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Abstract 
 

 The objectives of this research were to study the job satisfaction of police officers 
of Chakkrawat Metropolitan Police Station; and to study personal factors associated with 
the job satisfaction of police officers of Chakkrawat Metropolitan Police Station. 
 Simple random sampling technique was applied to select police officers of 
Chakkrawat Metropolitan Police Station from sampling a total of 138 police officers to 
answer the questionnaires. Data were analyzed by vicariate statistical analysis consisted 
of t-Test, and correlation analysis.  

 Research findings revealed that Job satisfaction of police officers of Chakkrawat 
Metropolitan Police Station was at a high level; and Age had statistically significant 
relationship with job satisfaction. These results implied that police officers of Chakkrawat 
Metropolitan Police Station who had satisfaction in working would offer recommendation 
to improvement for better services. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญของปัญหำ 
  กองบัญชาการต ารวจนครบาล มีหน้าท่ีบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้กับประชาชน มีหน้าท่ีรักษาความ
สงบเรียบร้อยให้กับสังคม มีวิสัยทัศน์ “ เป็นต ารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน” รับผิดชอบ
เขตกรุงเทพมหานครมีงานในหน้าท่ีหลากหลาย เช่น การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานด้าน
การจราจร งานด้านมวลชนสัมพันธ์ การสอบสวนสืบสวนคดีอาญา ซึ่งงานต่างๆเหล่านี้รวมกันอยู่ท่ีสถานี
ต ารวจ จ านวน 88 สถานี  มีผู้ก ากับการเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานีต ารวจ  มีข้าราชการต ารวจช้ัน
สัญญาบัตรระดับรองลงมาจนถึงผู้บังคับหมู่เป็นผู้ปฏิบัติ ปัญหาอาชญากรรมท่ีลดลง สภาพการจราจรท่ี
คล่องตัวไม่ติดเป็นเวลานานย่อมเป็นส่ิงท่ีสังคมและประชาชนต้องการ  และการท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีจะ
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีลดอาชญากรรมท าให้สังคมเกิดความสงบสุข การจราจรไหลล่ืนได้อย่างดีนั้น ต้องมี
ความพึงพอใจมีความภูมิใจในในอาชีพของตน มีความอดทน เสียสละ วิริยะอุตสาหะทุ่มเทการท างาน
อย่างสุดความสามารถ  เพราะอาจต้องท างานหนักเกินกว่าอาชีพอื่นๆ ต้องท างานตลอด 24 ช่ัวโมง มี
ความเส่ียงท่ีจะได้รับอันตรายจากผู้กระท าผิดกฎหมาย ได้รับอันตรายจากมลพิษท้ังทางเสียงและทาง
อากาศ  ได้รับแรงกดดันจากการปฏิบัติหน้าท่ี  ถูกเยาะเย้ยถากถาง  ต่างๆนาๆ  ซึ่งหากเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ไม่มีความอดทน  ไม่รักในอาชีพต ารวจ  ไม่มีความพึงพอใจในอาชีพต ารวจก็ไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าท่ีได้
ตามความคาดหวังของสังคมและประชาชน  
 เจ้าหน้าท่ีต ารวจเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีมีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม แก้ไขปัญหา
การจราจร  มีหน้าท่ีตามกฎหมาย  ท่ีจะต้องด าเนินการกับผู้กระท าผิดกฎหมายอยู่ตลอดเวลาท้ังในเวลา
และนอกเวลาราชการ คือเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจตลอด 24 ช่ัวโมง พบการกระท าผิดกฎหมายไม่ว่าจะอยู่ใน
เวลาปฏิบัติหน้าท่ีหรือนอกเวลาปฏิบัติหน้าท่ี ต้องเข้าเนินการตามกฎหมาย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ให้แก่สังคมโดยรวม  การปฏิบัติหน้าท่ีของจ้าหน้าท่ีต ารวจในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  
และจัดการจราจรนั้นมีความเส่ียง  เส่ียงต่อการเสียชีวิต เส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บ บางนายถึงกับพิการ
ตลอดชีวิตเส่ียงต่อการเกิดโรคท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศมากกว่าบุคคลท่ัวไป 
 สถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิเป็นหนึ่งใน 88 สถานีต ารวจในเขตกรุงเทพมหานคร  มีหน้าท่ีใน
การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข แก้ไข
ปัญหาการจราจร ในด้านการปราบปรามอาชญากรรม  มาตรการหลักคือการป้องกันไม่ให้เกิด
อาชญากรรม โดยร่วมมือกับภาคประชาชนในการป้องกันตนเอง  ตัดโอกาสในการกระท าผิดของผู้จะก่อ
เหตุเช่นมีการตรวจร่วมกับอาสาสมัครภาคประชนชน เพื่อเพิ่มความถี่ในการตรวจมีการร่วมมือกับภาค
ประชาชนในการป้องกันทรัพย์สินของตนเอง เป็นการตดัโอกาสในการกระท าผิดของผู้จะก่อเหตุ  เพื่อลด
ปัญหาอาชญากรรม  ใช้มาตรการป้องกันควบคู่ไปกับการปราบปราม  โดยมีการป้องกันเป็นมาตรการ
หลักท่ีน ามาใช้เพื่อปิดโอกาสในการกระท าผิด ส่วนมาตรการปราบปรามน ามาใช้เมื่อมีการกระท าผิด
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เกิดขึ้นแล้วซึ่งหากมาตรการป้องกันท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการปราบปรามแทบจะไม่ต้องใช้เลย
ผู้มีส่วนส าคัญในการป้องกันส่วนมาเป็นข้าราชการต ารวจช้ันปะทวน  ท่ีออกปฏิบัติหน้าท่ีใกล้ชิดกับ
ประชาชนเป็นด่านหน้าในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆจากประชาชนเป็นผู้เข้าระงับเหตุล าดับแรกๆโดยไม่
ทราบว่าจะประสบเหตุอะไรคนร้ายมีอาวุธหรือไม่  แต่ต้องเข้าไประงับเหตุก่อนซึ่งบางครั้งถูกคนร้ายท า
ร้ายจนถึงแก่ความตาย  ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ  ตามท่ีปรากฏตามข่าวอยู่เนืองๆ ส่วนด้านการจราจร
ต้องจัดการจราจรในพื้นท่ีให้ติดขัดน้อยท่ีสุดและไม่หยุดนิ่งเป็นเวลานาน ด้วยความท่ีการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจมีความเส่ียง  หากเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่มีความพึงพอใจในการท างานของตนย่อมจะปฏิบัติ
หน้าท่ีไม่เต็มความสามารถ  ผลเสียจะกระทบถึงประชาชนสังคมจะไม่สงบสุขอย่างท่ีควรจะเป็นส่งผล
กระทบต่อภาพพจน์ของต ารวจโดยส่วนรวม  ถึงแม้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะมีวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และ
ยุทธศาสตร์และบุคลากร มากมาย มีนโยบายท่ีดี หากไม่สามารถท าให้สังคมเกิดความสงบสุข  ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจากมิจฉาชีพ  ก็จะไม่สามารถเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากประชาชน  ด้วยเหตุนี้ผู้
ศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิท่ีผู้ศึกษาเคยปฏิบัติงานอยู่ เพราะหากเจ้าหน้าท่ีต ารวจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีความสุขมีความ
ภูมิใจและมีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติ ย่อมเกิดผลดีกับทางราชการและประชาชนในเขตรับผิดชอบ  
ซึ่งปัจจัยท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  มีท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญในการศึกษาปัจจัยต่างๆท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดขึ้น  เพื่อน าผลท่ี
ได้จากการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลน าเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้เป็นต ารวจ
ของประชาชนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

  2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ สถานีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิ 

  2.2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ  
  2.3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิให้ดีขึ้น 
 
1.3 สมมุติฐำนกำรศึกษำ 
   อายุระดับการศึกษาระยะเวลาการปฏิบัติงานต าแหน่งระดับเงินเดือนท่ีได้รับสายงานท่ีปฏิบัติมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
  การศึกษาวิจัยและค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ โดยการสุ่มตัวอย่างจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจจ านวน 145 
นายท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง  ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  เครซี่และมอร์แกน ท่ี
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ระดับความเช่ือมั่น 95% หรือมีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้น 5% ซึ่งได้ขนาดตัวอย่าง 105 นาย โดยผู้ศึกษา
เกบ็ข้อมูลได้จ านวน 138 นาย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ สถานีต ารวจ
นครบาลจักรวรรดิ 8 ด้านได้แก่ 
  4.1 ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
  4.2 ด้านการยอมรับนับถือ 
  4.3 ด้านความถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  4.4 ด้านความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
  4.5 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 
  4.6 รายได้ ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
  4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
  4.8 สถานภาพการท างาน 
 
1.5 ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรศึกษำ 
  5.1 เจ้าหน้าท่ีต ารวจ  หมายถึง เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ  
 5.2 นายต ารวจสัญญาบัตร  หมายถึง เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีมีต าแหน่ง รองสารวัตร ขึ้นไป ได้แก่ 
นายต ารวจยศร้อยต ารวจตรีถึงพันต ารวจโท 
  5.3 นายต ารวจช้ันประทวน  หมายถึง เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีมีต าแหน่ง ผู้บังคับหมู่  ได้แก่ 
นายต ารวจยศสิบต ารวจตรีถึงนายดาบต ารวจ 
  5.4 สายงานท่ีปฏิบัติหมายถึง 
   5.4.1 งานสายตรวจ 
   5.4.2 งานจราจร 
   5.4.3 อื่นๆได้แก่งานสืบสวนงานสอบสวนงานธรุการ 
  5.5 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีได้รับมอบหมาย
หรือท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
  5.6 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลท่ีได้รับ หรือความคาดหวังจากการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ไหวพริบ แก้ปัญหาและด าเนินงานต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย
ของทางราชการ  
  5.7 การยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับความยกย่องชมเชย ยอมรับ และความไว้วางใจ ท้ัง
จากผู้บังคับบัญชาผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
  5.8 ความถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย หมายถึง งานท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 
เป็นงานท่ีได้รับการฝึกฝนอบรมจนมีความช านาญ  พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนั้นๆ  
  5.9 ความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง ต าแหน่งหรือช้ันยศท่ีได้เล่ือนขึ้น ในทางท่ีดีขึ้น ตรงตาม
ความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชานั้น 
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  5.10 รายได้ ค่าตอบแทน สวัสดิการ หมายถึง เงินเดือน ค่าเส่ียงภัย เบี้ยเล้ียงตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีนอกท่ีต้ังและสวัสดิการอื่นๆอย่างพอเพียงส าหรับค่าครองชีพและเหมาะสม 
  5.11 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน หมายถึง สภาพความสัมพันธ์ ทัศนคติท่ี
มีต่อกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในการปกครองบังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน มีการ
ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 5.12 สถานภาพการท างาน หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย ท าเลท่ีต้ัง 
อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีจ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

6.1 ได้ทราบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
  6.2 ได้ทราบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
  6.3 น าผลการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจ
นครบาลจักรวรรดิให้ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
กำรทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง การศึกษา เรื่อง “ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล : กรณีศึกษาสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ” เพื่อให้ทราบถึงสาระส าคัญ
เกี่ยวกับเรื่องท่ีท าการศึกษา ผู้ศึกษาจึงได้ทบทวนวรรณกรรมและผลงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยแบ่งสาระส าคัญ
ในการศึกษาเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างาน 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
 3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 
2.2. แนวควำมคิดและทฤษฏีเก่ียวกับควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน  
 ความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) เป็นสภาพทางจิตใจหรือความรู้สึกและทัศนคติ
ของบุคคลากรแต่ละคน ท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจท่ีจะร่วมมือประสานงานกันของสมาชิกขององค์การ 
และความรู้สึกท่ีมีต่องาน เงินเดือน ค่าตอบแทน ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน การได้รับการยอมรับนับ
ถือและความเช่ือมั่นท่ีจะปฏิบัติงานท่ีมีผลต่อสัมพันธภาพในการท างานของบุคลากรในองค์การ ในทัศนะ
ของนักวิชาการ เช่น ล็อค Locke, 1976, pp. 1300 (อ้างถึงใน กรรณิการ์ วัฒนาวิโส, 2551, หน้า 23-
25) ได้ให้ค านิยามว่า ความพึงพอใจในการท างานเป็นความเต็มใจและความต้องการหรือความปรารถนา
ของบุคคลท่ีจะท างานซึ่งเกิดจากการชอบงานและความพยายามท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
ความพึงพอใจในการท างานนี้ โดยท่ัวไปเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการจากงานและผลท่ี
ได้รับ และเป็นความรู้สึกทางบวกต่องานท่ีได้รับผิดชอบ โดยความพึงพอใจนี้มีความส าคัญในลักษณะของ
การสร้างแรงกระตุ้นในการท างานและมีผลให้บุคคลสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้หลายประการดังนี้ 
   Vroom (1990, p. 90) กล่าวว่าทัศนคติและความพึงพอใจในส่ิงหนึ่งสามารถใช้แทนกันได้เพราะ
ท้ังสองค านี้หมายถึง ผลท่ีได้จากท่ีบุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในส่ิงนั้น  ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพ
ความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทัศนคติด้านลบแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจนั่นเอง 
  เพ็ญแข  ช่อมณี (2544, หน้า 7)  ได้ให้ความหมายความพึงพอใจไว้ว่า  ความพึงพอใจหมายถึง
ความรู้สึกพอใจในงานท่ีท าและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  คนจะรู้สึก
พอใจในงานท่ีท าเมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ท้ังด้านวัตถุและด้านจิตใจ ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของเขาได้ 
  อารี เพชรผุด, 2537 (อ้างถึงใน วงกต  สุวรรณวัฒน์, 2550, หน้า 49) ความพึงพอใจนั้นเกี่ยวข้อง
กับความคิดเห็นท่ีคนงานมีต่องานและต่อนายจ้าง เป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีเกิดจากประสบการณ์การ
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ท างานของบุคคล ความพึงพอใจในงานมีผลมาจากงานนั้น ท าให้ความต้องการท้ังทางร่างกายและจิตใจ
ได้รับการตอบสนอง แต่ถ้าเกิดจากความแตกต่างกันระหว่างงานท่ีนายจ้างเสนอให้กับความคาดหวังของ
ลูกจ้าง จะน าไปสู่ความพอใจและไม่พอใจในงานนั้นได้ 
  หลุย จ าปาเทศ, 2533 (อ้างถึงใน วงกต  สุวรรณวัฒน์, 2550, หน้า 8) กล่าวว่าความพึงพอใจ
หมายถึง ความต้องการ (Need) ได้บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอย่างมีความสุขสังเกตได้จาก
สายตา ค าพูดและการแสดงออก 
  จากความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พอจะสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง ผลรวมของความรู้สึกหรือทัศนคติในทางบวกต่องานท่ีท าอยู่ ซึ่งสืบเนื่องมาจากปัจจัย
หรือองค์ประกอบต่างๆ เช่น ลักษณะของงาน ผลประโยชน์ตอบแทน สภาพส่ิงแวดล้อมในการท างาน 
ความคาดหวังในใจของผู้ปฏิบัติงาน ท้ังนี้เป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปว่า การบริหารงานในองค์การ ไม่ว่าจะเป็น 
องค์การภาครัฐหรือเอกชน จะประสบผลส าเร็จได้ ผู้บริหารจะต้องสามารถท่ีจะน าปัจจัยต่างๆท่ีเป็นปัจจัย
ทางการบริหารมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรในองค์การเกิดความพึงพอใจและปฏิบัติงานให้
ประสบความส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ นอกจากนี้ผู้บริหารขององค์การจะต้องมีความคิดริเริ่มในการวางแผน
จัดการองค์การ การบริหรภายในองค์การอย่างหลากหลาย ตลอดท้ังแสวงหาปัจจัยแวดล้อมต่างๆท่ีจะท า
ให้องค์การพัฒนาตามเป้าหมายท่ีวางไว้โดยภาระหน้าท่ีท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การพยายามชักชวน
โน้มน้าวจิตใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเต็มใจและร่วมมือร่วมใจกันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี จึงจะท าให้งาน
ต่างๆภายในองค์การประสบความส าเร็จ 
  ความพึงพอใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หน้า 775) หมายถึง พอใจ ชอบใจ   
  ความพึงพอใจจากการสรุปของวิรุฬ  พรรณทวี (2542, หน้า 111) หมายถึง ความรู้สึกภายใน
จิตใจของมนุษย์ท่ีไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหวังกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่างไร ถ้าคาดหวัง
หรือมีความต้ังใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงข้ามอาจผิดหวัง
หรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามท่ีคาดหวังไว้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีตนต้ังใจไว้ว่ามี
มากหรือน้อย 
 Maslow (1943, pp. 370-396) กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้น ติดตัวมาแต่ก าเนิดและ
ความปรารถนาเหล่านี้จะเรียงล าดับขั้นของความปรารถนา ต้ังแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงไปเป็น
ล า ดับ  ล า ดับขั้ นความ ต้องก ารของมนุษย์  (The Need – Hierarchy Conception of Human 
Motivation) Maslow เรียงล าดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต้นไปสู่ความต้องการขั้นต่อไปไว้เป็น
ล าดับดังนี้ 
  1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์และเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุดส าหรับการด ารงชีวิต ร่างกายจะต้องได้รับการตอบสนองภายในช่วงเวลา
อย่างสม่ าเสมอ ถ้าร่างกายไม่ได้รับการสตอบสนองแล้ว ชีวิตก็ด ารงอยู่ไม่ได้ ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่ 
อาหาร อากาศ น้ าด่ืม ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและความต้องการทาง
เพศ เป็นต้น  
  2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความต้องการด้านร่างกายได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการความปลอดภัยก็จะเข้ามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย์ มีความ
ปรารถนาท่ีจะได้รับความคุ้มครองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ีจะมีต่อร่างกาย เช่น การท าร้ายร่างกายและ 
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ทรัพย์สิน เป็นต้น มนุษย์ปรารถนาท่ีจะอยู่ในสังคมท่ีเป็นระเบียบ มีความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัย
หรือความมั่นคงในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่ิงส าคัญท่ีมีผลต่อขวัญก าลังใจของลูกจ้างหรือพนักงานทุกคน 
  3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love Needs) เมื่อความ
ต้องการท้ัง 2 ประการแรกได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการท่ีจะอยู่ในระดับสูงกว่า จะเข้ามา
ครอบง าพฤติกรรมของบุคคลนั้น ตามต้องการทางสังคม หมายถึง ความต้องการท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมและ
ได้รับการยอมรับ 
  4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem Needs) ความต้องการอยากมีช่ือเสียงใน
สังคมเป็นท่ียอมรับนับถือของคนในสังคม 
  5. ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self – actualization Needs) เป็นความ
ต้องการขั้นสูงสุด เป็นความต้องการพิเศษซึ่งคนธรรมดาส่วนมากอยากได้ อยากเป็นแต่ไม่สามารถท าได้
การท่ีบุคคลใดบรรลุถึงความต้องการขั้นนี้ได้จะได้รับยกย่องเป็นพิเศษ 
  จากความต้องการขั้นต่างๆของมนุษย์ เป็นแนวทางท่ีให้ผู้บริหารจัดหาส่ิงต่างๆมาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มเงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง เพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้บุคคลรักองค์การ
และท างานให้องค์การอย่างเต็มท่ี เต็มก าลังความสามารถ แต่สภาพความต้องการของแต่ละบุคคลไม่
เหมือนกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพพื้นฐาน ฐานะของแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อม ทัศนคติ ค่านิยมของแต่
ละบุคคล แต่โดยท่ัวไปแล้ว อาจจะสรุปได้ว่า บุคคลมักมีความต้องการส่ิงต่อไปนี้ 
  1. โอกาสท่ีจะก้าวหน้าในกิจการงาน 
  2. ความมั่นคงในชีวิตและหน้าท่ีการงาน 
  3. สภาพการท างานท่ีดีและน่าสนใจ 
  4. มีผู้บังคับบัญชาท่ีดี 
  5. การยอมรับในฐานะท่ีเป็นบุคคล 
  6. ได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
  7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของงาน และองค์การ 
  8. ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม 
  ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg. 1959, pp. 71-79) เน้นอธิบายและให้ความส าคัญ
กับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยการจูงใจ(Motivator Factors)และปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์
(Maintenance หรือ Hygiene Factors) สองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง 
เฮอร์ซเบอร์กได้ท าการศึกษาโดยสัมภาษณ์ความพอใจหรือไม่พอใจในการท างานของนักบัญชี วิศวกร 
จ านวน 200 คน ผลการศึกษาสรุปว่าความพอใจในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานของคนมีความ
แตกต่างกัน คือ การท่ีบุคคลพอใจในงานไม่ได้หมายความว่าคนนั้นมีแรงจูงใจในงานเสมอไป แต่ถ้าคนใดท่ี
มีแรงจูงใจในการท างานแล้วคนนั้นจะต้องต้ังใจท างานให้เกิดผลดีได้ ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่าผล
ของปัจจัย 2 ตัว คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยบ ารุงรักษาต่อเจตคติงานของบุคคล 
  1.1 ปัจจัยการจูงใจ (Motivator Factors) 
  ปัจจัยการจูงใจ เป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นท าให้เกิดแรงจูงใจในการท าง าน ท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน ตัวกระตุ้น
ประกอบด้วยปัจจัย 6 ประการดังนี้ 
   1.1.1 การสัมฤทธิ์ผล คือพนักงานนั้นมีความรู้สึกว่าเขาท างานได้ส าเร็จ 
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   1.1.2 การยอมรับนับถือของผู้อื่น คือพนักงานมีความรู้สึกว่าเมื่อท างานส าเร็จมีคน
ยอมรับเขา 
   1.1.3 ลักษณะของงานท่ีน่าสนใจ คือพนักงานรู้สึกว่างานท่ีท านั้นน่าในใจและน่าท า 
   1.1.4 ความรับผิดชอบ คือพนักงานรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบตนเองและงานท่ีเขาท า 
   1.1.5 โอกาสท่ีจะเจริญก้าวหน้า คือพนักงานรู้สึกว่ามีความก้าวหน้าในงานท่ีท ามากขึ้น 
   1.1.6 เจริญเติบโต คือพนักงานตระหนักว่าเขามีโอกาสจะเรียนรู้เพิ่มเติมและมีความ
เช่ียวชาญ  

