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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ืองความสุขในการท างานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ  
จงัหวดัล  าปาง ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 2.1.1 แนวคดิเกีย่วกบัความสุข 

หวัขอ้น้ีมีผูใ้หค้วามหมายและอธิบายแนวคิดเก่ียวกบัความสุข ดงัน้ีคือ 

1.  องค์การอนามัยโลก WHO (1994) (อา้งถึงใน จารุวรรณ มณีราช, 2555:19-23) เป็นผู ้
ริเร่ิมพฒันาเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิต โดยใช้ช่ือว่า  เคร่ืองช้ีว ัดคุณภาพชีวิตองค์การอนามยัโลก 
“WHOQOL-100” ซ่ึงสะทอ้นประเด็นส าคญัต่อคุณภาพชีวิต ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี (ตารางท่ี 2.1) 

ตารางที ่2.1 เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตองคก์ารอนามยัโลก “WHOQOL - 100”  

ด้าน ตวัวดั ความหมาย 
1. ดา้นสุขภาพ
ร่างกาย  

1. ความเจ็บปวด และ
ความไม่สบาย 

2. ก า ลัง  และคว าม
เหน่ือยลา้ 

3.การนอนหลบัพกัผอ่น 

1. การรับรู้สภาพร่างกายของตน ท่ีมีผลต่อการใช้
ชีวิต อาทิเช่น สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของ
ร่างกาย  ความรู้ สึก สุขสบายไม่ เจ็บปวด 
ความสามารถท่ีจะจัดการกบัความเจ็บปวดทาง
ร่างกาย 

2. การรับรู้ถึงพละก าลงัในการด าเนินชีวิต เช่น ความ
เป็นอิสระท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น  ความสามารถใน
การเคล่ือนไหวของตน 
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ตารางที่ 2.1 เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวติองคก์ารอนามยัโลก “WHOQOL - 100” (ต่อ) 
ด้าน ตวัวดั ความหมาย 

  3. การรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติ
กิจว ัตรประจ าว ันของตน อาทิ เ ช่น 
ความสามารถในการท างาน  การไม่
พึ่งพายารักษาโรคต่าง ๆ หรือการรักษา
ทางการแพทย ์เป็นตน้ 

2.ดา้นจิตใจ 1. ความรู้สึกในดา้นท่ีดี 
2. การคิด การเรียนรู้ ความจ า 
สมาธิ 

3. การนบัถือตนเอง 
4. ภาพลกัษณ์และรูปร่าง 
5. ความรู้สึกในทางท่ีไมดี่ 

1. การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น 
ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลอ่ืนมีต่อตน 
รับ รู้ภ าพลักษณ์ของตน  ค วาม รู้ สึ ก
ภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ ความคิด ความจ า
สมาธิ การตดัสินใจ และความสามารถใน
การเรียนรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของตน 

2. การรับรู้ถึงความสามารถในการจดัการกบั
ความเศร้า หรือกังวลการรับรู้เก่ียวกับ
ความเช่ือต่าง ๆ ของตนท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินชีวิต เช่น ความเช่ือด้านวิญญาณ 
ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และ
ความเช่ืออ่ืน ๆ เป็นตน้ 

3.ดา้นระดบัความ
เป็นอิสระ  

1. การเคล่ือนไหว 
2. การด าเนินชีวิตประจ าวนั 
3. การพึ่งการใชย้าหรือการ
รักษา 

4. ความสามารถในการท างาน 

การรับรู้ถึงความเป็นอิสระท่ีไม่ตอ้งพึ่งพา
ผูอ่ื้น  ความสามารถในการเคล่ือนไหว
ร่างกาย ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั ความสามารถในการท างาน การ
ไม่ตอ้งพึ่งพายาต่าง ๆ หรือการรักษาทาง
การแพทยอ่ื์น ๆ เป็นตน้ 

4.ดา้น
ความสมัพนัธท์าง
สงัคม 

1. สมัพนัธภาพส่วนบุคคล 
2. การช่วยเหลือสนบัสนุนทาง
สงัคม 

3. กิจกรรมทางเพศ 

การรับรู้ความสัมพนัธ์ของตนกบับุคคลอ่ืน 
การไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน การ
ให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืน รวมทั้งการ
รับรู้ในเร่ืองอารมณ์ทางเพศ หรือการมี
เพศสมัพนัธ ์
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ตารางที่ 2.1 เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวติองคก์ารอนามยัโลก “WHOQOL - 100” (ต่อ) 
องค์ประกอบ ตวัวดั ความหมาย 

5.ดา้นสภาพแวดลอ้ม 1.ความปลอดภยัทาง
ร่างกาย และความมัน่คง
ในชีวิต 

2.สภาพแวดลอ้มท่ีบา้น 
3.แหล่งการเงิน 
4.การบริการสุขภาพและ
บริการสงัคม 

5.โอกาสท่ีจะไดรั้บขอ้มลู
ข่าวสารและทกัษะใหม่ ๆ 

6.การมีส่วนร่วม 
7.พกัผอ่นหยอ่นใจ และมี
เวลาว่าง 

8.สภาพแวดลอ้ม 
9.การคมนาคม 

การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินชีวิต เช่น การมีชีวิตอยูอ่ยา่งอิสระ ไม่
ถูกกักขัง มีความปลอดภัย และมั่นคงใน
ชีวิต  การอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี 
ปราศจากมลพิษต่าง ๆ  และมีการคมนาคม
ท่ีสะดวก 

6.ดา้นจิตวิญญาณ/
ศาสนา/ความเช่ือ
ส่วนบุคคล 

1.จิตวญิญาณ / ศาสนา / ความ
เช่ือส่วนบุคคล 

2.คุณภาพชีวิตและสุขภาพ
โดยรวม 

การรับรู้เก่ียวกบัความเช่ือต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อ
การด าเนินชีวิต  เช่น ความเช่ือด้านจิต
วิญญาณ ศาสนา การใหค้วามหมายของชีวติ 
และความเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อการเอาชนะ
อุปสรรค เป็นตน้ 

ท่ีมา: องคก์ารอนามยัโลก WHO, 1994 

ต่อมาใน ค.ศ.1994 The WHO group เสนอให้ WHOQOL-100 เป็นเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นสากล สามารถนาไปใช้ในประเทศต่าง ๆ ไดไ้ม่จ  ากดัในดา้นภาษาและวฒันธรรม  ซ่ึงกรม
สุขภาพจิตประเทศไทย ไดน้ ามาแปลเป็นภาษาไทย 

2. เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวติขององค์การอนามยัโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย “WHOQOL – 
BREF – THAI” (1997) (อา้งถึงใน สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล, 2540) เป็นเคร่ืองช้ีวดัท่ีพฒันามาจาก
เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลก โดยท าการเลือกค าถามมาเพียง 1 ขอ้ จากแต่ละหมวด
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ใน 24 หมวด รวมกบัหมวดท่ีเป็นคุณภาพชีวิตและสุขภาพทัว่ไปโดยรวมอีก 2 ขอ้ มีองคป์ระกอบของ
คุณภาพชีวิต 4 ดา้น ดงัน้ี (ตารางท่ี 2.2) 

ตารางที่ 2.2 เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลกชุดยอ่ ฉบบัภาษาไทย 
ด้าน ความหมาย 

1.ดา้นร่างกาย การรับรู้สภาพทางด้านร่างกาย ท่ีมีผลต่อชีวิตประจ าวนั เช่น สภาพความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย  ความรู้สึกสุขสบายไม่มีความเจ็บปวด 
ความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเจ็บปวดทางร่างกายได้ มีพละก าลงัในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั ความเป็นอิสระท่ีไม่ตอ้งพ่ึงพาผูอ้ืน่ ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวของตน ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของตน 
ความสามารถในการท างาน ไม่ตอ้งพ่ึงยารักษาโรคต่าง ๆ หรือการรักษาทาง
การแพทย ์เป็นตน้ 

