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ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
MORALE IN PERFORMING TASKS OF POLICE OFFICERS, KHAMTAKLA LOCAL POLICE
STATION SAKON NAKHON PROVINCE
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธร
คาตากล้า จังหวัดสกลนคร ประชากรกลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ที่
ปฏิบัติงานในปี 2558 จานวน 48 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีค่าความเชื่อ มั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .86 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ด้วยค่า t-test หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตจิ ะใช้ทดสอบแบบรายคู่แบบ Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลการวิจัย พบว่า
1. ขวัญกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัตงิ าน รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบต่องาน
ที่ปฏิบัติ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านก้าวหน้าใน
สายงาน ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน ด้านเงินเดือนและรายได้ ตามลาดับ
2. การเปรียบเทียบขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผล ได้ดังนี้
2.1 จาแนกตามคุณลักษณะด้านอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ขวัญกาลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมไม่มคี วามแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัตงิ าน
2.2 จาแนกตามคุณลักษณะด้านอายุราชการ ชั้นยศ และระดับการศึกษา พบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ทั้งในในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่มีความ
แตกต่างกัน
* นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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3. ระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ที่
ควรนาไปศึกษาหาแนวทางการเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรตาตากล้า
จังหวัดสกลนคร มีจานวน 3 ด้าน คือ 1) ด้านความก้าวหน้าในสายงาน 2) ด้านเงินเดือนและรายได้ และ 3) ด้านสภาพแวดล้อม
ของสถานที่ทางาน
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The purpose of this study was to investigate morale in performing tasks of police officers in the Khamtakla
Local Police Station, Sakon Nakhon province. The target group population was 48 police officers in the Khamtakla Local
Police Station, Sakon Nakhon province who were in service in 2015. A questionnaire was used as the instrument for
collecting data, whose entire reliability coefficient was .86 and statistics used in analysis of data were frequency,
percentage, mean, t-test and one-way ANOVA. The LSD (least significant difference) was used to make a pairwise
comparison. Statistical significant difference was determined at the .05 level
The findings disclosed as follows:
1. Morale in performing tasks of police officers, Khamtakla Local Police Station, Sakon Nakhon province as a
whole and each aspect as arranged by rank order of aspects respectively was: co-workers’ relations in performing
tasks, responsibility for the tasks, being respected, characteristic of assigned work, achievement of performance, career
advancement, working conditions of work place, and salary and income.
2. As the morale in task performance of police officers, Khamtakla Local Police Station, Sakon Nakhon
province was compared based on personal background, it can be concluded as follows.
2.1 As classified by age and average income per month, it was found that morale in performing tasks of
police officers, Khamtakla Local Police Station, Sakon Nakhon province as a whole was not different. Considering it by
aspect, the aspect of co-workers’ relations in performing tasks was found significantly different at the .05 level.
2.2 As classified by work experience, class/rank, and educational attainment, it was found that morale
in performing tasks of police officers, Khamtakla Local Police Station, Sakon Nakhon province both as a whole and each
aspect was found not different.
3. The degrees of morale in performing tasks of police officers, Khamtakla Local Police Station, Sakon
Nakhon province that should be brought to investigate a way to enhancement of morale in performing tasks of police
officers, Khamtakla Local Police Station, Sakon Nakhon province comprise 3 aspects, namely 1) advancement of career,
2) salary and income, and 3) working conditions of work place.

