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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัย เ ร่ืองความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบระดบัความสุขในการท างานของ
ขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 ตามลกัษณะส่วนบุคคล ประชากร ท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 จ  านวน 91 นาย เก็บตวัอยา่งโดยใช้
ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครซ่ี (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ได้ขนาดตวัอย่าง
จ านวน 79 นาย เป็นประทวน 18 นาย สัญญาบตัร 61 นาย กลุ่มตวัอย่างมีระดับชั้นยศเป็นชั้น
ประทวน จ านวน 61 นาย เป็นชั้นสัญญาบตัร จ านวน 18 นาย ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี 
จ านวน 27 นาย และอายอุยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี จ  านวน 27 นาย รองลงมามีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี จ านวน 
13 นาย และนอ้ยท่ีสุดมีอายมุากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป จ านวน 12 นาย กลุ่มตวัอยา่งสมรสแลว้ จ  านวน 55 
นาย รองลงมาเป็นโสด จ านวน 15 นาย และนอ้ยท่ีสุดกลุ่มตวัอยา่งเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง จ านวน 9 นาย 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 45 นาย รองลงมาจบการศึกษาระดบั
ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 19 นาย และน้อยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 15 
นาย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีนายไดต่้อเดือนมากกวา่ 35,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 27 นาย รองลงมามี
นายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 24 นาย และนอ้ยท่ีสุดมีนายไดต่้อเดือนนอ้ย
กวา่ 15,000 บาท จ านวน 13 นาย และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี 
จ  านวน 31 นาย รองลงมามีระยะเวลาปฏิบติังานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี จ  านวน 25 นาย และนอ้ยท่ีสุด
มีระยะเวลาปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป จ านวน 9 นาย  
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ผลการวิจยัโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉล่ียความสุขในการท างานของขา้ราชการต ารวจ กอง
บงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณานายดา้นพบวา่ขา้ราชการ
ต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 มีความสุขในการท างานในดา้นค่านิยมร่วมขององค์กร
มากกว่าด้านอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองท่านมีความเช่ือว่าตนเองสามารถท างานได้อย่างคุม้ค่อและเกิด
ประโยชน์สูงสุด รองลงมาคือดา้นผูน้ า โดยเฉพาะเร่ืองผูน้ าของท่านมีความจริงท างานดว้ยความ
โปร่งใส่และมีความน่าเช่ือถือ ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานโดยเฉพาะเร่ืองท่านตระหนกัวา่ท่านมี
อิสระในการปกครองตนเองในการอยูใ่นสังคมทั้งการท างานและชีวติส่วนตวั ดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะเร่ืองท่านมีผูบ้งัคบับญัชาในสายงานท่ีดี ดา้นความรักในงานโดยเฉพาะ
เร่ืองท่านสามารถปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดา้นระดบัความสุขใน
การท างานโดยเฉพาะเร่ืองท่านท างานดว้ยความเต็มใจทั้งงานของตนเองและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหท้ าร่วมกบับุคคลอ่ืน ส่วนดา้นท่ีขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 มีความสุขใน
การท างานนอ้ยท่ีสุดคือความสัมพนัธ์ในท่ีท างานโดยเฉพาะเร่ืองท่านไดรั้บการสนบัสนุนและเอาใจ
ใส่จากเพื่อนร่วมงาน 

จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายไดว้า่ขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 
ท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนัมีความสุขในการท างาน ไม่แตกต่างกนั ในทุก ๆ ดา้น ส่วนดา้นอายุต่างกนัมี
ความสุขในการท างานของ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นผูน้ า 
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน ความรักในงาน ค่ คุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ส่วนดา้นสถานภาพสมรสต่างกนัมีความสุขในการท างานของ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน และ
คุณภาพชีวติในการท างาน ส่วนดา้นระดบัการศึกษาต่างกนัมีความสุขในการท างานของ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นผูน้ า ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน และความรักในงาน 
ส่วนดา้นนายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความสุขในการท างานของ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เฉพาะดา้นผูน้ า ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน ความรักใน
งาน และคุณภาพชีวิตในการท างาน และส าหรับขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 
ท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานขา้ราชการต ารวจต่างกนัมีความสุขในการท างานของ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน และคุณภาพชีวติในการท างาน 
ข้อเสนอแนะการศึกษาค ร้ัง น้ีผู ้น า  ผู ้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4 ตอ้งสามารถสร้างพลงัใจและการมองโลกในแง่ดีให้แก่ทีมหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ส่วนความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู ้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4 สามารถผลกัดนัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน ให้
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ความส าคญักบัความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนและให้รางวลักบัทีมกรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
เกิดข้ึน ส่วนความสัมพันธ์ในท่ีท างาน ผู ้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4 ตอ้งส่งเสริมการท างานท่ีขา้ราชการสามารถไดรั้บการสนบัสนุนและเอาใจใส่จาก
เพื่อนร่วมงาน ส่วนความรักในงาน ผู ้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4 ตอ้งส่งเสริมการท างานท่ีท าให้ขา้ราชการรู้สึกพึงพอใจ และเพลิดเพลินในงานท่ี
ท าเป็นประจ า งานท่ีท าในปัจจุบนัมี งานท่ีท าทา้ทายและน่าท าเป็นอยา่งมาก ควบคุมงานท่ีท าไดเ้ป็น
อย่างดี ภูมิใจกบัต าแหน่งงานปัจจุบนั ส่วนค่านิยมร่วมขององค์กร ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการ
ต ารวจ กองบงัคับการต ารวจสันติบาล 4 ต้องส่งเสริมและสับสนุนการท างานให้ทุกคนยึดถือ
เป้าหมายและคุณต่อขององค์กรประหน่ึงเป็นเป้าหมาย ส่วนคุณภาพชีวิตในการท างาน 
ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 ตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจนเพื่อให้
การท างานมีความเจริญก้าวหน้าในตนเอง มีโอกาสพฒันาและเปิดรับประสบการณ์ใหม่อย่าง
ต่อเน่ือง ส่วนระดับความสุขในการท างาน ผูบ้งัคบับญัชาของข้าราชการต ารวจ กองบงัคบัการ
ต ารวจสันติบาล 4 ตอ้งสนบัสนุนการท างานท่ีก่อให้เกิดผลงานท่ีออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้
 

ภูมหิลงั 
จากสถานการณ์ และสภาพสังคมในโลกปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่

จะเป็นโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การพฒันาดา้นนวตักรรมต่างๆ ท าให้การ
ด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคลเปล่ียนแปลงไป มีการปรับตวัตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดของชีวิต 
ส่งผลให้คนจ านวนมากเกิดความเครียดในการท่ีตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์และปัญหาต่างๆ จนท าให้
ความสุขในการด ารงชีวติลดลง ท าใหเ้ป็นปัญหาทางสุขภาพจิต จนเกิดการเจ็บป่วยทางจิตได ้ดงันั้น
ความสุขของคนจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการปฏิบติัภารกิจในชีวิตประจ าวนัของแต่ละคน ไม่วา่
จะเป็นเร่ืองส่วนตวั หรือเร่ืองของการท างาน ดงันั้นทุกคนจึงตอ้งการแสวงหาส่ิงท่ีท าให้ตนเองนั้น
ผอ่นคลายความกดดนั เกิดความรู้สึกภายในจิตใจท่ีเรียกวา่ ความสุข ไม่ว่าจะเป็นความสุขในชีวิต
ส่วนตวั ความสุขในชีวติการท างาน หรือแมแ้ต่ชีวติในสั่งคมทัว่ไปก็ตาม  ความสุขในการท างานถือ
เป็นส่ิงท่ีน่าพึงประสงคข์องคนทุกระดบัในองคก์ร ตั้งแต่ผูบ้ริหาร จนถึงพนกังาน เพราะในแต่ละ
วนันั้นคนส่วนใหญ่ใชเ้วลาหมดไปกบัการท างาน มีปัจจยัหลายประการท่ีเป็นปัจจยัท่ีสร้างให้คนใน
องค์กรมีความสุขได ้ซ่ึงท่ีผ่านมานั้นมีงานวิจยัในต่างประเทศไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมในการ
มองความสุขในองคก์ารท่ีต่างกนั เช่น องคก์รแห่งสุขภาวะท่ีดี (Healthy Organization) องคก์รแห่ง
ความสุข (Happy Workplace) จิตวิญญาณแห่งองคก์าร (Spirituality Organization) คุณภาพชีวิตใน
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การท างาน (Quality of Work Life) ภาวะอยูเ่ยน็เป็นสุข (Well-being) การจดัการกบัความเครียด 
(Stress Management) ความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร (Employee Engagement) ความพึง
พอใจในงาน (Job Satisfaction) องคก์รท่ีมีความยืดหยุน่ (Flexible Organization) และความสมดุล
ระหวา่งชีวติกบัการท างาน (Work life Balance) องคก์รท่ีประสบความส าเร็จได ้ปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยั
หน่ึงท่ีเป็นตวัผลกัดนัและมองขา้มไม่ไดเ้ลยก็คือ ปัจจยัแห่งความสุข ชีวิตคนท างานไม่มีใครท่ีไม่
ตอ้งการความสุข เพราะความสุขท่ีเกิดข้ึนเป็นเสมือนน ้ าหล่อเล้ียงให้พฤติกรรมคนปรับเปล่ียนและ
พฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน อนัน าไปสู่ผลการปฏิบติังานตามท่ีองคก์รตอ้งการ ดงันั้นความสุขจึงเป็นส่ิง
ท่ีทุกคนแสวงหา ดงันั้นองคก์รท่ีตอ้งการจะประสบความส าเร็จก็ตอ้งสามารถบริหารและทราบถึง
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างานของคนท างานท่ีอยู่ในองค์กรให้ได้ด้วย จะเห็นได้ว่าถ้า
บุคลากรในองค์กรมีความสุขในการท างานจะส่งผลดีต่อทั้งตนเอง ต่องานและต่อองคก์ร กล่าวคือ 
บุคลากรท่ีมีความสุขท าใหมี้สุขภาพจิตท่ีดี ส่งผลให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการท างาน
น าไปสู่การพฒันาขององคก์ร 