1.2 ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance หรือ Hygiene Factors) 
 เป็นปัจจัยท่ีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่งเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง 

เป็นปัจจัยภายนอกต่องาน (Extrinsic to the job) ได้แก่ 
 1.2.1 กฎระเบียบ นโยบายบริษัท 

   1.2.2 การบริหารจัดการการบังคับบัญชา 
   1.2.3 สภาพแวดล้อมในการท างานและส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกต่างๆ 
   1.2.4 ค่าจ้างและค่าตอบแทนท่ีได้รับ 
   1.2.5 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
   1.2.6 ความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน 
  ปัจจัยกลุ่มนี้จะช่วยป้องกันความไม่พอใจท าให้เกิดความรู้สึกเฉยๆหรือไม่รู้สึกเป็นลบซึ่งปัจจัยใน
กลุ่มนี้ จะเป็นปัจจัยท่ีจะช่วยตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของพนักงานนั่นเอง และปัจจัยในเรื่อง
ค่าตอบแทนซึ่งอยู่ในกลุ่มปัจจัยค้ าจุนนี้ จะเป็นปัจจัยในกลุ่มจูงใจด้วยแต่สัดส่วนของการอยู่ในกลุ่มรักษา
จะสูงกว่า 
  อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบแนวคิดของ Herzberg (1959, pp. 71-79)  และ Maslow 
(1943, pp. 340-396) แล้วจะเห็นว่าปัจจัยค้ าจุน  (Maintenance Factor) หรือปัจจัยสุขศาสตร์ 
(Hygiene Factor) จะสอดคล้องกับความต้องการทางด้านร่างกายความมั่นคงปลอดภัยและความ
ต้องการทางสังคม ส่วนปัจจัยการจูงใจ (Motivator Factors) นั้น จะสอดคล้องกับความต้องการการ
ยอมรับและความส าเร็จในชีวิต อย่างไรก็ดีแนวคิดของ Maslow แตกต่างจาก  Herzberg เนื่องจาก 
Maslow ให้ความสนใจในเรื่องความต้องการของตนในขณะท่ี Herzberg มุ่งไปท่ีสถานภาพการท างานท่ี
ท าให้เกิดความพอใจโดยเห็นว่าความต้องการระดับต่ าเป็นเพียงการบ ารุงรักษาให้คงไว้เท่านั้น 
  วอน ฮัลเลอร์ บี.กิลเมอร์ (Von Haller B. Gilmer, 1966, pp. 279-283) ได้สรุปองค์ประกอบท่ี
เอื้ออ านวยต่อความพอใจในการท าปฏิบัติงานไว้ 10 ประการ ซึ่งผู้ศึกษาได้น ามาเป็นกรอบการศึกษาใน 
ครั้งนี้ดังนี้ (สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2541, หน้า 141) 
  1. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ได้แก่ ความมั่นคงทางกายภาพ รวมตลอดถึงความมั่นคง
ปลอดภัยในการท างานเป็นต้น  
  2. โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (Opportunity for Advancement) ได้แก่ การมีโอกาสได้
เล่ือนต าแหน่งงานให้สูงขึ้นจากความรู้ความสามารถในการท างาน เป็นต้น 
  3. บริษัทหรือสถานท่ีท างานและการจัดการ (Company & Management) ได้แก่ ความพอใจ
ต่อสถานท่ีท างานตลอดจนช่ือเสียงและการด าเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ เป็นต้น 
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  4. ค่าจ้าง (Wage) ส าหรับค่าจ้างหรือรางวัลนั้น ต้องเป็นรางวัลท่ีเสมอภาคส าหรับการปฏิบัติงาน
ท่ีเท่าเทียมกันโดยประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป และเป็นรางวัลท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้ปฏิบัติงาน 
  5. ลักษณะของงานท่ีท า (Intrinsic Aspects of the Job) ความพึงพอใจมักจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคล
ได้ท างานและเนื้องานมีความน่าในใจในตัวของมันเอง แน่เนื่องจากบุคคลมีความสนใจแตกต่างกัน ดังนั้น 
เนื้องานซึ่งเป็นท่ีน่าในใจส าหรับบุคคลจึงแตกต่างกันไป แต่มีลักษณะของงานบางประการ อาทิ งานท่ีมี
ความเป็นอิสระ งานท่ีไม่มีความจ าเจ น่าเบ่ือ เป็นต้น  
  6. การควบคุมบังคับบัญชา (Supervision) มีความส าคัญท่ีจะท าให้ผู้ท างานมีความรู้สึกพอใจ
หรือไม่พอใจต่องานได้ การควบคุมบังคับบัญชาท่ีไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอันหนึ่งท่ีท าให้ย้ายงาน และลาออก
จากงาน  
  7. ลักษณะทางสังคม (Social Aspects of the Job) ถ้าผู้ปฏิบัติงานท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข ก็จะเกิดความพอใจในงานนั้น 
  8. การติดต่อส่ือสาร (Communication) การติดต่อส่ือสารมีความส าคัญมาก การปฏิบัติงานจะ
ส าเร็จได้ก็เพราะมีกระบวนการวิธีการท างานท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงาน
บุคคล การวินิจฉัยส่ังการ การควบคุมบังคับบัญชา การประสานงานและการประเมินผลงาน อาจกล่าวได้
ว่า ภาระหน้าท่ีทางการบริหารท่ีกล่าวมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีการติดต่อส่ือสารเป็นตัวเช่ือม 
  9. สภาพการท างาน (Working Condition) อาทิ แสงเสียง อากาศ ช่ัวโมงท างาน ซึ่งต้องมีความ
เหมาะสมกับการท างานนั้นๆ 
  10. ส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ (Benefits) เช่น เงินบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจาก
งาน การบริการและการรักษาพยาบาล สวัสดิการท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น 
  นอกจากนี้ผู้ศึกษายังน าแนวคิดเกี่ยวกับแบบจ าลองคุณลักษณะงานของ Hackman & Oldham 
มาใช้เพื่อท าให้เห็นภาพรวมของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจน โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดคุณลักษณะงานตามแนวของ Hackman & Oldham ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความหลากหลายของทักษะงาน ด้านความเด่นชัดของงาน ด้านความส าคัญของงาน ด้านความมี
อิสระในการตัดสินใจในงาน และด้านผลสะท้อนของงาน 
  รายงานจาก  USOM ท่ีกลุ่มผู้เช่ียวชาญได้รวบรวมเกี่ยวกับความต้องการข้าราชการไทย พอสรุป
ได้ดังนี้ (เกศินี  หงส์อนันต์, 2518, หนา้ 130-131, อ้างถึงใน วงกต  สุวรรณวัฒน์, 2550) 
  1. ต้องการเงินเดือนท่ีดี 
  2. ต้องการให้คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ท างานอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ 

  3. ต้องการให้มมีาตรฐานและการควบคุมงานท่ีดี 
  4. ต้องการให้มีส่ิงช่วยส่งเสริมและแรงจูงใจท่ีดีพอ 
  5. ต้องการให้ระบบการจ าแนกต าแหน่ง  ต้ังอยู่บนฐานของหน้า ท่ีความรับผิดชอบและ
ความสามารถ 
  6. ต้องการให้การสอบแข่งขันการคัดเลือก การเล่ือนต าแหน่งเป็นไปอย่างยุติธรรม เช่ือถือได้และ
ประหยัด 
  7. ต้องการให้มีการประสานงานท่ีดีจากส่วนกลางและมีการประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
  8. ต้องการให้มีการใช้คนให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
  9. ต้องการให้มีการฝึกฝนผู้ช านาญงานให้มีมากขึ้น 



10 
 

2.3 ข้อมูลเก่ียวกับสถำนีต ำรวจนครบำลจักรวรรดิ 
  เมื่อปี พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าต้ังกระทรวงนครบาล 
ท าหน้าท่ีดูแลรักษาพระนครและพิจารณาความนครบาลแบ่งหน่วยงานออกเป็น กรมกองตระเวน กรม
รักษาความสะอาด กรมพระสุรัสวดี กรมนักโทษส าหรับกรมกองตระเวน  ท าหน้าท่ีบังคับบัญชาและ
ควบคุมการปฏิบัติหน้าท่ีของพลตระเวนหรือต ารวจในมณฑลกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน  ท่ีดินบริเวณตรงข้ามวัดเชิงเลน (วัดบพิตรพิมุข) ให้เป็นกรรมสิทธิ์
ของกระทรวงนครบาลและก่อสร้างโรงพักเชิงเลน (สถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ) เป็นท่ีท าการพล
ตระเวนมีหน้าท่ีดูแลป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย ในย่านธุรกิจของมณฑลกรุงเทพมหานคร คือย่านสะพานหัน - 
ส าเพ็ง - ทรงวาดและย่านเยาวราช โรงพักเชิงเลน สร้างเป็นเรือนไม้สองช้ัน 1 หลังมีเรือนไม้ช้ันเดียว
ส าหรับเสมียนพนักงาน 1 หลัง พร้อมบ้านพักต ารวจ 1 หลังด้านหน้า โรงพักเป็นถนนจักรวรรดิ  ด้านหลัง
เป็นทางเดินไปวัดบพิตรพิมุข  ปัจจุบันตัดเป็นถนนจักรวรรดิ ขึ้นสะพานพระปกเกล้า เมื่อคลองด้านทิศใต้
โรงพักเชิงเลนเปล่ียนเป็นถนนทรงวาด 1 จึงได้เปล่ียนช่ือเป็นสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ตามช่ือ
ต าบลท่ีต้ัง เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม 2485 พระบาทสมพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้รวมกรมพลตระเวน (กรมกองตระเวน)  กรมต ารวจภูธรเข้าเป็นกรมเดียวกัน ช่ือ กรม
ต ารวจพระนครบาล สังกัด กระทรวงนครบาลต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2461 กระทรวงนครบาล ได้ก่อต้ังและ
ก่อสร้างอาคารท่ีว่าการอ าเภอจักรวรรดิ ข้างสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ โดยสร้างเป็นเรือนไม้  ช้ัน
เดียวใต้ถุนสูง  เพื่อปฏิบัติราชการและบริการราษฎร เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2465 พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
นครบาล เข้าเป็นกระทรวง เดียวกัน ให้เรียกว่า กระทรวงมหาดไทย เป็นผลให้กรมต ารวจพระนครบาล
ขึ้นมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยดังนั้น  ท่ีดินท่ีต้ังของสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ จึงเป็นกรรมสิทธิ์ของ
กรมต ารวจ  กระทรวงมหาดไทยโดยมีกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลรักษาตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

  ต่อมา ปี พ.ศ. 2476 ยุบอ าเภอจักรวรรดิไปรวมกับอ าเภอสัมพันธวงศ์ ท่ีซอยโยธา ถนนเจริญกรุง 
ส่วนอาคาร ท่ีท าการอ าเภอจักรวรรดิเดิม ได้มอบให้เป็นท่ีท าการสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิอีกหลัง
หนึ่ง ปี พ.ศ. 2499 กรมต ารวจเห็นว่าเรือนไม้ท่ีท าการเดิมของ สถานีต ารวจนครบาลก่อสร้างมานานแล้ว 
มีสภาพ คับแคบและช ารุดทรุดโทรมไปตามสภาพการซ่อมแซมไม่คุ้มค่า จึงได้ย้ายมาต้ังท่ีท าการช่ัวคราว 
เลขท่ี 324 ถนนทรงวาด 1 ซึ่งเป็นสถานีต ารวจดับเพลิงมาก่อน เมื่อจะรื้อถอนเรือนไม้เดิม เพื่อสร้างใหม่
พร้อมแฟลตท่ีพัก ได้มีผู้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ในท่ีดินแปลงนี้ ท าไม่สามารถก่อสร้างได้ ข้าราชการต ารวจจึง
ดัดแปลงช้ันบนเป็นท่ีพัก ของข้าราชการต ารวจและครอบครัวต่อมาอีกระยะหนึ่ง เมื่อการแก้ไขปัญหา
เรื่องกรรมสิทธิ์ท่ีดินได้ยุติลง โดยผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการ คือ พลต ารวจตรีภุชงค์ จุณณวัตต์ 
เป็นผลให้สามารถออกโฉนดท่ีดิน ส าหรับราชพัสดุได้ ในปี พ.ศ. 2541 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงได้
จัดสรรงบประมาณ ให้ด าเนินการก่อสร้าง อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิขึ้นใหม่ เป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 12 ช้ัน แบ่งเป็นอาคาร ท่ีท าการ 2 ช้ัน และท่ีพักอาศัยของข้าราชการ 

ต ารวจและครอบครัว จ านวน 10 ช้ัน เริ่มด าเนินการก่อสร้างต้ังแต่ พ.ศ.2539 แล้วเสร็จและส่งมอบให้ใช้
ในราชการต้ังแต่วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2544 โดยในส่วนของสถานี มีคณะกรรมการตรวจรับ
ประกอบด้วย  
  1. พันต ารวจเอก มานิตย์  วงศ์สมบูรณ์  ผู้ก ากับการ  
  2. พันต ารวจโท ส าราญ  ยินดีอารมณ์  รองผู้ก ากับการ(อ านวยการ)  
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 3. พันต ารวจโท พงษ์นคร  นครสันติภาพ  สารวัตรธุรการ  
ร่วมกันเป็นกรรมการตรวจรับ ซึ่งทางสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ได้ด าเนินการขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์
จากอาคาร หลังเก่าไปยังอาคารใหม่และท าบุญเล้ียงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 
พ.ศ. 2544 จากนั้นจึงได้เริ่มบริการประชาชน ณ อาคารใหม่มาจนกระท่ังปัจจุบัน 

        อนึ่ง แม้ว่าทางสถานีมิได้รับการจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานมาพร้อมกับตัวอาคารก็ตาม แต่ทว่า 
ได้รับเมตตา อย่างยิ่งจากพระธรรมวชิรญาณ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส (ปัจจุบัน - พระ
พรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาส วัดยานนาวา) ได้อนุญาตให้จัดท าพระกริ่งธรรมวชิรญาณขึ้นเพื่อให้ประชาชน
เช่าบูชาและได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดี จากคณะกรรมการ กต.ตร.สน. คณะกรรมการ ตช
ส.สน. พี่น้องประชาชนในพื้นท่ี ช่วยกันบริจาควัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้ใช้ในราชการ ซึ่งทางสถานีได้ด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนส่ิงของหลวงเรียบร้อยตามระเบียบแล้ว  ทางสถานีได้ด าเนินการตกแต่งอาคารสถานท่ีและ
บริเวณโดยรอบ  เพื่อให้พร้อมในการบริการประชาชน ตลอดจนทดสอบระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ มา
โดยตลอดเมื่อเห็นว่ามีความพร้อมอย่างเต็มท่ีแล้ว  จึงก าหนดให้กระท าพิธีเปิดอาคารท่ีท าการสถานี
ต ารวจนครบาลจักรวรรดิอย่างเป็นทางการขึ้น  ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2545 เวลา 10.00 น. 
โดยได้เรียนเชิญ พล.ต.อ. สันต์  ศรุตานนท์  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด 

