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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศกึษาองคก์รแห่งความสุขในการท างานของขา้ราชการต ารวจ

ในสงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภมู ิ2) เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัขององคก์รแห่งความสุขในการท างานทีแ่ตกต่างกนั
ตามปจัจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื 
ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิจ านวน  1884 คน ก าหนดขนาดตวัอย่างตามสูตรค านวณ
ของ Taro Yamane (Yamane: 1970) ไดท้ัง้สิน้จ านวน 330 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู คอื แบบสอบถาม 
สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหท์ดสอบ
หาค่าความแตกต่างค่าท ี(t-test)  การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Anova) เพื่อวเิคราะห์
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป เมื่อพบความแตกต่างผูว้จิยัจะวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบความแตกต่างนัน้เป็นรายคู่ โดยใชว้ธิผีลต่างนัยส าคญัน้อยทีสุ่ด (Least Significant Difference : 
LSD)  

จากผลการศึกษา พบว่า โดยส่วนใหญ่ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรจงัหวัดชัยภูมทิี่ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชาย อายุ 19-30 ปี  สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีต าแหน่งหน้าที่งาน
สอบสวน อายุงานน้อยกว่า 5 ปี และอตัราเงนิเดอืน 20,000 – 35,000 บาท พบว่า องคก์รแห่งความสุขในการ
ท างานของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมโิดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายด้าน 
พบว่า องค์กรแห่งความสุขในการท างานของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิด้าน Happy 
Soul (คุณธรรม) สูงทีสุ่ด  ดา้น Happy Money (ใชเ้งนิเป็น) ต ่าทีสุ่ด และดา้น Happy Body (สุขภาพด)ี และ
ดา้น Happy Relax (การผ่อนคลาย) ภาพรวมรองลงมาจากค่าเฉลีย่ต ่าที่สุด ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
ข้าราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิที่มปีจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งหน้าที่ และอายุงานต่างกนั พบว่า ข้าราชการต ารวจในสงักัดต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิ จะมรีะดบั
องคก์รแห่งความสุขแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนปจัจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ และ
อตัราเงนิเดอืนต่างกนั จะมรีะดบัองคก์รแห่งความสุขไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ค าส าคญั : องคก์รแห่งความสขุ สงักดัต ารวจภธูรเมืองชยัภมิู ข้าราชการต ารวจ 
 
 
 
 
Email: 6324101430@rumail.ru.ac.th 



 
 

 

ABSTRACT 
 
        This research aimed to 1) investigate about “Happy workplace” of the Chaiyaphum Provincial 
Police officers. 2) compare the level of happiness in Happy workplace between different working 
progress due to personal issues of Chaiyaphum Provincial Police officers. The population were 1884 
Chaiyaphum Provincial Police officers. The sample size was 330, calculated by Taro Yamane’s 
formula. The research instrument was questionnaire. The outcome was analyzed by  frequency , 
percentage, average, standard deviation , t- test and one-way analysis of variance  to analyze the 
difference between more than 2 groups of variance. If the researcher found the difference, the Least 
Significant Difference method will be used to analyze the outcome. 
 Most of the sample  are 19-30 years old men with single status, bachelor’s degree. Most of 
them are inquiry officers with less than 5 years of work experience. The salary  was  between 20,000-
35,000 baht.  
             The results from the questionnaire were as follow:  
              1.The level of happiness of happy workplace of Chaiyaphum Provincial Police is in great 
level. The component of happy workplace “ Happy soul” is  in the highest rank among other 
components . The lowest components rank were “Happy body” , “Happy Relax” and “Happy Money” 
respectively. “Happy money” was the lowest rank of all components. 
            2. The personal issues elaborated with the level of happiness were gender, age, education 
degree, position, work experience. These factors effects in level of significant 0.5.  There are no 
difference of level of happiness in martial status and salary in the level of significant 0.5 
Keywords: Happy Workplace, Chaiyaphum Provincial Police, Police Officer 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภูม ิ มหีลากหลายสายงาน ดงันี้ สายงานสอบสวน สาย
งานป้องกันและปราบปราม สายงานจราจร สายงานสืบสวน และสายงานธุรการ ในแต่ละสายงานก็จะ
รบัผดิชอบหน้าที่และมลีกัษณะการท างานที่แตกต่างกนั ท าให้ในแต่ละสายงานจะมปีญัหาในองค์กรที่ต่างกนั
ออกไป ปญัหาในภาพรวมของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิคอื การทีม่อบหมายงานให้
ขา้ราชการต ารวจมากกว่าหน้าที่ที่ได้รบั แต่ไม่มคี่าตอบแทนเพิม่ เช่น ต ารวจควบคุมฝูงชน จะใช้ข้าราชการ
ต ารวจในสงักดัมารบัหน้าทีเ่พิม่อกีหน้าทีห่นึ่ง หากมกีารชุมนุมแมจ้ะเป็นวนัพกัผ่อน เมื่อมรีายชื่อเขา้ควบคุมฝงู
ชน ก็ต้องไปปฏิบตัิหน้าที่แม้จะไม่มเีบี้ยเลี้ยงเพิ่มก็ตาม เพราะหากขดัขนืค าสัง่ ก็จะมโีทษตามมา รวมถึง
สวสัดกิารที่พกัของขา้ราชการต ารวจ(แฟลตต ารวจ)ที่ได้รบัไม่เท่ากนั เช่น ข้าราชต ารวจชัน้สญัญาบตัร หาก
ไมไ่ดท้ีพ่กัของขา้ราชการต ารวจ กส็ามารถเบกิค่าเช่าบา้นไดต้ามขัน้เงนิเดอืน แต่ขา้ราชการต ารวจชัน้ประทวน 



 
 

 

