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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ าแนกตามต าแหน่ง (ชั้นยศ) อายุ  ระดับการศึกษา 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจ  
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 269 คน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน ได้จ านวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ .31 ถึง .95 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent  
Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวน  F– test (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธกีารเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามต าแหน่ง (ชั้นยศ) พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัย มีดังนี้ ผู้บังคับบัญชาควรมีหลักการบริหารจัดการหน่วยงานเพื่อให้องค์กรเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  หน่วยงานควรจัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ต ารวจท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  และหน่วยงาน
ควรจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 
 The research of this study was aimed to study the level of the police’s work efficiency. 
Compare the police’s work efficiency classified by position (rank), age, education , Period of work 
and suggestions about work efficiency of the police at Police Station Muang District, Mahasarakham 
Province. The samples used in this research is police at Police Station Muang District, Mahasarakham 
Province amount 159 people. Determine by Table of Krejcie and Morgan using stratified random 
sampling and simple random sampling. This research used questionnaire with the discrimination 
power between .31 to .95 and reliability at .87 The statistics for analysis were used percentage, 
mean, frequency, standard deviation, t-test (Independent  Samples)  F– test (One-way ANOVA)  and 
if find any differences between samples are statistically significant level .05 and Least Significant 
Difference by Scheffe’s method 
 The research results were found as follows:   
 1. The Police’s Work Efficiency at Police Station Muang District, Mahasarakham Province. As 
overall at moderate level. 
 2. The results comparison of the Police’s Work Efficiency at Police Station Muang District, 
Mahasarakham Province. Classified by position (rank) was found that no difference in the level of 
statistical significance level at .05. And classified by age, education and period of work were found 
that have significant difference in the level of statistical significance level at .05. 
 3. Suggestion about the Police’s Work Efficiency at Police Station Muang District, 
Mahasarakham Province. follow : The supervisor should have management Agency to provide 
enterprise performance. Agencies should be training for encourage the police to work effectively. 
And agencies should be providing sufficient resources to perform work. 
 
Keywords : Efficiency, work, Police, Police Station 
 
บทน า 
 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดต ารวจภูธรภาค 4  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2480  
แม้ว่าที่ผ่านมา (พ.ศ. 2556-2558)  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคามจะปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล และยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 -2558 
จากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม  ประจ าปี พ.ศ. 2557 ประเมินโดย กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 4  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
พบว่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  พบปัญหาและอุปสรรคอยู่หลายประการดังนี้   
คดีที่ยังสะสางไม่แล้วเสร็จ  อุปสรรคในการประสานประโยชน์   ขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระ เบียบ   ข้อมูลล่า
สมัยไม่เป็นปัจจุบัน   การให้บริการบางอย่างที่ล่าช้า ระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เที่ยงธรรม  ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน  
การจ่ายเงินนั้นขาดการจูงใจให้มุ่งมั่นท างานดี  จากปัญหาดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม. 2557 : 1-5) 
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 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จะประสบ
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้นั้น  ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ในการก าหนดแนวทาง  รวมทั้งเป้าหมาย
ของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ยึดผลส าเร็จของงาน และผลลัพธ์ขององค์กรเป็นหลักส าคัญในการด าเนินงาน  การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ประกอบด้วย 5 ด้าน ด้านทักษะการปฏิบัติงาน  ด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน ด้าน
ปริมาณงาน  ด้านคุณภาพของงาน  และด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน ดังนี้    
 จากที่กล่าวมาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เจ้าหน้าที่  มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานหรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดการท างานที่ถูกต้องรวดเร็ว และทันตามก าหนดเวลา 
นอกจากนี้ยังต้องใช้ทรัพยากรทั้ง คน และอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า เกิดประโยชนสูงสุด  รวมทั้งมีการน า
เทคนิคต่างๆ เข้ามาใช้เพื่อช่วยลดขั้นตอนการท างานลง เกิดความสะดวกมากขึ้น งานต่างๆ สามารถเสร็จได้ทันตาม
ก าหนดเวลาที่วางไว้  ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ  และเกิดการสูญเสียต่อทรัพยากรน้อยที่สุด ซึ่งถ้าผลการ
ปฏิบัติงานดี  ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง  ถ้าผลการปฏิบัติงานไม่ดี  ก็ถือว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่ าเช่นกัน (ภูวนัย เกษบุญชู. 2550 : 13)  ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
เมือง  จังหวัดมหาสารคาม จึงสนใจที่จะศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  และค้นหาสาเหตุของ
การบริหารในองค์กรว่าสิ่งใดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีประสิทธิภาพแก่องค์กรต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม  จ าแนกตามต าแหน่ง (ชั้นยศ) อายุ  ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธร 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 
สมมุติฐานของการวิจัย  
 1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. เจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่มีต าแหน่ง (ชั้นยศ) อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่ต่างกัน  
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจ  สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม จ านวน 269 คน (สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม. 2556 : 10-12)  แบ่งเป็นจ านวน 5 
กลุ่มงาน ประกอบด้วย  งานป้องกันปราบปราม  งานสอบสวน   
งานสืบสวน งานจราจร และงานธุรการ 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  จ านวน 159 
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คน ค านวณโดยใช้สูตร ของเครจซี  และมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan. 1970 :267.  อ้างถึงในสมเกียรติ  เกียรติ
เจริญ. 2552 : 55)   
 2. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
 3. ตัวแปรในการวิจัย 
  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ต าแหน่ง (ชั้นยศ) อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน 
ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพของงาน และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1.1 แบบสอบถาม มีจ านวน 3 ตอนดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่  ต าแหน่ง(ชั้นยศ)  อายุ  ระดับการศึกษา และระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 5 ด้าน 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามจ านวน 5 ด้าน 
  1.2 แบบสัมภาษณ์   
   การสร้างแบบสัมภาษณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการได้ข้อมูลในการวิจัยในเรื่อง ประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่  

