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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ องความสุ ขในการท างานของข้ า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การ
ตารวจสันติบาล 4 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับความสุ ขในการทางานของ
ข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 ตามลักษณะส่ วนบุ คคล ประชากร ที่ใช้ใน
การศึกษาเป็ นข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 จานวน 91 นาย เก็บตัวอย่างโดยใช้
ตารางกาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างของ เครซี่ (Krejcie) และมอร์ แกน (Morgan) ได้ขนาดตัวอย่าง
จานวน 79 นาย เป็ นประทวน 18 นาย สัญญาบัตร 61 นาย กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ร ะดับ ชั้นยศเป็ นชั้น
ประทวน จานวน 61 นาย เป็ นชั้นสัญญาบัตร จานวน 18 นาย ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี
จานวน 27 นาย และอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี จานวน 27 นาย รองลงมามีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน
13 นาย และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป จานวน 12 นาย กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว จานวน 55
นาย รองลงมาเป็ นโสด จานวน 15 นาย และน้อยที่สุดกลุ่มตัวอย่างเป็ นหม้าย/หย่าร้าง จานวน 9 นาย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 45 นาย รองลงมาจบการศึกษาระดับ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 19 นาย และน้อยที่สุดจบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 15
นาย กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีนายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป จานวน 27 นาย รองลงมามี
นายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 25,001 – 35,000 บาท จานวน 24 นาย และน้อยที่สุดมี นายได้ต่อเดือนน้อย
กว่า 15,000 บาท จานวน 13 นาย และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 5 ปี
จานวน 31 นาย รองลงมามีระยะเวลาปฏิบตั ิงานอยูร่ ะหว่าง 5 – 10 ปี จานวน 25 นาย และน้อยที่สุด
มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จานวน 9 นาย
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ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ ยความสุ ขในการทางานของข้าราชการตารวจ กอง
บังคับการตารวจสันติบาล 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณานายด้านพบว่าข้าราชการ
ตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 มีความสุ ขในการทางานในด้านค่านิ ยมร่ วมขององค์กร
มากกว่าด้า นอื่ นโดยเฉพาะเรื่ องท่ านมี ความเชื่ อว่า ตนเองสามารถท างานได้อย่างคุ ม้ ค่อและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด รองลงมาคือด้านผูน้ า โดยเฉพาะเรื่ องผูน้ าของท่านมีความจริ งทางานด้วยความ
โปร่ งใส่ และมีความน่าเชื่อถือ ด้านคุณภาพชีวิตในการทางานโดยเฉพาะเรื่ องท่านตระหนักว่าท่านมี
อิสระในการปกครองตนเองในการอยูใ่ นสังคมทั้งการทางานและชีวติ ส่ วนตัว ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงานโดยเฉพาะเรื่ องท่านมีผบู ้ งั คับบัญชาในสายงานที่ดี ด้านความรักในงานโดยเฉพาะ
เรื่ องท่านสามารถปฎิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้านระดับความสุ ขใน
การทางานโดยเฉพาะเรื่ องท่านทางานด้วยความเต็มใจทั้งงานของตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ทาร่ วมกับบุคคลอื่น ส่ วนด้านที่ขา้ ราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 มีความสุ ขใน
การทางานน้อยที่สุดคือความสัมพันธ์ในที่ทางานโดยเฉพาะเรื่ องท่านได้รับการสนับสนุ นและเอาใจ
ใส่ จากเพื่อนร่ วมงาน
จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่ ข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4
ที่มีระดับชั้นยศต่างกันมีความสุ ขในการทางาน ไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ด้าน ส่ วนด้านอายุต่างกันมี
ความสุ ขในการทางานของ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านผูน้ า
ความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน ความสัมพันธ์ในที่ทางาน ความรักในงาน ค่ คุ ณภาพชี วิตในการ
ทางาน ส่ วนด้านสถานภาพสมรสต่างกันมีความสุ ขในการทางานของ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน ความสัมพันธ์ในที่ทางาน และ
คุณภาพชีวติ ในการทางาน ส่ วนด้านระดับการศึกษาต่างกันมีความสุ ขในการทางานของ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านผูน้ า ความสัมพันธ์ในที่ทางาน และความรักในงาน
ส่ วนด้านนายได้ต่อเดือนต่างกันมีความสุ ขในการทางานของ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เฉพาะด้านผูน้ า ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ความสัมพันธ์ในที่ทางาน ความรักใน
งาน และคุณภาพชีวิตในการทางาน และสาหรับ ข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4
