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สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ
สถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพือ่ เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีชั้นข้าราชการต�ำรวจ
อายุราชการ และระดับการศึกษาต่างกัน และ 3) เพือ่ รวบรวมข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุม่ ตัวอย่าง
ได้แก่ ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 64 คน ก�ำหนด
ขนาดตัวอย่างโดยวิธี เทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน 25 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA:F-test) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ผลการวิจยั พบว่า 1) แรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ
อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
สี่ด้านอยู่ในระดับปานกลางหนึ่งด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อยได้แก่ ด้านความส�ำเร็จของงาน
ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน และด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีชั้นข้าราชการต�ำรวจ อายุราชการ และระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด.
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด. อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก.
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โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดล�ำดับตามความถีจ่ ากมากไป
หาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ ควรสนับสนุนให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นควรประชาสัมพันธ์ผล
งานเด่น ๆ ของหน่วยงานให้ประชาชนทราบเป็นระยะและควรส่งเสริมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเสนอความคิดเห็น
ในการปฏิบัติหน้าที่
ค�ำส�ำคัญ : 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ 2. ข้าราชการต�ำรวจ 3. สถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ
ABSTRACT
The purposes of this thematic paper were to: 1) study police officers’ motives for
their duty performance under Chiang Khwan police station, Chiang Khwan district, Roi Et
province 2) compare the motivation of the police officers whose ranks, years in service,
and educational backgrounds are different 3) gather suggestions in promoting police
officers’ motives for their duty performance under Chiang Khwan police station, Chiang
Khwan district, Roi Et province. The group of samples, designed by using R.V. Krejcie and
D.W. Morgan table as reference, comprised 64 police officers in Chiang Khwan police
station, Chiang Khwan district, Roi Et province. The twenty five different items, found on
the five-rate-scale questionnaire, with the reliability at .93 was utilized as an instrument.
The data was computed and analyzed by using percentages, means, and standard
deviation, t-test and F-test (One Way ANOVA).
The results reported that 1) The police officers’ motives for their duty performance
under Chiang Khwan police station, Chiang Khwan district, Roi Et province were at high
level in overall aspect. In a determined individual aspect, four different aspects were at
high level and one aspect was at medium level. Those could be sorted in descending
order as follows; achievement, recognition, responsibility, job specification, and career path.
2) The finding of comparison showed that, despite of the variety of ranks, years in service,
and educational backgrounds, there was no difference signified to the police officers’
motives for their duty performance under Chiang Khwan police station, Chiang Khwan
district, Roi Et province in both individual and overall aspects. 3) The top-three-suggestions
in promoting police officers’ motives for their duty performance, ranked from most to least,
were as follows; the further study in higher level should be supported, the outstanding
works should be publically and occasionally announced, and the subordinates’ point of
views due to their duty performance should be granted.
Keywords : 1. Motives for Duty Performance 2. Police Officer 3. Chiang Khwan Police Station
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1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
แรงจูงใจเป็นสิง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในลักษณะเป็นแรงกระตุน้ ให้เกิดความ
ต้องการอย่างใดอย่างหนึง่ นักจิตวิทยาเชือ่ ว่าพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ อย่างหลากหลายของมนุษย์แฝงไว้ดว้ ยแรง
จูงใจทัง้ สิน้ การศึกษาค้นคว้าเรือ่ งแรงจูงใจจะท�ำให้สามารถคาดเดาถึงแนวโน้มของการเกิดพฤติกรรมได้คอ่ น
ข้างใกล้เคียง นอกจากนั้นยังท�ำให้สามารถศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมได้ถูกต้อง ดังนั้นในการ
ท�ำงาน แรงจูงใจจึงมีผลต่อการท�ำงานในองค์การมาก เพราะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการท�ำงาน
และต่อผลผลิตขององค์การ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544, หน้า 15)
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านหรือปฏิบตั หิ น้าทีม่ อี งค์ประกอบหรือปัจจัยส�ำคัญเกีย่ วข้องหลาย
ประการ ดังที่ เฮิร์ซเบิร์กและคณะ (Herzberg and the others, 1959, p. 7173 อ้างใน พวงเพชร วัชรอยู่,
