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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ กรณีศึกษา: กอง
บังคับการตํารวจนครบาล 9 มีวัตถุประสงค   
 1.  เพื่อศึกษาอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ         กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล  9 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชทําการวิจัย เปน เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานบริการ กองบังคับการตํารวจ
นครบาล 9   จํานวน  120 นาย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ คือ เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานบริการ  กอง
บังคับการตํารวจนครบาล 9  เลือกเปนกลุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยาง อยางงาย (simple random 
sampling) และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie และ 
Morgan (1970, p.608) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 92  นาย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปน แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 2 สวน
คือ  
   สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย  อายุ  ระดับการศึกษา 
ระดับชั้นยศ อายุราชการ และอัตราเงินเดือน จํานวน 5 ขอ 
 สวนที่  2   อุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ  ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท (Likert)  จํานวน 24 ขอ แบงออกเปน 
4  ดาน คือ ดานบุคลการ ดานสถานที่ทํางานและวัสดุอุปกรณ ดานการปฏิบัติงานบริการ และดาน
คาตอบแทนและสวัสดิการ 
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 วิธีการรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล ดวยการขอความรวมมือจากกลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่
ตํารวจที่ปฏิบัติงานบริการ  กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 ดวยตนเอง ระหวางวันที่ 1- 28 
กุมภาพันธ 2552  ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน  92  ชุด  คิดเปนรอยละ 100.00  
 การวิเคราะหขอมูล 
 1.//วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   โดยใชความถี่และคารอยละ
(Percentage) 
 2.//วิเคราะหอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 3.//เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ( X )  ของคะแนนอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของ
เจาหนาที่ตํารวจ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร  โดยใช  t-test  และ  F-test 
 4.//เปรียบเทียบพหุคูณ เพื่อทดสอบคาเฉลี่ย ( X ) ของอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการ
ของเจาหนาที่ตํารวจ  จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนโดยวิธีของ Least Significant Differnce 
(LSD) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 เจาหนาที่ตํารวจที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ  อายุ 41 ป  – 50 ป  รอยละ  42.39  
รองลงมาอายุ 30 ป – 40 ป รอยละ 41.31  ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 65.22 รองลงมา
ปริญญาตรี  รอยละ 31.52  ระดับชั้นยศ ช้ันประทวน รอยละ 88.04  และชั้นสัญญาบัตร รอยละ 
11.96  อายุราชการตํารวจ 10 ป – 20 ป รอยละ 46.74 รองลงมา 21 ป – 30 ป รอยละ 23.91 อัตรา
เงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท รอยละ 47.83  รองลงมา 10,000 – 15,000 บาท รอยละ 32.61   
 2.  การวิเคราะหอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาท่ีตํารวจ 
 เจาหนาที่ตํารวจที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเกี่ยวอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
บริการ ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.96)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้ 
 ดานบุคลากร 
 เจาหนาที่ตํารวจที่ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็น โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
( X = 3.01)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.87 – 3.21) ทุกรายการ 
คือ   
 1.  ความรูความสามารถของผูปฏิบัติงานไมดีพอ 
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 2.  เจาหนาที่งานบริการไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก เจาหนาที่ฝายอื่น ๆ ในสถานี
ตํารวจ 
