
บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อการปฏิบัติงาน ของข้าราชการตำารวจชั้นประทวน และสร้างสมการพยากรณ์
ระหวา่งปจัจยักบัพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน ของขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวนในสงักัด
สถานีตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 330 นาย เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.76 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ 
 ผลการวจิยัพบวา่ ปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่การปฏบิตังิานมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่ปจัจัยดา้น
งานดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิปจัจยัท่ีสง่ผลตอ่การปฏบิตังิานนอ้ยทีส่ดุ คอืปจัจยัดา้น
การจดัการดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหนา้หนว่ยงานและวธีิการควบคมุ ส่วนปจัจัยทีไ่ม่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านการจัดการด้านความ
ก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่การงานอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ 0.05 สามารถพยากรณ์
การส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 89.1 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของข้าราชการตำารวจช้ัน
ประทวน เห็นควรจัดการอบรมเพื่อเพิ่มการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในด้านภาษา 
ด้านกฎหมาย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านทักษะในการปฏิบัติงาน ควรเพิ่มและ
ปรับอัตรากำาลังให้เพียงพอต่อภาระงานที่ปฏิบัติ ควรเพิ่มอุปกรณ์เครื่องมือ จัดหา
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เช้ือเพลิงและยานพาหนะให้เพียงพอ ควรปรับปรุง
เทคโนโลยใีหท้นัสมยั ควรจดัระบบการปฏิบตังิานให้
เหมาะสมกับอัตรากำาลัง ความรู้ความสามารถ ควร
มีการทำางานแบบบูรณาการโดยมีความร่วมมือกับ
ภาคประชาชนและภาคเอกชน รวมถึงควรปรับปรุง
สวัสดิการและผลตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

คำาสำาคญั : พฤตกิรรมการปฏบิตังิาน ปจัจยัดา้นงาน 
ปัจจัยด้านการจัดการ

ABSTRACT
 This research aimed to study the 
factors affecting the work behavior and to 
analyze the relationship between factors 
and work behavior of the non-commissioned 
police officers at Surin Provincial Police 
Station. The samples consisted of 330 non 
commissioned police officers and the 
instrument used for collecting data was the 
questionnaire with its reliability at 0.76. The 
statistics used in analyzing the data were 
percentage, mean, standard deviation and 
multiple logistic regressions.
 The research results showed that 
the most factors affecting the work behavior
was a type of work and the least factor 
affecting the work behavior was relationship
with commander and supervising. The 
non-affecting factors of the work practice 
were individual characteristics and work 
achievement with statistical significance at 

0.05. Moreover, these factors could predict 
the effect of work behavior at 89.1%. 
 The  recommendat ions  for
development of work behavior of non
commissioned police officers were as
follows : training course should be arranged 
for the improvement of personnel capability 
in language, law, moral and virtue, and the 
skill in the work practice. The personnel 
rate should be increased and adjusted to 
suit the work responsibility. The tool and 
equipment should be increased. The fuel 
and enough vehicles should be procured 
and the technology should be modernized. 
The work practice that was appropriate to 
the personnel rate, ability and knowledge 
should be systematized. The work practice 
should be integrated with the cooperation 
of the public and the private sector, and the 
welfare and the reward should be revised 
to suit the present living conditions.

