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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์กรแห่งความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจ
ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับขององค์กรแห่งความสุขในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
ตามปจั จัยส่วนบุคคลของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ
ข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ จานวน 1884 คน กาหนดขนาดตัวอย่างตามสูตรคานวณ
ของ Taro Yamane (Yamane: 1970) ได้ทงั ้ สิน้ จานวน 330 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่ าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบ
หาค่าความแตกต่างค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) เพื่อวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป เมื่อพบความแตกต่างผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างนัน้ เป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ผี ลต่างนัยสาคัญน้อยทีส่ ุด (Least Significant Difference :
LSD)
จากผลการศึก ษา พบว่า โดยส่ ว นใหญ่ ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธ รจัง หวัดชัยภูมทิ ่ีต อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศชาย อายุ 19-30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตาแหน่ งหน้ าที่งาน
สอบสวน อายุงานน้อยกว่า 5 ปี และอัตราเงินเดือน 20,000 – 35,000 บาท พบว่า องค์กรแห่งความสุขในการ
ทางานของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมโิ ดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า องค์กรแห่งความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ ด้าน Happy
Soul (คุณธรรม) สูงทีส่ ุด ด้าน Happy Money (ใช้เงินเป็ น) ต่ าทีส่ ุด และด้าน Happy Body (สุขภาพดี) และ
ด้าน Happy Relax (การผ่อนคลาย) ภาพรวมรองลงมาจากค่าเฉลีย่ ต่ าที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ข้าราชการต ารวจในสัง กัด ต ารวจภูธรจังหวัด ชัยภูม ิ ที่มปี จั จัยส่ว นบุ ค คล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึก ษา
ตาแหน่ งหน้ าที่ และอายุงานต่างกัน พบว่า ข้าราชการต ารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ จะมีระดับ
องค์กรแห่งความสุขแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนปจั จัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ และ
อัตราเงินเดือนต่างกัน จะมีระดับองค์กรแห่งความสุขไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ : องค์กรแห่งความสุข สังกัดตารวจภูธรเมืองชัยภูมิ ข้าราชการตารวจ
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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 20,00035,000 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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ มีหลากหลายสายงาน ดังนี้ สายงานสอบสวน สาย
งานป้ องกัน และปราบปราม สายงานจราจร สายงานสืบ สวน และสายงานธุ ร การ ในแต่ ล ะสายงานก็ จ ะ
รับผิดชอบหน้าที่และมีล กั ษณะการทางานที่แตกต่างกัน ทาให้ในแต่ละสายงานจะมีปญั หาในองค์กรที่ต่างกัน
ออกไป ปญั หาในภาพรวมของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ คือ การทีม่ อบหมายงานให้
ข้าราชการตารวจมากกว่าหน้าที่ท่ไี ด้รบั แต่ไม่มคี ่าตอบแทนเพิม่ เช่น ตารวจควบคุมฝูงชน จะใช้ข้าราชการ
ตารวจในสังกัดมารับหน้าทีเ่ พิม่ อีกหน้าทีห่ นึ่ง หากมีการชุมนุ มแม้จะเป็ นวันพักผ่อน เมื่อมีรายชื่อเข้าควบคุมฝูง
ชน ก็ต้อ งไปปฏิบตั ิห น้ าที่แ ม้จะไม่มเี บี้ยเลี้ยงเพิ่มก็ต าม เพราะหากขัดขืนคาสัง่ ก็จะมีโทษตามมา รวมถึง
สวัสดิการที่พกั ของข้าราชการตารวจ(แฟลตตารวจ)ที่ได้รบั ไม่เท่ากัน เช่น ข้าราชตารวจชัน้ สัญญาบัตร หาก
ไม่ได้ทพ่ี กั ของข้าราชการตารวจ ก็สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามขัน้ เงินเดือน แต่ขา้ ราชการตารวจชัน้ ประทวน