2.ดา้นจิตใจ 1.การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อ
ตนเอง รับรู้ภาพลกัษณ์ของตน มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความมัน่ใจใน
ตนเอง มีความคิด ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้
เร่ืองราวต่าง ๆ  มีความสามารถในการจดัการกบัความเศร้าหรือกงัวล  
2.การรับรู้เก่ียวกบัความเช่ือต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติ เช่น ความเช่ือดา้น
วญิญาณ ศาสนา การใหค้วามหมายของชีวติ และความเช่ืออื่น ๆ ท่ีมีผลในทาง
ท่ีดีต่อการด าเนินชีวติ มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นตน้ 

3.ดา้นความสัมพนัธ์
ทางสังคม 

การรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของตนกบับุคคลอื่น การไดรั้บความช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่น  การใหค้วามช่วยเหลือบุคคลอื่น รวมทั้งการรับรู้ในเร่ืองอารมณ์ทาง
เพศ หรือการมีเพศสัมพนัธ์ 

4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การมีชีวิตอยู่อย่าง
อิสระ ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยัและมัน่คงในชีวติ การไดอ้ยู่ในส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ มีการคมนาคมสะดวก มีบริการดา้นการเงิน สถาน
บริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การมีโอกาสท่ีจะไดรั้บข่าวสาร หรือ
ฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ การมีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็น
ตน้ 

ท่ีมา : เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลกชุดย่อฉบบัภาษาไทย “WHOQOL–BREF–THAI”, 
1997 

3. กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข (2549) ใหค้วามหมาย ความสุข คือ สภาพชีวิตท่ี
เป็นสุข อนัเป็นผลจากการมีความสามารถในการจดัการปัญหาในการด าเนินชีวิต  มีศกัยภาพท่ีจะ
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พฒันาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ  ภายใตส้ภาพสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขของตัวบุคคลมีหลายอย่างทั้งจากปัจจัย
ภายนอกและภายในตวับุคคล ซ่ึงความสุขของคนนั้นมีปัจจยัมากกว่าเร่ืองเงินและเสรีภาพ กบัความ
จริงในเร่ืองของความสุข 12 ประการ ดงัน้ี 

1) ความสุข เป็นประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม และสามารถวดัไดด้ว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การสอบถาม การวดักระแสคล่ืนไฟฟ้าในสมอง เป็นตน้ นอกจากนั้นความสุขคือ ส่ิงท่ีผกผนักบัความ
ทุกข ์

2)  การแสวงหาความสุขเป็นธรรมชาติของมนุษย์  โดยมนุษยเ์องนั้นจะหาวิธีสร้าง
ความสุขโดยเปรียบเทียบตน้ทุนและผลท่ีจะไดรั้บจากวิธีต่าง ๆ 

3)  สังคมท่ีดีท่ีสุด คือ สังคมท่ีมีความสุขมากท่ีสุด ดงันั้น นโยบายสาธารณะควรมี
เป้าหมายเพื่อสร้างความสุข และลดความทุกขใ์หม้ากท่ีสุด 

4)  สงัคมจะไม่มีความสุขเพ่ิมข้ึน ยกเวน้ คนในสงัคมมีเป้าหมายร่วมกนัว่าตอ้งการให้
สงัคมมีความสุขเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก ความสุขของคนข้ึนกบัพฤติกรรมของผูอ่ื้นดว้ย ถา้ทุกคนยอมรับ
เป้าหมายของความสุขในสงัคม จึงจะสามารถร่วมกนัจดัระบบสงัคมใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะข้ึนได ้

5) การมีเพื่อน มีครอบครัว มีงานท า เป็นความสุขท่ีนอกเหนือจากเร่ืองเงิน ดงันั้น
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลจึงเป็นส่ิงท่ีสร้างความสุขใหต้วับุคคลดว้ย 

6)  ความเช่ือถือในศาสนาท าให้เกิดความสุข ดงันั้น นโยบายท่ีสามารถส่งเสริมความ
ไวใ้จใหเ้กิดข้ึนในสงัคมจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก ไดแ้ก่ การใหก้ารศึกษาดา้นจริยธรรมการสร้างครอบครัว 
ชุมชน และท่ีท างานท่ีอบอุ่นมัน่คง  

7) คนมีความทุกข์กบัส่ิงท่ีสูญเสียไปง่ายกว่าการดีใจกบัส่ิงท่ีไดม้าใหม่ ดงันั้น การ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ต้องค านึงถึงปัจจยัเหล่าน้ีดว้ย เพราะคนมีความยึดติดกับสถานภาพปัจจุบัน
นอกจากนั้นคนชอบสภาพแวดลอ้มท่ีคุน้เคย ดงันั้น การเคล่ือนยา้ยแรงงาน และถ่ินฐานอาจท าให้
ประสิทธิภาพของประเทศมากข้ึนแต่คนมีความสุขน้อยลง เพราะขอ้เท็จจริงท่ีช้ีว่าความปลอดภยัใน
สงัคมและสุขภาพจิตจะดอ้ยลงในสภาพสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูง 

8) ผูท่ี้ให้ความสนใจกับสถานะทางสังคมอย่างสูง  นับเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการท่ีจะ
ดีกว่าคนอ่ืน น่ีคือสาเหตุส าคญัท่ีท าใหส้งัคมไม่มีความสุขเพ่ิมข้ึน  แมจ้ะมีความกา้วหนา้ในการพฒันา
ไปมาก เม่ือมีคนรู้สึกดีข้ึนก็จะมีคนอ่ืนท่ีรู้สึกแย่ลงโดยเปรียบเทียบ กับคนท่ีท างานเพ่ิมข้ึนและมี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน  ก็ท าให้ผูอ่ื้นเกิดความทุกข์มากข้ึน และนโยบายส าคญัท่ีจะช่วยลดปัญหาใน  2 เร่ือง 
ไดแ้ก่ 
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ก. การเก็บภาษี  เพราะการเก็บภาษีจะช่วยลดการแข่งขนัอยา่งได ้
ข. การศึกษา จ  าเป็นตอ้งใหค้วามรู้กบัเยาวชนเพื่อเสริมสร้างใหม้ีค่านิยมท่ีถกูตอ้งใน

เร่ืองของสถานะทางสงัคมและปลกูฝังใหมี้ความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น 
9) บุคคลจะมีการปรับตวักบัส่ิงใหม่อยู่เสมอ เม่ือไดส่ิ้งท่ีดีข้ึนแลว้ระยะหน่ึงก็จะรู้สึก

เคยชิน ดงัเช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงไม่ท าใหค้นรู้สึกมีความสุขยาวนาน รายไดใ้นปีต่อไป
จะตอ้งเพ่ิมข้ึนมากกว่าท่ีเคยไดรั้บ บุคคลจึงจะรู้สึกมีความสุข คนจึงเสพติดการหาเงินเช่นเดียวกบัเสพ
ติดบุหร่ี ดงันั้นภาษีจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถลดพฤติกรรมท างานหนักจนเกินไปท่ีเป็นผลเสียระยะ
ยาวต่อความสุขของบุคคลลงได ้

10)คนยิง่รวยยิง่มีความสุขกบัเงินนอ้ยลง เงินจ  านวนเท่ากนัจะสร้างความสุขให้กบัคน
จนไดม้ากกว่าคนรวย ดงันั้น นโยบายลดช่องว่างของรายไดร้ะหว่างชนชั้นในสังคม และระหว่าง
ประเทศร ่ ารวยกบัประเทศยากจน จะช่วยเพ่ิมความสุขของสงัคมโดยรวม 

11)ความสุขข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายในของบุคคลมากพอกบัปัจจยัภายนอก ดงันั้น ระบบ
การศึกษาควรมุ่งเพ่ิมปัจจยับวกภายในตวับุคคลและการฝึกจิต เช่น การนัง่สมาธิ เป็นตน้  

12)นโยบายสาธารณะมีผลต่อการลดความทุกข์ได้ง่ายกว่าการสร้างความสุข  เน่ือง
สาเหตุของความทุกขแ์ละการขจดัทุกขม์นัเห็นไดง่้ายกวา่ นโยบายสาธารณะจึงควรมุ่งไปท่ีกลุ่มคนท่ีมี
ความทุกขใ์นสงัคม 

