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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาล
บางชัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนคร
บาลบางชัน และเพ่ือเปรียบเทียบความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน 
ตามลักษณะส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชันจ านวน
ทั้งสิ้น 180 นาย เป็นสัญญาบัตรจ านวน 70 นาย เป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน จ านวน 110 นาย กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชันค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 145 นาย ระดับชั้นยศชั้น
ประทวน จ านวน 86 นาย คิดเป็นร้อยละ 59.31 ชั้นสัญญาบัตร จ านวน  59 นาย คิดเป็นร้อยละ 40.69 ส่วน
ใหญม่ีอายุอยู่ระหว่าง 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 กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 64.83 รองลงมาจบการศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 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 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.34 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการต ารวจ อยู่
ระหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมามีระยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการต ารวจมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 33.10 และน้อยที่สุดปฏิบัติงานมาต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.24 

ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจนครบาลบางชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.96, S.D.= 0.227)  เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าด้านคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ
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มากกว่าด้านอ่ืน (=4.10, S.D.= 0.471) โดยเฉพาะเรื่องเจ้าหน้าที่ต ารวจท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ดี ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ รองลงมาคือด้านการท างาน (=4.01, S.D.= 0.280) 
โดยเฉพาะเรื่องความเข้าใจถึงความส าคัญของงานที่เจ้าหน้าที่ต ารวจรับผิดชอบในปัจจุบัน และน้อยที่สุดคือด้าน
ค่านิยมขององค์กร (=3.78, S.D.= 3.78) โดยเฉพาะเรื่องเจ้าหน้าที่ต ารวจตระหนักว่าความส าเร็จในงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีผลตามเป้าหมายของค่านิยมสถานีต ารวจนครบาลบางชัน ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน
อภิปรายได้ว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีระดับชั้นยศต่างกันมีระดับความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ ใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน ส่วนจ าแนกตามอายุ  พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีอายุต่างกันมีระดับ
ความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการ
ท างาน และด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน ส าหรับ จ าแนกตามสถานภาพสมรส  พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มี
สถานภาพสมรสต่างกันมีระดับความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านค่านิยมขององค์กร และด้านค่านิยมขององค์กร ส่วนจ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ ไม่
แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน ส่วนจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มรีายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับ
ความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน และส าหรับจ าแนกตามระยะเวลา
ปฏิบัติงานข้าราชการต ารวจ พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการต ารวจต่างกันมีระดับ
ความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ ไมแ่ตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน 

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ ด้านการท างาน ผู้บริหารของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาล
บางชัน ต้องมีการก าหนดนโยบายหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบันมีความเด่นชัด ลักษณะงานที่ท าได้รับมอบหมาย
มีความเป็นระบบระเบียบแบบแผนที่แน่นนอน เจ้าหน้าที่มีอ านาจในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ ได้
รับผิดชอบงานที่มีความท้าทายต่อความสามารถ  ส่วนด้านค่านิยมขององค์กร ผู้บริหารของข้าราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจนครบาลบางชัน ต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความเชื่อในค่านิยมขององค์กรและได้น าไปปฏิบัติ 
เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมในการท างานที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ เข้าใจว่างานที่เจ้าหน้าที่ท าส่งผล
ต่อองค์กร ส่วนด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน ผู้บริหารของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน ต้อง
มีการอบรมให้เพ่ือนร่วมงานมีความเอ้ืออาทรต่อกัน ให้ความใส่ใจกับ และให้ความส าคัญกับต่อกัน มีความรู้สึก
ดี สนุก เพลิดเพลินเมื่ออยู่กับเพ่ือนร่วมงาน มีปัญหาสามารถปรึกษาปัญหากับเพ่ือนร่วมงานได้ทุกครั้ง  ส าหรับ
ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ผู้บริหารของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน ต้องมีนโยบายใน
การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ท างานในสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ 
เจ้าหน้าที่มีชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน 
 

ภูมิหลัง 
การปฏิบัติงานในองค์กรใด ๆ ก็ตามสิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น 

