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ความพงึพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจ 

กองกาํกบัการ 1 กองบังคับการปราบปราม 

THE PERFORMANCE IN SATISFACTION DUTIES OF POLICE OFFICERS IN 

SUB DIVISION 1 CRIME SUPPRESSION DIVISION 

ภทัรานี  ศรีประมวล 1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการวิจยัในคร้ังน้ีคือ เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปัจจยั

ส่วนบุคคล (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยในการปฏิบัติหน้าท่ี (3) ศึกษาความ 

สัมพนัธ์ของความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อความความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม 

กลุ่มตวัอยา่งเป็น ขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม 

จาํนวน  132 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลคือ การรายงานค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าตํ่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน, t-Test, F-Test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ

วเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กอง

บงัคบัการปราบปราม  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุอยู่ระหว่าง 51-55 ปี  ระดับ

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  สถานภาพสมรส  มีอายุราชการมากกวา่  20  ปี  ทาํงาน

อยูใ่นตาํแหน่งป้องกนัปราบปราม  และมีรายไดอ้ยูท่ี่ 20,001-30,000 บาท 

_______________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ผลการวจัิยพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา  สถานภาพ  อายรุาชการ 

ตาํแหน่งงานและรายไดท่ี้แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ี

ของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม 

2. ปัจจยัในการปฏิบติัหน้าท่ี ด้านประชาชน ด้านลักษณะของงาน ด้าน

สภาพแวดล้อมในการทาํงานในสํานกังาน  ด้านการยอมรับ ด้านเงินเดือน เบ้ียเล้ียง

และสวสัดิการ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการ

ตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม 

3. ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเต็มใจและทุ่มเทในการทาํงานให้

องค์กร และดา้นความจงรักภกัดีกบัองคก์ร  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้านความเช่ือมัน่อย่างสูงในองค์กร ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี, ตาํรวจ 

ABSTRACT 

 The purpose of this research to study (1) the differences in personal factors  

(2) the relationship of the factors in the performance of duties (3) the relationship of 

organizational commitment affect the performance in satisfaction duties of  Police 

Officers in Sub Division 1  Crime Suppression Division. 

Sample. 1 Division of Police Crime Suppression Division. 132 people. The 

research tools used in the questionnaire. And data analysis using SPSS for Social 

Science Research. The statistics used in data analysis. Reporting frequency, 

percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation, t-Test, F-Test, 

one-way analysis of variance. And multiple regression analysis (MRA) at the 

significance level of 0.05. 
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 The results showed that the samples of Police Officers in Sub Division 1  

Crime Suppression Division. Most are male. Aged between 51-55 years lower than 

Bachelor’s Degree education, marital status, worked longer more than 20 years 

working in the suppression. And income is. 20,001 to 30,000 THB 

Test results indicated that the hypothesis. 

 1st. Individual factors, including gender, age, civil service status, age, 

education, position and income differences. Not affect the performance in 

satisfaction duties of  Police Officers in Sub Division 1 Crime Suppression Division 

 Factor in the performance of the public in the nature of the work. Working 

in an office environment. The acceptance. The salary, allowances and benefits not 

related to the performance in satisfaction duties of Police Officers in Sub Division 1  

Crime Suppression Division  

 Factor organizational commitment  the willingness and commitment to 

work for the organization and loyalty to the organization  related to the performance 

in satisfaction duties of Police Officers in Sub Division 1 Crime Suppression 

Division. Statistically significant at the 0.05 level. Their confidence in the 

organization  not related to the performance in satisfaction duties of police officers. 