2546, หน้า 36-37) ได้เสนอปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับงานโดยตรงทีท่ ำ� ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านชอบและรักงาน ท�ำให้ทกุ คนใน
องค์การปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ คือปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) มีหา้ ประการได้แก่
ความส�ำเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่
ส่วนอีกปัจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์โดยตรงกับสิง่ แวดล้อมภายนอกของงาน และช่วยลดความไม่พอใจในงาน
คือปัจจัยค�้ำจุน (Hygiene Factors)
ข้าราชการต�ำรวจ เป็นข้าราชการสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ซึง่ เป็นหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การปรับเปลีย่ น
จากกรมต�ำรวจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มาเป็นหน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับของนายกรัฐมนตรี หน้าที่
หลักของข้าราชการต�ำรวจคือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ประเทศ จึงมีหน่วยงานอยูท่ วั่ ประเทศ ทัง้ ในส่วนกลาง ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ และในบางต�ำบล ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติประกอบด้วยก�ำลังพลจ�ำนวนมาก ประมาณสองแสนกว่าคน เป็นหน่วยงานทีใ่ หญ่มาก ท�ำให้
คนทั่วไปเข้าใจว่า ต�ำรวจเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพมาก แต่ในความเป็นจริงในส่วนงานของต�ำรวจยังต้องมี
การปรับปรุงและพัฒนาอีกหลายด้าน โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพการท�ำงาน คุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
การสร้างความเชือ่ ถือศรัทธาให้เป็นทีย่ อมรับของประชาชน ในอีกด้านหนึง่ การท�ำงานของต�ำรวจมี ผลกระ
ทบต่อสังคม เช่น การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มคนที่อาศัยการท�ำงานของต�ำรวจอ�ำนวยความ
สะดวกให้กบั ตนเอง โดยการจ่ายค่าตอบแทนกับต�ำรวจ เช่นบ่อนการพนัน หวยใต้ดนิ และเศรษฐกิจมืด ท�ำให้
การปฏิบัติงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้นโดยพื้นฐานอาชีพของต�ำรวจเป็นอาชีพที่ต้องแก้ไข
เกือบทุกปัญหาที่ต้องท�ำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม (สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2548, หน้า 101)
ข้าราชการจึงต้องมีขวัญก�ำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
สถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมเป็นสถานีต�ำรวจระดับกิ่งอ�ำเภอ
ประกอบด้วยก�ำลังพล 76 นาย เป็นต�ำรวจชั้นสัญญาบัตร 30 นาย ต�ำรวจชั้นประทวน 46 นาย รับผิดชอบ
พื้นที่ 284.92 ตารางกิโลเมตร 5 ต�ำบล 85 หมู่บ้าน ประชากร 36,595 คน จ�ำนวนข้าราชการต�ำรวจถือได้
ว่ายังมีจ�ำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่และจ�ำนวนประชากร จากภาระหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงตุลาคม 2558 ที่ผ่านมามีคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า
สารระเหย ประทุษร้ายต่อร่างกายและเพศ ปัญหาการทะเลาะวิวาทของกลุม่ วัยรุน่ คดีการพนันและอาวุธปืน
และยังมีการร้องขอเกีย่ วกับการอ�ำนวยความสะดวกการจัดการจราจร การปฏิบตั หิ น้าทีป่ ราบอิทธิพลเถือ่ น
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เช่น การขายหวย ขบวนการยาเสพติด ตลอดจนการท�ำงานบริการประชาชน (สถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ,
2558, หน้า 3) เมื่อพิจารณาปริมาณงานที่รับผิดชอบของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ
เปรียบเทียบกับเนื้อที่ และจ�ำนวนประชากรแล้ว ถือได้ว่าข้าราชการต�ำรวจปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างหนัก และ
งานลักษณะนี้หากข้าราชการต�ำรวจไม่ได้รับแรงจูงใจที่เหมาะสม เช่น การขาดความเอาใจใส่ของผู้บังคับ
บัญชา เครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ทันสมัย หรือความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ไม่สอดคล้องกับงานที่
ปฏิบัติ จะท�ำให้มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างยิ่ง
ผู้วิจัยในฐานะเป็นข้าราชการต�ำรวจ มีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ น�ำผลจากการวิจยั เสนอ
ผู้บังคับบัญชาสถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ ใช้เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ
อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพือ่ เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ
อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีชั้นข้าราชการต�ำรวจ อายุราชการ และระดับการศึกษาต่างกัน
2.3 เพือ่ รวบรวมข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ
สถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ข้ า ราชการต� ำ รวจ สถานี ต� ำ รวจภู ธ รเชี ย งขวั ญ อ� ำ เภอเชี ย งขวั ญ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด
ที่มีชั้นข้าราชการต�ำรวจต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน
3.2 ข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุ
ราชการต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน
3.3 ข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทีม่ รี ะดับการ
ศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ได้ทราบแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ
อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
4.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจ
ภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทีม่ ี ชัน้ ข้าราชการต�ำรวจ อายุราชการ และระดับการศึกษา
ต่างกัน
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4.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจ
สถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
