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บทคดัย่อ 

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจบ้านในพ้ืนท่ีกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค  3 ใช้
แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากตาํรวจบา้น จาํนวน 400 คน นาํมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ไดแ้ก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ตาํรวจบา้นใน
พื้นท่ีกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 มีการประสานงานกบัตาํรวจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 มี
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ดว้ยค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07 และ มีแรงจูงใจในปฏิบติังานยูใ่นระดบัมาก ดว้ย
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 มีการปฏิบัติงานของตาํรวจบ้านอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 ปัจจัยด้านการการ
ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ส่งผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจบา้นในพ้ืนท่ีกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3  มาก
ท่ีสุด (β=0.406) รองลงมาคือแรงจูงใจในการปฏิบติังาน (β=0.252) และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (β=0.171)  

 
ABSTRACT 

This research aims to study factors affecting performance of community police volunteers in Provincial 
Police Region 3. Data were collected by using questionnaire, samples were composed of 400 community police 
volunteers and were analyzed statistically to find out percentage, mean, standard deviation and multiple regression 
analysis.The results showed that the cooperation effectiveness scores the highest at a 4.25 average. The working 
environment factor results in a good level with a 4.07 mean. The working motivation has a good level with a 4.00 
mean. In addition, the operational performance results in a good level with a 4.23 mean.Work-cooperation was the 
strongest factor affecting performance of provincial police volunteers (β=0.406), the second was work-motivation 
(β=0.252), andwork-environment (β=0.171), respectively. 
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บทนํา 
ปัญหาสังคมปัญหาอาชญากรรม ปัญหายา

เสพติด เป็นปัญหาท่ีทาํความเสียหายให้กบัสังคมไทย
อยา่งรุนแรง ปัญหาสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรม มี
ความสูญเสียทั้ งทางตรงและทางอ้อม ความสูญเสีย
ทางตรง ไดแ้ก่ ผูเ้สียหายหรือเหยือ่จากอาชญากรรมซ่ึง
อาจต้องเสียชีวิต  บาดเจ็บ พิการ ทรัพย์สินสูญหาย
เสียหายถูกทาํลาย ความสูญเสียทางออ้ม ไดแ้ก่ รัฐบาล
ตอ้งเสียงบประมาณในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม
(ชยัวสัส์, 2550)นอกจากนั้นรัฐบาลยงัตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ในการเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากอาชญากรรมบาง
ประเภทโดยเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีรัฐใช้เป็นกลไกใน
การควบคุมทางสังคม(social control) ให้คนในสังคมมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น สังคมชุมชนมี
ความสงบเรียบร้อย ส่วนหน่ึงไดแ้ก่ ตาํรวจ (ยศไกร, 
2549)ตาํรวจ หมายถึงเจา้หน้าท่ีของรัฐ มีหน้าท่ีตรวจ
ตรารักษาความสงบ จบักุม และปราบปรามผูก้ระทาํผิด
กฎหมาย (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2525)
ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตาํรวจ เป็นสํานักงาน
ตาํรวจแห่งชาติ พ .ศ.2541 ได้กล่าวถึงบทบาทของ
สํ านักงานตํารวจแห่ งชาติต้องป ฏิบั ติภารกิจให้
สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ.
2550 เร่ืองแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ(บวรศักด์ิ , 
2554)และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตํารวจฉบับ
ดังกล่าวให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติส่งเสริมให้
ท้องถ่ินและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการตาํรวจ เพ่ือ
ป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผิดทางอาญา
รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภยัของ
ประชาชน (อรุชา, 2550) 

ขอ้มูลของกองบัญชาการตาํรวจภูธรภาค 3 
พบว่าสถิติคดีอาญาท่ีเกิดข้ึนในเขตรับผิดชอบของ
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 ทั้ งหมดมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนทุกปี  ในทางตรงกันข้ามกําลังพลเจ้าหน้าท่ี
ตาํรวจกลบัมีปริมาณลดลง ซ่ึงกาํลงัพลท่ีลดลงเป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมีนโยบายลดกาํลงัคนลงทุก
หน่วยงานเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐบาลจากการเป็นผู ้