หากไม่ได้ท่พี กั ของข้าราชการตารวจ ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ ทาให้ต้องเสียเงินเช่าที่พกั เอง ในอัตรา
เงินเดือนทีน่ ้อยกว่า ทาให้ชวี ติ ความเป็นอยูข่ องข้าราชการตารวจชัน้ ประทวนค่อนข้างจะลาบาก
ข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ มีปญั หาหลายด้าน ทางด้านสุขภาพ มีขา้ ราชการ
ตารวจบางส่วนทีป่ ว่ ย และไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มที่ แต่กย็ งั ได้รบั เงินเดือนปกติ ทาให้สายงานทีม่ ขี า้ ราช
ตารวจทีเ่ จ็บป่วยขาดบุคลากรที่จะช่วยกันทางานได้อย่างเต็มกาลังและต้องทางานหนักขึน้ ทัง้ ในเรื่องของขัน้
เงิน เดือ นหรือ การเลื่อ นต าแหน่ ง ที่ย งั มีก ารใช้เ ส้น สาย ท าให้ผู้ท่ีต ัง้ ใจท างาน แต่ ไ ม่มผี ู้บ ัง คับ บัญ ชาคอย
สนับสนุ นเกิดความท้อแท้และขาดขวัญกาลังใจในการทางาน ต่างกับผูท้ ไ่ี ด้ไปเป็ นตารวจติดตามผูบ้ งั คับบัญชา
ทีไ่ ม่ได้พบปะหรือช่วยเหลือประชาชนโดยตรง แต่ได้รบั การสนับสนุ นจากผูบ้ งั คับบัญชาตลอด ทาให้เกิดความ
ไม่เท่าเทียม อีกทัง้ ด้านของผลตอบแทนทีน่ ้อย องค์กรมีเงินสนับสนุ นไม่เพียงพอ ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั คืองาน
สอบสวน หมึกเครื่องพิมพ์และกระดาษ พนักงานสอบสวนต้องรวมเงินสนับสนุ นเอง ทัง้ ทีเ่ ป็ น งานส่วนรวมและ
ต้องใช้งานอยูเ่ สมอ หรือแม้แต่เจ้าหน้าทีส่ ายตรวจทีต่ อ้ งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเหตุเอง เช่น เสือ้ เกราะ กุญแจมือ
เข็มขัดยุทธวิธ ี เป็ นต้น ในด้านของการเงิน เงินเดือนที่ไม่เพียงต่อการดารงชีวติ อีกทัง้ งานยังเยอะเกินกว่า
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั บางงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ ก็ไม่มคี ่าตอบแทนให้ ทาให้ขา้ ราชการตารวจเป็ นหนี้กนั เยอะ
และไม่สามารถจัดการการเงินได้ดี ในเรื่องของน้ าใจ บางสายงานก็ไม่มนี ้ าใจต่อกัน เช่น พนักงานสอบสวน
ออกไปตรวจทีเ่ กิดเหตุจราจร ต้องการขอกาลังเสริมให้เจ้าหน้าทีง่ านจราจรเข้ามาช่วยจัดการจราจร ก็ไม่ได้ รบั
การช่วยเหลือ ทาให้เกิดรถติด ซึง่ การทางานควรจะให้ความร่วมมือกัน งานถึงจะออกมาสมบูรณ์ จากทีก่ ล่าวมา
ข้างต้นจะเห็นว่าข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ ก็ยงั มีปญั หาเกี่ยวกับ Happy workplace
หลายด้าน
ฉะนัน้ จากสภาพปญั หาดัง กล่าวนี้ ผู้ว ิจยั จึง เลือ กที่จะศึกษาวิจยั เรื่อ ง “องค์กรแห่งความสุ ขในการ
ทางานของข้าราชการตารวจในสังกัดต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ ” ต้อ งการศึกษาว่าองค์กรแห่งความสุ ขของ
ข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมนิ นั ้ อยูใ่ นระดับใด ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นี้จะสามารถนามา
เป็ นแนวทางในการปรับปรุงระบบหรือระเบียบต่างๆ เพื่อเอื้ออานวยต่อข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธร
จังหวัดชัยภูมใิ ห้ทางานอยู่ในองค์กรแห่งความสุขให้มคี วามสุขมากขึน้ และเพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมใิ ห้มปี ระสิทธิภาพในการทางานเพิม่ ขึน้ อั นจะเป็ นผลดีต่อ
การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และบาบัดทุกข์ บารุงสุขให้กบั ประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1) เพื่อศึกษาองค์กรแห่งความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ
2) เพื่อเปรียบเทียบระดับขององค์กรแห่งความสุขในการทางานทีแ่ ตกต่างกันตามปจั จัยส่วนบุคคลของ
ข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ
นิ ยามศัพท์
องค์กรแห่ งความสุข หมายถึง บุคคลในองค์กรทางานอย่างมีความสุข โดยใช้ความสุขพื้นฐานแปด
ประการ (Happy 8) เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการชีวติ ให้มคี วามสุข อย่างยังยื
่ น สร้างทัศนคติบวกต่อ

มุมมองในการดาเนินชีวติ การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื การรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสมาชิกทีด่ ตี ่อครอบครัว องค์กร และ
สังคม โดยมีความสุขทีแ่ ท้จริงบนพืน้ ฐาน ความสุขแปดประการทีส่ มดุลกับชีวติ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ สอดคล้อง
กับนโยบายไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร
สังกัดตารวจภูธรเมืองชัยภูมิ หมายถึง สถานีตารวจในจังหวัดชัยภูม ิ ทัง้ หมดจานวน 29 สถานี และ
ภูธรจังหวัดชัยภูม ิ
ข้ าราชการตารวจ หมายถึง บุค คลซึ่งได้รบั การบรรจุและแต่ งตัง้ ตามพระราชบัญ ญัติน้ีโดยได้รบั
เงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสานักงานตารวจแห่งชาติ และเป็ นข้าราชการตารวจในสังกัด
ตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ
ขอบเขตการการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาเกีย่ วกับองค์กรแห่งความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจใน
สังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา 2 ตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบด้วย ปจั จัยส่วนบุคคล 7 ด้าน ดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษาตาแหน่งหน้าที่ อายุงาน (ปี) อัตราเงินเดือน
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด้วยองค์กรแห่งความสุข ตามแนวคิดของ สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (นพ. ชาญวิทย์วสันต์,ธนารัตน์ จุลยั วรรณ ด้วงโคตะ และ นพพร ทิแก้ว
ศรี. 2556:11-14) ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ สุขภาพดี (happy body) น้ าใจงาม (happy heart) การผ่อนคลาย
(happy relax) การหาความรู้ (happy brain) คุณธรรม (happy soul) ใช้เงินเป็ น (happy money) ครอบครัวที่
ดี (happy family) มีสงั คมดี (happy society)
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื ข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ จานวน 1884
คน สารวจเมือ่ เดือนกรกฎาคม 2564
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ศกึ ษาคือ ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2564 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2564
เป็นระยะเวลารวม 3 เดือน
สมมติ ฐานการวิ จยั
ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมจิ ะมีระดับองค์กร
แห่งความสุขในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
กรณีศกึ ษาวิจยั เรือ่ งองค์กรแห่งความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจัง หวัด
ชัยภูม ิ ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดกรอบแนวคิดในกรณีศกึ ษา ดังนี้