บทนา
ภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติในการควบคุมสังคมและบริการประชาชนนั้นมีความสาคัญยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติ บ้านเมือง และความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ดังนั้นงานตารวจถือว่ามีความสาคัญ เพราะเป็นการเริ่มต้นที่สามารถให้
ความยุติธรรม และการให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนได้ เจ้าหน้าที่ตารวจมีความสาคัญยิ่งต่อสังคมทั้งยังต้องทางาน
เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกชนชั้น ทุกอาชีพ ตลอด 24 ชั่วโมงของทุกวัน เพราะเจ้าหน้าที่ตารวจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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เกี่ยวข้องกับการบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง การปฏิบัติงานของตารวจจะเกิดผลกระทบโดยตรงต่อความ
สงบเรียบร้อยในการดารงชีพของประชาชนในสังคม ถ้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจเป็นไปอย่างดี มีประสิทธิภาพ
ประชาชนก็จะมีความรู้สกึ มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาการปฏิบัติงานและการให้บริการของตารวจจึงเป็นสิ่งที่
ประชาชนให้ความสนใจมาโดยตลอด และเป็นการยากที่จะปฏิบัตงิ านให้เป็นที่พอใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลักษณะงานของตารวจนั้นได้เกี่ยวข้องกับประชาชนอยูต่ ลอดเวลา และจะมีทั้งผู้ที่เสียผลประโยชน์และได้รับผลประโยชน์จาก
การปฏิบัตหิ น้าที่ของตารวจ (คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ. 2548 : 31)
การป้องกันและปรามปราบปัญหาอาชญากรรมรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ การแสวงหาความร่วมมือ
ในการปฏิบัตหิ น้าที่ของข้าราชการตารวจที่จะทาให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ตารวจและให้ความสาคัญเนื่องจากอาชญากรรมทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านชีวิต ร่างกาย รวมทั้งทรัพย์สิน
ของผู้ตกเป็นเหยื่อและบางครั้งความรุนแรงของอาชญากรรมทาให้เหยื่อสูญเสียแม้กระทั่งชีวิตซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อ สังคม
ตามมาอย่างมากมายในประเทศไทยอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่สาคัญเพราะสถิติการเกิด อาชญากรรมมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงของชาติ เพราะการก่ออาชญากรรมบางครั้งก็มี
ความมุ่งหมายที่จะทาลายความมั่นคงของชาติด้วย การดาเนินการปราบปรามอาชญากรรมในส่วนรับผิดชอบของสานักงาน
ตารวจแห่งชาตินั้น ตารวจประจาสถานีตารวจต่างๆ ทั้งนครบาลและภูธรเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการป้องกันและ
ปราบปราม งานในกิจการของเจ้าหน้าที่ตารวจประจาสถานีตารวจภูธรมีหลายประการด้วยกัน ดังนี้
ประการแรก เทิดทูน ปกป้องและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดารงไว้ซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ประการที่สอง การลดความรุนแรงและควบคุมปัญหาอาชญากรรม
และการปฏิบัติงานของตารวจให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ประการที่สาม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งผู้ค้า ผู้ผลิต
รายใหญ่และรายย่อยในชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกราย โดยการยึดทรัพย์สินของผู้ที่กระทาความผิดโดยยึดหลักกฎหมาย
ประการที่สี่ ยึด ประชาชนเป็ น ศูน ย์กลางในการปฏิบัติห น้าที่ และให้ ประชาชนมีส่ ว นร่ ว มและตรวจสอบการทางานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ (คณะกรรมการนโยบายตารวจแห่งชาติ. 2555 : 19)
การปฏิบัตหิ น้าที่ของสถานีตารวจได้จัดแบ่งสายงานออกเป็นสายงานต่างๆ เช่น งานด้านอานวยการและสนับสนุน,
งานด้านการจราจร,งานสืบสวน, งานสอบสวน และงานป้องกันปราบปราม ซึ่งงานด้านต่างๆ ของสถานีตารวจถือเป็นงานที่มี
ความสาคัญทุกด้านในการที่จะทาให้ประชาชนมีความมั่นใจและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัตงิ าน ของเจ้าหน้าที่ตารวจนั้นก็มีความสาคัญเช่นกัน ในส่วนของอานาจและหน้าที่ของตารวจได้กาหนดไว้ในระเบียบการ
ตารวจไว้หลายด้าน เช่น การรัก ษากฎหมายและการกระทาความผิดทางอาญาและที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ความสงบ
เรียบร้อยในประเทศเพื่อให้ประชาชนมีความสุข การบาบัดทุกข์บารุงสุขให้กับประชาชนและดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนและสาธารณะ การปฏิบัติงานหลายๆ ด้านของข้าราชการตารวจ เช่น การออกตรวจตราพื้นที่และออกไปเยี่ยม
เยียนประชาชนรวมถึงการออกแสวงหาความร่วมมือกับประชนในเขตรับผิดชอบออกไประงับเหตุ และอานวยความสะดวก
ด้านการจราจร การบริการประชาชนในการติดต่อราชการและการรับแจ้งความร้องทุกข์บนสถานีตารวจ (ศิลปะชัย พรายมี.
