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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาล
บางชัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนคร
บาลบางชัน และเพื่อเปรียบเทียบความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน
ตามลักษณะส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชันจานวน
ทั้งสิ้น 180 นาย เป็นสัญญาบัตรจานวน 70 นาย เป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน จานวน 110 นาย กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชันคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 145 นาย ระดับชั้นยศชั้น
ประทวน จานวน 86 นาย คิดเป็นร้อยละ 59.31 ชั้นสัญญาบัตร จานวน 59 นาย คิดเป็นร้อยละ 40.69 ส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.38 มีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.97 มี
อายุน้อยกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.55 และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13.10 กลุ่ม
ตัวอย่างสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 16.55 และเป็นหม้าย/หย่าร้าง คิด
เป็นร้อยละ 3.45 กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.83 รองลงมาจบการศึกษา
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.14 และน้อยที่สุดจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 11.03 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 25,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.66 รองลงมามี
รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.76 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.34 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการตารวจ อยู่
ระหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมามีระยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการตารวจมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 33.10 และน้อยที่สุดปฏิบัติงานมาต่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.24
ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจนครบาลบางชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.96, S.D.= 0.227) เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าด้านคุณภาพชีวิตในการทางานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ
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มากกว่าด้านอื่น (  =4.10, S.D.= 0.471) โดยเฉพาะเรื่องเจ้าหน้าที่ตารวจท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ดี ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ รองลงมาคือด้านการทางาน (  =4.01, S.D.= 0.280)
โดยเฉพาะเรื่องความเข้าใจถึงความสาคัญของงานที่เจ้าหน้าที่ตารวจรับผิดชอบในปัจจุบัน และน้อยที่สุดคือด้าน
ค่านิยมขององค์กร (  =3.78, S.D.= 3.78) โดยเฉพาะเรื่องเจ้าหน้าที่ตารวจตระหนักว่าความสาเร็จในงานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจมีผลตามเป้าหมายของค่านิยมสถานีตารวจนครบาลบางชัน สาหรับการทดสอบสมมติฐาน
อภิปรายได้ว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีระดับชั้นยศต่างกันมีระดับความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน ส่ว นจาแนกตามอายุ พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจที่มีอายุต่างกันมีระดับ
ความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการ
ทางาน และด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน สาหรับ จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่มี
สถานภาพสมรสต่างกันมีระดับความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านค่านิยมขององค์กร และด้านค่านิยมขององค์กร ส่วนจาแนกตามระดับการศึกษา
พบว่า เจ้ าหน้ าที่ตารวจที่ มีระดั บการศึกษาต่างกั นมีระดับ ความสุ ขในการทางานของข้าราชการตารวจ ไม่
แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน ส่วนจาแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่มรี ายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับ
ความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน และสาหรับ จาแนกตามระยะเวลา
ปฏิบัติงานข้าราชการตารวจ พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการตารวจต่างกันมีระดับ
ความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ ด้านการทางาน ผู้บริหารของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาล
บางชัน ต้องมีการกาหนดนโยบายหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบันมีความเด่นชัด ลักษณะงานที่ทาได้รับมอบหมาย
มีความเป็ น ระบบระเบี ย บแบบแผนที่แน่ น นอน เจ้าหน้าที่มีอานาจในการตัดสิ นใจในงานที่รับผิ ดชอบ ได้
รับผิดชอบงานที่มีความท้าทายต่อความสามารถ ส่วนด้านค่านิยมขององค์กร ผู้บริหารของข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจนครบาลบางชัน ต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความเชื่อในค่านิยมขององค์กรและได้นาไปปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมในการทางานที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ เข้าใจว่างานที่เจ้าหน้าที่ทาส่งผล
ต่อองค์กร ส่วนด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ผู้บริหารของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน ต้อง
มีการอบรมให้เพื่อนร่วมงานมีความเอื้ออาทรต่อกัน ให้ความใส่ใจกับ และให้ความสาคัญกับต่อกัน มีความรู้สึก
ดี สนุก เพลิดเพลินเมื่ออยู่กับเพื่อนร่วมงาน มีปัญหาสามารถปรึกษาปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ทุกครั้ง สาหรับ
ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ผู้บริหารของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน ต้องมีนโยบายใน
การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทางานในสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ
เจ้าหน้าที่มีชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทางาน

ภูมิหลัง
การปฏิบัติงานในองค์กรใด ๆ ก็ตามสิ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินงานให้ประสบผลสาเร็จได้นั้น
คือ บุคลากร แม้ปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก และมีการนามาใช้แทนคนในการปฏิบัติ แต่ก็
ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ที่สาคัญที่สุดในความสาเร็จ คนที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นต่างหากที่จะเป็นเครื่องบ่งชี้
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เพราะคนเป็นผู้คิด ผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นถ้าคนมีคุณภาพ มีความสุขในการทางาน งานก็จะประสบ
ความสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ การทางานอย่างมีความสุขนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนในองค์กรต่าง
ปรารถนา คงไม่อาจมีใครปฏิเสธได้ว่าหากคุณได้ทางานในที่ทางานที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขแล้วนั้นคุณจะรู้สึก
ผูกพัน สนุกสนาน ความรู้สึกที่ว่ามาทางานจะหมดไป แต่จะกลับกลายเป็นการมาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อความสาเร็จของตนเอง กลุ่ม และองค์กรที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง
ปัจจุบันกระแสการสร้ างการทางานอย่างมีความสุขในประเทศไทยได้เริ่มแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เพื่อ
สร้างผลผลิตหรือผลประกอบการที่ยั่งยืน สร้างแรงจูงใจในการทางานให้แก่บุคลากรโดยให้เขาเหล่านั้นรู้สึกถึง
การมีส่วนร่วมในการทางาน รู้สึกทางานแล้วมีความสุข รู้สึกถึงความมั่นคงในงาน การเจริญเติบโตก้าวหน้า
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย สนุกกับงานรวมถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน และ
สภาพแวดล้อมที่ทางานที่ดี ที่เอื้ออานวยให้เกิดความสุขในการทางาน ลดความเครียดและความขัดแย้งใน
องค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อพิจารณาคาว่า
“การทางานอย่างมีความสุข” หลายคนต่างให้คาจากัดความแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากคาว่า “ความสุข” ของ
แต่ละคนมีวิถีในการเสพแตกต่างกัน บางคนคิดว่า “การทางานอย่างมีความสุข” ประกอบด้วยปัจจัย 3
ประการคือ 1) งานที่ทามีความสนุก 2) เพื่อนร่วมงานดี 3) สภาพแวดล้อมในที่ทางานดี ในขณะที่บางคนมองว่า
“การทางานอย่างมีความสุข ”คือ ความรู้สึกที่อยากมาทางาน โดยองค์กรหรือผู้บริหารจะต้องให้อิสระใน
ความคิด มีความสนุกรู้สึกท้าทาย ไม่จากัดอยู่แต่ในกรอบ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างานให้ความ
ร่วมมือที่ดีในการทางาน และเมื่อทางานสาเร็จควรจะต้องมีการชื่นชมและได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร
นอกจากนี้บางคนยังมีความเห็นว่า “การทางานอย่างมีความสุข” คือ การทางานที่เสมือนว่าไม่ได้ทางาน แต่
เหมือนกับทากิจกรรมสนุกเพลิดเพลิน รู้สึกเต็มใจที่จะทางานนั้นอย่างเต็มที่ เป็นต้น จากการให้ความหมายของ
“การทางานอย่างมีความสุข” พบว่าการทางานที่มีความสุขควรจะประกอบไปด้วย การทางานที่มีความสนุก มี