หากไม่ได้ที่พกัของข้าราชการต ารวจ ไม่สามารถเบกิค่าเช่าบ้านได้ ท าให้ต้องเสยีเงนิเช่าที่พกัเอง ในอตัรา
เงนิเดอืนทีน้่อยกว่า ท าใหช้วีติความเป็นอยูข่องขา้ราชการต ารวจชัน้ประทวนค่อนขา้งจะล าบาก   

ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิมปีญัหาหลายด้าน ทางดา้นสุขภาพ มขีา้ราชการ
ต ารวจบางส่วนทีป่ว่ย และไมส่ามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ที ่แต่กย็งัไดร้บัเงนิเดอืนปกต ิท าใหส้ายงานทีม่ขีา้ราช
ต ารวจทีเ่จบ็ป่วยขาดบุคลากรที่จะช่วยกนัท างานไดอ้ย่างเต็มก าลงัและต้องท างานหนักขึน้ ทัง้ในเรื่องของขัน้
เงินเดือนหรือการเลื่อนต าแหน่ง ที่ยงัมีการใช้เส้นสาย ท าให้ผู้ที่ตัง้ใจท างาน แต่ไม่มผีู้บังคับบัญชาคอย
สนบัสนุนเกดิความทอ้แทแ้ละขาดขวญัก าลงัใจในการท างาน ต่างกบัผูท้ีไ่ดไ้ปเป็นต ารวจตดิตามผูบ้งัคบับญัชา 
ทีไ่ม่ได้พบปะหรอืช่วยเหลอืประชาชนโดยตรง แต่ไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาตลอด ท าใหเ้กดิความ
ไม่เท่าเทยีม อกีทัง้ดา้นของผลตอบแทนทีน้่อย องค์กรมเีงนิสนับสนุนไม่เพยีงพอ ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดัคอืงาน
สอบสวน หมกึเครื่องพมิพแ์ละกระดาษ พนักงานสอบสวนต้องรวมเงนิสนับสนุนเอง ทัง้ทีเ่ป็นงานส่วนรวมและ
ตอ้งใชง้านอยูเ่สมอ หรอืแมแ้ต่เจา้หน้าทีส่ายตรวจทีต่อ้งจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัเหตุเอง เช่น เสือ้เกราะ กุญแจมอื 
เขม็ขดัยุทธวธิ ีเป็นต้น ในด้านของการเงนิ เงนิเดอืนที่ไม่เพยีงต่อการด ารงชวีติ อีกทัง้งานยงัเยอะเกินกว่า
ค่าตอบแทนทีไ่ดร้บั บางงานทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่กไ็มม่คี่าตอบแทนให ้ท าใหข้า้ราชการต ารวจเป็นหนี้กนัเยอะ 
และไม่สามารถจดัการการเงนิได้ด ีในเรื่องของน ้าใจ บางสายงานก็ไม่มนี ้าใจต่อกนั เช่น พนักงานสอบสวน
ออกไปตรวจทีเ่กดิเหตุจราจร ต้องการขอก าลงัเสรมิให้เจา้หน้าทีง่านจราจรเขา้มาช่วยจดัการจราจร กไ็ม่ได้ รบั
การช่วยเหลอื ท าใหเ้กดิรถตดิ ซึง่การท างานควรจะใหค้วามรว่มมอืกนั งานถงึจะออกมาสมบูรณ์ จากทีก่ล่าวมา
ขา้งต้นจะเหน็ว่าขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิก็ยงัมปีญัหาเกี่ยวกบั Happy workplace 
หลายดา้น 
 ฉะนัน้ จากสภาพปญัหาดงักล่าวน้ี ผู้วิจยัจงึเลือกที่จะศึกษาวิจยัเรื่อง “องค์กรแห่งความสุขในการ
ท างานของข้าราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมิ” ต้องการศึกษาว่าองค์กรแห่งความสุขของ
ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภมูนิัน้ อยูใ่นระดบัใด ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้นี้จะสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการปรบัปรุงระบบหรอืระเบยีบต่างๆ เพื่อเอื้ออ านวยต่อขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธร
จงัหวดัชยัภมูใิหท้ างานอยู่ในองคก์รแห่งความสุขใหม้คีวามสุขมากขึน้ และเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันา
ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมใิห้มปีระสทิธภิาพในการท างานเพิม่ขึน้ อันจะเป็นผลดต่ีอ
การปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และบ าบดัทุกข ์บ ารงุสุขใหก้บัประชาชนต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั   

1) เพื่อศกึษาองคก์รแห่งความสุขในการท างานของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภมู ิ  
2) เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัขององคก์รแห่งความสุขในการท างานทีแ่ตกต่างกนัตามปจัจยัส่วนบุคคลของ

ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภูม ิ
 

นิยามศพัท ์ 
องคก์รแห่งความสุข หมายถงึ  บุคคลในองค์กรท างานอย่างมคีวามสุข โดยใชค้วามสุขพื้นฐานแปด

ประการ (Happy 8) เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการชวีติให้มคีวามสุข อย่างยัง่ยนื สร้างทศันคติบวกต่อ



 
 

 

มมุมองในการด าเนินชวีติ การอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น การรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นสมาชกิทีด่ต่ีอครอบครวั องคก์ร และ
สงัคม โดยมคีวามสุขทีแ่ทจ้รงิบนพืน้ฐาน ความสุขแปดประการทีส่มดุลกบัชวีติ เพื่อพฒันาองคก์รให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายไปสู่การเตบิโตอยา่งต่อเนื่องขององคก์ร  
 สงักดัต ารวจภธูรเมืองชยัภมิู หมายถงึ สถานีต ารวจในจงัหวดัชยัภูม ิทัง้หมดจ านวน 29 สถานี และ
ภธูรจงัหวดัชยัภมู ิ
 ข้าราชการต ารวจ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รบัการบรรจุและแต่งตัง้ตามพระราชบญัญัตินี้โดยได้รบั
เงนิเดอืนจากเงนิงบประมาณหมวดเงนิเดอืนในส านักงานต ารวจแห่งชาต ิและเป็นขา้ราชการต ารวจในสงักดั
ต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภมู ิ 
 