2550 : 2)
การปฏิบัตภิ ารกิจต่างๆ ให้สาเร็จลุล่วงนั้นสิ่งสาคัญนอกจากความรู้ความสามารถแล้วขวัญกาลังใจของผู้ปฏิบัตงิ านก็
มีความสาคัญไม่น้อย ขวัญกาลังใจเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้แต่เป็นที่รู้กันว่าถ้าหากผู้ปฏิบัติงานมีขวัญกาลังใจดี
ย่อมมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สาเร็จได้ ส่งผลให้มีการอุทิศตนและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานย่อมดีและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ แต่ในทางตรงกันข้าม หากผู้ปฏิบัตงิ านไม่มขี วัญกาลังใจไม่อุทิศตนและทุ่มเทตามที่ควรจะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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เป็น ผลการปฏิบัตงิ านไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การตารวจนั้น ขวัญกาลังใจเป็นสิ่ง
สาคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่มีวันสิ้น สุด ขณะเดียวกันพัฒนาการด้านต่างๆ ที่
เกิดขึ้นนาไปสู่รูปแบบพฤติการณ์และความซับซ้อนของปัญหาอาชญากรรม ทาให้ข้าราชการตารวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ยากลาบาก และเสีย่ งภัยทุกขณะ (สันต์ ศรุตานนท์. 2544 : 2)
การบริหารงานของเจ้าหน้าที่ตารวจนั้น เป็นรูปแบบที่มีความขัดแย้งกันเองระหว่างวัตถุประสงค์กับการปฏิบัติงาน
กล่าวคือ การไม่ประสานกลมกลืนระหว่างการปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะผู้รักษากฎหมายกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ รักษาความ
สงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนั่นคือ เจ้าหน้าที่ตารวจในฐานะผู้รักษากฎหมายจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิทักษ์สังคมตามพิชิตคน
พาลอภิบาลคนดี เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากอาชญากรรม ตารวจจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความหวั่นกลัว และ
จงเกลียดจงชังของเหล่ามิจฉาชีพ แต่เป็นมิตรที่ดีของสุจริตชนสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รักษาความสงบสุขของ
บ้านเมืองนั้น เป็นการปฏิบัตหิ น้าที่เพื่อเป็นเครื่องอานวยการรักษากฎหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้ประชาชนเคารพ
ปฏิบัติตามกฎหมาย การบรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบสังคม เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการสนองตอบความผาสุก และ
ความปลอดภัยแก่ประชาชนโดยตรง แต่อีกมุมหนึ่งของการปฏิบัติภารกิจของตารวจจะมีตารวจบางคนทาให้ภาพพจน์ของ
ข้าราชการตารวจเสื่อมเสีย เกิดความไม่ไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อตารวจต่อไป เช่น การไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ การทางาน
แบบเฉื่อยชาปัดความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างเจ้าหน้าที่ การเลือกบังคับบัญชาการใช้กฎหมายต่อบุคคลหรือ
คณะบุคคลเป็นบางกลุ่ม การปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะหาช่องทางช่วยเหลือผู้กระทาผิดกฎหมาย หลีกเลี่ยงการจับกุมหรือ
ลงโทษ การแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อานาจหน้าที่มิชอบ ได้แก่ การละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัตหิ น้าที่ให้สมกับตาแหน่งราชการ
การละเลยต่อกฎหมาย หรือกระทาผิดกฎหมายการปฏิบัติหน้าที่ทุจริต กดขี่ข่มเหงประชาชน พฤติกรรมของตารวจดังกล่าว
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทาให้การปฏิบัติงานต่อหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน
เท่าที่ควร ซึ่งอาจจะส่งผลต่อขวัญกาลังใจในการปฏิบัตงิ านของข้าราชการตารวจส่วนใหญ่ได้ (สุเมธ วรรณสวัสดิ.์ 2553 : 2)
จากความหลากหลายของงานหรือภารกิจขององค์กรตารวจจาเป็นต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานซึ่งวิธีการ
หนึ่งก็คือการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัตผิ ู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาว่าเจ้าหน้าที่ตารวจประจาสถานีตารวจภูธรมี
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัตงิ านและมีความมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์สันติราษฎร์ มีอุดมการณ์ที่จะปฏิบัตหิ น้าที่ มากน้อยเพียงใด
สถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ก็เช่นเดียวกันที่ได้มองเห็นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับข้าราชการ
ตารวจเป็นสิ่งสาคัญลาดับแรก ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุก ๆ ด้าน
จะทาให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อยประชาชนได้รับความสุขความพึงพอใจ ฉะนั้นข้าราชการตารวจจะต้องเป็นบุคลากรที่มี
ขวัญกาลังใจอยูใ่ นระดับที่สามารถทาให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายและภารกิจต่างๆ ได้ ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษา ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ สถานี
ตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร และผลการศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การในการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
