
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 
Work Motivation for Police Officers  

Thonglor MetroPolitan Police Station 
เกียรตศิักดิ์ เมืองสมบัติ* 

บทคัดย่อ 

   เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่  ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่  รวมถึง
แนวทางปรับปรุงและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจ 
พัฒนาศักยภาพ  ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจ
นครบาลนครหล่อ เป็นการวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจก
แบบสอบถามแก่ต ารวจระดับชั้นสัญญาบัตรและระดับชั้นประทวน จ านวน 50 ชุด และสัมภาษณ์เชิง
คุณภาพจากต ารวจระดับชั้นสัญญาบัตร จ านวน 5 คนและต ารวจระดับชั้นประทวน จ านวน 5 คน 
รวมทั้งหมด 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ มี 4 ปัจจัย ได้แก่ ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน สวัสดิการ 
จ านวนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow ที่กล่าวถึงความต้องการของมนุษย์ 5 ล าดับขั้น ได้แก่ 
ความต้องการทางสรีระ ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่ง
ของหมู่คณะ ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า หากเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทอง
หล่อสามารถบรรลุความต้องการตามทฤษฎีของ Maslow ได้ ย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ด้วยการมีประสิทธิภาพต่อสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 
 
บทน า 

แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นที่ยอมรับว่ามนุษย์ในองค์การเป็นทรัพยากรที่มีค่า
สูงที่สุดขององค์การ หรือที่เรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital) และเป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งชี้ถึง
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการด าเนินงานในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารในองค์การต้องน าศักยภาพ 
ของทรัพย์กรมนุษย์ในองค์การมาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึนด้วย เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญช่วยให้องค์กร
เจริญเติบโต ซึ่งเป็นผลมาจากได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานกับองค์การและลด
ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับองค์การ ส่งผลให้สังคมโดยรวมมีความสุข (วีณา พึงวิวัฒน์นิ
กุล, 2561)  

                                                           
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ  
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นสิ่งที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การ 
ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจจึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และใช้ศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาองค์การ ให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ เพราะหากบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ จะท าให้
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะทุ่มเท     อุทิศแรงกายและแรงใจรวมถึงก าลัง 
สติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งยังท าให้บุคลากรมีสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืนภายในหน่วยงาน หาก
แรงจูงใจโน้มเอียงไปทางที่ดีการปฏิบัติหน้าที่จะมีประสิทธิภาพที่สูง แต่หากโน้มเอียงไปทางที่ไม่ดี 
ย่อมส่งผลการต่อการปฏิบัติหน้าที่ท าให้มีประสิทธิภาพต่ า ดังนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ก็ตามหาก
ต้องการให้ผลสัมฤทธิ์ของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว ควรจะท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ (ชลิดา ศรมณ,ี 2562) 

การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ จึง
มีความจ าเป็นอย่างมากที่หัวหน้าสถานีและผู้บังคับบัญชาในแต่ละงานจะต้องให้ความส าคัญ เพ่ือให้
ภารกิจต่าง ๆ ของแต่ล่ะงาน ด าเนินตามแผนนโยบายยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี       
( พ.ศ.2561 – 2580 ) จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ท าวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ เพ่ือ
ต้องการทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงแนวทาง
ปรับปรุงและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจนครบาลทองหล่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพ  ภายใต้แนวคิดการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลนครหล่อ ซึ่งผลจากการวิจัย
ในครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจ
นครบาลทองหล่อให้มีประสิทธิภาพและมีทางเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง   

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท าการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ เพ่ือต้องการทราบถึง แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่  ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่  รวมถึงแนวทางปรับปรุงและ
ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
ทองหล่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจ พัฒนาศักยภาพ  ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลนครหล่อ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะสามารถ
น ามาเป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ  
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึง
แนวทางปรับปรุงและข้อเสนอแนะในการเสริสร้างแรงจูงใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจ 
พัฒนาศักยภาพ ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจ
นครบาลทองหล่อ 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 
50 ชุด โดยแบ่งออกเป็นระดับชั้นสัญญาบัตร 25 คน และระดับชั้นประทวน 25 คน ใช้การสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อคน และระดับชั้นสัญญาบัตร 5 คน และระดับชั้น
ประทวน 5 คน 
 
ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ความคิดเห็น รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบาย  

ข้อมูลทั่วไป 

ภาพที่ 1 ภาพแสดงร้อยละด้านเพศและอายุของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 

 

จากแผนภาพที่ 1 เจ้าหน้าที่สถานีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 82 และส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมามีอายุมากกว่า 
40 และมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี (คิดเป็นร้อยละ 36 และ 24 ตามล าดับ) 