1. ต าแหน่ง (ชั้นยศ)  
2. อายุ   
3. ระดับการศึกษา  
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง   

จังหวัดมหาสารคาม  จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ด้านทักษะการปฏิบัติงาน   
2. ด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน   
3. ด้านปริมาณงาน   
4. ด้านคุณภาพของงาน   
5. ด้านทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม  
(Dependent Variables) 
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ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธร อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลในการวิจัยได้ชัดเจนมากที่สุด  จ านวน 
20 คน โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
 2. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 แบบสอบถาม 
   ผู้ศึกษาก าหนดขั้นตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
    1. ผู้ศึกษาได้ท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น ศึกษาเอกสาร แนวคิด  ทฤษฎี  เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบการสร้างเครื่องมือ 
    2. ก าหนดกรอบโครงสร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์
ของการศึกษา   
    3. จัดท าแบบสอบถามฉบับร่างตามกรอบแนวคิด และขอบเขตที่ก าหนด  
    4. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ แล้วเสนอที่ปรึกษา ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้นและ
ปรับปรุงแก้ไข 
    5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 4 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโครงสร้าง รูปแบบ 
ความตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมในการค านวณหาค่าทางสถิติ ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ โดยให้ระดับ
ความเห็นในแบบสอบถามแต่ละข้อด้านการวิจัย จ านวน  3  ท่าน 
    6. น าผลการพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) ที่มีค่า  IOC  ตั้งแต่  .67  ขึ้นไป 
    7. น าแบบสอบถามที่ได้ตามข้อ 2.6  ไปทดลองใช้  (Try–Out)  กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  40 คน แล้วน าแบบสอบถามที่ได้มาหาค่า
อ านาจจ าแนกเปน็รายข้อ  และวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (รังสรรค์ สิงหเลิศ . 2551 : 186 – 187)  
    8. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
   2.2 แบบสัมภาษณ์ 
    2.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสัมภาษณ์ บันทึกการสัมภาษณ์ประเด็น
ค าถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม 
     2.2.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
     1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทาง 
ในการจัดสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ก าหนด 
     2) สร้างประเด็นค าถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม    
     3) น าประเด็นค าถามเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
     4) ปรับปรุงแก้ไขประเด็นค าถามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เสนอแนะ 
     5) เลือกประเด็นค าถามที่เหมาะสมเพื่อด าเนินการแบบสัมภาษณ์ 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประสานขอความร่วมมือถึงผู้
ก ากับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  เพ่ือขอความร่วมมือในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงการตอบแบบสอบถามพร้อมกับแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบโดยอิสระ แล้วรับแบบสอบถามคืน 
  3.3 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน าแบบสอบถามที่รวบรวมมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
การตอบ จนครบตามจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแล้วน าไปประมวลผลต่อไป 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามแต่ละฉบับ พบว่า มีความถูกต้องทุกฉบับ แล้วลง
รหัส ตามแบบการลงรหัส (Coding Form) 
  4.2 การวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอ

เมือง  จังหวัดมหาสารคาม สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ( )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert  five  rating  scale) จ าแนกออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก   ปาน
กลาง น้อย น้อยท่ีสุด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ตามแบบ Likert scale โดยใช้เกณฑ์ที่
ก าหนดค่าคะแนนดังนี้ คือ  
    มากที่สุด  ก าหนดให้    5   คะแนน  
    มาก  ก าหนดให้   4   คะแนน  
    ปานกลาง  ก าหนดให้   3   คะแนน  
    น้อย   ก าหนดให้   2   คะแนน  
    น้อยที่สุด  ก าหนดให้   1   คะแนน  
  เกณฑ์ในการประเมินระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ยแปลคะแนนตามเกณฑ์จุด
กึ่งกลาง ของช่วงคะแนน (Class Interval) โดยมีเกณฑ์ดังนี้ (รังสรรค์ สิงหเลิศ. 2551 : 186 – 187)  
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.21 – 5.00 หมายถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.41 – 4.20 หมายถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ระดับมาก  
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.61 – 3.40 หมายถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ระดับปานกลาง  
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.81 - 2.60 หมายถึง  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ระดับน้อย  
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง   1.00 – 1.80 หมายถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ระดับน้อยท่ีสุด  
  4.3 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตาม ต าแหน่ง(ชั้นยศ) สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (t-test)  ส่วน
จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA ) กรณีพบความแตกต่างจะทดสอบรายคู่ โดยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffe) โดยก าหนดนัยส าคัญของ
การทดสอบที่ระดับ .05  (รังสรรค์ สิงหเลิศ . 2551 : 186 – 187) 
  4.4 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าเสนอในเชิง
พรรณนาด้วยความแจกแจงความถี่ 
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   4.5 แบบสัมภาษณ์  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยจดบันทึกในขณะที่ท าแบบสัมภาษณ์และหลังจาก
ด าเนินการแบบสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยได้ท าการสรุปตามประเด็นแบบสัมภาษณ์  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการตีความและสร้างข้อสรุป 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (Independent  
Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวน  F– test (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีต ารวจสถานีต ารวจภูธร  
อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
  1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Χ =2.84)  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3 
ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ ด้านคุณภาพของงาน   

( = 3.23) รองลงมา คือ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน  (  = 3.01) และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ( = 

2.93) ตามล าดับ และอยู่ในระดับน้อย 2 ด้าน ดังนี้ ด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน  (  = 2.56) และด้านปริมาณงาน  

( = 2.49)  ตามล าดับ 
  2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม จ าแนกตามต าแหน่ง (ชั้นยศ) อายุ การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลปรากฏ 
ดังนี้ 
   2.1 จ าแนกตามต าแหน่ง (ชั้นยศ) พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 ด้าน คือ ด้าน
ปริมาณงานและแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน  
4 ด้าน ดังนี้ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของงาน และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
   2.2 จ าแนกตาม อายุ พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
ด้านคุณภาพของงาน และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จ านวน 2 ด้าน ดังนี้ ด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน และด้านปริมาณงาน 
   2.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จ านวน 2 ด้าน ดังนี้ ด้านทักษะ
การปฏิบัติงาน และด้านคุณภาพของงาน และแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณงาน  และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   2.4 จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพของงาน และด้านทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 ด้าน ดังนี้  
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ด้านทักษะการปฏิบัติงาน และด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน 
  3.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธร อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ 
   3.1 ผู้บังคับบัญชาควรมีหลักในการบริหารจัดการ เพื่อให้การด าเนินงานภายในหน่วยงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   3.2 ควรมีการจัดฝึกอบรมส่งเสริมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   3.3 ควรมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
   3.4 ควรมีการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการท างานในหน่วยงาน 
   3.5 ควรมีการวางแผนการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
 