ปฏิบัติไปเป็นผูก้าํกับดูแลและอาํนวยความสะดวก 
(พิ ชัย , 2540) ซ่ึ ง เป็ น ปัญห าในการป้ องกัน และ
ปราบปรามอาชญากรรม  ปัญหาอีกอย่างหน่ึงคือ 
ประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม 
ซ่ึ งป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ใน ก าร ป้ อ งกัน ป ร าบ ป ร าม
อาชญากรรม ข้ึนอยู่กบัตวัแปรท่ีสําคญัอย่างหน่ึงคือ 
ความร่วมมือของประชาชน จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีตาํรวจ
ตอ้งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการแกไ้ข
ปัญหาอาชญากรรม (พชรพล, 2544)  

ตํารวจ ภูธรภาค  3  ได้ดํา เนิ นการจัดทํา
โครงการตาํรวจบา้นกาํหนดเป็นนโยบายให้ทุกสถานี
ตาํรวจตอ้งดาํเนินการ วตัถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัอาชญากรรม 
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมอ่ืนๆ ใน
ชุมชน ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน
ร่วมกบัตาํรวจ ซ่ึงโครง ฯไดมี้การดาํเนินการมาตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2545 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั โดยรับสมคัรจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขา้อบรมตามโครงการฯ ปัจจุบนัมี
ตาํรวจบา้น ครอบคลุมพ้ืนท่ีกองบญัชาการตาํรวจภูธร 
ภาค 3 โดยไดป้ฏิบติังานร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจตลอด
มา ท่ีผ่านมาถือว่าการปฏิบัติงานของตํารวจบ้าน
ร่วมกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจมีส่วนช่วยทดแทนกาํลงัพลท่ี
ขาดแคลนได้ในระดับหน่ึง และท่ีผ่านมาโครงการ
ตํารวจบ้านยงัไม่มีการประเมินผลเพ่ือนําไปสู่การ
พฒันา  อยา่งไรกต็ามการปฏิบติังานของตาํรวจบา้นซ่ึง
ถือเป็นผูช่้วยเหลือเจา้พนกังานนั้นก็มีปัญหา อุปสรรค
ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ใน ห ล ายด้ าน ทั้ ง เ ร่ื อ งก าร
ป ร ะ ส าน ง าน  (Coordinating) ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม 
(Environment) และ  แรงจูงใจ  (Motives)  จากสาม
ปัจจัยดังกล่าว เป็นการศึกษาโดยแยกประเด็นแต่ละ
ปัจจัย ดังนั้ นยงัไม่มีงานวิจัยท่ีนําทั้ งสามปัจจัยมา
ทาํการศึกษา 

จากแนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
ตาํรวจบ้านดังกล่าว ผูว้ิจัยไดน้ําประเด็นเก่ียวกบัการ
ประสานงานกบัตาํรวจ สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาเป็นปัจจัยท่ีมีผลการ
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ปฏิบัติงานของตํารวจบ้านในพ้ืนท่ีกองบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค  3 ซ่ึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
ตาํรวจบ้าน ประกอบด้วย การรักษาสาธารณสมบัติ
ของหมู่บา้น การรักษาสภาพท่ีเกิดเหตุในคดีสาํคญั การ
แจง้เบาะแสคนร้ายในคดีอาญาทัว่ไป และคดียาเสพติด 
และการระดมกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยและ
บริการจราจรในเทศกาลสําคญั (ประสิทธ์ิ และคณะ, 
2548) 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดบัการปฏิบติังานของตาํรวจ
บา้นในพ้ืนท่ีกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 
 2.  เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นการประสานงาน 
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และแรงจูงใจในการ
ปฏิบติัมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจบา้นในพ้ืนท่ี
กองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 
 
วธีิการวจิัย 

การวิ จัยค ร้ั ง น้ี  เป็ น การวิ จัย เชิ งสํ ารวจ 
( Survey Research) โ ด ย ก า ร ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล จาก
ป ร ะช าก ร เป้ าห ม าย คื อ ตํ า ร ว จบ้ าน ใน พ้ื น ท่ี
กองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 ในพื้นท่ีจงัหวดัชยัภูมิ  
จงัหวดันครราชสีมา  จงัหวดับุรีรัมย  ์ จงัหวดัยโสธร  
จงัหวดัศรีสะเกษ  จงัหวดัสุรินทร์  จงัหวดัอาํนาจเจริญ  
และจังหวดัอุบลราชธานีมีขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน จึงไดใ้ชว้ิธีกาํหนด
กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องใช้ในการศึกษาจากสูตรคาํนวณ 
(บุญชม , 2538) ณ  ระดับความ เช่ือมั่น ร้อยละ  95 
จาํนวนตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาจากการคาํนวณมีค่า
ขั้นตํ่าเท่ากบั 381 ตวัอยา่ง แต่ในการทาํการศึกษาคร้ังน้ี
ไดท้าํการเก็บดว้ยเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์
ก ารทดสอบความ เช่ื อมั่น  (Validity) ท่ี ค่ าค วาม
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวตัถุประสงค์หรือ
เน้ื อ ห า  ( Index of item objective congruence :IOC) 
เท่ากบั 0.67-1.00ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ 0.50-1.00 และมีค่า