 
ภาพที่ 2 ภาพแสดงระดับการศึกษาของ

[VALUE] % 
36 %  

 8 % 

ระดับการศึกษา  

ต ่ำกว่ำปริญญำตรี 56 คน ปริญญำตรี 18 คน 

ปริญญำโท 4 คน ปริญญำเอก 0 คน 

82 % 

[VALUE] 
% 

เพศ 

เพศชำย 41 คน เพศหญิง 9 คน 

[VALUE] 
% 

 24 % 

38 % 

[VALUE] 
% 

อายุ 

น้อยกว่ำ 20 20 - 30 31 - 40 มำกกว่ำ 40 

[เปอร์เซ็นต]์ 

[เปอร์เซ็นต]์ 

16 % 
4 % 

รายได้ 

10,000 - 15,000 18 คน 15,001 - 20,000 22 คน 

20,001 - 40,000 2 คน มำกกว่ำ 40,000 2 คน 
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เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 

 
จากแผนภาพที่ 2 ส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาระดับ

ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท (คิดเป็นร้อยละ 36 และ 8 ตามล าดับ) และส่วนใหญ่มีรายได้
ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 10,000 – 15,000 
บาท และมีรายได้ระหว่าง 20,000 – 40,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 36 และ 16 ตามล าดับ) 

 
ภาพที่ 3 ภาพแสดงสภานภาพของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 

 
จากแผนภาพที่ 3 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาได้แก่ สถานภาพโสด และ

หย่าร้าง (คิดเป็นร้อยละ 24 และ 10 ตามล าดับ) และส่วนใหญ่มีชั้นยศระดับชั้นประทวน คิดเป็นร้อย
ละ 50 และ ระดับสัญญาบัตร คิดเป็นร้อยละ 50 

 
ภาพที่ 4 ภาพแสดงอายุราชการของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 

 
 
 
 
 
 
 

 
จ า ก แผ น ภ า พที่  4 

ส่วนใหญ่มีอายุราชการอยู่ระหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาได้แก่ มีอายุราชการน้อย
กว่า 5 ปี และอายุราชการระหว่าง 10 – 20 ปี (คิดเป็นร้อยละ 26 และ 22 ตามล าดับ)  
 
1. นโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาตดิ้านงบประมาณที่ให้สถานีต ารวจนครบาล 

[เปอร์เซ็นต]์ 

[เปอร์เซ็นต]์ 

10% 
4 % 

สภาพภาพ 

โสด 12 คน สมรม 31 คน หย่ำร้ำง 5 คน หม้ำย 2 คน 

50  % 
[VALUE] 

% 

ระดับชั ้นยศ  

สญัญำบตัร 25 คน ประทวน 25 คน 

[เปอร์เซ็นต]์ 

[เปอร์เซ็นต]์ 

22 % 

16 % 

อายุราชการ 

น้อยกว่ำ 5 13 คน 5 - 10 18 คน 10 - 20 11 คน 20 ปีขึน้ไป 8 คน 
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ทองหล่อ  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับงบประมาณซึ่งต้องผ่านการพิจารณาของส านักงบประมาณ 

ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เสนอในการของบประมาณไป ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
จากนั้นจึงน างบประมาณที่ได้มากระจายไปตามยุทธศาสตร์ต ารวจที่ได้วางไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่ง
สถานีต ารวจแต่ละแห่งทั่วประเทศล้วนได้รับงบประมาณตามเกณฑ์ขนาดของโรงพักต่อความหนาแน่น
ประชากรและจ านวนคดีที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เป็นตัวชี้วัดของงบประมาณในแต่ละปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานภายใต้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ งบประมาณในแต่ละปีจะมีจ านวนไม่ต่างจากปี
ก่อนมากนัก สถานีต ารวจต่าง ๆ ล้วนพยายามที่จะไม่ให้งบประมาณในแต่ละปีน้อยลง เนื่องจากที่
ได้รับงบประมาณอยู่ ไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ เป็นสถานีต ารวจนครบาลที่ตั้งอยู่ใน พ้ืนที่ของส านักงานเขต
วัฒนา มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ไม่นับรวมประชากรแฝงที่ไม่มีทะเบียนบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ประชากรที่อาศัยอยู่ในคอนโด ชาวต่างชาติ หรือนักท่องเที่ยว เป็นต้น ประชากรแฝงในพ้ืนที่
ส านักงานต ารวจนครบาลทองหล่อมีจ านวนมาก ซึ่งไม่อาจน าไปประกอบกับการพิจารณาเกี่ยวับการ
ของบประมาณ จึงท าให้งบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจตามความเป็นจริงของสถานีต ารวจนคร
บาลทองหล่อ (ฝ่ายอ านวยการสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562) 

เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ มี 277 คน แบ่งออกเป็นระดับชั้นประทวน 
192 คน และชั้นสัญญาบัตร 85 คน จ านวนเจ้าหน้าที่ต่อประชากรที่ต้องดูแลในเขตสถานีต ารวจนคร
บาลทองหล่อไม่สมดุลกัน ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่ทั่วถึง ไม่เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้งบประมาณ
ต่าง ๆ ที่ให้มาค่อนข้างน้อย จึงต้องของบประมาณจากคณะกรรมการต ารวจ (ก.ตร.) ของภาคเอกชน 
ที่ได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ อาทิ สวัสดิการเลี้ยงอาหารกลางวันเพ่ือลดค่าครองชีพให้กับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เงินให้กู้ยืมโดยปราศจากดอกเบี้ยรายละไม่เกิน 20,000 บาท มีก าหนดระยะเวลาคืน
ภายใน 10 เดือน เป็นต้น ภารกิจต่าง ๆ ในลักษณะรายจ่ายแฝงที่มาในรูปแบบการท างาน เช่น หมึก
พิมพ์ น้ ามัน ไฟฉาย เจ้าหน้าที่ต ารวจล้วนต้องเป็นผู้รับภาระทั้งสิ้น แม้จะเป็นของที่มีมูลค่าไม่มาก แต่
การบริหารงานของภาครัฐควรจะครอบคลุมในงบประมาณทุก ๆ ส่วน หากมีส่วนไหนบกพร่อง ควร
แก้ไขในจุดนั้น ธรรมเนียมการปฏิบัติในการออกค่าน้ ามัน ค่าหมึกพิมพ์โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับสูง
ในสถานีต ารวจเป็นผู้ให้ ล้วนเป็นที่ชินชาของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งที่ในความจริงแล้วเป็นภาระหน้าที่
ของงบประมาณท่ีจัดสรรมาให้กับโรงพัก (ฝ่ายอ านวยการสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562) 

2. แรงจูงใจที่ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

      แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 
ประกอบด้วย 4 ประการดังต่อไปนี้ (เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562) 
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ประการที่หนึ่ง ค่าตอบแทน เงินถือเป็นปัจจัยแรงในการจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งเงินเดือนของต ารวจเมื่อเทียบกับข้าราชการทั่วไปถือว่าน้อย นอกจากนี้เงินประจ า
ต าแหน่งกลับสวนทางกับภาระงาน ที่ในบางสาขาอาชีพได้รับเงินประจ าต าแหน่งมากกว่า บาง
ต าแหน่งหลักหมื่น แต่ต ารวจได้เพียง 3,000-6,000 บาทเท่านั้น จึงท าให้ต ารวจต้องหารายได้เสริม 
เช่น เฝ้าร้านทอง เฝ้ากะ ตรวจสอบเวรยามให้กับเอกชน หรือการแสวงหารายได้โดยมิชอบ เช่น รับ
เงินใต้โต๊ะ ช่วยเหลือผู้กระท าความผิดในรูปแบบต่าง ๆ ปฏิบัติหรือ   ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น 
ทั้งนี้ต ารวจยังไม่ได้รับเงินโอทีดังเช่นอาชีพอ่ืนที่ต้องอยู่เวรกลางคืน เช่น หมอ พยาบาล (เจ้าหน้าที่
ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562) 

ประการที่สองสวัสดิการ สิ่งที่ต้องใช้ในการท างานหรือการปฏิบัติหน้าที่ต้องมีเพียงพอ ใน
ลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยปกติต้องท างานไม่เป็นเวลา เช่น ฝ่ายสอบสวนต้องใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ  อาทิ กระดาษ  เครื่องปรินท์ หมึกพิมพ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น  โดยลักษณะงาน
ไม่อาจจะล่าช้าได้ เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องใช้เงินตนเองในการซื้ออุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ต ารวจจึง
ต้องการสวัสดิการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในส่วนของสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอต่อจ านวนของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ เนื่องจากพ้ืนที่ของสถานีต ารวจนครบาลค่อนข้างจ ากัด จึงท าให้พ้ืนที่แออัดไม่สามารถขยายที่
อยู่อาศัยได ้(เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562) 

ประการที่สามจ านวนเจ้าหน้าที่ ปัญหาเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อไม่
สอดคล้องกับจ านวนประชากร โดยเฉพาะประชากรแฝงที่มาในลักษณะการพักอาศัยในคอนโด 
ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวยามราตรี ท าให้จ านวนก าลังพลที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจดูแลทุกข์สุข
ให้กับประชาชน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจแต่ละคนมีภารกิจมากมายที่ต้องดูแล เผชิญความกดดันทั้งจากประชาชนและ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติตามนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามภารกิจที่ได้รับ
การสั่งการลงมา (เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562) 

 ประการที่สี่ความก้าวหน้าของอาชีพ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนคร
บาลทองหล่อ ล้วนต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การปรับเงินเดือน การเลื่อนยศ ในลักษณะ
ของความยุติธรรมและความเท่าเทียม บนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถที่แท้จริง  (สมพงษ์ หอม
นาน, 2555) 

3. แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรของสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 

ในอดีตเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อต้องใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการด าเนิน
กิจกรรมทางราชการ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรินท์เทอร์  หมึกพิมพ์ ค่าน้ ามัน 
ภารกิจนอกเวลาราชการ เป็นต้น เงินเดือนควรมีไว้ส าหรับการด ารงชีพ เลี้ยงครอบครัว แต่ต้อง
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น ามาใช้ส าหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน จึงเกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้นมาในรูปแบบของการให้การ
สนับสนุนแลกกับการเอ้ือผลประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ  (เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทอง
หล่อ, 2562) 