Keywords: The performance in satisfaction duties., Police 

บทนํา 

 ปัจจุบันรูปแบบในการกระทําผิดของคนร้ายหลากหลายและแยบยลมากขึ้น 

รวมถึงปัญหาทางสังคมหลายอย่าง เช่น  คดียาเสพติด  คดีอาชญากรรม ทําให้สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติมีความจําเป็นต้องปรับระบบการทาํงานให้ทนักบัสถานการณ์ปัจจุบัน 

กองกาํกบัการ  1  กองบงัคบัการปราบปราม ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงสังกดั 

กองบญัชาการตาํรวจสอบสวนกลาง  สํานกังานตาํรวจแห่งชาติ มีหน้าท่ีในการป้องกนั

และปราบปรามปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งสืบสวนสอบสวน การกระทาํผิดท่ีมีโทษ

ทางอาญา  จาํเป็นตอ้งใช้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความกลา้หาญ ขยนั อดทน อดกลั้น  ซ่ือสัตย ์
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ซ่ือตรงเท่ียงธรรม มีความน่าเช่ือถือ มีทศันคติในการทาํงานท่ีดี มีวินยัและทกัษะใน

การทาํงานท่ีดี   เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจปฏิบติังานอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถ จึงควร

สนบัสนุนการปฏิบติังานและจดัระบบการทาํงาน ให้เกิดความสมดุลระหวา่งประสิทธิผล

และความพึงพอใจในการทาํงาน รวมถึงการส่งเสริมใหมี้การพฒันาความรู้ความสามารถ

และเปิดโอกาสให้ทุกระดบัชั้นแสดงความคิดเห็น  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง ทนัท่วงที สามารถป้องกนัและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม

ท่ีเกิดข้ึนได ้

วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความความพึง

พอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกับการ 1 กองบงัคบัการ

ปราบปราม 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของข้าราชการตาํรวจกองกาํกับการ 1 กองบงัคบัการ

ปราบปราม 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของความผกูพนัต่อองคก์รท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ  1 กองบงัคบัการปราบปราม 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัคาดหวงัวา่จะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี  

1. ทาํใหท้ราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ  

 2. ทาํให้ทราบถึงความผกูพนัต่อองค์กรของขา้ราชการตาํรวจ เพื่อนาํไปใช้

เป็นขอ้มูลประกอบการสนบัสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีและจดัระบบการทาํงาน ให้เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงสุด 

 3. เพื่อนาํผลการวจิยัไปแกไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ี

ของขา้ราชการตาํรวจ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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สมมติฐานของการวจัิย    

 1.ปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายรุาชการ   

ตาํแหน่งงาน รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

ขา้ราชการตาํรวจ  

2. ปัจจยัในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดา้นประชาชน ดา้นลกัษณะของงาน ดา้น 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานในสํานกังาน  ดา้นการยอมรับ ดา้นเงินเดือน เบ้ียเล้ียง 

สวสัดิการ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ  

3. ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทในการทาํงานให ้

องค์กร ด้านความเช่ือมั่นอย่างสูงในองค์กร ด้านความจงรักภกัดีกับองค์กร มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ  
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กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

นกัวิชาการและผูศึ้กษาวิจยัต่างๆ ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานมาแลว้นั้น อาจสรุปไดว้่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็นความรู้สึก

นึกคิดภายในรวมถึงทศัคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีทาํอยูน่ั้น ต่อเม่ือบุคคลนั้นไดรั้บ

การตอบสนองต่อความตอ้งการ (demand needs) ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจอยา่ง

สมเหตุสมผล ก็จะทาํใหบุ้คคลนั้นพร้อมท่ีจะปฏิบติังานตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

ปัจจัยส่วนบุคคล 

      เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ  

อายรุาชการ  ตาํแหน่งงาน  รายได ้

ปัจจัยในการปฏิบัติหน้าที่ 

     - ดา้นประชาชน 

     - ดา้นลกัษณะงาน 

     - ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใน 

สาํนกังาน 

      - ดา้นการยอมรับ 

      - ดา้นเงินเดือน เบ้ียเล้ียง และสวสัดิการ 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ

สังกดั กองกาํกบัการ 1 กอง

บงัคบัการปราบปราม 

 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

     - ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทในการ

ทาํงานใหอ้งคก์ร 

     - ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งสูงในองคก์ร 

     - ดา้นความจงรักภกัดีกบัองคก์ร 

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 



106 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีอยู ่10 ประการดว้ยกนั 

อญัชลี ศรีสวสัด์ิ(อา้งถึงกิตติพฒัน์ อินทรเกษตร,2541, หนา้ 10-11)โดยเรียงตามลาํดบั

ดงัน้ี 

1.  ความมัน่คงในงาน (security)  

2. โอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน (opportunity for advancement)  

3.  องคก์ารและการจดัการ (company and management)  

4. เงินเดือน (salary)  

5. ลกัษณะงานท่ีทาํ (intrinsic aspect of the job)  

6. การนิเทศงาน (supervision)  

7.  ลกัษณะทางสังคมของงาน (social aspect of the job)  

8.  การติดต่อส่ือสาร (communication)  

9.  สภาพการทาํงาน (working condition)  

10. ผลประโยชน์เก้ือกลูต่างๆ (benefits)  

แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

เป็นทศันคติหรือความรู้สึกท่ีสมาชิกมีต่อองคก์าร เป็นการประเมินองคก์ารใน

ทางบวก ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพนัระหว่างบุคคลนั้นกบัองค์การ และเป็นความ

ตั้งใจท่ีจะทาํงานให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร (ขนิษฐา ไตรยปั์กษ,์ 2548, หนา้ 32) 

หรือ เป็นความเตม็ใจของบุคลากรในการรักษาความเป็นสมาชิกภาพให้อยูใ่นองคก์าร

ต่อไป รวมถึงการมีเจตคติท่ีหนกัแน่นและเป็นไปในทางบวก (Positive attitude) ต่อ

องค์การ ตลอดจนมีความเต็มใจท่ีจะยอมสละความสุขบางส่วนของตนเอง เพื่อให้

องคก์ารบรรลุเป้าหมาย ประกอบดว้ยลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. มีความเช่ืออยา่งสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร  

2. มีความเตม็ใจทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน เพื่อ

ผลประโยชน์ขององคก์าร  

3. มีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะพยายามรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิก

ขององคก์าร  
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แนวคิด ทฤษฎแีรงจูงใจของเฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (Herzberg’s dual 

factortheory) 

 เฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (Frederick Herzberg) นกัจิตวิทยาไดคิ้ดคน้ทฤษฎี

แรงจูงใจในการทาํงาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางในวงการบริหาร มีช่ือเรียก

แตกต่างกนัออกไป  คือ Motivation-maintenance หรือ Dual factor theory หรือ The 

motivation hygiene theory 

เฮอร์ซเบอร์ก กล่าวว่ามีปัจจยัอยู่ 2 ประการ ท่ีเป็นแรงจูงใจทาํให้คนอยาก

ทาํงาน คือ ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator factors) และปัจจัยคํ้าจุน หรือ

ปัจจัยสุข-อนามัย (Hygiene factors) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator factors)เป็นปัจจยัท่ีจะนาํไปสู่ความ

พึงพอใจในการทาํงาน มีอยู ่5 ประการ คือ  ความสําเร็จของงาน, การยกยอ่งนบัถือ

หรือการยอมรับ, ลกัษณะของงาน, ความรับผิดชอบ และ ความกา้วหนา้ในตาํแหน่ง

การงาน  

ปัจจัยคํา้จุน หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานและเป็นปัจจยัท่ีจะสามารถป้องกนัการเกิดความไม่พึงพอใจ

ในการทาํงาน ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหารงาน, เงินเดือนหรือค่าจา้งแรงงาน, 

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา, ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา, ความสัมพนัธ์กบั

