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53252925 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คําสําคัญ : ดัชนีความสุข
สุวารีศิ ริ ภูเป ย มสินธุ : ดัช นีค วามสุข ในสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน. อาจารย ที่ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ : ผศ.วาที่ พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร และผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ. 390 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบองคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน 2) ทราบ
แนวปฏิ บั ติ ดั ช นี ค วามสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 3) ยื น ยั น แนวปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผลตามดั ช นี ค วามสุ ข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากร คือ โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 28,470 โรงเรียน กลุมตัวอยางคือ โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน
114 โรงเรียน ผูใหขอมูลคือ ผูบริหาร ครูและกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น 342 คน
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน สถิติที่ใชใน
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ได แ ก ค า ความถี่ ค า ร อ ยละ ค า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เ คราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 10 องคประกอบ คือ 1) จิตใจและรางกาย
2) ขวัญกําลังใจ 3) เงินเดือนและคาตอบแทน 4) ความภาคภูมิใจในอาชีพครู 5) ความรวมมือของผูปกครองและ
ชุมชน 6) สวัสดิการของโรงเรียน 7) การคิดเชิงบวก 8) นโยบายการบริหารงาน 9) คุณภาพชีวิตและครอบครัว
และ 10) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. แนวปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผลตามดั ช นี ค วามสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง 10 องค ป ระกอบ
มี 42 แนวปฏิบัติ อาทิ การดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจใหแข็งแรงสมบูรณ การใหขวัญกําลังใจ การรูจักใช
จายเงิน ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู การใชผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในโรงเรียน โรงเรียนจัด
สวั สดิ ก ารเหมาะสม ส งเสริม การมีสวนร วมในทุ กกิจกรรม การจั ดทํ า แผนปฏิ บัติ การแผนงานทุ กกิ จ กรรม
การบริหารหนาที่ที่มีตอการทํางานและครอบครัว และการสรางระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน เปนตน
3. ผลการยืนยัน แนวปฏิบัติ ใหเกิดผลตามดัช นีความสุ ขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกตอ ง
ครอบคลุม เหมาะสม เปนไปได และเปนประโยชน
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53252925 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION
KEY WORD : HAPPINESS INDEX
SUWAREESIRI POOPIEUMSINTH : HAPPINESS INDEX IN THE BASIC
EDUCATION SCHOOL. THESIS ADVISORS : ASST.PROF.MAJ.NOPADOL CHENAKSARA,
RTAR., Ph.D., ASST.PROF. PRASERT INTARAK. Ed.D., 390 pp.
The purposes of this research were to determine : 1) the factors of happiness index in the
Basic Education School, 2) the practice guidelines of happiness index in the basic education school,
and 3) the confirmation of the practice guidelines of happiness index in the basic education school.
The population in this research were primary schools under the Office of the Basic Education
Commission, Ministry of Education with the total of 28,470 schools. The samples were 114 schools.
The respondents in each school were the director, a teacher and a member of school board totally
342 respondents. The data collected by using the opinionnaire. The data were analyzed by frequency,
percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, and content analysis.
The findings were as follows :
1. The factors of happiness index in the basic education school were 10 factors namely :
1) mental and physical, 2) morale, 3) salaries and compensations, 4) pride in the teaching profession,
5) cooperation of parents and community, 6) school benefits, 7) positive thinking, 8) management
policies, 9) quality of life and family and 10) safety of life and property.
2. The practice guidelines of happiness index in the basic education school for those
10 factors were 42 alternatives such as, they should maintain a healthy body and mind healthy.
The morale support, self budgeting, perform beyond professional ethics, community participation,
appropriate benefit, activity participating, setting action plan, duty and family management and
surviving for security in work place, etc.
3. The experts confirmed that the practice guidelines of happiness index in the basic
education school were accuracy, propriety, feasibility, and utility standards.
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วิทยานิพนธ ฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี โดยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย
วา ที่ พั นตรี ดร.นพดล เจนอัก ษร ประธานผูควบคุม วิท ยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ
อิ น ทร รั ก ษ กรรมการผู ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ รองศาสตราจารย ดร.ศิ ริ ชั ย ชิ น ะตั ง กู ร ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ดร.สุวิทย มูลคํา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และคณาจารยทุกทาน
ที่ไดประสิทธิประสาทความรู คอยสั่งสอนดูแล ชวยเหลือ แนะนําอยางดียิ่งใหแกผูวิจัยตลอดระยะเวลา
การศึกษา ผูวิจัยกราบขอบพระคุณในความกรุณาไวเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ ดร.นพ.อภิ ชัย มงคล ดร.นพ.พิ ทั ก ษ พ ล บุณยมาลิก ดร.ธีร พงษ
สารแสน ดร.ขัตติยา ดวงสําราญ และดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ที่กรุณาพิจารณายืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผล
ตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ได
กรุณาใหสัมภาษณ ตรวจสอบเครื่องมือและสนทนากลุม ผูอํานวยการโรงเรียนที่ใหความอนุเคราะหใน
การทดลองเครื่องมือวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุ ณ นางสาวศศิ ธ ร วงศ เ มตตา ผูอํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชัยนาท รองผูอํานวยการฯทุกทาน ผูบริหารโรงเรียนทุกทาน ที่ใหการสงเสริม สนับสนุน
ใหคําแนะนํา และกํา ลังใจในการศึกษา ทั้งดําเนินการวิจัย มาโดยตลอด ขอบคุณคณะครู และขอบใจ
นักเรียนโรงเรียนวัดใหมสรรคบุรีวิทยาทุกคน ขอบคุณครู-อาจารยทุกทานที่ผูวิจัยเคารพรัก และเพื่อน
นักศึกษาปริญญาเอกทุ กรุนโดยเฉพาะรุน 8/1 และ 8/2 ที่ใ หความชวยเหลือและเปนกําลังใจในการ
ดําเนินการวิจัยมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณคุณพอสํารวม ภูเปยม ที่คอยดูแลและคุณแมละออง ภูเปยมที่ลวงลับที่อบรม
เลี้ยงดูใหการศึกษาใหผูวิจัยเติบโตเปนคนดีในสังคม ขอบพระคุณนาชายนายสมบูรณ ทรัพยรวงทอง
เจาของโรงสีข าวเจริญธัญญกิ จ 2 นายชัย วัฒน ทรัพ ยรวงทอง อดีต ส.ส.ชัย นาทและอดีตที่ป รึก ษา
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณพี่ชายพี่ส มบัติ -พี่ธนวรรณ-เด็กหญิงรภัทรากรณ
ภูเปยม ญาติพี่นองตระกูลภูเปยม-ทรัพยรวงทองทุกทาน ที่อบรมเลี้ยงดู สงเสริม สนับสนุน ใหกําลังใจ
ผูวิจัยในทุกเรื่องของชีวิต ทุกทานนับวาเปนที่รักยิ่งและเปนพลังใจอันยิ่งใหญของผูวิจัยเสมอมา
คุณคาอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องสักการบูชาแดบิดามารดา คณาจารย
ตลอดจน ผูมีคุณูปการตอผูวิจัยทุกทาน
ฉ
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บทที่ 1
บทนํา
การพั ฒนาในโลกปจจุบั น ประสบป ญหาและความตองการความเอาใจใสเยี ยวยา
ในหลายๆ ดาน ทั้งดานสิ่งแวดลอม สันติภาพ ความยุติธรรม และสภาพทางจิตใจ ดังนั้นเปาหมาย
การพัฒนาจึงไมไดมุงไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว ปญหาสังคมหลายๆ ดานอยางที่
เพิ่มขึ้น เชนรายไดที่ไมเทาเทียมกัน การเนนความรุนแรง ความเครียด และความทุกขในรูปแบบ
ตา งๆ ทํ าใหโลกตองหาแนวคิ ดการพั ฒนา การวัด การพั ฒนาที่มี ค วามหมายมากขึ้ น การพั ฒนา
ยุคใหมทั่วโลกจําเปนตองดําเนินการอยางเปนองครวม และมีความสมดุลจึงจะสามารถสรางสังคม
ในอนาคตที่มีความสุข และสันติภาพไดนี่คือสาเหตุที่ทําใหนักวิชาการ และนักเศรษฐศาสตรจํานวน
มากตองตั้ง คําถามเกี่ ยวกับตัวชี้ วัดการพัฒนา และแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ กันอยา ง
จริงจัง สาระสําคัญ และความทาทายของความสุขมวลรวมประชาติ (GNH) หรือความสุขมวลรวม
ภายในประเทศ (GDH) ที่มีตอแนวคิดผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) อยางที่เคยใชกัน แนวคิด
ความสุขมวลรวมประชาชาติโดยมุงเนนความสุขของประชาชนเปนการพิจารณาการพัฒนาอยาง
เปนองครวม1
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นํา ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุงสูวิสัยทัศนระยะยาวที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็น
พองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ.2570 ซึ่งกําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย
มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล
การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย และมั่นคง อยูในสภาวะ
แวดลอมที่ดี เกื้อกูล เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคง
ดานอาหาร และพลังงานอยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง และแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยู
ในประชาคมภูมิภาค และโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาประเทศในระยะ
5 ป ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ ฉบั บที่ 11 ไดกํ าหนดวิสัยทัศ น พันธกิ จ
วัตถุป ระสงค เป าหมาย ยุ ทธศาสตร และแนวทางการพั ฒนาที่ มี ลํา ดับความสํา คัญสูง คื อ
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1

เสาวลักษณ กิตติประภัสร, “การพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อสะทอนการพัฒนาเพื่อความสุข
ของสังคม,” วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน (กรกฎาคม-ธันวาคม 2552): 21.
1

2
“สังคมอยูรวมกั นอย า งมีค วามสุข ดวยความเสมอภาค เป นธรรม และมี ภูมิคุ ม กันตอการ
เปลี่ยนแปลง” 2
ป 2555 องคการสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ประกาศใหวันที่ 20 มีนาคมของทุกปเปนวัน
ความสุขสากล (The International Day of Happiness) ในป 2556 จึงเปนการจัดวันความสุขสากล
ครั้งแรกซึ่งรายงานวาดวยความสุขโลกของสหประชาชาติไดสํารวจระดับความสุขใน 156 ประเทศ
ทั่วโลกระบุวา ความร่ํารวยเปนเพียงแคปจจัยหนึ่งของความสุขเทานั้น ยังมี ปจจัยอื่นๆ เชน เสรีภาพ
ทางการเมือง ความเขมแข็งของเครือขายสังคม การไมมีคอรรัปชั่น สวนความสุขในระดับบุคคล
การมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพการงาน และครอบครัวเปนปจจัยสําคัญ
ของการมีความสุข ยูเอ็นยังระบุวาประเทศไทยมีความสุขอยูในลําดับที่ 52 ของโลก เปนอันดับที่ 3
ในอาเซียนรองจากสิงคโปร อยูที่ลําดับ 33 และมาเลเซียอยูที่ 51 แตมีระดับความมีอารมณดีเปน
ลําดับที่ 8 ของโลก และระดับการมีอารมณเสียนอยเปนลําดับที่ 14 อยางไรก็ตามปจจัยความสุขที่
สําคัญของทุกประเทศทั่วโลก ไดแก รายได การมีงานทํา ความสัมพันธที่ดี และความไววางใจกัน
ในชุมชน การมีคานิยมที่เอื้อตอความสุขและศาสนา สุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสัมพันธใน
ครอบครัว การศึกษา ความเทาเทียมทางเพศ และสังคม3
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความสุข ประเด็นที่ไดรับความสนใจจากผูกําหนดนโยบาย และเปนวาระทางการเมือง
มากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายๆ ประเทศ ซึ่งปจจุบันประเทศไทยก็เห็นความสําคัญในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งความตื่นตัวในทางวิชาการที่มีงานที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความสุขตีพิมพมากขึ้นในวารสารทาง
วิชาการในรอบ 10 ปที่ผานมา สิ่งที่อยูในความสนใจและเปนประเด็นสําหรับผูจัดทํานโยบายและ
องคกรเพื่อการพัฒนาในขณะนี้ไดแก การจัดทําตัวชี้วัดความสุขของชาติ (National Happiness
Indicator) และการวัดความกาวหนาของการพัฒนาที่ดีกว า GDP ซึ่งมีขอจํากัดอยูมากหลายๆ
2

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559), เขาถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2554, เขาถึงไดจาก
www.nesdp.go.th/portals/o/news/article/pian1-11.pdf
3

ประชาชาติธุรกิจออนไลน, เขาถึงเมื่อ 19 มี.ค. 2556, เขาถึงไดจาก
http://www.prachachat.net/ news_detail.php?newsid=1363670567

3
ประเทศมีความพยายามที่จะวัดความสุขดวยความอยูดีมีสุขที่เปนภาวะวิสัย (Objective Well-being)
อยางไรก็ตาม การวัด “ความสุข” ซึ่งเปนอัตวิสัย สามารถทําไดโดยการวัดที่เรียกวา Subjective
Well-being ซึ่งปจจุบันนี้ไดรับการยอมรับในทางทฤษฎีวาสามารถทําไดโดยสามารถสอบถามความ
พึงพอใจในชีวิตโดยรวมของบุคคลไดโดยตรง โดยใหสะทอนเปนระดับคะแนน เชน 0 -10 และ
สามารถนํามาคํานวณเปนการวัดความสุขของคนในชาติในหลายรูปแบบเชนการวัดความสุขรวม
เฉลี่ยสูงสุด การวัดความแตกตาง (หรือความไมเทาเทียม) ในความสุข การผสมผสานดัชนีทั้งสอง
ตัวนี้และการวัดชวงระยะเวลาของชีวิต (จํานวนป) ที่มีความสุข เปนตน โดยการสํารวจขอมูลมัก
เปนการสุมตัวอยางขนาดใหญ และสามารถทําเพื่อเปรียบเทียบในระดับระหวางประเทศไดดวย เดิม
ที มี แ นวคิด และความพยายามที่ จ ะทํ า ให ค วามสุ ข ของคนในชาติ สู ง สุด (Maximize National
Happiness) วิธีการวัดโดยใชการหาคาความสุขรวมสูงสุดมักจะถูกนํามาใชราวกับเปนการหาคา
สวัสดิการสังคมสูงสุด การมีงานทํา สุขภาพ การศึกษา ชีวิตครอบครัว ความสัมพันธทางสังคม สิ่ง
แวดสอม ความมั่นคงในชีวิตและการทํางาน อิสรภาพ ความยุติธรรมทางสังคม ลวนแลวแตเปน
ปจจัยมีผลตอความสุขทั้งสิ้น นโยบายที่เกี่ยวของจึงควรเปนไปเพื่อเพิ่มความสุขของคนในสังคม
มาตรการตางๆของรัฐเชนมาตรการทางภาษี ควรเปนไปเพื่อใหเกิดความสมดุลในชีวิตครอบครัว
และการทํางาน “ความอยูดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ มีความรู มี
งานทําที่ทั่วถึง มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ มีครอบครัวที่อบอุนมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี
และอยูภายใตระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ”4
ความอยูดีมีสุขตามความหมายขางตนครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิตที่เชื่อมโยงกัน
อยางเปนองครวม และสามารถจําแนกองคประกอบไดเปน 7 ดาน คือ ดานสุขภาพอนามัย ความรู
ชีวิตการทํางาน รายไดและการกระจายรายได ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอม และการบริหารจัดการ
ที่ดีของภาครัฐ ซึ่งทุกองคประกอบจะตองดําเนินการพัฒนาไปพรอมๆ กัน เพื่อใหเกิดผลตอความอยู
ดีมีสุขของคนไดอยางแทจริง
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8-9, เขาถึงเมื่อ 5 เมษายน 2554, เขาถึงไดจาก
www.nesdp.go.th/portals/o/news/article/pian1-11.pdf
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ปญหาของการวิจัย
ความสุขเปนสิ่งที่ทุกคนในโลกปรารถนาดวยกันทั้งสิ้นไมวาจะเปนคนชาติใด ภาษาใด
อยูที่ไหน หรือนับถือศาสนาใดก็ตาม แตสังคมปจจุบันที่ใหความสําคัญทางวัตถุจนเกินพอดีเพื่อให
เกิด “ความอยูดี” ทางกายมากที่สุด อันนําไปสูการเอารัดเอาเปรียบและเห็นแกตัว เพื่อใหไดสิ่งที่ตน
ตองการเมื่อไมไดก็เปนทุกขเพราะ “ความสุข ของคนเรานี้อยูที่การไดสนองความตองการ พอเรามี
ความตองการอยางหนึ่ง เมื่อไดสนองความตองการนั้นเราก็มีความสุข”5 แตความตองการของคนเรา
ไมมีที่สิ้นสุด จึงเปนเหตุใหความอยูดีไมไดทําใหคนมีความสุขเสมอไป ดังจะเห็นไดจากการ
จัดลําดับประเทศตามความสุขที่พบวา ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดกลับไดลําดับความอยูดีทาง
วัตถุวิสัย (หรือ จีดีพี)ที่ไมสูงนัก ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาซึ่ง
มีความอยูดีทางวัตถุวิสัยในลําดับตนๆ กลับไดลําดับความสุขต่ํากวาประเทศที่กําลังพัฒนาเสียอีก 6
อันแสดงใหเห็นวา ความอยูดีไมไดมีความสัมพันธโดยตรงกับความสุขแตอยางใด เพราะทายที่สุด
แลวความสุขตางหากที่เปนสิ่งปรารถนาสูงสุดของมนุษย และความสุขที่แทจริงนั้นตองคํานึงถึง
ความสุขทางใจควบคูไปดวย ความสุขทางใจยอมเกิดจากการปฏิบัติตนใหถูกตองนั่นเอง ดวยเหตุนี้
การศึกษาความสัมพันธระหวางความสุขกับศาสนาและคุณธรรม – จริยธรม จึงเปนที่สนใจทั้งใน
ประเทศไทยและตางประเทศ7
คนเราทุกคนยอมมีความตองการอาศัยอยูในพื้นที่ที่ไมมีมลภาวะ หรือมีมลภาวะนอย
ที่สุด ในระดับนานาชาติไดมีการจัดทําดัชนีความสุขโลก (Happiness Planet Index –HPI) ของ
มูลนิธิเศรษฐกิจใหม (New Economics Foundation) ซึ่งคํานึงถึงสิ่งแวดลอมดวยโดยชี้ใหเห็นวา
คนเรามีความสุขได โดยไมจําเปนตองทําลายสิ่งแวดลอม หรือบริโภคทรัพยากรจนเกินพอดี ดัชนี
ความสุขโลกเปนตัวชี้วัดที่สะทอนถึงปเฉลี่ยที่ประชากรอยูอยางมีความสุขในสังคมหนึ่งๆ หรือ
ประเทศหนึ่งๆ ตอหนวยของการบริโภคทรัพยากรอันประกอบดวยองคประกอบ 3 ตัว คือ 1) ความ
พึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) 2) ความยืนยาวของชีวิต (Life Expectancy at birth) และ
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พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), คูมือชีวิต (กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม, 2548), ก.
6
N.Marks, A.Simms, S.Thompson, and S.Abdallah, The Happy Planet Index:An
index of human well-being andenvironmental impact, (London: New Economic Foundation,
2006), 51.
7
ประเวศ วะสี, จิตวิญญาณ, สืบคนเมื่อ 25 ตุลาคม 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.novabizz.com/NovaAce/Spiritual/Spirituality.htm

5
3) ผลกระทบตอสภาพแวดลอม (Ecology Footprint) โดยพบวา ความสุขมีความสัมพันธผกผันกับ
รายได ดังเชนในป พ.ศ. 2549 ไดพบวา ประเทศที่ถือวามีความสุขที่สุดในโลกคือ วานูอาตู ประเทศ
หมูเกาะในมหาสมุทร แปซิฟค กลับเปนประเทศที่มีรายไดตอหัวต่ํา (1,737 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 57,000 บาท) และอยูถึงลําดับที่ 112 สวนประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งมีรายไดสูง กลับไมมี
ประเทศใดอยูใน 60 อันดับแรกของดัชนีความสุขโลกเลย8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 จนถึงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ซึ่งเปน
แผนพัฒนามุงเนนใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา โดยเฉพาะในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ไดระบุ
วาแนวทางพัฒนาประเทศนั้นจะใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยเนนในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรม รอบรูอยางเทาทันและมีสุขภาวะ
ที่ดี มีความกินดีอยูดี ใหคนไทยมีความสุข9 เพราะมนุษยทุกคนตางก็ตองการมีชีวิตที่ดี สมบูรณดวย
ปจจัยสี่ ซึ่งการทํางานเปนวิธีการอันดับแรกที่จะนํามาซึ่งทรัพยากรเหลานี้ ดังนั้น การทํางานจึงเปน
สวนหนึ่งของการดํารงชีวิต แตสถานการณในปจจุบัน แสดงใหเห็นวา บุคคลมักไมมีความสุขใน
การทํางาน เนื่องมาจากการแขงขันที่สูงขึ้น ชั่วโมงการทํางานยาวนานมากขึ้น เทคโนโลยีที่ทําให
บุคคลสามารถทํางานไดทุกสถานที่ทุกเวลา สิ่งเหลานี้ทําใหบุคคลขาดความสุขในการทํางาน สงผล
ตอองคการทั้งในดานอัตราการลาออก ประสิทธิภาพการทํา งานลดลง ขวัญกําลังใจตกต่ําลง
นอกจากนี้ ก็ยังรายงานทางสถิติเกี่ยวกับความเจ็บปวยที่เพิ่มขึ้นของกลุมคนที่ ทํางานในสํานักงาน
(White collar) และสาเหตุการฆาตัวตายอันเนื่องมาจากงานก็มีมากขึ้น10
ในป 2550 องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO)
ไดระบุผลสํารวจวา ประเทศตางๆ ทั่วโลกมีแนวโนมที่จะกําหนดเพดานการทํางานของคนไวไม
เกินสัปดาหละ 40 ชั่วโมง แตก็ยังมีประเทศกําลังพัฒนาที่ยังมีปญหาคนทํา งานหนักเกินไปมีสาเหตุ
เชน บุคคลตองการทํางานจํานวนชั่วโมงมากขึ้นเพื่อใหมีรายไดพอเพียงตอการเลี้ยงชีพ หรือการที่
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N.Marks, A.Simms, S.Thompson, and S.Abdallah, The Happy Planet Index:An
index of human well-being andenvironmental impact, 54.
9
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554), เขาถึงเมื่อ 10 เมษายน 2554, เขาถึงไดจาก
www.nesdp.go.th/portals/o/news/article/pian1-11.pdf
10
Moorhead, Gregory and Griffin, Ricky W. 2010, Organizational Behavior:
Managing People and Organizations, 9th ed., (China: South-Western CENGAGE Learning,
2010), 116-117.

6
นายจางขอใหลูกจางทํา งานลวงเวลาเปนประจําเพื่อเพิ่มการผลิตใหกับธุรกิจ ซึ่งประเทศไทยมี
สัดสวนคนทํางานจํานวนชั่วโมงมากที่สุดเปนอันดับที่ 3 ของโลก โดยรอยละ 46.7 ทํางานมากกวา
48 ชั่วโมง/สัปดาห และประเทศไทยมีวันหยุดประจํา ปขั้นต่ํานอยมากในเอเชีย ซึ่งนอยกวาประเทศ
กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม11 การที่ชั่วโมงการทํางานของบุคคลมีมากขึ้น ซึ่งหมายความวา
ชั่วโมงการพักผอนก็จะลดนอยลง โดยอาจกลาวไดวาสถานที่ทํางานของบุคคลก็เสมือนเปนบาน
หลังแหงที่สอง เพราะฉะนั้น จึงเปนบทบาทขององคการที่จะสรางโอกาสใหพนักงานรูสึกถึงการ
ทํางานอยางมีความหมาย ทําใหบุคคลรูสึกถึงความสาคัญตอการเติมเต็มในชีวิตและอารมณดาน
ความสุขซึ่งเกิดขึ้นในระหวางการทํางาน ความสุขนั้นมีความสําคัญตอสภาพจิตใจ และรางกายของ
คนเราได เมื่อเกิดความสุขพลังงานในรางกายจะเพิ่มขึ้นกวาเดิม การสั่งการของสมองไปยังระบบ
ประสาทจะดี เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงจิตอาสาที่จะชวยเหลือสังคมและองคกรก็จะ
ตามมา12 สอดคลองกับผลวิจัยเรื่องการเรียนรูอยางมีความสุข: สารเคมีในสมองกับความสุขและการ
เรียนรู13 ไดนําเสนอองคความรูเกี่ยวกับภาวะทางจิตใจตางๆ ที่มีผลตอการเรียนรูของมนุษย ตั้งแต
อารมณ ความรูสึก ความสุข ความเศรา ความเหนื่อยลา ความเครียด ความจําและการเรียนรู ซึ่งการมี
ความสุขทําใหรางกายผลิตสารเอนดอรฟน ชวยในเรื่องการตื่นตัว ลดความเครียด เพิ่มความมี
ชีวิตชีวาและความสุข นึกคิดในเชิงบวก และเปนการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู การสรางสุข
ภาวะที่ดีในองคการหรือการเปนองคการแหงความสุขนั้นไมเพียงแตสรางความพึงพอใจในการ
ทํางาน ลดอัตราการขาดงาน และการลาออกแลว ยังเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของการแขงขันระหวาง
องคกรเพื่อชวงชิงบุคลากรที่มีความสามารถเปนเลิศ (War of Talent) ใหมารวมงานกับองคการ ดวย
เหตุนี้เอง หลายองคการจึงมุงเนนใหความสํา คัญกับความเปนอยูที่ดีของพนักงาน 14 จากรายงาน
ธุรกิจนานาชาติ (International Business Report :IBR) ประจําป ค.ศ. 2008 โดย เกรนท ทอรนตัน
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ภาณุภาคย พงศอติชาต, คนไทยทางานหนักเกือบที่สุดในโลก (กรุงเทพฯ: กลุม
สื่อสารองคกรสํานักงาน ก.พ., 2550), 93-103.
12
ชนิกา ตูจินดา, Happy 8 Workplace ความสุข 8 ประการในที่ทํางาน, เขาถึงเมื่อ 28
มกราคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.thaihealth.or.th/node/12827
13
ศันสนีย ฉัตรคุปต และคณะ, การเรียนรูอยางมีความสุข : สารเคมีในสมองกับ
ความสุขและการเรียนรู(กรุงเทพฯ: สํากงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544), 14-17.
14
Martin, J.Angela, Jones,Elizabeth S. and Callan, Victor J., “The Role of
Psychological Climate in Facilitating Employee Adjustment During Organizational
Change,” European Journal of Work and Organizational Psychology, 14 (March 2005): 263–289.

7
(Grant Thornton) พบวารอยละ 59 ของธุรกิจทั่วโลกใหความสาคัญในการรับสมัครงานและดูแล
พนักงานมากกวาปที่ผานมา ระบุวา การจูงใจและดูแลพนักงานเปนหัวใจของความสําเร็จของ
ธุรกิจ15 จากผลการศึกษาของ เกรย (Gray) พบวา การสรางบรรยากาศในการทํางานใหเต็มไปดวย
ความสุขนั้น เปนปจจัยที่สํา คัญตอความสํา เร็จของผลการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อพนักงานเกิด
ความรูสึก สบายใจ ก็ จะสามารถสรา งผลงานไดอยางเต็มศักยภาพ ดัง นั้น ความสุขกั บผล
ประกอบการขององคการจึงเปนสิ่งที่ไลกวดตามกัน กระแสแนวคิดทางวิชาการก็ไดใหความสํา คัญ
กับประเด็นของความสุขในการทํางาน เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรในองคการมีความพึงพอใจ การมี
สุขภาพกายและใจที่ดี นําไปสูการบรรลุเปาหมาย ซึ่งในระดับสากลนั้นก็มีนิตยสารฟอรจูนซึ่งนา
เสนอการจัดอันดับ 100 บริษัทแรกที่คนอยากทํางานมากที่สุด (100 Best Companies to Work For)
ตั้งแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบันคือ ป พ.ศ. 255216 จัดทําขึ้นโดยสถาบัน Great Place to Work ได
จัดทําหลักเกณฑเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติใหกับหลายองคการที่ตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากร โดยมีหลักเกณฑ 5 ดานคือ ความนาเชื่อถือขององคกร (Credibility) การ
ยอมรับ (Respect) ความโปรงใสในการบริหารงาน (Fairness) ความภาคภูมิใจในองคกร (Pride)
และ ความสามัคคีกลมเกลียวในองคกร (Camaraderie) ผลจากการที่องคการที่ไดรับคัดเลือกเปน 1
ใน 100 บริษัทนั้น บริษัทก็ไดรับใบสมัครงานเปนจํานวนมาก เปนการเปดโอกาสใหบริษัทเลือก
ผูสมัครที่มีความสามารถเหมาะสมกับธุรกิจ มีอัตราการลาออกต่ํา คาใชจายดานการรักษาสุขภาพ
ของพนักงานก็จะลดลง เนื่องมาจากผลกระทบจากความเครียดในการทํางานลดลง เมื่อสุขภาพกาย
และใจแข็งแรงสมบูรณก็เกิดความพรอมที่จะสรางสรรค ผลิตผลงานนวัตกรรมในองคการ ในระยะ
ยาวองคการจะไดรับประโยชนในดานผลิตภาพการทํางานที่เพิ่มขึ้น ผลกําไรเปนไปตามเปาหมาย17
เชนเดียวกับสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ก็มีการมอบรางวัลใหกับองคการที่มีสุขภาพจิตดี โดยเริ่ม
ดําเนินการครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2542 ในขอบเขตบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ
แคนาดาเทานั้น ซึ่งรางวัลมีชื่อวา “The Local Psychologically Healthy Workplace Award” ตอมา
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บิสิเนสไทย. (9 กรกฎาคม). ป 2008 จุดเปลี่ยนมนุษยเงินเดือน. 2551, เขาถึงเมื่อ
25 มกราคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.businessthai.co.th/bt/search.php
16
FORTUNE. (February, 9). 100 BEST COMPANIES TO WORK FOR 2009, accessed
January 5, 2010, available from http://money.cnn.com/magazines/fortune/
bestcompanies/ 2009/full_list/
17
Great Place to Work, OUR MODEL, accessed January 5, 2010, available from
http://www.greatplacetowork.com/great/model.php

8
ในป พ.ศ. 2549 ทางสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ก็ไดขยายขอบเขตการมอบรางวัลในระดับสากลขึ้น
คือรางวัล “APA’s National Psychologically Healthy Workplace Award” โดยจะประเมินจาก 5
ประเด็นหลักคือ การมีสวนรวมของบุคลากรในองคการ (Employee Involvement) ความสมดุลของ
ชีวิตการทํางาน (Work-Life Balance) การพัฒนาและการเติบโตในงาน (Employee Growth and
Development) ดานสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety) และการยกยองชมเชยบุคลากร
(Employee Recognition) 18
ทั้งนี้ เกรนทและคณะ (Grant, Christianson and Price)ไดรวบรวมผลวิจัยที่เกี่ยวกับ
แนวการปฏิบัติของผูจัดการเพื่อเสริมสรางการสรางความสุขในการทํางาน สรุปเปน 3 มิติคือ 1) การ
มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข (Happiness: Psychological Well-Being) 2)การมีสุขภาพกายแข็งแรง
(Health: Physical Well-Being) 3) การสรางความสัมพันธอันดี (Relationships: Social Well-Being)
ซึ่งจําเปนจะตองใหความสาคัญทั้ง 3 มิติ ไมมุงเนนพัฒนาดานใดดานหนึ่งเทานั้น 19 ในปจจุบัน
หลายองคการตางก็ไดตรวจสอบสุขภาวะที่ดีของพนักงานผานการสํา รวจความพึงพอใจ การสํารวจ
ความยึดมั่นผูกพัน โดยเชื่อวาความสุขในการทํางานและการมีสุขภาพที่ดีจะเปนการสงเสริมความ
พยายาม ความทุมเทและตั้งใจในการทํางาน และนําไปสูการเพิ่มผลประกอบการใหองคการ ซึ่ง
ประเด็นการสรางความสุขในการทํางานจะสงผลตอการลดลงของความเครียดและความเหนื่อยลา
ในงาน และเพิ่มการมีพฤติกรรมสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งการสรางบรรยากาศในที่ ทํางานใหเกิด
ความสุข สนุกสนานกับงาน เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคในระดับบุคคล ซึ่งจะ
นําไปสูการสรางนวัตกรรมในองคการ20
ปญหาการไมมีความสุขในการทํางานของครู เกิดจากปจจัยที่หลากหลาย ดังแนวคิด
ของ โรจนรินทร โกมลหิรัญ(2551) ที่กลาววา ครูเปนอาชีพหนึ่งที่เสี่ยงตอการมีความเครียดในการ
ทํ า งาน เนื่องจากครูมี ภ าระงานมากและตองมี ค วามรั บ ผิดชอบเกี่ ย วกั บ ตัว นัก เรี ย น ซึ่ง ใน
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APA Practice Organization, The Awards, accessed January 5, 2010, available from
http://www.phwa.org/awards/
19
M.Grant, Adam; Christianson, Marlys K. and Price, Richard H, Happiness,
Health, or Relationships? Managerial Practices and Employee Well-Being Tradeoffs
(Academy of Management Perspectives, 2007), 51-60.
20
Nittaya Wongtada and Rice, Gillian, “Assessment of the University of a Model of
Individual Creativity and Organizational Innovationess” (NIDA Business Journal, 2007), 159169.

9
ขณะเดียวกันครูตอ งประสานงานกั บ ผูปกครองของนัก เรียนตลอดเวลา นอกจากนี้ครูยัง ตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของตัวเองใหเขากับการเปลี่ยนหลักสูตรใหมเพื่อใหผานการตรวจ
มาตรฐานของสถานศึกษาจากหนวยงานภายนอก สถาบันวิจัยแหงชาติดําเนินการประชุมระดม
ความคิด ดานการปฏิรูปการศึกษา ผลสรุปออกมาวา ประเด็นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูควรมี
ดําเนินการวิจัยและการแก ปญหา สุขภาวะทางอาชีพครู (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ,
2552) หากพบวาครูทํางานอยางไมมีความสุขแลว ยอมมีผลโดยตรงตอการสอนนักเรียนและระบบ
การดําเนินงานของโรงเรียนนอกจากนี้ปญหาดังกลาวยังสงผลใหเกิดภาวะของการขาดแคลนครูอัน
เปนสาเหตุที่ทําใหการพัฒนาประเทศชาติไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ดังนั้นการศึกษาคนควา
เกี่ยวกับ ความสุขในการทํางานของครู จึงมีความจําเปนอยางมากเพื่อจะไดมีการจัดการบริหาร
ปจจัยตางๆ ใหครูมีความสุข สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางเยาวชนที่ดีไปพัฒนา
ประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป
จากปญหาที่นําเสนอขางตน และจากนโยบายการบริหารประเทศ จึงทําใหผูวิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับดัชนีความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อใหโรงเรียน หนวยงาน องคกร
ทางการศึกษาที่จัดการศึกษาขึ้นพี้นฐานในประเทศไทยนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ใหมีความสุขในการทํางานใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลตอการปลูกฝงความ
รักและความสุขใหกับนักเรียนที่เปนเยาวชนของชาติ ใหเติบโตเปนพลเมืองที่ดี ดําเนินชีวิตอยางมี
คุณภาพและมีความสุขเปนอนาคตที่ดีของชาติ บรรลุตามเปาหมายของการจัดการศึก ษาของชาติ
และประเทศไทย สงผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติที่ยั่งยืนตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
จากสภาพความเป นมา และป ญหาของการวิจัย ดัง ที่ ไ ดก ลาวขา งตนเพื่ อใหมีความ
ชัดเจนในการตอบคําถาม ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อทราบองคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
2. เพื่อทราบแนวปฏิบัตใิ หเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

10
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่ อใหสอดคลองกั บวัตถุป ระสงคของการวิจัย และเป นแนวทางในการหาคํ าตอบ
ผูวิจัยจึงไดกําหนดคําถามของการวิจัย ดังนี้
1. องคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีองคประกอบอะไรบาง
2. แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีอะไรบาง
3. ผลการยืนยันแนวปฏิบัติ ใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนอยางไร
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สมมุติฐานของการวิจัย
1.องคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนพหุองคประกอบ
2.แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพหุวิธี
3.แนวปฏิ บัติ ใ ห เกิ ด ผลตามดัช นีค วามสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานมี ค วามถู ก ตอ ง
ครอบคลุม เหมาะสม เปนไปได และเปนประโยชน
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิ ดการวิจัย เรื่อง ดัช นีค วามสุขในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
แนวคิดที่เกี่ยวของกับความสุข ทั้งในดานการสํารวจองคความรูที่มีอยูในตางประเทศและการพัฒนา
แนวคิดที่เหมาะสมกับสังคมไทย ซึ่งมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพุทธศาสนาเปนรากฐานที่
สําคัญ และทําความเขาใจใหเห็นวาความสุขเปนสิ่งทีพัฒนาและแบงปนกันไดและทํา ใหเกิด
ประโยชนสุขตอสวนรวมได นอกจากนี้ยังอาจจะนําไปเปนแนวทางสําหรับการนําไปสูขอเสนอ
ทางนโยบายในการพัฒนาสังคมไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันหรือประโยชนสุขไดในอนาคต
เนื่องจากการศึกษาทางวิชาการทางดานความสุขมีมานานซึ่งเกี่ยวพันกับรากฐานปรัชญาและหลัก
คิดของผูนาทางปญญาทั้งทางตะวันตกและตะวันออก ในงานวิจัยนี้จึงมีการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ ย วของกั บ ความสุข ที่มี ความเชื่อมโยงกั บ ประโยชนสุขทั้ ง จากทฤษฎี เศรษฐศาสตรตะวันตก
และปรัขญาตะวันออก(พุทธศาสนา) และแสดงใหเห็นวาการพัฒนาความสุขในทางพุทธศาสนา
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สอดคลองกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและความสุข ของสังคมหรือ
ประโยชนสุขได21
แนวคิดจากปรัชญาตะวันตกและวิชาการตะวันตก
ประเด็นเรื่องความสุขเปนสิ่งที่ไดรับความสนใจและเปนขอถกเถียงของนักปรัชญา
ตะวันตกมานานตั้งแตสมัยกรีก แนวคิดที่นาสนใจเชน แนวคิดดานปญญานิยมที่มีการใหความเห็น
เกี่ยวกับความสุขที่มาจากการมีปญญาความรู และความสงบทางจิตใจ ซึ่งในกรณีนี้มีนักคิด เชน
กลุมโสเครตีส เพลโต และอริสโตเติล เปนตน ที่ไดใหความเห็นวา ความสุขคือสิ่งที่ไดในเสนทางที่
จะไปสูความดีงามสูงสุดซึ่งก็คือปญญาความรูคุณธรรม เปนที่นาสังเกตวาความหมายของความสุข
ของอริสโตเติ้ลคือการเปนอยูและการกระทํา ที่ดี หรือ ความพอเพียงในตนเอง หรือความหมายและ
จุดมุงหมายของชีวิตและมนุษย ความสุขของอริสโตเติ้ลจึงมองถึงมิติดานจิตใจและจิตวิญญาณดวย
นอกจากนี้มีแนวคิดนักเศรษฐศาสตรสมัยกอนที่เนนความสาคัญไปที่ความสุขในระดับ
สากล ความสุขกับประชาชนในสังคม แนวคิดดังกลาวไดกอขึ้นมาจากนักคิดนักปรัชญาที่สาคัญ คือ
เจเรมี เบนแธม ชาวอังกฤษ แนวคิดหลักของเบนแธมที่เรียกวา ประโยชนนิยม (Utilitarianism) ได
ถูกพัฒนามาจนในทายที่สุดกลายมาสูทฤษฏีเศรษฐศาสตรสมัยใหมในเรื่องอรรถประโยชน (Utility)
ที่เปนที่รูจักกันดีในปจจุบันแตไดละทิ้งสาระสาคัญดั้งเดิมในเรื่องความสุขของประชาชนไป เดิมที
ในหนังสือ An Introduction to the Principles of Moral and Legislation ของเบนแธมไดอธิบายไว 2
ประเด็นคือ ธรรมชาติของมนุษย และหลักอรรถประโยชน ซึ่งพฤติกรรมของมนุษยในความเห็น
ของเบนแธม คือ มนุษยตางพยายามที่จะแสวงหาความพึงพอใจและหลีกเลี่ยงการกระทําที่กอใหเกิด
ความเจ็บปวดขณะที่หลักอรรถประโยชนคือหลักการที่ยอมรับกิจกรรมที่กอให เกิดความสุขและ
ปฏิเสธกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดความสุข ดังนั้นกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักอรรถประโยชนคือ
กิจกรรมที่มีแนวโนมกอใหเกิดความสุขมากกวาที่จะเกิดความทุกข จึงทําใหนามาสูการเสนอ
นโยบายตอรัฐใหดําเนินนโยบายที่จะนําไปสูการเพิ่มขึ้นของความสุขของสังคมและผู คนมากกวาที่
จะก อ ให เ กิ ด ความทุ ก ข ขึ้ น ซึ่ ง เบนแธมเองได เ ริ่ ม เอาคณิ ต ศาสตร เ ข า มาอธิ บ ายหลั ก การ
อรรถประโยชน ดวยการคํานวณหาความสุขรวมของผูคนในสังคมทั้งหมด โดยหักลบความพึง
พอใจและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการกระทํา และใหคาความสุขของแตละบุคคลน้ํา หนักเทากัน
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เสาวลักษม กิตติประภัสร และคณะ, พัฒนาการแนวคิดเรื่อง ความสุขที่เกี่ยวของกับ
ประโยชนสุข และเศรษฐกิจพอเพียง, เขาถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.happysociety.org/uploads/HsoDownload/36/download_file.pdf
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ในการรวมคาความสุขของสังคม ดังนั้นสรุปหลักอรรถประโยชนนิยมของเบนแธมไดวา การ
กระทําที่ถูกตองคือการกระทําที่กอใหเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และความเจ็บปวดนอยที่สุด โดย
พิจารณาจากกลุมประชากรที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํานั้นๆ ซึ่งหากเปนระดับปจเจกชนแลวการ
กระทําที่ถูกตองคือการกระทําที่อยูบนพื้นฐานความพึงพอใจของบุคคลนั้นๆ แตหากเปนระดับ
สังคมหรือประเทศแลว การกระทําที่ถูกตองจะตองพิจารณาจากความพอใจและความเจ็บปวดของ
ผูคนในสังคม ทั้งหมดมีนัยยะวาการกระทําของรัฐจะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของสังคม หรือ
เพื่อใหมีความสุขรวมของสังคมมากที่สุด (society should aim to maximize the total utility of
individuals, aiming for "the greatest happiness for the greatest number of people).22
หลักการความสุขสูงสุด (“The greatest happiness principle”) นี้สนับสนุนใหมีการ
กระทําที่เพิ่มความสุขสุทธิโดยรวมของประชาชนในสังคมหรือในชุมชน ตามหลักการนี้ การกระทํา
ใดๆ ถือเปนความชอบธรรมหากทําใหความสุขรวมสุทธิสูงสุด โดยใหน้ําหนักเฉลี่ยของแตละคน
เทากับ 1 เทากัน สวนการประเมินอรรถประโยชน มาจากความเปรียบเทียบความสุขและความทุกข
ซึ่งมาจาก 4 แหลงดวยกัน ไดแก ทางกาย ทางการเมือง ทางคุณธรรม และทางจิตวิญญาณ
ดั ง นั้ น อรรถประโยชน ต ามหลั ก การนี้ น า จะสะท อ นประโยชน สุ ข ของสั ง คมได
ยกตัวอยางดังคํากลาวขางลางนี้
[“utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit,
advantage, pleasure, good, or happiness” and also “[prevents] the happening of mischief, pain,
evil, or unhappiness to the party who’s interest is considered.”]
“อรรถประโยชน หมายความถึง สิ่งที่นําไปสูผลได ผลประโยชน ความพึงพอใจ ความ
ดี และความสุข รวมทั้ง(ปองกัน)ความรูสึกกวนใจ ความเจ็บปวด ความชั่วราย และการไมมีความสุข
ของบุคคลหรือกลุมที่ประโยชนของเขาถูกพิจารณา”
หลักอรรถประโยชนของเบนแธมไดรับการพัฒนาใหมีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อจอหน
สจวรต มิลล (John Stuart Mill) นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษนํา หลักการดังกลาวมาปรับเพิ่มเติม
หลักอรรถประโยชนตามความคิดของมิลลเปนหลักที่รวมจริยศาสตรและนิติศาสตรเขาไวดวยกัน
โดยมิลลถือวาหลักอรรถประโยชนถือเปนหลักการแรกทางจริยศาสตร ซึ่งจะไมมีหลักการใดสําคัญ
หรือเปนหลักการพื้นฐานไปยิ่งกวา โดยมิลลไดขยายมิติทางดานคุณภาพของความรูสึกสุข (Quality)
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Bentham, Jeremy, “An Introduction to the Principles of Morals and
Legislation,” (1996 edition, edited by J.H. Burns and H.L.A. Hart, Oxford: Clarendon Press,
1789, New York: New American Library, 1789), 1748-1832.
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เข า ไปประกอบกั บ แนวคิ ด เชิ ง ปริ ม าณ(Quantity)ซึ่ ง ในทรรศนะของมิ ล ล นั้ น ความสุ ข มี ค วาม
แตกตางในคุณภาพและความสุขมีลักษณะระดับที่ไมเทากันเชน ความสุขระดับสูงกวาและต่ํา กวา
เปนตน ซึ่งแตกตางจาก เบนแธม ที่ใหนาหนักความสุขเทากันแตเขาคิดวาความสุขมีหลายระดับชั้น
เชน ความสุขระดับปญญาและคุณธรรมจะเหนือกวาความสุขทางกายภาพ ซึ่งคนที่มีโอกาสประสบ
ความสุขทั้งสองแบบนี้ มักจะชอบแบบแรก (ที่ปราณีตกวา) มากกวาแบบหลัง นอกจากนี้ยังไมได
ใหน้ําหนักความสุขของแตละคน(และสัตว)เทากัน ซึ่งนับวาเปนจุดเดนจากการพัฒนาแนวคิดหลัก
อรรถประโยชนที่ตอเนื่องจากแบนแธม ยิ่งไปกวานั้นมิลลยังไดขยายกรอบการอธิบายเพิ่มเติมไป
อีกหลายสวน เชน เรื่องความสอดคลองระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
เรื่องความเทาเทียมกัน เรื่องเสรีภาพ และขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐ ซึ่งโดยรวมแลวมิลล
สรุปวา จุดมุงหมายของการกระทําเพื่อสรางความสุขอยูที่การใหเสรีภาพ(Freedom)ใหแกประชาชน
ทําใหประชาชนสามารถมีสิทธิที่จะเลือกเสนทางหรือการกระทําของตนได
งานศึกษาของมิลลไดเปดมิติและความลึกของแนวคิดเรื่องอรรถประโยชนใหมากขึ้น
มีความละเอียดมากขึ้น กลาวคือ ทําใหหลักอรรถประโยชนใหน้ํา หนักกับความรูสึกสุขของ
ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดวย ทําใหหลักอรรถประโยชนของเบนแธมและมิลลมี
ทั้งมิติดานคุณภาพและปริมาณของความรูสึกสุขมากํา หนด แตอยางไรก็ตาม ในจุดเดนของหลัก
อรรถประโยชนก็เปนจุดดอยในทางปฏิบัติของหลักการ เนื่องจากหลักอรรถประโยชน ของเบนแธม
และมิลลอยูบนฐานของความรูสึก เมื่อความรูสึกเปนสิ่งที่รับรูไดเฉพาะตน ไมสามารถเปรียบเทียบ
หรืออธิบายถึง ความมากนอยที่ระหวางบุคคลได จึงเป นเรื่องยากที่ จะเปรียบเทีย บคุณค าของ
ความรูสึกระหวางบุคคล (Interpersonal Comparison) วาบุคคลใดมีความสุขมากนอยกวากันเพียงไร
เมื่อความรูสึกเปนสิ่งยากที่จะประเมิน คุณลักษณะของอรรถประโยชนแตแรกเริ่มในแง
ที่รวบรวมความรูสึก และอารมณตางๆที่กลาวไวโดยเจเรมี เบนแธม คอยๆ ปรับเปลี่ยนมาสูการ
พิจารณาอรรถประโยชนที่อยูบนทางเลือก (Choices) ตางๆ ภายใตขอจํากัดที่กําหนด ปรับเปลี่ยน
จากการพิจารณาบนฐานความพึงพอใจของสังคมโดยรวมมาสูการพิจารณาจากตัวปจเจกบุคคล
ภายใตขอสมมุติฐานที่วามนุษยมีความเปนเหตุเปนผล (Rational) และกลายมาเปนรากฐานของ
ทฤษฏีเศรษฐศาสตรจุลภาคในปจจุบัน หากจะพิจารณาความหมายของคํา วาอรรถประโยชนใน
ปจจุบันนี้นับวาแตกตางไปจากแนวคิดอรรถประโยชน ณ จุดแรกเริ่มที่เจเรมี เบนแธม และจอหน
สจวรต มิลลกําหนดไว โดยแนวคิดและคําจํากัดความเริ่มมีความกํากวมและเปลี่ยนผันไปจนกระทั่ง
ในที่สุด อรรถประโยชนในทางเศรษฐศาสตรไดถูกลดทอนความหมายเหลือเพียงในฐานะของคา
หรือตัวเลขที่แสดงใหเห็นในสมการอันสะทอนถึงความพึงพอใจของแตละบุคคล และสิ่งที่พอใจ
สูงสุดจะใหอรรถประโยชน มากที่สุดเทานั้น ทําใหหัวใจสําคัญของหลักอรรถประโยชนเรื่องการ
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ใหความสําคัญกับความรูสึกของประชาชนในสังคมหายไป จนในที่สุด หลักอรรถประโยชนอยูใน
ฐานะเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่ปราศจากมิติอารมณและความรูสึกของมนุษยไป จนทําใหหลัก
อรรถประโยชนในทฤษฏีทางตะวันตกทุกวันนี้ไมสามารถอธิบายเรื่องความสุขและประโยชนสุข
ของสังคมได ทั้งๆ ที่แนวคิดดั้งเดิมจากนักคิดรุนแรกๆ นั้นอรรถประโยชนมีความเชื่อมโยงกับเรื่อง
ความสุขมาตั้งแตแรก
อยางไรก็ตามมีนักวิชาการระดับแนวหนาของการศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตรความสุขได
พยายามปรับแนวคิดดานอรรถประโยชนใหสะทอนเรื่องความสุขของบุคคล เชนงานศึกษาของ
แดนีล คาหเนแมน (Daniel Kahneman) ซึ่งเปนนักจิตวิทยาที่ไดรับรางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร
ในป ค.ศ. 2003 จากทฤษฎีอรรถประโยชนประสบการณ (Experienced Utility) และ บรูโน เฟรย
(Bruno Frey) นักเศรษฐศาสตรชาวสวิส เปนตน
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แนวคิดจากปรัชญาตะวันออก และความสุขในมุมมองตะวันออก
แนวคิดเรื่องความสุขทางตะวันออกสวนใหญจะแตกตางจากการศึกษาทางตะวันตก
โดยมีรากฐานจากพุทธศาสนาเพื่ออธิบายถึงการดํา รงชีวิตอยางมีความสุข โดยมุงไปถึงความสุข
ระดับสูงที่ปราศจากการยึดมั่นในอัตตาตัวตน ความสุขที่เปนอิสระโดยไมตองแสวงหาและการ
พัฒนาทางปญญาซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนสุขขึ้นเอง เชน งานของพระสงฆไทยหลายทาน อาทิ
พระพุทธทาส พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) พระไพศาล วิสาโล พระอาจารยอํานาจ
โอภาโส เปนตน รวมทั้งงานศึกษาทางดานพุทธเศรษฐศาสตรของอภิชัย พันธเสน ที่ใชหลักพุทธ
ศาสนาอธิบายระบบเศรษฐกิจเปนตน23 แนวความคิดทางพุทธศาสนากลาวถึงปญญาในฐานะที่เปน
การพัฒนาจิตใจขั้นสูงสุด หรือก็คือความสามารถที่จะเขาใจในทุกสิ่งตามธรรมชาติของสิ่งนั้น
(ดวยใจที่เปนกลางและไมทุกข) ความสุขคือการรูเทาทันความทุกข หรืออีกนัยหนึ่ง การเห็นทุกขทํา
ใหเปนสุข โดยคนเราจะพัฒนามีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆจากการมีทุกขที่นอยลง จนกระทั่งไมมีทุกข
กิเลส ตัณหาและอัตตาตัวตนเหลืออยูเลย จนถึงระดับที่เรียกวานิพพานคือบรมสุข ซึ่งความสุขใน
ระดับนี้จะทําประโยชนใหแกโลกไมมีความตองการใดๆที่จะทําเพื่อตนเองอีกแลว ซึ่งจะสอดคลอง
ของความหมายของคําวาประโยชนสุข
ดังนั้นการพัฒนาปญญาในความหมายของพุทธศาสนาจึงเปนสิ่งสํา คัญของการพัฒนา
ความสุข โดยสวนใหญแลวเมื่อคนเราขาดปญญาจะเปนเพราะอวิชชาหรือความจริงที่ถูกบิดเบือน
23

อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร: วิวัฒนาการ ทฤษฎี และการประยุกตกับ
เศรษฐศาสตรสาขาตางๆ (กรุงเทพฯ: อมรินทร, 2544), 16.
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เพราะความชอบหรือไมชอบ (อคติ) ของแตละบุคคลจะทําใหเกิดทุกข และสรางวงจรปฎิจสมุท
บาท ดังนั้น ปญญาคือสิ่งที่ตองไดรับการฝกฝนอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุสถานะของความเปน
กลาง เขาใจทุกอยางดวยความเปนกลางเพื่อที่จะสามารถเรียนรูและเขาใจทุกสิ่งตามธรรมชาติของ
สิ่งนั้นๆ
ความสุขในพุทธศาสนามี การแยกยอยเป นหลายขั้ นจากขั้นหยาบไปถึ งขั้ นประณีต
สูงสุด โดยงานของพระสงฆไทยที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องความสุขอาจเรียกชื่อความสุขระดับสูงไว
ตางกันแตหมายความเหมือนกัน เชนพระพุทธทาส เรียกวาความสุขจากการละตัวตน พระพรหม
คุณาภรณเรียกวาความสุขที่เปนอิสระ (จากกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งปวง) และพระสงฆทานอื่นๆ
สายการปฎิบัติดูจิตอาจเรียกวา ความสุขที่มีอยูแตเดิมจากจิตเดิมแท ที่เปนกลางปราศจากการปรุง
แตง เหลานี้เปนตน ซึ่งลวนแตหมายถึงความสุขดานใน ที่มีอยูภายในของมนุษยทุกคน เปนความสุข
ระดับสูงที่ไมไดขึ้นกับวัตถุและการแสวงหาจากภายนอก
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ไดกลาวถึงการพัฒนาความสุข วาเปนการพัฒนา
ธรรมะ โลก และสังคม และความหมายของความสุขซึ่งมีในหลายระดับ ทั้งระดับโลกียะและโลกุต
ตระ โดยแยกยอยไดถึง 10 ขั้น (จากพุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ) 24 หรืออาจสรุปยอเปน
แค 3 ขั้นคือ กามสุข ฌานสุข และ นิพพานสุข โดยความสุขระดับลางๆ ยังมีทุกขมาปนอยูมาก (ใน
กามสุขเองยังมีขั้นหยาบ ขั้นดี ขั้นดีเลิศ) แตความสุขระดับบนจะปราณีตขึ้นเรื่อยๆและผูที่รูจักสุข
อันปราณีตแลวจะไมวกกลับมาหาความสุขแบบหยาบอีกแตจะมุงสูความสุขที่ปราณีตยิ่งๆ ขึ้นไป
ตามลาดับ25
อยางไรก็ ตามสํา หรับคนทั่วไปใหเข าใจไดงา ย อาจจัดแบง ระดับ ความสุขเปนแค
3 ระดับหลัก ไดดังนี้ 26
1) ความสุขที่ตองหา เปนความสุขจากการสนองความอยากที่มาจากตัณหา ความอยาก
ไดอยากมี ทําเพื่อตัวตนของตนเอง เปนกามสุข การทํางานจะเปนการทําเพื่อหวังผลภายใตระบบ
เงื่อนไขของโลก
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พระพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต), “เอกสารประกอบธรรมะบรรยาย เรื่อง
ความสุข,” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ณ วัดญาณเวศกวัน นครปฐม), 5.
25
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ
ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2541), 25.
26
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), กรรมของคนไทย ทํากันไวเอง (ถึงเวลามาแก
กรรมกันเสียที), พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:จันทรเพ็ญ, 2553), 75.
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2) ความสุขที่สรางขึ้นเองได เปนความสุขที่ตอบสนองตอฉันทะ ความชอบหรือความ
อยากรู อยากทําในสิ่งที่ดีงาม เพื่อสิ่งนั้นเอง โดยทําเหตุเพื่อสิ่งนั้นๆ
3) ความสุขอันมีอยูทุกเวลา เปนความสุขอิสระไมตองตอบสนองตอความอยาก ไมตอง
ขึ้นกับฉันทะ (แตมีฉันทะอยูเต็มเปยม)
ดังนั้น มนุษยจึงตองควรมีการเพียรพัฒนาความสุขขั้นสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป กําจัดเหตุแหง
ทุกข ไมติดสุข อยาเสียอิสรภาพ ใหพัฒนาถึงความสุขสูงสุดที่ไมตองหา แตมีอยูภายในของทุกคน
ตลอดเวลา เปนความสุขที่ไมตองพึ่งพาสิ่งอื่น เปนอิสระ มีสุขอยางประณีต สมบรูณ และพรอมที่จะ
เสวยสุขอยางเต็มที่ หมดจากกิเลส เปนสุขที่สมบรูณ ขั้นสูงสุด หรือ นิพพาน (ดังพุทธพจนที่วา นิ
พพานัง ปรมัง สุขขัง) เมื่อถึงขั้นนั้นบุคคลก็จะทํางานเพื่อโลกอยางเต็มที่ ดังนั้นการพัฒนาความสุข
จึงเปนเรื่องที่สําคัญในกระบวนการสรางสุข มนุษยจึงตองพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ให
ถูกทาง ความสุขในแตละระดับตองมีสติกํากับ ไมเชนนั้นจะเกิดโทษ เชน ติดสุข เฉื่อยชา ขี้เกียจ ลุม
หลง ถาไมรูจักพอ ความสุขจากระบบเงื่อนไขของโลกทําใหเกิดทุกขได27
ความสุขที่ตองแสวงหาจากภายนอกมัก ทําใหเกิดทุกข ทั้งแกตนเองและภายนอก จึง
ควรเรียนรูวิธีการสรางสุขที่ถูกตองที่ไมตองแสวงหา เปนชีวิตที่มีความสุขอยูในตัวเอง เปนอิสระ
สงบเย็น มีความรูเทาทัน จะไมกอปญหาใหแกตนเองและผูอื่นอันจะทําใหมีชีวิตที่เกื้อกูลแกกันและ
กันในสังคมมากขึ้นตามลาดับ28 การพัฒนาความสุขจึงเปนการพัฒนาคนและสังคม ที่รวมถึงดาน
จิตใจและปญญาดวย การพัฒนาประเทศที่เนนแนวทางพัฒนาความสุขจึงเปนการพัฒนาที่ยกระดับ
ขึ้นไปจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตอบสนองตอความสุขในระดับวัตถุเทานั้น และยังเปนการสงเสริม
ใหมีประโยชนสุขในสังคม เนื่องจากความสุขในระดับที่มากกวาความสุขที่ตองหาขึ้นไปจนใกลสู
ระดับนิพพานสุข ลวนทําใหเกิดประโยชนสุข ดังนั้น การพัฒนาความสุขของบุคคล จึงเปนการ
พัฒนาประโยชนสุขดวย
การพัฒนาคนในระดับที่ สูง ยิ่งๆ ขึ้นไปจนถึง โลกุตรสุขจะมีแตพ ฤติกรรมที่ อํา นวย
ประโยชนเกื้อกูลแกการดํารงอยูและดําเนินไปดวยดีของชีวิตตนและสังคม ยิ่งคนไหนพัฒนาใกล
นิพพานมากเทาไหร เขายิ่งมีความพรอมที่จะทําการเพื่อโลกไดเทานั้น เพราะเขาจะมีความพึ่งพาตอ
ปจจัยภายนอกนอยลง พรอมกับพึ่งตัวเองไดเปนอิสระมากขี้นพรอมทั้งมีความสามารถ สติ ปญญาที่
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พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), กรรมของคนไทย ทํากันไวเอง (ถึงเวลามาแก
กรรมกันเสียที), พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:จันทรเพ็ญ, 2553), 76.
28
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), “ความสุขที่ไมตองแสวงหา” ประโยชนสูงสุดของชีวิต
(กรุงเทพ: ธรรมสภา, 2543), 3.
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จะทําอะไรไดดีไดมากขึ้นดวย ดังคําวา “บุคคลนิพพาน ทําการเพื่อโลก” พลังความสามารถที่มีไม
ตองใชเพื่อตัวเองแลว ทําเพื่อโลกอยางเดียวโดยสมบูรณ ซึ่งการพัฒนาคนในระดับนี้อาจกลาวไดวา
เปนพัฒนาประโยชนสุข29
ในการเชื่อมโยงกับโลกและการเกื้อกูลกัน พระพุทธศาสนาสอนวา30
1. มนุษย เปนสวนหนึ่งอยูในระบบความสัมพันธแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติที่ทุก
สวนสงผลกระทบตอกัน จึงตองทําหนาที่ประสานกลมกลืนกันเพื่อใหเกิดผลดีในการอยูรวมกัน
2. มนุษย สัตวทั้งปวงเปนเพื่อนรวมกฎธรรมชาติเสมอเหมือนกัน ทุกชีวิตรักสุข เกลียด
ทุกข กลัวตายเหมือนกัน ไมมีการแบงแยกแตกตาง การทํารายสัตว ไมวาชีวิตใดก็เปนสิ่งไมดีทั้งสิ้น
มนุษยควรมีเมตตา และไมตรีที่ไมจํากัดแบงแยก มีแนวโนมของจิตใจในทางที่จะชวยเหลือเกื้อกูล
มุงความสามัคคีและความกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
3. ชีวิตที่ดีงามสูงสุดเปนชีวิตที่มีความสุขดวยความมีอิสรภาพ นอกจากอิสรภาพ
ภายนอกที่เกี่ยวของกับธรรมชาติแวดลอมเริ่มตั้งแตความปลอดพนจากความขาดแคลนปจจัย 4 และ
การพนจากการเบียดเบียนกันระหวางมนุษยแล ว สูงขึ้นไปมนุษยตองมีอิสรภาพภายในซึ่งเกิดจาก
การพัฒนาตนดวยสติปญญา การพัฒนาจิตปญญา จนกระทั่งมีความสุขที่เปนไทแกตนเอง ซึ่งทําให
เขาสามารถกลับมาเกื้อกูลตอธรรมชาติและเพื่อนมนุษยไดดียิ่งขึ้น
ความสุขจากดานในที่ไรอามิสนี้จะเกื้อกูลทุกคนที่เกี่ยวของ ยิ่งเปนสุขกันไดมากคน ก็
สงเสริมสังคมเปนสุขมากเทานั้น ซึ่งทําใหมีประโยชนสุขมากเทานั้น
จะเห็นวาแนวคิดการพัฒนาความสุขตามแนวพุทธศาสนานั้นถึงแมจะเปนการพัฒนา
ความสุขของแตละบุคคลหรือปจเจกแตสุดทายเปนไปเพื่ อการเกื้อกูล โลกและสัง คม ซึ่ง ก็คื อ
ประโยชนสุขแกสวนรวมนั่นเองโดยการพัฒนาทางปญญายิ่งๆขึ้นในระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ไปจนมี
อิสรภาพภายในเปนฐาน จึงจะทําใหบรรลุอิสรภาพ 2 อยาง ดานนอก ทําใหมนุษยอยูรวมกับ
ธรรมชาติไดสมบรูณ ทํา-ใหเกิดอิสรภาพในทางบวก มีความประสานกลมกลืนกัน เพราะฉะนั้น
ตามหลักนี้ เมื่อบุคคลมีความสุข ความสุขของบุคคลจะกลับไปชวยหนุนในวัตถุประสงค 3 ขอ
ขางตนใหสําเร็จ ทําใหมนุษยอยูรวมกันโดยสันติ บรรเทาความทุกขยากเดือดรอนและรักษาผืนโลก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

29

เรื่องเดียวกัน, 48-49.
30
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), พุทธวิธีแกปญหาเพื่อศตวรรษที่ 21และสันติภาพเกิด
จากอิสรภาพและความสุข (กรุงเทพ: ธรรมสภา, 2539), 75.

18
เอาไวไดดังนั้น ความสุขของบุคคลจึงเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวของวัตถุประสงค
นี31้ หรืออีกนัยหนึ่งประโยชนสุขของสวนรวมจึงมีที่มาจากการพัฒนาความสุขของปจเจก
การให และ ประโยชนสุขในมุมมองพุทธศาสนา นอกจากนี้ พุทธศาสนายังสอนใหมี
เมตตาธรรม หรือ ความรัก คือความปรารถนาใหคนอื่นมีความสุข มองผูอื่นอยูภายใตกฎธรรมชาติ
เชนเดียวกับเรา ดังนั้น การให(ผูอื่น) จึงทําใหเรามีความสุขจากการที่เห็นผูอื่นมีความสุขดวย ดังมี
พุทธพจนที่วา “ผูใหยอมไดรับความสุข” ความสุขของเขาคือความสุขของเราดวย ทั้งผูใหและผูรับ
จึงตางเปนผู”ได” และมีความสุขดวยกัน ความสุข(จากการให)แบบประสานเชนนี้ ทําใหความ
ตองการหาความสุขแบบเห็นแกตัวลดนอยลง ทั้งยังจะทําใหเกิดประโยชนแผขยายตอไปไดยิ่งขึ้น
อีก ด วย ดั ง นั้ นทรั พ ย ส ามารถเป น ทานเพื่ อช ว ยเหลื อเกื้ อ กู ล ผู อื่ นและเพิ่ ม ความสุข ให เราได
โดยเฉพาะการใหที่บริสุทธปราศจากการยึดอัตตาตัวตนยิ่งทําใหผูใหมีความสุขมาก32
ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนวา ชีวิตที่สมบูรณนั้นตองประกอบดวยประโยชนสุขที่
เปนจุดมุงหมายของชีวิต ซึ่งมี 3 ระดับขั้น ตามหลักอรรถ หรือ อัตถะ 3 ในพระพุทธศาสนา ซึ่งหลัก
อัตถะ 3 คือ ประโยชนเบื้องตน ประโยชนทามกลาง และประโยชนสูงสุด หรือ จุดหมายเบื้องตน
ซึ่งก็คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ แปลวาประโยชนทันตาเห็น เปนประโยชนที่มีความมั่นคงเพียงพอทาง
เศรษฐกิจรวมอยูดวยจุดหมายทามกลาง คือ สัมปรายิกัตถะ อันเปนประโยชนทางจิตใจ ในทาง
คุณธรรม ในทางคุณภาพชีวิต และจุดหมายสูงสุด คือ ปรมัตถ ไดแกความเปนอิสระของมวลมนุษย
ที่มีภายในชีวิตจิตใจของแตละคน ซึ่งประโยชนเบื้องตนตองประสานและเกื้อกูลกับจุดหมายทั้งสอง
อยางที่สูงขึ้นไป33จะเห็นวาหลักอรรถ 3 นี้มีความสอดคลองกับความสุขทั้ง 3 ระดับที่กลาวถึง
มาแลวเชนกัน (อาจอนุมานเรียกไดวาเปนความสุขระดับ กาย จิต และปญญา) ซึ่งอาจจะใชเปน
กรอบในการวิเคราะหประโยชนสุขในการวิจัยนี้ได
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พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), กรรมของคนไทย ทํากันไวเอง (ถึงเวลามาแก
กรรมกันเสียที), พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ:จันทรเพ็ญ, 2553), 77.
32
เสาวลักษม กิตติประภัสร และคณะ, พัฒนาการแนวคิดเรื่อง ความสุขที่เกี่ยวของกับ
ประโยชน สุ ข และเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง , เข า ถึ ง เมื่ อ 20 มี น าคม 2555, เข า ถึ ง ได จ าก
http://www.happysociety.org/uploads/HsoDownload/36/download_file.pdf
33
พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตรแนวพุทธ, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542), 42.
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พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) ไดอธิบายประโยชนสุขทั้ง 3 ระดับไวดังนี34้
ระดับที่ 1 คือประโยชนสุขระดับตน เปนสิ่งที่ตามองเห็น ประกอบไปดวย
1. การมีสุขภาพดี มีรางกายแข็งแรง ไมเจ็บไขไดปวย เปนอยูสบาย ใชการไดดี
2. มีทรัพยสินเงินทอง มีการงานอาชีพเปนหลักฐาน หรือพึ่งตนเองไดในทาง
เศรษฐกิจ
3. มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนมนุษย หรือมีสถานะในสังคม เชน ยศศักดิ์ ตําแหนง
ฐานะ ความมีเกียรติ มีชื่อเสียง ไดรับการยกยอง หรือเปนที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งมีมิตรสหาย
บริวาร
4. มีครอบครัวดี มีความสุข
สิ่งเหลานี้คือประโยชนที่มองเห็นเฉพาะหนาและเปนฐานที่มั่นคงในระดับแรก และสิ่ง
เหลานี้ก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ประโยชนสุขในระดับนี้เปนสิ่งที่คนมุงหมายกันมาก แตก็ยังไมพอ
เพราะอาจสรางปญหาได เนื่องจากมนุษยยังไมเต็มอิ่มยังแกงแยงแขงขันกันอยู จึงควรใชประโยชน
สุขขั้นนี้เปนฐานในการกาวขึ้นสูประโยชนสุขขั้นตอไป
ระดับที่ 2 คือความสุขที่เปนดานนามธรรม เปนเรื่องของจิตใจที่ลึกซึ้งลงไป เปน
ประโยชนที่เลยจากตามองเห็นหรือเลยไปขางหนา เชน ความมีชีวิตที่มีคุณคาเปนประโยชน การที่
เราไดชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นดวยคุณธรรม ไดทําประโยชนแกเพื่อนมนุษย เกื้อกูลสังคม ซึ่งทําใหเรา
มีความสุขเพิ่มขึ้นอีก ทําใหเราอยากเอาประโยชนสุขในระดับที่ 1 มาชวย เชนทรัพยสินเงิน วัตถุ มา
ชวยเหลือเพื่อนมนุษย หรือ ใช ฐานะ ตําแหนง บารมี ยศศักดิ์ มาชวยเหลือเพื่อนมนุษยใหกวางขวาง
และสะดวกดียิ่งขึ้ง มีความมั่นใจในการอยูรวมกับผูอื่น มีคุณธรรมภายใน ทําใหมีความสุขที่ลึกซึ้ง
เต็มใจ มีศรัทธา ทําใหมีความเชื่อมั่นในการกระทําความดี จิตใจจะผองใส เปนความสุขที่ประณีต
ความสุขของบุคคลเกี่ยวเนื่องกับสังคม เพราะเมื่อเราสุขแลว ก็ยิ่งชวยสังคม เพื่อนรวมสังคมยิ่งมี
ความสุข เราก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้น เปนความสุขจากการใหที่แทจริง ซึ่งตางจากประโยชนสุขใน
ระดับที่ 1 ที่เปนในระดับบุคคลเทานั้น ตางคนตางจะเอา ทําใหตองแยงชิงกันได
ดังนั้นมนุษยควรใชประโยชนจากประโยชนสุขขั้นที่ 1 และกาวใหถึงประโยชนสุข
ระดับ 2 ใหได ใหเปนประโยชนเกื้อกูลกวางขวางออกไป และกลายเปนความสุขที่ลึกซึ้งเต็มที่ มี
ความมั่นใจในคุณคาชีวิตของตนเอง มีปญญา มีความรูความเขาใจในความจริงของสิ่งทั้งหลาย และ
ปฏิบัติตอสิ่งที่เกี่ยวของไดดี
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พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), ชีวิตที่สมบูรณ, พิมพครั้งที่ 33, กรุงเทพฯ:
สหธรรมิก จํากัด, 2553), 14.

20
อยางไรก็ตามประโยชนทั้งสองระดับนี้ยังไมสมบรูณ เพราะเรายังอิงกับดานวัตถุและจิตใจ
อยู (เชนคุณธรรม ความดีงามของเราเอง) ยังหวังใหคนยกยองในคุณงามความดี ปฎิบัติตอเราดี
จิตใจยังไมเปนอิสระเต็มที่ ยังมีทุกขได จึงควรมีการพัฒนาใหถึงขั้นสูงสุด
ระดับที่ 3 ประโยชนสุขขั้นสูงสุด ทําจิตใจใหมีอิสรภาพ โดยมีปญญามานาจิต หรือ ใหจิต
เขาสูกระแสของปญญา เขาใจความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายตามกฎธรรมชาติ รูเทาทันความ
จริง และวางใจตอสิ่งที่เกิดขึ้นใหถูกตอง โดยกระแสของปญญาก็รูเขาใจ คิด พิจารณาไปตามกระแส
แหงเหตุปจจัย คนจะไมเกิดปญหา และปฎิบัติตอผูอื่นไดถูกตอง มองผูอื่นดวยความเขาใจ มองสิ่ง
ตางๆ ตามคุณคาจริงของสิ่งนั้น ไมใชตามความชอบ ความชัง หรือ ตัณหาของเรา แตมองตามเหตุ
ปจจัยตามความเปนจริงที่เปนสภาวะแทๆ ใหไดประโยชนจากประสบการณหรือสถาณการณที่เรา
เกี่ยวของทุกอยาง
ประโยชนสุขขั้นสูงสุดที่ใชปญญานาจิตใจใหเปนอิสระนี้ เปนนามธรรม เปนขั้นที่เปน
โลกุตระ อยูเหนือกระแสโลก เพราะมีปญญาที่รูเทาทันความเปนจริงของชีวิต อยูในโลกโดยไมมี
ความบีบคั้นจากกฎธรรมชาติ การกระทบกระทั่งตางๆ เบิกบานเกษมปลอดโปรง การที่คนก็มี
ความสุขแบบยั่งยืนจะเปนหลักประกันใหการพัฒนาอยางยั่งยืนสําเร็จผลไดจริง ดังนั้นการพัฒนาใน
ระดับประโยชนสุขที่แทจะทําใหโลกมีความสงบรมเย็น35
พระธรรมปฎก ไดกลาวถึงความสุขวามี 2 แบบ คือ เปนความสุขจากภายใน หมายถึงมี
ความสงบในใจตนเอง หรือมีความสุขจากการรูเทาทันเขาใจความจริงของสิ่งทั้งหลายเปนความสุข
ทางปญญา เนื่องจากเห็นแจงความจริงเปนความโปรงโลง ไมมีความติดขัดบีบคั้นใจเปนความสุข
ภายในของบุคคล สําหรับความสุขอีกแบบเปนความสุขที่ไดจากภายนอก นอกจากนี้ทานพระธรรม
ปฎก ยังไดแบงประโยชนสุขออกเปน 3 ระดับดังนี36้ 37 38
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เรื่องเดียวกัน, 23.
36
พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), ขอคิดชีวิตทวนกระแส, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ทุน
สงเสริมพุทธธรรม, 2536), 8–10.
37
พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), ชีวิตที่สมบูรณ, พิมพครั้งที่ 11 (กรุงเทพฯ: สหธรรมิก
จํากัด, 2538), 58–61.
38
พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), ชีวิต การงาน หลักธรรม (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพธรรมสภา,
ม.ป.ป.), 224–7.
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ประโยชนสุขระดับที่ 1 ดานรูปธรรมที่ตามองเห็นหรือเห็นไดกับตา คือ การมีสุขภาพดี
การมีทรัพยสินเงินทอง การมีอาชีพการงานเปนหลักเปนฐาน การมียศ ฐานะ ตําแหนง การเปนที่
ยอมรับในสังคม การมีมิตรสหายบริวารและการมีชีวิตครอบครัวที่ดี
ประโยชนสุขระดับที่ 2 ดานนามธรรมที่ลึกล้ํา เลยจากตามองเห็นคือเรื่องของคุณธรรม
ความดีงามการมีความสุขที่เกิดจากความมั่นใจในคุณคาของชีวิต การไดบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือ
เกื้อกูลแกเพื่อนมนุษย ความมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามที่เปนหลักของจิตใจ และการมีปญญาที่ทําใหรูจัก
การปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายไดถูกตองและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ทําใหชีวิตเปนอยูดวยดี
ประโยชนสุขระดับที่ 3 ดานนามธรรมขั้นโลกุตตระที่อยูเหนือกระแสความไหลเวียน
ของโลกธรรม คือความเปนผูมีจิตใจเปนอิสระดวยความรูเทาทันตอสิ่งทั้งหลาย รูโลกและชีวิตตาม
ความเปนจริง จนกระทั่งวาโลกธรรมเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งก็ไมหวั่นไหว วางใจและปฏิบัติได
ถูกตองตามเหตุปจจัย ปลอยใหกฎธรรมชาติทั้งหลายก็เปนกฎธรรมชาติอยูตามธรรมชาติ ความทุกข
ที่มีอยูในธรรมชาติก็คงเปนทุกขของธรรมชาติไป ไมเขามากระทบกระทั่งบีบคั้นจิตใจของเราได
เปนผูมีสุขอยูกับตนเองตลอดเวลา ชีวิตก็สมบูรณแลว
จากการทบทวนความหมายของคําวา ความสุข และองคประกอบหรือลักษณะของ
ความสุข ในมุมมองของพุทธศาสนา จะเห็นไดวาใหความหมายเชนเดียวกับ สุขภาพจิต ดังคํากลาว
ที่วาความสุข คือ สุขภาพจิตที่เปนปกติดี สุขเพราะจิตปกติ 39 และเมื่อพิจารณาความสุขวามี 2 แบบ
คือ เปนความสุขจากภายในตนเองและความสุขที่ไดจากภายนอก 40 สอดคลองกับองคประกอบของ
ผูมี สุข ภาพจิตดีในดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยเชนกัน เนื่องจากหากพิจารณาองคประกอบของ
สุขภาพจิตขอที่ 1, 2 และ 3 เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับตนเอง เปนความสุขหรือสุขภาพจิตดีที่เกิดขึ้น
ภายในตนเอง41 สวนองคประกอบที่ 4 เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมภายนอกที่มากระทบหรือ
สงผลตอภาวะจิตใจของตนเอง จึงอาจกลาวไดวา ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตก็จําแนกไดวามีความสุขที่
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พระธรรมโกศาจารย (ปญญา นันทภิกขุ), ชีวิตที่เปนสุข ความสุขยิ่งกวาความสงบใจ
ไมมี (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, ม.ป.ป.), 8–14.
40
พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), ขอคิดชีวิตทวนกระแส, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: ทุน
สงเสริมพุทธธรรม, 2536), 8–10.
41
อภิชัย มงคล และคณะ, “การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย,” วารสารสมาคม
จิตแพทยแหงประเทศไทย, (2544), 46.
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เกิดขึ้นได 2 แบบ สําหรับความสอดคลองขององคประกอบทั้ง 4 หมวดในดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตหาก
พิจารณารายหมวดจะเห็นไดวาสอดคลองดังนี้42
องคประกอบที่ 1สภาพจิตใจจะเกี่ยวของกับการมีสุขภาพดี ซึ่งสอดคลองกับประโยชน
สุขระดับที่ 1 ของทานพระธรรมปฎก และสอดคลองกับทานพระธรรมโกศาจารยที่กลาววาชีวิต
คนเราตองการความสุขทั้งกาย ใจ และทางอารมณ
องคประกอบที่ 2 สมรรถภาพของจิตใจจะเกี่ยวของกับเมื่อบุคคลเผชิญปญหาสามารถ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ทําใหชีวิตมีความสุข สามารถมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ๆ และดําเนินชีวิต
ไดดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับประโยชนสุขระดับ 1, 2 และ 3 ของทานพระธรรมปฏก ในดานการ
มีมิตรสหาย การแกปญหาที่เกิดขึ้นได ทําใหชีวิตเปนอยูดวยดี และไมหวั่นไหวตอความทุกขที่มีอยู
ในธรรมชาติ ไมใหกระทบ กระทั่งบีบคั้นจิตใจของตนเองได ถือวาเปนผูมีความสุขอยูกับตนเอง
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทานพระธรรมโกศาจารยที่ กลาววา สุขเพราะจิตปกติรูวา
อะไรเกิดขึ้น ก็คือรูวาถามีอะไรมากระทบตนเอง เชน ปญหาตางๆ ที่มากระทบก็สามารถรักษาจิตใจ
ใหปกติได
องคประกอบที่ 3 คุณภาพของจิตใจ ครอบคลุมถึงความเมตตา กรุณา การนับถือตนเอง
ประสบการณชีวิตที่มีคาตอจิตใจ ความเสียสละและอื่ น ๆ สอดคลองกับทานพุทธทาสภิกขุ ซึ่งได
กลาววา ความสุขเกิดขึ้นได เพราะไมเบียดเบียน หรือไมเห็นแกตัว ก็คือการเสียสละ เมตตากรุณา
นั่นเอง และ สอดคลองกับทานพระธรรมปฏกที่กลาววาประโยชนสุขระดับที่ 2 คือเปนเรื่องของ
คุณธรรม ความดีงาม การมีความสุขที่เกิดจากความมั่นใจในคุณคาของชีวิต การบําเพ็ญประโยชน
ชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนมนุษย ความมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามที่เปนหลักของจิตใจ
องคประกอบที่4 ปจจัยสนับสนุน สอดคลองกับทานพระธรรมปฏกที่กลาววา ความสุข
อีกแบบคือ ความสุขที่ไดจากภายนอก ก็คือสิ่งที่แวดลอมรอบตัวเรานั่นเองไมวาจะเปนบุคคล หรือ
สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอความสุขของบุคคล
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อภิ ชั ย มงคล และคณะ, การศึ ก ษาดั ช นี ชี้ วั ด สุ ข ภาพจิ ต คนไทย(ระดั บ บุ ค คล)
(ขอนแกน: คลังนานาวิทยา, 2544), 78–90.
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มาตรวัดความสุขและความอยูดีมีสุข
เสาวลักษม กิตติประภัสร และคณะไดนําเสนอมาตรวัดความสุขของคนไทยดานตาง ๆ
ไว ดังนี43้
1. การวัดความสุข (Happiness) และความอยูดีมีสุข (Well-Being)
การวั ด ความสุ ข และความอยู ดี มี สุ ข มี ส องประเภทหลั ก ๆคื อ แบบภาวะวิ สั ย
(Objective) และแบบอัตวิสัย (Subjective) การวัดแบบภาวะวิสัย เปนการใชมาตรที่สังเกตไดและ
ผลลัพธที่สังเกตไดตรงกัน ไมวาผูสังเกตจะเปนใครก็ตาม เชน วัดความสุขแบบรูปธรรม เปนการวัด
ความสุขจากวิธีการวัดของสรีรวิทยา เชน การวัดคลื่นความถี่ของสมอง อัตราการเตนของหัวใจ และ
ตัวอยางของมาตรวัดความอยูดีมีสุข ไดแก รายได ซึ่งบงบอกความอยูดีมีสุขดานการเงิน การเขาถึง
ของน้ําสะอาด ซึ่งบงบอกความอยูเย็นเปนสุขดานสุขภาพ เปนตน สวนมาตรวัดแบบอัตวิสัย
(Subjective) ตางจากแบบภาวะวิสัย (Objective) ตรงที่การวัดแบบอัตวิสัยไมขึ้นกับผูสังเกต แต
ขึ้นอยูกับความรูสึกสวนตัวของแตละบุคคล ตัวอยางของมาตรวัดแบบอัตวิสัย ไดแก ความสุขสวน
บุคคล ความพึงพอใจในชีวิตของตน เปนตน
การวัดความสุขแบบนามธรรมจะใชวิธีการทางจิตวิทยา ที่เรียกวา การประเมินตนเอง
ในภาพรวม (Global Self-Report) เปนวิธีการประเมินความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของคนแต
ละคนดวยตนเองวา ในชวงเวลาหนึ่งๆ ที่ผานมา เขาคิดวา ตัวเองมีความพึงพอใจหรือความสุขตอ
ชีวิตในภาพรวม ตอเรื่องตางๆ มากนอยอยางไร โดยความสุขในสองรูปแบบนี้ จะมีความเชื่อมโยง
และสัมพันธกันอยู
2. การวัดความอยูดีมีสุข แบบภาวะวิสัย (Objective)
การวัดความอยูดีมีสุขอาจถูกมองไดวา เปนการวัดความสามารถในการดํา รงชีวิต
(Capabilities) ซึ่งเปนแนวคิดของอมาตยา เซน ที่วาความยากจนไมใชอุปสรรคของความอยูดีมีสุข
หากคนสามารถปรับตัวและใจใหยอมรับกับความยากจนและปรับความทะเยอทะยานใหเหมาะกับ
สภาพความจริง การพัฒนาจึงควรมุง เพิ่มความสามารถในการดํารงชีวิตใหกับบุคคลและชุมชน และ
เพื่อใหมาตรวัดความอยูดีมีสุขครอบคลุมเกือบทุกส วนของชีวิต นักวิจัยและองคกรตาง ๆไดสราง
มาตรวัดรวมที่ครอบความอยูดีมีสุขในหลายดานมาไวดวยกัน ตัวอยางเชน (1) ดัชนีการพัฒนา
มนุษย (Human Development Index: HDI) ขององคการสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (UNDP) ที่
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เสาวลักษม กิตติประภัสร และคณะ, พัฒนาการแนวคิดเรื่อง ความสุขที่เกี่ยวของกับ
ประโยชนสุข และเศรษฐกิจพอเพียง, เขาถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.happysociety.org/uploads/HsoDownload/36/download_file.pdf
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เนนการพัฒนาคนที่ดูจากตัวชี้วัดหลักในดานรายได การศึกษาและสุขภาพ (2) กลุมวิจัยความอยูดีมี
สุขในประเทศกําลังพัฒนา (Well-being in Developing Countries Research Group: WED) ที่ใช
ทฤษฎีความจําเปนของมนุษย (Theory of Human Need เปนหลัก โดยใหนิยามความอยูดีมีสุขไววา
เป น สภาพการดํ า รงชี วิ ต ของบุ ค คลและผู อื่ น ที่ ค วามจํ า เป น ในชี วิ ต ของบุ ค คลนั้ น ได รั บ การ
ตอบสนอง และเปนการดํารงชีวิตที่บุคคลดังกลาวสามารถดํา เนินตามเปาหมายของชีวิตไดอยางมี
ความหมายและสามารถประสบกับความสุขและความพึงพอใจในชีวิตของตน การวัดความอยูดีมี
สุขของ WED ดูจากสองประเด็นหลัก คือ สุขภาพกายและความเปนอิสระในชีวิต (Autonomy) การ
สนองความจําเปนในชีวิตเพื่อความอยูดีมีสุขแบงแยกออกเปนความจําเปนพื้นฐาน 11 อยาง ไดแก
อาหารและน้ําสะอาดที่เพียงพอ ที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย การงานในสภาพการทํางานที่ปราศจาก
อันตราย สาธารณสุขที่เหมาะสม ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน ความสัมพันธที่ดีกับคนรอบ
ขา ง ความปลอดภัย และมั่น คงทางกายภาพและเศรษฐกิจ การคุม กํ า เนิดที่ ปลอดภัย และ
ความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รวมไปถึงการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ตางๆ (3) แนวคิดคุณภาพสังคม (Social Quality Concept) ที่สหภาพยุโรป (EU)ไดพัฒนาขึ้น เนน
เรื่องการมีสวนรวมในดาน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อ
เพิ่มการอยูดีมีสุขและศักยภาพของประชาชนในชุมชน ในการที่จะเปนสังคมที่มีคุณภาพนั้น สังคม
นั้นตองสนับสนุนสมาชิกในชุมชน (ความเขมแข็งของสังคม) สถาบันที่เกี่ยวของจะตองเขาถึงได
(ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคม) ประชาชนในชุมชนตองเขาถึงแหลงทรัพยากร สิ่งแวดลอม
และทรัพยากรตางๆ ที่จําเปน (ความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคม) รวมทั้ง สังคมตองมีลักษณะ
ของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม
3. การวัดความอยูดีมีสุข แบบอัตวิสัย (Subjective Well-Being)
การวัดความสุข หรือความอยูดีมีสุขที่เปนแบบอัตวิสัย (Subjective Well-Being)
นักวิจัยความสุขไดสรางกรอบแนวคิดและคนพบแนวทางเพื่อวัดและอธิบายความสุขของบุคคลโดย
ใชการสํารวจการรายงานความสุขดวยตนเอง ซึ่งไดรับการยอมรับกันในวงกวางวาเปนการวัดความ
อยูดีมีสุขเชิงอัตวิสัยไดในฐานะตัวแทนโดยตรงของอรรถประโยชน งานเขียนชิ้นหนึ่งของไดเนอร
(2006) รวมทั้งอีกหลายๆ ชิ้นงานที่โดงดังในเรื่องความอยูดีมี สุขเชิงอัตวิสัย ไดสนับสนุนการใช
ขอมูลความอยูดีมีสุขเชิงอัตวิสัย นอกเหนือจากการวัดเชิงรูปธรรม/ภาวะวิสัยแบบดั้งเดิมของความ
อยูดีมีสุข นอกจากนี้ ยังเสนอแนวทางของการวัดวาควรเปนอยางไร
การวัดความสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-Being) ที่ใชในวงการวิชาการมีทั้ง
แบบการใชคําถามเชิงเดี่ยว(คําถามเดียว)และคําถามเชิงซอน(คําถามหลายคําถามแลวมาสังเคราะห
เปนคาเดียว) โดยเปนการใหลําดับคะแนนตอปจจัยตางๆที่มีความสํา คัญตอความสุขของเขา ซึ่งแต
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ละวิธีการมีขอดีขอเสียตางกันและการใหระดับของความสุขของแตละวิธีก็ตางกันดวย ซึ่งยังมีขอ
ถกเถียงทางทฤษฎีอยูวาจํานวนระดับใดจึงจะเหมาะสมครอบคลุมที่สุด
4. ประเด็นที่นาคิดตอเกี่ยวกับการวัดความสุข
จะเห็นวาแนวคิดของนักจิตวิทยาที่ใหความสําคัญกับความรูสึก อารมณ พฤติกรรม
ในการวิเคราะหความสุข ซึ่งเชื่อในทฤษฎีที่วาความสุขของบุคคลเคลื่อนไหวอยูในชวงแคบเทานั้น
จึงเปนการมองความสุขที่คอนขางตายตัว และยังขาดการวิเคราะหในระดับจิตปญญาหรือการมอง
การพัฒนาการของความสุขในระยะยาว ซึ่งถาพิจารณาความสุขในระดับปญญาตาม แนวพุทธ
ศาสนาดวย ระดับความสุขของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นได จนถึงระดับสูงสุดอยางถาวร
ดังนั้นการพัฒนาความสุขตามแนวทางพุท ธศาสนาจะมี ความเป นพลวัตมากกวา และมีนัยยะ
เชื่อมโยงกับการพัฒนาคน สังคม หรือแประเทศไดกวางกวา
เนื่องจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับความสุข ความอยูดีมีสุขและคุณภาพชีวิตมีทั้งที่เปน
ภาวะวิสัย (Objective Well-Being) และอัตวิสัย (Subjective Well-Being) นักวิชาการที่ทําการศึกษา
เรื่องตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขมักเสนอใหพิจารณาตัวชี้วัดทั้ง 2 นี้แยกกันและไมควรนํามารวมกัน เชน
โรเบิรต คัมมินสไดใหเหตุผลในการใมเห็นดวยกับการรวมตัวชี้วัดทั้ง 2 แบบนี้วา (1) ตัวชี้วัดดาน
ภาวะวิสัยเปนสิ่งจับตองได สังเกตไดโดยคนอื่นๆ เชนทางกายภาพ และสามารถวัดไดในเชิง
ปริมาณ ในขณะที่ตัวชี้วัดดานอัตวิสัยเปนการรายงานจากตัวบุคคลนั้นๆ เองที่ไดประเมินความรูสึก
ออกมาเปนระดับคาตางๆ ซึ่งคนอื่นไมสามารถพิสูจนไดเพราะเปนการประเมินของบุคคลคนนั้น
เทานั้น (2) การวัดเปนได 2 ลักษณะ เชน สุขภาพที่เปนกายภาพ และความรูสึกเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่ง
ทั้ง 2 อาจไมไดมีความสัมพันธกันแบบเสนตรง ก็ได ดังนั้นการวัดทางกายภาพเกี่ยวกับสุขภาพ ไม
สามารถใชในการคาดการณความรูสึกเกี่ยวกับสุขภาพได
นอกจากนี้การรวมปจจัยบงชี้ตางๆ ของชีวิตที่ตางกันหรือคนละเรื่องมาอยูในตัว
ดัชนีเดียวกัน จะสื่อความหมายที่สับสน จึงควรมีความระมัดระวังในการสื่อความหมายหากจะมีการ
รวมดัชนีตางประเภทเปนดัชนีเดียว
รวมทั้งในรายงานของคณะกรรมาธิการศึกษาการวัดความกาวหนาของสังคมและ
เศรษฐกิจ (ที่มี สติกลิตซและเซน เปนประธาน) ไดกลาวไมเห็นดวยกับการรวมตัวชี้วัดที่เปนความ
อยูดีกินดีทางเศรษฐกิจ (Economic Well-Being) กับความอยูดีกินดีที่ยั่งยืน (Sustainable WellBeing) อยูหลายครั้ง เพราะเปนมาตรวัดคนละประเภทคนละความหมาย การที่เอามารวมเขาดวยกัน
ทําใหการสื่อสารและการตีความสับสนมาก
ดังนั้น จะเห็นวาการรวมตัวชี้วัดตางประเภทเขามาเปน ดัชนีเดียวดังที่บางองคกรนิยม
ทํา กั นจะมีปญหามากในสายตาของผูเชี่ยวชาญบางกลุม ดัง นั้นในการพิ จารณาดัช นีตา งๆใน
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การศึก ษานี้ต อไปอาจมี ก ารพิ จ ารณาแยกกั นเปน แต ล ะประเภทและแตล ะระดั บของความสุข /
ประโยชนสุข
5. การพัฒนาตัวชี้วัดความอยูดีมีสุขระดับประเทศที่มีอยูในปจจุบัน
ในระดับประเทศ หลายประเทศไดแสดงความสนใจที่จะนาความสุขและความอยูดีมี
สุขมาใชเปนมาตรชึ้นาในการพัฒนาและบริหารประเทศ เชน ภูฎาน และไทย ซึ่งไดออกแบบวิธีการ
วัดความอยูดีมีสุขของตนเอง (ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สวนใหญเปนภาวะวิสัย ) และลาสุด ประธานาธิบดีผรั่ง
เศส นิโกลาส ซารโกซี (Nicolas Sarkozy)ไดตั้งคณะกรรมการโดยมีผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจการ
พัฒนารวมทั้งนักเศรษฐศาสตรความสุขระดับโลกศึกษาและเขียนรายงานสรุปแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยเพื่อการวัดความกาวหนาของสังคมและเศรษฐกิจในนามของคณะกรรมาธิการวาดวยการวัด
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางสังคม (The Commission on the Measurement of
Economic Performance and Social Progress) นําโดยโจเซฟ สติกลิตซ อมาตยา เซน และ ฌอง-ปอล
ฟตูซิ เปนตน ซึ่งไดมีการเสนอใหมีการใชขอมูลความอยูดีมีสุขเชิงอัตวิสัยดวย และควรมีการจัดเก็บ
ขอมูลทางสถิติในดานนี้ รายงานดังกลาวนับเปนกาวสําคัญอีกกาวหนึ่งในการนําความสุขและความ
อยูเย็นเปนสุขมาเปนแนวนโยบายอยางจริงจังและมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวัดการพัฒนาที่ควรจะ
เปนตอไป
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําดัชนี
ความอยูดีมีสุข เพื่อประเมินผลกระทบจากการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ตั้งแตแผนฯฉบับที่ 8-9 โดยในกรอบนี้จะใชกรอบแนวคิดดานความอยูดีมีสุข (WellBeing) ทั้งนี้ คําวา “อยูดีมีสุข” นั้น ไดใหนิยามวาคือ “การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกายและจิตใจ
มีความรู มีงานทําที่ทั่วถึง มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต มีครอบครัวที่อบอุนมั่นคง อยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี และอยูภายใตระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ” ดังนั้น องคประกอบของความ
อยูดีมีสุข จึงประกอบดวย 7 ดาน คือสุขภาพอนามัย ความรู ชีวิตการทํางาน รายไดและการกระจาย
รายได ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต และการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ ตอมา
ภายใตแผนพัฒนาฉบับที่ 10 ไดมีก ารพยายามปรับทํา ดัชนีชี้วัด ”ความอยูเย็ นเปนสุข ” ของ
ประชาชน (Green and Happiness Index: GHI) ดวยองคประกอบ 6 ดาน คือ การมีสุขภาวะที่ดี
เศรษฐกิจที่เปนธรรม ชีวิตครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล
และการเปนสังคมประชาธิปไตยดวยระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีการทําดัชนีเพื่อวัดความอยู
เย็นเปนสุข ของประชาชนแยกเปนสํา หรับ เขตเมืองและชนบทซึ่งมี อาจป จจัยที่กํา หนดความสุข
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แตกตางกัน แตอยางไรก็ตามขอมูลที่จะใชเปนตัวชี้วัดบางตัวยังไมครบถวนเชนเดียวกับการจัด ทํา
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมหภาคของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ44
ประเวศ วะสี ไดเสนอวิธีการที่จะสรางความสุข โดยการทําความเขาใจ 8 เรื่อง ซึ่งทั้ง 8
เรื่อง ตางมีความสัมพันธ45 คือ
1. การเขาถึงธรรมชาติ ถาเขาถึงธรรมชาติเมื่อไร ก็จะมีความสุข ธรรมชาติเปนสิ่งที่
ยิ่งใหญทั้งในตัวเราและอยูนอกตัวเรา ธรรมชาติทั้งจักรวาลลวนมีความสัมพันธและเกื้อกูลกันการ
ทําลายธรรมชาติ คือ การทําลายตนเอง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการที่มนุษยเผาผลาญปาก็ยอนกลับมา
ทําลายมนุษย เปนสัจธรรมที่พบเห็นอยูทุกวัน ถาเราเขาถึงตรงนี้ไดก็เรียกวาเราหลุดพนจากความบีบ
คั้น หลุดพนจากความมีตัวตน
2. การออกกําลังกาย เมื่อออกกําลังกาย Endorphin หลั่งก็ทําใหมีความสุข เวลามี
ความเครียด พอไปวิ่งก็หายเครียด เพราะ Endorphin หลั่งทําใหมีความสุข หายเครียด เกิดความรูสึก
ที่ดีตอผูอื่น
3. การทํางาน ถาคนมีศิลปะในการทํางาน มีเทคนิคก็จะทําใหมีความสุขกับการทํางาน
เราทํางานทุกวันมีความสุขเกิดขึ้นทุกวันก็จะทํา ใหรักและผูกพันในงาน เกิดฉันทะ พอมีฉันทะใน
งานก็มีความสุขแลว เพราะเปนการทํางานดวยความรัก ทํางานดวยจิตใจ ทํางานเพื่องานไมวางาน
นั้นจะเปนงานอะไร
4. การเรียนรู คนเราตองเรียนรูอยูตลอดเวลา ถาบรรยากาศการเรียนรูมีความสุขก็จะเกิด
ความสุขจากการเรียนรู
5. มีความเมตตา พยายามแสดงความกรุณา ความเมตตาหรือความเอื้ออาทรตอผูอื่น มี
จิตใจปรารถนาที่อยากชวยเหลือ อยากทําประโยชนใหกับคนอื่น มีจิตที่อยากจะใหไมใชพยายามแต
จะแสวงหากําไรจากคนอื่น คนใดที่มีจิตที่คิดจะรับจากผูอื่นจะหาความสุขความสงบไดยาก เพราะ
ถาไมไดหรือไดอยางเรานึกหวัง ก็จะทําใหจิตใจกังวล เปนทุกข แตขณะเดียวกันจิตที่คิดจะใหจะมี
ความอิ่มใจ พอใจ สบายใจเบาใจเปนสุขยิ่ง
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อภิชัย พันธเสนและคณะ, “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทําดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (เสนอตอ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2553)
45
ประเวศ วะสี, “เคล็ดลับสรางสุขในการทํางาน,” จดหมายขาวชุมชนคนรักสุขภาพ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, (2553ก). 7(111), 7.
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6. ความเปนชุมชน มนุษยเปนสัตวสังคม จะรวมตัวกันอยูเปนชุมชน อยูเปนสังคม เมื่อมี
การรวมกลุมกันก็จะมีการพูดคุยสื่ อสารสนทนากัน แลกเปลี่ยนความคิดและความรูสึกกันเมื่อได
พูดคุยกันก็จะเกิดความเอื้ออาทรตอกัน ความผูกพัน เกิดการเรียนรูรวมกัน
7. ความงามหรือความสุนทรีย จิตใจที่มีความงาม จิตใจที่คิดและรับรูสิ่งตางๆ ในทาง
สุนทรีจะเปนจิตที่มีแตความสุข สังเกตไดจากเวลาเราเห็นสิ่งสวยๆ งามๆ หรือ ดูหนังฟง เพลงเพราะ
ที่เราชื่นชอบจะเกิดความสุขทางใจ อิ่มเอมใจ ความจริงแลวความงามหรือความสุนทรีมีอยูทั่วไป
ตามธรรมชาติ ตนไม แมน้ํา ภูเขา ทะเล ฯลฯ ลวนแตมีธรรมชาติที่สวยงามทั้งนั้น
8. การเจริญสติ หรือการทําสมาธิเปนสุขสงบ จิตใจที่ปราศจากการปรุงแตง บุคคลที่
เจริญสติหรือเจริญสมาธิอยางสม่ํา เสมอจะดูสีหนาทาทางอิ่มบุญ ใครเขาใกลก็จะรูสึกสบายใจ
ความรูสึกที่มีความสุข ซึ่งเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาในแตละบุคคลและมีความแตกตางกัน
ไปตามการรับรูของแตละบุคคล
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ชาญวิทย วสันตธนารัตน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ(สสส.)ได
นําเสนอแนวทางการสรางองคการแหงความสุข (Happy Workplace) โดยประกอบดวยความสุข 8
ประการ และกอใหเกิดสุขภาวะที่มี 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งมีอยู 3 สวนใหญๆ
คือ ความสุขของคน ความสุขของครอบครัว ความสุขของสังคม การสรางความสุขในที่ทํางาน จะ
ทําใหบุคลากรมีความสุขดํารงชีวิตอยางเหมาะสม มีความสัมพันธที่ดีในหมูเพื่อนรวมงาน เกิด
บรรยากาศในการทํางานที่ดี มีแรงจูงใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องคการเองก็จะไดรับ
ประโยชนจากการมีบุ คลากรกระตือรือรนเปย มไปดวยพลังแหงความคิด และการเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงาน โดยแบงออกเปน46
1. ความสุขทางกาย (Happy Body) ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ
ซึ่งเกี่ยวของกับการรูจักใชชีวิตเปนสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปนอยู
2. น้ําใจงาม (Happy Heart) ความมีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกันในองคการเปนสิ่ง
สําคัญ เชื่อวาไมมีใครอยูไดคนเดียวในโลกนี้ เราตองรูจักการแบงปน และตองรูสึกวาเมื่อคิดถึงคน
อื่นก็มีความสุขใจเกิดขึ้น
3. ผอนคลาย (Happy Relax) ตองรูจักการผอนคลายตอสิ่งตางๆ ในการดําเนินชีวิตไมวา
จะเปนการทํางาน หรือการใชชีวิต ตองรูจักปลอยวางตองมีคําวา หยุด เพื่อจะมีสติแลวคิดเดินตอไป
46

