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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจในงานของขา้ราชการต ารวจทางหลวง 
ชั้นประทวน กองก ากบัการ 4 และ 6 ใน 3 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นสภาพการท างาน  และดา้น
ความกา้วหนา้ในการท างาน  2) เปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของ ขา้ราชการต ารวจทางหลวง  
ชั้นประทวน จ าแนกตามตวัแปร อาย ุรายได ้ประสบการณ์การท างาน  ระดบัการศึกษา ระดบัความ  
สัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และระดบัความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 3) เพื่อจดัท าขอ้เสนอเชิงนโยบาย 
เก่ียวกบัการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจทางหลวงชั้นประทวน กองก ากบัการ 4 และ 6 กลุ่มตวัอยา่ง 
ท่ีศึกษาคร้ังน้ีเป็นขา้ราชการต ารวจทางหลวง กองก ากบัการ 4 และ6 จ านวน 182 คน เลือกโดยวธีิการ 
สุ่มแบบแบ่งชั้นอยา่งมีสัดส่วน (proportional stratified random sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเพือ่วดัระดบัความ 
พึงพอใจในงานของขา้ราชการต ารวจทางหลวงชั้นประทวน สังกดักองก ากบัการ 4 และกองก ากบัการ 
6 จ านวน 33 ขอ้ ท่ีมีค่าความเท่ียง (reliability) เท่ากบั .9007 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS F/W โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ
กลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ดว้ยค่าสถิติ ที (t - test) ทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่ม ดว้ยค่าสถิติ เอฟ (F - test) และเปรียบเทียบรายคู่โดยวธีิการ LSD (Least Significant 
Difference test)  
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 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สังกดักองก ากบัการ 4 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวง  (ร้อยละ 
54.90) มียศ ดาบต ารวจ (ร้อยละ 67.60) เป็นผูป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีสายตรวจ (ร้อยละ 86.30) มีอายอุยู่
ในช่วงอาย ุ40 - 49 ปี (ร้อยละ 38.50) มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 10,000 - 15,000 บาท (ร้อยละ 52.20) การศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 73.10) มีประสบการณ์ในการท างานอยูใ่นช่วง 20 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 45.10) 
มีความสัมพนัธ์กบัเพื่อน ร่วมงานในระดบั ดี (ร้อยละ 66.50) และมีความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา
ในหน่วยงานในระดบัปานกลาง (ร้อยละ54.40)  
 2. ขา้ราชการต ารวจทางหลวงชั้นประทวนมีความพึงพอใจในงานโดยภาพรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ( X = 3.38, S.D. = 0.61) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีความพึงพอใจดา้นลกัษณะงาน อยูใ่น 
ระดบัมาก ( X  = 3.85, S.D. = 0.53) ดา้นสภาพการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 3.09, S.D. = 0.64) 
และดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน อยูใ่นระดบั ปานกลาง ( X  = 3.32, S.D. = 0.90)  
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในงาน ปรากฏวา่ตวัแปรอิสระท่ีส่งผลใหค้วาม
พึงพอใจในงาน แตกต่างกนั ไดแ้ก่ อาย ุประสบการณ์การท างาน ระดบัการศึกษา ระดบัความสัมพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงาน และระดบัความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ยกเวน้
ตวัแปรรายได ้ท่ีไม่ส่งผลใหค้วามพึงพอใจในงานแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 4. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีส าคญั 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่  1) ควรมีนโยบายในดา้นสวสัดิการ 
เพื่อเป็นการสร้างขวญั และก าลงัใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน  2) ควรเปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น  3) ควรจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ ในเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั และทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
อยา่งต่อเน่ือง  4) ควรมีการแบ่งเขตพื้นท่ีรับผดิชอบใหเ้หมาะสมกบัก าลงัการปฏิบติังาน และ  5) นโยบาย 
หรือแผนการปฏิบติังานควรมีความชดัเจน และสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
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This research objected to 1) Study the job satisfaction of non-commissioned highway 
police officers in division 4 and 6 in terms of job features, working condition, and working progress. 
2) Compare the job satisfaction of non-commissioned highway police officers in term of age, income, 
working experience, educational background, the relationship between the colleagues, and the 
relationship with the administrators. 3) Set up the suggestive policy in job performance of the highway 
police officers in sub-division 4 and 6 The samples of this study are the highway non-commissioned 
highway police officers in division 4 and 6 using proportional stratified random sampling. 
 The tool for collecting data of this research is the questionnaire to measuring a researcher 
constructed the satisfaction of the non-commissioned highway police officers in sub-division 4 
and 6. There were 33 question with the reliability of .9007. The data was analyzed by SPSS F/W 
in frequency, mean, percentage and standard deviation. T-test was used to analyzed the different 
means of the sample groups. F-test was administered to test the different means of more than two 
sample groups and LSD (Least Significant Difference Test) was used for pair-wised comparison.  
 

The results of this research are as followed; 
1. 54.90 % of the samples are working in the Sub-Division 4, Highway Police Division, 

67.60% are Police Senior Sergeant Majors, 86.30% are Conductor Police Officers, 38.50% are 
between of age 40-49, 52.20% earn a salary between 10,000 - 15,000 baht, 73.10% are under Bachelor 
Degree, 45.10% own experience in working over 20 years, 66.50% have a high relationship with 
their colleagues, 54.40% have an average relationship with their bosses. 
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 2. The Non-commissioned Highway Police Officers, in general, have their job satisfaction 
in average level ( X =3.38, S.D. = 0.61). When considering each categories, the satisfaction of the 
type of work is in high level ( X  = 3.85, SD = 0.53). The working condition is in average level 
( X = 3.09, S.D. = 0.64). The job advancement is in average level ( X  = 3.32, S.D. = 0.90). 
 3. The comparison of the job satisfaction reveals that the independent variables that 
influence the satisfaction in difference statistical significance are age, working experience, educational 
background, and the relationship between their colleagues and the level of the relationship between 
their bosses is at 0.05 statistical significance, except the income variable that does not effect the 
difference of job satisfaction is at 0.05 statistical significance. 
 4. There are 5 suggestions in job policy ; 1) There should be a policy that supports the 
welfare of the police officers in order to boost their morals. 2) The subordinates should be provided 
an opportunity to share opinions. 3) There should be special training in new technologies that parallel 
to the changing of the world. 4) There should be the practical division zones for job responsibility. 
5) The job policy and plan should be clear and practical. 
 