เพื่อน, สถานภาพในการทาํงาน, วิธีการปกครองบงัคบับญัชา, ความมัน่คงในการ

ทาํงานและสถานะของอาชีพ  

โอภาส  สีทิน (2553)  กล่าววา่ ระดบัความสามารถในการปฏิบติังานดา้น

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของตาํรวจภูธรในจงัหวดัพิจิตรอยู่ในระดบัมาก 

ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้ าจุนกับความสามารถในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมพบวา่มีความสัมพนัธ์ระดบัสูง และส่งผลต่อความสามารถใน

การปฏิบติังาน ซ่ึงปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการปฏิบติังานได้แก่ 

การปกครองบงัคบับญัชา ความสําเร็จของงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความมัน่คง

ในงานและลกัษณะของงาน 
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ภสัพร  บุญศิลป์ (2553)  กล่าววา่  การรับรู้ดา้นการบริหารคุณภาพโดยรวม

ทัว่ทั้งองคก์าร (TQM)  ของพนกังานบริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ดา้น

การให้ความสําคญักบัลูกคา้ ดา้นการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และดา้นการทาํงานเป็น

ทีมอยูใ่นระดบัมาก  ความพึงพอใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั ไม่วา่จะเป็นดา้น

ลกัษณะงาน ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  ดา้นสภาพการทาํงาน  และดา้นผลตอบแทนและ

สวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ร้อยตาํรวจเอกสมบติั ครุฑธา(2550) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของข้าราชการตาํรวจชั้นสัญญาบตัรสังกดัตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดย

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจท่ีมีเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา ระยาเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัชั้นยศท่ีต่างกนั มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ส่วนรายได้ท่ีต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

แตกต่างกนั 

 ร้อยตาํรวจเอกฤทธี  ปานดาํ (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของเจา้หน้าท่ี

ตาํรวจฝ่ายสืบสวนในเขตกองกาํกบัการตาํรวจนครบาล 5-6  ต่อการปฏิบติังานดา้น

การสืบสวนคดียาเสพติด  ผลการวิจยัพบวา่  ความพึงพอใจดา้นปัจจยัภายในองคก์าร  

ดา้นปัจจยัภายนอกองคก์าร  การปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดียาเสพติดมีผลทางบวก

ต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ อายรุาชการ  เงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีในงาน

สายสืบสวน ไม่มีผลต่อการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดียาเสพติด 

วธีิการดําเนินการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงสํารวจบรรยาย (Descriptive Research 

Method) มีวตัถุประสงค์คือเพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี,ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัในการปฏิบติัหนา้ท่ี

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีและศึกษาความสัมพนัธ์ของความผกูพนั

ต่อองคก์รท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ  
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กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรไดแ้ก่เจา้หนา้ท่ีตาํรวจกองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม 

จาํนวน 200 คน กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี จาํนวน 132 คน 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นกองกาํกบัการ  

1 กองบงัคบัการปราบปราม จาํนวน 132 คน โดยขอความช่วยเหลือจากขา้ราชการ

ตาํรวจให้ตอบแบบสอบถาม และนาํแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และลงรหสัเพื่อประมวลผลขอ้มูลต่อไป 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเร่ืองความพึงพอใจในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของ ขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม โดย

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ลกัษณะขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อายรุาชการตาํแหน่งงาน และรายได ้  

 ตอนท่ี 2 ลกัษณะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในเก่ียวกบัปัจจยัในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ  

ตอนท่ี  3 ลกัษณะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผูกพนัต่อองค์กรของขา้ราชการ

ตาํรวจ  

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัได้นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน หลงัจากนั้นได้นาํขอ้คาํถามท่ีผ่านการ

ทดสอบ มาออกเป็นแบบสอบถาม และนาํไปทดลองใช้ (Pretest) กบับุคคลทัว่ไป

จาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จากนั้นนาํผลของขอ้มูลท่ีไดม้า 

ทดสอบวเิคราะห์หา 

1. ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยทดสอบ ค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (Index of item objective congruence test) ระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์