ความท้าทาย มีความเป็นอิสระ มีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีสถานที่ทางานที่เหมาะสมในอันที่จะสามารถสร้าง
บรรยากาศการทางานอย่างมีความสุขได้
ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา โดยเฉพาะความสุขในการทางานเนื่องจากในเวลาหนึ่งวันของคน
ส่วนใหญ่นั้นอยู่กับการทางานมากที่สุด หากบุคคลหนึ่งในองค์กรทางานอย่างไม่มีความสุข ก็จะส่งผลต่อ
บรรยากาศในที่ทางานได้ หากทุกคนในองค์การต่างก็ไม่มีความสุขในการทางาน สภาพบรรยากาศในที่ทางานก็
จะตึงเครียด ต่างคนต่างไม่สนใจกัน ความร่วมมือระหว่างกันก็ยากที่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เกิดความขัดแย้ง
ง่ายขึ้น การดาเนินงานขององค์กรก็ยากที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บั่นทอนจิตใจของ
บุคลากรในองค์การ ยิ่งเกิดภาวะความเครียดความกดดันมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งบั่นทอนสุขภาพจิตมากขึ้นเท่านั้น
ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยของสุขภาพกายตามมา ทาให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานลดลง หาก
การเจ็ บ ป่ ว ยนั้ น ทวีความรุ น แรงขึ้ น เรื่ อยๆ องค์การอาจสู ญ เสี ยทรัพ ยากรบุ คคลที่มากด้ว ยความรู้และ
ความสามารถไปอย่างน่าเสียดาย แต่ในทางกลับกัน ถ้าทุกคนในองค์การต่างมีความสุขในการทางาน ก็จะพบ
กับบรรยากาศที่ดีในที่ทางาน เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพที่ดี ความร่วมมือร่วมใจกันในการทางาน เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดพลังในทิศทางบวก เกิดความรู้สึกอยากมาทางาน ผลการดาเนินงานย่อมเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความผูกพันในงาน ลดอัตราการออกจากงาน ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากร
ที่ทรงคุณค่าที่สุดในองค์กรและเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าไปในทิศทางที่
องค์กรต้องการ องค์กรจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทาให้ทรัพ ยากรบุคคลมีความสุขในการทางานและพร้อมจะ
ทางาน เนื่องจากบุคลากรที่มีความสุข ย่อมจะส่งผลให้การทางานเป็นไปในทิศทางที่ดี หากบุคลากรทางาน
อย่างไม่มีความสุข ผลงานที่ออกมาก็ย่อมจะมีปัญหา
ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาและพยายามแสวงหา ความสุขนามาซึ่งความเบิกบานใจและ
พึงพอใจในชีวิต การงาน (work) คือ หนึ่งในแหล่งที่มาของความสุขและเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาไปมากกว่าหนึ่ง
ในสามของชีวิต หากบุคคลมีความสุขกับการงาน จะส่งผลให้บุคคลมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจที่จะเพียร
พยายามทางานให้สาเร็จ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร เช่น ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและบริการ
เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารยุคปัจจุบันจึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาความสุขให้กับผู้ทางานเท่าๆ กับการผลิต
สินค้าและบริการให้ดี มีคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานของบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรซ่งึ เป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานมีทัศนคติที่ดีสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร และที่สาคัญ คือ มีความสุขในการทางานจึงเป็นเรื่อง
สาคัญ ในสังคมอุตสาหกรรมคาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตเป็ นอย่างน้อยอยู่ในโรงงานหรือ
สานักงาน ถ้าหากว่าเวลาส่วนมากของชีวิตในการทางานนี้มนุษย์ได้อยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะช่วยให้มีสภาพ
จิตใจและอารมณ์ที่จะส่งเสริมให้เกิดสภาพการทางานที่ดี ซึ่งย่อมถือได้ว่ามีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีและจะ
ส่งผลต่อชีวิตโดยส่วนรวมของบุคคลผู้นั้นให้เป็นสุขซึ่งแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยอันเป็นเป้าหมายสาคัญ
ในการพัฒนาประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ผจญ เฉลิมสาร.2551) ความรู้สึกมีความสุขกับการ
ทางานกลายเป็ น ปั จ จั ย ส าคัญในการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัย ในองค์กรการลงทุน เพื่อ สร้า ง
บรรยากาศให้ ค นทางานมี ความสุ ขถื อเป็ น การลงทุน ที่ให้ ผ ลตอบแทนที่คุ้ม ค่าการสร้ างบรรยากาศให้ เกิ ด
ความสุ ข ในการท างานเป็ น ประโยชน์ ทั้ ง พนั ก งานและนายจ้ า งโดยเชื่ อ ว่ า คนที่ มี ค วามสุ ข หรื อ องค์ ก รที่ มี