4.  Jig me singye Wang chuck (1972) (อา้งถึงใน นิศานาถ ถ่ินทะเล, 2550) สร้างแนวคิด
ใหม่ในการนิยามความเจริญกา้วหนา้แบบองคโ์ดยรวม จากการวดัความอยูดี่มีสุขท่ีแทจ้ริงมากกว่าการ
บริโภค ซ่ึงถกูน ามาเป็นหลกันโยบายในการบริหารประเทศ คือ แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ 
(Gross National Happiness: GNH) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบดว้ย 

1) การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม อยา่งย ัง่ยนื เท่าเทียม และพ่ึงตนเอง 
2) มุ่งเนน้อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3) การอนุรักษแ์ละเสริมสร้างวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีน่าภูมิใจ 
4) การส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาลหรือการปกครองบา้นเมืองท่ีดี 

5. Oliver (1996) (อา้งถึงใน ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 2555: 11) ความสุขของชีวิตไดม้ีการ
กล่าวกนัมาตั้งแต่ยคุอริสโตเติล แต่เป็นความหมายในเชิง “จริยธรรม” ต่อมามีการใหค้วามหมายในเชิง
ระบบ หมายถึง แนวทางท่ีน าไปสู่ความผาสุก หรือท่ีเรียกว่า “Eduaemonia” ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนให้เป็น 
“Happiness” ต่อมา Veenhoven (1997) (อา้งถึงใน ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต, 2556: 25) ไดใ้ห้ความหมาย
ของความสุขเพ่ิมเติมว่า ความสุขเป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนปรารถนา ความสุข เป็นการประเมินความรู้สึก
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และประสบการณ์ของแต่ละคนว่า  มีความช่ืนชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค่ไหน  ทั้งน้ี 
ประสบการณ์ดา้นอารมณ์ทางบวก เช่น ความปิติ ความสนใจ และความภาคภูมิใจ ตอ้งมีบ่อยคร้ัง
ขณะท่ีประสบการณ์ดา้นอารมณ์ทางลบ เช่น ความเศร้า ความวิตกกงัวล และความโกรธ ตอ้งมีไม่
บ่อยคร้ัง และ Veenhoven and Lyubomirsky (2005) ไดใ้ห้ความหมายของความสุขเพ่ิมเติมอีกว่า 
ความสุข คือ ส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนปรารถนา และการประเมินความรู้สึกและประสบการณ์ของแต่ละคนวา่ 
มีความช่ืนชอบชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค่ไหน  ทั้งน้ีประสบการณ์ด้านอารมณ์ทางบวก เช่น 
ความปิติ ความสนใจ และความภาคภูมิใจ ตอ้งมีบ่อยคร้ัง ขณะท่ีประสบการณ์ดา้นอารมณ์ทางลบ เช่น 
ความเศร้า ความวิตก และความโกรธ ตอ้งมีไม่บ่อยคร้ัง  

 ในต่างประเทศก็มีการจดัท าดชันีวดัความสุขของตนเอง  เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา Gallup-
Healthways ไดจ้ดัท าดชันีการวดัระดบัความอยูดี่มีสุขของประชากรท่ีอาศยัอยู่ภายในประเทศกว่า  50 
รัฐ ทั้งความแตกต่างของชนชาติ สีผิว ศาสนา ภาษา ฯลฯ กว่า 1,062,023 คน ตั้งแต่ปี มกราคม 2008 
ถึง มกราคม 2011 ดว้ยการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์และทางจดหมาย  โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะท าการถ่วง
น ้ าหนักรายวนัเพ่ือการชดเชยกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ถูกเลือกกับกลุ่มตัวอย่างท่ีถูกเลือก โดยแบ่งออก
ออกเป็น 5 ภูมิภาคของประเทศ 6 ตวัแปร และพบว่าในดา้นตวัแปรทุกตวัมีค่าเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีเป็นอยู่
เป็นบวกยกเวน้ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน (ตารางท่ี 2.3) 
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ตารางที่ 2.3  ตวัแปรดชันีมวลรวมความสุขระดบัชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ตวัแปร เป้าหมาย 

ววิฒันาการชีวติ  
มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต, มีการด้ินรนหรือมีความทุกข ์

สุขภาพทางอารมณ์  
มีการยิม้หรือหวัเราะหรือไม่, การไดรั้บการรักษาดว้ยความเคารพ

หรือไม,่ มีความเพลิดเพลิน ความสุขกงัวล เศร้า, มีความโกรธ ความเครียด
หรือไม่, มีการเรียนรู้หรือการท าบางส่ิงบางอยา่ง หรือมีอาการซึมเศร้าหรือไม่ 

ดชันีความอยูดี่มีสุข 
US well-being 

สุขภาพกาย  
จ านวนวนัลาป่วยในเดือนท่ีผา่นมา, ภาวะโรค ปัญหาสุขภาพท่ีได ้รับ

ในกิจกรรมปกติ, โรคอว้น, หวดั, ไขห้วดัใหญ่, อาการปวดหวั เป็นตน้ 

พฤตกิรรมสุขภาพ  
มีการสูบบุหร่ี, การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ, การบริโภคผกั

และผลไมเ้ป็นประจ า, ความถ่ีในการออกก าลงักายประจ าสปัดาห์ 

สภาพแวดล้อมในงาน  

ความพึงพอใจในงาน ความสามารถในการใชจุ้ดแข็งของท่ีท างาน 
รักษาดูแลผลประโยชน์ของตนเอง  สภาพแวดลอ้มการท างาน  การเปิดรับ
ความคิดเห็นและไวว้างใจจากท่ีท างาน 
การเข้าถึงปัจจยัแบบพืน้ฐาน  

ความพึงพอใจกบัชุมชนหรือพ้ืนท่ีดีข้ึน มีท่ีพกัอาศยั, ยา, น ้าสะอาด, 
สถานท่ีท่ีปลอดภยัเพื่อการออกก าลงักาย, ผกัและผลไมร้าคาไม่แพง, 
ความรู้สึกปลอดภยัเมื่อเดินคนเดียวในเวลากลางคืน, มีเงินมากพอส าหรับ
อาหาร, มีเงินมากพอส าหรับสุขภาพ, การเขา้พบทนัตแพทยเ์พื่อตรวจและ
รักษา,  เขา้ถึงบริการประกนัสุขภาพ 
ท่ีมา:  Gallup-Healthways Well - Being Index Data, Gallup - Healthways Monthly U.S. Well – being Report, 

2011, www.well-being.com. 
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 2.1.2 แนวคดิเกีย่วกบัความสุขในการท างาน 
 หวัขอ้น้ีมีผูใ้หค้วามหมายและอธิบายแนวคิดเก่ียวกบัความสุขในการท างาน ดงัน้ีคือ 

 1. Warr (1990) (อา้งถึงใน เพญ็พิชชา ตั้งมาลา, 2553: 5) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน 
เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท างานหรือ
ประสบการณ์ของบุคคลในการท างาน ประกอบดว้ย 

1)  ความร่ืนรมยใ์นงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในขณะท างาน โดยเกิด
ความรู้สึกสนุกกบัการท างานและไม่มีความรู้สึกวิตกกงัวลใด ๆ ในการท างาน 

2)  ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในขณะท างาน โดยเกิด
ความรู้สึกเพลิดเพลิน ชอบใจ พอใจ เต็มใจ สนใจ มีความถกูใจและยนิดีในการท างานของตน 

3) ความกระตือรือร้นในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในขณะท างาน
โดยเกิดความรู้สึกว่าอยากท างาน มีความต่ืนตวั ท างานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ระฉับกระเฉง มี
ชีวิตชีวาในการท างาน 