การสร้างความสุขในท่ีท างานถือว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีท าให้การบริหารองค์กร
เป็นไปดว้ยความราบร่ืน เน่ืองจากการท่ีคนในองค์กร มีความสุขจะเป็นการเพิ่มทั้งปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม ลดความเครียดและความขดัแยง้ 
ในองค์กร ซ่ึงช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ความสุขในการท างานส่งผลถึงประสิทธิภาพในการท างานและความสัมพนัธ์ทางสังคมภายในและ
ภายนอกองคก์ร เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีทุกคนในองคก์รมีความตอ้งการท่ีจะให้เกิดข้ึน เพราะในแต่ละวนั 
คนส่วนใหญ่จะใชเ้วลาไปกบัการท างาน ความสุขท่ีทุกคนจะไดจ้ากการท างานคือความสุขจากการ
ด ารงชีวิตท่ีเหมาะสม มีผลงานท่ีดี มีความมัน่คงในอาชีพไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดี เกิด
ความรู้สึกวา่ตวัเองเป็นคนท่ีมีคุณค่าต่อองคก์ร มีความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานและผูบ้ริหารท่ีดีข้ึน 
มีแรงจูงใจในการท างานมากข้ึน มีความรู้ในการพฒันาคุณภาพชีวิต น าไปเผยแพร่ต่อครอบครัว 
ชุมชน และส่ิงท่ีองค์กรได้จากการท่ีมีพนักงานมีความสุขในท่ีท างานคือพนักงานจะสามารถ
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากมีความรักและผูกพนัในงาน ลดพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค ์เกิดการแสดงออกในทางท่ีดีต่อองคก์ร การสร้างบรรยากาศให้เกิดความสุขในการท างาน
เป็นประโยชน์ทั้งผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเช่ือวา่ คนท่ีมีความสุขหรือองคก์รท่ีมี
บรรยากาศแห่งความสุขจะมีพลงัอนัยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ผลงานซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดท่ีจะ
ผลกัดนัให้งานส าเร็จ บุคคลจะมีความสุขหรือไม่มีความสุข ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลไม่ไดมี้เพียงปัจจยั
เดียวเท่านั้นแต่พื้นฐานของความสุขยงัรวมไปถึงปัจจยัดา้นสภาพแวดล้อม และปัจจยัภายในตวั
บุคคลดว้ย ดงันั้นในการท่ีจะสร้างความสุขให้เกิดข้ึนจึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มให้ครบดา้น
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เพื่อให้เกิดความสุขท่ีแทจ้ริง อนัจะส่งผลให้ตวับุคคลนั้นมีความสุขในชีวิตเพราะมนุษยทุ์กคนต่าง
ปรารถนา ท่ีจะมีชีวิตท่ีมีความสุข ซ่ึงการท าให้ตนเอง มีความสุขนั้น การท างานถือเป็นส่ิงส าคญั
ท่ีสุดท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงความสุขสมบูรณ์ ในชีวิตของแต่ละบุคคล ดงันั้นหากเราช่วยกนัสร้างความสุข
ในวงท่ีแคบข้ึนคือความสุขจากการท างาน โดยการสร้างตวัช้ีวดั ท่ีครอบคลุมเหมาะสมโดยมี
เป้าหมายในการสร้าง “ความสุขมวลรวมของการท างาน” ให้เกิดข้ึนในทุกๆ องคก์ร ในแบบท่ี
เหมาะสมกบัองคกร์ของตนเอง เม่ือน าผลการวดัท่ีไดม้าประมวลรวมกนัเขา้ก็น่าจะสามารถสะทอ้น
ความอยูดี่มีสุข คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไดท้างหน่ึงเช่นกนั การสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวติและความสุขของคนท างาน จึงเป็นเป้าหมายส าคญัของหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีจะตอ้งส่งเสริม
ให้คนท างานเป็นแรงงานคุณภาพและมีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ คุณภาพชีวิต 
การท างานและความสุขอยา่งไรก็ตาม จากพลวตัของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในระดบัประเทศ ภูมิภาคและระดบัโลก ท าให้มาตรการในการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวติและความสุข ของคนไทยท่ีเคยใชไ้ดผ้ลในทศวรรษท่ีผา่นมามีประสิทธิภาพ
ไม่เพียงพอ จึงตอ้งการนวตักรรมใหม่ และตอ้งการภาคีเครือข่ายทุกระดบัทั้งในประเทศ ภูมิภาคและ
ระดบัโลกเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ทุกวชิาชีพปฏิเสธผลกระทบท่ีตามมาไม่ได ้เช่นเดียวกนั  