  จ านวนประชากร 19,892 คน (ไม่รวมประชากรแฝง) ก าลังพล 164 คน  พื้นท่ีรับผิดชอบ 0.7 
ตารางกิโลเมตร (แขวงสัมพันธวงศ์และแขวงจักรวรรดิ) สถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ มีพื้นท่ีความ
รับผิดชอบ 0.7 ตารางกิโลเมตรแบ่งตามเขตการปกครองออกเป็น 2 แขวง คือแขวงจักรวรรดิและแขวงสัม
พันธวงศ์  อาคารท่ีท าการสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ต้ังอยู่เลขท่ี 324 ถนนจักรวรรดิแขวงจักรวรรดิ 
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตดังนี้ 
  1. ทิศเหนือจรดเขตสถานีต ารวจนครบาลส าราญราษฎร์ และสถานีต ารวจนครบาลพลับพลาไชย
1 เริ่มจากบริเวณท่ีขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเจริญกรุงฟากเหนือบรรจบกับริมฝ่ังคลองโอ่งอ่างฝ่ัง
ตะวันตก ไปทางทิศตะวันออกตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเจริญกรุง ฟากเหนือ จนบรรจบกับ
ขอบทางเท้าด้านนอกของถนนวรจักร ฟากตะวันตก ข้ามถนนเจริญกรุงไปทางทิศใต้และไปทางทิศ
ตะวันออก ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเจริญกรุง ฟากใต้  จนบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอก
ของถนนแปลงนาม ฟากตะวันตก 
  2. ทิศตะวันออกจรดเขตสถานีต ารวจนครบาลพลับพลาไชย 2  เริ่มจากบริเวณท่ีขอบทางเท้า
ด้านนอกของถนนแปลงนามฟากตะวันตก บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเจริญกรุง  ฟากใต้ ไป
ทางทิศใต้ตามแนวขอบทางเท้าด้านนอกของถนนแปลงนาม และถนนเยาวพาณิชย์ฟากตะวันตก จน
บรรจบกับริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยาฝ่ังเหนือ 
  3. ทิศใต้จรดเขตสถานีต ารวจนครบาลปากคลองสาน เริ่มจากบริเวณท่ีริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยาฝ่ัง
เหนือ บรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเยาวพาณิชย์ ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเลียบไป
ตามริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยาฝ่ังเหนือ จนบรรจบกับริมฝ่ังคลองโอ่งอ่างฝ่ังตะวันตก 
  4. ทิศตะวันตกจรดเขตสถานีต ารวจนครบาลพระราชวัง เริ่มจากบริเวณท่ีริมฝ่ังคลองโอ่งอ่างฝ่ัง
ตะวันตก บรรจบกับริมฝ่ังแม่น้ าเจ้าพระยาฝ่ังเหนือ ไปทางทิศเหนือ เลียบไปตามริมฝ่ังคลองโอ่งอ่างฝ่ัง
ตะวันตกจนบรรจบกับขอบทางเท้าด้านนอกของถนนเจริญกรุงฟากเหนือ 
 



12 
 

 
ภำพที่  2.1  แผนท่ีรับผิดชอบสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
ท่ีมา: สถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ, http://chakrawat.metro.police.go.th/wp/?page_id=16, 15 
กุมภาพันธ์ 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://chakrawat.metro.police.go.th/wp/?page_id=16
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โครงสร้างสถานีต ารวจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่  2.2  โครงสร้างสถานีต ารวจ 
ท่ีมา: http://www.mnstpolice.com/index.php/article/histo-station, 15 กุมภาพันธ์ 2560 
 
2.4 อ ำนำจหน้ำที่ของต ำรวจต ำแหน่งต่ำงๆบนสถำนีต ำรวจ 
 ตามค าส่ัง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตร.ท่ี 537/2555  ลงวันท่ี 27 กันยายน 2555 เรื่อง ก าหนด
อ านาจหน้าท่ีของต าแหน่งในสถานีต ารวจก าหนดดังนี้ 
   สถานีต ารวจท่ีมีหัวหน้าสถานีต ารวจเป็นระดับต าแหน่งผู้ก ากับการก าหนดให้  
    1.รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปรามเป็นหัวหน้างานอ านวยการและงานป้องกัน
ปราบปราม  
   2.รองผู้ก ากับการจราจร เป็นหัวหน้างานจราจร  
   3. รองผู้ก ากับการสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน  
   4. พนักงานสอบสวนท่ีมีระดับต าแหน่งและอาวุโสสูงสุด ซึ่งได้รับค าส่ังมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วยหรือหัวหน้าหน่วยงานตามนัยระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการก าหนดจ านวนในการแต่งต้ังและ 
อ านาจหน้าท่ีในการบังคับบัญชาพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นหัวหน้างานสอบสวน 

หน้าท่ีของต าแหน่งในสถานีต ารวจมีดังนี้  
1. หัวหน้าสถานีต ารวจ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการวางแผนอ านวยการส่ังการควบคุมก ากับดูแล 

ปกครองบังคับบัญชา ตรวจสอบติดตามและประเมินผลตลอดจนการฝึกอบรม โดยปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดในคดีอาญา ภายในเขต
อ านาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครองรวมทั้งความรับผิดชอบในด้านการงานและการปกครอง
บังคับบัญชาถัดรองลงไปจากผู้บังคับบัญชาในระดับกองบังคับการต ารวจนครบาล 1 – 9 หรือต ารวจภูธร
จังหวัดเพื่อพัฒนาการบริหาร  การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย  รักษา

สถานีต ารวจ 

(ผกก.) 

ป้องกันปราบปราม 
(รอง ผกก.ป.) 

จราจร 
(รอง ผกก.จร.) 

สืบสวนสอบสวน 

( รอง ผกก.สส.) 

งานป้องกันปราบปราม งานอ านวยการ งานจราจร งานสืบสวนสอบสวน พนักงานสอบสวน 

-สวป. 
-รอง สวป. 
-ผบ.หมู่ 

-สว.อก. 
-รอง สว.ธร. 
-ผบ.หมู่ 

-สว.จร. 
-รอง สว.จร. 
-ผบ.หมู่ 

-สว.สส. 
-รองสว.สส. 
-ผบ.หมู ่

-ผบ.หมู่ 

http://www.mnstpolice.com/index.php/article/histo-station,%2015%20กุมภาพันธ์
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  บริการทางสังคมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งานพิเศษ งานความ
มั่นคงและงานอื่นๆดังนี้ 
   1.1 ท าหน้าท่ีหัวหน้าผู้รับผิดชอบการปฏิบัติของสถานีต ารวจ ดังนี้ 
    1.1.1 ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  
    1.1.2 วางแผนการปฏิบัติงาน  
    1.1.3 พิจารณามอบหมายงานโดยให้มีอ านาจมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีอื่นนอกเหนือจากหน้าท่ีการงานประจ าได้ตามความเหมาะสม 
    1.1.4 พิจารณาวินิจฉัยส่ังการในงานท่ีมีปัญหา 
    1.1.5 ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจท้ังในด้านการ 
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
    1.1.6 ก าหนดมาตรการในการประสานงานและควบคุม ก ากับดูแล ให้มีการ 
ประสานกันอย่างใกล้ชิดจริงจังระหว่างงานต่าง ๆ ในสถานีต ารวจ  
    1.1.7 ให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ  
ข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจ 
    1.1.8 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจใน สถานีต ารวจ 
   1.1.9 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
   1.1.10 จัดการฝึกอบรมให้กับข้าราชการต ารวจในสถานีต ารวจเพื่อให้มี ความรู้ 
ความสามารถ ความประพฤติ ระเบียบวินัยเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี โดยการจัดการฝึกอบรมเอง 
หรือขอรับการสนับสนุนจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น  
    1.1.11 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับการแต่งต้ัง  
    1.1.12 ร่วมประชุมกับหน้าหน่วยงานอื่นในงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    1.1.13 แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจ 
    1.1.14 ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
   1.2 ท าหน้าท่ีหัวหน้าพนักงานสอบสวน โดยปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง หรือ
ข้อบังคับก าหนด  
   1.3 ปฏิบัติงานตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง หรือข้อบังคับ ก าหนดเป็นอ านาจ หน้าท่ี
ของหัวหน้าสถานีต ารวจโดยเฉพาะ 
   1.4 วางแผน ปฏิบัติและควบคุมการจัดการก าลังในการถวายความปลอดภัยแด่องค์  
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานี
ต ารวจ   
   1.5 วางแผน ปฏิบัติและควบคุมการจัดก าลังในการควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมี
เหตุพิเศษต่างๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ  
  1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตามข้อ 1.1 – 1.5  
   1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

