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 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์กรและพฤติกรรมของข้าราชการต ารวจผา่นแรงจูงใจ
การบริการสาธารณะของต ารวจและปัจจยัที่เก่ียวข้องสมัพนัธ์ การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสาน กลุม่ตวัอยา่ง
ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าต ารวจที่ปฏิบัติงานในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา จ านวน 400 คน 
เนื่องจาก เป็นพืน้ที่ท่องเที่ยวหลกัของประเทศและภมูิภาคและเป็นพืน้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ การ
บริการสาธารณะในพืน้ที่เหล่านีม้ีความเข้มข้น ละเอียดอ่อน และเปราะบาง และเป็นพืน้ที่ที่เผชิญกับสภาวะความ
เปลีย่นแปลงทัง้จากปัจจยัภายนอกและภายในสงูและเป็นพืน้ท่ีที่มีความส าคญัทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และ
วัฒนธรรม เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ถดถอยพหสุมัพนัธ์ ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์เชิง
บวกตอ่พฤติกรรมที่แสดงแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรในระดบั
รากฐานมี 3 ปัจจัย คือ ด้านการเข้าถึงทรัพยากรขององค์กร ด้านการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และด้าน
แรงจงูใจในการบริการสาธารณะ นอกจากนีย้ังพบว่า ความลา่ช้าของระบบราชการมีความสมัพนัธ์เชิงลบต่อพฤติกรรมที่
แสดงแนวโน้มของความเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนื่องและสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงองค์กรในระดบัรากฐาน 
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Abstract 
 

This research aims to study the change of organization and behaviors of police 
officers through public service motivation of police officers and related factors. This research 
was conducted in the form of mixed method. The sample group consisted of 400 police 
officers performing their duties in Bangkok, Chiang Mai, Phuket and Pattaya. These cities are 
the main tourist areas of the country and the special local administrative organizations. Public 
services in these cities are concentrated, delicate and fragile. They face high changes from 
external and internal factors. In addition, they are important areas of economic, social, 
political and cultural. The data were collected by questionnaire and interview. This study 
analyzed by using percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The 
results showed that the factors related with positive relationship with behaviors which 
represented tendency of changing, continuously. There were 3 factors that affected 
organizational changes at the foundation level, including factor on organizational resources 
accessibility, factor on leadership of organizational change and factor on public service 
motivation. Moreover, the results showed red tape was negative relationship with behaviors 
which represented tendency of changing, continuously and affected organizational changes at 
the foundation level. 
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