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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวน 2) ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวน และ 3) ปัจจัยใดหรือตัวแปรใดที่มีความสัมพันธ์
หรือมีผลต่อความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนมากที่สุดและรองลงมา โดยได้สุ่มตัวอย่างตำารวจชั้นประทวน
ในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 จำานวน 400 นาย เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามระหว่างเดือนมีนาคมถึง 
เดือนพฤษภาคม 2554 และวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) การทดสอบค่าความสัมพันธ์

ระหวา่งตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม (c2-test) คา่สมัประสทิธิแ์กมมา่ (Gamma Correlation) และการวเิคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในตำารวจภูธรภาค 1 มีระดับความสุขอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือ ร้อยละ 63.0 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนนั้นพบว่า  
ในบรรดาปัจจัยทั้ง 6 ด้านนั้น มีปัจจัย 5 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านการงาน ด้านสุขภาพ ด้านการเห็นคุณค่า
ในตวัเอง และดา้นศาสนา ทีม่คีวามสมัพนัธต์อ่ความสขุของขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวนอยา่งมนียัสำาคญั สว่นปจัจยั
ดา้นเศรษฐกจิไมม่คีวามสมัพนัธต์อ่ความสขุของขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวนอยา่งมนียัสำาคญัแตอ่ยา่งใด นอกจากนี ้ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนมากที่สุดก็คือ ปัจจัยด้านศาสนา (.152)  
รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านสุขภาพ (.134) ปัจจัยด้านครอบครัว (.120) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (.118) ปัจจัยด้าน 
การงาน (.097) และปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (.068) ตามลำาดับ ซึ่งปัจจัยหรือตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว 
สามารถอธิบายความแตกต่างในตัวแปรตามได้ถึงร้อยละ 35.0 (r2 = .346)

ข้อเสนอแนะของการวิจัยในครั้งนี้คือ หน่วยงานตำารวจภูธรภาคควรจัดให้มีการอบรมด้านคุณธรรม 
ศีลธรรมเพิ่มเติม เพราะอาชีพตำารวจคลุกคลีอยู่ระหว่างคนดีกับคนไม่ดี เพื่อเป็นการนำาหลักธรรมทางศาสนา 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
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Abstract

This research objectives were to study 1) The happiness level of non- 
commissioned police officers, 2) The factors related to the happiness of non-commissioned 
police officers, and 3) The mostly effecting factors to the happiness of non-commissioned 
police officers in descending categorization. The sample group was randomly sampled 
from 400 non-commissioned police officers of Provincial Police Region 1. The data 
were collected by distribution of questionnaires during March-May, 2011 and they were  
analyzed by descriptive statistics, the correlation between the independent variables 
and dependent variables (c2-test), Gamma Correlation, and Multiple Regression. 

The research results came out that, the happiness of non-commissioned  
police officers of Provincial Police Region 1 is at the moderate level i.e. 63% and among 
6 factors relating to the happiness of non-commissioned police officers, it was found 
that five of them, namely, the family factor, work factor, health factor, self-appreciation 
or self esteem factor and religious factor were correlated with happiness with statistical  
significance but the economic factor was one factor which was not correlated with 
happiness with statistical significance. Besides, the series of factors mostly related to 
the officers’ happiness were religious factor (.152), followed by health factor (.134), family  
factor (.120), economic factor (.118), work factor (.097), and self-appreciation factor (.068) 
respectively. In addition, all 6 factors or independent variables could explain the difference  
in the dependent variables to 35.0% (r2 = .346).

The recommendation ignited from this research was that the hierarchical units 
of the Provincial Police Region should organize additional training courses on virtue and 
moral because policemen’ career always mingles with general people including good 
or bad ones, in order to encourage the policemen to apply the religious principles in 
their duties performance to be more perfection.