ในแง่ของผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน อันเป็นปัจจัยสูงสุดในการจูงใจให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งชั้นสัญญาบัตร
บรรจุใหม่เริ่มต้นที่ 15,000 บาท เป็นเงินเดือนขั้นต่ าของระดับชั้นปริญญาตรี ส่วนชั้นประทวนเริ่มต้น 
6,970 บาท ซึ่งถือว่าต่ ามากเมื่อเทียบกับข้าราชการทั่วไปในระดับชั้นต่ ากว่าปริญญาตรีที่เริ่มต้น 
9,000 บาท ทั้ง ๆ ที่งานต ารวจต้องมีการเข้าเวร รักษาความปลอดภัย ท างาน 24 ชั่วโมง แม้จะมีค่า
ประจ าต าแหน่งเพ่ิมให้ส าหรับระดับชั้นประทวน 3,000 บาท เมื่อรวมแล้ว 9,970 บาท ยังถือว่าน้อย
เนื่องจากข้าราชการพลเรือนก็มีเงินประจ าต าแหน่งเช่นเดียวกัน (ฝ่ายอ านวยการสถานีต ารวจนครบาล
ทองหล่อ, 2562) 

 การตั้งงบประมาณส่วนกลางในการเบิกจ่ายเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ แม้จะไม่เพียงพอ แต่ถือได้
ว่าเพ่ิมข้ึนจากในอดีตพอสมควร สิ่งที่เพ่ิมขึ้นมาในรูปแบบสวัสดิการแบ่งออกเป็นสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยตรง เช่น มีรถหลวง เบิกค่าน้ ามันได้ มีคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ เป็นต้น 
แต่ก็เบิกได้ล่าช้า มีระยะเวลาด าเนินการค่อนข้างนาน ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงไม่ได้เบิกกับทาง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562) 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 
ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาล

ทองหล่อ มี 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
ประการแรก ค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน เงินเดือนถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการเป็น

แรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันเงินเดือนต ารวจในชั้นประทวน
น้อยกว่าข้าราชการพลเรือน มีข้อจ ากัดในการเลื่อนขั้นของเงินเดือน ไม่มีการขยายเพดานเงินเดือน 
ต ารวจหลายคนมีเงินเดือนคงที่หลายปี ต้องหาช่องทางในการเลื่อนขั้นของเงินเดือน ไม่เหมือนกับ
ข้าราชการทหารที่มีแท่งเงินเดือนเพดานสูง แม้จะอยู่ในยศหรือต าแหน่งนาน เงินเดือนก็เพ่ิมขึ้นตาม
เรื่อย ๆ นอกจากนี้การเฝ้าเวรตามสถานีต ารวจยังไม่ได้รับเงินค่าล่วงเวลา ซึ่งข้าราชการในสายแพทย์
ตามโรงพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องล้วนได้เงินจากการท างาน
ล่วงเวลา แต่ข้าราชการต ารวจไม่ได้รับ ทั้งที่ภาระงานเป็นงานที่ต้องเผชิญหน้ากับประชาชนโดยตรง 
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 24 ชั่วโมง เสี่ยงภัยและอันตรายมากกว่า(เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี
ต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562) 

ประการที่สองสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องห่วงหน้าพะวงหลังในเรื่องภาระครอบครัว 
นอกจากสวัสดิการที่มีในข้าราชการปกติแล้ว อาทิ บ าเหน็จ บ านาญ การรักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน
บุตร อยากจะมีกองทุนกู้ยืมที่ปราศจากดอกเบี้ย ทั้งบ้านและเงินหมุนเวียน เพราะอาชีพต ารวจเป็น
อาชีพที่มีภาระงานหนัก ท างานกับประชาชนตลอดเวลา จึงควรมีสวัสดิการส่วนนี้ในการลดค่าครองชีพ
ให้น้อยลง (เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562) 
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ประการที่สามภาระหน้าที่ เขตพ้ืนที่ในสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อไม่ได้สะท้อนความเป็น
จริงในเรื่องประชากร เพราะเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีประชากรแฝงเยอะมาก ท าให้อัตราส่วนของเจ้าหน้าที่กับ
ประชาชนไม่สอดคล้องกัน ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ต ารวจคนหนึ่งมีภาระหน้าที่
เยอะมาก โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนที่มีคดีต่อคนมากมาย โดยเฉพาะคดีของชาวต่างชาติ 
นักท่องเที่ยว เนื่องจากเขตพ้ืนที่มีสถานบริการจ านวนมาก จึงท าให้จ านวนคดีมีมากตาม นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ต ารวจยังถูกเพ่งเล็งจากเบื้องบนในการเรื่องแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ต้องการให้มีตัวเลขคดี
น้อยลง จึงก่อให้เกิดการไม่รับคดีใหม่ ๆ เพ่ิมหากไม่จ าเป็น เนื่องจากจะถูกประเมินผลทั้งตัวเจ้าหน้าที่
ต ารวจเองและสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ (เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562) 