ที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานข้าราชการตารวจต่างกันมีความสุ ขในการทางานของ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน และคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ข้ อ เสนอแนะการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้น า ผู ้บ ั ง คั บ บั ญ ชาของข้ า ราชการต ารวจ กองบั ง คับ การ
ตารวจสันติบาล 4 ต้องสามารถสร้างพลังใจและการมองโลกในแง่ดีให้แก่ทีมหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ส่ ว นความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู้บ ัง คับ บัญ ชาของข้า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การ
ตารวจสันติบาล 4 สามารถผลักดันให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิ ดความกระตื อรื อร้ นในการทางาน ให้
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ความสาคัญกับความสาเร็ จที่เกิดขึ้นและให้รางวัลกับทีมกรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
เกิ ด ขึ้ น ส่ ว นความสั ม พัน ธ์ ใ นที่ ท างาน ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาของข้า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การ
ตารวจสันติบาล 4 ต้องส่ งเสริ มการทางานที่ขา้ ราชการสามารถได้รับการสนับสนุนและเอาใจใส่ จาก
เพื่ อ นร่ วมงาน ส่ ว นความรั ก ในงาน ผู้บ ัง คับ บัญ ชาของข้า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การ
ตารวจสันติบาล 4 ต้องส่ งเสริ มการทางานที่ทาให้ขา้ ราชการรู้สึกพึงพอใจ และเพลิดเพลินในงานที่
ทาเป็ นประจา งานที่ทาในปั จจุบนั มี งานที่ทาท้าทายและน่าทาเป็ นอย่างมาก ควบคุมงานที่ทาได้เป็ น
อย่างดี ภูมิใจกับตาแหน่ งงานปั จจุบนั ส่ วนค่านิ ยมร่ วมขององค์กร ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการ
ตารวจ กองบัง คับ การต ารวจสัน ติ บาล 4 ต้องส่ ง เสริ ม และสั บ สนุ นการท างานให้ทุ ก คนยึดถื อ
เป้ าหมายและคุ ณ ต่ อ ขององค์ ก รประหนึ่ งเป็ นเป้ าหมาย ส่ ว นคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน
ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 ต้องมีนโยบายที่ชดั เจนเพื่อให้
การท างานมี ค วามเจริ ญก้า วหน้า ในตนเอง มี โอกาสพัฒนาและเปิ ดรั บ ประสบการณ์ ใ หม่ อย่า ง
ต่อเนื่ อง ส่ วนระดับความสุ ขในการทางาน ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ กองบังคับการ
ตารวจสันติบาล 4 ต้องสนับสนุนการทางานที่ก่อให้เกิดผลงานที่ออกมาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบรรลุ
เป้ าหมายที่วางไว้

ภูมหิ ลัง
จากสถานการณ์ และสภาพสังคมในโลกปั จจุบนั ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่
จะเป็ นโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การพัฒนาด้านนวัตกรรมต่างๆ ทาให้การ
ดาเนิ นชี วิตของแต่ละบุคคลเปลี่ ยนแปลงไป มีการปรั บตัวตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดของชี วิต
ส่ งผลให้คนจานวนมากเกิดความเครี ยดในการที่ตอ้ งเผชิ ญกับเหตุการณ์และปั ญหาต่างๆ จนทาให้
ความสุ ขในการดารงชีวติ ลดลง ทาให้เป็ นปัญหาทางสุ ขภาพจิต จนเกิดการเจ็บป่ วยทางจิตได้ ดังนั้น
ความสุ ขของคนจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบตั ิภารกิจในชี วิตประจาวันของแต่ละคน ไม่วา่
จะเป็ นเรื่ องส่ วนตัว หรื อเรื่ องของการทางาน ดังนั้นทุกคนจึงต้องการแสวงหาสิ่ งที่ทาให้ตนเองนั้น
ผ่อนคลายความกดดัน เกิดความรู ้สึกภายในจิตใจที่เรี ยกว่า ความสุ ข ไม่ว่าจะเป็ นความสุ ขในชี วิต
ส่ วนตัว ความสุ ขในชีวติ การทางาน หรื อแม้แต่ชีวติ ในสั่งคมทัว่ ไปก็ตาม ความสุ ขในการทางานถือ
เป็ นสิ่ งที่น่าพึงประสงค์ของคนทุกระดับในองค์กร ตั้งแต่ผบู ้ ริ หาร จนถึ งพนักงาน เพราะในแต่ละ
วันนั้นคนส่ วนใหญ่ใช้เวลาหมดไปกับการทางาน มีปัจจัยหลายประการที่เป็ นปั จจัยที่สร้างให้คนใน
องค์กรมีความสุ ขได้ ซึ่ งที่ผ่านมานั้นมีงานวิจยั ในต่างประเทศได้สะท้อนให้เห็ นถึ งค่านิ ยมในการ
มองความสุ ขในองค์การที่ต่างกัน เช่น องค์กรแห่ งสุ ขภาวะที่ดี (Healthy Organization) องค์กรแห่ ง
ความสุ ข (Happy Workplace) จิตวิญญาณแห่ งองค์การ (Spirituality Organization) คุณภาพชีวิตใน
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การทางาน (Quality of Work Life) ภาวะอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข (Well-being) การจัดการกับความเครี ยด
(Stress Management) ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) ความพึง
พอใจในงาน (Job Satisfaction) องค์กรที่มีความยืดหยุน่ (Flexible Organization) และความสมดุล
ระหว่างชีวติ กับการทางาน (Work life Balance) องค์กรที่ประสบความสาเร็ จได้ ปัจจัยที่สาคัญปั จจัย
หนึ่ งที่เป็ นตัวผลักดันและมองข้ามไม่ได้เลยก็คือ ปั จจัยแห่ งความสุ ข ชี วิตคนทางานไม่มีใครที่ไม่
ต้องการความสุ ข เพราะความสุ ขที่เกิดขึ้นเป็ นเสมือนน้ าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาไปในทางที่ดีข้ ึน อันนาไปสู่ ผลการปฏิบตั ิงานตามที่องค์กรต้องการ ดังนั้นความสุ ขจึงเป็ นสิ่ ง
