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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล ปัญหาและ
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ แนวทางที่ช่วยเสริมสร้างก าลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ 
สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล ให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น                       
โดยการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนคร
บาล จ านวน 182 คน จาก 335 คน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวน
สอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาลที่มีปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ แตกต่างกัน จะมีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ รายได้ต่อเดือนและอายุราชการ 
แตกต่างกัน จะมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และพบว่าปัจจัยจูงใจในที่ท างานส่งผล
ต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส่วนปัญหาอุปสรรค พบว่า การบริหารงานไม่เป็นธรรมเน้นระบบอุปถัมภ์ 
ค่ าตอบแทน สวัสดิการ ก าลั งพลและอุปกรณ์ ในการปฏิบัติ งาน ไม่ เ พียงพอต่องานที่ปฏิบั ติ                        
ส่วนข้อเสนอแนะและแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน พบว่า การบริหารงาน
ควรมีความเป็นธรรม มีนโยบายชัดเจน สนับสนุนส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่งอย่างตรงไปตรงมา ดูแลเรื่องสวัสดิการ ก าลังพลและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้เพียงพอ  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมผู้ที่มีการปฏิบัติงานดีอย่างเท่าเทียมและ
รับฟังความเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา พิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนอย่างเป็นธรรม ดูแลเรื่องสวัสดิการ
ต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากยิ่งขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและควรค านวณความเหมาะสม
ของก าลังพล งบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยง่ายต่อการใช้งานอยู่เสมอ 

ค ำส ำคัญ : ขวัญ ก าลังใจ ข้าราชการต ารวจ  

 *บทความนี้ เ รี ย ง เรีย งจากการ ค้นคว้ าอิ สระ  เ รื่ อ ง  ขวัญและก าลั ง ใจ ในการปฏิบัติ งานของข้ า ราชการต ารวจ                                     
สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน ำ 

ปัจจุบันการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญต่อองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ 
ทั้งในองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ  จึงส าคัญยิ่งที่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาขององค์กรหรือ
หน่วยงานต้องตระหนักและถือเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้องพยายามเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในด้านต่า งๆ 
ให้เกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความรู้สึกรักและผูกพันธ์ต่อองค์กร มีความตั้งใจใส่ใจทุ่มเทท างาน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหนึ่งในองค์กรของรัฐมีหน้าที่หลัก ในการถวายความปลอดภัย
ส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ 
ผู้ แทนพระองค์  และพระราชอาคันตุ กะ  พร้อมทั้ ง ดู แลควบคุมและก ากับการปฏิบั ติ ง าน                                  
ของข้าราชการต ารวจ ป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญาต่างๆ เป็นต้น                                       
จึงได้แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เพ่ือแยกย่อยเป็นหลายหน่วยงานในการท าหน้าที่ก ากับดูแลให้เหมาะสม            
ตามภารกิจ ทั้ งส่วนบังคับบัญชา ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง ส่วนการศึกษาและส่วนป้องกัน                           
และปราบปรามอาชญากรรม  

โดยกองบัญชาการต ารวจนครบาล เป็นหน่วยงานย่อยสังกัดในส่วนป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม โดยมีกองบังคับการสืบสวนสอบสวน เป็นหนึ่งในหน่วยงานในสังกัด  

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน มีหน่วยงานสังกัดทั้งหมด 7 กองก ากับการ และ 1 กลุ่มงาน       
มีอ านาจหน้าที่คือการปฏิบัติตามกฎหมายด าเนินการเกี่ยวกับงานสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมที่มี
ลักษณะเป็นองค์การหรือผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง ยาเสพติด สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ การพนัน อบายมุข 
สถานบริการที่ด าเนินกิจการโดยผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว และด าเนินการจับกุมผู้กระท าความผิดต่อ
เด็กและสตรี สืบสวนสอบสวนคดีอาญาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือพิเศษ สืบสวนสอบสวน 
ติดตามคดีส าคัญตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีก าลังหลักส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจข้ างต้น คือ 
ข้าราชการต ารวจ  