4.4 ผลการวิจยั สามารถน�ำเสนอเพือ่ เป็นข้อมูลในการเสริมสร้างและพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 76 คน (สถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ, 2558, หน้า 2)
5.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด จ�ำนวน 64 คน การก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยเทียบกับตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p. 267, อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 19) ในกรณี
นี้จ�ำนวนกลุ่มประชากรไม่ตรงกับจ�ำนวนกลุ่มประชากรในตารางของเครจซี่และมอร์แกน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางศ์หาจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างคงที่ มีรายละเอียด ดังนี้
จากตารางเครจซี่และมอร์แกน ประชากร 75 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง 63 คน ประชากร 80 คน
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 66 คน ดังนั้น ประชากรเพิ่มขึ้น 5 คน กลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น 3 คน
ประชากรในการวิจยั คือ 76 คน เพิม่ จากฐาน 75 คน เป็น 1 คน เทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์ ดังนี้
ประชากรเพิ่ม 5 คน กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม 3 คน
ประชากรเพิ่ม 1 คน กลุ่มตัวอย่างเพิ่ม 3 x 1 / 5 คน = 0.60 คน
ปัดเศษทศนิยม = 1 คน
น�ำไปรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นฐานได้ = 63 + 1 = 64 คน
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็นสาม ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นค�ำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส�ำรวจ
รายการ (Checklist) จ�ำแนกเป็นชั้นข้าราชการต�ำรวจ อายุราชการ และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Questionnaire) เกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยแบ่ง
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นมาตราส่วนประมาณค่าตามแบบของลิเคิรต์ (Likert’s Scale) 5 ระดับ
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) เกี่ยวกับข้อเสนอ
แนะในการเสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจของข้ า ราชการต� ำ รวจสถานี ต� ำ รวจภู ธ รเชี ย งขวั ญ อ� ำ เภอเชี ย งขวั ญ
จังหวัดร้อยเอ็ด
5.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
F-test (One-way ANOVA)
64

Vol.7 No.1 January - June 2018

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6. ผลการวิจัย
6.1 ผูต้ อบแบบสอบถามจ�ำนวน 64 คน พบว่า เป็นข้าราชการต�ำรวจชัน้ ประทวน จ�ำนวน 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.94 มีอายุราชการ10 – 20 ปีจำ� นวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 48.44 และ มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่าจ�ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50
6.2 แรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากสี่ด้าน และอยู่ในระดับ
ปานกลางหนึ่งด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความส�ำเร็จของงานด้านการยอมรับ
นับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน และด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ตามล�ำดับ
6.3 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียง
ขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีชั้นข้าราชการต�ำรวจ อายุราชการ และระดับการศึกษาต่างกันมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
6.4 ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจ
ภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ล�ำดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามอันดับแรก มีดังนี้
ควรสนับสนุนให้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นควรประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นๆ ของหน่วยงานให้
ประชาชนทราบเป็นระยะและควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ
อ�ำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธร
เชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดมีแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าที่
เช่น ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ส�ำเร็จความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาและ
ประชาชนยอมรับความรู้ความสามารถหน้าที่ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
หน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั ริ ะบุไว้ในแผนชัดเจน หน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบตรงตามตามความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ในการท�ำงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชิต เคนหาญ (2555, หน้า 82) ที่ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรพนมไพร อ�ำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกวิจัย พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรพนมไพร อ�ำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรวม อยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิราช ค�ำรินทร์ (2556, หน้า 79) ที่ได้ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรกุดรัง อ�ำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิจยั พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรกุดรังอ�ำเภอกุดรัง จังหวัด
มหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านความส�ำเร็จของงาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานี
ต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรวมอยูใ่ นระดับมากและมีคา่ เฉลีย่ มากกว่าทุกด้าน
ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญจังหวัด
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ร้อยเอ็ดมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่สูงเช่นความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ส�ำเร็จความส�ำเร็จในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถน�ำผลงานไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของเพ็ญศรี วายวานนท์ (2549, หน้า 29) ในการพิจารณาประโยชน์ของแรงจูงใจคือประโยชน์ต่อ
บุคลากร ได้แก่ การสนองต่อความต้องการของบุคลากรและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายท�ำให้พนักงานมีขวัญและ
ก�ำลังใจไม่เบื่อหน่ายงานและทุ่มเทกับการท�ำงานเต็มที่ท�ำให้องค์การประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ดังนัน้ จึงท�ำให้แรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความส�ำเร็จของงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิราช
ค�ำรินทร์ (2556, หน้า 79) ที่ได้วิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรกุดรัง
อ�ำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า ด้านความส�ำเร็จของงานอยู่ในระดับมาก
2) ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานี
ต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมากผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
อภิปรายได้วา่ ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ นการยอมรับนับถือเช่นผูบ้ งั คับบัญชายอมรับความรูค้ วามสามารถเพือ่ นร่วมงานยอมรับความ
รูค้ วามสามารถประชาชนยอมรับความรูค้ วามสามารถและยกย่องชมเชยแสดงความยินดี ในการปฏิบตั หิ น้าที่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวิชิต เคนหาญ (2555, หน้า 82) ที่ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรพนมไพร อ�ำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่าด้านการ
ยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก
3) ด้านลักษณะของงาน พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานี
ต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมากผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
อภิปรายได้วา่ ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านลักษณะของงานเช่นหน้าที่ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ระบุไว้ในแผนชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับสภาพของพืน้ ทีรบั ผิดชอบสอดคล้อง
กับแนวคิดของสุพตั รา สุภาพ (2536, หน้า 138-140) ทีช่ ใี้ ห้ความเห็นว่าแรงจูงใจคือสิง่ ทีม่ กี ำ� ลังทัง้ กายและ
ใจในการท�ำงาน ซึ่งมีองค์ประกอบ คือความเหมาะสมของงาน อธิบายงานแต่ละอย่างนั้นจะเหมาะกับคน
บางประเภทเท่านั้น มิใช่ทุกคนจะท�ำได้ทุกอย่าง บางคนจะท�ำเพราะเห็นว่าดีกว่าไม่มีงานจะท�ำ  แรงจูงใจ
แบบนีท้ ำ� ให้คนนัน้ ต้องขวนขวายหาความรูแ้ ละท�ำใจให้รกั งานมากกว่าทีช่ อบงานนัน้ การรักงานจึงเป็นปัจจัย
ที่ท�ำให้ท�ำงานได้ดี และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิราช ค�ำรินทร์ (2556, หน้า 79) ที่ได้วิจัยแรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านของข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรกุดรัง อ�ำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่าด้านลักษณะของงาน อยู่ในระดับมาก
4) ด้านความรับผิดชอบ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจสถานี
ต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยู่ในระดับมากผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้
อภิปรายได้วา่ ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดมีแรงจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ า นความรั บ ผิ ด ชอบเช่ น หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบตรงตามตามความรู ้ ค วามสามารถตรงกั บ
ประสบการณ์ท�ำงานมีความเหมาะสมผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิเศษตรงตามความรู้ ความสามารถ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชิต เคนหาญ (2555, หน้า 82) ที่ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรพนมไพร อ�ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่าด้านความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิราช ค�ำรินทร์ (2556, หน้า 79) ที่ได้ศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรกุดรัง อ�ำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคาม
ผลการศึกษา พบว่าด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก
5) ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม อยูใ่ นระดับอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ ไม่ถงึ ระดับมาก เพราะเมือ่ ศึกษาระเบียบ พบว่าการ
รับบุคคลเพื่อบรรจุเป็นราชการต�ำรวจเริ่มจากผู้ส�ำเร็จระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ซึ่งเมื่อได้รับการบรรจุ
จะได้รบั เงินเดือนและค่าตอบแทนในระดับต�ำ 
่ คือ สิบต�ำรวจตรี และมีชนั้ ของข้าราชการต�ำรวจถึงดาบต�ำรวจ
ท�ำให้เป็นต�ำรวจชั้นประทวนเป็นเวลานาน หรือบางคนจึงถึงเกษียณอายุหรือปัจจุบันจนถึงอายุ 53 ปี เว้น
แต่จะสามารถสอบเป็นต�ำรวจชั้นสัญญาบัตรได้ แต่มีต�ำแหน่งรองรับน้อยมากในแต่ละสถานี นอกจากนั้น
ระบบค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่มีค่อนข้างน้อย รวมถึงสวัสดิการด้านการศึกษาต่อใน
ระดับสูง จึงมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสอดคล้องกับแนวคิดของสุพตั รา สุภาพ
(2536, หน้า 138-140) ที่ชี้ให้ความเห็นว่าแรงจูงใจคือสิ่งที่มีก�ำลังทั้งกายและใจในการท�ำงานซึ่งมีองค์
ประกอบหลายทาง เช่น ค่าจ้างที่น่าพอใจ เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้คนอยากท�ำงานหรือว่าถ้ารู้ว่าได้