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ท่ีค่าสหสัมประสิทธ์ิเอล
ฟ่าของครอนบัค (Cranach’s Alpha Coefficient) อยู่ท่ี 
0.964 ซ่ึงมากกวา่เกณฑ์ 0.70 ทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง โดย
ใช้ก าร สุ่ ม ตัวอ ย่ างแบบอ าศัยค วาม น่ าจะ เป็ น 
(Probability Sampling)  ดว้ยวิธีการแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) ตามจังหวัดและตามขนาดของ
สถานีตาํรวจ ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิวเิคราะห์เชิง
ป ริ ม าณ  (Qualitative Statistics)ด้ ว ย ค่ า ส ถิ ติ เ ชิ ง
พ ร รณ น า  (Descriptive Statistics)  ได้ แ ก่  ค ว าม ถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ  (Percentage)ค่าเฉล่ีย  (Mean) 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) และใช้
สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) ด้วยสมการ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)  
 
ผลการวจิัย 

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของตํารวจบ้าน 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานตํารวจบ้าน  รายได้ และการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 88.5 มีอายุระหว่าง40 – 49 ปีมากท่ีสุด ร้อยละ 
48.0 มีอาชีพรับจา้งเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.2มีระดบั
การศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่ามากท่ีสุดร้อยละ 
33.2ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นตํารวจบ้านในพ้ืนท่ี
ภูมิลาํเนาเดิม ร้อยละ 88.5 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน
อาสาสมัครตาํรวจบ้านส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5 – 7 ปี 
ร้อยละ 41.0ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีของครอบครัว
อยู่ในช่วงตํ่ากว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.2 มี
การเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสังคมเกษตรกรมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 29.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดัง
ตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 และภาพท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ปัจจยัการประสานงานกบัตาํรวจ 
ตวัแปรอสิระ  ค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดบัความสําคญั  ลาํดบั 

                                  ( )                    (S.D.) 

ปัจจยัการประสานงานกบัตาํรวจ  
ความร่วมมือ               4.34               0.57                     มากท่ีสุด       1 
วิธีการประสานงาน    4.22               0.60                      มากท่ีสุด       2 
เป็นไปตามเป้าหมาย   4.19               0.62                        มาก       3 

รวม               4.25               0.52                    มากที่สุด 

ท่ีมา: จากผลการสาํรวจ พ.ศ. 2557 และการคาํนวณ 
จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ตาํรวจบา้น

ในกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 มีการประสานงาน
กบัตาํรวจภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.25) โดย
ระดบัการประสานงานมากท่ีสุดคือ ดา้นความร่วมมือ 
( =4.34) รองลงมาคือ  ด้านวิ ธีการประสานงาน 
( =4.22) และดา้นเป็นไปตามเป้าหมาย ( =4.19) 

ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานผลของ
การ ศึกษ าพบว่ าตํารวจบ้ าน ในกองบัญ ชาก าร
ตาํรวจภูธรภาค 3 มีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานดว้ย
ค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.07) โดยระดบั
สภาพแวดล้อมในการทํางานมากท่ี สุด คือ  ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ( =4.30) รองลงมาคือ 
ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ( =4.23) และดา้นความ
พร้อมของสถานท่ีในการทาํงาน ( =3.67) 

ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานผลของ
การ ศึกษ าพบว่ าตํารวจบ้ าน ในกองบัญ ชาก าร
ตาํรวจภูธรภาค 3 มีแรงจูงใจในปฏิบติังานดว้ยค่าเฉล่ีย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.00) โดยระดบัแรงจูงใจ
ในปฏิบัติงานมากท่ีสุดคือ  ด้านการยอมรับนับถือ 
( =4.29) รองลงมาคือ  ด้านลักษณะงาน ท่ีป ฏิบั ติ 
( =4.1) และดา้นสวสัดิการ/ค่าตอบแทน ( =3.58) 