โดยผูเ้ช่ียวชาญ  
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2. ค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดั (Reliability) โดยวิธีหาค่า สัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า 

(Alpha Coefficient) ของครอนบราค ( Cronbach)   

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังจากท่ีได้ทาํการเก็บข้อมูลท่ีได้จากการตอบ

แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 132 ตวัอยา่ง มาลงรหสัขอ้มูลและวิเคราะห์ตวั

แปรต่าง ๆ ตามวตัถุประสงค์โดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ (Statistical Packet for The Social Sciences) โดยแบ่งการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลซ่ึงประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับ

การศึกษา, สถานภาพ, อายรุาชการ, ตาํแหน่งงาน และรายได ้โดยการทดสอบใชส้ถิติ

เชิงอา้งอิง (inferential statistic) คือ t-Test, F-Test และ One Way ANOVA (Post Hoc 

Multiple Comparisons Scheffe) ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของ ข้าราชการตาํรวจ   

กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม หรือไม่  

2. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการปฏิบติัหน้าท่ี, ปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองค์กร  

และความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ โดยการทดสอบใชส้ถิติ

เชิงบรรยาย (descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าตํ่าสุด (minimum), ค่าสูงสุด (maximum), 

ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อบรรยาย

คุณลกัษณะของความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่างๆ วา่มีความสัมพนัธ์

กบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กอง

บงัคบัการปราบปรามหรือไม่ 

3. วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการปฏิบติัหน้าท่ี, ปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองค์กร 

และความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ โดยการทดสอบใชส้ถิติ

เชิงอา้งอิง (inferential statistic) ใชคื้อ Multiple Regression Analysis (MRA) ท่ีระดบั

นยัสาํคญั 0.05 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นต่าง ๆ ของการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความ
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พึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ ขา้ราชการตาํรวจ กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการ

ปราบปราม หรือไม่  

การวเิคราะห์และสรุปผล  

 1.ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  

1.1  ประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.6 อายุอยูร่ะหวา่ง 

51-55 ปี ร้อยละ 25.0 รองลงมาอายุระหวา่ง 41-45 ปี ร้อยละ 17.4  ระดบัการศึกษาตํ่า

กวา่ปริญญาตรี  ร้อยละ  47.0 สถานภาพสมรส  ร้อยละ 67.4  อายุราชการมากกวา่  20 

ปี ร้อยละ 46.2  ทาํงานในตาํแหน่งป้องกนัปราบปราม ร้อยละ 48.5  มีรายไดอ้ยู่

ระหวา่ง  20,001-30,000  บาท  ร้อยละ  54.5   

1.2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการตาํรวจ  พบวา่ปัจจยั

ด้านท่ีมีค่าสูงสุดคือด้านลักษณะของงาน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 7.4773 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.58587  รองลงมาคือดา้นประชาชน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.3758  ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.98944  ดา้นท่ีมีค่าตํ่าสุดคือ ดา้นเงินเดือน เบ้ียเล้ียง และ

สวสัดิการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั  6.6263 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.88383 

1.3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการตาํรวจ  พบว่า

ปัจจยัดา้นท่ีมีค่าสูงสุดคือ ดา้นความจงรักภกัดีกบัองคก์ร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.9136  ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.96009  รองลงมาคือ ดา้นความเช่ือมัน่อย่างสูงใน

องคก์ร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.7045  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.85743 และดา้นท่ีมี

ค่าตํ่าสุดคือ ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทในการทาํงานใหอ้งคก์ร  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.3470 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.55821 

1.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของขา้ราชการตาํรวจ 

หากจาํแนกเป็นรายข้อ โดยหัวข้อท่ีมีค่าสูงสุดคือความพึงพอใจและมีเกียรติท่ีได้

ปฏิบติัหนา้ท่ีในองค์กรแห่งน้ี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.84 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

