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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ต ารวจ : กรณีศึกษา กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2)เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานของของข้าราชการต ารวจ : กรณีศึกษา กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 3) เพือ่ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียน
พล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 142 คน จากประชากรทั้งสิ้น 220 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของ
ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่มีเพศแตกต่างกันส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ต าแหน่ง และอายุราชการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ จากการวิจัยปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ทั้ง 12 
ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย
ที่ก าหนดไว้ ส่วนปัญหาและอุปสรรค โดยพิจารณาจากปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และปัจจัยค้ าจุน ด้าน
ค่าจ้างและผลตอบแทน และด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมที่อยู่ในระดับปานกลาง แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน เงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีพใน
ปัจจุบัน และ เงินเดือน ที่ได้รับไม่สอดคล้องเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถ 2.ความก้าวหน้าในอาชีพ ข้าราชการ
ต ารวจยังไม่ได้รับการสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถ และยังไม่ได้รับโอกาสในการพันนาความรู้
และประสบการณ์จากหน่วยงานเท่าที่ควร 3.สภาพแวดล้อมในการท างาน วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการใช้งาน และการจัดสรรสถานท่ีอย่างเหมาะสมต่อจ านวนข้าราชการต ารวจ 

ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากการวิจัย พบว่า ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาเรื่อง
ฐาน เงินเดือนให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และควรสนับสนุนให้มีการน าคุณวุนิการศึกษาใน
ปัจจุบันใช้ประเมินเพื่อปรับฐานเงินเดือนให้ตรงตามคุณวุนิ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน 
จัดสรรด้านสวัสดิการบ้านพักอาศัยของ ข้าราชการต ารวจให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนข้าราชการ
ต ารวจ ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตรงตามความรู้ความสามารถ  และพันนาความรู้
ความสามารถของข้าราชการต ารวจในงานที่ปฏิบัติ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน    ผู้บังคับบัญชาควรสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีม รวมถึงการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน  

 

ค าส าคัญ : ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ : กรณีศึกษา กองทะเบียนพล 
ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ : 
กรณีศึกษา กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



2 
 

บทน า 

 ปัจจุบันโลกมกีารเปลีย่นแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี ซึ่งเรียกวา่ยคุโลกาภิวตันท์ี่เป็นผลมาจากพันนาการตดิต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอันแสดงถึงการเตบิโตของความสมัพันธ์ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและวนันธรรมทีเ่ช่ือมโยง
ระหว่างบคุคล ชุมชน หน่วยงานไปจนถึงรัฐบาลทั่วทัง้โลก ยุคกระแสโลกาภิวตัน์ส่งผลใหเ้กิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
สังคม เศรษฐกจิ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหารจัดการองค์กรเพือ่ความเติบโตและอยูร่อดขององค์กร บริหารหรือ
การจัดการองคก์รเพื่อมุ่งไปสูค่วามส าเร็จนั้น มีองคป์ระกอบในการบริหารงานที่ส าคญัหลายประการ สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ในการบริหารจัดการองค์กร คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในการท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้น สิ่งส าคัญที่ระบบ
บริหารงานจะต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพันนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความส าคญัต่อการ
พันนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด ได้มีการก าหนดไว้ในแผนพันนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540 - 2544) เป็นต้นมา ท่ีมุ่งให้ “มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการพันนา” 
เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส่งผลให้ทรัพยากรอื่นมีคุณคา่ จึงเปรียบได้ว่ามนุษยเ์ป็นหัวใจหลักขององค์การ ผลงาน
ที่ออกมาซึ่งเป็นผลลัพธ์จากทรัพยากรต่างๆจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ก็อยู่ท่ีความสามารถในการบริหารจดัการ
เป็นส าคญั และขึ้นอยู่กับปจัจัยแวดล้อมในการท างานท่ีส่งเสริมและเพิ่มพูนให้ทรัพยากรมนุษยม์ีความกระตือรือร้น
และทุ่มเทท่ีจะท างานส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและพันนา
ตนอยู่เสมอ และยังสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ระดับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนัน้องค์กรควร
ให้ความส าคญักับบุคลากรในองคก์ร ทรัพยากรมนุษย์จึงถือว่าเป็นก าลังส าคญัในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายตามแนวทางและนโยบายที่องค์กรได้ก าหนดไว้ และจ าเปน็อย่างยิ่งที่ต้องพันนาคุณภาพของบุคลากรใน
องค์กรอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้ ทักษะความสามารถ ตลอดจนการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากรเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพต่อไป 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการระดับกรม มีฐานะเป็นนติิบุคคล การบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ่
นายกรัฐมนตรี และมีผูบ้ัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้บังคับบญัชาสูงสุด โดยมภีารกิจในการถวายความปลอดภัย
ส าหรับองค์พระมหากษตัริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานวุงศ์ ผู้แทน
พระองค์ และพระราชอาคันตุกะ และมีอ านาจหน้าที่ในการดูแลควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
ต ารวจ ซึ่งปฏิบตัิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการกระท าผดิทาง
อาญา รักษาความสงบเรยีบร้อยของสังคม ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร 
ช่วยเหลือพันนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตลอดจนปฏิบัติอื่นใดเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ดังกลา่วข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 
 กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการ สังกัดส่วนบังคับบญัชา
ขึ้นตรงต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ท าหน้าท่ีอ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติการของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และมีหน่วยงานในสังกัด
จ านวน 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายประวัติบคุคล ฝ่ายแต่งตัง้ ฝ่ายความชอบ ฝ่ายบรรจุ และฝา่ยประเมิน ซึ่ง
ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อภาพรวมด้านก าลังพลของข้าราชการต ารวจทั่วทั้งประเทศ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเพื่อหาแนวทางในการพันนาการท างานของ
ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล                                                                   