ที่ทุกคนแสวงหา ดังนั้นองค์กรที่ตอ้ งการจะประสบความสาเร็ จก็ตอ้ งสามารถบริ หารและทราบถึ ง
ปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดความสุ ขในการทางานของคนทางานที่ อยู่ในองค์กรให้ได้ด้วย จะเห็ นได้ว่าถ้า
บุคลากรในองค์กรมีความสุ ขในการทางานจะส่ งผลดีต่อทั้งตนเอง ต่องานและต่อองค์กร กล่าวคือ
บุคลากรที่มีความสุ ขทาให้มีสุขภาพจิตที่ดี ส่ งผลให้มีความพร้อมและมีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
นาไปสู่ การพัฒนาขององค์กร
การสร้ างความสุ ขในที่ทางานถื อว่าเป็ นปั จจัยที่ สาคัญอย่างยิ่งที่ ทาให้การบริ หารองค์กร
เป็ นไปด้วยความราบรื่ น เนื่องจากการที่คนในองค์กร มีความสุ ขจะเป็ นการเพิ่มทั้งปริ มาณและ
คุณภาพของผลผลิตก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ลดความเครี ยดและความขัดแย้ง
ในองค์กร ซึ่ งช่ วยให้องค์กรเจริ ญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ความสุ ขในการทางานส่ งผลถึงประสิ ทธิ ภาพในการทางานและความสัมพันธ์ทางสังคมภายในและ
ภายนอกองค์กร เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่ทุกคนในองค์กรมีความต้องการที่จะให้เกิดขึ้น เพราะในแต่ละวัน
คนส่ วนใหญ่จะใช้เวลาไปกับการทางาน ความสุ ขที่ทุกคนจะได้จากการทางานคือความสุ ขจากการ
ดารงชีวิตที่เหมาะสม มีผลงานที่ดี มีความมัน่ คงในอาชี พได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี เกิด
ความรู ้สึกว่าตัวเองเป็ นคนที่มีคุณค่าต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผูบ้ ริ หารที่ดีข้ ึน
มีแรงจูงใจในการทางานมากขึ้น มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชี วิต นาไปเผยแพร่ ต่อครอบครัว
ชุ มชน และสิ่ ง ที่ องค์ก รได้จากการที่ มีพ นักงานมี ความสุ ขในที่ ทางานคื อพนัก งานจะสามารถ
ปฏิ บตั ิ งานได้อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพเนื่ องจากมี ความรั กและผูก พันในงาน ลดพฤติ กรรมไม่ พึ ง
ประสงค์ เกิดการแสดงออกในทางที่ดีต่อองค์กร การสร้างบรรยากาศให้เกิดความสุ ขในการทางาน
เป็ นประโยชน์ท้ งั ผูบ้ งั คับบัญชา และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยเชื่ อว่า คนที่มีความสุ ขหรื อองค์กรที่มี
บรรยากาศแห่ งความสุ ขจะมีพลังอันยิ่งใหญ่ในการสร้ างสรรค์ผลงานซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดที่จะ
ผลักดันให้งานสาเร็ จ บุคคลจะมีความสุ ขหรื อไม่มีความสุ ข ตัวแปรที่มีอิทธิ พลไม่ได้มีเพียงปั จจัย
เดี ยวเท่านั้นแต่พ้ืนฐานของความสุ ขยังรวมไปถึ งปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม และปั จจัยภายในตัว
บุคคลด้วย ดังนั้นในการที่จะสร้ างความสุ ขให้เกิ ดขึ้นจึงต้องคานึ งถึ งปั จจัยแวดล้อมให้ครบด้าน
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เพื่อให้เกิดความสุ ขที่แท้จริ ง อันจะส่ งผลให้ตวั บุคคลนั้นมีความสุ ขในชี วิตเพราะมนุ ษย์ทุกคนต่าง
ปรารถนา ที่จะมีชีวิตที่มีความสุ ข ซึ่ งการทาให้ตนเอง มีความสุ ขนั้น การทางานถือเป็ นสิ่ งสาคัญ
ที่สุดที่ทาให้ได้มาซึ่งความสุ ขสมบูรณ์ ในชี วิตของแต่ละบุคคล ดังนั้นหากเราช่วยกันสร้างความสุ ข
ในวงที่แคบขึ้ นคื อความสุ ขจากการทางาน โดยการสร้ างตัวชี้ วดั ที่ครอบคลุ มเหมาะสมโดยมี
เป้ าหมายในการสร้าง “ความสุ ขมวลรวมของการทางาน” ให้เกิ ดขึ้นในทุกๆ องคก์ร ในแบบที่
เหมาะสมกับองคก์รของตนเอง เมื่อนาผลการวัดที่ได้มาประมวลรวมกันเข้าก็น่าจะสามารถสะท้อน
ความอยูด่ ี มีสุข คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศได้ทางหนึ่ งเช่นกัน การสร้างเสริ มคุณภาพ
ชีวติ และความสุ ขของคนทางาน จึงเป็ นเป้ าหมายสาคัญของหน่วยงานทุกภาคส่ วนที่จะต้องส่ งเสริ ม
ให้คนทางานเป็ นแรงงานคุณภาพและมีสุขภาวะดีท้ งั ร่ างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ คุณภาพชีวิต
การทางานและความสุ ขอย่างไรก็ตาม จากพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก ทาให้มาตรการในการ
สร้างเสริ มคุณภาพชีวติ และความสุ ข ของคนไทยที่เคยใช้ได้ผลในทศวรรษที่ผา่ นมามีประสิ ทธิ ภาพ
ไม่เพียงพอ จึงต้องการนวัตกรรมใหม่ และต้องการภาคีเครื อข่ายทุกระดับทั้งในประเทศ ภูมิภาคและ
ระดับโลกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ทุกวิชาชีพปฏิเสธผลกระทบที่ตามมาไม่ได้ เช่นเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ตารวจถือว่ามีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างมากในการบารุ งทุกข์ ดารงสุ ขของราษฎร
จึงทาให้ผูบ้ งั คับบัญชามี การกาหนดนโยบายในการพัฒนาข้าราชการตารวจให้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ด้วย
ความเต็มใจเต็มความสามารถ และมีความสุ ขในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่ งในหลักพฤติกรรมศาสตร์ น้ นั
บุคคลในองค์กรต่างๆ จะปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความเต็มใจ ปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งที่ช่วยผลักดัน
และจะมองข้ามไปไม่ได้คือความสุ ขของพนักงาน เมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจมีความสุ ขในการทางานก็จะ