คำาสำาคัญ: ความสุข, ข้าราชการตำารวจชั้นประทวน

Keywords: Happiness, Non-Commissioned Police

บทนำา

โดยธรรมชาตขิองมนษุยแ์ลว้ ยอ่มปรารถนาทีจ่ะดำาเนนิชวีติอยา่งมคีวามสขุกนัทกุคน ดว้ยเหตนุี ้ 
ความสุขจึงถือเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนผู้ยังมีชีวิตอยู่ที่หวังจะได้รับ โดยความสุขที่ได้รับนั้น
อาจจะเป็นความสุขที่เจือปนไปด้วยสิ่งของอามิสต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งของภายนอก (อามิสสุข) อันสามารถ
กอ่ให้เกิดการดำาเนนิชวีติอยูไ่ด้อยา่งสขุสบาย ซึง่จะเรยีกกนัวา่โลกยิสขุ หรอือาจจะเปน็ความสขุทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง
ด้วยอามิสสิ่งของภายนอกใด ๆ (นิรามิสสุข) อันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจล้วน ๆ เพราะสามารถ
ลด ละ เลิกกิเลสตัณหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะเรียกกันว่า โลกุตตรสุข ก็ได้ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551: 76) 
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ดังนั้น จะเห็นว่า ได้มีนักคิดทั้งหลายต่างพากันพยายามแสวงหาหรืออธิบายความสุขตามความเข้าใจของ
ตนเองอย่างมากมาย โดยเริ่มแรกจะพากันมองปัญหาเก่ียวกับความสุขด้วยคำาถามที่ว่า จะมีชีวิตอยู่อย่าง
มีความสุขได้อย่างไร? (How to live a good life) โดยคำาตอบที่ได้รับก็คือ บุคคลไม่สามารถจะอยู่
อย่างมีความสุขได้ ถ้าไม่เข้าใจโลกที่เขามีชีวิตอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ มนุษย์ทั้งหลายจึงได้พากันต่อสู้กับปัญหา
ต่าง ๆ ด้วยความคิดว่าเมื่อเราสามารถเข้าใจธรรมชาติของโลกจักรวาลแล้ว ก็จะสามารถเข้าใจถึงวิธีการ
ที่จะให้ได้มีชีวิตอย่างมีความสุขได้ (บุญทัน ดอกไธสง, 2523: 12) และต่อมาก็ได้มีนักวิชาการทั้งหลาย 
พากันศกึษาถึงประเดน็ตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสขุ โดยเริม่จากนกัจติวทิยาและแพทยใ์นสาขาจติเวชกอ่น 
แล้วจึงขยายไปสู่สาขาอื่น ๆ อย่างแพร่หลาย 

จากการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับความสุขในโลกตะวันตกนั้นพบว่า เงินสามารถซื้อความสุขได้
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และการสร้างความสุขดังกล่าวก็เป็นไปในลักษณะถดถอย กล่าวคือ จะต้องใช้เงินใน
จำานวนทีม่ากขึน้ในการเพิม่ความสขุในอตัราเทา่เดมิ และทีน่า่สนใจกค็อืวา่ กลุม่คนทีม่รีายไดน้อ้ยทีส่ดุกลบั 
มคีวามพงึพอใจในชวีตินอ้ยกวา่กลุม่คนทีร่่ำารวยทีส่ดุเพียงเลก็นอ้ยเทา่นัน้ (สวุทิย ์เมษนิทรยี,์ 2550: 37-38)  
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ทรัพย์สิน วัตถุสิ่งของหรือเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ มากมายนั้น ก็ไม่
สามารถช่วยยืนยันได้ว่าจะสามารถทำาให้มนุษย์ได้รับความสุขกันทุกคนเสมอไป 