คือ บุคลากร แม้ปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก และมีการน ามาใช้แทนคนในการปฏิบัติ แต่ก็
ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ส าคัญที่สุดในความส าเร็จ คนที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นต่างหากที่จะเป็นเครื่องบ่งชี้ 
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เพราะคนเป็นผู้คิด ผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นถ้าคนมีคุณภาพ มีความสุขในการท างาน งานก็จะประสบ
ความส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ การท างานอย่างมีความสุขนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนในองค์กรต่าง
ปรารถนา คงไม่อาจมีใครปฏิเสธได้ว่าหากคุณได้ท างานในที่ท างานที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขแล้วนั้นคุณจะรู้สึก
ผูกพัน สนุกสนาน ความรู้สึกที่ว่ามาท างานจะหมดไป แต่จะกลับกลายเป็นการมาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือความส าเร็จของตนเอง กลุ่ม และองค์กรที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง 

ปัจจุบันกระแสการสร้างการท างานอย่างมีความสุขในประเทศไทยได้เริ่มแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  เพ่ือ
สร้างผลผลิตหรือผลประกอบการที่ยั่งยืน สร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่บุคลากรโดยให้เขาเหล่านั้นรู้สึกถึง
การมีส่วนร่วมในการท างาน รู้สึกท างานแล้วมีความสุข รู้สึกถึงความมั่นคงในงาน การเจริญเติบโตก้าวหน้า 
กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย สนุกกับงานรวมถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน และ
สภาพแวดล้อมที่ท างานที่ดี ที่เอ้ืออ านวยให้เกิดความสุขในการท างาน ลดความเครียดและความขัดแย้งใน
องค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อพิจารณาค าว่า 
“การท างานอย่างมีความสุข” หลายคนต่างให้ค าจ ากัดความแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากค าว่า “ความสุข” ของ
แต่ละคนมีวิถีในการเสพแตกต่างกัน บางคนคิดว่า “การท างานอย่างมีความสุข” ประกอบด้วยปัจจัย 3 
ประการคือ 1) งานที่ท ามีความสนุก 2) เพ่ือนร่วมงานด ี3) สภาพแวดล้อมในท่ีท างานดี ในขณะที่บางคนมองว่า 
“การท างานอย่างมีความสุข”คือ ความรู้สึกที่อยากมาท างาน โดยองค์กรหรือผู้บริหารจะต้องให้อิสระใน
ความคิด มีความสนุกรู้สึกท้าทาย ไม่จ ากัดอยู่แต่ในกรอบ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างานให้ความ
ร่วมมือที่ดีในการท างาน และเมื่อท างานส าเร็จควรจะต้องมีการชื่นชมและได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร
นอกจากนี้บางคนยังมีความเห็นว่า “การท างานอย่างมีความสุข” คือ การท างานที่เสมือนว่าไม่ได้ท างาน แต่
เหมือนกับท ากิจกรรมสนุกเพลิดเพลิน รู้สึกเต็มใจที่จะท างานนั้นอย่างเต็มที่ เป็นต้น จากการให้ความหมายของ 
“การท างานอย่างมีความสุข” พบว่าการท างานที่มีความสุขควรจะประกอบไปด้วย การท างานที่มีความสนุก มี
ความท้าทาย มีความเป็นอิสระ มีเพ่ือนร่วมงานที่ดี มีสถานที่ท างานที่เหมาะสมในอันที่จะสามารถสร้าง
บรรยากาศการท างานอย่างมีความสุขได้  

ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา โดยเฉพาะความสุขในการท างานเนื่องจากในเวลาหนึ่งวันของคน
ส่วนใหญ่นั้นอยู่กับการท างานมากที่สุด หากบุคคลหนึ่งในองค์กรท างานอย่างไม่มีความสุข ก็จะส่งผลต่อ
บรรยากาศในที่ท างานได้ หากทุกคนในองค์การต่างก็ไม่มีความสุขในการท างาน สภาพบรรยากาศในที่ท างานก็
จะตึงเครียด ต่างคนต่างไม่สนใจกัน ความร่วมมือระหว่างกันก็ยากที่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เกิดความขัดแย้ง
ง่ายขึ้น การด าเนินงานขององค์กรก็ยากที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บั่นทอนจิตใจของ
บุคลากรในองค์การ ยิ่งเกิดภาวะความเครียดความกดดันมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งบั่นทอนสุขภาพจิตมากขึ้นเท่านั้น 
ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยของสุขภาพกายตามมา ท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานลดลง หาก
การเจ็บป่วยนั้นทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  องค์การอาจสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มากด้วยความรู้และ
ความสามารถไปอย่างน่าเสียดาย แต่ในทางกลับกัน ถ้าทุกคนในองค์การต่างมีความสุขในการท างาน ก็จะพบ
กับบรรยากาศที่ดีในที่ท างาน เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพที่ดี ความร่วมมือร่วมใจกันในการท างาน เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ เกิดพลังในทิศทางบวก เกิดความรู้สึกอยากมาท างาน ผลการด าเนินงานย่อมเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความผูกพันในงาน ลดอัตราการออกจากงาน ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากร
ที่ทรงคุณค่าที่สุดในองค์กรและเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าไปในทิศทางที่
องค์กรต้องการ องค์กรจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องท าให้ทรัพยากรบุคคลมีความสุขในการท างานและพร้อมจะ
ท างาน เนื่องจากบุคลากรที่มีความสุข ย่อมจะส่งผลให้การท างานเป็นไปในทิศทางที่ดี หากบุคลากรท างาน
อย่างไม่มีความสุข ผลงานที่ออกมาก็ย่อมจะมีปัญหา 

ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาและพยายามแสวงหา ความสุขน ามาซึ่งความเบิกบานใจและ
พึงพอใจในชีวิต การงาน (work) คือ หนึ่งในแหล่งที่มาของความสุขและเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาไปมากกว่าหนึ่ง
ในสามของชีวิต หากบุคคลมีความสุขกับการงาน จะส่งผลให้บุคคลมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจที่จะเพียร
พยายามท างานให้ส าเร็จ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร เช่น ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและบริการ 
เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารยุคปัจจุบันจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสุขให้กับผู้ท างานเท่าๆ  กับการผลิต
สินค้าและบริการให้ดี มีคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของบุคลากร
เพ่ือให้บุคลากรซ่งึ เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานมีทัศนคติที่ดีสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร และที่ส าคัญ คือ มีความสุขในการท างานจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญ ในสังคมอุตสาหกรรมคาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยอยู่ในโรงงานหรือ
ส านักงาน ถ้าหากว่าเวลาส่วนมากของชีวิตในการท างานนี้มนุษย์ได้อยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะช่วยให้มีสภาพ
จิตใจและอารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้เกิดสภาพการท างานที่ดี ซึ่งย่อมถือได้ว่ามีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีและจะ
ส่งผลต่อชีวิตโดยส่วนรวมของบุคคลผู้นั้นให้เป็นสุขซึ่งแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยอันเป็นเป้าหมายส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ผจญ เฉลิมสาร.2551) ความรู้สึกมีความสุขกับการ
ท างานกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กรการลงทุนเพ่ือสร้าง
บรรยากาศให้คนท างานมีความสุขถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าการสร้างบรรยากาศให้เกิด
ความสุขในการท างานเป็นประโยชน์ทั้งพนักงานและนายจ้างโดยเชื่อว่าคนที่มีความสุขหรือองค์กรที่มี
บรรยากาศแห่งความสุขจะมีพลังอันยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติ เช่น การเพ่ิมผลผลิตการเพ่ิม
คุณภาพเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าสร้างสรรค์และนวัตกรรมสามารถปรับตัวได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงลดความ
สูญเสียลดการขาดหรือลางานลดความเครียดของคนงานลดอุบัติ เหตุและโรคจากการท างานเป็นต้น  
ส่วนประกอบส าคัญที่ท าให้การท างานมีความสุขซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่สุดที่จะผลักดันให้งานส าเร็จไม่ว่าจะเป็น
แรงจูงใจในการท างานบรรยากาศในการท างานสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
ท างานรวมถึง การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานของตน หากผู้บริหารสามารถสร้างให้องค์กร
ของตนมีบรรยากาศการท างานที่ดีเป็นมิตรและบุคลากรในองค์กรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรกระตือรือร้นในการ
ท างานแล้วก็จะท าให้เกิดความทุ่มเทสนุกสนานและมีความสุขกับการท างานซึ่งจะน าไปสู่สิ่งที่องค์กรคาดหวังใน
ที่สุด 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีอานาจหน้าที่ต่อสังคมโดยตรงมีบทบาทภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนในด้านการบาบัดทุกข์บ ารุงสุข อ านวยความยุติธรรม การบริการประชาชน และภารกิจ
ด้านอื่นๆ เช่น ภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยการออกตรวจ ดูแลบุคคลและสถานที่ต่างๆ 
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เพ่ือป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งปราบปรามจับกุมผู้กระท าความผิด  การตั้งจุด
ตรวจจุดสกัดเพ่ือป้องกันและตรวจค้นจับกุมผู้กระท าความผิด , ภารกิจงานจราจร มีหน้าที่ช่วยเหลือให้ความ
สะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรไปมาและจับกุมผู้ฝ่าฝืน , ภารกิจงานสอบสวน มีหน้าที่รับแจ้งความร้องทุกข์ 
ท าส านวนการสอบสวนเพ่ือมีความเห็นทางคดี, ภารกิจงานสืบสวน มีหน้าที่ในติดตามจับกุมผู้ต้องหาคดีต่างๆ 
คดีค้างเก่า คดีหมายจับ และติดตามจับกุมคนร้ายก่อเหตุฉกรรจ์และเหตุอ่ืนๆหลังมีการกระท าความผิด  การ
ติดตามและคุ้มครองพยาน ร่วมกับพนักงานสอบสวนในการตรวจที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานทางคดี , 
ภารกิจงานอ านวยการ มีหน้าที่ในการบริหารงานเอกสาร ให้บริการประชาชนบนสถานีต ารวจ เช่น จัดท า
หนังสือภายในหนังสือภายนอกรวมทั้งประสานงานอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการบนสถานี
ต ารวจ , ภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงไม่มีที่สิ้นสุด ในขณะเดียวกันรูปแบบพฤติการณ์และความ
ซับซ้อนของอาชญากรรมก็ไม่มีสิ้นสุด มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้นสุดเมื่อความต้องการได้รับการ
ตอบสนองแล้วความต้องการอย่างอ่ืนจะเข้ามาแทนที่อีก ท าให้ข้าราชการต ารวจทุกฝ่ายงานต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความยากล าบากเสี่ยงภัยทุกขณะอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 ข้าราชการต ารวจเป็นอาชีพที่ต้องท างานหนัก มาก อาจพูดได้ว่าต ารวจมีงานตลอด วันละ ๒๔ ชั่วโมง 
และต ารวจมีงาน ๗ วันต่อสัปดาห์ท าให้สภาพจิตใจหรือความรู้สึกของข้าราชการต ารวจของแต่ละบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่มีต่อสภาพ แวดล้อมต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ถึงความตั้งใจท าให้สังเกตได้จากแสดงออกทางบวก
หรือทางลบ จากภาระหน้าที่ดังกล่าว ถือว่าข้าราชการต ารวจนั้นปฏิบัติหน้าที่สองบทบาทในขณะเดียวกัน คือ
บทบาทหน้าที่รับใช้สังคม เป็นงานบริการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่สังคม และบทบาทในการควบคุมสังคมใน
ฐานะเป็นผู้รักษากฎหมาย หมายถึง การบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือคุ้มครองสังคมจากอาชญากรรมด้วยยุทธวิธีต่าง 
ๆ ตั้งแต่การออกตรวจภายในพ้ืนที่ต่าง ๆ จนกระทั้งการสืบสวนจับกุมผู้กระท าผิดมาฟ้องต่อศาล เพ่ือการ
ลงโทษนั้น ข้าราชการต ารวจทุกนายจะต้องตะหนักในเรื่องจริยธรรม ต้องยึดหลักคุณธรรมของต ารวจอย่างเคร่ง
คัด เช่น ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ ข้อที่ ๖ เขียนไว้ว่า ช้าราชการต ารวจต้องยึดถืออุดม
คติของต ารวจ ๙ ประการ เป็นแนวทางซึ่งนาการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบรรลุถึงปณิธานของการเป็น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ คือ ๑. เคารพเอ้ือเฟ้ือต่อหน้าที่ ๒. กรุณาปราณีต่อประชาชน ๓. อดทนต่อความเจ็บใจ ๔. 
ไม่หวั่นไหวต่อความยากลาบาก ๕. ไม่มักมากในลาภผล ๖.มุ่งบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ๗.ดารง
ตนในยุติธรรม ๘. กระท าการด้วยปัญญา ๙. รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต นี้เป็นคุณธรรม ค่านิยมหลัก 
และอุดมคติของต ารวจ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสุขของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้ซึ่งได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาความรุนแรง และปัญหา
อาชญกรรม เป็นต้น ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และจากเสียงสะท้อนของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจก็มีทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เมื่อเป็นเช่นนี้ ความสุขของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงถือเป็นสิ่งที่ส าคัญและน่าศึกษาอย่างยิ่งฉะนั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงได้เลือกที่
จะท าการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบาง
ชัน” โดยสาเหตุที่เลือกศึกษาวิจัยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างตามค าสั่งของ
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ผู้บังคับบัญชาและเข้าถึงใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะทราบว่า ข้าราชการต ารวจมี
ความสุขมากน้อยเพียงไร พร้อมกันนี้ความสุขแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้จะสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบหรือระเบียบต่างๆ  เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อข้าราชการ
ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลบางชันให้มีความสุขมากขึ้นอันจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคม และสามารถน าข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยมาวางแผนกลยุทธ์ด้านบุคลากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์การ ซึ่งบุคลากรจะได้รับการตอบสนองในด้านต่างๆที่ตรงจุดมากขึ้นและมีความสุขในการท างาน
มากขึ้น ท าให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยากร่วมงานกับองค์การต่อไป ท างานบริการประชาชนด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับการตอบสนองและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน 

จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเลอืกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) 
2. น าข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา 
2. น าแบบสอบถามมาลงตารางตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

3.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใช้การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน 

วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ยระดับความ
คิดเห็น ดังนี้  
  ระดับ  = คะแนนสูงสดุ-คะแนนต่ าสุด   
      จ านวนช้ัน 

    = 
5

15    

    =       0.8   
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1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความสุขในการท างานน้อยที่สุด 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความสุขในการท างานน้อย 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความสุขในการท างานปานกลาง 
3.41 – 4.20 หมายถงึ มีระดับความสุขในการท างานมาก 
4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความสุขในการท างานมากที่สุด 

3.3 เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนคร
บาลบางชันจ าแนกตาม ชั้นยศ โดยการทดสอบค่า (t-test Independent) 

3.4 เปรียบเทียบระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนคร
บาลบางชันในแต่ละด้านจ าแนกตามอายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ท างาน เพ่ือทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชันระดับชั้นยศชั้น

ประทวน จ านวน 86 นาย คิดเป็นร้อยละ 59.31 ชั้นสัญญาบัตร จ านวน  59 นาย คิดเป็นร้อยละ 40.69 ส่วน
ใหญม่ีอายุอยู่ระหว่าง 36 – 45 ปี จ านวน 60 นาย คิดเป็นร้อยละ 41.38 มีอายุอยู่ระหว่าง 25 - 35 ปี จ านวน 
42 นาย คิดเป็นร้อยละ 28.97 มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จ านวน 24 นาย คิดเป็นร้อยละ 16.55 และน้อยที่สุดมี
อายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป จ านวน 19 นาย คิดเป็นร้อยละ 13.10 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว จ านวน 116 นาย คิด
เป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาเป็นโสด จ านวน 24 นาย คิดเป็นร้อยละ 16.55 และเป็นหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 5 
นาย คิดเป็นร้อยละ 3.45 กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 94 นาย คิดเป็นร้อยละ 64.83 
รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 35 นาย คิดเป็นร้อยละ 24.14 และน้อยที่สุดจบ
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 16 นาย คิดเป็นร้อยละ 11.03 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
25,001 - 30,000 บาท จ านวน 72 นาย คิดเป็นร้อยละ 49.66 รองลงมามรีายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 
25,000 บาท จ านวน 33 นาย คิดเป็นร้อยละ 22.76 และน้อยที่สุดมรีายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 
15 นาย คิดเป็นร้อยละ 10.34 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการต ารวจ อยู่ระหว่าง 
5 – 10 ปี จ านวน 72 นาย คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมามีระยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการต ารวจมากกว่า 10 ป ี
ขึ้นไป จ านวน 48 นาย คิดเป็นร้อยละ 33.10 และน้อยที่สุดปฏิบัติงานมาต่ ากว่า 5 ปี จ านวน 25 นายคิดเป็น
ร้อยละ 17.24 
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ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระดับความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจนครบาลบางชัน 