ขอบเขตการการวิจยั 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัองคก์รแห่งความสุขในการท างานของขา้ราชการต ารวจใน

สงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภมู ิซึง่ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษา 2 ตวัแปร ดงันี้  
ตวัแปรต้น (Independent Variable) ประกอบดว้ย ปจัจยัส่วนบุคคล 7 ดา้น ดงัน้ี เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศกึษาต าแหน่งหน้าที ่อายงุาน (ปี) อตัราเงนิเดอืน  
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด้วยองค์กรแห่งความสุข ตามแนวคดิของ ส านักงาน

กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (นพ. ชาญวทิยว์สนัต์,ธนารตัน์ จลุยัวรรณ ดว้งโคตะ และ นพพร ทแิก้ว
ศร.ี 2556:11-14) ประกอบดว้ย 8 ดา้น คอื สุขภาพด ี(happy body) น ้าใจงาม (happy heart)  การผ่อนคลาย 
(happy relax)  การหาความรู ้(happy brain) คุณธรรม (happy soul) ใชเ้งนิเป็น (happy money) ครอบครวัที่
ด ี(happy family) มสีงัคมด ี(happy society) 

ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิจ านวน  1884 
คน ส ารวจเมือ่เดอืนกรกฎาคม 2564  

ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลที่ศกึษาคอื ตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2564 ถงึเดอืน พฤศจกิายน 2564 
เป็นระยะเวลารวม 3 เดอืน 
 
สมมติฐานการวิจยั 

ปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมจิะมรีะดบัองคก์ร
แห่งความสุขในการท างานทีแ่ตกต่างกนั 

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

กรณศีกึษาวจิยัเรือ่งองคก์รแห่งความสุขในการท างานของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดั
ชยัภมู ิผูศ้กึษาไดก้ าหนดกรอบแนวคดิในกรณศีกึษา ดงันี้ 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

แนวคดิเกีย่วกบัองคก์รแห่งความสุข  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) (2552) ได้เสนอแนวคดิและทฤษฎ ีองค์กร

แห่งความสุขไวด้งันี้ HAPPY 8 ความสุขแปดประการ คอื แนวคดิของการจดัสมดุลชวีติของมนุษยผ์่านความสุข 
ในโลกสามใบที่ทับซ้อนกันอยู่โลกส่วนตัวของมนุษย์ โลกครอบครวัของมนุษย์ และโลกสงัคม ของมนุษย์
เพื่อทีจ่ะมองความสุขของมนุษยท์ัว่ไปว่ามอีงคป์ระกอบอะไรบา้งและจะจดัการไดอ้ย่างไร โดยขดีวงรอบทีต่วัคน 
แลว้กว็งรอบของครอบครวัแลว้กว็งรอบของสงัคม ซึง่ในส่วนของสงัคมเรา แบ่งเป็นส่วนสงัคมภายในองคก์รกบั
นอกองคก์ร มองความสุขเป็นสามส่วน คอื ความสุขของตวัเราเอง ความสุขของครอบครวั ความสุขขององคก์ร
และสงัคม ความเป็นจริงแล้วมนุษย์ของเราควรจะม ีความสุขอะไรบ้างในระดบัตัวเราเอง ความสุขระดับ
ครอบครวัแล้วก็ระดบัสงัคม ดงันัน้คนที่มสีุขภาพด ีดูแลตนเองไม่เป็นภาระแก่ใคร มนี ้าใจช่วยเหลอืผู้อื่น มี
คุณธรรม กตญัญ ูมกีารเรยีนรูเ้ป็นมอือาชพี ในงานตนเอง รกัและดูแลครอบครวั รกัและดูแลองคก์ร สงัคม ย่อม
เป็นผลลพัธ์ของบุคคลที่สามารถ บรหิารสมดุลแห่งความสุขได้ โดยสามารถจ าแนกความสุขไดเ้ป็น 8 ประการ 
หรอื Happy 8 ซึง่ประกอบดว้ย 

1. Happy Body (สุขภาพด)ี คอืการเป็นผูท้ีม่สีุขภาพแขง็แรงทัง้กายและจติใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้า
มนุษยม์สีุขภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรงกจ็ะมจีติใจทีด่ ีพรอ้มทีจ่ะรบัมอืกบัปญัหาทีจ่ะเขา้มาไดเ้ป็นอย่างด ีการรูจ้กัใช้
ชวีติ ดแูลตนเองได ้ไมเ่ป็นภาระของผู้อื่น สามารถวางแผนการใชช้วีติเป็น โดยเริม่วางแผนตัง้แต่เริม่ท างานจน
เกษียณ ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวติการท างาน ด้านชีวิตครอบครวั ด้านชวีิตส่วนตัว / สุขภาพ ด้านการเรยีนรู้/ 
การศกีษา ดา้นช่วยเหลอืสงัคม และดา้นการเงนิ 

2. Happy Heart (น ้าใจงาม) คอืการเป็นผู้มนี ้าใจช่วยเหลอืผู้อื่น มคีวามเอื้ออาทรต่อกนัและกนั 
เนื่องจากมคีวามเชื่อว่าความสุขที่แทจ้รงิคอืการเป็นผูใ้ห ้ในองคก์รสิง่ที่เราจ าเป็นที่สุดในการทีม่นุษยจ์ะอยู่กบั
คนอื่นได้ต้องมนี ้าใจคดิถงึคนอื่น มนี ้าใจเอื้ออาทรต่อกนัและกนั คนเราเอาแต่ตวัเองอยู่คนเดยีวไม่ได้ ต้องรู้ จกั