Keywords : Work Behavior, Work Factor, 
Management Factor

บทนำา
 สถานีตำารวจเป็นหน่วยงานท่ีสำาคัญของ
สำานักงานตำารวจแห่งชาติมีหน้าท่ีบำาบัดทุกข์บำารุงสุข
ให้กับประชาชน การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ตำารวจประจำาสถานีตำารวจต่างๆ น้ัน จำาเป็นต้อง
สัมผัสกับประชาชนตลอดเวลาในฐานะเป็น “ผู้พิทักษ์
สันติราษฎร์” จึงอาจกล่าวได้ว่างานตำารวจระดับ
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สถานีตำารวจคือหัวใจสำาคัญของสำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ ดังนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตำารวจ ถ้าปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนย่อมจะรักและศรัทธา แต่ถ้าปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ดี ประสิทธิภาพตำ่า ประชาชนย่อมเสื่อม
ศรทัธาและสงัคมไมย่อมรบั งานของตำารวจในระดบั
สถานีตำารวจแบ่งออกเป็นงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม งานด้านการสืบสวน งาน
ด้านการสอบสวนดำาเนินคดี งานด้านจราจร งาน
ด้านอำานวยการและบริหารจัดการ ซึ่งลักษณะการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยรวมแล้วคือเรื่องการ
ให้บริการประชาชนน่ันเอง จากสภาพปัญหาใน
ปัจจุบันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจมักจะ
ถูกตำาหนิจากประชาชน สื่อมวลชนและไม่ค่อยได้
รับการยอมรับจากสังคมเท่าท่ีควร ซึ่งปัจจัยท่ีเป็น
สาเหตุสำาคัญประการหนึ่งก็คือ เรื่องการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำารวจในแต่ละสถานีตำารวจ 
โดยเฉพาะเรื่องการให้บริการประชาชน เนื่องจาก
ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สถานีตำารวจคาด
หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจจะต้องช่วยเหลือขจัดปัด
เป่าความทุกข์ร้อนน้ัน แต่ในความเป็นจริงแล้วมี
เจ้าหนา้ทีต่ำารวจบางสว่นขาดจติสำานกึในการปฏิบัติ
หนา้ที ่ทำาใหป้ระชาชนผดิหวังและเสือ่มศรทัธา เป็น
เหตใุหก้ระทบตอ่ภาพลกัษณข์องตำารวจและองคก์ร
ของตำารวจ ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพคือการท่ีบุคคลมีองค์ประกอบ
คณุภาพชวิีตครบถว้นท้ังดา้นร่างกายและดา้นสงัคม 
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ นั่น
คือการมีแรงจูงใจซึ่งหมายถึงความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างเต็มที่ จนงานขององค์กรสำาเร็จ
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสามารถวัดได้จากความสัมพันธ์
ระหว่าง ความสามารถ สภาพการปฏิบัติงานหรือ

การสนบัสนนุจากองค์กรและความพยายามทีทุ่ม่เท
ให้กับงาน (เสนาะ ติเยาว์. 2546 : 208)
 การศกึษาเรือ่งปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการปฏบิติั
งานของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัด
ตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นี้ มีความสำาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตำารวจช้ันประทวนในสังกัดตำารวจ
ภูธรจังหวัดสุรินทร์ ซ่ึงในการทำางานของต้องอาศัย
การทำางานเป็นทีม มีการร่วมแรงร่วมใจกันทำางาน 
ชว่ยเหลอืใหค้ำาปรึกษากนัจงึจะทำาใหง้านนัน้ประสบ
ความสำาเร็จได้ และการปกครองบังคับบัญชาเป็น
ปจัจัยสำาคญัอกีส่ิงหนึง่ท่ีทำาใหเ้กดิประสิทธภิาพและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจทำาการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตำารวจชัน้ประทวนในสงักดัสถานตีำารวจภธูรจงัหวดั
สุรินทร์ ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้
บังคับบัญชา สามารถนำาข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไป
ประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขหรือ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตำารวจชั้นประทวน ส่งเสริมสภาพการทำางานของผู้
ปฏบิตังิานใหเ้กดิขวญักำาลงัใจในการปฏบิตังิานและ
สภาพความเป็นอยู่ได้มากขึ้น

คำาถามการวิจัย
 1. มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การปฏิบตังิานของขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวนใน
สังกัดสถานีตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
 2. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดสถานีตำารวจ
ภูธรจังหวัดสุรินทร์ควรจะเป็นอย่างไรบ้าง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องผู้วิจัยได้นำากรอบแนวความคิดในการวิจัยถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนสังกัดตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ในด้านแรง
จูงใจจากทฤษฏีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก มาใช้เป็นตัวแปรต้น ส่วนตัวแปรตามได้จากแนวคิด การปฏิบัติ
งานของข้าราชการตำารวจตามนโยบายและยทุธศาสตร์ของสำานกังานตำารวจแหง่ชาติรว่มกบัการใชแ้นวความ
คิดจากงานวิจัยของธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ (2548) ลักขณา เปล่งขำา (2550) และ ชัยสิทธิ์ เข็มเพชร (2551) 
สรุปได้ดังกรอบแนวความคิด

