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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนสถานีต ารวจภูธรบางแก้ว และ 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลขวัญและก าลังใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน สถานีต ารวจภูธรบางแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจภูธรบางแก้ว จ านวนประมาณ 130 นาย เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
การทดสอบด้วยค่าที ค่าเอฟ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ผลการศึกษาระดับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน
สังกัดสถานีต ารวจภูธรบางแก้ว พบว่า โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทอุทิศตนด้วยแรงกายและ
แรงใจ รองลงมา คือ การได้รับขวัญและก าลังใจจากครอบครัว และการได้รับการสนับสนุนเงินหรือ
อุปกรณ์ในการท างานจากภาคเอกชน ตามล าดับ 
 2) ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจ            
ชั้นประทวน สถานีต ารวจภูธรบางแก้ว พบว่า ปัจจัยที่มีส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย ความพอเพียงของรายได้ โอกาสความก้าวหน้า ความยุติธรรมในหน่วยงานและ
สวัสดิการในหน่วยงาน ส่งผลขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจสถานี
ต ารวจภูธรบางแก้ว 
 
ค ำส ำคัญ : ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the morale and work spirit 
of non-commissioned police officers in Bang Kaew provincial police station, and 2) 
study the factors the influence the morale and work spirit of the non-commissioned 
police officers in Bang Kaew provincial police station. The sample used in this 
research consisted of 130 police officers working in Bang Kaew provincial police 
station. The instrument used for data collecting was a questionnaire. The statistics 
used to analyze the data consisted of mean, standard deviation, independent 
samples t-test, one-way analysis of variance, and multiple regression analysis. 
 The findings were as follows: 
 1) The morale and work spirit of the non-commissioned police officers in 
Bang Kaew provincial police station were, overall and for each item, at medium 
levels. Consideration of each individual item revealed that working with dedication, 
devotion, energy and tenacity had the highest averages, followed by receiving morale 
and work spirit from the family, and support from the private sector, respectively. 
 2) The factors found to influence the morale and work spirit of the non-
commissioned police officers in Bang Kaew provincial police station consisted of 
sufficient income, opportunity for progress, fairness in the department and welfare in 
the department. All of these factors influenced the morale and work spirit of the 
officers conducting operations in Bang Kaew provincial police.  
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