ชาญวิทย วสันตธนารัตน, องคกรแหงความสุขดวยความสุข 8 ประการ (กรุงเทพฯ:
หมอชาวบาน, 2551), 18-25.
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4. พัฒนาสมอง (Happy Brain) ความสุขจากการไดเรียนรู พัฒนาสมองตัวเองจากแหลง
ตาง ๆ นําไปสูความเปนมืออาชีพ และความกาวหนาในการทํางาน คนเราเรียนเพื่อรูมีปญญา
กาวหนาในชีวิตเปนสิ่งสําคัญ อนาคตกาวหนา เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง ความตองการตาง ๆ ของ
มนุษยมันเกิดจากการเรียนรูพัฒนาตนเอง
5. ศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul) ความศรัทธาศาสนา และศีลธรรมในการดําเนิน
ชีวิต ความสุขของคนทํางานเกิดไดจากธรรมะ จริยธรรม ความซื่อสัตย เปนสิ่งสําคัญของมนุษยทุก
คนที่องคการตองสราง
6. ปลอดหนี้ (Happy Money) มีเงินรูจักเก็บรูจักใช ไมเปนหนี้ ถาเชื่อวาหาความสุขดวย
เงินไมมีวันพอ เงินสําคัญแตไมใชที่สุด เพราะบางครั้งเงินไมสามารถตอบสนองความสุขใหคนได
จริง ๆ แลวสุขไมไดอยูที่ไหนอยูที่รูจักพอ
7. สรางความสุขจากการมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) ครอบครัวที่เขมแข็งยอมเปน
ครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง ความสุขที่ใหกับคนในครอบครัว ไมวาจะเปนพอ เปนแมญาติผูใหญ
บุตร ภรรยา หรือหลาน คือการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหครอบครัว
8. ความสุขที่เกิดจากสังคม (Happy Society) สังคมดีจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีความรักความ
สามัคคี เอื้อเฟอตอคนในชุมชน คนทํางาน ที่พักอาศัยขอเสนอเหลานี้ไดรับการสนับสนุนจากการ
วิจัยพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน อาจมีองคประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสุขอีกไดแก การบรรลุความ
ปรารถนาแหงตน เชน บรรลุยังเปาหมายในชีวิต การมีความเจริญงอกงาม มิติของความสุขภายใน
จิตใจที่มีความใกลเคียงกันคือ การไดใชเวลาวาง การมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอันเปนที่รัก เชน
สามี ลูก เปนตน หรือการดื่มด่ําไปกับความงามของธรรมชาติ
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อภิชัย มงคล และคณะ ศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคํา วาความสุขและสุขภาพจิต
ในบริบทขอสังคมไทย พบวาสุขภาพจิตจากการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย และความสุขใน
มุมมองของพุทธศาสนา เปนเรื่องเดียวกัน จากการทบทวนความหมายของคํา วา ความสุขและ
องคประกอบหรือลัก ษณะของความสุขในมุ มมองของพุ ทธศาสนาจะเห็นไดวา ใหความหมาย
เชนเดียวกันกับ สุขภาพจิต ดังคํากลาวที่วาความสุขคือสุขภาพจิตที่เปนปกติดี สุขเพราะจิตปกติ47
และเมื่อพิจารณาความสุขวามี 2 แบบ คือความสุขจากภายในตนเองและความสุขที่ไดจากภายนอก48
ก็สอดคลองกับองคประกอบของผูมีสุขภาพจิตดีในดัชนีชี้วัดเรื่องที่เกี่ยวของกับตนเอง เปนความสุข
47

ปญญานันทภิกขุ, ความสุขที่บา (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2534), 54.
48
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), 52.
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หรือสุขภาพจิตดีที่เกิดขึ้นภายในตนเอง สวนองคประกอบที่ 4 เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ภายนอกที่มากระทบหรือสงผลภาวะจิตใจของตนเองจึงอาจกลาวไดวาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตก็จํา แนก
ไดวามีความสุขที่เกิดขึ้นได 2 แบบ สาหรับความสอดคลองขององคประกอบทั้ง 4 หมวดในดัชนีชี้
วัดสุขภาพจิตหากพิจารณารายหมวดจะเห็นไดวา สอดคลองดังนี49้
องคประกอบที่ 1 สภาพจิตใจเกี่ยวของกับการมีสุขภาพดี ซึ่งสอดคลองกับประโยชนสุข
ระดับที่ 1 ของทานพระธรรมปฎก และสอดคลองกับทานพระธรรมโกศาจารย ที่กลาววาชีวิตคนเรา
ตองการความสุขทั้งกาย ใจ และทางอารมณ
องคประกอบที่ 2 สมรรถภาพของจิตใจ จะเกี่ยวของเมื่อบุคคลเผชิญปญหาสามารถ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทาใหชีวิตมีความสุขสามารถมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนๆ และดําเนินชีวิต
ไดดวยตนเองซึ่งสอดคลองกับประโยชนสุขระดับ 1, 2 และ 3 ของทานพระธรรมปฎก ในดานการมี
มิตรสหายการแกปญหาที่เกิดขึ้นได ทาใหชีวิตเปนอยูดวยดี และไมหวั่นไหวตอความทุกขที่มีอยูใน
ธรรมชาติ ไมใหกระทบ กระทั่งบีบคั้นจิตใจของตนเองได ถือวาเปนผูมีความสุขอยูกับตนเอง
ตลอดเวลา
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทานพระธรรมโกศาจารย ที่กลาววาสุขเพราะจิตปกติรูวา
อะไรเกิดขึ้นก็คือรูวาถามีอะไรมากระทบตนเอง เชนปญหาตางๆ ที่มากระทบก็สามารถรักษาจิตใจ
ใหปกติได
องคประกอบที่ 3 คุณภาพของจิตใจ ครอบคลุมถึงความเมตตา กรุณา การนับถือตนเอง
ประสบการณชีวิตที่มีคาตอจิตใจ ความเสียสละ และอื่นๆ สอดคลองกับทานพุทธทาสภิกขุ ซึ่งได
กลาววา ความสุขเกิดขึ้นไดเพราะ ไมเบียดเบียน หรือไมเห็นแกตัว ก็คือการเสียสละ เมตตากรุณา
นั่นเอง และสอดคลองกับทานพระธรรมปฎกที่กลาววาประโยชนสุขระดับที่ 2 คือเปนเรื่องของ
คุณธรรม ความดีงาม การมีความสุขที่เกิดจากความมั่นใจในคุณคาของชีวิต การบาเพ็ญประโยชน
ชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนมนุษย ความมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามที่เปนหลักของจิตใจ
องคประกอบที่ 4 ปจจัยสนับสนุน สอดคลองกับทานพระธรรมปฎกที่กลาววา
ความสุขอีกแบบ คือความสุขที่ไดจากภายนอก ก็คือสิ่งที่แวดลอมรอบตัวเรานั่นเองไมวาจะเปน
บุคคล หรือสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอความสุขของบุคคล
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อภิ ชั ย มงคลและคณ, การศึ ก ษาดั ช นี ชี้ วั ด สุ ข ภาพจิ ต คนไทย
บุคคล) (ขอนแกน: คลังนานาวิทยา, 2544): 78–90.
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แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ
ทฤษฎีแรงจูงใจเปนเครื่องมือที่ผูบริหารใชเพื่อวิเคราะหระบบการจูงใจขององคการที่
เปนอยูนั้นเหมาะสมกับความตองการและแรงจูงใจของบุคลากรหรือไม เนื่องจากบุคคลมีความ
ซับซอนในภาวะอารมณ ความรูสึก ความคาดหวังและสถานการณตางๆ จึงไมสามารถใชทฤษฎี
เดียวอธิบายแรงจูงใจไดอยางครบถวน ซึ่งผูวิจัยไดนําทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวของกับความสุขในการ
ทํางานมา 3 ทฤษฎี ดังนี้
1. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs) ไดตั้ง
ทฤษฎีการจูงใจหรือกระตุนจากความปรารถนาที่อยูภายในเพื่อตอบสนองความตองการ เปนลําดับ
ขั้นความตองการ (Hierarchy of Needs) ซึ่งประกอบดวยลําดับขั้นความตองการ 5 ระดับ50 คือ
1.1 ความตองการทางดานกายภาพ (Physiological Needs) เปนความตองการ
ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตเพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร ที่อยูอาศัย อากาศ
ยารักษาโรค เปนตน
1.2 ความตองการทางดานความปลอดภัยมั่นคง (Security Needs) มนุษยปรารถนาให
มีความปลอดภัย และความมั่นคงในการดํา รงชีวิต เชน ปลอดภัยจากภยันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
รางกาย ปลอดภัยจากภาวะคุกคาม ความเจ็บปวย และความสูญเสียความมั่นคงในหนาที่การงาน
1.3 ความตองการทางสังคม (Social Needs) เปนความตองการที่จะเขารวมและไดรับ
การยอมรับจากสังคม ตองการความเปนมิตรและความรักจากเพื่อนรวมงาน โดยมีความรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม
1.4 ความตองการไดรับการยกยองในสังคม (Esteem Needs) เปนความตองการ
เกี่ยวกับความมั่นใจในความรูความสามารถของตนเอง ตองการใหผูอื่นยกย องสรรเสริญและ
ตองการชื่อเสียงเกียรติยศ
1.5 ความตองการที่จะไดรับความสํา เร็จในชีวิต (Self - Actualization Needs) เปน
ความตองการขั้นสูงสุดของมนุษย ที่ตองการความสาเร็จในทุกสิ่งตามความนึกคิดของตน ซึ่งตอง
พิจารณาถึงสมรรถนะที่เปนไปไดกับเปาหมายที่ตนตองการ เมื่อบุคคลมีการพิจารณาถึงบทบาทใน
ชีวิตของตนวาจะเปนอยางไร บุคคลนั้นจะพยายามผลักดันชีวิตใหเปนไปในทางที่ดีที่สุดตามที่ได
คาดหมายไว
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Maslow, Abraham H., Motivation and Personality (New York: Harper &
Brothers., 1954), 80-92.
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ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow เปนความตองการของมนุษยที่เรียงเปน
ลําดับตามความสําคัญจากความตองการขั้นต่ําไปสูความตองการขั้นสูง เมื่อความตองการขั้นแรก
ไดรับการตอบสนองแลวก็จะเกิดความตองการระดับที่สูงขึ้นตามมา เชน เมื่อไดรับการตอบสนอง
ความตองการทางกายภาพ คือ อาหาร ความตองการขั้นสูงขึ้นก็จะตามมา คือ ความตองการความ
ปลอดภัย การไดรับการยอมรับจากสังคม เปนตน
2. ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรก (Herzberg’s two-factor theory) กลาวถึงปจจัยที่
สงผลตอความพึงพอใจในการทํา งาน ซึ่งเกิดจากปจจัย 2 ลักษณะ นั่นคือ ปจจัยจูงใจ (Motivator
Factors) และปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) ดังตอไปนี้51
ปจจัยจูงใจ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับเนื้องานที่ทํา (Job Content) และการปฏิบัติงาน
โดยตรง เปนปจจัยที่จูงใจบุคลากรใหเกิดแรงจูงใจ ความพึงพอใจและทางานอยางความสุข นําไปสู
ประสิทธิภาพในการทํางาน ไดแก
1. ความสําเร็จของงาน (Achievement) คือ การที่บุคคลทํางานประสบความสําเร็จ
สามารถแกไขและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบ
ปลื้มในผลสําเร็จของงาน
2. การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) คือ การไดรับการยอมรับนับถือจาก
ผูบัง คับบัญชา ซึ่งแสดงออกจากการยกย องชมเชยแสดงความยิ นดี การใหกํ า ลังใจหรือการ
แสดงออกที่เปนการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จ
3. ความกาวหนาในงาน (Advancement) คือ การที่บุคคลไดรับการเลื่อนตําแหนง
สูงขึ้นในองคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม
4. ลักษณะงาน (Work Itself) คือ งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่ม
สรางสรรคทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะซึ่งบุคคลสามารถกระทํา ไดตั้งแตตนจน
จบโดยลําพังแตผูเดียว
5. โอกาสที่จะกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) คือ การที่บุคคลมีโอกาส
ไดกาวหนา ไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนง และไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ
6. ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางดี โดยไมมีการตรวจสอบ
หรือควบคุมอยางใกลชิด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

51

Herzberg, Frederick., A Harvard Business Review Paperback:Motivation
(Massachusetts: Harvard Business School, 1991), 5-7.
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ปจจัยสุขอนามัย เปนปจจัยที่อยูลอมรอบงาน (Job Context) ซึ่งไมเกี่ยวกับตัวงาน
โดยตรง ปจจัยสุขอนามัยไมใชสิ่งจูงใจ แตทําใหบุคคลพึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานได
ซึ่งมีอยู 10 ประการคือ
1. การบังคับบัญชา (Supervision) คือ ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการ
ดําเนินงาน และมีความยุติธรรมในการบริหาร
2. นโยบายและการบริหาร (Policy and administration) คือ การจัดการและการบริหาร
องคการ การติดตอสื่อสารภายในองคการ
3. สภาพการทํางาน (Working condition) คือ สภาพทางกายภาพของงาน เชน แสงเสียง
อากาศ ชั่วโมงการทํางาน อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ มีเพียงพอ
4. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Relations with superiors) คือ การติดตอสื่อสารกับ
ผูบังคับบัญชาดวยความสัมพันธอันดี การทํางานรวมกันดวยความเขาใจ
5. ความสัม พั น ธกั บ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา (Relation with subordinates) คื อ
การติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาดวยความสัมพันธอันดี การทํางานรวมกันดวยความเขาใจ
6. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Relation with peers) คือ การติดตอสื่อสารกับเพื่อน
รวมงานดวยความสัมพันธอันดี สามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี
7. ตําแหนงในบริษัท (Status) คือ ตําแหนงงานเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี
8. ความมั่นคงในงาน (Job security) คือ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความยั่งยืนของ
อาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ
9. เงินเดือน (Salary) คือ คาจางที่องคการจายเปนรายเดือน
10. ชีวิตสวนตัว (Personal life) คือความรูสึกดีอันเปนผลที่ไดรับจากงานของบุคคล
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3. ทฤษฎีความตองการ 3 อยาง (Three Needs Theory) ของแมคเคลแลนด
(McClelland) ไดศึกษาพบวาในสังคมที่เจริญแลว จะมีความตองการที่สาคัญ 3 ประการ52 คือ
3.1 ความตองการความสาเร็จ (Need for Achievement) เปนความตองการความสา
เร็จในงานที่ทา จึงทาใหเกิดพลังขับเคลื่อนใหเกิดความมุงมั่นทุมเททางานอยางเต็มที่ไดมาตรฐาน
คุณภาพงานสูง สามารถแกไขปญหาในงานไดดี และพอใจในการทางานที่รับผิดชอบคนเดียว
52

Farah, M. J. McClelland, J. L., Neural network models and cognitive
neuropsychology (Psychiatric Annals, 1992) 22, 148-153.
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สามารถทางานที่ยากและทาทาย ซึ่งบุคคลที่มีความตองการความสาเร็จในระดับที่สูง มักจะเปนผูที่
มีความสามารถเฉพาะตัวจึงอาจไมสามารถเปนผูบริหารที่ดีได เนื่องจากผูบริหารจาเปนตองทางาน
รวมกับผูอื่น รับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น เนนใหผูอื่นมีสวนรวมและตองมีมนุษยสัมพันธสูง
3.2 ความตองการอานาจ (Need for Power) เปนความตองการมีอิทธิพลหรือควบคุม
พฤติกรรมผูอื่น หรือจูงใจใหผูอื่นมีพฤติกรรมที่ตนตองการ ซึ่งความตองการในอานาจแบงไดเปน
2 แบบคือ ความตองการอานาจเพื่อตนเอง คือ การใชอานาจเพื่อควบคุมใชประโยชนจากคนอื่นเพื่อ
ผลประโยชนของตนเอง และความตองการอานาจเพื่ อสวนรวม คือ การใชอานาจเชิงสรางสรรค
เพื่อประโยชนขององคการหรือสวนรวม และเพื่อตองการใหสังคมยอมรับและชื่นชม
3.3 ความตองการมิตรสัมพันธ (Need for Affiliation) เปนความตองการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น ตองการเพื่อนและมนุษยสัมพันธ บุคคลที่มีความตองการมิตรสัมพันธใน
ระดับสูง จะทางานรวมกับคนอื่นไดดี เปนมิตร มีความรวมมือที่ดีและหลีกเลี่ยงความขัดแยง แต
บุคคลที่มีความตองการมิตรสัมพันธในระดับสูงมักจะไมคอยประสบความสาเร็จในการบริหารมาก
นัก เพราะการมุงมนุษยสัมพันธจะทาใหเกิดความยุงยากในการตัดสินใจ เชน การเกรงใจกัน
แมคเคลแลนด (McClelland) กลาววา ความตองการทั้ง 3 ดาน สามารถเกิดขึ้นไดใน
เวลาเดียวกัน โดยสัดสวนในแตละดานจะแตกตางกัน
จากในทฤษฎีแรงจูงใจการทํางานดังกลาว ผูวิจัยไดสรุปเปน 16 องคประกอบยอย เพื่อ
ใชในการศึกษาปจจัยการสรางความสุขในการทํางาน ดังนี้
1. การบังคับบัญชา
2. นโยบายและการบริหาร
3. สภาพการทํางาน
4. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
5. ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา
6. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
7) ตําแหนงในบริษัท
8. ความมั่นคงในงาน
9. เงินเดือน
10. ชีวิตสวนตัว
11. ความสําเร็จของงาน
12. การไดรับการยอมรับนับถือ
13. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน
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14. ลักษณะของงาน
15. ความรับผิดชอบ
16. ความตองการมีอํานาจ
แนวคิดเรื่องความสุข
เคทเชี่ยน (Ketchian) การมีความสุขในการทํางานอาจทําใหองคการไดประโยชนอยาง
มากมายเทากับที่บุคลากรแตละคนจะไดรับซึ่งสิ้นเปลืองคาใชจายเพียงเล็กนอย แตผลดีที่ไดรับ
กลับมาอยางมากมายมหาศาล อันจะเปนผลดีตอทั้งองคการ การบริหารจัดการและตอบุคลากร
ดังตอไปนี้53
1. ประโยชนตอองคการ
1.1 การมีความสุขในการทํางานทําใหผลิตผลเพิ่มขึ้น คนที่มีความสุขในการทํางานเปน
คนที่ทํางานไดผลิตผลมากกวา เมื่อเวลาผานไปความสามารถในการทํางานก็จะเพิ่มขึ้นความสุขไม
เพียงแตพัฒนาปริมาณใหมากขึ้นแตเปนการเพิ่มคุณภาพ ดวยการทํางานอยางมีประสิทธิ ภาพการ
ทุมเทความตั้งใจทําใหดีที่สุดจากคุณคา ความเชื่อและความยึดมั่นผูกพันที่บุคคลมีใหกับงานนั้น
1.2 การมีความสุขในการทํางานทําใหความสามารถในการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจาก
ความสุ ข ทํา ให ความสับ สนจากความเครี ยดและความไม แน นอนลดลง บุ คคลจะหยุ ดความ
หวาดกลัวตอผลที่ตามมาจากการแกปญหา แทนการสรางปญหา และรูสึกดีเมื่อไดทํางานอยางดี
ที่สุด
1.3 การมีความสุขในการทํางานทําใหลูกคาไดรับประสบการณความสุข สิ่งหนึ่งที่คน
ที่มีความสุขไดทําใหองคการมีความแตกตางในสายตาของลูกคาและชุมชน โดยคนที่มีความสุขจะ
ดูแลลูกคาอยางดี ดวยความสุขุมรอบคอบ ทั้งในสิ่งที่พูด ในน้ําเสียงที่ใชจะทําใหผูคนรูสึกดี และจะ
ดึงดูดลูกคาใหมใหมาใชบริการ
1.4 การมีความสุขในการทํา งานทํา ใหลดการขาดงานและการลาปวย เนื่องจาก
ความสุขมีความสัมพันธกับสุขภาพ คนที่มีความสุขมีแนวโนมที่จะปวยนอยกวา และหายปวยไว
กวา
1.5 การมีความสุขในการทํางานทําใหบุคคลมีพลังงานพรอมที่จะทํางานในสิ่งที่รักและ
ความสุขสามารถสงผานไปยังผูอื่นได และพลังงานดังกลาวจะแผขยายไปทั่วทั้งองคการ
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L.Ketchian, Happiness at work. Retrieved, accessed August 20, 2007, available
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1.6 การมีความสุขในการทํางานทําใหการสื่อสารดีขึ้น ซึ่งสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนิน
ธุรกิจคือการสื่อสาร การสื่อสารที่ดีทําใหองคการประสบความสําเร็จ คนที่มีความสุขในการทํางาน
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา
1.7 การมีความสุขในการทํางานสงเสริมการทํางานเปนทีม การสงเสริมใหบุคลากรมี
ความสุขเปนการเพิ่มความเขมแข็งใหความสัมพันธภายในกลุม จากประสบการณการใหความ
รวมมือในการทํางาน
1.8 การมีความสุขในการทํางานทําใหความยึดมั่นผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้นเมื่อบุคคล
รูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ และไดทํางานที่มีคุณคาใหแกองคการ
2. ประโยชนตอการบริหาร
2.1 การมีความสุขในการทํางาน ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมในการจัดการ เนื่องจากผูคน
ไมไดถูกจูงใจดวยเงินเสมอไป แตถูกดึงดูดดวยความผูกพันที่บุคคลมีตองานทําใหองคการเปนผูนํา
ในการแขงขัน
2.2 การมีความสุขในการทํางานทําใหองคการไดรับผลกําไรสูง เนื่องจากบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ การลาออกนอย และทําใหการทํางานเปนทีมดี
2.3 การมีความสุขในการทํางานทําใหวิสัยทัศนขององคการเปนจริง บุคคลจะคํานึงถึง
และทําใหเปนจริงในการทํางานทุกวัน
2.4 การมีความสุขในการทํางานทําใหองคการเปนที่รูจักของสังคม ภาพลักษณของ
องคการดี เปนที่ดึงดูดสําหรับบุคลากรที่มีความสามารถ
2.5 การมีความสุขในการทํางานทํา ใหบุคลากรเอาใจใสในการทํางาน มีแรงจูงใจใน
การทํางาน บรรยากาศในการทํางานดี และคุณภาพของงานพัฒนาขึ้นจากทัศนคติที่ดี บรรยากาศ
แหงความเปนเพื่อนทําใหผลิตภาพของงานเพิ่มขึ้น
2.6 การมีความสุขในการทํางานสงเสริมการบังคับบัญชาคนที่มีความสุขไมตอตานการ
บริหารจัดการ
2.7 การมีความสุขในการทํางานทําใหเพิ่มคุณคาการเปนผูนําโดยการใหโอกาสบุคคล
ไดสรางสรรคความหมายของชีวิตที่มากกวาเงิน ตอทั้งตัวเอง และครอบครัว
3. ประโยชนตอตัวบุคคล
3.1 การมีความสุขในการทํางานทําใหมีความสุขตอเนื่องที่บาน เนื่องจากเมื่อเสร็จจาก
การทํางานกลับบานดวยความสุข การมีความสุขทําใหบุคคลมีสภาพจิตใจที่แข็งแรง การที่บุคคลมี
ความสุขที่บา นทําใหเขาไดพักผอนอยางเต็มที่และพรอมที่จะทํางานในวันใหม
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3.2 การมีความสุขในการทํางานทําใหการควบคุมอารมณดีขึ้น ทําใหทักษะในการ
ปรับตัวดีขึ้น และควบคุมตนเองไดดีขึ้น ทําใหมีความฉลาดทางอารมณ
3.3 การมีความสุขในการทํางานเพิ่มความสนใจในการทํางาน ทําใหแกปญหาไดดีขึ้น
3.4 การมีความสุขในการทํางานทําใหบุคคลรักงาน ความสุขในการทํางานทําให
สิ่งแวดลอมในการทํางานดีทําใหรักในสิ่งที่เขาทํา และไดรับประสบการณเกี่ยวกับความรูสึกรักงาน
ของตนเอง
3.5 การมีความสุขในการทํางานใหคุณคากับตําแหนงที่บุคคลดํารงอยู ทําใหรูสึกถึง
คุณคาในสถานะตําแหนงในการทํางาน และรูสึกดีเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบ
3.6 การมีความสุขในการทํางานทําใหมีความรูสึกปลื้มใจทําใหบุคคลรูสึกดีกับตัวเอง
ที่ไดทําสิ่งที่ดีใหกับองคการ เปนการสรางความแตกตาง
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วารร (Warr) สําหรับแนวคิดความสุขในการทํางานของ มองวาความสุขในการทํางาน
ประกอบไปดวย54
1. ความรื่นรมยในงาน เปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทํางานโดยเกิด
ความรูสึกสนุกกับการทํางาน และไมมีความรูสึกวิตกกังวลใด ๆ ในการทํางาน
2. ความรูสึกกระตือรือรน เปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทํางานโดยเกิด
ความรูสึกวาอยากทํางาน มีความตื่นตัว ทํางานไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว กระฉับกระเฉงมี
ชีวิตชีวาในการทํางาน
3. ความพึงพอใจในงาน เปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทํางานโดยเกิด
ความรูสึกเพลิดเพลิน ชอบ สนใจ พอใจ และยินดีในการปฏิบัติงานของตนโดยความรูสึกทั้ง 3 มี
ความสัมพันธกัน เนื่องจากเปนความรูสึกที่มีฐานจากความรูสึกพอใจ และเปนผลเกี่ยวเนื่องกับ
ความรูสึก และอารมณซึ่งมาจากสาเหตุที่ตางกันของลักษณะสิ่งแวดลอมในการทํางาน
แมเนี่ยน (Manion) อธิบายความสุข (Joy at Work) ดวยองคประกอบของความสุข
4 องคประกอบ คือ การติดตอความสัมพันธ ความรักในงาน ความสําเร็จในงานและการเปน
ยอมรับ55

54

P.Warr, Work, Happiness and Unhappiness (New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates, 2007), 102.
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1. การติดตอสัมพันธ (Connections) เปนพื้นฐานที่ทําใหเกิดความสัมพันธของบุคลากร
ในสถานที่ทํางาน โดยที่บุคลากรรวมกันทํางานเกิดสังคมการทํางานขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน ใหความรวมมือ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน การสนทนา พูดคุยอยางเปนมิตร
ใหการชวยเหลือ และไดรับการชวยเหลือจากผูรวมงานเกิดมิตรภาพระหวางการปฏิบัติงานกับ
บุคลากรตาง ๆ
2. ความรักในงาน (Love of the Work) เปนการรับรูถึงความรูสึกรักและผูกพันอยาง
เหนี ย วแน น กั บ งานรั บ รู ว า ตนมี ภ าระในการปฏิ บั ติ ง านให สํ า เร็ จ มี ค วามยิ น ดี ใ นสิ่ ง ที่ เ ป น
องคประกอบของงาน กระตือรือรนในการทํางาน เกิดความรูสึกในทางบวกที่ไดทํางาน สนุกสนาน
รูสึกภูมิใจที่ไดงาน
3.ความสําเร็จในงาน (Work Achievement) เปนการรับรูวาไดทํางานบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดไวโดยไดรับความสําเร็จในการทํางานไดรับมอบหมายใหทํางานที่ทาทายให
สําเร็จเกิดวามสําเร็จรูสึกวามีคุณคาในชีวิต
4. การเปนที่ยอมรับ (Recognition) รับรูวาตนเองไดรับความเชื่อถือจากผูรวมงานไดรับ
การยอมรับจากผูรวมงาน ผูบังคับบัญชาในการทํางาน ไดรับความคาดหวังที่ดีและความไววางใจใน
การทํางาน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ไดเนอร (Diener) มีแนวคิดดานความสุข (Happiness or Subjective Well- being)
อธิบายดวยปจจัย หรือองคประกอบของความสุขว า ความสุขเปนสิ่งสําคัญ หรือเปนรากฐานของ
การดํารงชชีวติ เปนอารมณความรูสึกที่ดีที่ใชประเมินความเปนอยู หรือเปาหมายหลักของชีวิตคนที่
มีความสุขเกิดขึ้นไดจากปจจัยหลายอยางที่แตกตางกัน เชน อายุ สถานภาพสมรส รายได
สภาพแวดลอม และองคประกอบที่สงผลตอการตอบสนองของบุคคล ที่นํามาซึ่งความสุขในการ
ทํางาน ไดแก56
1. ความพึงพอในในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจในสิ่งที่
ตนเปน และกระทําอยู มีความสมหวังกับเปาหมายของชีวิต สอดคลองกับความเปนจริง สามารถ
กระทําไดตามความตั้งใจ สมเหตุสมผล เขาใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมจําเปนตองปรับตัว
55

J. Manion, Journal of Nursing Administration (Joy at work: Creating a positive
workplace, 2003) 652-655.
56
E.Diener, “Subjective Well-being: The scinence of happiness and proposal for a
national” index, (The American Psychologist Association, 2000), 34-43.
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2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลไดกระทําในสิ่งที่
ตนรักและชอบ พอใจกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทํางาน มีความสุขเมื่องานที่กระทําสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมาย ตลอดจนงานทําใหเกิดคุณประโยชนตอตนเอง และสังคม
3. อารมณทางบวก (Positive Effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณความรูสึกเปนสุข
กับสิ่งที่ดี รื่นรมยหรรษา สนุกสนานกับการทํางาน ยิ้มแยมแจมใสเบิกบานใจไดเสมอ ในขณะ
ทํางานเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่ตนกระทํา รับรูถึงความดีงาม และคุณประโยชนของงานที่กระทํา
4. อารมณทางลบ (Negative Effect) หมายถึง อารมณความรูสึกที่เปนทุกขกับสิ่งไมดีที่
เกิดขึ้นในการทํางาน เชน คับของใจ เบื่อหนาย เศราหมอง ไมสบายใจเมื่อเห็นการกระทําที่ไม
ซื่อสัตย หรือไมถูกตอง อยากปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นเพื่อสนองความตองการของตนใหมีความสุข
เคจีราฟท (Kjeruft) การมีความสุขในการทํางานกอใหเกิดผลดีซึ่งทําใหผลิตภาพใน
งานดีขึ้นดวยเหตุผลดังนี้57
1. คนที่มีความสุขทํางานกับคนอื่นไดดี สนุกที่จะอยูในกลุมคนและมีความสัมพันธที่ดี
ในที่ทํางาน ซึ่งทําใหการทํางานเปนทีมดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน ทําใหลูกคาพึงพอใจ
2. ถาผลิตภาพขึ้นอยูกับความสามารถในการสรางสรรคความคิดใหม การที่บุคคลมี
อารมณดีในตอนเชาจะทําใหมีความคิดสรางสรรคในวันนั้น และเชนเดียวกับวันตอๆไป มันเปน
เหมือ นกระบวนการจํา เมื่อ บุค คลรู สึก ดีทํ า ให ยื ด หยุ น ในการทํา งาน ทํ า งานได อย า งราบรื่ น
มีความคิดที่ไมเหมือนใคร ซึ่งจะเปนตัวบมเพาะใหวันตอไปดีดวย
3. คนที่มีความสุขจะจัดการกับปญหาแทนการบนถึงปญหาโดยไมหาทางแกไข เมื่อคน
ไมชอบงาน ปญหาเล็กๆ ก็จะกลายเปนปญหาใหญ เปนการยากที่จะแกปญหาโดยปราศจากความ
เจ็บปวดทางใจ หรือการบนเปนสิ่งแรก เมื่อคนมีความสุขในการทํางานจะวิ่งเขาหาความวุนวายนั้น
แลวแกปญหา
4. คนที่มีความสุขในการทํางานมีพลังงานมากกวา และทํางานอยางมีประสิทธิภาพใน
ทุกสิ่งที่ทํา
5. คนที่มีความสุขในการทํางานจะเปนคนที่มองโลกในแงดี คิดในทางบวก ซึ่งการมอง
โลกในแงดีทําใหประสบความสําเร็จและสรางผลงาน จากความเชื่อวาหากมีความเชื่อวาทําไดหรือ
ทําไมได มันจะเปนจริงตามนั้น
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A.Kjeruft, Top 10 reasons why happiness at work is the ultimate productivity
booster.Retrieved accessed August 14, available from http://positivesharing.com/2007/03/top10-reasonswhy-happiness-at-work-is-the-ultimate-productivity-booster/
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6. คนที่มีความสุขในการทํางานจะมีแรงจูงใจสูง ซึ่งจะทําใหผลิตภาพสูงตาม ความ
ยั่งยืนในการสรางแรงจูงใจในการทํางานคือ การมีความสุข และชอบในสิ่งที่ทํา
7. คนที่มีความสุขในการทํางานมักไมขาดงาน เนื่องจากการทํางานทําใหบุคคลมี
ความสุข ดังนั้นจึงไมขาดงาน ถาคนไมชอบงานที่ทํา ความเครียดและความเบื่อหนายจะทําใหเกิด
แผลในกระเพาะอาหาร มะเร็งหรือเบาหวาน จากกระทบของความเครียดในงานตอสุขภาพ เมื่อไม
ชอบงานที่ทําอยู
8. คนที่มีความสุขในการทํางานมีการเรียนรูไว เมื่อคนมีความสุขและผอนคลาย คนก็
พรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ
9. คนที่มีความสุขมักมีความวิตกกังวลนอยในการทํางานผิดพลาด และทํางานผิดพลาด
นอย เนื่องจากการมีความรับผิดชอบ ยอมรับเมื่อเกิดความผิดพลาด เรียนรูจากความผิดพลาดนั้น
และพรอมที่แกไขในสิ่งที่ผิดพลาด
10. คนที่มีความสุขมีการตัดสินใจที่ดี จากการที่คนที่ไมมีความสุขในการทํางานอยูใน
ภาวะวิกฤติ มีมุมมองแคบ ไมมองภาพกวางใชสัญชาติญาณความอยูรอด ตัดสินใจโดยมองระยะสั้น
ในการตัดสินใจจะคํานึงเพียงสถานการณเฉพาะหนาที่ตัดสินใจเทานั้น ตางจากคนที่มีความสุข ซึ่ง
จะมีการตัดสินใจที่ดีกวาและใหความสําคัญกับงานมากกวา
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานดัชนีความสุขใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาประกอบแนวคิด ทฤษฎีดังกลาวขางตน สามารถนํามาสรุปเปนกรอบ
แนวคิดเพื่อดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ แสดงรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1
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ทฤษฎีแรงจูงใจ

ดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุข

Maslow,Herzberg,McClelland

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

แนวคิดเรื่องความสุข
ของ เคทเชียน (Ketchian)

อภิชัย มงคลและคณะ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

แนวคิดเรื่องความสุข

มาตรวัดความสุขและความอยูดีมสี ุข

ของ วารร (Warr)

แนวคิดเรื่องความสุข

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย (Thai Happiness
Indicators: TMHI – 66)
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ของ แมเนี่ยน (Manion)

แนวคิดเรื่องความสุข

ความสุข
ใน
สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ของเสาวลักษม กิตติประภัสร และคณะ

แนวคิดเรื่องความสุขของ
พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ.

แนวคิดเรื่องความสุขของ

ของไดเนอร (Diener)

ของประเวศ วะสี

แนวคิดเรื่องความสุข
ของ เคจีราฟท(Kjeruft)

องคกรแหงความสุขดวยความสุข 8 ประการ
ชาญวิทย วสันตธนารัตน

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ

เอกสารงานงานวิจัยเกี่ยวกับ
ความสุขทั้งในและตางประเทศ

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา
: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ไตรมาสที่ 1/2550, เขาถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/eco_datas/account/qgdp/ data1_07/All_table.xls,
: เสาวลักษม กิตติประภัสร และคณะ, พัฒนาการแนวคิดเรื่อง ความสุขที่เกี่ยวของกับ
ประโยชนสุข และเศรษฐกิจพอเพียง, เขาถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2555, เขาถึงไดจาก
http://www.happysociety.org/uploads/HsoDownload/36/download_file.pdf
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พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) , กรรมของคนไทย ทํากันไวเอง (ถึงเวลามาแก
กรรมกันเสียที) พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: จันทรเพ็ญ,2553), 48-49.
: ประเวศ วะสี, “เคล็ดลับสรางสุขในการทํางาน,” จดหมายขาวชุมชนคนรักสุขภาพ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, (2553ก). 7(111), 7.
: อภิ ชั ย มงคล และคณะ, การศึ ก ษาดั ช นี ชี้ วั ด สุ ข ภาพจิ ต คนไทย(ระดั บ บุ ค คล)
(ขอนแกน: คลังนานาวิทยา, 2544), 78–90.
: ชาญวิทย วสันตธนารัตน, องคกรแหงความสุขดวยความสุข 8 ประการ (กรุงเทพฯ:
หมอชาวบาน, 2551), 18-25.
: L.Ketchian, Happiness at work. Retrieved, accessed August 20, 2007, available
from http//www.HappinessClub.com
: P.Warr, Work, Happiness and Unhappiness (New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates, 2007), 102.
:J. Manion, Journal of Nursing Administration (Joy at work: Creating a positive
workplace, 2003) 652-655.
: E.Diener, “Subjective Well-being: The scinence of happiness and proposal for a
national” index, (The American Psychologist Association, 2000) Psychological Bulletin, 95(3),
34-43.
: A.Kjeruft, Top 10 reasons why happiness at work is the ultimate productivity
booster.Retrieved accessed August 14, available from http://positivesharing.com/2007/03/top10-reasonswhy-happiness-at-work-is-the-ultimate-productivity-booster/
: Maslow, Abraham H., Motivation and Personality (New York: Harper &
Brothers., 1954), 80-92.
: Farah, M. J. McClelland, J. L., Neural network models and cognitive
neuropsychology (Psychiatric Annals, 1992), 22, 148-153.
: Herzberg, Frederick. A Harvard Business Review Paperback: Motivation
(Massachusetts: Harvard Business School, 1991), 5-7.
:
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นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จึงนิยามความหมายของ
คําตางๆ ไดดังนี้
ความสุข หมายถึง ความสบายกาย สบายใจ
ดัชนีความสุข หมายถึง สารสนเทศเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจจะเปนตัวเลข
ขอความ องคประกอบ หรือตัวแปร ที่บงชี้ถึงการปฏิบัติงานของความพอใจจนถึงความเพลิดเพลิน
หรือเต็มไปดวยความสนุก สิ่งที่ทําใหเกิดความสุข
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สารสนเทศเชิงปริมาณ หรือเชิง
คุณภาพ ซึ่งอาจจะเปนตัวเลข ขอความ องคประกอบ หรือตัวแปร ที่บงชี้ถึงการปฏิบัติงาน ความ
สบายกาย สบายใจ ความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปดวยความสนุก สิ่งที่ทําใหเกิด
ความสุข ของบุค ลากรในโรงเรียนที่ จัดการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน สังกั ดสํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัย วิจัย เรื่อง ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยไดศึกษาคนควา
เอกสาร ขอเขียน ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประกอบการศึก ษาวิเคราะหงานวิจัย
ซึ่งไดจัดแบงเนื้อหา ประกอบดวยเนื้อหาขอมูลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ความหมายของความสุข

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการทํางาน

ราชบัณฑิตยสถาน1ไดใหความหมายคําวา สุขคือความสบายกายสบายใจมักใชคูกับ
คําอื่น เชนอยูดีมีสุข อยูเย็นเปนสุข สบายกายสบายใจ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 8 มีการใชคําวา ความอยูดีมีสุข (Well – Being)ใหความหมายเปนความสําเร็จโดยมีอิสรภาพ
ในการเลื อ กดํ า รงชี วิ ต ซึ่ง เป น รู ป ธรรมและการวั ด เชิ ง ภาวะวิ สั ย (Objective)โดยมี ดั ช นี ชี้ วั ด
องคประกอบความสุขจากภายนอก เชน สุขภาพ ระดับการศึกษา การทํางาน และสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ2 ซึ่งกระบวนทัศนของความสุขมี ลักษณะหลายอยางรวมกัน และมีความคลายคลึงกันโดย
เนนอารมณทางบวก ความสามารถในการควบคุมตนเอง และการมีความสัมพั นธที่เหมาะสม
ความสุขนั้นไมไดอยูภายนอกแตอยูในตัวบุคคล รวมถึงจิตใจ และอารมณความรูสึกจะทําให
มีความสุขหรือไมมีความสุขก็ได3

1

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ: นาม
มีบุคสพับลิเคชั่น, 2546), 1201.
2
วณี ปนประทีบ และสุรณี พิพัฒนโรจนกมล, รวมตัวชี้วัดเกี่ยวกับความอยูเย็นเปนสุข
(กรุงเทพฯ: ธนรัชการพิมพ, 2548), 25.
3
ศิ ริ บู ร ณ สายโกสุ ม , บทความวิ จั ย เรื่ อ ง ความสุ ข ของอาจารย , เข า ถึ ง เมื่ อ 14
กุมภาพันธ 2555, เขาถึงไดจาก www.thailandresearchjournal.blogspot.com
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ความสุขในทางจิตวิทยา มักใชคาวา “สุขภาวะ” (Subjective well-being) ตามนิยามขององคการ
อนามัยโลก (WHO) วาสุขภาพหมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจและสังคม และมิได
หมายความเพียงการปราศจากโรคและความพิการเทานั้น4
ปราณี ทินกร ไดสรุปความหมายของความสุขในทางเศรษฐศาสตรไววา นายเจเรมี
เบนธัม (Jeremy Bentham) นักปรัชญาคนสําคัญชาวอังกฤษ และหนึ่งในผูใหกําเนิดแนวคิดเรื่อง
Utility เคยกลาววา “Happiness is the greatest good.” หรือแปลความหมายไดวาความสุขคือสินคา
ที่ยิ่งใหญที่สุดในการวิเคราะหของนักเศรษฐศาสตรสํานักนีโอคลาสสิคความสุข (happiness) กับ
อรรถประโยชน(utility) มักจะถูกใชในความหมายเดียวกัน ตัวอยางเชนเมื่อมีการผลิต และการ
บริโภคสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง แสดงวาสินคาดังกลาวรวมทั้งปจจัยตางๆ ที่ใชในการผลิตสินคานั้น
นาจะสรางความสุขใหแกสังคม แนวคิดเชนนี้ทําใหเกิดการยอมรับทั่วไปวาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ทําใหสังคมมีทรัพยากรสําหรับการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น นาจะทําใหอรรถประโยชนรวมของ
สังคมเพิ่มขึ้น และสังคมก็นาจะมีความสุขมากขึ้น5
พระธรรมปฎก ไดใหความหมายของความสุขไววา ความสุขในทางพระพุทธศาสนา
เกิดจากความสุขที่สัมพันธกับจากปจจัยภายนอกและ ความสุขจากปจจัยภายใน ความสุขจากปจจัย
ภายนอก คือ ความสุขจากวัตถุที่สามารถเปนเจาของได เชน อาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค รถยนต
ความสุขจากปจจัยภายใน หรือจิตวิญญาณเกิดจาก การปรุงแตง การฝกจิต การนั่งสมาธิ ซึ่งจิตที่มี
การฝกฝนดีแลว จะสามารถมีภูมิตานทานตอความทุกขจากปจจัยภายนอก6
อภิชัย มงคล ไดเปรียบเทียบความหมายคาวา “ความสุข” และ “สุขภาพจิต” ในบริบท
สังคมไทย โดยการเปรียบเทียบ 4 องคประกอบหลักของสุขภาพจิต ไดแก สภาพจิตใจ (Mental
State) สมรรถภาพของจิตใจ(Mental Capacity) คุณภาพจิตใจ (Mental Quality) และปจจัยสนับสนุน
(Supporting Factors) พบวาสองคานี้มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน7

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

4

World Health Organization, Constitution of the World Health Organization
(Basic Document, 45th edition, October, 2006). Supplement, 1-18.
5
ปราณี ทินกร, “เศรษฐศาสตรวาดวยความทุกข ,” วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร
26, 4 (ธันวาคม 2551): 103-178.
6
พระธรรมปฎก, ความสุข 5 ชั้น, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ศรีชัยการพิมพ, 2549), 58.
7
อภิชัย มงคล, รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคน
ไทย, กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2552), 68.
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วรรณา ประยุกตวงศ และชนัญฎา สินชื่นไดสรุปความหมายของความสุขในทาง
เศรษฐศาสตรไววา8 นักเศรษฐศาสตรไมไดพูดถึงความสุขโดยตรงแตมีทฤษฎีอรรถประโยชน
(Utility) ของ Jeramy Bentham ไดกลาวถึงอรรถประโยชนวาคือความพึงพอใจของมนุษยอันเกิด
จากการบริโภคสินคา และบริการ ซึ่งใกลเคียงกับความหมายของความสุขมากที่สุด โดยมีเปาหมาย
ใหเกิดการบริโภคสินคาเพื่อกอใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุด ในระดับสังคมก็มุงใหเกิดสวัสดิการ
สังคมสูงสุด แมจะดูเหมือนวาทฤษฎีเศรษฐศาสตรจะมีเปาหมายอยูที่การบรรลุความสุข แตขอ
สมมุติที่อยูเบื้องหลังทฤษฎีที่เชื่อวา มนุษยเปนสัตวเศรษฐกิจ (Economic Man) คือเชื่อวาปจเจก
บุคคลตัดสินใจทํากิจกรรมตางๆ อยางมีเหตุผล (Rational)สามารถเลือกสิ่งที่ตองการอันเปน
ประโยชนสวนตน (Self Interest) เพื่อใหเกิดความความพึงพอใจสูงสุดหากเขาอยูในฐานะผูผลิตเขา
จะแสวงหาวิธีการผลิตเพื่อใหได ตนทุนต่ําสุดหรือเพื่อใหไดกําไรสูงสุดหรือหากเขาอยูในฐานะ
ผูบริโภคเขาจะแสวงหาอรรถประโยชน สูงสุดจากการบริโภคโดยเสียรายจายนอยที่สุด และยังใช
กลไกตลาดเท า นั้ น ในการจั ด สรรทรั พ ยากรและสิ น ค า เป น สํ า คั ญ เพราะเชื่ อ ว า เป น กลไกที่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
อเล็ก ซานดรอฟ (Alexandrova)ไดใ หความหมายของความสุขในทางจิ ตวิท ยาไวว า
ความสุข เปนความรูสึกรวมทางอารมณ ที่แตละบุคคลตัดสินวามีความสุขมากหรือนอย ซึ่งขึ้นอยู
กับวิถีชีวิตที่กําลังดําเนินอยู ประสบการณที่ผานมาในอดีต และทัศนะคติที่มีตอการดําเนินชีวิต
หลักการ วิธีคิด ประสบการณชีวิตอาจมีทั้งที่กอใหเกิดความสุข และความทุกข และระดับของ
ความสุข กับความทุกขขึ้นอยูกับเราจะจดจําประสบการณชีวิตนั้นไดมากหรือนอย9
เลยาด (Layard) ไดสรุปวาความสุข (Happiness) คือ10 ระดับความรูสึกที่เกิดขึ้นในแตละ
บุคคล ซึ่งเปนความรูสึกที่ดี หรือความรูสึกเชิงบวก เชน ความสนุกสนาน ความหฤหรรษ ฯลฯ ตรง
ขามกับความไมสุข (Unhappiness)หรือความทุกข แตเมื่อยอนกลับไปพิจารณาความหมายตามภาษา
กรีกโบราณคือคําวา “Eudomonia” หรือความสุขประเภทหนึ่ง ซึ่งเปนสภาวะของจิตวิญญาณที่ดี
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8

วรรณา ประยุกตวงศ และชนัญฎา สินชื่น, “ความสุขของบัณฑิตบริหารธุรกิจใน
มุมมองพุทธเศรษฐศาสตร,” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 10, 2 (พฤษภาคมสิงหาคม 2551): 128-149.
9
Alexandrova, Anna,“Subjective Well-Being and Kahneman’s Objective Happiness.”
Journal of Happiness Studies 6, 3 (September 2005): 301-324.
10
Layard, Richard, Happiness: Lessons from a New Science (New York: Penguin
Press, 2005), 128-129.
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(Wellbeing spirit) โดยนักปรัชญากรีกโบราณ เชน อริสโตเติล เชื่อวานี่คือเปาหมายของชี วิตเพื่อ
บรรลุซึ่งความสุขประเภทนี้บนฐานของความประพฤติที่ดีงาม และมีคุณธรรมจริยธรรม และแมวา
ความหมายของความสุขในปจจุบันจะแตกตางจากความหมายของนักปรัชญากรีก แตก็มีการ
ศึกษาวิจัยถึงมิติเชิงคุณภาพของความสุขในหลายประเด็น คือ บุคคลที่มีความชัดเจนในเปาหมาย
ชีวิตจะมีความสุขมากกวาบุคคลที่ยังไมมีความชัดเจน หรือ บุคคลที่มีความรูสึกสุขจะชวยทําใหชีวิต
ยืนยาวขึ้น และในปจจุบันองคการอนามัยโลกก็ยอมรับวาสุขภาวะที่ดี (Well being) ไมควรจํากัดอยู
ที่สุขภาพกายแตรวมถึงสุขภาพจิตที่ดี หรือความสุขดวย
พระพรหมคุณาภรณ ใหความหมายของความสุข คือ การเนนการฝกจิตและปฏิบัติธรรม
กระทําความดี และความเคารพในตนเอง โดยแบงความสุขออกเปน 3 ประเภทคือ ความสุขดาน
รูปธรรม หมายถึง ความสุขที่ตามองเห็น คือ การมีทรัพยสิน มีอาชีพที่มั่นคงมีตําแหนงยศศักดิ์
ฐานะเปนที่ยอมรับของสังคม มีมิตรสหายบริวารและครอบครัวที่ดี ความสุขดานนามธรรม
หมายถึง ความสุขที่ลึกล้ําเกินกวาที่ตามองเห็น คือ คุณงามความดี ความสุขจากคุณคาของชีวิต การ
ไดบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอื่น มีศรัทธาในสิ่งที่ดีงาม มีปญญาที่ทําใหรูจักการปฏิบัติตอสิ่ง
ทั้งหลายอยางถูกตอง และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ทําใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีและความสุขดาน
นามธรรมขั้นสูง ที่เรียกวา โลกุตตระ หมายถึง ผูที่มีจิตใจเปนอิสระดวยความรูเทาทันตอสิ่งทั้งหลาย
รูชีวิตตามความเปนจริง ปลอยใหกฎธรรมชาติทั้งหลายเปนไปตามธรรมชาติไมใหความทุกขเ ขา
กระทบจิตใจ มีความสุขอยูกับตัวเอง และมีชีวิตที่สมบูรณ11
พุทธทาสภิกขุ ไดใหความหมายของความสุขวา ความสุขเกิดจากปจจัยภายในหมายถึง
การเปนอิสระจากความโลภ ความโกรธ และความหลง และความสุขจากปจจัยภายนอกหมายถึง
ความสุขจากการเปนเจาของวัตถุ12
พระเทพคุณาภรณ กลาวไววา ความสุขเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา และพากันแสวงหา
ดวยวิธีการตางๆ ตามแตระดับของสติและปญญา แตถาระดับของสติและปญญาออนลง การ
แสวงหาความสุขนั้นๆ ก็ยอมจะพาเอาความทุกข พวงเขามาดวยมากเขาเทานั้น แยกออกไดเปนสอง
ฝาย คือ ความสุขทางกาย ไดแก ความสุขที่สัมผัสไดจากประสาททั้ง 5 คือ รูป เสียงกลิ่น รส และ
ผิวหนัง เรียกวา กามคุณ 5 หรือความสุขที่เกิดจากเนื้อหนังมังสา อันเปนสิ่งสกปรกและความสุขทาง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

11

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), คูมือชีวิต, พิมพครั้งที่ 14 (กรุงเทพฯ: พิมพสวย,

2550), 58.
12

พุทธทาสภิกขุ,ความสุขสามระดับ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2542), 35.
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ใจไดแก ความสุขที่สัมผัสไดจากจิต คือ ความสบายใจ ความสุขใจ ความอิ่มใจความพอใจ อันเกิด
จากจิตใจที่สงบและเย็น อันเปนความสุขที่สะอาดเปน ความสุขที่แทจริง13
พระมหาวุฒิชัย ไดใหความหมายของคําวา ความสุข คือ สภาวะที่ไมทุกข โดยความสุข
มี 2 ประเภท คือ สุขกาย กายที่ไมมีโรคเปนกายที่มีความสุขและสุขใจ คือ ใจที่ไมมีกังวลเปนใจที่มี
ความสุข ซึ่งภาวะที่กาย และใจมีความสมดุลความสุขก็เกิดขึ้นโดยไมเกี่ยวกับเงิน14
ลามะ ดาไล (Lama Dalai) อธิบายความหมายของคําวาความสุข เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจาก
จิตใจ และเปนอารมณที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอม หรือเหตุการณที่มากระทบ เปนความจําเปน
พื้นฐานขั้นต่ําที่สุดที่มนุษยตองการ15
ซิน หัว ซิเดียน (Xin Hua Zidian) ปรัชญาเมธีของจีนเสนอวา ความสุขหมายถึงการมี
ชีวิตที่ด16ี
วู (Wu) ชี้วาความสุข คือ การมีอายุยืนยาว ความรุงเรือง สุขภาพ ความไมมีโรคความ
สงบ การรูสึกผอนคลายจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตาย สิ่งเหลานี้นับวาเปนสิ่งที่มีคุณคาที่สุด
สําหรับชีวิต17
สรุปไดวามุมมองดานศาสนา ความสุขเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุขจะชวยทําให
ชีวิตมนุษยดีขึ้น ดวยเจตนาที่กระทําลงไปไมไดเกิดจากความรูสึกพึงพอใจเพีย งอยางเดียว แต
เกี่ยวของกับจริยธรรม และการรับรูคุณคาของชีวิตที่เหมาะสม ไมวาจะเปนความสุขทางกาย หรือ
จิตใจ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

13

พระเทพคุณาภรณ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ. ๙), “ความสุข,” หนังสือพิมพขาวสด,
เขาถึงเมื่อ 27 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac
=article&Id=538727761&Ntype=56
14
พระมหาวุฒิชัย, ความทุกขมาโปรด ความสุขโปรยปราย (กรุงเทพฯ: พิมพปราณ, 2553),
43.
15
H.H. Lama Dalai, The Art Happiness at Work (New York: Riverhead Books, 1998),
89.
16
Xin Hua Zidian, Xin Hua Dictionary, 6th ed. (Beijing: Commercial Press, 1987), 95.
17
Wu, Y., Source of Inner Happiness (Taipei: Tong Da Books, 1992), 48.
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดใหความหมายวา ความสุข คือสภาพชีวิตที่เปน
สุข อันเปนผลมาจากการมีความสามารถในการจัดการปญหาในการดําเนินชีวิตมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ18
อภิชัย มงคล ไดเปรียบเทียบความหมายคําวา ความสุข และสุขภาพจิตในบริบทของ
สังคมไทย โดยการเปรียบเทียบ 4 องคประกอบหลักของสุขภาพจิต ไดแก สภาพจิตใจ(Mental
Quality) สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพจิตใจ และปจจัยสนับสนุน พบวา สองคํานี้ถือวาเปนเรื่อง
เดียวกัน19
วิททแมน(Wittmann) กลาววา ความสุขหมายถึง ระดับของความรูสึกที่แสดงออกถึง
ความพอใจในระดับสูงสุด และมีคําที่มีความหมายอยางเดียวกับความสุขหลายคํา ไดแก ภาวะสุข
(Well Being)สุขารมณ(Pleasure) โชคดี (Luck) สนุกสนาน (Joy) ความพึงพอใจ (Satisfaction)ความ
พออกพอใจ (Contentment) ความเบิกบานสําราญใจ (Ecstasy) เปนตน20
ไดเนอรและโอชิ(Diener and Oishi) ใหความหมายวา ความสุข คือการที่บุคคลประเมิน
สภาพของชีวิตขณะนั้นซึ่งเปนความพึงพอใจ อาจทําไดหลาย ๆ รูปแบบ เชน การประเมิน ภาวะ
สุขภาพชีวิตแตงงาน และชีวิตการทํางาน คนที่มีความสุขจะมีอารมณทางบวกสูง คิด และทําแตใน
สิ่งที่ดีในขณะที่คนขาดความสุข หรือมีอารมณทางลบสูงมักจะทํา และคิดในสิ่งที่เลวราย21
ความหมายของความสุขในมุมมองดานจิตวิทยา สรุปไดวา ความสุข และสุขภาพจิต
เปนเรื่องเดียวกัน เกี่ยวของกับอารมณ ความเครียด สุขภาพจิต เปนสภาวะความสมบูรณของจิตใจ
มีอารมณดานบวก ดานลบแตสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการณตางๆ ในสังคม ตลอดจนทํา
ประโยชนใหตนเอง และสังคมไดอยางมีความสุข สุขภาพกายดียอมมาจากสุขภาพจิตที่ดี
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กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, รายงานการวิจัย การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้
วัดสุขภาพจิตคนไทย (Version 2007) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย จํากัด, 2552), 56.
19
อภิชัย มงคล, รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและทดสอบดัชนีชีวัดสุขภาพจิตคน
ไทย (กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2552), 36.
20
P.Wittmann, A Guide to Happiness for the Third Millennium (Chiang Mai:
Sangsilp Printing, 2003), 87.
21
E.Diener, and Oishi, S, Are Scandinavians Happier than (Asians: Issues in
Comparing Nations on Subjective Well – Being, 2004), 59.
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สุทิพันธุ บงสุนันท นักเศรษฐศาสตรเรียกความสุขวา เปน อรรถประโยชน(Utility)
หรือความชอบ (Preference) ซึ่งเปนที่ตองการไมจํากัด แตมนุษยมีขอจํากัดที่กําลังซื้ อหรือรายได
ความสุขจึงเปนเปาหมายสุดทายของการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม 22 วัชราภรณ เพงจิตต
อธิบายความสุขวา คนที่มีความสุขที่สุดในโลกไมใชคนที่ร่ํารวย คนที่มีความสุขที่สุดในโลกไมใช
คนที่ประสบความสําเร็จแตคนที่มีความสุขที่สุดในโลกคือ คนที่มีความสบายใจ23
จากความหมายของความสุขในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร เชื่อวา ความสุขจะมีเมื่อมี
รายไดมากขึ้น และมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น
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ความหมายของความสุขในการทํางาน
ความสุขในการทํางาน เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในการทํางาน หรือประสบการณของบุคคลในการทํางาน 24 เกิดจากความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ไดกระทําในสิ่งที่ตนเองรัก รูสึกสนุกสนาน และศรัทธาในงานที่ทํา25การมี
ความสุขในการทํางานวา เปนการมีจิตใจเบิกบานเปนสุขกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา ทํางานอยาง
มั่นใจและทํางานดวยความสนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมาย และความสําคัญ
ของความสุขในการทํางานไวดังนี้

22

สุทิพันธุ บงสุนันท, ปรัชญาแทจริงของ “เศรษฐกิจพอเพียง” คนหาวันที่ 6 ธันวาคม
2548, เขาถึงไดจาก http://www.bangkokbizweek.com
23
วัชราภรณ เพงจิตต, “ความสัมพันธระหวางคานิยมทางวัตถุกับความพึงพอใจในชีวิต:
การศึกษาเปรียบเทียบระหวางผูปฏิบัติศาสนกิจตามแนวสันติอโศก ผูเปนสมาชิกสโมสรโรตารี และ
พนักงานทั่วไป ในองคการขนาดใหญในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม, บัณฑิตวิทยาลัย,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), 165.
24
P.Warr, Work, Happiness and Unhappiness (New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates, 2007), 75.
25
กัลยารัตน อองคณา, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การรับรูคุณคาในตน
สภาพแวดลอมในงานกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลเอกชน เขต
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 165.

51
เกวินและเมสัน (Gavin & Mason)ใหความหมายวาความสุขในการทํางานเปนความรูสึก
อารมณในทางบวก ซึ่งเปนความรูสึกภายในของแตละบุคคล โดยที่อารมณความรูสึกทางบวก
ดังกลาวตอบสนองตอปฏิกิริยาระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน26
เคจีราฟ (Kjerulf )ใหความหมายของความสุขวาเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
บุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในการทํางาน หรือประสบการณของบุคคลในการทํางาน27
อินทิรา ปทมิทร ไดใหความหมายวา ความสุขในการทํางานเปนการมีจิตใจเบิกบานเปน
สุข กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา ทํางานอยางมั่นใจ และทํางานดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน28
พระพรหมคุณาภรณ ใหความหมายของความสุขในการทํางานวาเปนความรูสึกบายใจ
ไมตองหวง ไมตองกังวล เปนจิตใจที่มีความสุขซึ่งเกิดจากการทํางานในเวลานั้นและการเกิดผล
สําเร็จที่เปนจุดมุงหมายของงาน29
รัศมี ธันยธร ใหความหมายวา ความสุขในการทํางานเปนความรูสึกมีความสุขที่
เกี่ยวของกับการทํางาน เปนอารมณในทางบวก ทางดีเกิดจากการรับรูขอมูลจากการทํางานในแตละ
วัน30
วีณา มิ่งเมือง ใหความหมายของความสุขในการทํางานวาเปนความสุขที่เกิดขึ้นในขณะ
ทํางาน อันเปนความสุขที่ไดจากตัวงาน ซึ่งตองจัดการกับงาน หรือปฏิบัติตองานใหถูกตอง โดย
สรางความรูสึกทางบวกตองานจากการมองเห็นคุณคาในงาน31
ไดเนอร ซู ลูกัส และสมิท (Diener, Suh, Lucas, and Smith)อธิบายความหมายของคําวา
ความสุขคือ ความพึงพอใจในเปาหมายหลักของชีวิต ประกอบดวยปจจัยหลายอยางที่แตกตางกัน
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26

J.H.Gavin, and Mason,R.O., The Virtuous Organization: The Value of
Happiness in theWorkplace (Organization Dynamics 2004): 379–392.
27
A.Kjerulf, Praise for Happy Hour is 9 to 5 (Petersburg: Alexander, 2007), 86.
28
อิ น ทิ ร า ป ท มิ ท ร, คิ ด ดี มี สุ ข , เข า ถึ ง เมื่ อ 25 พฤศจิ ก ายน 2556, เข า ถึ ง ได จ าก
http://www.mettadham
29
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), คูมือชีวิต, พิมพครั้งที่ 14 (กรุงเทพฯ: พิมพสวย,
2554), 88.
30
รัศมี ธันยธร, สรางสุขในงาน, เขาถึงเมื่อ 27 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก
http://chiangmaihealth.com/cools_news_detail.php?id=57
31
วีณา มิ่งเมือง, ความสุขที่แทจริงจากการทํางาน, เขาถึงเมื่อ 27 มิถุนายน 2556, เขาถึง
ไดจากhttp://www.suansaranrom.go.th/php/html/modules.php?name=content&pa

52
ตอมาในป 2000 ไดใหความหมายของความสุขในการทํางาน คืออารมณของความรูสึกที่ดี ที่ใช
ประเมินความเปนอยูหรือเปาหมายหลักของชีวิต องคประกอบที่สงผลตอการตอบสนองของบุคคล
และนํามาซึ่งความสุขในการทํางาน ไดแก ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณที่
เปนสุข สนุกกับงาน และอารมณทางลบ ไดแก ความคับของใจ รูสึกเปนทุกขกับสิ่งที่ไมดีที่เกิดขึ้น
ในการทํางาน และในป 2010 ไดใชคําวา สุขภาวะที่ดี(Subjective Well – being) แทนคําวา ความสุข
(Happiness) และมีความหมายครอบคลุมถึงความนับถือตนเอง (Self – Esteem)ความสนุกสนาน
(Joy)32
แมเนี่ยน (Manion) อธิบายความสุขในการทํางาน คือ การเรียนรูจากการกระทําการ
สรางสรรคของตนเอง แสดงออกโดยการยิ้ม หัวเราะ มีความปลาบปลื้มใจ มีความรูสึกอยากที่จะ
ทํางาน33
จงจิต เลิศวิบูลยมงคล ใหความหมายของความสุขในการทํางาน หมายถึงบุคคลได
กระทําในสิ่งที่ตนเองรัก และพึงพอใจ ชอบ และศรัทราในงานที่ทํา พึงพอใจในประสบการณชีวิตที่
ตนเองไดรับ ตลอดจนประสบการณเหลานั้นใหผลตออารมณความรูสึกทางบวกมากกวาอารมณ
ความรูสึกทางลงทําใหเกิดการสรางสรรคสิ่งที่ดีงามบนพื้นฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม34
พรรณิภา สืบสุข สรุปความสุขในการทํางานไววา หมายถึง การที่บุคคลไดกระทําในสิ่ง
ที่ตนเองรัก รูสึกสนุกสนาน และศรัทธาในงานที่ทํา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประสบการณ
ที่ไดรับเกิดการสรางสรรคในทางบวก35
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32

E., Diener, Suh, E.M., Lucas, R.E., and Smith, H.L, “Subjective Well – Being:
Three decades of progress” (Psychological Bulletin, 1999), 125, 276 – 302.
33
Manion, Jo, Journal of Nursing Administration (Joy at Work: Creating a Positive
Work Place, 2003), 652–655.
34
จงจิต เลิศวิบูลยมงคล, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลการไดรับการ
เสริมสรางพลังอํานาจในงาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 112.
35
พรรณิภา สืบสุข, “ความสัมพันธระหวางการรับรูลักษณะงาน ภาวะผูนํา การ
เปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวยกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 145.

53
เกษม ตันติผลาชีวะ กลาวถึง ความสุขกับการทํางานวาเปนการทํางานที่มีความกาวหนา
มั่นคง มีผลตอบแทนที่คุมคา บรรยากาศ และเพื่อนรวมงานที่ดี ความกาวหนาในการงานสวนหนึ่ง
ขึ้นอยูกับความรูความสามารถของแตละบุคคล แตอีกสวนหนึ่งขนึ้ อยูกับการสนับสนุนของ
ผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชามีอิทธิพลตอความกาวหนาของบุคคลยิ่งกวาความสามารถในการ
ทํางาน ซึ่งหนวยงานราชการไดรับผลกระทบมากกวาเอกชน เนื่องจากหนวยงานเอกชนนั้น
ผูบริหารเปนเจาของกิจการ ยอมตองการคนดีมีความสามารถในการทํางานแตผูบริหารหนวย
ราชการมักจะไมรูสึกวาเปนเจาของ และไมคอยรักษาผลประโยชนใหองคการอันเปนเหตุใหการ
เลนพรรคเลนพวกปรากฏเปนเรื่องราวใหขาราชการ และลูกจางตองเสียขวัญหมดกําลังใจในการ
ทํางานอยูเสมอ36
สรุปไดวา ความสุขเปนสิ่งที่ทุกคนตองการ ซึ่งความสุขของแตละคนก็มีความหมายที่
แตกตางกัน เนื่องจากมนุษยมีความตองการ และความเปนอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมือนกันและ
ความสุขในการทํางาน หมายถึง การรับรู หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอการทํางานหรือความรูสึกพึง
พอใจในการทํางาน ซึ่งเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล รวมถึงอารมณที่แสดงออกทั้ง
ดานบวก และดานลบจากการใชชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่ทํางาน รวมถึงรูสึกพอใจในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบและสิ่งแวดลอมในการทํางาน รูสึกตนเองมีคุณคา สนุกสนานกับการทํางาน พยายามที่
จะปฏิบัติงานใหสํา เร็จตามเปาหมาย และตอบสนองตอเหตุการณที่เกิ ดขึ้นในการทํางานเป น
ความรูสึกชื่นชอบ หรือเปนสุขจากงานที่ไดทํา
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องคประกอบของความสุข
ไดเนอร (Diener) มีแนวคิดดานความสุข(Happiness or Subjective Well- being) อธิบาย
ดวยปจจัย หรือองคประกอบของความสุขวา ความสุขเปนสิ่งสําคัญ หรือเปนรากฐานของการดํารงช
ชีวิตเปนอารมณความรูสึกที่ดีที่ใชประเมินความเปนอยู หรือเปาหมายหลักของชีวิตคนที่มีความสุข
เกิดขึ้นไดจากปจจัยหลายอยางที่แตกตางกัน เชน อายุ สถานภาพสมรส รายไดสภาพแวดลอม และ
องคประกอบที่สงผลตอการตอบสนองของบุคคล ที่นํามาซึ่งความสุขในการทํางาน ไดแก37

36

เกษม ตันติผลาชีวะ, การบริหารชีวิตและสุขภาพ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สนุกอาน

, 2545), 95.
37

Diener E., Subjective Well-Being: The Science of Happiness and a Proposal
for a National Index (American Psychologist, 2000), 55 (1): 34-43.

54
1. ความพึงพอในในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจในสิ่งที่
ตนเปน และกระทําอยู มีความสมหวังกับเปาหมายของชีวิต สอดคลองกับความเปนจริง สามารถ
กระทําไดตามความตั้งใจ สมเหตุสมผล เขาใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมจําเปนตองปรับตัว
2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลไดกระทําในสิ่งที่ตน
รักและชอบ พอใจกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทํางาน มีความสุขเมื่องานที่กระทําสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมาย ตลอดจนงานทําใหเกิดคุณประโยชนตอตนเอง และสังคม
3. อารมณทางบวก (Positive Effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณความรูสึกเปนสุข
กับสิ่งที่ดี รื่นรมยหรรษา สนุกสนานกับการทํางาน ยิ้มแยมแจมใสเบิกบานใจไดเสมอ ในขณะ
ทํางานเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่ตนกระทํา รับรูถึงความดีงาม และคุณประโยชนของงานที่กระทํา
4. อารมณทางลบ (Negative Effect) หมายถึง อารมณความรูสึกที่เปนทุกขกับสิ่งไมดีที่
เกิดขึ้นในการทํางาน เชน คับของใจ เบื่อหนาย เศราหมอง ไมสบายใจเมื่อเห็นการกระทําที่ไม
ซื่อสัตย หรือไมถูกตอง อยากปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นเพื่อสนองความตองการของตนใหมีความสุข
แมเนี่ยน (Manion) อธิบายความสุข (Joy at Work) ดวยองคประกอบของความสุข 4
องคประกอบ คือ การติดตอความสัมพันธ ความรักในงาน ความสําเร็จในงานและการเปนยอมรับ38
1. การติดตอสัมพันธ (Connections) เปนพื้นฐานที่ทําใหเกิดความสัมพันธของบุคลากร
ในสถานที่ทํางาน โดยที่บุคลากรรวมกันทํางานเกิดสังคมการทํางานขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน ใหความรวมมือ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน การสนทนา พูดคุยอยางเปนมิตร
ใหการชวยเหลือ และไดรับการชวยเหลือจากผูรวมงานเกิดมิตรภาพระหวางการปฏิบัติงานกับ
บุคลากรตาง ๆ
2. ความรักในงาน (Love of the Work) เปนการรับรูถึงความรูสึกรักและผูกพันอยาง
เหนี ย วแน น กั บ งานรั บ รู ว า ตนมี ภ าระในการปฏิ บั ติ ง านให สํ า เร็ จ มี ค วามยิ น ดี ใ นสิ่ ง ที่ เ ป น
องคประกอบของงาน กระตือรือรนในการทํางาน เกิดความรูสึกในทางบวกที่ไดทํางาน สนุกสนาน
รูสึกภูมิใจที่ไดงาน
3.ความสําเร็จในงาน (Work Achievement) เปนการรับรูวาไดทํางานบรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวโดยไดรับความสําเร็จในการทํางานไดรับมอบหมายใหทํางานที่ทาทายใหสําเร็จเกิดวาม
สําเร็จรูสึกวามีคุณคาในชีวิต
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Manion, J., Joy at Work: As Experienced, As Expressed, Dortor of Philosophy
in Human and Organizational Systems. University of Michigan, 2003, 652-655.
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4. การเปนที่ยอมรับ (Recognition) รับรูวาตนเองไดรับความเชื่อถือจากผูรวมงานไดรับ
การยอมรับจากผูรวมงาน ผูบังคับบัญชาในการทํางาน ไดรับความคาดหวังที่ดีและความไววางใจใน
การทํางาน
ลู และ ชิห (Lu and Shih 1997) ไดทําแบบแผนแหงของความสุขกับประชากรไตหวัน
ไว 9 ดาน ดังนี39้
1. การไดรับการยอมรับนับถือ เชน คําชมเชย การใหเกียรติ
2. การมีความสัมพันธระหวางบุคคลที่ดี เชน ครอบครัวอบอุน บุตรประสบความสําเร็จ
ในชีวิต
3. ความพึงพอใจจากการไดรับการตอบสนองความตองการทางวัตถุ หาเงินไดมากมีเงิน
เพียงพอในการจับจายใชสอย
4. ความสําเร็จในการทํางาน เชน มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน ทํางานบรรลุ
เปาหมาย
5. มีความสบายใจ รูสึกผอนคลาย เชน เขาใจความหมายของชีวิต หรือเชื่อในโชคชะตา
มันเปนเชนนั้นเอง
6. มีความสุขจากการที่คนอื่นยอมเสียสละ เชน ไดหยุดพักผอนในขณะที่คนอื่นทํางาน
หนัก
7. รูสึกถึงการควบคุมตนเอง และมีความประจักษในตน เชน บรรลุเปาหมายในชีวิต
หรือพยายามใหดีที่สุด และไดรับคําวิจารณที่ตนปรารถนา
8. อารมณทางบวก เบิกบานใจ ผอนคลาย ไมมีอะไรทําใหโกรธ
9. สุขภาพ เชน ไมมีโรคภัยไขเจ็บ
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วารร (Warr) สําหรับแนวคิดความสุขในการทํางานของ มองวาความสุขในการทํางาน
ประกอบไปดวย40
1. ความรื่นรมยใ นงาน เปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้ นในขณะทํางานโดยเกิ ด
ความรูสึกสนุกกับการทํางาน และไมมีความรูสึกวิตกกังวลใด ๆ ในการทํางาน
39

Lu, L. and Shih, J. B., Personality and happiness: Is mental health a mediator?
(Personality and Individual Differences, 1997), 22, 249 – 256.
40
P.Warr, Work, Happiness and Unhappiness (New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates, 2007), 102.
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2. ความรูสึกกระตือรือรน เปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทํางานโดยเกิด
ความรูสึกวาอยากทํางาน มีความตื่นตัว ทํางานไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว กระฉับกระเฉงมี
ชีวิตชีวาในการทํางาน
3. ความพึงพอใจในงาน เปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทํางานโดยเกิด
ความรูสึกเพลิดเพลิน ชอบ สนใจ พอใจ และยินดีในการปฏิบัติงานของตนโดยความรูสึกทั้ง 3 มี
ความสัมพันธกัน เนื่องจากเปนความรูสึกที่มีฐานจากความรูสึกพอใจ และเปนผลเกี่ยวเนื่องกับ
ความรูสึก และอารมณซึ่งมาจากสาเหตุที่ตางกันของลักษณะสิ่งแวดลอมในการทํางาน
จากแนวคิดของการทํางานอยางมีความสุขดังกลาว สรุปไดวา การทํางานที่มีความสุข
ควรจะประกอบไปดวย การทํางานที่มีความสนุก มีความทาทาย มีความเปนอิสระ มีหัวหนางาน
และเพื่อนรวมงานที่ดี รวมไปถึงมีสถานที่ทํางานที่เหมาะสมในอันที่จะสามารถสรางบรรยากาศการ
ทํางานอยางมีความสุข จึงกลาวไดวา ความสุขในการทํางานเกิดจากหลายปจจัยที่จะสามารถ
ตอบสนองความตองการของแตละบุคคลใหเกิดความพึงพอใจแตกตางกั นออกไป ความสําคัญกับ
อารมณ และความรูสึกที่เปนผลจากการทํางานทําใหบุคคลเกิดอารมณ และความรูสึกในทางบวก
กอใหเกิดสภาพที่พอใจ และทําใหมีความสุขในการทํางานความสุขในการทํางาน ตามแนวคิดของ
ไดเนอร (Diener) ที่เชื่อมโยงความสุขในชีวิตกับความสุขในการทํางานเขาดวยกัน เปนการรับรู
ความคิดเห็น และความเขาใจของบุคคลจากขอมูลที่แตละบุคคลเก็บสะสมมาจากประสบการณการ
ทํางานในอดีตที่ผานมาอันเปนผลจากการทํางานซึ่งเปนการตอบสนองความตองการของตนเองทํา
ใหรูสึกวาชีวิตมีคุณคาไดงานเปนประโยชน สมหวังในประสบการณที่ไดรับ และมีชีวิตอยางมี
ความสุข41 สวนแนวคิดความสุขในการทํางานของแมเนี่ยน (Manion) เปนผลจากสิ่งแวดลอมในการ
ทํ างานที่ก ระตุ นให เกิ ดความภาคภูมิ ใ จในตัวเอง ทํา ใหมี ทั ศนคติ ความเชื่ อในคุ ณค าและ
ความสามารถในทางบวกสงผลใหมีความสุขในการทํางาน ความสุขในการทํางานเกิดจากหลาย
องคประกอบที่จะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองความตองการในชีวิตของ
แตละบุคคล42 ดังนั้น ผูวิจัยจึงประยุกตใชแนวคิด และองคประกอบของความสุข (Happiness or
Subjective Well - being) ของ ไดเนอร (Diener) และแนวคิดความสุข (Joy at Work) ของแมเนี่ยน
(Manion) มาอธิบายความสุขของบุคลากรในบริบทของการทํางาน ในการศึกษาครั้งนี้
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E.Diener, New direction in Subjection Well – Being: The science of happiness
and Proposal for a national index (The American Psychologist Association, 2000), 34–43.
42
Manion, Jo, Joy at Work: Creating a Positive Work Place. Journal of Nursing
Administration,2003), 652–655.
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แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ
ทฤษฎีแรงจูงใจเปนเครื่องมือที่ผูบริหารใชเพื่อวิเคราะหระบบการจูงใจขององคการที่
เปนอยูนั้นเหมาะสมกับความตองการและแรงจูงใจของบุคลากรหรือไม เนื่องจากบุคคลมีความ
ซับซอนในภาวะอารมณ ความรูสึก ความคาดหวังและสถานการณตางๆ จึงไมสามารถใชทฤษฎี
เดียวอธิบายแรงจูงใจไดอยางครบถวน ซึ่งผูวิจัยไดนําทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวของกับความสุขในการ
ทํางานมา 3 ทฤษฎี ดังนี้
1. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs) ไดตั้ง
ทฤษฎีการจูงใจหรือกระตุนจากความปรารถนาที่อยูภายในเพื่อตอบสนองความตองการ เปนลําดับ
ขั้นความตองการ (Hierarchy of Needs) ซึ่งประกอบดวยลําดับขั้นความตองการ 5 ระดับ43 คือ
1.1 ความตองการทางดานกายภาพ (Physiological Needs) เป นความตองการ
ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตเพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน ความตองการอาหาร ที่อยูอาศัย อากาศ
ยารักษาโรค เปนตน
1.2 ความตองการทางดานความปลอดภัยมั่นคง (Security Needs) มนุษยปรารถนาใหมี
ความปลอดภัย และความมั่นคงในการดํารงชีวิต เชน ปลอดภัยจากภยันตรายที่จะเกิดขึ้นกับรางกาย
ปลอดภัยจากภาวะคุกคาม ความเจ็บปวย และความสูญเสียความมั่นคงในหนาที่การงาน
1.3 ความตองการทางสังคม (Social Needs) เปนความตองการที่จะเขารวมและไดรับ
การยอมรับจากสังคม ตองการความเปนมิตรและความรักจากเพื่อนรวมงาน โดยมีความรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม
1.4 ความตองการไดรับการยกยองในสังคม (Esteem Needs) เปนความตองการเกี่ยวกับ
ความมั่นใจในความรูความสามารถของตนเอง ตองการใหผูอื่นยกยองสรรเสริญและตองการ
ชื่อเสียงเกียรติยศ
1.5 ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self - Actualization Needs) เปนความ
ตองการขั้นสูงสุดของมนุษย ที่ตองการความสาเร็จในทุกสิ่งตามความนึกคิดของตน ซึ่งตอง
พิจารณาถึงสมรรถนะที่เปนไปไดกับเปาหมายที่ตนตองการ เมื่อบุคคลมีการพิจารณาถึงบทบาทใน
ชีวิตของตนวาจะเปนอยางไร บุคคลนั้นจะพยายามผลักดันชีวิตใหเปนไปในทางที่ดีที่สุดตามที่ได
คาดหมายไว
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Maslow, Abraham H., Motivation and Personality (New York: Harper &
Brothers., 1954), 80-92.
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ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow เปนความตองการของมนุษยที่เรียงเปน
ลําดับตามความสําคัญจากความตองการขั้นต่ําไปสูความตองการขั้นสูง เมื่อความตองการขั้นแรก
ไดรับการตอบสนองแลวก็จะเกิดความตองการระดับที่สูงขึ้นตามมา เชน เมื่อไดรับการตอบสนอง
ความตองการทางกายภาพ คือ อาหาร ความตองการขั้นสูงขึ้นก็จะตามมา คือ ความตองการความ
ปลอดภัย การไดรับการยอมรับจากสังคม เปนตน
2. ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรก (Herzberg’s two-factor theory) กลาวถึงปจจัยที่
สงผลตอความพึงพอใจในการทํา งาน ซึ่งเกิดจากปจจัย 2 ลักษณะ นั่นคือ ปจจัยจูงใจ (Motivator
Factors) และปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) ดังตอไปนี้44
ปจจัยจูงใจ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับเนื้องานที่ทํา (Job Content) และการปฏิบัติงาน
โดยตรง เปนปจจัยที่จูงใจบุคลากรใหเกิดแรงจูงใจ ความพึงพอใจและทางานอยางความสุข นําไปสู
ประสิทธิภาพในการทํางาน ไดแก
1. ความสําเร็จของงาน (Achievement) คือ การที่บุคคลทํางานประสบความสําเร็จ
สามารถแกไขและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบ
ปลื้มในผลสําเร็จของงาน
2. การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) คือ การไดรับการยอมรับนับถือจาก
ผูบัง คับบัญชา ซึ่งแสดงออกจากการยกย องชมเชยแสดงความยิ นดี การใหกํ า ลังใจหรือการ
แสดงออกที่เปนการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จ
3. ความกาวหนาในงาน (Advancement) คือ การที่บุคคลไดรับการเลื่อนตํา แหนง
สูงขึ้นในองคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม
4. ลักษณะงาน (Work Itself) คือ งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่ม
สรางสรรคทาทายใหตองลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะซึ่งบุคคลสามารถกระทํา ไดตั้งแตตนจน
จบโดยลําพังแตผูเดียว
5. โอกาสที่จะกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) คือ การที่บุคคลมีโอกาสได
กาวหนา ไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนง และไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ
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Herzberg, Frederick. 1991. A Harvard Business Review Paperback: Motivation
(Massachusetts: Harvard Business School), 5-7.
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6. ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางดี โดยไมมีการตรวจสอบ
หรือควบคุมอยางใกลชิด
ปจจัยสุขอนามัย เปนปจจัยที่อยูลอมรอบงาน (Job Context) ซึ่งไมเกี่ยวกับตัวงาน
โดยตรง ปจจัยสุขอนามัยไมใชสิ่งจูงใจ แตทําใหบุคคลพึงพอใจหรือไมพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานได
ซึ่งมีอยู 10 ประการคือ
1. การบังคับบัญชา (Supervision) คือ ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการ
ดําเนินงาน และมีความยุติธรรมในการบริหาร
2. นโยบายและการบริหาร (Policy and administration) คือ การจัดการและการบริหาร
องคการ การติดตอสื่อสารภายในองคการ
3. สภาพการทํางาน (Working condition) คือ สภาพทางกายภาพของงาน เชน แสงเสียง
อากาศ ชั่วโมงการทํางาน อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ มีเพียงพอ
4. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Relations with superiors) คือ การติดตอสื่อสารกับ
ผูบังคับบัญชาดวยความสัมพันธอันดี การทํางานรวมกันดวยความเขาใจ
5. ความสัม พั น ธกั บ ผู ใ ต บัง คั บ บัญ ชา (Relation with subordinates) คื อ
การติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาดวยความสัมพันธอันดี การทํางานรวมกันดวยความเขาใจ
6. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Relation with peers) คือ การติดตอสื่อสารกับเพื่อน
รวมงานดวยความสัมพันธอันดี สามารถทํางานรวมกันมีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี
7. ตําแหนงในบริษัท (Status) คือ ตําแหนงงานเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี
8. ความมั่นคงในงาน (Job security) คือ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความยั่งยืนของ
อาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ
9. เงินเดือน (Salary) คือ คาจางที่องคการจายเปนรายเดือน
10. ชีวิตสวนตัว (Personal life) คือความรูสึกดีอันเปนผลที่ไดรับจากงานของบุคคล
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3. ทฤษฎีความตองการ 3 อยาง (Three Needs Theory) ของแมคเคลแลนด
(McClelland) ไดศกึ ษาพบวาในสังคมที่เจริญแลว จะมีความตองการที่สาคัญ 3 ประการ45 คือ
45

Farah, M. J. McClelland, J. L., Neural network models and cognitive
neuropsychology (Psychiatric Annals, 1992) 22, 148-153.
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3.1 ความตองการความสาเร็จ (Need for Achievement) เปนความตองการความสา
เร็จในงานที่ทา จึงทาใหเกิดพลังขับเคลื่อนใหเกิดความมุงมั่นทุมเททางานอยางเต็มที่ไดมาตรฐาน
คุณภาพงานสูง สามารถแกไขปญหาในงานไดดี และพอใจในการทางานที่รับผิดชอบคนเดียว
สามารถทางานที่ยากและทาทาย ซึ่งบุคคลที่มีความตองการความสาเร็จในระดับที่ สูง มักจะเปนผูที่
มีความสามารถเฉพาะตัวจึงอาจไมสามารถเปนผูบริหารที่ดีได เนื่องจากผูบริหารจาเปนตองทางาน
รวมกับผูอื่น รับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น เนนใหผูอื่นมีสวนรวมและตองมีมนุษยสัมพันธสูง
3.2 ความตองการอานาจ (Need for Power) เปนความตองการมีอิทธิพลหรือควบคุม
พฤติกรรมผูอื่น หรือจูงใจใหผูอื่นมีพฤติกรรมที่ตนตองการ ซึ่งความตองการในอานาจแบงไดเปน
2 แบบคือ ความตองการอานาจเพื่อตนเอง คือ การใชอานาจเพื่อควบคุมใชประโยชนจากคนอื่นเพื่อ
ผลประโยชนของตนเอง และความตองการอานาจเพื่อสวนรวม คือ การใชอานาจเชิงสรางสรรค
เพื่อประโยชนขององคการหรือสวนรวม และเพื่อตองการใหสังคมยอมรับและชื่นชม
3.3 ความตองการมิตรสัมพันธ (Need for Affiliation) เปนความตองการมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น ตองการเพื่อนและมนุษยสัมพันธ บุคคลที่มีความตองการมิตรสัมพันธใน
ระดับสูง จะทางานรวมกับคนอื่นไดดี เปนมิตร มีความรวมมือที่ดีและหลีกเลี่ยงความขัดแยง แต
บุคคลที่มีความตองการมิตรสัมพันธในระดับสูงมักจะไมคอยประสบความสาเร็จในการบริหารมาก
นัก เพราะการมุงมนุษยสัมพันธจะทาใหเกิดความยุงยากในการตัดสินใจ เชน การเกรงใจกัน
แมคเคลแลนด (McClelland) กลาววา ความตองการทั้ง 3 ดาน สามารถเกิดขึ้นไดใน
เวลาเดียวกัน โดยสัดสวนในแตละดานจะแตกตางกัน
จากในทฤษฎีแรงจูงใจการทํางานดังกลาว ผูวิจัยไดสรุปเปน 16 องคประกอบยอย เพื่อ
ใชในการศึกษาปจจัยการสรางความสุขในการทํางาน ดังนี้
1. การบังคับบัญชา
2. นโยบายและการบริหาร
3. สภาพการทํางาน
4. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
5. ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา
6. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
7) ตําแหนงในบริษัท
8. ความมั่นคงในงาน
9. เงินเดือน
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10. ชีวิตสวนตัว
11. ความสําเร็จของงาน
12. การไดรับการยอมรับนับถือ
13. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน
14. ลักษณะของงาน
15. ความรับผิดชอบ
16. ความตองการมีอํานาจ
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เฮอรซเบิรก (Herzberg) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล โดยศึกษาวา
คนเราตองการอะไรจากงานคํา ตอบก็คื อบุคคลตองการความสุข จากการทํ า งาน ซึ่งสรุป ไดวา
ความสุขจากการทํางานนั้นเกิดมาจากความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจ
หรือความไมพึงพอใจในงานที่ทํา นั้นไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม
คือ ปจจัยจูงใจ(Motivational Factors)และปจจัยค้ํา จุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or
Hygiene Factors) ดังนี46้
1. ปจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให
คนชอบและรักงานที่ปฏิบัติเปนตัวกระตุน ทําใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการให
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความตองการ
ภายในของบุคคลไดดวย อันไดแก
1.1 ความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถ
ทํา งานไดเสร็จสิ้น และประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ การ
รูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสํา เร็จ
ของงานนั้น ๆ
1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ
ไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับ
นี้อาจจะอยูในรูปของการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่
กอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จการยอมรับ
นับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย
46