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นข้าราชการต ารวจในสังกัดกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
สนใจและเล็งเห็นความส าคัญที่จะวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของข้าราชการต ารวจ 
เพื่อน าข้อมูลจากผลที่ได้วิจัยมาเปน็แนวทางส าหรับเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดบัสูง เพ่ือใช้ในการพันนาหน่วยงาน
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ด้านก าลังพลอันจะส่งผลต่อการพนันาระบบราชการของกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
ค าถามของการวิจัย 
 1.มีปัจจัยอะไรบา้งที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบยีนพล 
ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 2.ในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มี
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างไร 
 3.แนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของขา้ราชการต ารวจกองทะเบยีนพล ส านกังานก าลัง
พล ส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างไร 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงาน
ก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 2.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลัง
พล ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
 3.เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบยีน
พล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติที่
แตกต่างกัน จะส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานท่ีแตกต่างกัน 
 2.ปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลัง
พล ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
 3.ปัจจัยค้ าจุน ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงาน
ก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏบิัติงาน :กรณีศึกษา กองทะเบียนพล 
ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง สามารถ
ก าหนดแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอสิระ (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent 
Variables) ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตัวแปรอิสระ                                                                                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

  

ปัจจัยจูงใจ 

- ความส าเร็จของงาน 
- การไดร้ับการยอมรับนับถือ 
- ลักษณะของงานท่ีสรา้งสรรค์  และท้า

ทาย 
- ความรับผิดชอบ 
- ความก้าวหน้าในอาชีพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ระดับต าแหน่ง 
- อายุราชการ 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ 
กองทะเบียนพล ส านกังานก าลังพล ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

ความส าเร็จตามจดุมุ่งหมาย                  
ของหน่วยงาน 
- การด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย 
- การน าทรัพยากรมาใช้ในการบรหิารให้เกิด
ประโยชน์และและบรรลุวตัถุประสงค์ 
- ความพงึพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัยค  าจนุ 

- นโยบายการบริหารของ
หน่วยงาน 

- การปกครองบังคับบัญชา 
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล              

ในหน่วยงาน 
- ค่าจ้างและผลตอบแทน 
- สภาพแวดล้อมในการท างาน     
- ความมั่นคงในงาน 
- ต าแหน่งงาน 
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ค านิยามตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

 ประสทิธิผลในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลส าเร็จหรอืผลทีเ่กิดจากการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกอง
ทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
  ความส าเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานไดเ้สร็จสิน้และประสบผลส าเร็จ มี
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ เกิดความรู้สึกพอใจในผลส าเร็จของงานนั้นอย่างยิ่ง 
 การไดร้ับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไมว่่าจาก ผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคล
ในหน่วยงาน รวมทั้งการยกย่องชมเชย การแสดง ความยินดี การให้ก าลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่แสดงให้เห็น 
ถึงการยอมรับในความสามารถ 
 ลักษณะของงานท่ีสรา้งสรรค์และท้าทาย หมายถึง งานท่ีท้าทายความสามารถหรือเป็นงานที่อาศัย
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆทเป็นงานท่ีมีลักษณะพิเศษที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว 
 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพงึพอใจท่ีเกิดจากการได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบหรือ มีอ านาจ
รับผิดชอบไดอย่างเต็มที่ ไมค่วบคมุมากเกินไปจนขาด ความเป็นอิสระในการท างาน 
 ความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง เมื่องานประสบความส าเรจ็ก็ไดร้ับการตอบสนองในเรื่องของการได้รบั
การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งใหสู้งขึ้น รวมทั้งมีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือได้รับการฝึกอบรม 
 นโยบายการบริหารของหน่วยงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององค์การ ซึ่งต้องมีนโยบาย
อย่างชัดเจน มีการแบ่งงาน ไมซ่้ าซ้อน มีความเป็นธรรม 
 การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงานหรือความยุติธรรม                 
ในการบริหาร รวมถึงการมีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ให้ค าแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน หมายถึง ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และ ผู้ใต้บังคับบัญชา                   
มีปฏิสัมพันธ์  ติดต่อสื่อสาร สร้างการท างานท่ีดี ร่วมกัน มีความเข้าใจ เอื้อเฟ้ือ เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน 
 ค่าจ้างและผลตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือ ผลประโยชน์ท่ีได้รับมีความเหมาะสมกบั
งานท่ีท า 
 สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมในการปฏิบตัิงานทางกายภาพ เช่น แสง เสียง 
อากาศ  ช่ัวโมงการท างาน รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตัิงานมีความเหมาะสมและเพยีงพอ   
 ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มตี่อความมั่นคงในการท างาน ความมั่นคงในมั่นคงใน
การท างาน ความมั่นคงในหน่วยงาน และความยั่งยืนของอาชีพ    
   ต าแหน่งงาน หมายถึง ต าแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและระดับต าแหน่งในอาชีพน้ันเป็นท่ี
ยอมรับนับถือของสังคม มีเกยีรติและศักดิศ์ร ี