2. หัวหน้างานอ านวยการ มีหน้าท่ีเป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานอ านวยการ รับผิดชอบเกี่ยวกับ การ
วางแผน ส่ังการ ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงานท่ีเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนงานสถานีต ารวจ งานการบริหารบุคลากร การศึกษาการฝึกอบรม งานวิชาการ สวัสดิการ การ
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พัฒนา การบริหารจัดการ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ การส่งก าลังบ ารุง 
รวมท้ัง ลักษณะงานท่ีเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานี
ต ารวจ โดยจ าแนกออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้  
   2.1 งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ แผนประจ าปี และแผน 
ปฏิบัติการประจ าของสถานีต ารวจ  
   2.2 งานธุรการและสารบรรณท่ัวไปของสถานีต ารวจ  
   2.3 งานก าลังพล รวมทั้งงานพัฒนาข้าราชการต ารวจและครอบครัวให้มีความพร้อม ท้ัง
ด้านก าลัง ความคิด และจิตใจ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.4 งานการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ตลอดจนงานเผยแพร่ความรู้ 
   2.5 งานสวัสดิการ 
   2.6 งานพัฒนาองค์กร และพัฒนาระบบการบริหารจัดการต่างๆ 
   2.7 งานงบประมาณการเงิน งานพัสดุพลาธิการและสรรพาวุธ 
   2.8 งานการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2.9 งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัลและเงินค่าตอบแทน  
   2.10 งานการจัดอาหารเล้ียงดูผู้ต้องหา  
   2.11 งานทะเบียนคนต่างด้าวและงานการขออนุญาตต่าง ๆ  
   2.12 งานการประชาสัมพันธ์  
   2.13 งานตรวจสอบติดตามประเมินผล วิ จัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ  
   2.14 งานดูแลห้องประชุมและจัดการประชุม 
   2.15 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ท้ังในด้านการ 
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
   2.16 การปฏิบั ติหน้า ท่ีหากมี เหตุจ า เป็น  เร่ ง ด่วน ให้มีอ านาจมอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ีการงานประจ า 
  2.17 งานอื่นท่ีไม่ได้ก าหนด ให้เป็นหน้าท่ีของงานใดในสถานีต ารวจให้เป็นหน้าท่ี ของ
งานอ านวยการ 
   2.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานอ านวยการ 
   2.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
  3. ผู้ปฏิบัติงานอ านวยการ  
   3.1 สารวัตรธุรการหรือสารวัตรอ านวยการ มีหน้าท่ีดังนี้  
    3.1.1 ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา  แนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข การ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานอ านวยการ  
    3.1.2 การปฏิบัติหน้าท่ีหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้มีอ านาจมอบหมายให้ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ีการงานประจ า
และต้อง รีบรายงานให้หัวหน้างานอ านวยการทราบในทันที  
    3.1.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานอ านวยการ  
    3.1.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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   3.2 รองสารวัตรธุรการ มีหน้าท่ีดังนี้  
    3.2.1 ปฏิบัติงานตามข้อ 2.2 – 2.15 และ 3.1.1  
    3.2.2 การปฏิบัติหน้าท่ีหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้มีอ านาจมอบหมายให้  
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ีการงานประจ า
และต้อง รีบรายงานให้หัวหน้างานอ านวยการ หรือสารวัตรธุรการหรือสารวัตรอ านวยการทราบในทันที  
   3.2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานอ านวยการ 
    3.2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
   3.3 รองสารวัตร (ต าแหน่งควบผู้บังคับหมู่ ถึงรองสารวัตร) ธุรการ มีหน้าท่ีดังนี้  
    3.3.1 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งระดับ ผู้บังคับหมู่ท่ี
ปฏิบัติอยู่เดิม โดยปฏิบัติงานในกลุ่มงานอ านวยการและสนับสนุน ภายใต้การก ากับตรวจสอบ  โดยท่ัวไป 
และอาจได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจจ านวนหนึ่ง 
    3.3.2 ตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการแก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบให้เสร็จส้ิน ณ จุด
เดียว  
    3.3.3 ปฏิบัติงานด้วยตนเองในลักษณะของผู้มีประสบการณ์ในงานด้าน
อ านวยการและสนับสนุนของหน่วยงานนั้น ๆ  
    3.3.4 ช่วยเหลืองานของข้าราชการต ารวจระดับต าแหน่งสารวัตรหรือเทียบเท่า  
    3.3.5 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
   3.4 ผู้บังคับหมู่ ธุรการ มีหน้าท่ีดังนี้  
    3.4.1 งานธุรการและสารบรรณท่ัวไปของสถานีต ารวจ  
    3.4.2 งานก าลังพล ของสถานีต ารวจ  
    3.4.3 งานสวัสดิการ 
    3.4.4 งานการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    3.4.5 งานทะเบียนคนต่างด้าวและงานการขออนุญาตต่างๆ  
    3.4.6 งานการประชาสัมพันธ์  
    3.4.7 งานดูแลห้องประชุมและจัดการประชุม  
    3.4.8 งานประมาณ การเงิน พัสดุ พลาธิการและสรรพาวุธ  
    3.4.9 งานจัดการเรื่องเงินสินบน เงินรางวัล และเงินค่าตอบแทน  
    3.4.10 งานการจัดอาหารเล้ียงดูผู้ต้องหา 
    3.4.11 งานปฏิบัติหน้าท่ีพลขับ หรืองานน าสาร 
    3.4.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานอ านวยการ 
    3.4.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  4. หัวหน้างานป้องกันปราบปราม มีหน้าท่ีดังนี้ เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม
รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนอ านวยการส่ังการ ควบคุมก ากับดูแลตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
ตลอดจนปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งเป็นการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติต่าง ๆ ท่ีมีโทษทางอาญาทุกฉบับงานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ต ารวจงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  รวมท้ังงานท่ีมีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็น
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ส่วนประกอบของงานนี้ ในเขตพื้นท่ีของสถานีต ารวจเพื่อมิให้เกิดอาชญากรรมขึ้น โดยจ าแนกออกเป็น
งานต่าง ๆ ดังนี้  
   4.1 งานการข่าว  
   4.2 งานจัดท าแผนท่ี ระบบข้อมูลอาชญากรรมรวมท้ังการจัดระบบข้อมูลเป้าหมายท่ี  
อาจเกิดอาชญากรรม และระบบข้อมูลทางสังคม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันระงับ ปราบปราม
อาชญากรรม  
   4.3 งานควบคุมผู้ต้องหาและผู้ถูกกักขัง  
   4.4 งานควบคุมศูนย์วิทยุหรือการรับ – ส่งวิทยุของสถานีต ารวจ  
   4.5 งานจัดต้ังจุดรับแจ้งเหตุ จุดตรวจ จุดสกัด และก าหนดมาตรการต่างๆ ในการ  
ป้องกันและปราบปรามมิให้อาชญากรรมเกิดขึ้น  
   4.6 งานจัดสายตรวจทุกประเภท  
   4.7 งานควบคุมแหล่งอบายมุขและการจัดระเบียบสังคม 
   4.8 งานปราบปรามการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราช 
บัญญัติ ต่าง ๆ ท่ีมีโทษทางอาญาทุกฉบับ  
   4.9 งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง 
   4.10 งานพิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี  
   4.11 งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับบ่อนการพนันสถานบริการและแหล่งอบายมุข 
   4.12 งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการฮั้วประมูลและขัดขวางการเสนอแข่งขันราคา ใน
การประมูล  
   4.13 งานท่ีปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   4.14 งานตามกฎหมายว่าด้วยการจ าหน่ายสุราสถานบริการ โรงแรม ภาพยนตร์ โรงรับ
จ าน า อาวุธปืนการพนันและค้าของเก่า การเรี่ยไรรวมทั้งงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ให้
อ านาจไว้  
   4.15 งานฝึกอบรมประชาชนอาสาสมัคร เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกเสือชาวบ้าน สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ฯลฯ ท่ีเกี่ยวกับการป้องกัน
อาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือกิจการต ารวจ  
   4.16 งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.) ระดับ 
สถานีต ารวจ  
   4.17 งานประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ประชาชนตลอดจนสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคส่วนของสังคมใน
เขตพื้นท่ีของสถานีต ารวจ  
   4.18 งานพัฒนาก าลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการป้องกัน  
ปราบปรามอาชญากรรม  
   4.19 งานระบบงบประมาณท่ีเกี่ยวกับงานป้องกันปราบปราม 
   4.20 ตรวจสอบติดสอบและประเมินผลวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
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   4.21 กรณีการกระท าความผิดให้พิจารณาส่ังการให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม 
ด าเนินการจับกุมหรือด าเนินการจับกุมด้วยตนเอง 
   4.22 งานการจัดก าลังร่วมในการถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ  
   4.23 การควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่างๆ เช่น การจัดงานตาม 
ประเพณี การชุมนุมประชุม และอื่น ๆ  
   4.24 งานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจท้ังในด้านการ
ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย  
   4.25 การปฏิบั ติหน้ า ท่ีหากมี เห ตุจ า เป็น เร่ ง ด่ วน ให้ มี อ าน าจมอบหมาย ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสมแต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ีการงานประจ า 
  4.26 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับงานป้องกันปราบปราม  
   4.27 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  5. ผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม  
   5.1 สารวัตรป้องกันปราบปราม มีหน้าท่ีดังนี้ 
    5.1.1 ปฏิบัติงานตามท่ีหัวหน้างานป้องกันปราบปรามมอบหมาย  
    5.1.2 ปฏิบัติงานตามข้อ 4.1 – 4.23  
    5.1.3 ควบคุมตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าตลอดจนปรับปรุงแก้ไข การ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานป้องกันปราบปราม 
    5.1.4 การปฏิบัติหน้าท่ีหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้มีอ านาจมอบหมายให้  
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสมแต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต้อหน้าท่ีการงานประจ า
และ ต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานป้องกันปราบปรามทราบในทันที 
    5.1.5 ปฏิบัติงานท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม  
    5.1.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
   5.2 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม  
    5.2.1 ท าหน้าท่ีปฏิบัติการป้องกันปราบปราม มีหน้าท่ีดังนี้ 
     1) ปฏิบัติงานตามท่ีหัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือ  สารวัตร
ป้องกันปราบปรามมอบหมาย 
     2) ปฏิบัติงานตามข้อ 4.1 – 4.23 และข้อ 5.1.3 
     3) กรณีมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นให้ด าเนินการจับกุม โดยพิจารณา
ใช้ก าลังตามความเหมาะสม แล้วรายงานหัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกัน ปราบปราม
ทราบ 
     4) ปฏิบัติหน้าท่ีนายร้อยต ารวจเวร  
     5) ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าสายตรวจ  
     6) ขณะปฏิบัติหน้าท่ีนายร้อยต ารวจเวร และหัวหน้าสาย  ตรวจใน
คราวเดียวกัน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีในด้านป้องกันเป็นหลัก ส่วนการปฏิบัติหน้าท่ีในด้านระงับปราบปราม  ให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้หรือตามความเหมาะสม 
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     7) ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ท้ังในด้าน
การปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
      8) การปฏิบัติหน้าท่ีหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้มีอ านาจ มอบหมาย
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต้อหน้าท่ีการงานประจ า
และ ต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกันปราบปรามทราบในทันที  
    9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม  
     10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
   5.3 รองสารวัตร (ต าแหน่งควบผู้บังคับหมู่ ถึงรองสารวัตร) งานป้องกันปราบปราม  มี
หน้าท่ีดังนี้ 
     5.3.1 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งระดับ ผู้บังคับหมู่
ท่ีปฏิบัติอยู่เดิม โดยปฏิบัติหน้าท่ีในสายงานป้องกันปราบปราม ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยท่ัวไป และ
อาจได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจจ านวนหนึ่ง 
     5.3.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยส่ังการ แก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบให้เสร็จส้ิน ณ 
จุดเดียว 
    5.3.3 ปฏิบัติหน้าท่ีร้อยเวรบริการบนสถานีต ารวจ หัวหน้ากลุ่มสายตรวจ 
หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการชายแดน หัวหน้าชุดข่าว หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติด 
เป็นต้น 
    5.3.4 ปฏิบัติงานด้วยตนเองในลักษณะของผู้มีประสบการณ์ในงานด้าน 
ป้องกันปราบปรามของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นต้น  
    5.3.5 ช่วยเหลืองานของข้าราชการต ารวจระดับต าแหน่งสารวัตรหรือเทียบเท่า  
    5.3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
   5.4 ผู้บังคับหมู่ ป้องกันปราบปราม 
     5.4.1 ท าหน้าท่ีธุรการ มีหน้าท่ีดังนี้ 
     1) งานรับ – ส่ง และการเสนอหนังสือ 
     2) งานร่างโต้ตอบงาน  
     3) งานเก็บรักษา ค้น และท าลายเอกสาร 
     4) งานจัดเก็บและรวบรวมสถิติงานป้องกันปราบปราม  
     5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม  
     6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
    5.4.2 ท าหน้าท่ีปฏิบัติการป้องกันปราบปราม มีหน้าท่ีดังนี้  
     1) เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมายและส่ังการ เกี่ยวกับคดีอาญาทุกประเภทและคดีตามพระราชบัญญัติ ต่าง ๆ ท่ีมี
โทษทางอาญาทุกฉบับ โดยให้เก็บและรายงานตามท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด  
     2) ป้องกันเหตุ โดยการตรวจตราท่ัวไป หากต้องใช้ก าลัง ต ารวจไปท า
การระงับ ปรามปราบเมื่อพบเหตุท่ีต้องระงับ ปราบปรามต้องด าเนินการด้วยตนเองหรือแจ้งส่ังให้  ใช้
ก าลังต ารวจตามความเหมาะสมหรือตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
     3) การปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา  
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     4) ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ  
     5) ควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงาน
ตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่นๆ  
     6) ปฏิบัติหน้าท่ีสิบเวรประจ าสถานีต ารวจควบคุมการ ปฏิบัติหน้าท่ี
ของยามสถานีต ารวจ ประชาสัมพันธ์ ควบคุมผู้ต้องหา พิมพ์ลายนิ้วมือ  
     7) ปฏิบัติหน้าท่ียามสถานีต ารวจ รักษาการณ์รักษาความ สงบ
เรียบร้อย ความสะอาด พัสดุของหลวง ส่ิงของท่ียึดมาประกอบคดี ตลอดจนช่วยเหลือควบคุมดูแล
ผู้ต้องหา และผู้ต้องขัง 
     8) ปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและทุกภาคส่วน ของ
สังคมในเขตพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 
     9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม 
     10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    5.4.3 ท าหน้าท่ีคุมผู้ต้องหาบนสถานี มีหน้าท่ีดังนี้ 
     1) ควบคุมดูแลผู้ต้องหา ผู้ถูกกักขังและผู้ถูกจ าขัง โดย จะต้องรายงาน
ให้นายร้อยต ารวจเวรทราบ  
     2) การเยี่ยมผู้ถูกควบคุม โดยจัดให้ได้ตามก าหนดเวลาท่ี ก าหนดไว้
เท่านั้น รวมท้ังตรวจตราดูแลส่ิงของและอาหารท่ีมีผู้น ามาเยี่ยม ผู้ถูกควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้มี ส่ิงของ
ต้องห้าม เล็ดลอดเข้าไปถึงผู้ถูกควบคุมในห้องควบคุมได้ 
     3) ด าเนินการเรื่องการให้อาหารผู้ถูกควบคุม ตรวจตรา ดูแลอาหารท่ี
ทางการจัดเล้ียงไม่ให้มีส่ิงของต้องห้าม ปะปนเข้าไปในอาหาร และเล้ียงอาหารตามเวลาท่ีก าหนด เท่านั้น 
    4) ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ  
     5) ควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่างๆ เช่น การจัดงาน
ตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ  
     6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม  
     7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    5.4.4 ท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ มีหน้าท่ีดังนี้  
     1) สอบถามและให้ค าแนะน าประชาชนผู้มาติดต่อ  
     2) รับโทรศัพท์ ถ้าเป็นการแจ้งข่าวเกี่ยวกับคดีให้รีบแจ้ง ให้นายร้อย
ต ารวจเวรรับสาย  
     3) ด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องต่าง ๆ  
     4) ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ  
    5) ควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัด
งานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ 
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     6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม  
     7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
    5.4.5 ท าหน้าท่ีพิมพ์ลายนิ้วมือ มีหน้าท่ีดังนี้  
     1) พิมพ์ลายนิ้วมือบุคคลท่ีขอตรวจสอบประวัติ 
     2) พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา และนิ้วมือศพอันเกิดจากการ ตายโดยผิด
ธรรมชาติ  
     3) พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องสงสัย  
     4) ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ  
     5) ควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่างๆ เช่น การจัดงาน
ตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ 
     6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม 
     7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    5.4.6 ท าหน้าท่ีเสมียนประจ าธุรการ มีหน้าท่ีดังนี้ 
     1) ลงบันทึกประจ าวันการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจใน ส่วนท่ีมิได้
ก าหนดให้ลงบันทึกในสมุดประจ าวันคดี  
     2) ลงบันทึกการน าตัวผู้ต้องหาออกนอกห้องควบคุม  ซึ่งพนักงาน
สอบสวนเป็นผู้ส่ังการ โดยให้ผู้ท าหน้าท่ีควบคุมผู้ต้องหา ผู้รับตัวผู้ต้องหาจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน   
    3) ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแดองค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ  
     4) ควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงาน
ตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่นๆ 
     5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม 
     6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
    5.4.7 ท าหน้าท่ีพนักงานวิทยุ มีหน้าท่ีดังนี้  
     1) รับ – ส่งวิทยุ ระหว่างสถานีต ารวจกับหน่วยงานอื่นท่ี เกี่ยวข้อง
และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ของสถานีต ารวจ  
     2) ดูแลรักษาเครื่องรับส่งวิทยุและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเป็น
ผู้ดูแลรักษาเบื้องต้น ตลอดจนตรวจสอบเครื่องรับส่งวิทยุและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องเมื่อเกิดการช ารุด
เสียหาย ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขทันที  
     3) ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแดองค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ  
     4) ควบคุมความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงาน
ตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่นๆ 
     5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปราม  
     6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
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 6. หัวหน้างานจราจร มีหน้าท่ีดังนี้ เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานจราจร รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านจราจร วางแผน อ านวยการ ส่ังการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงาน
ด้านการควบคุมจราจร จัดการ และ บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร รวมทั้งงานจราจรตามโครงการ
พระราชด าริ และงานท่ีมีลักษณะเกี่ยวข้อง หรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ด้านการจราจร ตลอดจนพื้นท่ีท่ีมีการจราจร ต่อเนื่องกัน โดยจ าแนกออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้  
    6.1 งานควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานจราจร 
    6.2 งานวางแผนจัดการและควบคุมการจราจร ตลอดจนจัดท าแผนท่ีจราจร
ของพื้นท่ี รับผิดชอบ และของพื้นท่ีท่ีมีการจราจรต่อเนื่องกัน  
    6.3 งานศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร และน าวิทยาการ   
ต่าง ๆ มา ใช้ในงานจราจร  
    6.4 งานให้ความรู้และการศึกษาอบรมผู้ปฏิบัติหน้าท่ีจราจร 
    6.5 งานสอดส่อง ตรวจตรา แนะน า ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร  
    6.6 งานเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัด
และ การควบคุมการจราจร 
    6.7 งานการส่งข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน  
ปราบปราม และส่งให้งานป้องกันปราบปราม 
    6.8 เมื่อได้รับค าส่ังไม่ว่าจะเป็นค าส่ังโดยฉับพลันทันที หรื อตามแผนท่ี
ผู้บังคับบัญชา ก าหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ให้ปฏิบัติ
ตามค าส่ัง 
    6.9 กรณีมีการกระท าความผิดให้พิจารณาส่ังการให้ ผู้ปฏิบัติงานจราจร
ด าเนินการ จับกุมหรือด าเนินการจับกุมด้วยตนเอง 
    6.10 ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ 
พระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ  
    6.11 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบ
เรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี และอื่นๆ  
    6.12 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อท าการตรวจค้นจับกุม 
   6.13 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ท้ังในด้าน
การ ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย  
    6.14 การปฏิบัติหน้าท่ีหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้มีอ านาจมอบหมาย  ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ีการงานประจ า
   6.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร 
    6.16 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
   7. ผู้ปฏิบัติงานจราจร  
    7.1 สารวัตรจราจร มีหน้าท่ีดังนี้ 
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     7.1.1 ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานจราจร  
     7.1.2 จัดและควบคุมการจราจร  
     7.1.3 ศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร และน า
วิทยาการ ต่าง ๆ มาใช้ในงานจราจร 
     7.1.4 ให้ความรู้และการศึกษาอบรมแก่ข้าราชการต ารวจ 
     7.1.5 สอดส่อง ตรวจตรา แนะน า ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติ
ตาม กฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร 
     7.1.6 ว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบส่ังเจ้าพนักงานจราจร หรือออก
ใบส่ัง เจ้าพนักงานจราจร หรือจับกุมผู้ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร  
     7.1.7 จัดการเบ้ืองต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร  
     7.1.8 เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การ ป้องกันปราบปราม และส่งให้ฝ่ายป้องกันปราบปราม  
      7.1.9 ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 
     7.1.10 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความ
สงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี และอื่น ๆ 
     7.1.11 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อท าการตรวจค้น 
จับกุม  
     7.1.12 เมื่อได้รับค าส่ังไม่ว่าจะเป็นค าส่ังโดยฉับพลันทันที หรือตาม
แผนท่ี ผู้บังคับบัญชาก าหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ให้
ปฏิบัติตาม ค าส่ัง 
     7.1.13 การปฏิบัติหน้าท่ีหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้มีอ านาจ
มอบหมาย ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ี
การงานประจ า และต้อง รีบรายงานให้หัวหน้างานจราจรทราบในทันที  
     7.1.14 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจท้ัง
ใน ด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย 
     7.1.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร  
     7.1.16 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    7.2 รองสารวัตรจราจร มีหน้าท่ีดังนี้ 
      7.2.1 ปฏิบัติงานตามข้อ 7.1.1 – 7.1.12 
     7.2.2 การปฏิบั ติหน้าท่ีหากมี เหตุจ าเป็นเร่ง ด่วน ให้มีอ านาจ
มอบหมาย ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ี
การงานประจ า และต้อง รีบรายงานให้หัวหน้างานจราจรทราบในทันทีหรือสารวัตรจราจรทราบในทันที 
    7.2.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร  
     7.2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  



24 
 

    7.3 รองสารวัตร (ต าแหน่งควบผู้บังคับหมู่ ถึงรองสารวัตร) งานจราจร มีหน้าท่ี
ดังนี้  
     7.3.1 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งระดับ ผู้
บังคับหมู่ท่ีปฏิบัติอยู่เดิม โดยปฏิบัติหน้าท่ีในสายงานจราจร ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยท่ัวไป และ
อาจ ได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจจ านวนหนึ่ง 
     7.3.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยส่ังการ แก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบให้เสร็จ
ส้ิน ณ จุดเดียว  
     7.3.3 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าจราจร 
     7.3.4 ปฏิบัติงานด้วยตนเองในลักษณะของผู้มีประสบการณ์ในงาน
ด้าน จราจรของหน่วยงานนั้น ๆ  
     7.3.5 ช่วยเหลืองานของข้าราชการต ารวจระดับต าแหน่งสารวัตรหรือ 
เทียบเท่า  
     7.3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 
ผู้บังคับบัญชา  
    7.4 ผู้บังคับหมู่ จราจร 
     7.4.1 ท าหน้าท่ีธุรการ มีหน้าท่ีดังนี้ 
      1) งานธุรการท่ัวไปของงานจราจร 
      2) ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 
      3) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุม 
ความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่นๆ 
     4) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อท าการ 
ตรวจค้นจับกุม  
      5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร 
      6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
     7.4.2 ท าหน้าท่ีจราจร มีหน้าท่ีดังนี้ 
      1) เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจราจร ตลอดจนน า 
วิทยาการต่าง ๆ มาใช้ในงานจราจร 
      2) จัดและควบคุมการจราจรตามท่ีรองสารวัตรจราจร หรือ 
สารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจรมอบหมายส่ังการ 
      3) จัดและควบคุมการจราจร โดยจัดและควบคุมการจราจร 
ตามท่ีรองสารวัตรจราจร หรือสารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจร 
      4) สอดส่อง ตรวจตรา แนะน า ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร 
      5) ว่ากล่าวตักเตือนก่อนออกใบส่ังเจ้าพนักงานจราจร หรือ 
ออกใบส่ังเจ้าพนักงานจราจร 
      6) การจัดการเบ้ืองต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร 
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      7) เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารหรือข้อเ ท็จจริ ง ท่ี เป็น 
ประโยชน์ต่อการป้องกันปราบปราม โดยรายงานข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงท่ีเก็บรวบรวมได้ต่อรอง
สารวัตร จราจรหรือสารวัตรจราจร หัวหน้างานจราจร หรือกรณีเร่งด่วนให้แจ้งโดยตรงต่อผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในเรื่อง นั้นๆ ก่อน แล้วรายงานรองสารวัตรจราจรหรือสารวัตรจราจร หรือหัวหน้างานจราจร 
ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการท่ีหัวหน้าสถานีต ารวจก าหนด  
      8) ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 
      9) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุม 
ความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่างๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่น ๆ 
     10) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อท าการ 
ตรวจค้นจับกุม 
      11) เมื่อได้รับค าส่ังไม่ว่าจะเป็นค าส่ังโดยฉับพลันทันทีหรือ 
ตามแผนท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปรามจับกุมสกัดจับ ก็
ให ้ปฏิบัติตามค าส่ัง  
      12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจราจร  
      13) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
   8. หัวหน้างานสืบสวน มีหน้าท่ีดังนี้ เป็นหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานสืบสวน รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การวางแผนอ านวยการ ส่ังการ ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลตลอดจนการ
ปฏิบัติงานในด้านการสืบสวนท่ีเกี่ยวกับ คดีอาญาท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังงานอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะเกี่ยวข้องหรือ
เป็นส่วนประกอบของงานนี้ในเขตพื้นท่ีของ สถานีต ารวจ เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานและผู้กระท า
ความผิดอันเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ในการสืบสวนคดีอาญาให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยจ าแนกออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้ 
    8.1 งานสืบสวนการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา การกระท า
ความผิด ตามพระราชบัญญัติต่างๆ ท่ีมีโทษทางอาญา และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
    8.2 งานพัฒนาก าลังพล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และวิทยาการ
ต่างๆ เพื่อใช้ในการสืบสวน 
    8.3 งานสืบสวนหาข่าวและระบบข้อมูลอาชญากรรม  
    8.4 งานวางระบบการงบประมาณท่ีเกี่ยวกับงานสืบสวน  
    8.5 งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล งานวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการต่างๆ รวมทั้งการศึกษาและเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับงาน สืบสวนคดีอาญาท่ีเกิดขึ้น  
    8.6 งานวางแผนสืบสวน  
    8.7 งานสืบสวนหาข้อเท็จจริง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของการ
กระท า ความผิดท่ีเกิดขึ้นแล้ว  
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    8.8 งานสืบสวนภายหลังจากรู้ตัวผู้กระท าความผิด ท้ังท่ีเป็นคดีท่ีอยู่ในความ 
รับผิดชอบของสถานีต ารวจ และกรณีจับกุมคนร้ายตามหมายจับของสถานีต ารวจอื่น เพื่อรู้แหล่งและ  
รายละเอียดเพื่อให้มีการจับกุม  
    8.9 ด า เนินการเพื่ อ ให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการสืบสวน โดยสร้ าง
ความสัมพันธ์กับ ประชาชนในพื้นท่ีโดยใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการหาข่าว  
    8.10 กรณีพบการกระท าความผิดให้พิจารณาส่ังการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ด าเนินการ จับกุม หรือด าเนินการจับกุมด้วยตนเอง  
    8.11 ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ 
พระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 
    8.12 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความสงบ
เรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่างๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่นๆ  
    8.13 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อท าการตรวจค้นจับกุม  
   8.14 งานปกปิดให้ความคุ้มครองแหล่งข่าว และพยาน  
    8.15 ประสานการปฏิบัติงานกับงานอื่น ๆ ในสถานีต ารวจและหน่วยงานอื่นๆ 
ท่ี เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดจริงจัง เพื่อให้ผลในการป้องกัน ระงับ ปราบปราม กระท าความผิด 
    8.16 ให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบั ติงานของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในงานสืบสวน  
    8.17 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ ท้ังในด้าน
การ ปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย  
    8.18 การปฏิบัติหน้าท่ีหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้มีอ านาจมอบหมายให้  
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ีการงานประจ า 
   8.19 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานสืบสวน  
    8.20 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
   9. ผู้ปฏิบัติงานสืบสวน  
    9.1 สารวัตรสืบสวน มีหน้าท่ีดังนี้  
     9.1.1 ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในงานสืบสวน  
     9.1.2 ศึกษาเก็บข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และน าวิทยาการต่างๆ มาใช้
ใน การสืบสวน  
     9.1.3 งานวางแผนสืบสวน  
     9.1.4 สืบสวนหาข่าวและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงหลักฐานรวมท้ัง 
ประสานการปฏิบัติกับงานอื่นในสถานีต ารวจหรือหน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ของประชาชน อันได้แก่ การป้องกันเหตุร้าย เหตุรุนแรง การกระท าผิดต่างๆ ท้ังจากแหล่งข่าว
ท่ัวไปและ แหล่งข่าวที่จัดต้ังขึ้น  
     9.1.5 สืบสวนหาข้อเท็จจริง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของ
การ กระท าความผิดท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
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     9.1.6 สืบสวนภายหลังจากรู้ตัวผู้กระท าความผิด ท้ังท่ีเป็นคดีท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของสถานีต ารวจ และกรณีจับกุมคนร้ายตามหมายจับของสถานีต ารวจอื่นหรือหน่วยงาน
อื่น เพื่อรู้แหล่งและรายละเอียดเพื่อให้มีการจับกุม  
     9.1.7 ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสวน โดยสร้าง 
ความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นท่ีอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการหาข่าว  
     9.1.8 กรณีการกระท าความผิดให้ด าเนินการจับกุม โดยพิจารณาใช้
ก าลัง ต ารวจตามความเหมาะสมแล้วรายงานหัวหน้างานสืบสวนทราบ  
     9.1.9 ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 
     9.1.10 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุมความ
สงบ เรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่าง ๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่นๆ 
    9.1.11 ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อท าการตรวจค้น 
จับกุม 
     9.1.12 เมื่อได้รับค าส่ังไม่ว่าจะเป็นค าส่ังโดยฉับพลันทันทีหรือตาม
แผนท่ี ผู้บังคับบัญชาก าหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปราม จับกุม สกัดจับ ก็ให้
ปฏิบัติตาม ค าส่ัง  
     9.1.13 งานควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจท้ัง
ใน ด้านการปฏิบัติงาน ความประพฤติและระเบียบวินัย  
     9.1.14 การปฏิบั ติหน้าท่ีหากมี เหตุจ าเป็นเร่งด่วน ให้มีอ านาจ
มอบหมาย ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ี
การงานประจ าและ ต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานสืบสวนทราบในทันที  
     9.1.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานสืบสวน  
     9.1.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
    9.2 รองสารวัตรสืบสวน มีหน้าท่ีดังนี้  
     9.2.1 ปฏิบัติงานตามท่ีหัวหน้างานสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวน
มอบหมาย  
     9.2.2 ปฏิบัติงานตามข้อ 9.1.1 – 9.1.13  
     9.2.3 การปฏิบั ติหน้า ท่ีหากมี เหตุจ า เป็นเร่ ง ด่วน ให้มีอ านาจ
มอบหมาย ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ังนี้ต้องไม่เสียหายต่อหน้าท่ี
การงานประจ าและ ต้องรีบรายงานให้หัวหน้างานสืบสวนหรือสารวัตรสืบสวนทราบในทันที  
     9.2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานสืบสวน  
     9.2.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
    9.3 รองสารวัตร (ต าแหน่งควบผู้บังคับหมู่ ถึงรองสารวัตร) งานสืบสวน  มี
หน้าท่ีดังนี้  
     9.3.1 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีและความรับผิดชอบของต าแหน่งระดับ ผู้
บังคับหมู่ท่ีปฏิบัติอยู่เดิม โดยปฏิบัติหน้าท่ีในสายงานสืบสวน ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยท่ัวไป และ
อาจ ได้รับมอบหมายให้ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจจ านวนหนึ่ง  
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     9.3.2 ตัดสินใจ วินิจฉัยส่ังการ แก้ไขปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบให้เสร็จ
ส้ิน ณ จุดเดียว  
     9.3.3 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าสายสืบ  
     9.3.4 ปฏิบัติงานด้วยตนเองในลักษณะของผู้มีประสบการณ์ในงาน
ด้าน สืบสวนของหน่วยงานนั้นๆ  
     9.3.5 ช่วยเหลืองานของข้าราชการต ารวจระดับต าแหน่งสารวัตรหรือ 
เทียบเท่า  
     9.3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมายจาก 
ผู้บังคับบัญชา  
    9.4 ผู้บังคับหมู่ สืบสวน  
     9.4.1 ท าหน้าท่ีธุรการ มีหน้าท่ีดังนี้  
      1) งานธุรการท่ัวไปของงานสืบสวน  
      2) ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 
      3) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการ ควบคุม
ความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่างๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่นๆ 
     4) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อท าการ 
ตรวจค้นจับกุม  
      5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานสืบสวน  
      6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
    9.4.2 ท าหน้าท่ีสืบสวน มีหน้าท่ีดังนี้  
      1) สืบสวนการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
และการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
      2) เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานสืบสวน 
รายงานข้อมูลสืบสวนต่อรองสารวัตรสืบสวน หรือสารวัตรสืบสวน หรือหัวหน้างานสืบสวน 
      3) สืบสวนหาข่าวและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงหลักฐาน 
รวมท้ังประสานการปฏิบัติกับงานอื่นในสถานีต ารวจหรือหน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
สงบ เรียบร้อยของประชาชน อันได้แก่ การป้องกันเหตุร้าย เหตุรุนแรงการกระท าผิดต่างๆ ท้ังจาก
แหล่งข่าวทั่วไป และแหล่งข่าวที่จัดต้ังขึ้น 
      4) สืบสวนหาข้อเท็จจริง และหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียด 
ของการกระท าความผิดท่ีเกิดขึ้นแล้ว  
      5) สืบสวนภายหลังจากรู้ตัวผู้กระท าความผิดท้ังท่ีเป็นคดีท่ี 
อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีต ารวจ และกรณีจับกุมคนร้ายตามหมายจับของสถานีต ารวจอื่นหรือ 
หน่วยงานอื่น เพื่อรู้แหล่งและรายละเอียดเพื่อให้มีการจับกุม  
      6) ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสวน โดย
สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นท่ีอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการหาข่าว  