 2. Iopener (2003) (อา้งถึงใน เพ็ญพิชชา ตั้งมาลา, 2553: 7) กล่าวว่า การท างานอย่างมี
ความสุข เป็นส่วนผสมพ้ืนฐานของความส าเร็จทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและระดบัองค์กร โดยเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานท่ีจะขับเคล่ือนความส าเร็จของธุรกิจในองค์กรท่ีประสบความส าเร็จ เข้าใจถึง
ความสมัพนัธท่ี์ส าคญัระหว่าง ความสุข ผลผลิต และก าไร องค์กรเขา้ใจว่าพนักงานท่ีมีความสุขจะมี
ความคิดสร้างสรรค์และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในผลงาน  นอกจากนั้นพนักงานเหล่านั้นยงัสร้างแรง
บนัดาลใจและแรงส่งเสริมใหก้บัผูอ่ื้นอีกดว้ย กล่าวไดว้่า การท างานอยา่งมีความสุขนั้นเป็นส่วนหน่ึง
ของความพึงพอใจในการท างาน แต่เป็นเคร่ืองมือในการท านายท่ีดีกว่าทั้งในดา้นผลิตผล ความผกูพนั
กบัองคก์ร และแรงจูงใจในการท างาน หากพนกังานรู้สึกมีความสุขในส่ิงท่ีเขาไดท้ าแลว้ เขาจะมีความ
ผกูพนัและจะท างานอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนเป็นท่ีแน่นอนว่าองค์กรเม่ือประสบความส าเร็จ
แลว้ ความสุขภายในองค์กรย่อมเกิดข้ึน  แต่มีนักธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จมากมายกล่าวว่า 
ความส าเร็จไม่ไดเ้หมือนกบัความสุข ความส าเร็จนั้นไม่น าไปสู่ความผกูพนั ความจงรักภกัดีและ
แรงจูงใจกบัองค์กรในระยะยาว ในทางตรงขา้มความสุขในการท างานจะเป็นตวัน าพามาซ่ึงส่ิงนั้น 
นอกจากนั้นการท างานอย่างมีความสุขนั้นจะพามาซ่ึงการอยู่ก ับองค์กรนานข้ึน แสดงผลงานใน
ระดบัสูงและความส าเร็จตามเป้าหมาย แสดงความคิดในเชิงบวกท างานนานข้ึนและหนักข้ึน ไดรั้บ
การเคารพนบัถือและยอมรับจากคนอ่ืน ๆ อตัราการป่วยลดน้อยลง แสดงถึงประสิทธิภาพท่ีมีอยู่และ
การน าส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาแกไ้ข และกลยทุธใ์นการแกไ้ขปัญหา ซ่ึงลกัษณะนิสยัและพฤติกรรมเหล่าน้ีจะ
ท าใหพ้นกังาน เพื่อนร่วมงานทีมงาน หวัหนา้ และลูกคา้มีความสุขเช่นเดียวกนั ซ่ึงท าให้ความสุขใน
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การท างาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
การท างานหรือประสบการณ์ของบุคคลในการท างาน  ประกอบดว้ย ความร่ืนรมยใ์นงาน ความพึง
พอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการท างาน 

ดงันั้นความสุขของคนท างานจึงหมายถึง ประสบการณ์และความรู้สึกของคนท างาน ท่ี
ตอ้งการใหต้นเป็นท่ียกยอ่งและยอมรับจากคนทัว่ไปการไดท้ างานในท่ีท างานท่ีมัน่คง มีความกา้วหนา้ 
การเขา้ถึงโอกาสในการพฒันาอย่างทัว่ถึง การมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความเมตตาและกรุณาการมีเพื่อน
ร่วมงานท่ีจริงใจ การได้รับสวสัดิการท่ีพอเพียง และการไดรั้บความปลอดภัยจากการท างาน ถา้
คนท างานไดรั้บส่ิงต่าง ๆ ดงักล่าวอย่างบ่อยคร้ังและต่อเน่ือง คนท างานก็จะท างานอย่างมีความสุข 
อยา่งไรก็ตาม ขณะท่ีความสุขคนทัว่ไป ข้ึนอยูก่บัตนเองเป็นหลกัแต่ความสุขคนท างานนั้น ไม่ไดข้ึ้น
เฉพาะคนท างานเองเท่านั้น ยงัตอ้งค านึงถึง ผูใ้ห ้ซ่ึงหมายรวมถึงผูบ้ริหาร และผูท่ี้ท างานเก่ียวกบัฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส าคัญ โดยความสุขคนท างานเป็นเร่ืองของการ
พฒันาและสร้างเสริมความสุขร่วมกนั ระหว่าง คนท างาน (พนกังาน) กบัผูบ้ริหาร ซ่ึงทั้งพนกังานและ
ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจและรับรู้ร่วมกนัว่า “อะไร” คือส่ิงท่ีทั้งพนักงานและผูบ้ริหารตอ้งการตรงกนัและ
เห็นพอ้งตอ้งกนั ซ่ึงกระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีสามารถท าใหท้ั้งพนกังานและผูบ้ริหารพดูคุยในเร่ือง
เดียวกนัคือ กระบวนการการวดัความสุขคนท างานจึงเป็นเร่ืองส าคญั  ท่ีจะท าให้มีขอ้มูลพ้ืนฐาน ใน
การติดตามและประเมินผล เพือ่พฒันาสร้างเสริมความสุขคนท างานอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้ง สามารถเทียบเคียง และท าใหเ้กิดตน้แบบองคก์รสร้างสุขต่อไป 

3. แนวคดิความสุขในการท างานของ Diener 
Diener (2003) (อา้งถึงใน เพ็ญพิชชา ตั้งมาลา, 2553: 8-9) กล่าวว่า ความสุขในการ

ท างาน คือ การรับรู้ของบุคลากรถึงอารมณ์ ความรู้สึกช่ืนชอบ หรือเป็นสุขกบัภารกิจหลกั อนัเป็นผล
มาจากการท างาน สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการของ
ตนเอง ใหชี้วิตมีคุณค่า ไดท้ างานท่ีเกิดประโยชน์ เกิดความสมหวงัในประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 

ทั้งน้ีปัจจยัหรือองคป์ระกอบของความสุข คือ ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจใน
เป้าหมายหลกัของชีวิตตลอดจนประสบการณ์ในชีวิตเหล่านั้น เป็นอารมณ์ความรู้สึกดา้นลบต ่า คนท่ีมี
ความสุขเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัหลายอยา่งท่ีแตกต่างกนั เช่น อาย ุรายได ้สภาพแวดลอ้ม ท่ีส่งผลต่อความ
ตอ้งการของบุคคลใหเ้กิดความพึงพอใจในชีวิตน ามาซ่ึงความสุข ดงัน้ี 

1) ความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง การท่ีบุคคลมีความพอใจในส่ิงท่ีตนเองเป็นและ
กระท าอยู่ มีความสมหวงักบัเป้าหมายของชีวิต สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง สามารถกระท าไดต้าม
ความตั้งใจ สมเหตุสมผล เขา้ใจและยอมรับส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่จ  าเป็นตอ้งปรับตวั 
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2) ความพึงพอใจในงาน หมายถึง การท่ีบุคคลไดก้ระท าในส่ิงท่ีตนรักและชอบ พอใจ
กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งในการท างาน มีความสุขเมื่องานท่ีกระท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
ตลอดจนงานท าใหเ้กิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 

3) อารมณ์ทางบวก หมายถึง การท่ีบุคคลมีความรู้สึกเป็นสุขกบัส่ิงท่ีดี สนุกสนานกบั
การท างาน ยิ้มแยม้สดใสกบัการท างาน เล่ือมใสศรัทธาในส่ิงท่ีตนกระท า รับรู้ถึงความดีงามและ
คุณประโยชน์ของงานท่ีกระท า 

4) อารมณ์ทางลบ หมายถึง การท่ีบุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นทุกข์กบัส่ิงไม่ดีท่ี
เกิดข้ึนในการท างาน เช่น คบัขอ้งใจ เบ่ือหน่าย ไม่สบายใจ เมื่อเห็นการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้ง อยาก
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึน เพื่อสนองความตอ้งการของตนใหม้ีความสุข 

4. แนวคดิความสุขในการท างานของ Manion 
Manion (2003) (อา้งถึงใน เพ็ญพิชชา ตั้งมาลา, 2553: 9) กล่าวว่า ความสุขในการ