K.Herzberg Frederick, The Motivation to work (New York: John Wiley and
Sons), 1959), 54.
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1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตอง
อาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรคทาทายใหลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถกระทํา ไดตั้งแต
ตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับ
มอบหมาย ใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ไมมีการตรวจ
หรือควบคุมอยางใกลชิด
1.5 ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น
ของบุคคลในองคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มหรือไดรับการฝกอบรม
2. ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึงปจจัยที่
จะค้ําจุนใหแรงจูงใจ ในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลักษณะที่ไ ม
สอดคลองกับบุคคลในองคการบุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และเปนปจจัยที่มาจาก
ภายนอกตัวบุคคล ปจจัยเหลานี้ไดแก
2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานนั้น
ๆ เปนที่พอใจของบุคลากรที่ทํางาน
2.2 โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การที่
บุคคลไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลวยังหมายถึงสถานการณที่บุคคลสามารถ
ไดรับ ความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย
2.3ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน(Interpersonal
Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดตอไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจา ที่แสดง
ถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี
2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสั งคมที่มี
เกียรติและศักดิ์ศรี
2.5 นโยบายและการบริการ (Company Policy and Administration) หมายถึง การ
จัดการและการบริหารขององคการ การติดตอสื่อสารภายในองคการ
2.6 สภาพการทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน
เชน แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใช
2.7 ความเปนอยูสวนตัว (Personal life) ความรูสึกที่ดีหรือไมดี อันเปนผลที่ไดรับ
จากงานในหนาที่ เชน การที่บุคคลถูกยายไปทํางานในที่แหงใหมซึ่งหางไกลจากครอบครัวทําใหไม
มีความสุข และไมพอใจกับการทํางานในที่แหงใหม
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2.8 ความมั่นคงในการทํางาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความ
มั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคการ
2.9 วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถ
ของผูบังคับบัญชาในการทํางานหรือความยุติธรรมในการบริหาร
เคทเชี่ยน (Ketchian) การมีความสุขในการทํางานอาจทําใหองคการไดประโยชนอยาง
มากมายเทากับที่บุคลากรแตละคนจะไดรับซึ่งสิ้นเปลืองคาใชจายเพียงเล็กนอย แตผลดีที่ไดรับ
กลับมาอยางมากมายมหาศาล อันจะเปนผลดีตอทั้งองคการ การบริหารจัดการและตอบุคลากร
ดังตอไปนี้47
1. ประโยชนตอองคการ
1.1 การมีความสุขในการทํางานทําใหผลิตผลเพิ่มขึ้น คนที่มีความสุขในการทํางาน
เปนคนที่ทํางานไดผลิตผลมากกวา เมื่อเวลาผานไปความสามารถในการทํางานก็จะเพิ่มขึ้นความสุข
ไมเพียงแตพัฒนาปริมาณใหมากขึ้นแตเปนการเพิ่มคุณภาพ ดวยการทํางานอยางมีประสิทธิภาพการ
ทุมเทความตั้งใจทําใหดีที่สุดจากคุณคา ความเชื่อและความยึดมั่นผูกพันที่บุคคลมีใหกับงานนั้น
1.2 การมีความสุขในการทํางานทําใหความสามารถในการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจาก
ความสุ ข ทํ า ให ความสับ สนจากความเครี ยดและความไม แน นอนลดลง บุคคลจะหยุ ดความ
หวาดกลัวตอผลที่ตามมาจากการแกปญหา แทนการสรางปญหา และรูสึกดีเมื่อไดทํางานอยางดี
ที่สุด
1.3 การมีความสุขในการทํางานทําใหลูกคาไดรับประสบการณความสุข สิ่งหนึ่งที่
คนที่มีความสุขไดทําใหองคการมีความแตกตางในสายตาของลูกคาและชุมชน โดยคนที่มีความสุข
จะดูแลลูกคาอยางดี ดวยความสุขุมรอบคอบ ทั้งในสิ่งที่พูด ในน้ําเสียงที่ใชจะทําใหผูคนรูสึกดี และ
จะดึงดูดลูกคาใหมใหมาใชบริการ
1.4 การมีความสุขในการทํางานทําใหลดการขาดงานและการลาปวย เนื่องจาก
ความสุขมีความสัมพันธกับสุขภาพ คนที่มีความสุขมีแนวโนมที่จะปวยนอยกวา และหายปวยไว
กวา
1.5 การมีความสุขในการทํางานทําใหบุคคลมีพลังงานพรอมที่จะทํางานในสิ่งที่รัก
และความสุขสามารถสงผานไปยังผูอื่นได และพลังงานดังกลาวจะแผขยายไปทั่วทั้งองคการ
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1.6 การมีความสุขในการทํางานทําใหการสื่อสารดีขึ้น ซึ่งสิ่งสําคัญสําหรับการ
ดําเนินธุรกิจคือการสื่อสาร การสื่อสารที่ดีทําใหองคการประสบความสําเร็จ คนที่มีความสุขในการ
ทํางานสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา
1.7 การมีความสุขในการทํางานสงเสริมการทํางานเปนทีม การสงเสริมใหบุคลากร
มีความสุขเปนการเพิ่มความเขมแข็งใหความสัมพันธภายในกลุม จากประสบการณการใหความ
รวมมือในการทํางาน
1.8 การมีความสุขในการทํางานทําใหความยึดมั่นผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้นเมื่อ
บุคคลรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ และไดทํางานที่มีคุณคาใหแกองคการ
2. ประโยชนตอการบริหาร
2.1 การมีความสุขในการทํางาน ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมในการจัดการ เนื่องจาก
ผูคนไมไดถูกจูงใจดวยเงินเสมอไป แตถูกดึงดูดดวยความผูกพันที่บุคคลมีตองานทําใหองคการเปน
ผูนําในการแขงขัน
2.2 การมีความสุขในการทํางานทําใหองคก ารไดรับผลกําไรสูง เนื่องจากบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ การลาออกนอย และทําใหการทํางานเปนทีมดี
2.3 การมีความสุขในการทํางานทําใหวิสัยทัศนขององคการเปนจริง บุคคลจะ
คํานึงถึงและทําใหเปนจริงในการทํางานทุกวัน
2.4 การมีความสุขในการทํางานทําใหองคการเปนที่รูจักของสัง คม ภาพลักษณของ
องคการดี เปนที่ดึงดูดสําหรับบุคลากรที่มีความสามารถ
2.5 การมีความสุขในการทํางานทําใหบุคลากรเอาใจใสในการทํางาน มีแรงจูงใจใน
การทํางาน บรรยากาศในการทํางานดี และคุณภาพของงานพัฒนาขึ้นจากทัศนคติที่ดี บรรยากาศ
แหงความเปนเพื่อนทําใหผลิตภาพของงานเพิ่มขึ้น
2.6 การมีความสุขในการทํางานสงเสริมการบังคับบัญชาคนที่มีความสุขไมตอตาน
การบริหารจัดการ
2.7 การมีความสุขในการทํางานทําใหเพิ่มคุณคาการเปนผูนําโดยการใหโอกาส
บุคคลไดสรางสรรคความหมายของชีวิตที่มากกวาเงิน ตอทั้งตัวเอง และครอบครัว
3. ประโยชนตอตัวบุคคล
3.1 การมีความสุขในการทํางานทําใหมีความสุขตอเนื่องที่บาน เนื่องจากเมื่อเสร็จ
จากการทํางานกลับบานดวยความสุข การมีความสุขทําใหบุคคลมีสภาพจิตใจที่แข็งแรง การที่
บุคคลมีความสุขที่บานทําใหเขาไดพักผอนอยางเต็มที่และพรอมที่จะทํางานในวันใหม
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3.2 การมีความสุขในการทํางานทําใหการควบคุมอารมณดีขึ้น ทําใหทักษะในการ
ปรับตัวดีขึ้น และควบคุมตนเองไดดีขึ้น ทําใหมีความฉลาดทางอารมณ
3.3 การมีความสุขในการทํางานเพิ่มความสนใจในการทํางาน ทําใหแกปญหาไดดี
ขึ้น
3.4 การมีความสุขในการทํางานทําใหบุคคลรักงาน ความสุขในการทํางานทําให
สิ่งแวดลอมในการทํางานดีทําใหรักในสิ่งที่เขาทํา และไดรับประสบการณเกี่ยวกับความรูสึกรักงาน
ของตนเอง
3.5 การมีความสุขในการทํางานใหคุณคากับตําแหนงที่บุคคลดํารงอยู ทําใหรูสึกถึง
คุณคาในสถานะตําแหนงในการทํางาน และรูสึกดีเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบ
3.6 การมีความสุขในการทํางานทําใหมีความรูสึกปลื้มใจทําใหบุคคลรูสึกดีกับ
ตัวเอง ที่ไดทําสิ่งที่ดีใหกับองคการ เปนการสรางความแตกตาง
เคจีราฟท (Kjeruft) การมีความสุขในการทํางานกอใหเกิดผลดีซึ่งทําใหผลิตภาพในงาน
ดีขึ้นดวยเหตุผลดังนี48้
1. คนที่มีความสุขทํางานกับคนอื่นไดดี สนุกที่จะอยูในกลุมคนและมีความสัมพันธที่ดี
ในที่ทํางาน ซึ่งทําใหการทํางานเปนทีมดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน ทําใหลูกคาพึงพอใจ
2. ถาผลิตภาพขึ้นอยูกับความสามารถในการสรางสรรคความคิดใหม การที่บุคคลมี
อารมณดีในตอนเชาจะทําใหมีความคิดสรางสรรคในวันนั้น และเชนเดียวกับวันตอๆไป มันเปน
เหมื อ นกระบวนการจํา เมื่อ บุค คลรู สึก ดีทํ า ให ยื ด หยุ น ในการทํ า งาน ทํ า งานได อย า งราบรื่ น
มีความคิดที่ไมเหมือนใคร ซึ่งจะเปนตัวบมเพาะใหวันตอไปดีดวย
3. คนที่มีความสุขจะจัดการกับปญหาแทนการบนถึงปญหาโดยไมหาทางแกไข เมื่อคน
ไมชอบงาน ปญหาเล็กๆ ก็จะกลายเปนปญหาใหญ เปนการยากที่จะแกปญหาโดยปราศจากความ
เจ็บปวดทางใจ หรือการบนเปนสิ่งแรก เมื่อคนมีความสุขในการทํางานจะวิ่งเขาหาความวุนวายนั้น
แลวแกปญหา
4. คนที่มีความสุขในการทํางานมีพลังงานมากกวา และทํางานอยางมีประสิทธิภาพใน
ทุกสิ่งที่ทํา
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5. คนที่มีความสุขในการทํางานจะเปนคนที่มองโลกในแงดี คิดในทางบวก ซึ่งการมอง
โลกในแงดีทําใหประสบความสําเร็จและสรางผลงาน จากความเชื่อวาหากมีความเชื่อวาทําไดหรือ
ทําไมได มันจะเปนจริงตามนั้น
6. คนที่มีความสุขในการทํางานจะมีแรงจูงใจสูง ซึ่งจะทําใหผลิตภาพสูงตาม ความ
ยั่งยืนในการสรางแรงจูงใจในการทํางานคือ การมีความสุข และชอบในสิ่งที่ทํา
7. คนที่มีความสุขในการทํางานมักไมขาดงาน เนื่องจากการทํางานทําใหบุคคลมี
ความสุข ดังนั้นจึงไมขาดงาน ถาคนไมชอบงานที่ทํา ความเครียดและความเบื่อหนายจะทําใหเกิด
แผลในกระเพาะอาหาร มะเร็งหรือเบาหวาน จากกระทบของความเครียดในงานตอสุขภาพ เมื่อไม
ชอบงานที่ทําอยู
8. คนที่มีความสุขในการทํางานมีการเรียนรูไว เมื่อคนมีความสุขและผอนคลาย คนก็
พรอมที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ
9. คนที่มีความสุขมักมีความวิตกกังวลนอยในการทํางานผิดพลาด และทํางานผิดพลาด
นอย เนื่องจากการมีความรับผิดชอบ ยอมรับเมื่อเกิดความผิดพลาด เรียนรูจากความผิดพลาดนั้น
และพรอมที่แกไขในสิ่งที่ผิดพลาด
10. คนที่มีความสุขมีการตัดสินใจที่ดี จากการที่คนที่ไมมีความสุขในการทํางานอยูใน
ภาวะวิกฤติ มีมุมมองแคบ ไมมองภาพกวางใชสัญชาติญาณความอยูรอด ตัดสินใจโดยมองระยะสั้น
ในการตัดสินใจจะคํานึงเพียงสถานการณเฉพาะหนาที่ตัดสินใจเทานั้น ตางจากคนที่มีความสุข ซึ่ง
จะมีการตัดสินใจที่ดีกวาและใหความสําคัญกับงานมากกวา
จะเห็นไดวาการมีความสุขในการทํางานกอใหเกิดผลดีและประโยชนอยางมากมาย โดย
สามารถสรุปความสําคัญของความสุขในการทํางานไดดังนี้
1. ความสุขในการทํางานจะทําใหบุคคลอยากทํางาน และใชศักยภาพที่มีอยูในการ
ทํางานอยางเต็มที่ มีความตั้งใจ และมีความรับผิดชอบในการทํางาน ลดการขาดงาน ลดการลางาน
และลดการมาสาย ความสุ ข ในการทํ า งานเป น การเพิ่ ม ผลผลิ ต ของบุ ค คลทํ า ให อ งค ก ารมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ไดบรรลุเปาหมายขององคการ
2. การรับรูปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานจะทํา ใหหนวยงาน
สามารถนําไปใชในการสรางปจจัยเหลานั้นใหเกิดขึ้นเพื่อเปนประโยชนตอการทํางาน
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กาวินและเมสัน (Gavin and Mason) กลาวถึงความสุขวา เปนผลจากความรูสึกภายใน
ตนของแตละคน เปนผลทําใหเกิดความรูสึกทางบวก เชน ชื่นชอบ พึงพอใจ ความสุขประกอบดวย
3 องคประกอบ คือ49
1. ความมีอิสระคือบุคคลมีความสามารถที่คิดและเลือกในสิ่งที่ตองการและอํานาจ
เสรีภาพในการตัดสินใจ ทําใหตนมีความพึงพอใจในชีวิต สามารถควบคุมและกําหนดการกระทํา
ของตนใหตอบสนองความสุขของตน
2. ความรูเปนผลสําคัญในการตัดสินใจในสิ่งที่ตองการไดถูกตอง รูวาควรใชความรู
อยางไร เกิดความคิดเชิงสรางสรรคและใชความรูใหเกิดประโยชน มีการติดตอสัมพันธกับบุคคล
อื่นเกิดการยอมรับและไววางใจจากบุคคลรอบขาง
3. ความสามารถเปนลักษณะเฉพาะตัวของแตละบุคคล สามารถฝกฝนไดดวยการจัด
อบรมตางๆ ใหเกิดความรูความชํานาญ สงเสริมใหเกิดวิสัยทัศนและประสบการณที่กวางขวางขึ้น
ประเวศ วะสี ไดเสนอวิธีการที่จะสรางความสุข โดยการทําความเขาใจ 8 เรื่อง ซึ่งทั้ง 8
เรื่อง ตางมีความสัมพันธ50 คือ
1. การเขาถึงธรรมชาติ ถาเขาถึงธรรมชาติเมื่อไร ก็จะมีความสุข ธรรมชาติเปนสิ่งที่
ยิ่งใหญทั้งในตัวเราและอยูนอกตัวเรา ธรรมชาติทั้งจักรวาลลวนมีความสัมพันธและเกื้อกูลกันการ
ทําลายธรรมชาติ คือ การทําลายตนเอง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการที่มนุษยเผาผลาญปาก็ยอนกลับมา
ทําลายมนุษย เปนสัจธรรมที่พบเห็นอยูทุกวัน ถาเราเขาถึงตรงนี้ไดก็เรียกวาเราหลุดพนจากความบีบ
คั้น หลุดพนจากความมีตัวตน
2. การออกกําลังกาย เมื่อออกกําลังกาย Endorphin หลั่งก็ทําใหมีความสุข เวลามี
ความเครียด พอไปวิ่งก็หายเครียด เพราะ Endorphin หลั่งทําใหมีความสุข หายเครียด เกิดความรูสึก
ที่ดีตอผูอื่น
3. การทํางาน ถาคนมีศิลปะในการทํางาน มีเทคนิคก็จะทําใหมีความสุขกับการทํางาน
เราทํางานทุกวันมีความสุขเกิดขึ้นทุกวันก็จะทํา ใหรักและผูกพันในงาน เกิดฉันทะ พอมีฉันทะใน
งานก็มีความสุขแลว เพราะเปนการทํางานดวยความรัก ทํางานดวยจิตใจ ทํางานเพื่องานไมวางาน
นั้นจะเปนงานอะไร
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J.H .Gavin, and Mason, R.O. “The virtuous organization” The value of
happiness in the workplace” (Oganization Dynamic 2004): 379-392.
50
ประเวศ วะสี, “เคล็ดลับสรางสุขในการทํางาน,” จดหมายขาวชุมชนคนรักสุขภาพ:
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, (2553ก). 7(111), 7.
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4. การเรียนรู คนเราตองเรียนรูอยูตลอดเวลา ถาบรรยากาศการเรียนรูมีความสุขก็จะเกิด
ความสุขจากการเรียนรู
5. มีความเมตตา พยายามแสดงความกรุณา ความเมตตาหรือความเอื้ออาทรตอผูอื่น มี
จิตใจปรารถนาที่อยากชวยเหลือ อยากทําประโยชนใหกับคนอื่น มีจิตที่อยากจะใหไมใชพยายามแต
จะแสวงหากําไรจากคนอื่น คนใดที่มีจิตที่คิดจะรับจากผูอื่นจะหาความสุขความสงบไดยาก เพราะ
ถาไมไดหรือไดอยางเรานึกหวัง ก็จะทําใหจิตใจกังวล เปนทุกข แตขณะเดียวกันจิตที่คิดจะใหจะมี
ความอิ่มใจ พอใจ สบายใจเบาใจเปนสุขยิ่ง
6. ความเปนชุมชน มนุษยเปนสัตวสังคม จะรวมตัวกันอยูเปนชุมชน อยูเปนสังคม เมื่อมี
การรวมกลุมกันก็จะมีการพูดคุยสื่อสารสนทนากัน แลกเปลี่ยนความคิดและความรูสึกกันเมื่อได
พูดคุยกันก็จะเกิดความเอื้ออาทรตอกัน ความผูกพัน เกิดการเรียนรูรวมกัน
7. ความงามหรือความสุนทรีย จิตใจที่มีความงาม จิตใจที่คิดและรับรูสิ่งตางๆ ในทาง
สุนทรีจะเปนจิตที่มีแตความสุข สังเกตไดจากเวลาเราเห็นสิ่งสวยๆ งามๆ หรือ ดูหนังฟง เพลงเพราะ
ที่เราชื่นชอบจะเกิดความสุขทางใจ อิ่มเอมใจ ความจริงแลวความงามหรือความสุนทรีมีอยูทั่วไป
ตามธรรมชาติ ตนไม แมน้ํา ภูเขา ทะเล ฯลฯ ลวนแตมีธรรมชาติที่สวยงามทั้งนั้น
8. การเจริญสติ หรือการทําสมาธิเปนสุขสงบ จิตใจที่ปราศจากการปรุงแตง บุคคลที่
เจริญสติหรือเจริญสมาธิอยางสม่ํา เสมอจะดูสีหนาทาทางอิ่มบุญ ใครเขาใกลก็จะรูสึกสบายใจ
ความรูสึกที่มีความสุข ซึ่งเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาในแตละบุคคลและมีความแตกตางกัน
ไปตามการรับรูของแตละบุคคล
นอกจากนี้ การเสริมสรางความสุขในการทํ า งานยัง สามารถประยุกตใชความเป น
นามธรรมของแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งแรงจูงใจในการทํางานประกอบดวยสวนประกอบที่สาคัญ
3 ประการ ไดแก
1. แรงจูงใจจะเกี่ยวของกับการผลักดันการกระตุนใหบุคคลมีพฤติกรรมตามที่ตองการ
2. แรงจูงใจเกี่ยวของกับการผลักดันใหเกิดพฤติกรรมตามที่ตองการเพื่อใหบรรลุเป า
หมายที่กําหนดไว
3. แรงจูงใจจะบอกใหผูบริหารทราบไดวาพฤติกรรมดังกลาวที่ตองการใหเ กิดขึ้นนั้น
จะตองไดรับปจจัยสนับสนุนอยางไรบาง
ดังนั้นแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานจะเริ่มจาก
1. การที่บุคคลเกิดความตองการซึ่งอาจจะเปนความตองการทางกายภาพ หรือความ
ตองการทางดานจิตใจ
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2. ความตองการดังกลาวกอใหเกิดแรงจูงใจในการกระทํา เพื่อใหสามารถตอบสนอง
ความตองการ
3. ความสามารถในการบรรลุผลสาเร็จตามเปาหมาย
วิทยา นาควัชระ กลาววา การที่จําทําใหชีวิตประสบความสุขและความสําเร็จมากขึ้น
ประกอบดวย51
1. ความตั้งใจจะมีชีวิตอยู
2. ความรักเพื่อนมนุษย
3. ความคิดฝนจินตนาการและความหวังดี
4. ความเชื่อและความศรัทธาที่ดีตอชีวิต
5. ความขยัน
6. รูจักวิเคราะหจุดดีและจุดดอยของตนเอง
7. ความคิดที่เหมาะสมถูกตองทั้งในยามชนะและลมเหลว
8. การลดความกลัว ลดความอาย
9. การสรางมิตร สรางพวก
10. ฉลาด มีลักษณผูนําในทุกสถานการณ
11. ความกตัญู กตเวที
12. รูจักบริหารเวลา
13. การสรางความเชื่อมั่นใหตัวเอง
14. การอดออม ประหยัด
15. การมีบุคลิกดี มีมาดดี
16. การมีจิตใจจดจอแนวแน
17. การมวินัยในตนเอง
18. ความเปนคนใจกวาง
19. ความถอมตน
20. การไมยอมเสียเวลามากนักกับสิ่งที่ไมดีและคนที่ไมดีกับเรา
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วิ ท ยา นาควั ช ระ, เคล็ ด ลั บ ความสุ ข และความสํ า เร็ จ (กรุ ง เทพฯ: หอรั ต นชั ย
การพิมพ, 2549), 85.
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ชาญวิทย วสันตธนารัตน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ(สสส.)ได
นําเสนอแนวทางการสรางองคการแหงความสุข (Happy Workplace) โดยประกอบดวยความสุข 8
ประการ และกอใหเกิดสุขภาวะที่มี 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งมีอยู 3 สวนใหญๆ
คือ ความสุขของคน ความสุขของครอบครัว ความสุขของสังคม การสรางความสุขในที่ทํางาน จะ
ทําใหบุคลากรมีความสุขดํารงชีวิตอยางเหมาะสม มีความสัมพันธที่ดีในหมูเพื่อนรวมงาน เกิด
บรรยากาศในการทํางานที่ดี มีแรงจูงใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องคการเองก็จะไดรับ
ประโยชนจากการมีบุ คลากรกระตือรือรนเปย มไปดวยพลังแหงความคิด และการเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงาน โดยแบงออกเปน52
1. ความสุขทางกาย (Happy Body) ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ
ซึ่งเกี่ยวของกับการรูจักใชชีวิตเปนสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปนอยู
2. น้ําใจงาม (Happy Heart) ความมีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกันในองคการเปนสิ่ง
สําคัญ เชื่อวาไมมีใครอยูไดคนเดียวในโลกนี้ เราตองรูจักการแบงปน และตองรูสึกวาเมื่อคิดถึงคน
อื่นก็มีความสุขใจเกิดขึ้น
3. ผอนคลาย (Happy Relax) ตองรูจักการผอนคลายตอสิ่งตางๆ ในการดําเนินชีวิตไมวา
จะเปนการทํางาน หรือการใชชีวิต ตองรูจักปลอยวางตองมีคําวา หยุด เพื่อจะมีสติแลวคิดเดินตอไป
4. พัฒนาสมอง (Happy Brain) ความสุขจากการไดเรียนรู พัฒนาสมองตัวเองจากแหลง
ตาง ๆ นําไปสูความเปนมืออาชีพ และความกาวหนาในการทํางาน คนเราเรียนเพื่อรูมีปญญา
กาวหนาในชีวิตเปนสิ่งสําคัญ อนาคตกาวหนา เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง ความตองการตาง ๆ ของ
มนุษยมันเกิดจากการเรียนรูพัฒนาตนเอง
5. ศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul) ความศรัทธาศาสนา และศีลธรรมในการดําเนิน
ชีวิต ความสุขของคนทํางานเกิดไดจากธรรมะ จริยธรรม ความซื่อสัตย เปนสิ่งสําคัญของมนุษยทุก
คนที่องคการตองสราง
6. ปลอดหนี้ (Happy Money) มีเงินรูจักเก็บรูจักใช ไมเปนหนี้ ถาเชื่อวาหาความสุขดวย
เงินไมมีวันพอ เงินสําคัญแตไมใชที่สุด เพราะบางครั้งเงินไมสามารถตอบสนองความสุขใหคนได
จริง ๆ แลวสุขไมไดอยูที่ไหนอยูที่รูจักพอ
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ชาญวิทย วสันตธนารัตน, องคกรแหงความสุขดวยความสุข 8 ประการ (กรุงเทพฯ:
หมอชาวบาน, 2551), 18-25.
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7. สรางความสุขจากการมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) ครอบครัวที่เขมแข็งยอมเปน
ครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง ความสุขที่ใหกับคนในครอบครัว ไมวาจะเปนพอ เปนแมญาติผูใหญ
บุตร ภรรยา หรือหลาน คือการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหครอบครัว
8. ความสุขที่เกิดจากสังคม (Happy Society) สังคมดีจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีความรักความ
สามัคคี เอื้อเฟอตอคนในชุมชน คนทํางาน ที่พักอาศัยขอเสนอเหลานี้ไดรับการสนับสนุนจากการ
วิจัยพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน อาจมีองคประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสุขอีกไดแก การบรรลุความ
ปรารถนาแหงตน เชน บรรลุยังเปาหมายในชีวิต การมีความเจริญงอกงาม มิติของความสุขภายใน
จิตใจที่มีความใกลเคียงกันคือ การไดใชเวลาวาง การมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอันเปนที่รัก เชน
สามี ลูก เปนตน หรือการดื่มด่ําไปกับความงามของธรรมชาติ
กฤติน กุลเพ็ง กลาววาแนวทางในการสรางความสุขในการทํา งาน โดยการบริหาร
ตนเองเพื่อไมใหเกิดความเครียด ซึ่ง ไดใหขอเสนอแนะไวดังตอไปนี้53
1. การแกปญหาอยางถูกวิธี การทํางาน ยอมมีปญหาเปนธรรมดา อยาแกปญหาโดยการ
ใชอารมณจะทําใหเครียดมากขึ้น ควรเริ่มตนแกปญหาที่สาเหตุ เรียนรูที่จะแกปญหาอยางเหมาะสม
เพราะเมื่อแกปญหาได ก็จะสบายใจ หายเครียด
2. การบริหารเวลาอยางเหมาะสม จะชวยใหการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีเวลาเหลือ
สําหรับการพักผอน และครอบครัวทําใหเครียดนอยลง ควรทบทวนดูวาใชเวลาแตละวันไปกับเรื่อง
ใดบาง เพื่อการจัดแบงเวลาใหเหมาะสม ทั้งการทํางาน สังสรรค ครอบครัวและการพักผอน ลอง
สังเกตเพื่อนรวมงานที่บริหารเวลาไดดีและลองทําตามดูอาจชวยในการบริหารเวลาของตนเองได
3. การปรับเปลี่ยนความคิด สวนหนึ่งมาจากความคิดของคนเรานั่นเอง ถาเรารูจัก
ปรับเปลี่ยนความคิดในแงมุมใหมจะชวยใหเครียดนอยลง ถารูสึกตัวเองคิดมากหาทางออกไมได
ควรหยุดคิดสักพัก คิดใหยืดหยุนมากขึ้นกวาเดิม คิดอยางมีเหตุผล คิดอยางที่คนอื่นคิดและคิดถึงคน
อื่นบาง
4. การพักผอนหยอนใจ หลังเลิกงานแลวควรไดพักผอนหยอนใจบาง เพื่อผอนคลาย
จิตใจทําใหพรอมที่จะกลับไปทํางานอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมพักผอนหยอนใจมีอยูมากมาย
ควรเลือกตรงขามกับงานประจํา เชน งานประจํานั่งโตะทั้งวันยามวางควรทํา กิจกรรมกลางแจง
เคลื่อนไหวรางกายหรืองานประจํา เปนผูใหบริการ ยามวางควรใหผูอื่นบริการเราบาง
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กฤติน กุลเพ็ง, การสรางความสุขในชีวิตและการทํางาน, เขาถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2555,
เขาถึงไดจาก http://www.thaijobcenter.com/id_board.php?qid=227
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5. การรูจักยืนยันสิทธิของตน ความเครียดอาจเกิดจากการยอมอ อนขอ เกรงใจผูอื่นมาก
เกินไป รูจักยืนยันสิทธิของตนเองบาง จะทําใหเปนตัวของตัวเองและเปนที่เกรงใจตอผูอื่น สิทธิที่
ควรรักษา คือ สิทธิที่จะปฏิเสธอยางมีเหตุผล สิทธิที่จะทํางานดวนของตนใหเสร็จกอน สิทธิที่จะไต
ถามเพราะความไมเขาใจ สิทธิเปลี่ยนใจเมื่อไดขอมูลใหม
6. การสรางความเขมแข็งทางจิตใจ จิตเปนนาย กายเปนบาว จิตใจที่เขมแข็งจะชวยให
เอาชนะความเครียดได การสรางเขมแข็งทางจิตใจโดยสรางความเชื่อมั่นใหตนเอง พัฒนาปรับปรุง
ตัวเองเขาใจชีวิตวา ไมมีอะไรแนนอน ไมยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไป อยาลืม
สรางความอบอุนในครอบครัว เพราะครอบครัวเปนกําลังใจที่สาคัญในการตอสูกับอุปสรรค
7. การสรางสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน การที่ผูรวมงานมีความสัมพันธที่ดีตอกัน
รวมมือกันในการทํา งาน จะทําใหเกิดความอบอุนมีกาลังใจ และสนุกสนานกับงานมากกวาการ
ทํางานโดยลําพัง การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน สามารถทําไดโดยเอาใจเขามาใสใจเราอยู
เสมอ
8. การแสดงอารมณอยางเหมาะสม การเก็บอารมณที่ไมดีเอาไวและการแสดงอารมณที่
ไมเหมาะสมทํา ใหเกิดความเครียด ควรฝกควบคุมอารมณคิดกอนทํา ทําอยางเหมาะสมจะไดไมเกิด
ปญหาภายหลัง เมื่ออารมณดี ควรแสดงออกดวยการยิ้ม พูดเลน ฮัมเพลง เพื่อใหคนใกลชิดรูสึกดี
ดวย อยางพูดหรือทําอะไรลงไป หลบจากสถานการณและหายใจลึกๆ ไตรตรองผลที่จะตามมา จะ
ทําใหมีสติเครียดนอยลง
9. การออกกําลังกาย เมื่อรูสึกเครียดจากการทํา งาน การออกกําลังกายจนเหนื่อยและ
เหงื่อออกจะชวยคลายเครียดได หลังเลิกงานหรือในวันหยุดควรออกกํา ลังกายหรือเลนกีฬากับกลุม
เพื่อนจะรูสึกสนุกสนานและเพลิดเพลินยิ่งขึ้น การชวยกันทํางานบานในวันหยุดก็ถือวาเปนการออก
กําลังกายที่ดีและชวยกระชับความสัมพันธในครอบครัว
10. การพูดอยางสรางสรรค จะชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการทํา งาน สวัสดี ขอโทษ
ขอบคุณ เปนประโยคที่ควรพูดติดปาก แสดงถึงการมีมารยาทและเปนเสนหแกผู พูดหมั่นพูดชมเชย
ไตถามทุกขสุข ใหกําลังใจ ประสานความเขาใจ เพื่อลดความขัดแยงในการทํางาน จะชวยตัดปญหา
ลดความเครียด
อภิชัย มงคล และคณะ ศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคํา วาความสุขและสุขภาพจิต
ในบริบทขอสังคมไทย พบวาสุขภาพจิตจากการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย และความสุขใน
มุมมองของพุทธศาสนา เปนเรื่องเดียวกัน จากการทบทวนความหมายของคํา วา ความสุขและ
องค ประกอบหรือลัก ษณะของความสุขในมุ มมองของพุ ทธศาสนาจะเห็นไดวา ใหความหมาย
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เชนเดียวกันกับ สุขภาพจิต ดังคํากลาวที่วาความสุขคือสุขภาพจิตที่เปนปกติดี สุขเพราะจิตปกติ54
และเมื่อพิจารณาความสุขวามี 2 แบบ คือความสุขจากภายในตนเองและความสุขที่ไดจากภายนอก55
ก็สอดคลองกับองคประกอบของผูมีสุขภาพจิตดีในดัชนีชี้วัดเรื่องที่เกี่ยวของกับตนเอง เปนความสุข
หรือสุขภาพจิตดีที่เกิดขึ้นภายในตนเอง สวนองคประกอบที่ 4 เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
ภายนอกที่มากระทบหรือสงผลภาวะจิตใจของตนเองจึงอาจกลาวไดวาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตก็จําแนก
ไดวามีความสุขที่เกิดขึ้นได 2 แบบ สาหรับความสอดคลองขององคประกอบทั้ง 4 หมวดในดัชนีชี้
วัดสุขภาพจิตหากพิจารณารายหมวดจะเห็นไดวาสอดคลองดังนี56้
องคประกอบที่ 1 สภาพจิตใจเกี่ยวของกับการมีสุขภาพดี ซึ่งสอดคลองกับประโยชนสุข
ระดับที่ 1 ของทานพระธรรมปฎก และสอดคลองกับทานพระธรรมโกศาจารย ที่กลาววาชีวิตคนเรา
ตองการความสุขทั้งกาย ใจ และทางอารมณ
องคประกอบที่ 2 สมรรถภาพของจิตใจ จะเกี่ยวของเมื่อบุคคลเผชิญปญหาสามารถ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทาใหชีวิตมีความสุขสามารถมีสัมพันธภาพที่ดีกั บเพื่อนๆ และดําเนินชีวิต
ไดดวยตนเองซึ่งสอดคลองกับประโยชนสุขระดับ 1, 2 และ 3 ของทานพระธรรมปฎก ในดานการมี
มิตรสหายการแกปญหาที่เกิดขึ้นได ทาใหชีวิตเปนอยูดวยดี และไมหวั่นไหวตอความทุกขที่มีอยูใน
ธรรมชาติ ไมใหกระทบ กระทั่งบีบคั้นจิตใจของตนเองได ถือวาเปนผูมีความสุขอยูกับตนเอง
ตลอดเวลา
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทานพระธรรมโกศาจารย ที่กลาววาสุขเพราะจิตปกติรูวา
อะไรเกิดขึ้นก็คือรูวาถามีอะไรมากระทบตนเอง เชนปญหาตางๆ ที่มากระทบก็สามารถรักษาจิตใจ
ใหปกติได
องคประกอบที่ 3 คุณภาพของจิตใจ ครอบคลุมถึงความเมตตา กรุณา การนับถือตนเอง
ประสบการณชีวิตที่มีคาตอจิตใจ ความเสียสละ และอื่นๆ สอดคลองกับทานพุทธทาสภิกขุ ซึ่งได
กลาววา ความสุขเกิดขึ้นไดเพราะ ไมเบียดเบียน หรือไมเห็นแกตัว ก็คือการเสียสละ เมตตากรุณา
นั่นเอง และสอดคลองกับทานพระธรรมปฎกที่กลาววาประโยชนสุขระดับที่ 2 คือเปนเรื่องของ
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ปญญานันทภิกขุ, ความสุขที่บา (กรุงเทพฯ: ธรรมสภา, 2534), 54.
55
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมม, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543), 52.
56
อภิชัย มงคลและคณ, การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (ระดับ
บุคคล) (ขอนแกน: คลังนานาวิทยา, 2544): 78–90.
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คุณธรรม ความดีงาม การมีความสุขที่เกิดจากความมั่นใจในคุณคาของชีวิต การบาเพ็ญประโยชน
ชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนมนุษย ความมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามที่เปนหลักของจิตใจ
องคประกอบที่ 4 ปจจัยสนับสนุน สอดคลองกับทานพระธรรมปฎกที่กลาววา ความสุข
อีกแบบ คือความสุขที่ไดจากภายนอก ก็คือสิ่งที่แวดลอมรอบตัวเรานั่นเองไมวาจะเปนบุคคล หรือ
สิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอความสุขของบุคคล
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน
จากการทบทวนงานวิจัย ที่เกี่ ยวของกั บความสุขในการทํ างาน ผูวิจัยไดสรุป งานที่
เกี่ยวของกับการศึกษาในครั้งนี้ โดยแยกเปน 3 ปจจัย ดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคล
อายุ เปนปจจัยที่มีลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล มีความสัมพันธกับพัฒนาการทาง
รางกาย จิตใจ อารมณ สติปญญาและสังคม ของแตละบุคคล มีสวนสงเสริม ความสุขในการ
ทํางาน57 สอดคลองกับแคลแลนด (Kalland Cavanaugh) ที่กลาววา58 บุคคลที่อยูในวัยผูใหญจะมีวุฒิ
ภาวะสมบูรณเต็มที่ หากบุคคลมีขั้นตอนในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีเรื่อยมา บุคคลวัยนี้จะเปนผูที่
ไดรับความสําเร็จในชีวิตสูงสุดจะยอมรับความจริง มีความรับผิดชอบ และพึงพอใจในฐานะชีวิต
สวนตัว และการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขมากกวาผูที่มีอายุนอย เชนเดียวกับ
พนิดา คะชา ที่อธิบายไววาอายุมีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางานของพยาบาล
ประจําการ (r = .232) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0159 เชนเดียวกับ อรุณี อุนหะวรากร และ
ชีวนันท พืชสะกะ พบวาอายุมีความสัมพันธกับการมีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สติปญญาและสังคม ซึ่งมีสวนสงเสริมความสุขในการทํางาน 60 และการศึกษาของจงจิต เลิศวิบูลย
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E.Diener, New direction in Subjection Well – Being: The science of happiness
and Proposal for a national index (The American Psychologist Association, 2000), 34–43.
58
Kall,V.R. &Cavanaugh,C.J, Human Development (California: Brooks/Cole
Publishing Company, 1996), 63.
59
พนิดา คะชา, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนย ในเขตภาคตะวันออก” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 63.
60
อรุณี อุนหะวรากร, “ความสุขจากการเสียสละ” (งานนิพนธเศรษฐศาสตรหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2549), 58.

75
มงคล พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุมีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางานของ
พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ (r = .178) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .0561 เชนเดียวกับ การศึกษาของ นันทพร บุษราคัมวดี และยุวมาลย ศรีปญญาวุฒิศักดิ์ ที่
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของพยาบาล โรงพยาบาลนครนายก(r = .191)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา อายุ มีความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน62
สถานภาพสมรส เปนปจจัยที่มีบทบาทตอความสุขในการทํางานของบุคคล กลาวคือ
สถานการณในครอบครัวที่แตกตางกันนั้นมีผลตอความสุข ซึ่งพบวา ปที่มีการแตงงานนั้นจะเปนป
ที่มีความสุขที่สุด หลังจากปแรกก็จะเกิดความเคยชิน ปตอไปก็จะมีความสุขนอยลงเล็กนอยแตก็
ยังคงความสุขมากกวาเมื่อสี่ปกอนที่จะแตงงาน ประโยชนของการแตงงาน นอกจากจะเปนผูใหและ
ผูรับความรักแลว ยังเกิดการแบงปนทรัพยากรซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน63
เลยาด(Layard) ซึ่งจากการศึกษาของ ลูคัส(Lucas et al.) ที่ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของภาวะ
ความสุขจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสถานภาพสมรส พบวา การเปลี่ยนแปลงของสถานภาพ
สมรสมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงดานความพึงพอใจในชีวิตบั้นปลาย และผูที่มีคูสมรสจะ
มีความสุขมากกวาผูที่ไม ไดส มรส และยังมีผลตอความพึ งพอใจในการทํางานอีก ดวย 64 ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ เกษิณี ขาวยั่งยืน ที่ศึกษาปจจัยดานชีวสังคม และจิตลักษณะบาง
ประการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาล และความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในหออภิบาลผูปวยหนัก โรงพยาบาลศูนย พบวา พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสคูมี
ความพึงพอใจในงานสูงกวาพยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสโสด เนื่องจากคนที่มีคูสมรสจะ
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จงจิต เลิศ วิบูล ยม งคล, “ความสัม พั นธระหวางป จจัย สวนบุคคลการไดรับ การ
เสริมสรางพลังอํานาจในงาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 85.
62
นันทพร บุษราคัมวดี และยุวมาลย ศรีปญญาวุฒิศักดิ์, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุข
ในการทํางานของโรงพยาบาลนครนายก,” วารสารการพยาบาลและการศึกษา (2551): 63–77.
63
R.Layard, Happiness: Lessons from a New Science (London and New York:
Penguin, 2005), 33.
64
R.E.Lucas,Clark, A.E., Georgellis, Y., and Diener, E., "Reexamining adaptation
and the set point model of happiness: Reaction to changes in marital status” Journal of
Personality and Social Psychology, (2003), 527–539.

76
ไดรับการสนับสนุนจากคูสมรสมีที่ระบายความคับของใจจากการทํางาน ชวยเหลือกันและกันใน
การตัดสินใจในการแกไขปญหา สถานภาพสมรสมีความเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตการทํางาน65 และ
จากการศึกษาของจงจิต เลิศวิบูลยมงคลพบวา สถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความสุขในการ
ทํางานของพยาบาลประจําการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0566 และ Kimand McKenry
(2002) พบวา ผูมีสถานภาพสมรสคูมีความสุขมากกวากลุมอื่นๆ67
ประสบการณในการทํางาน เปนปจจัยสวนบุคคลที่มีสวนทําใหเกิดความพึงพอใจใน
การทํางาน และสามารถทํางานไดอยางมีความสุข บุคคลที่ทํางานมานานมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนง
ที่สูงขึ้นทําใหเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งพยาบาลที่ทํางานมานานจะมี
ทักษะ และความชํานาญในการปฏิบัติการทางคลินิกทําใหเกิดการเรียนรูและมีประสบการณมากขึ้น
สามารถเขาใจปญหาไดดีทําใหมั่นใจในการตัดสินใจในงาน 68อรวรรณ ลิขิตพรสวรรคและคณะ
ประกอบกับการฝกอบรมเพิ่มเติมโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูนั้นเปนการอบรมเฉพาะเรื่องที่ตรงกับ
งานเปนการเพิ่มประสบการณในการทํางาน69บูเย็น (Booyen )และชวยใหบุคคลสามารถประเมิน
สถานการณแยกแยะไดวาอะไรคือปจจัยที่ชวยใหการปฏิบัติงานดีขึ้น ซึ่งจะชวย ลดภาวะเครียดไดดี
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เกษิณี ขาวยั่งยืน, “ปจจัยดานชีวสังคมและจิตลักษณะบางประการที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติการพยาบาลและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหออภิบาล
ผูปวยหนัก โรงพยาบาลศูนย” (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต,สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2546), 112.
66
จงจิต เลิศวิบูลยมงคล, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลการไดรับการ
เสริมสรางพลังอํานาจในงาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 125.
67
H.K. Kim, and McKenry, P.C., “The relationship between marriage and
psychological well – being” Journal of Family Issues, (2002), 23(8), 885–911.
68
อรวรรณ ลิขิตพรสวรรค และคณะ, ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผาสุกใน
ครอบครัวของพยาบาลสาธารณสุข สํานักอนามัย (กรุงเทพฯ: วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 2553),
1–20.
69
S.W. Booyen, General management approach (In S.W. Booyen (Ed.).
Dimensions of Nursing Management. Kenwyn: Juta & Co.Ltd,ฒ 1993), 158.

77
ขึ้น70ภัทรา เผือกพันธแสดงถึงประสบการณในการทํางานมีสวนเกี่ยวของกับความพึงพอใจในงาน
ของบุคคลที่ทํางานนานจนมีความรูความชํานาญในงานมากขึ้น 71ปรียาพร วงศอนุตรโรจน และ
เมื่อทํางานไปนานๆ คนจะเรียนรูสิ่งใหมๆ มากขึ้น มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 72เสนาะ ติเยาว
สอดคลองกับการศึกษาของ รุงนภา พูนนารถ ที่อธิบายไววา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (r = .150) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0573
เชนเดียวกับ จิราภรณ แพรตวน พบวา ประสบการณในการทํางานของพยาบาลที่แตกตางกัน
มีความพึงพอใจในงานแตกตางกัน ซึ่งความพึงพอใจในงานเปนมิติของความสุขในการทํางาน74
ตําแหนงในการปฏิบัติงาน ตําแหนงทางการพยาบาลมักจะไดรับการพิจารณาจากระดับ
สมรรถนะ สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพเปนคุณลักษณะ ความรู ความสามารถ ความถนัดและทักษะ
การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลตามบทบาทหน า ที่ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ ซึ่ ง เป น ผลจากการฝ ก อบรม
ความสามารถ และประสบการณ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ และพลเรือน ดําเนินการ
ปฏิรูประบบจําแนกตําแหนง และคาตอบแทนใหม โดยคํานึงถึงสมรรถนะของบุคคลผูดํารง
ตําแหนงควบคูกับหลักคางานที่ปฏิบัติ เพื่อใหสวนราชการสามารถสรรหา และแตงตั้งขาราชการ
ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมที่สุดเขาปฏิบัติงานในตําแหนง สงเสริมใหขาราชการมีความกาวหนา
ในวิชาชีพมีโอกาสสรางผลงานสงเสริมการพัฒนาตนเอง และใหโอกาสเรียนรูงานที่หลากหลาย
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ภั ท รา เผื อ กพั น ธ , “ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คลลั ก ษณะงานการ
บริหารงานแบบมีสวนรวมของหัวหนาหอผูปวยกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลประจําการ
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธการบริหารการ
พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 136.
71
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ. พิมพดี, 2547),
65.
72
เสนาะ ติเยาว , หลั กการบริหาร, พิ ม พ ครั้ง ที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํา นัก พิ ม พ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 47.
73
รุงนภา พูนนารถ, “คุณลักษณะของงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาล พญาไท 2” (วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชา
การบริหารโรงพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542), 146.
74
จิราภรณ แพรตวน, “ความเครียดและความพึงพอใจในงานของบุคลากรพยาบาลใน
โรงพยาบาล สังกัดสํานักการแพทย ” (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2543), 156.

78
บุคลากรพยาบาลมีโอกาสพัฒนาความรูความสามารถ และความกาวหนาในงานซึ่งผลที่ตามมา
คือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีกําลังใจในการทํางาน มีความพึงพอใจในงาน75 เกิดความสุขกับงาน
ที่ปฏิบัติที่รับผิดชอบ ซึ่งมีผลทําใหพยาบาลมีพฤติกรรมการทํางานที่ดี ไดแกมีความกระตือรือลน
ในการทํางาน มีความมุงมั่นอุทิศตนให กับงานเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพเมื่อมีความพึ งพอใจในสถานะ หรือสภาพที่ ตนเองเป นอยู ส ามารถดําเนินชี วิต
ใหตนเองมีความสุขในศักยภาพหรือบทบาทในการทํางานของตนเองไดและความสุขในการทํางาน
ย อมเปน ความปรารถนาของบุ คลากรในทุ ก ระดับ บุ ค คลที่ มี ตําแหนง หนา ที่ก ารงานที่ ดีจะรูสึ ก
ภาคภูมิใจ พึงพอใจในงานเปนที่ยอมรับของสังคม รูสึกมั่นคงในชีวิตและการมีตําแหนงหนาที่
การงานที่ดีแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการทํางานของบุคคล ซันเดอร (Sanders)76 จากผล
การศึกษาของ นภัชชล รอดเที่ยง พบวา ตําแหนงทางการบริหารมีความสัมพันธกับความสุขในการ
ทํางานของบุคลากรที่สังกัดศูนยอนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข และศูนยวิจัย ความสุขชุม ชน 77ทํา การศึก ษาเรื่องประเมินความสุขของคนทํางาน
กรณี ศึ ก ษาประชาชนอายุ 18-60 ป ที่ ทํ า งานในสถานประกอบการและองค ก รธุ ร กิ จ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาความสุข ในการทํางานมีความแตกตา งกันไปตามตําแหนงหนาที่โดย
คนทํางานในระดับผูจัดการฝายมีคาคะแนนสูงสุดคือ 6.86 คะแนน รองลงมาคือ หัวหนางานได
6.76 คะแนน ผูจัดการแผนก 6.64 คะแนน ในขณะที่พนักงานทั่วไปไดคะแนนต่ําสุดเพียง 6.39
คะแนนเท า นั้ น 78เงิ น เดื อ นรวมทั้ ง ค า ตอบแทนการมี ร ายได ที่ เ พี ย งพอจะทํ า ให บุ ค คลสามารถ
ตอบสนองตอความจําเปนพื้นฐานในชีวิต ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย ความปลอดภัยการสันทนาการ
และฐานะทางสังคมไดดี และจะชวยลดการรับรูตอภาวะความเครียด และเพิ่มระดับความผาสุก
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือ น, องคการมหาชน: มิติ ใหมของ
หนวยงานภาครัฐ (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2542), 38.
76
J.O. Sanders, Spiritual Leadership (Chicago, IL: Moody Press, 1994), 132.
77
นภัชชล รอดเที่ยง, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรที่สังกัด
ศูนยอนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธวิทยา
ศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว บัณฑิ ตวิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550), 126.
78
ศู น ย วิ จั ย ความสุ ข ชุ ม ชน, ประเมิ น ความสุ ข ของคนทํ า งาน (Happiness at
Workplace):กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18 – 60 ปที่ทํางานในสถานประกอบการและองคกรธุรกิจใน
เขตกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551), 23.

79
ดวย79 จาคอป และ เจอซัน (Jacobs& Gerson) คนสวนใหญเชื่อวา ถามีเงินจะมีความสุขมากขึ้น คน
รวยยอมมีความสุขมากกวาคนจน เพราะคนเชื่อวาเงินสามารถซื้อความสุขไดแมวาจะไมใชความสุข
ที่แทจริง แตก็สามารถใชซื้อบาน ซื้อรถยนต ที่ทําใหมีหนามีตาในหมูเพื่อนฝูง หรือคนรูจัก80 นิเวศน
เหมวชิรวรากร ซึ่งหากรายไดลดลงความสุขก็ลดลงไป โดยเฉพาะผูที่มีฐานะที่ยากจน ความไมเทา
เทียมกันทางดานรายได เปนปจจัยกําหนดความสุขของคนในสังคม เพราะมนุษยเกิดความรูสึกเปน
สุขหรือไมเปนสุข มาจากการมีพฤติกรรมเปรียบเทียบกับคนอื่น 81ลายารด (Layard) สอดคลองกับ
การศึกษาของ ไตรทิพย ฦาชา (2552) พบวา ความสุขในการทํางานมีความสัมพันธกันกับรายได
คาตอบแทน ซึ่งศึกษาในเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดกําแพงเพชร82 เชนเดียวกับของ แฮมมิลตัน (Hamilton)พบวา รายไดของพยาบาลเปนปจจัยที่
สําคัญตอความพึงพอใจในการทํางาน 83 รวมทั้ง นฤมล เริงโอสถ84และศูนยวิจัยความสุขชุมชน85

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

79

J.A. Jacobs and Gerson, K., Overworked individuals or overworked families?
Explaining trends in work, leisure, and family time (Work and Occupations: An International
Sociological Journal, 2001), 28, 40–63.
80
นิเวศน เหมวชิรวรากร, อีกหนึ่งมุมมองเรื่อง เงินทองและความสุข, เขาถึงเมื่อ 17
กรกฎาคม 2555, เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/a/samong.net/samong/article4 – 1.
81
R. Layard, Happiness: Lessons from a New Science (London and New York:
Penguin, 2005), 165.
82
ไตรทิพย ฦาชา, “ความสุขในการทํางานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดกําแพงเพชร” (งานนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการพัฒนา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ, 2552), 123.
83
G. A. Hamilton, Job Satisfaction in a Norwegian Population of Nurses: A
Questionnaire survey Journal of Nursing Studies. Retrieved, accessed December 4, 2013,
available from http://www.sciencedirect.com
84
นฤมล เริงโอสถ, “ความพึงพอใจในงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547), 56.
85
ศู น ย วิ จั ย ความสุ ข ชุ ม ชน, ประเมิ น ความสุ ข ของคนทํ า งาน (Happiness at
Workplace):กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18–60 ปที่ทํางานในสถานประกอบการและองคกรธุรกิจใน
เขตกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551), 59.

80
พบวา รายได มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 นอกจากนี้การศึกษาของ เกษิณี ขาวยั่งยืนพบวา พยาบาลวิชาชีพที่มีระดับเศรษฐกิจสูง มีความ
พึงพอใจในงานสูงกวาพยาบาลวิชาชีพที่มีระดับเศรษฐกิจต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0586
2. ปจจัยดานครอบครัว
ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทํางาน สวนหนึ่งยอมมาจากปจจัยในดานครอบครัวหรือจาก
แรงสนับสนุนจากครอบครัวที่บุคคลสามารถบริหารจัดการระหวางบทบาทสําคัญครอบครัว หรือ
สังคมกับบทบาทสําหรับการทํางานไดอยางสมดุล และผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในงาน
โดยรวมมี ความสัมพั นธทางบวกกั บความพึงพอในในชีวิต ความขั ดแย ง ระหวา งบทบาทงาน
และครอบครั ว สามารถพยากรณ ค วามพึ ง พอใจในชี วิ ต ได 87นอกจากนี้ จ ากการศึ ก ษาของ
ปติมา ฉายโอกาส ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความเขมแข็งในการมองโลก
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมกั บ ความสุ ข สมบู ร ณ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาล ของรั ฐ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 414 คน พบวา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความสุขสมบูรณของพยาบาลวิชาชีพ (r = .311) อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .0188
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เกษิณี ขาวยั่งยืน, “ปจจัยดานชีวสังคมและจิตลักษณะบางประการที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติการพยาบาลและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหออภิบาล
ผูปวยหนัก โรงพยาบาลศูนย” (วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต,สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2546), 163.
87
นฤมล ผองใส, “การศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน ความขัดแยง
ระหวางบทบาทงานและครอบครัวกั บ ความพึ งพอใจในชี วิตของอาจารย ใ นสถาบันอุดมศึ ก ษา
เอกชน” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 148.
88
ปติมา ฉายโอกาส, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความเขมแข็งในการมอง
โลกการสนับสนุนทางสังคม กั บความสุขสมบูรณของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546),159.

81
3. ปจจัยระดับองคการ
นโยบายและการบริหาร เปนสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานของบุคลากร
อันจะนํามาซึ่งความสุขในการทํางาน 89 นภัชชล รอดเที่ยงประกอบกับการพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลสูโรงพยาบาลยอดเยี่ยม (Magnet hospital) โดยมีขอกําหนดของการบริหารจัดการ คือการ
บริหารแบบมีสวนรวมในบุคลากรทุกระดับ90 เพ็ญจันทร แสนประสานและคณะ การไดรวมบริหาร
ทําใหบุคลากร ทําใหผูปฏิบัติงานไดถูกสรางใหมีแรงจูงใจ มีความพึงพอใจในงาน91 เฮอรซเบิรก
(Herzberg) นอกจากนี้ ยังมีการจัดองคการมีโครงสรางองคการพยาบาลอยางเปนรูปธรรม และมีการ
กําหนดหนาที่ และบทบาทแตละตําแหนงอยางชัดเจน (Clearly Functionand Roles)92 บุญใจ ศรี
สถิตยนรากูร ทําใหบุคลากรมีกรอบ และแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทําใหทราบขอบเขตของ
งานหนาที่ความรับผิดชอบ และการประสานงาน สามารถสรางความพึงพอใจในการทํางานทําให
เกิดความสุขในการทํางานได 93 สุพานี สฤษฎวานิช สอดคลองกับวิจัยของ ไอเคน และคณะ
(Aiken, Clarke, Sloan, Sochalski, and Silber) กลุมตัวอยาง คือพยาบาลที่ปฏิบัติงานในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ และประเทศสกอตแลนด พบวา นโยบายการ
บริหารองคการเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน 94 เชนเดียวกับการศึกษาของ
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นภัชชล รอดเที่ยง, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรที่สังกัด
ศูนยอนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธวิทยา
ศาสตรมหาบั ณฑิ ต (สาธารณสุข ศาสตร )สาขาวิ ช าเอกอนามัย ครอบครัว บั ณฑิ ต วิท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550), 186.
90
เพ็ญจันทร แสนประสานและคณะ, การจัดการทางการพยาบาลสูการเรียนรู , พิมพ
ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สุขุมวิทการพิมพ, 2549), 69.
91
B. Herzberg, The Motivation to Work (New York: John Wiley and Sons, 2549),
179.
92
บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, ภาวะผูนําและกลยุทธการจัดการองคการพยาบาล ในศตวรรษ
ที่ 21 พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 69.
93
สุพานี สฤษฎวานิช, พฤติกรรมองคการสมัยใหม: แนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพฯ.
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), 85.
94
L. H Aiken., Clarke, S. P., Sloan, D. M., Sochalski, J., & Silber, J. H., “Hospital
nurse staffing and patient mortality, nurse burnout, and job dissatisfaction” Journal of the
American Medical Association, (2002), 288(16): 1987–1993.

82
ไตรทิพย ฦาชา พบวา95 ความสุขในการทํางานมีความสัมพันธกันกับนโยบาย และการบริหารงาน
ซึ่งศึกษาในเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย จังหวัด
กําแพงเพชร
ลักษณะงาน เปนรูปแบบของงานที่ปฏิบัติอยูโดยพิจารณาวา เปนงานที่เหมาะสมกับ
ความรูความสามารถ96 พรรณิภา สืบสุข เปนกิจกรรมในการทํางานที่หลากหลายและมี เอกลักษณ
เฉพาะของงานตองอาศัยทักษะ ความสามารถ ความชํานาญในการปฏิบัติงานจนเปนผลสําเร็จ
ซึ่ ง ความแตกต า งในการทํ า งานจะนํ า ไปสู สิ่ ง ใหม ๆ งานที่ มี ค วามน า สนใจและท า ทายใน
ความสามารถ ทําใหบุคคลรูสึกวาเปนงานสําคัญ ทําใหมีความสุขในการทํางาน 97 วาร(Warr)
ลักษณะของงานที่ดีจะสรางเงื่อนไขใหเกิดแรงจูงใจในงานอยางสูงเกิดความพึงพอใจในงาน 98 ศสิ
นา ทวีวัฒนะกิจบวร เพราะเปนปจจัยที่กระตุนใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานอยางแทจริง เมื่อ
เขาเห็นวางานนั้นมีความหมายและเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับเขา 99เฮอรซเบิรก(Herzberg) ทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจเมื่องานประสบความสําเร็จ ซึ่งจากการศึกษาของพรรณิภา สืบสุขพบวาการรับรู
ลัก ษณะงานมีความสัม พั นธกั บความสุข ในการทํ า งานของพยาบาลประจํา การ โรงพยาบาล
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ไตรทิพย ฦาชา, “ความสุขในการทํางานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่ นคงของมนุษย จัง หวัดกํ าแพงเพชร” (งานนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาบริหารการพัฒนา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ, 2552), 187.
96
พรรณิภา สืบสุข, “ความสัมพันธระหวางการรับรูลักษณะงาน ภาวะผูนํา การ
เปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวยกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ,สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 167.
97
P. Warr, Work, Happiness and Unhappiness (New Jersey: Lawrence Erlbaum
Associates, 2007), 63.
98
ศสินา ทวีวัฒนะกิจบวร, “ผลกระทบของคุณลักษณะงานและคุณลักษณะโครงสราง
เชิงสังคมที่มี ตอการเสริมพลังอํานาจในงานภายในตน” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการคณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548), 196.
99
B. Herzberg, The Motivation to Work (New York: John Wiley and Sons, 1959),
145.

83
มหาวิทยาลัยของรัฐ (r = .640)100 โดยใชแนวคิดความสุขในการทํางานของ มาเนี่ยน(Manion) พบวา
การรับรูลักษณะงานมีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการใน
ระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05101 รวมทั้งภาระงานที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบเปนปจจัยจูงใจที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน 102ตามแนวคิดของ เฮอรซเบิรก
(Herzberg) นอกจากนี้ พนิดา คะชา ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลศูนยในเขตภาคตะวันออก พบวา ความสุขในการทํางานมีผลตอความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน103 สอดคลองกับประทุมทิพย เกตุแกวที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู
คุณลักษณะงานความสามารถในการเผชิญ และฟนฝาอุปสรรคกับความสุขในการทํางานของ
พยาบาลงานหองผาตัดพบวา พยาบาลมีการรับรูคุณลักษณะงาน และความสุขในการทํางาน104
สัมพันธภาพในที่ทํางาน หรือมิตรภาพในที่ทํางาน(Social Relationship in a Workplace)
เปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการสรางความสุขในการทํางานใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในองคการ
เมื่อตางฝายตางมีความเอาใจใสตอกันก็ยิ่งทําใหเกิดความรูสึกดีในการทํางานรวมกัน 105 สุพานี
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พรรณิภา สืบสุข, “ความสัมพันธระหวางการรับรูลักษณะงาน ภาวะผูนํา การ
เปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวยกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ,สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 182.
101
Manion, Jo, “Joy at Work: Creating a Positive Work Place” Journal of Nursing
Administration, (2003), 33(12), 652–655.
102
F. Herzberg, "One more time: how do you motivate employees?" Harvard
Business Review, (1968), 46(1): 53–62.
103
พนิดา คะชา, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนย ในเขตภาคตะวันออก” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 193.
104
ประทุ ม ทิ พ ย เกตุ แ ก ว , “ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการรั บ รู คุ ณ ลั ก ษณะงาน
ความสามารถในการ เผชิญและฟนฝาอุปสรรคกับความสุขในการทํางานของพยาบาล งานพยาบาล
ผาตัด:กรณีศึกษาโรงพยาบาลรัฐแหงหนึ่ง ” (งานนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองคการ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), 143.
105
สุพานี สฤษฎวานิช, พฤติกรรมองคการสมัยใหม: แนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), 26.

84
สฤษฎวานิช ดังที่ ไดเนอรและเซลลิกแมน (Diener & Seligman) กลาววา ความสัมพันธในที่ทํางาน
เปนสวนสําคัญยิ่งของความเปนอยูดีมีสุขในที่ทํางานนําไปสูการสรางสัมพันธที่ดีในที่ทํางาน มนุษย
เราตางมีความตองการในการไดรับการสนับสนุนจากบุคคลรอบขางตองการความสัมพันธในเชิง
สรางสรรค และตองการความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคมนั้น 106 ซึ่งสัมพันธภาพในที่ทํางานเปน
ปจจัยภายนอกของบุค คลที่สงผลตอความพึ งพอใจในงานได 107 ตามแนวคิ ดของ เฮอรซเบิรก
(Herzberg) สอดคลองกับผลการศึกษาของ นภัชชล รอดเที่ยงที่พบวา สัมพันธภาพในที่ทํางานมี
ความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน และสามารถทํานายความสุขในการทํางานของบุคลากรที่
สังกัดศูนยอนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข108 เปดโอกาส
ใหทุกคนในองคการไดมีสวนรับผิดชอบรวมกัน มีผลใหบุคลากรมีความผูกพันกับงาน สราง
คุณภาพของงานที่ดี109 บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร องคการตองสรางความสัมพันธระหวางบุคคล โดย
การสนับสนุน หรือใหความสนใจ สวนบุคคลและควรใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น หรือรวมตัดสินใจ เพราะมีผลตอความพึงพอใจในงานและสภาพในการทํางาน 110 ธงชัย
สมบูรณ สอดคลองกับการศึกษาของ ไตรทิพย ฦาชา ที่พบวา ความสุขในการทํางานของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดกําแพงเพชร มีความสัมพันธ
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E.Diener, and Seligman, M. E. P., “Beyond money” Toward an Economy of
Well–Being, (2004), 156.
107
F.Herzberg, "One more time: how do you motivate employees?" Harvard
Business Review, (1968), 46(1): 53–62.
108
นภัชชล รอดเที่ยง, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรที่สังกัด
ศูนยอนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข”
(วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร),สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556), 123.
109
บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, “ภาวะผูนําและกลยุทธการจัดการองคการพยาบาลใน
ศตวรรษที่ 21” พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), 143.
110
ธงชัย สมบูรณ, จากองคกรแหงการเรียนรู...สูองคกรที่เปยมสุข (กรุงเทพฯ: ปราชญ
สยาม, 2549), 48.

85
กันกับสัมพันธภาพภายในหนวยงาน111 สอดคลองกับการศึกษาของ ปทมาภรณ สรรพชัยพงษพบวา
สภาพแวดล อ มในการทํ า งานของพยาบาลประจํ า การในด า นมิ ติ สั ม พั น ธภาพมี ค วามสั ม พั น ธ
ทางบวกกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ (r = .732) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05112 นอกจากนี้การศึกษาของ Verplanken (2004) พบวา สัมพันธภาพระหวางบุคคล
สามารถทํานายทิศทางของความพึงพอใจในงานของพยาบาลได ในสวนของสัมพันธภาพกับ
ผูบังคับบัญชา113 สวน ฮามิตัน (Hamilton) พบวา ปฏิสัมพันธระหวางหัวหนาหอผูปวยกับพยาบาล
ประจําการที่แตกตางกันสงผลใหความพึงพอใจในการทํางานของพยาบาลแตกตางกัน 114 และ
การศึกษาของ นิตยา สงาวงษ และอารียวรรณ อวมตานี พบวา การแลกเปลี่ยนระหวางหัวหนาหอ
ผูปวยและพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความพึงพอใจในงาน (r = .678) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01115 เชนเดียวกับ สิรินทร แซฉั่ว
ที่ศึกษาเชิงคุณภาพพบวาการมีสัมพันธที่ดีกับหัวหนางานมีความสัมพันธกับความสุข
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ไตรทิพย ฦาชา, “ความสุขในการทํางานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย จัง หวัดกํ าแพงเพชร” (งานนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาบริหารการพัฒนา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ, 2552), 188.
112
ปทมาภรณ สรรพชัยพงษ, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอม
ในการทํางานกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการงานผูปวยในโรงพยาบาลชุมชนภาค
กลาง” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ,สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 145.
113
B.Verplanken, “Value congruence and job satisfaction among nurses: A human
relations perspective” International Journal of Nursing Studies, (2004), 41 (6), 599–605.
114
G.A.Hamilton, Job Satisfaction in a Norwegian Population of Nurses: A
Questionnaire survey Journal of Nursing Studies., accessed December 4, 2013, available from
http://www.sciencedirect.com.
115
นิตยา สงาวงษ และอารียวรรณ อวมตานี, “ความพึงพอใจของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม” วารสารพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546
18(1). 69–79.

86
ในการ ทํางาน116 และปพิชญา วะนะสุข ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสุขในการทํางานของตํารวจ
กองบังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยทางดานความสัมพันธใน
ที่ทํางานมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน117
ความกาวหนาในหนาที่การงาน โอกาสในการลาศึกษาตอ หรือโอกาสเจริญกาวหนาใน
ตําแหนงเปนสิ่งที่แสดงถึงความมั่นคงในการทํางาน เปนองคประกอบที่เอื้อตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน118 เฮอรซเบิรก (Herzberg) และเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหเกิดความสุข ความพึงพอใจใน
การทํางาน การที่หนวยงานสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในงาน
โดยใหไปอบรม และสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การทํางาน119 ไตรทิพย ฦาชา ทําใหบุคลากรมีโอกาสที่จะกาวหนาเติบโตในสายงานและในองคการ
ไดเขาก็จะรูสึกพอใจในการทํางาน 120 สุพานี สฤษฎวานิช สอดคลองกับการศึกษาของ ไตรทิพย ฦา
ชา ซึ่งศึกษาในเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัด
กําแพงเพชรที่พบวา ความสุขในการทํางานมีความสัมพันธกับโอกาสความกาวหนาในงาน และของ
จันทรเพ็ญ สิทธิวงศ ศึกษาพบวา การไดรับโอกาสดานความกาวหนาในหนาที่การงาน การเพิ่มพูน
ความสามารถ และทัก ษะมี ความสัม พั นธกั บความพึ งพอใจในงานอย า งมี นัย สํา คัญทางสถิติ
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สิรินทร แซฉั่ว, “ความสุขในการทํางานของบุคลากรเชิงสรางสรรค: กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคกลุมสื่อและกลุมงานสรางสรรคเพื่อการใชงาน” (วิทยานิพนธวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2553), 125.
117
ปพิชญา วะนะสุข, “ปจจัยที่มีผลตอความสุขในการทํางานของตํารวจกองบังคับการ
อํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม” (งานนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552), 185.
118
F. Herzberg, "One more time: how do you motivate employees?" Harvard
Business Review, (1968), 46(1): 53–62.
119
ไตรทิพย ฦาชา, “ความสุขในการทํางานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดกําแพงเพชร” (งานนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการพัฒนา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ, 2552), 189.
120
สุพานี สฤษฎวานิช, พฤติกรรมองคการสมัยใหม: แนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพฯ.
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), 28.

87
ที่ระดับ .01121 นอกจากนี้ นฤมล เริงโอสถไดศึกษาพบวา เจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลที่ไดรับ
การศึกษาเพิ่มเติมแตกตางกันมีความพึงพอใจในงานตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05122
ขวัญ/ กํ า ลังใจในการทํ า งาน เปนสิ่งที่ มี อิท ธิพ ลจูงใจที่ ทํ าใหเกิ ดการทํ างานที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นได ทั้งในรูปแบบเงินรางวัล และการยกยองชมเชย ตลอดจนสงผลใหเกิดความ
พึงพอใจในการทํางาน และความสุขในการทํางานตามมา 123 เฮอรซเบิรก (Herzberg) ความพึงพอใจ
ในงานที่ทําอาจจะเกิดจากการยกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชา ไดรับกําลังใจจากผูรวมงาน ไดรับ
ผลตอบแทน หรือเกิดจากความมุงหวังในการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น ตลอดจนความมั่นคงในอาชีพ
ซึ่งบุคคลที่มีขวัญ และกําลังใจในการทํางานที่ดีจะสงผลตอความสําเร็จ และมีผลงานที่ดีดวย
นอกจากนี้ เจอราดและโดโรทรี(Gerald and Dorothee) ศึกษาพบวา รางวัลมีความสัมพันธทางบวก
กับความพึงพอในงานของพยาบาลใน Midwives สภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพแวดลอมที่ดี
ทั้งทางดานกายภาพและทางดานจิตใจ มีความสําคัญตอการจูงใจในการทํางาน 124 และสภาพการ
ทํางานที่ปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ เปนองคประกอบหนึ่งของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่ง
เปนปจจัยที่สําคัญสงผลตอความสุขในการทํางาน สิ่งแวดลอมที่ดีจะชวยเสริมสรางศักยภาพในการ
ทํางานของบุคลากรทุกคน สนับสนุนใหเกิดความเปนเลิศในการทํางานดวยพลังความสามารถอยาง
เต็มที่ดึงดูดใหพยาบาลรักหนวยงาน มีความพึงพอใจในงานสูง ทําใหทุมเทตอการทํางาน และเกิด
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จันทรเพ็ญ สิทธิวงศ, “ความสัมพันธระหวางการเสริมสรางพลังอํานาจในงานกับ
ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลศรีนครินทร” (วิทยานิพนธ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545), 126.
122
นฤมล เริงโอสถ, “ความพึงพอใจในงานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547), 126.
123
F. Herzberg, "One more time: how do you motivate employees?" Harvard
Business Review, (1968), 46(1): 53–62.
124
M.Gerald, & Dorothee, L., “Relationship of professionalism, rewards, market
orientation and job satisfaction among medical professionals” The case of Certified Nurse –
Midwives. Journal of Business Research, (1986), 57(2),1042–1053.

88
ผลลัพธในการดูแลผูปวยที่ดี125 (International Council of Nurses) สภาพแวดลอมทางกายภาพใน
การทํางาน เชน การจัดสถานที่ อุณหภูมิ แสง เสียง จะชวยสรางบรรยากาศในการทํางาน 126 สุพานี
สฤษฎวานิชและจากสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทํางาน มีเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ที่
ชวยในการปฏิบัติงานของบุคลากรให ดําเนินการไปไดดวยดี127 ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญ
กิตติ และธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ สงผลตอความพึงพอใจ และอารมณความรูสึกในแงบวกในการ
ทํางาน สามารถกอใหเกิดผลงานอันนําไปสูเปาหมายขององคการที่ตองการได 128ไตรทิพย ฦาชา
บุคลากรรับรูถึงความปลอดภัยในการทํางานของตนเองมากขึ้น โอกาสในการปฏิบัติงานผิดพลาดก็
นอยลงสงผลใหพนักงานมีความสุขในการทํางาน สอดคลองกับการศึกษาของ รัทพล จิตตะวิกูล
และ ศจีมาศ ณ วิเชียรไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรูความปลอดภัยในการทํางาน และมีผลตอ
ความสุขในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ พบวา บุคลากรที่มีการรับรูความปลอดภัยใน
การทํางานดานความพรอมทางรางกาย และจิตใจระดับสูงมีความสุขในการทํางานมากกวาบุคลากร
ที่มีการรับรูความปลอดภัยในการทํางานดานความพรอมทางรางกายและจิตใจ 129 เชนเดียวกับ
การศึกษาของ ไตรทิพย ฦาชา พบวา ความสุขในการทํางานมีความสัมพันธกันกับสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ซึ่งศึกษาในเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย
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International Council of Nurses, Nursing Workforce Profile 2007, Retrieved,
accessed December 4,2013, available from http://www.icn.ch/SewDatasheet07.pdf.
126
สุพานี สฤษฎวานิช, พฤติกรรมองคการสมัยใหม: แนวคิดและทฤษฎี (กรุงเทพฯ.
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), 26
127
ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ, การจัดการและ
พฤติกรรมองคการ (กรุงเทพฯ: Diamond in Business World, 2550), 14.
128
ไตรทิพย ฦาชา, “ความสุขในการทํางานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย จัง หวัดกํ าแพงเพชร” (งานนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาบริหารการพัฒนา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ, 2552), 191.
129
รัทพล จิตตะวิกูลและ ศจีมาศ ณ วิเชียร, “การรับรูความปลอดภัยในการทํางานและ
ความสัมพันธตอหัวหนางานที่มีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2553), 156.

89
จังหวัดกําแพงเพชร130 และจากสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูปฏิบัติมี
ความผาสุกและมีความพึงพอใจในงาน 131 รวมทั้ง ชูศรี มโนการและอารียวรรณ อวมตานีไดศึกษา
องคป ระกอบสภาพแวดลอมที่ เหมาะสมในการทํา งานของพยาบาลวิช าชี พ ที่ ป ฏิบั ติงานใน
โรงพยาบาลของรัฐ พบวา สภาพแวดลอมทางกายภาพมีผลตอการทํางานสงผลถึงจิตใจของ
ผูป ฏิบัติงานทํา ใหมีกํ าลังใจในการทํ างานที่มี คุณภาพ และทํ า ใหเกิ ดประสิท ธิภาพของงาน132
เชนเดียวกับ ปทมาภรณ สรรพชัยพงษ พบวา สภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน (r = .595) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05133
แนวคิ
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แนวคิดและความเปนมาของการพัฒนาตัวชี้วัด (Indicator)
คําวา “Indicator” ในภาษาไทยมีการใชคําอยางหลากหลาย เชน ตัวชี้วัด ตัวชี้ ตัวชี้นํา
ดัชนี เครื่องชี้วัด และตัวบงชี้ เปนตน คําเหลานี้ถูกใชเปนมาตรฐานทางสถิติ หรือเครื่องชี้สภาวะ
บางอยาง เพื่อใชวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพการณหรือภาวะการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
ปจจัยการผลิต กระบวนการดําเนินงาน การใชทรัพยากรที่มีอยูหรือผลผลิต หรือผลลัพธที่เกิดขึ้น
ในการวิจัยครั้งนี้ขอใชคําวา “ดัชนี” ซึ่งเปนคํากลางๆ สําหรับสื่อความหมายถึง “Indicator” หรือ
“Index” มีผูใหคํานิยามของ “ตัวชี้วัด” กันอยางหลากหลาย ขอยกตัวอยางเปนแนวทางของ
ความหมายของตัวชี้วัด ดังนี้
130

ไตรทิพย ฦาชา, “ความสุขในการทํางานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย จัง หวัดกํ าแพงเพชร” (งานนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาบริหารการพัฒนา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแมโจ, 2552), 195.
131
B.,Rambur, Val Palumbo, M., McIntosh, B., & Mongeon, J., A Statewide
Analysis of RNs’ Intention to Leave Their Position (Nursing Outlook, 2003), 51, 181–188.
132
ชูศรี มโนการ และอารียวรรณ อวมตานี, “การศึกษาองคประกอบสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ” วารสารสภาการพยาบาล, 2550, 22(2), 57–71.
133
ปทมาภรณ สรรพชัยพงษ, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอม
ในการทํางานกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการงานผูปวยในโรงพยาบาลชุมชนภาค
กลาง” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 486.
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The American Heritage Dictionary ไดนิยามตัวชี้วัดวา หมายถึง ขอความที่ใชบงบอก
หรือเครื่องมือที่ใชติดตามการดําเนินงานหรือสภาวะของระบบ134
จอหนสโตน (Johnstone) กลาววาตัวชี้วัด หมายถึง ตัวแปรหรือตัวประกอบ (Factor) ที่
ใชวัดเพื่อใหไดคุณคาหรือคุณลักษณะ ซึ่งบงบอกสถานภาพของลักษณะ หรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง135
วันเพ็ญ ผองกาย ใชคําวา “ตัวบงชี้” และใหความหมายวา ตัวบงชี้ หมายถึง ตัวแปร
ประกอบหรือองคประกอบที่มีคาแสดงถึงลักษณะ หรือปริมาณของระบบการดํา เนินงานสวนใด
สวนหนึ่งในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเปนสารสนเทศที่บงบอกสภาวะหรือสภาพการณในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่เราสนใจ ซึ่งการนําตัวแปรหรือขอเท็จจริงตางๆ มาสัมพันธกันเพื่อใหเกิดคุณคาจะ
สะทอนใหเห็นสภาพการณที่ตองการศึกษาโดยรวม136
จากความหมายของตัวชี้วัดที่มีผูใหไวตางๆ กัน พอจะสรุปไดวา “ดัชนี” มีลักษณะที่
สําคัญ 2 ประการ ไดแก
1. ดัชนีชี้วัดจะตองสามารถใหคา หรือบงบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ทํา การวัดวา มี
ปริมาณหรือคุณลักษณะเชนไร สวนจะมีความหมายอยางไร จะตองนําไปตีคา หรือเปรียบเทียบ
กัเกณฑ หรือมาตรฐาน จึงจะทราบไดวา สิ่งนั้นมีคาสูงหรือต่ํา ไดมาตรฐานหรือไม เพียงใด
2. คาหรือคุณลักษณะที่ไดจากดัชนีชี้วัดมีความหมายภายใตเงื่อนไข 2 ประการ คือ
2.1 เงื่อนไขของเวลา กลาวคือ ดัชนีชี้วัดจะบงบอกสถานภาพของสิ่งที่มุงวัดเฉพาะ
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน ระยะเวลา 1 สัปดาห, 3 เดือน, 1 ป ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เก็บรวบรวม
ขอมูลมาใชและการตีความหมาย
2.2 เงื่อนไขของสถานที่ กลาวคือ ดัชนีจะบงบอกสถานภาพของสิ่งที่มุงวัดเฉพาะใน
เขตพื้นที่ หรือบริเวณ หรือสวนใดสวนหนึ่งของระบบที่ทาการตรวจสอบ เชน ระดับตําบล อําเภอ
จังหวัด ดานปจจัย กระบวนการ หรือผลลัพธ เปนตน
ในการประเมินดัชนีชี้วัด จะถูกพัฒนาขึ้นมาจากประเด็นที่ตองการประเมิน โดยดัชนีชี้
วัดนี้ จะแสดงใหทราบถึง สภาพการณที่เปนอยู หรือที่เกิดขึ้นในประเด็นที่ตองการประเมิน ดัชนีชี้
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The American Heritage Dictionary, Retrieved, accessed December 4,2013,
available from https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=indicator
135
J.N. Johnstone, Indicators of Education Systems (London: Unesco, 1981), 68.
136
วันเพ็ญ ผองกาย, การใชตัวบงชี้วัดความสาเร็จการดําเนินงาน(โครงการ), เขาถึงเมื่อ
20 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก htpp://www.ia.psd.ku.ac.th/doc/kpi.doc
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วัดที่พัฒนาขึ้นมานั้น จะตองมีความเหมาะสมกับประเด็นที่ตองการประเมินสามารถวัดไดแมนยํา
ถูกตอง และที่สําคัญตองกําหนดเกณฑ หรือเปาหมายที่ตองการบรรลุสาหรับดัชนี้ชี้วัดนั้นๆ การ
พัฒนาดัชนีชี้วัดใชเปนเครื่องมือบอกถึงระดับการพัฒนานั่นเอง เดิมการพัฒนาประเทศมีจุดมุงหมาย
ที่สําคัญ คือ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงใชผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross National
Product: GNP) วัดการพัฒนา แตในสภาพความเปนจริงแลว การพัฒนาทางเศรษฐกิจ จะมีผลควบคู
ไปกับการพัฒนาทางดานสังคมเสมอ การใชผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ เพียงตัวเดียวไมสามารถ
บอกถึงสภาพทางสังคมที่เปลี่ย นแปลงไปได ยุ คตอมาของการพัฒนา มุงพิจารณาที่ป ระชากร
เปาหมายของการพัฒนาวา ควรมีคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ที่ดีขึ้น หรืออีกแนวทางหนึ่ง จะใช
คาวา ความเปนอยูที่ดี (Well Being) เริ่มมีการแยกแยะประเด็นตางๆ ที่แสดงถึง คุณภาพชีวิตหรือ
ความเปนอยูที่ดี ทําใหดัชนีชี้วัดผลการพัฒนาเกิดขึ้นมากมาย
ในภาคเอกชนก็พบวา มีหนวยงานที่ใหความสําคัญกับการจัดทําเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต
และสังคม ไดแก มูลนิธิเพื่อนหญิง คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนเพื่อการ
สาธารณสุขมูลฐาน สภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชน เปนตน สิ่งที่นาสนใจเกี่ยวกับเครื่องชี้วัด
คุณภาพชีวิตที่กลาวมา คือ เครื่องชี้วัดเหลานั้นจะถูกเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงเปนระยะตลอดมา
ซึ่งแสดงใหเห็นวา เครื่องชี้วัดที่จัดทํา ขึ้นไมไดเหมาะสมกับทุกสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
หรือไมสามารถใชไดทุกระยะเวลา ทั้งนี้เพราะ ในลักษณะของการพัฒนาจะตองมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นตลอดเวลา เครื่องชี้วัดหรือตัวชี้วัดที่สรางขึ้นจึงควรมีลักษณะยืดหยุน สามารถเปลี่ยนแปลง
ใหเหมาะสมกับระยะเวลา และบริบทของพื้นที่เปาหมาย
ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ไดกาหนดนิยามของดัชนีชี้วัด (Index) เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินการศึกษาไววา “ดัชนี หมายถึง ชุดเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการใดๆ
ขององคกรและบุคลากร ซึ่งในที่นี้หมายถึงความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
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ลักษณะที่สําคัญของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดมีลักษณะสําคัญรวม 5 ประการ ดังนี137
้
1. ตัวชี้วัดสามารถใหสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่ง หรือสภาพที่ศึกษาอยางกวางๆ ตัวบงชี้ที่
นํามาใชในดานสังคมศาสตรใหสารสนเทศที่ถูกตองแมนยํา ไมมากก็นอย แตไมจําเปนตองถูกตอง
แมนยําอยางแนนอน
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J.N. Johnstone, Indicators of Education Systems (London: Unesco, 1981), 74.
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2. ตัวชี้วัดมีลักษณะที่แตกตางไปจากตัวแปร เนื่องจากตัวชี้วัดเกิดจากการรวมตัวแปร
หลาย ๆ ตัวที่มีความสัมพันธกันเขาดวยกัน เพื่อใหเห็นภาพรวมของสิ่ง หรือสภาพที่ตองการศึกษา
แตตัวแปรจะใหสารสนเทศของสิ่งหรือสภาพที่ตองการศึกษาเพียงดานเดียว เพราะวามีลักษณะที่
เฉพาะเจาะจง เชน อัตราสวนของครูตอนักเรียน
3. ตัวชี้วัดจะตองกําหนดเปนปริมาณ ตัวชี้วัดตองแสดงสภาพที่ศึกษาเปนคาตัวเลข หรือ
ปริมาณเทานั้น ในการแปลความหมายคาของตัวชี้วัด จะตองนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว
ดังนั้น ในการสรางตัวชี้วัด จะตองมีการกําหนดความหมายและเกณฑของตัวชี้วัดอยางชัดเจน
4. ตัวชี้วัดจะเปนคาชั่วคราว จะมีคา ณ จุดเวลา หรือชวงเวลานั้นๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไป
คาตัวชี้วัดก็สามารถเปลี่ยนแปลงได
5. ตัวชี้วัดเปนหนวยพื้นฐานในการพัฒนาทฤษฎี
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คุณสมบัติของตัวชี้วัดที่ดี
ศิริชัย กาญจนวาสี กลาวถึงคุณสมบัติที่ดีของตัวชี้วัดไว ดังนี138
้
1. ความตรง (Validity) ตัวชี้วัดที่ดี จะตองบงชี้ไดตามคุณลักษณะที่ตองการวัดไดอยาง
ถูกตองแมนยา ซึ่งมีลักษณะสาคัญดังนี้
1.1 มีความตรงประเด็น (Relevant) ตัวชี้วัดตองชี้วัดได ตรงประเด็น มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ หรือเกี่ยวของโดยตรงกับคุณลักษณะที่มุงวัด เชน GPA ใชเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยทั่วไป
1.2 มีความเปนตัวแทน (Representative) ตัวชี้วัด จะตองมีความเปนตัวแทน
คุณลักษณะที่มุงวัด หรือมีมุมมองที่ครอบคลุมองคประกอบที่สํา คัญของคุณลักษณะที่มุงวัดอยาง
ครบถวน เชน อุณหภูมิรางกายเปนตัวชี้วัดสภาวะการมีไขของผูปวย
2. ความเทีย่ ง (Reliability) ตัวชี้วัดที่ดี จะตองบงชี้คุณลักษณะที่มุงวัดไดอยางนาเชื่อถือ
คงเสนคงวา หรือบงชี้ไดคงที่เมื่อทําการวัดซ้ําในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะสําคัญดังนี้
2.1 มีความเปนปรนัย (Objectivity) ตัวชี้วัดตองชี้วัดไดอยางเปนปรนัยการตัดสินใจ
เกี่ยวกับคาของตัวชี้วัดควรขึ้นอยูกับสภาวะที่เปนอยู หรือคุณสมบัติของสิ่งนั้นมากกวาที่จะขึ้นอยู
กับความรูสึกตามอัตวิสัย
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ศิริชัย กาญจนวาสี, “การพัฒนาดัชนีวัดคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา,” วารสารครุศาสตร 31,3 (มี.ค. – มิ.ย 2546): 16.
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2.2) มีความคลาดเคลื่อนต่ํา (Minimum Error) ตัวชี้วัด ตองชี้วัดไดอยางมีความ
คลาดเคลื่อนต่ํา คาที่ไดจะตองมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ
3. ความเปนกลาง (Neutrality) ตัวชี้วัดที่ดี จะตองบงชี้ดวยความเปนกลาง ปราศจาก
ความลําเอียง (Bias) ไมโนมเอียงเขาหาฝายใดฝายหนึ่ง ไมชี้นํา โดยการเนนการบงชี้เฉพาะลักษณะ
ความสําเร็จ หรือความลมเหลวหรือความไมยุติธรรม
4. ความไว (Sensitivity) ตัวชี้วัดที่ดี จะตองมีความไวตอคุณลักษณะที่มุงวัด สามารถ
แสดงความผันแปร หรือความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางชัดเจน โดยตัวชี้วัดจะตองมี
มาตรและหนวยวัดที่มีความละเอียดเพียงพอ
5. สะดวกในการนําไปใช (Practicality) ตัวชี้วัดที่ดีจะตองสะดวกในการนํา ไปใช ซึ่งมี
ลักษณะสําคัญดังนี้
5.1 เก็บขอมูลงาย (Availability) ตัวชี้วัดที่ดี จะตองสามารถนําไปใชวัด หรือเก็บ
ขอมูลไดสะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกตไดงาย
5.2 แปลความหมายงาย (Interpretability) ตัวชี้วัดที่ดี ควรใหคาการวัดที่มีจุดสูงสุด
และต่ําสุด เขาใจงายและสามารถสรางเกณฑตัดสินคุณภาพไดงาย
นอกจากนี้ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุไดกลาวถึงคุณสมบัติของตัวชี้วัดที่ดีไวในลักษณะที่
คลายคลึงกัน คือ139
1. มีความเปนกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไมลําเอียงของตัวชี้วัด ยกตัวอยาง เชน
ตัวชี้วัดผลิตภาพของแรงงาน (Labor Productivity) ซึ่งวัดดวยอัตราสวน ระหวางรายไดตอคาใชจาย
แรงงาน เมื่อนําตัวบงชี้ไปใชในหนวยงาน ประเภทผลิต และประเภทบริการ จะทําใหขาดความเปน
กลาง เพราะการปฏิบัติงานประเภทบริการนั้น ตองใชบุคลากรจํานวนมาก สวนการปฏิบัติงาน
ประเภทการผลิตใชเครื่องจักรกลมากกวาแรงงาน
2. มีความเปนวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง การตัดสินเกี่ยวกับคาของตัวชี้วัดมิไดเกิด
จากการคิดเอาเองของผูวิจัย แตขึ้นอยูกับสภาวะที่เปนอยูหรือเปนรูปธรรม
3. มีความไวตอความแตกตาง (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตัวชี้วัดที่จะวัด
ความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหได อยางถูกตอง
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สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, “ตัวบงชี้การปฏิบัติงานที่เหมาะสมสาหรับการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานโครงการและแผนงาน” ขาวสารวิจัยการศึกษา 19,6 (สิงหาคม –กันยายน 2539):
14.
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4. คาของมาตรวัด หรือตัวชี้วัดที่ได ควรมีความหมาย หรือตีความไดอยางสะดวก
(Meaningfulness & Interpretability) กลาวคือ คาของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุด และต่ําสุดที่งายตอ
ความเขาใจ เชน มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 10 หรือระหวาง 0 ถึง 100 คาของตัวชี้วัดที่ไดจากการวัด หาก
อยูที่ 60 จะตีความไดวาสูงกวาคาเฉลี่ย (50) เพียงเล็กนอย แตหากคาของมาตรวัด และตัวบงชี้ไมมี
คาสูงสุด (หรือต่ําสุด) ที่แนนอน เชน วัดออกมาแลวได 50 หรือ 120 ก็ไมทราบวา 50 หรือ 120 นั้น
จะตีความไดอยางไร
5. ความถูกตองในเนื้อหาของตัวชี้วัดที่นํา มาใช (Content Validity) ในการศึกษา หรือ
พัฒนาตัวชี้วัด จะตองศึกษาใหแนชัดวาเนื้อหาในเรื่องที่ศึกษานั้นๆ คืออะไร ตัวชี้วัดที่ดี ตองมีความ
ถูกตองในเนื้อหาที่ตองการวัด
6. ความถูกตองในการพัฒนาตัวชี้วัด (Development Validity) การพัฒนาตัวชี้วัด คือการ
นําเอาตัวแปรหลายๆ ตัวมารวมกัน ไมวาจะนามาบวกกันหรือคูณกัน ความถูกตองในการพัฒนาจึง
ขึ้นอยูกับความสามารถพิสูจนไดในเชิงทฤษฎีสอดคลองกับเชิงประจักษตามที่ปรากฏ
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การสรางตัวชี้วัด
บุษบา ตันติศักดิ์ กลาวถึงการสรางตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพวา เปนการเนนถึงการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการเปนหลัก และเนนการประเมินผลผลิต (Output) โดยมีขั้นตอน ดังนี140
้
1. พิจารณาวาควรมีเปาหมายใดบางที่จะตอบตามวัตถุประสงคโครงการ
2. ในแตละเปาหมายจะตองมีขอมูลอะไร(ตัวชี้วัด)ที่จะระบุวาเปาหมายนั้นไดบรรลุแลว
3. ขอมูลเหลานั้นจะไปหาไดจากแหลงใด
4. จะเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการใดและเมื่อใด
มาตราวัดความสุขและความอยูดีมีสุข
เสาวลักษม กิตติประภัสร และคณะ ไดนําเสนอมาตรวัดความสุขของคนไทยดานตางๆ
141
ไว ดังนี้
140

บุษบา ตันติศักดิ์, ความหมายคําตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการยก (ราง) แผน
ยุทธศาสตรบูรณา การปองกันและแกไขปญหาเอดสแหงชาติ พ.ศ. 2550-2554.
141
เสาวลักษม กิตติประภัสร และคณะ, พัฒนาการแนวคิดเรื่อง ความสุขที่เกี่ยวของกับ
ประโยชน สุ ข และเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง, เข า ถึ ง เมื่ อ 15 กุ ม ภาพั น ธ 2556 , เข า ถึ ง ได จ าก
http://www.happysociety.org/uploads/HsoDownload/36/download_file.pdf
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1. การวัดความสุข (Happiness) และความอยูดีมีสุข (Well-Being)
การวัดความสุขและความอยูดีมีสุข มีสองประเภทหลัก ๆ คือแบบภาวะวิสัย (Objective)
และแบบอัตวิสัย (Subjective) การวัดแบบภาวะวิสัย เปนการใชมาตรที่สังเกตไดและผลลัพธที่
สังเกตไดตรงกัน ไมวาผูสังเกตจะเปนใครก็ตาม เชน วัดความสุขแบบรูปธรรม เปนการวัดความสุข
จากวิธีการวัดของสรีรวิทยา เชน การวัดคลื่นความถี่ของสมอง อัตราการเตนของหัวใจ และตัวอยาง
ของมาตรวัดความอยูดีมีสุข ไดแก รายได ซึ่งบงบอกความอยูดีมีสุขดานการเงิน การเขาถึงของน้ํา
สะอาด ซึ่งบงบอกความอยูเย็นเปนสุขดานสุขภาพ เปนตน สวนมาตรวัดแบบ อัตวิสัย (Subjective)
ตางจากแบบภาวะวิสัย(Objective)ตรงที่การวัดแบบอัตวิสัยไมขึ้นกับผูสังเกตแตขึ้นอยูกับความรูสึก
สวนตัวของแตละบุคคล ตัวอยางของมาตรวัดแบบอัตวิสัย ไดแก ความสุขสวนบุคคล ความพึง
พอใจในชีวิตของตน เปนตน
การวัดความสุขแบบนามธรรมจะใชวิธีการทางจิตวิทยา ที่เรียกวา การประเมินตนเองใน
ภาพรวม (Global Self-Report) เปนวิธีการประเมินความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตของคนแตละ
คนดวยตนเองวา ในชวงเวลาหนึ่งๆ ที่ผานมา เขาคิดวา ตัวเองมีความพึงพอใจหรือความสุขตอชีวิต
ในภาพรวม ตอเรื่องตางๆ มากนอยอยางไร โดยความสุขในสองรูปแบบนี้ จะมีความเชื่อมโยงและ
สัมพันธกันอยู
2. การวัดความอยูดีมีสุข แบบภาวะวิสัย (Objective)
การวัดความอยูดีมีสุข อาจถูกมองไดวา เปนการวัดความสามารถในการดํา รงชีวิต
(Capabilities) ซึ่งเปนแนวคิดของอมาตยา เซน ที่วาความยากจนไมใชอุปสรรคของความอยูดีมีสุข
หากคนสามารถปรับตัวและใจใหยอมรับกับความยากจนและปรับความทะเยอทะยานใหเหมาะกับ
สภาพความจริง การพัฒนาจึงควรมุงเพิ่มความสามารถในการดํารงชีวิตใหกับบุคคลและชุมชน และ
เพื่อใหมาตรวัดความอยูดีมีสุขครอบคลุมเกือบทุกสวนของชีวิต นักวิจัยและองคกรตางๆไดสราง
มาตรวัดรวมที่ครอบความอยูดีมีสุขในหลายดานมาไวดวยกัน ตัวอยางเชน
2.1 ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index: HDI) ขององคการ
สหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (UNDP) ที่เนนการพัฒนาคนที่ดูจากตัวชี้วัดหลักในดานรายได
การศึกษาและสุขภาพ
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2.2 กลุมวิจัยความอยูดีมีสุขในประเทศกํา ลังพัฒนา (Well-being in Developing
Countries Research Group: WED) ที่ใชทฤษฎีความจําเปนของมนุษย (Theory of Human Need
เปนหลัก โดยใหนิยามความอยูดีมีสุขไววา เปนสภาพการดํารงชีวิตของบุคคลและผูอื่นที่ความ
จําเปนในชีวิตของบุคคลนั้นไดรับการตอบสนอง และเปนการดํารงชีวิตที่บุคคลดังกลาวสามารถ
ดําเนินตามเปาหมายของชีวิตไดอยางมีความหมายและสามารถประสบกับความสุขและความพึง
พอใจในชีวิตของตน
การวัดความอยูดีมีสุขของ WED ดูจากสองประเด็นหลัก คือ สุขภาพกายและความเปน
อิสระในชีวิต (Autonomy) การสนองความจําเปนในชีวิตเพื่อความอยูดีมีสุขแบงแยกออกเปนความ
จําเปนพื้นฐาน 11 อยาง ไดแก อาหารและน้ําสะอาดที่เพียงพอ ที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย การงานใน
สภาพการทํางานที่ปราศจากอันตราย สาธารณสุขที่เหมาะสม ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน
ความสัมพันธที่ดีกับคนรอบขาง ความปลอดภัยและมั่นคงทางกายภาพและเศรษฐกิจ การคุมกําเนิด
ที่ปลอดภัย และความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รวมไปถึงการศึกษา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมตางๆ
2.3 แนวคิดคุณภาพสังคม (Social Quality Concept) ที่สหภาพยุโรป (EU)ได
พัฒนาขึ้น เนนเรื่องการมีสวนรวมในดาน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนาชุมชน
ของตนเองเพื่อเพิ่มการอยูดีมีสุขและศักยภาพของประชาชนในชุมชน ในการที่จะเปนสังคมที่มี
คุณภาพนั้น สังคมนั้นตองสนับสนุนสมาชิกในชุมชน (ความเขมแข็งของสังคม) สถาบันที่เกี่ยวของ
จะตองเขาถึงได (ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคม) ประชาชนในชุมชนตองเขาถึงแหลง
ทรัพยากร สิ่งแวดลอม และทรัพยากรตางๆ ที่จําเปน (ความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคม) รวมทั้ง
สังคมตองมีลักษณะของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม
3. การวัดความอยูดีมีสุข แบบอัตวิสัย (Subjective Well-Being)
การวัดความสุข หรือความอยูดีมีสุขที่เปนแบบอัตวิสัย (Subjective Well-Being) นักวิจัยความสุขได
สรางกรอบแนวคิดและคนพบแนวทางเพื่อวัดและอธิบายความสุขของบุคคลโดยใชการสํารวจการ
รายงานความสุขดวยตนเอง ซึ่งไดรับการยอมรับกันในวงกวางวาเปนการวัดความอยูดีมีสุขเชิงอัต
วิสัยไดในฐานะตัวแทนโดยตรงของอรรถประโยชน งานเขียนชิ้นหนึ่งของไดเนอรรวมทั้งอีก
หลายๆ ชิ้นงานที่โดงดังในเรื่องความอยูดีมีสุขเชิงอัตวิสัย ไดสนับสนุนการใชขอมูลความอยูดีมีสุข
เชิงอัตวิสัย นอกเหนือจากการวัดเชิงรูปธรรม/ภาวะวิสัยแบบดั้งเดิมของความอยูดีมีสุข นอกจากนี้
ยังเสนอแนวทางของการวัดวาควรเปนอยางไร
การวัดความสุขเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-Being) ที่ใชในวงการวิชาการมีทั้งแบบ
การใชคําถามเชิงเดี่ยว(คําถามเดียว)และคําถามเชิงซอน(คําถามหลายคําถามแลวมาสังเคราะหเปนคา
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เดียว) โดยเปนการใหลํา ดับคะแนนตอปจจัยตางๆที่มีความสํา คัญตอความสุขของเขา ซึ่งแตละ
วิธีการมีขอดีขอเสียตางกันและการใหระดับของความสุขของแตละวิธีก็ตางกันดวย ซึ่งยังมีขอ
ถกเถียงทางทฤษฎีอยูวาจํานวนระดับใดจึงจะเหมาะสมครอบคลุมที่สุด
คําถามเชิงเดี่ยวเกี่ยวกับความสุขที่พบบอย เชน คุณมีความรูสึกขนาดไหนในตอนนี้
หรือ โดยรวมคุณมีความสุข (มีความพึงพอใจ) กับชีวิตในระดับไหน นอกจากคําถามเกี่ยวกับ
ความสุขหรือความพึงพอใจกับชีวิตโดยรวมแล ว คําถามลักษณะดังกลาวยังใชสํา รวจความสุขหรือ
ความพึงพอใจกับสวนยอยของชีวิต เชน ดานการเงิน ครอบครัว สุขภาพ หนาที่การงาน เปนตน
คําถามเหลานี้มักเปนคําถามแบบปรนัย (Multiple choice) โดยจํานวนของตัวเลือก ที่ใหเลือกมีตั้งแต
สามไปจนถึงหนึ่งรอย เพื่อความเขาใจที่ตรงกันของผูตอบคํา ถาม ผูออกแบบสารวจมักใหนิยามกับ
ตัวเลือกดวย
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แนวคิดดัชนีชี้วัดความสุข