การปฏิบติังานของตาํรวจบา้น ผลการศึกษา
พบวา่ตาํรวจบา้นในกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 มี
การปฏิบัติงานด้วยค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( =4.13) โดยระดับการปฏิบัติงานมีค่าเฉล่ียสูงมาก
ท่ีสุดคือ ดา้นการระดมกาํลงัรักษาความสงบเรียบร้อย
และบริการจราจรในเทศกาลสาํคญั ( =4.30) รองลงมา

คือ ด้านการรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน  ( = 
4.12) ด้านการรักษาสภาพท่ี เกิด เหตุในคดีสําคัญ 
( =4.07) และดา้นการแจง้เบาะแสคนร้ายในคดีอาญา
ทัว่ไปและคดียาเสพติด ( =4.04)ตามลาํดบั 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของ
ปั จ จั ย ก ารป ร ะส าน ง าน กับ เจ้ าห น้ า ท่ี ต ํ า ร ว จ 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจบา้นใน
พื้นท่ีกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 
 
ปัจจยั            ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน      t            p-value 
                                                 (Beta) 

การประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ    0.406            8.501          0.000* 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน               0.171             3.047          0.002* 
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน                  0.252             5.088          0.000* 

R  = 0.728        Adj R2  = 0.526   Std Error of Est.  = 0.403 
F  = 148.472.      Sig.      = 0.000        F  = 148.472.    

ท่ีมา: จากผลการสาํรวจ พ.ศ. 2557 และการคาํนวณ 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณแสดงให้เห็นว่าปัจจยัการประสานงานกบั
เจ้าหน้าท่ีตาํรวจ สภาพแวดล้อมในการทาํงาน และ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีผลต่อการปฏิบติังานของ
ตาํรวจบา้นอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
การประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจ สภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน และแรงจูงใจในการปฏิบติังานมีผลต่อ
การปฏิบติังานของตาํรวจบา้นในพ้ืนท่ีกองบญัชาการ
ตํารวจภูธรภาค 3  โดยสามารถเขียนสมการแสดง
ความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

Y =  0.406X1+ 0.171X2+ 0.252X3  
โดยท่ี Y=ระดับการปฏิบัติงานของตาํรวจบ้านใน
พื้นท่ีกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 
 X1=การประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ 
 X2=สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
 X3=แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

2143



HMP27-5 
 

จากสมการ สามารถอธิบายไดว้่าเม่ือมีปัจจยั
การประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีตาํรวจ สภาพแวดลอ้ม
ในการทํางาน  และแรงจูงใจในการป ฏิบั ติ งาน 
เปล่ียนไป 1 หน่วยมาตรฐาน จะทาํให้การปฏิบติังาน
ของตาํรวจบา้นในพ้ืนท่ีกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 
3  เปล่ียนไป 0.406  0.171 และ 0.252 ตามลาํดบั สรุป
ได้ว่าปัจจัยด้านการการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี
ตาํรวจ ส่งผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจบา้นในพ้ืนท่ี
กองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3  มากท่ีสุด รองลงมา
คือแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน ตามลาํดบั 

 

ภาพที่ 1ตัวแปรปัจจัยท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
ตาํรวจบา้นในพ้ืนท่ีกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 

ตวัแปรท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจ

บา้นในพ้ืนท่ีกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 

ตัวแปรท่ีไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ

ตาํรวจบา้นในพ้ืนท่ีกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 

 
บทวจิารณ์ 

ผลการ ศึกษาจากงานวิจัยใน ปัจจัยการ
ปฏิบติังานของตาํรวจบา้น โดยรวมพบว่ามีระดบัการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก โดยมีระดบัการปฏิบติังาน
ด้านการระดมกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยและ
บริการจราจรในเทศกาลสําคญั ดา้นการรักษาสาธารณ
สมบติัของหมู่บา้น ดา้นการรักษาสภาพท่ีเกิดเหตุในคดี
สําคัญ  และด้านการแจ้งเบาะแสคนร้ายในคดีอาญา
ทัว่ไปและคดียาเสพติด เรียงตามลาํดบั 

จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ตาํรวจ
บา้นในพ้ืนท่ีกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 มีระดบั
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือวิเคราะห์แยก
ในแต่ละดา้นพบว่า ตาํรวจบา้นมีระดบัการปฏิบติังาน
ในดา้นการระดมกาํลงัรักษาความสงบเรียบร้อยและ
บริการจราจรในเทศกาลสําคัญในระดับมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประสิทธ์ิ และคณะ (2548) 
ท่ีได้ทําการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานของตํารวจ
หมู่บา้น ตาํรวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย ์โดยจากการศึกษา
พบว่าตาํรวจหมู่บ้านจังหวดับุรีรัมยมี์ปริมาณปฏิบัติ
ภารกิจในดา้นการระดมกาํลงัรักษาความสงบเรียบร้อย
และบริการจราจรในเทศกาลสําคญั มีความสําคญัมาก
ท่ีสุดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ประเด็นด้านการ
รักษาสาธารณสมบติัของหมู่บา้น ดา้นการรักษาสภาพ
ท่ีเกิดเหตุในคดีสาํคญั และดา้นการแจง้เบาะแสคนร้าย
ในคดีอาญาทัว่ไปและคดียาเสพติด ตามลาํดบั 

ปั จจั ย ด้ านการประสานงานกับตํ ารวจ 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจบ้านใน
พืน้ทีก่องบัญชาการตาํรวจภูธรภาค 3  

ปัจจัย ด้ านการประสานงาน  พบว่าการ
ประสานงานกบัตาํรวจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและจากการวดัผลกระทบ
โดยใชส้มการพหุคูณ พบว่าการประสานงานมีผลต่อ
การปฏิบติังานสูงท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ตามลาํดับ และเม่ือวิเคราะห์แยกในแต่ละด้านพบว่า
ปัจจัยความร่วมมือ ปัจจัยวิธีการประสานงานอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด และปัจจยัการเป็นไปตามเป้าหมายอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรสิทธ์ิ 
(2550) ท่ีพบวา่ ภาพรวมสภาพปัญหาการประสานงาน
เป็นปัญหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ความชัดเจน 
ความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั แรงจูงใจในการปฏิบติั
ตามขอ้ตกลง ความร่วมมือ การไม่มีเครือข่ายระหว่าง
กนั ขั้นตอนการประสานงานมากเกินไป และเจา้หนา้ท่ี

β=0.406 

β=0.171 

β=0.252 

การประสานงานกบัตาํรวจ 

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

การปฏิบติังานของตาํรวจ
บา้นในพ้ืนทกองบญัชาการ
ตาํรวจภูธรภาค 3 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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ไม่มีอ ํานาจตัดสินใจเพียงพอ  อีกทั้ งผลการวิจัยยงั
สอดคล้องกับการศึกษาของ Karuna Jain and other 
(2006) พบว่าผลประโยชน์ของการประสานงานทาํให้
เกิดความร่วมมือและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
พบว่ามีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือวิเคราะห์แยกในแต่ละดา้นพบว่าตาํรวจบา้นมี
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ด้านความสัมพนัธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน ด้านบรรยากาศในการทํางาน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และด้านความพร้อมของสถานท่ีใน
การทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
สกุลนารี  (2546)ท่ีพบว่าสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงาน และผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ข อ ง  กัณ ฑิ ม า  (25 4 8 ) ท่ี พ บ ว่ า  มี ก ารก าร รับ รู้
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
2 ด้าน  คือ  ความเก่ียวข้องในการทํางาน  และด้าน
ความสั มพัน ธ์กับ เพื่ อน ร่วมงาน  นอกจาก น้ี ย ัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณา สมบัติ (2554) ท่ี
พบวา่ สภาพแวดลอ้มในการทาํงานดา้นอาคารสถานท่ี
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  อีกทั้ ง
ก าร ศึ ก ษ าข อ ง  Nigel Oseland and other (2011)ได้
พบวา่สภาพแวดลอ้มสาํหรับการทาํงานท่ีทาํใหป้ระสบ
ความสําเร็จ โดยท่ีปริมาณและคุณภาพของพื้นท่ีท่ีว่าง
เป็นปัจจยัสําคญั ซ่ึงพ้ืนท่ีในสถานท่ีทาํงาน ตอ้งมีการ
ปรับปรุงให้พ ร้อมสําห รับการทํางานให้มากข้ึน 
อย่างไรก็ตามผลงานการวิจัยไดแ้ตกต่างจากงานวิจัย
ของ สนธยา (2551) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน มีผลในการลาออกจาก
งานนอ้ย ดา้นความพร้อมของสถานท่ีในการทาํงาน  

