อยูใ่ นระดับมากเมือ่ พิจารณาเป็นรายข้ออยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ หนึง่ ข้อ และระดับมากหกข้อ โดยข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
มากทีส่ ดุ คือ ข้อ 4 ทีว่ า่ “มีความภูมใิ จในภารงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา” ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
น้อยที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บังคับบัญชาให้ความส�ำคัญกับสภาพร่างกายและจิตใจก่อนมอบหมายภารกิจ”
4) ด้านความส�ำเร็จของงาน ข้าราชการต�ำรวจมีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเมือ่ พิจารณา
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดหนึ่งข้อ และระดับมากหกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า
“รับผิดชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามค�ำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเต็มที”่ ส่วนข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ
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ข้อ 6 ที่ว่า “การช่วยเหลือและแนะน�ำจากผู้บังคับบัญชาเมื่อท่านท�ำงานผิดพลาด”
6.2 ผลการเปรียบเทียบขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับ
การสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พบว่า ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัด
นราธิวาส ทีม่ อี ายุราชการ ชัน้ ข้าราชการต�ำรวจ และระดับการศึกษาต่างกัน มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
6.3 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พบว่า ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับ
การสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีขอ้ เสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เรียงล�ำดับตามความถีจ่ าก
สูงไปหาต�่ำสามอันดับแรก ได้แก่ ควรกลับมาใช้หลักเกณฑ์การนับวันอายุราชการทวีคูณแบบเดิม เมื่อย้าย
ออกจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อบ่งบอกถึงการเสียสละและเพื่อให้
เกิดความภาคภูมิใจต่อเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชาควรให้การช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ภาย
หลังจากการได้รับบาดเจ็บ
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 จากผลการวิจัย ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการ
สืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พบประเด็นน่าสนใจซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ผลการวิจยั โดยรวม พบว่า ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจใน กองก�ำกับ
การสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดยรวมทัง้ สีด่ า้ นอยูใ่ นระดับมาก ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนีอ้ ภิปราย
ได้วา่ เนือ่ งจากพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาสมีสถิตกิ ารก่อเหตุมากทีส่ ดุ นับแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 จนถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะเหตุการณ์ร้ายแรงมีปรากฏในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นข้าราชการต�ำรวจ
ทุกหน่วยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จ�ำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวัง และให้ความช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อน
ร่วมงานอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยตลอดเวลา
จึงท�ำให้ขวัญและก�ำลังใจของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยประเด็นนี้ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ นิทัศน์ เพชรมณี (2554) ที่พบว่า ขวัญ
และก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่สอดคล้องกับการวิจัยของ เทพนรินทร์ เพชรรัตน์ (2551) ที่พบว่า ขวัญก�ำลัง
ใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการต�ำรวจสังกัดต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
7.1.1 ด้านนโยบายและการบริหารของผู้บังคับบัญชา พบว่า ข้าราชการต�ำรวจมีขวัญและ
ก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับ การสืบสวนต�ำรวจ
ภูธรจังหวัดนราธิวาสเห็นด้วยกับนโยบายทีผ่ บู้ งั คับบัญชาได้จดั สรรวัสดุอปุ กรณ์ ทีอ่ ำ� นวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างทันสมัยและมีความมั่นใจ นโยบายการปฏิบัติน้าที่ ในพื้นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
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สถานการณ์ที่เกิด ผู้บังคับบังบัญชาทุกระดับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามความรู้ความ
สามารถ และความภาคภูมใิ จจากการได้รบั พิจารณาความดีความชอบอย่างยุตธิ รรมและเท่าเทียมกัน ดังนัน้
จึงท�ำให้ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธร
จังหวัดนราธิวาส ด้านนโยบายและการบริหารของผูบ้ งั คับบัญชา อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ทรงวุฒิ อังคะนาวิน (2542) ที่พบว่า ขวัญในการท�ำงานของข้าราชการต�ำรวจประจ�ำสถานีต�ำรวจในจังหวัด
ภาคใต้ ด้านความเชื่อมั่นและนับถือผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับสูง
7.1.2 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่า ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย
ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเห็นด้วย
กับด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน ทีว่ า่ ครอบครัว ญาติพนี่ อ้ ง ให้การยอมรับการปฏิบตั หิ น้าที่ ความรับ
ผิดชอบ มีโอกาสร่วมกิจกรรมส�ำคัญในหน่วยงานอย่างเต็มภาคภูมิใจ มีสมาชิกกลุ่มในหน่วยงานให้ก�ำลังใจ
และช่วยเหลือด้วยดี สังคมภายนอกหน่วยงานให้ความส�ำคัญและยกย่องจากการปฏิบตั หิ น้าที่ การได้รบั การ
ยกย่องชมเชยการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่วมงาน ส�ำนึกว่าเป็นผูม้ คี ณ
ุ ค่าและความส�ำคัญ
ต่อเพือ่ นร่วมงานและหน่วยงาน มีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ บั เพือ่ นร่วมงานทุกระดับได้เป็น