 3.  การปฏิบัติงานยังไมมีความทุมเทและรับผิดชอบตองานในหนาที่เทาที่ควร                                              
 4.  เพื่อนรวมงานในการปฏิบัติหนาที่มีการทํางานเปนทีมและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 ซ่ึงมีคาสอดคลองกับเจาหนาที่ตํารวจทุกกลุมอายุ  ทุกระดับการศึกษา  ทุกระดับชั้นยศ 
อายุราชการ 10 ป – 20 ป, 21 ป – 30 ป และ 30 ปขึ้นไป อัตราเงินเดือน นอยกวา 10,000 บาท, 
10,000 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท 
 ดานสถานที่ทํางานและวัสดุอุปกรณ 
 เจาหนาที่ตํารวจที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง   
( X =2.77)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับปานกลาง ( X =  2.59 – 3.16) ทุกรายการ 5 
อันดับแรก คือ  
 1.  ทานตองใชเงินสวนตัวซ้ืออุปกรณที่ใชในสํานักงานเปนประจํา 
 2.  สถานที่ทํางานคับแคบไมเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน 
 3.  การจัดสภาพแวดลอมในที่ทํางานเหมาะสม เชน แสงสวาง ความสะอาด ฯลฯ 
 4.  ยานพาหนะ เชน รถยนต รถจักรยานยนต และน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชกับยานพาหนะ มี
เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ 
 5.  เครื่องมือส่ือสาร เชน โทรศัพท โทรสาร วิทยุส่ือสาร มีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ซ่ึงมีคาสอดคลองกับเจาหนาที่ตํารวจ อายุ 30 ป  - 40 ป และ 50 ปขึ้นไป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวน อายุราชการ 10 ป – 20 ป และ 21 ป – 30 ป อัตราเงินเดือน 
10,000 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท 
 ดานการปฏิบัติงานบริการ 
 เจาหนาที่ตํารวจที่ตอบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็น โดยรวม อยูในระดับปานกลาง     
( X =2.96)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาก ( X = 3.74 ) จํานวน 1 รายการ คือ
แบบฟอรม เอกสารตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานมีเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ 
 ซ่ึงมีคาสอดคลองกับเจาหนาที่ตํารวจ อายุ 50 ปขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรี 
เจาหนาที่ตํารวจชั้นสัญญาบัตร อายุราชการ 10 ป – 20 ป , 21 ป – 30 ป และ 30 ปขึ้นไป  อัตรา
เงินเดือน 10,000 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท 
 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 
 เจาหนาที่ตํารวจที่ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
( X = 3.11)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.97) จํานวน 1 รายการ คือ
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ทานคิดวาการเพิ่มสวัสดิการในดานตาง ๆ เชน เงินตอบแทนพิเศษ จะทําใหมีกําลังใจในการปฏิบัติ
หนาที่ใหไดผลดียิ่งขึ้น 
 ซ่ึงมีคาสอดคลองกับเจาหนาที่ตํารวจ อายุต่ํากวา 30 ป และ 30 ป  - 40 ป การศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรี เจาหนาที่ตํารวจชั้นประทวน  อายุราชการนอยกวา 10 ป และ 10 ป – 20 ป  อัตรา
เงินเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ  10,000  – 15,000 บาท  
 3.  การเปรียบเทียบอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร   
 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่
ตํารวจ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร พบวา เจาหนาที่ตํารวจที่มีอายุ อายุราชการ ตางกัน มี
ความคิดเห็นในภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเจาหนาที่ตํารวจที่มีระดับชั้น
ยศ และอัตราเงินเดือน ตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และเจาหนาที่ตํารวจที่มี ระดับการศึกษา ตางกันมีความคิดเห็นในภาพรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้ 
 ดานบุคลากร 
 เจาหนาที่ตํารวจที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ   การปฏิบัติงานยังไมมีความทุมเทและรับผิดชอบตองานในหนาที่เทาที่ควร     
 เจาหนาที่ตํารวจที่มีอัตราเงินเดือนตางกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 1 รายการ คือ การปฏิบัติงานยังไมมีความทุมเทและรับผิดชอบตองานในหนาที่เทาที่ควร                                               
 ดานสถานที่ทํางานและวัสดุอุปกรณ 
 เจาหนาที่ตํารวจที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ หนวยงานไดจัดหาวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 