1.790 รองลงมาคือ ความพึงพอใจในการปฏิบติัหน้าท่ีในตาํแหน่งงานท่ีท่านทาํอยู ่

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.80 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.851 หวัขอ้ท่ีตํ่าท่ีสุดคือ ความ
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พึงพอใจกบัสวสัดิการและเงินเดือนท่ีท่านไดรั้บ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.39 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 2.044 

2. การพสูิจน์สมมติฐาน8  

2.1 ขอ้มูลทดสอบสมมติฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ 

ปัจจัยด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการตาํรวจ 

ปัจจยัดา้นต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจ 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ 

Unstandardized 

Coefficients 

t-Test Sig. 

B Std. Error 

ค่าคงท่ี 0.293 0.357 0.820 0.414 

ประชาชน 0.081 0.062 1.304 0.195 

ลกัษณะของงาน 0.154 0.093 1.650 0.102 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานในสาํนกังาน 0.140 0.077 1.829 0.70 

การยอมรับ 0.086 0.077 1.120 0.265 

เงินเดือน เบ้ียเล้ียง และสวสัดิการ -0.081 0.072 -1.127 0.262 

ความเตม็ใจทุ่มเทในการทาํงานใหอ้งคก์ร 0.198 0.095 2.071 0.040 

ความเช่ือมัน่อยา่งสูงในองคก์ร 0.151 0.121 1.251 0.213 

ความจงรักภกัดีกบัองคก์ร 0.261 0.100 2.593 0.011 

R=0.905          R2=0.818          F-Test=69.320          Sig=0.000          SEE=0.74721 

ท่ีมา. จากการคาํนวณของโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยัทาง

สังคมศาสตร์   (ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05*) 

2.2 ปัจจยัดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทในการทาํงานให้องคก์ร (0.198) มีผลเชิง

บวกต่อความพึงพอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 2.3 ปัจจยัดา้นความจงรักภกัดีกบัองค์กร (0.261) มีผลเชิงบวกต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการสํารวจ กลุ่มตวัอย่างและจาํแนกตวัแปรต่างๆพบว่าประชากรกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 82.6 อายุอยู่ระหว่าง 51-55 ปี ร้อยละ25.0 

รองลงมาอายุระหวา่ง 41-45 ปี  ร้อยละ 17.4  ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อย

ละ  47.0 สถานภาพสมรส ร้อยละ 67.4  อายุราชการมากกวา่ 20  ปี ร้อยละ 46.2  

ทาํงานในตาํแหน่งป้องกนัปราบปราม ร้อยละ 48.5 มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 20,001-

30,000 บาท ร้อยละ 54.5   

การทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมติฐานเป็นไปตามสมมติฐานเพียงบางส่วนดงัน้ี 

1. ความเต็มใจและทุ่มเทในกรทาํงานให้องคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

2. ความจงรักภกัดีกบัองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการนําข้อวจัิยไปประยุกต์ใช้ 

 ปัจจยัในการปฏิบติัหน้าท่ีควรดาํเนินการให้มีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนในดา้น

เงินเดือน  เบ้ียเล้ียง และสวสัดิการท่ีไดรั้บ  เน่ืองจากผลการศึกษาวิจยัพบวา่ขา้ราชการ

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการทดสอบ 

สมมุติฐานท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.391 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 2.435 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.407 ปฏิเสธ 

สถานภาพสมรส F-Test 0.174 ปฏิเสธ 

อายรุาชการ F-Test 3.281 ปฏิเสธ 

ตาํแหน่งงาน F-Test 2.211 ปฏิเสธ 

รายได ้ F-Test 1.870 ปฏิเสธ 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ดา้นประชาชน MRA 0.195 ปฏิเสธ 

ดา้นลกัษณะของงาน MRA 0.102 ปฏิเสธ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน MRA 0.70 ปฏิเสธ 