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งหน้าที่
อายุงาน (ปี)
อัตราเงินเดือน

องค์ กรแห่ งความสุ ข
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สุ ขภาพดี (happy body)
น้ าใจงาม (happy heart)
การผ่อนคลาย (happy relax)
การหาความรู้ (happy brain)
คุณธรรม (happy soul)
ใช้เงินเป็ น (happy money)
ครอบครัวที่ดี (happy family)
มีสังคมดี (happy society)

(นพ. ชาญวิทย์วสันต์,ธนารัตน์ จุลยั วรรณ ด้วงโคตะ
และ นพพร ทิแก้วศรี . 2556:6-13)

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกีย่ วกับองค์กรแห่งความสุข
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2552) ได้เสนอแนวคิดและทฤษฎี องค์กร
แห่งความสุขไว้ดงั นี้ HAPPY 8 ความสุขแปดประการ คือ แนวคิดของการจัดสมดุลชีวติ ของมนุ ษย์ผ่านความสุข
ในโลกสามใบที่ท ับซ้อ นกันอยู่โลกส่ ว นตัว ของมนุ ษ ย์ โลกครอบครัว ของมนุ ษ ย์ และโลกสังคม ของมนุ ษ ย์
เพื่อทีจ่ ะมองความสุขของมนุษย์ทวไปว่
ั ่ ามีองค์ประกอบอะไรบ้างและจะจัดการได้อย่างไร โดยขีดวงรอบทีต่ วั คน
แล้วก็วงรอบของครอบครัวแล้วก็วงรอบของสังคม ซึง่ ในส่วนของสังคมเรา แบ่ งเป็ นส่วนสังคมภายในองค์กรกับ
นอกองค์กร มองความสุขเป็นสามส่วน คือ ความสุขของตัวเราเอง ความสุขของครอบครัว ความสุขขององค์กร
และสังคม ความเป็ นจริงแล้ว มนุ ษ ย์ของเราควรจะมี ความสุ ขอะไรบ้างในระดับ ตัว เราเอง ความสุ ขระดับ
ครอบครัวแล้วก็ระดับสังคม ดังนัน้ คนที่มสี ุขภาพดี ดูแลตนเองไม่เป็ นภาระแก่ใคร มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่นื มี
คุณธรรม กตัญญู มีการเรียนรูเ้ ป็นมืออาชีพ ในงานตนเอง รักและดูแลครอบครัว รักและดูแลองค์กร สังคม ย่อม
เป็ นผลลัพธ์ของบุคคลที่สามารถ บริหารสมดุลแห่งความสุขได้ โดยสามารถจาแนกความสุขได้เป็ น 8 ประการ
หรือ Happy 8 ซึง่ ประกอบด้วย
1. Happy Body (สุขภาพดี) คือการเป็ นผูท้ ม่ี สี ุขภาพแข็งแรงทัง้ กายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้า
มนุ ษย์มสี ุขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงก็จะมีจติ ใจทีด่ ี พร้อมทีจ่ ะรับมือกับปญั หาทีจ่ ะเข้ามาได้เป็ นอย่างดี การรูจ้ กั ใช้
ชีวติ ดูแลตนเองได้ ไม่เป็นภาระของผู้อ่นื สามารถวางแผนการใช้ชวี ติ เป็ น โดยเริม่ วางแผนตัง้ แต่เริม่ ทางานจน
เกษียณ ไม่ว่าจะเป็ นด้านชีวติ การทางาน ด้านชีว ิตครอบครัว ด้านชีว ิต ส่ วนตัว / สุ ขภาพ ด้านการเรียนรู้/
การศีกษา ด้านช่วยเหลือสังคม และด้านการเงิน
2. Happy Heart (น้ าใจงาม) คือการเป็ นผู้มนี ้ าใจช่ว ยเหลือผู้อ่นื มีความเอื้ออาทรต่อกัน และกัน
เนื่องจากมีความเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงคือการเป็ นผูใ้ ห้ ในองค์กรสิง่ ที่เราจาเป็ นที่สุดในการทีม่ นุ ษย์จะอยู่กบั
คนอื่นได้ต้องมีน้ าใจคิดถึงคนอื่น มีน้ าใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน คนเราเอาแต่ตวั เองอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องรู้ จกั