อย่างดี และผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา ดังนั้นจึง
ท�ำให้ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัด
นราธิวาส ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงาน อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิติ ห่วงไทย (2550)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
พบว่า ด้านความสัมพันธ์ในหน่วยงานมีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก
7.1.3 ด้านความเหมาะสมในต�ำแหน่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ พบว่า ขวัญและก�ำลังใจในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัด
นราธิวาสเห็นด้วยกับด้านความเหมาะสมในต�ำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ว่า มีความภูมิใจในภารงานที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ มีการฝึกทักษะ
เฉพาะทางเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยง เข้าใจในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา เมือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีส่ ำ� เร็จลุลว่ งผูบ้ งั คับบัญชามอบรางวัลเพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจ ผูบ้ งั คับบัญชาได้
ติดตามประเมินผลในภารกิจที่ได้มอบหมาย และผู้บังคับบัญชาให้ความส�ำคัญกับสภาพร่างกายและจิตใจ
ก่อนมอบหมายภารกิจ ดังนัน้ จึงท�ำให้ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับ
การสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสด้านความเหมาะสมในต�ำแน่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมาก
ผลการวิจัยประเด็นนี้ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงวุฒิ อังคะนาวิน (2542) ที่พบว่า ขวัญในการท�ำงาน
ของข้าราชการต�ำรวจประจ�ำสถานีต�ำรวจในจังหวัดภาคใต้ มีขวัญในการปฏิบัติงานด้านลักษณะและสภาพ
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง
7.1.4 ด้านความส�ำเร็จของงาน พบว่า ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับมา ผลการวิจัยปรากฏเช่น
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นีอ้ ภิปรายได้วา่ ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเห็นด้วยกับด้านความ
ความส�ำเร็จของงาน ที่ว่า รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ มีเป้า
หมายในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส�ำเร็จ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ มีการวางแผนศึกษาข้อมูลก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ตามค�ำสั่งของผู้บังคับ
บัญชาเท่ากับมีความกระตือรือร้นต่องานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าที่ และการช่วยเหลือและแนะน�ำจากผูบ้ งั คับ
บัญชาเมื่อท�ำงานผิดพลาด ดังนั้นจึงท�ำให้ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกอง
ก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ด้านความส�ำเร็จของงาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ ทรงวุฒิ อังคะนาวิน (2542) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง ขวัญในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการต�ำรวจประจ�ำ
สถานีต�ำรวจในจังหวัดภาคใต้ พบว่า ด้านการได้รับการยอมรับและรู้สึกประสบความส�ำเร็จ อยู่ในระดับสูง
7.2 ผลการเปรียบเทียบขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับ
การสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
7.2.1 ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ทีม่ อี ายุราชการ
ต่างกัน มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ งั้ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า อายุราชการไม่ส่งผลต่อระดับขวัญและก�ำลังใจ
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะ
ว่าการท�ำงานของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน อีกทั้งผู้บังคับบัญชาได้ดูแลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก
อายุราชการ ดังนั้นจึงท�ำให้ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแม้ว่าจะ
มีอายุราชการต่างกัน มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัด
นราธิวาสทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทพนรินทร์ เพชรรัตน์ (2551)
ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง ขวัญก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการต�ำรวจ สังกัดต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการเปรียบเทียบพบว่าข้าราชการต�ำรวจสังกัดต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำแนกตามประสบการณ์
ในการท�ำงานมีขวัญและก�ำลังในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ทัง้ โดย
รวมและรายด้าน
7.2.2 ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ทีม่ ชี นั้ ข้าราชการ
ต�ำรวจต่างกัน มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ (Null Hypothesis) ผลปรากฏเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ชัน้ ข้าราชการต�ำรวจไม่สง่ ผลต่อระดับ
ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัด
นราธิวาส ทั้งนี้เป็นเพราะการท�ำงานของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัด
นราธิวาสนัน้ แบ่งชัน้ ข้าราชการต�ำรวจออกเป็นสองชัน้ คือ ชัน้ ประทวนกับชัน้ สัญญาบัตรซึง่ มีการท�ำงาน เบีย้
เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันมาก ดังนัน้ จึงท�ำให้ขา้ ราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจ
ภูธรจังหวัดนราธิวาสแม้ว่าจะมีชั้นข้าราชการต�ำรวจต่างกัน มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในกอง
ก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยประเด็นนี้
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ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เทพนรินทร์ เพชรรัตน์ (2551) ทีพ่ บการเปรียบเทียบว่า ข้าราชการต�ำรวจสังกัด
ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีระดับชั้นยศต่างกัน มีขวัญในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