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ :กรณีศึกษา                    
กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้วิธีการวจิัยเชิงส ารวจ
ด้วยแบบสอบถามทีจ่ัดท าขึ้นโดยผูว้ิจัย มีวิธีการด าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

 1.ประชากร คือ ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 
220 คน 
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 2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการต ารวจกองทะเบยีนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ จ านวน 142 คน ซึ่งท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น โดยการเลือกกลุ่มตัวอยา่งแบบง่าย ใช้
สูตรการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (อ้างถึงในเฉลิมพล ศรหีงษ์,2561 หน้า 65) 
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุม่ 5 % จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 141.935 คน ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเท่ากับ 142 คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคดิและ
ผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี ้ 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยทีส่ง่ผลให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน   
ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิผล   
ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

ต ารวจ กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแกไ้ขปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของขา้ราชการต ารวจ กอง

ทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ    
เกณฑ์การวัดความคิดเห็นในการตอบค าถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ตามแนวคิดของ Likert scale โดยมี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ดังนี ้(Rensis Likert อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 
2550, หน้า 45)  

ระดับความคิดเห็น   ค่าน าหนักของตัวเลือก     
   มากที่สุด    5     
   มาก    4     
   ปานกลาง    3    
   น้อย    2    
   น้อยที่สุด    1    
เกณฑ์ในวิเคราะห์โดยใช้หลักเกณฑ์การวัดระดับค่าเฉลี่ยในการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ของ  
Ronald Aylmer Fisher ดังนี้ (Ronald Aylmer Fisher อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2550, หน้า 45) 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นน้อย  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายความว่า ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  

ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแกไ้ขปญัหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของขา้ราชการต ารวจกอง
ทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ  

การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  
โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหา 

(Content validity) ตลอดทั้งปรับปรุง โครงสร้างของ แบบสอบถามและส านวนการใช้ภาษาให้มีความชัดเจนและ
เหมาะสม 
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การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) 
โดยน าแบบสอบถามที่ผา่นการทดสอบความเที่ยงตรงแล้ว และท าการทดสอบ (Try-out) กับกลุ่ม

ประชากรที่มลีักษณะใกล้เคยีงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา และมีโครงสร้างที่เหมือนกันจ านวน 30 ชุด โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการหาค่าความ เชื่อมั่นด้วยการหาคา่สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpla Coeffcient)  โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpla Coefficient) ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป กล่าวได้ว่า เช่ือถือได้
ค่อนข้างสูง (Cronbach, 1970, P.161 อ้างถึงใน คงพันน์ หาเรือนชีพ, 2561, หน้า 39) จากการทดลองใช้และ
ได้ผลการ วิเคราะห์ค่า alpla ทั้งชุด เท่ากับ 0.959 แสดงว่าแบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้ได้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองและเก็บแบบสอบถามคืน โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์และ

ความถูกตอ้งของแบบสอบถาม ไดร้ับแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน 142 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ SPSS/PC (Statistical package for the social sciences) ดังนี ้
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่อใช้บรรยายข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferenteial statistics) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย Independent 
Samples t-test และ f-test (One-way ANOVA 

ผลการวิจัย 
 จากวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน :กรณีศกึษา กองทะเบียนพล ส านักงานก าลัง
พล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยไดด้ังต่อไปนี ้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียน
พล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 จากผลการศึกษา ปัจจยัที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน :กรณีศึกษา กองทะเบียนพล ส านักงาน
ก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปนี ้
 1.ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 142 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 63.4 มีอายุระหว่าง 29-39 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 เป็นข้าราชการต ารวจระดับช้ันสัญญาบตัร จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.3 และมีอายรุาชการระหว่าง 1-5 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 
 2.ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับปจัจัยจูงใจและปัจจยัค้ าจุนของขา้ราชการต ารวจกองทะเบยีนพล ส านักงาน
ก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิพบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มีปัจจัยจูงใจ และปจัจัยค้ าจุนที่มีความส าคัญต่อปัจจัยทีส่ง่ผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยภาพอยู่
ในระดับมาก ปัจจัยจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลีย่เท่ากับ 3.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.69 
และปัจจยัค้ าจุน โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ซึ่งปัจจัย
จูงใจ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เห็นว่า ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ด้าน และระดับปาน
กลาง จ านวน 1 ด้าน ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.54 รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จของงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.58 ด้านการไดร้ับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 