แนวคิดของความอยูดีมีสุขเริ่มมีมาตั้งแตสมัยโบราณเริ่มตั้งแตแนวคิดของ Aristotle
ที่เนนการมีชีวิตที่เปนอิสระ การอยูในสังคมที่มีความปลอดภัย การมีสุขภาพดี การมีเพื่อนดี การมี
ความภาคภูมิใจในชีวิตและปจจัยอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต142 และในศตวรรษที่ 18
นักปรัชญาชาวอังกฤษ เยอรเรมี เบ็นธัม (Jeremy Bentham)เสนอแนวคิดของThe Greatest
Happiness Principle โดยกลาววาสังคมที่ดีที่สุด คือสังคมที่ประชาชนมีความสุขที่สุด นโยบายสา
ธารณที่ดีที่สุด คือนโยบายที่สรางความสุขแกประชาชนมากที่สุด และในระดับบุคคลการกระทําที่
ถูกตองตามจริยธรรมเปนสิ่งที่สรางความสุขมากที่สุด อยางไรก็ตามเนื่องจากในขณะนั้นยังขาด
ความเขาใจเกี่ยวกั บความสุขอยางแทจริง ในระยะตอมาแนวคิดดังกลาวจึงถูกแทนที่ดวยแนวคิด
ปจเจกบุคคล(Individualism) ซึ่งสงผลใหบุคคลในสังคมแขงขันกัน เพื่อหาความสุขใหกับตนเอง
มากขึ้นตามแนวคิดวิชาเศรษฐศาสตรกระแสหลัก แตในปจจุบันแนวคิดของความอยูดีมีสุขไดรวม
ปจจัยที่เกี่ยวของกับจิตใจของบุคคลเขาไปพิจารณาดวย กรอบแนวคิดความอยูดีมีสุขพัฒนามาจาก
แนวคิดของศาสตราจารย อมาตยา เซน ระบุไดวา “...ผลกระทบขั้นสุดทายของการพัฒนา คือ การ
ทําใหปจเจกบุคคลสามารถบรรลุผลสําเร็จในสิ่งที่ตองการ และปจเจกบุคคลที่มีสิทธิเสรีภาพในการ
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เลือกวิธีการไปสูความสําเร็จดวยตัวของเขาเอง สวนการมีรายไดจะเปนเพียงเครื่องมือหรือทางผาน
ไปสูความสําเร็จเทานั้น...”
การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุข (Well-being) หรือ ความสุข (Happiness) ไดมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและไดมีการแบงการชี้วัดได 2 แบบ ไดแก เชิงภาวะวิสัยและเชิงอัตตวิสัย
1. ดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุขเชิงภาวะวิสัย
ดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุขเชิงภาวะวิสัย คือการวิเคราะหวาปจจัยใดทําใหเกิดความอยูดีมี
สุข เชน มีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่เพียงพอ มีครอบครัวที่อบอุน มีชุมชนเขมแข็ง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความยุติธรรม มีสันติภาพ มีสิ่งแวดลอมที่ดี มีจิตใจดี และมีเมตตา
กรุณา เปนตน ดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุขเชิงภาวะวิสัยที่ใชอยูในปจจุบัน ประกอบดวย
1.1 ดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุข จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ143 มีกรอบแนวคิดและดัชนีชี้วัด สรุปไดดังนี้
กรอบแนวคิด ปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 เนน
“คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึง
ไดใชแนวคิดดานความอยูดีมีสุข (Well-Being) เปนกรอบแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาตัวชี้วัดการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 โดยใหความสําคัญกับความสามารถในการใช
ศักยภาพของมนุษยรวมกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย ซึ่งไดรับการจํากัดความในรูปของภารกิจ
(Functionings) หมายถึงความสําเร็จ และสมรรถภาพ (Capabilities) หมายถึงความสามารถที่จะ
นําไปสูความสําเร็จ ภารกิจเปนเรื่องที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการเลือกดําเนินชีวิตของแตละปจเจก
บุคคล ในขณะที่สมรรถภาพเกี่ยวของกับทางเลือกและความมีอิสระที่บุคคลสามารถเลือกหาในการ
ดํารงชีวิตหรือแสวงหาความสําเร็จในชีวิต โดยนัยนี้ความอยูดีมีสุขจึงมีลักษณะเปนองครวมโดยมี
หลายมิติและหลายองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน ซึ่งมีความหมายที่กวางกวาการพิจารณาดาน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดัชนีชี้วัด ไดแก สุขภาพอนามัย ความรู ชีวิตการทํางาน รายไดและการกระจาย
รายไดชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต และการจัดการที่ดีของรัฐ
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2550ก. ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ ไตรมาสที่1, เขาถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.nesdb.go.th/
Portals/0/eco_datas/account/qgdp/ data1_07/All_table.xls,.
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1.2 ดัชนีความกาวหนาของคน (Human Achievement Index: HAI) จัดทําโดย
สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)
มีกรอบแนวคิดและดัชนีชี้วัด144 สรุปไดดังนี้
กรอบแนวคิดจากการนําแนวคิดดัชนีความขัดสน (Human Deprivation Index: HDI)
มาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย เพื่อสะทอนสถานภาพของการพัฒนา
คนอยางเปนระบบ แสดงถึงความกาวหนาและความเหลื่อมล้ําของประชาชนในจังหวัดตางๆ ของ
ประเทศไทย เปนการมองภาพของผลการพัฒนาในเชิงบวกมากกวาจะมุงเนนที่ความขาดแคลน
ขัดสน
ดัชนีชี้วัด ไดแก สุขภาพ การศึกษา ชีวิตการงาน รายได ที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอม
ครอบครัวชีวิตชุมชน การคมนาคม และการมีสวนรวมของคนในสังคม
1.3 ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตทางดานกายภาพของเกษตรกรไทย (The Physical Quality
of ife Index: PQLI) จัดทําโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีกรอบ
แนวคิดและดัชนีชี้วัด สรุปไดดังนี้
กรอบแนวคิด ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตทางดานกายภาพของเกษตรกรไทยเปนการ
ประยุกตจากดัชนีความยากจนของคน (Human Poverty Index: HPI) ที่จัดทําโดยสํานักงานโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ เปนการวิเคราะหถึงปจจัยที่กําหนดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเพื่อหา
ความสัมพันธของดัชนีคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดตางๆ ของประเทศไทย
ดัชนีชี้วัด ไดแก เศรษฐกิจ สุขอนามัย การศึกษา และสังคม
2. ดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุขเชิงอัตตวิสัย
ดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุขเชิงอัตตวิสัย คือการสอบถามความรูสึกของตัวบุคคลวามีความ
อยูดี มีสุขมากนอยเพียงใดซึ่งความอยูดีมีสุขของตัวบุคคลมักเปนผลมาจาก ความพอกินพอใช
สุขกายสบายใจ มีความปลอดภัย มีศักดิ์ศรีและมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องของสวนรวม
เปนตน
ดัชนีชวี้ ัดความอยูดีมีสุขเชิงอัตตวิสัยที่ใชอยูในปจจุบัน ประกอบดวย
2.1 ดัชนีความสุขโลก (Happy Planet Index: HPI) จัดทําโดยสถาบันเศรษฐศาสตร
แนวใหม (New Economics Foundation: NEF) มีกรอบแนวคิดและดัชนีชี้วัด145 สรุปไดดังนี้
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pdf/NHDR_BookThai.pdf
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กรอบแนวคิด ดัชนีความสุขโลกเปนการสะทอนเปาหมายของการพัฒนาที่ใหความ
อยูดีมีสุขระดับสูงแกบุคคลทุกคน ทั้งดานความสุขเชิงภาวะวิสัยและความสุขเชิงอัตตวิสัย ภายใต
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีขีดจํากัดและมีความเทาเทียม เพื่อผลพวงในดานความอยูดีมีสุข
ของประชาชน
ดัชนีชี้วัด ไดแก ความพึงพอใจในชีวิต ผลกระทบดานความมีชีวิตยืนยาว และ
ประสิทธิภาพของระบบนิเวศจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 ดัชนีความสุขมวลรวมของประชาชนภายในประเทศ (Gross Domestic
HappinessIndex: GDHI) จัดทําโดยสํานักวิจัยเอแบคโพลล มีกรอบแนวคิดและดัชนีชี้วัด146 สรุปได
ดังนี้
กรอบแนวคิด ในการวัดความอยูเย็นเปนสุขทั้งสิ่งที่จับตองไดอยางเปนรูปธรรมและ
นามธรรมของประชาชน ใชการประเมินภาพรวมของชีวิตที่ประกอบไปดวย การอยูเย็นเปนสุข
(Well-being) ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) และคุณภาพชีวิต (Quality of Life) มีดัชนี
ทั้งหมด 11 ตัว ซึ่งถูกรวมนํามาคํานวณดัชนีความสุขมวลรวมของแตละบุคคล แลวนํามารวบรวม
เปนของประชาชนระดับจังหวัด ระดับภาค และทายที่สุดระดับประเทศตอไปตามลําดับ
ดัชนีชี้วัดประกอบดวยคํา ถาม 68 ข อครอบคลุมดัชนีชี้วัดทั้ง 11 ตัวไดแก
สภาพแวดลอมที่พักอาศัย โครงสรางพื้นฐานของระบบสาธาณูปโภค บรรยากาศของคนในชุมชนที่
พักอาศัย ความสัมพันธภายในครอบครัว สุขภาพรางกาย สุขภาพใจ สภาวะเศรษฐกิจของตนเอง
การศึกษาธรรมชาติและการจัดทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีไทย กระบวนการ
ยุติธรรมและความเปนธรรมในสังคม และสถานการณในปจจุบัน
2.3 ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicators: TMHI – 66) จัดทําโดย
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีกรอบแนวคิดและดัชนีชี้วัด147 สรุปไดดังนี้
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New Economics Foundation, The Happy Planet Index: An Index of Human
Wellbeing and Environmental Impact, accessed January 5, 2010, available
fromhttp://www.happyplanetindex.org
146
สํานักวิจัยเอแบคโพลล, รายงานดัชนีความสุขมวลรวมภายในประเทศของคนไทย
ประจําเดือนพฤษภาคม: กรณีศึกษาตัวอยางประชาชน 26 จังหวัดของประเทศ, เขาถึงเมื่อ 2 มีนาคน
2550, เขาถึงไดจาก http://www.siamgdh.com
147
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข , ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย, เขาถึงเมื่อ 6
พฤษภาคม 2556, เขาถึงไดจาก http://www.dmh.go.th/test/qtnew
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กรอบแนวคิด สภาพชีวิตที่มีความสุข หมายถึงสุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากการมี
ความสามารถในการจัดการปญหาในการดําเนินชีวิต รวมทั้งการมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีโดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใตสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ดัชนีชี้วัด ประกอบดวยคําถาม 66 ขอ และมีดัชนีชี้วัด 4 ดาน ไดแก สภาพจิตใจ
คุณภาพของจิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ และปจจัยสนับสนุน ดังนี้ คือ 1) ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต
2) ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีความสุข 3)ถาใหเปรียบเทียบกับในอดีตทานรูสึกวาชีวิตในปจจุบัน
ของท า นมี ค วามสุ ข 4) ท า นมี โ รคประจํ า ตั ว ที่ ต อ งรั ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง 5) ท า นต อ งไปรั บ การ
รักษาพยาบาลเสมอ ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตและทํางานได 6) ทานตองใชยา (กิน ฉีด พน ทา)
อยูเสมอ จึงจะสามารถทํางานได 7) ทานเปนโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิต หัวใจ อัมพาต
ลมชัก ฯลฯ ในกรณีถามี ใหใสเล็กนอยหรือมากตามอาการที่มี) 8)ทานรูสึกกังวลและทุกขทรมานใจ
เกี่ยวกับการเจ็บปวยของทาน 9) ทานรูสึกวาชีวิตของทานไรคา ไมมีประโยชน 10) ทานรูสึกวาชีวิต
ของทานมีแตความทุกข 11) ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตนเองได 12) ทานพึงพอใจในรูปราง
หนาตาของทาน 13) ทานรูสึกพอใจที่สามารถทําอะไรๆ ผานไปไดในแตละวัน 14) ทานสามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตางๆ ดวยตัวทานเอง 15) ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับบุคคลอื่น 16)
ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบาน 17) ทานคิดวาทานมีความเปนอยูและฐานะทางสังคมตามที่
ทานไดคาดหวังไว 18) ทานรูสึกประสบความสําเร็จและความกาวหนาในชีวิต 19) ทานประสบ
ความสําเร็จอยางที่ทานตองการเสมอ 20) ทานรูสึกพึงพอใจกับฐานะความเปนอยูของทาน 21) ทาน
มองปญหาทุกปญหาเปนสิ่งที่แกไขได 22) ทานสามารถควบคุมอารมณได เมื่อมีเหตุการณคับขัน
หรือรายแรงเกิดขึ้น 23) ทานมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณรายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต 24) ทานพรอมที่
จะเผชิญกับปญหาและไมกลัวปญหาที่เกิดขึ้น 25) ทานแกปญหาที่ขัดแยงไดดีเสมอ 26) บางครั้ง
ทานรูสึกเศราโดยไมทราบสาเหตุ 27) ทานรูสึกขี้โมโหฉุนเฉียวหรือหวั่นไหวงายอยางไมมีเหตุผล
28) ทานหงุดหงิดโมโหงายถาทานถูกวิพากษวิจารณ 29) ทานรูสึกกังวลใจกับเรื่องทุกเรื่องที่มา
กระทบตัวทาน 30) ถาสิ่งตางๆ ไมเปนไปตามที่คาดหวังทานจะรูสึกหงุดหงิด 31) ทานรูสึก
หงุดหงิดกังวลใจกับเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ 32) ทานใหความชวยเหลือแกผูอื่นตามโอกาส
อันควร 33) ทานเสียสละแรงกายหรือทรัพยสินเพื่อประโยชนสวนรวม 34) หากมีสถานการณที่คับ
ขันเสี่ยงภัยทานพรอมจะใหความชวยเหลือรวมกับผูอื่น 35) ทานตองการที่จะทําบางสิ่งที่แปลกใหม
และแตกตางกวาที่เปนอยู 36) ทานมีความสุขกับการริเริ่มงานใหมๆ และมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จ
37) ทานรูสึกผิดหวังในตัวเอง 38) ทานรูสึกวาชีวิตของทานนาเบื่อ 39) ทานรูสึกเบื่อหนายทอแท
กับการดําเนินชีวิตประจําวัน 40) ทานรูสึกคลายคนลมเหลวหรือประสบกับความผิดหวัง 41) เมื่อ
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ทานจะเริ่มทํางานที่มีความยุงยาก ทานจะขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยอยูเสมอ 42) ความเชื่อหรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่ทานยึดถือ ทําใหทานมีความเขมแข็งและสามารถเผชิญกับความยุงยากได 43) เมื่อทาน
พบกับความผิดหวังหรือทุกขใจ ทานจะขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวย 44) ทานพึงพอใจกับความสามารถ
ของตนเอง 45) ทานรูสึกภูมิใจในตนเอง 46) ทานรูสึกยินดีกับความสําเร็จของคนอื่น 47) ทานรูสึก
เห็นอกเห็นใจเมื่อผูอื่นมีทุกข 48) ทานรูสึกเปนสุขในการชวยเหลือผูอื่นที่มีปญหา 49) ทานมีความ
มั่นใจวาญาติหรือเพื่อนจะชวยเหลือทานถามีเหตุการณรายแรงหรือฉุกเฉินเกิดขึ้นกับทาน 50) ทาน
มีเพื่อนหรือญาติพี่นองคอยชวยเหลือทานในยามที่ทานตองการ 51) ทานไดรับความชวยเหลือตามที่
ทานตองการจากคนอื่น 52) ทานเห็นดวยวาครอบครัวของทานเปนแหลงที่จะชวยหาทางออกใหกับ
ปญหาสวนใหญที่ทานมี 53) ทานเห็นดวยวาสมาชิกในครอบครัวสวนใหญมีความรูสึกผูกพันอยาง
ใกลชิด 54) ทานเห็นดวยวาครอบครัวของทานสามารถแกปญหาไดทุกเรื่อง 55) ทานรูสึกมั่นคง
ปลอดภัยเมื่ออยูในครอบครัว 56) เมื่อทานปวยหนักทานเห็นดวยวาครอบครัว และญาติจะ ดูแลทาน
เปนอยางดี 57) ทานปรึกษาหรือขอความชวยเหลือจากครอบครัวเสมอ เมื่อทานมีปญหา 58) สมาชิก
ในครอบครัวมีความรักและผูกพันตอกัน 59) ทานมั่นใจวาชุมชนที่ทานอยูอาศัยมีความปลอดภัยตอ
ทาน 60) ทานรูสึกมั่นคงปลอดภัยในทรัพยสินเมื่ออาศัยอยูในชุมชนนี้ 61) เมื่อทานเจ็บปวยทานไป
ใชบริการจากหนวยงานสาธารณสุขใกลบาน 62) เมื่อญาติของทานเจ็บปวยก็นําไปรับบริการจาก
บริการสาธารณสุขใกลบานเชนกัน 63) ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียด 64) ทานมีความสุขทุก
ครั้งที่มีเวลาวางเพื่อผอนคลาย 65) ในชุมชนมีเสียงดังรบกวนการดําเนินชีวิตของทาน 66) ในชุมชน
มีกลิ่นเหม็นรบกวนการดําเนินชีวติ ของทาน
2.4 การสํารวจขอมูลเรื่องความสุข จัดทําโดย General Social Surveys (GSS) ซึ่งได
รวบรวมขอมูลความสุขของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประจําทุกป นับตั้งแตป 1972
จนถึงปจจุบัน มีวิธีการวัดความสุขของแตละบุคคล ซึ่งไมไดระบุกรอบแนวคิด แตวัดจากการตอบ
คําถามจํานวน 1 ขอ คือ“ถานําทุกๆ เรื่องมารวมกันคุณคิดวาชีวิตปจจุบันของคุณเปนอยางไร?” แลว
ใหบุคคลเลือกคําตอบ 1 ขอ จากทั้งหมด 3 ตัวเลือก148
1. “คุณสามารถพูดไดวาชีวิตคุณมีความสุขมาก”
2. “คุณสามารถพูดไดวาชีวิตคุณมีความสุขปานกลาง”
3. “คุณสามารถพูดไดวาชีวิตคุณไมมีความสุขเลย”

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

148

General Social Surveys. 2007. General Happiness, accessed January 5, 2010,
available from http://sda.berkeley.edu/searchstudy/?study=gss06&query=happy
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2.5 การวัดความสุขในชีวิตของประชาชน จัดทําโดย German Socio-Economic
Panel Study(GSOEP) มีวิธีการวัดความอยูดีมีสุข (Subjective Well-Being: SWB) ของแตละบุคคล
ซึ่งไมไดระบุกรอบแนวคิด แตวัดจากการตอบคําถามจํานวน1 ขอ คือ “ถานําทุกๆ เรื่องมารวมกัน
คุณรูสึกมีความสุขกับชีวิตมากนอยเพียงไร?” ผูศึกษาจะมีเกณฑใหบุคคลเลือกความสุข ตั้งแต 0
แปลวาไมมีความสุขเลย ถึง 10 แปลวามีความสุขมากที่สุดแลวนําคาที่ไดไปเปนตัวแทนของ
ความสุขของบุคคล วิธีการนี้มีขอสมมุติฐานที่สําคัญ 3 ขอ149
1. ผูตอบแบบสอบถามทุกคนสามารถและเต็มใจที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับการวัด
ความสุขในชีวิต
2. มีความสัมพันธระหวางคําตอบที่ไดรับจากการตั้งคําถามกับประเด็นที่เกี่ยวกับ
ความเปนอยูที่ดีในเชิงเศรษฐศาสตร
3. สามารถเปรียบเทียบความสุขของแตละคนได และแตละชวงความสุข มีคา
เทากันตัวอยางเชน เมื่อบุคคลตอบคําถามโดยมีคาความสุขเทากับ 8 จะถือไดวามีความสุขมากกวา
อีกบุคคลหนึ่งที่ตอบคําถามโดยมีคาความสุขเทากับ 6 ความแตกตางระหวางระดับ 6 และ 8 มีคา
เทากับความแตกตางระหวางระดับ 4 และ 6
แนวคิดเรื่องความอยูดีมีสุขของบุคคลที่มีการวัดในเชิงภาวะวิสัยนั้น มีหลายหนวยงาน
เปนผูออกแบบและรับผิดชอบในการเก็บขอมูล จากนั้นจะมีการแสดงผลเปนรายจังหวัด รายภูมิภาค
หรือรายประเทศ เพื่อสามารถเปรียบเทียบการพัฒนาหรือความอยูดีมีสุขระหวางกลุมบุคคลที่
ทําการศึกษาได ซึ่งการแปลผลสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยที่แตละหนวยงานเปนผูกําหนดใน
การวัดแบบนี้เปนการแปลความหมายแบบองครวมของบุคคลในสังคมนั้นๆ โดยมีการกําหนดจาก
หนวยงานตางๆ เองวาตัวปจจัยใดบางที่มีผลตอความสุขและปจจัยที่ทําการศึกษาควรมีคาเทาไรถึง
จะเรียกวาดีหรือไมดี มิใชการแปลความหมายจากความรูสึกนึกคิดของแตละบุคคล ทําใหเปนการ
ยากที่จะนําคาที่ไดมาคํานวณในการหาคาความสุขของแตละบุคคลที่เกี่ยวของกับผลกระทบจาก
รายไดภายใตกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา
ขณะที่การวัดความสุขของประชาชนเชิงอัตตวิสัยเปนการวัดโดยตรงของแตละบุคคลวา
บุคคลมีความสุขในชีวิตระดับใด ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาเลือกการวัดความสุข 3 วิธี ไดแก วิธีที่ 1
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Ferrer-i-Carbonell, A. 2005. “Income and Well-being: an Empirical Analysis of
the Comparison Income Effect.” Journal of Public Economics (89): 997-1019. cited J. S.
Duesenberry.1949. Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior. Cambridge:
Havard University Press.
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ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย มีคาความสุขที่วัดได 3 ระดับ วิธีที่ 2 การสํารวจขอมูลเรื่องความสุข มีคา
ความสุขที่วัดได 3 ระดับ และวิธีที่ 3 การวัดความสุขในชีวิตของประชาชน มีคาความสุขที่วัดได
ระดับ การวัดความสุขทั้ง 3 วิธีนี้มีความแตกตางกันทั้งในดานกรอบแนวคิดและจํานวนคําถาม
นอกจากนี้ผูศึกษากําหนดคาความสุขของวิธีที่ 1 ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย จากที่มีคาความสุขที่วัด
ได 3 ระดับเปลี่ยนเปน ความสุข 11 ระดับ 01 เพื่อที่จะใหไดชวงของระดับความสุขเทากับวิธีที่ 3
การวัดความสุขในชีวิตของประชาชน จากนั้นนําความสุขที่วัดไดจากทั้ง 3 วิธี มาเปรียบเทียบกันใน
การศึกษาขั้นตอไป ตารางที่ 1 แสดงถึงการกําหนดชื่อความสุขที่วัดไดจากวิธีการวัดระดับความสุข
ที่มีความแตกตางกันทั้ง 3 วิธี
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ำ ขที่วัดไดจากวิธีการวัดระดัลบาความสุ
ตารางที่ 1 การกําหนดชื่อส
ความสุ
วีธีการวัดระดับความสุข
1. ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย
2. ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย

3.การสํารวจขอมูลเรื่องความสุข
4 . ก า ร วั ด ค ว า ม สุ ข ใ น ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชน

ระดับความสุข
3
11
3
11

จํานวนคําถาม
ชื่อความสุขที่วัดได
66
ความสุข 3 ระดับ แบบ 66 คําถาม
66
ความสุข 11 ระดับ แบบ 66
คําถาม
1
ความสุข 3 ระดับ แบบ 1 คําถาม
1
ความสุข 11 ระดับ แบบ 1 คําถาม

แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในเศรษฐศาสตรกระแสหลักสามารถพิจารณาผานความพึง
พอใจหรือสวัสดิการของบุคคล (individual preference or welfare) ซึ่งวัดในรูปของอรรถประโยชน
(utility) การวัดอรรถประโยชนสามารถวัดไดจากการบริโภคสินคาหรือบริการของบุคคล สงผลให
บุคคลที่มีรายไดสูงมีโอกาสไดรับอรรถประโยชนสูงดวยตามทฤษฎีอรรถประโยชน (utility theory)
โดยกําหนดใหผูบริโภคมีเหตุผลตอการเลือกสินคาหรือบริการ (rational choice) เพื่อตอบสนอง
ความตองการสูงสุดของผูบริโภคเอง (maximizing utility) เวเบลน (Veblen) กลาววา เงินเปนคุณ
คาที่แสดงถึงความสําเร็จและฐานะทางสังคม โดยสามารถสังเกตไดจากเสื้อผา รถ บานและสินคา
ฟุมเฟอยตางๆ หรือเรียกรวมกันวา“Self- Presentation”ซึ่งมีความเกี่ยวของกับหลักวิชาเศรษฐศาสตร
เรื่องการบริโภคของบุคคลในการตอบสนองความตองการสูงสุด เพื่อเปนการยกระดับสถานะทาง
สังคมใหกับตนเองหรือสามารถเรียกกระบวนการดังกลาววา “Conspicuous Consumption” จาก
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แนวคิดดังกลาวขางตนทําใหประเทศตางๆ สวนใหญทั่วโลกใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง150
ในป จ จุ บั น ได มี ก ารอธิ บ ายเรื่ อ งความสุ ข ของบุ ค คลโดยใช ท ฤษฎี แ ละแนวคิ ด ทาง
จิตวิทยามาประยุกตใช เฟรยและสตูทเซอร (Frey and Stutzer) กลาววาบุคคลแตละคนมีการรับรู
และการตีความหมายของเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับตนไดแตกตางกัน เนื่องจากบุคคลแตละคนมี
ความแตกตางกันทั้งทางดานกระบวนการในการคิด การตัดสินใจและแนวคิดในการเปรียบเทียบสิ่ง
ตางๆ ที่ไมเหมือนกัน สิ่งเหลานี้สวนใหญเกิดจากสภาพแวดลอมทางสังคมและแนวคิดในการ
ดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน151 ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีระดับของการคาดหวัง (Aspiration
Level Theory)ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison Theory) และทฤษฎีการ
ปรับตัว (Adaptation Theory)
1. ทฤษฎีระดับของการคาดหวัง (Aspiration Level Theory)
ทฤษฎีระดับของการคาดหวังเปนสวนหนึ่งของมุมมองเกี่ยวกับกระบวนการการรับรู
เรื่องแรงจูงใจ (Cognitive View of Motivation) ในเรื่องทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) ที่เห็น
วาแรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมของมนุษยขึ้นอยูกับการรับรู (Perception) สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว
โดยอาศัยความสามารถทางปญญาเปนสําคัญ มนุษยไดรับแรงผลักดันจากหลายๆ ทางในการแสดง
พฤติกรรม ทฤษฎีนี้เนนเรื่องแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ซึ่งบุคคลจะมีแนวโนมที่จะตั้ง
ความคาดหวังของตนเองใหสูงขึ้นเมื่อบุคคลทํางานหนึ่งสําเร็จ ในทางตรงกันขามบุคคลจะตั้งความ
คาดหวังของตนต่ําลง เมื่อบุคคลทํางานแลวลมเหลว152
สคอร (Schor) พบวาระดับรายไดที่คาดหวังของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกามี
ระดับที่สูงขึ้นเรื่อย โดยเทียบขอมูลในป 1987 บุคคลมีความตองการรายไดเฉลี่ยอยูที่ 50,000 เหรียญ
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ดอลลารสหรัฐตอปตอคน แตในป 1994 รายไดที่คาดหวังปรับเพิ่มขึ้นเปน 102,000 เหรียญดอลลาร
สหรัฐตอปตอคน153
เอสเตอรลิน (Easterlin) พบวารายไดที่คาดหวังของแตละบุคคลนั้นมีสวนมาจากระดับ
รายไดที่เคยไดรับในอดีตและเกิดจากระดับรายไดของบุคคลที่ใกลชิด ถารายไดของบุคคลเพิ่มขึ้นมี
ผลทําใหระดับรายไดที่คาดหวังเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้บุคคลที่มีสถานะการเงินที่ย่ําแยในปที่ผานมา
จะมีระดับรายไดที่คาดหวังนอยลง เมื่อเทียบกับบุคคลที่มีสถานะการเงินดีในปที่ผานมาจะมีระดับ
รายไดที่คาดหวังเพิ่มขึ้น154
สตูทเซอร (Stutzer) กลาววา การปรับตัวและการเปรียบเทียบรายไดของตนเองกับ
รายไดของผูอื่นในสังคม สงผลใหบุคคลมีความตองการระดับรายไดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้
ทฤษฎีระดับของการคาดหวังสามารถวัดความสุขความพอใจไดจากผลตางจากระดับการคาดหวัง
และผลที่ไดรับ ถาผลตางดังกลาวมีมากขึ้นความสุขของบุคคลก็จะลดลง155
จากงานวิจัยดังกลาวผูศึกษาตองการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 คือความสุขของบุคคลจะ
ลดลงเมื่อบุคคลเปรียบเทียบรายไดในปจจุบันของตนเองกับรายไดที่คาดหวัง และพบวารายไดใน
ปจจุบันต่ํากวา ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่
2. ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม (Social Comparison Theory)
ทฤษฎีก ารเปรีย บเทีย บทางสังคมเปน การใช แนวคิ ดที่วา บุ ค คลจะมี ก ารประเมิ น
ความสามารถของตนจากการเปรียบเทียบกับผูอื่นในสังคม โดยบุคคลมักจะเปรียบเทียบตนเองกับ
บุคคลที่ใกลชิดหรือมีความปฏิสัมพันธกัน เชน คูครอง สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่นอง หรือ เพื่อน
มากกวากับบุคคลอื่นที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 156 นอกจากนี้ เฟรยและสตูทเซอร (Frey and Stutzer)
ไดอางอิงแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรในอดีต 157 เชน มารค Marx, Veblen และ Duesenberry ที่ได
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กลาวไววาบุคคลมักจะเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่นเกี่ยวกับเรื่องของรายได การบริโภค สถานะทาง
สังคม และผลประโยชนตางๆ ที่ไดรับ
คลารคและออสวาลด (Clark and Oswald) พบวาความสุขของบุคคลแปรผกผันกับ
รายไดของกลุมบุคคลที่ใชในการเปรียบเทียบดวย นอกจากนี้ระดับรายไดที่คาดหวังเกิดจากการ
เปรียบเทียบระดับรายไดในอดีตและการเปรียบเทียบรายไดกับบุคคลที่มีระดับการศึกษาเทากัน อีก
ทั้งการมีระดับการศึกษาสูงทําใหมีระดับรายไดที่คาดหวังสูงดวย158
แมคบริด (McBride) พบวาอิทธิพลของรายไดตอความสุขไมไดเกิดจากจํานวนรายได
เทานั้นแตเกิดจากความพอใจในรายไดดวย ซึ่งบุคคลมักเปรียบเทียบระดับรายได (relative income)
ไดใน 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือการเปรียบเทียบภายนอก (external) หมายถึงการเปรียบเทียบกับ
เพื่อนที่มีอายุ เพศ อาชีพ หรือชนชาติเดียวกัน ลักษณะที่สอง คือการเปรียบเทียบภายใน (internal)
หมายถึงการเปรียบเทียบกับประสบการณที่บุคคลไดรับในอดีต นอกจากนี้ แมคบริด (McBride)
พบวาการเปรียบเทียบระดับรายไดสงผลตอความสุขของบุคคลที่มีระดับรายไดสูงมากกวาบุคคลที่มี
ระดับรายไดต่ํา159
ดิเทลลาและคณะ (Di Tella, MacCulloch, and Oswald) ทดสอบในงานวิจัย พบวาถา
ทุกคนมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 1 แตละคนจะมีความสุขเพิ่มขึ้นรอยละ 2/3 สวนที่ขาดหายไปรอยละ
1/3 เกิดจากรายไดของบุคคลอื่นที่เพิ่มขึ้นแลวทําใหความสุขของผูนั้นลดลง เนื่องจากบุคคลมีการ
เปรียบเทียบรายได หรือฐานะของตนกับคนในครอบครัวและผูอื่นในสังคมรอบๆ ตนเอง ซึ่งถือวา
เปนกลุมอางอิง (reference group) ทั้งนี้เพราะการตัดสินใจเรื่องความเปนอยูที่ดีของบุคคลนั้นจะ
ขึ้นกับการเปรียบเทียบสถานะของตนเองกับสถานะของบุคคลอื่นในสังคม160
เฟอรเรอร (Ferrer-i-Carbonell)พบวารายไดของกลุมบุคคลที่อางอิงมีความสําคัญเทากับ
รายไดของตัวบุคคลเองตอความสุขความพอใจในชีวิต161 กลาวคือบุคคลจะมีความสุขความพอใจใน
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ชีวิตเพิ่มขึ้นหากบุคคลไดรับรายไดมากกวารายไดของบุคคลที่ใชเปรียบเทียบดวย ในทางกลับกัน
บุคคลจะมีความสุขลดลง ถาบุคคลไดรับรายไดนอยกวาบุคคลที่ใชเปรียบเทียบ นอกจากนี้บุคคลที่มี
รายไดสูงจะไดรับผลกระทบของการเปรียบเทียบเรื่องรายไดตอความสุขมากกวาบุคคลที่มีรายไดต่ํา
จากงานวิจัย ที่ กลาวมาทํ าใหผูศึกษาตองการทราบวา รายไดของบุค คลที่ ถูก เปรียบเที ยบจะมี ผล
อยางไรตอความสุข โดยผูศึกษาตองการทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 คือ ความสุขของบุคคลจะลดลง
เมื่อบุคคลเปรียบเทียบรายไดในปจจุบันของตนเองกับรายไดของบุคคลอื่น และพบวารายไดของ
ตนเองต่ํากวา ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่เนื่องจากบุคคลมักมีการเปรียบเทียบรายได
ของตนเองกับบุคคลอื่นที่มีรายไดมากกวาตน ตามแนวคิดของ Dusenberry
3. ทฤษฎีการปรับตัว (Adaptation Theory)
บุคคลมักมีการตัดสินใจเหตุการณที่เกิดขึ้นวาดีขึ้นหรือแยลงมักเกิดจากประสบการณ
สวนตัวของแตละบุคคล ถาปจจุบันบุคคลไดรับรายไดมากขึ้นเมื่อเทียบกับรายไดในอดีตก็สงผลให
ความสุขเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขามถาบุคคลไดรับรายไดนอยลงก็สงผลใหความสุขลดลง หลังจาก
นั้ น บุ ค คลสามารถปรั บ ระดั บ ความสุ ข ความพอใจให เ คยชิ น ต อ สถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ได
หมายความวาถาบุคคลไดรับรายไดเพิ่มขึ้นบุคคลดังกลาวจะมีความสุขที่เพิ่มขึ้นดวย แตเมื่อเวลา
ผานไปบุคคลดังกลาวยังคงไดรับรายไดเทาเดิมเสมอ ความสุขของบุคคลนั้นจะไมเทากับความสุข
เหมือนกับชวงแรกที่รายไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อเวลาผานไปความสุขของบุคคลจะคอยๆ ลดลง
จนถึงระดับกอนที่จะไดรับรายไดเพิ่มขึ้น เพราะบุคคลมักจะเกิดความเคยชินกับระดับรายไดใหมที่
ไดรับรวมทั้งบุคคลมักมีการตั้งความคาดหวังที่จะไดรับรายไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดวย
เอสเทอลิน(Easterlin) พบวาคํานิยามและตัวชี้วัดเรื่องความสุขของบุคคลเปลี่ยนแปลง
ไปอยางมากในชวงเวลา 10 กวาปที่ไดทําการศึกษา โดยเปรียบเทียบคํานิยามเรื่องความสุขของ
ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตป 1975 ถึง 1988 พบวาจากการที่ตองมีเสื้อผาสวยๆ ถึงจะ
ทําใหมีความสุขเพิ่มขึ้นเปลี่ยนเปนจะตองมีบานพักตากอากาศสักหลัง 162และยังพบวาการเพิ่มขึ้น
ของรายไดของบุคคลไมไดเพิ่มความสุขตามจํานวนเงินนั้นเสมอไป จากการเปรียบเทียบประชาชน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแตป 1972 ถึง ป 1991 ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดมี
ความสุขเพิ่มมากขึ้น ถึงแมวาระดับของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติภายในประเทศตอคนเพิ่ม
มากกวา 2 เทา รายไดเฉลี่ยเพิ่มมากกวา 3 เทา และมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้นมากมายก็ตาม
เนื่องจากการแปรความหมายเรื่องความสุขของบุคคลสามารถเปลี่ยนไปตามชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลง
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จากงานวิจัยดังกลาวทําใหทราบวาความสุขของบุคคลนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาคือ
หลังจากไดรับรายไดหรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพิ่มขึ้น ความสุขมักเพิ่มขึ้นแตจะเพิ่มขึ้น
เพียง ชั่วคราวเทานั้น เมื่อเวลาผานไปความสุขจะคอยๆ ลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากบุคคลจะปรับตัวให
เกิดความเคยชิน (hedonic adaptation)กับสถานะใหมที่เกิดขึ้ น ทําใหผูศึก ษาตองการทดสอบ
สมมติฐานขอ 5 คือ ความสุขของบุคคลจะลดลง เมื่อบุคคลเปรียบเทียบรายไดในปจจุบันของตนเอง
กับรายไดที่เคยไดรับในอดีต และพบวารายไดในปจจุบันไมสูงขึ้น (เทาเดิมหรือนอยลง) ภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่
แมคบริด (McBride) ศึกษาการเปรียบเทียบระดับรายไดของบุคคลในสังคมตอความสุข
ใชขอมูลจากสถาบัน General Social Surveys จากการสํารวจประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกา
จํานวน 2,000 ตัวอยาง ในป 1994 เปนขอมูลภาพตัดขวาง (cross-section data) กําหนดระดับของ
ความสุขมีคาตั้งแต 1 ถึง 3 และวิเคราะหสมการดวยordered probit modelพบวาบุคคลมัก
เปรียบเทียบระดับรายไดกับผูอื่นที่มีอายุ เพศ และอาชีพ ใกลเคียงกัน หรือชนชาติเดียวกัน อีกทั้ง
ผลกระทบจากการเปรีย บเทีย บระดับ รายไดตอความสุข จะมีม ากขึ้นเมื่อบุคคลมีรายไดที่ สูง ขึ้ น
นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของระดับรายไดที่ไดรับทําใหความสุขของบุคคลเพิ่มขึ้น ขณะที่รายไดของ
บุคคลอื่นที่เพิ่มขึ้นกลับทําใหความสุขของบุคคลลดลง และการเพิ่มขึ้นของรายไดสํา หรับบุคคลที่มี
ระดับรายไดต่ํา สามารถเพิ่มความสุขของบุคคลมากกวาการเพิ่ม ขึ้นของรายไดของบุคคลที่มีระดับ
รายไดสูง163
เฮลลิเวล (Helliwell) ศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอระดับความสุขของบุคคลใชขอมูลจาก
WorldValues Survey จํานวน 87,806 ตัวอยาง จาก 46 ประเทศ ในชวงป 1980-1997 กําหนดระดับ
ของความสุขมีคาตั้งแต 1 ถึง 10 และวิเคราะหสมการดวย least squares estimation กับ ordered
probit model พบวาปจจัยที่มีผลในทางบวกตอความสุขของบุคคล ไดแก การมีสุขภาพดี การมี
สถานะแตงงานและอยูดวยกัน การมีงานทํา การจบการศึกษาระดับสูง การมีอายุตั้งแต 65 ปขึ้นไป
การเขาโบสถสม่ําเสมอ การทํากิจกรรมเพื่อสังคม การไววางใจผูอื่น การซื่อสัตยตอตนเอง และการ
มีรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล ปจจัยที่มีผลทางลบตอความสุขของบุคคล ไดแก การมีสุขภาพไมดี การ
แยกกันอยูของคูสมรส การวางงาน การมีอายุอยูในชวงวัยรุนถึงวัยทํางาน การมีรัฐบาลที่ทุจริต
นอกจากนี้ Helliwell ยังพบวาความสุขของบุคคลนั้นเริ่มจากคงที่ในวัยเด็ก ตอจากนั้นความสุขจะ
คอยๆ ลดลงในชวงเปนวัยรุนและวัยทํางาน แลวความสุขจะเพิ่ม ขึ้นในชวงวัยเกษียณ ทําให
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M.McBride, “Relative-Income Effects on Subject Well-being in the CrossSection,” (Journal of Economic Behavior & Organization, 2001): 251-278.
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ความสุขของบุคคลในวัยตางๆ มีลักษณะเปนรูป U-shape อีกทั้งการเพิ่มรายไดของบุคคลที่มีฐานะ
ปานกลางสามารถทําใหบุคคลไดรับความสุขมากกวาการเพิ่มรายไดของบุคคลที่รวย ทําใหทราบวา
รายไดที่เพิ่มขึ้นทําใหความสุของบุคคลเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง164
ดิเทลลา (Di Tella et al.) ศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอความสุขของบุคคลในประเทศ
ตางๆ แถบยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจัยดังกลาวประกอบดวยตัวแปรระดับบุคคลและตัว
แปรที่ชี้วัดเศรษฐกิจระดับมหภาค ใชขอมูลจาก 2 แหลง แหลงแรกจาก Euro-Barometer Survey
Series จากการสํารวจประชากรในประเทศยุโรปจํานวน 271,224 ตัวอยาง ในชวงป 1980-1997
กําหนดระดับของความสุขมีคาตั้งแต 1 ถึง 4 และขอมูลแหลงที่สองจากสถาบัน General Social
Surveys จากการสํารวจประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 26,668 ตัวอยาง ในชวงป 1972
ถึง 1994 กําหนดระดับของความสุขมีคาตั้งแต 1 ถึง 3 ขอมูลทั้งสองแหลงวิเคราะหสมการดวย
ordered probit model พบวาการมีงานทํา การมีอายุในวัยเกษียณ การมีรายไดสูง การที่กําลังศึกษา
การมีสถานะแตงงานและอยูดวยกัน และการเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติภายในประเทศ มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความสุขของบุค คล สวนปจจัยที่มีผลทางลบตอความสุขของ
บุคคล ไดแก การวางงานการเปนเพศชาย การมีรายไดต่ํา การมีระดับการศึกษาระดับต่ํา การมีบุตร
การแยกกันอยู และการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟอและอัตราการวางงาน จากนั้น ดิ เทลลา (Di Tella et
al.) ไดทําการทดลองเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรชี้วัดเศรษฐกิจในระดับมหภาค โดยใหผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาชาติภายในประเทศตอการลงทุน (Gross Domestic Product Per Capital: GDP per
capital) เพิ่มขึ้นจากระดับปรกติ 1,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ สงผลใหจํานวนบุคคลที่มีความสุขสูง
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 27.3 เปนรอยละ 30.9 นอกจากนี้ยังทําใหจํานวนบุคคลที่มีความสุขต่ําลดลงจาก
รอยละ 4.8 เปนรอยละ 4.1 แตถาอัตราการวางงานเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 1.5 ภาครัฐตองจายเงิน
ชดเชยใหกับทุกคนคิดเปนจํานวนเงิน 200 เหรียญดอลลารสหรัฐตอคน จึงสามารถรักษาความสุข
ของบุคคลในสังคมใหเทาเดิม165
สตูท เซอร (Stutzer)ศึ ก ษาผลกระทบของรายไดที่ มี ต อความสุขของบุ ค คล เนน ที่
ผลกระทบจากรายไดที่คาดหวัง โดยมีการนําทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเรื่องทฤษฎีระดับของ
การคาดหวังทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม และทฤษฎีการปรับตัวมาใชเปนกรอบแนวคิดใน
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J.F.Helliwell,“How’s Life? Combining Individual and National Variable to
Explain Subjective Well-being,” (Journal of Economic Modeling, 2003): 331-360.
165
Di Tella, R., R. MacCulloch, and A. Oswald, “Macroeconomics of Happiness,”
(The Review of Economics and Statistics, 2003): 809-827.
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การศึกษา ใชขอมูลจาก Leu et al.ซึ่งเปนขอมูลที่เก็บจากประชากรในประเทศสวิตเซอรแลนด
จํานวน 4,462 ตัวอยาง ในป 1992-1994 เปนขอมูลภาพตัดขวาง (cross-section data) กําหนดระดับ
ของความสุขมีคาตั้งแต 1 ถึง 10 และวิเคราะหขอมูลดวย least squares estimation พบวาการ
คาดหวังรายไดที่สูงทําใหความสุขลดลงเมื่อกําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ โดยผลกระทบของความสุข
เกิดขึ้น จากรายไดที่คาดหวัง การกําหนดระดับรายไดที่คาดหวังมาจากรายไดในอดีตและรายได
เฉลี่ยของบุคคลในชุมชน ซึ่งเปนการพิสูจนวาทําไมบุคคลที่มีระดับรายไดที่สูงมีความสุขมากกวา
บุคคลที่มีระดับรายไดที่ต่ํา เพราะบุคคลที่มีระดับรายไดสูงมีผลตางของรายไดที่คาดหวังกับรายไดที่
ไดรับนอยกวาบุคคลที่มีระดับรายไดต่ํา ซึ่งจะสงผลตอความสุขในทิศทางตรงกันขามกัน นอกจากนี้
ระดับรายไดที่คาดหวังยังเปลี่ยนแปลงตามอายุ สมาชิกในครอบครัวและระดับการศึกษา166
เฟอร เ รอร (Ferrer-i-Carbonell)ศึ ก ษาผลกระทบของรายได ที่ มี ต อ ความสุ ข ของ
ประชาชนในประเทศเยอรมัน โดยเนนที่ผลกระทบจากรายไดเฉลี่ยและรายไดเชิงเปรียบเทียบของ
บุคคลในชุมชนใชขอมูลจากสถาบัน German Socio-Economic Panel (GSOEP) จากการสํารวจ
ประชากรในประเทศเยอรมันจํานวน 16,000 ตัวอยาง ในป 1992-1997 กําหนดระดับของความสุขมี
คาตั้งแต 0 ถึง 10 และวิเคราะหดวย ordered probit model ซึ่งทําการวิเคราะหทั้งแบบขอมูลที่มี
ความตอเนื่องของชวงเวลา(time-series data) และขอมูลภาพตัดขวาง (cross-section data) พบวาการ
เปลี่ ย นแปลงรายได เ ฉลี่ ย ของคนในสั ง คมมี ผ ลกระทบต อ ความสุ ข ของประชาชนในเยอรมั น
ตะวันออกมากกวา ประชาชนในเยอรมัน ตะวันตก เนื่องจากรายไดของประชาชนในเยอรมั น
ตะวันออกนอยกวารายไดของประชาชนในเยอรมันตะวันตก เพราะการเปลี่ยนแปลงของรายไดมี
ผลตอความสุขของคนยากจนมากกวาคนที่ร่ํารวย อีกทั้งการเปรียบ เทียบรายไดของบุคคลมักจะเปน
การเปรียบกับบุคคลที่มีรายไดมากกวา (up-wards) เสมอ167 ตามแนวคิดของ Dusenberry
นอกจากนี้ เฟอรเรอร (Ferrer-i-Carbonell) พบวาถารายไดภายในครัวเรือนของบุคคล
เพิ่มขึ้นเทาๆ กับการเพิ่มขึ้นของรายไดเฉลี่ยของบุคคลในชุมชนนั้น ความสุขของบุคคลจะไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก สรุปไดวารายไดของบุคคลอื่นในสังคมสามารถสงผลกระทบตอความสุข
ความพอใจของบุคคลที่อยูในสังคม
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A.Stutzer, “The Role of Income Aspiration in Individual Happiness,” (Journal of
Economic Behavior & Organization. 2004): 89-109.
167
A.Ferrer-i-Carbonell, “Income and Well-being: an Empirical Analysis of the
Comparison Income Effect,” (Journal of Public Economics, 2005): 997-1019.
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นินิตติพัฒน (Nitnitiphrut) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสุขของคนไทยโดยอาศัยกรอบ
แนวคิดเรื่องความสุขจากกระบวนการทางจิตวิทยาที่มีการใชทฤษฎีระดับของการคาดหวัง ทฤษฎี
การเปรียบเทียบทางสังคมและทฤษฎีการปรับตัว หรือรวมเรียกทฤษฎีเหลานี้วาอรรถประโยชนจาก
ประสบการณ(Experienced utility) มาเปนกรอบแนวคิดในงานวิจัย แลวใชกรอบแนวคิดเรื่องพุทธ
เศรษฐศาสตร(Buddhist Economics) เพื่ออธิบายความสุขของคนในประเทศทางตะวันออก จาก
ขอมูลการสํารวจประชากรในกรุงเทพจํานวน 347 ตัวอยาง ในป 2007 เฉพาะบุคคลที่มีอายุมากกวา
15 ปขึ้นไปเปนขอมูลภาพตัดขวาง (cross-section data) กําหนดระดับของความสุขมีคาตั้งแต 1 ถึง 5
และวิเคราะหดวย ordered response model (คาจากการวิเคราะหดวย ordered probit กับ ordered
logit มีคาไมแตกตางกัน) พบวาบุคคลที่มีอายุระหวาง 33-34 ป มีความสุขมากที่สุดจากกลุม
ประชากรที่ทําการเก็บตัวอยาง หรือมีความสุขของบุคคลในวัยตางๆ ที่มีลักษณะเปนรูป U-shape
แบบกลับหัว และNitnitiphrut ยังพบวาความสุขจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับบุคคลที่มี
การดําเนินชีวิตตามทางสายกลางและมีระดับการศึกษาสูง ขณะบุคคลผูหาเลี้ยงครอบครัวมีผลทําให
ความสุขลดลง168
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แนวคิดที่เกี่ยวของกับความสุข
1.ความสุขในทัศนะของนักปรัชญาตะวันตก
นักปรัชญาตะวันตกมีทัศนะเกี่ยวกับความสุขใน 2 กลุมใหญ กลาวคือ
1.1 กลุมปญญานิยม (Intellectualism) ที่ถือวาความสุขมิไดเปนสิ่งที่ดีที่สุดและมิไดมี
คาในตัวเอง คาของมันอยูที่ มันเอื้ออํานวยใหสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ดีกวา (ปญญาหรือความรู) เกิดขึ้น
เพราะถือวาปญญาหรือความรูเปนสิ่งดีที่สุดสําหรับมนุษย เปนจุดหมายของมนุษย สวนความสุข
เปนเพียงวิถีที่จะนําไปสูจุดหมายเทานั้น โดยนักปรัชญาในยุคนี้ที่กลาวถึงความสุข ไดแก โสคราตีส
(Socrates, 469-399 B.C.) เพลโต (Plato) และอริสโตเติ้ล (Aristotle, 384-322 B.C.) เปนตน
1.2 กลุมสุขนิยม (Hedonism) ซึ่งถือวาความสุขเปนสิ่งที่ดีที่สุดและมีคาในตัวเอง
การกระทําตาง ๆ ของมนุษยมิไดเปนไปเพื่อคุณคาในตัวเองของการกระทํานั้น แตเปนเพียงวิถี
(Means) ที่จะนําไปสูจุดหมาย (End) คือ ความสุข โดยมีนักปรัชญาตะวันตกที่เปนตัวแทนของสุข
นิยม ไดแก เอบีคิวรุส (Epicurus, 341-270 B.C.) เยอรเรมี เบ็นธัม (Jeremy Bentham 1748-1832)
และจอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill, 1806-1873) เปนตน
168
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ปญญานิย ม (Intellectualism) นัก คิดฝา ยปญญานิย ม ใหความสํา คั ญกับ ป ญญา
(ความสามารถในการใชเหตุผล เพื่อแสวงหาความจริง) หรือความรูวาเปนสิ่งดีสูงสุดและมีคาใน
ตัวเอง ความสุขเปนเพียงวิถีที่จะนําไปสูกิจกรรมทางปญญา ซึ่งเปนสิ่งที่แยกมนุษยออกจากสัตว นัก
คิดกลุมปญญานิยมที่ควรกลาวถึง คือ โสคราตีส เพลโต และอริสโตเติ้ล
โสคราตีส (Socrates, 469-399 B.C.) เปนนักปรัชญาชาวกรีก เขาเชื่อวา คนทุกคน
ตองการทําความดี แตเหตุผลที่ทําใหเขาทําความชั่ว เพราะเขาไมรู ซึ่งในที่นี้หมายถึง การรูจักตัวเอง
(Know Themselve) ในฐานะที่เปนมนุษย ถาเราเขาใจธรรมชาติของมนุษยอยางแทจริง เราก็จะ
เขาใจดีวาในฐานะที่เปนมนุษยเราควรทําอะไร เขาจึงพยายามสอนประชาชน มิใหหลงใหลอยูกับ
ความสุขทางกายเพราะจะทําใหวิญญาณไมบริสุทธิ์ ตัวเขาเองก็พยายามปฏิบัติตามเปนตัวอยาง ดัง
จะเห็นไดจากประวัติของเขาวา เขาดําเนินชีวิตอยางงายๆ ไมสนใจตอทรัพยสมบัติหรือชื่อเสียง
เกียรติยศ เพราะสิ่งเหลานี้มีแตฉุดใหวิญญาณเกลือกกลั้วอยูกับ กิเลสตัณหา มนุษยจึงควรหลีกเลี่ยง
ความสุขทางกาย และหันมาปฏิบัติกิจกรรมแหงวิญญาณ นั่นคือการใชปญญาไตรตรองหาสิ่งอัน
เปน สัจธรรม เพื่อจะไดยึดเปนหลักในการดํารงชีวิต และเมื่อตายวิญญาณจะไดเขาสูโลกแหงความ
จริง169
เพลโต (Plato) เปนนักปรัชญารวมสมัย และเปนศิษยของ โสคราตีส ในทัศนะของเพล
โต คนดีมีคุณธรรมเทานั้นที่จะมีความสุขได เพราะวิญญาณของเขาอยูในสภาพที่สามารถสัมผัสกับ
ความสุขได ซึ่งความสุขในที่นี้มิไดหมายถึงความสุขทางกาย (เชนเดียวกับโสคราตีส) โดยความสุข
ที่สูงสง คือ ความสุขทางวิญญาณ มนุษยจะรูจักความสุขชนิดนี้ไดตอเมื่อวิญญาณสัมผัสกับโลกแหง
ความจริง ซึ่งอยูเปนอิสระจากโลกแหงผัสสะ (World of Sense) อันหมายถึงโลกของแบบ (World of
Ideas) ดังนั้น ความสุขจึงแบงออกเปน 2 แบบ คือ 1) ความสุขทางกาย ซึ่งเปนความสุขทางผัสสะ
เชน ความสุขที่ไดจากการกิน การดื่ม เปนตน และ 2) ความสุขทางใจ ซึ่งเปนความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อ
วิญญาณเปนอิสระจากกิเลสตัณหาทางกาย อยางไรก็ดี เพลโต เชื่อวาความสุขเปนสภาพที่
เปลี่ยนแปลงและไมคงที่ ความสุขเปนเพียงกระบวนการ (Process) ที่จะทําใหสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง
ซึ่งคงที่และไมเปลี่ยนแปลง ความสุขจึงมิใชสิ่งที่มีคาที่สุด
อริสโตเติ้ล (Aristotle, 384-322 B.C.) เปนศิษยของเพลโต ไดใหความหมายของคําวา
ความสุข เปนความดีอยางสมบูรณแบบ (Summum Bonum) เปนความดีสูงสุด (Supreme good)
มนุษยเราทําทุกสิ่งก็เพื่อความสุข และความสุข ก็คือ กิจกรรมของจิตที่สอดคลองกับความดีงาม เปน
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สุจิตรา ออนคอม, “ทรรศนะเรื่องความสุขในพุทธปรัชญา” (วิทยานิพนธปริญญา
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ความรูสึกที่ดี เรียกวา สุขภาวะ (Well being) ซึ่งเปนการนิยามความสุขในแงของมาตรฐาน การที่
มนุษยพยายามทําสิ่งที่ดีใหกับตนเองนั้น ก็เพราะทําเพื่อเกียรติยศ ชื่อเสียง ความปรารถนา เหตุผล
หรือเพื่อคุณธรรมความดีงาม แตสิ่งเหลานี้หาเปนสิ่งที่ดีสิ่งสุดทายไม เพราะจริงๆ แลว ทุกๆ สิ่ง ที่
มนุษยทํามาทั้งหมดก็เพื่อความสุขนั้นเอง และเปนแรงจูงใจสุดทาย (Final end) ของการกระทําของ
มนุษย เปนความดีสูงสุด (Highest good) หรือเปนสิ่งดีสุดทาย (Final good) ความสุขเปนสิ่งที่คน
ทั่วไปยึดถือรวมกันวาเปนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต มนุษยทุกคนตางทําทุกสิ่งเพื่อความสุข ดวย
เหตุผลที่วาความสุขเปนวิถีสําหรับจุดหมายในตัวของมันเองไมไดเปนวิถีไปสูสิ่งใดอีกแลว170 171
ความสุขในทัศนะของอริสโตเติ้ล จึงจําแนกเปน 2 ระดับ คือ1) ความสุขระดับการรับรู (Perception)
ทางผัสสะ เรียกวา Pleasure และ 2) ความสุขระดับที่เกิดจากกิจกรรมทางปญญา เรียกวา Happiness
เปนความสุขสูงสุด เปนจุดหมายในตัวเอง เปนผลจากการปฏิบัติคุณธรรมของบุคคล เปนสิ่งดี
สุดทาย และเปนสิ่งที่มนุษยแสวงหา
สุขนิยม (Hedonism) แบงออกเปน 2 แบบ คือ
1. สุขนิยมแบบอัตนิยม (Egoistic Hedonism) เนนความสุขของ แตละบุคคลเปนสําคัญ
เชื่อวา ควรหาความสุขใหตัวเองใหมากที่สุดโดยไมตองคํานึงถึงผูอื่น หนาที่ที่พึงมีตอผูอื่น จะ
เปนไปไดก็ตอเมื่อมันนําความสุขมาสูตัวเรา อาจจะโดยทางตรงหรือทางออม ถามันไมนําความสุข
มาสูตัวเราเลยก็ไมจําเปนตองไปเกี่ยวของหรือสัมพันธกับผูอื่น 172 นักปรัชญาคนสําคัญในกลุมนี้ คือ
เอบีคิวรุส เอบีคิวรุส (Epicurus, 341-270 B.C.) เปนนักปรัชญาชาวกรีกที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
เดโมคริตุส (Democritus) ผูใหกําเนิดลัทธิอะตอม (Atomism) ในแงที่เปนทฤษฎีเอบีคิวรุส เปนผูให
กําเนิดลัทธิเอพิคคิวเรียน (Epicurianism) ซึ่งมีลักษณะเปนสสารนิยม (Marterialism) โดยเชื่อวา
สสารเทานั้นที่เปนจริง วิญญาณของมนุษยก็มีลักษณะเปนสสาร จึงมีแตกมีดับเชนเดียวกับสสาร
ไมมีโลกหนา ที่มนุษยจะไดรับการพิจารณาความดีหรือความชั่ว ขณะมีชีวิตอยูจึงควรแสวงหา
ความสุขใหแกตนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ดังคําขวัญที่วา “จงกิน ดื่ม และหาความสําราญเสีย
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AN.Kenney, Aristotle on the Perfect Life (Oxford: Oxford University Press,
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เพราะพรุงนี้เราก็ตาย” 173 แมวาเอบีคิวรุสจะเปนสุขนิยมในแงที่วาความสุขและความสํา ราญเทานั้น
เปนสิ่งประเสริฐสุดของชีวิต แตเขาก็มิไดสอนใหมั่วเมาในความสุข หากสอนใหดําเนินสายกลาง
ใหถือสันโดษ ไมทะเยอทะยาน ชีวิตที่ประเสริฐ คือ ชีวิตที่มีความเปนอยูงายๆ และสงบ จึงควรปลีก
ตัวออกจากสังคม การเขาไปผูกพันกับสังคมเทากับขาดความเปนอิสระ แตก็มิไดสอนใหมนุษยใช
ชีวิตอยางโดดเดี่ยว โดยไมสัมพันธกับผูใดเลย เพราะจะทําใหพบกับ ความวาเหว เขาจึงสอนให
เลือกทางสายกลาง คือมิตรภาพ การมีมิตรภาพตอผูอื่น และมีชีวิตอยูในสังคมที่เปนมิตร จึงเปนสิ่ง
ประเสริฐอีกสิ่งหนึ่ง
2. สุขนิยมสากล (Universalistic Hedonism) เนนความสุขของทุกๆ คนในสังคม174 ดังคํา
สอนของเยอรเรมี เบ็นธัม (Jeremy Bentham, 1748-1832) เปนนักปรัชญาชาวอังกฤษ เปนผูให
กําเนิดลัทธิประโยชนนิยม (Utilitarianism) โดยในภายหลังจอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill) ได
ปรับปรุงใหเปนระบบรัดกุมยิ่งขึ้น
เยอรเรมี เบ็นธัม (Jeremy Bentham, 1748-1832) มีทัศนะวาการกระทําทุกอยางของ
มนุษย มีจุดหมายอยูที่ความสุขและหลีกเลี่ยงความทุกขหรือความเจ็บปวด แตความสุขที่บริสุทธิ์
เปนสิ่งที่หาไดยาก ดังนั้น การเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงตองอาศัยความรอบคอบโดยการ
คํานวณความสุข ตองพิจารณาจากความสุขของคนทุกคน มิใชความสุขของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ
โดยขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ 7 ปจจัย (Frankena, 1963: 29) คือ ความเขมขน (Intensity) ระยะเวลา
(Duration) ความแนนอน (Certainty) ความใกล (Propinquity) ผลิตภาวะ (Fecundity) ความบริสุทธิ์
(Purity) และการแผขยาย (Extent) โดยทั้ง 7 ปจจัยนี้เปนมิติ (Dimensions) ที่เกี่ยวของกับความสุข
และความทุกข175 สําหรับคุณภาพของความสุข เบ็นธัม เชื่อวาความสุขที่สิ่ง ตางๆ ไดใหแกมนุษย มี
คาเหมือนกัน สิ่งสองสิ่งถาหักเอาความทุกขออกแลว มันใหปริมาณความสุขเทากัน มันก็ดีเทากัน
โดยไมตองคํานึงถึงประเภท ลักษณะ หรือธรรมชาติของความสุขที่มันใหเรา ถาความสุขไมมีความ
แตกตางกันทางดานคุณภาพ ความสุขของสัตวกับความสุขของคนก็ดีเทากัน
จอหน สจวต มิลล นักปรัชญาชาวอังกฤษ จึงไดปรับปรุงลัทธิสุขนิยมเสียใหม โดยเขา
ถือวาความสุขที่สิ่งตางๆ ไดใหแกเรานั้นมีความแตกตางทางคุณภาพ จอหน สจวต มิลล เปนผู
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วางรากฐานใหประโยชนนิยมเปนระบบที่รัดกุมยิ่งขึ้น กลาวคือ ความสุขของมนุษยมีสองอยาง
ประกอบดวย ความสุขทางกายกับความสุขทางใจ สวนสัตวมีแตความสุขทางกายเทานั้น โดยมิลล
ถือวาความสุขทางใจสูงกวาความสุขทางกาย ความสุขของมนุษยและสัตวจึงตางกันในแงนี้ 176
กลาวโดยสรุป สามารถเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับความสุขตามหลักศาสนา และ
นักปรัชญาของตะวันตก-ตะวันออกไดดังนี้
1. แนวความคิดตอความสุข ตามหลักศาสนาทั้งตะวันออกและตะวันตกไมแตกตางกัน
นัก คือ เนนสุขทางจิตใจ เพียงแตทางตะวันตกเนนการใชเหตุผลทางปญญาเพื่อสูสุข ในขณะที่ โลก
ตะวันออกเนนการปลอยวางเรียบงาย
2. แนวความคิดตอความสุข ตามนักปรัชญาตะวันออกและตะวันตกมีความแตกตางกัน
โดยเฉพาะที่สําคัญ คือ ตางกันในประเภทของความสุข
2. ความสุขในทัศนะของนักคิด
มุมมองของความสุข สามารถอธิบายไดในศาสตรหลายแขนง อาทิ นักจิตวิทยามองวา
ความสุขเปนคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ นักชีววิทยามองวาความสุขเปนผลมาจากการทํางานของ
สารเคมีในรางกาย นักปรัชญามองวาความสุขเปนเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรม นักสังคมศาสตรมองวา
ความสุขเปนเรื่องเกี่ยวกับสภาวะทางสังคม ความสุขจึงเปนเรื่องของบุคคลแตละคนหรือเป น
ปรากฏการณทางจิตใจของแตละคน ซึ่งนักสัง คมศาสตรมองวาความสุขของแตละบุคคลเป น
รากฐานของสังคม177 ฯลฯ
2.1 ความสุขในทัศนะของนักคิดตะวันออก
นักคิดตะวันออก มีอยูเปนจํานวนมาก จึงขอนําเสนอเฉพาะผูที่มีแนวความคิดโดดเดน อันจะนํามาสู
การพัฒนาตัวชี้วัด และการกําหนดแนวปฏิบัติ เพื่อใหเกิดสุขในสังคมแตกตางกัน ที่สําคัญ ไดแก
อมาตยา เซน (Amartya Sen) อมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตรเจาของรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร พ.ศ.2541 เปนชาวอินเดีย เกิดและไดรับการศึกษาในอินเดียจนถึงระดับปริญญาตรี
แลวไปศึกษาตอดานเศรษฐศาสตร -ปรัชญาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเคม
บริดจประเทศอัง กฤษเซน ดํา รงตําแหนงเปนศาสตราจารย ในมหาวิทยาลัย หลายแหง อาทิ
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John Stuart Mill, Utilitarianism (New York: Liberal Arts Press, 1949), 1806-
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มหาวิทยาลัยฮารวารดประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยออกซฟอรด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ
ลอนดอน สกูลออฟอีโคโนมิคสแอนดโพลิติคอล ไซเอ็นซ ประเทศอังกฤษ เปนตน
ทฤษฎีสมรรถภาพของอมาตยา เซน (Sen’s Capability Theory) พยายามแสดงใหเห็นถึง
การประพฤติตนของป จเจกบุคคลในความเปนจริง ซึ่งวิจารณระบบเศรษฐกิจแบบสวัสดิการ
(Welfare Economics) และอรรถประโยชนนิยม (Utilitarianism) ในกระแสหลัก โดยอธิบายใหเห็น
วา ผูคนไมไดเปนเพียงสินคา หรือทุนมนุษยที่สามารถจะทําการผลิตเพิ่มขึ้นได หากมีทักษะ ความรู
และความอุตสาหะ รวมไปถึง ความสามารถในการเลือกใชชีวิตตามคุณคาที่พวกเขายึดถือ ซึ่งตรง
ขามกับแนวความคิดแบบนีโอคลาสสิก ในเรื่องการทํากําไรสูงสุดของปจเจกบุคคล และตลาดเสรี
สมบูรณแบบ ที่มีลักษณะเปนนามธรรมและไมสมจริง ในขณะที่ ปจเจกบุคคลสะสมทรัพย ทําใหมี
สิทธิ์ในการควบคุมและแลกเปลี่ยนปจจัยการผลิต เนื่องจากความสัมพันธในการสะสมทรัพยของ
ปจเจกบุคคล สามารถกําหนดการไดรับสินคาจริง บริการจริง และลักษณะของสินคาที่ไดมา (เชน
สินคาเพื่อการบริโภค การไดรับทักษะ หรือการลงทุน) ทําใหปจเจกบุคคลไดมาซึ่งสมรรถภาพ
(เรียกวา “วิธีสมรรถภาพ”) และจากนั้น สมรรถภาพของปจเจกบุคคลทําใหเขาหรือเธอทําสิ่งตางๆ
ไดแนนอนจริง ๆ ซึ่ง อมาตยา เซน เรียก “การทําและการเปน” วา “การทําหนาที่” ความอยูดีมีสุข
ของปจเจกบุคคลจะแสดงถึง “การทําหนาที่” จริงของเขาหรือเธอ ซึ่งไมใชเพียงแคทําใหบรรลุผลใน
สิ่งที่ชอบมากกวาตามอรรถประโยชนนิยมแบบนีโอคลาสสิกเทานั้น แตยังรวมถึงการบรรลุความพึง
พอใจ ความสุข และการมีสมรรถภาพลักษณะอื่น ๆ เชน เสรีภาพ ทักษะ และอํานาจในทางบวก
เปนตน ซึ่งเปนพื้นฐานของการอยูรอดและเกียรติภูมิ ซึ่งตรงขามกับ ระบบเศรษฐกิจแบบสวัสดิการ
ที่ใชหลักเหตุผลมากกวา (Super-rational)178 เซน เนนวาการพัฒนา มิใชแคเพื่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แตตองกอใหเกิดสุข เกิดหลักประกันหรือสวัสดิการพื้นฐาน เพื่อใหมนุษยมีความสุข มี
อิสรภาพอยางแทจริง อยางไรก็ตาม งานของเซน ยังคงอยูภายใตแนวความคิดอรรถประโยชนของ
ปจเจกบุคคล การกระทําเปนทางเลือก (Mean) และเปาหมาย (End) และคอนขางเปนกลางเกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม
ประเวศ วะสี ไดกลาวถึง หลักการของความอยูเย็นเปนสุข วาคือ ดุลยธรรม ซึ่งหมายถึง
การกระทําที่นําไปสูความสมดุลของการอยูรวมกัน อันประกอบดวย ดุลยภาพของกาย จิต สังคม
และสิ่งแวดลอม หรืออาจเรียกวา เกิดความเปนธรรมทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเปนองครวม
(Wholeness) หรือความเปนทั้งหมดซึ่งจะมากําหนดสวนยอย (เชน การเมือง ระบบราชการ เปนตน)
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ศูนยภูฐานศึกษา, ความสุขมวลรวมประชาชาติ มุงสูกระบวนทัศนใหมในการพัฒนา
แปลโดย เจษณี สุขจิรัตติกาล (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสวนเงินมีนา, 2547), 6-7.
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โดยอาศัยหนทางที่เรียกวา มรรค 12 แหงสังคมอยูเย็นเปนสุข ไดแก อุดมการณสูงสุด 1 คือ การอยู
รวมกันดวยสันติ สดมภ 3 คือ จิตวิวัฒน (การพัฒนาจิตใหกวาง ไมเห็นแกตัว) ชุมชนทองถิ่น
เขมแข็ง (การกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น ไมรวมศูนย) เศรษฐกิจดุลยนิยม (การเปลี่ยนจากเศรษฐกิจ
ทุนนิยมเปนเศรษฐกิจดุลยนิยม) และสัมมนาพัฒนา 8 คือ การพัฒนาเพื่ออุดมการณสูงสุด และ
สงเสริมสดมภ โดยมีองคประกอบ 8 ประการ ไดแก การศึกษา ศาสนา สุขภาพ การอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและพลังงาน การสื่อสาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความสัมพันธระหวางประเทศ
และกฎหมาย ภายใตยุทธศาสตรการขับเคลื่อนสังคมอยูเย็นเปนสุข ไดแก การสรางวิสัยทัศนรวม
การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อความอยูเย็นเปนสุข การสงเสริมการพัฒนาอยาง
บูรณาการโดยมีพื้นฐานอยูบนการมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่ การพัฒนาเครื่องชี้วัดความอยูเย็นเปนสุข
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น และการสรางผูนําเพื่ออนาคต 179
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีการปรับกระบวน
ทัศนการพัฒนาที่มุงสรางความสมดุลยั่งยืนมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เปนตนมา แนวคิดการพัฒนาไดปรับเปลี่ยนไปสูการพัฒนา
แบบองครวมที่มีคนเปนศูนยกลาง พรอมกับการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนว
ทางการพัฒนาประเทศ เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปน ไปในทางสายกลาง บนพื้นฐาน
ความสมดุลเชิงพลวัตของการพัฒนาที่เชื่อมโยงอยางบูรณาการทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูดีมีสุขของคนไทยใหมุงสู “สังคมอยูเย็นเปน
สุขรวมกัน” ซึ่งหมายถึง สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปญญา
ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางเปนองครวมและสัมพันธกันไดอยางถูกตอง ดี
งาม นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน และการอยูรวมกันอยางสมดุลระหวางคน
กับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีลักษณะเปนองครวมตามเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
2.2 ความสุขในทัศนะของนักคิดตะวันตก
นักคิดตะวันตกที่สําคัญและนานําสูการปรับประยุกต และพัฒนาใชเพื่อสรางหรือ
พัฒนาตัวชี้วัด และวางแนวปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดความสุขในสังคม ไดแก
เอดเวริด (Edward Diena) นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยอิลลินนอยส สหรัฐอเมริกา ผูไดรับ
ฉายาวา “ดอกเตอรแฮบปเนส” จากการที่เขาสนใจศึกษาเรื่องราวที่วาดวยความสุขของมนุษยมานาน
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ประเวศ วะสี, การพัฒนามนุษยแนวใหมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพหมอชาวบาน, 2548), 7-44.
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รวม 25 ป โดยลงมือทํางานวิจัยที่นาสนใจชิ้นหนึ่งรวมกับบุตรชาย เปนการสํารวจความคิดเห็นของ
คนจากสังคมตางๆ ทั่วโลกวาตนเองมี สุขภาวะแคไหนโดยใชแบบประเมิน SWO (Subjective
Well-being) เปนคะแนน 1-7 ระดับ ทําใหไดพบความจริงวา ความเชื่อเดิมที่วา “เงินมาก สุขมาก ไม
จริง (ถูกถมทับไว)” กลาวคือ การจัดอันดับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจกับความรูสึกวาตนมีสุข กลับ
ไดขอสรุปวา คนในประเทศเม็กซิโก ชิลี สาธารณรัฐเช็ก กลับมีความรูสึกวาตนมีความสุขมากกวา
ประเทศญี่ปุน หรือเกาหลีใต ทานยังพบจากการสัมภาษณผูที่ถูกจัดอันดับบุคคลที่ร่ํา รวย 400 อันดับ
แรกในสหรัฐอเมริกา โดยนิตยสารเศรษฐกิจชื่อ ฟอรบส (Forbes) พบวา คนเหลานี้สุขกวาคนทั่วไป
เล็กนอยเทานั้น มิใชความสุขจะเพิ่มเปนเงาตามเงินในกระเปา นอกจากนี้ Joe Dominguez และ
Vicky Robin เขียน “จะเลือกเงินหรือชีวิต” (Your Money or Your Life) ซึ่งมูลนิธิโกมล คีมทอง
แปลไวเมื่อป 2546 ไดอธิบายที่สุขมากกวาเล็กนอย เพราะเสนโคงแหงความอิ่มเอิบ หรือเสนโคง
ความสุขที่ระบุวา การบริโภคที่เหมาะสมจึงจะเกิดสุข แตถาบริโภคมากไปจะบั่นทอนความสุข 180
เดเนียล คาหนีมัน (Daniel Kahneman) นักจิตแพทยเจาของรางวัลโนเบล เปนหนึ่งใน
นักวิชาการที่ไดรวมในการศึกษาคิดคนและสรางสรรควิธีการอันซับซอน เพื่อนําไปสูคําตอบทาง
วิทยาศาสตรที่วา อะไรทําใหคนเราเกิดความสุข โดยสรางสถานการณจําลอง ขอสรุปนี้พบไปใน
ทิศทางรวมกันวาความสุขเปนเรื่องปจจัยภายในมากกวาปจจัยภายนอก ขอสันนิษฐานวาปจจัยที่จะ
นําไปสูความสุข เดิมๆ (เชนความร่ํารวย การศึกษาสูง ๆ มีครอบครัว มีการพักผอนหนาจอทีวี
นานๆ) ไมจริง แตปจจัยที่นามีผล คือ การเขาหากิจกรรมทางศาสนา หรือการใชเวลาอยางมีคุณภาพ
กับครอบครัวและมิตรสหาย181
องคการสหประชาชาติ (United Nations) องคการสหประชาชาติ ใหความสนใจการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง โดยตั้งแตศตวรรษที่ 18 สํานักอรรถประโยชน (Utilitarian) ไดศึกษาถึงแนว
ทางการพัฒนาที่จะสรางความอยูดีมีสุข (Utility) เฉพาะรายได และเศรษฐกิจของคน แตก็ยังไม
สามารถสรางความสุข ที่แทจริง การพิจารณามิติดานสังคมจึงเกิดขึ้น โดยเนนดานคุณภาพชีวิต
(Well-being) (อาทิ ดานการศึกษา การสาธารณสุข) เพื่อแกปญหาความยากจน และการวางงานเปน
สําคัญ ตอมาในชวงกลางปพ.ศ.2503 มหาวิทยาลัยแหงสหประชาชาติ (United Nations University :
UNU) ไดพัฒนาเครื่องชี้วัดการพัฒนาดานสังคมขึ้น และในป พ.ศ.2527 สํานักงานโครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติ (UNDP) ไดพัฒนาดัชนีการพัฒนาคน (Human Development Index : HDI) ซึ่งมี
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อภิญญา ตันทวีวงศ พินิจ ฟาอํานวยผล ภิญญา ราชัยปอง และกิตติมาภรณ จิตราทร,
กลเม็ดเผด็จสุข (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพหมอชาวบาน, 2548), 4-7.
181
เรื่องเดียวกัน, 10.
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3 องคประกอบหลัก คือ การมีสุขภาพดี การศึกษา และรายได ซึ่งมีการเผยแพรสูสาธารณชนอยาง
เปนรูปธรรม สําหรับการวัดความสุขยังไมแพรหลาย เพราะมีนิยามแตกตางกัน และมีความเปน
นามธรรมคอนขางมาก
อย า งไรก็ ต ามในช ว งป พ .ศ.2547 ประเทศภู ฏ านได เ สนอดั ช นี ค วามสุ ข มวลรวม
ประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) โดยวิวัฒนาการมาจากลักษณะที่ เปนสวนประกอบ
ของสังคมภูฏาน ตั้งแตกอนปพ.ศ.2502 ซึ่งระบบสังคม-เศรษฐกิจยังอยูในกรอบของคานิยมแบบ
ชาวพุทธและศักดินา โดยอดีตพระราชาธิบดี จิกเม ดอรจิ วังชุก (Jigme Dorji Wangchuck) ทรงริเริ่ม
เปนพระองคแรก และไดทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเปาหมายของการพัฒนาวา “...เปนการสราง
ความเจริญมั่งคั่งและความสุขของประชาชน...” เนื่องในโอกาสที่ภูฏานเขาเปนสมาชิกองคการ
สหประชาชาติเมื่อปพ.ศ.2514 ตอมาพระราชาธิบดีจิกเม ซิงเย วังชุก (Jigme Singye Wangchuck)
ทรงเปนผูเพิ่มเติมรายละเอียด โดยทรงประกาศในปแรกที่ทรงขึ้นครองราชยวา “...นโยบายของ
ประเทศเรา คือ การผดุงเอกราชใหมั่นคง เพื่อใหบรรลุการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ ความมั่งคั่งและ
ความสุขสําหรับประเทศของเราและประชาชน...”182
กลาวโดยสรุป หากพิจารณา “ความสุข” อยางเปนองครวมในมิติที่มาของความสุขจะ
พบวา ความสุขมีที่มาได 2 ทาง คือ 1) ความสุขภายใน เปนความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ไมได
ขึ้นอยูกับการมีหรือไมมีปจจัยภายนอกโดยตรง มักจะเปนความสุขในระดับจิตและปญญา และ 2)
ความสุขภายนอก มักจะสัมพันธกับปจจัยตาง ๆ ในการดํารงชีวิต ความสัมพันธระหวางมนุษย
ดวยกัน และปจจัยทางสิ่งแวดลอม ซึ่งพอที่จะพัฒนาแนวคิดไปสูตัวชี้วัดหรือดัชนีความสุขได
4. การพัฒนาตัวชี้วัดความสุข
แนวความคิดในระยะหลังของนักปรัชญาชวงทายๆ รวมถึง นักคิดตะวันตกที่ไดรับ
อารยธรรมทุนนิยม ซึ่งยิ่งพัฒนายิ่งกอใหเกิดวิกฤต หากตองการจะออกจากวิกฤตของอารยธรรม
วัตถุนิยม บริโภคนิยม เงินนิยม จําเปนตองมุงเขาหาจิตสํานึกใหมซึ่งใหความสําคัญกับจิตวิญญาณ
(Spirituality) ดังปรากฏขอเขียนในหนังสือ Mega Trend 2000 : Conscious Capitalism และหนังสือ
Spiritual Politics Changing the World from Inside Out
ในขณะที่ องคกรระหวางประเทศ ตางใหความสนใจพัฒนาตัวชี้วัดที่จะมาอธิบายผล
ของการพัฒนา แทนรายไดตอหัวประชากร ตั้งแต ค.ศ.1960 โดยเริ่มตนจากการวัดและรายงาน
เครื่องชี้วัดภาวะสังคม อาทิ ระดับการศึกษา สุขภาพ การจางงาน ฯลฯ ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปน
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ศูนยภูฐานศึกษา, ความสุขมวลรวมประชาชาติ มุงสูกระบวนทัศนใหมในการพัฒนา
แปลโดย เจษณี สุขจิรัตติกาล (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสวนเงินมีนา, 2547), 33-35
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แนวคิดการวัดคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ความเปนอยูที่ดี (Well-being) การพัฒนาสังคม
(Social Development) ความมั่นคงของมนุษย (Human Security) การพัฒนาเฉพาะดาน เชน บทบาท
ของสตรี เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส ฯลฯ การพัฒนาที่ยั่งยืน และดัชนีความสุข ปรากฏ
รายละเอียดดังนี้183
4.1 ดัชนีชี้วัดการพัฒนาคน (Human Development Index : HDI) พัฒนาโดย
สํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) มีแนวคิดการพัฒนาคนใน 3 มิติ ทั้ง ในดาน
สุขภาพ (การมีชีวิตที่ยืนยาว และมีสุขภาพดี) การศึกษา และเศรษฐกิจ (รายได) เพื่อขยายแนวคิดการ
พัฒนาประเทศ โดยไมเนนรายไดเพียงดานเดียว
4.2 ดัชนีการพัฒนาหญิง-ชาย (Gender-related Development Index : GDI) พัฒนา
โดยสํานักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ใชดัชนีการพัฒนาคนของ HDI แต
เพิ่มเติมความไมเทาเทียมในเรื่องความสําเร็จระหวางเพศชายและหญิง
4.3 ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต พัฒนาโดย UNESCAP มองคุณภาพชีวิตในฐานะที่เปน
ภาพรวมขององคประกอบตาง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธกันใน 7 ดาน คือ สุขภาพ การใชสติปญญา ชีวิต
การทํางาน ชีวิตครอบครัว ชุมชน สภาพแวดลอม และวัฒนธรรม
4.4 ดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาโดย United Nations Commission on
Sustainable Development (UNCSD) ซึ่งยึดหลัก Pressure-state-response Framework (PSR) โดย
จัดแบงเปน 4 หมวด ไดแก หมวดสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสถาบัน/องคกร
4.5 ดัชนีอยูดีมีสุขของเด็กและเยาวชน (Child and Youth Well-being Index : CWI)
พัฒนาโดย Foundation for Child Development ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อวัดผลการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบดวย ความอยูดีมีสุขทางเศรษฐกิจ ของครอบครัว สุขภาพ
(ความปลอดภัย / พฤติกรรม) การศึกษา ความสัมพันธทางสังคม (ความสุขทางอารมณ ความ
เชื่อมโยงในชุมชน)
4.6 เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (MDG) พัฒนาโดยผูนําประเทศ ตางๆ ทั่ว
โลก 189 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ไดตกลงรวมกันที่จะลดชองวางของการพัฒนา และมุง
สงเสริมการพัฒนาคน ภายในปพ.ศ.2533-2558 โดยมีเปาหมายหลัก 8 ขอ ไดแก 1) ขจัดความ
ยากจนและความหิวโหย 2) เด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3) สงเสริมความเทาเทียม
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, เอกสารการพัฒนา
ดัชนีชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย, เขาถึงเมื่อ20 กุมภาพันธ 2556, เขาถึงไดจาก
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=107
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กันทางเพศและสงเสริมบทบาทสตรี 4) ลดอัตราตายของเด็ก 5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ 6)
ตอสูกับเอดส มาเลเรีย และโรคสําคัญอื่นๆ 7) รักษา และจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน และ 8)
สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก
4.7 ความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) ของประเทศภูฏาน ใชวัดความสุข ที่แทจริง
ของคนในสังคมที่เกิดจากการพัฒนาดานวัตถุและจิตใจควบคูกันไป ภายใตหลักการสําคัญ 4
ประการ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน การอนุรักษและสงเสริมคุณคาทางวัฒนธรรม การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการมีธรรมาภิบาล
4.8 ดัชนีโลกแหงความสุข (Happy Planet Index : HPI) พัฒนาโดย New Economics
Foundation วัดความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพตอความอยูดีมีสุขของ
มนุษย ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ ความยืนยาวของชีวิต ความพอใจในชีวิต และความ
ตองการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 2
แตอยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดความสุขตางๆ ที่กลาวถึง ยังขาดตัวชี้วัดในมิติของคุณคา หรือ
ศัก ดิ์ศ รีความเปนมนุษ ย สําหรับวัด ความสามารถในการดําเนินชี วิตไดตามแบบแผนสัง คม
วัฒนธรรมแหงตนที่มีความครอบคลุมทั้งสังคมเมืองที่มีความเจริญและสังคมชนบทที่หางไกลความ
เจริญ อีกทั้งยังครอบคลุมความแตกตางของกลุมเปาหมายอยางแทจ ริง อาทิ ดัชนีดานวัฒนธรรม
ดัชนีดานสวัสดิการชุมชน ฯลฯ อันเปนสิ่งประกันสําหรับผูยากไร แรนแคน และ/หรือผูดอยโอกาส
ทางสังคม
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ตารางที่ 2 แสดงดัชนีความสุขตามแหลงพัฒนาตัวชี้วัดความสุข
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HPI

/
/
/

GNH

MDG

/
/
/
/

CWI

/
/
/

Quality of Live

GDI

1. สุขภาพ
2. การศึกษา
3. เศรษฐกิจ
4. ความเทาเทียมทางเพศ
5. การใชสติปญญา
6. ชีวิตการทํางาน
7. ชีวิตครอบครัว
8. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
9. ความพอใจในชีวิต
ระดับชุมชน/สังคม
1. ความสัมพันธทางสังคม / ชุมชน
2. สภาพแวดลอม/สิ่งแวดลอม
3. วัฒนธรรม
4. สถาบัน / องคกร
5. สงเสริมการเปนหุนสวนเพื่อ
การพัฒนาในประชาคมโลก
6. ธรรมาภิบาล
7. ความตองการบริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติ

HDI

ดัชนีความสุข

ระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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/
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/
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/
/
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ความสุข คือความรูสึกหรืออารมณประเภทหนึ่ง ความสุขมีหลายระดับ ตั้งแตความ
สบายใจเล็กนอยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปดวยความสนุก สิ่งที่ทําใหเกิด
ความสุข พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายคําวา “สุข” คือ ความสบายกาย
สบายใจ184 มักใชเขาคูกับคํา เชน อยูดีมีสุข อยูเย็นเปนสุข สบายกายสบายใจ การศึกษาจํานวนมาก
ไดมีการแทนคําวา “ความสุข” ดวยคําอื่น เชน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8
มีการใชคําวา “ความอยูดีมีสุข” (Well - Being) ใหความหมายวาเปนความสําเร็จ ซึ่งเชื่อมโยงกับ
โอกาสทางเลือกในการดํา รงชีวิตและความสามารถ (Capabilities) ที่จะนําไปสูความสําเร็จ โดยมี
อิสรภาพในการเลือกดํารงชีวิต ฉะนั้น ความสุข (Happiness) จึงเปนสวนหนึ่งของ “ความอยูดีมีสุข”
เปนเครื่องชี้วัดดานสังคม185 ซึ่งเปนรูปธรรมและการวัดเชิงภาวะวิสัย (Objective) โดยมีดัชนีที่ใชวัด
องคประกอบความสุขจากภายนอก เชน สุขภาพ ระดับการศึกษา การทํางาน สิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ186
นอกจากนี้ ยังมีการใชคําวา “ความอยูเย็นเปนสุข” หมายถึง การดําเนินวิถีชีวิตของคน
ทั้งจิต กาย ปญญา ที่เชื่อมโยงสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมอยางสัมพันธกันไดอยางถูกตองและดี
งามอยางมีดุลยภาพ และเปนองครวมจึงจะเกิดสุขภาวะที่ดี เปนภาพสะทอนของสังคมที่มีความสุข
จากองครวมทั้งปจจัยภายนอกและภายใน นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติ ภายใตระบบบริหาร
จัดการที่เปนธรรม187
ความสุขในทางจิตวิทยา มักใชคําวา “สุขภาวะ” (Subjective well-being) ตามนิยามของ
องคการอนามัยโลก188 วาสุขภาพหมายถึงสุขภาวะที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจและสังคม และมิได
หมายความเพียงการปราศจากโรคและความพิการเทานั้น
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542, เขาถึงเมื่อ 27
มกราคม 2556, เขาถึงไดจาก http://rirs3.royin.go.th
185
สมชาย ศั ก ดาเวคี อิ ส ร, การพั ฒ นาเครื่ อ งชี้ วั ด ความอยู ดี มี สุ ข .(สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2544.
186
สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ(สปรส.), รวมตัวชี้วัดเกี่ยวกับความอยูเย็น
เปนสุข (กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ, 2548), 35-37.
187
ประเวศ วะสี, มรรค 12 สูประเทศไทยอยูเย็นเปนสุข (นนทบุรี: สานักงานปฏิรูป
ระบบสาธารณสุขแหงชาติ, 2548), 54..
188
WHO Basic Documents, Constitution of the World Health Organization.
(WHO, 1996): 253.
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ความสุข เปนความรูสึกองครวมเชิงอัตตวิสัย (Subjective)อาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
ความสุขเปนผลมาจากปจจัยเปนเรื่องของจิตใจ เชน การมีความสุขจากการนาธรรมะมาปฏิบัติ มี
คุณธรรม เมตตากรุณา ศีลธรรม สมาธิ หรือปญญา ความรูสึกพอเพียง189 และความสุขซึ่งเปนผล
พวงมาจากปจจัยภายนอก เชน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมชุมชนเขมแข็ง มีครอบครัวอบอุน
การมีสุขภาพดี190
ความสุข(Happiness)ไดรับการตีความไวในหลายมิติทั้งทางดานศาสนาสังคม จริยธรรม
และจิตวิทยา และแมกระทั่งสาชาวิชาการดานเศรษฐศาสตรก็ไดใหความสาคัญกับความสุขมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งความสุขมีการใหคานิยามที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับการนาไปอธิบายแตละบริบท โดยผูวิจัย
ไดแบงกลุมแนวคิดดานความสุขเปน 3 ศาสตรหลักคือ
1. แนวคิดความสุขในมุมมองดานปรัชญาและศาสนา
ความสุขทางปรัชญาและทางศาสนา เปนแนวทางดําเนินชีวิตใหสามารถปรับตัวไดแม
ชีวิตจะลําบาก เกิดความสุขทางใจจากการมีจิตใจสงบอยูในภาวะจิตปกติ เปนอิสระจากกิเลสตัณหา
มีความเชื่อวาโดยธรรมชาติของมนุษยเปนผูที่มีจริยธรรม เพียงแตจะนําออกมาใชภายใตสถานการณ
ที่ยั่วยุไดหรือไมเทานั้น ผูวิจัยสรุปความสุขในมุมมองดานปรัชญาและศาสนาออกเปน 2 กลุม
1.1 ความสุขทางศาสนา ตามแนวคิดของนักวิชาการตะวันตก โดย สปทเซอร
(Spitzer) ซึ่งศาสนาคริสตเชื่อในคุณคาความเปนมนุษยตั้งแตเกิดวา พระเจาเปนผูสรางโลกและ
มนุษย ฉะนั้น มนุษยยอมมีความดีและจริยธรรมเหมือนพระเจา ซึ่ง สปทเซอร (Spitzer) ไดแบง
ความสุขออกเปน 4 ระดับ191 คือ
1.1.1 ความสุขจากการไดรับสิ่งของเพื่อตอบสนองความตองการ เชน การได
ทานอาหารก็มีความสุข ซึ่งความสุขระดับนี้ขึ้นอยูกับสิ่งที่อยูภายนอก และเปนความสุขในระยะสั้น
1.1.2 ความสุขจากการเปรียบเทียบผลประโยชนกับผูอื่น เชน เปรียบเทียบวา
ตนเองมีมากกวา ตนเองดีกวาผูอื่น เปนความสุขที่แขงขันกับผูอื่น ความสุขระดับนี้จะไมมั่นคง
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พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ความสุข 5 ชั้น, เขาถึงเมื่อ 23 มกราคม 2556, เขาถึง
ไดจาก http://www.cdthamma.com/forums/index.php?
190
ประเวศ วะสี, มรรค 12 สูประเทศไทยอยูเย็นเปนสุข (นนทบุรี: สํานักงานปฏิรูป
ระบบสาธารณสุขแหงชาติ, 2548), 25.
191
Spitzer, Robert, The Four Levels of Happiness. accessed February 1, 2010,
available from http://www.catholiceducation.org/articles/apologetics/ap0016.html
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เพราะเมื่อใดบุคคลเปรียบเทียบวาตนเองมีนอยกวาก็จะรูสึกลมเหลว ไมมีความสุขและรูสึกวาตนเอง
ไมมีคุณคา
1.1.3 ความสุขจากการเห็นความดีในผูอื่ นและการทําสิ่งที่ดีเพื่อผูอื่น เชน การ
ดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกันภายในครอบครัวและสังคมที่ทํางาน
1.1.4 ความสุขระดับสูง หมายถึง ความสุขที่สมบูรณ บุคคลจะรูสึกเต็มไปดวยคุณ
งามความดี ความงาม ความจริงและความรัก ผูที่จะมีความสุขในระดับนี้จะกระทํา สิ่งตางๆ ดวย
จิตใจที่บริสุทธิ์ตอผูอื่น
2. ความสุขทางพระพุทธศาสนา ตามแนวคิดของนักวิชาการตะวันออก เปนความสุข
ที่เนนการฝกจิตและปฏิบัติธรรม กระทําความดี โดยไมเบียดเบียนผูอื่น จากแนวคิดของ พระธรรม
ปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) แบงความสุขออกเปน 3 ประเภท192 คือ
2.1 ความสุขดานรูปธรรม หมายถึง ความสุขที่ตามองเห็น คือการมีทรัพยสิน มี
อาชีพที่มั่นคง มีตาแหนงยศศักดิ์ ฐานะเปนที่ยอมรับของสังคม มีมิตรสหายบริวารและครอบครัวที่ดี
2.2 ความสุขดานนามธรรม หมายถึง ความสุขที่ลึกลาเกินกวาที่ตามองเห็น คือ
คุณงามความดี ความสุขจากคุณคาของชีวิต การไดบาเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอื่น มีศรัทธาในสิ่งที่
ดีงาม มีปญญาที่ทําใหรูจักการปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางถูกตอง และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได ทําให
มีชีวิตความเปนอยูที่ดี
2.3 ความสุขดานนามธรรมขั้นสูง ที่เรียกวา “โลกุตตระ” หมายถึง ผูที่มีจิตใจเปน
อิสระดวยความรูเทาทันตอสิ่งทั้งหลาย รูชีวิตตามความเปนจริง ปลอยใหกฎธรรมชาติทั้งหลาย
เปนไปตามธรรมชาติ ไมใหความทุกขเขามากระทบจิตใจ มีความสุขอยูกับตัวเองและมีชีวิตที่
สมบูรณความสุขในทางพระพุทธศาสนา เกิดจากความสุขจากปจจัยภายใน หมายถึงการเปนอิสระ
จากความโลภ ความโกรธและความหลง193 และความสุขจากปจจัยภายนอกคือ ความสุขจากวัตถุที่
เปนเจาของ ซึ่ง John Stuat Mill ใหความหมายของความสุข วาเปนความรื่นรมย และความ
ปราศจากความเจ็บปวด ลักษณะคาที่มีความหมายเดียวกับความสุขคือ ประโยชน ความดี ความ
ถูกตอง
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พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ความสุข 5 ชั้น, เขาถึงเมื่อ 23 มกราคม 2556, เขาถึง
ไดจาก http://www.cdthamma.com/forums/index.php?
193
พุทธทาสภิกขุ, ความสุขในการทํางาน, เขาถึงเมื่อ20 กันยายน 2555, เขาถึงไดจาก
http://geocitie.com
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ความสุขกับความดีมีความหมายเดียวกัน มิล (Mill) ไดแบงความสุขเปน 2 ประเภท194
คือ1) ปริมาณของความสุข หมายถึง ความสุขที่เนนแตปริมาณความสุข เชน มนุษยกินขาว สุกรกิน
รา ก็มีความสุขเทากันไมมีอะไรตางกัน ความสุขดานปริมาณเปนความสุขระดับตา เปนความสุขที่
มนุษยและสัตวก็มีได 2) คุณภาพของความสุข หมายถึง ความสุขที่ใหความสาคัญกับคุณภาพของสิ่ง
ตางๆ เชน ความสุขของคนกับสัตวยอมแตกตางกัน และที่สาคัญคุณภาพความสุขเนนความสุขทาง
จิตใจมากกวาความสุขทางรางกาย
จากแนวคิดที่ไดกลาวมานั้น ความสุขในมุมมองศาสนาทั้งดานตะวันตกและตะวันออก
สามารถสรุปออกเปน 2 ระดับ คือ ความสุขระดับต่ําจะเปนความสุขดานรูปธรรมที่บุคคลพึงพอใจ
ในชีวิตของตน และความสุขระดับสูงจะเชื่อมโยงกับการทําสิ่งดีงามเพื่อผูอื่นและสวนรวม ซึ่ง
บุ ค คลจะมี ค วามสุ ขอย า งสมบูร ณตอ งมี ค วามสุขด า นนามธรรมระดั บ สูง ดวย สอดคล องกั บ
ผลการวิจัยของ Brülde ที่ศึกษาถึงความสุขและชีวิตที่ดี พบวาความสุขจะมีคุณคาและมีระดับที่
สูงขึ้น หากอยูบนการรับรูคุณคาความหมายของชีวิตที่ถูกที่ควรและมีจริยธรรม ความสุขจะชวยทํา
ใหชีวิตมนุษยดีขึ้นดวยเจตนาที่กระทําลงไปอยางนาเปนสุข ฉะนั้น ความสุขจึงไมไดเกิดจาก
ความรูสึกพึงพอใจเพียงอยางเดียว แตเกี่ยวของกับจริยธรรมและการรับรูคุณคาของชีวิตที่ถูกที่ควร
ดวย195
2. แนวคิดความสุขในมุมมองดานจิตวิทยา
สุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิตที่เปนสุข อันเปนผลจากการมีความสามารถในการ
จัดการปญหา ในการดําเนินชีวิตมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึง
ความดีงามภายในจิตใจ196 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีอารมณมั่นคง สภาพจิตใจมีความเขมแข็ง
สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได มีสมรรถภาพในการทํางาน
และสามารถแกไขปญหาและปรับจิตใจใหมีความสุขได197 สามารถมีและรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น
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พระมหานิยม อิสิว โส(หาญสิงห), “การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่อง
ความสุขในทฤษฎีจริยศาสตรของจอหน สจ็วต มิลลกับพุทธจริยศาสตร ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545), 14-15.
195
B.Brülde, “Happiness Theory of the Good Life,” (Journal of Happiness Studies,
2007): 15-49.
196
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต
คนไทย, เขาถึงเมื่อ 28 มกราคม 2553, เขาถึงไดจาก http://www.dmh.go.th/test/thaihapnew/
197
ฝน แสงสิงแกว, เรื่องของสุขภาพจิต (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชวนพิมพ,2522), 26.
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ไวไดอยางราบรื่น วางตัวไดเหมาะสมในสังคม ทําตนใหเปนประโยชน มีการดารงชีพดวยความ
สมดุล รวมทั้ง จิตใจปราศจากอาการของโรคจิต กลาวคือ ความวิตกกังวล ขาดสมาธิ ความกลัวใน
เรื่องตางๆ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผูที่มีสุขภาพจิตดีตองไมวิตกกังวลมากนัก รูจักปรับตัว
รับรูเหตุการณ โดยไมบิดเบือนความจริง198เปนความสมบูรณทางรางกายและทางจิตใจของมนุษย
ซึ่งจะชวยใหมนุษยสามารถดารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ตระหนักรูในตนเองทั้งดานบวก
และดานลบตามศักยภาพแหงตน199
จากการศึกษาของ อภิชัย มงคลไดเปรียบเทียบความหมายคํา วา “ความสุข” และ
“สุขภาพจิต” ในบริบทสังคมไทย200 โดยการเปรียบเทียบ 4 องคประกอบหลักของสุขภาพจิต ไดแก
สภาพจิตใจ (Mental State) สมรรถภาพของจิตใจ(Mental Capacity) คุณภาพจิตใจ (Mental Quality)
และป จจัยสนับสนุน (Supporting Factors) พบวาสองคํา นี้มีความหมายไปในทิศทางเดียวกั น
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ชวยใหบุคคลมีความสุขสนุกกับการใชชีวิต และชวยให
บุคคลคนพบความสุขที่แทจริงในการดํา เนินชีวิตของทุกวันได องคการที่เต็มไปดวยบุคลากรซึ่งมี
จิตวิทยาเชิงบวก ในที่สุดก็จะกอใหเกิดความเปนพลเมืองที่ดี ความรับผิดชอบในหนาที่ ความเอาใจ
ใสงาน ไมเห็นแกตัว สุภาพ พอประมาณ ทํางานดวยหลักจริยธรรม และชวยลดจํานวนบุคคลที่มี
ความเครียดสูง หรือลดความไมพึงพอใจในงาน ซึ่งจิตวิทยาเชิงบวกศึกษาเรื่องคานิยมของการ
ตระหนักตนเอง (Self Awareness) พฤติกรรมที่มีเปาหมายในชีวิต การทําเพื่อสวนรวม การใชชีวิต
อยางไดคุณคาสูงสุด (Optimal Living) ซึ่งชวยใหเราเขาใจศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองไปสูชีวิต
ทางบวก และมีความสุขเพิ่มขึ้น201 รวมทั้งการทําใหคนรอบขางและสังคมพลอยมีความสุขเพิ่มขึ้น
ไปดวย202
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ดวงเดือน พันธุมนาวิน, พฤติกรรมศาสตร เลม 2 จิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยา
ภาษา (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2524), 59.
199
สุภวรรณ พันธุจันทร, ความหมายและความสาคัญของสุขภาพจิต , เขาถึงเมื่อ 28
มกราคม 2556, เขาถึงไดจาก http://socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art=12301
200
อภิชัย มงคล, รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคน
ไทย (กรุงเทพฯ: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2552), 25.
201
J.HGavin and Mason, R.O., Organization Dynamics (The Virtuous Organization:
The Value of Happiness in the Workplace, 2004), 379-392.
202
วิทยากร เชียงกูล, จิตวิทยาในการสรางความสุข (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2548), 39.
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วิลเลี่ยม เจมส (William James) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 203 ไดกลาวถึงความสุขไววา
แรงจูงใจในการทากิจกรรมทุกอยางของคนแทบทุกคน คือ ทําอยางไรจะไดมา รักษาไว และฟนฟู
ความสุข เพราะการที่คนเราจะมีความสุขหรือไมมีความสุขนั้นเปนตัวกาหนดทุกอยางในชีวิต คนที่
มีความสุขจะมองวาโลกเปนที่ปลอดภัย มีการตัดสินใจที่ดี รวมมือกับผูอื่นไดงาย มีสุขภาพดี มีพลัง
และความพอใจมากกวาคนที่ไมมีความสุข เมื่อเรามีความสุขก็มักยินดีที่จะชวยคนอื่นเพิ่มมากขึ้น
ความสุขจึงไมใชเพียงแตการรูสึกในทางที่ดีเทานั้น แตยังทําใหเกิดการทําความดีดวย ปรากฏการณ
นี้เรียกวา Feel-Good, Do-Good Phenomenon คือ การรูสึกดีทําใหเกิดการทําดี นอกจากนี้ การที่
บุคคลมักมองโลกในแงดี (Optimism) ยังชวยใหมีสุขภาพที่แข็งแรงกวาคนมองโลกในแงราย204
วอรร (Warr) กลาววา นักจิตวิทยาจะวัดระดับของความสุขจากความพึงพอใจในชีวิต
ความวิตกกังวล ความเครียด ความพึงพอใจในงาน ความเครียดในงาน ซึ่งความสุขนั้นจะเกี่ยวของ
กับอารมณ ความเครียด สุขภาพจิต เปนตน205 กลาวโดยสรุป ความสุขทางจิตวิทยา หมายถึง สภาวะ
ความสมบูรณของจิตใจ มีอารมณดานบวก ปราศจากโรคและอาการผิดปกติทางจิต สามารถปรับตัว
ใหเขากับสภาพการณตางๆ ในสังคม สามารถทํากิจกรรมในชีวิตประจาวัน ตลอดจนทําประโยชน
ใหตนเองและสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งสุขภาพจิตมีความสาคัญและเกี่ยวของกับชีวิตประจาวัน
ของมนุษยทุกคน และสุขภาพกายที่ดียอมมาจากสุขภาพจิตที่ดี
3. แนวคิดความสุขในมุมมองดานเศรษฐศาสตร
ในปจจุบัน นักเศรษฐศาสตรเรียกความสุขวาเปน "อรรถประโยชน" (Utility) หรือ
ความพึงพอใจ (Preference) ซึ่งเปนที่ตองการไมจํา กัด แตมนุษยมีขอจากัดที่กําลังซื้อหรือรายได
(Budget Constraint) ดังนั้น ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรดั้งเดิม คือ เมื่อมีรายไดมากขึ้น มนุษยก็ยอม
แสวงหาอรรถประโยชนไดมากขึ้น ฐานะการครองชีพ ความเปนอยูนาจะดีขึ้น คุณภาพชีวิตและ
ความสุขจึงนาจะมากขึ้นตาม กระทั่ง Adam Smith บิดาแหงวิชาเศรษฐศาสตร เคยกลาววาความสุข
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เรื่องเดียวกัน, 11-12.
204
Franken, Robert E, Human Motivation, 6th ed. (California: Thomson
Wadsworth, 2007), 321.
205
ประทุมทิพย เกตุแกว,“ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณลักษณะงาน ความสามารถ
ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคกับความสุขในการทางานของพยาบาล งานการพยาบาลผาตัด ”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), 145.
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เปนเปาหมายสุดทายของการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม 206 กลาววา เมื่อไมนานมานี้
วิชาการดานเศรษฐศาสตรไดใหความสนใจประเด็นความสุข จากคาถามที่วาการขยายตัวของรายได
ทําใหคุณภาพชีวิตของผูคนจะดีขึ้นจริงหรือไม ในป ค.ศ.1973 Richard Easterlin ไดศึกษาพบถึงการ
ไมสอดคลองกับทฤษฎีที่เรียกวา Easterlin Paradox โดยพบวาในระดับประเทศและระหวางประเทศ
รายไดกับความความสุขไมไดสัมพันธไปดวยกัน ขณะเดียวกัน ผลวิจัยของ Daniel Kannemann
และ Alan Krueger พบวาความพึงพอใจในชีวิตมีความสัมพันธกับรายไดในระดับที่นอยมาก ซึ่ง
รายไดเปนความสุขขั้นตนเทานั้น โดยสัมพันธกับความเปนอยูของคนทั่วไปที่ตองใชชีวิตที่พึ่งความ
สะดวกสบายและความจาเปนทางโลก ดังนั้น งานวิจัยสวนใหญจึงพบวาเงินซื้อความสุขไมได
เพราะระดับความสุขของผูคนไมไดเพิ่มขึ้นตามระดับรายไดที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่มีรายไดสูง
พนจุดหนึ่งไปแลว เปนสภาวะที่เรียกวา ลักษณะที่ขัดแยงของความสุข (Paradox of Happiness)207
เลยารด (Layard) ไดทําการศึกษาคนพบที่มาของปจจัยที่มีผลตอความสุข 7 ประการ208
ไดแก
1. สถานการณทางการเงิน กลาวคือ หากรายไดลดลงความสุขก็ลดลงไป โดยเฉพาะผูที่
มีฐานะที่ยากจน แตคนรวยเงินที่เพิ่มมากขึ้น กลับมีความหมายนอยลง ความไมเทาเทียมกันทางดาน
รายไดก็เปนปจจัยกาหนดความสุขของคนในสังคมเพราะมนุษยเกิดความรูสึกเปนสุขหรือไมเปน
สุข มาจากการมีพฤติกรรมเปรียบเทียบกับคนอื่น
2. ความสัมพันธในครอบครัว กลาวคือ สถานการณในครอบครัวที่แตกตางกันนั้นมีผล
ตอความสุข เชนผลวิจัยพบวา ปที่มีการแตงงานนั้นจะเปนปที่มีความสุขที่สุด หลังจากปแรกก็จะ
เกิดความเคยชิน ปตอไปก็จะมีความสุขนอยลงเล็กนอยแตก็ยังคงความสุขมากกวาเมื่อสี่ปกอนที่จะ
แตงงาน ประโยชนของการแตงงาน นอกจากจะเปนผูใหและผูรับความรักแลว ยังเกิดการแบงปน
ทรัพยากรซึ่งกันและกัน จนเกิดการประหยัดจากขนาด มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
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ตีรณ พงศมฆพัฒน, “ความสุขในระบบทุนนิยม” มติชนรายวัน 2552 (19