แม้ว่าข้าราชการต ารวจที่สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจะทราบถึงภาระหน้าที่ของตน                    
แต่ใช่ว่าทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เพราะยังพบการร้องเรียนถึงความไม่พอใจในการบริการของ
ต ารวจจากประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการที่ต ารวจต้องประสบปัญหาภายใน ทั้งปัญหา
ระบบโครงสร้างการบริหารและการบริหารงานบุคคล ที่เน้นระบบอุปถัมภ์  การเลื่อนยศไม่มีความชัดเจน 
ประกอบกับสวัสดิการ เงินเดือนก็อยู่ในอัตราที่น้อย อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานมีไม่เพียงพอ จึงอาจเป็น
เหตุผลที่ท าให้ขา้ราชการต ารวจส่วนใหญ่ไม่อยากจะทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจในการท างาน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาลว่ามีขวัญและก าลังใจ                  
เป็นอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาตอบสนอง เพ่ือเป็นแนวทางการบริหาร น าไป
ปรับปรุง เสริมสร้างขวัญและก าลังใจของข้าราชการต ารวจให้ดีและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต  
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ             

สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
2.เ พ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อขวัญและก าลั ง ใจที่ ส่ งผลต่อ การปฏิบัติ ง านของ                                

ข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
3.เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างก าลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ต ารวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
1.ข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล                         

ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน จะมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
2.ปัจจัยจูงใจในที่ท างานส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ                 

สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล  
3.ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน 

กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส่งผลต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 
กรอบแนวคดิในกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ                 
สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี              
และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องสามารถก าหนดกรอบแนวค ิดการว ิจ ัย  ประกอบด้วย  ต ัวแปรอ ิส ระ 
(Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 
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วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ              
ด้วยแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นโดยผู้วิจัย เป็นเครื่องมือในการส ารวจและเก็บข้อมูล ซึ่งจะส ารวจและ                     
เก็บข้อมูลแบบครั้ งเดียว โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง โดยผู้ วิจัย                       
มีการด าเนินการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากร คือ ข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการ               
ต ารวจนครบาล จ านวน 335 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล จ านวน 182 คน โดยค านวนตามสูตรและแนวคิดของ Taro Yamane 
(อ้างอิงในเฉลิมพล  ศรีหงส์, 2561, หน้า 23) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อน                           
ในการสุ่ม 5 % จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 182.31 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้                        
ในการศึกษาเท่ากับ 182 คน  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา 
4.ระดับชั้นยศ 
5.รายได้ต่อเดือน 
6.อายุราชการ 
 

ตัวแปรอิสระ 

ปัจจัยจูงใจในที่ท ำงำน 
1.การได้รับการยอมรับนับถือ 
2.ลักษณะของงาน 
3.ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
4.การปกครองบังคับบัญชา 
5.ค่าจ้าง ผลตอบแทน สวัสดิการ 
6.สภาพแวดล้อมในการท างาน  
7.ความมั่นคงในงาน  
 

ขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรต ำรวจ กองบังคับ

กำรสืบสวนสอบสวนฯ 
 
1.นโยบายขององค์การ 
2.เจตคติที่ดีในการท างาน 
3.ความพึงพอใจในงาน 
4.ความมุ่งม่ันตามมาตรฐานของ
องค์การ 
5.สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในองค์การ 
 

ตัวแปรตำม 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษา แนวความคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

กำรทดสอบควำมเที่ยงตรง 
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา      

เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหา (Content validity) ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้าง                    
ของแบบสอบถามและส านวนการใช้ภาษาให้มีความชัดเจนและเหมาะสม  
ทดสอบควำมเชื่อมั่น 

ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงแล้ว         
ท าการทดสอบ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาและ             
มีโครงสร้างที่เหมือนกันจ านวน 30 ชุด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการหาค่าความเชื่อมั่นด้วย
การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpla Coefficient) โดยใช้เกณฑ์                   
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpla Coeficient) ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป กล่าวได้ว่า เชื่อถือได้ค่อนข้างสูง                 
(Cronbach, 1970, P.161 อ้างถึงใน คงพัฒน์ หาเรือนชีพ, 2561, หน้า 39) จากการทดลองใช้และ            
ได้ผลการวิเคราะห์ค่า alpla ทั้ง 30 ชุด เท่ากับ 0.950 แสดงว่าแบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง
สามารถน าไปใช้ได้จริงกับกลุ่มตัวอย่างได้ 