ประการที่สี่ความก้าวหน้า เจ้าหน้าที่ต ารวจในระดับชั้นประทวนล้วนต้องการความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน ซึ่งทางส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการสอบภายในอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจ านวนคนสอบมากกว่า
ต าแหน่งสัญญาบัตรที่มีอยู่ ท าให้เกิดการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ต้องอาศัยการเตรียมพร้อมในการ
สอบแข่งขัน  แต่ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ค านึงถึงการสร้างแรงจูงใจท าให้เกิดนโยบายให้
ระดับชั้นประทวนต้องอายุ 53 ปี ถึงจะเลื่อนเป็นระดับสัญญาบัตรโดยอัตโนมัติ จะเกษียณยศร้อย
ต ารวจเอกเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ (เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจ
นครบาลทองหล่อ, 2562) 

 
ตารางที่ 1 สถิติการโยกย้ายและการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง เงินเดือนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ 
 
ล าดับ ระดับ จ านวน 

(นาย) 
ร้อยละ การพิจารณาเลื่อนขั้น หมายเหตุ 

1 สัญญา
บัตร 

85 31.0 พิจารณาจากการปฏิบัติงาน 
ระเบียบวินัย 

ความรู้
ความสามารถ
มีผลงานเป็นที่

ประจักษ์ 
2 ประทวน 192 69.0 พิจารณาจากการปฏิบัติงาน 

ระเบียบวินัย 
 

ที่มา: ฝ่ายอ านวยการสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562  
 

การโยกย้ายและการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง รวมถึงปรับเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี
ต ารวจนครบาลทองหล่อเป็นไปตามนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้การด านเนินงาน
ตามภารกิจเต็มไปด้วยความมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ต ารวจท างานเหมาะสมกับต าแหน่ง จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนและการโยกย้าย ท าให้มีการปรับเปลี่ยน หมุนเวียนก าลังพลทุกปี ขณะเดียวกันระดับชั้น
ประทวนจะมีการสอบเลื่อนขึ้นระดับชั้นสัญญาบัตร โดยต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นการ
สอบภายในตามนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส่วนในระดับชั้นสัญญาบัตรเมื่ออายุงานถึ ง
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เกณฑ์ที่ต้องเลื่อนต าแหน่ง ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติจะพิจารณาตามความเหมาะสม (ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ, 2562) 
 
ตารางที ่2 งบประมาณเงนิเดือนและเงินประจ าต าแหนง่ 
 

ล าดับ ระดับ จ านวน (นาย) เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง 

1 สัญญาบัตร 85 2,683,930 546,100 
2 ประทวน 192 4,522,490 564,000 

รวม 277 7,206,420 1,110,100 
ที่มา ฝ่ายอ านวยการสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562  
 
 ในด้านสวัสดิการเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเงินประจ าต าแหน่ง ซึ่งต ารวจทุกคนไม่ว่าจะเป็น
ระดับชั้นสัญญาบัตรหรือชั้นประทวน ล้วนแต่มีเงินประจ าต าแหน่งในทุกชั้นยศ ในสถานีต ารวจนคร
บาลทองหล่อระดับชั้นประทวนจะมีเงินประจ าต าแหน่ง 3,000 บาท และในระดับสัญญาบัตรจะมีเงิน
ประจ าต าแหน่งเริ่มต้ม 3,500 บาท 
 
ตารางที่ 3 การโยกย้ายและการเลื่อนขัน้ เลือ่นต าแหน่ง เงินเดือน  
 
ล าดับ ระดับ จ านวน (นาย) การพิจารณาเลื่อนขั้น การ พิจารณา

เลื่อนต าแหน่ง 
1 สัญญาบัตร 85 พิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร

ปฏิบัติงานและระเบียบ
วินัย 

ค ว า ม รู้
ความสามารถมี
ผล ง าน เป็ นที่
ประจักษ์ 

2 ประทวน 192 พิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร
ปฏิบัติงานและระเบียบ
วินัย 

- 

รวม 277   
ที่มา ฝ่ายอ านวยการสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562  
 
 การโยกย้ายและเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งเงินเดือน ประเมินผลงานจากการปฏิบัติงานและ
ระเบียบวินัยเชิงประจักษ์ โดยมีผู้บัญชาการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีความเหมาะสมต่อ
การได้รับการพิจารณา 
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนคร
บาลทองหล่อ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ  ต้อง
แก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพ่ือท าให้ต ารวจท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นผลดีกับประชาชน 
โดยมีหลักการเสนอแนะเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 4   ประการ ดังต่อไปนี้ (จุฑาทิพย์ พันธุฟัก, 2546) 