เจา้หน้าท่ีต ารวจถือวา่มีบทบาทส าคญัเป็นอยา่งมากในการบ ารุงทุกข ์ ด ารงสุขของราษฎร 
จึงท าให้ผูบ้งัคบับญัชามีการก าหนดนโยบายในการพฒันาขา้ราชการต ารวจให้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วย
ความเต็มใจเต็มความสามารถ และมีความสุขในการปฏิบติัหนา้ท่ี ซ่ึงในหลกัพฤติกรรมศาสตร์นั้น 
บุคคลในองคก์รต่างๆ จะปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความเต็มใจ ปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีช่วยผลกัดนั
และจะมองขา้มไปไม่ไดคื้อความสุขของพนกังาน เม่ือเจา้หนา้ท่ีต ารวจมีความสุขในการท างานก็จะ
มีพลงัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือน และผลกัดนัเพื่อให้สถาบนัต ารวจเกิดการด าเนินการตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การท่ีสถาบนัต ารวจจะพฒันาไปขา้งหน้า  ความพึง
พอใจในการท างานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของ
บุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน และ ไดรั้บผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคล
เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานนั้นๆ เกิดขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการท างานทั้งส้ิน ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะส่งผลต่อความส าเร็จและความ
เป็นไปไดต้ามเป้าหมายขององคก์รนั้น ๆ ซ่ึงองคป์ระกอบส าคญัของความพึงพอใจในการท างานคือ
ความสุขในการท างานซ่ึงประกอบดว้ย เงินเดือนค่าตอบแทน ลกัษณะงานท่ีท า ต าแหน่งหนา้ท่ีการ
งาน การบงัคบับญัชา ผูน้ า ผูบ้ริหารมีส่วนส าคญั และ การท างานเป็นทีมงาน 
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จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัในฐานะเจา้หนา้ท่ีต ารวจมีความสนใจศึกษาระดบัความสุขในการ
ท างานของขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐาน 
และเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสุขในการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจอนัจะส่งผลให้องคก์ร
มีเจา้หนา้ท่ีต ารวจปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ

ต ารวจสันติบาล 4 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 จ  านวน 

91 นาย เก็บตวัอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครซ่ี (Krejcie) และมอร์แกน 
(Morgan) ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 79 นาย เป็นประทวน 18 นาย สัญญาบตัร 61 นาย 

 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
การสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และคน้ควา้ จากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง แลว้ท าการร่างเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
1. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา และผลงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั ความสุขในการท างาน

ของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการต ารวจสันติบาล 4 เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม  

2. จดัท าร่างแบบสอบถาม น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
3. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขและเพิ่มเติมตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

  4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้ว เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากนั้น
ด าเนินการจดัท าเป็นแบบสอบถาม  

5. ตรวจสอบความเท่ียงตรงและน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบใช ้ (Try out) 
กบัลูกคา้ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แลว้น าไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 0.88 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

        1. ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง จากขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการ
ต ารวจสันติบาล 4 
            2. น าขอ้มูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  
 

สรุปผลการวจิัย 
ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากการวเิคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัชั้นยศเป็นชั้นประทวน จ านวน 61 นาย คิดเป็น