สำาหรับประเทศไทยนั้นก็ได้เคยดำาเนินแผนพัฒนาประเทศอย่างผิดพลาด โดยมุ่งหวังจะพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านทัดเทียมกับประเทศอื่น แต่ขณะเดียวกันกลับไม่ได้พัฒนา
ประชากรให้มปีระสทิธภิาพไปด้วย ถงึขนาดมีการสง่สาสน์ถงึประชมุสงฆใ์หง้ดการสอนเรือ่งสนัโดษ เพราะจะ
เปน็การขดัขวางตอ่นโยบายการพฒันาประเทศของทางภาครฐั (พระธรรมปฏิก, 2543: 24-25) เมือ่เปน็เชน่นี ้
สังคมไทยจึงเกิดมีปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะคนไทยที่กลับมีจิตใจที่อ่อนแอ ไม่มั่นคง ไร้พลังและ
เต็มไปด้วยกิเลสตัณหามากมายถึงแม้ว่าประเทศจะพัฒนาได้ตามแผนก็ตาม สมดังที่นักปรัชญาสังคมอย่าง
คาร์ล มาร์กซ์ ได้เคยกล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า “เมื่อค่าของความเป็นมนุษย์สูญหายไป ชีวิตก็ย่อมไร้ค่าไปด้วย 
ยิ่งมีวัตถุมาก ชีวิตก็ย่อมแปลกแยกมากขึ้น นักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมได้นำาเอาทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่ง
มาให้เรา แต่ขณะเดียวกัน ก็เอาชีวิตและมนุษยธรรมไปจากเราด้วย” (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, 2541: 4)  
อย่างไรก็ตาม ต่อมาทางภาครัฐก็ได้หันกลับมาให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพประชากรไปพร้อมกับ 
การพัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ ด้วย โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้หันมา
เนน้ใหม้นษุยเ์ปน็ศูนย์กลางเพือ่ความสขุทีย่ั่งยืนของประชาชนตอ่ไป นอกจากนี ้กย็งัไดร้ว่มกนัรณรงคแ์นวคดิ
เรือ่งหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิทีมุ่ง่เนน้ใหป้ระชาชนไดม้สีภาพความเปน็อยู่
ที่พออยู่พอกิน พอเพียงและพอดี มีชีวิตจิตใจที่เป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงำาด้วยอบายมุข มีชีวิตที่สว่าง สงบ  
สมถะตามอัตภาพ เน้นเรื่องจิตวิญญาณมากกว่าวัตถุ (มนูญ มุกข์ประดิษฐ์, 2545: 88) และผลจาก 
การดำาเนนิตามแผนพฒันาฯ นี ้กไ็ดท้ำาใหเ้ศรษฐกจิของประเทศขยายตวัสงูขึน้ อนัเปน็ผลมาจากการทีร่ฐับาล
ไดส้รา้งโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุไดง้า่ยขึน้กอ่ใหเ้กดิการกระจายเมด็เงนิลงทนุ ตลอดจน 
การสร้างงานและรายได้ในระดับรากหญ้า
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แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมในปี 2553 ประเทศไทยก็ได้กลับเข้าสู่
วกิฤตอิกีครัง้ โดยไดป้ระสบกบัปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืง เกดิการจลาจลขึน้ภายในเมอืงหลวง ทำาให้
ความมั่นคง ความสุขและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนมีน้อยลง และจากการสำารวจของ
สถาบนัเศรษฐศาสตรแ์ละสนัตภิาพของโลก ประจำาป ี2555 ซึง่ไดจ้ดัทำาดชันคีวามสงบสขุโลก หรอื Global 
Peace Index (GPI) โดยสำารวจจาก 158 ประเทศ พบว่า ประเทศที่มีความสุขที่สุด ได้แก่ ไอซ์แลนด์ 
อนัดบั 2 รว่ม ไดแ้ก ่เดนมารก์และนวิซแีลนด ์อนัดบั 4 แคนนาดา และอนัดบั 5 ญีปุ่น่ สำาหรบัประเทศไทย
นั้นอยู่อันดับที่ 126 ต่ำากว่าประเทศกลุ่มอาเซียนด้วยกันคือ มาเลเซีย (20) สิงคโปร์ (23) เวียดนาม (34)  
ลาว (37) อินโดนีเซีย (63) และกัมพูชา (108) ซึ่งดีกว่าฟิลิปปินส์ (133) และพม่า (139) เท่านั้น  
(Vision of Humanity, 2012) จากการสำารวจนีส้ามารถชีใ้หเ้หน็ไดว้า่ ชาวไทยซึง่กร็วมถงึเจา้หนา้ทีต่ำารวจ
ในประเทศไทยดว้ยยงัมีความสขุทีต่่ำากวา่ประเทศอืน่ ๆ  อยู ่ดว้ยเหตนุี ้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยัเกีย่วกบั 
เรื่องความสุขของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ผู้ซึ่งได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาสังคมต่าง ๆ มากมาย เช่น 
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาความรุนแรง และปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ในฐานะที่เป็น 
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และจากเสียงสะท้อนของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่ตำารวจมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ เมื่อเป็นเช่นนี้ เรื่องเกี่ยวกับความสุขของเจ้าหน้าที่ตำารวจจึงถือเป็น 
สิ่งที่สำาคัญและก็น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจึงไดส้นใจทีจ่ะศึกษาวจิยัเรือ่ง “ความสุขของขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวนในสังกดั 
ตำารวจภูธรภาค 1” โดยสาเหตุที่เลือกศึกษาวิจัยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำารวจชั้นประทวนนั้น ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ 
ตำารวจชั้นประทวนจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างตามคำาสั่งของผู้บังคับบัญชาและเข้าถึงใกล้ชิดกับประชาชน 
มากที่สุด ซึ่งความสุขที่ศึกษานั้นจะเกี่ยวข้องใน 6 ด้าน คือ ครอบครัว งาน เศรษฐกิจ สุขภาพ การเห็น
คุณค่าในตัวเอง และศาสนา ซึ่งทั้ง 6 ด้านนี้ถือว่าครอบคลุมความสุขที่จะพึงมีในการใช้ชีวิตประจำาวัน 
โดยภาพรวมได ้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทีจ่ะทราบวา่ ขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวนมคีวามสขุมากนอ้ยเพยีงไร  
พร้อมกันนี้ความสุขแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถ 
นำามาใชเ้ปน็แนวทางในการปรบัปรงุระบบหรอืระเบยีบตา่ง ๆ  เพือ่เอือ้อำานวยตอ่ขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวน
ให้มีความสุขมากขึ้นอันจะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การศึกษาวิจัย เรื่อง ความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 นี้ 
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาระดับความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1