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

อายุ 

สถานภาพ 

ระดับการศึกษา 

ต าแหน่งหน้าที่ 

อายุงาน (ปี) 

อัตราเงินเดือน  

องค์กรแห่งความสุข 

1. สุขภาพดี (happy body) 
2. น ้าใจงาม (happy heart) 
3. การผอ่นคลาย (happy relax) 
4. การหาความรู้ (happy brain) 
5. คุณธรรม (happy soul) 
6. ใชเ้งินเป็น (happy money) 
7. ครอบครัวท่ีดี (happy family) 
8. มีสังคมดี (happy society) 

(นพ. ชาญวิทยว์สนัต,์ธนารัตน์ จุลยัวรรณ ดว้งโคตะ 
และ นพพร ทิแกว้ศรี. 2556:6-13) 



 
 

 

การแบ่งปนัอย่างเหมาะสม ต้องรูบ้ทบาทของเจา้นาย บทบาทของลูกน้อง บทบาทของคุณพ่อ บทบาทของคุณ
แม ่กบัผลสิง่ทีต่่าง ๆ ทีจ่ะเขา้มาในชวีติ 

3. Happy Relax (การผ่อนคลาย) การเป็นผูท้ีส่ามารถจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได ้รูจ้กัผ่อนคลาย
ต่อสิง่ต่างๆ ในการด าเนินชวีติ เพราะเชื่อว่าการทีค่นท างาน หากไม่รูจ้กัสรรหากการผ่อนคลายใหก้บัตนเอง จะ
ท าใหร้่างกายและจติใจเกดิความเครยีด อนัส่งผลกระทบต่อหน้าทีก่ารท างาน การผ่อนคลายจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญั
มากต่อองคก์ร หากพนกังานในองคก์รต้องเผชญิกบัปญัหาในดา้นต่างๆแลว้มกัก่อใหเ้กดิความเครยีด ควรแยก
ให้ออกระหว่างปญัเรื่องงานและเรื่องส่วนตวั หากพนักงานสามารถจดัการกบัอารมณ์ ความเครยีด สามารถ
เผชญิและแกไ้ขปญัหาส่วนตวั ปญัหาการท างาน และปญัหาครอบครวั ท าใหไ้ม่ส่งผลกระทบต่องาน เกดิสมดุล
ชวีติ การผ่อนคลายหรอืการจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง เช่น การรอ้งเพลง การหวัเราะ การท าสมาธ ิเป็นตน้ 

4. Happy Brain (การหาความรู)้ การเป็นผูร้กัการเรยีนรูแ้ละเป็นมอือาชพีในงาน มกีารศกึษาหาความรู้
พฒันาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ น าไปสู่การเป็นมอือาชพีและความมัน่คงก้าวหน้าในการท างานเพราะ
เชื่อว่า ถ้าเราทุกคนแสวงหาความรูใ้หม่ๆ มาเพิม่พูนความรู้และพฒันาตนเองอยู่สม ่าเสมอ ก็จะเป็นอีกหนึ่ง
แรงผลกัดนัช่วยใหอ้งคก์รพฒันาขึน้ดว้ยบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ การพฒันาตนเองอยู่เสมอจงึเป็นเรื่องทีจ่ าเป็นแก่
พนกังานในองคก์รนัน้ เพราะองคก์รทีม่ศีกัยภาพคอืองคก์รทีเ่ตบิโตขึน้เรือ่ยๆ และพฒันาตวัเองอยู่เสมอ องคก์ร
ที่อยู่รอดในโลกแห่งความเป็นจริงได้นัน้ก็คือองค์กรที่ต้องมีการปรบัตัวตลอดจนพัฒนาให้ก้าวทันโลกที่
เปลีย่นแปลงในแต่ละยุคดว้ยนัน่เอง ดงันัน้เป้าหมายหน่ึงของทุกองคก์รก็คอืการมุ่ง “พฒันาองคก์ร เพื่อใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา แล้วผู้ที่มสี่วนส าคญัในการพฒันาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้านัน้ไม่ใช่
เฉพาะแค่ในส่วนของผูบ้รหิารที่มวีสิยัทศัน์เท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถงึบุคลากรทุกฝ่ายที่รกัในการพฒันาศกัยภาพ
ตวัเองใหด้ยีิง่ขึน้ดว้ยนัน่เอง 

5. Happy Soul (คุณธรรม) การเป็นผูม้คีุณธรรม มคีวามกตญัญ ูมคีวามศรทัธาในศาสนาและมศีีลธรรม
ในการด าเนินชวีติ เพราะเชื่อว่าหลกัธรรมค าสอนของศาสนาเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยการด าเนินชวีติของทุกคนใหด้ าเนิน
ไปในเส้นทางที่ดีได้ ท าให้ทุกคนมีสติ มสีมาธิในการท างาน สามารถรบัมอืกับปญัหาที่เข้ามาได้ ยดึหลัก
สนบัสนุนใหเ้ป็นคนด ีคดิด ีท าด ีและมคีวามศรทัธาในคุณงามความดทีัง้ปวง การทีบุ่คคลในองคก์รมทีศันคตทิี่
สอดคล้องกัน องค์กรก็ย่อมด าเนินไปอย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมาย หลายองค์กรจึงต้องตระหนักถึงเรื่อง 
จรยิธรรม เพราะมัน่ใจว่าเป็นอกีทางหนึ่งทีช่่วยใหคุ้ณประสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างแน่นอน  