1.	ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่
 1.1 เพศ
 1.2 อายุ
  1.3 ระดับการศึกษา
  1.4 สถานภาพสมรส
  1.5 ประสบการณ์ในการทำางาน
  1.6 ระดับเงินเดือน
  1.7 ระดับชั้นยศ
  1.8 สายการปฏิบัติหน้าที่
2.	ปัจจัยด้านงาน ได้แก่
  2.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  2.2 ความสำาเร็จในการทำางาน 
  2.3 นโยบายและการบริหาร 
  2.4 สภาพการทำางาน
3.	ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ 
  3.1 ความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่ การงาน 
  3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน 
  3.3 ความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานและ
  วิธีการควบคุม
 3.4 สทิธหิรอืประโยชนอ์ืน่ทีไ่ดรั้บจากหนว่ยงาน

	 พฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ตำารวจช้ันประทวนในสงักัดตำารวจภธูรจงัหวดั
สุรินทร์	5	ด้าน	ได้แก่
 1. งานด้านความปลอดภัยในชีวิต 
  และทรัพย์สิน
 2. งานด้านการอำานวยความยุติธรรม
 3. งานด้านการรักษาความมั่นคง
 4. งานด้านพัฒนาการบริหาร
 5. งานด้านจราจรและการบริการสังคม

 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตำารวจชั้นประทวน
ในสังกัดสถานีตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การปฏิบตังิานของขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวนใน
สังกัดสถานีตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 
 2. เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะเพ่ือเปน็แนวทาง
การพัฒนาการปฏิบัติงานของข้าราชการตำารวจ ชั้น
ประทวนในสังกัดสถานีตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์

วิธีการวิจัย
 การวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่างเป็น
ข้าราชการตำารวจชั้นประทวนซึ่งปฏิบัติงานใน
สังกัดสถานีตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จำานวน 330 
นาย ซึ่งได้จากคำานวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน 
(Propotional Random Sampling) โดยใช้สูตร
คำานวณของ ยามาเน่ (Yamane. 1973 : 125) 
จำานวน 330 นาย สุ่มตัวอย่างโดยวิธีจับฉลากเพ่ือ
เลือกตัวอย่างจาก 17 อำาเภอ ให้เหลือกลุ่มตัวอย่าง 
9 อำาเภอ นำาจำานวนประชากรทีม่อียูใ่นแตล่ะอำาเภอ 
มาหาสัดส่วนเปรียบเทียบกับประชากรท้ังหมดโดย
การเทียบสัดส่วนเพื่อให้ได้ตัวแทนในแต่ละอำาเภอ
ในอัตราทีเ่หมาะสม และสุม่ตัวอยา่งโดยวธิจีบัฉลาก
เพื่อเลือกตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม เครื่อง
มือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นและได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ
ครอนบาค (Cronbachs Alpha Coefficient) 
เท่ากับ 0.761 โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด แบ่งออกเป็น 4 
ส่วน คือ
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 2. ปัจจัยที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 3. พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

 4. เป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิดเกี่ยว
กับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะใน การปฏิบัติ
งานในองค์กร 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)  และวิธีการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ 
(Multiple Logistic Regression) 