สิงหาคม), 7.
207

ภาณุภาคย พงศอติชาต, คนไทยทางานหนักเกือบที่สุดในโลกใน การเสริมสราง
คุณภาพชีวิตและการทางาน กระแสใหมของการบริหารทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ: กลุมสื่อสาร
องคกร สานักงาน ก.พ., 2550), 93-103.
208
Layard, Richard, ความสุข : หลากหลายขอคนพบของศาสตรใหมแหงความสุข.
แปลจาก Happiness : Lessons from a New Science,โดย รักดี โชติจินดา และเจริญเกียรติ ธนสุข
(กรุงเทพฯ: ศูนยจิตตปญญาศึกษา และสํานักพิมพสวนเงินมีมา, 2007), 23.
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3. การงาน กลาวคือ การงานไมใชแคการสรางรายไดเทานั้น แตยังเพิ่มความหมายใหกับ
ชีวิตอีกดวย ดวยเหตุนี้การวางงานจึงเปนสิ่งเลวราย เพราะนอกจากจะสูญเสียรายได และยังสูญเสีย
ความเคารพตัวเองและความสัมพันธทางสังคมอันเกิดจากการทางาน
4. สังคมและเพื่อนฝูง กลาวคือ มิตรภาพเปนสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต เปนสิ่งสะทอนความ
เชื่อใจ และความรูสึกปลอดภัย ซึ่งมีผลตอความสุข
5. สุขภาพ คือ การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีนั้นสาคัญตอการเกิดความสุข
6. เสรีภาพสวนบุคคล คือ การปกครองของรัฐบาล และกฎหมายที่มีเสถียรภาพ
ปราศจากการใชความรุนแรง ซึ่งประชาชนจะมีความสุขจากระบอบการปกครองที่ดี
7. คานิยมสวนบุคคล กลาวคือ ความสุขขึ้นอยูกับปรัชญาชีวิต การควบคุมอารมณของ
ตนเอง การเอาใสใจผูอื่น การทําดีเพื่อสวนรวม ก็ทําใหเกิดความสุขทํางใจ
กลาวโดยสรุป ความสุขในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร เดิมเชื่อวาเมื่อมีรายไดมากขึ้น
มนุษยก็ยอมมีฐานะความเปนอยูที่ดี และความสุขจะมากขึ้นตาม แตผลการศึกษาหลายชิ้น พบวา
รายไดกับความสุขสัมพันธกันในระดับตา เพราะนอกจากการเงินแลว ยังมิติดานอื่นที่มีผลตอ
ความสุข เชน การงาน ความสัมพันธในครอบครัว สังคมเพื่อน สุขภาพ เสรีภาพสวนบุคคล เปนตน
ไดเนอร (Diener) กลาววา สุขภาวะที่ดี209 (Subjective Well-Being) เปนคําศัพททาง
วิทยาศาสตร นักวิจัยหลายทานมักจะนิยมใชคํา วา สุขภาวะที่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะใชคําวา ความสุข
(Happiness) เนื่องจากในภาษาอังกฤษคํา วา ความสุขมีความหมายใกลเคียงกับหลายคํา เชน
ความสุขสันต (Joy) ความพึงพอใจ (Satisfaction) หรือ ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction)
หรือ ความรูสึกของการบรรลุเปาหมายในชีวิต (Feeling of fulfillment) สภาวะเปยมไปดวยความสุข
(Joyful State) ความรูสึกทางบวกในระยะยาว (Long-Term Positive Feeling) และมีความหมาย
ครอบคลุมถึง ความนับถือตนเอง (Self-Esteem) ความสนุกสนาน (Joy) เปนตน
คําวา “ความสุข” (Happiness or Subjective Well-Being) ตามแนวคิดของ Diener มุง
อธิบายดวยองคประกอบของความสุข ไดแก ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) การมี
ความรูสึกทางบวก (Positive Affect) และการไมมีความรูสึกทางลบ (Negative Affect) ซึ่งบุคคลจะ
ประเมินความพึงพอใจในชีวิตจากหลายๆ ดานของชีวิต เชน ชีวิตการงาน ชีวิตการสมรส เปนตน
เปนการประเมินจากอารมณและความรูสึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต โดยบุคคลที่มีความสุขจะมีความ
สมดุลระหวางความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ โดยที่มีความรูสึกทางบวกสูงกวาทางลบ ซึ่ง
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E.Diener, Frequently Answered Questions: A Primer for Reporters and
Newcomers, accessed April 2, 2010 available fromhttp://www.psych.illinois.edu/ediener/faq.html
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อารมณความรูสึกเชิงบวกจะเพิ่มขึ้นจากการประเมินของเหตุการณในเชิงบวก ทั้งนี้ บุคคลสามารถมี
ความรูสึกทางบวกในระดับที่สูง โดยที่อาจจะมีความรูสึกทางลบในระดับที่สูงไดในเวลาเดียวกัน
ดังนั้น ความสุขจึงตองใชมุมมองในหลายมิติเพื่อที่จะทาความเขาใจได เชนเดียวกับผลการศึกษา
ของ วอรร (Warr) พบวา บุคคลสามารถมีความสุขและความทุกขในระดับที่สูงใกลเคียงกันได 210
ยกตัวอยางเชน บุคคลนั้นรูสึกมีความสุขกับสภาพแวดลอมในงานที่ดี แตขณะเดียวกัน บุคคลนั้นมี
สุขภาพไมแข็งแรง ทําใหมีความสุขในทํางานอยูในระดับตา หรือเกิดความรูสึกเชิงลบในระดับสูง
การศึกษาดานความสุขหรือสุขภาวะที่ดี โดย ไดเนอร (Diener) ไดสรุปวา211 การพัฒนา
มาตราวัดทางดานสุขภาวะที่ดีทางอารมณ พบวาองคประกอบของความสุข คือ ความรูสึกทางบวก
(Positive Affect) และความรูสึกทางลบ (Negative Affect) และผลวิจัยของ Andrews and Withey
พบวาความสุขประกอบดวย การประเมินความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction Judgments)
ความรูสึกทางบวก (Positive Affect) และความรูสึกทางลบ (Negative Affect) ซึ่งความสุขหรือสุข
ภาวะที่ดีตามทฤษฎีของ ไดเนอร (Diener) ประกอบไปดวย 4 องคประกอบ212 คือ
1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการคิดและ
การตัดสินประเมิน เปนการประเมินโดยทั่วไป ถึงคุณภาพชีวิตของบุคคล จากเกณฑที่บุคคลนั้น
กําหนดขึ้นมา ซึ่งการประเมินความพึงพอใจขึ้นอยูกับการเปรียบเทียบสภาพความเปนอยูของบุคคล
กับมาตรฐานที่บุคคลนั้นคิดว าเหมาะสม ซึ่งขอบเขตการประเมินความพึงพอใจไมไดขึ้นอยูกับ
นักวิจัย แตขึ้นอยูกับเกณฑการประเมินของบุคคลนั้น เพราะบุคคลใหคุณคาความสาคัญกับประเด็น
ที่แตกตางกัน213
2. ความพึงพอใจในสวนที่สาคัญของชีวิต (Satisfaction with Importance Domains)
ยกตัวอยางเชน การงาน ครอบครัว ความรัก มิตรภาพกลุมเพื่อน สุขภาพ การศึกษา กิจกรรมในเวลา
วาง ที่อยูอาศัย เปนตน
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Warr, Peter, Work, Happiness, and Unhappiness (New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates, 2007), 45.
211
E.Diener, Subjective Well-Being (Psychological Bulletin,1984), 542-575.
212
E. Diener, Subjective Well-Being: The Science of Happiness and a Proposal
for a National Index (American Psychologist, 2000), 34-43.
213
E Diener.; Emmons, Robert A.; Larsen, Randy J. and Griffin, Sharon, The
Satisfaction With Life Scale, (Journal of Personallity Assessment, 1985), 71-75.
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3. ความรูสึกทางบวก (Positive Affect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณความรูสึกเปนสุข
กับเหตุการณดีที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดอารมณความรูสึกรื่นรมย สนุกสนาน ยิ้มแยมแจมใสเบิกบานใจ
ความยินดีพอใจ มองผูอื่นในดานบวก เกิดความกระตือรือรนที่จะทําสิ่งตางๆ
4. ความรูสึกทางลบ (Negative Affect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณความรูสึกที่เปน
ทุกขกับเหตุการณแยหรือเลวรายที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดอารมณความรูสึกไมดี เชน คับของใจ เบื่อหนาย
เศราหมอง หดหู โกรธเคือง ไมสบายใจ
ความรูสึก (Affect) ไดหมายรวมถึง สภาวะทางอารมณ (Mood) และ อารมณ (Emotion)
ซึ่งสภาวะทางอารมณ (Mood) และอารมณ (Emotion) ในขณะปจจุบัน กับความรูสึก (Affect) ใน
ระยะยาว มีอิทธิพลตอความสุขและความพึงพอใจ214
อารมณ (Emotion) เปนปฏิกิริยาที่มีตอวัตถุทั้งกับบุคคลและสิ่งของ ไมใชลักษณะนิสัย
(Trait) ซึ่ง อารมณ (Emotion) เกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่งและมักจะแสดงออกมาทางพฤติกรรม เปนสิ่ง
ที่สัมพันธกับแรงจูงใจ เชน รูสึกมีความสุขเมื่อไดอยูใกลชิดกับคนรัก รูสึกโกรธกับเหตุการณที่ถูก
ขโมยสิ่งของ เปนตน แตสภาวะทางอารมณ (Mood) ไมไดเปนการแสดงออกที่มาจากวัตถุ เปนเพียง
สภาวะทางอารมณที่เกิดขึ้นโดยมีระดับความเขมขนนอยกวาคาวา อารมณ (Emotion) เชน วันนี้
อารมณหงุดหงิด แตไมรูวาหงุดหงิดเพราะสิ่งใด215 216
เหตุการณที่ดีจะสัมพั นธกั บความรูสึกทางบวก และเหตุก ารณที่แย จะสัม พันธกั บ
ความรูสึกทางลบ217 และความรูสึกทางบวกในระยะสั้นมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสุขในระยะ
ยาว โดยที่ความสุขจะเกี่ยวของกับการรับรูเชิงบวกของทุกๆ ดานในชีวิต เชน พึงพอใจกับชีวิต
ครอบครัว ความรัก มิตรภาพกลุมเพื่อน สุขภาพ การศึกษา การทางาน กิจกรรมในเวลาวาง ที่อยู
อาศัยและความสะดวกในการเดินทาง 218 ความสุขและความพึงพอใจในชีวิต ตางก็มีความสัมพันธ
กับความถี่ของความรูสึกทางบวกหรืออารมณอันนายินดี เชน ความรูสึกสุขสาราญ (Joy) ความ
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E.Diener, Subjective Well-Being (Psychological Bulletin,1984), 542-575
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C.Beck, Robert, Motivation: Theories and Principles,15th ed., (New Jersey:
Pearson Education, 2004), 52.
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Luthans, Fred, Organizational Behavior, 8th ed., (New York: McGraw-Hill,
1998), 36.
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E.Diener, Subjective Well-Being (Psychological Bulletin,1984), 542-575.
218
Lyubomirsky, Sonja; King, Laura, and Diener, E.,The Benefits of Frequent
Positive Affect: Does Happiness Lead to Success? (Psychological Bulletin, 2005), 803-855.
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พอใจ (Contentment) ความตื่นเตน (Excitement) ความรัก (Affection) และความกระตือรือลน
(Energy) ซึ่งอารมณความรูสึกในดานที่เกิดขึ้นจานวนที่บอยครั้งนั้น จะเปนเครื่องชี้วัดสิ่งที่ดีในชีวิต
ของบุคคลหนึ่ง219
ดังนั้น บุคคลที่มีความสุขในระดับสูง จะพิจารณาจากความรูสึกทางบวก ความรูสึกทาง
ลบ ความพึงพอใจกับชีวิต และสวนสาคัญของชีวิต (Domain of life) โดยเฉพาะสวนหนาที่การงาน
ในสังคมสมัยใหมของชาวตะวันตก ในแตละวันมีสัดสวนการใชเวลาในการทํางานสูงมาก นอกจาก
การทํางานจะสาคัญตอการสรางรายไดแลว ยังมีอิทธิพลตอการยอมรับนับถือตนเอง รวมถึงการมี
โอกาสไดทํากิจกรรมที่มีคุณคา ตลอดจนการสรางสินคาและบริการอันเปนที่ตองการแกสังคม
ดังนั้น การทํางานถือเปนสิ่งที่มีคุณคาสูง ซึ่งความพึงพอใจในงานสงผลตอตัวแปรทั้ง 3 ตัว คือ
ความรูสึกทางบวก ความรูสึกทางลบ ความพึงพอใจกับชีวิต โดยเฉพาะความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน กลาวคือผูที่มีความพึงพอในชีวิตมีแนวโนมวาเขาจะมีความ
พึงพอใจในงานดวยเชนกัน
ในขณะเดียวกัน ความรูสึกทางบวกสามารถทํา นายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการได โดยผูที่มีความรูสึกทางบวกมักจะชวยเหลือเพื่อนรวมงาน ปกปององคการ ใหคาแนะนา
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาองคการ และชวยพัฒนาความสามารถของผูอื่นในองคการ ผูที่มี
ความรูสึกทางบวกสูงหรือเปนผูที่มีความสุข มักจะมีเพื่อนมากมายและไดรับการสนับสนุนทาง
สั ง คมในระดั บ สู ง 220ส ว นบุ ค คลที่ มั ก มี ค วามรู สึ ก ทางลบอยู บ อ ยครั้ ง มั ก จะเป น บุ ค คลที่ เ กิ ด
ความเครียดไดงาย และรูสึกเศราใจ เปนกังวลตอการทํางานที่ตองอยูภายใตแรงกดดัน221
ดังนั้น การศึกษาเรื่องความสุขในการทํางานครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําตัวแปรในทฤษฎีความสุข
ของ ไดเนอร (Diener) ประกอบดวย 4 องคประกอบ222 คือความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction)
ความพึงพอใจในสวนสาคัญของชีวิต (Satisfaction with Importance Domains) ความรูสึกทางบวก
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(Positive Affect) และความรูสึกทางลบ (Negative Affect) และผูวิจัยไดนําปจจัยดานความพึงพอใจ
ในงาน (Job Satisfaction) มาประกอบในการศึกษา เพราะมิติของการทํางานเปนสวนสําคัญในชีวิต
(Domain of Life) ที่จะสงผลใหเกิดความสุขเชนกัน และเพื่อใหครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับ
ความสุขในการทํางาน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จะมีองคประกอบทั้งหมด 4 ดานคือ ความพึง
พอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน ความรูสึกทางบวก และความรูสึกทางลบ
เวนฮูเวน (Veenhoven) อางใน อภิพร อิสระเสนีย ไดศึกษาทางดานสุขภาวะและ
ความสุขในชีวิต พบถึงความแตกตางระหวางคนที่มีความสุขกับคนที่ไรความสุข โดย 6 ลักษณะที่มี
ผลตอความสุข223 คือ
1. ทรัพยากรในตัวบุคคล (Personal Resource) คือ ลักษณะที่เสริมสรางตอความสามารถ
ในการเผชิญปญหาของบุคคล ไดแก การมีสุขภาพที่แข็งแรง การมีจิตใจที่เขมแข็ง การมี
ความสามารถพิเศษและกิจกรรมที่บุคคลเขารวม
2. บุคลิกภาพ (Personality) ไดแก ความเชื่อในโชคชะตา กลวิธีการปกปองตนเอง
แนวโนมการชอบหรือไมชอบสิ่งตางๆ และการใหความสาคัญเรื่องเวลา
3. รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life Style) กลาวคือ บุคคลที่มีความสุขนั้น นอกจากจะตอง
ดําเนินชีวิตอยางพากเพียรและมีสติแลว ยังพบวาบุคคลกลุมนี้จะเปดรับความสุขความพึงพอใจและ
มีสวนรวมในกิจกรรมสันทนาการตางๆ แตเมื่อเปรียบเทียบระหวางบุคคลที่มีความสุขและไมมี
ความสุขในเรื่องนิสัยการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การทานอาหาร การนอน พบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางชัดเจน
4. ความปรารถนา (Longings) กลาวคือ บุคคลที่มีความสุขจะมุงใหความสาคัญกับ
ครอบครัว สุขภาพ และความรื่นรมยในชีวิตมากกวาจะมุงเปาหมายไปที่ฐานะทางเศรษฐกิจ แต
บุคคลที่ไมมีความสุขจะมุงเปาหมายชีวิตไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากกวา ซึ่งสะทอนใหเห็น
วาบุคคลกลุมนี้แสวงหาความเปลี่ยนแปลง ในขณะที่บุคคลที่มีความสุขจะมุงตอบสนองความ
ตองการที่แทจริงจากภายในมากกวา
5. ความเชื่อมั่น (Conviction) กลาวคือ ความเชื่อของบุคคลที่มีความสุขและไมมี
ความสุขนั้นมีความแตกตางกัน ไมวาจะเปนในดานคานิยม ศาสนา การยึดถือขนบธรรมเนียม และ
มุมมองที่มีตอความสุข เปนตน
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อภิพร อิสระเสนีย, “ความสุขและความสามารถในการเผชิญปญหาของกลุมครู
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6. การเล็งเห็นและซาบซึ้งถึงคุณคา (Appreciations) กลาวคือ บุคคลที่มีความสุขนั้นให
ความสําคัญกับความสัมพันธที่ใกลชิดสนิทสนม และมีความพึงพอใจในตนเอง
เฮยไลเกน (Heylighen) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสุข พบวามี 8 ปจจัย224
คือ
1. ความมั่งคั่ง (Wealth) ซึ่งวัดจากกาลังซื้อและความสามารถในการครอบครองวัตถุที่
ตอบสนองความตองการทางพื้นฐานได แตความมั่งคั่งชวยเพิ่มความสุขไดเพียงเล็กนอยเทานั้น
2. การเขาถึงความรู (Access to Knowledge) ซึ่งวัดจากการอานออกเขียนได การสื่อสาร
และการตอบสนองจากความสามารถทางสติปญญาของตนเอง
3. การมีอิสระสวนบุคคล (Personal Freedom) บุคคลจะพึงพอใจนอยลงในสภาพสังคม
ที่จํากัดอิสรภาพในการทางานหรือใชชีวิต และจะมีความสุขในสถานที่ที่สามารถควบคุมไดมากกวา
ถูกควบคุม แตเมื่อรูสึกถูกควบคุมก็จะกลับสูความตองการทางวัตถุขึ้นมาแทน
4. ความเสมอภาค (Equality) กลาวคือ ผูที่มีตําแหนงต่ํากวาจะมีสิทธิ์ในการควบคุมสิ่ง
ตางๆ ไดนอยกวาผูที่มีตําแหนงสูงซึ่งจะมีสิทธิพิเศษตางๆ มากกวา
5. สุขภาพแข็งแรง (Health) กลาวคือ บุคคลที่มีความสุขมักจะไมคอยเจ็บปวยและมีชีวิต
ที่ยืนยาวมากกวาผูที่ไรความสุข และพบถึงความสัมพันธเชิงบวกระหวางความสุขกับสุขภาพกาย
6. สุขภาพจิตดี (Psychological Characterized) กลาวคือ บุคคลที่มีความสุขจะเชื่อวา
ตนเองสามารถกําหนดชีวิตของตนได สวนบุคคลที่ไมมีความสุขจะเชื่อวาตนเองถูกบังคับใหกระทํา
ตาม และบุคคลที่มีความสุขจะสามารถฟนสภาพจิตใจไดเร็ว ใสใจความรูสึกผูอื่น เปดเผยและ
ตองการตอบสนองความตองการในระดับประจักษในตนเอง (Self - Actualization)
7. ตําแหนงทางสังคม (Social Position) ซึ่งเปนความสุขที่เกิดจากความสามารถในการ
ควบคุมสถานการณ การมีสวนชวยสนับสนุนผูอื่น บุคคลที่มีความสุขในการทํางานจะมีตําแหนงสูง
เปนสวนใหญ เชน ผูเชี่ยวชาญและผูจัดการ เนื่องจากบุคคลเหลานี้มีความสามารถในการควบคุม
ชิ้นงานที่ทําไดมากกวาการถูกสั่งการจากหัวหนางานเพียงอยางเดียว
8. เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิต (Life Event) คือ ความสุขเกิดจากเหตุการณในชีวิตที่
นายินดี เชน การแตงงาน การไดเลื่อนตําแหนงงาน และไมมีเหตุการณเลวรายเขามาในชีวิต เชน
อุบัติเหตุ การใหออกจากงาน เปนตน บุคคลที่มีความสุขจะเชื่อวาตนเองสามารถกําหนดชีวิตหรือ
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F. Heylighen, 1999. Happiness, accessed January 22, 2010 available from
http://pespmc1.vub.ac.be/happines.html
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เปาหมายในชีวิตได แมเกิดความลมเหลวขึ้นก็ตาม โดยเชื่อวาตนเองสามารถตัดสินใจและควบคุม
เหตุการณตางๆ ได
วอรร (Warr) กลาววา ความสุขในการทํางาน เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
บุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในการทํา งาน หรือประสบการณของบุคคลในการทํา งาน
ซึ่งความสุขในการทํางานนั้น225 อธิบายไดดังนี้
1. ความรื่นรมยใ นงาน เปนความรูสึกของบุ คคลที่เกิดขึ้นในขณะทํา งานโดยเกิ ด
ความรูสึกสนุกกับการทํางาน และไมมีความรูสึกวิตกกังวลใดๆ ในการทํางาน
2. ความพึงพอใจในงาน เปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทํา งานโดยเกิด
ความรูสึกเพลิดเพลิน ชอบ สนใจ พอใจ เต็มใจ และยินดีในการปฏิบัติงานของตน
3. ความกระตือรือรนในการทํางาน เปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทํา งาน
โดยเกิดความรูสึกวาอยากทํางาน มีความตื่นตัวทํางานไดอยางคลองแคลว รวดเร็วกระฉับกระเฉง
มีชีวิตชีวาในการทํางาน
ปจจัยดานบุคลิกภาพที่กอใหเกิดความสุข จากการศึกษาของ พีมูซิก เบนเนตและเฟอร
แฮม (Premuzic, Bennett and Furnham) พบวา226 คนที่มีความสุขจะมีบุคลิกภาพในดานความมั่นคง
ทางอารมณ รองรับแรงกดดัน ควบคุมอารมณได สุขุม สงบ เชื่อมั่นในตนเอง (Namely Stability)
บุคคลที่ชอบสัมพันธภาพ อยูเปนกลุมชอบเขา สังคมชอบแสดงออก(Extraversion) บุคลิกภาพ
แบบมีจิตสํานึก (Conscientiousness) บุคลิกภาพแบบประนีประนอม(Agreeable) ซึ่งบุคลิกภาพ
ดังกลาว มีความสัมพันธเชิงบวกกับความฉลาดทางอารมณ (Trait Emotional Intelligence) และ
ความสุข เชนเดียวกับ นพมาศ อุงพระ กลาววา จากการวิเคราะหอภิมาน (Meta Analysis) ของ
งานวิจัย 148 ชิ้น มีผูตอบแบบสอบถาม 42,000 คน ซึ่งบุคลิกภาพที่เชื่อมโยงกับความสุข
6 ลักษณะ คือ การเก็บกดและการปกปองตัวเอง (Repressive - Defensiveness) ความไววางใจ
(Trust) การมีศูนยควบคุมพฤติกรรมอยูที่ตัวเอง (Internal Locus of Control and Desire for Control)
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ประทุมทิพย เกตุแกว,“ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณลักษณะงาน ความสามารถ
ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคกับความสุขในการทางานของพยาบาล งานการพยาบาลผาตัด ”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), 42-43.
226
Premuzic, Tomas Chamorro; Bennett, Emily and Furnham, Adrian, “The Happy
Personality: Mediational Role of Trait Emotional Intelligence,” Personality and Individual
Differences, 42 (June 2007): 1633-1639.
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ความแข็งแกรง (Hardiness) ความมั่นคงทางอารมณและอารมณในเชิงบวก (Emotional Stability
and Positive Affect) และความเคารพตัวเอง (Self Esteem)227
การศึก ษาดา นการสรา งบรรยากาศการทํ า งานที่เต็มไปดวยความไววางใจ เชื่อมั่ น
มีชีวิตชีวา (Authentizotic Climates) Rego and Cunha ก็ไดเสนอองคประกอบ 6 ดาน228 เปนแนว
ปฏิ บั ติ ใ ห อ งค ก ารนํ า ไปสร า งความสุ ข ให กั บ พนั ก งานและเป น เส น ทางก็ นํ า ไปสู ก ารเพิ่ ม ผล
ปฏิบัติการระดับบุคคล คือ การสรางความสุขในที่ทํางาน (Happiness in the Workplace) การสราง
มิตรภาพที่ดีตอกัน (Spirit of camaraderie) การสรางความสัมพันธเชิงบวกระหวางผูนําและผูตาม
(Positive Leader - Follower Relationship) การสรางโอกาสสําหรับการพัฒนาและการเรียนรูใหกับ
พนักงาน(Opportunities for Learning and Personal Development) การสรางความยุติธรรม (Justice)
และรูปแบบลักษณะงานกับครอบครัวของพนักงานตองไมขัดแยงกัน (Work - Family Conciliation)
ความเครียดในงานก็สงผลตอความสุขในการทํางานเชนกัน โดย Gavin and Mason (2004: 380381) กลาววา ความเครียดในงานจะเพิ่มระดับมากขึ้นเมื่อบรรยากาศ การทํางานนั้นนาไปสูการเกิด
อุปสรรคตอความสําเร็จของเปาหมาย ซึ่งความเครียดจะแบงเปน 2 สวน คือ ปจจัยจากลักษณะงาน
เชน ชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน ปริมาณงานมีจํานวนมาก ความไมชัดเจนของงาน และปจจัยจาก
องคการ เชน ความมั่นคงในงาน สภาพการเปลี่ยนแปลงในงาน ความขัดแยงระหวางเพื่อนรวมงาน
เปนตน บุคลากรที่มีสุขภาพดีและมีความสุข มีแนวโนมที่จะสรางผลิตภาพที่ดีในระยะยาวโดยจะ
สรรคสรางสินคาและบริการไดตรงความตองการของลูกคา ทั้งนี้ การที่บุคคลจะพบกับความสุขใน
ชีวิตไดในปจจุบัน บุคคลนั้นก็ตองมีความสุขในการทํางาน บุคคลจะไมมีความสุขในชีวิตหากไรซึ่ง
ความสุขในการทํางาน229
วอรร (Warr) ไดแบงกรอบความคิดของการศึกษาดานความสุขในการทํา งาน ประกอบ
ไปดวย 2 มุมมอง คือ การศึกษาที่มุงเนนไปที่สภาพแวดลอมในงาน ใหความสาคัญกับสิ่งแวดลอม
ในที่ทํางาน รูปแบบความสัมพันธ บทบาทในงาน คุณลักษณะของงาน และการศึกษาที่มุงเนนไปที่
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นพมาศ อุงพระ (ธีรเวคิน), ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว , พิมพครั้งที่ 4
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), 411-412.
228
Rego, Arménio and Cunha, Miguel Pina e, “Authentizotic Climates and Employee
Happiness: Pathways to Individual Performance?,” Journal of Business Research 61 (July
2008): 739-752.
229
J.H.Gavin, and Mason, R.O, “The Virtuous Organization: The Value of Happiness
in the Workplace,” Organization Dynamics 33 (September 2004): 379-392.
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ตัวบุคคล ซึ่งใหความสํา คัญกับความแตกตางของบุคคลในดานลักษณะประชากร บุคลิกภาพ
พฤติกรรม และวิถีความคิด230
มาเนี่ยน (Manion) ไดศึกษาความสุขในการทํางาน (Joy at work) ดวยการสัมภาษณเชิง
ลึกจากกลุมตัวอยางจํานวน 24 คน พบวา คําจํากัดความของความสุขในการทํางานคือ ผลอันเกิดจาก
การเรียนรูจากการทํางาน การสรางสรรคของตนเอง ผลจากการประสบความสาเร็จในการทํางาน
และการมีความคิดสรางสรรคในการทํา งานเพิ่มมากขึ้น ทําใหแสดงอารมณในทางบวก เชน
ความสุขสนุกสนาน การแสดงออกโดยการยิ้ม หัวเราะ นําไปสูการใหความรวมมือและชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีในที่ทํางาน ทําใหสภาพแวดลอมในการทํางานนารื่นรมย รูสึกดีตอ
งานที่ไดรับมอบหมาย มีความผูกพันในงานและคงอยูในองคการตอไป ผลจากความสุขในการ
ทํางานคือ ผลงานบรรลุตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งองคประกอบของความสุขมี 4 ดาน231 ดังนี้
1. การติดตอสัมพันธ (Connection) หมายถึง การรับรูถึงความสัมพันธของบุคลากรใน
สถานที่ทํางาน มีสัมพันธภาพที่ดีจากความรวมมือ ชวยเหลือกัน การสนทนาอยางเปนมิตร และ
ความรูสึกเปนสุข ตลอดจนไดอยูทามกลางเพื่อนรวมงานที่มีความรักและความปรารถนาดีตอกัน
2. ความรักในงาน (Love of the work) หมายถึง การรับรูถึงความรูสึกรักและผูกพันอยาง
แนนเหนียวกับงาน รับรูวาตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานใหสํา เร็จ มีความยินดี กระตือรือรน
ตื่นเตน ดีใจ เพลิดเพลินและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน รูสึกเปนสุขและภูมิใจในหนาที่ความรับผิดชอบ
3. ความสําเร็จในงาน (Work achievement) หมายถึง การรับรูวาตนปฏิบัติงานไดบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนดไว ไดรับมอบหมายใหทํางานที่ทาทายใหสําเร็จ มีอิสระในการทํางาน ทําให
รูสึกมีคุณคาในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาสิ่งตางๆ เพื่องานสําเร็จ
4. การเปนที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรูวาตนเองไดรับการยอมรับและ
ความเชื่อถือไววางใจจากผูรวมงานและผูบังคับบัญชา
ผลการศึกษาความสุขในการทํา งานของ มาเนี่ยน (Manion) ไดมีผูวิจัยหลายทานที่
นําไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อหาความสัมพันธหรือสาเหตุที่กอใหเกิดความสุขในการทํา งาน เชน ผล
การศึกษาของ พรรณิภา สืบสุข พบวา การรับรูลักษณะงาน และผูนาการเปลี่ยนแปลงของหอผูปวย
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Warr, Peter, Work Happiness, and Unhappiness (New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates, 2007), 56.
231
J.Manion, Joy at Work: As Experienced, As Expressed (Dortor of Philosophy
in Human and Organizational Systems. University of Michigan, 2003), 25.
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มีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํา งาน232 ขณะที่ กัลยารัตน อองคณา ศึกษาพบวาการ
รับรูคุณคาในตนเอง และสภาพแวดลอมในงานนั้น มีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการ
ทํางานของพยาบาลประจําการ233 และ ประทุมทิพย เกตุแกว พบวาลักษณะงาน และความสามารถ
ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค มีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางานของพยาบาล234
นอกจากนี้ อรุณวดี คุมสิริพิทักษ พบวา ความพึงพอใจหรือความสุขในการทํา งาน
เกิดขึ้นจากการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความมีอิสระในงานดานวิธีการทํางาน
การเสริมสรางอํานาจในงาน (Empowerment) ซึ่งความสุขในการทํางาน ไดสงผลตอพฤติกรรมใน
การทํางานและประสิทธิผลขององคการ235 เชนเดียวกับ ไดเรนดองค (Dierendonk) ศึกษาพบวา
ลักษณะงานที่สงเสริมใหเกิดความสุขคือ งานที่มีอิสระ งานที่ทาทาย มีอํานาจตัดสินใจดวยตนเอง236
ที่ผา นมาทั้งในกลุม นัก วิชาการ นัก วิจัยและนักปฏิบัติ ยังไมมี การระบุชัดเจนถึง
ความหมายระหวางคําวา “ความพึงพอใจในงาน”และ“ความสุขในงาน” ซึ่งWright and Cropanzano
ไดรวบรวมผลการศึกษาในอดีตถึงความเหมือนและความตางระหวางคํา วา “ความสุขในงาน”
(Operationalizing Happiness) และ“ความพึงพอใจในงาน” (Job Satisfaction) พบวานักวิจัยหลาย
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พรรณิภา สืบสุข, “ความสัมพันธระหวางการรับรูลักษณะงาน ภาวะผูนํา การ
เปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวยกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ” (วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548), 145.
233
กัลยารัตน อองคณา, “ความสัมพันธระหวางปจจัย สวนบุคคล การรับรูคุณคาใน
ตนเอง สภาพแวดลอมในงาน กับความสุขในการทางานของพยาบาลประจาการโรงพยาบาลเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 63.
234
ประทุมทิพย เกตุแกว,“ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณลักษณะงาน ความสามารถ
ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคกับความสุขในการทางานของพยาบาล งานการพยาบาลผาตัด ”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), 42-43.
235
อรุณวดี คุมสิริพิทักษ, “การเสริมสรางอานาจในงานกับความพึงพอใจในงาน ของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ,
2545), 89.
236
D.V.Dierendonk, “The Construct Validity of Ruff Scales of Psychological WellBeing and Its Extension with Spiritual Well-Being,” (Personality and Individual Differences,
2005), 629-643.
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ทานไดใชคําวา “ความสุขในงาน” ในความหมายเหมือนกันกับคาวา “ความพึงพอใจในงาน” แต
นักวิชาการหลายทานกลาววา ความสุขในการทํางานกับความพึงพอใจในงานมีความแตกตางกัน
กลาวคือ ความพึงพอใจในงานเปนความพึงพอใจเฉพาะเจาะจงในขอบเขตดานงานเทานั้น ซึ่ง
ประเมินดวยความรูสึก การรับรูผานประสบการณจากการทํางาน ดวยระดับความชอบหรือความไม
ชอบ เปนความหมายที่มีขอบเขตอยางแคบ โดยไมรวมถึงมุมมองดานอื่นๆในชีวิตที่นอกเหนือจาก
งาน แตการศึกษาความสุขหรือสุขภาวะในการทํางานนั้นจะมุงทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับพนักงาน
เชน ครอบครัวของพนักงาน กลุมเพื่อน เพื่อนรวมงาน แมกระทั่งในระดับของสังคม ซึ่งเปน
การศึกษาที่มีขอบเขตกวางในระดับการดํารงชีวิตทั้งชีวิต และคลอบคลุมถึงความพึงพอใจในงาน
อยางเชน การศึกษาของฮอวธอรน (The Hawthorne Studies) ซึ่งไดผลลัพธที่มากกวาความพึงพอใจ
ในงาน คือ ดานของอารมณ ความรูสึก ทัศนคติ ความคิดเห็น (Sentiments and Tone) และนําไปสู
ลัทธิสุขนิยม (Hedonic) ซึ่งที่ผานมาความสุขในงานและความพึงพอใจในงานตางก็มีความเกี่ยวของ
กับผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น นักวิจัยตางใหความหมายวา ความพึงพอใจและความสุขนั้นเปนคํา ที่มี
ความใกลชิดและเชื่อมโยงดวยกันมาตลอดนับแตในอดีต ทั้งนี้คาวา “ความสุข” มีความหมายเชิง
ประสบการณดานอารมณความรูสึกที่ดีเมื่อบุคคลไดรับประสบการณของอารมณ ทางบวก และมี
อารมณเชิงลบต่ํา237
คีจรัลฟ (Kjerulf) กลาววา ความสุขในการทํางานเปนความรูสึกของความสุขที่ไดรับ
จากการทํางาน เชน การรูสึกสนุกสนาน การไดทํางานที่ยิ่งใหญและรูสึกภาคภูมิใจ การเห็นคุณคา
ของงาน การทํางานรวมกับบุคคลที่มีความสามารถ ซึ่งเสนอขอสังเกตถึงลักษณะที่สํา คัญในการ
สรางความสุขในองคการ238 คือ
1. ความสุขในการทํางานเปนสิ่งที่แพรกระจาย อันเกิดจากเซลลสมองของมนุษยซึ่งมี
เซลลกระจกเงา โดยทําหนาที่คลายกับการสะทอนภาพ หรือการเลียนแบบพฤติกรรมตางๆ ของ
มนุษย ดังนั้น คนมีความสุขเพียงหนึ่งคนก็สามารถแพรกระจายอารมณเชิงบวกไปทั่วทั้งองคการ
แตในทางตรงกันขาม คนที่มีความทุกขก็สามารถแพรกระจายอารมณเชิงลบไดเชนกัน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

237

Wright, Thomas A., and Cropanzano, Russell, “The Happy/Productive Worker
Thesis Revisited” (Personnel and Human Resources Management, 2007), 26:269-307.
238
Kjerulf, Alexander, Praise for Happy Hour is 9 to 5 (Petersburg: Alexander,
2007), 56.
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2. ความพึงพอใจในงานไมใชความสุข เพราะความพึงพอใจเปนเพียงแคการใชชีวิตการ
ทํางานอยางพอใจ แตความสุขในการทํางานคือการทํางานนั้นเต็มไปดวยความตื่นเตน กระตือรือรน
เปยมไปดวยพลังงานและความสนุกสนาน
3. ความสุขในการทํางาน ไมจําเปนจะตองมีความสุขตลอดเวลา แมจะเปนงานที่ตนเอง
รักก็ตาม อาจมีชวงเวลาที่จะเกิดความรูสึกทางลบได ดังนั้น บุคคลจาเปนตองมีความกระตือรือรน
และมีทักษะแกไขปญหาดวยการมองดานบวก
4. ความสุขในการทางานของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน จึงควรใชหลักการบริหาร
แบบมีทางเลือก
ดิวพาย (Dupuy) ไดใหความหมายของความสุขวา เปนความรูสึกจากภายในของแตละ
บุคคลตอเหตุการณหรือสถานการณที่เปนอยู เปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอชีวิตประจําวันและ
หนาที่การงาน ความสุขในชีวิตเกิดจากความรูสึกเฉพาะของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณ
หรือสถานการณที่เปนอยูจริงในเวลานั้น แลวแสดงออกมาในรูปของความรูสึกที่มีความสุข ซึ่งเปน
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาในแตละบุคคลและมีความแตกตางกันไปตามการรับรูของแตละ
บุคคล239
โอเร็ม (Orem) ไดกลาวถึงความสุขวา คือ ภาวะที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และ
สังคม นอกจากนี้ความสุขยังเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับภาวะของตนเอง
วามีความพึงพอใจ มีความยินดีที่ไดบรรลุถึงอุดมคติหรือเปาหมายของตน240
พระธรรมปฏก ไดกลาวถึงความสุขวา มี 2 แบบ241 คือ ความสุขจากภายใน หมายถึงมี
ความสงบในใจตนเองหรือมีความสุขจากการรูเทาทัน เขาใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย เปนความสุข
ทางปญญาเนื่องจากการรูเห็นแจงความจริงนั้นเปนความโปรงโลง ไมมีการติดขัดบีบคั้นใจซึ่งเปน
สุขภายในของบุคคล สําหรับความสุขอีกแบบเปนความสุขที่ไดจากภายนอก นอกจากนั้น
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H.J. Dupuy, The general well-being schedule. In McDowell, & Clair Newell
(Eds.). A measuring health: A guide to rating scales and questionnaires (New York:
Oxford university press, 1977), 189.
240
O.E.Orem, Nursing: Concepts of practice 6th ed., (St.Louis: Mosby Year Book,
1991), 56.
241
พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโฺ ต), ขอคิดชีวิตทวนกระแส, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ, ม.
ป.ท., 2536), 23.
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พระธรรมปฎกยังไดแบงความสุขออกเปน 3 ระดับดังนี้
สุขระดับที่ 1 ดานรูปธรรมที่ตามองเห็นหรือไดเห็นกับตา คือการมีสุขภาพดี การมี
ทรัพยสินเงินทอง การมีอาชีพการงานเปนหลักเปนฐาน การมียศ มีฐานะ มีตําแหนง เปนที่ยอมรับ
ในสังคม มีมิตรสหายบริวาร และการมีชีวิตครอบครัวที่ดี
สุขระดับที่ 2 ดานนามธรรมที่ตามองไมเห็น คือ เรื่องของคุณธรรมความดีงาม การมี
ความสุขที่เกิดจากความมั่นใจในคุณคาของชีวิต การไดบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อน
มนุษย มีความศรัทธาในสิ่งดีงามเปนหลักของจิตใจ และการมีปญญาที่ทําใหรูจักการปฏิบัติตอสิ่ง
รอบขางหรือคนรอบขางอยางถูกตองเหมาะสม และแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นได ทําใหมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีสุขระดับที่ 3 ดานนามธรรมขั้นโลกุตตระที่อยูในทางธรรม คือ ความเปนผูมีจิตใจที่
เปนอิสระดวยความรูเทาทันตอสิ่งทั้งหลาย รูและเขาใจถึงความเปนไปของโลกและชีวิตตามความ
เปนจริงจนไมหวั่นไหวเมื่อมีสิ่งใดมากระทบ วางใจและปฏิบัติไดถูกตองตามเหตุปจจัย ปลอยใหสิ่ง
ตางๆ เปนไปตามธรรมชาติที่ควรจะเปนโดยไมเขามากระทบกระทั่งบีบคั้นจิตใจ เปนผูที่มีความสุข
กับตนเองตลอดเวลา ถือวามีชีวิตที่สมบูรณ
อภิสิทธ ธํารงวรางกู ร ไดกลา วไววาความสุขกั บสุขภาพจิตที่ ดีนั้นมี ความหมาย
คลายคลึงกัน ความสุขประกอบดวยภาวะจิตใจและรางกายที่สมบูรณโดยมีสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย
นั้นเปนปจจัยสําคัญ ความสุขของคนเราแบงออกเปน 8 เรื่องใหญๆ ที่มีความสําคัญตอการ
ดําเนินชีวิต242 ดังนี้
1. ความสุขจากการมีหลักประกันของชีวิต มีทรัพยสินเงินทอง มีอาชีพ ไมมีหนี้สิน
2. ความสุขจากการมีสุขภาพกายที่ดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
3. ความสุขจากการที่มีครอบครัวอบอุน
4. ความสุขจากการมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในสังคม หรือคนรอบขาง
5. ความสุขจากการมีความภาคภูมิใจ ในตนเอง และบุตรหลาน
6. ความมีอิสระภาพ คือมีอิสระในความคิด การพูด และการกระทํา ในทางสรางสรรค
โดยไมสรางความเดือดรอนใหกับผูอื่น
7. ความสุขจากการบรรลุธรรม หมายถึง การมีปญญาที่จะรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆทั้งภายในตนเองและสิ่งแวดลอม
8. มีสภาพแวดลอมที่ดี ทั้งบานเรือน ชุมชน ธรรมชาติรอบตัว ไมมีมลภาวะ
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กรมสุขภาพจิต ไดกลาววา ปจจัยหลายอยางทั้งจากปจจัยภายนอกและภายในตัวบุคคลมี
ผลตอความสุขของตัวบุคคล ความสุขของคนนั้นมีปจจัยมากกวาเรื่องเงินและเสรีภาพ โดยความจริง
12 ขอของความสุขนั้น243 มีดังนี้
1. ความสุขเปนประสบการณที่เปนรูปธรรมและสามารถวัดได ดวยวิธีการตางๆ เชน
การสอบถาม การวัดกระแสคลื่นไฟฟาในสมอง เปนตน นอกจากนั้นความสุขคือสิ่งที่ผกผันโดยตรง
กับความทุกขเมื่อความสุขมากขึ้น ความทุกขลดลง
2. การแสวงหาความสุขเปนธรรมชาติข องคน โดยคนจะหาวิธีสรางความสุขโดย
เปรียบเทียบตนทุนและผลที่จะไดรับจากวิธีตางๆ
3. สัง คมที่ดี ที่สุ ดคื อสั ง คมที่ มี ค วามสุข มากที่ สุด ดั ง นั้น นโยบายสาธารณะควรมี
เปาหมายเพื่อสรางความสุขและลดความทุกขใหมากที่สุด
4. สังคมจะไมมีความสุขเพิ่มขึ้นยกเวนคนในสังคมมีเปาหมายรวมกันวาตองการ ให
สังคมมีความสุขเพิ่มขึ้น เนื่องจากความสุขของคนขึ้นกับพฤติกรรมของผูอื่นๆ ถาทุกคนยอมรับ
เปาหมายของความสุขในสังคมจึงจะสามารถรวมกันจัดระบบของสังคม ใหเกิดประโยชนสาธารณะ
(common good) ขึ้นได
5. มีเ พื่ อ น มี ค รอบครั ว มีงานทํ า เป นความสุ ขที่ น อกเหนือจากเรื่ องเงิ น ดั ง นั้ น
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไมใชเปนเพียงกระบวนการสูเปาหมายแตเปนสิ่งที่ สรางความสุขของให
คนดวย
6. ความเชื่อถือในศาสนา นโยบายที่สามารถสงเสริมความไวใจใหเกิดขึ้นในสังคมจึง
เปนสิ่งสําคัญมาก นโยบายดังกลาวไดแก การใหการศึกษาดานจริยธรรม การสรางครอบครัว ชุมชน
และที่ทํางานที่อบอุนมั่นคง
7. คนมีความทุกขกับสิ่งที่สูญเสียไปงายกวาการดีใจกับสิ่งที่ไดมาใหม ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ตองคํานึง เพราะคนมีความยึดติดกับสถานภาพปจจุบัน นอกจากนั้นคนชอบ
สภาพแวดลอมที่คุนเคย ดังนั้นการเคลื่อนยายแรงงานและถิ่นฐานอาจทําใหประสิทธิภาพของ
ประเทศมากขึ้นแตคนมีความสุขนอยลงเพราะขอเท็จจริงชี้วาความปลอดภัยในสังคมและสุขภาพจิต
จะดอยลงในสภาพสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง
8. คนใสใจกับสถานะทางสังคมอยางยิ่ง คนมีธรรมชาติที่ตองการจะดีกวาคนอื่น นี่คือ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหสังคมไมไดมีความสุขเพิ่มขึ้นถึงแมจะมีความกา ว หนาในการพัฒนาไปมาก
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เมื่อมีคนรูสึกดีขึ้น จะมีคนอื่นที่รูสึกแยลงโดยเปรียบเทียบ การที่คนทํางานเพิ่มขึ้นมีรายไดเพิ่มขึ้นก็
ทําใหคนอื่นมี ความทุกขมากขึ้น นโยบายสําคัญที่จะชวยลดปญหานี้มี 2 เรื่อง คือ 1) ภาษีจะชวย
บรรเทาการแขงขันอยางไมหยุดหยอน (rat race) ได และอาจเปนสิ่งที่ดีที่คนจะลดการทํางานลงบาง
ถาสังคมโดยรวมจะมีความสุขมาก ขึ้น 2) การศึกษา จําเปนตองสอนเยาวชนใหมีคานิยมที่ถูกตองใน
เรื่องของสถานะทางสังคมและปลูก ฝงใหมีความเอื้ออาทรตอผูอื่น
9. คนมีการปรับตัวกับสิ่งใหมอยูเสมอ เมื่อไดสิ่งที่ดีขึ้นแลวระยะหนึ่งก็จะรูสึกเคยชิน
ดังนั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงไมทําใหคนรูสึกมีความสุขยาวนาน รายไดในปตอไปจะตอง
เพิ่มขึ้นมากกวาที่เคยไดรับคนจึงจะรูสึกมีความสุข คนจึงเสพติดการหาเงินเชนเดียวกับเสพติดบุหรี่
ภาษีเปนเครื่องมือที่สามารถลดพฤติกรรมทํา งานหนักจนเกินไปที่เปนผลเสียระยะ ยาวตอความสุข
ของบุคคลลงได
10. คนยิ่งรวยยิ่งมีความสุขกับเงินนอยลง เงินจํานวนเทากันจะสรางความสุขใหกับคน
จนไดมากกวาคนรวย ดั้งนั้นนโยบายลดชองวางของรายไดระหวางชนชั้นในสังคม และระหวาง
ประเทศร่ํารวยกับประเทศยากจน จะชวยเพิ่มความสุขของสังคมโดยรวม
11. ความสุขขึ้นอยู กับป จจัยภายในของบุคคลมากพอกั บปจจัย ภายนอกระบบการ
การศึกษาควรมุงเพิ่มปจจัยบวกภายในตัวคน และการฝกจิต เชน การนั่งสมาธิ เปนตน จะชวยใหคน
สามารถตอตานความทุกขและเพิ่มความสุขได
12. นโยบายสาธารณะมีผลตอการลดความทุกขไดงายกวาการสรางความสุข เนื่อง
สาเหตุของความทุกขและการขจัดทุกขมันเห็นไดงายกวา นโยบายสาธารณะจึงควรมุงไปที่กลุมคน
ที่มีความทุกขในสังคม
ประเวศ วะสี ไดก ลาววาความสุขนั้นประกอบไปดวยความผาสุก (Well-Being)
ทั้ง 4 ประการ244
1. ความผาสุกทางกาย (Physical Well–Being) ไดแก ความจําเปนพื้นฐานหรือปจจัย 4
คือ อาหาร ที่อยูอาศัย สุขอนามัย เครื่องนุงหม รวมทั้งความจําเปนอื่นๆ ตามแตฐานานุรูป อาทิ
การขนสง การคมนาคมตางๆ การทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ความผาสุกทางใจ (Mental Well–Being) ไดแก ความมีอิสระเสรี ความสันโดษ ความ
พอดี การมีสุขภาพจิตดี ราเริง แจมใส ปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนา มีความเครียดนอย มี
ความสุขไดงาย เห็นความสําคัญของคุณคาและความดี
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3. ความผาสุกทางสังคม (Social Well–Being) เชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ความมั่นคงในชีวิต เชน มีเงินออม มีสวัสดิการที่ดี ความเอื้ออาทรมีน้ําใจของชุมชน ชุมชนเขมแข็ง
โรงเรีย นดี ลูก หลานมี โ อกาสทางการศึ ก ษาสูง มี ก ารอนุ รัก ษ วั ฒนธรรมประเพณีที่ ดีง าม
มีสิ่งแวดลอมที่ดีทั้งทางธรรมชาติและทางสังคม มีความเสมอภาคและความเปนธรรมทางสังคม
สังคมสันติธรรม ปราศจากอบายมุข และไมมีการคอรัปชั่นในทุกระดับของสังคม
4. ความผาสุกทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well–Being) เชนการปฏิบัติตามระบบ
มัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) หรือมรรค เพื่อการพนทุกข การพัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ และ
สุขภาพของจิต พัฒนาทางปญญาจนรูจริงแกไขปญหาได ลดความโลภ และความเห็นแกตัวสําหรับ
ความสุขตามแนวความคิดของ ดิวพาย (Dupuy) สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
ของบุคคลทั้ง 6 ดาน คือ ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศรา ภาวะสุขภาพทั่วไป
ความมีชีวิตชีวา ความผาสุกทางบวก การควบคุมตนเอง ซึ่ง แมคดอเวลและเนเวล
(McDowell & Newell) เสนอความคิดเห็นวา245 แนวความคิดความสุขของ ดิวพาย (Dupuy) สะทอน
แนวความคิดของ ลีวิน (Lewin) ซึ่งเปนนักจิตวิทยาที่มีความเชื่อวาพฤติกรรมทางจิตเปนสวนรวม
แยกศึกษาทีละสวนไมได กลาวคือ พิจารณาพฤติกรรมหรือการกระทําทุกอยางเปนภาพรวม เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะพฤติกรรมหรือความรูสึกที่แสดงออกมา เกิดจากคุณสมบัติโดยรวมของ
บุคคลนั้นๆ ในแนวความคิดของ ดิวพาย (Dupuy) องคประกอบของความสุขทั้ง 6 ดาน246 เกิดจาก
การประมวลจากความรูสึกในภาพรวมของบุคคลแลวสะทอนออกมา องคประกอบแตละดานสรุป
ไดดังนี้
1. ความวิตกกังวล (Anxiety) เปนผลมาจากการคิดประเมินตัดสินสถานการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นวาทําใหเกิดอันตรายแกบุคคลมากนอยเพียงใด ความแตกตางในการคิดประเมินขึ้นอยูกับการ
รับรูกระบวนการคิดตัดสินของแตละบุคคลในสถานการณหนึ่งๆโดยบุคคลจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ในลักษณะของความรูสึกวาเครียด หงุดหงิด กลัว หวั่นวิตก ซึ่งจากลักษณะการประเมินความวิตก
กังวลของ ดิวพาย (Dupuy) ประเมินเกี่ยวกับอาการกระสับกระสาย ความตึงเครียด ความเครียด แรง
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กดดัน ความวิตกกังวล และ ความหวงใย ลักษณะของขอคําถามในแบบวัดนั้นจะวัดถึงระดับความ
รุนแรงของความวิตกกังวลในการดําเนินชีวิต
2. ภาวะซึมเศรา (Depressed Mood) เปนภาวะจิตใจที่หมนหมอง หดหู เศรา รวมถึง
ความรูสึกทอแท หมดหวัง มองโลกในแงราย ตําหนิตัวเอง รูสึกตนเองไรคา ซึ่งสวนใหญมัก
เกี่ยวของกับอาการสูญเสีย ระดับความรุนแรงแบงออกเปน 3 แบบ แบบแรก คือซึมเศราในระดับต่ํา
(Mind Depression) มีลักษณะของภาวะอารมณที่ไมสดชื่น จิตใจหมนหมอง ซึ่งอาจเกิดเปนครั้ง
คราวเมื่อมีเหตุการณ เชน สูญเสียบุคคลหรือสิ่งของที่มีคา เมื่อพนระยะนี้แลวก็สามารถดําเนินชีวิต
ไดตามปกติได แบบที่สอง คือ ซึมเศราระดับปานกลาง (Moderate Depression) เปนภาวะอารมณที่
รุนแรงกวาแบบแรก ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลงกวาเดิ ม ซึ่งอาจกระทบกระเทือนตอการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันแตก็ยังสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ แบบที่สาม คือ ซึมเศราระดับรุนแรง
(Severe Depression) เปนภาวะอารมณที่มีความเศราอยางมาก มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั่วไป
อยางเห็นไดชัด เชน ไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได มีอารมณเพอฝน หลงผิด ประสาท
หลอน แตในขอคําถามในแบบวัดดานภาวะซึมเศรามักถามเกี่ยวกับอารมณเสียใจ เศราหมอง หมด
กําลังใจทอแท สิ้นหวัง วารบกวนกับชีวิตประจําวันบอยเพียงใด ซึ่งถือวาเปนภาวะซึมเศราระดับ
ปานกลาง
3. ภาวะสุขภาพทั่วไป (General Health) จากแนวคิดของ Dupuy ภาวะสุขภาพถือเปน
ดานหนึ่งของความสุขทางใจ เนื่องจากการทํางานของรางกายและจิตใจมีความสัมพันธกัน โดย
ความเจ็บปวด ความผิดปกติของรางกาย ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นสงผลกระทบตอจิตใจโดยตรง
ทําใหจิตใจมีความทุกขหรือกังวลตออาการเจ็บปวยที่กําลังประสบอยู ซึ่งลวนทําใหไมมีความสุขไป
ดวย ลักษณะของขอคําถามดานภาวะสุขภาพจะมีความหมายไปในทางลบ คือมีลักษณะสภาพจิตใจ
ที่ถูกรบกวน หรือทําใหไมสบายใจจากความเจ็บปวยหรือความผิดปกติทางกายนั้นๆ
4. ความมีชีวิตชีวา (Vitality) เปนความรูสึกที่มีพลังกระชุมกระชวย มีขวัญและกําลังใจ
สนใจในการทํากิจกรรมตางๆ ไมรูสึกวาเหน็ดเหนื่อยหรือหมดแรงหมดพลัง กลางคืนนอนหลับ
พักผอนไดเพียงพอตอความตองการและตื่นนอนดวยความรูสึกที่สดชื่น มีความรูสึกเบิกบานใจ
5. ความผาสุกทางบวก (Sense of Positive Well-being) หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิต
เปนความรูสึกวาชีวิตมีความสุข สมบูรณ เปนสิ่งที่บงบอกถึงความรูสึกดานบวก เชน ภูมิใจใน
ความสําเร็จ มีความรูสึกวาชีวิตเต็มไปดวยสิ่งที่นาสนใจ
6. การควบคุมตนเอง (Self-control) เปนการควบคุมพฤติกรรม ความคิด อารมณและ
ความรูสึกของตนใหมีความมั่นคง ทําใหบุคคลสามารถเผชิญปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผล
ใหความเครียดหรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคในการดําเนินชีวิตลดลง มีความสามารถในการ
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ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ในชีวิตไดอยางดี ในแบบวัดของ Dupuy ผูที่สามารถควบคุม
ตนเองไดจะมีความรูสึกในดานบวก
จากแนวคิดเกี่ยวกับความสุขนั้น สรุปไดวา บุคคลจะมีความรูสึกใน 2 ลักษณะคือความรูสึก
ในด า นบวกและด า นลบโดยความรู สึ ก ในด า นบวกจะเป น ความรู สึ ก ที่ มี ค วามสุ ข มี พ ลั ง
กระชุมกระชวย กระตือรือรน สวนความรูสึกในดานลบเปนความรูสึกวิตกกังวล หวาดกลัว
กระสับกระสายโกรธโดยผูที่มีความสุขในชีวิต จะตองเปนผูที่มีความรูสึกทางบวกสูงและความรูสึก
ทางลบต่ํา
จีระ หงสลดารมภ กลาววา ความสุขในการทํางานวาเกิดจาก247
1. ตองชอบงานที่ทํา และรักอาชีพที่ทําอยู
2. ตองรูวางานที่ทํามีเปาหมายอยางไร และเปาหมายเหลานี้สอดคลองกับคานิยมของ
ตัวเองหรือไม
3. มีความสามารถหรือศักยภาพที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จในระยะเวลายาว (Sustainable)
หรือไม
4. งานที่ทําเปนที่ยอมรับหรือสรางศรัทธาจากผูรวมงานหรือผูเกี่ยวของหรือไม
5. ไดใชความรูและความคิดสรางสรรคในงานที่ทาํ หรือไม
6. บรรยากาศในการทํางานอํานวยใหเราไดใชความสามารถอยางเต็มที่หรือไม
7. สามารถตอยอดหรือสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ในงานนั้นหรือไม
8. งานที่ทํานั้น เปนงานที่เนนการเรียนรูและการหาความรูเพิ่มเติมหรือไม
9. งานที่ทํานั้นทาทายศักยภาพของเราหรือไม
10. มีแรงจูงใจจากองคกรหรือเพื่อรวมงาน ทํางานเปนทีมหรือไมและเปนอยางไร
11. สุขภาพ ทั้งรางกายและจิตใจ ถารางกายไมแข็งแรงและจิตใจไมนิ่งก็จะทํางานอยาง
มีความสุขไมได
12. เปาหมาย การทํางานอยางมีความสุขไดนั้น จะตองมีเปาหมาย (Purpose) และความมี
นัยสําคัญของงาน (Meaning) ทั้งตอผูอื่นหรือสังคม และไดเสนอทฤษฎี HRDS เปนแนวคิดในการ
ทํางานรวกันประกอบดวย Happiness (ความสุข) สิ่งสําคัญไมใชเปนความสุขของเราหรือใครคนใด
คนหนึ่งเพียงคนเดียว แตควรจะเปนความสุขรวมกัน Respect (การยอมรับนับถือ ยกยอง) Dignity
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จีระ หงสลดารมภ, “ทุนแหงความสุขเพื่อการทํางานที่ทรงประสิทธิภาพ” วารสาร
ทรัพยากรมนุษย (2551): 3–8.
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(การใหเกียรติ ศักดิ์ศรี) Sustainability (ความยั่งยืน)และไดวิเคราะหผลสํารวจทุนแหงความสุขเพื่อ
การพัฒนางานที่ทรงปรสิทธิภาพ สรุปไดวา
ปจจัยภายในที่สรางทุนแหงความสุขในการทํางานมากที่สุดคือ การที่คนในองคกร รูจัก
ควบคุมอารมณ รูจักเขาใจตนเองและผูอื่น รวมทั้งการมีโอกาสไดทํางานที่มีเปาหมาย การมีเพื่อน
รวมงานที่ดีและรวมกันทํางานเปนทีม
ปจจัยภายในที่เปนอุปสรรคของการสรางทุนแหงความสุขในการทํางานมากที่สุดคือ
ปญหาความขัดแยงในองคกร และการไมทํางานรวมกันเปนทีม การขาดการควบคุมอารมณ ขาด
ผูบังคับบัญชาที่มีความเขาใจและมีภาวะผูนํา
วีธีการที่จะสรางทุนแหงความสุขในการทํางานใหกับตนเองไดมากที่สุด คือ ตองรักและ
ภูมิใจในงานที่ทํา รูจักควบคุมอารมณ รูจักเขาใจตนเองและผูอื่น และมองโลกในแงบวก
วิธีการที่จะสรางทุนแหงความสุขในการทํางานใหกับเพื่อนรวมงานไดมากที่สุด คือ การ
เขาใจผูอื่น มี มนุษยสัมพั นธที่ดี รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา คิดแงบ วก รวมทั้งการใหกํ าลัง ใจ ให
คําแนะนําปรึกษาซึ่งกันและกัน
วิธีก ารที่จะสรางทุนแหงความสุขในการทํา งานใหกับ องคกรไดมากที่ สุด คือ การมี
ความภาคภูมิใจในงานและมีความรับผิดชอบตองาน มีความสามัคคี ทํางานเปนทีม ยกยองใหเกียรติ
เพื่อรวมงาน สรางบรรยากาศในการทํางานที่ดี มีเปาหมายเดียวกัน คือ ความสําเร็จขององคกร
จากการวัดระดับความสุขของตนเองกับความสุขขององคกร ปรากฏวา คนในองคืกร
ตอบวา ความสุขของตนเองมีมากกวาความสุขขององคกร สะทอนใหเห็นวาองคกรจะตองสรางทุน
แห ง ความสุ ข ในการอยู ร ว มกั น ในองค ก รและการทํ า งานที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เพราะนั่ น หมายถึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะเพิ่มขึ้นดวย
สําหรับการสรางทุนแหงความสุขเพื่องานที่ทรงประสิทธิภาพขององคกร สวนใหญ
ตอบวา ตองเริ่มที่ผูนําและผูบังคับบัญชาในองคกรตองเห็นความสําคัญ เขาใจ และเปนผูนําที่สราง
ความสุขในการทํางาน และสรางบรรยากาศที่ดีในองคกร รวมทั้งการวางระบบการทํางานที่สงเสริม
การทํ างานเป นทีม มี ก ารยกย องใหเกีย รติซึ่ง กั น และกั น ปลูก ฝง จิตสํา นึก มี คุณธรรม จริย ธรรม
รวมทั้ ง การสง เสริ ม ใหมี ก ารเรี ยนรู พั ฒนาบุ ค ลากรอย า งทั่ วถึง และตอ เนื่ อง ซึ่ง เป นแนวทางที่
สามารถปรับพฤติกรรมและวัฒนธรรมองคกรที่ดีได
ข อ เสนอแนะสํ า หรั บ การสะสมทุ น แห ง ความสุ ข ในองค ก ร จะต อ งเริ่ ม ที่ ผู นํ า และ
ผูบังคับบัญชาจะตองมีภาวะผูนํา มีความสามารถในการบริหารงานและบริหารคนอยางเปนระบบ
เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงในองคกร ตลอดจนมีความเข าใจ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ เพื่อ
การพัฒนาทุนแหงความสุขขององคกรอยางแทจริง มีโครงการพัฒนาความรูในดานตาง ๆ รวมทั้ง
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พั ฒนาความคิ ด และทัศ นคติใ นการทํา งานเชิง รุ ก การคิ ด เชิ ง บวก สร า งจิต สํา นึ ก ดา นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของบุคลากรในองคกรอยางตอเนื่องและทั่วถึง
การประเมินความสุข
การประเมินความสุขนั้น มีเกณฑการประเมิน หรือมีแบบประเมินหลากหลายวิธี ตาม
แนวคิดและทฤษฎีตางๆ ทางผูศึกษาไดเลือกใชแบบประเมินความความผาสุกของ ดิวพาย (Dupuy)
ที่สรางขึ้นในป 1977 ในการประเมินความสุข ซึ่ง ดิวพาย (Dupuy) มีแนวคิดวา การประเมิน
ความสุขในชีวิตเปนการประเมินความรูสึกเฉพาะของแตละบุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณหรือ
สถานการณที่เปนอยู และความรูสึกของบุคคลตอชีวิตประจําวัน หนาที่การงาน ในการประเมิน
ความสุขของบุคคลนั้นตองวัดใหไดถึงความรูสึกที่เกิดขึ้นในจิตใจมากกวาที่จะวัดสภาวะภายนอก
จิตใจ โดย Dupuy ไดสรางเครื่องมือวัดความผาสุกในชีวิตโดยทั่วไป (The General Well Being
Schedule หรือ แบบวัด GWB) ขึ้นเพื่อสะทอนความรูสึกภายในจิตใจของบุคคลทั้ง 6 ดาน ไดแก
ความวิตกกังวล ความซึมเศรา ความสุขในดานบวก การควบคุมตนเอง ภาวะสุขภาพโดยทั่วไป และ
ความมีชีวิตชีวา แบบวัดที่ Dupuy สรางขึ้นในครั้งแรกประกอบดวยขอคําถามจํานวนมาก ตอมาก็ได
พัฒนาจนมี จํานวนขอคําถาม 18 ขอ วัดความรูสึก 6 ดาน คือ ดานความวิตกกังวล 4 ขอ ดานความ
ซึมเศรา 3 ขอ ดานความสุขในดานบวก 3 ขอ ดานการควบคุมตนเอง 3 ขอ ดานภาวะสุขภาพ
โดยทั่วไป 2 ขอ และดานความมีชีวิตชีวา 3 ขอ สวนลักษณะคําตอบของแบบประเมินของ Dupuy
นั้น แบงเปน 2 สวนคือ สวนที่1 ประกอบดวยขอคําถาม 14 ขอ ซึ่งแบงเปนขอคําถามที่เปนดานบวก
7 ขอ และดาน ลบ 7 ขอ ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 6 ระดับ (0-5)
สําหรับการใหคะแนนนั้น คะแนนรวมทั้งหมด 110 คะแนน จะถูกแบงออกเปน 3 ระดับ
คือ ชวงคะแนน 0-60 คะแนน หมายความวา มีความผาสุกในชีวิตต่ํา คะแนน 61-72 หมายถึงมีความ
ผาสุกในชีวิตปานกลาง และคะแนน 73-110 หมายถึง มีความสุขในชีวิตระดับสูง
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนั้น ดิวพาย (Dupuy) ไดหาความแมนตรงตาม
โครงสราง(Construct Validity)โดยวิธีทราบกลุมตัวอยาง (Known group technique) และ Edward
as cited in Duphy ไดหาความแตกตางของความผาสุกทั่วไประหวางคนทั่วไปกับคนที่มีปญหาดาน
จิตใจที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล ไดคะแนนความผาสุกทั่วไปแตกตางกัน โดยผูที่มีปญหาดาน
จิตใจมี คะแนนความผาสุกนอยกวาคนทั่วไป เปนไปตามความคาดหมายนอกจากนี้ ดิวพาย
(Dupuy)ไดทํา การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis)ของเครื่องมื อทั้ ง 6 ดา นพบวา
ประกอบดวยดานความผาสุก 3 ดานและดานความทุกขโศก 3 ดาน
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ในประเทศไทยก็มีหนวยงานที่ศึกษาดานความสุขในการทํา งาน อาทิเชน สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักวิจัยเอแบคโพลล ศูนยเครือขายวิชาการเพื่อ
สังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน เปนตน โดยหนวยงานที่กลาวมานั้นได ทําการศึกษาและวิจัย
เชิงสํารวจเกี่ยวกับปจจัยที่กอใหเกิดความสุขในทํางาน กลาวได ดังนี้
แผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) ไดนาเสนอแนวทางการสรางองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) ประกอบดวย
ความสุข 8 ประการ ไดแก
1. Happy Body : สงเสริมสุขภาพของพนักงานใหแข็งแกรงทั้งกายและจิตใจ
2. Happy Heart : กระตุนใหเกิดความเอื้ออาทรตอกันและกัน
3. Happy Society : สนับสนุนใหเอื้อเฟอตอชุมชนในสถานที่ทํางานและที่พักอาศัย
4. Happy Relax : ใหพนักงานไดผอนคลายจากความเครียดในงาน ดวยกิจกรรมบันเทิง
5. Happy Brain : สงเสริมใหหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลา
6. Happy Soul : สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ใหมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิต
7. Happy Money : สนับสนุนใหบริหารการใชจายของตนเองและมีการออม
8. Happy Family : สงเสริมใหพนักงานสรางครอบครัวที่เขมแข็งและอบอุน
แนวทางทั้ง 8 ประการ จะกอใหเกิดสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิต
วิญญาณ องคการสามารถนํามาประยุกตใชโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการทํา งาน การ
มีความสุขในที่ทํางานจะทําใหพนักงานมีความสุข รูสึกวาตนเองเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสาคัญตอ
องคการ มีความสัมพันธที่ดีในหมูเพื่อนรวมงาน มีแรงจูงใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น และรูจักบําเพ็ญ
ประโยชน องคการเองก็จะมีบุคลากรที่กระตือรือรน เต็มเปยมไปดวยพลังแหงความคิดและเพิ่มผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งความสุขในการทํา งานนั้นสงผลตออารมณความรูสึก เกิดบรรยากาศในการ
ทํางานที่ดี ผลักดันประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น ลดปญหาการขาดงาน ลดอัตราการลาออก ทาให
ประหยัดคาใชจายในการสรรหาและฝกอบรมพนักงานใหม รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหดีขึ้น เปนการสงเสริมภาพลักษณขององคการ และสงผลตอสังคมรอบขางใหเกิดความสุข
ดวย248
เครือขายดัชนีความอยูเย็นเปนสุข (Well-Being Index Networks: WIN) โดยสํานักวิจัย
เอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดศึกษาสถานการณความสุขมวลรวมของประชาชนในทุก
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แผนงานสุ ขภาวะองค ก รภาคเอกชน, มาสรา งองค ก รแห ง ความสุ ข กั น เถอะ.
(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2552), 1-14.
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เดือน โดยแบงความสุขเปน 2 ระดับคือ ความสุขที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยางรวดเร็วและความสุขที่อยู
ยาวนานไมคอยเปลี่ยนแปลง สาหรับตัวชี้วัดความสุขดังกลาวประกอบดวย 14 ปจจัยไดแก
สภาพแวดลอมที่พั ก อาศั ย โครงสรา งพื้ นฐานของระบบสาธารณูปโภค ความสัม พั นธภ ายใน
ครอบครัว สุขภาพกาย สุขภาพใจ ความพึงพอใจในงาน หลักการใชชีวิตแบบพอเพียง เปนตน249
นอกจากนี้ ศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน ไดเปดเผยผล
วิจัยเชิงสํารวจ เรื่องความสุขของคนทํางาน (Happiness at Workplace) กรณีศึกษาประชาชนอายุ
ระหวาง 18 - 60 ปที่ทํางานในองคการภาคธุรกิจเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปจจัย 10 ดาน
ไดแกนโยบาย สภาพแวดลอมในที่ ทํ างาน หัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ความมั่น คงและ
ความกาวหนา สุขภาพกาย สุขภาพใจ การใชเวลางานกับชีวิตสวนตัว รูปแบบการใชชีวิตในที่
ทํางานกับชีวิตสวนตัว และความรับผิดชอบตอสังคม250
ผลสํารวจความสุขของคนทํางาน พบวา ความสุขในการทํางานมีคาต่ํากวาความสุขใน
ชีวิต โดยปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานมีคะแนนสูงสุด ขณะที่ปจจัยดานความมั่นคง
และความกาวหนามีคะแนนต่ําสุด นอกจากนี้ ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํา งาน 3 อันดับแรก
คือ ความมั่นคงและความกาวหนา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และหัวหนางาน ประเด็นที่
นาสนใจคือ ปจจัยดานความมั่นคงและความกาวหนา เปนปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํา งาน
มากที่สุด แตกลับมีคาคะแนนความสุขตอดานนี้ต่ํา ที่สุด กลาวโดยสรุปคือ ความสุขเปนสิ่งที่ทุกคน
ตองการ ซึ่งความสุขของแตละคนก็มีความหมายที่แตกตางกัน เนื่องจากมนุษยมีความตองการและ
ความเปนอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมือนกัน ทําใหวิธีการเพิ่มความสุขนั้นตางกั นไป เชน บางคน
มีความสุขจากการมีทรัพยสิน การมีชื่อเสียงมีอานาจ มีรูปรางหนาตาสวยงาม ไดทานอาหารอรอย
ไดเที่ยวรอบโลก มีครอบครัวที่อบอุน เปนตน ความสุขแบงออกเปน 2 ประเภทคือ ความสุขทางกาย
และความสุขทางใจ ซึ่งความสุขทางใจนั้นยั่งยืนกวา เพราะเปนความสุขที่ ไมตองพึ่งพาปจจัย
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สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, เครือขายดัชนีความอยูเย็นเปนสุข,
เขาถึงเมื่อ 30 มกราคม 2553, เขาถึงไดจาก http://www.abacpollcourses.au.edu/happiness/
aboutus.html
250
ศูนยเครือขายวิชาการเพื่อสังเกตการณและวิจัยความสุขชุมชน, ประเมินความสุข
ของคนทํางาน (Happiness at Workplace): กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18 - 60 ปที่ทางานในสถาน
ประกอบการและองคกรธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2551),1–2.

153
ภายนอกมากนัก และเปนความรูสึกที่ยอมรับคุณคาในตนเอง จึงไมเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่นอยู
ตลอดเวลา มองโลกแงบวกไดงาย โกรธยาก ใหอภัยงาย มีนาใจ จึงมีความสุขในชีวิตไดงาย251
จากแนวคิดและงานวิจัยดานความสุขในการทํา งานที่กลาวไปขางตน สามารถสรุปได
ตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 สรุปผลงานวิจัยดานความสุขในการทํางาน
Veenhoven (1984)
1. ทรัพยากรในตัวบุคคล
2. บุคลิกภาพ
3. รูปแบบการใชชีวิต
4. ความปรารถนา
5. ความเชื่อมั่น
6. การซาบซึ้งถึงคุณคา
Heylighen (1999)
1. ความมั่งคั่ง
2. การเขาถึงความรู
3. การมีอิสระสวนบุคคล
4. ความเสมอภาค
5. สุขภาพกายแข็งแรง
6. สุขภาพจิตดี
7. ตําแหนงทางสังคม
8. เหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิต

Warr (1990)
1. ความรื่นรมยในงาน
2. ความพึงพอใจในงาน
3. ความกระตือรือรนในการทํางาน
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Diener (2000)
1. ความพึงพอใจในชีวิต
2. ความพึงพอใจในงาน
3. อารมณทางบวก4. อารมณทางลบ

ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย, ปรับจิตใตสานึกเปดประตูความสุขอยางยั่งยืน, เขาถึงเมื่อ 23
มกราคม 2553, เขาถึงไดจาก http://www.nationejobs.com/content/worklife/afterwork/
template.php?conno=1013.
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ตารางที่ 3 สรุปผลงานวิจัยดานความสุขในการทํางาน(ตอ)
Manion (2003)
1. การติดตอสัมพันธ
2. ความรักในงาน
3. ความสําเร็จในงาน
4. การเปนที่ยอมรับ
Dierendonk (2005)
1. ลักษณะงานที่อิสระ งานที่ทาทาย
2. มีอํานาจตัดสินใจดวยตนเอง

Gavin and Mason (2004)
1. ความเครียดสงผลตอความสุขในการทํางาน
2. ความเครียดที่เกิดจากลักษณะของงาน
3. ความเครียดที่เกิดจากองคการ
Premuzic, Bennett and Furnham (2007)
บุคลิกภาพที่กอใหเกิดความสุข:
ความมั่นคงทางอารมณ,การรองรับแรงกดดัน,
ชอบสัมพันธภาพ, มีจิตสานึก และ
ประนีประนอม
อรุณวดี คุมสิริพิทักษ (2545)
1. การบริหารงานแบบมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ
2. ความมีอิสระในงานในดานวิธีการทํางาน
3. การเสริมสรางอานาจในงาน
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Rego and Cunha (2008)
1. การสรางความสุขในที่ทํางาน
2. การสรางมิตรภาพที่ดี
3. ความสัมพันธผูนําและผูตาม
4. การพัฒนาและการเรียนรู
5. การสรางความยุติธรรม
6. ลักษณะงานกับครอบครัวไมขัดแยงกัน
ศูนยวิจัยความสุขชุมชน (2551)
1. บริษัท/นโยบาย/ผลิตผล
2. สภาพแวดลอมในที่ทํางาน
3. หัวหนางาน
4. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
5.ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน
6. สุขภาพกาย
7. สุขภาพใจ
8. การแบงเวลางานกับชีวิตสวนตัว
9.รูปแบบการใชชีวิตที่ทํางานกับชีวิตสวนตัว
10. ความรับผิดชอบตอสังคม

สสส. (2552)
1. Happy Body
2. Happy Heart
3. Happy Society
4. Happy Relax
5. Happy Brain
6. Happy Soul
7. Happy Money
8. Happy Family

155
ตารางที่ 3 สรุปผลงานวิจัยดานความสุขในการทํางาน(ตอ)
เครือขายดัชนีความอยูเย็นเปนสุข (2553)
1. ความสุขที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยางรวดเร็ว
2. ความสุขที่อยูยาวนานไมคอยเปลี่ยนแปลง

สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ความสุขในการทํางาน หมายถึง สภาวะที่บุคลากรมีความสบาย
พึงพอใจกับการทํางาน มีอารมณความรูสึกเปนสุข สนุกสนานกับการทํางาน แจมใสเบิกบานใจ มี
แรงบันดาลใจ สามารถปรับอารมณใหสมดุลเมื่อประสบกับสถานการณที่บีบคั้น มีความสัมพันธที่ดี
กับผูอื่นได สาหรับการศึกษาความสุขในการทํา งาน ผูวิจัยไดนาแนวคิดความสุขในการทํา งานของ
ไดเนอร (Diener) มีองคประกอบ 4 ดาน252 คือ
1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจในสิ่งที่
ตนเองเปนและกระทําอยู มีความสมหวังกับเปาหมายของชีวิตสามารถกระทําไดตามความตั้งใจ
สมเหตุสมผล เขาใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได
2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลไดกระทําในสิ่งที่ตน
รักและชอบ พอใจกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทํางาน มีความสุขเมื่องานที่กระทําสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมาย ตลอดจนงานทําใหเกิดคุณประโยชนตอตนเองและสังคม
3. ความรูสึกทางบวก (Positive Affect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณความรูสึกเปนสุข
กับเหตุการณดีๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดอารมณความรูสึกรื่นรมย สนุกสนาน ยิ้มแยมแจมใสเบิกบานใจ
ความยินดีพอใจ มองผูอื่นในดานบวก เกิดความกระตือรือรนที่จะทําสิ่งตางๆ
4. ความรูสึกทางลบ (Negative Affect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณความรูสึกที่เปน
ทุกขกับเหตุการณแยหรือเลวรายที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดอารมณความรูสึกไมดี เชน คับของใจ เบื่อหนาย
เศราหมอง หดหู โกรธเคือง ไมสบายใจ
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E. Diener, Subjective Well-Being: The Science of Happiness and a Proposal
for a National Index (American Psychologist, 2000), 34-43.
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แนวคิดดานสุขภาพ
1. ความหมายสุขภาพ
สุขภาพ ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายถึง ความสุข
ปราศจากโรค ความสบาย253 ขณะที่ องคการอนามัยโลก ไดนิยามคําวา สุขภาพ หมายถึง ภาวะแหง
ความสมบูรณของรางกาย จิตใจ และการดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี254 ไมใชเพียงแตความปราศจาก
โรค หรือทุพพลภาพเทานั้น ซึ่งรางกาย จิตใจและสังคมมีความสัมพันธกัน ชีวิตที่ดียอมตองอยูใน
สภาพที่ ดี ทั้ ง ร า งกาย และจิ ต ใจเมื่ อ ร า งกายเกิ ด โรคภั ย ไข เ จ็ บ สาเหตุ อ าจมาจากเชื้ อ โรค
สภาพแวดลอมเปนพิษ เปนตน สวนจิตใจที่เปนโรค คือ จิตใจที่เปนทุกข หดหู โศกเศรา เพราะจิต
ครุนคิดปรุงแตงกอทุกข ซึ่งใจที่ทุกขเพิ่มขึ้นนี้ก็จะสงผลกลับไปทําใหสภาพรางกายทรุดโทรมลงไป
อีก และรางกายที่ทรุดโทรมก็สงผลตอเนื่องใหจิตใจทรุดลงสืบเนื่องไปอีก255
ในอดีตคําวา สุขภาพ หมายถึง สุขภาพกายเปนหลัก ตอมาจึงไดรวมสุขภาพจิตเขาไปดวย
เพราะเห็นวาคนที่มีสุขภาพกายสมบูรณแข็งแรง แตสุขภาพจิตเสื่อมโทรมหรือเปนโรคจิตก็ไม
สามารถดํา เนินชีวิตเปนปกติ สุขได และอาจจะทํา รา ยผูอื่นไดอีกดวย ดังนั้นสุข ภาพที่ดีจึง มี
ความหมายที่สมบูรณทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคมครบทุกดาน ตอมาองคการ
อนามัยโลก ไดเพิ่ม สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Well-being) เขาไปในคําจํากัดความของ
สุขภาพ จึงกลาวไดวา สุขภาพ หมายถึง ภาวะของการดํารงชีวิตที่มีความสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
รวมทั้งการอยูรวมกันในสังคมไดดวยดี อยูบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใชสติปญญา
2. ความสําคัญของสุขภาพ
สุขภาพเปนสิ่งสาคัญและจาเปนยิ่งตอความเจริญและพัฒนาการทุกดานในตัวบุคคล
สุขภาพเปนรากฐานที่สาคัญของชีวิต ดังพระพุทธสุภาษิตที่วา อโรคยา ปรมาลาภา แปลวา ความไม
มีโรคเปนลาภอันประเสริฐ พระพุทธภาษิต ซึ่งชาวตะวันตกเห็นพองตองกันวา สุขภาพคือพรอัน
ประเสริฐสุด นอกจากนี้ยังมีสุภาษิตของชาวอาหรับโบราณกลาวไววา คนที่มีสุขภาพดีคือคนที่ มี
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, เขาถึงเมื่อ 27
มกราคม 2553, เขาถึงไดจาก http://rirs3.royin.go.th
254
WHO Basic Documents, Constitution of the World Health Organization,
(1996), 26.
255
ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ, การบรรยายประชุมวิชาการ เรื่อง กายหายไข ใจหายทุกข,
เขาถึงเมื่อ 29 มกราคม 2553, เขาถึงไดจาก http://www.dtam.moph.go.th/alternative/viewstory.
php?id=294
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ความหวัง และคนที่มีความหวังคือคนที่มีทุกสิ่งทุกอยาง กลาวคือ สุขภาพจะเปนวิถีทางซึ่งนํา บุคคล
ไปสูความสุขและความสําเร็จได256 ดังนั้น ชีวิตจึงเปนสิ่งมีคายิ่งกวาทรัพยสินใดๆ มนุษยยอมรักษา
และหวงแหนชีวิตของตนเอง ปรารถนาใหตนเองมีชีวิตที่เปนสุข มนุษยจึงจําเปนตองรักษาสุขภาพ
ใหแข็งแรงสมบูรณอยูเสมอ ปราศจากโรคหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การมีกลามเนื้อที่ทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี ไมมีความเครียดวิตกกังวล และ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
เพราะฉะนั้น ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลทุกสาขาอาชีพจะตองอาศัยสุขภาพ
ที่ดี แข็งแรงสมบูรณเปนปจจัยสําคัญ การพัฒนาประเทศจะดีหรือไมขึ้นอยูกับสุขภาพที่ดีของคนใน
ชาติเปนสําคัญ หากบุคคลมีสุขภาพดี มีสติปญญาและคุณธรรม พรอมทั้งประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได ไมเบียดเบียนและทํารายกัน ประเทศยอมเกิดความสงบสุข เมื่อบุคคลใน
ชาติมีสุขภาพกายและจิตดี มีสมองที่มีศักยภาพ ยอมเปนผูที่สามารถเรียนรูและสรางสรรคสิ่งตางๆ
ไดดี ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
3. องคประกอบดานสุขภาพ
ปจจุบัน องคประกอบของคําวา ”สุขภาพ” มีหนวยงานและนักวิชาการหลายทานไดให
ความหมาย ดังตอไปนี้
สุขภาพเปนสภาวะหนึ่งของมนุษยที่เกิดจากความสมดุลของรางกาย จิตใจและสังคม
โดยใหเกิดความสมบูรณ ดังนี้
1. ความสมบูรณทางรางกาย หมายถึง การมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมอวนหรือผอม
จนเกินไป คงศักยภาพตามวัยไดโดยมีพลานามัยแข็งแรง ไมเปนโรค ปอดและหัวใจทํางานเปนปกติ
กลามเนื้อและประสาทสัมผัสมีความคลองตัวและมีความสามารถในการทํางานได
2. ความสมบูรณทางจิตใจ หมายถึง การมีอารมณผองใส จิตใจ ไมเครงเครียดเปนกังวล
มีเหตุผล มีความมั่นคงทางจิตใจ และยอมรับสภาพความเปนจริงในชีวิต
3. ความสมบูรณทางสังคม หมายถึง การเปนผูยอมรับบทบาทที่ถูกตองของตนในสังคม
สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมได โดยใชวิจารณญาณในการเรียนรูสังคม
แนวคิดเรื่องสุขภาพองครวมของพระไพศาล วิสาโล มาจากความคิดพื้นฐานที่วา มนุษย
ประกอบดวยกายและใจแตก็ไมอาจแยกตัวอยูโดดเดี่ยวได ยังตองมีความสัมพันธกับผูคน ดวยเหตุนี้
กายและใจจะตองสัมพันธกันดวยดี ควบคูไปกับความสัมพันธทางสังคม จึงจะทําใหชีวิตมีความ
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คลังปญญาไทย, สุขภาพ, เขาถึงเมื่อ 28 มกราคม 2553, เขาถึงไดจาก
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/
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เจริญงอกงามหรือมีสุขภาพที่ดีได ซึ่งบุคคลไมอาจมีสุขภาพที่ดีไดหากสาเหตุโรคอยูที่จิตใจ เชน
ความเครียด โดยอาจเกิดจากปญหาความสัมพันธกับผูใกลชิด มีผูปวยไมนอยที่รูสึกออนเพลีย
เวียนหัว ทั้งที่อวัยวะทุกอยางเปนปกติ แนวคิดนี้จึงมิไดมองวา สุขภาพหมายถึงความปลอดโรค
เทานั้น จากขอสังเกตของผูที่ไปพบแพทยรอยละ 60 - 90 เปนเรื่องกายกับใจ ที่เกี่ยวของกับ
ความเครียด สุขภาพดีที่แทจริงเกิดจากสภาวะที่เปนบวกทั้งทางกาย ใจ และสังคม คือรางกาย
แข็งแรง ระบบภายในรางกายทํางานไดดี ใจเปนสุข มองแงบวก ความสัมพันธกับผูอื่นก็เปนไป
อยางราบรื่น
พระไพศาล วิสาโล ไดกลาววาการรักษาสุขภาพแบบองครวมนั้นมี 4 ดาน257 คือ
1. ดานกาย คือ การฟนฟูและรักษารางกายทั้งระบบ โดยอาศัยยา กระบวนการบําบัดทาง
กาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การทานอาหาร การพักผอน การออกกาลังกาย และการ
ทํางาน
2. ดานจิต คือ การผอนคลายจิตใจ ทําใหเกิดความสงบ ผองใส มีเมตตาและไมทอแทสิ้น
หวัง
3. ดานปญญา คือ การเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับชีวิต การปลอยวางความติดยึด และเปน
อิสระจากความผันผวนปรวนแปรของชีวิต
4. ดานสังคม คือ การมีความสัมพันธที่ราบรื่นกับผูอื่น มีครอบครัว ญาติมิตร หรือชุมชน
ที่พรอมเปนกาลังใจใหความชวยเหลือและเอื้ออาทรตอกัน
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ประเวศ วะสี กลาววา สุขภาพที่สมบูรณตองประกอบดวย 4 ประการ258
1. สุขภาวะที่สมบูรณทางกาย หมายถึง รางการสมบูรณแข็งแรง คลองแคลว มีกําลัง
ไมเปนโรค ไมพิการ มีปจจัยที่จําเปนพอเพียง มีสิ่งแวดลอมที่สงเสริมสุขภาพ
2. สุขภาวะที่สมบูรณทางจิต หมายถึง จิตใจที่มีความสุข รื่นเริง มีความเมตตา มีสติ
สมาธิและปญญา รวมถึงการลดความเห็นแกตัว
3.สุขภาวะที่สมบูรณทางสังคม หมายถึง การอยูรวมกันดวยดี มีครอบครัวที่อบอุน ชุมชน
เขมแข็ง สังคมมีความยุติธรรม สันติภาพ มีความเปนประชาสังคม และมีระบบบริการทางสังคมที่ดี
257

พระไพศาล วิสาโล, สุขภาพองครวมกับสุขภาพสังคม, เขาถึงเมื่อ 28 มกราคม 2553,
เขาถึงไดจาก www.visalo.org/article/AttchFile/Health.doc
258
ประเวศ วะสี, สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย, พิมพครั้งที่ 4 (นนทบุรี:
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขม, 2543) 65.
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4. สุขภาวะที่สมบูรณทางจิตวิญญาณ หมายถึง การทําความดี หรือจิตสัมผัสกับสิ่งที่มี
คุณคาอันสูงสง เชน การเสียสละ ไมเห็นแกตัว มีความเมตตากรุณา การเขาถึงธรรมะ เปนตน ซึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อมนุษยหลุดพนจากความมีตัวตน (Self Transcending) จึงมีอิสรภาพ ผอนคลาย เบาสบาย
ความปติ เปนความสุขอันประณีตและลาลึก มีผลดีตอสุขภาพทางกาย ทางจิตและทางสังคม ซึ่งสุข
ภาวะทางจิตวิญญาณเปนสวนที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสุขภาพอีก 3 มิติ ซึ่งหากขาดสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ มนุษยจะไมพบความสุขที่แทจริงและขาดความสมบูรณในตัวเอง จึงรูสึกขาดหรือ
พรองอยูเรื่อยไปก็อาจตองพึ่งพายาเสพติด ความฟุมเฟอย ความรุนแรง เปนตน
ขณะที่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กลาววา สุขภาพโดยทั่วไป
อาจเพียงแคดูแลรางกายและจิตใจใหแข็งแรงเทานั้น แตในปจจุบันความหมายของ “สุขภาพ” กลับมี
ความหมายที่กวางกวานั้น ซึ่งประกอบไปดวยสุขภาพแบบ 4 มิต259
ิ คือ
1. สุขภาพกาย คือ การดูแลตนเองรางกายใหแข็งแรง ดวยวิธีที่ถูกตอง เชน การทาน
อาหารที่มีประโยชนครบ 5 หมู ออกกําลังกายอยางสมาเสมอ หางไกลสุราและบุหรี่ เปนตน
2. สุขภาพจิต คือ การเขาใจตนเอง รูเทาทันสภาวะอารมณของตนเอง เริ่มตนจากการ
มองโลกในแงดี ผอนคลาย ยืดหยุนตอปญหาตางๆ ใสใจตอคนรอบขางและครอบครัว อันจะ
นําไปสูสภาวะเขมแข็งทางจิตใจ
3. สุขภาพสังคม คือ การเพิ่มทักษะการใชชีวิตรวมกับผูอื่น การเขาใจผูอื่น ลดความเห็น
แก ตัวและแบงบัน ขณะเดียวกัน ตองปองกั นตนเองในสภาพสัง คมที่ มีก ารแข ง ขันและการ
หลอกลวงในหลายรูปแบบ กลาที่จะโตแยงและแสดงความคิดเห็นในทางสรางสรรค
4. สุขภาพปญญา คือ การพัฒนาสมองดานวิชาการและจริยธรรม การเปนพลเมืองดี
เคารพกฎหมายระเบียบของสัง คมและหลักศาสนา การทําความดีละเวนความชั่ว และรักษา
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมตางๆ
จากแนวคิดที่กลาวมา ผูวิจัยไดสรุปองคประกอบดานสุขภาพเปน 4 ดาน คือ
1. สุขภาพกาย (Physical Health) หมายถึง สภาพที่ดีของรางกาย อวัยวะตางๆ อยูใน
สภาพที่มีความแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ รางกายใชงานไดตามปกติ และกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการทํางาน
2. สุขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณได
เหมาะสมและปรับตัวเขากับกับสถานการณตางๆ มีจิตใจเบิกบานแจมใส ไมเกิดความคับของใจ
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, เคล็ดลับการอานเพื่อสุขภาพ,
(กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2548), 52–54.