6. Happy Money (ใชเ้งนิเป็น) การเป็นผู้ใชเ้งนิเป็น รูจ้กัเกบ็รูจ้กัใช้ ไม่เป็นหน้ี ปลูกฝงันิสยัอดออม 
ประหยดั รูจ้กัวธิใีช้เงนิ ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าที่จ าเป็น ยดึหลกัค าสอนการด าเนินชวีติแบบเศรษฐกิจ
พอเพยีง สามารถบรหิารจดัการเงนิและปจัจยัในการด ารงชีพอย่างพอเพียง สามารถการวางแผนชีวติด้าน
การเงนิได ้โดยสภาพคล่องด ีปลอดหนี้จน พรอ้มชนความเสีย่ง มเีสบยีงส ารองสอดคลอ้งเกณฑภ์าษ ีบัน้ปลาย
มทุีนเกษียณ เป็นต้น เรื่องการปลอดหน้ีจงึเป็นสิง่ที่จ าเป็นมากส าหรบัองค์กร เมื่อพนักงานเหล่านัน้มปีญัหา 
ย่อมส่งผลให้พนักงานท างานด้วยประสทิธภิาพที่ลดลง ท้ายที่สุดองค์กรจะมปีระสทิธภิาพน้อยลง ศกัยภาพ
ลดลงไปตาม ปญัหาทีดู่เหมอืนจะเลก็ และไม่เกี่ยวขอ้งอะไรกบัองคก์ร แต่กลบัสรา้งผลกระทบอนัยิง่ใหญ่ หาก
องคก์รหนัมาใส่ใจในสวสัดภิาพของพนกังานอยา่งจรงิจงัแลว้อาจกลายเป็นการแก้ปญัหาทีถู่กจุดอย่างหน่ึง หาก
ฝ่ายทรพัยากรบุคคล (HR) หรอืองค์กรไหวตวัได้ทนั อาจหนัมาสนใจในการแก้ปญัหาทางการเงนิให้กับ



 
 

 

พนักงานในองค์กรของตน ก็อาจเป็นการช่วยเหลือที่ถูกวธิอีย่างหนึ่ง หรอืบางองค์กรก็พฒันาให้กลายเป็น
สวสัดกิารอยา่งหนึ่งทีส่่งผลดกีบัระบบบรหิารงานบุคคลไดเ้ช่นกนั 

7. Happy Family (ครอบครวัทีด่)ี การเป็นผูท้ี่รกัและดูแลครอบครวัตนเองได ้มคีรอบครวัทีอ่บอุ่นและ
มัน่คง ปลูกฝงันิสยัรกัครอบครวั เพื่อน าไปเป็นหลกัการใชช้วีติ ใหรู้จ้กัความรกั ความเชื่อมัน่ และความศรทัธา
ในความดงีาม จงึจะเกดิเป็นคนด ีในสงัคม (รกัตนเอง รกัครอบครวั รกัการงาน รกัเพื่อน รกัในสิง่ที่พอเพยีง) 
ครอบครวัถงึแมจ้ะเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสงัคม แต่เป็นพืน้ฐานส าคญัทีสุ่ดของการอยู่ร่วมกนัในสงัคม เพราะ
หากครอบครวัมสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั รูบ้ทบาทหน้าทีข่องตนเอง พ่อแม่สามารถแบ่งเวลาดูแลลูกใหเ้หมาะสม 
แน่นอนยอ่มส่งผลใหค้รอบครวัมคีวามสุข ซึง่ยงัสะทอ้นถงึหน้าที่การงานอกีดว้ย หากคนท างานมคีรอบครวัทีด่ ี
เขาก็จะมคีวามสุขในการท างาน โดยองค์ประกอบหลกัของครอบครวัที่ส าคญั ได้แก่ การมสีมัพนัธภาพที่ดี
ระหว่างกัน ความมัน่คงของชีวิตและทรพัย์สิน และตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกันและกันในการดูแล
ครอบครวั สิง่เหล่านี้จะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการท างานไดด้ขีึน้ 

8. Happy Society (มสีงัคมด)ี การเป็นผูท้ีม่คีวามรกัสามคัคเีอือ้เฟ้ือต่อชุมชนทีต่นท างาน และพกัอาศยั 
มสีงัคมและสภาพแวดล้อมที่ด ีเพราะเชื่อว่าการที่ผู้คนมคีวามเป็นอยู่ที่ดีภายในสงัคมหรอืชุมชน ย่อมเป็น
พื้นฐานที่ด ีท าให้ผู้อยู่อาศยั มีความรกั ความปรองดอง สามคัคต่ีอกนั พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัพฒันา
ชุมชนใหม้ชีวีติการเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ คุณภาพชวีติการท างานมผีลต่อการท างานมาก กล่าวคอื ท าใหเ้กดิความรูส้กึ
ทีด่ต่ีอตนเอง ท าให้เกดิความรูส้กึที่ดต่ีองาน และท าใหเ้กดิความรูส้กึทีด่ต่ีอองค์กร การสรา้งคุณภาพชวีติการ
ท างาน เป็นสิง่ที่จ าเป็นและมคีวามส าคญัอย่างยิง่ คุณภาพชวีติในการท างานในลกัษณะของความพงึพอใจใน
การท างานนั ้น จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความต้องการท างาน ซึ่งน าไปสู่
ประสทิธภิาพและเกดิการเพิม่ผลผลติของบรษิทัหรอืองคก์ารในทีสุ่ด เรยีกไดว้่า บรรลุเป้าหมายของทัง้บุคคลใน
ฐานะสมาชกิขององคก์ารและตวัองคก์ารเอง นอกจากนี้ยงั ส่งผลต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศอกีดว้ย 