วิธีกำรรวบรวมขอ้มูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์                       
และความถูกต้องของแบบสอบถามก่อนได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 182 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ SPSS/PC (Statistical package for the social sciences) ดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้บรรยายข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย Independent 
Sample t-test และ One-way ANOVA (F-test) 
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ผลกำรวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล สามารถสรุปผลการวิจัยได ้ดังต่อไปนี้ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
ต ำรวจ สังกัดกองบังคับกำรสืบสวนสอบสวน กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล จ านวน 182 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 153 คน คิดเป็น
ร้อยละ 84.1 มีช่วงอายุ 40-50 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 อยู่ในระดับชั้นประทวน จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8                       
มีรายได้ต่อเดือน 25,001 บาทข้ึนไป จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 62.6 และมีอายุราชการ 20 ปีขึ้นไป 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญช าการต ารวจนครบาล พบว่า                        
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 เมื่อพิจารณาเป็น            
รายด้าน พบว่า ด้านที่ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ                        
ด้านการปกครองบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับมาก 
ด้านลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 อยู่ ในระดับมาก                            
ด้านความมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 อยู่ในระดับมาก                                
ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากั บ 0.76                   
อยู่ในระดับมาก ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0 . 8 0  อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  แ ล ะ ส่ ง ผ ล ต่ อ ข วั ญ แ ล ะ ก า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น น้ อ ย ที่ สุ ด                                                
คือ ด้านค่าจ้าง ผลตอบแทน สวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89              
อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ      

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ 
สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล  พบว่า ข้าราชการต ารวจ                
สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ                  
ด้านความมุ่งมั่นตามมาตรฐานขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 
รองลงมาคือ ด้านเจตคติที่ดีในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58               
ด้านสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
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0.64 ด้านความพึงพอใจในงานที่ท า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68                      
และด้านนโยบายขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคต่อขวัญและก ำลังใจที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน             
ของข้ำรำชกำรต ำรวจ สังกัดกองบังคับกำรสืบสวนสอบสวน กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล 

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1.การบริหารงาน ได้แก่ การไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ท างาน พิจารณาความดี
ความชอบที่ไม่เป็นธรรม การบริหารเป็นแบบระบบอุปถัมภ์ ไม่ส่งเสริมการฝึกทักษะ ไม่ค่อยสนับสนุนการ
ท างานเท่าที่ควร ไม่รับรู้ปัญหาที่แท้จริง ท าให้การบังคับบัญชาไม่เกิดประสิทธิภาพและผู้บังคับบัญชาขาด
ประสบการณ์ มอบนโยบายมากเกินไปจนเกิดการสับสน ท างานซ้ าซ้อน 

2.ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ได้แก่ ค่าตอบแทนในการท างานไม่เป็นที่น่าพึงพอใจจึงท าให้หมด
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน สายตรวจต้องจ่ายค่าน้ ามันรถ ค่าซ่อมจักรยานยนต์หลวงเอง 

3.ความเพียงพอในก าลังพลและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ อุปกรณ์ในการท างาน                       
เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ไม่ทันสมัย ตกรุ่น ใช้งานได้ไม่คุ้มค่า ก าลังพลหรือบุคลากรในการท างาน              
มีไม่เพียงพอ 

4.ความก้าวหน้าในงาน ได้แก่ การเลื่อนขั้น เติบโตในหน้าที่การงานยาก เพราะมีการซื้อขาย
ต าแหน่งและเป็นระบบเส้นสาย มากกว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งจากผลงานของผู้ปฏิบัติ ขณะที่                      
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ยังขาดความมีเสถียรภาพและไม่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษำข้อเสนอแนะและแนวทำงที่ช่วยเสริมสร้ำงก ำลังขวัญในกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรต ำรวจ สังกัดกองบังคับกำรสืบสวนสอบสวน กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล                         
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างก าลั งขวัญ                      
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจ                    
นครบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.การบริหารงาน  ผู้ บั งคับบัญชาควร เอาใจใส่  ให้ความส าคัญและรับฟังความเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียม สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับความก้าวหน้า และส่งเสริม
กิจกรรม จิตอาสา เพื่อให้ข้าราชการต ารวจมีจิตสาธารณะ ลดความเห็นแก่ตัว ในการก าหนดนโยบายควร
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  มีการประสานงานกันเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสน ปฏิบัติตามแบบแผนที่วางไว้ 
ยกเลิกการบริหารงานแบบระบบอุปถัมภ์  