ดา้นการยอมรับ MRA 0.265 ปฏิเสธ 

ดา้นเงินเดือน เบ้ียเล้ียง สวสัดิการ MRA 0.262 ปฏิเสธ 

สมมุติฐานท่ี 3 ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ร 

ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเทในการทาํงานใหอ้งคก์ร MRA 0.040 ยอมรับ 

ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งสูงในองคก์ร MRA 0.213 ปฏิเสธ 

ดา้นความจงรักภกัดีกบัองคก์ร MRA 0.011 ยอมรับ 
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ตาํรวจ  ยงัคงมีความเห็นวา่เขาไดรั้บไม่เหมาะสมกบัการปฏิบติังานและการดาํรงชีวิต  

ส่งผลใหร้ะดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัตํ่า  จึงควรปรับข้ึนให้เหมาะสมและยุติธรรม   

สวสัดิการท่ีไดรั้บควรทาํให้ขา้ราชการตาํรวจและครอบครัวมีความสุข และเพียงพอ

ต่อความต้องการ ควรจัดให้มีโครงการสําหรับครอบครัวตาํรวจท่ีได้รับสิทธิไม่

เพียงพอต่อความตอ้งการ เพื่อให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้  

 ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร จากการศึกษาวจิยัพบวา่ขา้ราชการตาํรวจใน

กลุ่มตวัอย่าง มีความเต็มใจและทุ่มเทในการทาํงานให้กับองค์กร รวมถึงมีความ

จงรักภกัดีกบัองค์กรอย่างมาก ซ่ึงเป็นผลดีกบัองค์กรท่ีทาํให้ขา้ราชการตาํรวจรู้สึก

ผกูพนั มีความพึงพอใจกบัองคก์รแห่งน้ี และเพื่อเป็นการเพิ่มความพึงพอใจให้มากข้ึน

กวา่เดิม ควรส่งเสริมการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการตาํรวจให้รู้สึกมีความภาคภูมิใจ

เม่ือได้ปฏิบติัหน้าท่ีภายในองค์กรแห่งน้ี โดยการมอบหมายงาน ท่ีตรงกับความรู้ 

ความสามารถ และความถนดัของแต่ละบุคคล จดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม ใน

ทกัษะวชิาชีพ การพฒันารูปแบบ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ การสร้างกาํลงัใจและแรงจูงใจ

ของผูบ้งัคบับญัชา เพื่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
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 และความพึงพอใจในการทาํงาน ศึกษาเฉพาะกรณีพนกังาน บริษทั นิสสัน 

 มอเตอร์ (ประเทศไทย)จาํกดั.” วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขา

 การจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2553. 

ฤทธี  ปานดาํ. “ความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจฝ่ายสืบสวนในเขตกองบงัคบัการ

 ตาํรวจนครบาล 5-6 ต่อการปฏิบติังานดา้นการสืบสวนคดียาเสพติด.” 

 วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ

 พฒันา  คณะศิลปศาสตร์, สถาบนัราชภฎันครปฐม,2546. 

สมบติั  ครุฑธา. “ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจชั้นสัญญา

 บตัรในสังกดัตาํรวจภูธรจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์.”  ภาคนิพนธ์รัฐประศาสตร

 มหาบณัฑิต, สาขาการบริหารและพฒันาประชาคมเมืองและชนบท คณะรัฐ

 ประศาสนศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี, 2550. 

อญัชลี  ศรีสวสัด์ิ. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

 ตาํรวจงานปราบปราม กองกาํกบัการ 1 กองบงัคบัการปราบปราม.” 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สาขาการจดัการทัว่ไป คณะ

 บริหารธุรกิจ, มหาลยัรามคาํแหง,  2550. 

โอภาส  สีทิน. “ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุนท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ 

ปฏิบติังานดา้นป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของตาํรวจภูธรใน

จงัหวดัพิจิตร.” วทิยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการ

จดัการภาครัฐแนวใหม่ คณะรัฐประศาสนศาสตร์, มหาวทิยาลยัราชภฎั

นครสวรรค,์ 2553. 
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