2.  เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์อ่ความสขุของขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวนในสงักดัตำารวจ
ภูธรภาค 1
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3.  เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดหรือตัวแปรใดที่มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อความสุขของข้าราชการ 
ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 มากที่สุด และรองลงมา

สมมติฐานของการวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้มีสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้

1. ข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 น่าจะมีความสุขในระดับปานกลาง
ถึงน้อย

2.  ปจัจยัทัง้ 6 ดา้น คอื ครอบครัว งาน เศรษฐกจิ สขุภาพ การเหน็คณุคา่ในตวัเอง และศาสนา  
นา่จะมคีวามสมัพนัธก์บัความสขุของขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวนในสงักดัตำารวจภธูรภาค 1 อยา่งมนียัสำาคญั

3.  ปัจจัยด้านศาสนาและด้านครอบครัวน่าจะมีความสัมพันธ์กับความสุขของข้าราชการตำารวจ 
ชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 มากที่สุด

4.  ปัจจัยด้านสุขภาพ ด้านการเห็นคุณค่าในตัวเอง ด้านเศรษฐกิจ และด้านงาน น่าจะมีความ
สัมพันธ์กับความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 รองลงมาตามลำาดับ

ตัวแปรในการวิจัยและนิยามปฏิบัติ

ตัวแปรตาม 

คือ ความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวน 

ความสุข หมายถึง ชีวิตที่ถึงระดับที่ต้องการ สภาพที่เรียกว่ายอดเยี่ยม ความพอใจในชีวิต  
โดยได้รับสิ่งสำาคัญ ๆ ตามที่ต้องการ โดยแทบที่จะไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ตั้งอยู่ด้วยความร่าเริง  
มีชีวิตชีวาและมีพลัง มีความสงบภายในใจและความผาสุก

ตัวแปรอิสระ 

ได้แก่ ครอบครัว เศรษฐกิจ งาน สุขภาพ การเห็นคุณค่าในตัวเอง และศาสนา 

ครอบครัว หมายถึง การอยู่ร่วมกันของคนที่เป็นญาติกัน ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่จะมีปู่ย่าตายาย
และหลานอยูด่ว้ยหรอืมคีนตอ้งรบัผดิชอบดแูล สมาชกิในครอบครวัมเีวลาใหก้นั มญีาตพิีน่อ้งไปมาหาสูก่นั 
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความรักใคร่ผูกพันให้แก่กันและกัน

เศรษฐกิจ หมายถึง การมีกินมีใช้ การมีรายได้เสริม และการมีเงินออม 

งาน หมายถึง หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในแต่ละส่วน โดยแบ่งตามความสามารถที่ต่างกันไป 
มีเพื่อนร่วมทำาหน้าที่เดียวกัน สามารถปรับตัวเข้ากับหน้าที่อื่นได้ มีความภูมิใจและพอใจในหน้าที่ที่ทำาอยู่ 
และมีสิ่งที่ทำาให้เกิดความพอใจที่ได้รับจากหน่วยงาน ได้แก่ เครื่องแบบ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร 
การเบกิสทิธปิระโยชนต์า่ง ๆ  กองทนุ ทีอ่ยูอ่าศยั และวนัลาตา่ง ๆ  รวมถงึความพอใจจากการไดร้บัการดแูล
เอาใจใสจ่ากผูบ้งัคบับญัชา การเปดิโอกาสใหไ้ดท้ำางานและแกป้ญัหา และการไดร้บัคำาปรกึษาอยา่งเปน็ธรรม 
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สุขภาพ หมายถึง การไม่มีโรคประจำาตัวที่ร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการดำารงชีวิต การนอน 
หลบัสนทิ การไมห่งดุหงดิงา่ย ระบบขบัถา่ยปกต ิออกกำาลงักายสม่ำาเสมอ การไมเ่หนือ่ยงา่ย ไมเ่วยีนศรีษะ
มึนงง และการไม่มีความวิตกกังวล 

การเห็นคุณค่าของตนเอง หมายถึง การที่บุคคลรอบตัวเชื่อฟังความคิดเห็น การยอมรับผล 
การกระทำาของตัวเอง มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน สามารถปรับตัวเข้ากับส่ิงต่าง ๆ ได้ และ 
การได้เป็นที่ยอมรับชื่นชมจากสังคม