ร้อยละ 77.22 เป็นชั้นสัญญาบตัร จ านวน 18 นาย คิดเป็นร้อยละ 22.78 ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 
25 - 35 ปี จ านวน 27 นาย คิดเป็นร้อยละ 34.18 และอายุอยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี จ  านวน 27 นาย คิด
เป็นร้อยละ 34.18 รองลงมามีอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี จ านวน 13 นาย คิดเป็นร้อยละ 16.47 และนอ้ยท่ีสุด
มีอายมุากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป จ านวน 12 นาย คิดเป็นร้อยละ 15.19 กลุ่มตวัอยา่งสมรสแลว้ จ  านวน 55 
นาย คิดเป็นร้อยละ 69.62 รองลงมาเป็นโสด จ านวน 15 นาย คิดเป็นร้อยละ 18.99 และน้อยท่ีสุด
กลุ่มตวัอย่างเป็นหมา้ย/หย่าร้าง จ านวน 9 นาย คิดเป็นร้อยละ 11.39 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 45 นาย คิดเป็นร้อยละ 56.96 รองลงมาจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่
ปริญญาตรี จ านวน 19 นาย คิดเป็นร้อยละ 24.05 และนอ้ยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 
จ านวน 15 นาย คิดเป็นร้อยละ 18.99 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีนายไดต่้อเดือนมากกวา่ 35,000 บาท 
ข้ึนไป จ านวน 27 นาย คิดเป็นร้อยละ 34.18 รองลงมามีนายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 25,001 – 35,000 
บาท จ านวน 24 นาย คิดเป็นร้อยละ 30.38 และน้อยท่ีสุดมีนายไดต่้อเดือนน้อยกวา่ 15,000 บาท 
จ านวน 13 นาย คิดเป็นร้อยละ 16.46 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี 
จ  านวน 31 นาย คิดเป็นร้อยละ 47.69 รองลงมามีระยะเวลาปฏิบติังานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี จ  านวน 
25 นาย คิดเป็นร้อยละ 38.46 และนอ้ยท่ีสุดมีระยะเวลาปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป จ านวน 9 
นาย คิดเป็นร้อยละ 13.85 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ค่าเฉล่ียความสุขในการท างานของขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการ
ต ารวจสันติบาล 4 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.01, S.D.= 0.148)  เม่ือพิจารณานายดา้นกลุ่ม
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ตวัอย่างมีความสุขในการท างานในด้านค่านิยมร่วมขององค์กรมากกว่าด้านอ่ืน ( =4.15, S.D.= 
0.303) รองลงมาคือดา้นผูน้ า ( =4.14, S.D.= 0.362) ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน ( =4.12, S.D.= 
0.221) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ( =4.01, S.D.= 0.306) ดา้นความรักในงาน ( =3.95, 
S.D.= 0.241) ดา้นระดบัความสุขในการท างาน ( =3.92, S.D.= 0.263) และมีความสุขในการท างาน
นอ้ยท่ีสุดคือความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน ( =3.77, S.D.= 0.306) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณานายดา้นพบว่าขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 มีความสุข
ในการท างาน ด้านผูน้ า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียมอยู่ในระดบัมาก ( =4.14, S.D.= 0.362) เม่ือ
พิจารณานายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างมีความสุขในการท างานในประเด็นค าถามเร่ืองผูน้ าของ
ท่านมีความจริงท างานด้วยความโปร่งใส่และมีความน่าเช่ือถือมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.66, 
S.D.= 0.477) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองผูน้ าของท่านสามารถถ่ายทอดวิสัยทศัน์ขององคก์าร
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน ( =4.28, S.D.= 0.846) ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความสุข
ในการท างานน้อยท่ีสุดคือประเด็นค าถามเร่ืองผูน้ าของท่านสร้างพลงัใจและการมองโลกในแง่ดี
ให้แก่ทีมหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( =3.57, S.D.= 0.498) ส่วนด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.01, S.D.= 0.306) เม่ือพิจารณานายประเด็นค าถาม
กลุ่มตวัอย่างมีความสุขในการท างานในประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีผูบ้งัคบับญัชาในสายงานท่ีดี
มากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.81, S.D.= 0.482) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองผูน้ าของท่านให้
ความใส่ใจกบัทีมหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ี ความส าเร็จและการเติบโตในสาย
งาน ( =4.51, S.D.= 0.618) ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความสุขในการท างานนอ้ยท่ีสุดคือประเด็น
ค าถามเร่ืองผูน้ าของท่านสามารถผลกัดนัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน 
( =3.51, S.D.= 0.696) ส่วนดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียมอยูใ่นระดบัมาก 
( =3.77, S.D.= 0.515) เม่ือพิจารณานายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างมีความสุขในการท างานใน
ประเด็นค าถามเร่ืองท่านและเพื่อนร่วมงานมีมิตรภาพท่ีดีต่อกนัมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.03, 
S.D.= 1.132) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในเร่ือง
ต่าง ๆ เป็นอยา่งดี ( =3.91, S.D.= 1.002) ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความสุขในการท างานนอ้ยท่ีสุด
คือประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดรั้บการสนับสนุนและเอาใจใส่จากเพื่อนร่วมงาน ( =3.46, S.D.= 
1.084) ส่วนดา้นความรักในงาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียมอยู่ในระดบัมาก ( =3.95, S.D.= 0.241) 
เม่ือพิจารณานายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างมีความสุขในการท างานในประเด็นค าถามเร่ืองท่าน
สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.65, 
S.D.= 0.680) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในเร่ือง
ต่าง ๆ เป็นอยา่งดี ( =3.91, S.D.= 1.002) ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความสุขในการท างานนอ้ยท่ีสุด
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คือประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดรั้บการสนับสนุนและเอาใจใส่จากเพื่อนร่วมงาน ( =3.46, S.D.= 
1.084) ส่วนดา้นค่านิยมร่วมขององค์กร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียมอยู่ในระดบัมาก ( =4.15, S.D.= 
0.303) เม่ือพิจารณานายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งมีความสุขในการท างานในประเด็นค าถามเร่ือง
ท่านมีความเช่ือวา่ตนเองสามารถท างานไดอ้ยา่งคุม้ค่อและเกิดประโยชน์สูงสุดมากกวา่ประเด็นอ่ืน 
ๆ ( =4.51, S.D.= 0.830) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองท่านรับรู้ถึงคุณค่าของการบรรลุใน
ผลส าเร็จของงานร่วมกนั ( =4.49, S.D.= 0.830) ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความสุขในการท างาน
นอ้ยท่ีสุดคือประเด็นค าถามเร่ืองท่านยึดถือเป้าหมายและคุณต่อขององค์กรประหน่ึงเป็นเป้าหมาย
ของตวัท่านเอง ( =3.65, S.D.= 0.920) ส่วนดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
มอยูใ่นระดบัมาก ( =4.12, S.D.= 0.221) เม่ือพิจารณานายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งมีความสุขใน
การท างานในประเด็นค าถามเร่ืองท่านตระหนกัวา่ท่านมีอิสระในการปกครองตนเองในการอยูใ่น
สังคมทั้งการท างานและชีวิตส่วนตวัมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.89, S.D.= 0.320) รองลงมาคือ
ประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีชีวิตท่ีมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างาน ( =4.47, 
S.D.= 0.748) ส่วนเร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความสุขในการท างานนอ้ยท่ีสุดคือประเด็นค าถามเร่ืองท่าน
ตระหนกัว่างานท่ีท่านท ามีความเจริญกา้วหน้าในตนเอง มีโอกาสพฒันาและเปิดรับประสบการณ์
ใหม่อย่างต่อเน่ือง ( =3.51, S.D.= 0.696) ส่วนดา้นระดบัความสุขในการท างาน โดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.92, S.D.= 0.263) เม่ือพิจารณานายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งมี
ความสุขในการท างานในประเด็นค าถามเร่ืองท่านท างานดว้ยความเตม็ใจทั้งงานของตนเองและงาน
ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าร่วมกบับุคคลอ่ืนมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.66, S.D.= 0.597) รองลงมา
คือประเด็นค าถามเร่ืองท่านรู้สึกมีความสุขกบัการท างานในองคก์รน้ี ( =4.22, S.D.= 0.956) ส่วน
เร่ืองท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความสุขในการท างานนอ้ยท่ีสุดคือประเด็นค าถามเร่ืองงานท่ีท่านท ามีผลงานท่ี
ออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้( =3.47, S.D.= 0.502) 