ประการที่หนึ่ง เงินเดือน เงินเดินเริ่มต้นของต ารวจควรเท่ากับข้าราชการพลเรือน โดย
ระดับชั้นประทวนเริ่มต้นที่ 11,000 บาท ในระดับชั้นปริญญาตรีเริ่มต้น 15,000 บาท มีค่าท างาน
ล่วงเวลาเท่ากับบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้การปรับขึ้นเงินเดือนควรเป็นไปเหมือนข้าราชการ
พลเรือน เมื่อเงินเดือนตันในแท่งนั้นต้องเลื่อนไปแท่งใหม่โดยอัตโนมัติ มีเงินประจ าต าแหน่ง 5,000 ใน
ระดับชั้นประทวน และ 8,000   ในระดับชั้นสัญญาบัตร (เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทอง
หล่อ, 2562) 

ประการที่สองเพ่ิมสวัสดิการ การเพ่ิมสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการทั่ว ไปของ
ข้าราชการ เป็นสิ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์กับภารกิจงาน 24 ชั่วโมงโดยเฉพาะ
กองทุนกู้ยืมโดยปราศจากดอกเบี้ยโดยให้เป็นวงเงินคล้ายบัตรเครดิต 5 เท่าของฐานเงินเดือน ผ่อน
บ้านดอกเบี้ยต่ า มีภาครัฐคอยสนับสนุนดอกเบี้ยดังกล่าว โดยคิดดอกเบี้ยเท่าอัตราเงินเฟ้อ (เจ้าหน้าที่
ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562) 

ประการที่สามเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวนต ารวจของสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ
ต้องสอดคล้องกับประชากรที่แท้จริง จ านวนต ารวจ 277 คน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการปรับเกณฑ์เจ้าหน้าที่ต ารวจต่อประชากรทั้งหมดโดยรวมประชากรแฝงและ
นักท่องเที่ยวด้วย เพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าที่จากการปฏิบัติงานจากต ารวจให้ลดลง รับสมัครเจ้าหน้าที่
ต ารวจเพิ่มขึ้น หรือในรูปแบบของอาสาสมัครต ารวจ โดยใช้สัญญาจ้างในลักษณะของการช่วยแบ่งเบา
ภารกิจ ทั้งยังไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในเรื่องของเงินเดือนและสวัสดิการ เพ่ิมเหล่าทัพในการรับสมัคร
ทหารเกณฑ์ เป็นพลต ารวจ มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับทหารเกณฑ์ แต่น ามาปฏิบัติ
ราชการต ารวจตามสถานีต ารวจนครบาลต่าง ๆ (ฝ่ายอ านวยการสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ , 
2562) 

ประการที่สี่ความก้าวหน้า เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกคนล้วนต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน โดยเฉพาะระดับชั้นประทวน ควรเพ่ิมอัตราต าแหน่งการเลื่อนขึ้นชั้นสัญญาบัตร โดยปรับจาก
ต าแหน่งลื่นไหลอายุ 53 ปี เป็น 50 ปี เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ติดยศ พันต ารวจตรี ก่อนเกษียณ แทนร้อย
ต ารวจเอกในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่ต ารวจมักจะ
เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด เนื่องจากปัญหาเรื่องภาระงาน เงินเดือน ความไม่ก้าวหน้าในราชการ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นประทวนที่มีวุฒิปริญญาตรี โท เอก ควรปรับเงินเดือนย้อนหลังเหมือน
ข้าราชการพลเรือน จะเป็นการช่วยเพ่ิมความรู้ ความสามารถให้เจ้าหน้าที่ต ารวจให้เกิดแรงจูงใจใน
การท างาน (เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ, 2562) 
 
อภิปรายผล 
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 บุคคลที่ท างานประสบความส าเร็จ มีผลงานอยู่ในระดับเป็นที่น่าพึงพอใจตามที่หน่วยงาน
คาดหวังให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เมื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การย่อมส่งผลต่อความส าเร็จ
ในภาพรวม ผู้ที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งเรื่องพฤติกรรม 
การท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน มีความคิดไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับ
องค์การ เพราะฉะนั้นองค์การจึงต้องแสวงหาวิถีทางเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการกระท าไปใน
ทิศทางท่ีท าให้องค์การก้าวไปข้างหน้า ประกอบด้วยแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก (ดัชนีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2562) 
 สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อดูแลพ้ืนที่แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา มีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่น ไม่รวมกับประชากรแฝงที่มาในลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ลูกค้าตามผับบาร์ 
และคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม ส่งผลให้การท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจต่อประชากรในพ้ืนที่มี
ลักษณะที่เกินอัตราส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติในเรื่องก าลังพล ผลกระทบที่ตามมาท าให้การ
ปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เต็มประสิทธิภาพ  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคง ที่
รัฐบาลได้มอบหมายให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นผู้น านโยบายไปปฏิบัติ(คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ, 2559) 

 การสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องค านึงถึงปัจจัยหลายประการ ทั้งการสร้ างแรงจูงใจ
ภายนอก เช่น ปัจจัย 4 สิทธิ สวัสดิการต่าง ๆ หรือการสร้างแรงจูงใจภายใน เช่น ค่านิยม วัฒนธรรม 
ศักดิ์ศรี สอดคล้องกับทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ซึ่งได้กล่าวถึงการจูงใจ
บุคคลให้ท างานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 อัมราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้ตั้งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ เป็นการ
ตอบสนองต่อแรงขับอันเป็นเบื้องหลังของพฤติกรรมมนุษย์ โดยคิดค้นทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ ที่
เชื่อว่ามนุษย์มีพัฒนาการความต้องการที่สูงขึ้นจากความต้องการพ้ืนฐานที่ได้รับ โดยในล าดับแรก
มนุษย์ทุกคนล้วนแต่แสวงหาปัจจัย 4 ในการกินอ่ิมนอนหลับ ไม่เจ็บป่วย แต่เมื่อสังคมได้อยู่รวมกัน
เป็นพหุสังคม ความต้องการเพียงปัจจัยพ้ืนฐานล้วนไม่เพียงพอ มีพฤติกรรมความต้องการอ่ืน ๆ ที่
มนุษย์ต้องการมากกว่านั้น โดยทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการประกอบด้วย 5 ล าดับขั้น (เดช อุณหะจิ
รังรักษ,์ 2562) 
 ล าดับขั้นที่ 1 (Physiological Needs) ความต้องการทางสรีระ มนุษย์ล้วนต้องการปัจจัย 4 
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความต้องการทั้งมวล อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่
อาศัย เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการด ารงชีวิต เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อต้องการ
ปัจจัยพ้ืนฐานเหล่านี้ในคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งเรื่องอาหารที่ควรจะมีสวัสดิการรับประทานอาหารฟรีใน
มื้อกลางวัน รวมถึงมื้อเย็นส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ต้องเข้าเวร เครื่องนุ่งห่มอันเป็นเครื่องแบบของ
การท างานต้องตัดชุดให้อย่างน้อย 3 ชุดเพ่ือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องออกทุนทรัพย์
เอง ยารักษาโรคควรจะยกระดับการรักษาที่ครอบคลุมทุกโรคให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ ยาทุกตัวควรเบิก
จากกรมบัญชีกลางได้ รวมถึงที่อยู่อาศัยที่เป็นสวัสดิการต้องมีลักษณะที่น่าอยู่ ไม่ใช่ลักษณะของแฟลต
เก่า ๆ เช่นในอดีต 
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 ล าดับขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย  (Safety Needs) ความรู้สึกมั่นคงทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ส าหรับความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ มนุษย์ล้วนไม่ต้องการเผชิญความไม่แน่นอน
ของชีวิต เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อล้วนเป็นกังวลเกี่ยวกับ ภาระหนี้สิน ความ
มั่นคงของบุคคลที่อยู่ด้านหลัง รวมถึงการย้ายสถานีต ารวจ สิ่งเหล่านี้หากส านักงานต ารวจแห่งชาติ
สามารถแก้ไขได้ จะท าให้ต ารวจหมดห่วงในสิ่งที่กังวล เช่น ตั้งกองทุนกู้ยืมโดยปราศจากดอกเบี้ยใน
รูปแบบของบัตรเครดิต ดอกเบี้ยบ้านในอัตราเท่ากับเงินเฟ้อ การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงตรงและยุติธรรมมากกว่าเป็นช่องทางของการรับสินบนเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 
 ล าดับขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ  (Love and belonging 
Needs) ความต้องการเป็นที่รักของผู้อื่น เพราะมนุษย์ล้วนเป็นสัตว์สังคมท่ีไม่สามารถอยู่ด้วยตนเองได้ 
จึงต้องการแสวงหามิตรภาพ เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลย่อมต้องการความรักจากเพ่ือน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความรัก มิตรภาพ การได้รับการเอาใจใส่ และความ
ปรารถนาดี ที่มีให้นอกเหนือจากครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ท าให้รู้สึกถึงความผูกพัน มีความสุขกับการ
ได้มาท างานในแต่ละวัน จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานด้วยความสามัคคี 
 ล าดับขั้นที่ 4 ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) ความต้องการที่จะท า
ให้บุคคลอ่ืนมองตนเองมีคุณค่า เชิดชู ให้เกียรติ  มีต าแหน่งฐานะ  จากความสามารถที่ตนเองมี 
ลักษณะของความต้องการประเภทนี้มักจะเป็นบุคคลที่มีความมั่นใจในตัวเอง เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานี
ต ารวจนครบาลทองหล่อที่มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่
ผู้บังคับบัญชาวางไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องล้วนแต่ต้องการการยอมรับจากท่ีท างาน ทั้งผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและการยอมรับจากประชาชนในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ การได้รับสิ่งตอบแทนจาก
การมีคุณค่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่ได้รับความภาคภูมิใจ เช่น การเลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่ง ปรับเงินเดือน 
รวมถึงรางวัลเชิดชูเกียรติต่าง ๆ หากบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับในสิ่งเหล่านี้ตอบแทนกลับมาจะรู้สึกผิดหวัง 
ท้อแท้ ต่อวิชาชีพของตนเอง 
 ล าดับขั้นที่ 5 ความต้องการที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริง และพัฒนาศักยภาพของตน 
(Self-Actualization Needs) การเข้าใจถึงศักยภาพของตนเองว่ามีขีดความสามารถทางด้านร่างกาย 
ความคิด และจิตใจเพียงเท่าใด เพ่ือจะได้ประเมินในการพัฒนาให้ได้รับดับที่ตนเองพอใจ ปารถนาใน
การเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตทั้งเรื่องทุกข์และสุข เผชิญกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ โดยคิดว่าเป็นสิ่งที่
ท้าทายและน่าตื่นเต้น กระบวนการที่จะพัฒนาตนเองเต็มที่ตามศักยภาพของตนเองเป็นกระบวนการ
ที่ไม่มีจุดจบ ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะพัฒนาตนเองเต็ มที่ตามศักยภาพ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อเมื่อมีความต้องการครบทั้ง 4 ขั้นแล้ว จะเกิดค าถาม
กับตนเองว่าชีวิตต้องการอะไรเพ่ิมเติม มีทั้งความมั่นคงทางกายภาพ ความมั่นคงทางจิตใจในการไม่
ห่วง การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน การรู้สึกว่าตนเองมีค่า เมื่อมีทุกสิ่งแล้วจึงกลายเป็นล าดับ
ความต้องการในขั้นต่อไป นั่นคือ การรู้จักตนเอง 
 มาส์โลว์ กล่าวถึง ล าดับของความต้องการต่าง ๆ ของมนุษย์ว่า ต้องเป็นไปตามล าดับขั้นตาม
ความส าคัญและสามารถยืดหยุ่นได้ เมื่อความต้องการเบื้องต้นได้รับบ าบัดแล้วมนุษย์จะให้ความสนใจ
กับความต้องการขั้นสูงขึ้นเป็นล าดับ ความต้องการเหล่านี้เกิดเหตุผลที่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่
ต้องการเติบโตและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อสอดคล้องกับ
ทฤษฎีล าดับความต้องการของมาสโลว์ ถ้าเจ้าหน้าที่ต ารวจบรรลุล าดับความต้องการย่อมส่งผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากขาดล าดับขั้นใดขั้นหนึ่งไปย่อมท าให้เกิดความกังวล ความ
ห่วง ทั้งปัจจัยด้านกายภาพ จิตใจ หน้าที่การงาน และความต้องการค้นพบศักยภาพของตนเอง  เป็น
การหาจุดมุ่งหมายให้กับชีวิตต่อไป (เดช อุณหะจิรัง, 2562) 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1) ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