8 
 

0.68 ด้านลักษณะของงานท่ีสร้างสรรค์และท้าทาย อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 3.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.71 และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 2.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.92 ตามล าดับ ส่วนปัจจยัค้ าจุน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล 
ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นว่า ปัจจัยค้ าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัตงิาน อยู่ใน
ระดับมาก จ านวน 5 ด้าน และระดับปานกลาง จ านวน 2 ด้าน ดังน้ี ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 รองลงมา คือ ด้านต าแหนง่งาน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 ด้านความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 ด้านการปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ด้านนโยบายการบริหารงานของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 และด้านคา่จ้างและผลตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 
 3.ผลการวเิคราะห์ข้อมลูความคดิเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏบิัติงานของข้าราชการต ารวจกอง
ทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลัง
พล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิผล ความส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานใหเ้กิดประสิทธิผล ความส าเร็จตามจดุมุ่งหมายของหน่วยงาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด จ านวน 1 ด้าน และอยู่ในระดับมาก จ านวน 2 ด้าน ดังนี้ ด้านการน าทรัพยากรมาใช้ในการบริหาร
ให้เกิดประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.65 รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.66 และด้านการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล 
ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียน
พล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยสรปุเป็นประเดน็ได้ดังต่อไปนี ้
 1.ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน เงนิเดือนหรือค่าตอบแทนไมเ่หมาะสมต่อการด ารงชีพในปัจจุบัน และ 
เงินเดือนท่ีไดร้ับไม่สอดคล้องเหมาะสมต่อความรูค้วามสามารถ  

2.ความก้าวหน้าในอาชีพ ข้าราชการต ารวจยังไมไ่ดร้ับการสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าตามความรู้
ความสามารถ และยังไม่ไดร้ับโอกาสในการพันนาความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานเท่าที่ควร 

 3.สภาพแวดล้อมในการท างาน วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน และ
การจัดสรรสถานท่ีอย่างเหมาะสมต่อจ านวนข้าราชการต ารวจ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควร
พิจารณาด้านค่าจ้างและผลตอบแทน ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาเรือ่งฐานเงินเดือนให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบันให้ควรสนับสนุนให้มีการน าคณุวุนิการศึกษาในปัจจุบันใช้ประเมินเพื่อปรับฐานเงนิเดือนให้ตรง
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ตามคณุวุนิ เพื่อเป็นการเสรมิสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน จัดสรรด้านสวัสดิการบ้านพักอาศยัของข้าราชการ
ต ารวจให้มีความเหมาะสมและเพยีงพอต่อจ านวนข้าราชการต ารวจ  

2.ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้บงัคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาปฏิบัตติรงตามความรู้
ความสามารถ และพันนาความรู้ความสามารถของข้าราชการต ารวจในงานท่ีปฏิบัติ นโยบายการบริหารงาน 
หน่วยงานควรมีการบริหารจัดการกรอบอัตราก าลังพลที่มีอยู่ ส ารวจปริมาณคนและปริมาณงานว่ามคีวามเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน การมอบหมายงานควรเป็นไปตาม “Put the right man on the right job”(การ
จัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน) รวมถึงการพิจารณาระบบการเลื่อนต าแหน่งให้มีความเหมาะสม การพจิารณาความดี
ความชอบอย่างยุติธรรม ด้านการปกครองบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น รับฟังปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา ส่งเสรมิขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

3.ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ผู้บังคับบัญชาควรสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม รวมถึงการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตัิงานให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน  

อภิปรายผลการวิจัย 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐานของการ
เปรียบเทยีบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ าแนกตามเพศ 
การทดสอบ t-test 

           
เพศ 

 
จ านวน 

เพศมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

(    ) S.D. t Sig. 

ชาย 52 4.385 0.429 3.923 0.000* 

หญิง 90 4.054 0.569   

รวม 142 4.220 0.499   

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธผิลในการปฏิบัติงานของขา้ราชการต ารวจกอง
ทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แตกตา่งกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
อภิปรายได้ว่า เพศ ส่งผลต่อประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติข้าราชการต ารวจทั้งเพศหญิงและเพศชาย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหนา้ที่ในสายงานท่ี
แตกต่างกันและมีความรับผดิชอบต่อสายงานดังกล่าวแตกต่างกัน ท าให้แต่ละบคุคลย่อมมีความแตกตา่งกันในการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการปฏบิัติหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมาย ซึ่งเปน็สาเหตุที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานขอแต่ละบุคคล
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีได้ก าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปุญชรัสมิ์ สังข์เอีย่ม (2558) 
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพันนบริหารศาสตร์ ท่ีมี เพศแตกต่างกัน ความพึงพอใจในงาน โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจยัของ คงพันน์ หาเรือนชีพ 
(2561) พบว่า บุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัดส านักพระราชวังที่มีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัดส านักพระราชวังแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการ
เปรียบเทยีบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ าแนกตามอาย ุ
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 

           
อายุ 

 
จ านวน 

อายุมีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

(    ) S.D. F Sig. 

18-28 ปี 32 4.135 0.621 0.241 0.867 

29-29 ปี 49 4.228 0.447   

40-50 ปี 42 4.150 0.552   

51-60 ปี 19 4.161 0.651   

รวม 142 4.169 0.566   

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
    จากตารางพบว่า อายุที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธผิลในการปฏิบตังิานของขา้ราชการต ารวจกองทะเบียนพล 
ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า 
ข้าราชการต ารวจที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่มผีลต่อปจัจัยที่ส่งผลต่อประสิทธผิลในการปฏิบัติงานของขา้ราชการต ารวจ
กองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานท่ีได้ก าหนดไว้ เนื่องจาก
อายุไมไ่ดส้่งผลต่อความก้าวหน้าในต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น ได้หมายความว่าอายุท่ีเพิ่มขึ้นจะท าใหต้ าแหน่งหน้าท่ีเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย ส าหรับความก้าวหน้าในต าแหน่งงานจะเป็นไปตามความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อัครเดช ไมจ้ันทร์ (2560) พบว่า พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลติในจังหวัดสงขลามีอายุ
ต่างกัน มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน   

ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 

 

   ระดับการศึกษา 

 
 จ านวน 

ระดับการศึกษามีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผล 

  ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

(    ) S.D. F Sig. 

ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 14 4.019 0.576 1.438 0.243 

ระดับปริญญาตรี 77 4.143 0.533   

สูงกว่าระดับปริญญาตรี 51 4.266 0.550   

รวม 142 4.143 0.553   

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 จากตารางพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของขา้ราชการต ารวจกอง
ทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 



11 
 

อภิปรายได้ว่า ข้าราชการต ารวจทีม่ีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน ไมม่ผีลต่อปจัจัยที่ส่งผลต่อประสิทธผิลในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งลักษณะงานท่ีปฏิบตัิเป็นไปตามทีผู่้บังคับบัญชามอบหมายและสั่งการ ขา้ราชการต ารวจ
ทุกรายไม่วา่จะจบการศึกษาระดับใดก็ต้องปฏิบัติตามการมอบหมายงานของ ผู้บังคับบัญชา และอาจจะไมส่อดคล้อง
กับระดับการศึกษาที่มีอยู่ของแตล่ะบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวิชญ์ เวชกิจ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อการปฏบิัติงานของกองช่างองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลประกอบด้วย ระดับการศึกษาไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอัครเดช ไม้จันทร์ (2560) พบว่า พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลามี
ระดับการศึกษาต่างกัน มผีลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไม่ แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยัของ วลัยพร 
ผิวขม (2561) พบว่า ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาลมีระดับ
การศึกษาแตกตา่งกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีไม่แตกต่างกัน 
 ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง 
การทดสอบ t-test 

            

ระดับต าแหน่ง 

 
จ านวน 

ต าแหน่งมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

(    ) S.D. t Sig. 

สัญญาบัตร 87 4.206 0.523 0.840 0.403 

ประทวน 55 4.126 0.580   

รวม 142 4.166 0.551   

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า ระดับต าแหน่งที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธผิลในการปฏิบตัิงานของ ขา้ราชการต ารวจกอง
ทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อภิปรายได้ว่า ข้าราชการต ารวจทีม่ีระดบัต าแหน่งแตกต่างกัน ไม่มผีลต่อปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธผิลในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ ไม่ว่าข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรและชัน้ประทวนการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวิชญ์ เวชกิจ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย ต าแหน่งงาน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานของการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ าแนกตามอายุราชการ 
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การทดสอบOne-Way ANOVA หรือ F-test 
 

      อายุราชการ 

 
 จ านวน 

อายุราชการมีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

( x   ) S.D. F Sig. 

1-5 ปี 40 4.113 0.546 2.276 0.083 

6-10 ปี 39 4.350 0.496   

11-20 ปี 28 4.188 0.576   

20 ปีขึ้นไป 35 4.041 0.541   

รวม 142 4.173 0.540   

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 จากตารางพบว่า อายุราชการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธผิลในการปฏิบตัิงานของข้าราชการ ต ารวจกอง
ทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อภิปรายได้ว่า ข้าราชการต ารวจทีม่ีอายุราชการแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธผิลในการปฏิบัตงิาน
ของข้าราชการต ารวจกองทะเบยีนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้
ก าหนดไว ้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของอัครเดช ไม้จันทร์ (2560) พบว่า พนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมตดิตั้งเครื่องจักร
สายการผลิตในจังหวัดสงขลามีอายุราชการตา่งกัน มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับ คงพันน์ หาเรือนชีพ (2561) พบว่า บุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัดส านักพระราชวังมีอายุ
ราชการแตกตา่งกัน มีผลต่อต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบคุลากรในกองงานส่วนพระองค์  สงักัดส านัก
พระราชวังไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อประสิทธิผลในปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล 
ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ตาราง 6 แสดงค่าปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อประสิทธิผลในปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงาน
ก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 

  SS DF MS F Sig. 

ปัจจัยจูงใจ Between Groups  17.260 30 0.575   

 Within Groups 24.673 111 0.222   

 Total 41.933 141  2.588 0.000* 
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ปัจจัยจูงใจ  SS DF MS F Sig. 