อภิปรายผล   
 อภิปรายผลตามสมมติฐานข้อที่ 1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ยัง
ขาดเทคนิควิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหา   เจ้าหน้าที่ยังขาดการท างานที่มีประสิทธิภาพ อันได้แก่  
วิธีการเสนอแนะเพื่อนร่วมงาน  และขาดการจัดอบรมส่งเสริมเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ  และยังค้นพบว่า
ปริมาณงานยังไม่เหมาะสมและพอดีกับเวลาที่จ ากัด ขาดการวิเคราะห์หน้าที่  จึงท าให้การปฏิบัติงานนั้น ไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง  และขาดความน่าเชื่อถือ  จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธร อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับนันทนา   
อุดมมั่นถาวร ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประมาณร้อยละ 50 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่ที่เหลือร้อยละ 50 มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างต่ า และสอดคล้องกับ สนิท สมกระษาปณ์ ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการ
ปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวดัสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง  
 อภิปรายผลตามสมมติฐานข้อที่ 2 เจ้าหน้าที่ต ารวจ ที่มีต าแหน่ง (ชั้นยศ) อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม แตกต่างกัน 
  1. จ าแนกตามต าแหน่ง (ชั้นยศ) 
   ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไม่ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า เจ้าหน้าที่ทุกนายมีทักษะการปฏิบัติงานเหมือนกัน  อันได้แก่  การใช้ความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการท างาน มีทักษะเฉพาะด้านสามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ มีความ
ช านาญ  จึงท าให้แต่ละชั้นยศไม่ต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ อรรถวุฒิ  ตัญธนาวิทย์ ได้ศึกษา เรื่อง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองการสื่อสารส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผลการศึกษา พบว่า 
ข้าราชการกองการสื่อสารส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง 
ระดับต าแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับ วัชระ  ศิลป์เสวตร์ ได้ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ประจ าส านักงานรองอธิการบดี : ศึกษา
กรณีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร พบว่า การศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน จ าแนกตามอายุ สถานะภาพ ระดับ
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การศึกษา ต าแหน่งงาน อายุการปฏิบัติงาน และเงินเดือน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน 
  2. จ าแนกตามอาย ุ
   ผลการวิจัย พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ช่วงอายุมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพ  อันได้แก่ความถูกต้องของงานภายใต้
มาตรฐานที่ก าหนดรวดเร็วและทันเวลา  ความละเอียดรอบครอบ และมีความประณีต  ซึ่งส่งผลให้องค์กรได้รับ
ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของราเชน อิ่มใจ (2551 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนในกองบังคับการกองปราบปราม กองบัญชาการ
ต ารวจสอบสวนกลาง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ต ารวจฝ่ายสืบสวนอยู่ในระดับสูง และเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่มีสถานภาพสมรส ชั้นยศ อายุ และระดับการศึกษา
ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนที่มีเงินเดือนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับร้อยต ารวจเอก ธรรมนูญ  ธรรมวงศ์ ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรม
องค์กร ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ : กรณีศึกษา สถานีต ารวจนครบาลคลองตัน จากผลการวิจัยพบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจนครบาลคลองตัน จากผลการวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีอายุ สถานภาพสมรส อายุราชการ 
ระดับชั้นยศ และระดับต าแหน่งต่างกันที่พักอาศัยมีความเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกต่างกัน 
  3. จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ความสามารถในการเรียนรู้และระดับการศึกษา ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ ปฏิบัติงานที่รวดเร็วและ
ทันเวลาตรงตามเป้าหมายของงาน  รวมทั้งความสามารถในการแก้ปัญหาการปฏิบัติ ทั้งด้วยวาจาและด้วยลายลักษณ์
อักษร  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย ร.ต.อ.กิตติสัณห์  ชะนะ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ต ารวจภูธร จังหวัดตราดภายใต้การบริหารงานแบบจังหวัดบูรณาการ ผลการวิจัย พบว่า นายต ารวจชั้นสัญญาบัตรใน
จังหวัดตราดมีการบริหารงานแบบจังหวัดบูรณาการอยู่ในระดับสูง ประสิทธิภาพการบริหารงานภายใต้การบริหารงาน
แบบจังหวัดบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดับดี นายต ารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีระดับการศึกษา รายได้ และอายุต่างกันมี
ประสิทธิภาพการบริหารงานของต ารวจภูธรแตกต่างกัน ส่วนระยะเวลาปฏิบัติงานและการได้รับการอบรมแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพการบริหารงานของต ารวจภูธรแตกต่างกัน การบริหารงานของสถานีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
บริหารงานและสอดคล้องกับนรากรณ์ พรมสอน (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกตาม
ยศ ต าแหน่ง อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน 
  4. จ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่แต่ละนาย  มีความสามารถที่แตกต่างกัน อันได้แก่  การ
ใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุดและการด าเนินการเป็นไปอย่างประหยัด 
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีความเพียงพอ รวมทั้งผู้บังคับบัญชามีการวัดและประเมินผลประสิทธิภาพของ
การใช้ทรัพยากร  ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ ร.ต.อ.กิตติสัณห์ ชะนะ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของต ารวจภูธร จังหวัดตราดภายใต้การบริหารงานแบบจังหวัดบูรณาการ พบว่า นายต ารวจชั้นสัญญาบัตร
ในจังหวัดตราดมีการบริหารงานแบบจังหวัดบูรณาการอยู่ในระดับสูง  ประสิทธิภาพการบริหารงานภายใต้การ
บริหารงานแบบจังหวัดบูรณาการโดยรวมอยู่ในระดับดี นายต ารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีระดับการศึกษา รายได้ และอายุ
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการบริหารงานของต ารวจภูธรไม่แตกต่างกัน ส่วนระยะเวลาปฏิบัติงานและการได้รับการ