2.ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ควรมีการพิจารณาให้อย่างเหมาะสม เน้นที่ผลของงานมากกว่า              
คนของใครและควรดูแลเรื่องสวัสดิการให้เพิ่มขึ้น  

3.ความเพียงพอในก าลังพลและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน สถานที่ท างานต้องมีความปลอดภัย   
มีอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษและยานพาหนะที่ทันสมัย เพียงพอและง่ายต่อการใช้งาน 
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4.ความก้าวหน้าในงาน ควรมีระบบการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งที่เป็นธรรม ให้ความส าคัญกับ         
การส่งเสริมผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี สร้างระบบการเติมโตตามสายงานที่ชัดเจน แก้ไขปัญหา                             
การแทรกแซงในการแต่งตั้งโยกย้าย ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร  
อภิปรำยผลกำรวิจัย 
สมมติฐำนกำรวิจัยท่ี 1 ข้ำรำชกำรต ำรวจ สังกัดกองบังคับกำรสืบสวนสอบสวน กองบัญชำกำรต ำรวจ
นครบำลที่มีลักษณะทำงประชำกรแตกต่ำงกัน จะมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน 

ตารางที่ 1.1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลั งใจในการปฏิบั ติงาน                           
จ าแนกตามเพศ 
กำรทดสอบ t-test 

เพศ ชาย 
(n=153) 

หญิง 
(n=29) t Sig. 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.74 0.511 4.03 0.442 
-2.844* 0.005 

รวม 3.74 0.511 4.03 0.442 
          *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตาราง พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน เป็นไปตามที่สมมติฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพินีภรณ์ หงษ์สามารถ 
(2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้ าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ข้าราชการครูที่มีเพศต่างกันมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในงานแตกต่างกัน เนื่องจากเพศที่แตกต่างกันได้รับการ
มอบหมายในปฏิบัติหน้าที่ในการท างานที่ไม่เหมือนกัน จึงท าให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 ตารางที่ 1.2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลั งใจในการปฏิบัติงาน                          
จ าแนกตามอายุ 
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กำรทดสอบ One-way ANOVA (F-test) 

อายุ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ̅ S.D. F Sig. 

18-28 ปี 
29-39 ปี 
40-50 ปี 
51-60 ปี 

3.74 
3.83 
3.79 
3.74 

0.651 
0.515 
0.499 
0.508 

0.279 0.840 

รวม 3.79 0.513 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตาราง พบว่า อายุ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน        
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี คงดี (2557) ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามด้าน
อายุ ประสบการณ์ และต าแหน่งไม่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์  
 ตารางที่ 1.3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลั งใจในการปฏิบัติงาน                            
จ าแนกตามระดับการศึกษา 
กำรทดสอบ One-way ANOVA (F-test) 

ระดับการศึกษา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ̅ S.D. F Sig. 

ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
ระดับปริญญาตรี 

สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

3.69 
3.83 
3.84 

0.510 
0.465 
0.626 

1.634 0.198 

รวม 3.79 0.511 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตาราง พบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจ                
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ พินีภรณ์ หงษ์สามารถ 
(2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 1.4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลั งใจในการปฏิบั ติงาน                       
จ าแนกตามระดับชั้นยศ 
กำรทดสอบ t-test 

ระดับชั้นยศ ชั้นสัญญาบัตร 
(n=75) 

ชั้นประทวน 
(n=107) t Sig. 