ท างาน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงเป็นผลตอบสนองจากการกระท าท่ีสร้างสรรคข์องตนเอง มี
การแสดงออกโดยการยิม้ หวัเราะ มีความปลาบปล้ืมใจซ่ึงจะน าไปสู่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
และยงัเป็นอารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการท างาน เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน การร่วมกนัแสดงความคิดเห็นดว้ย
เหตุและผล ส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และผลจากการประสบ
ความส าเร็จในการท างานท าให้แสดงอารมณ์ในทางบวก  เช่น ความสุข สนุกสนาน ท าให้สถานท่ี
ท างานเป็นท่ีน่าร่ืนรมย ์บุคลากรท่ีท างานร่วมกนัดว้ยความสุขจะท าใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดีในท่ีท างาน 
มีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความผกูพนัในงาน ท าใหค้งอยูใ่นองคก์รต่อไป อธิบายดว้ย
องคป์ระกอบของความสุขในการท างาน 4 ดา้น ดงัน้ี 

1) การติดต่อสมัพนัธ ์หมายถึง การรับรู้พ้ืนฐานท่ีท าใหเ้กิดความสมัพนัธ์ ของบุคลากรใน
สถานท่ีท างาน โดยท่ีบุคลากรมาร่วมกันท างานเกิดสังคมการท างานข้ึน เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีกับ
บุคลากรท่ีตนท างานให้ความร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การสนทนาพูดคุยอย่างเป็นมิตร เกิด
มิตรภาพระหว่างท างานกบับุคลากรต่าง ๆ และความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนรับรู้ว่าไดอ้ยู่ท่ามกลาง
เพื่อนร่วมงานท่ีมีความรักและความปรารถนาดีต่อกนั 

2) ความรักในงาน หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกรักและผกูพนัอย่างเหนียวแน่นกบังาน 
รับรู้ว่าตนมีพันธกิจในการท างานให้ส าเร็จ  มีความยินดีในส่ิงท่ีเป็นองค์ประกอบของงาน 
กระตือรือร้น ดีใจเพลิดเพลินในการท่ีจะท างานและปรารถนาท่ีจะท างานดว้ยความเต็มใจ รู้สึกเป็นสุข
เมื่อไดท้ างาน มีความภูมิใจท่ีตนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในงาน 
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3) ความส าเร็จในงาน หมายถึง การรับรู้ว่าตนท างานไดบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก  าหนด
ไว ้โดยไดรั้บความความส าเร็จในการท างาน ไดรั้บมอบหมายให้ท างานท่ีทา้ทายให้ส าเร็จ มีอิสระใน
การท างาน เกิดผลลพัธก์ารท างานไปในทางบวกท าใหรู้้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการ
พฒันาและเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ เพื่อท างานใหส้ าเร็จ มีความกา้วหนา้และท าใหอ้งคก์รเกิดการพฒันา 

4) การเป็นท่ียอมรับ หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองไดรั้บการยอมรับและความเช่ือถือจาก
ผูร่้วมงาน ผูร่้วมงานไดรั้บรู้ถึงความพยายามเก่ียวกบัเร่ืองงานท่ีไดป้ฏิบติัของตนและไดรั้บการยอมรับ
จากผูบ้ังคับบัญชาในการท างาน ได้รับความคาดหวงัท่ีดีในการท างานและความไวว้างใจจาก
ผูร่้วมงาน แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผูร่้วมงานตลอดจนไดใ้ชค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง 

จากองคป์ระกอบความสุขทั้ง 4 ดา้น Manion กล่าวว่า ความสุขในการท างาน มีส่วนช่วย
ให้ผูบ้ริหารสามารถน าไปพิจารณาในการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารท่ีส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกอยากท างาน จากสภาพแวดลอ้มจูงใจใหอ้ยากท่ีจะท างาน ซ่ึงมีผลใหบุ้คลากรเกิดความยินดี
ในงานท่ีท า มีส่วนร่วมในงานและเกิดความสุขในงานตามมา นอกจากน้ีความสุขยงัเป็นพลงัของ
อารมณ์ในทางบวก ความรู้สึกสดช่ืน มีชีวิตชีวา ประสบการณ์ ความสุขความสนุกสนานในการท างาน
เป็นส่วนส าคญัในการท างาน ผลท่ีตามมาของความสุขในการท างานคือ ผลงานบรรลุตามเป้าหมายท่ี
วางไว ้บุคลากรมีความตั้งใจท างานใหม้ีคุณค่าและมีประสิทธิภาพต่อไป 

จากแนวคิดของการท างานอยา่งมีความสุขดงักล่าว สรุปไดว้่า การท างานท่ีมีความสุขควร
จะประกอบไปดว้ย การท างานท่ีมีความสนุก มีความทา้ทาย มีความเป็นอิสระ มีหวัหนา้งานและเพื่อน
ร่วมงานท่ีดี รวมไปถึงมีสถานท่ีท างานท่ีเหมาะสมในอนัท่ีจะสามารถสร้างบรรยากาศการท างานอย่าง
มีความสุข จึงกล่าวได้ว่า ความสุขในการท างานเกิดจากหลายปัจจยัท่ีจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของแต่ละบุคคลใหเ้กิดความพึงพอใจแตกต่างกนัออกไป 

 2.1.3 แนวคดิองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
1. ชาญวทิย์ วสันต์ธนารัตน์ (2551) (อา้งถึงใน เชษฐภูม ิวรรณไพศาล, 2552:17-18) กล่าว

ว่าสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  จนท าให้คนเราทุกวนัน้ีขาดหลกัยึดในการด าเนินชีวิตท่ี
ถกูตอ้งคนท างานส่วนใหญ่เช่ือว่าการมีความสุขคือการมีเงินทองมาก ๆ โลกวตัถุนิยมท าให้คนท างาน
ตอ้งท างานหนกัมากข้ึน จนขาดการใส่ใจกบัสุขภาพของตวัเอง ขาดการเอ้ือเฟ้ือต่อสังคมรอบขา้ง จน
น าไปสู่ปัญหาครอบครัวและปัญหาสงัคม ส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากการขาดคุณภาพชีวิตท่ีดีหรือขาดความสุข
ในการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง ดว้ยเหตุน้ีแนวคิดองค์กรแห่งความสุข happy workplace จึง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  โดยให้การดูแลเอาใจใส่และจัด
สภาพแวดลอ้มในท่ีท างานใหเ้อ้ืออ  านวยแลว้เกิดการท างานอยา่งมีความสุข รวมถึงการจดัสวสัดิการท่ี
ดี ความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน การเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ ตลอดจนการปลูกฝังการ
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ท าประโยชน์ใหส้งัคม อาจกล่าวไดว้่าแนวคิดองคก์รแห่งความสุข happy workplace เป็นเคร่ืองมือการ
บริหารจดัการองค์กรเพ่ือความย ัง่ยืนอีกอย่างหน่ึง ซ่ึงไม่เพียงแค่การสร้างความสุขในท่ีท างาน  แต่
หมายถึงความสุขรอบดา้นทั้งในท่ีท างานและความสุขจากการใชชี้วิต เพราะส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานทั้งส้ิน 