สรุปผลการวิจัย
 1. ข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัด
สถานีตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จำานวน 330 นาย 
สว่นใหญ่เปน็เพศชาย อายนุอ้ยกวา่ 40 ป ีการศกึษา
ระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส อายุราชการ 
ตำ่ากว่า 20 ปี ระยะเวลาปฏิบัติราชการตำารวจใน
จังหวัดสุรินทร์ ตำ่ากว่า 20 ปี อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 
15,000บาทขึ้นไป ระดับชั้นยศดาบตำารวจ และ
ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานป้องกันและปราบปราม 
 2. ปจัจยัด้านงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัิ
งานมากที่สุด ได้แก่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รองลงไป 
ได้แก่ ความสำาเร็จในการทำางานและนโยบายและ
การบริหาร ตามลำาดับ ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องน้อย
ที่สุด ได้แก่ สภาพการทำางาน และเมื่อพิจารณา
โดยรวมปัจจัยด้านงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในระดับมาก 
 ส่วนปัจจัยด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏบิติังานมากทีสุ่ด ได้แก ่ความสัมพันธร์ะหวา่ง
บคุคลในหนว่ยงาน รองลงไป ได้แก ่ความกา้วหนา้ใน
ตำาแหนง่หนา้ทีก่ารงานและความสมัพนัธก์บัหวัหนา้
หน่วยงานและวิธีการควบคุม ตามลำาดับ ส่วนปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด ได้แก่ สิทธิหรือประโยชน์อื่นที่
ได้รับจากหนว่ยงาน และเมือ่พิจารณาโดยรวมปจัจัย
ดา้นการจัดการเกีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานในระดบั
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ปานกลาง
 3. การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกส์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดสถานีตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ดังตารางที่ 1

ตารางที	่1 ผลการวเิคราะหค์วามถดถอยโลจสิตกิสร์ะหวา่งปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิติังานต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดสถานีตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

P	-	value

Intercept 18.349 .000

1. เพศ (X
1
)

1.1 ชาย (X
101

)

1.2 หญิง (X
102

)

.061

0

.938

2. อายุ (X
2
)

2.1 อายุ < 40 ปี (X
21
)

2.2 อายุ ≥ 40 ปี (X
22
)

.130

0

.796

3.  ระดับการศึกษา (X
3
)

3.1  ตำ่ากว่าปริญญาตรี(X
31
)

3.2 ปริญญาตรีขึ้นไป (X
32
)

.698

0

.128

4. สถานภาพสมรส (X
4
)

4.1 โสด (X
41
)

4.2 คู่ (X
42
)

.732

0

.211

5. ระยะเวลารับราชการ(X
5
)

5.1 0-20 ปี (X
51
)

5.2 21-40 ปี(X
52
)

1.640

0

.085

6. ระยะเวลาปฏิบัติงานในจังหวัดสุรินทร์ (X
6
)

6.1 0-20 ปี (X
61
)

6.2 21-40 ปี (X
62
)

1.358

0

.193

7. ระดับเงินเดือน (X
7
)

7.1  ≤ 15,000 บาท (X
71
)

7.2  > 15,000 บาท (X
72
)

.210

0

.721
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ค่าสัมประสิทธิ์
ความถดถอย P	-	value

 8. ระดับชั้นยศ (X
8
)

      8.1 ส.ต.ต. – ส.ต.อ. (X
81
)

      8.2 จ.ส.ต. – ด.ต. (X
82
)

 9. สายการปฏิบัติงาน (X
9
)

      9.1 งานป้องกันปราบปราม/งานสอบสวน/งานสืบสวน/
           งานจราจร (X

91
)

      9.2 งานธุรการ (X
92
)  

.018
0

.519

0

.977

.345

 10. ปัจจัยด้านงานด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X
10
) 2.901 .000

 11. ปัจจัยด้านงานด้านความสำาเร็จในการทำางาน (X
11
) 2.417 .001

 12. ปัจจัยด้านงานด้านนโยบายและการบริหาร (X
12
) 1.121 .014

 13. ปัจจัยด้านงานด้านสภาพการทำางาน (X
13
) 1.363 .002

 14. ปัจจัยด้านการจัดการ ด้านความก้าวหน้าในตำาแหน่ง
      หน้าที่การงาน (X

14
)

.201 .577

 15. ปัจจัยด้านการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
      บุคคลในหน่วยงาน (X

15
)

1.454 .003

 16. ปัจจัยด้านการจัดการ ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้า
      หน่วยงานและวิธีการควบคุม(X