HAPPY 8 ความสุขแปดประการ เป็นแนวทางอกีแนวทางหนึ่งในการบรหิารจดัการชวีติใหม้คีวามสุข
อย่างยัง่ยนื สรา้งทศันคตบิวกต่อมุมมองในการด าเนินชวีติ การอยู่ร่วมกบัผู้อื่น การรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็น
สมาชกิทีด่ต่ีอครอบครวั องคก์รและสงัคม โดยมคีวามสุขทีแ่ท้จรงิบนพืน้ฐานของความสุขแปดประการมสีมดุล
ของชวีิต เกิดผลเป็นบุคคลที่มสีุขภาพดดีูแลตนเองไม่เป็น ภาระแก่ใคร มนี ้าใจช่ วยเหลอืผู้อื่น มคีุณธรรม 
กตญัญ ูมกีารเรยีนรูเ้ป็นมอือาชพีในงานตนเอง รกัและดแูลครอบครวั รกัและดแูลองคก์ร/สงัคม 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิจ านวน 1,884 คน  
ส ารวจเมื่อเดอืนกรกฎาคม 2564 กลุ่มตวัอย่างของจ านวนประชากร ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชสู้ตรของ Taro Yamane 
(Yamane: 1970 อา้งถงึในบุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ ์: 2540: 71) มจี านวน 330 คน กลุ่มตวัอย่างทีต่้องเกบ็แต่
ละแห่งมจี านวน 11  คน โดยวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา ( Quota  sampling )  แลว้แต่ละแห่ง สุ่ม
ตวัอยา่งโดยวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอญิ (Accidental sampling) 
 
 



 
 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1. ศึกษาหลกัการ แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกบัองค์กรแห่งความสุขเพื่อให้สามารถสร้างแบบสอบถาม

เกีย่วกบัองคก์รแห่งความสุขในการท างานของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมแิละเครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการวจิยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จากแนวคดิของ Likert (Likert Scale) (พวงรตัน์ 
ทวรีตัน์, 2545) แลว้ประยกุตเ์ป็นค าถามของผูว้จิยั 
 2. สรา้งเครือ่งมอืเป็นแบบสอบถาม   
 3. ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถามตามทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาเสนอแนะ 
          4. น าแบบสอบถามทีไ่ด ้ไปตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนื้อหาโดยผู้เชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน โดยวดั
ความสอดคลอ้งขอ้ค าถามในแบบสอบถามกบัวตัถุประสงค ์(Index of item-Objective Congruence: IOC) โดย
มขีัน้ตอนดงันี้ 
 4.1 ผูท้รงคุณวุฒ ิเปรยีบเทยีบการสรา้งค าถาม กบัแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
 4.2 ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาขอ้ค าถามเปรยีบเทยีบวตัถุประสงคใ์นการวดั โดยใหค้ะแนนดงันี้ 
            +1 หมายความว่า แน่ใจว่าขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
  0  หมายความว่า ไมแ่น่ใจว่าขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
  -1 หมายความว่า แน่ใจว่าขอ้ค าถามไมส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั 
 5. ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถามตามทีผู่เ้ชีย่วชาญเสนอแนะ น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะ
ใกลเ้คยีงกนั จ านวน 30 ชุด ก่อนเกบ็ขอ้มลูจรงิ เพื่อน ากลบัมาหาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม  
 6. น าผลการทดลองมาวเิคราะหห์าความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบสอบถามทัง้ฉบบัดว้ยวธิกีารของครอ
นบาค (Cronbach, อภริกัษ์ ชายะพนัธ,์  2562)โดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha coefficient) มคี่าไม่น้อย
กว่า 0.75  ขึน้ไป ไดค้่าสมัประสทิธิแ์อลฟาเท่ากบั 0.91 ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ในระดบัสูง (มากกว่า 0.75) จงึ
น าไปใชเ้กบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งได้ 
 7. ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถามตามหลกัเกณฑข์องคุณภาพเครือ่งมอืใหส้มบูรณ์ทุกขอ้ 
 8. น าเครือ่งมอืทีป่รบัปรงุแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู  โดยน าเขา้ขอ้มลูจากแบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวม
ไดม้าเป็นรหสัตวัเลข (Coding) แลว้บนัทกึลงในโปรแกรม  เพื่อท าการประมวลผลขอ้มลูสถติ ิ ดงันี้ 
 1. การวเิคราะห์สถานภาพส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ อายุงาน และอัตราเงินเดือน ใช้ความถี่ ( frequency: f) และค่าร้อยละ 
(percentage: %) 
 2. การวเิคราะห์องค์กรแห่งความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดั
ชยัภมู ิใชค้่ามชัฌมิเลขคณติ (arithmetic mean: μ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (standard deviation: σ) โดย
น าค่ามชัฌมิเลขคณิตไปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑใ์นการวเิคราะหต์ามแนวคดิของ เบสท ์(John W. Best, 1970) 
ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 



 
 

 

  ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49 แสดงว่า องคก์รแห่งความสุขอยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 
  ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49 แสดงว่า องคก์รแห่งความสุขอยูใ่นระดบัน้อย 
  ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49 แสดงว่า องคก์รแห่งความสุขอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.49 แสดงว่า องคก์รแห่งความสุขอยูใ่นระดบัมาก 
  ค่าเฉลีย่ 4.50 – 5.00 แสดงว่า องคก์รแห่งความสุขอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 3. การวเิคราะห์แนวทางการพฒันาองค์กรแห่งความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจในสงักดั
ต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภมูทิีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามส่วนขอ้เสนอแนะอื่นๆ ใชก้ารวเิคราะหเ์นื้อหา (content 
analysis) 
 4. การวเิคราะห์การเปรยีบเทยีบระดบัขององค์กรแห่งความสุขในการท างานที่แตกต่างกนัตามปจัจยั
ส่วนบุคคลของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิโดยใชก้ารทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดยีว (One-Way ANOVA  หรอื  F-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของ    ตวัแปร
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่างใช้การเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวธิกีาร (LSD) ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  และใชก้ารทดสอบค่าท ี(T-test) ในดา้นเพศ กรณตีวัแปร 2 กลุ่ม  
 