นอกจากน้ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอยู่ทุกวนั อาจส่งผลให้คนเราไม่มีความสุข  รวมถึง
องคก์รไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก หากเจอการเปล่ียนแปลงย่อมไดรั้บผลกระทบทั้งส้ิน เพราะความจริงทุก
วนัน้ีเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ตอ้งปล่อยใหเ้ป็นไปตามวิถีทางเมื่อมนั
เกิดข้ึนแลว้ จะท าอย่างไรให้อยู่กบัความเปล่ียนแปลงนั้นได้ คนท่ีอยู่อย่างมีความสุขได้ คือคนท่ี
ยอมรับการเปล่ียนแปลงและอยูก่บัการเปล่ียนแปลงนั้นได ้โดยเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีทุกวนัน้ีมนุษยไ์ม่
สูญพนัธุ ์เพราะมนุษยม์ีการปรับตวัอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกนั หากองค์กรจะอยู่รอดได  ้องค์กรตอ้ง
ยอมรับการเปล่ียนแปลงและปรับสภาพให้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงนั้นเช่นกัน ดังนั้นส่ิงท่ีองค์กร
ตอ้งการมากท่ีสุด คือ องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน และเป็นส่ิงท่ีตอบโจทยไ์ดอ้ย่าง
ชดัเจนว่าคนจะมีอนาคตหรือไม่ โดยมีการเปรียบเทียบองคก์รในยคุใหม่ว่า ตอ้งท าตวัใหเ้หมือน “หมี” 
ท่ีพร้อมจะกา้วกระโดดอยูต่ลอดเวลา คนในองค์กรก็เช่นกนั ตอ้งพร้อมกระโดดจากรูปแบบเก่าไปสู่
รูปแบบใหม่เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน แต่อย่าลืมว่าองค์กรทุกวนัน้ีแข่งขันกันท่ีทกัษะ ไม่ใช่การใช้
แรงงาน เหมือนอย่างในอดีต ซ่ึงประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กรจะวดัไดจ้ากคนท างานท่ีมีความสุข  
หรือท าอยา่งไรใหค้นรักองคก์ร และองคก์รรักคนถึงจะเป็นองคก์รแห่งความสุข 

องคก์รแห่งความสุข คือ กระบวนการพฒันาคนในองคก์รอยา่งมีเป้าหมายและยทุธศาสตร์
ให้สอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง 
น าพาองคก์รไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื โดยการใหค้วามส าคญัต่อ “คน” และเพ่ิมคุณค่าของ “คน” ให้
เป็น “คนส าคญั” ทั้งน้ีกระบวนการดงักล่าวสามารถเกิดข้ึนได ้จ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนทศันคติ
และเปล่ียนมุมมองของคนในองค์กร เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ในการอยู่ร่วมกนั และท างานอย่างมี
ความสุข เกิดภาวะ “สมดุลของชีวิต” นัน่คือ คนท างานมีทกัษะการท างานท่ีดี และมีทกัษะการใชชี้วิต
ท่ีดี ควบคู่กันไป องค์กรท่ีมีความสุขนั้น ประกอบไปด้วยหัวข้อส าคญัหลายประการ เช่น การมี
ความสุขความเช่ือใจในการท างานร่วมกนั มีการเพ่ิมคุณค่าของทุนมนุษยใ์นองคก์ร การท างานเป็นทีม 
และการมีความคิดสร้างสรรคท่ี์น าไปสู่ความกา้วหนา้ เพราะองคก์รท่ีมีพนกังานท่ีท างานดว้ยความสุข 
ก็จะส่งผลให้พนักงานในองค์กรมีความเป็นมืออาชีพในงานของตน มีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีความ
เอ้ือเฟ้ือต่อสงัคมรอบขา้ง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีความมัน่คงในชีวิต ลดปัญหาความขดัแยง้
ในท่ีท างาน ส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามคัคี  
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2. ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย  (United Nations 
Development Programme: UNDP) ไดจ้ดัท าดชันีความกา้วหนา้ของมนุษย ์ประกอบดว้ยความสุข 8 
ประการ (ตารางท่ี 2.4) 

ตารางที ่2.4 ดชันีความกา้วหนา้ของมนุษยข์องโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)  
ด้าน หมายถึง 

1. สุขภาพ คุณภาพชีวิต การส่งเสริมสุขภาพ และบริการสุขภาพ 
2. การศึกษา ผลสะสมดา้นการศึกษา การเขา้เรียน คุณภาพการศึกษา และ

บริการการศึกษา 
3. ชีวิตการงาน การมีงานท า และ การคุม้ครองแรงงาน 
4. รายได ้ ระดบัรายได  ้ความยากจน หน้ีสิน และความไม่เท่าเทียมทาง

รายได ้
5. ท่ีอยูอ่าศยัและสภาพแวดลอ้ม ความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั ส่ิงอ  านวยความสะดวกพ้ืนฐาน และ

สภาพแวดลอ้ม 
6. ชีวิตครอบครัวและชุมชน ชีวิตครอบครัว และ ความปลอดภยัในชุมชน 
7. การคมนาคมและการส่ือสาร การคมนาคม และ การส่ือสาร 
8. การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมทางการเมือง และ การมีส่วนร่วมทางสงัคม 
ท่ีมา:  รายงานการพฒันาคนของประเทศไทย ปี 2552: การพฒันาคนและดชันีความกา้วหน้าของ

มนุษย ์หนา้ 107 

3. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดท้  าการศึกษาและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนท างานจากแนวคิดของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ  น ามาพฒันาเป็น “องค์กร
แห่งความสุข” โดยมองความสุขจาก 3 ส่วนประกอบกนัไดแ้ก่ ความสุขของตวัเราเอง ความสุขของ
ครอบครัวและความสุขขององคก์รและสงัคม (ตารางท่ี 2.5) 
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ตารางที่ 2.5 ดชันีองคก์รแห่งความสุขของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ด้าน ความหมาย ตวัช้ีวดั 
1. สุขภาพดี  การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

สมส่วน มีพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีปลอดภยั มีความพึง
พอใจสภาวะสุขภาพกายของ
ตนเอง 

ค่า BMI  เสน้รอบเอว  การทานอาหารเชา้  การ
ออกก าลงักาย  การสูบบุหร่ี  การด่ืมแอลกอฮอล ์ 
และความพึงพอใจกบัสุขภาพกาย 
 

2. ผอ่นคลายดี  ความสามารถบริหารเวลาในแต่
ละวนัเพื่อการพกัผอ่นไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพ พอใจกบัการบริหาร
จดัการปัญหาของตนเอง และ
ท าชีวิตใหง่้าย สบาย ๆ  

การไดรั้บการพกัผ่อนท่ีเพียงพอ  การท ากิจกรรม
พัก ผ่อนหย่ อน ใจ ในรอบสั ปด า ห์    ก า รมี
ความเครียดโดยรวม  การมีชีวิตท่ีเป็นไปตามท่ี
คาดหวังโดยรวม  และความสามารถในการ
จดัการปัญหาโดยรวม 

3. น ้าใจดี  การมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วม
ในการสร้างประโยชน์ใหก้บั
ส่วนรวมและมีเมตตากบัคน
รอบขา้ง 
 

ความเอ้ืออาทรต่อคนรอบข้าง  การให้ความ
ช่วยเหลือแก่คนรอบขา้ง  การให้ความส าคญักับ
การท างานเป็นทีม  ความสัมพันธ์ในท่ีท างาน  
การส่ือสารพดูคุยกบัเพื่อนร่วมงาน   การถ่ายทอด
แลกเปล่ียนแบบอย่างการท างานระหว่างกัน  
ความเต็มใจและยินดีในการท าประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม  การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม  การท ากิจกรรมท่ีสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง
และมีประโยชน์ต่อสงัคม 

4. จิตวิญญาณ
ดี  

การมีความตระหนกัถึง
คุณธรรม และศีลธรรม รู้แพรู้้
ชนะ รู้จกัใหแ้ละมีความ
กตญัญูรู้คุณ 

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ศาสนา  การใหท้าน 
การปฏิบติักิจตามศาสนา  การยกโทษและใหอ้ภยั
อยา่งจริงใจ  การยอมรับและขอโทษในความผดิท่ี
ท าหรือมีส่วนผดิ  การตอบแทนหรือช่วยเหลือผูม้ี
พระคุณ 

5. ครอบครัวดี  การมีความรู้สึกผกูพนั เช่ือใจ 
มัน่ใจ และอุ่นใจกบับุคคลใน
ครอบครัวของตนเอง 

การมีเวลาอยูก่บัครอบครัวอยา่งเพียงพอ  การท า
กิจกรรมร่วมกนัในครอบครัว 
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ตารางที่ 2.5 ดชันีองคก์รแห่งความสุขของส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ต่อ)  
ด้าน ความหมาย ตวัช้ีวดั 

6. สังคมดี การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพ่ือน
บา้น ไม่ท าใหผู้อ้ื่นเดือด ร้อน 
ไม่เอาเปรียบผูค้นรอบขา้ง ไม่
ท าใหส้ังคมเส่ือมถอย 

การปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของสังคม  
ความรู้สึกปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  เม่ือมี
ปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนได ้ 
การใชชี้วติในสังคมอย่างมีความสุข 

7. ใฝ่รู้ดี  การมีความต่ืนตวั กระตือรือร้น ใน
การเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพ่ือ
ปรับตวัใหเ้ท่าทนัและตั้งรับการ
เปลี่ยนแปลงไดต้ลอดเวลา และ
พอใจท่ีจะแสดงความทนัสมยั
อยู่เสมอ 

การแสวงหาความรู้ใหม่และความสนใจท่ีพฒันา
ตนเองเพ่ือความกา้วหนา้ในชีวติ  โอกาสท่ีจะไดรั้บ
ในการอบรมศึกษาต่อ 

8. สุขภาพเงินด ี การมีวนิยัในการใชจ่้ายเงิน มี
ความสามารถและพึงพอใจใน
การบริหารจดัการระบบการรับ 
จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน 

ภาระในการผอ่นช าระหน้ีสินต่าง ๆ   การผอ่นช าระ
หน้ีสินตามก าหนดเวลา  การมีเงินเก็บออมในแต่ละ
เดือน  และค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเพียงพอกบัรายจ่ายใน
แต่ละเดือน 

9. การงานด ี การมีความสบายใจในท่ีท างาน 
มีความรัก ความผูกพนั และ
ความภาคภูมิใจในองคก์ร มี
ความมัน่ใจในอาชีพรายได ้และ
มีความพึงพอใจกบั
ความกา้วหนา้ของตนเองใน
องคก์ร 
 

การมีความสุขกบัสภาพแวดลอ้มโดยรวมขององคก์ร  การ
ไดรั้บความดูแลเก่ียวกบัสุขภาพท่ีดีจากองคก์ร  ความพึง
พอใจกบัสวสัดิการท่ีองคก์รจดัให ้ การไดรั้บการปฏิบติั
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายแรงงาน พระราชบญัญติัหรือ
ระเบียบต่าง ๆ  ,  การไดรั้บการพิจารณาเลือ่นขั้น เลือ่น
ต าแหน่ง ปรับข้ึนค่าจา้งดว้ยความเหมาะสม  การมีอาชีพ
ท่ีมัน่คง  การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีคุม้คา่กบัความเส่ียงอนั
อาจเกิดจากการท างาน  การมีโอกาสในการพฒันาต่อยอด
การศึกษาและกลบัมาพฒันาหน่วยงานหรือองคก์ร  
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
ขอ้เสนอแนะกบัหวัหนา้งานหรือนายจา้ง  การไดรั้บ
ค่าตอบแทนถูกตอ้งและตรงตามเวลา  การมีความ
ภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นบุคลากรขององคก์ร  และการมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมขององคก์ร 

ท่ีมา: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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2.2 เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

อภิชาต ภู่พานิช (2551) ท าการศึกษาการใชด้ชันีวดัระดบัความสุขในการท างานของบุคลากร 
สงักดัส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความสุขใน
การท างานของบุคลากร สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  โดยแบ่งตัวช้ีว ัด
ความสุขออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นนโยบายและการบริหาร 2.ดา้นสวสัดิการท่ีมหาวิทยาลยัจดัให ้3.
ดา้นค่าจา้งเงินเดือนและค่าตอบแทน 4.ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมภายในหน่วยงาน 5.ดา้นโอกาสใน
ความกา้วหน้าในการท างาน 6.ด้านสภาพแวดลอ้มและสภาพการท างาน และ 7.ดา้นความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวัดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งในสงักดัส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ  านวน 220 คน ผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรสงักดัส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
มีอายอุยูใ่นช่วง 35-49 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได ้
10,001-20,000 บาทต่อเดือน พกัอาศยัอยู่ในบา้นส่วนตวั มีระดบัต าแหน่งเป็นขา้ราชการระดบั 3-5 
และพนกังานมหาวิทยาลยัในจ านวนท่ีเท่ากนั ระยะเวลาท างานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป การเดินทางมาท างาน
โดยรถสวสัดิการมากท่ีสุด โดยบุคลากรมีความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
สามารถเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้ดังน้ี ด้านความสัมพนัธ์ทางสังคมในหน่วยงาน ด้าน
สภาพแวดลอ้มและสภาพการท างาน ด้านโอกาสในความก้าวหน้าในการท างาน ดา้นความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตดา้นอ่ืน ๆ ดา้นค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน ดา้นนโยบายและการ
บริหาร และดา้นสวสัดิการท่ีมหาวิทยาลยัจดัให ้ตามล าดับ 

รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) ท าการศึกษาการวดัระดบัความสุขของประชากรในอ าเภอสารภี จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษาระดบัความสุขและปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความสุขของประชากร 
อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งตวัช้ีวดัความสุขออกเป็น 8 หมวด ไดแ้ก่ 1.การมีหลกัประกนั
ในชีวิต 2.การมีร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง 3.การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น 4.การมีชุมชนเขม้แข็ง 5.การมี
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 6.การมีอิสรภาพ 7.การมีความภาคภูมิใจ และ 8.การเขา้ถึงธรรมะว่าดว้ยการอยูร่่วมกนั 
ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งในอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 150 
คน ผลการศึกษาพบว่าประชากรในอ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ มีความสุขโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
สามารถเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นการมีครอบครัวท่ีอบอุ่น ดา้นการเขา้ถึงธรรมะ 
ดา้นการมีร่างกายและจิตใจท่ีแข็งแรง ดา้นการมีความภาคภูมิใจ  ดา้นการมีอิสรภาพ ดา้นการมี
หลกัประกนัในชีวิต ดา้นการมีชุมชนเขม้แข็ง และดา้นการมีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ตามล าดับ  ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อระดบัความสุขของประชากรไดแ้ก่ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั โดยประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย
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ต่อเดือนต ่ากว่า 5,001 บาท และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไปมีความสุขน้อยกว่า
ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,001 บาท ดา้นเงินออมท่ีต่างกนั พบว่าประชากรท่ี
ไม่มีเงินออมและมีเงินออมระหว่าง 1-5,000 บาท มีความสุขน้อยกว่าประชากรท่ีเงินออมตั้งแต่ 5,001 
บาทข้ึนไป ดา้นหน้ีสินท่ีต่างกนั พบว่าประชากรท่ีมีหน้ีสินมีความสุขนอ้ยกว่าประชากรท่ีไม่มีหน้ีสิน 
ดา้นอายท่ีุต่างกนั พบว่าประชากรท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 30 ปี และท่ีมีอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไปมีความสุขมากกว่า
ประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 30-49 ปี ดา้นการศึกษาท่ีต่างกัน พบว่าประชากรท่ีมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีความสุขนอ้ยกว่าประชาชนท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาและระดบัปริญญาตรีข้ึนไป 
และดา้น อาชีพท่ีต่างกนั พบว่าประชากรท่ีมีอาชีพท่ีมีรายไดป้ระจ ามีความสุขมากกว่าประชากรท่ีมี
อาชีพท่ีมีรายไดไ้ม่ประจ า  ยกเวน้ดา้นสถานภาพสมรสท่ีต่างกนันั้นไม่มีผลต่อความสุข 