ศาสนา หมายถึง การมีหลักธรรมคำาสอนที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้ เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ 
ใส่บาตร หรือการทำาพิธีทางศาสนา ความคิดต่อความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การบำาเพ็ญประโยชน์ และความสนใจ
ในหลักคำาสอนธรรมะ 

วิธีวิจัย

วิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การสำารวจโดยการสุ่มตัวอย่าง

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเดินทางไปตามสถานีตำารวจภูธรแต่ละแห่ง แล้วแจก
แบบสอบถามให้กับข้าราชการตำารวจชั้นประทวนของแต่ละสถานีกรอกคำาตอบด้วยตัวเอง (Self– Admi- 
nistered Questionnaire) และได้รับแบบสอบถามคืน

2. การประมวลผล

 ผู้วิจัยนำาคำาตอบที่ได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูปสำาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

3.  การวิเคราะห์

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำาเสนอการวิเคราะห์ในรูปของตาราง และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ดังต่อไปนี้

 3.1 การพรรณนาลกัษณะสว่นบคุคล และคณุสมบตัขิองตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม โดยใช้
คา่สถติริอ้ยละ คา่เฉลีย่ (Mean) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คา่ต่ำาสดุ (Minimum) 
ค่าสูงสูด (Maximum)

 3.2 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์2 ตวัแปร ไดแ้ก ่การหาคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ 
คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านการทำางาน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสุขภาพ  
ปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าของตัวเอง และปัจจัยด้านศาสนา กับตัวแปรตามคือ ความสุข โดยใช้สถิติ 
ความแตกต่างของร้อยละ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square test) และค่าสัมประสิทธิ์แกมม่า 
(Gamma G) 
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 3.3 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวัดขนาดและ
ทิศทางของผลกระทบของตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านการทำางาน 
ปจัจยัดา้นเศรษฐกิจ ปจัจยัด้านสขุภาพ ปจัจยัด้านการเหน็คณุคา่ของตวัเอง และปจัจยัดา้นศาสนา วา่ปจัจยัใด 
มีต่อตัวแปรตาม คือ ความสุข มากที่สุดและรองลงมา

สรุปผลวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 นี้  
มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจ
ภธูรภาค 1 2) เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์อ่ความสขุของขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวนในสงักดัตำารวจ
ภธูรภาค 1 และ 3) เพือ่ศกึษาวา่ปจัจยัใดหรอืตวัแปรใดทีม่คีวามสมัพนัธห์รอืมผีลตอ่ความสขุของขา้ราชการ
ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 มากที่สุด และรองลงมา 

ผลจากการศึกษาในครั้งนี้เปิดเผยว่า 

1. ข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลพบว่า ข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1  
ส่วนใหญ่เป็นชายร้อยละ 82.9 อายุโดยเฉลี่ยเท่ากับ 35.7 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 72.1  
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 52.6 มีชั้นยศดาบตำารวจ ร้อยละ 48.6 มีหน้าที่งานป้องกันและปราบปราม  
ร้อยละ 40.1 มีเงินเดือนระหว่าง 16,001-20,000 บาท ร้อยละ 25.7 มีเงินเดือนประจำาตำาแหน่ง 3,000 บาท 
ร้อยละ 98.6 มีระยะเวลารับราชการระหว่าง 10-19 ปี ร้อยละ 38.0 และมีหนี้สินในปัจจุบันร้อยละ 75.0 

2. ระดับความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 พบว่า ตำารวจ 
ชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.0 มีความสุขในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 31.7 มีความสุขมาก  
ร้อยละ 4.8 มีความสุข และร้อยละ 0.5 ไม่มีความสุข ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามสมมุติฐานในข้อ 1 ที่ว่า
ข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 น่าจะมีความสุขในระดับปานกลางถึงน้อย เพราะ
ผลที่ได้ปรากฏว่า ข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 มีความสุขในระดับปานกลาง 
ถึงมาก (ดูตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ร้อยละระดับการมีความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวน

 ระดับการมีความสุข มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ รวม
 ระดับการมีความสุขโดยสรุป 31.7 63.0 4.8 0.5 0.0 100.0(416)

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธร 
ภาค 1 พบว่า ในบรรดาปัจจัยทั้ง 6 ด้าน มีปัจจัย 5 ด้านเท่านั้น คือ ครอบครัว งาน สุขภาพ การเห็น 
คุณค่าในตัวเอง และศาสนา ที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัด 