มีพลังที่จะช่ วยขับเคลื่อน และผลักดันเพื่อให้สถาบันตารวจเกิ ดการดาเนิ นการตามนโยบายอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและตรงตามเป้ าหมายที่วางไว้ การที่สถาบันตารวจจะพัฒนาไปข้างหน้า ความพึง
พอใจในการทางานเป็ นความรู ้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก เป็ นความสุ ขของ
บุคคลที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน และ ได้รับผลตอบแทน คือ ผลที่เป็ นความพึงพอใจที่ทาให้บุคคล
เกิดความรู ้สึกกระตือรื อร้นมีความมุ่งมัน่ ที่จะทางานนั้นๆ เกิดขวัญและกาลังใจ สิ่ งเหล่านี้ จะมีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อการทางานทั้งสิ้ น ซึ่ งทั้งหมดนี้ จะส่ งผลต่อความสาเร็ จและความ
เป็ นไปได้ตามเป้ าหมายขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งองค์ประกอบสาคัญของความพึงพอใจในการทางานคือ
ความสุ ขในการทางานซึ่ งประกอบด้วย เงินเดือนค่าตอบแทน ลักษณะงานที่ทา ตาแหน่งหน้าที่การ
งาน การบังคับบัญชา ผูน้ า ผูบ้ ริ หารมีส่วนสาคัญ และ การทางานเป็ นทีมงาน
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จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั ในฐานะเจ้าหน้าที่ตารวจมีความสนใจศึกษาระดับความสุ ขในการ
ทางานของข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 เพื่อนาข้อมูลที่ได้เป็ นข้อมูลพื้นฐาน
และเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้างความสุ ขในการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจอันจะส่ งผลให้องค์กร
มีเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสุ ขในการทางานของข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบระดับความสุ ข ในการท างานของข้า ราชการต ารวจ กองบังคับ การ
ตารวจสันติบาล 4

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 จานวน
91 นาย เก็บตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ (Krejcie) และมอร์ แกน
(Morgan) ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 79 นาย เป็ นประทวน 18 นาย สัญญาบัตร 61 นาย

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และค้นคว้า จากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง แล้วทาการร่ างเป็ นแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา และผลงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ความสุ ขในการทางาน
ของข้า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การต ารวจสั น ติ บ าล 4 เพื่ อ น ามาเป็ นแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
2. จัดทาร่ างแบบสอบถาม นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3. นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขและเพิ่มเติมตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาอี กครั้ งหนึ่ ง หลังจากนั้น
ดาเนินการจัดทาเป็ นแบบสอบถาม
5. ตรวจสอบความเที่ยงตรงและนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบใช้ (Try out)
กับลูกค้าไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาไปวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วธิ ี หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.88
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากข้าราชการตารวจ กองบังคับการ
ตารวจสันติบาล 4
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็ จรู ป

สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิ จ ัย ขอน าเสนอข้อมู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จยั โดยสรุ ป ผลการวิจ ัย ข้อมู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับชั้นยศเป็ นชั้นประทวน จานวน 61 นาย คิดเป็ น
ร้อยละ 77.22 เป็ นชั้นสัญญาบัตร จานวน 18 นาย คิดเป็ นร้อยละ 22.78 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง
25 - 35 ปี จานวน 27 นาย คิดเป็ นร้อยละ 34.18 และอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี จานวน 27 นาย คิด
เป็ นร้อยละ 34.18 รองลงมามีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน 13 นาย คิดเป็ นร้อยละ 16.47 และน้อยที่สุด
มีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป จานวน 12 นาย คิดเป็ นร้อยละ 15.19 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว จานวน 55
นาย คิดเป็ นร้อยละ 69.62 รองลงมาเป็ นโสด จานวน 15 นาย คิดเป็ นร้อยละ 18.99 และน้อยที่สุด
กลุ่มตัวอย่างเป็ นหม้าย/หย่าร้ าง จานวน 9 นาย คิดเป็ นร้อยละ 11.39 กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 45 นาย คิดเป็ นร้อยละ 56.96 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ากว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 19 นาย คิดเป็ นร้อยละ 24.05 และน้อยที่สุดจบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
จานวน 15 นาย คิดเป็ นร้อยละ 18.99 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีนายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท
ขึ้นไป จานวน 27 นาย คิดเป็ นร้อยละ 34.18 รองลงมามีนายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 25,001 – 35,000
บาท จานวน 24 นาย คิดเป็ นร้อยละ 30.38 และน้อยที่สุดมี นายได้ต่อเดื อนน้อยกว่า 15,000 บาท
จานวน 13 นาย คิดเป็ นร้อยละ 16.46 และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 5 ปี
จานวน 31 นาย คิดเป็ นร้อยละ 47.69 รองลงมามีระยะเวลาปฏิบตั ิงานอยูร่ ะหว่าง 5 – 10 ปี จานวน
25 นาย คิดเป็ นร้อยละ 38.46 และน้อยที่สุดมีระยะเวลาปฏิบตั ิงานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จานวน 9
นาย คิดเป็ นร้อยละ 13.85
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยความสุ ขในการทางานของข้ าราชการตารวจ กองบังคับการ
ตารวจสั นติบาล 4
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยความสุ ขในการทางานของข้าราชการตารวจ กองบังคับการ
ตารวจสันติบาล 4 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =4.01, S.D.= 0.148) เมื่อพิจารณานายด้านกลุ่ม

8
ตัวอย่างมีความสุ ขในการทางานในด้านค่านิ ยมร่ วมขององค์กรมากกว่าด้านอื่น (  =4.15, S.D.=
0.303) รองลงมาคือด้านผูน้ า (  =4.14, S.D.= 0.362) ด้านคุณภาพชีวติ ในการทางาน (  =4.12, S.D.=
0.221) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (  =4.01, S.D.= 0.306) ด้านความรักในงาน (  =3.95,
S.D.= 0.241) ด้านระดับความสุ ขในการทางาน (  =3.92, S.D.= 0.263) และมีความสุ ขในการทางาน
น้อยที่สุดคือความสัมพันธ์ในที่ทางาน (  =3.77, S.D.= 0.306) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณานายด้านพบว่าข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 มีความสุ ข
ในการทางาน ด้านผูน้ า โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยมอยู่ในระดับมาก (  =4.14, S.D.= 0.362) เมื่ อ
พิจารณานายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างมีความสุ ขในการทางานในประเด็นคาถามเรื่ องผูน้ าของ
ท่านมี ความจริ งทางานด้วยความโปร่ งใส่ และมี ความน่ า เชื่ อถื อมากกว่าประเด็ นอื่ น ๆ (  =4.66,
S.D.= 0.477) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องผูน้ าของท่านสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์การ
ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าใจได้อย่างชัดเจน (  =4.28, S.D.= 0.846) ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างมีความสุ ข
ในการทางานน้อยที่สุดคือประเด็นคาถามเรื่ องผูน้ าของท่านสร้ างพลังใจและการมองโลกในแง่ ดี
ให้แก่ทีมหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (  =3.57, S.D.= 0.498) ส่ วนด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยมอยูใ่ นระดับมาก (  =4.01, S.D.= 0.306) เมื่อพิจารณานายประเด็นคาถาม
กลุ่ มตัวอย่างมีความสุ ขในการทางานในประเด็นคาถามเรื่ องท่านมี ผูบ้ งั คับบัญชาในสายงานที่ ดี
มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.81, S.D.= 0.482) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องผูน้ าของท่านให้
ความใส่ ใจกับทีมหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทั้งด้านการปฏิบตั ิหน้าที่ ความสาเร็ จและการเติบโตในสาย
งาน (  =4.51, S.D.= 0.618) ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างมีความสุ ขในการทางานน้อยที่สุดคือประเด็น
คาถามเรื่ องผูน้ าของท่านสามารถผลักดันให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความกระตือรื อร้ นในการทางาน
(  =3.51, S.D.= 0.696) ส่ วนด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยมอยูใ่ นระดับมาก
(  =3.77, S.D.= 0.515) เมื่อพิจารณานายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างมีความสุ ขในการทางานใน
ประเด็นคาถามเรื่ องท่านและเพื่อนร่ วมงานมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.03,
S.D.= 1.132) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงานในเรื่ อง
ต่าง ๆ เป็ นอย่างดี (  =3.91, S.D.= 1.002) ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างมีความสุ ขในการทางานน้อยที่สุด
คือประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้รับการสนับสนุ นและเอาใจใส่ จากเพื่อนร่ วมงาน (  =3.46, S.D.=
1.084) ส่ วนด้านความรักในงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยมอยู่ในระดับมาก (  =3.95, S.D.= 0.241)
เมื่อพิจารณานายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างมีความสุ ขในการทางานในประเด็นคาถามเรื่ องท่าน
สามารถปฎิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.65,
S.D.= 0.680) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงานในเรื่ อง
ต่าง ๆ เป็ นอย่างดี (  =3.91, S.D.= 1.002) ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างมีความสุ ขในการทางานน้อยที่สุด
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คือประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้รับการสนับสนุ นและเอาใจใส่ จากเพื่อนร่ วมงาน (  =3.46, S.D.=