บรรยากาศแห่งความสุขจะมีพลังอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติ เช่น การเพิ่มผลผลิตการเพิ่ม
คุณภาพเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าสร้างสรรค์และนวัตกรรมสามารถปรับตัวได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงลดความ
สู ญ เสี ย ลดการขาดหรื อ ลางานลดความเครี ย ดของคนงานลดอุ บั ติ เ หตุ แ ละโรคจากการท างานเป็ น ต้ น
ส่วนประกอบสาคัญที่ทาให้การทางานมีความสุขซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่สุดที่จะผลั กดันให้งานสาเร็จไม่ว่าจะเป็น
แรงจูงใจในการทางานบรรยากาศในการทางานสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเครื่องอานวยความสะดวกในการ
ทางานรวมถึง การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานของตน หากผู้บริหารสามารถสร้างให้องค์กร
ของตนมีบรรยากาศการทางานที่ดีเป็นมิตรและบุคลากรในองค์กรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรกระตือรือร้นในการ
ทางานแล้วก็จะทาให้เกิดความทุ่มเทสนุกสนานและมีความสุขกับการทางานซึ่งจะนาไปสู่สิ่งที่องค์กรคาดหวังใน
ที่สุด
สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีอานาจหน้าที่ต่อสังคมโดยตรงมีบทบาทภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนในด้านการบาบัดทุกข์บารุงสุข อานวยความยุติธรรม การบริการประชาชน และภารกิจ
ด้านอื่นๆ เช่น ภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยการออกตรวจ ดูแลบุคคลและสถานที่ต่างๆ
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เพื่อป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งปราบปรามจับกุมผู้กระทาความผิด การตั้งจุด
ตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและตรวจค้นจับกุมผู้กระทาความผิด , ภารกิจงานจราจร มีหน้าที่ช่วยเหลือให้ความ
สะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาและจับกุมผู้ฝ่าฝืน , ภารกิจงานสอบสวน มีหน้าที่รับแจ้งความร้องทุกข์
ทาสานวนการสอบสวนเพื่อมีความเห็นทางคดี , ภารกิจงานสืบสวน มีหน้าที่ในติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีต่างๆ
คดีค้างเก่า คดีหมายจับ และติดตามจับกุมคนร้ายก่อเหตุฉกรรจ์และเหตุอื่นๆหลังมีการกระทาความผิด การ
ติดตามและคุ้มครองพยาน ร่วมกับพนักงานสอบสวนในการตรวจที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานทางคดี ,
ภารกิจงานอานวยการ มีหน้าที่ในการบริหารงานเอกสาร ให้บริการประชาชนบนสถานีตารวจ เช่น จัดทา
หนังสือภายในหนังสือภายนอกรวมทั้งประสานงานอานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการบนสถานี
ตารวจ , ภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติจึงไม่มีที่สิ้นสุด ในขณะเดียวกันรูปแบบพฤติการณ์และความ
ซับซ้อนของอาชญากรรมก็ไม่มีสิ้นสุด มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุดเมื่อความต้องการได้รับการ
ตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอื่นจะเข้ามาแทนที่อีก ทาให้ข้าราชการตารวจทุกฝ่ายงานต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความยากลาบากเสี่ยงภัยทุกขณะอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ข้าราชการตารวจเป็นอาชีพที่ต้องทางานหนัก มาก อาจพูดได้ว่าตารวจมีงานตลอด วันละ ๒๔ ชั่วโมง
และตารวจมีงาน ๗ วันต่อสัปดาห์ทาให้สภาพจิตใจหรือความรู้สึกของข้าราชการตารวจของแต่ละบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่มีต่อสภาพ แวดล้อมต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ถึงความตั้งใจทาให้สังเกตได้จากแสดงออกทางบวก
หรือทางลบ จากภาระหน้าที่ดังกล่าว ถือว่าข้าราชการตารวจนั้นปฏิบัติหน้าที่สองบทบาทในขณะเดียวกัน คือ
บทบาทหน้าที่รับใช้สังคม เป็นงานบริการบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่สังคม และบทบาทในการควบคุมสังคมใน
ฐานะเป็นผู้รักษากฎหมาย หมายถึง การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองสังคมจากอาชญากรรมด้วยยุทธวิธีต่าง
ๆ ตั้งแต่การออกตรวจภายในพื้นที่ต่าง ๆ จนกระทั้งการสืบสวนจับกุมผู้กระทาผิดมาฟ้องต่อศาล เพื่อการ
ลงโทษนั้น ข้าราชการตารวจทุกนายจะต้องตะหนักในเรื่องจริยธรรม ต้องยึดหลักคุณธรรมของตารวจอย่างเคร่ง
คัด เช่น ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ ข้อที่ ๖ เขียนไว้ว่า ช้าราชการตารวจต้องยึดถืออุดม
คติของตารวจ ๙ ประการ เป็นแนวทางซึ่งนาการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป็น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ คือ ๑. เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ ๒. กรุณาปราณีต่อประชาชน ๓. อดทนต่อความเจ็บใจ ๔.