0104

วารสารวิชาการ าชภัฏตะวันตกร

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ตำารวจภูธรภาค 1 อย่างมีนัยสำาคัญ ส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของข้าราชการ
ตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 อย่างมีนัยสำาคัญแต่อย่างใด ดังนั้น จึงถือว่าไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานในข้อ 2 ที่ว่า ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน คือ ครอบครัว งาน เศรษฐกิจ สุขภาพ การเห็นคุณค่าในตัวเอง  
และศาสนา น่าจะมีความสัมพันธ์กับความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 
อย่างมีนัยสำาคัญ ดังนี้ (ดูตารางที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัว (โดยสรุป) กับความสุข พบว่า ตำารวจ 
ชั้นประทวนที่มีปัจจัยด้านครอบครัวในระดับมากที่สุดมีความสุขในชีวิตมากร้อยละ 42.1 มากกว่าตำารวจ 
ชั้นประทวนที่มีปัจจัยด้านครอบครัว (โดยสรุป) ในระดับปานกลางและระดับมาก ซึ่งมีความสุขในชีวิต 
ร้อยละ 30.0 และ 29.3 ตามลำาดับ เมื่อทดสอบสมมุติฐานเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตาม (c2-test) พบว่า มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .000 แสดงว่าปัจจัยด้านครอบครัว (โดยสรุป)  
มผีล มอีทิธพิล มคีวามสมัพนัธก์บัความสขุในชวีติและมคีวามสมัพันธก์นัในระดบัต่ำา (G=.28) (ดตูารางที ่2)

ตารางที่ 2 ร้อยละความสุข (โดยสรุป) จำาแนกตามปัจจัยด้านครอบครัว

 ความสุข มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย/น้อยที่สุด รวม
 ความสุข (โดยสรุป)     
  มาก 42.1 29.3 30.0 0.0 31.7(132)
  ปานกลาง 53.7 66.7 50.0 71.4 63.0(262)
  น้อยและไม่มี 4.2 4.1 20.0 28.6 5.3(22)
  รวม 100.0(95) 100.0(294) 100.0(20) 100.0(7) 100.0(416)
	 	 c2 = 52.721 df = 9 p = .000 G = .28

 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านงาน (โดยสรุป) กับความสุข พบว่า ตำารวจชั้นประทวน
ที่มีปัจจัยด้านงาน (โดยสรุป) ในระดับมากที่สุดมีความสุขในชีวิตมากร้อยละ 50.0 มากกว่าตำารวจ 
ชัน้ประทวนทีม่ปีจัจยัดา้นงาน (โดยสรปุ) ในระดบัมาก ปานกลาง และนอ้ย/นอ้ยทีส่ดุ ซึง่มคีวามสขุในชวีติ
รอ้ยละ 33.3, 20.0 และ 16.7 ตามลำาดบั เมือ่ทดสอบสมมตุฐิานเพือ่หาคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ
กับตัวแปรตาม (c2-test) พบว่ามีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .005 แสดงว่าปัจจัยด้านงาน (โดยสรุป) มีผล 
มีอิทธิพล มีความสัมพันธ์กับความสุขในชีวิตและมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำา (G=.37) (ดูตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ร้อยละความสุข (โดยสรุป) จำาแนกตามปัจจัยด้านงาน

 ความสุข มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย/น้อยที่สุด รวม
 ความสุข (โดยสรุป)     
  มาก 50.0 33.3 20.0 16.7 31.7(132)
  ปานกลาง 50.0 62.3 71.7 66.7 63.0(262)
  น้อยและไม่มี 0.0 4.3 8.3 16.7 5.3(22)
  รวม 100.0(32) 100.0(300) 100.0(60) 100.0(24) 100.0(416)
	 	 c2 = 23.385 df = 9 p = .005 G = .37

 3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (โดยสรุป) กับความสุข พบว่า ตำารวจ 
ชั้นประทวนที่มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (โดยสรุป) ในระดับมากที่สุดมีความสุขในชีวิตมากร้อยละ 42.9 
มากกว่าตำารวจชั้นประทวนที่มีปัจจยัด้านเศรษฐกิจ (โดยสรปุ) ในระดับมาก ปานกลาง และน้อย/นอ้ยที่สุด  
ซึง่มคีวามสขุในชวีติรอ้ยละ 40.3, 32.6 และ 23.7 ตามลำาดบั เมือ่ทดสอบสมมตุฐิานเพือ่หาคา่ความสมัพนัธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (c2-test) พบว่าไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ แสดงว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
(โดยสรุป) ไม่มีผล ไม่มีอิทธิพล ไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขในชีวิตและมีความสัมพันธ์กันต่ำา (G=.23) 
(ดูตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ร้อยละความสุข (โดยสรุป) จำาแนกตามปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