ผลการวิจยั  

1. ผลการวเิคราะหป์จัจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิพบว่าโดย
ส่วนใหญ่ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมทิีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (จ านวน 248 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 75.2)  อายุ 19-30 ปี (จ านวน 175 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 53)  สถานภาพโสด (จ านวน 202 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 61.2)  ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี(จ านวน 229 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 69.4)  ต าแหน่งหน้าทีง่าน
สอบสวน (จ านวน 114 คน  คดิเป็นร้อยละ 34.5)  อายุงานน้อยกว่า 5 ปี (จ านวน 151 คน  คดิเป็นร้อยละ 
45.8)  และอตัราเงนิเดอืน 20,000 – 35,000 บาท (จ านวน 163 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 49.4) 

2. ผลการวเิคราะหอ์งคก์รแห่งความสุขในการท างานของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดั
ชยัภมู ิผลการศกึษาพบว่าโดยส่วนใหญ่ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมทิี่ตอบแบบสอบถาม
ให้ระดบัองค์กรแห่งความสุขโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03) โดยขา้ราชการต ารวจในสงักดั
ต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภมูใิหร้ะดบัองคก์รแห่งความสุขดา้น Happy Soul (คุณธรรม) สูงทีสุ่ด  มคี่าเฉลีย่ 4.33 ค่า
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน .59 และดา้น Happy Money (ใชเ้งนิเป็น) ต ่าทีสุ่ด  มคี่าเฉลีย่ 3.53 ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน .90 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  องค์กรแห่งความสุขของของข้าราชการต ารวจในสงักัด
ต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภมู ิ8 ดา้นในภาพรวม 

องคก์รแห่งความสขุของของข้าราชการต ารวจใน
สงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภมิู 8 ด้าน  

ระดบัความเหน็ (N= 333)  
x  S.D. การแปลผล 

1. ดา้น Happy Body (สุขภาพด)ี 3.75 .76 มาก 
2. ดา้น Happy Heart (น ้าใจงาม) 4.25 .60 มาก 
3. ดา้น Happy Relax (การผ่อนคลาย) 3.93 .75 มาก 



 
 

 

4. ดา้น Happy Brain (การหาความรู)้ 4.16 .66 มาก 
5. ดา้น Happy Soul (คุณธรรม) 4.33 .59 มาก 
6. ดา้น Happy Money (ใชเ้งนิเป็น) 3.53 .90 มาก 
7. ดา้น Happy Family (ครอบครวัทีด่)ี 4.06 .75 มาก 
8. ดา้น Happy Society (มสีงัคมด)ี 4.27 .60 มาก 

รวม 4.04 .70 มาก 
 

3. ผลการวเิคราะหแ์ละทดสอบสมมุตฐิานปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัของขา้ราชการต ารวจในสงักดั
ต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมจิะมรีะดบัองค์กรแห่งความสุขในการท างานที่แตกต่างกนั ผลวจิยัพบว่า ขา้ราชการ
ต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ต าแหน่งหน้าที ่
และอายุงานต่างกนั พบว่า ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิ จะมรีะดบัองค์กรแห่งความสุข
แตกต่างกนั ส่วนปจัจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ และอตัราเงนิเดอืนต่างกนั จะมรีะดบัองคก์รแห่งความสุขไม่
แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 2  ปจัจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัของข้าราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมจิะมรีะดบั
องคก์รแห่งความสุขในการท างานทีแ่ตกต่างกนั สรปุผลทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 
 
 

สมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบสมมติฐาน 
                      เพศ แตกต่าง 
                      อาย ุ แตกต่าง 
                      สถานภาพ ไมแ่ตกต่าง 
                      ระดบัการศกึษา แตกต่าง 
                      ต าแหน่งหน้าที ่ แตกต่าง 
                      อายงุาน (ปี) แตกต่าง 
                      อตัราเงนิเดอืน ไมแ่ตกต่าง 

 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาองค์กรแห่งความสุขของของข้าราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมิ ใน
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของนายอนุพงศ์ รอดบุญปาน (2561) เรื่อง องคก์ร
แห่งความสุขของโรงเรยีนอนุบาลกุยบุร ี(วดัวงัยาว) พบว่า องคก์รแห่งความสุขของโรงเรยีนอนุบาลกุยบุร ี(วดัวงั
ยาว) อยู่ในระดบัมาก  และงานวจิยัของ ขจรศกัดิ ์ต้นวนั และคณะ (2563) ไดศ้กึษาองคก์รแห่งความสุขของกรม
ข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการศึกษาพบว่า ระดับองค์กรแห่งความสุขของกรมข่าวทหาร 
กองบญัชาการกองทพัไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก นอกจากนัน้ ผลการศกึษาองคก์รแห่งความสุขของของ
ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ม ี1 ดา้น อยู่ในระดบัมาก



 
 

 