7.2.3 ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ที่มีระดับการ
ศึกษาต่างกัน มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสทัง้
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) ผลปรากฏเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อระดับขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ
ในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะการท�ำงานของข้าราชการต�ำรวจในกอง
ก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความ
เคารพให้เกียรติกัน อีกทั้งผู้บังคับบัญชาได้ดูแลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกระดับการศึกษา ดังนั้นจึง
ท�ำให้ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแม้ว่าจะมีระดับการศึกษาต่าง
กัน มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสทั้งโดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทพนรินทร์ เพชรรัตน์ (2551) พบว่า ข้าราชการ
ต�ำรวจ สังกัดต�ำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั ิ
งานแตกต่าง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ผลการวิจยั โดยรวม พบว่า ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ
ในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสโดยรวมทัง้ สีด่ า้ น อยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ หน่วยงานและ
ผู้เกี่ยวข้องควรรักษามาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจให้ถึงระดับมากที่สุดต่อไป
8.1.2 ด้านความสัมพันธ์ของเพือ่ นร่วมงาน ผลการวิจยั พบว่า ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ดังนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชาในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสควรรักษามาตรฐานในการก�ำหนด
นโยบายในด้านนีไ้ ว้ และส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมร่วมกันเพือ่ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความสามัคคี มีความ
คุน้ เคยกันทุกสายงาน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับ
การสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส มากที่สุดต่อไป
8.1.3 ด้านความเหมาะสมในต�ำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบว่า ขวัญและ
ก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชาในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ควรรักษา
มาตรฐานในการก�ำหนดนโยบายในด้านนี้ไว้และส่งเสริมให้มีการฝึกทักษะเฉพาะทางเพื่อให้เหมาะสมกับ
ภารกิจที่ปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยง มีการท�ำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบมายภารกิจ และเมื่อปฏิบัติ
หน้าที่ส�ำเร็จลุล่วงผู้บังคับบัญชามอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดขวัญและก�ำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส มากที่สุดต่อไป
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8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
8.2.1 ผลการวิจยั พบว่า “ขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจในกอง
ก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส” โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่ดา้ นนโยบายและการบริหารของ
ผู้บังคับบัญชา ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้น ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อวิจัยสภาพ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
ปัญหาด้านนโยบายและการบริหารของผู้บังคับบัญชาในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
เพือ่ ศึกษาข้อมูลเชิงลึก และน�ำผลการวิจยั ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มาก
ยิ่งขึ้น
8.2.2 ในการรวบรวมข้อเสนอแนะ พบว่า ข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจ
ภูธรจังหวัดนราธิวาสมีข้อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ำรวจ ในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส โดยข้อที่มีความถี่สูงสุด คือ “ควร
กลับมาใช้หลักเกณฑ์การนับวันอายุราชการทวีคูณแบบเดิม” ดังนั้นควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research/PAR) โดยให้ขา้ ราชการต�ำรวจทุกคนเป็นผูร้ ว่ มวิจยั เพือ่ หาแนวทาง
การใช้หลักเกณฑ์การนับวันอายุราชการทวีคูณแบบเดิม
8.2.3 ควรท�ำวิจยั เชิงคุณภาพเกีย่ วกับสภาพปัญหาและความต้องการสวัสดิการ ของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลึก
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10. ค�ำขอบคุณ
การศึกษาวิจัยเรื่องขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการ
สืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส” ส�ำเร็จได้เพราะผู้วิจัยได้รับอนุเคราะห์จากท่าน รองศาสตราจารย์
อุดม พิรยิ สิงห์ อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก ทีไ่ ด้กรุณาให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ ตลอดจนชีแ้ นะแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.เจริญ ธรรมขันธ์ นายศิริพงษ์ ลุนอุดม และนางสุมาลี ลุนอุดม ผู้เชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ที่ได้กรุณาพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามการวิจัย
ขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.เจริญ ธรรมขันธ์ ผู้ก�ำกับการกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
ที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี
ขอขอบคุณข้าราชการต�ำรวจในกองก�ำกับการสืบสวนต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
ทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/บรรณารักษ์ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุกท่านที่อนุเคราะห์ และให้ความสะดวกในการค้นคว้าเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ค�ำชี้แนะ แนะน�ำด้วยดีเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้
ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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