 ความสุข มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย/น้อยที่สุด รวม
 ความสุข (โดยสรุป)     
  มาก 42.9 40.3 32.6 23.7 31.7(132)
  ปานกลาง 57.1 56.3 60.9 70.4 63.0(262)
  น้อยและไม่มี 0.0 3.4 6.5 5.9(152) 5.3(22)
  รวม 100.0(7) 100.0(119) 100.0(138) 100.0(152) 100.0(416)
	 	 c2 = 13.674 df = 9 p = .134 G = .23

 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขภาพ (โดยสรุป) กับความสุข พบว่า ตำารวจชั้นประทวน 
ที่มีปัจจัยด้านสุขภาพ (โดยสรุป) มากที่สุดมีความสุขในชีวิตมากร้อยละ 59.1 มากกว่าตำารวจชั้นประทวน 
ที่มีปัจจัยด้านสุขภาพ (โดยสรุป) ในระดับมาก น้อย/น้อยที่สุด และระดับปานกลาง ซึ่งมีความสุขในชีวิต
รอ้ยละ 33.3, 27.3 และ 23.4 ตามลำาดบั เมือ่ทดสอบสมมตุฐิานเพือ่หาคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ
กับตัวแปรตาม (c2-test) พบว่า มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .000 แสดงว่าปัจจัยด้านสุขภาพ (โดยสรุป)  
มผีล มอีทิธพิล มีความสมัพนัธก์บัความสขุในชวีติและมคีวามสมัพันธก์นัในระดบัต่ำา (G=.28) (ดตูารางที ่5)
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ตารางที่ 5 ร้อยละความสุข (โดยสรุป) จำาแนกตามปัจจัยด้านสุขภาพ

 ความสุข มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย/น้อยที่สุด รวม
 ความสุข (โดยสรุป)     
  มาก 59.1 33.3 23.4 27.3 31.7(132)
  ปานกลาง 36.4 63.9 69.2 54.5 63.0(262)
  น้อยและไม่มี 4.5 2.8 7.5 18.2 5.3(22)
  รวม 100.0(22) 100.0(249) 100.0(107) 100.0(38) 100.0(416)
	 	 c2 = 42.377 df = 12 p = .000 G = .28

 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าของตัวเอง (โดยสรุป) กับความสุข  
พบว่า ตำารวจชั้นประทวนที่มีปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (โดยสรุป) ในระดับปานกลางมีความสุข 
ในชีวิตมากร้อยละ 50.0 มากกว่าตำารวจชั้นประทวนที่ปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าตัวเอง (โดยสรุป) ในระดับ 
มากที่สุด มาก และน้อย/น้อยที่สุด ซึ่งมีความสุขในชีวิตร้อยละ 37.5, 24.3 และ 22.2 ตามลำาดับ  
เมื่อทดสอบสมมุติฐานเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (c2-test) พบว่า  
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .000 แสดงว่าปัจจัยด้านการเห็นคุณค่าของตัวเอง (โดยสรุป) มีผล มีอิทธิพล 
มีความสัมพันธ์กับความสุขในชีวิตและมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำา (G=.48) (ดูตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 ร้อยละความสุข (โดยสรุป) จำาแนกตามการเห็นคุณค่าตัวเอง

 ความสุข มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย/น้อยที่สุด รวม
 ความสุข (โดยสรุป)     
  มาก 37.5 24.3 50.0 22.2 31.7(132)
  ปานกลาง 58.8 70.2 40.0 44.4 63.0(262)
  น้อยและไม่มี 3.7 5.5 10. 33.3 5.3(22)
  รวม 100.0(216) 100.0(181) 100.0(10) 100.0(9) 100.0(416)
	 	 c2 = 21.702 df = 3 p = .000 G = .48

 3.6 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัด้านศาสนา (โดยสรปุ) กบัความสขุ พบวา่ ตำารวจชัน้ประทวน
ที่มีปัจจัยด้านศาสนา (โดยสรุป) ในระดับมากที่สุดมีความสุขในชีวิตมากร้อยละ 48.2 มากกว่าตำารวจ 
ชั้นประทวนที่มีปัจจัยด้านศาสนา (โดยสรุป) ในระดับมาก น้อย/น้อยที่สุด และปานกลาง ซึ่งมีความสุข 
ในชีวิตร้อยละ 28.1, 25.0 และ 16.7 ตามลำาดับ เมื่อทดสอบสมมุติฐานเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (c2-test) พบว่า มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .000 แสดงว่าปัจจัยด้านศาสนา 
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(โดยสรุป) มีผล มีอิทธิพล มีความสัมพันธ์กับความสุขในชีวิตและมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำา (G=.48) 
(ดูตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 ร้อยละความสุข (โดยสรุป) จำาแนกตามปัจจัยด้านศาสนา