โดยสามารถใช้เป็ นแนวทางในการสร้า งความจงรั กภั กดี ต่อองค์ การเพื่อ บารุง รัก ษาบุค ลากรที่ มีค วามรู้ ความสามารถ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ ค งความเป็ น สมาชิ ก ภาพขององค์ ก ารตลอดไป เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล โดยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
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1. เพื่อศึกษาระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัด
สกลนคร จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
3. เพื่อหาแนวทางการเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัด
สกลนคร

กรอบแนวคิดการวิจัย

บัณ

ขวัญกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรคาตากล้า
1) ความสาเร็จในการปฏิบัตงิ าน
2) การยอมรับนับถือ
3) ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ
5) ความก้าวหน้าในสายงาน
6) ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัตงิ าน
7) เงินเดือนและรายได้
8) สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน
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ปัจจัยส่วนบุคคล
1) อายุ
2) อายุราชการ
3) ระดับชัน้ ยศ
4) รายได้
5) ระดับการศึกษา
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ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีลาดับความต้องการของ Maslow (1970 : 85-89, อ้างถึงใน วสันต์ พลั่วพันธ์.
2550 : 20–21) ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (อ้างถึงใน สมพล คณานุเคราะห์. 2555) ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของ
สุทนต์ กระจ่างจิต (2553 : 48-49) มาประยุกต์และบูรณาการ สรุปเป็นกรอบแนวคิดเพื่อกาหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ได้ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Independent Variable)
(dependent Variable)

แนวทางการเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรตาตากล้า จังหวัดสกลนคร
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ศึกษาขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัด
สกลนคร ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบสารวจ (Survey Research) เพื่อให้ผลวิจัยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้กาหนด
แหล่งข้อมูล และดาเนินการตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร จานวน 48 นาย โดยแยกเป็น
1) ข้าราชการตารวจชัน้ สัญญาบัตร จานวน 30 นาย
2) ข้าราชการตารวจชัน้ ประทวน จานวน 18 นาย
ทั้งนีผ้ ู้วิจัยเจาะจงที่จะใช้บุคลากรทั้งหมดเป็นหน่วยวิเคราะห์ จึงไม่ได้มีการสุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึน้ เอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) โดยมีข้อคาถามในประเด็นต่อไปนี้คือ อายุ อายุราชการ ระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา และรายได้ ข้าราชการ
ตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธร
คาตากล้า จังหวัดสกลนคร จานวน 8 ด้าน คือ
1) ความสาเร็จในการปฏิบัตงิ าน
2) การยอมรับนับถือ
3) ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ
5) ความก้าวหน้าในสายงาน
6) ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัตงิ าน
7) เงินเดือนและรายได้
8) สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน
แบบสอบถามตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยการหาคุณภาพเครื่องมือ
และไปทดลองใช้กับข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรวานรนิวาส จานวน 30 ชุด ก่อนมาใช้ทดสอบกับสถานีตารวจภูธร
คาตากล้าจานวน 48 ชุด โดยการแบ่งระดับขวัญและกาลังใจเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนีไ้ ด้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อขออนุญาตไปยังผู้กากับการสถานี
ตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ที่ผู้วิจัยใช้เป็นเป้าหมาย
2. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับกลับคืน จานวน 48 ฉบับ
3. นาแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 48 ฉบับ มาบันทึกลงในโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่ อ
ประมวลผลข้อมูลที่ได้จัดเก็บและคานวณหาค่าทางสถิติตอ่ ไป
สถิตใิ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูล โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพรรณนาข้อค้นพบ
จากการวิจัย และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยแยกสถิตอิ อกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. สถิตพิ รรณนา (Descriptive statistics)
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1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies) บรรยายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยมีข้อคาถามในประเด็นต่อไปนี้คือ อายุ อายุราชการ
ระดับชั้นยศ และรายได้ ข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ระดับขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบัตหิ น้าที่ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร
2. สถิตอิ า้ งอิง (Inferential statistics)
เพื่อเปรียบเทียบระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า
จังหวัดสกลนคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผู้วิจัยใช้สถิติ t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 กรณีที่ตัวแปรอิสระมี 2 กลุ่ม
และสถิติ F-test ชนิด การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุ่ม
เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยทาการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheff’s test)
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สรุปผลการวิจัยเรื่อง ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัด
สกลนคร ดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีอายุ 41–50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.58 มีอายุราชการ 11 – 20 ปี
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.17 ส่วนใหญ่มีชั้นยศ ชั้นสัญญาบัตร คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 –
30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.58 และมีการศึกษาในระดับที่ต่ากว่าปริญญาตรี มากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 47.92
2. ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร โดย
ภาพรวมและรายด้า นอยู่ในระดับมากคื อ ด้านความสัมพัน ธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ด้านความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านความสาเร็จในการปฏิบัตงิ าน
ด้านก้าวหน้าในสายงาน ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน ด้านเงินเดือนและรายได้ ตามลาดับ โดยสรุปผลในแต่ละด้าน
ได้ดังนี้
2.1 ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน มีขวัญกาลังใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีขวัญกาลังใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีความพอใจในตาแหน่งงานที่ท่านรับผิดชอบ
อยู่ทุกวันนัน้ รองลงมาคือ ท่านรู้สกึ ว่างานที่สาเร็จได้นั้นเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ผู้บังคับบัญชาให้คาชมเชยเมื่อท่านปฏิบัตงิ าน
2.2 ด้านการยอมรับนับถือ มีขวัญกาลังใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีขวัญ
กาลังใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานแต่
ละครัง้ รองลงมาคือ ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชน ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านได้รับการยกย่องชมเชย
จากผลงานที่ท่านปฏิบัติ
2.3 ด้านลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย มีขวัญกาลังใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ งานที่ท่านปฏิบัติอยู่เหมาะสมและตรงกับความสามารถของท่าน มีขวัญกาลังใจในระดับ
มาก รองลงมาคือ งานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น่าเบื่อ มีขวัญกาลังใจในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ท่านไม่ตอ้ งการที่จะย้ายไปทางานในสังกัดอื่น มีขวัญกาลังใจในระดับปานกลาง
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2.4 ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ มีขวัญกาลังใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มีขวัญกาลังใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่า นมีความเข้าใจงานในหน้าที่ ที่ท่านรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน รองลงมาคือ ท่านยินดีเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อความสุขส่วนรวม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่าน
ได้รับมอบหมายงานอย่างเหมาะสมแล้วในการปฏิบัตงิ าน
2.5 ด้านก้าวหน้าในสายงาน มีขวัญกาลังใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีโอกาสในการเรียนรู้งานเพิ่มขึ้นในขณะปฏิบัติงาน มีขวัญกาลังใจในระดับมาก รองลงมาคือ
ผู้บังคับบัญชามีส่วนให้มโี อกาสก้าวหน้าในอาชีพ หน้าที่การงาน มีขวัญกาลังใจในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
หน่ ว ยงานของท่ า นมี ค วามยุ ต ธรรมในการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบประจ าปี มี ข วั ญ ก าลั ง ใจในระดั บ ปานกลาง
2.6 ด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน มีขวั ญกาลังใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีขวัญกาลังใจในระดับมาก ทุกข้อ โดยข้อที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด คือ เพื่อนร่วมงานของท่านมีความเป็น
กันเองในการทางาน รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานของท่านมีส่วนสาคัญมากในการทางาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
เพื่อนร่วมงานของท่านเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัตงิ านได้
2.7 ด้านเงินเดือนและรายได้ มีขวัญกาลังใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มี
ขวัญกาลังใจในระดับปานกลาง ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายและเงินสวัสดิการ มีความ
เหมาะสม รองลงมาคือ เงินสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิที่ควรจะได้รับสามารถเบิกได้อย่างรวดเร็ว ทันตามความจาเป็น ส่วนข้อ