 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ทานไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานพรอมกับวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการทํางานอยางเพียงพอ 

 เจาหนาที่ตํารวจที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็น  โดยรวมไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ  ยานพาหนะ เชน รถยนต รถจักรยานยนต และน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชกับ
ยานพาหนะ มีเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ 
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 เจาหนาที่ตํารวจที่มีระดับชั้นยศตางกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ทานตองใชเงินสวนตัวซ้ืออุปกรณที่ใชในสํานักงานเปนประจํา 
 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ ยานพาหนะ 
เชน รถยนต รถจักรยานยนต และน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชกับยานพาหนะ มีเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ 
 เจาหนาที่ตํารวจที่มีอัตราเงินเดือนตางกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จํานวน 1 รายการ คือ ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานพรอมกับวัสดุอุปกรณที่จําเปนตอการ
ทํางานอยางเพียงพอ 
 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ หนวยงาน
ไดจัดหาวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 
 ดานการปฏิบัติงานบริการ 
 เจาหนาที่ตํารวจที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 
2 รายการ คือ   
 1. หนวยงานมีการจัดอัตรากําลังในการปฏิบัติงานบริการไวอยางเหมาะสม 
 2.  ทานคิดวางานที่ปฏิบัติเปนงานที่นาเบื่อ จําเจ 
 เจาหนาที่ตํารวจที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีความคิดเห็น  โดยรวมไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 จํานวน 1 รายการ คือ  การกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานดานบริการมีความชัดเจนและ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 เจาหนาที่ตํารวจที่มีระดับชั้นยศตางกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 รายการ คือ  
 1.  การจัดตารางเวรของเจาหนาที่ตํารวจดานงานบริการมีความเหมาะสม 
 2.  การกําหนดนโยบายในการปฏิบัติงานดานบริการมีความชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ แบบฟอรม 
เอกสารตาง ๆ ของทางราชการที่ใชในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ 
 เจาหนาที่ตํารวจที่มีอายุราชการตางกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จํานวน  1 รายการ คือ  ทานไดรับการศึกษาและฝกอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดเวลา 
 เจาหนาที่ตํารวจที่มีอัตราเงินเดือนตางกัน มีความคิดเห็น โดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 รายการ คือ ทานไดรับการศึกษาและฝกอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดเวลา 
 ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 
 เจาหนาที่ตํารวจที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็น โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จํานวน 1 
รายการ คือ ขาดงบประมาณคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา 
 และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 รายการ คือ สวัสดิการ
ตาง ๆ ที่ทางหนวยงานใหตํารวจเพียงพอกับคาครองชีพในปจจุบัน 
 เจาหนาที่ตํารวจที่มีอัตราเงินเดือนตางกัน มีความคิดเห็น โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จํานวน 1 รายการ คือ รายไดจากการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได 
 

อภิปรายผล 
 
 การวิจัยเร่ืองอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ กรณีศึกษา : กอง
บังคับการตํารวจนครบาล 9   ไดขอมูลเกี่ยวกับอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่
ตํารวจ ดานบุคลากร ดานสถานที่ทํางานและวัสดุอุปกรณ ดานการปฏิบัติงานบริการ และดาน
คาตอบแทนและสวัสดิการ ควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   เจาหนาที่ตํารวจที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
อายุ 41 ป – 50 ป รอยละ 42.39  ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 65.22  ระดับชั้นยศ ช้ัน
ประทวน รอยละ 88.04  อายุราชการตํารวจ 10 ป – 20 ป  รอยละ 46.74  อัตราเงินเดือน 15,001 บาท 