1.084) ส่ วนด้านค่านิ ยมร่ วมขององค์กร โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยมอยู่ในระดับมาก (  =4.15, S.D.=
0.303) เมื่อพิจารณานายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างมีความสุ ขในการทางานในประเด็นคาถามเรื่ อง
ท่านมีความเชื่อว่าตนเองสามารถทางานได้อย่างคุม้ ค่อและเกิดประโยชน์สูงสุ ดมากกว่าประเด็นอื่น
ๆ (  =4.51, S.D.= 0.830) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องท่านรั บรู ้ ถึงคุ ณค่าของการบรรลุ ใน
ผลสาเร็ จของงานร่ วมกัน (  =4.49, S.D.= 0.830) ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างมีความสุ ขในการทางาน
น้อยที่สุดคือประเด็นคาถามเรื่ องท่านยึดถือเป้ าหมายและคุ ณต่อขององค์กรประหนึ่งเป็ นเป้ าหมาย
ของตัวท่านเอง (  =3.65, S.D.= 0.920) ส่ วนด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ย
มอยูใ่ นระดับมาก (  =4.12, S.D.= 0.221) เมื่อพิจารณานายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างมีความสุ ขใน
การทางานในประเด็นคาถามเรื่ องท่านตระหนักว่าท่านมีอิสระในการปกครองตนเองในการอยูใ่ น
สังคมทั้งการทางานและชี วิตส่ วนตัวมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.89, S.D.= 0.320) รองลงมาคือ
ประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีชีวิตที่มีความสมดุ ลระหว่างชี วิตส่ วนตัวและชี วิตการทางาน (  =4.47,
S.D.= 0.748) ส่ วนเรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างมีความสุ ขในการทางานน้อยที่สุดคือประเด็นคาถามเรื่ องท่าน
ตระหนักว่างานที่ท่านทามีความเจริ ญก้าวหน้าในตนเอง มีโอกาสพัฒนาและเปิ ดรับประสบการณ์
ใหม่อย่างต่อเนื่ อง (  =3.51, S.D.= 0.696) ส่ วนด้านระดับความสุ ขในการทางาน โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.92, S.D.= 0.263) เมื่อพิจารณานายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างมี
ความสุ ขในการทางานในประเด็นคาถามเรื่ องท่านทางานด้วยความเต็มใจทั้งงานของตนเองและงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ทาร่ วมกับบุคคลอื่นมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.66, S.D.= 0.597) รองลงมา
คือประเด็นคาถามเรื่ องท่านรู ้ สึกมีความสุ ขกับการทางานในองค์กรนี้ (  =4.22, S.D.= 0.956) ส่ วน
เรื่ องที่กลุ่มตัวอย่างมีความสุ ขในการทางานน้อยที่สุดคือประเด็นคาถามเรื่ องงานที่ท่านทามีผลงานที่
ออกมาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ (  =3.47, S.D.= 0.502)
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานความสุ ขในการทางานของข้ าราชการตารวจ กองบังคับการ
ตารวจสั นติบาล 4 จาแนกตามลักษณะบุคคล
การทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ข้า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การต ารวจสั น ติ บ าล 4 ที่ มี
ระดับชั้นยศต่างกันมีความสุ ขในการทางาน ไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ด้าน
เมื่อพิจารณานายด้านพบว่าการทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการตารวจ กองบังคับการ
ตารวจสันติบาล 4 ที่มีระดับชั้นยศต่างกันมีความสุ ขในการทางาน ด้านผูน้ า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่ องผูน้ าของท่านสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของ
องค์การให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเข้าใจได้อย่างชัดเจน ผูน้ าของท่านสร้างพลังใจและการมองโลกในแง่ดี
ให้แก่ทีมหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูน้ าของท่านมีความจริ งทางานด้วยความโปร่ งใส่ และมีความ
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น่าเชื่อถือ ส่ วนด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในประเด็นคาถามเรื่ องผูน้ าของท่านให้ความใส่ ใจกับทีมหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทั้งด้านการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ ความสาเร็ จและการเติบโตในสายงาน และผู้นาของท่านให้ความสาคัญกับการพัฒนาที ม
หรื อผู ้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาเพื่ อ ที่ จ ะดึ ง ความสามารถของแต่ ล ะนายออกมาและสามารถแสดง
ความสามารถได้อย่างเต็มที่ ส่ วนด้านความสัมพันธ์ ในที่ทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงานในเรื่ องต่าง ๆ
เป็ นอย่างดี ท่านได้รับการสนับสนุ นและเอาใจใส่ จากเพื่อนร่ วมงาน และท่านมี ความรู ้ สึกดี สนุ ก
เพลิ ดเพลินเมื่อทางานร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานของท่าน ส่ วนด้านความรักในงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ในประเด็ น ค าถามเรื่ อ งท่ า นสามารถปฎิ บ ัติ ห น้า ที่ ต ามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ท่านรู ้สึกพึงพอใจ และเพลิดเพลินในงานที่ทาเป็ นประจา งานที่
ท่านทาในปั จจุบนั มีความน่าสนใจอย่างมาก ท่านรักในงานที่ท่านทาเป็ นอย่างมาก ท่านรู ้สึกว่างานที่