ตอนที ่3 การทดสอบสมมติฐานความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4 จ าแนกตามลกัษณะบุคคล 

การทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการต ารวจ กองบังคับการต ารวจสันติบาล 4 ท่ีมี
ระดบัชั้นยศต่างกนัมีความสุขในการท างาน ไม่แตกต่างกนั ในทุก ๆ ดา้น 

เม่ือพิจารณานายดา้นพบว่าการทดสอบสมมติฐานพบวา่ขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการ
ต ารวจสันติบาล 4 ท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนัมีความสุขในการท างาน ดา้นผูน้ า แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถามเร่ืองผูน้ าของท่านสามารถถ่ายทอดวิสัยทศัน์ของ
องคก์ารใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน ผูน้ าของท่านสร้างพลงัใจและการมองโลกในแง่ดี
ให้แก่ทีมหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูน้ าของท่านมีความจริงท างานดว้ยความโปร่งใส่และมีความ
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น่าเช่ือถือ ส่วนดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ในประเด็นค าถามเร่ืองผูน้ าของท่านให้ความใส่ใจกบัทีมหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งดา้นการปฏิบติั
หน้าท่ี ความส าเร็จและการเติบโตในสายงาน และผู ้น าของท่านให้ความส าคญักบัการพฒันาทีม
หรือผู ้ใต้บังคับบัญชาเพื่อท่ีจะดึงความสามารถของแต่ละนายออกมาและสามารถแสดง
ความสามารถได้อย่างเต็มท่ี ส่วนดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานในเร่ืองต่าง ๆ 
เป็นอย่างดี ท่านได้รับการสนบัสนุนและเอาใจใส่จากเพื่อนร่วมงาน และท่านมีความรู้สึกดีสนุก
เพลิดเพลินเม่ือท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงานของท่าน ส่วนดา้นความรักในงาน แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในประเด็นค าถามเร่ืองท่านสามารถปฎิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท่านรู้สึกพึงพอใจ และเพลิดเพลินในงานท่ีท าเป็นประจ า งานท่ี
ท่านท าในปัจจุบนัมีความน่าสนใจอยา่งมาก ท่านรักในงานท่ีท่านท าเป็นอยา่งมาก ท่านรู้สึกวา่งานท่ี
ท าทา้ทายและน่าท าเป็นอยา่งมาก ท่านรู้สึกวา่ท่านสามารถสร้างสรรส่ิงใหม่ ๆ ในการท างานของ
ท่านไดเ้สมอ ท่านสามารถควบคุมงานท่ีท าไดเ้ป็นอย่างดี และท่านภูมิใจกบัต าแหน่งงานปัจจุบนั
ของท่าน ส่วนด้านค่านิยมร่วมขององค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน
ประเด็นค าถามเร่ืองท่านรับรู้ถึงคุณค่าของการบรรลุในผลส าเร็จของงานร่วมกนั และท่านยึดถือ
เป้าหมายและคุณต่อขององคก์รประหน่ึงเป็นเป้าหมายของตวัท่านเอง ส่วนดา้นคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุก ๆ ประเด็นค าถาม และส าหรับ
ด้านระดับความสุขในการท างาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุก ๆ 
ประเด็นค าถาม 