16
)

.879 .017

 17. ปัจจัยด้านการจัดการ ด้านสิทธิหรือประโยชน์อื่นที่ได้รับ
      จากหน่วยงาน (X

17
)

1.225 .000

 ปัจจัยด้านการจัดการ ด้านสิทธิหรือประโยชน์อื่นที่ได้รับจากหน่วยงาน (X17) 1.225 .000 จาก
ตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัด
สถานีตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ปัจจัยด้านงานที่ส่งผลพฤติกรรมการปฏิบัติ งานได้แก่ ด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ (X10) ด้านความสำาเร็จในการทำางาน (X11) ด้านนโยบายและการบริหาร (X12) ด้านสภาพการ
ทำางาน (X13) ส่วนปัจจัยด้านการจัดการที่ส่งผลพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคลในหนว่ยงาน (X15) ดา้นความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้หนว่ยงานและวธิกีารควบคุม (X16) และดา้นสิทธหิรอื
ประโยชน์อื่นที่ได้รับจากหน่วยงาน (X17)
 สามารถสร้างสมการพยากรณ์ลกัษณะพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของขา้ราชการตำารวจ ชัน้ประทวน
ในสังกัดสถานีตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ได้ดังนี้
 Yi = 18.349 + 2.901( X10) + 2.417 (X11) + 1.121(X12) + 1.363(X13) + 1.454(X15) + 0.879(X16) 
+1.225(X17)

ตารางที่ 1 (ต่อ)
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กำาหนดให้
 Yi  = พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
 X10 = ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 X11 = ปัจจัยด้านความสำาเร็จในการทำางาน 
 X12 = ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร 
 X13 = ปัจจัยด้านสภาพการทำางาน 
 X15 = ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน
 X16  = ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้าหน่วยงานและวิธีการควบคุม
 X17 = ปัจจัยด้านสิทธิหรือประโยชน์อื่นที่ได้รับจากหน่วยงาน 

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีส่ง
ผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง
สามารถ พยากรณ์ได้ถูกต้องร้อยละ 89.1 
 ส่วนปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านการ
จัดการดา้นความกา้วหนา้ในตำาแหนง่หนา้ท่ีการงาน 
(X14) ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ตัวอย่าง

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศกึษา ปจัจยัทีใ่ชใ้นการปฏิบัตงิาน
ของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดสถานี
ตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ สามารถอภิปรายสรุปผล
ได้ดังนี้
 1. ปัจจัยด้านบุคคลซึ่งได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์
ใน การทำางาน ระดับเงินเดือน ระดับชั้นยศ และ
สายการปฏิบติัหน้าทีไ่ม่สง่ผลตอ่การปฏบัิตงิานของ
ข้าราชการตำารวจช้ันประทวนในสังกัดสถานีตำารวจ
ภูธรจังหวัดสุรินทร์ เช่นเดียวกับการศึกษาของ 
ลักขณา เปล่งขำา (2550) กรีพล ชนะวิเศษ (2551) 
และสังวร ลิ้มรส (2552)
 2. ปัจจัยด้านงานท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติ

งานของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัด
สถานีตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์มากที่สุด ได้แก่ 
ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ (X10) เนื่องจาก
ลักษณะงานของข้าราชการตำารวจในสังกัดตำารวจ
ภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน รักษากฎหมาย รักษาความ
สงบเรียบร้อย อำานวยความยุติธรรมทางอาญา ให้
บริการแก่ประชาชนและมีหน้าท่ีพิเศษที่ได้รับมอบ
หมาย จะเหน็ไดว้า่ขา้ราชการตำารวจเปน็ผูม้บีทบาท
สำาคัญที่ช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน อันนำามาซ่ึงความสุขของประชาชน 
ซ่ึงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถและได้ใช้ความรู้
และความสามารถอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้ได้ใช้ความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีระเบียบข้อบังคับและคำา
สั่งต่างๆ ในหน่วยงานเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ต้อง
ใช้ปฏิภาณ ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
ต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในกรณีมีการจับกุม
ผู้กระทำาผิด ในส่วนของการบริการต้องรวดเร็ว ถูก
ต้อง หากมคีวามผิดพลาดเกดิขึน้กจ็ะต้องได้รับโทษ 
ซ่ึงมีทั้งโทษ ทางอาญาและการพิจารณาทัณฑ์ทาง
วนิยั การทำางานจงึตอ้งอาศยัความละเอยีดรอบคอบ
ขณะเดียวกัน ก็ต้องมีความรวดเร็วในการให้บริการ 
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จงึเปน็งานทีต่อ้งเสีย่งกบัชือ่เสยีงและตำาแหนง่หนา้ที่
การงาน เจ้าหน้าที่ตำารวจทุกคนจึงต้องทำางานอย่าง
ระมัดระวังและต้องมีความอดทนอดกลั้น นอกจาก
นั้นยังปฏิบัติงานเกินกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน พบว่าจาก
สภาพปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำาให้
เกดิอาชญากรรมตา่งๆขึน้มาก มกีารทำาผดิกฎหมาย 
ผิดกฎจราจรของประชาชนมากขึ้นทำาให้เจ้าหน้าที่
ตำารวจต้องปฏิบัติงานหนักขึ้น เช่นเดียวกับทฤษฎี
แรงจูงใจของเฮอร์สเบอร์กท่ีกล่าวว่า ลักษณะของ
งานทีป่ฏิบตั ิคือ เป็นงานทีน่า่สนใจ งานทีต่อ้งอาศยั 
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ทา้ทายใหล้งมอืปฏบิตั ิเป็น
งานทีส่ามารถทำาตัง้แตต่น้จนจบได ้เปน็ปจัจยัทีจ่งูใจ
ให้คนชอบและรักงานที่ทำา สอดคล้องกับการศึกษา
ของกรีพล ชนะวิเศษ (2551) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำางานของ เจ้า
หน้าที่ตำารวจกองกำากับการสืบสวน กองบังคับการ
ตำารวจนครบาล 3 พบว่า แรงจูงใจในการทำางาน
ดา้นลกัษณะงานของเจา้หนา้ทีต่ำารวจกองกำากบัการ
สบืสวน กองบงัคบัการตำารวจนครบาล 3 อยูใ่นระดับ
มาก
 3. ปัจจัยด้านการจัดการ ที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนใน
สงักดัสถานตีำารวจภธูรจงัหวดัสริุนทรม์ากทีส่ดุ ไดแ้ก ่
ปจัจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลในหนว่ยงาน 
(X15) เนื่องจากในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
ตำารวจเป็นการปฏิบัติงานเป็นทีมจึงต้องมีความ
สมัพนัธท์ีด่กีบัเพือ่รว่มงานในทมี ในสว่นการทำางาน
กับเพื่อนร่วมงานนั้น ประเสริฐ เกสรมาลา (2529 ) 
แนะนำาว่าความสำาเร็จของการทำางานส่วนหนึ่งอยู่
ในระบบสี่ทิศเราย่อมมีเพื่อนหรือคนที่ทำางานอยู่ใน
ระดับเดียวกัน ซึ่งอาจจะอยู่ท้ังซ้ายและขวา หน้า
และหลัง เพื่อนในวันนี้อาจเป็นผู้บังคับบัญชาของ