160
3. สุขภาพสังคม (Social Health) หมายถึง บุคคลมีการดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
ปกติสุข ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน มีปฏิสัมพันธและปรับตัวใหอยูในสังคมไดและมีความสุข
4. สุขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual Health) หมายถึง สภาวะที่ดีของปญญาที่มีความรูเทา
ทันและมีความเขาใจในเหตุผลการแบงแยกระหวางความดีความชั่ว ซึ่งนําไปสูความมีจิตอันดีงาม
และเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น
จากการศึกษาของ รัตกัมพล พันธุเพ็ง พบวาสุขภาพของพนักงานมีความสัมพันธทางลบ
กับความเหนื่อยลาทางจิตใจ กลา วคือ เมื่อบุ คลากรมีสุขภาพที่แข็ งแรงสมบูรณก็ยอมทํ าให
ความเครียดลดนอยลง หรือทําใหมีความสุขเพิ่มมากขึ้น260
นอกจากนี้ พฤติกรรมสวนบุคคลก็มีผลตอการสรางความสุขในการทํางานเชนกัน จาก
การศึกษาของ ดาวรัตน เอี่ยมสาอาง พบวา พฤติกรรมสวนบุคคลนั้นมีบทบาทสาคัญตอสุขภาพ ซึ่ง
ชวยลดความเครียดและการสรางความสุข ซึ่งแตละบุคคลมีพฤติกรรมเหลานี้แตกตางกัน พฤติกรรม
ดังกลาว ไดแก261
1. การพักผอน กลาวคือ หลังจากที่บุคคลทํางานและอาจเผชิญกับเครียดระหวางการ
ทํางาน ก็ควรไดรับการพักผอนที่เพี ยงพอตอรางกาย ซึ่งการผอนคลายเพื่อบรรเทาความเหนื่อยลา
ความออนเพลีย ไดแก การนอนหลับ การหยุดทํางาน การมีอิสระจากความเหนื่อยลาของกายและใจ
หรือการทํางานอดิเรกที่ตนรัก การทํากิจกรรมที่สรางความสนุกสนานดวยการไปเที่ยวในสถานที่
ทองเที่ยว ก็ถือเปนการผอนคลาย และทําใหรูสึกพึงพอใจ สามารถเพิ่มความสุขในแตละวันไดเปน
อยางดี
2. การออกกําลังกาย กลาวคือ การออกกาลังกายอยางสม่ํา เสมอเปนวิธีการผอนคลาย
จากความเครียดที่ดีที่สุด ที่สาคัญเกิดประโยชนตอสุขภาพในการชวยปองกันโรคตางๆ การออก
กําลังกายทําใหรางกายสดชื่นและชวยลดความเครียด นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ ดาวรัตน เอี่ยม
สํ า อาง ยั ง พบว า พนั ก งานที่ มี สุ ข ภาพไม ดี จะมี ค วามเครี ย ดสู ง กว า พนั ก งานที่ มี สุ ข ภาพดี
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รัตกัมพล พันธุเพ็ง, “ความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพแวดลอมในการทํางาน
ความเหนื่อยลาทางจิตใจและสุขภาพของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเลนซ ” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547), 73.
261
ดาวรั ต น เอี่ ย มสาอาง, “อิ ท ธิ พ ลของพฤติ ก รรมส ว นบุ ค คลและการรั บ รู
สภาพแวดลอมในการทางานที่มีตอความเครียดและกลวิธีในการเผชิญความเครียดของผูบริหาร:
ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน)สํานักงานใหญ ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548), 14-17.

161
0.056 เทา ซึ่งพฤติกรรมสวนบุคคล ไดแก การออกกําลังกายและการพักผอน สามารถพยากรณการ
เผชิญความเครียดไดอยางมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
เทากับ .472
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประทุมทิพย เกตุแกว ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณลักษณะ
งาน ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคกับความสุขในการทํางานของพยาบาล งาน
พยาบาลผาตัด โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยเปนพยาบาลจํานวน 162 คน ผลการวิจัยพบวา พยาบาลมี
การรับรูคุณลักษณะงาน และความสุขในการทํางานอยูในระดับสูง คาความสุขเฉลี่ยโดยรวมและ
รายดานทุกดาน ไดแก ดานการติดตอสัมพันธ ดานความรักในงาน ดานความสําเร็จในงาน และดาน
การเปนที่ยอมรับ อยูในระดับสูง262 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ จงจิต เลิศวิบูลยมงคล ที่ศึกษา
ถึงระดับความสุขในการทํางานของพนักงานพยาบาลเชนกัน สวนความสามารถในการเผชิญและ
ฟนฝาอุปสรรคอยูในระดับกลาง นอกจากนี้ยังพบวา ปจจัยสวนบุคคลคือ สถานภาพสมรส มีผลตอ
ความสุขในการทํางาน สวนปจจัยอายุ อายุงาน ระดับงาน ไมมีผลตอความสุขในการทํางาน ซึ่ง
พบวาขัดแยงกับผลการวิจัยของ จงจิต เลิศวิบูลยมงคล ที่วา ปจจัยดานอายุ มีผลตอความสุขในการ
ทํางานของพนักงานพยาบาล และพบวา การรับรูคุณลักษณะงานมีความสัมพันธกับความสุขในการ
ทํางานของพนักงานพยาบาล263
ศูนย วิจัย ความสุข ชุม ชน ไดทํา การศึก ษาเรื่อง ประเมิ นความสุขของคนทํ า งาน
(Happiness at Workplace) กรณีศึกษา ประชาชนอายุ 18 - 60 ป ที่ทํางานในสถานประกอบการและ
องคกรธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางจํานวน 2,023 คน พบวา คนทํางานมีความสุข
ในชีวิตมากกวาในการทํางาน ในขณะที่ความสุขในการทํางานก็มีความแตกตางกันไปตามเพศ
รายได ตําแหนงหนาที่ และลักษณะงานที่ทํา สวนปจจัยที่มีผลตอความสุขในการทํางานมากที่สุดคือ
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ประทุมทิพย เกตุแกว,“ความสัมพันธระหวางการรับรูคุณลักษณะงาน ความสามารถ
ในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคกับความสุขในการทางานของพยาบาล งานการพยาบาลผาตัด ”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), 42-43.
263
จงจิต เลิศวิบูลยมงคล, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การไดรับการ
เสริมสรางพลังอํานาจในงาน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 142.

162
งาน ความมั่นคงและความกาวหนา แตคนทํางานกลับมีความสุขในดานนี้ต่ําที่สุด การมุงเนนในดาน
การสงเสริมใหไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ ตลอดจนเปดโอกาสใหเจริญ เติบโตในหนาที่
การงาน บนหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคมชุ มชนจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารควร
พิจารณาใหความสําคัญ สงเสริมรูปแบบการใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในที่ทํางานกับชีวิต
สวนตัวของพนักงานเพื่อเติมความสุขในการทํางานของพนักงานใหมากยิ่งขึ้นตอไป264
จารุมา ชูชวง ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางคานิยมในการทํางานและบทบาทการ
บังคับบัญชาของหัวหนากับพฤติกรรมการทํางาน: กรณีศึกษาหนวยงานภาครัฐแหงหนึ่ง โดยกลุม
ตัวอยางคือ ขาราชการระดับ 3 - 8 ที่มิใชผูบริหารที่ปฏิบัติงาน ณ หนวยงานภาครัฐจํานวน 279 คน
พบวา คานิยมในการทํางาน และ บทบาทการบังคับบัญชาของหัวหนางานมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคานิยมในการทํางานและบทบาท
การบังคับบัญชาของหัวหนาไมสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการทํางานไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001265
รวมศิริ เมนะโพธิ ไดศึกษาเรื่อง เครื่องมือวัดการทํางานอยางมีความสุขกรณีศึกษา
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จากกลุมตัวอยางนักศึกษา
จํานวน 207 คน โดยใชแบบสอบถามการทํางานอยางมีความสุขในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อการออกแบบเครื่องมือที่สามารถใชวัดการทํางานอยางมีความสุขในองคกรได จาก
การศึกษาพบวา มิติที่กอใหเกิดความสุขในการทํางาน ซึ่งมีทั้งหมดหามิติไดแก มิติดานผูนํา มิติดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มิติดานความรักในงาน มิติดานคุณภาพชีวิตในการทํางาน และมิติ
ดานคานิยมขององคกร เครื่องมือดังกลาวสามารถวัดระดับความคิดเห็นระดับความสุขในการ
ทํางานและปญหาที่เกิดขึ้นในแตละมิติ ผลที่ไดจากการสรางแบบวัดการทํางานอยางมีความสุข
พบวา เครื่องมือนั้นมีคาความนาเชื่อถือสูง กลาวคือ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานอยางมี
ความสุข เครื่องมือที่ใชนี้มีความเชื่อมั่นเทากับ 0.9577 (จากคาของ Alpha)และจากระดับความสุข
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ศูน ย วิ จั ย ความสุ ข ชุ ม ชน, ประเมิ น ความสุข ของคนทํ า งาน (Happiness at
Workplace):กรณีศึกษาประชาชนอายุ 18 - 60 ปที่ทํางานในสถานประกอบการและองคการธุรกิจ
ในเขตกรุงเทพมหานคร, เขาถึงเมื่อ10 กรกฎาคม 2552, เขาถึงไดจากhttp://www.ryt9.com/
265
จารุมา ชูชวง, “ความสัมพันธระหวางคานิยมในการทํางานและบทบาทการบังคับ
บัญชาของหัวหนากับพฤติกรรมการทํางาน: กรณีศึกษาหนวยงานภาครัฐแหงหนึ่ง” (การคนควา
แบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550), 164.

163
จากการทํางานที่ไดรับในปจจุบัน เครื่องมือที่นี้ใชมีความเชื่อมั่นเทากับ 0.9542 (จากคาของ Alpha)
ซึ่งถือวามีความเชื่อมั่นอยูในระดับสูงมากทั้งสองสวน นอกจากนี้ในสวนของระดับความสุขของ
กลุมตัวอยาง พบวา ภาพรวมของระดับความสุขในการทํางานปจจุบัน ของกลุมตัวอยาง จากคาเฉลี่ย
อยูที่ 3.487 กลาวไดวา ในปจจุบันมีระดับความสุขในการทํางานอยูในระดับมาก266
นภัชชล รอดเที่ยง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรที่สังกัดศูนย
อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จากกลุมตัวอยางจํานวน
178 คน ผลการศึกษาพบวา ความสุขในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่ความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติกับความสุขในการทํางาน ไดแก อายุ สภาพสมรส ตําแหนงทางการบริหาร
ระยะเวลาการทํางาน สัมพันธภาพในครอบครัวนโยบายการบริหารงาน ลักษณะงาน สัมพันธภาพ
ในที่ทํางาน ความกาวหนาในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ขวัญกําลังใจในการทํางาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน และสวัสดิการ สวนเพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สายการ
ทํางาน โรคประจําตัว สภาพการจางงาน และความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
ไมมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน สวนปจจัยที่มีอิทธิพลและสามารถรวมคาดทํานาย
ความสุขในการทํางานของบุคลากรไดแก ลักษณะงาน สัมพันธภาพในครอบครัวสภาพแวดลอมใน
การทํางานและการไดรับการยอมรับนับถือ โดยสามารถรวมทํานายความสุขในการทํางานของ
บุคลากรที่สังกัดศูนยอนามัยไดรอยละ 62.10267
สุกัญญา อินตะโดด ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร ความตองการมีสวนรวมในองคกรและความสุขในการทํางาน:กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน จากกลุมตัวอยางพนักงานสิ่งทอในเขตภาคเหนือ
ตอนบนจํานวน 223 คน ผลวิจัยพบวา พนักงานที่มีปจจัยทางชีวสังคมเฉพาะดานรายไดขนาดและ
สถานที่ตั้งในการทํางานตางกัน มีความสุขในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไม
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รวมศิริ เมนะโพธิ, “เครื่องมือวัดการทํางานอยางมีความสุข กรณีศึกษา นักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร” (สารนิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร, 2550), 184.
267
นภัชชล รอดเที่ยง, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรที่สังกัด
ศูนยอนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล,
2550), 156.
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พบความแตกต า งของความสุ ข ในการทํ า งานพนั ก งานที่ มี ส ถานภาพสมรสและหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบตางกัน พนักงานที่มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร และความตองการมีสวน
รวมในองคกรตางกัน มีความสุขในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ความตองการมีสวนรวมในองคกร มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความสุขในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ268
กัลยารัตน อองคณา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การรับรูคุณคาในตน
สภาพแวดลอมในงาน กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลเอกชนเขต
กรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยาง 405 คน ผลการวิจัยพบวา ความสุขในการทํางานอยูในระดับสูง
ปจจัยสวนบุคคล ดานระดับการศึกษามีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับความสุขในการทํางาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนอายุ สถานภาพสมรส ประสบการณในการทํางานไมมี
ความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน สําหรับการรับรูคุณคาในตน และสภาพแวดลอมในงานมี
ความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05269
สุวิทย สายสุเขียว และคณะ ไดทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานโรงไฟฟา
แมเมาะตอการปฏิบัติงานในโรงไฟฟาแมเมาะประจําป 2548 การศึกษาครั้งนี้ ใชขอมูลปฐมภูมิซึ่ง
ไดจากการสัมภาษณพนักงานโรงไฟฟาแมเมาะ ระดับ 2 - 10 จํานวน 335 คนโดยตัวแปรอิสระคือ
ความพึงพอใจในงานแยกเปนดานตางๆ พบวา ความพึงพอใจของพนักงานโรงไฟฟ าแมเมาะ
โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมาก และเมื่อวิเคราะหแยกตามลักษณะงานพฤติกรรมของเพื่อน
รวมงาน ดานการสื่อสารภายใน ดานคาจางและสวัสดิการ ดานสภาพแวดลอมของที่ทํางาน และ
ดานวิธีการทํางาน พบวา มีระดับความพึงพอใจมากเชนเดียวกัน270
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สุกัญญา อินตะโดด, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการความตองการมีสวนรวมในองคการและความสุขในการทํางาน: กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
สิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550), 169.
269
กัลยารัตน อองคณา, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การรับรูคุณคาใน
ตนเอง สภาพแวดลอมในงาน กับความสุขในการทางานของพยาบาลประจาการโรงพยาบาลเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 63
270
สุวิทย สายสุเขียว และคณะ, ความพึงพอใจของพนักงานโรงไฟฟาแมเมาะตอการ
ปฏิบัติงานในโรงไฟฟาแมเมาะประจําป 2548, เขาถึงเมื่อ 13 กรกฎาคม 2552, เขาถึงไดจาก
http://maemoh.egat.com/research/sat.pdf
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สุนันทา ศรีดากุล ไดศึกษา การเปรียบเทียบความสุขและประสิทธิภาพในการทํา งาน
ของขาราชการกระทรวงศึกษาธิการที่มีจริยธรรมในการทํา งาน และกํากับการแสดงออกของตน
แตกตางกัน พบวา ขาราชการที่มีปจจัยทางชีวสังคมดานอายุงาน สถานภาพสมรส การศึกษา รายได
ตางกันมีประสิทธิผลการทํา งานตางกัน โดยที่ขาราชการที่มีอายุงานมาก สถานภาพสมรสแลว
การศึกษาสูง รายไดสูงมีประสิทธิภาพการทํา งานสูงกวาขาราชการที่มีอายุงานนอย การศึกษานอย
รายไดนอย ขาราชการที่มีปจจัยทางสังคมดานอายุงานและระดับการศึกษาตางกันมีความสุขตางกัน
โดยขาราชการที่มีอายุงานมาก และมีระดับการศึกษาสูง มีความสุขมากกวาขาราชการที่มี อายุงาน
นอย และระดับการศึกษาตา สวนขาราชการที่มีจริยธรรมในการทํา งานสูง จะมีประสิทธิภาพการ
ทํางานสูง และมีความสุขมากกวาขาราชการที่มีจริยธรรมในการทํา งานต่ํา และขาราชการที่มีการบ
การแสดงออกของตนสูง จะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงกวาและมีความสุขมากกวาขาราชการที่
การมีการกํากับการแสดงออกของตนต่ํา และจริยธรรมในการทํางานการกํากับการแสดงออกของ
ตน ประสิทธิภาพในการทํางานและความสุขมีความสัมพันธกัน271
พิริยะ ผลพิรุฬห ไดศึกษา ความสุขกายสบายใจของคนเมืองพบวารายไดไมมีผลกระทบ
ตอความสุขของคนไทยไมวาจะเปนคนเมืองหรือคนชนบท และพบวา ความเปนคนเมืองสงผล
กระทบตอความรูสึกสบายใจตอผูที่อยูอาศัยในเชิงลบ แตไมมีผลตอโอกาสในการเจ็บปวยดังนั้น จึง
สามารถสรุปไดวา คนเมืองมีความสบายกายเทากับคนชนบทแตมีความสบายใจนอยกวาในขณะที่
ในดานของระดับความสุขโดยรวมพบวา คนเมืองมีระดับความสุขใกลเคียงกับคนชนบท272
อภิพร อิสระเสนีย ไดศึกษา ความสุขและความสามารถในการเผชิญปญหาของกลุมครู
อาสาสมัครในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ พบวา กลุมครูมีคะแนนความสุขในระดับสุขภาพจิตดีกวาคน
ทั่วไป มีคะแนนความสามารถในการเผชิญปญหาในระดับสูง และความสูงมีความสัมพันธทางบวก
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สุนันทา ศรีดากุล, “การเปรียบเทียบความสุขและประเมินประสิทธิผลในการทางาน
ของขาราชการกระทรวงศึกษาธิการที่มีจริยธรรมในการทางาน และการกากับการแสดงออกของตน
แตกตางกัน” (วิทยานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองคการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546), 125.
272
พิริยะ ผลพิรุฬห, ความสุขกายสบายใจของคนเมือง,เขาถึงเมื่อ10 สิงหาคม 2553,
เขาถึงไดจาก http://www.hiso.or.th/hiso/news hiso/file Upload/710pp345-4.doc
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กับความสามารถในการเผชิ ญปญหา ทั้ง นี้ไ ม พบความแตกตา งระหวางคะแนนความสุขและ
ความสามารถในการเผชิญปญหาของกลุมครูที่มีลักษณะทางประชากรตางกัน273
รัชนี หาญสมสกุลไดศึกษา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมในการทํา งาน ลัก ษณะงานกั บ ความสุขในการทํ า งานของบุ คลากรพยาบาลประจํา
สถานพยาบาล สังกัดกรมราชทัณฑ พบวา ความสุขในการทํางานของบุคลากรพยาบาลประจําสังกัด
กรมราชทั ณฑอยู ใ นระดับสูง สภาพแวดลอมที่ เหมาะสมในการทํา งาน และลัก ษณะงานมี
ความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํา งาน ปจจัยอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ประสบการณการทํางานไมมีความสัมพันธกับความสุขในการทํา งานของบุคลากรพยาบาลประจํา
สังกัดกรมราชทัณฑ274
พิสมัย วัฒนาวรสกุล ไดศึกษาปจจัยพยากรณความสุขในชีวิตของพนักงานองคกร
รัฐบาลเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา พนักงานในองคกรเอกชนนั้นมีแนวโนม
บุคลิกภาพ การรับรูคุณคาในตนเอง กลวิธีการจัดการกับปญหาเชิงสรางสรรค คุณภาพชีวิตในการ
ทํางานที่ดีและความสุขในชีวิตสูงกวาพนักงานในองคกรรัฐบาล และสามารถรวมกันพยากรณ
ความสุขในชีวิตของพนักงานในองคกรรัฐบาลและเอกชน275
อภิช าติ ภูพ านิช ไดศึก ษาดัช นีวัดระดับความสุข ในการทํา งานของบุ คลากรสัง กั ด
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา บุคลากรมีทัศนะตอความสุขในการทํา งานที่มี
คามากที่สุด ไดแก ดานความสัมพันธทางสังคมภายในหนวยงานและดานที่ระดับความสุขนอยที่สุด
ไดแก ดานสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให และระดับความสุขในการทํา งานของบุคลากรสังกัด
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อภิพร อิสระเสนีย, “ความสุขและความสามารถในการเผชิญปญหาของกลุมครู
อาสาสมัครในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ” (การศึกษาแบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
การปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549), 123.
274
รัชนี หาญสมสกุล, ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมในการทํา งาน ลั กษณะงานกั บ ความสุ ขในการทํางานของบุ ค ลากรพยาบาลประจํา
สถานพยาบาล สังกัดกรมราชทัณฑ (กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม, 2550), 65.
275
พิสมัย วัฒนาวรสกุล, “ปจจัยพยากรณความสุขในชีวิตของพนักงานองคการรัฐบาล
และเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม” (การศึกษาแบบอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2551), 103.
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สํานักงานคณะบดี พบวา อยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ยังพบวาบุคลากรเพศหญิงมีระดับ
ความสุขมากกวาเพศชาย276
พรวิภา มานะตอไดศึกษาภาวะความสุขกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ของพนักงานธนาคารพาณิชย (สํานักงานใหญ) แหงหนึ่ง พบวาพนักงานมีความสุขโดยรวมอยูใน
ระดับสูง สวนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรโดยรวมอยูในระดับสูง ความสัมพันธ
ระหวางภาวะความสุขโดยรวมกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรโดยรวมของพนักงาน
เปนไปในทางบวก และภาวะความสุขโดยรวมของพนักงานสามารถรวมพยากรณพฤติกรรมเปน
สมาชิกที่ดีขององคกรได277
Gerdtham and Johnnesson ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสุขกับปจจั ยทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Factors) โดยพบวา ความสุขจะลดลง เมื่อบุคคลนั้นเกิดการ
วางงานและไดรับรายไดที่ลดลงรวมไปถึงการอยูอาศัยในเมืองและระดับความสุขจะเพิ่มขึ้นในกรณี
ของบุคคลที่แตงงานแลว278
รศรินทร เกรย, ปงปอนด รักอํานวยกิจ และศิรินันท กิตติสุขสถิตย ไดทําการศึกษาเรื่อง
ความสุขบนความพอเพียง: ความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผล
ตอระดับความสุขของผูสูงอายุ ทั้งปจจัยภายนอก หรือสภาวะแวดลอม และปจจัยภายในทางดาน
จิตใจของแตละบุคคล วิธีการศึกษา ใชขอมูลจากโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อแกปญหาความยากจน
อยางมีสวนรวมในภาคตะวันตก: การพัฒนาตัวชี้วัดความสุข ในจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2548 ซึ่งเปน
การสํารวจโดยมีการเลือกตัวอยางแบบ Stratified two stage sampling โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
กลุมตัวอยางคือ ผูสูงอายุ 55-80 ป จํานวน 986 คน วิเคราะหโดยใชเทคนิควิธีวิเคราะหแบบถดถอย
เชิงซอน (Multiple regression analysis) ผลการศึกษาพบวา ความสุขเปนสิ่งที่วัดไดในเชิงปริมาณ
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อภิชาติ ภูพานิช, “การใชดัชนีวัดระดับความสุขในการทํางานของบุคลากรสังกัด
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” (วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยลัยธรรมศาสตร, 2551), 156.
277
พรวิภา มานะตอ, “ภาวะความสุขกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พนั ก งานธนาคารพาณิ ช ย (สํ า นั ก งานใหญ ) แห ง หนึ่ ง ” (วิ ท ยานิ พ นธ วิ ท ยาศาสตร .
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551), 126.
278
Gerdtham,U. and M.Johnessn, “The relationship between Happiness, Health,
andSocio-Economic Factors : Result Based on Swedish Micro Data” (Working paper Series in
Economics and Finance NO.207.Stockholm School of Economics,Stockholm, 1997), 198.

168
และระดับของความสุขขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุมี
มุมมอง หรือทัศนคติในทางบวกตอชีวิตในอนาคตในทุกอายุ ดังเห็นไดจากคาเฉลี่ยความสุขใน
อนาคตที่สูงกวาคาเฉลี่ยความสุขในปจจุบัน และมีความมั่นใจมาก รอยละ 38 ตอความรูสึกดังกลาว
ปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาหนี้สิน เปนปจจัยที่ผูสูงอายุสวนใหญตอบวา มี
ความสําคัญเปนลําดับแรกตอระดับความสุข ความยากจนทําให เกิดความทุกข การวัดความยากจน
ทําไดหลายแบบ เชน การวัดจากรายได หรือการมีหนี้สิน แตที่ตรงกับใจชาวบานมากที่สุดคือ ความ
ยากจนเชิงเปรียบเทียบ โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงอยางชัดเจน ในงานวิจัยชิ้น
นี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ผูสูงอายุที่ตอบวาไมยากจนเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบานถึงแมจะมี
ฐานะเทาเทียมกับเพื่อนบาน มีความสุขมากที่สุด และจากขอมูลการสํารวจเดียวกันนี้พบวาเกือบทุก
คนตอบวาที่มีความรูสึกเชนนั้นเพราะมีความพอเพียง และสมถะ ความรูสึกพอเพียง เปนปจจัย
ภายในจิตใจ ที่ไมจําเปนตองพึ่งพาผูอื่น หรือนโยบายใดๆ จากภาครัฐ279
นิศานาถ ถิ่นทะเล ไดทําการศึกษาเรื่อง การวัดระดับความสุขของประชาชน:กรณีศึกษา
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา วัตถุประสงค 3
ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา และวัดระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลเกาะยาวนอย 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ และสงผลตอความสุขของประชาชน3) เพื่อใช
ประกอบเปนแนวทางการพัฒนาในการสรางความสุขใหแกประชาชนขององคการบริหารสวน
ตําบลเกาะยาวนอย วิธีการศึกษา ใชขอมูลจากการออกแบบสอบถามประชาชน โดยกลุมตัวอยาง
ไดแก ประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป และเปนผูที่อาศัยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะยาว
นอย อยางนอย 1 ป การกําหนดตัวอยางใชสูตรของ Taro Yamane จึงไดจํานวนตัวอยาง 346 คน
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Window สถิติพื้นฐานที่ใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ยคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ระดับความสุขของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน คือ ดานชีวิตครอบครัว
อยูในระดับมาก 3 ดาน คือ ดานการมีรายได และการกระจายรายได ดานการมีงานทําอยางทั่วถึง
และดานสุขภาพอนามัย อยูในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ ดานการมีสาธารณูปโภค ดานความรู และ
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รศรินทร เกรย ปงปอนด รักอํานวยกิจ และศิรินันท กิตติสุขสถิต, ความสุขบนควม
พอเพียง: ความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต (นครปฐม: สํานักพิมพประชากร และสังคม, 2549), 54.
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การศึกษา ดานสภาพแวดลอม และดานการบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐ และเอกชน เมื่อเฉลี่ยใน
ภาพรวม แลวระดับความสุขของประชาชนอยูในระดับปานกลาง280
พิริยะ ผลพิรุฬห และปงปอนด รักอํานวยกิจไดทําการศึกษาเรื่อง ความสุขกายสบายใจ
ของคนเมือง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมตอ
ความสุขทางใจ และความสุขทางกายเปรียบเทียบระหวางคนที่อาศัยอยูในเมือง และคนที่อาศัยอยู
ในชนบท วิธีการศึกษา ใชขอมูลจากดัชนีชี้วัดความสุขจากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาและทดสอบ
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับใหม ที่จัดทําโดยอภิชัย มงคล และคณะซึ่งมีจุดเดนของขอมูลโดย
เปนการศึกษาจากตัวแทนประชากรทุกภาคในประเทศไทย โดยมีการสุมตัวอยางแบบ Multi-stage
Sampling จากประชากรที่มีอายุ 15-60 ปที่อยูอาศัยทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท จาก 5 ภาค โดย
แบงกลุมจังหวัดออกเปนกลุมจังหวัดที่ร่ํารวย มีรายไดปานกลาง และยากจนผลของการสุมตัวอยาง
ครอบคลุมตัวอยางที่อยูใน 15 จังหวัด ใน 5 ภาค ภาคละ 480 คน รวม 2400 ตัวอยาง และมีการเก็บ
ขอมูลไดจริง 2,402 คน วิเคราะหโดยใชเทคนิควิธี วิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอน โดยใช 2
แบบจําลอง คือ Linear Probability และ Probit Model สําหรับการวิเคราะหตัวแปร การเจ็บปวยใน
ระหวาง 1 เดือนกอนการสัมภาษณ ความรูสึกพึงพอใจในชีวิต และ ความรูสึกสบายใจ เพื่อใช
เปรียบเทียบและยืนยันผลลัพธที่ไดในขณะที่การวิเคราะหระดับความสุขใชจะใชการวิเคราะหจาก
แบบจําลอง Linear Ordinary Least Square เนื่องจากตัวแปรตามอยูในรูปแบบของตัวแปรตอเนื่อง
(Continuous) ผลการศึกษาพบวา รายไดไมมีผลกระทบตอความสุขของคนไทยอยางมีนัยสําคัญไม
วาจะเปนคนเมือง หรือคนชนบท และพบวา ความเปนเมืองสงผลกระทบตอความรูสึกสบายใจตอผู
ที่อยูอาศัยในเชิงลบ แตไมมีผลตอโอกาสในการเจ็บปวย ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา คนเมืองมี
ความสบายกายเทากับคนชนบท แตมีความสบายใจนอยกวา ในขณะที่ในดานของระดับความสุข
โดยรวมพบวา คนเมืองมีระดับความสุขใกลเคียงกับคนชนบท281
สาสินี เทพสุวรรณไดทําการศึกษาเรื่อง ดัชนีความอยูดีมีสุขมวลรวมของคนไทย มี
วัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) ศึกษาองคประกอบ และตัวชี้วัดที่เหมาะสมสําหรับการหาดัชนีความ
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นิศานาถ ถิ่นทะเล, “การวัดระดับความสุขของประชาชน: กรณีศึกษาเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา” (รายงานการศึกษาอิสระรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการปกครองท อ งถิ่ น วิ ท ยาลั ย การปกครองท อ งถิ่ น
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2550), 123.
281
พิริยะ ผลพิรุฬห และปงปอนด รักอํานวยกิจ, ความสุขกายสบายใจของคนเมือง
(นครปฐม: สํานักพิมพประชากร และสังคม, 2550), 25.
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อยูดีมีสุขมวลรวมในเชิงภาวะวิสัย 2) การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศ อายุ และกลุม
เกษตรกร และกลุมที่ไมใชเกษตรกร 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางความอยูดีมีสุขเชิงอัตวิสัย
(Subjective Well-being) และเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-being) วิธีการศึกษา ใชขอมูลจาก
โครงการ วิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแกไขปญหาความยากจนอยางมีสวนรวมในภูมิภาคตะวันตก:
การพัฒนาตัวชี้วัดความอยูดีมีสุข พ.ศ. 2548 ในจังหวัดชัยนาท ของสถาบันวิจัยประชากร และสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล กลุมตัวอยางคือ ผูที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 1,838 คน ในการ
ประเมินระดับความอยูดีมีสุขของประชาชน มีวิธีการวัดอยู 2 ประเภท คือ ความอยูดีมีสุขเชิงอัตวิสัย
และความอยูดีมีสุขเชิงภาวะวิสัย ซึ่งองคประกอบที่นํามาใชในการวัดความอยูดีมีสุขเชิงภาวะวิสัยมี
ทั้งหมด 6 ดาน คือ 1) ดานเศรษฐกิจ 2) ดานสภาพแวดลอมในสังคม 3) ดานครอบครัว 4) ดาน
สุขภาพอนามัย 5) ดานวัฒนธรรม และความเชื่อ 6) ดานการศึกษา สําหรับการหาความสัมพันธ
ระหวางความอยูดีมีสุขในเชิงอั ตวิสัย และภาวะวิสัยจะใชวิธีการหาจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(Correlation Coefficient) มีคาระหวาง -1 ถึง 1 คะแนน ผลการศึกษาพบวา ดัชนีความอยูดีมีสุขมวล
รวมของผูชายสูงกวาผูหญิง กลุมอายุ 20 – 39 ป สูงกวากลุมอายุอื่นๆ และกลุมที่มีอาชีพเกษตรกรสูง
กวากลุมที่ไมใชเกษตรกร ทางดานความสัมพันธระหวางความอยูดีมีสุขแตละประเภท พบวามี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ และการสรางดัชนีความอยูดีมีสุขโดยการใหคาตัวถวงน้ําหนัก
ตางกันจะมีผลทําใหดัชนีความอยูดีมีสุขมวลรวมสูงขึ้นกวาการถวงน้ําหนักเทากัน ทั้งนี้เปนเพราะ
การถวงน้ําหนักดังกลาว เปนการถวงน้ําหนักจากการใหประชาชนลําดับความสําคัญของเหตุผลที่
กอใหเกิดความสุขดวยตนเอง ดังนั้นการกําหนดนโยบายเพิ่มความสุขของประชาชนควรคํานึงถึง
ความเห็นของประชาชนเปนหลัก282
แอนนา สําราญไดทําการศึกษาเรื่อง การวัดระดับความสุขของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลกมลา อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต วัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) สํารวจ
ระดับความสุขของประชาชนในตําบลกมลา 2) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนตําบลกมลาให
สอดคลองกันกับปญหา และความตองการของประชาชน 3) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
แผนพัฒนาตําบลใหประชาชนไดมีความสุขอยางแทจริง วิธีการศึกษา ใชขอมูลจากการออก
แบบสอบถามประชาชน โดยกลุมตัวอยางไดแก ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกมลา
370 คน ในพื้นที่ 6 หมูบาน ของตําบลกมลา อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรม SPSS for Window สถิติพื้นฐานที่ใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
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สาสินี เทพสุวรรณ , ดั ชนีค วามอยูดี มีสุ ขมวลรวมของคนไทย (นครปฐม:
สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550), 46.
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การศึกษาพบวา ระดับความสุขของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกมลา ดานการมีสุข
ภาวะอยูในระดับมาก ดานการเศรษฐกิจเปนธรรม และเขมแข็งอยูในระดับมาก ดานครอบครัว
อบอุนอยูในระดับมากที่สุด ดานชุมชนเขมแข็งอยูในระดับมาก ดานสภาพแวดลอมดีมีนิเวศสมดุล
อยูในระดับมาก และดานสังคมมีประชาธิปไตย มีธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก โดยรวมแลวระดับ
ความสุขของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกมลาอยูในระดับมาก ดังนั้นในการพัฒนา
ตําบลควรใหความสําคัญกับนโยบายสาธารณะที่เนนคุณภาพชีวิตของชุมชนใหตรงกับสภาพปญหา
และความตองการของประชาชนใหมีความสุขอยางแทจริง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตลอดไป
ปราณี ทินกรไดทําการศึกษาเรื่อง เศรษฐศาสตรวาดวยความทุกข มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทบทวนการวิเคราะหวิจัยของนักวิชาการโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับความสุข และนํา
มุมมองของพุทธศาสนาเรื่องความสุข และความทุกขมาวิเคราะหวานโยบายเศรษฐกิจมหภาค
โดยเฉพาะดานการเจริญเติบโต และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควรจะเปนเชนใด วิธี
การศึกษา ใชขอมูลแนวโนมของความทุกขทางเศรษฐกิจระดับมหภาคที่สําคัญคือ ปญหาความ
ยากจน อัตราเงินเฟอ และอัตราการวางงาน จากขอมูลของประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2526-2550
วิเคราะหโดยนําอัตราวางงาน และอัตราเงินเฟอมารวมกัน และเรียกวา ดัชนีความทุกข (Misery
Index) ผลการศึกษาพบวา การเติบโตทางเศรษฐกิจมีสวนลดปญหาความยากจน สวนดัชนีความ
ทุกขนั้นขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการเงินโดย
ใชกรอบเปาหมายเงินเฟอ (Inflation Targeting) และเห็นวาการมุงลดอัตราเงินเฟอโดยไมพิจารณา
สาเหตุที่เกิดเงินเฟอ อาจสรางความทุกขที่รุนแรงกวาจากการวางงาน เนื่องจากผลประมาณการ
ขอมูลของประเทศไทยในชวง 25 ปที่ผานมาแสดงวามีการแลกเปลี่ยน (Trade-off) ระหวางอัตรา
เงินเฟอ และอัตราการวางงาน ตามเสน Phillips curve และระบบสวัสดิการของประเทศไทยยังไม
เพียงพอที่จะชวยลดความทุกขจากการวางงานไดดังเชน ในประเทศที่พัฒนาแลว283
พิริยะ ผลพิรุฬห และปงปอนด รักอํานวยกิจ ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสุขจากทุนทาง
สังคม: กรณีศึกษาจากกลุมตัวอยางในจังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการสรางทุน
ทางสังคมในประเภทตางๆ จะสงผลตอกระทบตอความสุขของคนในสังคมไทยหรือไมอยางไรวิธี
การศึกษา ใชขอมูลจากการสํารวจของโครงการ วิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแกปญหาความยากจน
อยางมีสวนรวม ในภูมิภาคตะวันตก - การพัฒนาตัวชี้วัดความอยูดีมีสุข จังหวัดกาญจนบุรีพ.ศ.
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ปราณี ทินกร, “เศรษฐศาสตรวาดวยความทุกข ” วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร
26, 4(ธันวาคม 2551): 103-178.
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2548 ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กลุมตัวอยางคือ ผูที่มีอายุ
15 ปขึ้นไป จํานวน 2,864 คน จาก 81 หมูบาน วิเคราะหโดยใชเทคนิควิธีวิเคราะหสถิติถดถอย
เชิงซอน (Multiple Regression Analysis) ในการนําตัวแปรตางๆ ไปใชในการคาดประมาณ
ผลกระทบของตัวแปรอิสระตอการมีความสุข และระดับความสุข ตัวแปรสถานะภาพชุมชน ระดับ
ความสุขของบุคคลอื่นในครัวเรือนเดียวกัน และระดับความสุขของบุคคลอื่นในชุมชนเดียวกันใช
เปนตัวแปรตอเนื่อง สวนตัวแปรอิสระอื่นๆ เปนตัวแปรหุน โดยการคาดประมาณผลกระทบของตัว
แปรอิสระตอการมีความสุข ที่เปนตัวแปรหุนใชการวิเคราะหสถิติถดถอยเชิงซอนแบบ Probit
(Marginal Effects)และ การคาดประมาณผลกระทบของตัวแปรอิสระตอระดับความสุขที่เปนตัว
แปรตอเนื่องใชการวิเคราะหสถิติถดถอยเชิงซอนแบบ Ordinary Least Square (OLS) ผลการศึกษา
พบวา ทุนทางสังคมในระดับตางๆ ไมวาจะเปนระดับบุคคล (Individual), ระดับครอบครัว
(Family), และระดับชุมชน(Commodity) สงผลตอความสุขอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยังพบวา
ความสุขของบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวสงผลเชิงบวกตอความสุขของบุคคลนั้นๆ ดวยเชนกัน โดยถา
คนในครอบครัวมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีความรักใครซึ่งกัน และกัน ก็จะสงผลทําใหครอบครัวนั้น
มีความสุขมากขึ้นดวย งานศึกษาชิ้นนี้ยังไดนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญ สําหรับ
ภาครัฐในการสรางทุนทางสังคม ไดอยางเหมาะสม
เริงชัย ตันสุชาติ ไดทําการศึกษาเรื่อง ดัชนีวัดความสุข และความอยูดีมีสุขของประชากร
อําเภอสันทราย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความสุข และความอยูดีมีสุขในระดับบุคคลจากการ
ประเมินดวยตนเองเทียบกับนิยามของความสุขของชุมชน และศึกษาความสัมพันธระหวางระดับ
ความสุขที่ตัวอยางประเมินกับตัวแปรทางดานเศรษฐกิจ และสังคม วิธีการศึกษา ใชขอมูลจากการ
สุมตัวอยางจากประชากรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 ตัวอยาง ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบบังเอิญหรือเลือกตัวอยางตามความสะดวก วิเคราะหโดยใชเทคนิควิธีการทางเศรษฐมิติ
ที่ใชในการประมาณแบบจําลองที่ตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ และเรียงลําดับในการศึกษานี้
ใชคือ แบบจําลองโพรบิตแบบเรียงลําดับ (Ordered probit model) ผลการศึกษาพบวา เพศหญิงมี
ความสุขโดยเฉลี่ยมากกวาเพศชาย สถานภาพสมรสมีความสุขมากกวาสถานภาพโสด และหยาราง
หรือมาย และจากแบบจําลองโพรบิตแบบเรียงลําดับ แสดงใหเห็นวาตัวแปรเชิงปริมาณทาง
เศรษฐศาสตร อันไดแก รายได และการออม มีความสัมพันธทางบวกกับความสุข นอกจากนี้
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บทความนี้ยังแสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไมใชเศรษฐศาสตรเชนความอบอุนภายในครอบครัว สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิต และปญหาสังคมมีผลตอความสุข284
เริงชัย ตันสุชาติ และธรรญชนก คําแกว ไดทําการศึกษาเรื่อง ดัชนีวัดความสุข และ
ความอยูดีมีสุขของสมาชิกชุมชนในมูลนิธิโครงการหลวง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงดัชนีชี้วัด
ความสุข และความอยูดีมีสุขในระดับบุคคล ประเมินความสุข และความอยูดีมีสุขในระดับบุคคล
จากดัชนีชี้วัด และจากการประเมินดวยตนเอง และวิเคราะหปจจัยที่กําหนดความสุขและความอยูดีมี
สุขของสมาชิกชุมชนในมูลนิธิโครงการหลวง วิธีการศึกษา ใชขอมูลจากการสุมตัวอยางสมาชิก
โครงการหลวงจากศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง และทุงหลวง จํานวน 469 ตัวอยาง
วิเคราะหโดยใชเทคนิควิธีการทางเศรษฐมิติ เนื่องจากลักษณะคําตอบเกี่ยวกับการประเมินความสุข
ของตัวอยางมี 5 ทางเลือก และอยูในลักษณะเรียงลําดับจากนอยไปหามาก ดังนั้นการศึกษาหา
ความสัมพันธจึงใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติ คือ แบบจําลองโพรบิตแบบเรียงลําดับ (Ordered
probit model) จากนั้น คํานวณหาผลกระทบหนวยทายสุด (Marginal effect) ผลการศึกษาพบวา
ดัชนีความสุข และความอยูดีมีสุขประกอบไปดวย 6 หมวดคือ เศรษฐกิจ ครอบครัว สุขภาพ สังคม
และวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และสวัสดิการสังคม และธรรมาภิบาล โดยพบวากลุมตัวอยางให
น้ําหนักดัชนีชี้วัดหมวดเศรษฐกิจมากที่สุด แตเมื่อพิจาณาความแตกตางทางดานชนเผาพบวา ชนเผา
กะเหรี่ยงและมงจะใหความสําคัญกับครอบครัวมากที่สุด ซึ่งแตกตางจากชนเผามูเซอ และลีซอที่ให
ความสําคัญกับเศรษฐกิจมากที่สุด โดยความสุขเฉลี่ยที่ไดจากตัวชี้วัด และการประเมินดวยตนเองอยู
ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ จากการวิเคราะหปจจัยที่กําหนดความสุขในแตละระดับดวย
แบบจําลองโพรบิตแบบเรียงลําดับพบวา ดัชนีหมวดครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมมีนัยสําคัญทางสถิติ285
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เริงชัย ตันสุชาติ, ดัชนีวัดความสุข และความอยูดีมีสุขของประชากรอําเภอสันทราย
(เชียงใหม: คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ, 2551), 48.
285
เริงชัย ตันสุชาติ และธรรญชนก คําแกว, ดัชนีวัดความสุข และความอยูดีมีสุขของ
สมาชิกชุมชนในมูนิธิโครงการหลวง (เชียงใหม: ฝายวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง, 2551), 25.
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สรุป
การวิจัย ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งนี้ ผูวิจัยนําแนวคิดสุขภาพมาเปน
ปจจัยภายในแตละบุคคลที่กอใหเกิดความสุขในการทํางาน ซึ่งแนวคิดดานสุขภาพที่ใชในการศึกษา
ครั้งนี้ แบงออกเปน 3 องคประกอบ คือ
1. ความสุขทางกาย (Physical Health)
2. ความสุขทางใจ (Mental Health)
3. ความสุขทางสังคม (Social Health)
ในสวนการศึ กษาปจจัยภายในองคการที่กอใหเกิดความสุขในการทํา งานนั้น ผูวิจัยได
รวบรวมทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการสรางความสุขในการทํา งาน ประกอบดวยทฤษฎีแรงจูงใจในการ
ทํางาน กลุมทฤษฎีความพึงพอใจในการทํา งานและความผูกพันของพนักงาน ทฤษฎีคุณภาพชีวิต
การทํางาน แนวคิดความเครียดในการทางาน และทฤษฎีคุณลักษณะของงาน โดยนําแตละ
องค ป ระกอบย อยมาสัง เคราะหเป นกรอบในการศึ ก ษาปจ จัย ที่เ กี่ ยวกั บความสุข ในการทํา งาน
ประกอบดวย 4 มิติ คือ
1. สภาพแวดลอมในงาน (Work Environment) ไดแก ผูนําและการบริหาร โครงสราง
องคการและกฎระเบียบ สภาพแวดลอมทางกายภาพ การจายคาตอบแทน ความมั่นคงในงาน
2. คุณลักษณะของงาน (Work Itself) ไดแก ความสาคัญของงาน ความหลากหลายของงาน
เอกลักษณของงาน ความมีอิสระในการทํางาน การทราบผลสะทอนกลับจากงาน ความเหมาะสม
ของปริมาณงาน
3. ผลลัพธที่คาดหวัง (Desirable Outcome) ไดแก งานประสบผลสําเร็จ ความกาวหนาใน
อาชีพ การพัฒนาความสามารถ ความสมดุลในชีวิตการทํางาน
4. ความสัมพันธระหวางบุคคล (Relationship) ไดแก การไดรับการยอมรับ ความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
สวนตัวแปรตามที่ใชในการวัดระดับความสุขในการทํา งาน (Happiness at Work) นั้น
ผูวิจัยไดนําแนวคิดของ ไดเนอร (Diener) ซึ่งมีองคประกอบ 4 ดาน คือ
1. ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction)
2. ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction)
3. ความรูสึกทางบวก (Positive Affect)
4. ความรูสึกทางลบ (Negative Affect)
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ดัชนีค วามสุขในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน” มี วัตถุประสงคเพื่ อ ทราบ
1) องคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน 2) แนวปฏิบัติดัชนีความสุขในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการ
วิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology)1 ขั้น ตอนแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
research)และขั้ นตอนสุด ทายเป นการวิจั ย เชิ ง ปริม าณ(quantitative research) โดยใช โรงเรีย น
ประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปน
หนวยวิเคราะห (unit of analysis) เครื่องมือที่ ใชเป นแบบสอบถาม (questionnaire)เกี่ยวกั บ
องคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้ นพื้ นฐาน มีผูบริหาร ครู และกรรมการสถานศึ กษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูใหขอมูล การ
ดําเนินการวิจัยประกอบดวยขั้นตอนดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัย จึงกํา หนดขั้ นตอนดําเนิน การวิจัย เปน 3 ขั้นตอน คื อ 1) ขั้นตอนที่ 1 การ
จัดเตรียมโครงการวิจัย 2) การดําเนินการวิจัย 3) การรายงานผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดในแตล ะ
ขั้นตอน ดังนี้

1

Abbas Tahakkori and Charies Tedlie, Mixed Methodology : Combining
Qualitative and Quantitative Approaches (Thousand Oaks, Caliornia: Sage, 1998), 21–25.
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ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนขั้นตอนการเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยโดย
ผูวิจัยทําการศึกษารวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ องคประกอบความสุขในการทํา งานของขาราชการ
ครูในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ซึ่งรวบรวมจากเอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ ผลงานวิจัย วารสาร
เว็บไซตตางๆ แลวนํามาวิเคราะหหลักการ ทฤษฏีที่ เกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําเปน
โครงการวิจัยฉบั บรางแลวนําเสนอขอคําแนะนําและความเห็น ชอบจากอาจารยที่ป รึก ษา และ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ รับขอเสนอแนะมาปรับปรุง แกไขเปนโครงการวิจัยเสนอขอ
อนุมัติ หัวขอวิทยานิพนธตามขั้นตอนที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส จัย
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิ

การดําเนินการวิจัย เป นขั้ นตอนการศึ ก ษาวิเคราะห กํ าหนดกรอบแนวคิ ดที่ ไ ดจาก
การสังเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใชในการ
สรางและพัฒนาเครื่องมือ นําไปทดลองใช ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ แลวนํา เครื่องมือที่พัฒนา
แลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลที่ไดมาทดสอบความถูกตองวิเคราะหขอมูลและแปลผล
ขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 3 ขั้นตอน รายละเอียด ดังนี้
1. การศึกษาวิเคราะหตัวแปรเกี่ยวกับองคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ผูวิจัยกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1.1 ศึกษาสภาพปญหา ความตองการจําเปน องคประกอบความสุขในสถานศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน ศึกษาคนควา วิเคราะหเอกสาร บทความวิชาการ วารสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับ แนวคิด
เกี่ยวกับองคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
1.2 นําขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร (document analysis) มาสังเคราะห
(content synthesis) เปนองคความรูเกี่ยวกับองคประกอบความสุขในในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ใชเปนกรอบในการสรางแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview)
1.3 นํ า แบบสั ม ภาษณ แ บบกึ่ ง โครงสร า ง(semi-structured interview)ที่ ไ ด รั บ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึก ษาไปสัมภาษณผูเชี่ย วชาญ จํา นวน 5 คน โดยใชวิธีสัมภาษณแบบ
ปฏิสัม พั นธ( interactive interview)โดยผูวิจัย ใช วิธี คัดเลือกผูเ ชี่ ย วชาญแบบเจาะจง (purposive
method)ซึ่ ง ประกอบด ว ย 1) บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด า นความสุ ข /สุ ข ภาพจิ ต ของกระทรวง
สาธารณสุข 2) ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ผูบริ หารการศึก ษาซึ่ ง ผูวิจัย ใชวิธีก ารคัดเลื อกผูเชี่ ย วชาญและผูท รงคุณวุฒิ โดยมีเ กณฑ ก าร
คัดเลือกผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
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1.3.1บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด า นด า นความสุ ข /สุ ข ภาพจิ ต ของกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.3.1.1 สําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
1.3.1.2 เปนขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1.3.1.3 มีผลงานทางวิชาการเผยแพรสูสาธารณชน
1.3.1.4 เปนผูที่ไดรับการยอมรับในแวดวงดานดัชนีความสุข
1.3.2. ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.3.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
1.3.2.2 เปนผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3.2.3 เปนผูที่ไดรับการยอมรับในแวดวงประถมศึกษา
1.3.3. ผูบริหารการศึกษา มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.3.3.1 สําเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
1.3.3.2 เปนผูบริหารการศึกษาระดับกรมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.4 นํา บทสรุป ตัวแปรตา งๆ เกี่ ยวกั บ องคป ระกอบความสุข ในสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน ที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิมาสังเคราะห
(content synthesis) เพื่อนําไปสรางเปนขอคําถามในแบบสอบถามที่ใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
ตอไป
2. การพัฒนาเครื่องมือ และการสรางรูปแบบ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
2.1 นําตัวแปรที่เกี่ยวกับองคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ที่ไดจาก
ขั้นที่ 1 มาพัฒนาเปนเครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnares) ที่ใชเปนเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป
2.2 ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ วิ จั ย (tryout)โดยนํ า แบบสอบถามเสนอต อ
ผูเชี่ยวชาญ 5 คนเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(content validity)ดวยดัชนีความสอดคลอง
(IOC : Index of Item Objective Congruence) ซึ่งใชเกณฑในการพิจารณาคา IOC ที่มีคามากกวา 0.5
ขึ้นไป
2.3 ทดลองใชเครื่องมือการวิจัย โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับ
โรงเรียนประถมศึกษา 10 โรงเรียน โดยมีจํานวนผูใหขอมูลจํานวน 3 คนตอโรงเรียน ประกอบดวย
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ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ขาราชการครู 1 คน กรรมการสถานศึกษาที่ไมใชผูแทนครู 1 คน รวม
เปน 30 คน แลวนําขอมูล ที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability)ของแบบสอบถาม
ดวยการคํานวนคาสัมประสิทธิ์-แอลฟา (α-coefficient) ดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) 2 ซึ่งใชเกณฑในการพิจารณาที่มีคามากกวา 0.7 ขึ้นไป
2.4 นํ า แบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ ไ ปเก็ บ ข อ มู ล จากผู บ ริ ห ารครู ผู ส อนและ
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนระถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่ว
ประเทศ จํานวน 28,470 โรงเรียน โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster sampling)
ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 114 โรงเรียน ผูใหขอมูล 342 คน
3. การวิเคราะหขอ มูล ผูวิจัยกําหนดการวิเคราะหขอมูลไว ดังนี้
3.1 การวิเคราะห องคประกอบความสุข ในสถานศึ กษาขึ้นพื้นฐานผูวิจัยกํ าหนด
วิธีการดําเนินการวิจัย โดยรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory
factor analysis) เพื่อไดองคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
3.2 แปลงตัวแปรที่สังเกตไดใหเปนดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 จั ด ทํ า สนทนากลุม จั ด สนทนากลุ ม (Focus Group Discussion) เพื่ อ หา
แนวปฏิบัตติ ามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ยื น ยั น องค ป ระกอบดั ช นี ค วามสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยโดยสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
ผูวิจัยรวบรวมผลการิวเคราะหขอมูล สรุปขอคนพบที่ไดจากการวิจัย อภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะ จากนั้นจัดทํารางรายงานผลการวิจัยนําเสนอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความถู ก ตอง ปรับ ปรุง แก ไ ขข อบกพรอ งตามที่ คณะกรรมการผู ควบคุ ม วิท ยานิพ น
เสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปการ
ตอไป
รายละเอียดและขั้นตอนการวิจัย สามารถสรุปไดตามแผนภูมิที่ 2

Lee J. Cronbach, Essentials of psychological Tes, 4 th ed. (New York:
Harper&Row, 1984), 126.
2
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ขั้นตอนการดําเนินการ

กิจกรรม

ขั้นที่ 1

การศึกษา วิเคราะหเอกสาร
หลักฐานขอมูลและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ (documentary analysis)

การศึกษา วิเคราะห สังเคราะห
ตัวแปรดัชนีความสุขใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ
ขั้นที่ 2
การพัฒนาเครื่องมือ
และการศึกษาดัชนีความสุข
ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
2. นําแบบสอบถามไปทดลองใช
หาคาความเชื่อมั่น (สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค)
นําเครื่องมือไปใชกับกลุมตัวอยาง
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

- วิเคราะหองคประกอบโดยใชเทคนิคการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
(exploratory factor analysis) EFA
- แปลงตัวแปรที่สังเกตไดใหเปน
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย

ตัวแปรดัชนีความสุข
ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

จัดทําเครื่องมือวิจัย
โดยการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
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ขั้นที่ 3
การยืนยันแนวปฏิบัติดัชนี
ความสุขในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ผลลัพธ

จัดสนทนากลุม(Focus Group Discussion)โดย
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทราบแนวปฏิบัติใหเกิดผลตาม
ดัชนีความสุขในสถารศึกษาขั้นพื้นฐาน
การยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพืนฐาน โดยสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน

แบบสอบถาม
ดัชนีความสุข
ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

- องคประกอบความสุขใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สมการวิเคราะหความสุขใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ดัชนีความสุขและแนว
ปฏิบัตใิ นสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ดัชนีความสุข
ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ผู วิ จั ย จึ ง กํ า หนดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ซึ่ ง ประกอบด ว ย แผนแบบการวิ จั ย
ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed research) ที่มีการศึกษาองคประกอบ
ความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการนําตัวแปรซึ่งไดมาจากาการวิเคราะหเอกสารและการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิมาสรางเปนแบบสอบถามเพื่อสอบถามจากกลุมตัวอยาง เปนการสภาวการณ
โดยไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental, case study design) งานวิจัยสามารถสรุปเปน
แผนผังของแผนแบบ (diagram) การวิจัย ไดดังแผนภูมิที่ 3 ดังนี้
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เมื่อ

X

R หมายถึง กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
แบบสอบถามและตัวแปรที่เกีย่ วกับความสุขใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

แผนภูมิที่ 3 แสดงแผนแบบการวิจัย
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ประชากร
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิเคราะห และเก็บรวบรวมขอมูล แบงตามขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึก ษาคนควา ตัวแปรเกี่ ยวกั บ องคประกอบความสุขในสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน จาก
3 กลุมคือ 1) บุคคลที่รับผิดชอบงานดานความสุข/สุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 3 คน
2) ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 คน
3) ผูบริหารการศึกษา จํานวน 2 คน และ4) ศึกษานิเทศก 1 คน
ขั้ น ที่ 2 การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบความสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานผู วิ จั ย ใช
แบบสอบถามความคิด เห็น โดยประชากรในขั้ นนี้ คื อ โรงเรีย นประถมศึ ก ษา สังกั ดสํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ จํานวน 28,470 โรงเรียน
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและขนาดของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2557
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (1 – 120 คน)
ขนาดกลาง (121 – 300 คน)
ขนาดใหญ (301 ขึ้นไป)
รวม

จํานวนโรงเรียน
15,418
9,825
3,227
28,470

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, รายงานขอมูลจํานวนสถานศึกษาปการศึกษา
2557, เขาถึงเมื่อ27 มิถุนายน พ.ศ.2557, เขาถึงไดจากhttp://www.bopp-obec.info/home/wpcontent/uploads/2014/11/34_rm26dno2.pdf
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กลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยาง
ในการวิจัย ครั้ง นี้ ผูวิจัย ใช โรงเรียนประถมศึก ษาในสัง กั ดสํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหนวยการวิเคราะห(unit of anlysis) ผูวิจัยไดคํานวนขนาดกลุมตัวอยาง
ใชตารางประมาณการกลุมตัวอยางของยามาเน Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 90% และใหความ
คลาดเคลื่อนของผลการสุมไมเกินรอยละ 10(±10%) ซึ่งเปนที่ยอมรับ ไดกลุมตัวอยางจํานวน114
โรงเรียน3
เพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่เปนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามเปาหมายที่กําหนดผูวิจัยใชเลือกแบบแบงกลุม (cluster sampling) 4 โดยมี
วิธีดําเนินการ ดังนี้
1.เลือกกลุมตัวอยางตามโอกาสทางสถิติ (probability sampling)แบบแบงกลุม (cluster
sampling) ตามเขตตรวจราชการ คือ เขตตรวจราชการสวนกลาง และเขตตรวจราชการที่ 1-18 ทั่ว
ประเทศ รวมจํานวนทั้งสิ้น 19 เขตตรวจราชการ
2.เลือกสุมจังหวัดในแตละเขตตรวจราชการ โดยวิธีการสุมอยางงาย (simple random
sampling) เขตตรวจราชการละ 1 จังหวัด จํานวน 19 จังหวัด
3.สุมเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด ใชวิธีการสุมอยางงาย(simple random sampling)
จังหวัดละ1 เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 19 เขต
4.สุ ม โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ดสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน
ใช การสุมอย างง าย (simple random sampling)เขตละ 6 โรงเรียน ตามขนาดของสถานศึ กษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 2 โรงเรียน สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน 2 โรงเรียน และสถานศึกษา
ขนาดใหญจํานวน 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 114 โรงเรียน
5. สุมผูใหขอมูลโดยในแตละโรงเรียนกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามโรงเรียนละ 3
คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน 1 คน ขาราชการครู 1 คนและกรรมการสถานศึกษา 1 คนเปน
ผูใหขอมูล รวมผูใหขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 342 คน ดังที่แสดงไวในตารางที่ 5
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3

Taro Yamane, Statistics : An Introductory Analysis (New York : Harper &
Row Publishing,1967), 886.
4
พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (กรุงเทพฯ :
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540),
89-90.
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ตารางที่ 5 ประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูล จําแนกตามเขตตรวจราชการ
ที่

เขตตรวจ
ราชการ

1
2

สวนกลาง
1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

18

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

พระนครศรีอยุธยา
ชัยนาท
สมุทรปราการ
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ
นครศรีธรรมราช
ตรัง
สงขลา
ชลบุรี
อุดรธานี
สกลนคร
ขอนแกน
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
เชียงใหม
นาน
พิษณุโลก
อุทัยธานี

สํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
1
1

จํานวนกลุม
ตัวอยาง

จํานวน
ผูใหขอมูล

6
6

18
18

1

6

18

2

6

18

1

6

18

1

6

18

3

6

18

2

6

18

3

6

18

2

6

18

4

6

18

1

6

18

1

6

18

2

6

18

1

6

18

4

6

18

1

6

18

2

6

18

2

6

18

114

342
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รวมทั้งสิ้น
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ ใชใ นการวิจัย ครั้งนี้ป ระกอบดวย ตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ศึ กษาซึ่ง มี
รายละเอียด ดังนี้
1.ตัวแปรพื้นฐาน คือตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน และประสบการณการทํางานในตําแหนงหนาที่
ปจจุบัน
2.ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา คื อ ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ องค ป ระกอบความสุ ข ในสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งมาจากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบความสุขใน
สถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานองคประกอบความสุขใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัย 2 ประเภท คือ
1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview)
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires)
การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
ในการวิจั ยครั้ งนี้ ผู วิ จัยได สร างเครื่ องมื อสํ าหรั บใช ในการวิจั ย คื อ แบบสอบถาม
(questionnaires)โดยมีขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาคนควาตัวแปรเกี่ยวกับ ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใช
แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview)โดยดําเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบ
ความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) จากตํารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวกับองคประกอบความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนํามา
สรางแบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง(semi-structured interview)
1.3 นําแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview)ที่จัดสรางขึ้น
เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาตรวจสอบ และแกไขตามขอเสนอแนะ
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1.4 นําแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview)ไปสัมภาษณ
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ทั้งนี้ผูวิจัยมีวิธีเลือกแบบเจาะจง(purposive method) ซึ่ง
เปนผูมีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด
ขั้นที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือ สําหรับเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความ
คิ ด เห็ น (opinionnaires)ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การสร า แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ องค ป ระกอบความสุ ข ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดําเนินการสราง ดังนี้
2.1 ศึกษาวิเคราะห สังเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2สร า งแบบสอบถามข อ เท็ จ จริ ง ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ให ค รอบคลุ ม องค ป ระกอบ
ความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูวิจัยสรางข อคําถามจากตัวแปรที่ไดจากการสรุปผลการ
วิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
2.3นําแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires)ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอใหอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาเห็นชอบ
2.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็น ที่ ผูวิจัย สรา งขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(content validity) แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองโดย
การวิเคราะหคา IOC (Index of Item-Objective Congruence) ของแบบสอบถามเปนรายขอ พิจารณา
เลือกข อคํ า ถามที่มีคา IOC มากกวา 0.50 ขึ้นไป ปรั บ ปรุง แบบสอบถามตามข อ เสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ และคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดขอคําถามที่สามารถนําไปใชได
จํานวน 140 ขอ
2.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไป
ทดลองใช (try out) กับโรงเรียนประถมศึกษา 10 โรงเรียน โดยมีจํานวนผูใหขอมูลจํานวน 3 คนตอ
โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรีย น 1 คน ขา ราชการครู 1 คนและกรรมการสถานศึก ษา
1 คน รวมเปน 30 คน แลวนําขอมูล ที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามดวยการคํานวนคาสัมประสิทธิ์-แอลฟา (α-coefficient) ดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 5 ซึ่งใชเกณฑในการพิจารณาที่มีคามากกวา 0.7 ขึ้น
ไป คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ .968
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Lee J. Cronbach,Essentials of psychological Tes, 4 th ed. (New York:
Harper&Row, 1984),126.
5
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2.6 นํ า แบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ ไ ปเก็ บ ข อ มู ล จากกลุม ตั ว อย า ง คื อ โรงเรี ย น
ประถมศึก ษาสัง กัดสํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน จํานวน 114 โรงเรีย นโดยมี
จํานวนผูใหขอมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบดวย 1) ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน 2) ขาราชการครู
1 คน และ 3) กรรมการสถานศึกษา 1 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 342 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนการวิจัยที่กําหนดไว ดังนี้
1.การเก็บรวบรวมขอมูล จากการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) เปนเครื่องมือดําเนินการดังนี้
1.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือราชการถึง
ผูเชี่ยวชาญ ขอเขาสัมภาษณ
1.2 ดําเนินการสัมภาษณตามที่ผูวิจัยไดนัดหมาย
1.3 สรุปประเด็นสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณ
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถาม (opinionnares) เปน
เครื่องมือ ดําเนินการดังนี้
2.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อทําหนังสือราชการถึง
สถานศึ ก ษาที่ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งส ง แบบสอบถามด ว ยตนเองและทางไปรษณี ย โ ดยขอความ
อนุเคราะหรวมมือใหผูแทนของแตละโรงเรียนรวบรวมแบบสอบถามจากผูใ หขอมูลสงกลับคืน
โดยผูวิจัยไปรับเองและสงกลับทางไปรษณีย ขอเก็บขอมูลตามเครื่องมือที่สงไป
2.2 จํา แนกแบบสอบถามตามกลุม ผูตอบ สถานศึก ษาและจัง หวัด โดยพิจารณา
ความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน
2.3 วิเคราะหขอมูลและจัดทํารายงานผลการวิจัยตอไป
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีการวิจัย ผูวิจัยรวบรวมขอมูล
ทุกขั้นตอนและนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะห สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใชวิธีวิเคราะหขอมูลดวยความถี่
(frequency) และคารอยละ(percentage)
2. การวิเคราะหองคประกอบความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังนี้
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2.1 การวิเคราะหเนื้อหา(content analysis) ที่ไดจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ ย วข อ ง และวิ เ คราะห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยนํ า ข อ มู ล มาสรุ ป เป น
ตัวแปรที่ศึกษา
2.2 การวิเคราะหคะแนนคําตอบของผูตอบแบบสอบถามใชวิธีการวิเคราะหขอมูล
ดวยคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอและในภาพรวม และวิเคราะห คา
ระดับคําตอบของผูตอบแบบสอบถาม โดยนําคาเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท
(Best) ดังนี6้
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง การปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
2.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํา รวจ (exploratory factor analysis) ผูวิจัยได
ตรวจสอบจํานวนแบบสอบถามที่เหมาะสมที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบซึ่งจํานวนที่มากกวา
3.00 อยูในเกณฑดี7 และสอดคลองกับ ทาบาชนิคและไฟเดล (Tabachnick and Fidell) ที่ยืนยันวา
การวิเคราะหองคประกอบ ตองมีตัวอยางจํานวนอยางนอย 300 ตัวอยาง8
การวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบความสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ใช ส ถิ ติ วิ เ คราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) สกัดดวยเทคนิคการวิเคราะห
องคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) และหมุนแกนขององคประกอบแบบตั้ง
ฉาก (orthogonal rotation) ดวยวิธีโพรแมกซ (promax rotation) โดยขอตกลงเบื้องตนในการวิจัย
ครั้งนี้ใชเกณฑคัดเลือกตัวแปรที่มีคาน้ําหนัก องคประกอบ(factor loading) ที่ 0.55 ขึ้นไปซึ่งเปนคา
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John W.Best Reseach in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentic– Hill
Inc., 1970), 190.
7
A. L. Comrey and Lee. H.B., A First Course in Factor Analysis, 2nd ed.
(Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates. Publishers, 1992), 217.
8
Barbara G.T. Tabachnick and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics (New
York : Harper & Row Publishing, 2001),588.
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น้ําหนักที่มีนัยสําคัญในการปฏิบัติ (practically significant)9 คาไอเกน (eigenvalues) มากวา 1 ซึ่ง
เปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวาง และมีตัวแปรในแตละองคประกอบจํานวน 3 ตัวแปร ขึ้นไปตาม
เกณฑของไคเซอร (Kaiser’s Criterion) 10สถิติที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบ ประกอบดวย
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequace (KMO) และ Bartlett’sTest of Sphericityให
วัดความเหมาะสมของขอมูลวาเหมาะสมที่จะใชการวิเคราะหองคประกอบหรือไม ซึ่งไคเซอรและ
ไรซ (Kaiser and Rice) ไดทําการศึกษาคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling
adequace) ในการวัดความเหมาะสมของขอมูลวาควรใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบหรือไม
และสรุปไดวาถาคา KMO t 0.8 แสดงวาขอมูลชุดนั้นสามารถใชการวิเคราะหองคประกอบไดดี
นอกจากนี้ การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยคาสถิติทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test
มีนัยสําคัญทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05) แสดงวาเมทริกซสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ มี
ความสัมพันธกัน ดังนั้ขอมูลที่ไดจึงมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหองคประกอบ11
2.4 แปลงตัวแปรที่สังเกตไดใหเปนดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.การยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 นําองคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดจากการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ(exploratory factor analysis) จัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
เพื่อทราบแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ ในสถานศึกษาและหนวยงานดานการศึกษา จํานวน 8 คน ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธซึ่งผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง
(purposive method)
3.2 การยื นยั นแนวปฏิบั ติดัชนีความสุขในสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน ที่ ไ ดจ ากการ
จัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) มาตรวจสอบยืนยัน แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัช นี
ความสุขในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานโดยสอบถามผูเชี่ย วชาญ 5 ทา นผูวิจัยใช วิธีการคั ดเลือก
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A. L. Comrey and Lee. H.B., A First Course in Factor Analysis, 2nd ed.
(Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates. Publishers, 1992), 625.
10
Kaiser, cited in Barbara G. Tabachnik and Linda S. Fidell, Using Multivariate
Statistics (New York : Harper&Row Publishers, 2001), 588.
11
กัลยา วานิชยบัญชา, การวิเคราะหตัวสถิติชั้นสูงดวย SPSS (กรุงเทพฯ: ธรรมสาร
จํากัด, 2550), 262–263.
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ผูเชี่ยวชาญแบบเจาะจง(purposive method) แลวนําแนวปฏิบั ติให เกิดผลตามดัช นีความสุขใน
สถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน ที่ไ ดเสนอตอผูเชี่ ยวชาญ เพื่ อตรวจสอบยื นยั น ความถูก ตองครอบคลุม
(accuracy standards) ความเหมาะสม (propriety standards) ความเปนไปได (feasibility standards)
และความเปนประโยชน (utility standards) ของกลยุทธ12 และขอคิดเห็นอื่นๆ แลวผูวิจัยทําการ
รวบรวมขอมูลและสรุปผล
สรุป
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การวิจัยเรื่อง “ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1)
ทราบองคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน 2) แนวปฏิบัติดัชนีความสุขในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการ
แบบผสมผสาน (mixed methodology)13 ขั้นตอนแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ(qualitative research)
และขั้นตอนสุดทายเปนการวิจัยเชิงปริมาณ(quantitative research) โดยใชโรงเรียนประถมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยวิเคราะห (unit
of analysis) โดยการวิจัยครั้งนี้ ใชกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร ขาราชการครูและกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 114 โรงเรียน
เลือกกลุมตัวอยางตามโอกาสทางสถิติ (probability sampling) แบบหลายขั้นตอน14 (multi - stage
sampling) โดยเริ่มเลือกแบบแบงกลุม (area or cluster sampling) คือ เขตตรวจราชการสวนกลาง
และเขตตรวจราชการที่ 1-19 ทั่วประเทศ รวมจํานวนทั้งสิ้น 20 เขตตรวจราชการ การสุมจังหวัดใน
แตละกลุม ใชการสุมอยางงาย (simple random sampling)เปนจังหวัดในแตละเขตตรวจราชการ เขต
ตรวจราชการละ 1 จังหวัด การสุมเขตพื้นที่การศึกษา โดยใชวิธีการสุมอยางงาย (simple random
G.F. Madaus, M.S. Scrivien, and D.I. Stufflebeam, Evaluation Education Model
Viewpoint on Education and Human Service Evaluation (Boston: Kluwer Nijhff, 1983), 399402.
13
Abbas Tahakkori and Charies Tedlie, Mixed Methodology : Combining
Qualitative and Quantitative Approaches (Thousand Oaks, Caliornia : Sage, 1998), 21 – 25.
14
พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (กรุงเทพฯ :
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540),
89 - 90.
12
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sampling) จังหวัดละ 1 เขต การสุมสถานศึกษา ใชการสุมอยางงาย (simple random sampling) เขตละ
6 โรง ตามขนาดของสถานศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 2 โรง สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวน
2 โรง และสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 2 โรง ไดจํานวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 114 โรงรวมผูให
ขอมูล จํานวนทั้ ง สิ้น 342 คน โดยมี จํานวนผูใ หข อมูล จํานวน 3 คนตอโรงเรีย น ประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ขาราชการครู 1 คน และกรรมการสถานศึกษา 1 คน กลุมตัวอยางไดจาก
วิธีการเลือกแบบแบ งชั้น (stratified random sampling) เครื่องมื อที่ใ ชเก็ บรวบรวมขอมู ล เป น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) ผูวิจัยพัฒนามาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการคนควาเกี่ยวตัวแปรองคประกอบ
ความสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยการสัม ภาษณ ผูเ ชี่ ย วชาญ การวิเ คราะหอ งค ป ระกอบ
ความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยใช แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires) สอบถาม
ผูบริหารโรงเรียน ขาราชครูและกรรมการสถานศึกษาโดยแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน
แลวนําขอมูล ที่ไดรับมาทําการวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชประกอบดวย ความถี่
รอยละ คา เฉลี่ ย เลขคณิต และ สว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิเ คราะหองค ประกอบเชิ ง สํ า รวจ
(exploratory factor anylysis) แลวแปลงตัวแปรที่สังเกตุไดใหเปนดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อหาแนวปฏิบัติความสุขในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และยืนยันดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยวิธี สอบถามผูทรงเชี่ยวชาญ จํานวน
5 ทาน
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ทราบ 1) องคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน 2) ทราบแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ3) เพื่อ
ยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการวิจัยแบบผสมผสาน
(mixed methodology) ขั้นตอนแรกเปนการวิจัยเชิง คุณภาพ(qualitative research)และขั้นตอน
สุดท ายเป น การวิจัย เชิง ปริมาณ(quantitative research) โดยใช โรงเรีย นประถมศึ ก ษาในสัง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนว ยวิเคราะห (unit of
analysis) ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 ตอน ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 องคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การวิเคราะหเอกสาร (content analysis)
2. การสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview)
3. การวิเคราะห องคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ผูวิจัยกําหนด
วิธีการดําเนินการวิจัยโดยรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory
factor analysis) เพื่อไดองคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ตอนที่ 2 แนวปฏิบัตใิ หเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. แปลงตัวแปรที่สังเกตไดใหเปนดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.จัดทําสนทนากลุมจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อหาแนวปฏิบัติ
ใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ยืนยันองคประกอบดัชนีความสุข ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยโดยสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน
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ตอนที่ 1 องคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การวิเคราะหเอกสาร (content analysis)
วิเคราะห หลัก การแนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจัย และข อค นพบตา งๆที่ เกี่ ยวข องกั บ ดัช นี
ความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ สรุปผลการ
วิเคราะหเอกสาร รายละเอียด ดังตารางที่ 6
2. การสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview)
ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน 9 คน โดยใช วิ ธี สั ม ภาษณ แ บบ
ปฏิ สัม พั น ธ( interactive interview)โดยผู วิจั ย ใช วิ ธีคั ดเลือ กผู เ ชี่ย วชาญแบบเจาะจง(purposive
sampling) ซึ่ ง ประกอบด ว ย1) บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด า นความสุ ข /สุ ข ภาพจิ ต ของกระทรวง
สาธารณสุข 2) ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ผูบริหารการศึกษา สรุปผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ รายละเอียด ดังตารางที่ 7
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กฤติน กุลเพ็ง

ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

วิทยา นาควัชระ

ประเวศ วะสี

พระพรหมคุณาภรณ์

Di Tella et al.

สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Herzberg (1959)

Veblen(1899)

Frey and Stutzer

Aristotle

Ketchian,2005
Kjeruft, 2007b
Gavin and Mason

Warr (2007)

การที่บุคคลมีความพอใจในสิ่งที่ตนเป็น และกระทาอยู่
มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิตสอดคล้องกับความ
เป็นจริง
สามารถกระทาได้ตามความตั้งใจ สมเหตุสมผล
เข้าใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่เป็นต้องปรับตัว
การที่บุคคลได้กระทาในสิ่งที่ตนรักและชอบ
พอใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
มีความสุขเมื่องานที่กระทาสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
งานทาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขกับสิ่งที่ดี รื่นรมย์
หรรษา สนุกสนานกับการทางาน ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบาน
ใจได้เสมอ

Lu and Shih (1997)

1
2

Manion (2003)

ตัวแปร
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กฤติน กุลเพ็ง
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10 ในขณะทางานเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่ตนกระทา รับรู้ถึง
 

ความดีงาม และคุณประโยชน์ของงานที่กระทา
11 บุ ค ลากรร่ ว มกั น ท างานเกิ ด สั ง คมการท างานขึ้ น เกิ ด
 
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน
12 ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนทนา
 
พูดคุยอย่างเป็นมิตรให้การช่วยเหลือ
13 ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานเกิดมิตรภาพระหว่าง

การปฏิบัติงานกับบุคลากรต่าง ๆ
14 ได้รับ ความเชื่ อถือจากผู้ร่วมงานได้ รับ การยอมรับจาก
 
ผู้ร่วมงาน
15 ได้รับความเชื่อถือจากผู้บังคับบัญชาในการทางาน

16 ได้รับความคาดหวังที่ดีและความไว้วางใจในการทางาน


Ketchian,2005
Kjeruft, 2007b
Gavin and Mason

Warr (2007)

Lu and Shih (1997)
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17
18
19



 

กฤติน กุลเพ็ง
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ประเวศ วะสี

พระพรหมคุณาภรณ์

Di Tella et al.

สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Herzberg (1959)

Veblen(1899)

Frey and Stutzer

Aristotle

Ketchian,2005
Kjeruft, 2007b
Gavin and Mason

Warr (2007)

Lu and Shih (1997)
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การมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ
การรู้จักใช้ชีวิตเป็นสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
ต้องรู้จักการผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตไม่
ว่าจะเป็นการทางาน
20 การได้เรียนรู้ พัฒนาสมองตัวเองจากแหล่งต่าง ๆ นาไปสู่
ความเป็นมืออาชีพ และความก้าวหน้าในการทางาน
21 ความศรัทธาศาสนา และศีลธรรมในการดาเนินชีวิต
22 รู้จักเก็บรู้จักใช้เงินไม่เป็นหนี้
23 การมีครอบครัวที่ดีอบอุ่นและมั่นคง
24 สังคมดีมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อคนในชุมชน
25 การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอันเป็นที่รัก
26 การดื่มด่าไปกับความงามของธรรมชาติ

Manion (2003)
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34
35
36
37

กฤติน กุลเพ็ง
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วิทยา นาควัชระ

ประเวศ วะสี

พระพรหมคุณาภรณ์

Di Tella et al.

สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Herzberg (1959)

Veblen(1899)

Frey and Stutzer

Aristotle

Ketchian,2005
Kjeruft, 2007b
Gavin and Mason

Warr (2007)

ความซื่อสัตย์จากพวกพ้อง และบุคคลในครอบครัว
การมีชีวิตที่เป็นอิสระ
การอยู่ในสังคมที่มีความปลอดภัย
การมีเพื่อนดี
การมีความภาคภูมิใจในชีวิต
นโยบายสาธารณที่ดีที่สุด
การกระทาที่ถูกต้องตามจริยธรรมเป็นสิ่งที่สร้างความสุข
มากที่สุด
มีปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตที่เพียงพอ
มีชุมชนเข้มแข็ง
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีความยุติธรรม

Lu and Shih (1997)

27
28
29
30
31
32
33

Manion (2003)

ตัวแปร
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กฤติน กุลเพ็ง
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Warr (2007)

Lu and Shih (1997)

38
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40
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43
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มีสันติภาพ
มีเมตตากรุณา
ความสามารถที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ
การเลือกดาเนินชีวิตของแต่ละปัจเจกบุคคล
ความมีอิสระที่บุคคลสามารถเลือกหาในการดารงชีวิต
อายุ เป็นปัจจัยที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล มี
ความสัมพันธ์กับพัฒนาการทาง

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม ของแต่ละ
บุคคล มีส่วนส่งเสริม ความสุขในการทางาน
44 ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
45 การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
46 เมือ่ ผลงานสาเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจ

Manion (2003)

ตัวแปร

Diener (2000)

ข้อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Jeremy Bentham

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (content analysis) (ต่อ)

198

56

กฤติน กุลเพ็ง

ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

วิทยา นาควัชระ

ประเวศ วะสี

พระพรหมคุณาภรณ์

Di Tella et al.

สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Herzberg (1959)

Veblen(1899)

Frey and Stutzer

Aristotle

Ketchian,2005
Kjeruft, 2007b
Gavin and Mason

Warr (2007)

Lu and Shih (1997)

ปลาบปลื้มในผลสาเร็จของงานนั้น ๆ
การได้รับการยอมรับนับถือผู้บังคับบัญชา
การได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อน
การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้มาขอรับคาปรึกษา
การได้รับการยอมรับนับถือจากจากบุคคลในหน่วยงาน
การยกย่องชมเชยแสดงความยินดี
การให้กาลังใจ
การยอมรับในความสามารถ
เมื่อได้ทางานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสาเร็จการ
ยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสาเร็จในงานด้วย
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติน่าสนใจ

Manion (2003)

47
48
49
50
51
52
53
54
55

Diener (2000)

ตัวแปร












198

ข้อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

Jeremy Bentham

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (content analysis) (ต่อ)

199

57

กฤติน กุลเพ็ง
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199

งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท้าทายให้ลงมือ
ทา
58 งานที่มีลักษณะสามารถกระทาได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดย
ลาพังแต่ผู้เดียว
59 พึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบ
งานใหม่ ๆ
60 มีอานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ไม่มีการตรวจ
หรือควบคุมอย่างใกล้ชิด
61 มีอานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ไม่มีควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด
62 ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น
63 บุคคลในองค์การ มีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่ม

Manion (2003)
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64
65
66

กฤติน กุลเพ็ง

ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

วิทยา นาควัชระ

ประเวศ วะสี

พระพรหมคุณาภรณ์

Di Tella et al.

สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Herzberg (1959)

Veblen(1899)

Frey and Stutzer

Aristotle

Warr (2007)

Lu and Shih (1997)

Ketchian,2005
Kjeruft, 2007b
Gavin and Mason
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บุคคลในองค์การ มีโอกาสได้รับการฝึกอบรม
เงินเดือนเป็นที่พอใจของบุคลากรที่ทางาน
การเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น ๆ เป็นที่พอใจ
ของบุคลากรที่ทางาน
67 โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต
68 บุคคลสามารถได้รับ ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
69 การที่บุคคลได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่งภายใน
หน่วยงาน
70 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
71 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา
72 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
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กฤติน กุลเพ็ง
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สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
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การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจา ที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
74 สามารถทางานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดี
75 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่
ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี
76 นโยบายและการบริการ (Company Policy and
Administration) หมายถึง การจัดการและการบริหารของ
องค์การ
77 การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ
78 สภาพการทางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพ
ทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ
79 ชั่วโมงการทางาน
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80
81
82
83

กฤติน กุลเพ็ง
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Di Tella et al.

สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Herzberg (1959)
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Kjeruft, 2007b
Gavin and Mason

Warr (2007)

Lu and Shih (1997)
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อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ความเป็นอยู่ส่วนตัว
เงินเป็นคุณค่าที่แสดงถึงความสาเร็จและฐานะทางสังคม
ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่ได้รับจากงานใน
หน้าที่
84 การที่บุคคลถูกย้ายไปทางานในที่แห่งใหม่ซึ่งห่างไกล
จากครอบครัวทาให้ไม่มีความสุข
85 ไม่พอใจกับการทางานในที่แห่งใหม่
86 ความมั่นคงในการทางาน (Security) หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการทางาน
87 ความยั่งยืนของอาชีพ
88 ความมั่นคงขององค์การ
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วิธีการปกครองบังคับบัญชา
ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการทางาน
ความยุติธรรมในการบริหาร
การบริโภคของบุคคลในการตอบสนองความต้องการ
สูงสุด เพื่อเป็นการยกระดับสถานะทางสังคมให้กับ
ตนเอง
93 กระบวนการในการคิด การตัดสินใจ
94 บุคคลจะมีแนวโน้มที่จะตั้งความคาดหวังของตนเองให้
สูงขึ้นเมื่อบุคคลทางานหนึ่งสาเร็จ
95 การปรับตัวและการเปรียบเทียบรายได้ของตนเองกับ
รายได้ของผู้อื่นในสังคม
96 บุคคลมีความต้องการระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
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การมีงานทา
การมีอายุในวัยเกษียณ
การมีรายได้สูง
การที่กาลังศึกษา
การมีสถานะแต่งงานและอยู่ด้วยกัน
การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติภายในประเทศ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปัญญา
ดารงชีวิตเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การบริหารเวลาอย่างเหมาะสม จะช่วยให้การทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
107 คิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิม คิดอย่างมีเหตุผล
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108 หลังเลิกงานแล้วควรได้พักผ่อนหย่อนใจบ้าง
109 การรูจ้ ักยืนยันสิทธิของตน
110 การสร้างเข้มแข็งทางจิตใจโดยสร้างความเชื่อมั่นให้
ตนเอง
111 การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม
112 การออกกาลังกาย เมื่อรู้สึกเครียดจากการทางาน
113 มีความสุขจากการที่คนอื่นยอมเสียสละ
114 บรรลุเป้าหมายในชีวิตหรือพยายามให้ดีที่สุด และได้
รับคาวิจารณ์ที่ตนปรารถนา
115 ความมีคุณธรรม
116 ความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่
117 ความรักเพื่อนมนุษย์
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118 การมีความสุขในการทางานทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
119 ความเชือ่ มั่นและความยึดมั่นผูกพันที่บุคคลมีให้กับงาน
120 ความสุขทาให้ความสับสนจากความเครียดและความไม่
แน่นอนลดลง
121 บุคคลจะหยุดความหวาดกลัวต่อผลที่ตามมาจากการ
แก้ปัญหา
122 ความสับสนจากความเครียดและความไม่แน่นอนลดลง
123 รู้สึกดีเมื่อได้ทางานอย่างดีที่สุด
124 การมีความสุขในการทางานทาให้ลูกค้าได้รับ
ประสบการณ์ความสุข
125 การมีความสุขในการทางานทาให้ลดการขาดงานและ
การลาป่วย
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Herzberg (1959)

Veblen(1899)

Frey and Stutzer

Aristotle

Ketchian,2005
Kjeruft, 2007b
Gavin and Mason

Warr (2007)

บุคคลมีพลังงานพร้อมที่จะทางานในสิ่งที่รัก
การมีความสุขในการทางานทาให้การสื่อสารดีขึ้น
การมีความสุขในการทางานส่งเสริมการทางานเป็นทีม
การส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขเป็นการเพิ่มความ
เข้มแข็งให้ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
การมีความสุขในการทางานทาให้ความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การเพิ่มขึ้น
รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
ได้ทางานที่มีคุณค่าให้แก่องค์การ
การมีความสุขในการทางาน ทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ใน
การจัดการ
ผู้คนไม่ได้ถูกจูงใจด้วยเงินเสมอไป

Lu and Shih (1997)

126
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129
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135 ถูกดึงดูดด้วยความผูกพันที่บุคคลมีต่องาน ทาให้องค์การ
เป็นผู้นาในการแข่งขัน
136 การมีความสุขในการทางานทาให้องค์การได้รับผลกาไร
สูง
137 การมีความสุขในการทางานทาให้วิสัยทัศน์ขององค์การ
เป็นจริง
138 การมีความสุขในการทางานทาให้องค์การเป็นที่รู้จักของ
สังคม
139 การมีความสุขในการทางานทาให้บุคลากรเอาใจใส่ใน
การทางาน
140 มีแรงจูงใจในการทางาน
141 บรรยากาศในการทางานดี
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142 คุณภาพของงานพัฒนาขึ้นจากทัศนคติที่ดี
143 การมีความสุขในการทางานส่งเสริมการบังคับบัญชา คน
ที่มีความสุขไม่ต่อต้านการบริหารจัดการ
144 การมีความสุขในการทางานทาให้เพิ่มคุณค่าการเป็นผู้นา
145 การมีความสุขในการทางานทาให้มีความสุขต่อเนื่องที่
บ้าน
146 การมีความสุขทาให้บุคคลมีสภาพจิตใจที่แข็งแรง
147 การที่บุค คลมีความสุขที่ บ้า นทาให้เขาได้พั กผ่อนอย่าง
เต็มที่และพร้อมที่จะทางานในวันใหม่
148 การมีความสุขในการทางานทาให้การควบคุมอารมณ์ดี
ขึ้น
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ทักษะในการปรับตัวดีขึ้น
ควบคุมตนเองได้ดีขึ้น
ทาให้มีความฉลาดทางอารมณ์
การมี ค วามสุ ข ในการท างานเพิ่ ม ความสนใจในการ
ทางาน
ทาให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้น
การมีความสุขในการทางานทาให้บุคคลรักงาน
ความสุขในการทางานทาให้สิ่งแวดล้อมในการทางานดี
ทาให้รักในสิ่งที่เขาทา
ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกรักงานของตนเอง
การมีความสุขในการทางานให้คุณค่ากับตาแหน่งที่
บุคคลดารงอยู่

Lu and Shih (1997)
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ทาให้รู้สึกถึงคุณค่าในสถานะตาแหน่งในการทางาน
รู้สึกดีเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
การมีความสุขในการทางานทาให้มีความรู้สึกปลื้มใจ
ทาให้บุคคลรู้สึกดีกับตัวเอง ที่ได้ทาสิ่งที่ดีให้กับองค์การ
เป็นการสร้างความแตกต่าง
คนที่มีความสุขในการทางานมีพลังงานมากกว่า และ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกสิ่งที่ทา
เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี คิดในทางบวก ซึ่งการมองโลก
ในแง่ดีทาให้ประสบความสาเร็จและสร้างผลงาน
ไม่ขาดงาน เนื่องจากการทางานทาให้บุคคลมีความสุข
มักมีความวิตกกังวลน้อยในการทางานผิดพลาด

Lu and Shih (1997)
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166 ความมีอิสระคือบุคคลมีความสามารถที่คิดและเลือกใน
สิ่งที่ต้องการ
167 อานาจเสรีภาพในการตัดสินใจ ทาให้ตนมีความพึงพอใจ
ในชีวิต
168 สามารถควบคุมและกาหนดการกระทาของตนให้
ตอบสนองความสุขของตน
169 ความรู้เป็นผลสาคัญในการตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการได้
ถูกต้อง
170 มีจิตใจปรารถนาที่อยากช่วยเหลือ อยากทาประโยชน์
ให้กับคนอื่น
171 ความงามหรือความสุนทรีย์ จิตใจที่มีความงาม จิตใจที่
คิดและรับรู้สิ่งต่าง ๆ

Manion (2003)

ตัวแปร

Diener (2000)

ข้อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (content analysis) (ต่อ)
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การเจริญสติ หรือการทาสมาธิเป็นสุขสงบ
ความคิดฝันจินตนาการและความหวังดี
ความเชื่อและความศรัทธาที่ดีต่อชีวิต
ความขยัน
รู้จักวิเคราะห์จุดดีและจุดด้อยของตนเอง
ความคิดที่เหมาะสมถูกต้องทั้งในยามชนะและล้มเหลว
การลดความกลัว ลดความอาย
การสร้างมิตร สร้างพวก
ฉลาด มีลักษณ์ผู้นาในทุกสถานการณ์
ความกตัญญู กตเวที
การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
การมีบุคลิกดี มีมาดดี

กฤติน กุลเพ็ง

ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

วิทยา นาควัชระ

พระพรหมคุณาภรณ์

Di Tella et al.

สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Herzberg (1959)

Veblen(1899)

Frey and Stutzer

Aristotle

Ketchian,2005
Kjeruft, 2007b
Gavin and Mason

Warr (2007)

Lu and Shih (1997)

Manion (2003)

ประเวศ วะสี
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172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

ตัวแปร

Diener (2000)
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Jeremy Bentham

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เอกสาร (content analysis) (ต่อ)

ข้อ

184
185
186
187
188
ตัวแปร

การมีจิตใจจดจ่อแน่วแน่
การมวินัยในตนเอง
ความเป็นคนใจกว้าง
ความถ่อมตน
การไม่ยอมเสียเวลามากนักกับสิ่งที่ไม่ดี
และคนที่ไม่ดีกับเรา

ม
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ลาง
ก
ั
น
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ส
กฤติน กุลเพ็ง

ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

วิทยา นาควัชระ

ประเวศ วะสี

พระพรหมคุณาภรณ์

สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Di Tella et al.