ธันยนันท์ อินต๊ะวงค์ (2555) ท าการศึกษาดัชนีความสุขของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัดชันีความสุขและปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีวดัความสุขของพนักงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยแบ่งตวัช้ีวดัความสุขออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ 1.ดา้นเศรษฐกิจ 2.
ดา้นสวสัดิการ 3.ดา้นสุขภาพ และ 4.ดา้นการท างาน ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งในของพนกังานบริษทัฟจิูคุระอิเลค็โทรนิคส์ ซ่ึงตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดั
ล  าพนู จ านวน 360 ราย ผลการศึกษาพบว่า พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือมีดชันีความสุข
โดยรวมอยู่ในระดบัน้อยซ่ึงสามารถเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ดา้นความสุขดา้นการ
ท างาน ดา้นสวสัดิการ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสุขภาพ ตามล าดับ  ปัจจยัท่ีมีผลต่อดชันีวดัความสุขของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือได้แก่  ปัจจัยด้านเพศท่ีต่างกัน โดยพนักงานเพศหญิงมี
ความสุขมากกว่าพนกังานเพศชาย ดา้นอายท่ีุต่างกนั พบว่าพนักงานท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี มีความสุข
นอ้ยกว่าพนกังานท่ีมีอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป ดา้นระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั พบว่าพนกังานท่ีมีการศึกษา
ในระดับมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลายมีความสุขมากกว่าพนักงานท่ีมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ดา้นรายไดท่ี้ต่างกนั พบว่าพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท มีความสุข
นอ้ยกว่าพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 5,001 บาทข้ึนไป ดา้นหน้ีสินท่ีต่างกนั พบว่าพนักงานท่ีไม่
มีหน้ีสินมีความสุขมากกว่าพนกังานท่ีมีหน้ีสิน และดา้นเงินออมท่ีต่างกนั พบว่าพนักงานท่ีมีเงินออม
ระหว่าง 0-4,000 บาท มีความสุขน้อยกว่าพนักงานท่ีมีเงินออมตั้งแต่ 4,001 บาทข้ึนไป ยกเวน้ดา้น
สถานภาพสมรสท่ีต่างกนันั้น ไม่มีผลต่อความสุขของพนกังานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

พนารัตน์ วริิยา (2555) ท าการศึกษาดชันีความสุขของพนักงานกสิกรไทย จ  ากดั (มหาชน) ใน
เขตอ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อวดัความสุขในการท างานและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสุข ของพนักงานกสิการไทย จ  ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง  เชียงใหม่ โดยแบ่งตวัช้ีวดั
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ความสุขออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก่ 1.ดา้นการทางาน 2.ดา้นเศรษฐกิจ 3.ดา้นสวสัดิการ และ 4.ดา้น
สุขภาพอนามยั ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างของพนักงานธนาคารกสิกร
ไทยจ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ทั้งหมด 22 สาขา จ านวน 200 ราย  ผลการศึกษา
พบว่า พนกังานกสิการไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 23-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอายุงานระหว่าง 1-10 ปี และมี
ดชันีความสุขในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางซ่ึงสามารถเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย
ไดด้งัน้ี ดา้นการท างาน ดา้นสวสัดิการ ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสุขภาพอนามยั ตามล าดบั  ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อความสุขของพนกังานกสิการไทยไดแ้ก่ ดา้ยอายท่ีุต่างกนั พบว่าพนกังานมีอายรุะหว่าง 36-
40 ปี มีความสุขน้อยกว่าพนักงานท่ีมีระดบัอายุอ่ืน ๆ ดา้นระยะเวลาในการท างานท่ีต่างกนั พบว่า
พนกังานจะมีอายงุานระหว่าง 11 - 20 ปี มีความสุขนอ้ยกว่าพนกังานท่ีมีอายุงานระหว่าง 1-10 ปี และ
พนกังานท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป ดา้นต าแหน่งท่ีต่างกนั พบว่าพนกังานท่ีท างานต าแหน่งเจา้หนา้
บริการและการขายมีความสุขนอ้ยกว่าพนักงานท่ีท างานในต าแหน่งงานอ่ืน ๆ ส่วนดา้นสวสัดิการท่ี
ต่างกนั พบว่าพนกังานท่ีไดรั้บสวสัดิการมีความสุขมากกว่าพนกังานท่ีไม่ไดรั้บสวสัดิการ 

ลกัขณา ศิรถิรกุล (2555) ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานและความสุขในการท างานของ
อาจารยว์ิทยาลยัพยาบาลสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ระดบัความสุขในการท างานและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ในการท างานและความสุขในการท างาน และความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับ
ความสุขในการท างานของอาจารยว์ิทยาลยัพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข โดยแบ่งตวัช้ีวดัความสุขออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้นความภูมิใจในองค์การ 2.ดา้นการ
พฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 3.ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 4.ดา้นสังคมสัมพนัธ์ 5.
ดา้นสภาพท่ีท างานท่ีถกูสุขลกัษณะและปลอดภยั 6.ดา้นลกัษณะการบริหารงาน 7.ดา้นภาวะอิสระจาก
งาน และ 8.ดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอยา่งในวิทยาลยัพยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 152 คน ท่ี
มีอายสุถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และจ านวนวนัในการฝึก/สปัดาห์ ต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า อาจารยว์ิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  มีคุณภาพชีวิตและความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง สามารถเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นความภาคภูมิใจในองคก์ร ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพของผูท้  างานดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คงในงาน ด้านสังคมสัมพนัธ์ ดา้นสภาพท่ี
ท างานท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภัย  ด้านลกัษณะการบริหารงานและด้านภาวะอิสระจากงาน 
ตามล าดับ  ส่วนดา้นความสุขในการท างานของอาจารยพ์บวา่ อาจารยม์ีความสุขในการท างานโดยรวม
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อยูใ่นระดบัสูง เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยคือ ดา้นความรักในงาน ดา้นความส าเร็จในงาน 
ดา้นการติดต่อสัมพนัธ์ และดา้นการเป็นท่ียอมรับ ตามล าดับ  การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของอาจารยพ์บว่า ดา้นอายุและรายไดต่้อเดือนของอาจารยท่ี์ต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การท างานท่ีต่างกนั โดยอาจารยท่ี์มีอายุมากมีคุณภาพชีวิตดีกว่าอาจารยท่ี์มีอายุน้อย  และอาจารยท่ี์มี
รายไดต่้อเดือนสูงมีคุณภาพชีวิตดีกว่าอาจารยท่ี์มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่า ส่วนดา้นระดบัการศึกษาท่ีมี
ต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานและดา้นสงัคมท่ีต่างกนั โดยอาจารยท่ี์มี่ระดบัการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรีจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานดีกว่าอาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาปริญญา แต่มีคุณภาพ
ชีวิตในการท างานด้านสังคม ต ่ากว่าอาจารยท่ี์มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ยกเวน้ดา้นสถานภาพ
สมรส ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน และจ านวนวนัในการฝึกต่อสัปดาห์ ท่ีต่างกนันั้นมี
ความสุขในการท างานไม่ต่างกัน  ส่วนการเปรียบเทียบความสุขในการท างานของอาจารยพ์บว่า 
อาจารยท่ี์มีอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานประสบการณ์ในการท างาน รายไดต่้อ
เดือน และจ านวนวนัในการฝึก / สัปดาห์ ต่างกนั มีความสุขในการท างานไม่ต่างกนั  ความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความสุขในการท างานของอาจารยพ์บว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างานมีความสมัพนัธใ์นระดบัสูงกบัความสุขในการท างาน 

อรรถพร ดวงตา (2555) ท าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อวดัระดบัคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่ง
ตวัช้ีวดัความสุขออกเป็น 8 หมวด 1.ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม 2.ดา้นสภาพท างานท่ี
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3.ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน 4.ดา้นโอกาสใน
การพฒันาความขีดความรู้ความสามารถ 5.ดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 6.
ดา้นสิทธิส่วนบุคคล 7.ดา้นจงัหวะชีวิต และ 8.ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงเก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งในธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม ่ทั้ง 23 สาขา จ านวน 311 ราย ผลการศึกษาพบว่า พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุระหว่าง  20–30 ปี และมีสถานโสด มี
ระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 1-5 ปี มีต าแหน่งเป็นเจา้หนา้ท่ี
ระดบั 7 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่มีเงินออมต ่ากว่า 2,500 บาท 
และมีหน้ีสินคิดเป็นร้อยละ 59.3 ของเงินเดือน และมีคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลางซ่ึงสามารถเรียงตามล าดบัจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ดา้น
สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน 
ดา้นโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถ ดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์บุคคลอ่ืน  ดา้น
สิทธิส่วนบุคคล ดา้นจงัหวะชีวิต ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ตามล าดับ  