ไม่หวั่นไหวต่อความยากลาบาก ๕. ไม่มักมากในลาภผล ๖.มุ่งบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ๗.ดารง
ตนในยุติธรรม ๘. กระทาการด้วยปัญญา ๙. รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต นี้เป็นคุณธรรม ค่านิยมหลัก
และอุดมคติของตารวจ
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสุขของเจ้าหน้าที่ตารวจ ผู้ซึ่งได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาความรุนแรง และปัญหา
อาชญกรรม เป็นต้น ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และจากเสียงสะท้อนของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้า ที่ตารวจก็มีทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เมื่อเป็นเช่นนี้ ความสุขของ
เจ้าหน้าที่ตารวจจึงถือเป็นสิ่งที่สาคัญและน่าศึกษาอย่างยิ่งฉะนั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกที่
จะทาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบาง
ชัน ” โดยสาเหตุที่เลื อกศึกษาวิจั ย เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตารวจนั้นจะปฏิบัติห น้าที่ทุกอย่างตามคาสั่ งของ

6
ผู้บังคับบัญชาและเข้าถึงใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทราบว่า ข้าราชการตารวจมี
ความสุขมากน้อยเพียงไร พร้อมกันนี้ความสุขแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้จะสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบหรือระเบียบต่างๆ เพื่อเอื้ออานวยต่อข้าราชการ
ตารวจสถานีตารวจนครบาลบางชันให้มีความสุขมากขึ้นอันจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคม และสามารถนาข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยมาวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์การ ซึ่งบุคลากรจะได้รับการตอบสนองในด้านต่างๆที่ตรงจุดมากขึ้นและมีความสุขในการทางาน
มากขึ้น ทาให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยากร่วมงานกับองค์การต่อไป ทางานบริการประชาชนด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการตอบสนองและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน
จาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling)
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
2. นาแบบสอบถามมาลงตารางตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใช้การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน
วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็น ดังนี้
ระดับ

=

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น

=

5 1
5

=

0.8
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1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความสุขในการทางานน้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความสุขในการทางานน้อย
2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความสุขในการทางานปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความสุขในการทางานมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความสุขในการทางานมากที่สุด
3.3 เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนคร
บาลบางชันจาแนกตาม ชั้นยศ โดยการทดสอบค่า (t-test Independent)
3.4 เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนคร
บาลบางชันในแต่ละด้านจาแนกตามอายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ทางาน เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA)

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน ระดับชั้นยศชั้น
ประทวน จานวน 86 นาย คิดเป็นร้อยละ 59.31 ชั้นสัญญาบัตร จานวน 59 นาย คิดเป็นร้อยละ 40.69 ส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 36 – 45 ปี จานวน 60 นาย คิดเป็นร้อยละ 41.38 มีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี จานวน
42 นาย คิดเป็นร้อยละ 28.97 มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จานวน 24 นาย คิดเป็นร้อยละ 16.55 และน้อยที่สุดมี
อายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป จานวน 19 นาย คิดเป็นร้อยละ 13.10 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว จานวน 116 นาย คิด
เป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาเป็นโสด จานวน 24 นาย คิดเป็นร้อยละ 16.55 และเป็นหม้าย/หย่าร้าง จานวน 5
นาย คิดเป็นร้อยละ 3.45 กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 94 นาย คิดเป็นร้อยละ 64.83
รองลงมาจบการศึกษาระดับ ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 35 นาย คิดเป็นร้อยละ 24.14 และน้อยที่สุดจบ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 16 นาย คิดเป็นร้อยละ 11.03 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง
25,001 - 30,000 บาท จานวน 72 นาย คิดเป็นร้อยละ 49.66 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 –
25,000 บาท จานวน 33 นาย คิดเป็นร้อยละ 22.76 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท จานวน
15 นาย คิดเป็นร้อยละ 10.34 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการตารวจ อยู่ระหว่าง
5 – 10 ปี จานวน 72 นาย คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมามีระยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการตารวจมากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป จานวน 48 นาย คิดเป็นร้อยละ 33.10 และน้อยที่สุดปฏิบัติงานมาต่ากว่า 5 ปี จานวน 25 นายคิดเป็น