เราในวันหน้า และอาจเป็นผู้สนับสนุนงานของเรา
เพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปสู่ตำาแหน่งที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไปได้
ทุกกรณี ความจำาเป็นของตำารวจท่ีจะต้องทำางาน
รว่มกับเพือ่นให้ได ้จงึถอืวา่มคีวามสำาคญัยิง่และควร
แก่ความสนใจ ในส่วนการทำางานกับผู้บังคับบัญชา 
เราควรสร้างความเชื่อใจไว้ตั้งแต่เริ่มแรกและตลอด
ไป เพราะผู้บังคับบัญชามีความสำาคัญ ในการให้
คุณให้โทษตามกฎ ข้อบังคับ และระเบียบแบบแผน
ต่างๆ ความสำาเร็จของการทำางานจะเกิดขึ้นได้โดย
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีเพื่อนช่วยเหลือผู้บังคับ - บัญชา
เห็นชอบ และได้รับการสนับสนุนด้วยความเต็มใจ
จากผู้ใต้บังคับบัญชา โดยส่วนรวมในปัจจุบันการ
ทำางานร่วมกันและประสานงานกันไม่ดีเท่าที่ควร 
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในองค์กร
เท่าที่ควร ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วม
งานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
เท่า ที่ควร ดังนั้นผู้บังคับบัญชาควรให้ความสำาคัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา รับรู้ถึง
ปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน 
เพื่อผู้บังคับบัญชาจะได้นำาไปแก้ไขหรือให้ข้อเสนอ
แนะ และจัดให้มีการพบปะสังสรรค์กันระหว่าง
หน่วยงานในองค์กรอย่างสมำ่าเสมอ ซ่ึงสอดคล้อง
กับการศึกษา ของธวัชกุล ยุคลธรรม (2553) ได้
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของข้าราชการตำารวจ สถานีตำารวจนครบาล
บางมด กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังานด้านความสัมพันธกั์บ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่นรว่มงานของของขา้ราชการ
ตำารวจ สถานีตำารวจนครบาลบางมด สังกัดกอง
บงัคบัการนครบาล 8 กองบญัชาการตำารวจนครบาล 
อยู่ในระดับมาก
 4. ปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
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ข้าราชการตำารวจช้ันประทวนในสังกัดสถานีตำารวจ
ภูธรจังหวัดสุรินทร์ คือปัจจัยด้านการจัดการด้าน
ความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่การงาน (X14) ซึ่ง
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่การ
งานเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 
ขา้ราชการตำารวจทุกคนยอ่มตอ้งการความกา้วหนา้
ในการทำางานกล่าวคือ ต้องการที่จะมีตำาแหน่งสูง 
ขึน้ เพราะการได้รบัความกา้วหนา้ในการทำางานนัน้
จะเปน็เครือ่งหมายหรอืสญัลกัษณ์ของการประกอบ 
คุณงามความดีที่คนอ่ืนสามารถมองเห็นได้ในการ
ปฏบิตังิานนัน้ สำาหรบัขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวน
ได้รับโอกาสในการเลื่อนเป็นชั้นสัญญาบัตรได้เมื่อ
มีอายคุรบ 53 ป ีและโดยการสอบคดัเลอืกเพือ่บรรจุ
เป็นข้าราชการตำารวจชั้นสัญญาบัตรซ่ึงเปิดสอบอยู่
เสมอ มีการพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
ตำารวจโดยจดัประชมุ อบรมอยา่งสมำา่เสมอ สว่นการ
พจิารณาการเลือ่นตำาแหนง่ของข้าราชการตำารวจชัน้
ประทวนนั้น มีการกำาหนดระเบียบชัดเจนตามวาระ 
แต่หากมีช่องทางอื่นในการเลื่อนระดับชั้นยศเป็น
ชั้นสัญญาบัตรนอกเหนือจากการสอบคัดเลือกซ่ึงมี
อัตราส่วนในการแข่งขัน ค่อนข้างสูง เช่น มีการส่ง
เสรมิใหข้า้ราชการตำารวจช้ันประทวนมกีารศกึษาใน
ระดบัทีส่งูขึน้ มวีฒุกิารศกึษาทีส่งูขึน้และปรบัเลือ่น
ระดับชั้นยศตามวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึน อาจทำาให้
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าท่ีการงาน 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำารวจช้ัน
ประทวน สอดคล้องกับการศึกษาของ เกษรา ชาวเรือ
(2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
ตำารวจจราจร กองบัญชาการตำารวจนครบาล 7 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้าน
โอกาสความกา้วหนา้มผีลตอ่การปฏบิตังิานในระดบั