ทาท้าทายและน่ าทาเป็ นอย่างมาก ท่านรู ้สึกว่าท่านสามารถสร้างสรรสิ่ งใหม่ ๆ ในการทางานของ
ท่านได้เสมอ ท่านสามารถควบคุ มงานที่ทาได้เป็ นอย่างดี และท่านภูมิใจกับตาแหน่ งงานปั จจุบนั
ของท่ าน ส่ วนด้านค่ านิ ย มร่ วมขององค์กร แตกต่ างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ใน
ประเด็นคาถามเรื่ องท่านรับรู ้ ถึงคุ ณค่าของการบรรลุ ในผลสาเร็ จของงานร่ วมกัน และท่านยึดถื อ
เป้ าหมายและคุณต่อขององค์กรประหนึ่ งเป็ นเป้ าหมายของตัวท่านเอง ส่ วนด้านคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ประเด็นคาถาม และสาหรับ
ด้านระดับความสุ ข ในการทางาน ไม่ แตกต่า งกันอย่างมี นัย สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในทุ ก ๆ
ประเด็นคาถาม
การทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 ที่มีอายุ
ต่างกันมีความสุ ขในการทางานของ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้าน
ผูน้ า ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ความสัมพันธ์ในที่ทางาน ความรักในงาน ค่ คุณภาพชี วิตใน
การทางาน
การทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ข้า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การต ารวจสั น ติ บ าล 4 ที่ มี
สถานภาพสมรสต่างกันมีความสุ ขในการทางานของ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เฉพาะด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ความสัมพันธ์ในที่ทางาน และคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน
การทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความสุ ขในการทางานของ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
เฉพาะด้านผูน้ า ความสัมพันธ์ในที่ทางาน และความรักในงาน
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การทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 ที่มีนายได้
ต่อเดื อนต่างกันมี ความสุ ขในการทางานของ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
เฉพาะด้านผูน้ า ความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน ความสัมพันธ์ในที่ทางาน ความรักในงาน และ
คุณภาพชีวติ ในการทางาน
การทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ข้า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การต ารวจสั น ติ บ าล 4 ที่ มี
ระยะเวลาปฏิ บตั ิงานข้าราชการตารวจต่างกันมี ความสุ ขในการทางานของ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน และคุณภาพชีวติ ในการทางาน

อภิปรายผล
จากการวิจยั อภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ยความสุ ขในการทางานของข้าราชการตารวจ กองบังคับ
การตารวจสันติบาล 4 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณานายด้านพบว่าข้าราชการตารวจ
กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 มีความสุ ขในการทางานในด้านค่านิ ยมร่ วมขององค์กรมากกว่า
ด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่ องท่านมีความเชื่ อว่าตนเองสามารถทางานได้อย่างคุ ม้ ค่อและเกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด รองลงมาคือด้านผูน้ า โดยเฉพาะเรื่ องผูน้ าของท่านมีความจริ งทางานด้วยความโปร่ งใส่ และมี
ความน่ าเชื่ อถื อ ด้านคุณภาพชีวิตในการทางานโดยเฉพาะเรื่ องท่านตระหนักว่าท่านมีอิสระในการ
ปกครองตนเองในการอยู่ใ นสั ง คมทั้ง การท างานและชี วิตส่ วนตัว ด้านความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ น
ร่ วมงานโดยเฉพาะเรื่ องท่านมีผบู ้ งั คับบัญชาในสายงานที่ดี ด้านความรักในงานโดยเฉพาะเรื่ องท่าน
สามารถปฎิ บตั ิ หน้าที่ ตามที่ ไ ด้รับมอบหมายได้อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ ด้านระดับความสุ ขในการ
ทางานโดยเฉพาะเรื่ องท่านทางานด้วยความเต็มใจทั้งงานของตนเองและงานที่ได้รับมอบหมายให้
ทาร่ วมกับบุคคลอื่น ส่ วนด้านที่ขา้ ราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 มีความสุ ขในการ
ทางานน้อยที่สุดคือความสัมพันธ์ในที่ทางานโดยเฉพาะเรื่ องท่านได้รับการสนับสนุ นและเอาใจใส่
จากเพื่อนร่ วมงาน สาหรับการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่ าข้าราชการตารวจ กองบังคับการ
ตารวจสันติบาล 4 ที่มีระดับชั้นยศต่างกันมีความสุ ขในการทางาน ไม่แตกต่างกัน ในทุก ๆ ด้าน
ส่ วนด้านอายุต่างกันมีความสุ ขในการทางานของ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เฉพาะด้า นผูน้ า ความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นร่ วมงาน ความสั มพันธ์ ใ นที่ ท างาน ความรั ก ในงาน ค่
คุณภาพชีวิตในการทางาน ส่ วนด้านสถานภาพสมรสต่างกันมีความสุ ขในการทางานของ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ความสัมพันธ์
ในที่ทางาน และคุณภาพชีวติ ในการทางาน ส่ วนด้านระดับการศึกษาต่างกันมีความสุ ขในการทางาน
ของ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านผูน้ า ความสัมพันธ์ในที่ทางาน
และความรักในงาน ส่ วนด้านนายได้ต่อเดือนต่างกันมีความสุ ขในการทางานของ แตกต่างกันอย่าง