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจนครบาลบางชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.96, S.D.= 0.227)  เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าด้านคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ
มากกว่าด้านอ่ืน (=4.10, S.D.= 0.471) โดยเฉพาะเรื่องเจ้าหน้าที่ต ารวจท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ดี ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ รองลงมาคือด้านการท างาน (=4.01, S.D.= 0.280) 
โดยเฉพาะเรื่องความเข้าใจถึงความส าคัญของงานที่เจ้าหน้าที่ต ารวจรับผิดชอบในปัจจุบัน และน้อยที่สุดคือด้าน
ค่านิยมขององค์กร (=3.78, S.D.= 3.78) โดยเฉพาะเรื่องเจ้าหน้าที่ต ารวจตระหนักว่าความส าเร็จในงานของ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจมีผลตามเป้าหมายของค่านิยมสถานีต ารวจนครบาลบางชัน 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจนครบาลบางชัน ด้านการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.01, S.D.= 0.280)  เมื่อพิจารณา
รายประเด็นค าถามพบว่าเรื่องความเข้าใจถึงความส าคัญของงานที่เจ้าหน้าที่ต ารวจรับผิดชอบในปัจจุบันเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานในด้านการท างานมากกว่าประเด็นอ่ืน (=4.63, S.D.= 0.654) 
รองลงมาคืองานทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจรับผิดชอบในปัจจุบันต้องใช้ความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก ( =4.35, S.D.= 
0.479) และน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถควบคุมงานที่ท าได้ด้วยตัวท่านเอง  (=3.30, S.D.= 0.638) 
ส่วนค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน ด้าน
ค่านิยมขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.78, S.D.= 0.371)  เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถาม
พบว่าเรื่องเจ้าหน้าทีต่ ารวจมีความเชื่อในค่านิยมของสถานีต ารวจนครบาลบางชันและได้น าไปปฏิบัติเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานในด้านค่านิยมขององค์กรมากกว่าประเด็นอ่ืน (=4.11, S.D.= 0.427) 
รองลงมาคือเจ้าหน้าทีต่ ารวจยึดถือเป้าหมายและคุณค่าของสถานีต ารวจนครบาลบางชันประหนึ่งเป็นเป้าหมาย
ของตัวเจ้าหน้าทีต่ ารวจเอง (=3.86, S.D.= 0.585) และน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่ต ารวจตระหนักว่าความส าเร็จ
ในงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีผลตามเป้าหมายของค่านิยมสถานีต ารวจนครบาลบางชัน ( =3.50, S.D.= 
0.579) ส าหรับค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบาง
ชัน ด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.97, S.D.= 0.307)  เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นค าถามพบว่าเรื่องระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับเพ่ือนร่วมงานได้มีการแบ่งปันความรู้สึกกันอย่างเปิดเผย
และกว้างขวางเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานในด้านความสัมพันธ์ในที่ท างานมากกว่าประเด็นอ่ืน 
(=4.32, S.D.= 0.611) รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ต ารวจรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญหรือมีความหมายต่อสถานี
ต ารวจนครบาลบางชัน (=4.15, S.D.= 0.491) และน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับการสนับสนุนจาก
เพ่ือนร่วมงานในทุก ๆ ด้าน (=3.66, S.D.= 0.603) และส าหรับค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (=3.97, S.D.= 0.307)  เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ต ารวจท่านอยู่ใน
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขใน
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การท างานในด้านคุณภาพชีวิตในการท างานมากกว่าประเด็นอ่ืน (=4.46, S.D.= 0.687) รองลงมาคือ
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการบริหารที่เป็นธรรม ( =4.10, S.D.= 0.616) และน้อยที่สุดคือ
เจ้าหน้าทีต่ ารวจสามารถแบ่งหรือใช้เวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่วนตัวและที่ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (=3.91, S.D.= 0.623) 
ตอนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาล
บางชัน  

 
การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและความสุขในการท างานของ

ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน จ าแนกตามระดับชั้นยศ  พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มรีะดับชั้นยศ
ต่างกันมีระดับความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ ในภาพรวมไมแ่ตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน 

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและความสุขในการท างานของ
ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน จ าแนกตามระดับชั้นยศ  ด้านการท างาน ด้านค่านิยมของ
องค์กร ด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน และด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีระดับชั้น
ยศต่างกันมคีวามสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ ในภาพรวมไมแ่ตกต่างกันในทุก ๆ ประเด็นค าถาม 