 ̅ S.D.  ̅ S.D. 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3.82 0.523 3.76 0.503 
0.793 0.429 

รวม 3.82 0.523 3.76 0.503 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตาราง พบว่า ระดับชั้นยศ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจ                       
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี คงดี 
(2557) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เช่น ต าแหน่งไม่มีผลต่อขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ 
 ตารางที่ 1.5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลั งใจในการปฏิบัติงาน                                 
จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
กำรทดสอบ One-way ANOVA (F-test) 

รายได้ต่อเดือน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ̅ S.D. F Sig. 

ไม่เกิน 15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-25,000 บาท 
25,001 บาทขึ้นไป 

3.89 
3.94 
3.88 
3.72 

0.458 
0.575 
0.557 
0.476 

1.870 0.136 

รวม 3.79 0.511 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตาราง พบว่า รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ มหิศวรณ์ ชัยเพ็ชร์ (2560) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการนายทหารชั้น
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สัญญาบัตรสังกัด กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างนายทหารสัญญา
บัตรกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ให้ความส าคัญที่มีผลต่อขวัญก าลังใจของข้าราชการนายทหารสัญญา
บัตรสูงสุดคือ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน รองลงมาได้แก่ด้านสวัสดิการในหน่วยงาน ด้านความสัมพันธ์   
ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ด้านโอกาส ความก้าวหน้า ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความยุติธรรม
ในหน่วยงานและต่ าสุดคือ ความเพียงพอของรายได้  
 ตารางที่ 1.6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลั งใจในการปฏิบัติงาน                      
จ าแนกตามอายุราชการ 
กำรทดสอบ One-way ANOVA (F-test) 

อายุราชการ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 ̅ S.D. F Sig. 
1-5 ปี 
6-10 ปี 
11-20 ปี 

20 ปีขึ้นไป 

3.64 
3.83 
3.83 
3.75 

0.649 
0.567 
0.479 
0.506 

0.631 0.596 

รวม 3.79 0.511 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตาราง พบว่า อายุราชการ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจ                              
ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ นินทร์ลดาว ปานยืน 
(2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาล
นครยะลา ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเทศบาล 
สังกัดเทศบาลนครยะลา จ าแนกตามตัวแปรประสบการณ์ในการท างานพบว่า ในภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน  
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 2 ปัจจัยจูงใจในที่ท ำงำนส่งผลต่อขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรต ำรวจ สังกัดกองบังคับกำรสืบสวนสอบสวน กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล 

ตารางที่ 2.1 ปัจจัยจูงใจในที่ท างานโดยรวมส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
กำรทดสอบ One-way ANOVA (F-test) 

  SS DF MS F Sig. 
ปัจจัยจูงใจในที่ท างาน Between Groups 

Within Groups 
32.673 
14.590 

48 
133 

0.681 
0.110 

6.205* 0.000 

 Total 47.263 181    
ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ Between Groups 

Within Groups 
17.355 
29.909 

8 
173 

2.169 
0.173 

12.548* 0.000 

 Total 47.263 181    
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ด้านลักษณะงาน Between Groups 
Within Groups 

14.791 
32.473 

9 
172 

1.643 
0.189 

8.705* 0.000 

 Total 47.263 181    
ด้านความกา้วหนา้ในการปฏิบัติงาน Between Groups 

Within Groups 
18.753 
28.511 

11 
170 

1.705 
0.168 

10.165* 0.000 

 Total 47.263 181    
ด้านการปกครองบังคับบัญชา Between Groups 

Within Groups 
23.110 
24.153 

10 
171 

2.311 
0.141 

16.362* 0.000 

 Total 47.263 181    
ด้านค่าจ้าง ผลตอบแทน 

สวัสดิการ 
Between Groups 
Within Groups 

15.140 
32.123 

11 
170 

1.376 
0.189 

7.284* 0.000 

 Total 47.263 181    
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน Between Groups 

Within Groups 
17.343 
29.921 

11 
170 

1.577 
0.176 

8.958* 0.000 

 Total 47.263 181    
ด้านความมั่นคงในงาน Between Groups 

Within Groups 
20.534 
26.729 

12 
169 

1.711 
0.158 

10.819* 0.000 

 Total 47.263 181    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตาราง พบว่า ปัจจัยจูงใจในที่ท างาน ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน                

ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านค่าจ้าง ผลตอบแทน สวัสดิการ 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและด้านความมั่นคงในงาน ส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการต ารวจ เป็นไปตามที่สมมติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Frederick 
Herzberg (อ้างถึงใน พุธทรัพย์ มณีศรี, 2530) กล่าวว่าพนักงานมีความต้องการอยู่ 2 ประเภท คือ 1. 
“สุขลักษณะปัจจัย” (hygiene factors) ซ่ึงเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย นโยบายและ
การบริหารงาน (policies and administration) การบังคับบัญชา(supervision) สภาพการท างาน 
(working condition) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relation) ค่าจ้าง สถานภาพ และ
ความมั่นคง (money, status, security) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลดความไม่พึงพอใจในการท างาน และ 2. ปัจจัย
ที่เกิดขึ้นจากความพอใจ หรือเรียกว่า“ปัจจัยจูงใจ” (motivation factors) ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ลักษณะงาน ประกอบด้วย ความส าเร็จของงาน (achievement) การยกย่องนับถือ (recognition) งานที่
ท้าทาย (challenging work) ความรับผิดชอบ (responsibility) ความเจริญเติบโตและการพัฒนา 
(growth and development) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานจนน ามาสู่ขวัญ
และก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้เป็นแรงจูงใจที่ชักน าให้พนักงานหรือผู้อ่ืนปฏิบัติ
ตามเป้าหมาย  
เมื่อพิจำรณำรำยละเอียดเป็นรำยด้ำน ปรำกฏผลดังนี้ 

1.ด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับนับถือ พบว่า ข้าราชการต ารวจ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ
ในที่ท างานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ขนิษฐา วิเศษสาธร และมุกดา 
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ศรียงค์ (2544) ได้กล่าวว่า เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการ(needs) จะก่อเกิดความไม่สมดุลภายในจิตใจจน
น าไปสู่การก่อให้เกิดแรงขับ (drives) หรือที่เรียกว่าแรงจูงใจ (motives)ที่เป็นตัวกระตุ้นผลักดันให้เกิด
พฤติกรรมและการกระท าเพ่ือให้ไปสิ่งที่ตนเองต้องการหรือเป้าหมาย (Goals) จนสนองตอบความต้องการ
และเมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองก็จะท าให้แรงขับหรือแรงจูงใจที่เคยมีอยู่ในระดับสูงลดลง  น ามาสู่
ความรู้สึกพึงพอใจในที่สุด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า เมื่อข้าราชการต ารวจ ต้องการได้รับการยอมรับนับถือ ก็จะ
เกิดพฤติกรรมในการตั้งใจท างาน เพื่อได้ดังที่ต้องการก็จะเกิด ความพึงพอใจและเกิดความรู้สึกดี ส่งผลให้
ขวัญและก าลังใจในการฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก 

2.ด้ำนกำรปกครองบังคับบัญชำ พบว่า ข้าราชการต ารวจ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจใน
ที่ท างาน ด้านการปกครองบังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Frederick Herzberg 
(อ้างถึงใน พุธทรัพย์ มณีศรี, 2530) ที่กล่าวว่า การปกครองบังคับบัญชา(supervision) เป็นปัจจัย
สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน จนน ามาสู่ขวัญและ
ก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน  

3.ด้ำนลักษณะงำน พบว่า ข้าราชการ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในที่ท างาน ด้าน
ลักษณะงาน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ลักษณะงานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ โดยลักษณะที่ตรงกับความรู้ความสามารถ ทราบในหน้าที่และความ
รับผิดชอบในต าแหน่งงานที่ท าอยู่อย่างชัดเจน จ านวนผู้ปฏิบัติงานมีความเพียงพอกับปริมาณงานที่ท าอยู่                            
ถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างานที่ดี เพราะผู้ปฏิบัติที่มีลักษณะงานแบบนี้                
จะเกิดความสุขความพึงพอใจ ซึ่ งถือเป็นขวัญในระดับปัจเจกบุคคล( Individual morale)                  
(สมพงษ์ เกษมสิน,2512)  