การแบ่งปนั อย่างเหมาะสม ต้องรูบ้ ทบาทของเจ้านาย บทบาทของลูกน้อง บทบาทของคุณพ่อ บทบาทของคุณ
แม่ กับผลสิง่ ทีต่ ่าง ๆ ทีจ่ ะเข้ามาในชีวติ
3. Happy Relax (การผ่อนคลาย) การเป็ นผูท้ ส่ี ามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ รูจ้ กั ผ่อนคลาย
ต่อสิง่ ต่างๆ ในการดาเนินชีวติ เพราะเชื่อว่าการทีค่ นทางาน หากไม่รจู้ กั สรรหากการผ่อนคลายให้กบั ตนเอง จะ
ทาให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อันส่งผลกระทบต่อหน้าทีก่ ารทางาน การผ่อนคลายจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ
มากต่อองค์กร หากพนักงานในองค์กรต้องเผชิญกับปญั หาในด้านต่างๆแล้วมักก่อให้เกิดความเครียด ควรแยก
ให้ออกระหว่างปญั เรื่องงานและเรื่องส่วนตัว หากพนักงานสามารถจัดการกับอารมณ์ ความเครียด สามารถ
เผชิญและแก้ไขปญั หาส่วนตัว ปญั หาการทางาน และปญั หาครอบครัว ทาให้ไม่ส่งผลกระทบต่องาน เกิดสมดุล
ชีวติ การผ่อนคลายหรือการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง เช่น การร้องเพลง การหัวเราะ การทาสมาธิ เป็นต้น
4. Happy Brain (การหาความรู)้ การเป็นผูร้ กั การเรียนรูแ้ ละเป็นมืออาชีพในงาน มีการศึกษาหาความรู้
พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ นาไปสู่การเป็ นมืออาชีพและความมันคงก้
่
าวหน้าในการทางานเพราะ
เชื่อว่า ถ้าเราทุกคนแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ มาเพิม่ พู นความรู้และพัฒนาตนเองอยู่สม่ า เสมอ ก็จะเป็ นอีกหนึ่ง
แรงผลักดันช่วยให้องค์กรพัฒนาขึน้ ด้วยบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ การพัฒนาตนเองอยู่เสมอจึงเป็ นเรื่องทีจ่ าเป็ นแก่
พนักงานในองค์กรนัน้ เพราะองค์กรทีม่ ศี กั ยภาพคือองค์กรทีเ่ ติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ องค์กร
ที่อ ยู่ร อดในโลกแห่ ง ความเป็ น จริง ได้นั น้ ก็ค ือ องค์ก รที่ต้ อ งมีก ารปรับ ตัว ตลอดจนพัฒ นาให้ก้า วทัน โลกที่
เปลีย่ นแปลงในแต่ละยุคด้วยนัน่ เอง ดังนัน้ เป้าหมายหนึ่งของทุกองค์กรก็คอื การมุ่ง “พัฒนาองค์กร เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้นึ อยู่ต ลอดเวลา แล้วผู้ท่มี สี ่ว นสาคัญ ในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้ านัน้ ไม่ใ ช่
เฉพาะแค่ในส่วนของผูบ้ ริหารที่มวี สิ ยั ทัศน์ เท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงบุคลากรทุกฝ่ายที่รกั ในการพัฒนาศักยภาพ
ตัวเองให้ดยี งิ่ ขึน้ ด้วยนันเอง
่
5. Happy Soul (คุณธรรม) การเป็นผูม้ คี ุณธรรม มีความกตัญญู มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม
ในการดาเนินชีวติ เพราะเชื่อว่าหลักธรรมคาสอนของศาสนาเป็นสิง่ ทีจ่ ะช่วยการดาเนินชีวติ ของทุกคนให้ดาเนิน
ั หาที่เ ข้ามาได้ ยึด หลัก
ไปในเส้นทางที่ด ีไ ด้ ท าให้ทุก คนมีส ติ มีส มาธิใ นการท างาน สามารถรับ มือ กับป ญ
สนับสนุ นให้เป็ นคนดี คิดดี ทาดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดีทงั ้ ปวง การทีบ่ ุคคลในองค์กรมีทศั นคติท่ี
สอดคล้อ งกัน องค์ก รก็ย่อ มด าเนิ น ไปอย่ างราบรื่น บรรลุ เ ป้ าหมาย หลายองค์ก รจึง ต้ อ งตระหนั ก ถึง เรื่อ ง
จริยธรรม เพราะมันใจว่
่ าเป็นอีกทางหนึ่งทีช่ ่วยให้คุณประสบความสาเร็จได้อย่างแน่ นอน
6. Happy Money (ใช้เงินเป็ น) การเป็ นผู้ใช้เงินเป็ น รูจ้ กั เก็บรูจ้ กั ใช้ ไม่เป็ นหนี้ ปลูกฝงั นิสยั อดออม
ประหยัด รูจ้ กั วิธใี ช้เงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายแต่เท่าที่จาเป็ น ยึดหลักคาสอนการดาเนินชีวติ แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถบริหารจัดการเงินและปจั จัยในการดารงชีพอย่างพอเพียง สามารถการวางแผนชีวติ ด้าน
การเงินได้ โดยสภาพคล่องดี ปลอดหนี้จน พร้อมชนความเสีย่ ง มีเสบียงสารองสอดคล้องเกณฑ์ภาษี บัน้ ปลาย
มีทุนเกษียณ เป็ นต้น เรื่องการปลอดหนี้จงึ เป็ นสิง่ ที่จาเป็ นมากสาหรับองค์กร เมื่อพนักงานเหล่านัน้ มีปญั หา
ย่อมส่งผลให้พนักงานทางานด้วยประสิทธิภาพที่ลดลง ท้ายที่สุดองค์ กรจะมีประสิทธิภาพน้ อยลง ศักยภาพ
ลดลงไปตาม ปญั หาทีด่ ูเหมือนจะเล็ก และไม่เกี่ยวข้องอะไรกับองค์กร แต่กลับสร้างผลกระทบอันยิง่ ใหญ่ หาก
องค์กรหันมาใส่ใจในสวัสดิภาพของพนักงานอย่างจริงจังแล้วอาจกลายเป็ นการแก้ปญั หาทีถ่ ูกจุดอย่างหนึ่ง หาก
ฝ่ายทรัพ ยากรบุ คคล (HR) หรือองค์ก รไหวตัว ได้ทนั อาจหันมาสนใจในการแก้ปญั หาทางการเงินให้ก ับ