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและความสุขในการท างานของ
ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน จ าแนกตามอายุ  พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีอายุต่างกันมีระดับ
ความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการ
ท างาน และด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน 

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและความสุขในการท างานของ
ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน จ าแนกตามสถานภาพสมรส  พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มี
สถานภาพสมรสต่างกันมีระดับความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านค่านิยมขององค์กร และด้านค่านิยมขององค์กร 

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและความสุขในการท างานของ
ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีระดับความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ ไมแ่ตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน 

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและความสุขในการท างานของ
ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีรายได้ต่อ
เดือนต่างกันมีระดับความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ ไมแ่ตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน 

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและความสุขในการท างานของ
ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน จ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการต ารวจ พบว่า
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มรีะยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการต ารวจต่างกันมีระดับความสุขในการท างานของข้าราชการ
ต ารวจ ไมแ่ตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยอภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานี

ต ารวจนครบาลบางชัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้านคุณภาพชีวิต
ในการท างานเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจมากกว่าด้านอ่ืน โดยเฉพาะเรื่อง
เจ้าหน้าที่ต ารวจท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ 
รองลงมาคือด้านการท างาน โดยเฉพาะเรื่องความเข้าใจถึงความส าคัญของงานที่เจ้าหน้าที่ต ารวจรับผิดชอบใน
ปัจจุบัน และน้อยที่สุดคือด้านค่านิยมขององค์กร โดยเฉพาะเรื่องเจ้าหน้าที่ต ารวจตระหนักว่าความส าเร็จใน
งานของเจ้าหน้าทีต่ ารวจมีผลตามเป้าหมายของค่านิยมสถานีต ารวจนครบาลบางชัน 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจนครบาลบางชัน ด้านการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่า
เรื่องความเข้าใจถึงความส าคัญของงานที่เจ้าหน้าที่ต ารวจรับผิดชอบในปัจจุบันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขใน
การท างานในด้านการท างานมากกว่าประเด็นอ่ืน รองลงมาคืองานที่เจ้าหน้าที่ต ารวจรับผิดชอบในปัจจุบันต้อง
ใช้ความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก และน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถควบคุมงานที่ท าได้ด้วยตัวท่านเอง 
ส่วนค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน ด้าน
ค่านิยมขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ต ารวจมี
ความเชื่อในค่านิยมของสถานีต ารวจนครบาลบางชันและได้น าไปปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ท างานในด้านค่านิยมขององค์กรมากกว่าประเด็นอ่ืน รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ต ารวจยึดถือเป้าหมายและคุณค่า
ของสถานีต ารวจนครบาลบางชันประหนึ่งเป็นเป้าหมายของตัวเจ้าหน้าที่ต ารวจเอง และน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่
ต ารวจตระหนักว่าความส าเร็จในงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีผลตามเป้าหมายของค่านิยมสถานีต ารวจนครบาล
บางชัน ส าหรับค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบาง
ชัน ด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าเรื่อง
ระหว่างเจ้าหน้าทีต่ ารวจกับเพ่ือนร่วมงานได้มีการแบ่งปันความรู้สึกกันอย่างเปิดเผยและกว้างขวางเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสุขในการท างานในด้านความสัมพันธ์ในที่ท างานมากกว่าประเด็นอ่ืน รองลงมาคือเจ้าหน้าที่
ต ารวจรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญหรือมีความหมายต่อสถานีต ารวจนครบาลบางชัน และน้อยที่สุดคือเจ้าหน้าที่
ต ารวจได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือนร่วมงานในทุก ๆ ด้าน และส าหรับค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ต ารวจท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมในการท างานที่
ดี ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานในด้านคุณภาพชีวิต
ในการท างานมากกว่าประเดน็อ่ืน รองลงมาคือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการบริหารที่เป็นธรรม และ
น้อยที่สุดคือเจ้าหน้าทีต่ ารวจสามารถแบ่งหรือใช้เวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่วนตัวและ
ที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและความสุขในการท างานของ
ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชันอภิปรายได้ว่า ลักษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามระดับชั้นยศพบว่า
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เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีระดับชั้นยศต่างกันมีระดับความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ ในภาพรวมไม่
แตกต่างกันในทุกๆ ด้าน ส่วนจ าแนกตามอายุ  พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีอายุต่างกันมีระดับความสุขในการ
ท างานของข้าราชการต ารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการท างาน และด้าน
ความสัมพันธ์ในที่ท างาน ส าหรับ จ าแนกตามสถานภาพสมรส  พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีสถานภาพสมรส
ต่างกันมีระดับความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เฉพาะด้านค่านิยมขององค์กร และด้านค่านิยมขององค์กร ส่วนจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ 
ด้าน ส่วนจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับความสุขในการ
ท างานของข้าราชการต ารวจ ไม่แตกต่างกันในทุกๆ ด้าน และส าหรับจ าแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงาน
ข้าราชการต ารวจ พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานข้าราชการต ารวจต่างกันมีระดับความสุขใน
การท างานของข้าราชการต ารวจ ไมแ่ตกต่างกันในทุกๆ ด้าน 