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใชอ้งค์ความรู้ สูค่วามยั่งยืน” 

17 มิถุนายน 2559 ณ วทิยาลัยนครราชสมีา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 610 

อบรมแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการบริหารงานของต ารวจภูธรแตกต่างกัน การบริหารงานของสถานีมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 สถานีต ารวจภูธรเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอันเกี่ยวกับเทคนิค
และวิธีการต่างๆแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ  เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   
  1.2 สถานีต ารวจภูธรเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรหาแนวทางในการวิเคราะห์ปริมาณงาน ให้
สอดคล้องกับเวลาที่จ ากัด และความสามารถของเจ้าหน้าที่ต ารวจแต่ละบุคคล  เพื่อน าไปสู่วิธีการพัฒนาเทคนิค/วิธีการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
  1.3 สถานีต ารวจภูธรเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรจัดฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อให้เกิดการ
ท างานมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติงาน และการพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะด้าน  
 1.4 สถานีต ารวจภูธรเมือง จังหวัดมหาสารคาม ควรพัฒนางานให้มีคุณภาพ  ถูกต้องภายใต้มาตรฐานที่
ก าหนด 

 1.5 ผู้ใต้บังคับบัญชาควรมีหลักการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
1.6 หน่วยงานควรจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เรื่องวัสดุอุปกรณ์ 

 2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณงาน  ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานี
ต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
  2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณงาน  ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เช่น วัฒนธรรมองค์การ ผลตอบแทน และภาวะ
ผู้น า เป็นต้น 
  2.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยการใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านปริมาณงาน  ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานให้มีมากยิ่งขึ้น 
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