29 
 

      7) ปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ 
พระราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนินเข้ามาในพื้นท่ีของสถานีต ารวจ 
      8) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม ในการควบคุม 
ความสงบเรียบร้อย กรณีมีเหตุพิเศษต่างๆ เช่น การจัดงานตามประเพณี การชุมนุมประท้วง และอื่นๆ 
     9) ปฏิบัติงานร่วมกับงานป้องกันปราบปราม เพื่อท าการ 
ตรวจค้นจับกุม  
      10) ปฏิบัติการจับกุม เมื่อพบการกระท าความผิดหรือ ได้รับ
ค าส่ังจากผู้บังคับบัญชา  
      11) เมื่อได้รับค าส่ังไม่ว่าจะเป็นค าส่ังโดยฉับพลันทันทีหรือ 
ตามแผนท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนดให้ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในการเข้าระงับ ปราบปรามจับกุมสกัดจับ ก็
ให้ปฏิบัติตามค าส่ัง  
      12) งานท่ีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบค าส่ัง 
ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องนั้นๆ หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
      13) ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานสืบสวน  
      14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
 
2.5 งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี (2556, หน้า ข. – ค.) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรวิทยาลับราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2555 ผลการศึกษาพบว่าบุคคลกรของมหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยพบว่ามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
การได้การยอมรับนับถือ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความมั่นคงในงาน 
ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านสถานท่ีท าง าน ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามล าดับ มีข้อเสนอแนะควรจัดการด้านสวัสดิการให้มีมากขึ้น  
   สันติ   โกเศยโยธิน (2554, หน้า ก.) ได้ศึกษาความพึงพอใจของบุคคลากรส่วนโยธาใน
องค์การบริหารส่วนต ารวจในจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของบุคลากรในการ
ท างานอยู่ในระดับสูง และปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมระดับความพึงพอใจคือ การยอมรับนับถือ และการ
ส่งเสริมพัฒนาตนเองของบุคคลากร และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันคือตัวแปรต้นท่ีให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยท่ีส่งเสริมความพึงพอใจแตกต่างกัน  
  โดยสรุปจากแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการท างาน
หรือการปฏิบัติหน้าท่ี นั้นจะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ผลตอบแทนท่ีได้รับ รวมถึง
ทัศนคติในทางบวกต่อหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และส่งผลในระยะยาวให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ 
   1. ปัจจัยภูมิหลังของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา  ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนท่ีได้รับ และ สายงานท่ีปฏิบัติ 
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   2. รายได้และสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
   3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
   4. การยอมรับนับถือ 
 
2.6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 
             ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตำม 
 
 
                                                                                           
                                                                                                 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 2.3  กรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.  อายุ 
2.  ระดับการศึกษา 
3.  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
4.  ต าแหน่ง 
5.  ระดับเงินเดือนท่ีได้รับ 
6.  สายงานท่ีปฏิบัติ 

ควำมพึงพอใจในกำรปฏบิัติงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสถำนีต ำรวจนครบำล

จักรวรรดิ 

1. ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
2. การได้รับการยอมรับนับถือ 
3. ความถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
4. ความรับผิดขอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
5. ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
6. รายได้/ค่าตอบแทน/สวัสดิการ 
7. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และ
เพื่อนร่วมงาน 
8. สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 
 



 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 วิธีกำรวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจโดยท าการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ปัจจัย
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจ โดยท าการศึกษาเฉพาะสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา รายละเอียดของการศึกษามีดังนี้ 
   1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research ) โดยการศึกษาจากหนังสือ 
บทความ วิทยานิพนธ์ การวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   2. ศึกษาภาคสนาม (Field Research) การศึกษาเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมจากการ
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) จากประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนคร
บาลจักรวรรดิ 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามขึ้นจากการตรวจสอบเอกสาร 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ค าถาม 3 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  อายุ  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
ระดับการศึกษา ต าแหน่ง เป็นต้น เป็นค าถามปลายเปิดโดยให้ผู้ตอบเลือกตอบค าถามในกรอบท่ี
ก าหนดให้ 
   ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
สถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด โดยใช้มาตราวัดความคิดเห็นเป็นแบบ Likert 
Scale  
      ส่วนท่ี 3 ค าถามปลายเปิด เพื่อสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจ
นครบาลจักรวรรดิ 
   ลักษณะค าถามในแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถาม 2 รูปแบบ คือ 
    1. ค าถามท่ีให้เลือกตอบ 
    2. ค าถามแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้เทคนิคการ
วัดความคิดเห็นแบบ ลิเคิร์ทสเกล (Likert Scal ) โดยเรียบเรียงข้อความท่ีจะศึกษาประกอบด้วย ข้อความ
ในเชิงบวก (Positive Scale) ข้อความในเชิงลบ (Negative Scale) และสร้างมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ดังนี้
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ตำรำงที่ 3.1 ตารางข้อความในเชิงบวกและเชิงลบ 
ข้อควำมในเชิงบวก ( Positive Scale ) ข้อควำมในเชิงลบ ( Negative Scale ) 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คะแนน เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน 
เห็นด้วย 4 คะแนน เห็นด้วย 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ 3 คะแนน ไม่แน่ใจ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน ไม่เห็นด้วย 4 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คะแนน 

   
การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย 1.00 – 2.50 หมายถึง   มีความคิดเห็นด้วยในระดับน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 2.51 -  3.50 หมายถึง  มีความคิดเห็นด้วยในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 3.51 -  5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นด้วยในระดับมาก 
  ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม 
   1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวแนวความคิด
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี และเรื่องของความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี จากบทความ ต ารา 
วารสาร และ ผลงานวิจัย ต่างๆ 
   2. น าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลมาสรุป เพื่อก าหนดขอบเขต เนื้อหาในการศึกษา 
เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการศึกษา 
 
3.3 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
ประชากร ( Population ) 
  ประชากรเป้าหมาย (Target Population) ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานี
ต ารวจนครบาลจักรวรรดิ จ านวน 145 นาย 
   กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) 
   เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยและเป็นตัวแทนของประชากรท้ังหมดอย่างแท้จริง 
ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยท าการเลือกขนาดจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบจากตาราง
เทียบขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 610) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 105 นาย แต่ในการศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมตัวอย่างได้ 138 นาย 
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ตำรำงที่ 3.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ท่ีระดับ 
        ความเช่ือมั่น 95% หรือมีความคลาดเคล่ือนเกิดขึ้น 5%  
 

Table for Determining Sample Size from a Given Population 

N S N S N S N S N S 

10 10 100 80 280 162 800 260 2,800 338 

15 14 110 86 290 165 850 265 3,000 341 

20 19 120 92 300 169 900 269 3,500 346 

25 24 130 97 320 175 950 274 4,000 351 

30 28 140 103 340 181 1,000 278 4,500 354 

35 32 150 108 360 186 1,100 285 5,000 357 

40 36 160 113 380 191 1,200 291 6,000 361 

45 40 170 118 400 196 1,300 297 7,000 364 

50 44 180 123 420 201 1,400 302 8,000 367 

55 48 190 127 440 205 1,500 306 9,000 368 

60 52 200 132 460 210 1,600 310 10,000 370 

65 56 210 136 480 214 1,700 313 15,000 375 

70 59 220 140 500 217 1,800 317 20,000 377 

75 63 230 144 550 226 1,900 320 30,000 379 

80 66 240 148 600 234 2,000 322 40,000 380 

85 70 250 152 650 242 2,200 327 50,000 381 

90 73 260 155 700 248 2,400 331 75,000 382 

Note - N is population size. 
S is sample size 

ท่ีมา:  “Determining Sample Size for Research Activities” by R.V. Krejcie, and D.W. Morgan, 
1970, Educational and Psychological Measurements, pp. 607 -610 

 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. สร้างแบบสอบถาม (Structured Interview) ส่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบแก้ไข
ตามความเหมาะสม เท่ียงตรงตามเนื้อหา 
   2. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปท าการทดสอบ (Pretest) กับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
ส าราญราษฎร์ จ านวน 30 ชุด เพื่อหาความน่าเช่ือถือ เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ท่ี 95% โดย
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วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ใช้สูตร ครอนบัค (Cronbach’ s alpha coefficient) โดยได้ค่าความเช่ือมั่น
ดังตารางท่ี  ต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 3.3 ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

ควำมพึงพอใจ ค่ำ Cronbach’ s Alpha 
1. ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 0.795 
2. การได้รับการยอมรับนับถือ 0.742 
3. ความถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย 0.779 
4. ความรับผิดขอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 0.733 
5. ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 0..769 
6. รายได้/สวัสดิการ/ค่าส่ียงภัย/ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา 0.730 
7. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 0.867 
8. สภาพแวดล้อมในการท างาน 0.787 
ท้ังฉบับ 0.824 

 
  ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.795 ด้านการยอมรับนับถือ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.742 ความถนัดและความเช่ียวชาญในงานท่ี
ได้รับมอบหมาย มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.779 ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย  มีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.733 ความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.769 รายได้ ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูล มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.730 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.867 และ สภาพการท างานมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.787 โดย
ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.824 ซึ่งค่าแอลฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดับความคงท่ีของค าถาม โดยจะมี
ค่าระหว่าง 0 ≤ ∞ ≥ 1  ค่าท่ีใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง โดยก าหนดเกณฑ์ค่าความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามท่ียอมรับได้ ควรมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะเป็นแบบทดสอบท่ีมีความเช่ือมั่น 
สามารถน าไปใช้ได้ 
   3. น าผลการทดสอบมาท าการแก้ไขปรับปรุง แล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบอีก
ครั้ง จนแน่ใจว่าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น มีความเท่ียงตรงและครอบคลุมอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะสามารถน าไปใช้
ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยได้ 
   4. น าแบบสอบถามท่ีท าการปรับปรุงสมบูรณ์แล้ว ไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยการท าเป็นหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือจาก
กลุ่มประชากรตัวอย่าง ให้ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ศึกษาจะน าแบบสอบถามไป
แจกด้วยตนเอง โดยจะให้เวลาแก่กลุ่มประชากรตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม เพื่อจะได้ข้อมูลท่ี
ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยเมื่อครบก าหนดเวลาแล้ว ผู้ศึกษาจะไปเก็บแบบสอบถามเพื่อ
น ามาวิเคราะห์ต่อไป 
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3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาจะน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว มาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของ
ข้อมูล จากนั้น จะน าไปวิเคราะห์และค านวณค่าทางสถิติข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อวิจัยทางสังคมศาสตร์ โปรแกรม SPSS For Windows โดยใช้สถิติดังนี้ 
   1. ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic ) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใน
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ซึ่งใช้สถิติดังนี้ คือ  
    1.1 การแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ ( Percentage - % ) 
    1.2 การหาค่าเฉล่ีย ( Mean,  X̄ )  โดยใช้สูตร 

             X̄       =
∑ fx

N
 

     X̄    คือ  ค่าคะแนนเฉล่ีย 
     𝑓𝑥  คือ  ผลคูณของคะแนนกับความถ่ีของคะแนน 
       N คือ จ านวนข้อมูลหรือค าตอบท้ังหมด 
    1.3 การหาค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation – S.D,)โดยใช้
สูตร 

     S.D.   = 
∑ (X-X)

(n-1)
 

    S.D.   คือ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X  คือ ค่าคะแนนของแต่ละคน 

      X̄  คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนท้ังหมด 
∑ fx

N
 

     ∑ X  คือ ผลรวมของคะแนน 
   2. ใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใน
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 
   3 .  ก า ร ห า ค่ า ค ว าม สั ม พั น ธ์ ขอ ง แ ต่ ล ะ ตั ว แป ร  โ ด ย ใ ช้ ค่ า  Chai – Square  
   4 .  ใ ช้การพรรณนาส าหรับก ารวิ เคร าะห์ ข้ อ มู ล ในแบบสอบถาม ส่วน ท่ี  3 
 
3.6 กำรน ำเสนอข้อมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาในรูปแบบการบรรยายข้อมูลประกอบตาราง 
โดยแบ่งออกเป็น 5 บท ดังนี้ 
   บทท่ี 1 บทน าเกี่ยวกับท่ีมาและความส าคัญของปัญหา มูลเหตุจูงใจและวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา 
   บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   บทท่ี 3 ระเบียบวิธีและกระบวนการด าเนินการวิจัย 
   บทท่ี 4 ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 
   บทท่ี 5 สรุปผลการศึกษา และ ข้อเสนอแนะ 
 



 

บทท่ี 4 
ผลของกำรศึกษำวิจัย  

 
  ผลของการศึกษาวิจัยเรื่อง “ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ กรณีศึกษา
สถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ” ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาขอน าเสนอข้อมูลดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา แบ่งเป็น 
   1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
   1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  2. การทดสอบสมมุติฐาน  
   รายละเอียดของการวิเคราะห์จะน าเสนอด้วยตารางแสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์
ข้อมูล และการตีความหมายของข้อมูลท่ีได้จากตารางเฉพาะบางประเด็นท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ของผลการวิจัยดังนี้ 
 
4.1 กำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำ 
  1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตำรำงที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
อำย ุ จ ำนวน (นำย) ร้อยละ  (%) 

18-30 ปี 24 17.39 
31-40 ปี 49 35.50 
41-50 ปี 35 25.36 
51 ปี  ขึ้นไป 30 21.73 

รวม 138 100.0 
 

 ตารางท่ี 4.1 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน  138 นาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุ 
31 – 40 ปี จ านวน 49 นาย คิดเป็นร้อยละ 35.50 รองลงมา อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 35 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 25.36 อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 30 นาย คิดเป็นร้อยละ 21.73 อายุ 18 – 30 ปี มีจ านวนน้อย
ท่ีสุด จ านวน 24 นาย คิดเป็นร้อยละ 17.39 ตามล าดับ 
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ตำรำงที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน (นำย) ร้อยละ  (%) 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 60 43.47 
ปริญญาตรี ขึ้นไป 78 56.53 