 ด้านการจัดท างบประมาณ ควรมีการประชุมโดยยึดหลักของระบอบประชาธิปไตย มีผู้ก ากับ 
ผู้บังคับการ และผู้บัญชาการ ร่วมเสนอ มิใช่มาจากส านักงานต ารวจแห่งชาติเพียงส่วนเดียว ควรจะมี
การตั้งสภาต ารวจในลักษณะการบัญญัติงบประมาณ โดยมีผู้ก ากับการเป็นผู้แทนโดยต าแหน่ง เพ่ือ
สะท้อนงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจที่แท้จริง นอกจากนี้ควรมีงบประมาณกลางในการเบิกจ่าย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต ารวจนครบาล ในระดับภาค เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความ
มีประสิทธิภาพ ไม่เดือดร้อนทุนทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ด้านเงินเดือน โครงสร้างเงินเดือน การปรับฐานเงินเดือน ควรเป็นพ้ืนฐานเดียวกัน ทั้งต ารวจ 
ทหาร และข้าราชการพลเรือนทุกประเภท แต่แตกต่างกันในลักษณะของเงินประจ าต าแหน่ง ซึ่งอาชีพ
ต ารวจควรได้อย่างน้อย 5,000 บาท มีค่าท างานล่วงเวลาให้ดั่งบุคลากรทางการแพทย์ หรือ วงการ 
อ่ืน ๆ ขณะที่ด้าน สวัสดิการของต ารวจ ควรเป็นลักษณะของการเบิกตรงในเรื่องการรักษาพยาบาล 
รวมถึงค่าเล่าเรียนบุตร มีสินเชื่อในการหมุนเวียนที่ปราศจากดอกเบี้ย โดยให้ 5 เท่าของฐานเงินเดือน
โดยมีระยะเวลาก าหนดใช้คืนไม่เกิน 5 ปี มีดอกเบี้ยการกู้อสังหาริมทรัพย์เท่าอัตราเงินเฟ้อ 
 2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 จากประสบการณ์การท าวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะในการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทองหล่อ ผู้วิจัยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
สถานีต ารวจนครบาลทองหล่อเพ่ือประสานการนัดเข้าสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ต ารวจคนอ่ืน ๆ จึงท าให้
ผู้วิจัยสามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก ราบรื่น ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ดังนั้นการมีเครือข่าย
ความสัมพันธ์จ าเป็นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูล แต่หากไม่มีเครือข่ายดังกล่าว ต้องติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่
ต ารวจระดับบริหาร หรือขอหนังสือรับรองจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้รับความร่วมมือที่ดี 
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