พนักงานในองค์กรของตน ก็อาจเป็ นการช่ว ยเหลือที่ถูกวิธอี ย่างหนึ่ง หรือ บางองค์กรก็พฒ
ั นาให้กลายเป็ น
สวัสดิการอย่างหนึ่งทีส่ ่งผลดีกบั ระบบบริหารงานบุคคลได้เช่นกัน
7. Happy Family (ครอบครัวทีด่ )ี การเป็ นผูท้ ่รี กั และดูแลครอบครัวตนเองได้ มีครอบครัวทีอ่ บอุ่นและ
มันคง
่ ปลูกฝงั นิสยั รักครอบครัว เพื่อนาไปเป็ นหลักการใช้ชวี ติ ให้รจู้ กั ความรัก ความเชื่อมัน่ และความศรัทธา
ในความดีงาม จึงจะเกิดเป็ นคนดี ในสังคม (รักตนเอง รักครอบครัว รักการงาน รักเพื่อน รักในสิง่ ที่พอเพียง)
ครอบครัวถึงแม้จะเป็ นหน่ วยทีเ่ ล็กทีส่ ุดของสังคม แต่เป็ นพืน้ ฐานสาคัญทีส่ ุดของการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะ
หากครอบครัวมีสมั พันธภาพทีด่ ตี ่อกัน รูบ้ ทบาทหน้าทีข่ องตนเอง พ่อแม่สามารถแบ่งเวลาดูแลลูกให้เหมาะสม
แน่นอนย่อมส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข ซึง่ ยังสะท้อนถึงหน้าที่การงานอีกด้วย หากคนทางานมีครอบครัวทีด่ ี
เขาก็จะมีความสุขในการทางาน โดยองค์ประกอบหลักของครอบครัว ที่สาคัญ ได้แก่ การมีสมั พันธภาพที่ดี
ระหว่า งกัน ความมันคงของชี
่
ว ิต และทรัพ ย์ส ิน และตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้ า ที่ของกันและกันในการดูแ ล
ครอบครัว สิง่ เหล่านี้จะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการทางานได้ดขี น้ึ
8. Happy Society (มีสงั คมดี) การเป็นผูท้ ม่ี คี วามรักสามัคคีเอือ้ เฟื้อต่อชุมชนทีต่ นทางาน และพักอาศัย
มีส งั คมและสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะเชื่อ ว่าการที่ผู้คนมีค วามเป็ นอยู่ท่ดี ีภายในสังคมหรือชุมชน ย่อ มเป็ น
พื้นฐานที่ดี ทาให้ผู้อยู่อ าศัย มีความรัก ความปรองดอง สามัคคีต่อ กัน พร้อมร่วมแรงร่ว มใจช่วยกันพัฒนา
ชุมชนให้มชี วี ติ การเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ คุณภาพชีวติ การทางานมีผลต่อการทางานมาก กล่าวคือ ทาให้เกิดความรูส้ กึ
ทีด่ ตี ่อตนเอง ทาให้เกิดความรูส้ กึ ที่ดตี ่องาน และทาให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อองค์กร การสร้างคุณภาพชีวติ การ
ทางาน เป็ นสิง่ ที่จาเป็ นและมีความสาคัญอย่างยิง่ คุณภาพชีวติ ในการทางานในลักษณะของความพึงพอใจใน
การท างานนั ้น จะส่ ง ผลต่ อ การปฏิบ ัติง าน และยัง เป็ น สิ่ง จู ง ใจให้เ กิด ความต้ อ งการท างาน ซึ่ง น าไปสู่
ประสิทธิภาพและเกิดการเพิม่ ผลผลิตของบริษทั หรือองค์การในทีส่ ุด เรียกได้ว่า บรรลุเป้าหมายของทัง้ บุคคลใน
ฐานะสมาชิกขององค์การและตัวองค์การเอง นอกจากนี้ยงั ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย
HAPPY 8 ความสุขแปดประการ เป็ นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการชีวติ ให้มคี วามสุข
อย่างยังยื
่ น สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดาเนินชีวติ การอยู่ร่วมกับผู้อ่นื การรับผิดชอบต่อสังคม เป็ น
สมาชิกทีด่ ตี ่อครอบครัว องค์กรและสังคม โดยมีความสุขทีแ่ ท้จริงบนพืน้ ฐานของความสุขแปดประการมีสมดุล
ของชีว ิต เกิดผลเป็ นบุค คลที่มสี ุ ขภาพดีดูแ ลตนเองไม่เ ป็ น ภาระแก่ใ คร มีน้ าใจช่ วยเหลือ ผู้อ่ืน มีคุ ณธรรม
กตัญญู มีการเรียนรูเ้ ป็นมืออาชีพในงานตนเอง รักและดูแลครอบครัว รักและดูแลองค์กร/สังคม
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ จานวน 1,884 คน
สารวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 กลุ่มตัวอย่างของจานวนประชากร ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้สูตรของ Taro Yamane
(Yamane: 1970 อ้างถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์ : 2540: 71) มีจานวน 330 คน กลุ่มตัวอย่างทีต่ ้องเก็บแต่
ละแห่งมีจานวน 11 คน โดยวิธกี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา ( Quota sampling ) แล้วแต่ละแห่ง สุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธกี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุขเพื่อ ให้สามารถสร้างแบบสอบถาม
เกีย่ วกับองค์กรแห่งความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมแิ ละเครื่องมือ
ทีใ่ ช้ในการวิจยั แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จากแนวคิดของ Likert (Likert Scale) (พวงรัตน์
ทวีรตั น์, 2545) แล้วประยุกต์เป็นคาถามของผูว้ จิ ยั
2. สร้างเครือ่ งมือเป็นแบบสอบถาม
3. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาเสนอแนะ
4. นาแบบสอบถามทีไ่ ด้ ไปตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหาโดยผู้เชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน โดยวัด
ความสอดคล้องข้อคาถามในแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item-Objective Congruence: IOC) โดย
มีขนั ้ ตอนดังนี้
4.1 ผูท้ รงคุณวุฒ ิ เปรียบเทียบการสร้างคาถาม กับแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
4.2 ผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาข้อคาถามเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ในการวัด โดยให้คะแนนดังนี้
+1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
-1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญเสนอแนะ นาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะ
ใกล้เคียงกัน จานวน 30 ชุด ก่อนเก็บข้อมูลจริง เพื่อนากลับมาหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
6. นาผลการทดลองมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบสอบถามทัง้ ฉบับด้วยวิธกี ารของครอ
นบาค (Cronbach, อภิรกั ษ์ ชายะพันธ์, 2562)โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha coefficient) มีค่าไม่น้อย
กว่า 0.75 ขึน้ ไป ได้ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาเท่ากับ 0.91 ซึง่ มีค่าความเชื่อมันอยู
่ ่ในระดับสูง (มากกว่า 0.75) จึง
นาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้
7. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ของคุณภาพเครือ่ งมือให้สมบูรณ์ทุกข้อ
8. นาเครือ่ งมือทีป่ รับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยนาเข้าข้อมูลจากแบบสอบถามทีเ่ ก็บรวบรวม
ได้มาเป็นรหัสตัวเลข (Coding) แล้วบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อทาการประมวลผลข้อมูลสถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึก ษา ต าแหน่ ง หน้ า ที่ อายุง าน และอัต ราเงิน เดือ น ใช้ค วามถี่ (frequency: f) และค่ า ร้อ ยละ
(percentage: %)
2. การวิเคราะห์องค์กรแห่งความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัด
ชัยภูม ิ ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean: μ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation: σ) โดย
นาค่ามัชฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ เบสท์ (John W. Best, 1970)
ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49 แสดงว่า องค์กรแห่งความสุขอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49 แสดงว่า องค์กรแห่งความสุขอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49 แสดงว่า องค์กรแห่งความสุขอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.49 แสดงว่า องค์กรแห่งความสุขอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 4.50 – 5.00 แสดงว่า องค์กรแห่งความสุขอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
3. การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจในสังกัด
ตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมทิ ไ่ี ด้จากการตอบแบบสอบถามส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis)
4. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบระดับขององค์กรแห่งความสุขในการทางานที่แตกต่างกันตามปจั จัย
ส่วนบุคคลของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA หรือ F-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของ ตัวแปร
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่างใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธกี าร (LSD) ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และใช้การทดสอบค่าที (T-test) ในด้านเพศ กรณีตวั แปร 2 กลุ่ม
ผลการวิ จยั
1. ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ พบว่าโดย
ส่วนใหญ่ขา้ ราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมทิ ต่ี อบแบบสอบถามเป็ นเพศชาย (จานวน 248 คน
คิดเป็ นร้อยละ 75.2) อายุ 19-30 ปี (จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 53) สถานภาพโสด (จานวน 202 คน
คิดเป็ นร้อยละ 61.2) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (จานวน 229 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.4) ตาแหน่ งหน้าทีง่ าน
สอบสวน (จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.5) อายุงานน้ อยกว่า 5 ปี (จานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ
45.8) และอัตราเงินเดือน 20,000 – 35,000 บาท (จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4)
2. ผลการวิเคราะห์องค์กรแห่งความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัด
ชัยภูม ิ ผลการศึกษาพบว่าโดยส่วนใหญ่ขา้ ราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมทิ ่ีตอบแบบสอบถาม
ให้ระดับองค์กรแห่งความสุขโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03) โดยข้าราชการตารวจในสังกัด
ตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมใิ ห้ระดับองค์กรแห่งความสุขด้าน Happy Soul (คุณธรรม) สูงทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 4.33 ค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน .59 และด้าน Happy Money (ใช้เงินเป็ น) ต่ าทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 3.53 ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน .90
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน องค์กรแห่งความสุขของของข้าราชการตารวจในสังกัด
ตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ 8 ด้านในภาพรวม
ระดับความเห็น (N=)333
องค์กรแห่งความสุขของของข้าราชการตารวจใน
สังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ด้าน 8
S.D.
การแปลผล
x
1. ด้าน Happy Body (สุขภาพดี)
3.75
.76
มาก
2. ด้าน Happy Heart (น้าใจงาม)
4.25
.60
มาก
3. ด้าน Happy Relax (การผ่อนคลาย)
3.93
.75
มาก