ร้อยละ 17.24
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ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลบางชัน
ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลบางชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (  =3.96, S.D.= 0.227) เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าด้านคุณภาพชีวิตในการทางานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ
มากกว่าด้านอื่น (  =4.10, S.D.= 0.471) โดยเฉพาะเรื่องเจ้าหน้าที่ตารวจท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ดี ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ รองลงมาคือด้านการทางาน (  =4.01, S.D.= 0.280)
โดยเฉพาะเรื่องความเข้าใจถึงความสาคัญของงานที่เจ้าหน้าที่ตารวจรับผิดชอบในปัจจุบัน และน้อยที่สุดคือด้าน
ค่านิยมขององค์กร (  =3.78, S.D.= 3.78) โดยเฉพาะเรื่องเจ้าหน้าที่ตารวจตระหนักว่าความสาเร็จในงานของ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจมีผลตามเป้าหมายของค่านิยมสถานีตารวจนครบาลบางชัน
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลบางชัน ด้านการทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.01, S.D.= 0.280) เมื่อพิจารณา
รายประเด็นคาถามพบว่าเรื่องความเข้าใจถึงความสาคัญของงานที่ เจ้าหน้าที่ตารวจรับผิดชอบในปัจ จุบันเป็น
ปัจ จั ย ที่ส่ งผลต่อความสุ ขในการทางานในด้านการทางานมากกว่าประเด็น อื่น (  =4.63, S.D.= 0.654)
รองลงมาคืองานทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ารวจรับผิดชอบในปัจจุบันต้องใช้ความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก (  =4.35, S.D.=
0.479) และน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่ตารวจสามารถควบคุมงานที่ทาได้ด้วยตัวท่านเอง (  =3.30, S.D.= 0.638)
ส่วนค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน ด้าน
ค่านิยมขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.78, S.D.= 0.371) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม
พบว่าเรื่องเจ้าหน้าทีต่ ารวจมีความเชื่อในค่านิยมของสถานีตารวจนครบาลบางชันและได้นาไปปฏิบัติ เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานในด้านค่านิยมขององค์กรมากกว่าประเด็นอื่น (  =4.11, S.D.= 0.427)
รองลงมาคือเจ้าหน้าทีต่ ารวจยึดถือเป้าหมายและคุณค่าของสถานีตารวจนครบาลบางชันประหนึ่งเป็นเป้าหมาย
ของตัวเจ้าหน้าทีต่ ารวจเอง (  =3.86, S.D.= 0.585) และน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่ตารวจตระหนักว่าความสาเร็จ
ในงานของเจ้ าหน้ าที่ ตารวจมีผ ลตามเป้ าหมายของค่านิ ยมสถานีตารวจนครบาลบางชัน (  =3.50, S.D.=
0.579) สาหรับค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบาง
ชัน ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.97, S.D.= 0.307) เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามพบว่าเรื่องระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับเพื่อนร่วมงานได้มีการแบ่งปันความรู้สึกกันอย่างเปิดเผย
และกว้างขวางเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานในด้านความสัมพันธ์ในที่ทางานมากกว่าประเด็นอื่น
(  =4.32, S.D.= 0.611) รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ตารวจรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญหรือมีความหมายต่อสถานี
ตารวจนครบาลบางชัน (  =4.15, S.D.= 0.491) และน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่ตารวจได้รับการสนับสนุนจาก
เพื่อนร่วมงานในทุก ๆ ด้าน (  =3.66, S.D.= 0.603) และสาหรับค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  =3.97, S.D.= 0.307) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ตารวจท่านอยู่ใน
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขใน
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การทางานในด้านคุณภาพชีวิตในการทางานมากกว่า ประเด็นอื่น (  =4.46, S.D.= 0.687) รองลงมาคือ
ผู้บั งคับ บั ญชาของเจ้ าหน้ าที่ ตารวจมีการบริห ารที่เป็ นธรรม (  =4.10, S.D.= 0.616) และน้อยที่สุ ดคือ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจสามารถแบ่งหรือใช้เวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่วนตัวและที่ทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (  =3.91, S.D.= 0.623)
ตอนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาล
บางชัน
การทดสอบสมมติ ฐ านความแตกต่า งระหว่า งลั กษณะส่ ว นบุ คคลและความสุ ข ในการท างานของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน จาแนกตามระดับชั้นยศ พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่มรี ะดับชั้นยศ
ต่างกันมีระดับความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ ในภาพรวมไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน
การทดสอบสมมติ ฐ านความแตกต่า งระหว่า งลั กษณะส่ ว นบุ คคลและความสุ ข ในการท างานของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน จาแนกตามระดับชั้นยศ ด้านการทางาน ด้านค่านิยมของ
องค์กร ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน และด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีระดับชั้น
ยศต่างกันมีความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ ในภาพรวมไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ประเด็นคาถาม