ที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าทางานล่วงเวลา ค่าเสี่ยงภัยต่างๆ ที่ได้รับในปัจจุบัน มีความเหมาะสม
2.8 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน มีขวัญกาลังใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า มีขวัญกาลังใจในระดับปานกลาง ทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานที่ทางานของท่านมีสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่เหมาะแก่การทางาน รองลงมาคือ มีความชัดเจนในการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน
ส่วนข้อที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เครื่องมือและอุปกรณ์สานักงานเพียงพอต่อการทางาน
3. การเปรียบเทียบขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัด
สกลนคร จาแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผล ได้ดังนี้
3.1 จาแนกตามคุณลักษณะด้านอายุ พบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจสถานี
ตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน จึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ ยโดยใช้วธิ ีของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test)
3.1.1 เมื่อเปรียบเทียบขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า
จังหวัดสกลนคร ด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัตงิ าน จาแนกตามคุณลักษณะด้านอายุ เป็นรายคู่ดว้ ยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe, s test) พบว่า ข้าราชการตารวจกลุ่มอายุต่างๆ มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านความสัมพันธ์ของ
ผู้ร่วมงานในการปฏิบัตงิ าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 มีจานวน 1 คู่ คือ ข้าราชการตารวจที่มีอายุ 31
– 40 ปี มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ สูงกว่า ข้าราชการตารวจที่มอี ายุ 20 – 30 ปี
3.2 จาแนกตามคุณลักษณะด้านอายุราชการ พบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ทัง้ ในในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่มคี วามแตกต่างกัน
3.3 จาแนกตามคุณลักษณะด้านชั้นยศ พบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ทุกด้าน ไม่มคี วามแตกต่างกัน
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3.4 จาแนกตามคุณลักษณะด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน แต่
เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการ ของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) ไม่พบรายคู่ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนใด ๆ ที่
มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ ในด้านความสัมพันธ์ของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3.5 จาแนกตามคุณลักษณะด้านระดับการศึกษา พบว่า ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต ารวจสถานี ต ารวจภู ธรค าตากล้ า จั ง หวั ด สกลนคร ทั้ ง ในในภาพรวม และรายด้ า น ทุ ก ด้ า น ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
4. ข้ า ราชการต ารวจ สถานี ต ารวจภู ธรค าตากล้ า จั ง หวั ด สกลนคร มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร สามารถ
สรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
4.1 ควรมีการปรับปรุง พัฒนาระบบการพิจารณาเลื่อนขั้นตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงานรับผิดชอบ มีความเป็นธรรม และโปร่งใส
4.2 หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค ควรจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัตหิ น้าที่ ค่าน้ามัน ยานพาหนะ
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4.3 หน่วยงานควรมีการวางแผนวางระบบเกี่ยวกับเวรผลัดเปลี่ยนหรือระบบการทางาน ที่ชัดเจนเป็นระบบ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ มีวันหยุดงานที่เหมาะสม มีเวลาพักผ่อน และอยู่กับครอบครัว
4.4 ผู้บังคับบัญชาควรเอาใจใส่ ดูแลความเป็นอยู่ และการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในชุดต่างๆ เป็นประจา
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ านให้แก่เจ้าหน้าที่
4.5 หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ควรให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ มีคุณภาพ และพร้อมใช้งาน
5. ระดับขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจสถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ที่
ควรนาไปศึกษาหาแนวทางการเสริมสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรตาตากล้า
จั ง หวั ด สกลนคร มีจ านวน 3 ด้ า น คื อ 1) ด้ า นความก้ า วหน้า ในสายงาน 2) ด้ า นเงิ น เดือ นและรายได้ และ 3) ด้ า น
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน โดยสรุปผลในแต่ละด้าน ได้ดังนี้
5.1 ด้านความก้าวหน้าในสายงาน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมและให้โอกาสข้าราชการตารวจได้มี
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และหน้าที่การงาน ด้วยความเป็นธรรม ควรพิจารณาความดีความชอบประจาปี ด้วยความเป็นธรรม