4. ด้าน Happy Brain (การหาความรู)้
5. ด้าน Happy Soul (คุณธรรม)
6. ด้าน Happy Money (ใช้เงินเป็น)
7. ด้าน Happy Family (ครอบครัวทีด่ )ี
8. ด้าน Happy Society (มีสงั คมดี)
รวม

4.16
4.33
3.53
4.06
4.27
4.04

.66
.59
.90
.75
.60
.70

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมุตฐิ านปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันของข้าราชการตารวจในสังกัด
ตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมจิ ะมีระดับองค์กรแห่งความสุขในการทางานที่แตกต่างกัน ผลวิจยั พบว่า ข้าราชการ
ตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ ทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งหน้าที่
และอายุงานต่างกัน พบว่า ข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ จะมีระดับองค์กรแห่งความสุข
แตกต่างกัน ส่วนปจั จัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ และอัตราเงินเดือนต่างกัน จะมีระดับองค์กรแห่งความสุขไม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ปจั จัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมจิ ะมีระดับ
องค์กรแห่งความสุขในการทางานทีแ่ ตกต่างกัน สรุปผลทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1

สมมติ ฐานการวิ จยั
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งหน้าที่
อายุงาน (ปี)
อัตราเงินเดือน

ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

อภิ ปรายผล
1. ผลการศึกษาองค์กรแห่งความสุขของของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ ใน
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนายอนุ พงศ์ รอดบุญปาน (2561) เรื่อง องค์กร
แห่งความสุขของโรงเรียนอนุ บาลกุยบุร ี (วัดวังยาว) พบว่า องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนอนุ บาลกุยบุร ี (วัดวัง
ยาว) อยู่ในระดับมาก และงานวิจยั ของ ขจรศักดิ ์ ต้นวัน และคณะ (2563) ได้ศกึ ษาองค์กรแห่งความสุขของกรม
ข่ าวทหาร กองบัญ ชาการกองทัพ ไทย ผลการศึกษาพบว่ า ระดับองค์ก รแห่ งความสุ ข ของกรมข่ าวทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนัน้ ผลการศึกษาองค์กรแห่งความสุขของของ
ข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มี 1 ด้าน อยู่ในระดับมาก