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มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านผูน้ า ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ความสัมพันธ์ในที่
ทางาน ความรักในงาน และคุณภาพชีวติ ในการทางาน และสาหรับข้าราชการตารวจ กองบังคับการ
ตารวจสันติบาล 4 ที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานข้าราชการตารวจต่างกันมี ความสุ ขในการทางานของ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสัมพันธ์ในที่ทางาน และคุณภาพ
ชีวติ ในการทางาน

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิ จยั ที่ จะเห็ นได้ว่า ความสุ ข เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญส าหรั บ ชี วิต คนเรา การงานและ
ครอบครัวถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งสาหรับทุกคน เพราะว่าถ้าการงานเป็ นไปได้ดว้ ยดี ประสพ
ความสาเร็ จ ก็ยอ่ มพลอยทาให้ครอบครัวราบรื่ นมีความสุ ขตามไปด้วย ในขณะเดียวกันถ้าครอบครัว
ราบรื่ นมีความสุ ข ก็ยอ่ มพลอยทาให้การทางานมีความสุ ขและประสพผลสาเร็ จได้ง่าย โดยที่คนเรา
จะให้ความสาคัญกับความสุ ขภายนอกมากกว่าความสุ ขภายในเพราะสัมผัสจับต้องได้ง่ายและเห็ น
ได้ชดั นอกจากนี้ ยงั แสดงให้เห็นว่า คนเราทุกคนที่มาเกิดมาย่อมมีเป้ าหมายคือความสุ ขด้วยกัน
ทั้งนั้น ไม่วา่ คนนั้นจะเป็ นปุถุชนคนธรรมดาหรื ออริ ยชนก็ตาม เนื่ องด้วยปุถุชนคนธรรมดาก็มีความ
ต้องการความสุ ขตามที่ตนเองจะหามาได้ที่เรี ยกว่า โลกิยสุ ข ส่ วนอริ ยชนก็มีความต้องการความสุ ข
ที่เกิดจากการปฏิบตั ิที่เรี ยกว่า โลกุตตรสุ ข เช่นเดียวกัน ดังนั้นความสุ ขจึงเป็ นเป้ าหมายที่สาคัญที่ทุก
คนปรารถนาที่จะประสพและปรารถนาที่จะเสวยสุ ขให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ในขณะที่
ยังมีชีวติ อยู่ ดังนั้นผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 ควรจะต้อง
1. ผูน้ า ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4 ต้องสามารถ
สร้างพลังใจและการมองโลกในแง่ดีให้แก่ทีมหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
2. ความสั มพันธ์ ก ับเพื่ อนร่ วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ กองบังคับการ
ตารวจสันติบาล 4 สามารถผลักดันให้ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเกิ ดความกระตื อรื อร้ นในการทางาน ให้
ความสาคัญกับความสาเร็ จที่เกิดขึ้นและให้รางวัลกับทีมกรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
เกิดขึ้น
3. ความสั ม พัน ธ์ ใ นที่ ท างาน ผู้บ ัง คับ บัญ ชาของข้า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การ
ตารวจสันติบาล 4 ต้องส่ งเสริ มการทางานที่ขา้ ราชการสามารถได้รับการสนับสนุนและเอาใจใส่ จาก
เพื่อนร่ วมงาน
4. ความรักในงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4
ต้องส่ งเสริ มการทางานที่ทาให้ขา้ ราชการรู้สึกพึงพอใจ และเพลิดเพลินในงานที่ทาเป็ นประจา งาน

13
ที่ทาในปั จจุบนั มี งานที่ทาท้าทายและน่ าทาเป็ นอย่างมาก ควบคุ มงานที่ทาได้เป็ นอย่างดี ภูมิใจกับ
ตาแหน่งงานปั จจุบนั
5. ค่ า นิ ย มร่ วมขององค์ ก ร ผู้บ ั ง คับ บั ญ ชาของข้ า ราชการต ารวจ กองบัง คั บ การ
ตารวจสันติบาล 4 ต้องส่ งเสริ มและสับสนุ นการทางานให้ทุกคนยึดถื อเป้ าหมายและคุ ณต่อของ
องค์กรประหนึ่งเป็ นเป้ าหมาย
6. คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน ผู้บ ัง คับ บัญ ชาของข้า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การ
ตารวจสันติบาล 4 ต้องมีนโยบายที่ชดั เจนเพื่อให้การทางานมีความเจริ ญก้าวหน้าในตนเอง มีโอกาส
พัฒนาและเปิ ดรับประสบการณ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
7. ระดับ ความสุ ข ในการท างาน ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาของข้า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การ
ตารวจสันติบาล 4 ต้องสนับสนุ นการทางานที่ก่อให้เกิดผลงานที่ออกมาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพบรรลุ
เป้ าหมายที่วางไว้
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึ ก ษาเรื่ องความสุ ข ในการท างานของข้า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การ
ต ารวจสั น ติ บ าล 4 ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บระหว่ า งข้ า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การ
ตารวจสันติบาล 4กับข้าราชการตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล หน่วยอื่น ๆ
2. ควรมีการศึกษาเรื่ องปั ญหาและอุปสรรคในการทางานของข้าราชการตารวจ กองบังคับ
การตารวจสันติบาล 4
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งความต้อ งการฝึ กอบรมของข้า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การ
ตารวจสันติบาล 4
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งแรงจู ง ใจในการท างานของข้า ราชการต ารวจ กองบัง คับ การ
ตารวจสันติบาล 4 เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการทางานของข้าราชการ
ตารวจ กองบังคับการตารวจสันติบาล 4