4.ด้ำนควำมม่ันคงในงำน พบว่า ข้าราชการต ารวจ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในที่ท างาน 
ด้านความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจากความมั่นคงในงาน เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ผู้ปฏิบัติงานทุก
คนต้องการได้รับและพึงปารถนาที่จะได้รับ เพราะความมั่นคงสะท้อนความส าเร็จในการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานและความม่ันคงขององค์การ สอดคล้องกับ ทองทิพภา วิริยะพันธ์ (2546) กล่าวว่า ผู้ที่มีขวัญ
และก าลังใจดีจะรู้สึกอยากท่ีจะท างาน ท าตัวเองให้มีประโยชน์แก่องค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งาน                      
ให้ประสบผลส าเร็จ 

5.ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำน พบว่า ข้าราชการต ารวจ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
จูงใจในที่ท างาน ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ สมบัติ ปัญญาจิ
รพงศ์ (2556) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของก าลังพลชั้นประทวน พล
ทหารและอาสาสมัคร ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผลการวิจัย
พบว่า ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านสภาพการท างานและความรับผิดชอบในหน้าที่ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้านการยอมรับในการท างานและความมั่นคง และด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วย อยู่ในระดับมาก  
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 6.ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พบว่า ข้าราชการต ารวจ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ
ในที่ท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ มหิศวรณ์ ชัยเพ็ชร์ (2560) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการนายทหารชั้น
สัญญาบัตรสังกัด กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นผลต่อขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านความเพียงพอของรายได้ ด้าน
สวัสดิการ ด้านโอกาสความก้าวหน้า เป็นต้น 
 7.ด้ำนค่ำจ้ำง ผลตอบแทน สวัสดิกำร พบว่า ข้าราชการต ารวจ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูง
ใจในที่ท างาน ด้านค่าจ้าง ผลตอบแทน สวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมพงษ์ เกษมสิน (2526) ที่กล่าวว่า เงินมีความสัมพันธ์กับงานของคนโดยตรง ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้
สัดส่วนระหว่างแรงงานกับค่าจ้างจะท าให้เกิดความไม่พอใจในการท างานและท าให้ขวัญในการท างาน
เสื่อมลง แต่อัตราค่าจ้างที่เป็นธรรมนั้นหาใช่เครื่องประกันว่าจะให้คนท างานมีขวัญที่ดีเสมอไป  
ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ สังกัดกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

ด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับนับถือ  ควรมีการทัศนคติที่ดีต่องานที่ ได้รับมอบหมายและ                              
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาควรตรวจเยี่ยมเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ                      
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ด้ำนลักษณะงำน ควรค านวณความเหมาะสมของก าลังพลและงบประมาณ เพ่ือลดปัญหา                         
ผู้ปฏิบัติที่ต้องรับผิดชอบ และเสร็จทันตามก าหนดที่วางไว้  และควรเพ่ิมบุคลากรให้ เพียงพอ                      
ในการปฏิบัติงาน 

ด้ำนควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำน ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี                    
เอาใจใส่ให้ความส าคัญและรับฟังความเห็นผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียม สนับสนุนส่งเสริม                           
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับความก้าวหน้า 

ด้ำนกำรปกครองบังคับบัญชำ การให้ผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานควรที่จะพิจารณาจาก
ผลงานไม่ควรพิจารณาจากระบบอุปถัมภ์ รวมไปถึงการรับบุคคลเข้ารับราชการควรใช้ระบบคุณธรรม 

ด้ำนค่ำจ้ำง ผลตอบแทน สวัสดิกำร ควรให้ผู้บั งคับบัญชาดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ                       
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากยิ่งข้ึน เช่น เงินโบนัสประจ าปี 

ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมให้สถานที่
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเพ่ิมเครื่องมือพิเศษและยานพาหนะในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ               
และส่งเสริมเครื่องมือเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากข้ึนเพื่อง่ายต่อการใช้งาน 

ด้ำนควำมม่ันคงในงำน ควรมีการปรับฐานเงินเดือนใหม่ให้เทียบเท่าองค์กรที่เกี่ยวกับงาน              
ด้านกฎหมายเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการสร้างความมั่นคงในการท างานสามารถใช้ความรู้                    
ความสามรถของตนจริง ๆ ในการที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงานของตน 
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