 ความสุข มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย/น้อยที่สุด รวม
 ความสุข (โดยสรุป)     
  มาก 48.2 28.1 16.7 25.0 31.7(132)
  ปานกลาง 44.6 67.8 66.7 50.0 63.0(262)
  น้อยและไม่มี 7.2 4.1 6.7 25.0 5.3(22)
  รวม 100.0(83) 100.0(317) 100.0(12) 100.0(4) 100.0(416)
	 	 c2 = 21.702 df = 3 p = .000 G = .48

4. ปัจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวน 
ในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 มากที่สุด และรองลงมา พบว่า เมื่อวัดด้วยค่าของสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ (b)  
ปัจจัยที่อธิบายความสุขข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในตำารวจภูธรภาค 1 ได้ดีที่สุดและมีผลทางบวก 
เรียงตามลำาดับความสำาคัญคือ ศาสนา สุขภาพ ครอบครัว เศรษฐกิจ การงาน การเห็นคุณค่าในตนเอง  
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ (Beta) คือ .152, .134, .120, .118, .097 และ .068 ตามลำาดับ โดยตัวแปร
อิสระทั้งหมดอธิบายความสุขประมาณร้อยละ 35.0 (r2) (ดูตารางที่ 8)

ตารางที ่8 ปจัจยัหรอืตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธห์รือมผีลตอ่ความสขุของขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวนในสงักดั
ตำารวจภูธรภาค 1 มากที่สุด และรองลงมา

ปัจจัย (b) Beta t p
ด้านครอบครัว .119 .120 2.429 .016
ด้านงาน .084 .097 1.898 .058
ด้านเศรษฐกิจ .078 .118 2.489 .013
ด้านสุขภาพ .100 .134 2.800 .005
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง .059 .068 1.376 .170
ด้านศาสนา .174 .152 3.235 .001

r2 = .346
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จะเห็นได้ว่า ผลที่ได้ในข้อนี้ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานในข้อ 3 ที่ว่า ปัจจัยด้านศาสนาและ 
ด้านครอบครัวน่าจะมีความสัมพันธ์กับความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1  
มากที่สุด เพราะว่ามีเพียงปัจจัยด้านศาสนาอย่างเดียวเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อความสุขของ
ข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 มากที่สุด ส่วนในสมมุติฐานข้อ 4 ที่ว่า ปัจจัยด้าน
สุขภาพ ด้านการเห็นคุณค่าในตัวเอง ด้านเศรษฐกิจ และด้านงาน น่าจะมีความสัมพันธ์กับความสุขของ
ข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 รองลงมาตามลำาดับ ก็ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
เพราะว่ามีปัจจัยด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านงาน และการเห็นคุณค่าในตนเอง มีผลต่อ
ความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 รองลงมาตามลำาดับ

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเร่ือง ความสุขของตำารวจชั้นประทวนในสังกัดตำารวจภูธรภาค 1 ผู้วิจัยได้ให้ 
ข้อเสนอแนะ 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

1.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

 เนือ่งจากปจัจยัด้านศาสนามีความตอ่ความสขุของขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวนในสงักดัตำารวจ
ภธูรภาค 1 มากทีส่ดุ ดงันัน้ ตำารวจภธูรภาคแตล่ะภาคควรจดัใหม้กีารอบรมดา้นคณุธรรมศลีธรรมเพิม่เตมิ 
เพราะอาชีพตำารวจคลุกคลีอยู่ระหว่างคนดีกับคนไม่ดี และเพื่อเป็นการทำาความเข้าใจในหลักศาสนาให้ดีขึ้น 
จึงควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศาสนา เช่น การจัดทำาบุญใส่บาตรทุกวันพระและการสดับฟังธรรมเทศนา
เนื่องในโอกาสสำาคัญ ๆ โดยอาจจะอาราธนาพระคุณเจ้าที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายธรรมะให้ฟัง 
เป็นต้น อย่างต่อเนื่องเป็นประจำา

2.  ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ควรทำาการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัเร่ืองความสขุกบัขา้ราชการตำารวจชัน้ประทวนในตำารวจภธูร
ภาคอื่น ๆ

 2.2 ควรนำาปัจจัยที่ผู้วิจัยศึกษามาไปใช้กับตำารวจภูธรภาคอื่น ๆ หรือศึกษาวิจัย เรื่อง 
ความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นประทวนกับความสุขของข้าราชการตำารวจชั้นสัญญาบัตร เพื่อจะได้ทราบว่า
ปัจจัยเหล่านั้นมีผลต่อความสุขแตกต่างกันหรือไม่ เพียงไร
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