ทีสุ่ด คอื ดา้นคุณธรรม (Happy Soul) ด้วยงานของขา้ราชการต ารวจเป็นงานที่ต้องรกัษากฎหมายและด ารง
ความยุติธรรม ข้าราชการในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมจิงึต้องมคีวามซื่อสตัย์ และมศีีลธรรมทัง้ในการ
ท างานและในการด ารงชวีติ อกีทัง้ขา้ราชการในสงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภมูมิหีลายสายงาน ซึง่แต่ละสายงาน
จะมงีานทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ท าใหข้า้ราชการในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมมิคีวามรกัและสามคัคคีอยช่วยเหลอื
กัน เพื่อให้ต ารวจภูธรจงัหวัดชยัภูมมิีผลการปฏิบตัิงานที่ดีและเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ นายอนุพงศ์ รอดบุญปาน (2561) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง องค์กรแห่งความสุขของโรงเรยีนอนุบาลกุย
บุร ี(วดัวงัยาว) ผลการศกึษาพบว่า เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ม ี1 ดา้น อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คอื ดา้น
คุณธรรม  
 2. ผลการศกึษาองค์กรแห่งความสุขของของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิเมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น Happy Money มคี่าเฉลีย่น้อยที่สุด แสดงใหเ้หน็ว่า ขา้ราชการต ารวจใน
สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิรบัรู้ได้ถึงการจดัการทางการเงนิที่ยงัไม่ดพีอ เน่ืองจากปญัหาหน้ีสนิที่ทาง
ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภูมยิงัมาขอความช่วยเหลอืกบัสหกรณ์ต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมิ
ใหช้่วยปรบัลดดอกเบีย้ลง และเขา้รว่มนโยบายรวมหนี้ เพื่อให ้มเีงนิเหลอืใชต่้อเดอืนมากขึน้  และการกู้ฉุกเฉิน
ในวงเงนิไม่เกนิ 100,000 บาท ที่ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมยิงัมคี าขอกู้ฉุกเฉินเยอะ 
แสดงใหเ้หน็ว่าขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภมูยิงัมเีงนิออมต่อเดอืนทีย่งัไม่เป็นทีน่่าพงึพอใจ 
ทีจ่ะท าใหใ้ช้ในยามฉุกเฉินได้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นายอนุพงศ์ รอดบุญปาน (2561) ไดศ้กึษาวจิยั
เรือ่ง องคก์รแห่งความสุขของโรงเรยีนอนุบาลกุยบุร ี(วดัวงัยาว) ผลการศกึษาพบว่า เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ม ี1 ด้าน อยู่ในระดบัมากที่สุด คอื ด้านคุณธรรม และอีก 7 ด้าน อยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัค่า
มชัฌมิเลขคณติจากมากไปหาน้อย คอื มสีงัคมด ีการหาความรู ้น ้าใจงาม ครอบครวัทีด่ ีการผ่อนคลาย สุขภาพ
ดแีละใชเ้งนิเป็น 
 
ข้อเสนอแนะ    
 จากผลการศกึษาองค์กรแห่งความสุขในการท างานของข้าราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดั
ชยัภมู ิ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้  

5.3.1 จากผลการศกึษา องค์กรแห่งความสุขในการท างานของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธร
จงัหวดัชยัภูม ิพบว่า บุคลากรในองค์กรมรีะดบัความคดิเหน็ต่อด้าน Happy Money (ใช้เงนิเป็น) ภาพรวม
ค่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด ผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะดงันี้  

5.3.1.1 ผู้ก ากับการแต่ละสถานีจดัหางบส าหรบัสนับสนุนอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการท างานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมถงึอุปกรณ์ในการท างานส่วนรวมทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชายงัตอ้งออกค่าใชจ้่ายดงักล่าวเอง 

5.3.1.2 ในแต่ละปีผูบ้งัคบัการต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภูม ิควรจดัใหม้กีารอบรมสมัมนาเกี่ยวกบัการลงทุน 
หรอือาชพีเสรมิ เพื่อให้ขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูมทิีส่นใจอยากท าลงทุนหรอืท าอาชพี
เสรมิ ไดม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว เพื่อเพิม่รายไดข้องตน  

5.3.1.3 ในแต่ละปีผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิควรจดัให้มกีารสมัมนาอบรมเรื่องการเงนิการ
ออมเงนิตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและการจดัอบรมในเรือ่งการเตรยีมตวัสู่วยัเกษยีณอย่างมคีวามสุข 



 
 

 

5.3.1.4 ผูจ้ดัการสหกรณ์ต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิมกีารลดดอกเบีย้ของเงินกู้ เพื่อใหข้า้ราชการต ารวจ
ในสงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัชยัภมู ิไมต่อ้งจา่ยอตัราดอกเบีย้ทีส่งูกว่าธนาคาร ท าใหม้เีงนิเหลอืใชม้ากกว่า 

5.3.2 จากผลการศกึษา องค์กรแห่งความสุขในการท างานของขา้ราชการต ารวจในสงักดัต ารวจภูธร
จงัหวดัชยัภมู ิพบว่า บุคลากรในองคก์รมรีะดบัความคดิเหน็ต่อดา้น Happy Body (สุขภาพด)ี ภาพรวมค่าเฉลีย่
ต ่าเป็นอบัดบั 2 ผูว้จิยัจงึมขีอ้เสนอแนะดงันี้  

5.3.2.1 ผู้บงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัชยัภูม ิสัง่การให้ผู้ก ากับการแต่ละสถานีทดสอบร่างกาย
ผู้ใต้บงัคบับญัชาของตนทุกเดือน โดยมเีกณฑ์ผลการทดสอบแบ่งตามอายุ ด้านสุขภาพ ควรมกีารทดสอบ
สมรรถภาพรา่งกายอยูเ่สมอ เพื่อใหม้คีวามพรอ้มทางรา่งกายในการปฏบิตัหิน้าที่ 

5.3.2.2 ผู้ก ากับการแต่ละสถานีจดัหางบสร้างห้องออกก าลงักายภายในสถานีต ารวจของตน เพื่อ
ส่งเสรมิให้ขา้ราชการต ารวจหนัมาออกก าลงักายกนัมากขึน้ และเพื่อประหยดัค่าใชจ้่ายในการไปใช้บรกิารหอ้ง
ออกก าลงักายทีอ่ื่นอกีดว้ย 
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