การทดสอบสมมติฐานพบว่าขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 ท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีความสุขในการท างานของ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้น
ผูน้ า ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน ความรักในงาน ค่ คุณภาพชีวิตใน
การท างาน   

การทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการต ารวจ กองบังคับการต ารวจสันติบาล 4 ท่ีมี
สถานภาพสมรสต่างกนัมีความสุขในการท างานของ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เฉพาะดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน และคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน 

การทดสอบสมมติฐานพบว่าขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 ท่ีมีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีความสุขในการท างานของ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะดา้นผูน้ า ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน และความรักในงาน 
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การทดสอบสมมติฐานพบวา่ขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 ท่ีมีนายได้
ต่อเดือนต่างกนัมีความสุขในการท างานของ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะด้านผูน้ า ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน ความรักในงาน และ
คุณภาพชีวติในการท างาน 

การทดสอบสมมติฐานพบว่าข้าราชการต ารวจ กองบังคับการต ารวจสันติบาล 4 ท่ีมี
ระยะเวลาปฏิบติังานขา้ราชการต ารวจต่างกนัมีความสุขในการท างานของ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน และคุณภาพชีวติในการท างาน 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจยัอภิปรายไดว้่าค่าเฉล่ียความสุขในการท างานของขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบั

การต ารวจสันติบาล 4 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณานายดา้นพบวา่ขา้ราชการต ารวจ 
กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 มีความสุขในการท างานในดา้นค่านิยมร่วมขององค์กรมากกว่า
ดา้นอ่ืนโดยเฉพาะเร่ืองท่านมีความเช่ือว่าตนเองสามารถท างานไดอ้ย่างคุม้ค่อและเกิดประโยชน์
สูงสุด รองลงมาคือดา้นผูน้ า โดยเฉพาะเร่ืองผูน้ าของท่านมีความจริงท างานดว้ยความโปร่งใส่และมี
ความน่าเช่ือถือ ดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานโดยเฉพาะเร่ืองท่านตระหนกัวา่ท่านมีอิสระในการ
ปกครองตนเองในการอยู่ในสังคมทั้งการท างานและชีวิตส่วนตวั ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน
ร่วมงานโดยเฉพาะเร่ืองท่านมีผูบ้งัคบับญัชาในสายงานท่ีดี ดา้นความรักในงานโดยเฉพาะเร่ืองท่าน
สามารถปฎิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านระดับความสุขในการ
ท างานโดยเฉพาะเร่ืองท่านท างานดว้ยความเต็มใจทั้งงานของตนเองและงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ท าร่วมกบับุคคลอ่ืน ส่วนดา้นท่ีขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 มีความสุขในการ
ท างานนอ้ยท่ีสุดคือความสัมพนัธ์ในท่ีท างานโดยเฉพาะเร่ืองท่านไดรั้บการสนบัสนุนและเอาใจใส่
จากเพื่อนร่วมงาน ส าหรับการทดสอบสมมติฐานอภิปรายไดว้า่าขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการ
ต ารวจสันติบาล 4 ท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนัมีความสุขในการท างาน ไม่แตกต่างกนั ในทุก ๆ ดา้น 
ส่วนดา้นอายุต่างกนัมีความสุขในการท างานของ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะด้านผูน้ า ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน ความรักในงาน ค่ 
คุณภาพชีวิตในการท างาน ส่วนดา้นสถานภาพสมรสต่างกนัมีความสุขในการท างานของ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์
ในท่ีท างาน และคุณภาพชีวติในการท างาน ส่วนดา้นระดบัการศึกษาต่างกนัมีความสุขในการท างาน
ของ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นผูน้ า ความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน 
และความรักในงาน ส่วนดา้นนายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความสุขในการท างานของ แตกต่างกนัอยา่ง
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มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นผูน้ า ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ในท่ี
ท างาน ความรักในงาน และคุณภาพชีวติในการท างาน และส าหรับขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการ
ต ารวจสันติบาล 4 ท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานขา้ราชการต ารวจต่างกนัมีความสุขในการท างานของ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความสัมพนัธ์ในท่ีท างาน และคุณภาพ
ชีวติในการท างาน 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจยัท่ีจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นส่ิงท่ีส าคัญส าหรับชีวิตคนเรา การงานและ

ครอบครัวถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งส าหรับทุกคน เพราะวา่ถา้การงานเป็นไปไดด้ว้ยดี ประสพ
ความส าเร็จ ก็ยอ่มพลอยท าใหค้รอบครัวราบร่ืนมีความสุขตามไปดว้ย ในขณะเดียวกนัถา้ครอบครัว
ราบร่ืนมีความสุข ก็ยอ่มพลอยท าให้การท างานมีความสุขและประสพผลส าเร็จไดง่้าย โดยท่ีคนเรา
จะให้ความส าคญักบัความสุขภายนอกมากกว่าความสุขภายในเพราะสัมผสัจบัตอ้งไดง่้ายและเห็น
ไดช้ดั นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นว่า คนเราทุกคนท่ีมาเกิดมาย่อมมีเป้ าหมายคือความสุขดว้ยกนั
ทั้งนั้น ไม่วา่คนนั้นจะเป็นปุถุชนคนธรรมดาหรืออริยชนก็ตาม เน่ืองดว้ยปุถุชนคนธรรมดาก็มีความ
ตอ้งการความสุขตามท่ีตนเองจะหามาไดท่ี้เรียกวา่ โลกิยสุข ส่วนอริยชนก็มีความตอ้งการความสุข
ท่ีเกิดจากการปฏิบติัท่ีเรียกวา่ โลกุตตรสุข เช่นเดียวกนั ดงันั้นความสุขจึงเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีทุก
คนปรารถนาท่ีจะประสพและปรารถนาท่ีจะเสวยสุขใหไ้ดน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าไดใ้นขณะท่ี
ยงัมีชีวติอยู ่ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 ควรจะตอ้ง 

1. ผูน้ า ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 ตอ้งสามารถ
สร้างพลงัใจและการมองโลกในแง่ดีใหแ้ก่ทีมหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

2. ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาของข้าราชการต ารวจ กองบงัคบัการ
ต ารวจสันติบาล 4 สามารถผลกัดนัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน ให้
ความส าคญักบัความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนและให้รางวลักบัทีมกรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้
เกิดข้ึน  

3. ความสัมพันธ์ในท่ีท างาน ผู ้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4 ตอ้งส่งเสริมการท างานท่ีขา้ราชการสามารถไดรั้บการสนบัสนุนและเอาใจใส่จาก
เพื่อนร่วมงาน  

4. ความรักในงาน ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 
ตอ้งส่งเสริมการท างานท่ีท าให้ขา้ราชการรู้สึกพึงพอใจ และเพลิดเพลินในงานท่ีท าเป็นประจ า งาน
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ท่ีท  าในปัจจุบนัมี งานท่ีท าทา้ทายและน่าท าเป็นอยา่งมาก ควบคุมงานท่ีท าไดเ้ป็นอยา่งดี ภูมิใจกบั
ต าแหน่งงานปัจจุบนั 

5. ค่านิยมร่วมขององค์กร ผู ้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4 ตอ้งส่งเสริมและสับสนุนการท างานให้ทุกคนยึดถือเป้าหมายและคุณต่อของ
องคก์รประหน่ึงเป็นเป้าหมาย 

6. คุณภาพชีวิตในการท างาน ผู ้บังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4 ตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจนเพื่อใหก้ารท างานมีความเจริญกา้วหนา้ในตนเอง มีโอกาส
พฒันาและเปิดรับประสบการณ์ใหม่อยา่งต่อเน่ือง 

7. ระดับความสุขในการท างาน ผูบ้ ังคับบัญชาของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4 ตอ้งสนบัสนุนการท างานท่ีก่อให้เกิดผลงานท่ีออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ในการศึกษาเ ร่ืองความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4กบัขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล หน่วยอ่ืน ๆ 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการท างานของขา้ราชการต ารวจ กองบงัคบั
การต ารวจสันติบาล 4 

3. ควรมีการศึกษาเร่ืองความต้องการฝึกอบรมของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4 

4. ควรมีการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ
ต ารวจสันติบาล 4 เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดรั้บมาใชใ้นการพฒันารูปแบบการท างานของขา้ราชการ
ต ารวจ กองบงัคบัการต ารวจสันติบาล 4 

 