ด้าน
ความส าเร็จ

ของงาน 

Between Groups 10.081 30 1.260   

 Within Groups 31.853 133 0.239   

 Total 41.933 141  5.261 0.000* 

ด้านการได้รับ
การยอมรับ

นับถือ 

Between Groups  9.304 7 1.329   

 Within Groups 32.629 134 0.244   

 Total 41.933 141  5.458 0.000* 

ด้านลักษณะ
ของงานท่ี
สร้างสรรค์
และท้าทาย 

Between Groups 11.323 8 1.415   

 Within Groups 30.610 133 0.230   

 Total 41.933 141  6.150 0.000* 

ด้านความ
รับผิดชอบ 

Between Groups 8.630 7 1.233   

 Within Groups 33.303 134 0.249   

 Total 41.933 141  4.961 0.000* 

ด้าน
ความก้าวหน้า

ในอาชีพ 

Between Groups 3.221 11 0.293   

 Within Groups 38.712 130 0.298   

 Total 41.933 141  0.983 0.465 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า ปัจจัยจูงใจในภาพรวมส่งผลต่อประสทิธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ กองทะเบียน
พล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ี
ก าหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ด้านปจัจัยจูงใจ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีร
ยุทธ วาณิชกมลนันทน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด โรงงานอยุธยา พบว่า ระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยปัจจัยจูงใจ คือ ด้านความส าเร็จ
และความสัมพันธ์ในการท างาน ความก้าวหน้าและการยอมรับ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบรษิัทสยามกลาสอินดสัทรี จ ากดั โรงงานอยุธยา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัคร
เดช ไม้จันทร์ (2560) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้ง
เครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความรู้และความเข้าใจในงานท่ีท า 
ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน ขวัญและก าลังใจในการท างาน และความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท างาน และสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ วลัยพร ผิวขม (2561) พบว่า ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคบัการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล  
เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี ้
 1.ด้านความส าเรจ็ของงาน พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จของงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน           
อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการต ารวจปฏิบตัิงานท่ีรับมอบหมายประสบความส าเรจ็ตามทีค่าดหวัง 
สามารถปฏิบัติงานไดส้ าเร็จตามเวลาและปริมาณงานตามที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย และสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยามกลาสอนิดัสทรี จ ากดั โรงงานอยุธยา พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความส าเรจ็ของงาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คงพันน์ หา
เรือนชีพ (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วน
พระองค์ สังกัดส านักพระราชวัง พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความส าเร็จในการท างาน มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
 2.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบยีนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านการไดร้ับการยอมรับนับถือท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  อภิปรายได้ว่า ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนรว่มงาน ยกย่องชมเชย เมื่อข้าราชการต ารวจ
ปฏิบัติงานประสบ ความส าเร็จ ผูบ้ังคับบัญชาเช่ือมั่นในความรู้ ความสามารถและผู้บังคับบญัชาไว้วางใจ มอบหมาย
งานให้ปฏิบัติอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยามกลาสอินดัสทร ีจ ากัด โรงงานอยุธยา พบว่า ระดับความ
คิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวลัยพร ผิวขม (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคบัการอ านวยการ กองบัญชาการ ต ารวจสันติบาล พบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 3.ด้านลักษณะของงานท่ีสร้างสรรค์และท้าทาย พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล 
ส านักงานต ารวจ แห่งชาติ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะของงานทีสร้างสรรค์และท้าทาย อยู่ใน
ระดับมาก อภิปรายได้วา่ ข้าราชการต ารวจมีลักษณะงานท่ีรับผิดชอบตรงกับความรู้ความสามารถที่มี และได้รับ
มอบหมายงานท่ีทา้ทายความสามารถและมีความคดิรเิริ่มสร้างสรรค ์อีกท้ังงานท่ีได้รับมอบหมายช่วยเพิ่มความรู้
ทักษะและประสบการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จ ากดั โรงงานอยุธยา พบว่า ระดับความ
คิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ท า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวจิัยของ 
คงพันน์ หาเรือนชีพ (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในกอง
งานส่วนพระองค์ สังกัด ส านักพระราชวัง พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะของงาน มี
ความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก   
 4.ด้านความรับผิดชอบ  พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ แห่งชาติ  
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการต ารวจ 
สามารถปฏิบัติงานจนส าเร็จได้อยา่งอิสระโดยไม่ต้องมผีู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิด และข้าราชการต ารวจ
รักษาระเบียบวินัยของข้าราชการต ารวจ อีกทั้งประพฤตตินในสิ่งท่ีดงีาม มีศีลธรรม จริยธรรมอันดี ประพฤติตนให้
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการต ารวจ อยู่ในกรอบของประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจและ
จรรยาบรรณของแต่ละวิชาชีพน้ันๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยามกลาสอินดสัทรี จ ากดั โรงงานอยุธยา พบว่า 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจงูใจ ด้านความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของวลัยพร ผิวขม (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคบัการอ านวยการ กองบัญชาการ ต ารวจสันติบาล พบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คงพันน์ หา
เรือนชีพ (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วน
พระองค์ สังกัด ส านักพระราชวัง พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผดิชอบ มีความคิดเห็น
อยู่ใน ระดับมาก   
 5.ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ อยู่ในระดับปานกลาง อภปิรายได้ว่า 
ข้าราชการต ารวจมโีอกาสน้อยที่จะไดร้ับการเลื่อนต าแหน่งเมื่อมภีาระงานมากขึ้น แต่ยังได้รับความสนับสนุนให้มี
ความเจรญิก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถ อีกทั้งมีโอกาสในการพันนาความรู้และประสบการณ์ในหน่วยงาน เช่น 
การอบรม ดูงาน สัมมนา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิชัย ศรีศิริโชคชัย (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน กรณีศึกษา : พนักงานระดับปฏิบัติการ (Officer) หน่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษธนาคาร
พาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจด้านความก้าวหนา้ในงาน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยามกลาสอินดสัทรี จ ากดั โรงงานอยุธยา พบว่า 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจงูใจ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวลัยพร ผิวขม (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการ ต ารวจสันติบาล พบว่า ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีความคิดเหน็อยู่ในระดับปานกลาง 

ทดสอบสมมติฐาน 3 ปัจจัยค  าจุน ส่งผลต่อประสิทธิผลในปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล 
ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ตาราง 7 แสดงค่าปัจจัยค้ าจุน ส่งผลต่อประสิทธิผลในปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงาน
ก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
การทดสอบ One-Way ANOVA หรือ F-test 

  SS DF MS F Sig. 