– 20,000 บาท รอยละ 47.83   
 2.  การวิเคราะหอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาท่ีตํารวจ 
  อุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ กรณีศึกษา: กองบังคับการตํารวจ
นครบาล 9  เจาหนาที่ตํารวจ มีความคิดเห็นเกี่ยวอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการ ในภาพรวม อยู
ในระดับปานกลาง ( X = 2.96)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน 
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เรียงลําดับจากคามากไปนอย คือ ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ( X = 3.11)  ดานบุคลากร ( X = 
3.01)  ดานการปฏิบัติงานบริการ ( X = 2.96)  และดานสถานที่ทํางานและวัสดุอุปกรณ ( X = 2.77)   
 3.  การเปรียบเทียบอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาท่ีตํารวจ จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร 
 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการ ของเจาหนาที่
ตํารวจ จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร พบวา เจาหนาที่ตํารวจที่มีระดับชั้นยศ อัตราเงินเดือน 
และระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และ 0.05 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้ 
 ดานบุคลากร  ดานสถานที่ทํางานและวัสดุอุปกรณ และดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 
ขาราชการตํารวจจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร มีความคิดเห็นโดยรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และ 0.05 เชน ขอ 7. หนวยงานไดจัดหาวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ ขอ 9. ยานพาหนะ เชน รถยนต รถจักรยานยนต และน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชกับยานพาหนะ มี
เพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ ขอ 21. ขาดงบประมาณ คาตอบแทนในการปฏิบัติงาน นอกเวลา ขอ 
22. สวัสดิการตาง ๆ ที่ทางหนวยงานใหตํารวจเพียงพอกับคาครองชีพในปจจุบัน 
 ดานการปฏิบัติงานบริการ ขาราชการตํารวจที่มีระดับชั้นยศ และอัตราเงินเดือนตางกัน มี
ความคิดเห็น โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 เชน ขอ 13. หนวยงานมี
การจัดอัตรากําลังในการปฏิบัติงานบริการไดอยางเหมาะสม ขอ 16. การกําหนดนโยบายในการ
ปฏิบัติงานดานบริการชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ขอ 17. ทาน
ไดรับการศึกษา และฝกอบรม ความรู เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา 
 ซ่ึงมีคาสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุเทพ  โตอ้ิม (2541) ศึกษาเรื่อง ปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานบนขบวนรถไฟของเจาหนาที่ตํารวจรถไฟ โดยตํารวจรถไฟมีหนาที่
รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูโดยสาร ผลการวิจัยพบวา 
เจาหนาที่ตํารวจรถไฟที่ปฏิบัติงานบนขบวนรถไฟ ที่มีปจจัยภูมิหลังทางสังคม โดยตัวแปรดาน อายุ 
ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ภูมิลําเนาเดิม สภาพครอบครัว สภาพการสมรส ระดับชั้นยศ อายุ
ราชการ จํานวนผูอยูในอุปการะ สภาพที่อยูอาศัย การฝกอบรมฯ มีผลตอปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานบนขบวนรถไฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปจจัยแวดลอมภายในและ
ภายนอกหนวยงาน ตัวแปรดานความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ความรูที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมฯ ผลตอบแทนในการปฏิบัติงาน ทัศนคติตอการปฏิบัติงาน อัตราของเจาหนาที่ฯ ปริมาณ
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วัสดุอุปกรณ งบประมาณที่ไดรับ ความรวมมือในการทํางาน และการประสานงาน ความเปน
กันเองกับผูบังคับบัญชา การสื่อสารภายในและภายนอกขบวนรถไฟ การประสานกับหนวยงาน
ขางเคียง ความรวมมือในการทํางานจากพนักงานรถไฟ มีผลตอปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานบนขบวนรถไฟ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  และสอดคลองกับงานวิจัยของ ยอดเยี่ยม 
กรรณสูต (2545)  ศึกษาเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจสันติบาล 
ศึกษาเฉพาะกรณี กองตํารวจสันติบาล 1 พบวา  เจาหนาที่ตํารวจสวนใหญอายุระหวาง 40 – 50 ป  
มีอายุราชการระหวาง 16 – 20 ป  สําหรับดานปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่นั้น พบวา 