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า  
โดยรวมพบว่าอยู่ในระดบัมากโดยมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานดา้นการยอมรับนับถือ ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั ดา้นสวสัดิการ/ค่าตอบแทน เรียงตามลาํดบัผล
การศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าตาํรวจบา้นในพ้ืนท่ี
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือวิเคราะห์แยกในแต่
ละดา้นพบว่าตาํรวจบา้นมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ด้านการยอมรับนับถือ  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ด้าน
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั และดา้นสวสัดิการ/ค่าตอบแทน 
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุกฤษฏ ์
(2549) ท่ีพบว่าแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน
ธนาคารระดบัปฏิบติัการ ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก  แต่มีขอ้คน้พบท่ีแตกต่าง
ในด้านลักษณะงาน  และด้านการยอมรับนับถือท่ีมี
ความพึงพอใจในรับปานกลาง  ส่วนงานวิจัยของ 
ธนกฤต  (2551) ได้สอดคล้องกันในประเด็นด้าน
ลักษณะงานท่ีพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจด้าน
ลกัษณะงานท่ีน่าสนใจอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการ
ยอมรับนับถือแตกต่างกนัเน่ืองจากอยู่ในระดบัความ
พึงพอใจนอ้ย ส่วนงานวิจยัของ ธนกฤต (2551) ซ่ึงได้
คน้พบในประเด็นท่ีแตกต่างดา้นการยอมรับนับถือท่ี
อยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตามยงัมีประเด็นท่ี
สอดคลอ้งกันในด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้าและ
เพ่ือนร่วมงาน ท่ีอยูใ่นระดบัมาก แต่ในดา้นรายไดแ้ละ
สวัส ดิการได้ค้นพบว่าอยู่ในระดับปานกลางซ่ึ ง
แตกต่างจากผลงานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ี มีผลต่อการ
ป ฏิบั ติ งานของตํารวจบ้ าน ท่ี พบว่ารายได้และ
สวสัดิการมีความสําคญัอยูใ่นระดบัมากอยา่งไรก็ตาม
งานวิจัยได้แตกต่างจากผลงานการวิจัยของ จินตนา 
(2552) ท่ี ได้ค้นพบว่า  ปั จจัย ท่ี มีผลต่อการส ร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
เงินเดือนและสวสัดิการ  
 
บทสรุป 

สรุปผลภาพรวมระดับการปฏิบัติงานของ
ตาํรวจบ้านในพืน้ทีก่องบัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 

จากการศึกษาพบว่าตํารวจบ้านในพ้ืนท่ี
กองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 มีระดบัการปฏิบติังาน
อยู่ในระดับมาก โดยระดับการปฏิบัติงานด้านการ
ระดมกาํลงัรักษาความสงบเรียบร้อยและบริการจราจร
ในเทศกาลสําคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนระดบัการ
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ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้นการรักษาสาธารณ
สมบติัของหมู่บา้น ดา้นการรักษาสภาพท่ีเกิดเหตุในคดี
สําคัญ  และด้านการแจ้งเบาะแสคนร้ายในคดีอาญา
ทั่วไปและคดียาเสพติด ซ่ึงผลการวิเคราะห์สรุปได้
ตามลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัดงัน้ี 

ด้านการระดมกาํลงัรักษาความสงบเรียบร้อย
และบริการจราจรในเทศกาลสําคัญตาํรวจบา้นในพ้ืนท่ี
กองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 มีระดบัการปฏิบติังาน
ด้านการระดมกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยและ
บริการจราจรในเทศกาลสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด
โดย 3ประเด็นแรกท่ีมีระดบัการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 
ได้แก่ ประเด็นตาํรวจบ้านมีการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในงานมหรสพต่างๆ  ใน
หมู่บ้านตามท่ีเจ้าภาพร้องขอ รองลงมามีระดับการ
ปฏิบัติเท่ากันคือ  ประเด็นตํารวจบ้านมีการปฏิบัติ
หน้าท่ีในการอาํนวยความสะดวกด้านการจราจรใน
งานเทศกาลสําคญัของหมู่บา้น และหมู่บา้นใกลเ้คียง 
และประเด็นตํารวจบ้านมีการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในงานบุญประเพณีของ
หมู่บา้นของตนเอง และหมู่บา้นใกลเ้คียง ลาํดบัท่ีสาม 
ได้แก่ ประเด็นตาํรวจบ้านมีการปฏิบัติหน้าท่ีในการ
อาํนวยความสะดวกด้านการจราจร กรณีมีอุบัติเหตุ
หรือเกิดอคัคีภยัหรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ในหมู่บา้น  