ปัจจัยค  าจุน Between Groups  28.620 37 0.774   

 Within Groups 13.313 104 0.128   

 Total 41.933 141  6.043 0.000* 

ด้านนโยบาย
การบริหารของ

หน่วยงาน 

Between Groups 12.900 9 1.433   

 Within Groups 29.033 132 0.220   

 Total 41.933 141  6.517 0.000* 

ด้านการ
ปกครองบังคับ

บัญชา 

Between Groups 17.538 10 1.754   

 Within Groups 24.396 131 0.186   



16 
 

 Total 41.933 141  9.417 0.000* 

ด้าน
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
ในหน่วยงาน 

Between Groups 11.731 8 1.466   

 Within Groups 30.202 133 0.227   

 Total 41.933 141  6.458 0.000* 

ด้านค่าจ้างและ
ผลตอบแทน 

Between Groups 5.842 10 0.584   

 Within Groups 36.091 131 0.276   

 Total 41.933 141  2.121 0.027* 

ด้าน
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

Between Groups 8.927 9 0.992   

 Within Groups 33.006 132 0.250   

 Total 41.933 141  3.967 0.000* 

ด้าน 

ความมั่นคงใน
งาน 

Between Groups 19.522 

 

10 

 

1.952 

 

  

 Within Groups 22.412 131 0.171   

 Total 41.933 141  11.411 0.000* 

ด้าน 

ต าแหน่งงาน 

Between Groups 19.737 7 2.820   

 Within Groups 22.196 134 0.166   

 Total 41.933 141  17.023 0.000* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางพบว่า ปัจจัยค้ าจุนในภาพรวมส่งผลต่อประสิทธผิลในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ กอง
ทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ อภิปรายไดว้่า ด้านปัจจัยค้ าจุน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วลัยพร ผิวขม (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการ ต ารวจสันติบาล พบว่า ปัจจัยค้ า
จุนส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิัตงิานให้เกิดประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ 
กองบัญชาการต ารวจสันติบาล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คงพันน์ หาเรือนชีพ (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัด ส านักพระราชวัง พบว่า 
ปัจจัยค้ าจุนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัดส านักพระราชวัง 
เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านปรากฏผล ดังนี ้
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 1.ด้านนโยบายการบรหิารของหนว่ยงาน พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ มรีะดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายการบรหิารของหน่วยงานท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธผิลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า หน่วยงานมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ และมีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ีอย่างเสมอภาค เหมาะสมกับ
บุคคล อีกท้ังการบริหารงานของหน่วยงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรยุทธ 
วาณิชกมลนันทน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยาม
กลาสอินดสัทรี จ ากดั โรงงานอยุธยา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายการบริหาร มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของคงพันน์ หาเรือนชีพ (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัด ส านักพระราชวัง พบวา่ ระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยค้ าจุน ด้านนโยบายการบรหิารของหน่วยงาน มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดับมาก   
 2.ด้านการปกครองบังคับบัญชา พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านการปกครองบังคับบัญชาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรม เสมอภาคในการปกครอง และให้ค าปรึกษา
เมื่อเกิดปญัหาจากการปฏิบตัิงาน อีกทั้งผู้บังคับบัญชายังให้ก าลังใจและส่งเสรมิในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวลัยพร ผิวขม (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ของข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการ ต ารวจสันติบาล พบว่า ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านการได้รับการปกครองบังคับบัญชา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและสอดคลอ้งกับงานวิจัย
ของ คงพันน์ หาเรือนชีพ (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกองงานส่วนพระองค์ สังกัด ส านักพระราชวัง พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ด้านการปกครองบังคับบัญชาของหน่วยงาน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกัดส านักพระราชวัง มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก    
 3.ด้านความสมัพันธ์ระหวา่งบุคคล พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบยีนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ในหน่วยงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากทุกคนในหน่วยงาน และเพื่อนร่วมงานมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน อีกทั้งข้าราชการ
ต ารวจสามารถท างานร่วมกับเพื่อร่วมงานได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิชัย ศรีศิริโชคชัย (2557) 
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน กรณีศึกษา : พนักงานระดับปฏิบัติการ (Officer) หน่วยงาน
บริหารสินเช่ือพิเศษธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง พบว่า ระดับความคิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยที่มผีลต่อแรงจูงใจด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวีรยุทธ วาณิชกมล
นันทน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยามกลาสอินดสัทรี 
จ ากัด โรงงานอยุธยา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยพร ผิวขม (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยทีส่่งผลต่อ
แรงจูงใจใน การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการ 
ต ารวจสันติบาล พบว่า  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คงพันน์ หาเรือนชีพ (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค ์สังกัด ส านักพระราชวัง พบว่า ปัจจัยค้ าจุน 
ด้าน ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลส่งผลต่อประสิทธภิาพในการปฏิบัตงิานของบคุลากรในกองงานส่วนพระองค์ สังกดั 
ส านักพระราชวัง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  
 4.ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านค่าจ้างและผลตอบแทนท่ีส่งผลต่อประสิทธผิลในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายไดว้่า เงินเดือนท่ีข้าราชการต ารวจไดร้ับไมเ่หมาะสมต่อการด ารงชีพ ในปัจจุบัน แล