เจาหนาที่ตํารวจมีปญหาและอุปสรรคดาน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช  ดานการปฏิบัติงาน 
ดานการงบประมาณ ดานผูบังคับบัญชา ดานกฎหมายและกฎระเบียบ อยูในระดับปานกลาง  และมี
คาสอดคลองกับงานวิจัยของ เชษฐา โพนทอง (2547) ศึกษาเรื่อง ปญหาและอุปสรรคของเจาหนาที่
ตํารวจสายตรวจปองกันและปราบปรามกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมบน
สะพานลอย: ศึกษาเฉพาะกรณีกองบังคับการตํารวจนครบาล 2   พบวา พบวา เจาหนาที่ตํารวจสาย
ตรวจสวนใหญยศที่ไดรับในปจจุบันอยูระหวาง สิบตํารวจตรี – สิบตํารวจเอก มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 6 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจอุปกรณเครื่องมือในการปฏิบัติงานสวนใหญ
เชน อาวุธปนและเครื่องกระสุนรวมถึงวิทยุส่ือสาร ยังมีไมเพียงพอและประสิทธิภาพดอย ทําให
ขาดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ตองดําเนินการจัดซ้ือเอง ยานพาหนะหนวยงานจัดดําเนินหาให  
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรีดา คงจัด (2542) ศึกษาเรื่อง ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ดานการปราบปรามยาเสพติดระดับสถานีตํารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตํารวจในเขต
กองบัญชาการตํารวจนครบาล พบวา เจาหนาที่ตํารวจมีปญหาดานตัวบทกฎหมายและการ
ดําเนินคดีมากที่สุด มีปญหาในดานวัสดุอุปกรณ และในดานการปราบปรามอยูในเกณฑมาก  และ
เจาหนาที่ตํารวจควรพยายามปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการปฏิบัติใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กรณีที่มีปญหาถูกล่ันแกลงรองเรียน
จากการปฏิบัติหนาที่ ผูบังคับบัญชาตองตรวจสอบขอเท็จจริงอยางรอบคอบ และใหความเปนธรรม 
 จากขอคนพบดังกลาว แสดงใหทราบถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการ ควรมีการ
จัดหาดานอัตรากําลังคนวัสดุอุปกรณที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม สําหรับใชในการปฏิบัติหนาที่และ
มีจํานวนเพียงพอกับความตองการในการปฏิบัติงาน มีการตั้งงบประมาณใหเพียงพอ และลด
ขั้นตอนในการเบิก-จาย ใหมีความสะดวกรวดเร็ว สภาพแวดลอมในการทํางาน เชน การจัดสถานที่ 
ใหสะอาดปลอดโปรง และกวางขวางเพียงพอสําหรับผูมารับบริการ นั่งรอระหวางรับบริการ มี
หนังสือพิมพ นิตยสาร บริการ มีการอบรมใหความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ในการปฏิบัติหนาที่ 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อที่จะทําใหประสิทธิภาพในการ
ทํางานกาวทันกับความกาวหนาของโลกวิวัฒนาการได  อัตรากําลังพล ควรมีการเลือกบุคลากรที่
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เหมาะสม มีการกําหนดเวลาและจัดกําลังพลใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน  ผูบริหารควรพิจารณา
เร่ือง เงินคาตอบแทน คาลวงเวลา รางวัลพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการตาง ๆ ใหสอดคลองเหมาะสมกับ
การทํางานบริการทุกดานของตํารวจ รวมทั้งการปองกันภัยตาง ๆ ในสถานนีที่ตํารวจรับผิดชอบ 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยเร่ือง  อุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ กรณีศึกษา : 
กองบังคับการตํารวจนครบาล 9   ขอมูลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
ปรับปรุงเกี่ยวกับอุปสรรคในการปฏิบัติงานบริการ  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  ดานบุคลากร ควรมีการพิจารณาคนใหเหมาะสมกับงาน มีการหมุนเวียนตามความ
เหมาะสม และสามารถเลือกปฏิบัติงานที่ตนถนัดได  
 2.  ดานสถานที่ทํางานและวัสดุอุปกรณ ควรจัดสถานที่ใหกวางขวางเพียงพอตอการ
บริหารและมีการจัดหาวัสดุอุปกรณเพิ่มขึ้น ใหเพียงพอกับความตองการในการปฏิบัติงาน 
 3.  ดานการปฏิบัติงานบริการ ลดขั้นตอนในการเบิก-จาย มีการกําหนดนโยบายที่จะ
นําไปปฏิบัติที่ชัดเจน และควรจัดการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูใหทันกับเหตุการณอยูตลอดเวลา 
 4.  ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ  การพิจารณาความดีความชอบตองเปดโอกาสให
ไดรับอยางเปนธรรม โดยถือหลักคุณธรรมเขามาเปนเกณฑในการพิจารณา 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  
 
 1.  ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ตํารวจ กรณีศึกษา: กองบังคับการ
ตํารวจนครบาล 9       
 2.  ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบริการของเจาหนาที่ กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล 