Herzberg (1959)

Veblen(1899)

Frey and Stutzer

Jeremy Bentham

Aristotle

Ketchian,2005
Kjeruft, 2007b
Gavin and Mason

Warr (2007)

Lu and Shih (1997)

Manion (2003)

Diener (2000)
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8

มีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งหน้าที่การงานได้สูงขึ้นตามลาดับ





9
10

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ทาการวิจัยหรือเสนอผลงานทางวิชาการ
ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไป




11

บุคคลในหน่วยงานให้การยอมรับความคิดเห็นของท่าน



ดร.สยาม สุ่มงาม



ดร.สุริยะ รูปหมอก






ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์

ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์















ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์




ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน

ได้ปฏิบัติงานในสิ่งที่ควรปฏิบัติ
ขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีอุปสรรคสามารถแก้ไขได้โดยไม่รู้สึกท้อ
ปฏิบัติงานได้สาเร็จเรียบร้อยตามแผนและเวลา
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
งานที่ปฏิบัติอยู่นาไปสู่ความก้าวหน้า
มีโอกาสหาประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติม
มีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่สาคัญ
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ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์

ตัวแปร

ดร.ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง

ข้อ
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ดร.ปริทัศน์ เจริญช่าง
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ดร.สยาม สุ่มงาม

ดร.สุริยะ รูปหมอก

 

ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์



ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์

ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์







ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์














ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน

ได้รับการยกย่องชมเชยเมื่อปฏิบัติงานได้ผลดี
ท่านได้รับรางวัลและการยกย่องชมเชยในผลงาน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
ท่านมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีอิสระในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่
มีความพอใจในอาชีพที่ปฏิบัติอยู่
อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง
รู้สึกเชื่อมั่นและศรัทธาในวิชาชีพ
ระดับการศึกษาสูงมีส่วนช่วยให้หาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีความสุข
ผู้บังคับบัญชาให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ
ครอบครัวมีส่วนช่วยส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความสาเร็จ
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ตัวแปร

ดร.ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
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ดร.ปริทัศน์ เจริญช่าง
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รู้สึกปลอดภัยและมีความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้
มีเวลาเพียงพอให้กับครอบครัว
มีเวลาและโอกาสพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอไม่เป็นเหตุให้เสียสุขภาพ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี






 


  







28

ชีวิตส่วนตัวมีอิสระและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างไม่เดือดร้อน







29

งานในอาชีพทาให้ฐานะทางครอบครัวมีความมั่นคง







 

30
31

งานที่ปฏิบัติอยู่ตรงกับความรู้ ความสามารถ
งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม











 




32

การเดินทางมาปฏิบัติงานระหว่างบ้านพักกับหน่วยงานมีความสะดวก









33

สถานที่ทางานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน





34

วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการปฏิบัติงานมีจานวนเพียงพอและสะดวกที่จะนามาใช้








 
 



ดร.สยาม สุ่มงาม

ดร.สุริยะ รูปหมอก

ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์

ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์

24
25
26
27

ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์



ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน

ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์

ตัวแปร

ดร.ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง

ข้อ
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ดร.ปริทัศน์ เจริญช่าง

ตารางที่ 7 ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (interview) (ต่อ)
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39
40

มีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานและนโยบายของหน่วยงาน
หน่วยงานกาหนดหลักการ แผนงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานชัดเจน สามารถ
ปฏิบัติได้












41
42
43
44

ผู้บังคับบัญชา ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ผู้บังคับบัญชาให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชยตามโอกาสอันควร
ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม ประเมินผลเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานในทุกรูปแบบ



























ดร.สยาม สุ่มงาม





ดร.สุริยะ รูปหมอก

 

ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์



ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์

ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน



ตัวแปร

ดร.ปริทัศน์ เจริญช่าง

35 การจัดสถานที่มีความเป็นระเบียบ สะอาด หมดจด อาคารมีแสงสว่างเพียงพอ ตกแต่ง
เรียบร้อยสวยงาม
36 การกาหนดนโยบายการบริหารงานเป็นไปตามความต้องการบุคลากร
37 นโยบายการจัดการในหน่วยงานเป็นระบบมีระเบียบแลประสิทธิภาพ
38 มีการสั่งการและมอบหมายงานที่สอดคล้องกับ

ข้อ
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ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์

ดร.ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
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ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์

ตารางที่ 7 ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (interview) (ต่อ)
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50
51
52
53
54

งานที่รับผิดชอบในปัจจุบันมีความเหมาะสมดีและสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ
มีการปรึกษาหารือและรู้สึกสบายใจที่จะปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน
มีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานตามโอกาสอันควร
ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดี
บุคคลในหน่วยงานทางานร่วมกันอย่างมีความสุข และความสามัคคีไม่การแบ่งพรรค
แบ่งพวก





























 
 
 
 


ดร.สยาม สุ่มงาม

งานที่รับผิดชอบได้รับการยอมรับว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม



ดร.สุริยะ รูปหมอก

49



ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์






 


ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์





48

ผู้บังคับบัญชาให้คาแนะนา คาปรึกษา ช่วยเหลือและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชามีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ
งานที่ได้รับมอบหมายมีความเป็นธรรมและเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับงานของคน
อื่น
งานที่รบั ผิดชอบได้รับการยอมรับว่ามีเกียรติและมีศักดิ์ศรี

ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์

45
46
47

ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน

ตัวแปร
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ข้อ
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ดร.ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
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ดร.ปริทัศน์ เจริญช่าง

ตารางที่ 7 ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (interview) (ต่อ)
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ผู้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการวินิจฉัยที่เกิดขึ้น
ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่อานวยการให้นโยบายและข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ผู้บังคับบัญชารับฟังปัญหา ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชากากับ/ดูแลการปฏิบัติงานเหมาะสมไม่เข็มงวดเกินไป
การปกครองบังคับบัญชามีความยุติธรรม ไม่เข้มงวดเกินไป
การปฏิบัติตามคาสั่ง และการรับคาสั่งมีการติดต่อประสานงานกัน

61
62
63
64
65
66

มีความเป็นกันเองระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
งานที่ปฏิบัติอยู่เปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าจนถึงตาแหน่งสูงสุด
มีโอกาสได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
ได้ร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติงานในระดับนโยบาย
ได้รับความไว้วางใจในการมอบหมายงานให้ปฏิบัติ
เงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน













































ดร.สยาม สุ่มงาม

ดร.สุริยะ รูปหมอก

ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์

ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์

ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์

ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน
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ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์
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ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน










 
 







 

71

งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่น่าสนใจต้องอาศัยความเสียสละ





 

72

งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และท้าทายให้ลงมือปฏิบัติ





 

73

ชั่วโมงการปฏิบัติงานต่อวันมีความเหมาะสม





 

74

สถานภาพสมรสหรือการมีชีวิตคู่ให้กาลังใจกัน









75

ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวอบอุ่น











76

การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง














ดร.สยาม สุ่มงาม

ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์





70

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆที่หน่วยงานจัดให้มีความเหมาะสม
การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการจากหน่วยงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปราชการ ตามสิทธิที่ควร
จะได้รับ
เงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่

ดร.สุริยะ รูปหมอก

ดร.ปริทัศน์ เจริญช่าง
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69

ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์

ตัวแปร

ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์

ข้อ

ดร.ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง

ม
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ด
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ส

ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์

ตารางที่ 7 ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (interview) (ต่อ)
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78

จิตวิญญาณและความเชื่อในศาสนา



79

โดยภาพรวมแล้วพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจาวัน



80

มีความพอใจในบทบาทในสังคม





81
82
83
84
85
86
87
88

รู้สึกว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นสิ่งที่ดี
ไม่รู้สึกท้อแท้/เหนื่อยหน่าย กับการดารงชีวิตในปัจจุบัน
ภูมิใจตัวเองกับชีวิตที่เป็นอยู่
รู้สึกว่าชีวิตจะดีขึ้นกว่านี้
พอใจที่ได้ทางานที่ได้รับมอบหมาย
รู้สึกรักและผูกพันกับงานที่ทา
ในบางสถานการณ์รู้สึกว่าการทางานล่วงเวลาเป็นสิ่งที่จาเป็นเพื่อให้งานสาเร็จ
รู้สึกดีเมื่องานที่ทาสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
















ดร.สยาม สุ่มงาม

ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์
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ดร.สุริยะ รูปหมอก



ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์

ความรับรู้คุณค่าในตัวเอง เห็นคุณค่านับถือตนเองเชื่อมั่นตัวเอง

ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์

77

ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน

ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์

ตัวแปร

ดร.ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง

ข้อ
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ดร.ปริทัศน์ เจริญช่าง
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ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์

ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์

ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน

ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์



ดร.สยาม สุ่มงาม






ดร.สุริยะ รูปหมอก














ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์

รู้สึกว่างานที่ทาเหมาะสมกับตัวเอง
รู้สึกว่างานที่ทาเป็นไปอย่างที่ตั้งใจ
รู้สึกสนุกกับงานที่ทาในปัจจุบัน
รู้สึกภูมิใจในผลการทางานของตัวเอง
รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าที่ได้ทางาน
มีอารมณ์ดีขณะทางาน
รู้สึกสนุกสนานกับการทางาน
กระตือรือร้นอยากที่จะทางาน
ทุ่มเทและเอาใจใส่กับงานที่ทา
ไม่ชอบ หรือไม่สบายใจเมื่อเห็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
ความร่วมมือรับผิดชอบต่อครอบครัว
ความรู้สึกมั่นคงในชีวิตครอบครัว
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ตัวแปร

ดร.ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
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ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์

ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์

ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์

ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน

ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์











 

 


 


 
 

 

ดร.สยาม สุ่มงาม











ดร.สุริยะ รูปหมอก

การปรึกษาหารือกันเมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว
การมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่วงกายและจิตใจของบุคคลในครอบครัว
การเป็นสมาชิกที่สาคัญคนหนึ่งของครอบครัว
สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว
ครอบครัวยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ความสมดุลระหว่างเงินเดือนกับรายจ่าย
อัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน
การได้รับเงินประจาตาแหน่งในปัจจุบัน
เงินเดือนกับการอยู่ในสังคมสมดุลกัน
การรู้จักเก็บออมเงินเดือน
เงินเดือน เงินประจาตาแหน่งเป็นกาลังใจในการทางาน
ผู้บังคับบัญชาบริหารงานอย่างมีระบบแบบแผน
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ตัวแปร

ดร.ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
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ดร.สยาม สุ่มงาม

ดร.สุริยะ รูปหมอก

ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์

ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์





ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์





ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน

ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์

ผู้บังคับบัญชามีการนิเทศงานอย่างสม่าเสมอ
ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรม
ผู้บังคับบัญชาเชื่อมั่นในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาบริหารงานโดยคานึงถึงผลงานและผู้ร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจโดยใช้หลักการและเหตุผล
ผู้บังคับบัญชากระจ่ายอานาจในการบริหารงาน
ผู้บังคับบัญชามีการประชุมปรึกษาหารือกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาอุทิศเวลาและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
การปรับความเข้าใจกันเมื่อมีเรื่องเข้าใจผิด
ความรับผิดชอบในการทางานร่วมกัน
ประสบการณ์และทักษะจากการทางานร่วมกัน
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ตัวแปร

ดร.ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
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ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์

ดร.สยาม สุ่มงาม












ดร.สุริยะ รูปหมอก

























ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์






ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์









ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน



ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์

สนับสนุนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ประสิทธิภาพของการทางานร่วมกัน
ความสม่าเสมอในการมาเรียนของนักเรียน
ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ของนักเรียน
การมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียน
การจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนของนักเรียนและผู้ปกครอง
ภาษาและวัฒนธรรมในชุมชนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ผู้ปกครอบสนับสนุนให้เด็กมาโรงเรียน
ความช่วยเหลือจากผู้ปกครองให้ด้านต่างๆ
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน
ผู้ปกครองให้ความสนใจในการติดต่อกับโรงเรียนเมื่อนักเรียนมีปัญหา
ความคุ้นเคยของคณะครูกับผู้ปกครอง
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ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์
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ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์

ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์

ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน

ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์










ดร.สยาม สุ่มงาม

ความมั่นใจในประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ความรับผิดชอบในโรงเรียน
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
สวัสดิการบ้านพักครูของโรงเรียน
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของโรงเรียนเมื่อมีการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย
การให้บริการห้องสมุดของโรงเรียน
การให้บริการด้านสหกรณ์ของโรงเรียน
ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับครอบครัวเมื่อมีกิจ
เร่งด่วน
146 การให้บริการโครงการอาหารกลางวันแก่ครู
147 สวัสดิการด้านการเงินของโรงเรียน

ดร.สุริยะ รูปหมอก

137
138
139
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ตัวแปร

ดร.ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง
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ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์


















 

 


  
 















ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์

ดร.สยาม สุ่มงาม














ดร.สุริยะ รูปหมอก














ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์




ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน
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148 ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสท่านปรับเปลี่ยนวิธีการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานให้ดีขึ้น
149 การให้บริการด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของโรงเรียน
150 การให้บริการด้านการออมทรัพย์ครูของโรงเรียน
151 ท่านมีสิทธิปฏิเสธงานที่เกินความสามารถหรือนอกเหนือความรับผิดชอบได้
152 มีโอกาสแสดงผลงานที่มีผลต่อความเจริญก้าวหน้า
153 มีโอกาสที่ได้รับการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะ
154 ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเมื่อประสบปัญหา
155 ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมมือ
156 ไม่มีอคติในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ รูปร่างหน้าตา
157 มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกได้
158 งานไม่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตครอบครัว

ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์

ตัวแปร

ดร.ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง

ข้อ
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ดร.สยาม สุ่มงาม

ดร.สุริยะ รูปหมอก



ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธ์




ดร.สุภาภรณ์
กิตติรัชดานนท์

ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน์










ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์

สามารถจัดเวลาทางานกับเวลาส่วนตัวได้เหมาะสม
ความพึงพอใจในเวลาทางานและเวลาส่วนตัวที่มีอยู่
มีเวลาพักผ่อนและออกกาลังกายอย่างเพียงพอในแต่ละวัน
มีส่วนร่วมในการณรงค์และพัฒนาสังคมเสมอ
ให้ความร่วมมือในการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
ภาคภูมิใจในองค์กรและวิชาชีพที่มีต่อการพัฒนาสังคม
การมองโลกในแง่ดี
วัฒนธรรมในการทางานดี

ดร.พัฒนะ งามสูงเนิน

159
160
161
162
163
164
165
166

ตัวแปร

ดร.ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง

ข้อ
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ดร.ปริทัศน์ เจริญช่าง

ตารางที่ 7 ผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (interview) (ต่อ)
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3. การวิเคราะหองคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (factor analysis)
ผูวิจัยไดสรุปองคความรูจากการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) จากตารางที่ 6
ผลการวิ เ คราะห เ อกสาร (content analysis) ได ตั ว แปรจํา นวน 188 ตั ว แปร และสรุ ป จาก
การสัม ภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) จากตารางที่ 7 ผลการวิเ คราะหก ารสัม ภาษณผูเชี่ ยวชา
(interview) ได ตั ว แปรจํ า นวน 166 ตั ว แปร แล ว นํ า ไปสร า งแบบสอบถามความคิ ด เห็ น
(questionnaire) ชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) จํานวน 140 ขอ นําแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณไปเก็บขอมูลจากผูบริหาร ครูผูสอนและกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนระถมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ จากประชากรจํานวน 28,470 โรงเรียน
โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster sampling) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 114 โรงเรียน
ผูใหขอมูล 342 คน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 102 โรงเรียน รวม 306 ฉบับ คิดเปนรอยละ
89.47 นํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Statistical Package for the Social Science) ดวยสถิติ
วิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะห องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory
factor analysis) โดยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย ดังตอไปนี้
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3.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 8 คารอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย หยา แยก
รวม

จํานวน

รอยละ

176
130
306

57.52
42.48
100.00

39
252
15
306

12.75
82.35
4.90
100.00
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ตารางที่ 8 คารอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน
อายุ
ต่ํากวา 30 ป
8
13
30 – 35 ป
24
36 – 40 ป
44
41 – 45 ป
40
46 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
177
รวม
306
วุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
49
108
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
147
ปริญญาเอก
2
รวม
306
ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียน
102
102
ครูผูสอนในโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
102
รวม
306
ประสบการณในการทํางาน
ต่ํากวา 10 ป
76
24
11 - 15 ป
38
16 – 20 ป
มากกวา 20 ป
168
รวม
306
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รอยละ
2.62
4.25
7.84
14.38
13.07
57.84
100.00
16.01
35.30
48.04
0.65
100.00
33.34
33.33
33.33
100.00
24.84
7.84
12.42
54.90
100.00
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จากตารางที่ 8 พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ
57.52 และเปนเพศหญิง จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 42.48 สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน
252 คน คิดเปนรอยละ82.35 รองลงมามีสถานภาพโสดจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ12.75 และมี
สถานภาพหมาย หยา แยก จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.60 สวนใหญมีอายุ 51 ป ขึ้นไป จํานวน
177 คน คิดเปนรอยละ57.84 รองลงมา มีอายุ 41-45 ป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ14.38 มีอายุ
46-50 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ13.07 มีอายุ 36-40 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ7.84 อายุ
30-35 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ4.25 และต่ํากวา 30 ป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.62
ตามลําดับ ขอมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา พบวา สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 147
คน คิดเปนรอยละ48.04 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ
35.30 และมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 16.01 และวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ0.65 ตามลําดับ ขอมูลเกี่ยวกับตําแหนง
หนาที่ในสถานศึกษา พบวา ผูใหขอมูลเปน ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ
33.34 ครูผูสอนในโรงเรียน 102 คน คิดเปนรอยละ33.33 และกรรมการสถานศึกษา จํานวน 102
คน คิ ดเปนรอยละ 33.33 และขอมูล ประสบการณก ารทํางานในปจจุบัน พบวา สวนใหญมี
ประสบการณก ารทํา งานมากกวา 20 ปจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ54.90 รองลงมา มี
ประสบการณการทํางาน ต่ํากวา 10 ป จํานวน 76 คนคิดเปนรอยละ24.84 มีประสบการณการทํางาน
16-20 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 12.42 และมีประสบการณการทํางาน 11-15 ป จํานวน
24 คน คิดเปนรอยละ7.84 ตามลําดับ
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3.2 ผลการวิเคราะหระดับความสําคัญของตัวแปรองคประกอบดัชนีความสุขใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนนี้ เปนการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูใหขอมูล โดยวิเคราะหจากคา
มัชฌิมเลขคณิต x () และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการ
วิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best) 1 ดังนี้
ผลการวิเคราะห ระดับความสําคัญของตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล แสดงในตารางที่ 9
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1

Best, John W, Research in Education, (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1997), 263.
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( n = 102 )
ระดับ
ที่
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
S.D. ความสําคัญ
X
ของตัวแปร
1 ทานมีความพอใจในอาชีพที่ปฏิบัติอยู
4.70
0.49
มากที่สุด
2 ทานมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
4.70
0.46
มากที่สุด
มอบหมาย
3 ผูบังคับบัญชาใหความคุมครองและรับผิดชอบ
4.34
0.62
มาก
ตองานที่มอบหมายใหทานปฏิบัติ
4 ทานเขาใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมตอง
4.07
0.67
มาก
ปรับตัว
5 ทานไดทํางานที่รักและชอบ
4.44
0.68
มาก
6 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบ
สะอาด อาคารเรียนมีแสงสวางเพียงพอ ตกแตง
4.34
0.62
มาก
เรียบรอยสวยงาม
7 ทานมีความสุขเมื่องานที่กระทําสําเร็จลุลวงตาม
4.69
0.49
มากที่สุด
เปาหมาย
8 งานที่ทานทํากอใหเกิดคุณประโยชนตอตนเองและ
4.57
0.55
มากที่สุด
สังคม
9 ทานรูสึกสนุกสนานกับการทํางานที่ไดรับ
4.41
0.52
มาก
มอบหมาย
10 ทานเลื่อมใสศรัทธาและรับรูถึงความดีงาม
4.57
0.56
มากที่สุด
ตลอดจนคุณประโยชนของงานในงานที่ไดทํา
11 บุคลากรในหนวยงานใหความรวมมือ ชวยเหลือ
4.27
0.61
มาก
ซึ่งกันและกัน
12 ทานไดรับความเชื่อถือจากเพื่อนรวมงาน
4.24
0.55
มาก
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอ)
( n = 102 )
ระดับ
ที่
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
S.D. ความสําคัญ
X
ของตัวแปร
13 ทานไดรับความเชื่อถือจากผูบังคับบัญชาในการ
4.26
0.59
มาก
ทํางาน
14 ทานไดรับความคาดหวังที่ดีและความไววางใจใน
4.25
0.59
มาก
การทํางาน
15 ทานมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งดานรางกายและจิตใจ
4.35
0.63
มาก
16 ทานรูจักการผอนคลายตอสิ่งตาง ๆ ในการดําเนิน
4.32
0.63
มาก
ชีวิต
17 ทานมีความศรัทธาตอศาสนาและศีลธรรม
4.60
0.54
มากที่สุด
ในการดําเนินชีวิต
18 ทานมีความพอเพียง พอประมาณและรูจักประหยัด 4.00
0.92
มาก
19 ทานมีครอบครัวที่ดีอบอุนและมั่นคง
4.50
0.62
มากที่สุด
20 ทานมีความพอใจในบทบาททางสังคม
4.49
0.56
มาก
21 การเดินทางมาปฏิบัติงานระหวางบานพักกับ
4.34
0.75
มาก
โรงเรียนมีความสะดวก
22 ทานอยูในสังคมดีมีความรักความสามัคคี
4.38
0.58
มาก
เอื้อเฟอตอกัน
23 ทานไดรับความจริงใจจากพวกพอง และบุคคลใน
4.33
0.64
มาก
ครอบครัว
24 ทานมีอิสระในการปฏิบัติงานที่ไดรับผิดชอบอยาง
4.38
0.60
มาก
เต็มที่
25 ทานอยูในสังคมที่มีความปลอดภัย
4.28
0.75
มาก
26 ทานมีความภาคภูมิใจที่ไดเขามาปฏิบัติงานใน
4.55
0.57
มากที่สุด
หนวยงานนี้
27 ทานมีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่เพียงพอ
4.36
0.59
มาก
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอ)
( n = 102 )
ระดับ
ที่
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
S.D. ความสําคัญ
X
ของตัวแปร
28 โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนที่มีความเขมแข็ง
4.33
0.67
มาก
29 โรงเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4.28
0.69
มาก
30 ทานมีความสามารถที่จะนําไปสูความสําเร็จ
4.31
0.56
มาก
31 ทานมีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ
4.28
0.55
มาก
ไดโดยไมรูสึกทอถอย
32 ทานรูจักวิธีการในการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น
4.22
0.57
มาก
33 เมื่องานที่ทานไดปฏิบัติประสบผลสําเร็จ
4.50
0.57
มากที่สุด
ทานจะเกิดความรูสึกพอใจ
34 งานที่ปฏิบัติอยูตรงกับความรูความสามารถของ
4.36
0.63
มาก
ทาน
35 ทานไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา
4.31
0.60
มาก
36 ทานไดรับการยอมรับและความไววางใจจากเพื่อน
4.34
0.60
มาก
รวมงาน
37 ทานไดรับการยอมรับนับถือจากผูมาขอรับ
4.29
0.59
มาก
คําปรึกษา
38 ทานไดรับการยกยองชมเชยแสดงความยินดีเมื่อ
4.32
0.57
มาก
ทานปฏิบัติงานไดผลดี
39 ทานไดรับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจาก
4.34
0.62
มาก
ผูบังคับบัญชา
40 ผูบังคับบัญชามีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพื่อ
4.15
0.64
มาก
พัฒนางานอยางตอเนื่อง
41 งานที่ทานไดปฏิบัติเปนงานที่สงเสริมความคิด
4.11
0.61
มาก
สรางสรรคและทาทายใหลงมือปฏิบัติ
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอ)
( n = 102 )
ระดับ
ที่
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
S.D. ความสําคัญ
X
ของตัวแปร
42 ทานมีความพึงพอใจจากการไดรับมอบหมาย
4.19
0.57
มาก
ใหรับผิดชอบงานใหม ๆ
43 ทานมีโอกาสไดรับผิดชอบงานที่สําคัญ
4.24
0.64
มาก
44 ทานมีอํานาจในการรับผิดชอบงานไดอยางเต็มที่
4.03
0.75
มาก
โดยไมตองมีการตรวจ หรือควบคุมอยางใกลชิด
45 ท า นได รั บ การเลื่ อ นขั้ น หรื อ เลื่ อ นตํ า แหน ง ให
4.03
0.77
มาก
สูงขึ้น
46 ทานมีโอกาสไดศึกษาตอเพื่อหาความรูเพิ่มเติม
4.08
0.80
มาก
47 ทานมีโอกาสไดรับการฝกอบรมตาง ๆ อยาง
3.85
0.89
มาก
ตอเนื่อง
48 ทานไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหทําการวิจัย
3.93
0.87
มาก
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
49 ทานมีความพึงพอใจในเงินเดือนที่ไดรับ
4.23
0.72
มาก
50 ทานมีความพึงพอใจกับการไดรับเงินประจํา
4.19
0.76
มาก
ตําแหนงในปจจุบัน
51 ทานมีความพึงพอใจกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
4.10
0.76
มาก
ภายในหนวยงานทาน
52 โรงเรียนไดจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
4.06
0.80
มาก
ตาง ๆ ไดอยางความเหมาะสม
53 ทานไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการจาก
4.02
0.82
มาก
หนวยงาน ที่เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว
54 ทานไดรับคาตอบแทนพิเศษ เชน คาลวงเวลา คา
เบี้ยเลี้ยงในการไปราชการ ตามสิทธิที่ทานควรจะ
4.11
0.91
มาก
ไดรับ
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอ)
( n = 102 )
ระดับ
ที่
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
S.D. ความสําคัญ
X
ของตัวแปร
55 ทานมีโอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคตจาก
4.22
0.71
มาก
อาชีพของทาน
56 ทานมีความสัมพันธอันดีกับผูบังคับบัญชา
4.22
0.79
มาก
57 ทานมีความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา
4.32
0.67
มาก
58 ทานมีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน สามารถ
ทํางานรวมกันไดดวยความเขาใจซึ่งกันและกัน
4.31
0.63
มาก
อยางดี
59 อาชีพรับราชการครูเปนอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
4.56
0.67
มากที่สุด
และไดรับการยอมรับจากสังคม
60 โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
4.26
0.63
มาก
เปนไปตามความตองการของบุคลากร
61 โรงเรียนมีนโยบายการบริหารในหนวยงานเปน
4.29
0.59
มาก
ระเบียบและประสิทธิภาพ
62 ทานมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ
4.29
0.64
มาก
ปฏิบัติงานและนโยบายของหนวยงาน
63 โรงเรียนกําหนดหลักการ แผนงาน หรือแนวทาง
4.36
0.60
มาก
ในการปฏิบัติงานชัดเจน สามารถปฏิบัติได
64 โรงเรียนมีการติดตอสื่อสารภายในและภายนอกที่ดี 4.33
0.61
มาก
65 ชั่วโมงในการปฏิบัติงานตอวันมีความเหมาะสม
4.28
0.64
มาก
66 โรงเรียนจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช
4.22
0.74
มาก
ครบถวน และสะดวกที่จะนํามาใช
67 ทานมีความเปนอยูสวนตัวดี
4.28
0.61
มาก
68 งานในอาชีพทําใหฐานะทางครอบครัวมีความ
4.39
0.61
มาก
มั่นคง
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอ)
( n = 102 )
ระดับ
ที่
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
S.D. ความสําคัญ
X
ของตัวแปร
69 ทานมีเวลาเพียงพอที่จะใหกับครอบครัวของทาน
4.34
0.67
มาก
70 ครอบครัวมีสวนชวยสงเสริมใหทานสามารถ
4.39
0.63
มาก
ปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จ
71 บุคคลในครอบครัวของทานมีสุขภาพสมบูรณทั้ง
4.42
0.61
มาก
รางกายและจิตใจ
72 อาชีพรับราชการครูเปนอาชีพที่มีความมั่นคง
4.58
0.57
มากที่สุด
73 ทานปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ
4.57
0.57
มากที่สุด
74 ทานมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานที่ไดรับ
4.55
0.56
มากที่สุด
มอบหมาย
75 ทานรูสึกมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอาชีพครู
4.58
0.56
มากที่สุด
76 ผูบังคับบัญชามีความรูความสามารถในการทํางาน
4.42
0.57
มาก
ที่ดี
77 ผูบังคับบัญชามีบริหารงานดวยความยุติธรรม
4.30
0.63
มาก
78 ผูบังคับบัญชากํากับ/ดูแลการปฏิบัติงานอยาง
4.29
0.67
มาก
เหมาะสม ไมเขมงวดเกินไป
79 ทานมีความตองการระดับรายไดที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
4.29
0.77
มาก
80 ทานมีความสุขในการมีงานทํา
4.59
0.54
มากที่สุด
81 ทานมีการพบปะสังสรรคกับเพื่อนรวมงาน
4.29
0.67
มาก
ตามโอกาสอันควร
82 การมีชีวิตคูท ี่ดี ทําใหทานมีกําลังใจในการทํางาน
4.42
0.71
มาก
83 ทานดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพทั้งจิตใจ รางกาย
4.44
0.58
มาก
84 ทานสามารถบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม
4.37
0.59
มาก
ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
85 ทานมีความยืดหยุนและมีเหตุ
4.33
0.58
มาก
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอ)
( n = 102 )
ระดับ
ที่
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
S.D. ความสําคัญ
X
ของตัวแปร
86 ทานไดใชเวลาหลังเลิกงาน สําหรับการพักผอน
4.20
0.68
มาก
หยอนใจไดบาง
87 ทานรูจักการยืนยันในสิทธิของตนเอง
4.38
0.59
มาก
88 ทานรับรูถึงคุณคาในตนเอง เห็นคุณคา นับถือ
4.47
0.53
มากที่สุด
ตนเอง และเชื่อมั่นในตนเอง
89 ทานมีความสุขจากการที่มีผูอื่นยอมเสียสละให
4.02
0.84
มาก
90 ทานมีความเชื่อมั่นและความยึดมั่นผูกพัน
4.38
0.58
มาก
กับงานที่ทํา
91 ทานเต็มเปยมไปดวยพลังกาย และพลังใจ
4.35
0.54
มาก
พรอมที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ
92 ทานมีความยึดมั่น และผูกพันกับโรงเรียนที่ทาน
4.49
0.58
มาก
ปฏิบัติงานอยู
93 ทานรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน
4.50
0.54
มากที่สุด
94 การมีความสุขในการทํางานทําใหวิสัยทัศนของ
4.37
0.57
มาก
องคกรเปนจริง
95 การมีความสุขในการทํางานทําใหองคกรเปนที่รูจัก
4.32
0.59
มาก
ของสังคม
96 ทานมีแรงจูงใจในการทํางาน มีความสุขและอยาก
4.40
0.56
มาก
มาทํางานทุกวัน
97 โรงเรียนมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี
4.42
0.59
มาก
98 คนที่มองโลกในแงดี และคิดในทางบวกจะทําให
ประสบความสําเร็จในการสรางผลงานที่ดีแก
4.51
0.54
มากที่สุด
องคการได
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอ)
( n = 102 )
ระดับ
ที่
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
S.D. ความสําคัญ
X
ของตัวแปร
99 ทานมีอํานาจและเสรีภาพในการตัดสินใจ ทําให
4.36
0.57
มาก
ตนเองมีความพึงพอใจในชีวิต
100 ทานมีจิตใจปรารถนาที่อยากชวยเหลือ และอยาก
4.45
0.56
มาก
ทําประโยชนใหกับคนอื่น
101 ทานเชื่อวาการเจริญสติ หรือการทําสมาธิ จะทําให
4.49
0.57
มาก
จิตใจสงบสุข
102 ทานมีความเชื่อและความศรัทธาที่ดีตอชีวิต
4.53
0.56
มากที่สุด
103 ทานรูสึกเพลิดเพลินกับการทํางานจนลืมเวลา
4.29
0.61
มาก
104 ทานมีบุคลิกภาพที่ดี สงางาม
4.25
0.66
มาก
105 ทานมีวินัยในตนเอง
4.27
0.63
มาก
106 ทานเปนคนใจกวาง
4.33
0.59
มาก
107 ทานมีความออนนอมถอมตน
4.36
0.58
มาก
108 ทานไดปฏิบัติงานในสิ่งที่ถูกตองและควรปฏิบัติ
4.34
0.58
มาก
109 นักเรียนมีความสม่ําเสมอในการมาเรียน
4.28
0.64
มาก
110 นักเรียนมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู 4.12
0.73
มาก
111 นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ
4.30
0.57
มาก
112 โรงเรียนมีการจัดหาอุปกรณในการเรียนของ
4.37
0.67
มาก
นักเรียน
113 ภาษาและวัฒนธรรมในชุมชนเอื้อตอการจัดการ
4.09
0.70
มาก
เรียนการสอน
114 ผูปกครองสนับสนุนใหเด็กมาโรงเรียนอยาง
4.23
0.64
มาก
สม่ําเสมอ
115 ผูปกครองใหการชวยเหลือโรงเรียนในดานตาง ๆ
4.07
0.68
มาก
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอ)
( n = 102 )
ระดับ
ที่
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
S.D. ความสําคัญ
X
ของตัวแปร
116 ผูปกครองใหความสนใจในการติดตอกับโรงเรียน
4.04
0.74
มาก
เมื่อนักเรียนมีปญหาในทุกโอกาส
117 โรงเรียนมีสวัสดิการบานพักครู
3.69
0.95
มาก
118 โรงเรียนมีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
3.90
0.87
มาก
เมื่อเกิดการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ
119 โรงเรียนมีการใหบริการหองสมุด
4.41
0.61
มาก
120 โรงเรียนมีการใหบริการดานสหกรณ
4.14
0.85
มาก
121 โรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็วในการ
4.22
0.70
มาก
ติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับครอบครัวเมื่อมี
กิจเรงดวน
122 โรงเรียนมีการใหบริการโครงการอาหารกลางวัน
4.25
0.79
มาก
แกครูภายในโรงเรียน
123 โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการดานการเงินใหแกครู
3.81
0.91
มาก
124 ผูบังคับบัญชาใหโอกาสทานปรับเปลี่ยนวิธีการ
4.10
0.67
มาก
ทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดีขึ้น
125 โรงเรียนมีการใหบริการดานการเบิกจายเงิน
3.96
0.78
มาก
สวัสดิการตาง ๆ ที่สะดวกรวดเร็ว
126 โรงเรียนมีการใหบริการดานการออมทรัพยครู
3.87
0.94
มาก
127 ทานมีสิทธิปฏิเสธงานที่เกินความสามารถหรือ
3.84
0.85
มาก
นอกเหนือจากความรับผิดชอบของทานได
128 ทานมีโอกาสไดแสดงผลงานที่มีผลตอความ
4.15
0.73
มาก
เจริญกาวหนาของตนเอง
129 ทานพอใจกับสัดสวนการใชเวลาในการทํางานกับ
4.14
0.68
มาก
เวลาที่ใหครอบครัว
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ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอ)
( n = 102 )
ระดับ
ที่
ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
S.D. ความสําคัญ
X
ของตัวแปร
130 ทานมีสวนรวมในการณรงคและพัฒนาสังคมอยู
4.18
0.60
มาก
เสมอ
131 ทานใหความรวมมือในกิจกรรมการบําเพ็ญ
4.31
0.66
มาก
สาธารณประโยชนอยางสม่ําเสมอ
132 ทานภาคภูมิใจในองคกรและวิชาชีพที่มีตอการ
4.44
0.61
มาก
พัฒนาสังคม
133 โรงเรียนมีวัฒนธรรมในการทํางานดี
4.32
0.57
มาก
134 ระดับการศึกษาที่สูงมีสวนชวยใหหาวิธีการในการ
4.27
0.60
มาก
แกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางมีความสุข
135 ทานรูจกั ดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับ
4.34
0.57
มาก
สภาพแวดลอมที่เปนอยู
136 ทานดํารงชีวิตความเปนอยูอยางพอเพียง
4.34
0.53
มาก
137 ผูบังคับบัญชามีการกระจายอํานาจในการ
4.29
0.62
มาก
บริหารงาน
138 ผูบังคับบัญชามีการประชุมปรึกษาหารือ
4.34
0.62
มาก
กับผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ
139 ผูบังคับบัญชาอุทิศเวลา และเสียสละเพื่อประโยชน
4.37
0.58
มาก
ของสวนรวม
140 ทานไมมีอคติในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และ
4.61
0.71
มากที่สุด
รูปรางหนาตา
รวมเฉลี่ย
4.30
0.65
มาก
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จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยภาพรวมของตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 140 ตัวแปรพบวา คามัชฌิมเลขคณิต( X ) เทากับ 4.30แสดงวา ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับความสําคัญ
ของตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน อยู ในระดับมาก และพบวา สวนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.)โดยภาพรวมเทากับ 0.65 หมายความวา การกระจายของขอมูลตามความคิดเห็น
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรดัชนีความสุขใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับ มาก
ตัวแปรที่เป นองคประกอบดัช นีค วามสุขในสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ทั้ ง 140 ขอมี
คาเฉลี่ยโดยรวมอยูระหวาง 3.69–4.70 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 0.46–0.95 ซึ่งแสดงใหเห็น
วา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกั บระดับการปฏิบัติของตัวแปรที่เปนองคประกอบดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตละตัวแปรอยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยที่คาเฉลี่ยของตัวแปรที่อยู
ในระดับมากที่สุด มีจํานวน 20 ขอและอยูในระดับมาก มีจํานวน 120 ขอ ซึ่งขอคําถามหรือตัวแปรที่
อยูในระดับมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ ขอคําถามหรือตัวแปรที่ 1 ทานมีความพอใจในอาชีพที่
ปฏิ บั ติ อ ยู และข อ คํ า ถามหรื อ ตั ว แปรที่ 2 ท า นมี ค วามตั้ ง ใจในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย( x =4.70) รองลงมา คือ ขอคําถามหรือตัวแปรที่ 7 ทานมีความสุขเมื่องานที่กระทําสําเร็จ
ลุลวงตามเปาหมาย ( x =4.69) ขอคําถามหรือตัวแปรที่ 140 ทานไมมีอคติในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา
เพศ และรูปรางหนาตา ( x =4.61) ขอคําถามหรือตัวแปรที่ 17 ทานมีความศรัทธาตอศาสนาและ
ศีลธรรมในการดําเนินชีวิต ( x =4.60) ขอคําถามหรือตัวแปรที่ 80 ทานมีความสุขในการมีงานทํา
( x =4.59) ขอคําถามหรือตัวแปรที่ 72 อาชีพรับราชการครูเปนอาชีพที่มีความมั่นคง และขอคําถาม
หรือตัวแปรที่ 75 ทานรูสึกมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอาชีพครู ( x =4.58) ขอคําถามหรือตัวแปรที่
73 ทานปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ ( x =4.57) ขอคําถามหรือตัวแปรที่ 59 อาชีพรับ
ราชการครูเปนอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและไดรับการยอมรับจากสังคม ( x =4.56) ตามลําดับ
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3.3 การวิเคราะหองคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวยวิธีการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
ขั้นตอนนี้ เปนการนําความคิดเห็นของผูใหขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อทราบองคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน ตอไปนี้
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ทดสอบความเหมาะสม ความเพียงพอ และแมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ตัวแปร ซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองคา คือ คา KMO and Bartlett’s Test โดยดูคา KMO
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ที่มีคามาก (เขาใกลหนึ่ง) และคาที่ใช
ทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity ที่ใชทดสอบคาตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธ
กันหรือไม ซึ่งสามารถเขียนสมมติฐานได ดังนี้
Ho : ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมมีความสัมพันธกัน
H1 : ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธกัน
โดยพิจารณาจากคา Chi-Square และการมีนัยสําคัญทางสถิติที่นอยกวาหรือเทากับ .05
(Sig ≤ .05) วา ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน ผลการวิเคราะหดังปรากฏในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 คา KMO and Bartlett’s test of sphericity
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
sig

0.848
47671.474
9730
.000

จากตารางที่ 10 พบวา คา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)
เท า กั บ 0.848 แสดงว า ตั ว แปรทั้ ง 140 ตั ว แปรของดั ช นี ค วามสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เปนจํานวนขอมูลที่มีความเพียงพอและมีความเหมาะสม สามารถใชสถิติการวิเคราะหองคประกอบ
(factor analysis) ระดับดีมาก เพราะค า KMO มี ค า มากกวา .5 และเข า ใกล 1 และเมื่ อทดสอบ
สมมติฐานดวยการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity พบในลักษณะเดียวกันคือ คา Chi-Square
เทากับ 47671.474 คา Significance เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .05 จึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 ซึ่งแสดง
วา ค าแมททริก ซ สัม ประสิทธิ์ ส หสัม พั นธข องตัว แปรดั ช นีค วามสุข ในสถานศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน
ทั้ ง 140 ตั วแปรมี ค วามสั ม พั นธ กั น ทํ า ให ส ามารถนํา ข อ มู ล นี้ไ ปวิ เคราะห องค ป ระกอบ (factor
analysis) ไดเชนกัน
ทํ า การสกั ด ป จ จั ย (factor extraction) ด ว ยวิ ธี วิ เ คราะห อ งค ป ระกอบหลั ก (principle
component analysis : PCA)โดยการหมุนแกนแบบออโธกอนอล (orthogonal rotation) (แบบตั้ง
ฉาก) ดวยวิธีแวริแมกซ (varimax rotation) โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑในการเลือกองคประกอบที่มีคา
น้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ที่มีคาตั้งแต 0.55 ขึ้นไป ซึ่งเปนคาน้ําหนักที่มีนัยสําคัญ
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ในทางปฏิบัติ (practically significant)2 มีคาไอเกน (eigenvalues) ที่มากกวา 1 และ มีตัวแปรในแต
ละองคประกอบจํานวนตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามเกณฑของไกเซอร (Kaiser’s Criterion)3 ได
จํานวนไดจํานวนองคประกอบและคาความแปรปรวนของตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 คาไอเกนและรอยละความแปรผันที่อธิบายไดขององคประกอบที่มีคาไอเกนมากกวา 1
initial eigenvalues
Rotation sums of squared loadings
คาความ
คาความ
คาความ
คาความ
คาความ
คาความ
องค
แปรปรวนของ
แปรปรวน
แปรปรวน
แปรปรวน
แปรปรวน
ประกอบ แปรปรวนของ
รอยละ
สะสมรอยละ
รอยละ
สะสมรอยละ
ตัวแปร
ตัวแปร
(component)
(eigenvalues) (% of variance) (cummulative %) (eigenvalues) (% of variance) (cummulative %)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

45.982
5.291
4.223
4.086
3.637
3.395
2.829
2.612
2.592
2.337
2.240
2.075
2.037
1.960
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32.844
3.779
3.016
2.919
2.598
2.425
2.021
1.866
1.851
1.669
1.600
1.482
1.455
1.400

32.844
36.624
39.640
42.558
45.156
47.581
49.602
51.468
53.319
54.988
56.588
58.070
59.526
60.926

9.539*
7.193*
6.713*
5.729*
5.519*
5.155*
5.149*
4.880*
4.436*
4.104*
3.615
3.603
3.171
3.151

6.813
5.138
4.795
4.092
3.942
3.682
3.678
3.485
3.169
2.931
2.582
2.573
2.265
2.251

6.813
11.951
16.746
20.838
24.780
28.463
32.141
35.626
38.795
41.726
44.308
46.882
49.147
51.397

Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics (New
York: harper & Ror, 1983), 411.
3
Kaiser, cited in, Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate
Statistics (New York : Harper&Row Publishers, 2001), 588.
2
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ตารางที่ 11 คาไอเกนและรอยละความแปรผันที่อธิบายไดขององคประกอบที่มีคาไอเกนมากกวา 1
(ตอ)
องค
คาความ
ประกอบ แปรปรวนของ
ตัวแปร
ที่

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Initial Eigenvalues

Rotation Sums of Squared Loading

(eigenvalues)

คารอยละความ
แปรปรวนของ
ตัวแปร
(% of variance)

คารอยละของ
ความแปรปรวน
สะสม
(cumulative %)

คาความ
แปรปรวนของ
ตัวแปร
(eigenvalues)

คา รอยละความ
แปรปรวนของ
ตัวแปร
(% of variance)

คารอยละของ
ความแปรปรวน
สะสม
(cumulative %)

1.868
1.779
1.724
1.623
1.585
1.516
1.443
1.389
1.378
1.345
1.312
1.254
1.205
1.181
1.126
1.106
1.021

1.334
1.271
1.231
1.159
1.132
1.083
1.031
0.992
0.984
0.961
0.937
0.896
0.861
0.843
0.804
0.790
0.729

62.260
63.531
64.762
65.921
67.053
68.136
69.167
70.159
71.143
72.104
73.041
73.937
74.798
75.641
76.445
77.236
77.964

2.675
2.672
2.634
2.510
2.475
2.434
2.206
2.197
2.113
2.101
2.081
2.066
1.997
1.991
1.895
1.671
1.474

1.911
1.908
1.881
1.793
1.768
1.739
1.576
1.569
1.510
1.501
1.486
1.476
1.427
1.422
1.354
1.193
1.053

53.308
55.217
57.098
58.891
60.659
62.397
63.973
65.542
67.052
68.553
70.039
71.515
72.942
74.364
75.718
76.912
77.964
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* องคประกอบที่มีจํานวนตัวแปรบรรยายตั้งแต 3 ตัวขึ้นไปและมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor
Loading) ของแตละตัวแปรเทากับ 0.55 ขึ้นไป
จากตารางที่ 11 แสดงองคประกอบ (component) และคาความแปรปรวนของตัวแปร
องคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา หลังจากการหมุนแกนปจจัย จํานวน
องคประกอบที่มีคาไอเกนมากกวา 1 มีทั้งหมด 31 องคประกอบ และองคประกอบที่ 1 ถึง 31
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรรวมทั้งหมด เทากับรอยละ 77.964
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เมื่อพิจารณาเลือกองคประกอบที่มีจํานวนตัวแปรบรรยายตั้งแต 3 ตัวขึ้นไปและมี
คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของแตละตัวแปรเทากับ 0.55 ขึ้นไป พบวา มีจํานวน
10 องคประกอบที่เปนไปตามเกณฑที่พิจารณา คือ องคประกอบที่ 1 ถึง 10 และคาความแปรปรวน
ของตั ว แปรในแต ล ะองค ป ระกอบหลั ง จากการหมุ น แกนป จจั ย มี ค า เท า กั บ ร อ ยละ
6.813,5.138,4.795,4.092,3.942,3.682,3.678,3.485,3.169 และ 2.931 ตามลําดับ โดยที่องคประกอบ
ที่ 1 ถึง 10 อธิบายคาความแปรปรวนของตัวแปรรวมเทากับรอยละ 41.726 สวนองคประกอบที่ 11
ถึง 31 ไมเปนไปตามเกณฑที่พิจารณาจึงถูกตัดออก ทําใหมีตัวแปรทั้งหมด 42 ตัว และมีตัวแปรที่ถูก
สกัดออก จํานวน 98 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 12

ม
ส
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ลาง ประกอบดัชนีความสุขใน
ก
ั
น
ตารางที่ 12 คาน้ําหนักองคสปำระกอบ (Factor loading) และจํานวนองค
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาน้ําหนักองคประกอบ
ตัวแปร

องค
ประกอบ
1

A91
A86
A89
A90
A84
A87
A37
A36
A38
A35
A39

0.682
0.613
0.610
0.594
0.566
0.565

องค
ประกอบ
2

0.752
0.705
0.637
0.590
0.566

องค
ประกอบ
3

องค
ประกอบ
4

องค
ประกอบ
5

องค
ประกอบ
6

องค
ประกอบ
7

องค
ประกอบ
8

องค
ประกอบ
9

องค
ประกอบ
10
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ตารางที่ 12 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) และจํานวนองคประกอบดัชนีความสุขใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอ)
คาน้ําหนักองคประกอบ
ตัวแปร

A52
A53
A51
A50
A49
A73
A75
A74
A72
A59
A115
A116
A114
A118
A117
A123
A126
A98
A101
A102
A100
A61
A62
A63

องค
ประกอบ
1

องค
ประกอบ
2

องค
ประกอบ
3

องค
ประกอบ
4

องค
ประกอบ
5

องค
ประกอบ
6

องค
ประกอบ
7

องค
ประกอบ
8

0.696
0.688
0.670
0.659
0.581
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0.701
0.642
0.601
0.586
0.584

0.746
0.668
0.596
0.753
0.673
0.649
0.596
0.701
0.680
0.589
0.587
0.686
0.667
0.657

องค
ประกอบ
9

องค
ประกอบ
10
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ตารางที่ 12 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) และจํานวนองคประกอบดัชนีความสุขใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอ)
คาน้ําหนักองคประกอบ
ตัวแปร

องค
ประกอบ
1

องค
ประกอบ
2

A69
A70
A68
A67
A25
A29
A28
รวม 42
ตัวแปร

องค
ประกอบ
3

องค
ประกอบ
4

องค
ประกอบ
5

องค
ประกอบ
6

องค
ประกอบ
7

องค
ประกอบ
8

5 ตัว

5 ตัว

5 ตัว

3 ตัว

4 ตัว

องค
ประกอบ
10

0.704
0.627
0.578
0.550
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6 ตัว

องค
ประกอบ
9

0.737
0.698
0.558
4 ตัว

3 ตัว

4 ตัว

3 ตัว

จากตารางที่ 12 พบวา องคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจํานวน
10 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 จํานวน 6 ตัวแปร องคประกอบที่ 2 จํานวน 5 ตัวแปร
องคประกอบที่ 3 จํานวน 5 ตัวแปร องคประกอบที่ 4 จํานวน 5 ตัวแปร องคประกอบที่ 5 จํานวน
3 ตัวแปร องคประกอบที่ 6 จํานวน 4 ตัวแปร และ องคประกอบที่ 7 จํานวน 4 ตัวแปร องคประกอบ
ที่ 8 จํานวน 3 ตัวแปร และองคประกอบที่ 9 จํานวน 4 ตัวแปร และ องคประกอบที่ 10 จํานวน
3 ตัวแปร ตามลําดับ
เพื่อความสะดวกในการเรียกชื่อองคประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด ผูวิจัย
ตั้งชื่อแตละองคประกอบใหมใหสอดคลองกับโครงสรางองคประกอบ ดังตารางที่ 13 และอธิบาย
รายละเอียดแตละองคประกอบ ดังตารางที่ 14-22
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ตารางที่ 13 องคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
องคประกอบที่
จํานวนตัวแปร
คาน้ําหนักองคประกอบ
(factor loading)
1
6
0.565 - 0.682
2
5
0.566 - 0.752
3
5
0.581 - 0.696
4
5
0.584 - 0.701
5
3
0.596 - 0.746
6
4
0.596 - 0.753
7
4
0.587 - 0.701
8
3
0.657 - 0.686
9
4
0.550 - 0.704
10
3
0.558 - 0.737
รวม
42
0.550 – 0.752
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จากตารางที่ 13 พบวา องคประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมี 10 องคประกอบ โดย
องคประกอบที่ 1 มีจํานวนตัวแปร 6 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง 0.565 - 0.682
องคประกอบที่ 2 มีจํานวนตัวแปร 5 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง 0.566 - 0.752
องคประกอบที่ 3 มีจํานวนตัวแปร 5 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง 0.581 - 0.696
องคประกอบที่ 4 มีจํา นวนตัวแปร 5 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง 0.584 - 0.701
องคประกอบที่ 5 มีจํานวนตัวแปร 3 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง 0.596 - 0.746
องคประกอบที่ 6 มีจํานวนตัวแปร 4 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง 0.596 - 0.753
องคประกอบที่ 7 มีจํานวนตัวแปร 4 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง 0.587 - 0.701
องคประกอบที่ 8 มีจํานวนตัวแปรที่ 3 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.657 - 0.686
องคประกอบที่ 9 มีจํานวนตัวแปร 4 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง 0.550 - 0.704
องคประกอบที่ 10 มีจํานวนตัวแปร 3 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง 0.558 – 0.737
รวมจํานวนตัวแปรทั้งสิ้น 42 ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.550 – 0.752
ซึ่งรายละเอียดของตัวแปรในแตละองคประกอบ แสดงในตารางที่ 14 ถึงตารางที่ 22
ดังนี้
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ตารางที่ 14 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองคประกอบที่ 1
ตัว
น้ําหนัก
ขอคําถาม
แปร
องคประกอบ
A91 ทานเต็มเปยมไปดวยพลังกาย และพลังใจพรอมที่จะทํางานใหประสบ
0.682
ความสําเร็จ
A86 ทานไดใชเวลาหลังเลิกงาน สําหรับการพักผอนหยอนใจไดบาง
0.613
A89 ทานมีความสุขจากการที่มีผูอื่นยอมเสียสละให
0.610
A90 ทานมีความเชื่อมั่นและความยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทํา
0.594
A84 ทานสามารถบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
0.566
A87 ทานรูจักการยืนยันในสิทธิของตนเอง
0.565
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
9.539
รอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
6.813
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
6.813

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

จากตารางที่ 14 พบวา องคประกอบที่ 1 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน
6 ตัวแปร คือ A91 , A86, A89, A90, A84 และ A87 ซึ่งคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading)
ของตัวแปรอยูระหวาง 0.565 ถึง 0.682 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 9.539
คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เทากับ 6.813 และคารอยและ
ของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เทากับ 6.813 แสดงวา
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอย
ล ะ 6.813 แ ล ะ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ ค า คว ามแปรปรวนข อง ตั วแปร (eigenvalues) กั บ ทั้ ง
10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 1
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 1 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับการเต็มเปยม
ไปดวยพลังกาย และพลังใจพรอมที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ ไดใชเวลาหลังเลิกงาน สําหรับ
การพักผอนหยอนใจไดบาง การมีความสุขจากการที่มีผูอื่นยอมเสียสละให มีความเชื่อมั่นและความ
ยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทํา สามารถบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
รูจักการยืนยันในสิทธิของตนเอง เป นตน ผูวิจัยจึงกํ าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 1
วา “จิตใจและรางกาย”
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ตารางที่ 15 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองคประกอบที่ 2
ตัว
น้ําหนัก
ขอคําถาม
แปร
องคประกอบ
A37 ทานไดรับการยอมรับนับถือจากผูมาขอรับคําปรึกษา
0.752
A36 ทานไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน
0.705
A38 ทานไดรบั การยกยองชมเชยแสดงความยินดีเมื่อทานปฏิบัติงานไดผลดี
0.637
A35 ทานไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา
0.590
A39 ทานไดรับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา
0.566
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
7.193
รอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
5.138
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
11.951
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จากตารางที่ 15 พบวา องคประกอบที่ 2 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน
5 ตัว คือ A37, A36, A38 , A35 และ A39 ซึ่งคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัว
แปรอยูระหวาง 0.566 ถึง 0.752 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 7.193 และคา
รอยละของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มีคาเทากับ รอยละ 5.138 และคารอยและ
ของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เทากับ 11.951 แสดงวา
องค ป ระกอบนี้ ส ามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของดั ช นี ค วามสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ได ร อยละ 5.138 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า ความแปรปรวนของ ตั ว แปร (eigenvalues) กั บ ทั้ ง
10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 2
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 2 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับการไดรับ
การยอมรับนับถือจากผูมาขอรับคําปรึกษา การไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน การไดรับ
การยกย อ งชมเชยแสดงความยิ น ดี เ มื่ อ ท า นปฏิ บั ติ ง านได ผ ลดี การได รั บ ความไว ว างใจจาก
ผูบั ง คับบัญชา การไดรับขวัญและกํ าลัง ใจในการปฏิบัติง านจากผูบัง คั บบั ญชา ดังนั้นผูวิจัย จึง
กําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 2 วา “ขวัญกําลังใจ”
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ตารางที่ 16 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองคประกอบที่ 3
ตัว
น้ําหนัก
ขอคําถาม
แปร
องคประกอบ
A52 โรงเรียนไดจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ไดอยางความ
0.696
เหมาะสม
A53 ทานไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการจากหนวยงาน ที่เปนไปดวยความ
0.688
สะดวกรวดเร็ว
A51 ทานมีความพึงพอใจกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
0.670
ภายในหนวยงานทาน
A50 ทานมีความพึงพอใจกับการไดรับเงินประจําตําแหนงในปจจุบัน
0.659
A49 ทานมีความพึงพอใจในเงินเดือนที่ไดรับ
0.581
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
6.713
รอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
4.795
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
16.746
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จากตารางที่ 16 พบวา องคประกอบที่ 3 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน
5 ตัว คือ A53 , A53 , A51 , A50 และ A49 ซึ่งคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัว
แปรอยูระหวาง 0.581 ถึง 0.696 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 6.713 และคา
รอยละของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มีคาเทากับ รอยละ 4.795 และคารอยและ
ของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เทากับ 16.746 แสดงวา
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอย
ละ 4.795 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของ ตัวแปร (eigenvalues)กับทั้ง 10 องคประกอบ
ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 3
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 3 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับการไดจัด
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ไดอยางความเหมาะสม ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการจาก
หนว ยงาน ที่ เป นไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ความพึ ง พอใจกั บการเลื่อนขั้ นเงิ นเดือนภายใน
หน ว ยงาน ความพึ ง พอใจกั บ การได รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ในป จ จุบั น และความพึ ง พอใจใน
เงิ น เดื อ นที่ ไ ด รั บ ผู วิ จั ย จึ ง กํ า หนดชื่ อ ตั ว แปรแฝงหรื อ องค ป ระกอบที่ 3 ว า “เงิ น เดื อ นและ
คาตอบแทน”

255
ตารางที่ 17 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองคประกอบที่ 4
ตัว
น้ําหนัก
ขอคําถาม
แปร
องคประกอบ
A73 ทานปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ
0.701
A75 ทานรูสึกมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอาชีพครู
0.642
A74 ทานมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
0.601
A72 อาชีพรับราชการครูเปนอาชีพที่มีความมั่นคง
0.586
A59 อาชีพรับราชการครูเปนอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและไดรับการยอมรับ
0.584
จากสังคม
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
5.729
รอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
4.092
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
20.838
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จากตารางที่ 17 พบวา องคประกอบที่ 4 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน
5 ตัว คือ A73 , A75 , A74 , A72 และ A59 ซึ่งคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัว
แปรอยูระหวาง 0.584 ถึง 0.701 คาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalue) เทากับ 5.729 และ
คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มีคาเทากับ รอยละ 4.092 และคารอย
และของความแปรปรวนสะสมของตัว แปร (cumulative percentage of variance) เทากับ 20.838
แสดงว า องคประกอบนี้ส ามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของดั ช นี ค วามสุข ในสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน ไดรอยละ 4.092 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของ ตัวแปร (eigenvalues) กับทั้ง
10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 4
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 4 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มความรูความสามารถ รูสึกมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอาชีพ ครู มีความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย รับราชการครูเปนอาชีพที่มีความมั่นคง อาชีพรับราชการครูเปน
อาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและไดรับการยอมรับจากสังคม ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือ
องคประกอบที่ 4 วา “ความภาคภูมิใจในอาชีพครู”
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ตารางที่ 18 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองคประกอบที่ 5
ตัว
น้ําหนัก
ขอคําถาม
แปร
องคประกอบ
A115 ผูปกครองใหการชวยเหลือโรงเรียนในดานตาง ๆ
0.746
A116 ผูปกครองใหความสนใจในการติดตอกับโรงเรียนเมื่อนักเรียนมีปญหา
0.668
ในทุกโอกาส
A114 ผูปกครองสนับสนุนใหเด็กมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
0.596
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
5.519
รอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
3.942
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
24.780
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จากตารางที่ 18 พบวา องคประกอบที่ 5 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน
3 ตัว คือ A115 , A116 และ A114 ซึ่งคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยู
ระหวาง 0.596 ถึง 0.746 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เทากับ 5.519 และคารอยละ
ของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มีคาเทากับ รอยละ 3.942 และคารอยและของ
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เทากับ 24.780 แสดงวา
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอย
ละ 3.942
และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า ความแปรปรวนของ ตั ว แปร (eigenvalues) กั บ ทั้ ง
10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 5
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 5 พบวา เปนตัวแปรผูปกครองใหการ
ชวยเหลือโรงเรียนในดานตาง ๆ ผูปกครองใหความสนใจในการติดตอกับโรงเรียนเมื่อนักเรียนมี
ปญหาในทุกโอกาส ผูปกครองสนับสนุนใหเด็กมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัว
แปรแฝงหรือองคประกอบที่ 5 วา “ความรวมมือของผูปกครองและชุมชน”

257
ตารางที่ 19 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองคประกอบที่ 6
ตัว
น้ําหนัก
ขอคําถาม
แปร
องคประกอบ
A118 โรงเรียนมีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บปวยเล็ก ๆ
0.753
นอย ๆ
A117 โรงเรียนมีสวัสดิการบานพักครู
0.673
A123 โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการดานการเงินใหแกครู
0.649
A126 โรงเรียนมีการใหบริการดานการออมทรัพยครู
0.596
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
5.155
รอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
3.682
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
28.463
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จากตารางที่ 19 พบวา องคประกอบที่ 6 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน
4 ตัว คือ A118 , A117 , A123 และ A126 ซึ่งคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปร
อยูระหวาง 0.596 ถึง 0.753 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เทากับ 5.155 และคารอย
ละของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มีคาเทากับ รอยละ 3.682 และคารอยและของ
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เทากับ 28.463 แสดงวา
องค ป ระกอบนี้ ส ามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของดั ช นี ค วามสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ได ร อยละ 3.682 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า ความแปรปรวนของ ตั ว แปร (eigenvalues) กั บ ทั้ ง
10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 6
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 6 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับโรงเรียนมี
สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ โรงเรียนมีสวัสดิการบานพักครู
โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการดานการเงิน ใหแกครู โรงเรียนมีการใหบริการดานการออมทรัพยครู
ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 6 วา “สวัสดิการของโรงเรียน”

258
ตารางที่ 20 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองคประกอบที่ 7
ตัว
น้ําหนัก
ขอคําถาม
แปร
องคประกอบ
A98 คนที่มองโลกในแงดี และคิดในทางบวกจะทําใหประสบความสําเร็จใน
0.701
การสรางผลงานที่ดีแกองคการได
A101 ทานเชื่อวาการเจริญสติ หรือการทําสมาธิ จะทําใหจิตใจสงบสุข
0.680
A102 ทานมีความเชื่อและความศรัทธาที่ดีตอชีวิต
0.589
A100 ทานมีจิตใจปรารถนาที่อยากชวยเหลือ และอยากทําประโยชนใหกับคน
0.587
อื่น
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
5.149
รอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
3.678
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
32.141
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จากตารางที่ 20 พบวา องคประกอบที่ 7 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน
4 ตัว คือ A98 , A101 , A102 และ A100 ซึ่งคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปร
อยูระหวาง 0.587 ถึง 0.701 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เทากับ 5.149 คารอยละ
ของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มีคาเทากับ รอยละ 3.678 และคารอยและของ
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เทากับ 32.141 แสดงวา
องค ป ระกอบนี้ ส ามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของดั ช นี ค วามสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ได ร อ ยละ 3.678 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า ความแปรปรวนของตั ว แปร (eigenvalues) กั บ ทั้ ง
10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 7
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 7 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับ คนที่มอง
โลกในแงดี และคิดในทางบวกจะทําใหประสบความสําเร็จ ในการสรางผลงานที่ดีแกองคการได
เชื่อวาการเจริญสติ หรือการทําสมาธิ จะทําใหจิตใจสงบสุข มีความเชื่อและความศรัทธาที่ดีตอชีวิต
มีจิตใจปรารถนาที่อยากชวยเหลือ และอยากทําประโยชนใหกับคนอื่น ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัว
แปรแฝงหรือองคประกอบที่ 7 วา “การคิดเชิงบวก”

259
ตารางที่ 21 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองคประกอบที่ 8
ตัว
น้ําหนัก
ขอคําถาม
แปร
องคประกอบ
A61 โรงเรียนมีนโยบายการบริหารในหนวยงานเปนระเบียบและ
0.686
ประสิทธิภาพ
A62 ทานมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและนโยบายของ
0.667
หนวยงาน
A63 โรงเรียนกําหนดหลักการ แผนงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
0.657
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
4.880
รอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
3.485
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
35.626
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จากตารางที่ 21 พบวา องคประกอบที่ 8 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน
3 ตัว คือ A61 , A62 และ A63 ซึ่งคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยูระหวาง
0.657 ถึง 0.686 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เทากับ 4.880 และคารอยละของความ
แปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มีคาเทา กับ รอยละ 3.485 และค ารอยและของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เทากับ 35.626 แสดงวา
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอย
ละ 3.485 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับทั้ง 10 องคประกอบ
ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 8
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 8 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับโรงเรียนมี
นโยบายการบริหารในหนวยงานเปนระเบีย บและประสิทธิภาพ มีสวนรวมในการกํ าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานและนโยบายของหนวยงาน โรงเรียนกําหนดหลักการ แผนงาน หรือแนวทางใน
การปฏิบัติงานชัดเจน สามารถปฏิบัติได ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 8
วา “นโยบายการบริหารงาน”
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ตารางที่ 22 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองคประกอบที่ 9
ตัว
น้ําหนัก
ขอคําถาม
แปร
องคประกอบ
A69 ทานมีเวลาเพียงพอที่จะใหกับครอบครัวของทาน
0.704
A70 ครอบครัวมีสวนชวยสงเสริมใหทานสามารถปฏิบัติงานไดประสบ
0.627
ผลสําเร็จ
A68 งานในอาชีพทําใหฐานะทางครอบครัวมีความมั่นคง
0.578
A67 ทานมีความเปนอยูสวนตัวดี
0.550
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
4.436
รอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
3.169
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
38.795
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จากตารางที่ 22 พบวา องคประกอบที่ 9 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน
4 ตัว คือ A69 , A70 , A68 และ A67 ซึ่งคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยู
ระหวาง 0.550 ถึง 0.704 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เทากับ 4.436 และคารอยละ
ของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มีคาเทากับรอยละ 3.169 และคารอยและของ
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เทากับ 38.795 แสดงวา
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอย
ละ 3.169 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) กับทั้ง 10 องคประกอบ
ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 9
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 9 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับมีเวลาเพียง
พอที่จ ะใหกั บ ครอบครัว ของท า น ครอบครัวมี สวนช วยสง เสริม ให ท า นสามารถปฏิบั ติง านได
ประสบผลสําเร็จ งานในอาชีพทําใหฐานะทางครอบครัวมีความมั่นคง ทานมีความเปนอยูสวนตัวดี
ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 9 วา “คุณภาพชีวิตและครอบครัว”
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ตารางที่ 23 คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรบรรยายองคประกอบที่ 10
ตัว
น้ําหนัก
ขอคําถาม
แปร
องคประกอบ
A25 ทานอยูในสังคมที่มีความปลอดภัย
0.737
A29 โรงเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
0.698
A28 โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนที่มีความเขมแข็ง
0.558
คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
4.104
รอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
2.931
คารอยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance)
41.726
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จากตารางที่ 23 พบวา องค ป ระกอบที่ 10 ประกอบด ว ยตั ว แปรบรรยายที่ สํ า คั ญ
จํานวน 3 ตัว คือ A25 , A29 และ A28 ซึ่งคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยู
ระหวาง 0.558 ถึง 0.737 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เทากับ 4.104 และคารอยละ
ของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มีคาเทากับรอยละ 2.931 และคารอยและของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เทากับ 41.726 แสดงวา
องค ประกอบนี้ส ามารถอธิบายความแปรปรวนของดัชนีความสุขในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานได
ร อ ยละ 2.931 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า ความแปรปรวนของตั ว แปร (eigenvalues) กั บ ทั้ ง
10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 10
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 10 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับการอยูใน
สังคมที่มีความปลอดภัย โรงเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนที่มี
ความเขมแข็ง ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 10 วา “ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน”
ซึ่งจากการวิเคราะหองคประกอบ โดยเลือกองคประกอบที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ไวได 10 องคประกอบ มีตัวแปรที่อธิบายองคประกอบทั้งหมด 42 ตัวแปร ปรากฏวามีจํานวน 98
ตัวแปรที่ไมเปนไปตามเกณฑที่ถูกสกัดออก
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จากผลการศึกษาวิจัยสรุปไดวา ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
10 องคประกอบ รวม 42 ตัวแปร โดยใหชื่อแตละองคประกอบ ดังนี้
1. จิตใจและรางกาย
2. ขวัญกําลังใจ
3. เงินเดือนและคาตอบแทน
4. ความภาคภูมิใจในอาชีพครู
5. ความรวมมือของผูปกครองและชุมชน
6. สวัสดิการของโรงเรียน
7. การคิดเชิงบวก
8. นโยบายการบริหารงาน
9. คุณภาพชีวิตและครอบครัว
10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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ซึ่งองคประกอบของดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 10 องคประกอบ
สามารถแสดงในแผนภูมิที่ 4
1. จิตใจและรางกาย
2. ขวัญกําลังใจ

10. ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
9. คุณภาพชีวิตและครอบครัว

3. เงินเดือนและคาตอบแทน

ดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

8. นโยบายการบริหารงาน

7. การคิดเชิงบวก

4. ความภาคภูมิใจในอาชีพครู

5. ความรวมมือของผูปกครอง
และชุมชน
6. สวัสดิการของโรงเรียน

แผนภูมทิ ี่ 4 องคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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จากแผนภาพที่ 4 และขอมูลจากตารางที่ 14-23 อธิบายไดวา องคประกอบที่เกี่ยวของ
กับดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 10 องคประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี
องคประกอบที่ 1 จิตใจและรางกาย ประกอบดวยตัวแปรบรรยายองคประกอบดังนี้
1. ทานเต็มเปยมไปดวยพลังกาย และพลังใจพรอมที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ
2. ทานไดใชเวลาหลังเลิกงาน สําหรับการพักผอนหยอนใจไดบาง
3. ทานมีความสุขจากการที่มีผูอื่นยอมเสียสละให
4. ทานมีความเชื่อมั่นและความยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทํา
5. ทานสามารถบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
6. ทานรูจักการยืนยันในสิทธิของตนเอง
องคประกอบที่ 2 ขวัญกําลังใจ ประกอบดวยตัวแปรบรรยายองคประกอบดังนี้
1. ทานไดรับการยอมรับนับถือจากผูมาขอรับคําปรึกษา
2. ทานไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน
3. ทานไดรับการยกยองชมเชยแสดงความยินดีเมื่อทานปฏิบัติงานไดผลดี
4. ทานไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา
5. ทานไดรับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา
องคประกอบที่ 3 เงินเดือนและคาตอบแทน มีตัวแปรบรรยายองคประกอบ ดังนี้
1. โรงเรียนไดจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ไดอยางความเหมาะสม
2. ทานไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการจากหนวยงาน ที่เปนไปดวยความสะดวก
รวดเร็ว
3. ทานมีความพึงพอใจกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนภายในหนวยงานทาน
4. ทานมีความพึงพอใจกับการไดรับเงินประจําตําแหนงในปจจุบัน
5. ทานมีความพึงพอใจในเงินเดือนที่ไดรับ
องคประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในอาชีพครู มีตัวแปรบรรยายองคประกอบ ดังนี้
1. ทานปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ
2. ทานรูสึกมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอาชีพครู
3. ทานมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
4. อาชีพรับราชการครูเปนอาชีพที่มีความมั่นคง
5. อาชีพรับราชการครูเปนอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและไดรับการยอมรับจากสังค
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องคประกอบที่ 5 ความรวมมือของผูปกครองและชุมชน มีตัวแปรบรรยาย
องคประกอบ ดังนี้
1. ผูปกครองใหการชวยเหลือโรงเรียนในดานตางๆ
2. ผูปกครองใหความสนใจในการติดตอกับโรงเรียนเมื่อนักเรียนมีปญหาในทุก
โอกาส
3. ผูปกครองสนับสนุนใหเด็กมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
องคประกอบที่ 6 สวัสดิการของโรงเรียน มีตัวแปรบรรยายองคประกอบ ดังนี้
1. โรงเรียนมีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ
2. โรงเรียนมีสวัสดิการบานพักครู
3. โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการดานการเงินใหแกครู
4. โรงเรียนมีการใหบริการดานการออมทรัพยครู
องคประกอบที่ 7 การคิดเชิงบวก มีตัวแปรบรรยายองคประกอบ ดังนี้
1. คนที่มองโลกในแงดี และคิดในทางบวกจะทําใหประสบความสําเร็จในการสราง
ผลงานที่ดีแกองคการได
2. ทานเชื่อวาการเจริญสติ หรือการทําสมาธิ จะทําใหจิตใจสงบสุข
3. ทานมีความเชื่อและความศรัทธาที่ดีตอชีวิต
4. ทานมีจิตใจปรารถนาที่อยากชวยเหลือ และอยากทําประโยชนใหกับคนอื่น
องคประกอบที่ 8 นโยบายการบริหารงาน มีตัวแปรบรรยายองคประกอบ ดังนี้
1.โรงเรียนมีนโยบายการบริหารในหนวยงานเปนระเบียบและประสิทธิภาพ
2.ทานมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและนโยบายของหนวยงาน
3.โรงเรียนกําหนดหลักการ แผนงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานชัดเจน สามารถ
ปฏิบัติได
องคประกอบที่ 9 คุณภาพชีวิตและครอบครัว มีตัวแปรบรรยายองคประกอบ ดังนี้
1. ทานมีเวลาเพียงพอที่จะใหกับครอบครัวของทาน
2. ครอบครัวมีสวนชวยสงเสริมใหทานสามารถปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จ
3.งานในอาชีพทําใหฐานะทางครอบครัวมีความมั่นคง
4.ทานมีความเปนอยูสวนตัวดี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

265
องคประกอบที่ 10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีตัวแปรบรรยาย
องคประกอบ ดังนี้
1.ทานอยูในสังคมที่มีความปลอดภัย
2.โรงเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนที่มีความเขมแข็ง
ตอนที่ 2 แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นตอนนี้เปนการนําองคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดจากการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) จัดสนทนากลุม (Focus Group
Discussion) เพื่ อ ทราบแนวปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผลตามดั ช นี ค วามสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โดยผู เ ชี่ ย วชาญและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จํ า นวน 8 คน
ประกอบดวย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 1 คน ผูอํานวยการโรงเรียน
4 คน ศึกษานิเทศก 3 คน ผลการจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) สรุปได แนวปฏิบัติให
เกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
องคประกอบที่ 1 จิตใจและรางกาย ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้ 1) การดูแล
สุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณโดยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน พยายามมองโลกในแงบวก หาเวลาในการทําบุญและปฏิบัติธรรมในโอกาสอันควร 2)
การไดใชเวลาหลังเลิกงาน สําหรับการพักผอนหยอนใจไดบางพบปะพูดคุยสังสรรค รับประทาน
อาหารและทองเที่ยวกับครอบครัว เพื่อน และ ดูภาพยนตร 3)การมีความสุขจากการที่มีผูอื่นยอม
เสียสละให 4) เชื่อมั่นวางานที่ ทําเปนงานที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอความเจริญรุงเรืองและ
กาวหนาของประเทศชาติ เปนการสรางคนใหมีคุณภาพใหกับสังคม และเปนงานที่สรางบุญสราง
กุศลโดยไมสามารถประมาณคาได จึงตองทํางานดวยความมุงมั่นทุมเททั้งกายและใจ ทํางานดวย
ความอดทนและเสียสละ 5) ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมีการวางแผนการทํางานอยางเปน
ระบบ มีปฏิทินการทํางาน และทํางานโดยใชกระบวนการ PDCA 6) ศึกษาในเรื่องสิทธิของตนเองที่
พึงมีในดานตางๆอยางชัดเจน
องคประกอบที่ 2 ขวัญกําลังใจ ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้ 1) ใหคําปรึกษา
ในเรื่องที่รแู ละเขาใจอยางแทจริงและชัดเจน มีพยานและหลักฐานยืนยันที่สามารถพิสูจนไดวาเปน
ความจริง 2) ประพฤติตนไดอยางเหมาะสมตามบทบาทและหนาที่ของตนเอง ไมประพฤติตนที่ทํา
ใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน 3) ใหคําชมเชยยกยอง การใหของขวัญของรางวัลในโอกาสอันควร
การไปทัศนศึกษาเปนหมูคณะ 4) ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางถูกตองตามระเบียบ กฎเกณฑ
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และข อ บั ง คั บ มี ค วามตั้ ง ใจและขยั น ขั น แข็ ง ในการทํ า งาน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ทํ า
5) ปฏิบัติงานในหนาที่และงานตามนโยบายใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีตอการ
จัดการศึกษา
องคประกอบที่ 3 เงินเดือนและคาตอบแทน ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้
1) โรงเรียนไดจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ไดอยางความเหมาะสม จัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน เชน สื่อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือฯลฯ และสิ่งอํา นวยความ
สะดวกในการดํารงชีวิต เชน หองน้ําหองสวม ทีวี ตูเย็น ฯลฯ ตามความจําเปนอยางเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพในการทํางาน 2) จัดสวัสดิการเงินกูดอกเบี้ยถูกในโรงเรียน-จัดกิจกรรมการออม
ทรัพยของครูและบุคลากรทุกเดือน 3) แตงตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อ นขั้นเงินเดือนครู
และบุคลากร มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ชัดเจน
และเปนรูปธรรม 4) ทํางานโดยมีเอกสารหลักฐาน มีการคิดคนและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆเพื่อ
ใชประโยชนในการจัดการศึกษา มีการเผยแพรผลงานที่ประสบความสําเร็จแกผู อื่น มีการทํางาน
วิจัยเพื่อเปนหลักฐานยืนยัน และมีการวางแผนการพัฒนางานเพื่อ ขอมีวิทยฐานะสูงขึ้น 5) มีการวาง
แผนการใชเงินเดือนเปนคาใชจายที่จําเปนและการเก็บออมเงินใชจายเงินอยางเหมาะสมกับรายรับ
และไมฟุมเฟอย
องคประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในอาชีพครู ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้
1) มุงมั่น เสียสละและอดทนเต็มตามศักยภาพของตนเองเพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 2) ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด 3) มีการวาง
แผนการปฏิบัติงาน ศึกษาหาความรูในเรื่องงานที่จะตองปฏิบัติใหเขาใจอยางชัดเจน และปฏิบัติงาน
ใหทันเวลาที่กําหนด 4) ปฏิบัติงานในอาชีพดวยความมุงมั่น ตั้งใจและรับผิดชอบ 5) มีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง ไมดูถูกเหยียดหยาม หรือดูหมิ่นในอาชีพของตนเอง ใหเกียรติยกยอง
ชมเชยในอาชีพของตน
องคประกอบที่ 5 ความรวมมือของผูปกครองและชุมชน ประกอบดวยแนวปฏิบัติให
เกิดผลดังนี้ 1) จัดประชุมผูปกครองอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประชาสัมพันธใหผูปกครองรับรู
ขอมูลขาวสารของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ จัดกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครองหรือชุมชนอยางต อเนื่อง เชน กิจกรรมวันลอยกระทง วันเขาพรรษา วันออกพรรษา
วันแม วันเด็กแหงชาติ เปนตน 2) มีการประชุมผูปกครองชั้นเรียนปการศึกษาละ 2 ครั้ง มีการเยี่ยม
บานนักเรียน มีการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน 3) ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนในการประชุม
ผูปกครองนักเรียนอยางนอยปละ 2 ครั้ง จัดกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

267
องค ป ระกอบที่ 6 สวัส ดิ ก ารของโรงเรียน ประกอบดว ยแนวปฏิบั ติใ หเกิ ด ผลดัง นี้
1) จัดใหมีหองพยาบาลในโรงเรียนมีเวชภัณฑยาที่จําเปน ติดตอประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลประจําอําเภอในการมาใหบริการดานสุขภาพในโรงเรียน เชน การฉีดวัคซีน การ
พนยากันยุง การใหบริการทันตกรรม เปนตน 2) จัดบานพักครูสําหรับครูและบุคลากรอยางเพียงพอ
มีความเหมาะสมและมีความคงทนแข็งแรง 3) นําเงินออมทรัพยของครูมาจัดทําเปนสวัสดิการเงินกู
ดอกเบี้ยถูกในโรงเรียน 4) จัดใหมีการออมทรัพยของครูในโรงเรียนทุกเดือน
องคประกอบที่ 7 การคิดเชิงบวก ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้ 1) การจัด
ประชุมครูและบุคลากรทุกเดือน เพื่อเปดโอกาสในการพูดคุย ชี้แจง และเสนอขอคิดเห็นในการ
ทํางานรวมกัน รวมทั้งมีการรับประทานอาหารกลางวันร วมกันทุกวัน ทั้งนี้เพื่อใหมีการสื่อสารกัน
ระหวางผูบริหาร ครู บุคลากรกร นักเรียน ใหเกิดความเขา ใจซึ่งกันและกันมากยิ่ งขึ้น ลดความ
ขัดแยงที่ไมสรางสรรคและเปนประโยชนในการทํางานรวมกันใหนอยลงและหมดไป 2) สงเสริม
ครูใหเขารวมกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางและพัฒนาสติและสมาธิ เชน การปฏิบัติธรรม การสอบ
นักธรรม การทําบุญในวันพระและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 3) ใหความสําคัญตอสภาพจิตใจ
ของผูรวมงานทุกคน โดยการใหกําลังใจแกผูรวมงาน เชน การอวยพรและใหของขวัญวันเกิดครู
และบุคลากร การพาไปทัศนศึกษาและพักผอนรวมกันในช วงปดภาคเรียน เปนตน 4) การปฏิบัติ
กิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกโรงเรียน เชน การเก็บขยะในชุมชน การรณรงคตอตานการแพร
ระบาดของยาเสพติด เปนตน นอกจากนี้ยังใหบริการอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชน
เชน การออกกําลังกาย การเลนกีฬา การจัดงานมงคลตางๆ เป นตน ใหความรวมมือกับชุมชนใน
การจัดกิจกรรตางๆตามโอกาสอันควร เชน กิจกรรมเทศบาลสัญจร กิจกรรมการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด
องค ประกอบที่ 8 นโยบายการบริหารงาน ประกอบดวยแนวปฏิบั ติใ หเกิ ด ผลดัง นี้
1) สงเสริมใหครูจัดทําแผนจัดการเรียนรูและแผนจัดประสบการณในการจัดการเรียนการสอน
นัก เรีย นโดยบู รณาการหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอ เพี ย งในทุ ก แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม
2) การประชุ มครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง เพื่ อระดมความคิ ดในการทํา งาน
รวมกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานในทุกโครงการ/กิจกรรมโดยเนนให
ทุกฝายมีสวนรวม 3) จัดใหมีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนในการทํางานที่ชัดเจน มีการ
จัดทําโครงการและกําหนดรายละเอียดในดานหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีดําเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณและผูรับผิดชอบ มีปฏิทินในการทํางาน
องคประกอบที่ 9 คุณภาพชีวิตและครอบครัว ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้
1) จัดลํ า ดับความสํา คั ญของงานที่ จะทํ า และรูบทบาทหนา ที่ ของตนเองที่ มี ต อการทํา งานและ
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ครอบครัว 2) มีการสื่อสารภายในครอบครัวอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในงานที่ทํา
และบทบาทหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีตอสวนรวมและครอบครัว 3) มีความเขาใจถึงงาน
ในหนาที่ รูบทบาทหนาที่ของตนเองและความสําคัญของการทํางานเพื่อใหมีรายไดในการดูแล
ครอบครัว ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการประกอบอาชีพครู 4) ดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสามารถปรับตัวไดในทุกสถานการณ ไมทําใหตนเองและผูอื่น
เดือดรอน
องคประกอบที่ 10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบดวยแนวปฏิบัติให
เกิดผลดังนี้ 1) ปฏิบัติตนใหเหมาะสมตามสถานการณ เปนไดทั้งผูนําและผูตามที่ดี กลาตัดสินใจที่
อยูบนพื้นฐานของความถูกตองและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนอันดับหนึ่ง
2) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน เชน จัดครูเวรประจําวัน การติดตั้งกลองวงจรปดในจุด
ตางๆ การประสานความรวมมือชวยเหลือกับตํารวจ อป.พร. ผูนําชุมชน กรรมการสถานศึกษาและ
ผูปกครองนักเรียน ในการปองกันและแกปญหา 3) ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและเขารวมกิจกรรม
ของชุมชนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ
กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและผูนําชุมชน
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ตอนที่ 3 ยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การสังเคราะหผลการยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยผูเชี่ยวชาญ
ขั้ น ตอนนี้ เป นการนํา แนวปฏิ บั ติ ใ หเ กิ ด ผลตามดัช นีดั ช นี ค วามสุ ข ในสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐานที่ไดจากการจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) มาตรวจสอบยืนยันแนวปฏิบัติ
ให เ กิ ด ผลตามดั ช นี ค วามสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยผู เ ชี่ ย วชาญ 5 ท า นประกอบด ว ย
ผูเชี่ยวชาญระดับกรมดานการสาธารณสุข จํานวน 2 ทาน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 1 ทาน ผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 2 ทาน เพื่อตรวจสอบยืนยันความความเหมาะสม
(Propriety Standards) ความเปนไปได (Feasibility Standards) ความถูกตอง (Accuracy Standards)
การใชประโยชน (Utility Standards) ของแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และขอคิดเห็นอื่นๆ ผลการตรวจสอบยื นยันแนวปฏิบัติใหเกิด ผลตามดัชนีความสุขใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไดดังนี้
1.1 การวิเคราะหคาความถี่ (frequency : f) ตามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญที่มีตอแนว
ปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นผลปรากฏดังตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 แสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแนวปฏิบัติให้เกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
แนวปฏิบัติให้เกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
องค์ประกอบที่ 1 จิตใจและร่างกาย
องค์ประกอบที่ 2 ขวัญกาลังใจ
องค์ประกอบที่ 3 เงินเดือนและค่าตอบแทน
องค์ประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในอาชีพครู
องค์ประกอบที่ 5 ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน
องค์ประกอบที่ 6 สวัสดิการของโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 7 การคิดเชิงบวก
องค์ประกอบที่ 8 นโยบายการบริหารงาน
องค์ประกอบที่ 9 คุณภาพชีวิตและครอบครัว
องค์ประกอบที่ 10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความเหมาะสม
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จากตารางที่ 24 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ มี ตอแนวปฏิบั ติใ หเกิ ดผลตามดัช นี
ความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน มีความคิดเห็นตอแนวปฏิบัติให
เกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน มีความเหมาะสม (Propriety Standards) รอยละ
100 มีความเปนไปได (Feasibility Standards) รอยละ 100 มีความถูกตอง (Accuracy Standards)
รอยละ 100 และมีการใชประโยชน (Utility Standards) รอยละ 100 ลักษณะนี้หมายความวา แนว
ปฏิบัติใ หเกิดผลตามดัชนีค วามสุข ในสถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน มีความถูก ตอง เหมาะสม ความ
เปนไปไดและการใชประโยชนสอดคลองตามทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย
1.2 ขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญกับการยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน มีขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลาวคือ ในเชิงแนวปฏิบัติทั้ง
10 แนวปฏิบัตินั้น มีความถูกตอง เหมาะสม ความเปนไปไดและการใชประโยชน ในเชิงปริมาณ
ผูเชี่ยวชาญบางทานที่เห็นวาแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุก
แนวปฏิบัติมีความเหมาะสมและครอบคลุม นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิม่ เติมในบางแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไดดังนี้
องคประกอบที่ 1 จิตใจและรางกาย โดยภาพรวมแลวแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนี
ความสุขในสถานศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน มี ค วามสอดคล องกั บ หลัก การและทฤษฎี ความสุขในดา น
รางกายและจิตใจ แตในบางหนวยงานหรือสถานศึกษาอาจมีสภาพความแตกตางในเรื่องวัฒนธรรม
พื้นถิ่นและสภาพความพรอมในเรื่องภูมิศาสตรอาจสงผลให แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุข
ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานต อ งปรั บ ให เ ข า กั บ หน ว ยงานหรื อ สถานศึ ก ษานั้ น ๆ และในเรื่ อ ง
บุคลิกภาพสวนตัวอาจสงผลตอแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นั้นๆ
องคประกอบที่ 2 ขวัญกําลังใจ โดยภาพรวมแลวครบตามแนวคิ ดทฤษฎีและสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางการบริหารจัดการหนวยงานหรือสถานศึกษาทุกแหง หากใหมีแนวทางปฏิบัติ
ใหเกิดผลตามดัชนีความสุขอยางยั่งยืนควรเพิ่มความถี่ในการปฏิบัติกิจกรรมและจัดใหมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมในเรื่องนี้ตอเนื่องทุกป
องคประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในอาชีพครู โดยภาพรวมแลวครบตามแนวคิดทฤษฎี
และสามารถนําไปใชเปนแนวทางการบริหารจัดการหนวยงานหรือสถานศึกษาทุกแหง แตอาจเพิ่ม
กิ จกรรมฝก อบรมใหค รูตะหนักในอาชี พ ครูมี เกี ย รติ เป นวิช าชี พ ชั้ นสูง ที่ มี วิท ยฐานะและมีใ บ
ประกอบวิชาชีพ
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องคประกอบที่ 5 ความรวมมือของผูปกครองและชุมชน โดยภาพรวมแลวครบตาม
แนวคิดทฤษฎีและสามารถนําไปใชเปนแนวทางการบริหารจัดการหนวยงานหรือสถานศึกษาทุก
แหง อาจเพิ่มการเขารวมกิจกรรมชุมชน จิตอาสา ชวยเหลือชุมชน ผูปกครอง สังคม อยางตอเนื่อง
องคประกอบที่ 6 สวัสดิการของโรงเรียน โดยภาพรวมแลวครบตามแนวคิดทฤษฎีและ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางการบริหารจัดการหนวยงานหรือสถานศึกษาทุกแหง อาจเพิ่มเติมการ
ระดมทรัพยากรจากหนวยงานตางๆ เพิ่มเติมเชนเสนอโครงการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
จัดงบประมาณมาเปนสวัสดิการของโรงเรียน
องคประกอบที่ 7 การคิดเชิงบวก โดยภาพรวมแลวครบตามแนวคิดทฤษฎีและสามารถ
นําไปใชเปนแนวทางการบริหารจัดการหนวยงานหรือสถานศึกษาทุกแหง ใหเพิ่มกิจกรรมจิ ตอาสา
ชวยเหลือผูมีโอกาสนอยกวาใหมีโอกาสมากขึ้น
องคประกอบที่ 10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยภาพรวมแลวครบตาม
แนวคิดทฤษฎีและสามารถนํา ไปใชเปนแนวทางการบริหารจัดการหนวยงานหรือสถานศึกษาทุก
แหง ควรเพิ่มใหหนวยงานรักษาความปลอดภัยในชุมชนใกลโรงเรียนใกลบานครูจัดเวรยามหรือเขา
เยี่ยมพบพูดสนทนาเพื่อความรูสึกถึงความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อ
ทราบองคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน 2) เพื่อทราบแนวปฏิบัติใหเกิดผลตาม
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ3) เพื่อยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชากร คือ โรงเรีย นประถมศึ กษา สัง กัดสํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น
พื้นฐานทั่วประเทศ จํานวน 28,470 โรงเรียน โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster
sampling) ได ก ลุม ตัวอย า งทั้ง สิ้ น 114 โรงเรีย น ผู ใ หข อมู ล ในแตล ะโรงเรีย นกํ า หนดใหผู ตอบ
แบบสอบถามโรงเรีย นละ 3 คน ประกอบดวย ผู บริหารโรงเรีย น1 คน ขาราชการครู 1 คนและ
กรรมการสถานศึกษา 1 คน เปนผูใหขอมูล รวมผูใหขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 342 คน
เครื่องมือที่ใ ชในการวิจัย คื อ แบบสอบถาม (opionnaires) เรื่อง ดัช นีค วามสุข ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการสังเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารการคงสภาพของสถานศึกษาดีเดน และการสังเคราะหขอมูลที่ได
จากการสัม ภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน แลวทําการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence :
IOC) เลือกขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5 ขึ้นไป และปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ ไดคําถามที่มีความเหมาะสม 140 ขอ หลังจากนั้นนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับโดย
นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนประถมศึกษา10โรงเรียน โดยมีจํานวนผูให
ขอมูล จํานวน 3 คนตอโรงเรีย น ประกอบดวย ผูอํา นวยการโรงเรีย น 1 คน ข าราชการครู 1 คน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 คน รวมเปน 30 คน แลวนําขอมูล ที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหา
ค า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) ของแบบสอบถามด ว ยการคํ า นวนค า สั ม ประสิ ท ธิ์ -แอลฟา (αcoefficient) ดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งใชเกณฑ
ในการพิจารณาที่มีคามากกวา 0.7 ขึ้นไป ได คาความเชื่ อมั่นของเครื่องมือ .968 ตามเกณฑ การ
พิจารณาที่กําหนดไว ไดเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ
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การเก็ บข อมูล และการวิเคราะหข อมู ล ผูวิจัย นํา แบบสอบถามฉบับสมบู รณไปเก็ บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหองคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) สกัดปจจัยดวย
เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบหลัก (principal component analysis) หมุนแกนแบบออโธกอนอล
(orthogonal rotation) (แบบตั้งฉาก) ดวยวิธีแวริแมกซ (varimax rotation) โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑ
ในการเลือกองคประกอบที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ที่มีคาตั้งแต 0.55 ขึ้นไปซึ่ง
เปนคาน้ําหนักที่มีนัยสําคัญในทางปฏิบัติ (practically significant) คาไอเกน (eigen values) ที่
มากกวา 1 และมีตัวแปรในแตละองคประกอบจํานวนตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามเกณฑของไกเซอร
(Kaiser’s Criterion) จัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อทราบแนวปฏิบัติใหเกิดผลตาม
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ในดานการศึกษา จํานวน
8 คน ที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (purposive method) การยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสอบถามผูเชี่ยวชาญ 5 ทานดวยวิธี โดยผูวิจัยนําแนวปฏิบัติใหเกิดผล
ตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบยืนยันความ
ถูกตองครอบคลุม (accuracy standards)ความเหมาะสม (propriety standards)ความเป นไปได
(feasibility standards)และความเป นประโยชน (utility standards)ของกลยุ ท ธ ใช คาความถี่
(frequencies) สวนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นอื่นๆ ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content
analysis)
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สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ดั ช นี ค วามสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได ข อ ค น พบ 2 ส ว น คื อ
1) องคประกอบความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ผลการยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีรายละเอียดดังนี้
1. องคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
องคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 10 องคประกอบ
เรียงตามน้ําหนักองคประกอบที่ไดจากมากไปนอย คื อ 1) จิตใจและรา งกาย 2) ขวัญกํา ลัง ใจ
3) เงินเดือนและคาตอบแทน 4) ความภาคภูมิใจในอาชีพครู 5) ความรวมมือของผูปกครองและ
ชุมชน 6) สวัสดิการของโรงเรียน 7) การคิดเชิงบวก 8) นโยบายการบริหารงาน 9) คุณภาพชีวิตและ
ครอบครั ว 10) ความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ดัช นี ค วามสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน
เปนพหุองคประกอบ ตามสมมติฐานการวิจัย
โดยในแตละองคประกอบมีจํานวนตัวแปร คาน้ําหนัก ตัวแปรในองคประกอบคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) และคา รอยและของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร
(cumulative percentage of variance) ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน 6 ตัวแปร ซึ่งคา
น้ําหนักองคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยูระหวาง 0.565 ถึง 0.682 คาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 9.539 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of
variance) เท า กั บ 6.813 และคา รอ ยและของความแปรปรวนสะสมของตั วแปร (cumulative
percentage of variance) เทากับ 6.813 แสดงวา องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอยละ 6.813 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
ของ ตัวแปร (eigenvalues) กับทั้ง 10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 1
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 1 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับการเต็มเปยม
ไปดวยพลังกาย และพลังใจพรอมที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ ไดใชเวลาหลังเลิกงาน สําหรับ
การพักผอนหยอนใจไดบาง การมีความสุขจากการที่มีผูอื่นยอมเสียสละให มีความเชื่อมั่นและความ
ยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทํา สามารถบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
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รูจักการยืนยันในสิทธิของตนเอง เปนตน ผูวิจัยจึงกํ าหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 1
วา “จิตใจและรางกาย”
องคประกอบที่ 2 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน 5 ตัว ซึ่งคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยูระหวาง 0.566 ถึง 0.752 คาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigenvalues) เทากับ 7.193 และคารอยละของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มี
ค าเทา กั บ รอยละ 5.138 และคา รอยและของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative
percentage of variance) เทากับ 11.951 แสดงวา องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 5.138 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
ของ ตัวแปร (eigenvalues) กับทั้ง 10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 2
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 2 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับการไดรับการ
ยอมรับนับถือจากผูมาขอรับคําปรึกษา การไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน การไดรับการ
ยกยองชมเชยแสดงความยินดีเมื่อทานปฏิบัติงานไดผลดี การไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา
การไดรับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปร
แฝงหรือองคประกอบที่ 2 วา “ขวัญกําลังใจ”
องคประกอบที่ 3 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน 5 ตัว ซึ่งคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยูระหวาง 0.581 ถึง 0.696 คาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigenvalues) เทากับ 6.713 และคารอยละของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มี
คาเทากั บ รอยละ 4.795 และคารอยและของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative
percentage of variance) เทากับ 16.746 แสดงวา องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอยละ 4.795 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
ของ ตัวแปร (eigenvalues)กับทั้ง 10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 3
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 3 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับการไดจัด
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ไดอยางความเหมาะสม ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการจาก
หนว ยงาน ที่ เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ความพึ ง พอใจกั บการเลื่อนขั้ นเงิ นเดือนภายใน
หน ว ยงาน ความพึ ง พอใจกั บ การได รั บ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ในป จ จุบั น และความพึ ง พอใจใน
เงิ น เดื อ นที่ ไ ด รั บ ผู วิ จั ย จึ ง กํ า หนดชื่ อ ตั ว แปรแฝงหรื อ องค ป ระกอบที่ 3ว า “เงิ น เดื อ นและ
คาตอบแทน”
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องคประกอบที่ 4 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน 5 ตัว ซึ่งคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยูระหวาง 0.584 ถึง 0.701 คาความแปรปรวนของตัว
แปร(eigenvalue) เทากับ 5.729 และ คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มี
คาเทากับ รอยละ 4.092 และคารอยและของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative
percentage of variance) เทากับ 20.838แสดงวา องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 4.092 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
ของ ตัวแปร (eigenvalues) กับทั้ง 10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 4
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 4 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มความรูความสามารถ รูสึกมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอาชีพ ครู มีความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย รับราชการครูเปนอาชีพที่มีความมั่นคง อาชีพรับราชการครูเปน
อาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและไดรับการยอมรับจากสังคม ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือ
องคประกอบที่ 4 วา “ความภาคภูมิใจในอาชีพครู”
องคประกอบที่ 5 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน 3 ตัว ซึ่งคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยูระหวาง 0.596 ถึง 0.746 คาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigenvalue) เทากับ 5.519 และคารอยละของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มี
ค าเทา กั บ รอยละ 3.942 และค า รอยและของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative
percentage of variance) เทากับ 24.780 แสดงวา องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของดั ชนีค วามสุขในสถานศึก ษาขั้ นพื้ น ฐานไดร อยละ 3.942 และเมื่อเปรีย บเที ย บค า ความ
แปรปรวนของ ตัวแปร (eigenvalues) กับทั้ง 10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญ
อันดับที่ 5
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 5 พบวา เปนตัวแปรผูปกครองใหการ
ชวยเหลือโรงเรียนในดานตาง ๆ ผูปกครองใหความสนใจในการติดตอกับโรงเรียนเมื่อนักเรียนมี
ปญหาในทุกโอกาส ผูปกครองสนับสนุนใหเด็กมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัว
แปรแฝงหรือองคประกอบที่ 5 วา “ความรวมมือของผูปกครองและชุมชน”
องคประกอบที่ 6 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน 4 ตัว ซึ่งคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยูระหวาง 0.596 ถึง 0.753 คาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigenvalue) เทากับ 5.155 และคารอยละของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มีคา
เทากับ รอยละ 3.682 และคารอยและของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage
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of variance) เทากับ 28.463 แสดงวา องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของดัชนี
ความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอยละ 3.682 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของ ตัว
แปร (eigenvalues) กับทั้ง 10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 6
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 6 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับโรงเรียนมี
สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ โรงเรียนมีสวัสดิการบานพักครู
โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการดานการเงิน ใหแกครู โรงเรียนมีการใหบริการดานการออมทรัพยครู
ผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 6 วา “สวัสดิการของโรงเรียน”
องคประกอบที่ 7 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน 4 ตัว ซึ่งคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยูระหวาง 0.587 ถึง 0.701 คาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigenvalue) เทากับ 5.149 คารอยละของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มีคา
เทากับ รอยละ 3.678 และคารอยและของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage
of variance) เทากับ 32.141 แสดงวา องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของดัชนี
ความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 3.678 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigenvalues) กับทั้ง 10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 7
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 7 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับ คนที่มอง
โลกในแงดี และคิดในทางบวกจะทําใหประสบความสําเร็จ ในการสรางผลงานที่ดีแกองคการได
เชื่อวาการเจริญสติ หรือการทําสมาธิ จะทําใหจิตใจสงบสุข มีความเชื่อและความศรัทธาที่ดีตอชีวิต
มีจิตใจปรารถนาที่อยากชวยเหลือ และอยากทําประโยชนใหกับคนอื่น ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัว
แปรแฝงหรือองคประกอบที่ 7 วา “การคิดเชิงบวก”
องคประกอบที่ 8 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน 3 ตัว ซึ่งคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยูระหวาง 0.657 ถึง 0.686 คาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigenvalue) เทากับ 4.880 และคารอยละของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มีคา
เทากับ รอยละ 3.485 และคารอยและของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage
of variance) เทากับ 35.626 แสดงวา องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของดัชนี
ความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 3.485 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigenvalues) กับทั้ง 10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 8
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 8 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับโรงเรียนมี
นโยบายการบริหารในหนวยงานเปนระเบีย บและประสิทธิภาพ มีสวนรวมในการกํ าหนดแนว
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ทางการปฏิบัติงานและนโยบายของหนวยงาน โรงเรียนกําหนดหลักการ แผนงาน หรือแนวทางใน
การปฏิบัติงานชัดเจน สามารถปฏิบัติได ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 8
วา “นโยบายการบริหารงาน”
องคประกอบที่ 9 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน 4 ตัว ซึ่งคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยูระหวาง 0.550 ถึง 0.704 คาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigenvalue) เทากับ 4.436 และคารอยละของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มี
คาเทากั บรอยละ 3.169 และคา รอยและของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative
percentage of variance) เทากับ 38.795 แสดงวา องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรอยละ 3.169 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร(eigenvalues) กับทั้ง 10 องคประกอบซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 9
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 9 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับมีเวลาเพียง
พอที่ จ ะใหกั บ ครอบครัว ของท า น ครอบครัวมี สวนช วยสง เสริม ให ทา นสามารถปฏิบั ติง านได
ประสบผลสําเร็จ งานในอาชีพทําใหฐานะทางครอบครัวมีความมั่นคง ทานมีความเปนอยูสวนตัวดี
ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 9 วา “คุณภาพชีวิตและครอบครัว”
องคประกอบที่ 10 ประกอบดวยตัวแปรบรรยายที่สําคัญ จํานวน 3 ตัว ซึ่งคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรอยูระหวาง 0.558 ถึง 0.737 คาความแปรปรวนของตัว
แปร (eigenvalue) เทากับ 4.104 และคารอยละของความแปรปรวนของตัวแปรในองคประกอบ มี
คาเทา กับรอยละ 2.931 และคารอยและของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative
percentage of variance) เทากับ 41.726 แสดงวา องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได รอยละ 2.931 และเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigenvalues) กับทั้ง 10 องคประกอบ ซึ่งเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 10
เมื่อพิจารณาตัวแปรตางๆ ในองคประกอบที่ 10 พบวา เปนตัวแปรเกี่ยวกับการอยูใน
สังคมที่มีความปลอดภัย โรงเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนที่มี
ความเขมแข็ง ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดชื่อตัวแปรแฝงหรือองคประกอบที่ 10 วา “ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน”