การทดสอบสมมติ ฐ านความแตกต่า งระหว่า งลั กษณะส่ ว นบุ คคลและความสุ ข ในการท างานของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน จาแนกตามอายุ พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีอายุต่างกันมีระดับ
ความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการ
ทางาน และด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน
การทดสอบสมมติ ฐ านความแตกต่า งระหว่า งลั กษณะส่ ว นบุ คคลและความสุ ข ในการท างานของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่มี
สถานภาพสมรสต่างกันมีระดับความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านค่านิยมขององค์กร และด้านค่านิยมขององค์กร
การทดสอบสมมติ ฐ านความแตกต่า งระหว่า งลั กษณะส่ ว นบุ คคลและความสุ ข ในการท างานของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีระดับความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน
การทดสอบสมมติ ฐ านความแตกต่ า งระหว่า งลั กษณะส่ ว นบุ คคลและความสุ ข ในการท างานของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน จาแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่างกันมีระดับความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน
การทดสอบสมมติ ฐ านความแตกต่า งระหว่า งลั กษณะส่ ว นบุ คคลและความสุ ข ในการท างานของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน จาแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการตารวจ พบว่า
เจ้าหน้าที่ตารวจที่มรี ะยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการตารวจต่างกันมีระดับความสุขในการทางานของข้าราชการ
ตารวจ ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน
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อภิปรายผล
จากการวิจัยอภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลบางชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้านคุณภาพชีวิต
ในการทางานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจมากกว่าด้านอื่น โดยเฉพาะเรื่อง
เจ้ าหน้ าที่ ตารวจท่านอยู่ ในสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดี ปลอดภัย และส่ งเสริมสุ ขภาพทั้งกายและใจ
รองลงมาคือด้านการทางาน โดยเฉพาะเรื่องความเข้าใจถึงความสาคัญของงานที่ เจ้าหน้าที่ตารวจรับผิดชอบใน
ปัจจุบัน และน้อยที่สุดคือด้านค่านิยมขององค์กร โดยเฉพาะเรื่องเจ้าหน้าที่ตารวจตระหนักว่าความสาเร็จใน
งานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจมีผลตามเป้าหมายของค่านิยมสถานีตารวจนครบาลบางชัน
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลบางชัน ด้านการทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
เรื่องความเข้าใจถึงความสาคัญของงานที่เจ้าหน้าที่ตารวจรับผิดชอบในปัจจุบันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขใน
การทางานในด้านการทางานมากกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคืองานที่เจ้าหน้าที่ตารวจรับผิดชอบในปัจจุบันต้อง
ใช้ความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก และน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่ตารวจสามารถควบคุมงานที่ทาได้ด้วยตัวท่านเอง
ส่วนค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน ด้าน
ค่านิยมขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ตารวจมี
ความเชื่อในค่านิยมของสถานีตารวจนครบาลบางชันและได้นาไปปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ทางานในด้านค่านิยมขององค์กรมากกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ตารวจยึดถือเป้าหมายและคุณค่า
ของสถานีตารวจนครบาลบางชันประหนึ่งเป็นเป้าหมายของตัวเจ้าหน้าที่ตารวจเอง และน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่
ตารวจตระหนักว่าความสาเร็จในงานของเจ้าหน้าที่ตารวจมีผลตามเป้าหมายของค่านิยมสถานีตารวจนครบาล
บางชัน สาหรับค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบาง
ชัน ด้านความสัมพันธ์ ในที่ทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่อง
ระหว่างเจ้าหน้าทีต่ ารวจกับเพื่อนร่วมงานได้มีการแบ่งปันความรู้สึกกันอย่างเปิดเผยและกว้างขวางเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสุขในการทางานในด้านความสัมพันธ์ในที่ทางานมากกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือเจ้าหน้าที่
ตารวจรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญหรือมีความหมายต่อสถานีตารวจนครบาลบางชัน และน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่
ตารวจได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานในทุก ๆ ด้าน และสาหรับค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ตารวจท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมในการทางานที่
ดี ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานในด้านคุณภาพชีวิต
ในการทางานมากกว่าประเด็นอื่น รองลงมาคือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ตารวจมีการบริหารที่เป็นธรรม และ
น้อยที่สุดคือเจ้าหน้าทีต่ ารวจสามารถแบ่งหรือใช้เวลาในการทากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่วนตัวและ
ที่ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทดสอบสมมติ ฐ านความแตกต่า งระหว่า งลั กษณะส่ ว นบุ คคลและความสุ ข ในการท างานของ
ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชันอภิปรายได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคลจาแนกตามระดับชั้นยศพบว่า