รวม 138 100.0 
 

  ตารางท่ี 4.2 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 138  นาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จจาก
ศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 78 นาย คิดเป็นร้อยละ 56.53 ส่วนการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญา
ตรี จ านวน 60 นาย คิดเป็นร้อยละ 43.47  
 

 ตำรำงที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน (นำย) ร้อยละ  (%) 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15 ปี 58 42.02 
15 ปี ขึ้นไป 80 57.98 

รวม 138 100.0 
 

 ตารางท่ี 4.3 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 138 นาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 15 ปีขึ้นไป จ านวน 80 นาย คิดเป็นร้อยละ 57.98 ส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 15 ปี จ านวน 58 นาย คิดเป็นร้อยละ 42.02 
 

ตำรำงที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามต าแหน่ง 

ต ำแหน่ง จ ำนวน (นำย) ร้อยละ  (%) 
ผู้บังคับหมู่ 93 67.39 
รองสารวัตรขึ้นไป 45 32.61 

รวม 138 100.0 
 

 ตารางท่ี 4.4 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 138 นาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่ง ผู้
บังคับหมู่ จ านวน 93 นาย คิดเป็นร้อยละ 67.39 ส่วนต าแหน่งรองสารวัตรขึ้นไป จ านวน 45 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 32.61  
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ตำรำงที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับเงินเดือนท่ีได้รับ 

ระดับเงินเดือนที่ได้รับ จ ำนวน (นำย) ร้อยละ  (%) 
ต่ ากว่า 20,000 บาท 39 28.26 
20,001 -30,000 บาท 44 31.89 
30,001 บาท ขึ้นไป 55 39.85 

รวม 138 100.0 
 

 ตารางท่ี 4.5 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 138 นาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่อ
เดือนท่ีได้รับ 30,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 55 นาย คิดเป็นร้อยละ 39.85 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือนท่ี
ได้รับ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 44 นาย คิดเป็นร้อยละ 31.88 ส่วนกลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
20,000 บาทลงมา น้อยท่ีสุด จ านวน 39 นาย คิดเป็นร้อยละ 28.26  
 

ตำรำงที่ 4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสายงานท่ีปฏิบัติ 

สำยงำนที่ปฏิบัติ จ ำนวน (นำย) ร้อยละ  (%) 
งานจราจร 45 32.60 
งานสายตรวจ 55 39.86 
อื่นๆ 38 27.54 

รวม 138 100.0 
 

 ตารางท่ี 4.6 จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 138 นาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าท่ี
งานสายตรวจ จ านวน 55 นาย คิดเป็นร้อยละ 39.86 รองลงมาปฏิบัติหน้าท่ีงานจราจร จ านวน 45 นาย 
ติดเป็นร้อยละ 32.60 ส่วนงานอื่น น้อยท่ีสุด จ านวน 38 นาย คิดเป็นร้อยละ 27.54  
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 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

ตำรำงที่ 4.7  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ควำมพึงพอใจ X̄  SD ระดับควำมพึงพอใจ 

ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 4.15 0.42 มาก 
การยอมรับนับถือ 4.05 0.50 มาก 
ความถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.05 0.52 มาก 
ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 3.89 0.42 มาก 
ความก้าวหน้าในอาชีพ 3.64 0.69 มาก 
รายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3.14 0.74 ปานกลาง 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 3.98 0.54 มาก 
สภาพการท างาน 3.83 0.53 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.84 0.41 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.7 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจ
นครบาลจักรวรรดิ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.41 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
เท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 รองลงมาคือ ด้านความถนัดและความเช่ียวชาญใน
งานท่ีได้รับมอบหมาย มีค่าเฉล่ีย  เท่ากับ 4.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 ด้านการยอมรับนับ
ถือ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.54 ด้านความรับผิดชอบในงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.89 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 ด้านสภาพการท างาน มี
ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 ด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีค่าเฉล่ีย 
เท่ากับ 3.14 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.74 ตามล าดับ 
 

4.2. กำรทดสอบสมมติฐำน 
 สมมติฐานในการวิจัย : อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ระดับเงินเดือน
ท่ีได้รับ สายงานท่ีปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
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ตำรำงที่  4.8 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

อำย ุ
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

18 - 30 ปี  24 

(17.39) 
 13.206 3 0.004 

31 – 40 ปี 3 
(2.17) 

46 
(33.33) 

    

41 – 50 ปี 1 

(0.72) 
34 

(24.63) 
    

50 ปี ขึ้นไป 7 
(5.07) 

23 

(16.66) 
    

รวม 11 
(7.97) 

127 
(92.02) 

    

 

 จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ มีค่า P-value 
เท่ากับ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีก าหนดไว้ท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ยอมรับ
สมมุติฐาน กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตำรำงที่ 4.9 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าท่ี  
 

อำย ุ
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

18 - 30 ปี  24 

(17.28) 
 4.678 3 0.197 

31 – 40 ปี  49 
(35.28) 

    

41 – 50 ปี 2 

(1.44) 
33 

(23.76) 
    

50 ปี ขึ้นไป 2 
(1.44) 

28 

(20.16) 
    

รวม 4 
(2.88) 

134 
(96.48) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ ด้าน
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผล
การทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.10 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านด้านอายุ กับ ด้านการยอมรับนับถือ  
 

อำย ุ
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

18 - 30 ปี 2 
(1.44) 

22 

(15.84) 
 9.404 3 0.024 

31 – 40 ปี 1 
(0.72) 

48 
(34.56) 

    

41 – 50 ปี 4 

(2.88) 
31 

(22.32) 
    

50 ปี ขึ้นไป 7 
(5.04) 

23 

(16.56) 
    

รวม 14 
(10.08) 

124 
(89.28) 

    

 
 จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อายุ กับ ด้านการยอมรับนับถือ ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ มีค่า P-value 
เท่ากับ 0.024 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีก าหนดไว้ท่ีระดับ 0.05 แสดงว่ายอมรับ
สมมุติฐาน กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับนับถือ ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
สถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ  
 
ตำรำงที่ 4.11 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ ด้านความถนัดและเช่ียวชาญใน  
           งานท่ีได้รับมอบหมาย  

 

อำย ุ
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

18 - 30 ปี 3 
(2.16) 

21 

(15.12) 
 4.716 3 0.194 

31 – 40 ปี 7 
(5.04) 

42 
(30.24) 

    

41 – 50 ปี 1 

(0.72) 
34 

(24.48) 
    

50 ปี ขึ้นไป 6 
(4.32) 

24 

(17.28) 
    

รวม 17 
(12.24) 

121 
(87.12) 
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  จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
กับ ด้านความถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตำรำงที่ 4.12 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ ด้านความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ 
          มอบหมาย  

 

อำย ุ
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

18 - 30 ปี 1 

(0.72) 
23 

(16.56) 
 3.230 3 0.357 

31 – 40 ปี 2 
(1.44) 

47 
(33.84) 

    

41 – 50 ปี 4 

(2.88) 
31 

(22.32) 
    

50 ปี ขึ้นไป 4 

(2.88) 
26 

(18.72) 
    

รวม 11 
(7.92) 

127 
(91.44) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
กับ ด้านความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

ตำรำงที่ 4.13 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ   
 

อำย ุ
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

18 - 30 ปี  5 

(3.60) 
19 

(13.68) 
16.876 6 0.010 

31 – 40 ปี  19 
(13.68) 

30 
(21.60) 

   

41 – 50 ปี  21 
(15.12) 

14 
(10.08) 

   

50 ป ีขึ้นไป 2 
(1.44) 

13 

(9.36) 
15 

(10.80) 
   

รวม 2 

(1.44) 
58 

(41.76) 
78 

(56.16) 
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  จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
กับ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ มีค่า P-value 
เท่ากับ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมุติฐาน 
กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสัมพันธ์ กับ ความก้าวหน้าในอาชีพ  ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
สถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตำรำงที่ 4.14 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ ด้านรายได้ ค่าตอบแทนและ  
           สวัสดิการ   

 

อำย ุ
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

18 - 30 ปี 2 
(1.44) 

10 

(7.20) 
12 

(8.64) 
21.592 6 0.001 

31 – 40 ปี  42 
(30.24) 

7 
(5.04) 

   

41 – 50 ปี  25 
(18.00) 

10 
(7.20) 

   

50 ปี ขึ้นไป  22 

(15.84) 
8 

(5.76) 
   

รวม 2 

(1.44) 
99 

(71.28) 
37 

(26.64) 
   

  
 จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
กับ ด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ มีค่า P-
value เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่า น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ยอมรับ
สมมุติฐาน กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสัมพันธ์ กับ รายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตำรำงที่ 4.15 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
          และเพื่อนร่วมงาน   

 

อำย ุ
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

18 - 30 ปี  24 

(17.28) 
 20.653 3 0.000 

31 – 40 ปี 3 
(2.16) 

46 
(33.12) 

    

41 – 50 ปี 2 

(1.44) 
33 

(23.76) 
    

50 ปี ขึ้นไป 10 
(7.20) 

20 

(14.40) 
    

รวม 15 
(10.80) 

123 
(88.56) 

    

 

  จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
กับ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิ มีค่า P-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 
แสดงว่า ยอมรับสมมุติฐาน กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสัมพันธ์ กับ ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตำรำงที่ 4.16 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับ ด้านสถานภาพการท างาน   
 

อำย ุ
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

18 - 30 ปี 1 
(0.72) 

23 

(16.56) 
 3.311 3 0.346 

31 – 40 ปี 9 
(6.48) 

40 
(28.80) 

    

41 – 50 ปี 4 

(2.88) 
31 

(22.32) 
    

50 ปี ขึ้นไป 3 
(2.16) 

27 

(19.44) 
    

รวม 17 
(12.24) 

121 
(8712) 
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  จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
กับ ด้านสถานภาพการท างาน  ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผล
การทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตำรำงที่ 4.17 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา กับความพึงพอใจในการ 
                   ปฏิบัติหน้าท่ี 

 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

 5 

(3.62) 
55 

(39.85) 
0.019 1 0.890 

ปริญญาตร ี
ขึ้นไป 

 6 
(4.34) 

72 
(52.17) 

   

รวม  11 
(7.97) 

127 
(92.02) 

   

 

 จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับ
การศึกษา กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้  
 

ตำรำงที่ 4.18 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับการศึกษา กับ ด้านความส าเร็จในการ  
                   ปฏิบัติงาน  

 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

3 
(2.17) 

57 

(41.30) 
 1.666 1 0.197 

ปริญญาตร ี
ขึ้นไป 

1 
(0.72) 

77 
(55.79) 

    

รวม 4 
(2.89) 

134 
(97.10) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับ
การศึกษา กับ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้  
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ตำรำงที่ 4.19 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับการศึกษา กับ ด้านการยอมรับนับถือ  
 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

10 
(7.24) 

50 

(36.23) 
 4.953 1 0.026 

ปริญญาตร ี
ขึ้นไป 

4 
(2.89) 

74 
(53.62) 

    

รวม 14 
(10.44) 

124 
(89.85) 

    

 
จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับ

การศึกษา กับ ด้านการยอมรับนับถือ ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ มีค่า P-value 
เท่ากับ 0.026 ซึ่งมีค่า น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีก าหนดไว้ท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า ยอมรับ
สมมุติฐาน กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสัมพันธ์ กับ การยอมรับนับถือ ของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ตำรำงที่ 4.20 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับการศึกษา กับ ด้านความถนัดและ 
            เช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย  

 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

8 
(5.79) 

52 

(37.68) 
 0.101 1 0.750 

ปริญญาตร ี
ขึ้นไป 

9 
(6.52) 

69 
(50.00) 

    

รวม 17 
(12.31) 

121 
(87.68) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับ
การศึกษา กับ ด้านความถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.21 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับการศึกษา กับ ด้านความรับผิดชอบในงาน 
         ท่ีได้รับมอบหมาย  

 
  จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับ
การศึกษา กับ ด้านความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิ มีค่า P-value เท่ากับ 0.041 ซึ่งมีค่า น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 
แสดงว่า ยอมรับสมมุติฐาน กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ ความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย  ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตำรำงที่ 4.22 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับการศึกษา กับ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ   

 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

 31 
(22.46) 

29 
(21.02) 

5.144 2 0.076 

ปริญญาตร ี
ขึ้นไป 

2 
(1.44) 

27 
(19.56) 

49 
(35.50) 

   

รวม 2 
(1.44) 

58 
(42.02) 

78 
(56.52) 

   

 
  จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับ
การศึกษา กับ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
 

 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

8 
(5.79) 

52 

(37.66) 
 4.161 1 0.041 

ปริญญาตร ี
ขึ้นไป 

3 
(2.18) 

75 
(54.34) 

    

รวม 11 
(7.97) 

127 
(92.02) 
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ตำรำงที่ 4.23 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับการศึกษา กับ ด้านรายได้ ค่าตอบแทน 
           และสวัสดิการ   

 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

2 
(1.44) 

40 
(28.98) 

18 
(13.04) 

3.383 2 0.184 

ปริญญาตร ี
ขึ้นไป 

 59 
(42.75) 

19 
(13.77) 

   

รวม 2 
(1.44)) 

99 
(71.73) 

37 
(26.81) 

   

 
  จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับ
การศึกษา กับ ด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตำรำงที่ 4.24 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับการศึกษา กับ ด้านความสัมพันธ์กับ  
           ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน   

 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตร ี

8 
(5.79) 

52 

(37.68) 
 0.665 1 0.415 

ปริญญาตร ี
ขึ้นไป 

7 
(5.07) 

71 
(51.44) 

    

รวม 15 
(10.86) 

123 
(89.13) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับ
การศึกษา กับ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.25 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับการศึกษา กับ ด้านสถานภาพการท างาน   
 

ระดับ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า
ปริญญาตร ี

8 
(5.79) 

52 

(37.68) 
 0.101 1 0.750 

ปริญญาตร ี
ขึ้นไป 

9 
(6.52) 

69 
(50.00) 

    

รวม 17 
(12.31) 

121 
(87.68) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลระดับ
การศึกษา กับ ด้านสถานภาพการท างาน  ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตำรำงที่  4.26 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ความพึง 
           พอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี  

 

ระยะเวลำ
ในกำร

ปฏิบัติงำน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15 
ปี 

4 
(2.89) 

55 

(39.60) 
 0.199 1 0.655 

15 ปีขึ้นไป 7 
(5.04) 

72 
(51.84) 

    

รวม 11 
(7.92) 

127 
(91.44) 

    

 

  จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.27 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติ งาน กับ ด้าน 
           ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  

 

ระยะเวลำ
ในกำร

ปฏิบัติงำน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15 
ปี 

1 
(0.72) 

58 

(41.76) 
 0.531 1 0.466 

15 ปีขึ้นไป 3 
(2.06) 

76 
(54.72) 

    

รวม 4 
(2.88) 

134 
(96.48) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้านความส าเร็จในการไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตำรำงที่ 4.28 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้านการ 
           ยอมรับนับถือ  

 

ระยะเวลำ
ในกำร

ปฏิบัติงำน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15 
ปี 

4 
(2.89) 

55 

(39.60) 
 1.208 1 0.258 

15 ปีขึ้นไป 10 
(7.20) 

69 
(49.68) 

    

รวม 14 
(10.08) 

124 
(89.28) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้านการยอมรับนับถือ ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.29 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้านความ 
          ถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย  

 

ระยะเวลำ
ในกำร

ปฏิบัติงำน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15 
ปี 

11 
(7.92) 

48 

(34.56) 
 3.818 1 0.051 

15 ปีขึ้นไป 6 
(4.32) 

73 
(52.56) 

    

รวม 17 
(12.24) 

121 
(87.12) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้านความถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกัน ท่ี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

ตำรำงที่ 4.30 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้านความ 
          รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย  

 

ระยะเวลำ
ในกำร

ปฏิบัติงำน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15 
ปี 

4 
(2.89) 

55 

(39.60) 
 0.199 1 0.655 

15 ปีขึ้นไป 7 
(5.04) 

72 
(51.84) 

    

รวม 11 
(7.92) 

127 
(91.44) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้านความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.31 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้าน  
           ความก้าวหน้าในอาชีพ   

 

ระยะเวลำ
ในกำร

ปฏิบัติงำน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15 
ปี 

 23 

(26.56) 
36 

(25.92) 
2.090 2 0.352 

15 ปีขึ้นไป 2 
(1.44) 

35 
(25.20) 

42 
(30.24) 

   

รวม 2 
(1.44) 

58 
(41.76) 

78 
(56.16) 

   

 
  จากตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตำรำงที่ 4.32 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้านรายได้ 
          ค่าตอบแทนและสวัสดิการ   

 

ระยะเวลำ
ในกำร

ปฏิบัติงำน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15 
ปี 

2 
(1.44) 

38 

(27.36) 
19 

(13.68) 
4.568 2 0.102 

15 ปีขึ้นไป  61 
(43.92) 

18 
(12.96) 

   

รวม 2 
(1.44) 

99 
(71.28) 

37 
(26.64) 

   

 
  จากตารางท่ี 4.32 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.33 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้าน 
           ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน   

 

ระยะเวลำ
ในกำร

ปฏิบัติงำน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15 
ปี 

4 
(2.89) 

55 

(39.60) 
 1.779 1 0.182 

15 ปีขึ้นไป 11 
(7.92) 

68 
(48.96) 

    

รวม 15 
(10.80) 

123 
(88.56) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.33 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ไม่แตกต่างกัน ท่ี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

ตำรำงที่ 4.34 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้าน  
           สถานภาพการท างาน   

 

ระยะเวลำ
ในกำร

ปฏิบัติงำน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15 
ปี 

6 
(4.32) 

53 

(38.16) 
 0.441 1 0.507 

15 ปีขึ้นไป 11 
(7.92) 

68 
(48.96) 

    

รวม 17 
(12.24) 

121 
(87.12) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.34 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กับ ด้านสถานภาพการท างาน  ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.35 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่ง กับความพึงพอใจในการปฏิบัติ 
          หน้าท่ี 

 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ผู้บังคับหมู่ 10 
(7.24) 

83 
(60.14) 

 3.008 1 0.083 

รองสารวัตร 
ขึ้นไป 

1 
(0.72) 

44 
(31.88) 

    

รวม 11 
(7.96) 

127 
(92.02) 

    

 

  จากตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ต าแหน่ง กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้  
 

ตำรำงที่ 4.36 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่ง กับ ด้านความส าเร็จในการ 
           ปฏิบัติงาน  

 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ผู้บังคับหมู่ 4 
(2.89) 

89 
(64.69) 

 1.993 1 0.158 

รองสารวัตร 
ขึ้นไป 

 45 
(32.60) 

    

รวม 4 
(2.89) 

134 
(97.10) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.36 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ต าแหน่ง กับ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.37 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านด้านต าแหน่ง กับ ด้านการยอมรับนับถือ  
 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ผู้บังคับหมู่ 13 
(9.42) 