ด้านการรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน 
ตาํรวจบา้นในพื้นท่ีกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 มี
ระดบัการปฏิบติังานดา้นการรักษาสาธารณสมบติัของ
หมู่บา้น อยูใ่นระดบัมากโดย 3 ประเด็นแรกท่ีมีระดบั
การปฏิบติังานมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ประเด็นตาํรวจบา้นมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตกแต่งสภาพแวดล้อมของสา
ธารณสมบติัของหมู่บา้น รองลงมาคือ ประเด็นตาํรวจ
บา้นมีการปฏิบติัหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลสาธารณ
สมบติัของหมู่บา้นอยา่งสมํ่าเสมอ  และประเดน็ตาํรวจ
บ้านมีการปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและรักษา
ทรัพยสิ์นของส่วนรวมและสาธารณสมบติัของหมู่บา้น
อยา่งสมํ่าเสมอ มีระดบัการปฏิบติังานมาก 

ด้านการรักษาสภาพที่เกิดเหตุในคดีสําคัญ
ตาํรวจบา้นในพื้นท่ีกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 มี
ระดบัการปฏิบติังานดา้นการรักษาสภาพท่ีเกิดเหตุใน
คดีสาํคญัอยูใ่นระดบัมากโดย 3 ประเด็นแรกท่ีมีระดบั
การปฏิบัติงานมากท่ีสุด ได้แก่ประเด็นตาํรวจบ้านมี
การปฏิบติัหนา้ท่ีในการติดต่อส่ือสารแจง้เหตุใหต้าํรวจ
ท้องท่ีรับทราบ ขณะท่ีรักษาสภาพท่ีเกิดเหตุอยู่ และ
ประเด็นตาํรวจบา้นมีการปฏิบติัหน้าท่ีในการป้องกนั
หรือควบคุมเหตุจลาจลท่ีอาจเกิดข้ึนในสถานท่ีเกิดเหตุ
รองลงมาคือ ประเดน็ตาํรวจบา้นมีการปฏิบติัหนา้ท่ีใน
การช่วยกนัรักษาสภาพสถานท่ีเกิดเหตุให้อยูใ่นสภาพ
เดิม  ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีต ํารวจจะมาถึง และประเด็น
ตาํรวจบา้นมีการปฏิบติัหน้าท่ีในการป้องกนับริเวณท่ี
เกิดเหตุจากผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง   

ด้านการแจ้งเบาะแสคนร้ายในคดีอาญาทั่วไป
และคดียาเสพติด ตาํรวจบ้านในพ้ืนท่ีกองบัญชาการ
ตาํรวจภูธรภาค 3 มีระดบัการปฏิบติังานดา้นการแจง้
เบาะแสคนร้ายในคดีอาญาทัว่ไปและคดียาเสพติดอยู่
ในระดับมากโดย  3 ประเด็นแรก ท่ี มี ระดับการ
ปฏิบัติงานมากท่ีสุด ได้แก่ประเด็นตาํรวจบ้านมีการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดจาํและแจง้ตาํหนิรูปพรรณของ
คนท่ีตอ้งสงสัยและยานพาหนะ และประเด็นตาํรวจ
บ้านมีการปฏิบัติหน้าท่ีในการแจ้งข่าวบุคคลซ่ึงเป็น
นักเลงอันธพาล ติดยาเสพติด รองลงมาคือประเด็น
ตาํรวจบ้านมีการปฏิบัติหน้าท่ีในการแจ้งข่าวบุคคล
แปลกหนา้ท่ีมีพฤติการณ์น่าสงสัย และประเด็นตาํรวจ
บ้านมีการปฏิบัติหน้าท่ีในการให้ขอ้เท็จจริงข่าวสาร
เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีพบเห็น   
 สรุปผลปัจจัยด้านการประสานงานกบัตาํรวจ 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน  และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานมีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจบ้านใน
พืน้ทีก่องบัญชาการตาํรวจภูธรภาค 3 
 ปั จจัยด้านการประส านงานกับตํารวจ 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานมีผลต่อการปฏิบติังานของตาํรวจบา้นโดย
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ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยด้านการประสานงาน 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน และแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานมีผลต่อการปฏิบติังานโดยรวมของตาํรวจ
บา้น และยงัพบว่าปัจจยัดา้นการประสานงานมีผลต่อ
การปฏิบัติงานของตาํรวจบ้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
รอ งล งม าคื อแรงจู งใจใน การป ฏิบั ติ งาน  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ตามลาํดับ ซ่ึงผลการ
วเิคราะห์สรุปไดต้ามลาํดบัความสาํคญัของปัจจยัดงัน้ี 