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เงินเดือนท่ีข้าราชการต ารวจไดร้ับไม่เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบและความรู้ ความสามารถ แต่ในด้าน
สวัสดิการการักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ และเงินตอบแทนด้านอื่นๆ มีความเหมาะสมและเพยีงพอ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด โรงงานอยุธยา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ า
จุน ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของวลัยพร ผิวขม 
(2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพของข้าราชการต ารวจใน
สังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการ ต ารวจสันติบาล พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้าน
ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
 5.ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ มรีะดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีส่งผลตอ่ประสิทธผิลใน
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า หน่วยงานมีวัสดอุุปกรณ์ในการสนับสนุนการปฏิบตัิงานอย่าง
เหมาะสมและเพยีงพอ และสภาพแวดล้อมท่ัวไปในห้องท างานมีบรรยากาศที่เอื้ออ านวยและมีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน แต่ในด้านถานท่ียังมไีมค่่อยเพียงพอต่อจ านวนข้าราชการต ารวจในสังกัด และควรได้รับการจัดสรร
สถานท่ีอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จ ากดั โรงงานอยุธยา พบว่า ระดับความ
คิดเห็นเกีย่วกับปัจจัยค้ าจุน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 6.ด้านความมั่นคงในงาน พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
มีระดบัความคดิเห็นเกีย่วกับปัจจยัค้ าจุน ด้านความมั่นคงในงานท่ีสง่ผลต่อประสิทธผิลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
มาก อภิปรายได้ว่า ข้าราชการต ารวจรูส้ึกมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน และหน่วยงานนีย้ังช่วยส่งเสริมความ
มั่นคงในชีวิตส่วนตัว อีกทั้งข้าราชการต ารวจมีความตั้งใจที่จะปฏิบตังิานในหน่วยงานนี้จนเกษียณอายรุาชการ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิชัย ศรีศิริโชคชัย (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน 
กรณีศึกษา : พนักงานระดับปฏิบัติการ (Officer) หน่วยงานบริหารสินเช่ือพิเศษธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งหนึ่ง พบว่า 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค้ าจุน ด้านความมั่นคงในงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
      7.ด้านต าแหน่งงาน พบว่า ข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล ส านักงานก าลังพล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มี
ระดับความ คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัค้ าจุน ด้านต าแหน่งงานท่ีส่งผลต่อประสิทธผิลในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ว่า ต าแหน่ง งานท่ีปฏิบัติเป็นไปตาม มติ ก.ตร. ครั้งท่ี 11/2536 เกี่ยวกับการก าหนดคณุสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการต ารวจกลุ่มงานบริหาร,กลุ่มงานอ านวยการและสนับสนุนและกลุ่มงานเทคนิคทั้ง และการ
บรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติ เป็นไปตาม กฎ ก.ตร.วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการ
สอบแข่งขันบุคคล เข้ารบัราชการเป็นข้าราชการต ารวจ พ.ศ.2547 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คงพันน์ หาเรือน
ชีพ (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่องปจัจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองงานส่วนพระองค์ 
สังกัด ส านักพระราชวัง พบว่า ปัจจัยค้ าจุน ด้านต าแหน่งงานส่งผลตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกองงานส่วนพระองค์ สังกัดส านักพระราชวัง มีความคดิเห็นอยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานของข้าราชการต ารวจกองทะเบียนพล  ส านักงาน
ก าลังพล  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
      1.ด้านค่าจ้างและผลตอบแทน ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาเรื่องฐานเงินเดือนให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจใน ปัจจุบัน และให้ควรสนับสนุนให้มีการน าคุณวุนิการศึกษาในปัจจุบันใช้ประเมินเพื่อปรับฐานเงินเดือน
ให้ตรงตามคณุวุนิ เพื่อ เป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน จัดสรรด้านสวัสดิการบ้านพักอาศัยของ
ข้าราชการต ารวจให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อจ านวนข้าราชการต ารวจ และควรมีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อ
เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี 
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      2.ด้านความความก้าวหนา้ในอาชีพ ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏบิัติตรงตามความรู้
ความสามารถ และพันนาความรู้ความสามารถของข้าราชการต ารวจในงานท่ีปฏิบัติ ควรจัดฝึกอบรมความรู้ทางด้าน
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความผิดพลาดของการท างานอันจะส่งผลให้ผลงานเกิดความลา่ช้าในการแก้ไข
ปรับปรุง ส่งเสริมสนับสนุนในการศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้นต่อไป 
      3.ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ผู้บังคับบัญชาควรสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม ส่งเสริมการตระหนักถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น รวมถึงการจัดสรรวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน  
      4.ด้านนโยบายการบริหารงาน หน่วยงานควรมีการบริหารจัดการกรอบอัตราก าลังพลทีม่ีอยู่ ส ารวจปริมาณคน
และปรมิาณงานว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน การมอบหมายงานควรเป็นไปตาม “Put the 
right man on the right job”(การจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน) รวมถึงการพิจารณาระบบการเลื่อนต าแหน่งให้มี
ความเหมาะสมการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม ผูบ้ังคับบัญชาควรเปดิโอกาสใหผู้้ใต้บังคับบัญชามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคดิเห็น รับฟังปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา ใหค้ าปรึกษา ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  
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