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เจ้าหน้าที่ตารวจที่มีระดับชั้นยศต่างกันมีระดับ ความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ ในภาพรวมไม่
แตกต่างกันในทุกๆ ด้าน ส่วนจาแนกตามอายุ พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีอายุต่างกันมีระดับความสุขในการ
ทางานของข้าราชการตารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการทางาน และด้าน
ความสัมพันธ์ในที่ทางาน สาหรับ จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีสถานภาพสมรส
ต่างกันมีระดับความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เฉพาะด้านค่านิยมขององค์กร และด้านค่านิยมขององค์กร ส่วนจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่าเจ้าหน้าที่
ตารวจที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับ ความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ
ด้าน ส่วนจาแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับความสุขในการ
ทางานของข้ า ราชการต ารวจ ไม่ แ ตกต่ างกั น ในทุ ก ๆ ด้ าน และส าหรั บ จาแนกตามระยะเวลาปฏิ บัติ ง าน
ข้าราชการตารวจ พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการตารวจต่างกันมีระดับความสุขใน
การทางานของข้าราชการตารวจ ไม่แตกต่างกันในทุกๆ ด้าน
ความสุ ข ในการท างาน เป็ น กุ ญ แจที่ ส าคั ญ ต่ อ ความส าเร็ จ ของการบริ ห ารงานองค์ ก ารให้ บ รรลุ
วัต ถุป ระสงค์ ซึ่ ง การที่ค นจะท างานได้อ ย่ า งมีค วามสุ ขนั้ น ขึ้ นอยู่กั บปั จจั ย หลายต่า งๆ เช่ นการมีผู้ นาที่ ดี
นอกจากนีเ้ รื่องของงานได้ที่ได้รับมอบหมายก็มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดการทางานอย่างมีความสุข ใน
ส่วนของค่านิยมขององค์กรที่จะสร้างให้เกิดการทางานอย่างมีความสุขนั้น ค่านิยมองค์กรและนโยบายที่ต้อง
ตรงกับเป้าหมายส่วนตัว ทั้งยังมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเหมาะสมกับแต่ละบุ คคล ในส่วนของคุณภาพชีวิตการ
ทางานนั้นจะต้องได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมจากการทางาน ทั้งยังมีสถานที่ทางานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้
การสร้างความสุขในการทางาน ควรเริ่มต้นที่การการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มมูลค่าของทุนมนุษย์ในองค์กร
สร้างกระบวนการพัฒ นาคุณภาพชี วิตการทางานที่เหมาะสมกับรูปแบบการดาเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร
เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร นาไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการ
ดาเนินธุรกิจขององค์กร ทาให้องค์กรมีความสามารถพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของตนเอง เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็น
องค์กรแห่งความสุขที่แท้จริง

ข้อเสนอแนะ
1. ด้านการทางาน ผู้บริหารของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน ต้องมีการกาหนด
นโยบายหน้ าที่ที่รั บ ผิ ดชอบในปั จ จุ บั น มีความเด่นชัด ลั กษณะงานที่ทาได้ รับมอบหมายมีความเป็นระบบ
ระเบียบแบบแผนที่แน่นนอน เจ้าหน้าที่มีอานาจในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ ได้รับผิดชอบงานที่มีความ
ท้าทายต่อความสามารถ
2. ด้านค่านิยมขององค์กร ผู้บริหารของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน ต้องส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่มีความเชื่อในค่านิยมขององค์กรและได้นาไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมในการทางานที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ เข้าใจว่างานที่เจ้าหน้าที่ทาส่งผลต่อองค์กร
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3. ด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน ผู้บริหารของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน ต้องมี
การอบรมให้เพื่อนร่วมงานมีความเอื้ออาทรต่อกัน ให้ความใส่ใจกับ และให้ความสาคัญกับต่อกัน มีความรู้สึกดี
สนุก เพลิดเพลินเมื่ออยู่กับเพื่อนร่วมงาน มีปัญหาสามารถปรึกษาปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ทุกครั้ง
4. ด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน ผู้บริหารของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน ต้องมี
นโยบายในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทางานในสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพทั้ง
กายและใจ เจ้าหน้าที่มีชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทางาน
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเรื่องอุปสรรคและการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชัน
เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้รับมาปรับปรุงการทางานของข้าราชการตารวจ ให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับปัญหาและ
อุปสรรคในการทางาน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ สถานี
ตารวจนครบาลบางชัน ระหว่างข้าราชการชั้นประทวนกับชั้นสัญญาบัตร เพื่อนาผลที่ได้รับมาปรับปรุงการ
ทางานของข้าราชการตารวจ ให้มีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความยุติธรรมในการทางาน
3. ควรมีการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลบางชันเพื่อ
นาผลการศึกษาที่ได้รับมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจ ให้ดียิ่งขึ้น