80 
(57.97) 

 4.598 1 0.032 

รองสารวัตร 
ขึ้นไป 

1 
(0.72) 

44 
(31.88) 

    

รวม 14 
(10.14) 

124 
(89.85) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.37 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ต าแหน่ง กับ ด้านการยอมรับนับถือ ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน 
ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตำรำงที่ 4.38 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่ง กับ ด้านความถนัดและเช่ียวชาญ 
          ในงานท่ีได้รับมอบหมาย  

 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ผู้บังคับหมู่ 15 
(10.86) 

78 
(56.52) 

 3.833 1 0.050 

รองสารวัตร 
ขึ้นไป 

2 
(1.44) 

43 
(31.15) 

    

รวม 17 
(12.30) 

121 
(87.68) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.38 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ต าแหน่ง กับ ด้านความถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้  
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ตำรำงที่ 4.39 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่ง กับ ด้านความรับผิดชอบในงานท่ี 
          ได้รับมอบหมาย  

 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ผู้บังคับหมู่ 10 
(7.24) 

83 
(60.14) 

 3.008 1 0.083 

รองสารวัตร 
ขึ้นไป 

1 
(0.72) 

44 
(31.88) 

    

รวม 11 
(7.96) 

127 
(92.02) 

    

 
จากตารางท่ี 4.39 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

ต าแหน่ง กับ ด้านความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตำรำงที่ 4.40 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่ง กับ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ   

 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ผู้บังคับหมู่ 2 
(1.44) 

41 
(29.71) 

50 
(36.23) 

1.639 2 0.441 

รองสารวัตร 
ขึ้นไป 

 17 
(12.31) 

28 
(20.25) 

   

รวม 2 
(1.44) 

58 
(42.02) 

78 
(56.51) 

   

 
  จากตารางท่ี 4.40 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ต าแหน่ง กับ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.41 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่ง กับ ด้านรายได้ ค่าตอบแทนและ 
           สวัสดิการ   

 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ผู้บังคับหมู่ 2 
(1.44) 

64 
(46.37) 

27 
(19.56) 

1.832 2 0.400 

รองสารวัตร 
ขึ้นไป 

 35 
(25.36) 

10 
(7.24) 

   

รวม 2 
(1.44) 

99 
(71.73) 

37 
(26.80) 

   

 
  จากตารางท่ี 4.41 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ต าแหน่ง กับ ด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

ตำรำงที่ 4.42 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่ง กับ ด้านความสัมพันธ์กับ 
            ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน   

 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ผู้บังคับหมู่ 13 
(9.42) 

80 
(57.97) 

 2.845 1 0.092 

รองสารวัตร 
ขึ้นไป 

2 
(1.44) 

43 
(31.15) 

    

รวม 15 
(10.86) 

123 
(89.12) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.42 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ต าแหน่ง กับ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.43 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านต าแหน่ง กับ ด้านสถานภาพการท างาน   
 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ผู้บังคับหมู่ 13 
(9.42) 

80 
(57.97) 

 0.727 1 0.394 

รองสารวัตร 
ขึ้นไป 

4 
(2.89) 

41 
(29.71) 

    

รวม 17 
(12.31) 

121 
(87.68) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.43 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ต าแหน่ง กับ ด้านสถานภาพการท างาน  ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้  
 
ตำรำงที่  4.44 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายงานท่ีปฏิบัติ กับ ความพึงพอใจในการ 
           ปฏิบัติหน้าท่ี 

 

ลักษณะงำน 
ท่ีท ำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

งานจราจร 4 
(2.89) 

41 
(29.71) 

 0.865 2 0.694 

งานสาย
ตรวจ 

3 
(2.17) 

52 
(37.68) 

    

อื่นๆ 4 

(2.89) 
34 

(24.63) 
    

รวม 11 
(7.97) 

127 
(92.02) 

    

 

  จากตารางท่ี 4.44 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสาย
งานท่ีปฏิบัติ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.45 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายงานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านความส าเร็จในการ 
          ปฏิบัติงาน  

 

ลักษณะงำน 
ท่ีท ำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

งานจราจร 2 
(1.44) 

43 
(31.15) 

 0.620 2 0.734 

งานสาย
ตรวจ 

1 
(0.72) 

54 
(39.13) 

    

อื่นๆ 1 

(0.72) 
37 

(26.81) 
    

รวม 4 
(2.88) 

134 
(97.10) 

    

 
  จากตารางท่ี 4.45 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสาย
งานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

ตำรำงที่ 4.46 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านด้านสายงานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านการยอมรับ 
           นับถือ  

 

ลักษณะงำน 
ท่ีท ำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

งานจราจร 8 
(5.79) 

37 
(26.81) 

 5.438 2 0.066 

งานสาย
ตรวจ 

2 
(1.44) 

53 
(38.40) 

    

อื่นๆ 4 
(2.88) 

34 
(24.63) 

    

รวม 14 
(10.14) 

124 
(89.85) 

    

 
จากตารางท่ี 4.46 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสาย

งานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านการยอมรับนับถือ ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.47 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายงานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านความถนัดและ 
           เช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย  

 

ลักษณะงำน 
ท่ีท ำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

งานจราจร 7 
(5.72) 

38 
(27.53) 

 1.134 2 0.567 

งานสาย
ตรวจ 

7 
(5.72) 

48 
(34.78) 

    

อื่นๆ 3 

(2.17) 
35 

(25.36) 
    

รวม 17 
(12.31) 

121 
(87.68) 

    

 
จากตารางท่ี 4.47 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสาย

งานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านความถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

 
ตำรำงที่ 4.48 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายงานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านความรับผิดชอบ 
          ในงานท่ีได้รับมอบหมาย  

 

ลักษณะงำน 
ท่ีท ำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

งานจราจร 4 
(2.88) 

41 
(29.71) 

 0.089 2 0.957 

งานสาย
ตรวจ 

4 
(2.88) 

51 
(36.95) 

    

อื่นๆ 3 

(2.17) 
35 

(25.36) 
    

รวม 11 
(7.96) 

127 
(92.02) 

    

 
จากตารางท่ี 4.48 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสาย

งานท่ีปฏิบัติ บ ด้านความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.49 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายงานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านความก้าวหน้าใน 
          อาชีพ   

 

ลักษณะงำน 
ท่ีท ำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

งานจราจร 1 
(0.72) 

20 
(14.49) 

24 
(17.39) 

1.592 4 0.810 

งานสาย
ตรวจ 

 23 
(16.66) 

32 
(23.18) 

   

อื่นๆ 1 
(0.72) 

15 
(10.86) 

22 
(15.94) 

   

รวม 2 

(1.44) 
58 

(42.02) 
78 

(56.52) 
   

 
จากตารางท่ี 4.49 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสาย

งานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตำรำงที่  4.50 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายงานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านรายได้ 
            ค่าตอบแทนและสวัสดิการ   

 

ลักษณะงำน 
ท่ีท ำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

งานจราจร 1 
(0.72) 

23 
(16.66) 

21 
(15.21) 

14.670 4 0.005 

งานสาย
ตรวจ 

1 
(0.72) 

44 
(31.88) 

10 
(7.24) 

   

อื่นๆ  32 
(23.18) 

6 
(4.34) 

   

รวม 2 

(1.44) 
99 

(71.74) 
37 

(26.81) 
   

 
จากตารางท่ี 4.50 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสาย

งานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิ มีค่า P-value เท่ากับ 0.005 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 
แสดงว่า ยอมรับสมมุติฐาน กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายงานท่ีปฏิบัติ มีความสัมพันธ์ กับ รายได้ 
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ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 
 
ตำรำงที่ 4.51 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายงานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านความสัมพันธ์กับ 
          ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน   

 

ลักษณะงำน 
ท่ีท ำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

งานจราจร 7 
(5.07) 

38 
(27.53) 

 1.547 2 0.461 

งานสาย
ตรวจ 

5 
(3.62) 

50 
(36.23) 

    

อื่นๆ 3 

(2.17) 
35 

(25.36) 
    

รวม 15 
(10.86) 

123 
(89.13) 

    

 
จากตารางท่ี 4.51 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสาย

งานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตำรำงที่ 4.52 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายงานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านสถานภาพการ 
           ท างาน   

 

ลักษณะงำน 
ท่ีท ำ 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

งานจราจร 5 
(3.62) 

40 
(28.98) 

 0.426 2 0.808 

งานสาย
ตรวจ 

8 
(5.79) 

47 
(34.05) 

    

อื่นๆ 4 
(2.88) 

34 
(24.63) 

    

รวม 17 
(12.31) 

121 
(87.68) 
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จากตารางท่ี 4.52 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสาย
งานท่ีปฏิบัติ กับ ด้านสถานภาพการท างาน  ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตำรำงที่  4.53 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนท่ีได้รับ กับ ความพึงพอใจใน 
           การปฏิบัติหน้าท่ี 

 

ระดับ
เงินเดือน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
20,000 บ. 

2 

(1.44) 
437 

(26.81) 
 2.035 2 0.361 

20,001 - 
30,000 บ. 

5 
(3.62) 

66 
(47.82) 

    

30,001 บ. 
ขึ้นไป 

4 

(2.89) 
24 

(17.39) 
    

รวม 11 
(7.97) 

127 
(92.02) 

    

 

จากตารางท่ี 4.53 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ
เงินเดือนท่ีได้รับ  กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้  
 

ตำรำงที่ 4.54 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านความส าเร็จ 
          ในการปฏิบัติงาน  

 

ระดับ
เงินเดือน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
20,000 บ. 

 39 
(28.26) 

 1.653 2 0.438 

20,001 - 
30,000 บ. 

3 
(2.17) 

68 
(49.27) 

    

30,001 บ. 
ขึ้นไป 

1 

(0.72) 
27 

(19.56) 
    

รวม 4 
(2.89) 

134 
(97.10) 
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  จากตารางท่ี 4.54 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ
เงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้  
 
ตำรำงที่ 4.55 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านด้านระดับเงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านการ 
           ยอมรับนับถือ  

 

ระดับ
เงินเดือน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
20,000 บ. 

2 
(1.44) 

37 

(26.81) 
 1.702 2 0.427 

20,001 - 
30,000 บ. 

8 
(5.79) 

63 
(45.65) 

    

30,001 บ. 
ขึน้ไป 

4 

(2.89) 
24 

(17.39) 
    

รวม 14 
(10.14) 

124 
(89.85) 

    

 
จากตารางท่ี 4.55 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ

เงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านการยอมรับนับถือ ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

 
ตำรำงที่ 4.56 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านความถนัด 
           และเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย  

 

ระดับ
เงินเดือน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
20,000 บ. 

7 
(5.07) 

32 

(23.18) 
 2.228 2 0.328 

20,001 - 
30,000 บ. 

6 
(4.34) 

65 
(47.10) 

    

30,001 บ. 
ขึ้นไป 

4 

(2.89) 
24 

(17.39) 
    

รวม 17 
(12.31) 

121 
(87.68) 
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จากตารางท่ี 4.56 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ
เงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านความถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

 
ตำรำงที่ 4.57 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านความ 
                    รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย  

 

ระดับ
เงินเดือน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
20,000 บ. 

2 
(1.44) 

36 

(26.08) 
 0.053 2 0.974 

20,001 - 
30,000 บ. 

6 
(4.34) 

65 
(47.10) 

    

30,001 บ. 
ขึ้นไป 

2 

(1.44) 
26 

(18.84) 
    

รวม 11 
(7.97) 

127 
(92.02) 

    

 

จากตารางท่ี 4.57 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ
เงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

 
ตำรำงที่  4.58 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้าน  
             ความก้าวหน้าในอาชีพ   

 

ระดับ
เงินเดือน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
20,000 บ. 

 14 
(10.14) 

25 
(18.11) 

2.598 4 0.627 

20,001 - 
30,000 บ. 

1 
(0.72) 

31 
(22.46) 

39 
(28.26) 

   

30,001 บ. 
ขึ้นไป 

1 

(0.72) 
13 

(9.42) 
14 

(10.14) 
   

รวม 2 
(1.44) 

58 
(42.02) 

78 
(56.52) 
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จากตารางท่ี 4.58 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ
เงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตำรำงที่ 4.59 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านรายได้ 
           ค่าตอบแทนและสวัสดิการ   

 

ระดับ
เงินเดือน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
20,000 บ. 

2 
(1.44) 

23 

(16.66) 
14 

(10.14) 
11.102 4 0.025 

20,001 - 
30,000 บ. 

 58 
(42.02) 

13 
(9.42) 

   

30,001 บ. 
ขึ้นไป 

 18 
(13.04) 

10 
(7.24) 

   

รวม 2 

(1.44) 
99 

(71.72) 
37 

(26.80) 
   

 
จากตารางท่ี 4.59 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ

เงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิ มีค่า P-value เท่ากับ 0.025 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีก าหนดไว้ที่ระดับ 0.05 
แสดงว่า ยอมรับสมมุติฐาน กล่าวคือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนท่ีได้รับ มีความสัมพันธ์ กับ 
รายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ องเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตำรำงที่ 4.60 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านความสัมพันธ์ 
          กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน   

 

ระดับ
เงินเดือน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
20,000 บ. 

3 
(2.17) 

36 
(26.08) 

 0.755 2 0.685 

20,001 - 
30,000 บ. 

8 
(5.79) 

63 
(45.65) 

    

30,001 บ. 
ขึ้นไป 

4 
(2.88) 

24 
(17.39) 

    

รวม 15 
(10.86) 

123 
(89.13) 

    

 
จากตารางท่ี 4.60 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ

เงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
 
ตำรำงที่ 4.61 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับเงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านสถานภาพ 
          การท างาน   

 

ระดับ
เงินเดือน 

จ ำนวน (ร้อยละ)  

𝒙𝟐 

 

df 
 

P-value น้อย ปำนกลำง มำก 

ต่ ากว่า 
20,000 บ. 

4 
(2.89) 

35 

(25.36) 
 0.262 2 0.877 

20,001 - 
30,000 บ. 

9 
(6.52) 

62 
(44.92) 

    

30,001 บ. 
ขึ้นไป 

4 
(2.89) 

24 
(17.39) 

    

รวม 17 
(12.31) 

121 
(87.68) 

    

 
จากตารางท่ี 4.61 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ

เงินเดือนท่ีได้รับ กับ ด้านสถานภาพการท างาน ไม่แตกต่างกัน ท่ีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมุติฐาน ผลการทดลองจึงไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 
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ตำรำงที่ 4.62 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนครบาล  
           จักรวรรดิ 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบติังำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจนคร
บำลจักรวรรดิ 

จ ำนวน 
(ควำมคิดเห็น) 

1. สวัสดิการ บ้านพักอาศัยไม่เพียงพอ 
2. เจ้าหน้าท่ีต ารวจน้อยไม่เพียงพอปฏิบัติหน้าท่ี ท าให้พักผ่อนไม่เพียงพอ งานขาด
ประสิทธิภาพ  
3. อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น วิทยุส่ือสาร , อาวุธปืน, ยานพาหนะ 
4. การพิจารณาขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม 
5. ให้เพิ่มสวัสดิการ ค่าตอบแทนและเงินเดือน 

7 
1 
 
4 
1 
1 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาล

จักรวรรดิ ท่ีมีความเห็นมากท่ีสุดคือ บ้านพักอาศัยไม่เพียงพอ รองลงมาได้แก่ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ เจ้าหน้าท่ีต ารวจน้อยไม่เพียงพอปฏิบัติหน้าท่ี การพิจารณาขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม และ ให้เพิ่ม
สวัสดิการ ค่าตอบแทนและเงินเดือน ตามล าดับ 
 
4.3 สรุปผลกำรทดสอบสมมุติฐำน 

จากการทดสอบสมมุตติฐาน ผู้วิจัยได้ผลการทดสอบสรุปได้ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 4.63 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
สมมุติฐำนกำรวิจัย ผลกำรทดสอบสมมุติฐำน 

สมมุติฐานการวิจัย : อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนท่ีได้รบั 
สายงานท่ีปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
1.1 อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

ยอมรับสมมุติฐาน 
มีค่า Sig เท่ากับ 0.004 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1.2 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 
มีค่า           Sig           เท่ากับ           0.890 

1.2.1 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ กับ การ
ยอมรับนับถือ   

ยอมรับสมมุติฐาน 
มีค่า Sig เท่ากับ 0.026  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1.2.2 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความ
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ยอมรับสมมุติฐาน 
มีค่า Sig เท่ากับ 0.041  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตำรำงที่ 4.63 (ต่อ) 
 

 

สมมุติฐำนกำรวิจัย ผลกำรทดสอบสมมุติฐำน 
สมมุติฐานการวิจัย : อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนท่ีได้รับ สาย
งานท่ีปฏิบัติ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนคร
บาลจักรวรรดิ 
1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 
มีค่า Sig เท่ากับ 0.655 
 

1.4 ต าแหน่งมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 
มีค่า Sig เท่ากับ 0.083 
 

1.4.1 ต าแหน่ง มีความสัมพันธ์กับความยอมรับนับ
ถือ 

ยอมรับสมมุติฐาน 
 มีค่า Sig เท่ากับ 0.032  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1.5 ระดับเงินเดือนท่ีได้รับ มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 
มีค่า            Sig          เท่ากับ            0.694 

1.5.1 สายงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธ์ กับ รายได้ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ยอมรับสมมุติฐาน 
 มีค่า Sig เท่ากับ 0.005  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

1.6 สายงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 
มีค่า Sig เท่ากับ 0.361 
 

1.6.1 ระดับเงินเดือนท่ีได้รับมีความสัมพันธ์ กับ 
รายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ยอมรับสมมุติฐาน 
 มีค่า Sig เท่ากับ 0.025  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 
 
 
 