ปานกลาง 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
 ข้อ เสนอแนะในการปฏิบั ติ งานของ
ข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดสถานีตำารวจ
ภูธรจังหวัดสุรินทร์ที่ได้จากการวิจัย มีดังนี้
 1.ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
   1.1 จากปัจจัยด้านความก้าวหน้าใน
ตำาแหน่งหน้าที่การงานไก้แก่ การได้เข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ ได้รับการส่ง
เสรมิการศึกษาตอ่จากผูบ้งัคบับญัชา การมโีอกาสได้
ไปศกึษาดงูานจากหนว่ยงานอืน่ๆ เพือ่เพิม่พนูความ
รู้และประสิทธิภาพในการทำางาน เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง จึงควรจัดการอบรม
เพื่อเพิ่มการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านภาษา 
กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม ทักษะในการปฏิบัติ
งาน 
  1.2 จากปัจจัยด้านสิทธิหรือประโยชน์
อืน่ทีไ่ด้รับจากหนว่ยงานได้แก ่การได้รับเงินเดือนที่
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและปริมาณงาน
ทีป่ฏบิตัอิยู ่การไดร้บัการบรกิารและสวสัดกิารต่างๆ
อย่างเพียงพอ การได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ การสนับสนุนอุปกรณ์
และเคร่ืองมือ เช่น อาวุธปืน วิทยุส่ือสาร อย่างเพียงพอ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง จึง
ควรจัดระบบการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับอัตรา
กำาลัง ความรู้ความสามารถ เพ่ิม/ปรับอตัรากำาลังให้
เพยีงพอต่อภาระงานทีป่ฏบิติั เพิม่อปุกรณเ์ครือ่งมอื 
ปรบัปรงุสวสัดกิารและผลตอบแทนใหม้คีวามเหมาะ
สมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  1.3 จากปัจจัยด้านสภาพการทำางาน
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่  มีการนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในหน่วยงาน 
การได้รับการสนับสนุนเครื่องมือเคร่ืองใช้ประจำา
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สำานักงานอย่างเพยีงพอ และการไดร้บัการสนบัสนนุ
ยานพาหนะและนำ้ามันเชื้อเพลิงอย่างเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในระดับ
ปานกลาง จึงควรจัดหาเช้ือเพลิง ยานพาหนะให้
เพียงพอและปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
 2. ข้อเสนอแนะต่อบุคลากร
   2.1 จากปัจจัยด้านสภาพการทำางาน 
ได้แก่ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนด้านต่างๆจาก
ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานในระดบัปานกลาง จึงควรทำางานแบบบรูณาการ
โดยมีความรว่มมือกบัภาคประชาชนและภาคเอกชน
  2.2 จากปัจจัยด้านความก้าวหน้าใน
ตำาแหน่งหน้าทีก่ารงาน ไดแ้ก ่การไดเ้ขา้รว่มประชมุ 
อบรม สัมมนาเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่ การมีโอกาส
ได้ไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสิทธิภาพในการทำางานเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง จึงควรมีการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยการเข้าร่วม
อบรมอย่างสมำ่าเสมอ
  2.3 จากปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ได้แก่ ได้รับการยอมรับ
จากเพือ่นรว่มงาน การไดร้บัความเอาใจใสแ่ละความ
เป็นกันเองจากผู้บังคับบัญชา บรรยากาศในองค์กร
เอ้ือและสนับสนุนการทำางานและการได้รับความ
ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยว
กับการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
ระดบัปานกลาง จงึควรมีการทำางานเปน็ทีม สามารถ
ทำางานเชื่อมโยงประสานกับผู้อื่นได้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมกีารศกึษาเปรียบเทยีบปจัจัยทีส่่ง
ผลต่อการปฏิบัติงานระหว่างข้าราชการตำารวจ
ชั้นประทวนและข้าราชการตำารวจชั้นสัญญาบัตร
 2. ควรมกีารศกึษาเปรียบเทยีบปจัจัยทีส่่ง
ผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำารวจระหว่าง
กองบัญชาการตำารวจภูธรแต่ละกองบัญชาการ
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