ทีส่ ุด คือ ด้านคุณธรรม (Happy Soul) ด้วยงานของข้าราชการตารวจเป็ นงานที่ต้องรักษากฎหมายและดารง
ความยุติธรรม ข้าราชการในสังกัดต ารวจภูธ รจังหวัดชัยภูมจิ งึ ต้อ งมีค วามซื่อสัตย์ และมีศีลธรรมทัง้ ในการ
ทางานและในการดารงชีวติ อีกทัง้ ข้าราชการในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมมิ หี ลายสายงาน ซึง่ แต่ละสายงาน
จะมีงานทีเ่ กี่ยวข้องกัน ทาให้ขา้ ราชการในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมมิ คี วามรักและสามัคคีคอยช่วยเหลือ
กัน เพื่อ ให้ต ารวจภูธ รจัง หวัดชัย ภูมมิ ีผ ลการปฏิบตั ิงานที่ดีและเป็ น ไปด้ว ยความราบรื่น ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ นายอนุ พงศ์ รอดบุญปาน (2561) ได้ศกึ ษาวิจยั เรื่อง องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนอนุ บาลกุย
บุร ี (วัดวังยาว) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มี 1 ด้าน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด คือ ด้าน
คุณธรรม
2. ผลการศึกษาองค์กรแห่งความสุขของของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน Happy Money มีค่าเฉลีย่ น้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการตารวจใน
สัง กัด ตารวจภูธ รจัง หวัด ชัยภูม ิ รับรู้ไ ด้ถึง การจัด การทางการเงินที่ยงั ไม่ดพี อ เนื่ อ งจากปญั หาหนี้ สนิ ที่ทาง
ข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมยิ งั มาขอความช่วยเหลือกับสหกรณ์ตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ
ให้ช่วยปรับลดดอกเบีย้ ลง และเข้าร่วมนโยบายรวมหนี้ เพื่อให้ มีเงินเหลือใช้ต่อเดือนมากขึน้ และการกู้ฉุกเฉิน
ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ที่ขา้ ราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมยิ งั มีคาขอกู้ฉุกเฉินเยอะ
แสดงให้เห็นว่าข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมยิ งั มีเงินออมต่อเดือนทีย่ งั ไม่เป็ นทีน่ ่ าพึงพอใจ
ทีจ่ ะทาให้ใช้ในยามฉุ กเฉินได้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นายอนุ พงศ์ รอดบุญปาน (2561) ได้ศกึ ษาวิจยั
เรือ่ ง องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนอนุ บาลกุยบุร ี (วัดวังยาว) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า มี 1 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรม และอีก 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ มีสงั คมดี การหาความรู้ น้าใจงาม ครอบครัวทีด่ ี การผ่อนคลาย สุขภาพ
ดีและใช้เงินเป็น
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาองค์กรแห่งความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัด
ชัยภูม ิ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
5.3.1 จากผลการศึกษา องค์กรแห่งความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธร
จังหวัดชัยภูม ิ พบว่า บุคลากรในองค์กรมีระดับความคิดเห็นต่อด้าน Happy Money (ใช้เงินเป็ น) ภาพรวม
ค่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
5.3.1.1 ผู้ก ากับ การแต่ ล ะสถานี จ ดั หางบส าหรับ สนับ สนุ น อุ ป กรณ์ ท่ีจ าเป็ นในการทางานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รวมถึงอุปกรณ์ในการทางานส่วนรวมทีผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชายังต้องออกค่าใช้จ่ายดังกล่า วเอง
5.3.1.2 ในแต่ละปีผบู้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ ควรจัดให้มกี ารอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุน
หรืออาชีพเสริม เพื่อให้ขา้ ราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูมทิ ส่ี นใจอยากทาลงทุนหรือทาอาชีพ
เสริม ได้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว เพื่อเพิม่ รายได้ของตน
5.3.1.3 ในแต่ละปี ผบู้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ ควรจัดให้มกี ารสัมมนาอบรมเรื่องการเงินการ
ออมเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดอบรมในเรือ่ งการเตรียมตัวสู่วยั เกษียณอย่างมีความสุข

5.3.1.4 ผูจ้ ดั การสหกรณ์ตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ มีการลดดอกเบีย้ ของเงินกู้ เพื่อให้ขา้ ราชการตารวจ
ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดชัยภูม ิ ไม่ตอ้ งจ่ายอัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู กว่าธนาคาร ทาให้มเี งินเหลือใช้มากกว่า
5.3.2 จากผลการศึกษา องค์กรแห่งความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจในสังกัดตารวจภูธร
จังหวัดชัยภูม ิ พบว่า บุคลากรในองค์กรมีระดับความคิดเห็นต่อด้าน Happy Body (สุขภาพดี) ภาพรวมค่าเฉลีย่
ต่าเป็นอับดับ 2 ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
5.3.2.1 ผู้บงั คับการต ารวจภูธ รจังหวัดชัยภูม ิ สังการให้
่
ผู้กากับการแต่ล ะสถานีทดสอบร่างกาย
ผู้ใต้บงั คับบัญชาของตนทุกเดือน โดยมีเกณฑ์ผลการทดสอบแบ่งตามอายุ ด้านสุ ขภาพ ควรมีการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายอยูเ่ สมอ เพื่อให้มคี วามพร้อมทางร่างกายในการปฏิบตั หิ น้าที่
5.3.2.2 ผู้ก ากับการแต่ ล ะสถานีจดั หางบสร้างห้อ งออกกาลังกายภายในสถานีต ารวจของตน เพื่อ
ส่งเสริมให้ขา้ ราชการตารวจหันมาออกกาลังกายกันมากขึน้ และเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปใช้บริการห้อง
ออกกาลังกายทีอ่ ่นื อีกด้วย
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