ควรส่งเสริมและให้โอกาสข้าราชการตารวจให้ศึกษาอบรมต่อในวิชาชีพเพิ่มเติม ควรส่งเสริมและให้โอกาสข้าราชการตารวจ
ได้มีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่ง หน้าที่การงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม ด้วยความเป็นธรรม
5.2 ด้านเงินเดือนและรายได้ ได้แก่ ควรมีการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับในปัจจุบัน
ให้ถูกต้องตามที่ระเบียบกาหนด และเหมาะสมการจัดสวัสดิการให้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายและเงินสวัสดิการ ควรดาเนินการให้
ถูกต้องตามที่ระเบียบกาหนด และเหมาะสม ควรมีการแบ่งงานและความรับผิดชอบของแต่ละแผนกให้มี ความเหมาะสมกับ
งานที่ปฏิบัติ และเงินเดือนที่ได้รับ ผู้บริหารควรกากับกาชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรดาเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับสามารถเบิกได้อย่างรวดเร็ว ทันตามความจาเป็น ควรมีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทางานล่วงเวลา ค่า
เสี่ยงภัยต่างๆ ที่ได้รับในปัจจุบัน ให้ถูกต้องตามที่ระเบียบกาหนด และเหมาะสม
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5.3 ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน ได้แก่ ควรจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะแก่การ
ทางาน ควรจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สานักงานให้เพียงพอต่อการทางาน ควรมีการแบ่งงานและความรับผิดชอบของแต่ละ
แผนกให้มี ความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ โดยจัดทาแผนอัตรากาลัง และกาหนดตาแหน่ง อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ควร
จัดหาอุปกรณ์อานวยความสะดวกให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการทางาน ควรจัดที่นั่งในห้องทางานให้มีความเหมาะสม
กว้างขวาง ไม่แออัด
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1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 สถานีตารวจภู ธรคาตากล้ า จัง หวั ดสกลนคร ควรเสริ มสร้า งขวัญ และก าลั งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรตาตากล้า จังหวัดสกลนคร ด้านความก้าวหน้าในสายงาน โดยส่งเสริมและให้โอกาส
ข้าราชการตารวจได้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และหน้าที่การงาน ด้วยความเป็นธรรม ยุติธรรมในการพิจารณาความดี
ความชอบประจาปี
1.2 สถานีต ารวจภูธรคาตากล้า จัง หวัด สกลนคร ควรเสริม สร้า งขวั ญและกาลัง ใจในการปฏิบัติห น้าที่ ของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรตาตากล้า จังหวัดสกลนคร ด้านเงินเดือนและรายได้ โดยจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับในปัจจุบัน ให้ถูกต้องตามที่ระเบียบกาหนด และเหมาะสม ควรมีการแบ่งงานและความรับผิดชอบของ
แต่ละแผนกให้มี ความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และเงินเดือนที่ได้รับ ผู้บริหารควรกากับกาชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควร
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ตามสิทธิที่ควรจะได้รับสามารถเบิกได้อย่างรวดเร็ ว ทันตามความจาเป็น และ
ดาเนินการค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าล่วงเวลา ค่าเสี่ยงภัย ให้มีความเหมาะสม
1.3 สถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ควรเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจภูธรตาตากล้า จังหวัดสกลนคร ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ ทางาน โดย ควรจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เหมาะแก่การทางาน ควรจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สานักงานให้เพียงพอต่อการทางาน
ควรมีการแบ่งงานและความรับผิดชอบของแต่ละแผนกให้มี ความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ มีความชัดเจนในการมอบหมายงาน
จัดอุปกรณ์อานวยความสะดวก รวมทั้งการจัดที่นั่ง ให้มีความเหมาะสม ไม่แออัด
1.4 สถานีตารวจภูธรคาตากล้า จังหวัดสกลนคร ควรเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ตารวจ สถานีตารวจภูธรตาตากล้า จังหวัดสกลนคร ในภาพรวมให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อลดความต้องการของข้าราชการ
ตารวจที่จะย้ายไปทางานในสังกัดอื่นให้น้อยลง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษากาลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจในสถานีตารวจนครบาลอื่นๆ
เพื่อนามาเปรียบเทียบถึงระดับ กาลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ ว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกัน
อย่างไร และควรศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อระดับกาลังขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจ เพื่อขยายกรอบ
แนวคิดในส่วนของตัวแปรอันเป็นสาเหตุให้มหี ลากหลายมากยิ่งขึน้
2. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิ านของข้าราชการตารวจเพื่อนาเป็นข้อมูลประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่การพัฒนาการปฏิบัตงิ านในองค์กรตารวจต่อไป
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม และยุติธรรมของข้าราชการ
ตารวจ
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