ค่าตอบแทนมาก ก็ยิ่งอยากทุ่มเทงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะเงินมีความส�ำคัญต่อคนในการ
ที่อยากท�ำงานหรือไม่อยากท�ำงาน และโอกาสการท�ำงาน กล่าวคือ งานใดก็ตามถ้ามีโอกาสที่จะได้รับความ
ดีความชอบได้เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่งย่อมเป็นแรงจูงใจอยากให้ท�ำงาน ซึ่งการเลื่อนขั้นนี้ต้องท�ำด้วยความ
เป็นธรรม โดยขึ้นอยู่กับความดี (Merit System) ไม่ใช่เล่นพวกจนหมดก�ำลังใจท�ำงาน ผลการวิจัยประเด็น
นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของธงไทย บุ้งทอง (2554, หน้า 81) ที่ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัย อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้านโอกาสที่
จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
7.2 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ
อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีชั้นข้าราชการต�ำรวจ อายุราชการ และระดับการศึกษาต่างกัน
7.2.1 ข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มีชั้นข้าราชการต�ำรวจต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
แรงจูงใจของข้าราชการต�ำรวจไม่ขนึ้ อยูก่ บั ชัน้ ข้าราชการต�ำรวจ ไม่วา่ จะเป็นชัน้ ประทวนหรือชัน้ สัญญาบัตร
แต่ขึ้นอยู่กับความเสมอภาค ความเท่าเทียมที่ได้รับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ส�ำเร็จความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาและประชาชนยอมรับความรู้
ความสามารถหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั สิ อดคล้องกับนโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั ริ ะบุไว้ในแผน
ชัดเจน หน้าที่ที่รับผิดชอบตรงตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�ำงานความก้าวหน้าใน
ต�ำแหน่งหน้าที่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีกฎหมายและระเบียบก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง ข้าราชการต�ำรวจสถานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561
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ต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ว่าจะเป็นชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตรต่างมี
ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ที่ส�ำคัญคือ ข้าราชการต�ำรวจเป็นอาชีพที่มีวินัย และเป็นผู้รักษากฎหมาย
จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดท�ำให้ข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจ
ภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีชั้นข้าราชการต�ำรวจต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่แตกต่างกันผลการวิจัยประเด็นนี้ สอดคล้องกับการวิจัย ชวนชื่น สัตตะพันธ์ (2551, หน้า 78) ที่
ได้ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจภูธร จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษา แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจภูธร จังหวัดกระบี่ที่มีชั้นข้าราชการต�ำรวจต่างกัน พบว่าไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับการวิจัยของธงไทย บุ้งทอง (2554, หน้า 81) ที่ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัย อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามผลการวิจัยพบ
ว่าข้าราชการต�ำรวจที่มีชั้นข้าราชการต�ำรวจต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับการวิจัยของวิราช ค�ำรินทร์ (2556, หน้า 79) ที่ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรกุดรัง อ�ำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่าข้าราชการ
ต�ำรวจที่มีชั้นข้าราชการต�ำรวจต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่แตกต่างกัน
7.2.2 ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทีม่ อี ายุ
ราชการต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าแรงจูงใจของ
ข้าราชการต�ำรวจไม่ขึ้นอยู่กับอายุราชการ ไม่ว่าจะมีอายุราชการกี่ปี แต่ขึ้นอยู่กับความเสมอภาค ความเท่า
เทียมทีไ่ ด้รบั แรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ เช่น ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้สำ� เร็จความส�ำเร็จในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาและประชาชนยอมรับความรู้ความสามารถหน้าที่ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับ
นโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั ริ ะบุไว้ในแผนชัดเจน หน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบตรงตามความ
รูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในการท�ำงานความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านีม้ กี ฎหมาย
และระเบียบก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึง่ ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ไม่วา่ มีอายุราชการกีป่ ตี า่ งมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ทีส่ ำ� คัญคือ ข้าราชการต�ำรวจเป็นอาชีพ
ที่มีวินัย และเป็นผู้รักษากฎหมาย จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
ท�ำให้ข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีอายุราชการต่างกัน
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ ไม่แตกต่างกันผลการวิจยั ประเด็นนีส้ อดคล้องกับการวิจยั ของสุระเดช โง้วศิริ
(2550, หน้า 80) ที่ได้วิจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร อ�ำเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัยพบว่าข้าราชการต�ำรวจที่มีอายุราชการต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับการวิจัยของวิราช ค�ำรินทร์ (2556, หน้า 79) ที่ได้ศึกษา แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการต�ำรวจ สถานีตำ� รวจภูธรกุดรัง อ�ำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจยั
พบว่าข้าราชการต�ำรวจที่มีอายุราชการ ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่แตกต่างกัน
7.2.3 ข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีมแี รงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่แตกต่างกัน ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ แรงจูงใจ
ของข้าราชการต�ำรวจไม่ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาไม่ว่าจะมีการศึกษาระดับใด แต่ขึ้นอยู่กับความเสมอภาค
ความเท่าเทียมที่ได้รับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ส�ำเร็จความ
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ส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาและประชาชนยอมรับความรู้ความสามารถหน้าที่ที่ปฏิบัติ
สอดคล้องกับนโยบายของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติหน้าที่ที่ปฏิบัติระบุไว้ในแผนชัดเจน หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตรงตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท�ำงานความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
มีกฎหมายและระเบียบก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึง่ ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ
จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่วา่ มีการศึกษาระดับใดต่างมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ทีส่ ำ� คัญคือ ข้าราชการต�ำรวจ
เป็นอาชีพที่มีวินัย และเป็นผู้รักษากฎหมาย จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่าง
เคร่งครัดท�ำให้ข้าราชการต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีระดับการ
ศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่แตกต่างกันผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ
สุระเดช โง้วศิริ (2550, หน้า 80) ที่ได้วิจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจ
ภูธร อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามผลการวิจัยพบว่าข้าราชการต�ำรวจที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ ไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับการวิจยั ของวิราช ค�ำรินทร์ (2556, หน้า 79)
ที่ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธรกุดรัง อ�ำเภอกุดรังจังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการต�ำรวจที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
ไม่แตกต่างกัน
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ผูบ้ ริหารสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ควรพัฒนาส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต�ำรวจทั้งห้าด้าน ให้อยู่ในระดับมากที่สุด
หากจ�ำเป็นต้องเลือกการพัฒนาด้านใดเป็นอันดับแรก ก็ควรเลือกด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่
เพราะมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น และมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น
8.1.2 ด้านความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานีต�ำรวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งพัฒนาส่งเสริมแรง
จูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจด้านนีใ้ ห้อยูใ่ นระดับมากและมากทีส่ ดุ โดยมีนโยบายสนับสนุน
ให้มโี อกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ การส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการสอบเป็นต�ำรวจ
ชั้นสัญญาบัตรพร้อมทั้งน�ำข้อคิดเห็นของข้าราชการต�ำรวจ มาเสริมสร้างแรงจูงใจด้วย
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
8.2.1 ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธร
เชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่ดา้ นความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่
ปรากฏว่า อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพือ่ ศึกษาสภาพ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางสร้างเสริมแรงจูงใจใน
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดด้านความ
ก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก
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8.2.2 ผลการวิจัยพบว่าข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ดทีม่ คี ่าความถีส่ งู สุด คือ “ควร
สนับสนุนให้มโี อกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึน้ ” จึงควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาแนวทางสนับสนุนให้มีโอกาสในการศึกษา
ต่อในระดับสูงขึน้ เพือ่ สร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการต�ำรวจสถานีตำ� รวจภูธรเชียงขวัญ
อ�ำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
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โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
10. ค�ำขอบคุณ
สารนิพนธ์นี้ ส�ำเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่ให้ค�ำแนะน�ำ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่กรุณา
ให้ค�ำปรึกษาและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทกุ ท่านในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ท�ำให้งานวิจัยมีความ
สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำแก้ไขเครือ่ ง
มือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ดที่ได้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ด้วยดี และขอขอบคุณประชาชนที่เป็น
กลุม่ ตัวอย่างทุกท่านทีช่ ว่ ยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดีคณ
ุ ค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้
ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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