ความสุขในการท างาน เป็นกุญแจที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารงานองค์การให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งการที่คนจะท างานได้อย่างมีความสุขนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายต่างๆ เช่นการมีผู้น าที่ดี 
นอกจากนีเ้รื่องของงานได้ที่ได้รับมอบหมายก็มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดการท างานอย่างมีความสุข ใน
ส่วนของค่านิยมขององค์กรที่จะสร้างให้เกิดการท างานอย่างมีความสุขนั้น ค่านิยมองค์กรและนโยบายที่ต้อง
ตรงกับเป้าหมายส่วนตัว ทั้งยังมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ในส่วนของคุณภาพชีวิตการ
ท างานนั้นจะต้องได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมจากการท างาน ทั้งยังมีสถานที่ท างานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้ 
การสร้างความสุขในการท างาน ควรเริ่มต้นที่การการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ิมมูลค่าของทุนมนุษย์ในองค์กร 
สร้างกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสมกับรูปแบบการด าเนินธุรกิจของแต่ละองค์กร 
เพ่ือที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร น าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการ
ด าเนินธุรกิจขององค์กร ท าให้องค์กรมีความสามารถพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของตนเอง เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็น
องค์กรแห่งความสุขท่ีแท้จริง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการท างาน ผู้บริหารของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน ต้องมีการก าหนด
นโยบายหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบันมีความเด่นชัด ลักษณะงานที่ท าได้รับมอบหมายมีความเป็นระบบ
ระเบียบแบบแผนที่แน่นนอน เจ้าหน้าที่มีอ านาจในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ ได้รับผิดชอบงานที่มีความ
ท้าทายต่อความสามารถ  

2. ด้านค่านิยมขององค์กร ผู้บริหารของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน ต้องส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่มีความเชื่อในค่านิยมขององค์กรและได้น าไปปฏิบัติ เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมในการท างานที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ เข้าใจว่างานที่เจ้าหน้าที่ท าส่งผลต่อองค์กร  
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3. ด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน ผู้บริหารของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน ต้องมี
การอบรมให้เพ่ือนร่วมงานมีความเอ้ืออาทรต่อกัน ให้ความใส่ใจกับ และให้ความส าคัญกับต่อกัน มีความรู้สึกดี 
สนุก เพลิดเพลินเมื่ออยู่กับเพ่ือนร่วมงาน มีปัญหาสามารถปรึกษาปัญหากับเพ่ือนร่วมงานได้ทุกครั้ง  

4. ด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน ผู้บริหารของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน ต้องมี
นโยบายในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ท างานในสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพทั้ง
กายและใจ เจ้าหน้าที่มีชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเรื่องอุปสรรคและการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชัน 

เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้รับมาปรับปรุงการท างานของข้าราชการต ารวจ ให้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับปัญหาและ
อุปสรรคในการท างาน 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานี
ต ารวจนครบาลบางชันระหว่างข้าราชการชั้นประทวนกับชั้นสัญญาบัตร เพ่ือน าผลที่ได้รับมาปรับปรุงการ
ท างานของข้าราชการต ารวจ ให้มีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความยุติธรรมในการท างาน 

3. ควรมีการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลบางชันเพ่ือ
น าผลการศึกษาที่ได้รับมาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจ ให้ดียิ่งขึ้น 

 