 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรำยผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ : กรณีศึกษาสถานีต ารวจ
นครบาลจักรวรรดิ”มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อย ของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิให้ดีขึ้น   
 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามขึ้นจากทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ค าถาม 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1ข้อมูลท่ัวไปของแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ี เงินเดือนท่ีได้รับ เป็นต้น เป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบเลือกตอบ
ค าถามท่ีก าหนดไว้ 
  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจ เป็น
ค าถามปลายเปิด โดยใช้มาตราวัดความคิดเห็นแบบ Likert Scale โดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
วัดได้ 0.824 แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.795  ด้านการยอมรับนับถือ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.742 
ด้านความถนัดความถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
เท่ากับ 0.779 ด้านความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 
0.733 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.769 ด้านรายได้ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.730 ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.867 ด้านสถานภาพการ 
ท างานมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.787 
  ส่วนท่ี 3 ข้อค าถามปลายเปิด เพื่อสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows  
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลด้วยการหาค่าความถี่ และ ร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ท้ัง 8 ด้าน ด้วยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ว
ท าการทดสอบสมมุติฐานถึงความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
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ต าแหน่ง เงินเดือนท่ีได้รับ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
ผลปรากฏดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 49 นาย (ร้อยละ 35.50) ระดับ
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 78 นาย (ร้อยละ 56.53) ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ี 15 ปีขึ้นไป 80 นาย 
(ร้อยละ 57.98) ต าแหน่งผู้บังคับหมู่ จ านวน 93 นาย (ร้อยละ 67.39) เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป 
จ านวน 55 นาย (ร้อยละ 39.86) สายงานท่ีปฏิบัติ งานสายตรวจ จ านวน 55 นาย (ร้อยละ 39.86) 
  1.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ พบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานท้ัง 8 องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ท่ีได้ระดับ
ปานกลาง โดยเรียงล าดับได้ดังนี้  
   - ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42  
      - ด้านการยอมรับนับถือ  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50  
   - ด้านความถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.52  
   - ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.54  
   - ด้านความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.42  
   - ด้านสภาพการท างาน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53  
   - ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 
ด้านรายได้  
   - ด้านรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.74 ตามล าดับ 
   อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
สถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีเพียงด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ท่ี
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง เพียงด้านเดียว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏี 2 ปัจจัยของ Herzberg (1959, 
pp. 113-115) ท่ีเน้นอธิบายและให้ความส าคัญกับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยการจูงใจ (Motivator 
Factor) และปัจจัยค้ า จุน (Maintenance หรือ  Hygiene Factors)  โดยสองปัจจัยมีอิทธิพล ต่อ
ความส าเร็จของงาน เป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน เมื่อท างานแล้วประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีตนเองคาดหวัง จะเกิดความพึงพอใจตามมา เช่นเดียวกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิ เมื่อปฏิบัติหน้าท่ีประสบความส าเร็จ ได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชน ท างานท่ีตนเอง
ถนัดและเช่ียวชาญ มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีสภาพการท างานท่ีดี มีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
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เพื่อนร่วมงานท่ีดี มีรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีพอสมควร ย่อมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ตามผลการศึกษาข้างต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี (2555, หน้า. 68) ท่ี
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ พบว่าพนักงานมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้าน
สถานท่ีการท างาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ตามล าดับ และงานวิจัยของ สันติ  โกเศยโยธิน 
(2554, หน้า. 46) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลกรองค์การบริหารส่วนต ารวจในสังกัด
ส่วนโยธาในจังหวัดสระบุรี พบว่าบุคลากรส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต ารวจในจังหวัดสระบุรี มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง ปัจจัยส่งเสริมระดับความพึงพอใจคือ การยอมรับนับถือและการ
ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

   1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติเจ้าหน้าท่ี 

   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ปรากฏดังนี้  
  สมมุติฐานท่ี 1.1 อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจ
สถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
 ซึ่งผลการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1.1 พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี มีค่า Sig เท่ากับ 0.004 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีผู้ศึกษาต้ัง
ไว้ 
  อภิปรายผลได้ดังนี้  การท่ีตัดสินใจสมัครเข้ารับราชการเป็นต ารวจ ในทุกระดับ ย่อมมีความชอบ
ความพึงพอใจในอาชีพต ารวจส่วนหนึ่งแล้ว และเมื่อเข้ามารับราชการย่อมมีความผูกพันในอาชีพ 
ประกอบกับอาชีพรับราชการมีความมั่นคง การจะเปล่ียนไปประกอบอาชีพอื่นๆย่อมเป็นการเส่ียง มีความ
ไม่แน่นอน เมื่อรับราชการมานาน จะได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชนในพื้นท่ี ได้รับความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รับปรับยศ ขึ้นตามอายุราชการท่ีเพิ่ มขึ้น ได้รับรายได้ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพิ่มขึ้น เช่น เงินเดือนและเบี้ยเล้ียงท่ีได้รับเพิ่มขึ้นตามปีท่ีรับราชการ มี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากท างานมานานย่อมมีความรู้จักคุ้นเคย 
ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันในการปฏิบัติหน้าท่ี ส่ิงต่างๆเหล่านี้ท าให้เกิดความรัก ความภูมิใจ ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความ
พึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยรวมในระดับ 
มาก 
  สมมุติฐานท่ี 1.2 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
 จากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1.2 ระดับการศึกษาเป็นอิสระต่อ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ มีค่า Sig เท่ากับ 0.890  ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ี
ผู้วิจัยต้ังไว้ แต่มีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจดังนี้  
 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ กับ การยอมรับนับถือ 
 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย  
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 อภิปรายผลได้ดังนี้ จากการศึกษาพบว่า ข้าราชการต ารวจช้ันประทวนคือต าแหน่งผู้บังคับหมู่ 
จ านวน 33 นาย (ร้อยละ 35.48) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าท่ี
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครท่ีมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งในระดับผู้บังคับหมู่ ยังสามารถสอบแข่งขัน
เป็นนายต ารวจสัญญาบัตรได้ เมื่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ เปิดสอบ ท าให้การศึกษาถึงแม้จะมี
ข้าราชการต ารวจบางส่วน มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าท่ีรับสมัคร ก็ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
แต่การศึกษามีผลต่อ การยอมรับนับถือและความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย จากการท่ี
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ส่วนมาก ร้อยละ 56.53 จบระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
ย่อมมีผลต่อการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ได้รับความส าเร็จ ย่อมได้รับการชมเชยจากผู้บังคับบัญชา
และประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิ ท่ีมีความพึงพอใจใน การยอมรับนับถือ และ ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย ในระดับ 
มาก 
 สมมุติฐานท่ี 1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
 จากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นอิสระต่อ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ มีค่า Sig เท่ากับ 0.655 ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้ 
 สมมุติฐานท่ี 1.4 ต าแหน่ง มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
  จากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1.4 ต าแหน่ง เป็นอิสระต่อ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ มีค่า Sig เท่ากับ 0.083 ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีผู้วิจัย
ต้ังไว้แต่มีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจดังนี้ 
  ต าแหน่ง มีความสัมพันธ์กับ การยอมรับนับถือ 
  อภิปรายได้ดังนี้ ข้าราชการต ารวจ เป็นส่วนราชการท่ีมียศประกอบต าแหน่ง ต้ังแต่ ยศ สิบต ารวจ
ตรี ถึง ผู้ก ากับการ เมื่อรับราชการ ยศ จะได้รับการเล่ือนตามจ านวนปีท่ีรับราชการ ผู้มียศ ต่ ากว่า ต้อง
เคารพ ผู้มียศมากกว่า ท านองเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิย่อมได้รับการ
ยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานและประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ท่ีมีความพึงพอใจใน การยอมรับนับถือ ในระดับ มาก  
 สมมุติฐานท่ี 1.5 ระดับเงินเดือนท่ีได้รับ มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
  จากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1.5 ระดับเงินเดือนท่ีได้รับเป็นอิสระต่อ ความพึงพอใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ มีค่า Sig เท่ากับ 0.694 ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้ แต่มีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจดังนี้ 
  ระดับเงินเดือนท่ีได้รับมีความสัมพันธ์ กับ รายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
  อภิปรายผลได้ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ได้รับเงินเดือน
ต่ ากว่า 20,000 บาท จ านวน 39 นาย ร้อยละ 28.26 ได้รับเงินเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 44 
นาย ร้อยละ 31.89 ได้รับเงินเดือน 30,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 55 นาย ร้อยละ 39.85 ระดับเงินเดือนท่ี
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ได้รับเมื่อเทียบกับภารกิจท่ีต้องปฏิบัติหรือหน้าท่ีท่ีต้อง
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ท าตามปกติ นั้นค่อนข้างน้อย ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณของรัฐบาล แต่มีความพึงพอใจใน รายได้ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  ท่ีได้รับเนื่องจากเมื่อรับราชการมาจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามจ านวนปีท่ีรับ
ราชการ รายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ก็จะได้รับเพิ่มตามาด้วย ถึงแม้ตัวเงินเดือนจะน้อยเมื่อเทียบ
กับภารกิจหรือหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนคร
บาลจักรวรรดิ ท่ีมีความพึงพอใจใน รายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ในระดับ ปานกลาง 
  สมมุติฐานท่ี 1.6 สายงานท่ีปฏิบัติ มีความสัมพันธ์ กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
  จากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1.6 สายงานท่ีปฏิบัติเป็นอิสระต่อ ความพึงพอใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ มีค่า Sig เท่ากับ 0.631 ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้ แต่มีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจดังนี้ 
  สายงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธ์ กับ รายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
  อภิปรายผลได้ดังนี้ เนื่องจากงานสายตรวจ งานจราจร งานสืบสวน ซึ่ งเป็นงานท่ีเส่ียงภัยในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี จะมีเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ผู้ได้รับการแต่งต้ังในสายงานดังกล่าว เช่น ผู้บังคับหมู่ ได้รับเงินเพิ่ม 
เดือนละ 3,000 บาท รองสารวัตร ได้รับเงินเพิ่ม เดือนละ 3,500 บาท เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าท่ีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ท่ีมีความพึงพอใจใน รายได้ ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ ในระดับ ปานกลาง 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการทดสอบสมมุติฐานและการอภิปรายข้างต้น ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางท่ีได้จาก
ผลการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนา ปรับปรุงการท างานของสถานีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิ ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  2.1 จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในระดับมาก 
เกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้านรายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านเดียวที่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสะท้อน
ให้ทราบว่า ระดับรายได้ เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เช่น เบี้ยเล้ียง ค่าอาหาร ในการ
ออกไปปฏิบัติหน้าท่ีนอกเขตท่ีต้ัง บางครั้งได้รับเบี้ยเล้ียง บางครั้งไม่ได้รับเบี้ยเล้ียง หรือ อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอท่ีจะใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ ซึ่ง
หัวหน้าหน่วยงานต้ังแต่ระดับสถานีต ารวจ คือผู้ก ากับการ ระดับกองคับคับการ คือ ผู้บังคับการ ควร
จัดสรรงบประมาณจากส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เพียงพอท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งจะเกิดผลดี
กับเจ้าหน้าท่ีต ารวจและประชาชน  
   2.2 จากผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจาก
ผลการศึกษาจะเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีมีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเหมือนกัน เป็น
ข้อดีของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้บริหารสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ท่ีสามารถในการบริหาร จัดการ ท า
ให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจซึ่งมีอายุต่างกัน  ต้ังแต่เริ่มเข้ารับราชการจนถึงใกล้เกษียณราชการ มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติหน้าท่ี  โดยได้รับการยอมรับนับถือ มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีรายได้ ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการท่ีดี และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานท่ีดี ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจมี
ความต้ังใจ มีความสุขใจ มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ีรับผิดชอบ
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โดยรวม ซึ่งผลจะตกอยู่กับประชาชนในพื้นท่ี ผู้บังคับบัญชาของสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ ควรรักษา
ข้อดีนี้ไว้ต่อไป 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในงำนวิจัยคร้ังต่อไป 
  3.1 การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาข้าราชการต ารวจเป็นรายกองบังคับการ เพื่อน ามา
เปรียบเทียบเพื่อให้ได้ผลการวิจัย และน ามาแก้ไขในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจนครบาล 
  3.2 ข้อสังเกต ความพึงพอใจในรายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ปานกลาง แสดงว่า รายได้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิ ยังไม่เป็นท่ีพอใจของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ มากนัก ซึ่งรายได้ 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการดังกล่าวเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี หากได้รับไม่
เพียงพอตามสมควรการปฏิบัติหน้าท่ีก็จะไม่ได้ผลเต็มท่ี หากได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอการปฏิบัติ
หน้าท่ีจะเกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ท่ีทางราชการและประชาชนในพื้นท่ี  
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แบบสอบถำม 
เร่ือง ควำมพึงพอใจในกำรปฏบิัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ : กรณีศึกษำสถำนีต ำรวจนครบำล 

           จักรวรรดิ 
ค าแนะน า 
  แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี1 ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลท่ัวไปของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ 
  ส่วนท่ี 2 การสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาล
จักรวรรดิ 
  ส่วนท่ี 3 การสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
  กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านต่อข้อถาม โดยขีดเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเป็น
ท่ีแท้จริงของท่าน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ค ำช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  √   ลงใน  (    ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 
 
1. อายุ 
  (       ) 1. 18 – 30 ปี   (       ) 2. 31 – 40 ปี 
  (       ) 3. 41 – 50 ปี    (       ) 4. 51 ปีขึ้นไป  
2. ระดับการศึกษา 
  (       ) 1. ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  (       ) 2. ปริญญาตรี ขึ้นไป 
 3.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  (       ) 1. ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15 ปี  (       ) 2.  ต้ังแต่ 15 ปี ขึ้นไป  
4. ต าแหน่ง 
  (       ) 1. ผู้บังคับหมู่    (       ) 2. รองสารวัตร ข้ึนไป 
5. ระดับเงินเดือน หรือ รายได้ต่อเดือนท่ีได้รับในปัจจุบัน 
  (       ) 1. ต่ ากว่า 20,000 บาท   (       ) 2. 20,001 – 30,000 บาท   
          (        ) 3. 30,001  บาทขึ้นไป 
6. สายงาน 
  (       ) 1. งานสายตรวจ    (       ) 2. งานจราจร 
  (       ) 3. งานอื่นๆ     
 
 
 
 



81 
 

 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนีต ำรวจนครบำลจักรวรรดิ 
ค ำช้ีแจง  โปรดตอบแบบสอบถามต่อไปนี้โดยท าเครื่องหมาย  √  เพียงช่องเดียว 
 

 
 

ความพึงพอในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 
1. ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

1. ท่านภูมิใจท่ีได้ช่วยเหลือผู้ได้รับความ
เดือดร้อน 

     

2. ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิดขึ้น
ในการเข้าปฏิบัติหน้าท่ี ได้เป็นอย่างดี 

     

2.ด้านการยอมรับนับถือ 
3. ท่านได้รับค าชมจากผู้ได้รับความเดือดร้อน

เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
     

4. ท่านได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
เพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอย่างดี 

     

5. ผู้บังคับบัญชามอบหมายภารกิจส าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้ท่านแสดงความสามารถ
อย่างเต็มท่ี 

     

6. ท่าทางท่ีเป็นมิตรและค าพูดท่ีสุภาพกับ
ประชาชนท าให้ท่านได้รับค าชมบ่อยครั้ง 

     

3.ด้านความถนัดและเช่ียวชาญในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
7. งานท่ีท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานท่ีท่านถนัด      
8. ยุทธวิธีต ารวจท่ีท่านเคยฝึกมามีส่วน

ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างดี 
     

9. งานท่ีท่านท าอยู่เป็นงานท่ีต้องใช้
วิจารณญาณและไหวพริบในการแก้ไขปัญหา 
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ความพึงพอในการปฏิบัติงาน 

 
 

ระดับความคิดเห็น 
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ปา
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ง 
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ย 

น้อ
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สุด
 

5 4 3 2 1 

4.ความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 
10. ท่านสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ

ท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
     

11. ท่านสามารถใช้ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี 

     

10. ท่านสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

     

13. ท่านคิดว่ามีภาระงานมาก      
5.ความก้าวหน้าในอาชีพ 

14. ความสามารถและผลงานของท่านในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ท าให้ท่านมีโอกาสได้เล่ือน
ต าแหน่งสูงขึ้น 

     

15. ท่านได้รับการพิจารณาขั้นเงินเดือนอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม จาการปฏิบัติหน้าท่ี 

     

16. ท่านมีโอกาสแสดงความสามารถให้
ผู้บังคับบัญชาได้ประจักษ์ 

     

6. รายได้ ค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูล 
17. ท่านพึงพอใจกับเงินเดือน ท่ีได้รับอยู่ใน

ปัจจุบัน  
     

18. ท่านพึงพอใจกับเบี้ยเล้ียง ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆท่ีได้รับอยู่ในปัจจุบัน 

     

19. วัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการสนับสนุนจากทาง
ราชการ เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
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ความพึงพอในการปฏิบัติงาน 
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7.ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
20. ผู้บังคับบัญชาของท่านสามารถให้ค าแนะน า

และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าท่ี  
     

21. ท่านรู้สึกสบายใจเมื่อออกปฏิบัติหน้าท่ีกับ
เพื่อนร่วมงานของท่าน 

     

22. ผู้บังคับบัญชาของท่านแสดงความรับผิดชอบ
และปกป้องท่านเมื่อเกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

     

23. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีภาวะผู้น า ท าให้
ท่านอุ่นใจเมื่อออกปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกัน 

     

24. เพื่อนร่วมงานของท่าน เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีใน
เรื่องการปฏิบัติงาน 

     

8.สถานภาพการท างาน 
25. ท่ีต้ังของสถานีต ารวจมีความสะดวกในการ

ออกกปฏิบัติหน้าท่ี 
     

26. ประชาชนสามารถเดินทางมาแจ้งความท่ี
สถานีต ารวจได้โดยสะดวก 

     

27. ส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานมาก
เพียงพอ 

     

28. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
ออกตรวจอย่างเพียงพอ 

     

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............... 
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ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

ประวัติผู้วิจัย    
 

ช่ือ – สกุล พันต ารวจโท  วรพล    วสุธนะชัย 
วัน เดือน ปีเกิด 12  ธันวาคม  2504 
สถานท่ีเกิด โรงพยาบาลอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
 

167 ถนนหมู่บ้านสระแก้ววิว ต าบลพระประโทน อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 73000 

สถานท่ีท างาน 
 

ฝ่ายอ านวยการ 4 กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล 

ประวัติการศึกษา  
พ.ศ. 2527 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ประสบการณ์ท างาน  
พ.ศ. 2527 – 2530 ต าแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสอบนสวน  

สถานีต ารวจเมืองกาญจนบุรี 
พ.ศ. 2530 – 2533 ต าแหน่งรองสารวัตรสืบสวน  

สถานีต ารวจลูกแก อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ. 2533 – 2540 ต าแหน่งรองสารวัตร 

สถานีต ารวจทางหลวง 1 กองก ากับการ 2 จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2547 – 2549 ต าแหน่งสารวัตรแผนก 1  

กองก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจดับเพลิง 
พ.ศ. 2549 – 2550 ต าแหน่งสารวัตรสถานีต ารวจทางหลวงตรัง 

กองก ากับการ 7 กองบังคับการต ารวจทางหลวง 
พ.ศ. 2550 - 2551 รองผู้ก ากับการ กองก ากับการ 6 กองบังคับการต ารวจน้ า จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี 
พ.ศ. 2551 – 2553 รองผู้ก ากับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 

 กองก ากับการตรวจตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสาย     
ตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

พ.ศ. 2553 - 2558    รองผู้ก ากับจราจร สถานีต ารวจนครบาลส าราญราษฎร์  กองบังคับ
การต ารวจนครบาล 6 

พ.ศ. 2558 - 2559  
 

รองผู้ก ากับจราจร สถานีต ารวจนครบาลจักรวรรดิ กองบังคับการ
ต ารวจนครบาล 6 

พ.ศ. 2559– ปัจจุบัน รอง ผู้ก ากั บ ฝ่ายอ านวยการ 4  กองบั ง คับการอ านวยการ 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
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