ด้านการประสานงานกับตํารวจตาํรวจบ้าน
ใน พ้ืน ท่ีกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค  3  มีการ
ป ระส าน งาน กับ ตํารวจอ ยู่ ใน ระดับ ม าก ท่ี สุ ด 
โดยเฉพาะประเดน็ยอ่ยดา้นความร่วมมือ ส่วนประเด็น
ยอ่ยท่ีสาํคญัรองลงมาคือ ดา้นวิธีการประสานงาน และ
ดา้นการเป็นไปตามเป้าหมาย ตามลาํดบั โดยดา้นความ
ร่วมมือ มีประเด็นความเต็มใจในการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ประเด็นการมีพฤติกรรม
ท่ีทํางานร่วมกันและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  และ
ประเด็นความสามารถในการทาํงานร่วมกับกลุ่มคน
ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ตามลาํดบั  

ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ตาํรวจบา้น
ใน พ้ื น ท่ี ก อ งบั ญ ช าก าร ตํ า ร ว จ ภู ธ ร ภ าค  3  มี
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเฉพาะด้านความสัมพัน ธ์กับ เพ่ื อน ร่วมงาน
บรรยากาศในการทาํงาน และความพร้อมของสถานท่ี
ในการทาํงาน มีความสําคญัเรียงตามลาํดับ โดยดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน มีประเด็นเม่ือสถานี
ตาํรวจในชุมชนมีงานหรือกิจกรรมเร่งด่วนตาํรวจบา้น
พร้อมท่ีจะเขา้ร่วมดว้ยอย่างสมํ่าเสมอทุกคน สําหรับ
ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน พบวา่ตาํรวจบา้นมีความ
ภาคภูมิสูงท่ีสุดท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร
สถานีตาํรวจ รองลงมาคือ  ตาํรวจบา้นมีความรู้สึกว่า
ไดรั้บความไวว้างใจและเช่ือใจในการสนับสนุนการ
ทาํงานจากสถานีตาํรวจในชุมชน นอกจากน้ีตาํรวจ
บ้านมีความคิดเห็นว่าการทาํหน้าท่ีตาํรวจบ้านมีสาย
บังคับบัญชาอย่างชัดเจนท่ีแสดงถึงบทบาทความ
รับผดิชอบ ตามลาํดบั   

ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตาํรวจบา้น
ในพ้ืนท่ีกองบญัชาการตาํรวจภูธรภาค 3 มีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากโดยระดบัแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ ด้านการยอมรับนับถือ 
ด้านลักษณะงาน ท่ีป ฏิบั ติ  และด้านสวัส ดิการ /
ค่าตอบแทน เรียงตามลาํดบั โดยดา้นการยอมรับนบัถือ 
มีประเด็นท่ีตาํรวจบ้านมีความรู้สึกภูมิใจสูงท่ีสุดใน
การเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับสถานีตาํรวจในชุมชน 
รองลงมาคือ ประเด็นการไดรั้บคาํชมเชยจากหัวหน้า
สถานีตํารวจอยู่เสมอเม่ือปฏิบัติงานสําเร็จสําหรับ
ประเด็นดา้นการปฏิบัติหน้าท่ีของตาํรวจบ้าน พบว่า 
ตาํรวจบ้านมีความพึงพอใจในลักษณะงานท่ีได้รับ
มอบหมายในชุมชนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ประเด็น
ปฏิบัติงานตามกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน   และ
ประเดน็ปฏิบติังานท่ีรับผดิชอบอยูมี่ความน่าสนใจและ
ทา้ทาย ตามลาํดบั ดา้นสวสัดิการ/ค่าตอบแทน พบว่า
ตาํรวจบา้นมีความพอใจในค่าตอบแทนท่ีคนในชุมชน
บางกลุ่มมอบให้ในบางคร้ังท่ีออกไปปฏิบัติงานสูง
ท่ีสุด รองลงมา คือ ตาํรวจบา้นมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานถึงแมจ้ะไม่ไดรั้บเงินเดือนประจาํ 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ก า ร วิ จั ย น้ี ไ ด้ รั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น จ าก
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
เอกสารอ้างองิ 
กฤษณา สมบติั. สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของ 

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2.[วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา].ชลบุรี:บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยับูรพา; 2554. 

กณัฑิมา ศรีวลิยั. การรับรู้สภาพแวดลอ้มในการ 
ทํางานของครูโรงเรียน เอกชนประเภท
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร[วิทยานิพนธ์
ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
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