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

279
2. แนวปฏิบัติดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 10 องคประกอบ 42 แนวปฏิบัติ
ดังนี้
องคประกอบที่ 1 จิตใจและรางกาย ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้ 1) การดูแล
สุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณโดยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน พยายามมองโลกในแงบวก หาเวลาในการทําบุญและปฏิบัติธรรมในโอกาสอันควร 2)
การไดใชเวลาหลังเลิกงาน สําหรับการพักผอนหยอนใจไดบางพบปะพูดคุยสังสรรค รับประทาน
อาหารและทองเที่ยวกับครอบครัว เพื่อน และ ดูภาพยนตร 3)การมีความสุขจากการที่มีผูอื่นยอม
เสียสละให 4) เชื่อมั่นวางานที่ทําเปนงานที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอความเจริญรุง เรืองและ
กาวหนาของประเทศชาติ เปนการสรางคนใหมีคุณภาพใหกับสังคม และเปนงานที่สรางบุญสราง
กุศลโดยไมสามารถประมาณคาได จึงตองทํางานดวยความมุงมั่นทุมเททั้งกายและใจ ทํางานดวย
ความอดทนและเสียสละ 5) ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมีการวางแผนการทํางานอยางเปน
ระบบ มีปฏิทินการทํางาน และทํางานโดยใชกระบวนการ PDCA 6) ศึกษาในเรื่องสิทธิของตนเองที่
พึงมีในดานตางๆอยางชัดเจน
องคประกอบที่ 2 ขวัญกําลังใจ ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้ 1) ใหคําปรึกษา
ในเรื่องที่รูและเขาใจอยางแทจริงและชัดเจน มีพยานและหลักฐานยืนยันที่สามารถพิสูจนไดวาเปน
ความจริง 2) ประพฤติตนไดอยางเหมาะสมตามบทบาทและหนาที่ของตนเอง ไมประพฤติตนที่ทํา
ใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน 3) ใหคําชมเชยยกยอง การใหของขวัญของรางวัลในโอกาสอันควร
การไปทัศนศึกษาเปนหมูคณะ 4) ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางถูกตองตามระเบียบ กฎเกณฑ
และข อ บั ง คั บ มี ค วามตั้ ง ใจและขยั น ขั น แข็ ง ในการทํ า งาน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ทํ า
5) ปฏิบัติงานในหนาที่และงานตามนโยบายใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีตอการ
จัดการศึกษา
องคประกอบที่ 3 เงินเดือนและคาตอบแทน ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้
1) โรงเรียนไดจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ไดอยางความเหมาะสม จัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน เชน สื่อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือฯลฯ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการดํารงชีวิต เชน หองน้ําหองสวม ทีวี ตูเย็น ฯลฯ ตามความจําเปนอยางเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพในการทํางาน 2) จัดสวัสดิการเงินกูดอกเบี้ยถูกในโรงเรียน-จัดกิจกรรมการออม
ทรัพยของครูและบุคลากรทุกเดือน 3) แตงตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
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และบุคลากร มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ชัดเจน
และเปนรูปธรรม 4) ทํางานโดยมีเอกสารหลักฐาน มีการคิดคนและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆเพื่อ
ใชประโยชนในการจัดการศึกษา มีการเผยแพรผลงานที่ประสบความสําเร็จแกผูอื่น มีการทํางาน
วิจัยเพื่อเปนหลักฐานยืนยัน และมีการวางแผนการพัฒนางานเพื่อ ขอมีวิทยฐานะสูงขึ้น 5) มีการวาง
แผนการใชเงินเดือนเปนคาใชจายที่จําเปนและการเก็บออมเงินใชจายเงินอยางเหมาะสมกับรายรับ
และไมฟุมเฟอย
องคประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในอาชีพครู ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้
1) มุงมั่น เสียสละและอดทนเต็มตามศักยภาพของตนเองเพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 2) ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด 3) มีการวาง
แผนการปฏิบัติงาน ศึกษาหาความรูในเรื่องงานที่จะตองปฏิบัติใหเขาใจอยางชัดเจน และปฏิบัติงาน
ใหทันเวลาที่กําหนด 4) ปฏิบัติงานในอาชีพดวยความมุงมั่น ตั้งใจและรับผิดชอบ 5) มีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง ไมดูถูกเหยียดหยาม หรือดูหมิ่นในอาชีพของตนเอง ใหเกียรติยกยอง
ชมเชยในอาชีพของตน
องคประกอบที่ 5 ความรวมมือของผูปกครองและชุมชน ประกอบดวยแนวปฏิบัติให
เกิดผลดังนี้ 1) จัดประชุมผูปกครองอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประชาสัมพันธใหผูปกครองรับรู
ขอมูลขาวสารของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ จัดกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครองหรือชุมชนอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมวันลอยกระทง วันเขาพรรษา วันออกพรรษา
วันแม วันเด็กแหงชาติ เปนตน 2) มีการประชุมผูปกครองชั้นเรียนปการศึกษาละ 2 ครั้ง มีการเยี่ยม
บานนักเรียน มีการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน 3) ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนในการประชุม
ผูปกครองนักเรียนอยางนอยปละ 2 ครั้ง จัดกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน
องค ป ระกอบที่ 6 สวัส ดิ ก ารของโรงเรียน ประกอบดว ยแนวปฏิบั ติใ หเกิ ด ผลดัง นี้
1) จัดใหมีหองพยาบาลในโรงเรียนมีเวชภัณฑยาที่จําเปน ติดตอประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลประจําอําเภอในการมาใหบริการดานสุขภาพในโรงเรียน เชน การฉีดวัคซีน การ
พนยากันยุง การใหบริการทันตกรรม เปนตน 2) จัดบานพักครูสําหรับครูและบุคลากรอยางเพียงพอ
มีความเหมาะสมและมีความคงทนแข็งแรง 3) นําเงินออมทรัพยของครูมาจัดทํา เปนสวัสดิการเงินกู
ดอกเบี้ยถูกในโรงเรียน 4) จัดใหมีการออมทรัพยของครูในโรงเรียนทุกเดือน
องคประกอบที่ 7 การคิดเชิงบวก ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้ 1) การจัด
ประชุมครูและบุคลากรทุกเดือน เพื่อเปดโอกาสในการพูดคุย ชี้แจง และเสนอขอคิดเห็นในการ
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ทํางานรวมกัน รวมทั้งมีการรับประทานอาหารกลางวันรวมกันทุกวัน ทั้งนี้เพื่อใหมีการสื่อสารกัน
ระหวางผูบริหาร ครู บุคลากรกร นักเรียน ใหเกิดความเขา ใจซึ่งกันและกันมากยิ่ งขึ้น ลดความ
ขัดแยงที่ไมสรางสรรคและเปนประโยชนในการทํางานรวมกันใหนอยลงและหมดไป 2) สงเสริม
ครูใหเขารวมกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางและพัฒนาสติและสมาธิ เชน การปฏิบัติธรรม การสอบ
นักธรรม การทําบุญในวันพระและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 3) ใหความสําคัญตอสภาพจิตใจ
ของผูรวมงานทุกคน โดยการใหกําลังใจแกผูรวมงาน เชน การอวยพรและใหของขวัญวันเกิดครู
และบุคลากร การพาไปทัศนศึกษาและพักผอนรวมกันในชวงปดภาคเรียน เปนตน 4) การปฏิบัติ
กิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกโรงเรียน เชน การเก็บขยะในชุมชน การรณรงคตอตานการแพร
ระบาดของยาเสพติด เปนตน นอกจากนี้ยังใหบริการอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชน
เชน การออกกําลังกาย การเลนกีฬา การจัดงานมงคลตางๆ เปนตน ใหความรวมมือกับชุมชนใน
การจัดกิจกรรตางๆตามโอกาสอันควร เชน กิจกรรมเทศบาลสัญจร กิจกรรมการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด
องค ประกอบที่ 8 นโยบายการบริหารงาน ประกอบดวยแนวปฏิบั ติใ หเกิ ด ผลดัง นี้
1) สงเสริมใหครูจัดทําแผนจัดการเรียนรูและแผนจัดประสบการณในการจัดการเรียนการสอน
นัก เรีย นโดยบู รณาการหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอ เพี ย งในทุ ก แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม
2) การประชุ มครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง เพื่ อระดมความคิ ดในการทํา งาน
รวมกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานในทุกโครงการ/กิจกรรมโดยเนนให
ทุกฝายมีสวนรวม 3) จัดใหมีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนในการทํางานที่ชัดเจน มีการ
จัดทําโครงการและกําหนดรายละเอียดในดานหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีดําเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณและผูรับผิดชอบ มีปฏิทินในการทํางาน
องคประกอบที่ 9 คุณภาพชีวิตและครอบครัว ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้
1) จัดลํ า ดับความสํา คั ญของงานที่ จะทํ า และรูบทบาทหนา ที่ ของตนเองที่ มี ต อการทํ า งานและ
ครอบครัว 2) มีการสื่อสารภายในครอบครัวอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในงานที่ทํา
และบทบาทหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีตอสวนรวมและครอบครัว 3) มีความเขาใจถึงงาน
ในหนาที่ รูบทบาทหนาที่ของตนเองและความสําคัญของการทํางานเพื่อใหมีรายไดในการดูแล
ครอบครัว ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการประกอบอาชีพครู 4) ดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสามารถปรับตัวไดในทุกสถานการณ ไมทําใหตนเองและผูอื่น
เดือดรอน
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องคประกอบที่ 10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบดวยแนวปฏิบัติให
เกิดผลดังนี้ 1) ปฏิบัติตนใหเหมาะสมตามสถานการณ เปนไดทั้งผูนําและผูตามที่ดี กลาตัดสินใจที่
อยูบนพื้นฐานของความถูกตองและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนอันดับหนึ่ง
2) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน เชน จัดครูเวรประจําวัน การติดตั้งกลองวงจรปดในจุด
ตางๆ การประสานความรวมมือชวยเหลือกับตํารวจ อป.พร. ผูนําชุมชน กรรมการสถานศึกษาและ
ผูปกครองนักเรียน ในการปองกันและแกปญหา 3) ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและเขารวมกิจกรรม
ของชุมชนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ
กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและผูนําชุมชน
3. ยืนยันแนวปฏิบัติตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการนําแนวปฏิบัติ
ใหเกิดผลตามดัชนีดัชนีความสุขในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานที่ไดจากการจัดสนทนากลุม (Focus
Group Discussion) มาตรวจสอบยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญระดับกรมดานการสาธารณสุข จํานวน 2
ทาน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 1 ทาน ผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 2
ทาน เพื่อตรวจสอบยืนยันความความเหมาะสม (Propriety Standards) ความเปนไปได (Feasibility
Standards) ความถูกตอง (Accuracy Standards) การใชประโยชน (Utility Standards) ของแนว
ปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และขอคิดเห็นอื่นๆ ผลการตรวจสอบ
ยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ที่มีตอแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5
ทาน มีความคิดเห็นตอแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ
เหมาะสม (Propriety Standards) รอยละ 100 มีความเปนไปได (Feasibility Standards) รอยละ 100
มีความถูกตอง (Accuracy Standards) รอยละ 100 และมีการใชประโยชน (Utility Standards) รอย
ละ 100 ลักษณะนี้หมายความวา แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน
มีความถูก ตอง เหมาะสม ความเปนไปไดและการใชป ระโยชนส อดคลองตามทฤษฎี หลัก การ
แนวคิดตามกรอบการวิจัย
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นเกี่ยวกับดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถ
นํามาเปนประเด็นในการอภิปรายผล 2 ประเด็น คือ 1) องคประกอบความสุขในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2) แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. จากการศึ ก ษาองคประกอบของดัช นีค วามสุข ในสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน พบว า
มี 10 องคระกอบ เรียงตามน้ํา หนัก ขององคประกอบ ดัง นี้ 1) จิตใจและรา งกาย ประกอบดว ย
6 ตัวแปร 2) ขวัญกําลังใจ ประกอบดวย 5 ตัวแปร 3)เงินเดือนและคาตอบแทน ประกอบดวย
5 ตัวแปร 4) ความภาคภูมิใจในอาชีพครู ประกอบดวย 5 ตัวแปร 5) ความรวมมือของผูปกครองและ
ชุมชน ประกอบดวย 3 ตัวแปร 6) สวัสดิการของโรงเรียน ประกอบดวย 4 ตัวแปร 7) การคิดเชิงบวก
ประกอบดวย 4 ตัวแปร 8) นโยบายการบริหารงาน ประกอบดวย 3 ตัวแปร 9) คุณภาพชีวิตและ
ครอบครัว ประกอบดวย 4 ตัวแปร และ 10) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบดวย
3 ตัวแปร สอดคลองกั บ สมมุติฐานของการวิจัย ที่ วา องคป ระกอบดัช นีความสุขในสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน เปนพหุองคประกอบ องคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการ
มุงเนนในเรื่องความสุขทางดานจิตใจและรางกายมาเปนอันดับหนึ่งมีน้ําหนักปจจัยมากที่สุด สวน
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพสิน มีน้ําหนักปจจัยนอยที่สุด สอดคลองกับ เกวินและเมสัน
(Gavin & Mason) กลาววา ความสุขในการทํางานเปนความรูสึกอารมณในทางบวก ซึ่งเปน
ความรูสึกภายในของแตละบุคคล โดยที่อารมณความรูสึกทางบวกดังกลาวตอบสนองตอปฏิกิริยา
ระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมในการทํางาน เคจีราฟท (Kjerulf ) ใหความหมายของความสุขวา เปน
ความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในการทํางาน หรือ
ประสบการณของบุคคลในการทํางาน เฟรนดิกสัน (Friedrickson) มองความสุขในการทํางานตาง
ออกไปไมไดมองแคเพียงอารมณสูงสุดที่จะทําใหสนุกสนาน หรือตื่นเตนแตใหความสําคัญกับ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นในขณะที่กําลังทํางานโดยใหความเห็นวาความสุขในการทํางานไมไดเปนเพียง
จุดสุดทาย หรือเปาหมายสุดทายในการงานเทานั้น ความสุขเกิดขึ้นไดตลอดเวลาในการทํางาน ลูพ
เพอร (Lopper) กลาววา ความสุขในการทํางานเปนกระบวนการ เปนทางเดินของชีวิตที่ตองเดินดวย
ความเอาใจใส การเลือก และการมีสติ ดังนั้น การมีความสุขในการทํางานยอมเกิดจากการไดทํางาน
ที่มีคุณคา อินทิรา ปทมิทร กลาววา ความสุขในการทํางานเปนการมีจิตใจเบิก บานเปนสุข
กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา ทํางานอยางมั่นใจ และทํางานดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน และพระ
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พรหมคุณาภรณใหความหมายของความสุขในการทํางานวาเปนความรูสึกบายใจ ไมตองหวง ไม
ตองกั งวล เปนจิตใจที่มี ความสุขซึ่ง เกิดจากการทํางานในเวลานั้นและการเกิ ดผลสําเร็จที่เป น
จุดมุงหมายของงาน สวน รัศมี ธันยธร กลาววา ความสุขในการทํางานเปนความรูสึกมีความสุขที่
เกี่ยวของกับการทํางาน เปนอารมณในทางบวก ทางดีเกิดจากการรับรูขอมูลจากการทํางานในแตละ
วัน วีณา มิ่งเมืองใหความหมายของความสุขในการทํางานวาเปนความสุขที่เกิดขึ้นในขณะทํางาน
อันเปนความสุขที่ไดจากตัวงาน ซึ่งตองจัดการกับงาน หรือปฏิบัติตองานใหถูกตอง โดยสราง
ความรูสึกทางบวกตองานจากการมองเห็นคุณคาในงานและในป 1999 ไดเนอร ซู ลูกัส และสมิท
(Diener, Suh, Lucas, and Smith) อธิบายความหมายของคําวา ความสุขคือ ความพึงพอใจใน
เปาหมายหลักของชีวิต ประกอบดวยปจจัยหลายอยางที่แตกตางกัน ตอมาในป 2000 ไดให
ความหมายของความสุขในการทํางาน คือ อารมณของความรูสึกที่ดี ที่ใชประเมินความเปนอยูหรือ
เปาหมายหลักของชีวิต องคประกอบที่สงผลตอการตอบสนองของบุคคลและนํามาซึ่งความสุขใน
การทํางาน ไดแก ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณที่เปนสุข สนุกกับงาน และ
อารมณทางลบ ไดแก ความคับของใจ รูสึกเปนทุกขกับสิ่งที่ไมดีที่เกิดขึ้นในการทํางาน และในป
2010 ไดใชคําวา สุขภาวะที่ดี (Subjective Well – being) แทนคําวา ความสุข (Happiness) และ มี
ความหมายครอบคลุมถึงความนับถือตนเอง (Self – Esteem) ความสนุกสนาน (Joy) ดาน แมเนี่ยน
(Manion) อธิบายความสุขในการทํางาน คือ การเรียนรูจากการกระทําการสรางสรรคของตนเอง
แสดงออกโดยการยิ้ม หัวเราะ มีความปลาบปลื้มใจ มีความรูสึกอยากที่จะทํางาน จงจิต เลิศวิบูลย
มงคล ใหความหมายของความสุขในการทํางาน หมายถึงบุคคลไดกระทําในสิ่งที่ตนเองรัก และพึง
พอใจ ชอบ และศรัทราในงานที่ทํา พึงพอใจในประสบการณชีวิตที่ตนเองไดรับ ตลอดจน
ประสบการณเหลานั้นใหผลตออารมณความรูสึกทางบวกมากกวาอารมณ ความรูสึกทางลงทําให
เกิดการสรางสรรคสิ่งที่ดีงามบนพื้นฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม งานวิจัยของ พรรณิภา สืบสุข
(2548) สรุปความสุขในการทํางานไววา หมายถึง การที่บุคคลไดกระทําในสิ่งที่ตนเองรัก รูสึก
สนุกสนาน และศรัทธาในงานที่ทํา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประสบการณที่ไดรับเกิดการ
สรางสรรคในทางบวก เกษม ตันติผลาชีวะกลาวถึง ความสุขกับการทํางานวาเปนการทํางานที่มี
ความกาวหนามั่นคง มีผลตอบแทนที่คุมคา บรรยากาศ และเพื่อนรวมงานที่ดี ความกาวหนาในการ
งานสวนหนึ่งขึ้นอยู กับความรูความสามารถของแตละบุคคล แตอีก สวนหนึ่ง ขนึ้ อยูกับการ
สนั บ สนุ น ของผู บั ง คั บ บั ญ ชา ผู บั ง คั บ บั ญ ชามี อิ ท ธิ พ ลต อ ความก า วหน า ของบุ ค คลยิ่ ง กว า
ความสามารถในการทํางาน ซึ่งหนวยงานราชการไดรับผลกระทบมากกวาเอกชน เนื่องจาก
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หนวยงานเอกชนนั้นผูบริหารเปนเจาของกิจการ ยอมตองการคนดีมีความสามารถในการทํางานแต
ผูบริหารหนวยราชการมักจะไมรูสึกวาเปนเจาของ และไมคอยรักษาผลประโยชนใหองคการอัน
เปนเหตุใหการเลนพรรคเลนพวกปรากฏเปนเรื่องราวใหขาราชการ และลูกจางตองเสียขวัญหมด
กําลังใจในการทํางานอยูเสมอ
สรุปไดวา ความสุขเปนสิ่งที่ทุกคนตองการ ซึ่งความสุขของแตละคนก็มีความหมายที่
แตกตางกัน เนื่องจากมนุษยมีความตองการ และความเปนอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมือนกันและ
ความสุขในการทํางาน หมายถึง การรับรู หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอการทํางานหรือความรูสึกพึง
พอใจในการทํางาน ซึ่งเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล รวมถึงอารมณที่แสดงออกทั้ง
ดานบวก และดานลบจากการใชชีวิตอยูในสภาพแวดลอมที่ทํางาน รวมถึงรูสึกพอใจในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบและสิ่งแวดลอมในการทํางาน รูสึกตนเองมีคุณคา สนุกสนานกับการทํางาน พยายามที่
จะปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย และตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นในการทํางาน เปน
ความรูสึกชื่นชอบ หรือเปนสุขจากงานที่ไดทํา
หากพิ จ ารณาความสํ า คั ญ ขององค ป ระกอบทั้ ง 10 องค ป ระกอบ ซึ่ ง จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญไดดังนี้คือ ลําดับที่ 1 จิตใจและรางกาย ลําดับที่ 2 ขวัญกําลังใจ ลําดับที่ 3 เงินเดือนและ
คาตอบแทน ลําดับที่ 4 ความภาคภูมิใจในอาชีพครู ลําดับที่ 5 ความรวมมือของผูปกครองและ
ชุมชน ลําดับที่ 6 สวัสดิการของโรงเรียน ลําดับที่ 7 การคิดเชิงบวก ลําดับที่ 8 นโยบายการ
บริหารงาน ลํา ดับที่ 9 คุ ณภาพชี วิต และครอบครัว และลํ า ดับ ที่ 10 ความปลอดภัยในชี วิตแล
ทรัพ ย สิน เมื่ อจัดลํา ดับ ความสํา คัญที่ มี ผ ลตอ ดัช นีความสุขในสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน สามารถ
อภิปรายผลได ดังนี้
องคประกอบที่ 1 จิตใจและรางกาย มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุดเปนลําดับที่ 1
ซึ่งอาจกลาวไดวาตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา องคประกอบดานจิตใจและ
รา งกาย มี ความสํา คัญตอ ดัชนีความสุขในสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานเป นอย า งมาก ทั้ ง นี้เพราะใน
สถานศึกษาจะมีความสุขไดบุคลากรที่อยู ในสถานศึกษาตองตองมีจิตใจที่เปนสุขและมีรางกายที่
สมบูรณ บุคลากรตองเต็มเปยมไปดวยพลังกาย และพลังใจพรอมที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ
การไดใชเวลาหลังเลิกงาน สําหรับการพักผอนหยอนใจไดบาง การมีความสุขจากการที่มีผูอื่นยอม
เสียสละให การมีความเชื่อมั่นและความยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทํา สามารถบริหารเวลาไดอยาง
เหมาะสม ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและการรูจักการยืนยันในสิทธิของตนเอง สอดคลองกับ
หลักการแนวคิดานความสุขโดยไดเนอร (Diener) มีแนวคิดดานความสุข (Happiness or Subjective
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Well - being) อธิบายดวยปจจัย หรือองคประกอบของความสุขวา ความสุขเปนสิ่งสําคัญ หรือเปน
รากฐานของการดํารงชชีวิตเปนอารมณความรูสึกที่ดีที่ใชประเมินความเปนอยู หรือเปาหมายหลัก
ของชีวิตคนที่มีความสุขเกิดขึ้นไดจากปจจัยหลายอยางที่แตกตางกัน เชน อายุ สถานภาพสมรส
รายไดสภาพแวดลอม และองคประกอบที่สงผลตอการตอบสนองของบุคคล ที่นํามาซึ่งความสุขใน
การทํางาน ไดแก 1) ความพึงพอในในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจ
ในสิ่งที่ตนเปน และกระทําอยู มีความสมหวังกับเปาหมายของชีวิต สอดคลองกับความเปนจริง
สามารถกระทําไดตามความตั้งใจ สมเหตุสมผล เขาใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมจําเปนตอง
ปรับตัว 2) ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลไดกระทําในสิ่งที่ตนรัก
และชอบ พอใจกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทํางาน มีความสุขเมื่องานที่กระทําสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมาย ตลอดจนงานทําใหเกิดคุณประโยชนตอตนเอง และสังคม 3) อารมณทางบวก
(Positive Effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณความรูสึกเปนสุขกับสิ่งที่ดี รื่นรมยหรรษา
สนุกสนานกับการทํางาน ยิ้มแยมแจมใสเบิกบานใจไดเสมอ ในขณะทํางานเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่
ตนกระทํา รับรูถึงความดีงาม และคุณประโยชนของงานที่กระทํา 4)อารมณทางลบ (Negative
Effect) หมายถึง อารมณความรูสึกที่เปนทุกขกับสิ่งไมดีที่เกิดขึ้นในการทํางาน เชน คับของใจ
เบื่อหนาย เศราหมอง ไมสบายใจเมื่อเห็นการกระทําที่ไมซื่อสัตย หรือไมถูกตอง อยากปรับปรุง
แกไขใหดีขึ้นเพื่อสนองความตองการของตนใหมีความสุข และแมเนี่ยน (Manion) อธิบายความสุข
(Joy at Work) ดวยองคประกอบของความสุข 4 องคประกอบ คือ การติดตอความสัมพันธ ความรัก
ในงาน ความสําเร็จในงานและการเปนยอมรับ 1) การติดตอสัมพันธ (Connections) เปนพื้นฐานที่
ทําใหเกิดความสัมพันธของบุคลากรในสถานที่ทํางาน โดยที่บุคลากรรวมกันทํางานเกิดสังคมการ
ทํางานขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน ใหความรวมมือ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
การสนทนา พูดคุยอยางเปนมิตรใหการชวยเหลือ และไดรับการชวยเหลือจากผูรวมงานเกิด
มิตรภาพระหวางการปฏิบัติงานกับบุคลากรตางๆ 2) ความรักในงาน (Love of the Work) เปนการ
รับรูถึงความรูสึกรักและผูกพันอยางเหนียวแนนกับงาน รับรูวาตนมีภาระในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
มีความยินดีในสิ่งที่เปนองคประกอบของงาน กระตือรือรนในการทํางาน เกิดความรูสึกในทางบวก
ที่ไดทํางาน สนุกสนานรูสึกภูมิใจที่ไดงาน 3) ความสําเร็จในงาน (Work Achievement) เปนการ
รั บ รู ว า ได ทํ า งานบรรลุ ต ามเป า หมายที่ กํ า หนดไว โ ดยได รั บ ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งานได รั บ
มอบหมายใหทํางานที่ทาทายใหสําเร็จเกิดวามสําเร็จรูสึกวามีคุณคาในชีวิต 4) การเปนที่ยอมรับ
(Recognition) รับรูวาตนเองไดรับความเชื่อถือจากผูรวมงานไดรับ การยอมรับจากผูรวมงาน
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ผูบังคับบัญชาในการทํางาน ไดรับความคาดหวังที่ดีและความไววางใจในการทํางาน ดานลู และ
ชิห (Lu and Shih) ไดทําแบบแผนแหงของความสุขกับประชากรไต หวัน ไว 9 ดาน ดังนี้ 1) การ
ไดรับการยอมรับนับถือ เชน คําชมเชย การใหเกียรติ 2) การมีความสัมพันธระหวางบุคคลที่ดี เชน
ครอบครัวอบอุน บุตรประสบความสําเร็จในชีวิต 3)ความพึงพอใจจากการไดรับการตอบสนอง
ความตองการทางวัตถุ หาเงินไดมากมีเงินเพียงพอในการจับจายใชสอย 4) ความสําเร็จในการ
ทํางาน เชน มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน ทํางานบรรลุเปาหมาย5) มีความสบายใจ รูสึกผอน
คลาย เชน เขาใจความหมายของชีวิต หรือเชื่อในโชคชะตามันเปนเชนนั้นเอง 6) มีความสุขจากการ
ที่คนอื่นยอมเสียสละ เชน ไดหยุดพักผอนในขณะที่คนอื่นทํางานหนัก 7) รูสึกถึงการควบคุมตนเอง
และมีความประจักษในตน เชน บรรลุเปาหมายในชีวิตหรือพยายามใหดีที่สุด และไดรับคําวิจารณที่
ตนปรารถนา 8) อารมณทางบวก เบิกบานใจ ผอนคลาย ไมมีอะไรทําใหโกรธ 9) สุขภาพ เชน ไมมี
โรคภัยไขเจ็บ สวน วารร (Warr ) กลาวถึงแนวคิดความสุขในการทํางานของ มองวาความสุขใน
การทํางานประกอบไปดวย 1) ความรื่นรมยในงาน เปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทํางาน
โดยเกิดความรูสึกสนุกกับการทํางาน และไมมีความรูสึกวิตกกังวลใด ๆ ในการทํางาน 2) ความรูสึก
กระตือรือรน เปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทํางานโดยเกิดความรูสึกวาอยากทํางาน มี
ความตื่นตัว ทํางานไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาในการทํางาน 3) ความ
พึงพอใจในงาน เปนความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะทํางานโดยเกิดความรูสึกเพลิดเพลิน ชอบ
สนใจ พอใจ และยินดีในการปฏิบัติงานของตนโดยความรูสึกทั้ง 3 มีความสัมพันธกัน เนื่องจากเปน
ความรูสึกที่มีฐานจากความรูสึกพอใจ และเปนผลเกี่ยวเนื่องกับความรูสึก และอารมณซึ่งมาจาก
สาเหตุที่ตา งกั นของลัก ษณะสิ่งแวดลอมในการทํา งาน
สอดคลองกับ ทฤษฎี ของ เคทเชี่ย น
(Ketchian) การมีความสุขในการทํางานอาจทําใหองคการไดประโยชนอยางมากมายเทากับ ที่
บุคลากรแตละคนจะไดรับ ซึ่งสิ้นเปลืองคาใชจายเพียงเล็กนอย แตผลดีที่ไดรับกลับมาอยางมากมาย
มหาศาล อันจะเปนผลดีตอทั้งองคการ การบริหารจัดการและ ตอบุคลากรดังตอไปนี้ 1) ประโยชน
ตอองคการ (1.1) การมีความสุขในการทํางานทําใหผลิตผลเพิ่มขึ้น คนที่มีความสุขในการทํางาน
เปนคนที่ทํางานไดผลิตผลมากกวา เมื่อเวลาผานไป ความสามารถในการทํางานก็จะเพิ่มขึ้น
ความสุข ไมเพี ยงแตพั ฒนาปริม าณใหม ากขึ้ นแตเปนการเพิ่ ม คุ ณภาพ ดว ยการทํ างานอย า งมี
ประสิทธิภาพ การทุมเทความตั้งใจทําใหดีที่สุดจากคุณคา ความเชื่อและความยึดมั่นผูกพันที่บุคคล
มีใ หกั บ งานนั้น (1.2) การมีความสุข ในการทํ า งานทํ า ใหค วามสามารถในการตัด สินใจดีขึ้ น
เนื่องจากความสุขทําใหความสับสนจากความเครียดและความไมแนนอนลดลง บุคคลจะหยุดความ
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หวาดกลัวตอผลที่ตามมาจากการแกปญหา แทนการสรางปญหา และรูสึกดีเมื่อไดทํางานอยางดี
ที่สุด (1.3) การมีความสุขในการทํางานทําใหลูกคาไดรับประสบการณความสุข สิ่งหนึ่งที่คนที่มี
ความสุขไดทําใหองคการมีความแตกตางในสายตาของลูกคาและชุมชน โดยคนที่มีความสุขจะดูแล
ลูกคาอยางดี ดวยความสุขุมรอบคอบ ทั้งในสิ่งที่พูด ในน้ําเสียงที่ใชจะทําใหผูคนรูสึกดี และจะ
ดึงดูดลูกคาใหมใหมาใชบริการ(1.4) การมีความสุขในการทํางานทําใหลดการขาดงานและการลา
ปวย เนื่องจากความสุขมีความสัมพันธกับสุขภาพ คนที่มีความสุขมีแนวโนมที่จะปวยนอยกวา และ
หายปวยไวกวา(1.5) การมีความสุขในการทํางานทําใหบุคคลมีพลังงานพรอมที่จะทํางานในสิ่งที่รัก
และความสุขสามารถสงผานไปยังผูอื่นได และพลังงานดังกลาวจะแผขยายไปทั่วทั้งองคการ (1.6)
การมีความสุขในการทํางานทําใหการสื่อสารดีขึ้น ซึ่งสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินธุรกิจคือการ
สื่อสาร การสื่อสารที่ดีทําใหองคการประสบความสําเร็จ คนที่มีความสุขในการทํางานสามารถ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา ชาญวิทย วสันตธนารัตนสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สงเสริมสุขภาพ(สสส.) ไดนําเสนอแนวทางการสรางองคการแหงความสุข (Happy Workplace)
โดยประกอบดวยความสุข 8 ประการ และกอใหเกิดสุขภาวะที่มี 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิต
วิญญาณ ซึ่งมีอยู 3 สวนใหญ ๆ คือ ความสุขของคน ความสุขของครอบครัว ความสุขของสังคม
การสรางความสุขในที่ทํางาน จะทําใหบุคลากรมีความสุขดํารงชีวิตอยางเหมาะสม มีความสัมพันธ
ที่ดีในหมูเพื่อนรวมงาน เกิดบรรยากาศในการทํางานที่ดี มีแรงจูงใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้องคการเองก็จะไดรับประโยชนจากการมีบุคลากรกระตือรือรนเปยมไปดวยพลังแหง
ความคิด และการเพิ่มผลการปฏิบัติงาน โดยแบงออกเปน 1) ความสุขทางกาย (Happy Body)
ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ ซึ่งเกี่ยวของกับการรูจักใชชีวิตเปนสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เปนอยู 2) น้ําใจงาม (Happy Heart) ความมีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกันในองคการ
เปนสิ่งสําคัญ เชื่อวาไมมีใครอยูไดคนเดียวในโลกนี้ เราตองรูจักการแบงปน และตองรูสึกวาเมื่อ
คิดถึงคนอื่นก็มีความสุขใจเกิดขึ้น 3) ผอนคลาย (Happy Relax) ตองรูจักการผอนคลายตอสิ่งตาง ๆ
ในการดําเนินชีวิตไมวาจะเปนการทํางาน หรือการใชชีวิต ตองรูจักปลอยวางตองมี คําวา หยุด เพื่อ
จะมีสติแลวคิดเดินตอไป 4) พัฒนาสมอง (Happy Brain) ความสุขจากการไดเรียนรู พัฒนาสมอง
ตัวเองจากแหลงตาง ๆ นําไปสูความเปนมืออาชีพ และความกาวหนาในการทํางาน คนเราเรียนเพื่อรู
มีปญญากาวหนาในชีวิตเปนสิ่งสําคัญ อนาคตกาวหนา เงินทอง เกียรติยศ ชื่อเสียง ความตองการ
ตาง ๆ ของมนุษยมันเกิดจากการเรียนรูพัฒนาตนเอง สอดคลองกับ กฤติน กุลเพ็ง กลาววาแนวทาง
ในการสรางความสุขในการทํา งาน โดยการบริหารตนเองเพื่อไมใหเกิดความเครียด ซึ่ง ไดให
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ขอเสนอแนะไวดังตอไปนี้ 1) การแกปญหาอยางถูกวิธี การทํางาน ยอมมีปญหาเปนธรรมดา อยา
แกปญหาโดยการใชอารมณจะทํา ใหเครียดมากขึ้น ควรเริ่มตนแกปญหาที่สาเหตุ เรียนรูที่จะ
แกปญหาอยางเหมาะสม เพราะเมื่อแกปญหาได ก็จะสบายใจ หายเครียด 2) การบริหารเวลาอยาง
เหมาะสม จะชวยใหการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีเวลาเหลือสําหรับการพักผอน และครอบครัว
ทําใหเครียดนอยลง ควรทบทวนดูวาใชเวลาแตละวันไปกับเรื่องใดบาง เพื่อการจัดแบงเวลาให
เหมาะสม ทั้งการทํางาน สังสรรค ครอบครัวและการพักผอน ลองสังเกตเพื่อนรวมงานที่บริหาร
เวลาไดดีและลองทํา ตามดูอาจชวยในการบริหารเวลาของตนเองได 3) การปรับเปลี่ยนความคิด
สวนหนึ่งมาจากความคิดของคนเรานั่นเอง ถาเรารูจักปรับเปลี่ยนความคิดในแงมุมใหมจะชวยให
เครียดนอยลง ถารูสึกตัวเองคิดมากหาทางออกไมไดควรหยุดคิดสักพัก คิดใหยืดหยุนมากขึ้น
กวาเดิม คิดอยางมีเหตุผล คิดอยางที่คนอื่นคิดและคิดถึงคนอื่นบาง 4) การพักผอนหยอนใจ หลังเลิก
งานแลวควรไดพักผอนหยอนใจบาง เพื่อผอนคลายจิตใจทํา ใหพรอมที่จะกลับไปทํา งานอยางมี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมพักผอนหยอนใจมีอยูมากมาย ควรเลือกตรงขามกับงานประจํา เชน งาน
ประจํานั่งโตะทั้งวันยามวางควรทํา กิจกรรมกลางแจงเคลื่อนไหวรางกายหรืองานประจํา เปนผู
ใหบริการ ยามวางควรใหผูอื่นบริการเราบาง 5) การรูจักยืนยันสิทธิของตน ความเครียดอาจเกิดจาก
การยอมออนขอ เกรงใจผูอื่นมากเกินไป รูจักยืนยันสิทธิของตนเองบาง จะทําใหเปนตัวของตัวเอง
และเปนที่เกรงใจตอผูอื่น สิทธิที่ควรรักษา คือ สิทธิที่จะปฏิเสธอยางมีเหตุผล สิทธิที่จะทํางานดวน
ของตนใหเสร็จกอน สิทธิที่จะไตถามเพราะความไมเขาใจ สิทธิเปลี่ยนใจเมื่อไดขอมูลใหม 6) การ
สรางความเขมแข็งทางจิตใจ จิตเปนนาย กายเปนบาว จิตใจที่เขมแข็งจะชวยใหเอาชนะความเครียด
ได การสรางเขมแข็งทางจิตใจโดยสรางความเชื่อมั่นใหตนเอง พัฒนาปรับปรุงตัวเองเขาใจชีวิตวา
ไมมีอะไรแนนอน ไมยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไป อยาลืมสรางความอบอุนใน
ครอบครัว เพราะครอบครัวเปนกําลังใจที่สาคัญในการตอสูกับอุปสรรค 7) การสรางสัมพันธที่ดีกับ
เพื่อนรวมงาน การที่ผูรวมงานมีความสัมพันธที่ดีตอกันรวมมือกันในการทํา งาน จะทําใหเกิดความ
อบอุนมีกาลังใจ และสนุกสนานกับงานมากกวาการทํางานโดยลําพัง การสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ผูรวมงาน สามารถทําไดโดยเอาใจเขามาใสใจเราอยูเสมอ 8) การแสดงอารมณอยางเหมาะสม การ
เก็บอารมณที่ไมดีเอาไวและการแสดงอารมณที่ไมเหมาะสมทํา ใหเกิดความเครียด ควรฝกควบคุม
อารมณคิดกอนทํา ทําอยางเหมาะสม จะไดไมเกิดปญหาภายหลัง เมื่ออารมณดี ควรแสดงออกดวย
การยิ้ม พูดเลน ฮัมเพลง เพื่อใหคนใกลชิดรูสึกดีดวย อยางพูดหรือทําอะไรลงไป หลบจาก
สถานการณและหายใจลึก ๆ ไตรตรองผลที่จะตามมา จะทําใหมีสติเครียดนอยลง ) การออกกําลัง
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กาย เมื่อรูสึกเครียดจากการทํางาน การออกกําลังกายจนเหนื่อยและเหงื่อออกจะชวยคลายเครียดได
หลังเลิกงานหรือในวันหยุดควรออกกํา ลังกายหรือเลนกีฬากับกลุมเพื่อนจะรูสึกสนุกสนานและ
เพลิดเพลินยิ่งขึ้น การชวยกันทํางานบานในวันหยุดก็ถือวาเปนการออกกําลังกายที่ดีและชวยกระชับ
ความสัมพันธในครอบครัว10) การพูดอยางสรางสรรค จะชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการทํา งาน
สวัสดี ขอโทษขอบคุณ เปนประโยคที่ควรพูดติดปาก แสดงถึงการมีมารยาทและเปนเสนหแก ผู พูด
หมั่นพูดชมเชยไตถามทุกขสุข ใหกําลังใจ ประสานความเขาใจ เพื่อลดความขัดแยงในการทํา งาน
จะชวยตัดปญหาลดความเครียด และสอดคลองกับ อภิชัย มงคล และคณะ ศึกษาเปรียบเทียบ
ความหมายของคําวาความสุขและสุขภาพจิตในบริบทขอสังคมไทย พบวาสุขภาพจิตจากการศึกษา
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย และความสุขในมุมมองของพุทธศาสนา เปนเรื่องเดียวกัน จากการ
ทบทวนความหมายของคําวา ความสุขและองคประกอบหรือลักษณะของความสุขในมุมมองของ
พุทธศาสนาจะเห็นไดวาใหความหมายเชนเดียวกันกับ สุขภาพจิต ดังคํากลาวที่วาความสุขคือ
สุขภาพจิตที่เปนปกติดี สุขเพราะจิตปกติ และเมื่อพิจารณาความสุขวามี 2 แบบ คือความสุขจาก
ภายในตนเองและความสุขที่ไดจากภายนอก ก็สอดคลองกับองคประกอบของผูมีสุขภาพจิตดีใน
ดัชนีชี้วัดเรื่องที่เกี่ยวของกับตนเอง เปนความสุขหรือสุขภาพจิตดีที่เกิดขึ้นภายในตนเอง สวน
องคประกอบที่ 4 เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมภายนอกที่มากระทบหรือสงผลภาวะจิตใจของ
ตนเองจึงอาจกลาวไดวาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตก็จําแนกไดวามีความสุขที่เกิดขึ้นได 2 แบบ สําหรับ
ความสอดคลองขององคประกอบทั้ง 4 หมวดในดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตหากพิจารณารายหมวดจะเห็น
ไดวาสอดคลองดังนี้ องคประกอบที่ 1 สภาพจิตใจเกี่ยวของกับการมีสุขภาพดี ซึ่งสอดคลองกับ
ประโยชนสุขระดับที่ 1 ของทานพระธรรมปฎก และสอดคลองกับทานพระธรรมโกศาจารย ที่กลาว
วาชีวิตคนเราตองการความสุขทั้งกาย ใจ และทางอารมณ องคประกอบที่ 2 สมรรถภาพของจิตใจ
จะเกี่ยวของเมื่อบุคคลเผชิญปญหาสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทาใหชีวิตมีความสุขสามารถมี
สัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ๆ และดาเนินชีวิตไดดวยตนเองซึ่งสอดคลองกับประโยชนสุขระดับ 1, 2
และ 3 ของทานพระธรรมปฎก ในดานการมีมิตรสหายการแกปญหาที่เกิ ดขึ้นได ทาใหชีวิตเปนอยู
ดวยดี และไมหวั่นไหวตอความทุกขที่มีอยูในธรรมชาติ ไมใหกระทบ กระทั่งบีบคั้นจิตใจของ
ตนเองได ถือวาเปนผูมีความสุขอยูกับตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทานพระธรรม
โกศาจารย ที่กลาววาสุขเพราะจิตปกติรูวาอะไรเกิดขึ้นก็คือรูวาถามีอะไรมากระทบตนเอง เชน
ปญหาตางๆ ที่มากระทบก็สามารถรักษาจิตใจใหปกติไดองคประกอบที่ 3 คุณภาพของจิตใจ
ครอบคลุมถึงความเมตตา กรุณา การนับถือตนเองประสบการณชีวิตที่มีคาตอจิตใจ ความเสียสละ
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และอื่นๆ สอดคลองกับทานพุทธทาสภิกขุ ซึ่งไดกลาววา ความสุขเกิดขึ้นไดเพราะ ไมเบียดเบียน
หรือไมเห็นแกตัว ก็คือการเสียสละ เมตตากรุณานั่นเอง และสอดคลองกับทานพระธรรมปฎกที่
กลาววาประโยชนสุขระดับที่ 2 คือเปนเรื่องของคุณธรรม ความดีงาม การมีความสุขที่เกิดจากความ
มั่นใจในคุณคาของชีวิต การบาเพ็ญประโยชนชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนมนุษย ความมีศรัทธาในสิ่ง
ที่ดีงามที่เปนหลักของจิตใจ องคประกอบที่ 4 ปจจัยสนับสนุน สอดคลองกับทานพระธรรมปฎกที่
กลาววา ความสุขอีกแบบ คือความสุขที่ไดจากภายนอก ก็คือสิ่งที่แวดลอมรอบตัวเรานั่นเองไมวาจะ
เปนบุคคล หรือสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอความสุขของบุคคล
องคประกอบที่ 2 ขวัญกําลังใจ มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนลําดับที่ 2 ซึ่งอาจกลาว
ไดวาตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา การไดรับการยอมรับนับถือจากผูมาขอรับ
คําปรึกษา การไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน การไดรับการยกยองชมเชยแสดงความ
ยินดีเมื่อทานปฏิบัติงานไดผลดี การไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา และการไดรับขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา ซึ่งจะสอดคลองกับทฤษฎีเฮอรซเบอรก (Herzberg) ได
ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํา งานของบุคคล โดยศึกษาวาคนเราตองการอะไรจากงานคํา ตอบก็
คือบุคคลตองการความสุขจากการทํางาน ซึ่งสรุปไดวา ความสุขจากการทํางานนั้นเกิดมาจากความ
พึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในงานที่ทํา นั้นไม
ไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม คือ ปจจัยจูงใจ(Motivational Factors) และ
ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) ดังนี้ 1) ปจจัยจูงใจ
(Motivational Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานที่
ปฏิบัติเปนตัวกระตุน ทําใหเกิ ดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการใหปฏิบั ติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความตองการภายในของบุคคลได
ดวย อันไดแก (1.1) ความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่บุคคล
สามารถทํา งานไดเสร็จสิ้น และประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ
การรูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสํา เร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มใน
ผลสําเร็จของงานนั้น ๆ (1.2) การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการ
ยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพื่ อน จากผูมาขอรับคํา ปรึกษาหรือจากบุคคลใน
หนวยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยูในรูปของการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือ
การแสดงออกอื่นใดที่กอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหนึ่งอยางใด
บรรลุผลสําเร็จการยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสํา เร็จในงานดวย (1.3) ลักษณะของงานที่
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ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรคทาทาย
ให ล งมื อ ทํ า หรื อ เป น งานที่ มี ลั ก ษณะสามารถกระทํ า ได ตั้ ง แต ต น จนจบโดยลํ า พั ง แต ผู เ ดี ย ว
(1.4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ไมมีการตรวจ หรือควบคุม
อยางใกลชิด (1.5) ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น
ของบุคคลในองคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มหรือไดรับการฝกอบรม 2) ปจจัยค้ํา
จุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึงปจจัยที่จะค้ําจุนใหแรงจูงใจ
ในการทํา งานของบุ คคลมี อยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลัก ษณะที่ไมส อดคลองกั บบุคคลใน
องคการบุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และเปนปจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล
ปจจัยเหลานี้ไดแก (2.1) เงินเดือน(Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
หนวยงานนั้น ๆ เปนที่พอใจของบุคลากรที่ทํางาน ( 2.2)โอกาสได รั บ ความก า วหน า ในอนาคต
(Possibility of Growth) หมายถึง การที่บุคคลไดรับการแตงตั้งเลื่อนตํา แหนงภายในหนวยงานแลว
ยั ง หมายถึ ง สถานการณ ที่ บุ ค คลสามารถได รั บ ความก า วหน า ในทั ก ษะวิ ช าชี พ ด ว ย
(2.3) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน(Interpersonal Relation
Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดตอไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจา ที่แสดงถึง
ความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี (2.4) สถานะ
ทางอาชีพ (Status) หมายถึงอาชี พ นั้นเป นที่ ย อมรับ นับ ถือของสัง คมที่ มีเกี ย รติแ ละศั ก ดิ์ ศ รี
สอดคลองกับ เคทเชี่ยน (Ketchian) การมีความสุขในการทํางานอาจทําใหองคการไดประโยชน
อยางมากมายเทากับที่บุคลากรแตละคนจะไดรับ ซึ่งสิ้นเปลืองคาใชจายเพียงเล็กนอ ย แตผลดีที่
ไดรับกลับมาอยางมากมายมหาศาล อันจะเปนผลดีตอทั้งองคการ การบริหารจัดการและ ตอ
บุคลากรดังนี้ คือ การมีความสุขในการทํางาน ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมในการจัดการ เนื่องจากผูคน
ไมไดถูกจูงใจดวยเงินเสมอไป แตถูกดึงดูดดวยความผูกพันที่บุคคลมีตองาน ทําใหองคการเปนผูนํา
ในการแขงขัน การมีความสุขในการทํางานทําใหองคการไดรับผลกําไรสูง เนื่องจากบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ การลาออกนอย และทําใหการทํางานเปนทีมดี การมีความสุขในการทํางานทําให
บุคลากรเอาใจใสในการทํางาน มีแรงจูงใจในการทํางาน บรรยากาศในการทํางานดี และคุณภาพ
ของงานพัฒนาขึ้นจากทัศนคติที่ดี บรรยากาศแหงความเปนเพื่อนทําใหผลิตภาพของงานเพิ่มขึ้น
สอดคลองกับทฤษฎีของเคจีราฟท (Kjeruft) การมีความสุขในการทํางานกอใหเกิดผลดีซึ่งทําให
ผลิตภาพในงานดีขึ้นดวยเหตุผลดังนี้ คนที่มีความสุขทํางานกับคนอื่นไดดี สนุกที่จะอยูในกลุมคน
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และมีความสัมพันธที่ดีในที่ทํางาน ซึ่งทําใหการทํางานเปนทีมดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน
ทําใหลูกคาพึงพอใจ คนที่มีความสุขในการทํางานจะมีแรงจูงใจสูง ซึ่งจะทําใหผลิตภาพสูงตาม
ความยั่งยืนในการสรางแรงจูงใจในการทํางานคือ การมีความสุข และชอบในสิ่งที่ทํา คนที่มี
ความสุขในการทํางานมักไมขาดงาน เนื่องจากการทํางานทําใหบุคคลมีความสุข ดังนั้นจึงไมขาด
งาน ถาคนไมชอบงานที่ทํา ความเครียดและความเบื่อหนายจะทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
มะเร็งหรือเบาหวาน จากกระทบของความเครียดในงานตอสุขภาพ เมื่อไมชอบงานที่ทําอยู คนที่มี
ความสุขมักมีความวิตกกังวลนอยในการทํางานผิดพลาด และทํางานผิดพลาดนอย เนื่องจากการมี
ความรับผิดชอบ ยอมรับเมื่อเกิดความผิดพลาด เรียนรูจากความผิดพลาดนั้นและพรอมที่แกไขในสิ่ง
ที่ผิดพลาด ยังสอดคลองกับงานวิจัย ดังนี้ ขวัญ/ กําลังใจในการทํางาน เปนสิ่งที่มีอิทธิพลจูงใจที่ทํา
ใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได ทั้งในรูปแบบเงินรางวัล และการยกยองชมเชย
ตลอดจนส ง ผลให เ กิ ด ความพึ ง พอใจในการทํ า งาน และความสุ ข ในการทํ า งานตามมา
(Herzberg,)ความพึงพอใจในงานที่ทําอาจจะเกิดจากการยกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชา ไดรับ
กําลังใจจากผูรวมงาน ไดรับผลตอบแทน หรือเกิดจากความมุงหวังในการเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้น
ตลอดจนความมั่ น คงในอาชี พ ซึ่ ง บุ ค คลที่ มี ข วัญ และกํ า ลัง ใจในการทํ า งานที่ ดี จะส ง ผลต อ
ความสําเร็จ และมีผลงานที่ดีดวย นอกจากนี้ Gerald and Dorothee ศึกษาพบวา รางวัลมี
ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอในงานของพยาบาลใน Midwives สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน สภาพแวดลอมที่ดีทั้งทางดานกายภาพและทางดานจิตใจ มีความสําคัญตอการจูงใจในการ
ทํางาน และสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ เปนองคประกอบหนึ่งของคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญสงผลตอความสุขในการทํางาน สิ่งแวดลอมที่ดีจะชวย
เสริมสรางศักยภาพในการทํางานของบุคลากรทุกคน สนับสนุนใหเกิดความเปนเลิศในการทํางาน
ดวยพลังความสามารถอยางเต็มที่ดึงดูดใหพยาบาลรักหนวยงาน มีความพึงพอใจในงานสูง ทําให
ทุมเทตอการทํางาน และเกิดผลลัพธในการดูแลผูปวยที่ดี (International Council of Nurses)
สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน เชน การจัดสถานที่ อุณหภูมิ แสง เสียง จะชวยสราง
บรรยากาศในการทํางาน สุพานี สฤษฎวานิช และจากสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทํางาน มี
เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ชวยในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหดําเนินการไปไดดวยดี
ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ สงผลตอความพึงพอใจ และ
อารมณความรูสึก ในแงบวกในการทํา งาน สามารถกอใหเกิ ดผลงานอันนําไปสูเป าหมายของ
องคการที่ตองการได ไตรทิพย ฦาชา บุคลากรรับรูถึงความปลอดภัยในการทํางานของตนเองมาก
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ขึ้ น โอกาสในการปฏิ บั ติ ง านผิ ดพลาดก็ น อ ยลงส ง ผลให พ นั ก งานมี ค วามสุ ข ในการทํ า งาน
สอดคลองกับการศึกษาของ รัทพล จิตตะวิกูล และศจีมาศ ณ วิเชียรไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรู
ความปลอดภัยในการทํางาน และมีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
พบวา บุคลากรที่มีการรับรูความปลอดภัยในการทํางานดานความพรอมทางรางกาย และจิตใจ
ระดับสูงมีความสุขในการทํางานมากกวาบุคลากรที่มีการรับรูความปลอดภัยในการทํางานดาน
ความพรอมทางรางกายและจิตใจ เชนเดียวกับการศึกษาของ ไตรทิพย ฦาชา พบวา ความสุขในการ
ทํางานมีค วามสัมพั นธกั นกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งศึก ษาในเจาหนาที่ผูปฏิบั ติงาน
สํานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย จังหวัดกําแพงเพชร และจากสภาพการทํางานที่มี
ความปลอดภั ย เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ผู ป ฏิ บั ติ มี ค วามผาสุ ก และมี ค วามพึ ง พอใจในงาน
(Rambur,Palumbo, McIntosh & Mongeon) รวมทั้ง ชูศรี มโนการและอารียวรรณ อวมตานี
ไดศึกษาองคประกอบสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลของรัฐ พบวา สภาพแวดลอมทางกายภาพมีผลตอการทํางานสงผลถึงจิตใจของ
ผูป ฏิ บัติ งานทํ า ใหมี กํ า ลัง ใจในการทํา งานที่ มี คุ ณภาพ และทํ า ใหเ กิ ด ประสิ ท ธิ ภาพของงาน
เชนเดียวกับ ปทมาภรณ สรรพชัยพงษ พบวา สภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน (r = .595) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จะเห็นไดวาการมีความสุขในการทํางานกอใหเกิดผลดีและประโยชนอยางมากมาย โดย
สามารถสรุปความสําคัญของความสุขในการทํางานไดดังนี้ 1) ความสุขในการทํางานจะทําให
บุคคลอยากทํางาน และใชศักยภาพที่มีอยูในการทํางานอยางเต็มที่ มีความตั้งใจ และมีความ
รับผิดชอบในการทํางาน ลดการขาดงาน ลดการลางานและลดการมาสาย ความสุขในการทํางาน
เปนการเพิ่มผลผลิตของบุคคลทําใหองคการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ไดบรรลุเปาหมาย
ขององคการ 2) การรับรูปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานจะทําใหหนวยงาน
สามารถนําไปใชในการสรางปจจัยเหลานั้นใหเกิดขึ้นเพื่อเปนประโยชนตอการทํางาน
องคประกอบที่ 3 เงินเดือนและคาตอบแทน มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนลําดับที่ 3
ซึ่งอาจกลาวไดวาตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา โรงเรียนไดจัดสวัสดิการและ
ประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ไดอยางความเหมาะสม การไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการจากหนวยงาน
ที่เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว มีความพึงพอใจกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนภายในหนวยงานทาน
มีความพึงพอใจกับการไดรับเงินประจําตําแหนงในปจจุบัน และมีความพึงพอใจในเงินเดือนที่
ไดรับ สอดคลองกับทฤษฎีของเฮอร ซเบอรก (Herzberg) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํา งาน
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ของบุคคล โดยศึกษาวาคนเราตองการอะไรจากงานคํา ตอบก็คือบุคคลตองการความสุขจากการ
ทํางาน ซึ่งสรุปไดวา ความสุขจากการทํางานนั้นเกิดมาจากความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานที่
ทํา โดยความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในงานที่ทํา นั้นไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุ
มาจากปจจัยสองกลุม คือ ปจจัยจูงใจ(Motivational Factors) และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร
(Maintenance or Hygiene Factors) ดังนี้ ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นของบุคคลในองคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มหรือไดรับการ
ฝกอบรม เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหนวยงานนั้น ๆ เปนที่
พอใจของบุคลากรที่ทํางาน โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง
การที่บุคคลไดรับการแตงตั้งเลื่อนตํา แหนงภายในหนวยงานแลวยังหมายถึงสถานการณที่บุคคล
สามารถไดรับ ความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย เคทเชี่ ย น (Ketchian) การมี ความสุขในการ
ทํางานอาจทํา ให องคก ารไดป ระโยชนอย า งมากมายเทา กั บ ที่ บุค ลากรแตล ะคนจะไดรั บ ซึ่ ง
สิ้นเปลืองคาใชจายเพียงเล็กนอย แตผลดีที่ไดรับกลับมาอยางมากมายมหาศาล อันจะเปนผลดีตอทั้ง
องคการ การบริหารจัดการและ ตอบุคลากรดังตอไปนี้ การมีความสุขในการทํางานทําใหองคการ
ไดรับผลกําไรสูง เนื่องจากบุคลากรมีประสิทธิภาพ การลาออกนอย และทําใหการทํางานเปนทีมดี
การมีความสุขในการทํางานใหคุณคากับตําแหนงที่บุคคลดํารงอยู ทําใหรูสึกถึงคุณคาในสถานะ
ตําแหนงในการทํางาน และรูสึกดีเกี่ยวกับหนาที่และความ และยังสอดคลองกับงานวิจัยที่วา
เงินเดือนรวมทั้งคาตอบแทน การมีรายไดที่เพียงพอจะทําใหบุคคลสามารถตอบสนองตอความ
จําเปนพื้นฐานในชีวิต ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย ความปลอดภัยการสันทนาการ และฐานะทางสังคม
ไดดี และจะชวยลดการรับรูตอภาวะความเครียด และเพิ่มระดับความผาสุกดวย (Jacobs& Gerson, )
คนสวนใหญเชื่อวา ถามีเงินจะมีความสุขมากขึ้น คนรวยยอมมีความสุขมากกวาคนจน เพราะคนเชื่อ
วาเงินสามารถซื้อความสุขไดแมวาจะไมใชความสุขที่แทจริง แตก็สามารถใชซื้อบาน ซื้อรถยนต ที่
ทําใหมีหนามีตาในหมูเพื่อนฝูง หรือคนรูจัก นิเวศน เหมวชิรวรากร ซึ่งหากรายไดลดลงความสุขก็
ลดลงไป โดยเฉพาะผูที่มีฐานะที่ยากจน ความไมเทาเทียมกันทางดานรายได เปนปจจัยกําหนด
ความสุขของคนในสังคม เพราะมนุษยเกิดความรูสึกเปนสุขหรือไมเปนสุข มาจากการมีพฤติกรรม
เปรียบเทียบกับคนอื่นของเลยาด(Layard) สอดคลองกับการศึกษาของ ไตรทิพย ฦาชา พบวา
ความสุขในการทํางานมีความสัมพันธกันกับรายไดคาตอบแทน ซึ่งศึกษาในเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกําแพงเพชร เชนเดียวกับของ Hamilton
พบวา รายไดของพยาบาลเปนปจจัยที่สําคัญตอความพึงพอใจในการทํางาน รวมทั้ง นฤมล เริง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

296
โอสถ และศูนยวิจัยความสุขชุมชน พบวา รายได มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้การศึกษาของ เกษิณี ขาวยั่งยืนพบวา
พยาบาลวิชาชีพที่มีระดับเศรษฐกิจสูง มีความพึงพอใจในงานสูงกวาพยาบาลวิชาชีพที่มีระดับ
เศรษฐกิจต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
องคประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในอาชีพครู มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนลําดับที่ 4
ซึ่งอาจกลาวไดวาตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา การไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม
ความรูความสามารถ การรูสึกมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอาชีพครู มีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย อาชีพรับราชการครูเปนอาชีพที่มีความมั่นคงและอาชีพรับราชการครู
เปนอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและไดรับการยอมรับ จากสังคม สอดคลองกับทฤษฎี เฮอรซเบอรก
(Herzberg) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล โดยศึกษาวาคนเราตองการอะไรจาก
งานคําตอบก็คือบุคคลตองการความสุขจากการทํางาน ซึ่งสรุปไดวา ความสุขจากการทํางานนั้นเกิด
มาจากความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในงานที่
ทํา นั้นไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม คือ ปจจัยจูงใจ(Motivational
Factors) และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) ดังนี้ ปจจัยจูงใจ
(Motivational Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานที่
ปฏิบัติเปนตัวกระตุน ทําใหเกิ ดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการใหปฏิบั ติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความตองการภายในของบุคคลได
ดวย อันไดแก ความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํา
งานไดเสร็จสิ้น และประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ การรูจัก
ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสํา เร็จของ
งานนั้น ๆ โอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการแตงตั้งเลื่อนตําแหนงภายในหนวยงานแลวยังหมายถึงสถานการณที่บุคคลสามารถไดรับ
ความกาวหนาในทักษะวิชาชีพดวย ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน(Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดตอไมวาจะเปน
กิริยาหรือวาจา ที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซึ่งกันและ
กันอยางดี สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มี เกียรติ
และศักดิ์ศรี เคทเชี่ยน (Ketchian) การมีความสุขในการทํางานอาจทําใหองคการไดประโยชนอยาง
มากมายเทากับที่บุคลากรแตละคนจะไดรับ ซึ่งสิ้นเปลืองคาใชจายเพียงเล็กนอย แตผลดีที่ไดรับ
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กลับมาอยางมากมายมหาศาล อันจะเปนผลดีตอทั้งองคการ การบริหารจัดการและ ตอบุคลากร
ดังตอไปนี้ การมีความสุขในการทํางานใหคุณคากับตําแหนงที่บุคคลดํารงอยู ทําใหรูสึกถึงคุณคา
ในสถานะตําแหนงในการทํางาน และรูสึกดีเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบ
องคประกอบที่ 5 ความรวมมือของผูปกครองและชุมชน มีคาน้ําหนักองคประกอบ
เปนลําดับที่ 5 ซึ่งอาจกลาวไดวาตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา ผูปกครองใหการ
ชวยเหลือโรงเรียนในดานตาง ๆ ผูปกครองใหความสนใจในการติดตอกับโรงเรียนเมื่อนักเรียนมี
ปญหาในทุกโอกาส และผูปกครองสนับสนุนใหเด็กมาโรงเรี ยนอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับ
ชาญวิทย วสันตธนารัตน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ(สสส.) ไดนําเสนอแนว
ทางการสรางองคการแหงความสุข (Happy Workplace) โดยประกอบดวยความสุข 8 ประการ และ
กอใหเกิดสุขภาวะที่มี 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งมีอยู 3 สวนใหญ ๆ คือ ความสุข
ของคน ความสุขของครอบครัว ความสุขของสังคม การสรางความสุขในที่ทํางาน จะทําใหบุคลากร
มีความสุขดํารงชีวิตอยางเหมาะสม มีความสัมพันธที่ดีในหมูเพื่อนรวมงาน เกิดบรรยากาศในการ
ทํางานที่ดี มีแรงจูงใจในการทํางานมากยิ่งขึ้ น นอกจากนี้องคการเองก็จะไดรับประโยชนจากการมี
บุคลากรกระตือรือรนเปยมไปดวยพลังแหงความคิด และการเพิ่มผลการปฏิบัติงาน โดยแบง
ออกเปนน้ําใจงาม (Happy Heart) ความมีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกันในองคการเปนสิ่งสําคัญ เชื่อ
วาไมมีใครอยูไดคนเดียวในโลกนี้ เราตองรูจักการแบงปน และตองรูสึกวาเมื่อคิดถึงคนอื่นก็มี
ความสุขใจเกิดขึ้น สรางความสุขจากการมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) ครอบครัวที่เขมแข็งยอม
เปนครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง ความสุขที่ใหกับคนในครอบคัว ไมวาจะเปนพอ เปนแมญาติ
ผูใหญ บุตร ภรรยา หรือหลาน คือ การสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหครอบครัว และ ความสุขที่เกิด
จากสังคม (Happy Society) สังคมดีจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟอตอคนในชุมชน
คนทํางาน ที่พักอาศัยขอเสนอเหลานี้ไดรับการสนับสนุนจากการวิจัยพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน อาจมี
องคประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสุขอีก ไดแก การบรรลุความปรารถนาแหงตน เชน บรรลุยัง
เปาหมายในชีวิต การมีความเจริญงอกงาม มิติของความสุขภายในจิตใจที่มีความใกลเคียงกันคือ
การไดใชเวลาวาง การมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอันเปนที่รัก เชน สามี ลูก เปนตน หรือการดื่มด่ํา
ไปกับความงามของธรรมชาติ เสาวลักษม กิตติประภัสร และคณะ ไดนําเสนอมาตรวัดความสุขของ
คนไทยดานตาง ๆ ไว วา การวัดความอยูดีมีสุขของ WED ดูจากสองประเด็นหลัก คือ สุขภาพกาย
และความเปนอิสระในชีวิต (Autonomy) การสนองความจําเปนในชีวิตเพื่อความอยูดี มีสุขแบงแยก
ออกเปนความจําเปนพื้นฐาน 11 อยาง ไดแก อาหารและน้ําสะอาดที่เพียงพอ ที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย
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การงานในสภาพการทํางานที่ปราศจากอันตราย สาธารณสุขที่เหมาะสม ความปลอดภัยของเด็กและ
เยาวชน ความสัมพันธที่ดีกับคนรอบขาง ความปลอดภัยและมั่นคงทางกายภาพและเศรษฐกิจ การ
คุมกําเนิดที่ปลอดภัย และความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รวมไปถึง
การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมตางๆ แนวคิดคุณภาพสังคม (Social Quality Concept) ที่สหภาพยุโรป
(EU)ไดพัฒนาขึ้น เนนเรื่องการมีสวนรวมในดาน สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมทั้งการ
พัฒนาชุมชนของตนเองเพื่อเพิ่มการอยูดีมีสุขและศักยภาพของประชาชนในชุมชน ในการที่จะเปน
สังคมที่มีคุณภาพนั้น สังคมนั้นตองสนับสนุนสมาชิกในชุมชน (ความเขมแข็งของสังคม) สถาบันที่
เกี่ยวของจะตองเขาถึงได (ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคม) ประชาชนในชุมชนตองเขาถึง
แหลงทรัพยากร สิ่งแวดลอม และทรัพยากรตางๆ ที่จําเปน (ความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคม)
รวมทั้ง สังคมตองมีลักษณะของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม
องคประกอบที่ 6 สวัสดิการของโรงเรียน มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนลําดับที่ 6 ซึ่ง
อาจกลาวไดวาตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา โรงเรียนมีสวัสดิการดานการ
รักษาพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ โรงเรียนมีสวัสดิการบานพักครู โรงเรียนมีการจัด
สวัสดิการดานการเงินใหแกครู โรงเรียนมีการใหบริการดานการออมทรัพยครู สอดคลองกับทฤษฎี
ของ เฮอรซเบอรก (Herzberg) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํา งานของบุคคล โดยศึกษาวา
คนเราตองการอะไรจากงานคํา ตอบก็คือบุคคลตองการความสุข จากการทํ า งาน ซึ่งสรุป ไดวา
ความสุขจากการทํางานนั้นเกิดมาจากความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจ
หรือความไมพึงพอใจในงานที่ทํา นั้นไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุม
คือ ปจจัยจูงใจ(Motivational Factors) และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or
Hygiene Factors) ดังนี้ ปจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เพื่อ
จูงใจใหคนชอบและรักงานที่ปฏิบัติเปนตัวกระตุน ทําใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการ
ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความตองการ
ภายในของบุคคลไดดวย อันไดแก ความเปนอยูสวนตัว (Personal life) ความรูสึกที่ดีหรือไมดี อัน
เปนผลที่ไดรับจากงานในหนาที่ เชน การที่บุคคลถูกยายไปทํา งานในที่แหงใหมซึ่งหางไกลจาก
ครอบครัวทําใหไมมีความสุข และไมพอใจกับการทํางานในที่แหงใหม แนวคิดเกี่ยวกับความสุข
ในเศรษฐศาสตร ก ระแสหลั ก สามารถพิ จ ารณาผ า นความพึ ง พอใจหรื อ สวั ส ดิ ก ารของบุ ค คล
(individual preference or welfare) ซึ่งวัดในรูปของอรรถประโยชน(utility) การวัดอรรถประโยชน
สามารถวัดไดจากการบริโภคสินคาหรือบริการของบุคคล สงผลใหบุคคลที่มีรายได สูงมีโอกาส
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ไดรับอรรถประโยชนสูงดวยตามทฤษฎีอรรถประโยชน (utility theory)โดยกําหนดใหผูบริโภคมี
เหตุผลตอการเลือกสินคาหรือบริการ (rational choice) เพื่อตอบสนองความตองการสูงสุดของ
ผูบริโภคเอง (maximizing utility) เวเบลน (Veblen) กลาววา เงินเปนคุณคาที่แสดงถึงความสําเร็จ
และฐานะทางสังคม โดยสามารถสังเกตไดจากเสื้อผา รถ บานและสินคาฟุมเฟอยตางๆ หรือเรียก
รวมกันวา “Self - Presentation” ซึ่งมีความเกี่ยวของกับหลักวิชาเศรษฐศาสตรเรื่องการบริโภคของ
บุคคลในการตอบสนองความตองการสูงสุด เพื่อเปนการยกระดับสถานะทางสังคมใหกับตนเอง
หรือสามารถเรียกกระบวนการดังกลาววา “Conspicuous Consumption” จากแนวคิดดังกลาวขางตน
ทําใหประเทศตางๆ สวนใหญทั่วโลกใหความสําคัญกับการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจเพื่อเปน
การเพิ่มรายไดใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง และงานวิจัยของ สุวิทย สายสุเขียว และคณะ ได
ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานโรงไฟฟาแมเมาะตอการปฏิบัติงานในโรงไฟฟาแม
เมาะประจําป 2548 การศึกษาครั้งนี้ ใชขอมูลปฐมภูมิซึ่งไดจากการสัมภาษณพนักงานโรงไฟฟาแม
เมาะ ระดับ 2 - 10 จํานวน 335 คนโดยตัวแปรอิสระคือ ความพึงพอใจในงานแยกเปนดานตาง ๆ
พบวา ความพึงพอใจของพนักงานโรงไฟฟาแมเมาะ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมาก และเมื่อ
วิเคราะหแยกตามลักษณะงานพฤติกรรมของเพื่อนรวมงาน ดานการสื่อสารภายใน ดานคาจางและ
สวัสดิการ ดานสภาพแวดลอมของที่ทํางาน และดานวิธีการทํางาน พบวา มีระดับความพึงพอใจ
มากเชนเดียวกัน
องคประกอบที่ 7 การคิดเชิงบวก มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนลําดับที่ 7 ซึ่งอาจกลาว
ไดวาตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา คนที่มองโลกในแงดี และคิดในทางบวกจะ
ทําใหประสบความสําเร็จในการสรางผลงานที่ดีแกองคการได เชื่อวาการเจริญสติ หรือการทําสมาธิ
จะทําใหจิตใจสงบสุข มีความเชื่อและความศรัทธาที่ดีตอชีวิต และมีจิตใจปรารถนาที่อยาก
ชวยเหลือ และอยากทําประโยชนใหกับคนอื่น สอดคลองกับหลักทฤษฎีของ เคทเชี่ยน (Ketchian)
การมีความสุขในการทํางานอาจทําใหองคการไดประโยชนอยางมากมายเทากับที่บุคลากรแตละคน
จะไดรับ ซึ่งสิ้นเปลืองคาใชจายเพียงเล็กนอย แตผลดีที่ไดรับกลับมาอยางมากมายมหาศาล อันจะ
เปนผลดีตอทั้งองคการ การบริหารจัดการและ ตอบุคลากรดังตอไปนี้ การมีความสุขในการทํางาน
ทําใหผลิตผลเพิ่มขึ้น คนที่มีความสุขในการทํางานเปนคนที่ทํางานไดผลิตผลมากกวา เมื่อเวลาผาน
ไป ความสามารถในการทํางานก็จะเพิ่มขึ้นความสุขไมเพียงแตพัฒนาปริมาณใหมากขึ้นแตเปนการ
เพิ่มคุณภาพ ดวยการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การทุมเทความตั้งใจทําใหดีที่สุดจากคุณคา ความ
เชื่อและความยึดมั่นผูกพันที่บุคคลมีใหกับงานนั้น การมีความสุขในการทํางานทําใหความยึดมั่น
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ผูกพันตอองคการเพิ่มขึ้นเมื่อบุคคลรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ และไดทํางานที่มีคุณคาใหแก
องคการ การมีความสุขในการทํางาน ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมในการจัดการ เนื่องจากผูคนไมไดถูก
จูงใจดวยเงินเสมอไป แตถูกดึงดูดดวยความผูกพันที่บุคคลมีตองาน ทําใหองคการเปนผูนําในการ
แขงขัน การมีความสุขในการทํางานทําใหบุคลากรเอาใจใสในการทํางาน มีแรงจูงใจในการทํางาน
บรรยากาศในการทํางานดี และคุณภาพของงานพัฒนาขึ้นจากทัศนคติที่ดี บรรยากาศแหงความเปน
เพื่อนทําใหผลิตภาพของงานเพิ่มขึ้น การมีความสุขในการทํางานทําใหการควบคุมอารมณดีขึ้น ทํา
ใหทักษะในการปรับตัวดีขึ้น และควบคุมตนเองไดดีขึ้น ทําใหมีความฉลาดทางอารมณ การมี
ความสุขในการทํางานเพิ่มความสนใจในการทํางาน ทําใหแกปญหาไดดีขึ้น การมีความสุขในการ
ทํางานทําใหบุคคลรักงาน ความสุขในการทํางานทําใหสิ่งแวดลอมในการทํางานดีทําใหรักในสิ่งที่
เขาทํา และไดรับประสบการณเกี่ยวกับความรูสึกรักงานของตนเอง การมีความสุขในการทํางานให
คุณคากับตําแหนงที่บุคคลดํารงอยู ทําใหรูสึกถึงคุณคาในสถานะตําแหนงในการทํางาน และรูสึกดี
เกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบ การมีความสุขในการทํางานทําใหมีความรูสึกปลื้มใจ ทําให
บุคคลรูสึกดีกับตัวเอง ที่ไดทําสิ่งที่ดีใหกับองคการ เปนการสรางความแตกตางเคจีราฟท (Kjeruft)
การมีความสุขในการทํางานกอใหเกิดผลดีซึ่งทําใหผลิตภาพในงานดีขึ้นดวยเหตุผลดังนี้ คนที่มี
ความสุขทํางานกับคนอื่นไดดี สนุกที่จะอยูในกลุมคนและมีความสัมพันธที่ดีในที่ทํางาน ซึ่งทําให
การทํางานเปนทีมดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน ทําใหลูกคาพึงพอใจ ถาผลิตภาพขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการสรางสรรคความคิดใหม การที่บุคคลมีอารมณดีในตอนเชาจะทําใหมีความคิด
สรางสรรคในวันนั้น และเชนเดียวกับวันตอๆไป มันเปนเหมือนกระบวนการจํา เมื่อบุคคลรูสึกดีทํา
ใหยืดหยุนในการทํางาน ทํางานไดอยางราบรื่นมีความคิดที่ไมเหมือนใคร ซึ่งจะเปนตัวบมเพาะให
วันตอไปดีดวย คนที่มีความสุขจะจัดการกับปญหาแทนการบนถึงปญหาโดยไมหาทางแกไข เมื่อ
คนไมชอบงาน ปญหาเล็กๆ ก็จะกลายเปนปญหาใหญ เปนการยากที่จะแกปญหาโดยปราศจาก
ความเจ็บปวดทางใจ หรือการบนเปนสิ่งแรก เมื่อคนมีความสุขในการทํางานจะวิ่งเขาหาความ
วุนวายนั้นแลวแกปญหา คนที่มีความสุขในการทํางานมีพลังงานมากกวา และทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพในทุกสิ่งที่ทํา คนที่มีความสุขในการทํางานจะเปนคนที่มองโลกในแงดี คิดใน
ทางบวก ซึ่งการมองโลกในแงดีทําใหประสบความสําเร็จและสรางผลงาน จากความเชื่อวาหากมี
ความเชื่อวาทําไดหรือทําไมได มันจะเปนจริงตามนั้น และกาวินและเมสัน Gavin and Mason
กลาวถึงความสุขวา เปนผลจากความรูสึกภายในตนของแตละคน เปนผลทําใหเกิดความรูสึก
ทางบวก เชน ชื่นชอบ พึงพอใจ ความสุขประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ ความมีอิสระคือบุคคลมี
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ความสามารถที่คิดและเลือกในสิ่งที่ตองการและอํานาจเสรีภาพในการตัดสินใจ ทําใหตนมีความพึง
พอใจในชีวิต สามารถควบคุมและกําหนดการกระทําของตนใหตอบสนองความสุขของตน
ประเวศ วะสี ไดเสนอวิธีการที่จะสรางความสุข โดยการทําความเขาใจ 8 เรื่อง ซึ่งทั้ง 8
เรื่อง ตางมีความสัมพันธ คือ การเขาถึงธรรมชาติ ถาเขาถึงธรรมชาติเมื่อไร ก็จะมีความสุข
ธรรมชาติเปนสิ่งที่ยิ่งใหญทั้งในตัวเราและอยูนอกตัวเรา ธรรมชาติทั้งจักรวาลลวนมีความสัมพันธ
และเกื้อกูลกัน การทําลายธรรมชาติ คือ การทําลายตนเอง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการที่มนุษยเผา
ผลาญปาก็ยอนกลับมาทําลายมนุษย เปนสัจธรรมที่พบเห็นอยูทุกวัน ถาเราเขาถึงตรงนี้ไดก็เรียกวา
เราหลุดพนจากความบีบคั้น หลุดพนจากความมีตัวตน การทํางาน ถาคนมีศิลปะในการทํางาน มี
เทคนิคก็จะทําใหมีความสุขกับการทํา งาน เราทํางานทุกวันมีความสุขเกิดขึ้นทุกวันก็ จะทําใหรัก
และผูกพันในงาน เกิดฉันทะ พอมีฉันทะในงานก็มีความสุขแลว เพราะเปนการทํางานดวยความรัก
ทํางานดวยจิตใจ ทํางานเพื่องานไมวางานนั้นจะเปนงานอะไร การเรียนรู คนเราตองเรียนรูอยู
ตลอดเวลา ถาบรรยากาศการเรียนรูมีความสุขก็จะเกิดความสุขจากการเรียนรู มีความเมตตา
พยายามแสดงความกรุณา ความเมตตาหรือความเอื้ออาทรตอผูอื่น มีจิตใจปรารถนาที่อยาก
ชวยเหลือ อยากทําประโยชนใหกับคนอื่น มีจิตที่อยากจะใหไมใชพยายามแตจะแสวงหากํา ไรจาก
คนอื่น คนใดที่มีจิตที่คิดจะรับจากผูอื่นจะหาความสุขความสงบไดยาก เพราะถาไมไดหรือไดอยาง
เรานึกหวัง ก็จะทําใหจิตใจกังวล เปนทุกข แตขณะเดียวกันจิตที่คิดจะใหจะมีความอิ่มใจ พอใจ
สบายใจเบาใจ เปนสุขยิ่ง ความเปนชุมชน มนุษยเปนสัตวสังคม จะรวมตัวกันอยูเปนชุมชน อยูเปน
สังคม เมื่อมีการรวมกลุมกันก็จะมีการพูดคุยสื่อสารสนทนากัน แลกเปลี่ยนความคิดและความรูสึก
กันเมื่อไดพูดคุยกันก็จะเกิดความเอื้ออาทรตอกัน ความผูกพัน เกิดการเรียนรูรวมกัน ความงามหรือ
ความสุนทรีย จิตใจที่มีความงาม จิตใจที่คิดและรับรูสิ่งตาง ๆ ในทางสุนทรีจะเปนจิตที่มีแต
ความสุข สังเกตไดจากเวลาเราเห็นสิ่งสวย ๆ งาม ๆ หรือ ดูหนังฟง เพลงเพราะ ที่เราชื่นชอบจะเกิด
ความสุขทางใจ อิ่มเอมใจ ความจริงแลวความงามหรือความสุนทรีมีอยูทั่วไปตามธรรมชาติ ตนไม
แมน้ํา ภูเขา ทะเล ฯลฯ ลวนแตมีธรรมชาติที่สวยงาม วิทยา นาควัชระ กลาววา การที่จําทําใหชีวิต
ประสบความสุขและความสําเร็จมากขึ้น ประกอบดวย ความตั้งใจจะมีชีวิตอยู ความรักเพื่อนมนุษย
ความคิ ด ฝ น จิ น ตนาการและความหวั ง ดี ความเชื่ อ และความศรั ท ธาที่ ดี ต อ ชี วิ ต ความขยั น จั ก
วิเคราะหจุดดีและจุดดอยของตนเอง ความคิดที่เหมาะสมถูกตองทั้งในยามชนะและลมเหลว การลด
ความกลัว ลดความอาย การสรางมิตร สรางพวก ฉลาด มีลักษณผูนําในทุกสถานการณ ความกตัญู
กตเวที รูจักบริหารเวลา การสรางความเชื่อมั่นใหตัวเอง การอดออม ประหยัด การมีบุคลิกดี มีมาดดี
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การมีจิ ตใจจดจอ แน วแน การมวิ นัย ในตนเอง ความเป นคนใจกวา งความถอ มตน การไม ย อม
เสียเวลามากนักกับสิ่งที่ไมดีและคนที่ไมดีกับเรา ชาญวิทย วสันตธนารัตน สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ(สสส.) ไดนําเสนอแนวทางการสรางองคการแหงความสุข (Happy
Workplace) โดยประกอบดวยความสุข 8 ประการ และกอใหเกิดสุขภาวะที่มี 4 มิติ คือ กาย ใจ
สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งมีอยู 3 สวนใหญ ๆ คือ ความสุขของคน ความสุขของครอบครัว ความสุข
ของสังคม การสรางความสุขในที่ทํางาน จะทําใหบุคลากรมีความสุขดํารงชีวิตอยางเหมาะสม มี
ความสัมพันธที่ดีในหมูเพื่อนรวมงาน เกิดบรรยากาศในการทํางานที่ดี มีแรงจูงใจในการทํางานมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้องคการเองก็จะไดรับประโยชนจากการมีบุคลากรกระตือรือรนเปยมไปดวยพลัง
แหงความคิด และการเพิ่มผลการปฏิบัติงาน โดยแบงออกเปน ความสุขทางกาย (Happy Body)
ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ ซึ่งเกี่ยวของกับการรูจักใชชีวิตเปนสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมที่เปนอยู น้ําใจงาม (Happy Heart) ความมีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกันในองคการ
เปนสิ่งสําคัญ เชื่อวาไมมีใครอยูไดคนเดียวในโลกนี้ เราตองรูจักการแบงปน และตองรูสึกวาเมื่อ
คิดถึงคนอื่นก็มีความสุขใจเกิดขึ้น ผอนคลาย (Happy Relax) ตองรูจักการผอนคลายตอสิ่งตาง ๆ ใน
การดําเนินชีวิตไมวาจะเปนการทํางาน หรือการใชชีวิต ตองรูจักปลอยวางตองมีคําวา หยุด เพื่อจะมี
สติแลวคิดเดินตอไป กฤติน กุลเพ็ง กลาววาแนวทางในการสรางความสุขในการทํา งาน โดยการ
บริหารตนเองเพื่อไมใหเกิดความเครียด ซึ่ง ไดใหขอเสนอแนะไวดังตอไปนี้ การแกปญหาอยางถูก
วิธี การทํางาน ยอมมีปญหาเปนธรรมดา อยาแกปญหาโดยการใชอารมณจะทํา ใหเครียดมากขึ้น
ควรเริ่มตนแกปญหาที่สาเหตุ เรียนรูที่จะแกปญหาอยางเหมาะสม เพราะเมื่อแกปญหาได ก็จะสบาย
ใจ หายเครียด การปรับเปลี่ยนความคิด สวนหนึ่งมาจากความคิดของคนเรานั่นเอง ถาเรารูจัก
ปรับเปลี่ยนความคิดในแงมุมใหมจะชวยใหเครียดนอยลง ถารูสึกตัวเองคิดมากหาทางออกไมได
ควรหยุดคิดสักพัก คิดใหยืดหยุนมากขึ้นกวาเดิม คิดอยางมีเหตุผล คิดอยางที่คนอื่นคิดและคิดถึงคน
อื่นบาง การแสดงอารมณอยางเหมาะสม การเก็บอารมณที่ไมดีเอาไวและการแสดงอารมณที่ไม
เหมาะสมทํา ใหเกิดความเครียด ควรฝกควบคุมอารมณคิดกอนทํา ทําอยางเหมาะสม จะไดไมเกิด
ปญหาภายหลัง เมื่ออารมณดี ควรแสดงออกดวยการยิ้ม พูดเลน ฮัมเพลง เพื่อใหคนใกลชิดรูสึกดี
ดวย อยางพูดหรือทําอะไรลงไป หลบจากสถานการณและหายใจลึก ๆ ไตรตรองผลที่จะตามมา จะ
ทําใหมีสติเครียดนอยลง การพูดอยางสรางสรรค จะชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการทํา งาน สวัสดี
ขอโทษขอบคุณ เปนประโยคที่ควรพูดติดปาก แสดงถึงการมีมารยาทและเปนเสนหแกผู พูดหมั่น
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พูดชมเชยไตถามทุกขสุข ใหกําลังใจ ประสานความเขาใจ เพื่อลดความขัดแยงในการทํางาน จะชวย
ตัดปญหาลดความเครียด
องคประกอบที่ 8 นโยบายการบริหารงาน มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนลําดับที่ 8 ซึ่ง
อาจกลาวไดวาตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา โรงเรียนมีนโยบายการบริหารใน
หนวยงานเปนระเบียบและประสิทธิภาพ การมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและ
นโยบายของหนวยงาน โรงเรียนกําหนดหลักการ แผนงาน หรือแนวทางในการปฏิบัติงานชัดเจน
สามารถปฏิบัติได สอดคลองกับ เฮอรซเบอรก (Herzberg) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํา งาน
ของบุคคล โดยศึกษาวาคนเราตองการอะไรจากงานคํา ตอบก็คือบุคคลตองการความสุขจากการ
ทํางาน ซึ่งสรุปไดวา ความสุขจากการทํางานนั้นเกิดมาจากความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานที่
ทํา โดยความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในงานที่ทํา นั้นไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุ
มาจากปจจัยสองกลุม คือ ปจจัยจูงใจ(Motivational Factors) และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร
(Maintenance or Hygiene Factors) ดังนี้ การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การ
ไดรับการยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคล
ในหนวยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยูในรูปของการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจ
หรือการแสดงออกอื่นใดที่กอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหนึ่งอยาง
ใดบรรลุผลสําเร็จการยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย นโยบายและการบริการ
(Company Policy and Administration) หมายถึง การจัดการและการบริหารขององคการ การ
ติดตอสื่อสารภายในองคการ เคทเชี่ยน (Ketchian) การมีความสุขในการทํางานอาจทําใหองคการได
ประโยชนอยางมากมายเทากับที่บุคลากรแตละคนจะไดรับ ซึ่งสิ้นเปลืองคาใชจายเพียงเล็กนอย แต
ผลดีที่ไดรับกลับมาอยางมากมายมหาศาล อันจะเปนผลดีตอทั้งองคการ การบริหารจัดการและ ตอ
บุคลากรดังตอไปนี้ ประโยชนตอการบริหาร การมีความสุขในการทํางานทําใหวิสัยทัศนของ
องคการเปนจริง บุคคลจะคํานึงถึงและทําใหเปนจริง ในการทํางานทุกวัน การมีความสุขในการ
ทํางานทําใหองคการเปนที่รูจักของสังคม ภาพลักษณขององคการดี เปนที่ดึงดูดสําหรับบุคลากรที่มี
ความสามารถ การมีความสุขในการทํางานสงเสริมการบังคับบัญชา คนที่มีความสุขไมตอตานการ
บริหารจัดการ การมีความสุขในการทํางานทําใหเพิ่ มคุณคาการเปนผูนํา โดยการใหโอกาสบุคคล
ไดสรางสรรคความหมายของชีวิตที่มากกวาเงิน ตอทั้งตัวเอง และครอบครัว นโยบายและการ
บริหาร เปนสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในงานของบุคลากรอันจะนํามาซึ่งความสุขในการ
ทํางาน นภัชชล รอดเที่ยง ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสูโรงพยาบาลยอดเยี่ยม
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(Magnet hospital) โดยมีขอกําหนดของการบริหารจัดการ คือการบริหารแบบมีสวนรวมในบุคลากร
ทุกระดับ เพ็ญจันทร แสนประสานและคณะ การไดรวมบริหารทําใหบุคลากร ทําใหผูปฏิบัติงานได
ถูกสรางใหมีแรงจูงใจ มีความพึงพอใจในงาน (Herzberg) นอกจากนี้ ยังมีการจัดองคการมี
โครงสรางองคการพยาบาลอยางเปนรูปธรรม และมีการกําหนดหนาที่ และบทบาทแตละตําแหนง
อยางชัดเจน (Clearly Functionand Roles) บุญใจ ศรีสถิตยนรากูรทําใหบุคลากรมีกรอบ และ
แนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทําใหทราบขอบเขตของงานหนาที่ความรับผิดชอบ และการ
ประสานงาน สามารถสรางความพึงพอใจในการทํางานทําใหเกิดความสุขในการทํางานได สุพานี
สฤษฎวานิช สอดคลองกับวิจัยของ Aiken, Clarke, Sloan, Sochalski, and Silber กลุมตัวอยาง คือ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ และประเทศ
สกอตแลนด พบวา นโยบายการบริหารองคการเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
เชนเดียวกับการศึกษาของ ไตรทิพย ฦาชา พบวา ความสุขในการทํางานมีความสัมพันธกันกับ
นโยบาย และการบริหารงาน ซึ่งศึกษาในเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาสังคม และความ
มั่นคงของมนุษย จังหวัดกําแพงเพชร ลักษณะงาน เปนรูปแบบของงานที่ปฏิบัติอยูโดยพิจารณาวา
เป นงานที่เหมาะสมกั บความรูความสามารถ พรรณิภา สืบ สุขเป นกิ จกรรมในการทํางานที่
หลากหลายและมี เอกลักษณเฉพาะของงานตองอาศัยทักษะ ความสามารถ ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานจนเปนผลสําเร็จ ซึ่งความแตกตางในการทํางานจะนําไปสูสิ่งใหม ๆ งานที่มีความ
นาสนใจและทาทายในความสามารถ ทําใหบุคคลรูสึกวาเปนงานสําคัญ ทําใหมีความสุขในการ
ทํางานของวารร (Warr) ลักษณะของงานที่ดีจะสรางเงื่อนไขใหเกิดแรงจูงใจในงานอยางสูงเกิด
ความพึงพอใจในงาน ศสินา ทวีวัฒนะกิจบวร เพราะเปนปจจัยที่กระตุนใหเกิดความพึงพอใจในการ
ทํางานอยางแทจริง เมื่อเขาเห็นวางานนั้นมีความหมายและเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับเขาของเฮอร
ซเบิรก(Herzberg) ทําใหเกิดความภาคภูมิใจเมื่องานประสบความสําเร็จ ซึ่งจากการศึกษาของพรรณิ
ภา สืบสุขพบวา การรับรูลักษณะงานมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานของพยาบาล
ประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ (r = .640) โดยใชแนวคิดความสุขในการทํางานของ
Manion พบวา การรับรูลักษณะงานมีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางานของพยาบาล
ประจําการในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมทั้งภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบเปนปจจัยจูงใจที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน ตามแนวคิดของ
Herzberg นอกจากนี้ พนิดา คะชา ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย ในเขตภาคตะวันออก พบวา ความสุขในการทํางานมีผลตอความสามารถ
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ในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับประทุมทิพย เกตุแกว ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรู
คุณลักษณะงานความสามารถในการเผชิญ และฟนฝ าอุปสรรคกับความสุขในการทํางานของ
พยาบาลงานหองผาตัดพบวา พยาบาลมีการรับรูคุณลักษณะงาน และความสุขในการทํางาน
องคประกอบที่ 9 คุณภาพชีวิตและครอบครัว มีคาน้ําหนักองคประกอบเปนลําดับที่ 9
ซึ่งอาจกลาวไดวาตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา มี เวลาเพียงพอที่จะใหกั บ
ครอบครัวของทาน ครอบครัวมีสวนชวยสงเสริมใหทานสามารถปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จ
งานในอาชีพทํา ใหฐานะทางครอบครัวมีความมั่ นคง มีความเป นอยู สวนตัวดี เฮอรซเบอรก
(Herzberg) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล โดยศึกษาวาคนเราตองการอะไรจาก
งานคําตอบก็คือบุคคลตองการความสุขจากการทํางาน ซึ่งสรุปไดวา ความสุขจากการทํางานนั้นเกิด
มาจากความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในงานที่
ทํา นั้นไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุ ม คือ ปจจัยจูงใจ(Motivational
Factors) และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) ดังนี้ ความสําเร็จ
ในงานที่ทําของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํา งานไดเสร็จสิ้น และ
ประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ การรูจักปองกันปญหาที่จะ
เกิดขึ้น เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสํา เร็จของงานนั้น สภาพการ
ทํางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน แสง เสียง อากาศ ชั่วโมง
การทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ความเปนอยู
สวนตัว (Personal life) ความรูสึกที่ดีหรือไมดี อันเปนผลที่ไดรับจากงานในหนาที่ เชน การที่บุคคล
ถูกยายไปทํางานในที่แหงใหมซึ่งหางไกลจากครอบครัวทํา ใหไมมีความสุข และไมพอใจกับการ
ทํางานในที่แหงใหม ความมั่นคงในการทํางาน (Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอ
ความมั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคการ ชาญวิทย วสันตธนา
รัตน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ(สสส.) ไดนําเสนอแนวทางการสรางองคการ
แหงความสุข (Happy Workplace) โดยประกอบดวยความสุข 8 ประการ และกอใหเกิดสุขภาวะที่มี
4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งมีอยู 3 สวนใหญ ๆ คือ ความสุขของคน ความสุขของ
ครอบครัว ความสุขของสังคม การสรางความสุขในที่ทํางาน จะทําใหบุคลากรมีความสุขดํารงชีวิต
อยางเหมาะสม มีความสัมพันธที่ดีในหมูเพื่อนรวมงาน เกิดบรรยากาศในการทํางานที่ดี มีแรงจูงใจ
ในการทํางานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องคการเองก็จะไดรับประโยชนจากการมีบุคลากรกระตือรือรน
เปยมไปดวยพลังแหงความคิด และการเพิ่มผลการปฏิบัติงาน โดยแบงออกเปน ความสุขทางกาย
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(Happy Body) ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกายและใจ ซึ่งเกี่ยวของกับการรูจักใชชีวิต
เปนสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปนอยู ปลอดหนี้ (Happy Money) มีเงินรูจักเก็บรูจักใช ไมเปน
หนี้ ถาเชื่อวาหาความสุขดวยเงินไมมีวันพอ เงินสําคัญแตไมใชที่สุด เพราะบางครั้งเงินไมสามารถ
ตอบสนองความสุขใหคนไดจริง ๆ แลวสุขไมไดอยูที่ไหนอยูที่รูจักพอ สรางความสุขจากการมี
ครอบครัวที่ดี (Happy Family) ครอบครัวที่เขมแข็งยอมเปนครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง ความสุข
ที่ใหกับคนในครอบคัว ไมวาจะเปนพอ เปนแมญาติผูใหญ บุตร ภรรยา หรือหลาน คือ การสราง
ภูมิคุมกันทางจิตใจใหครอบครัว ความสุขที่เกิดจากสังคม (Happy Society) สังคมดีจะเกิดขึ้นได
เมื่อมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟอตอคนในชุมชน คนทํางาน ที่พักอาศัยขอเสนอเหลานี้ไดรับการ
สนับสนุนจากการวิจัยพิ่มมากขึ้นในปจจุ บัน อาจมีองคประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสุขอีก ไดแก
การบรรลุความปรารถนาแหงตน เชน บรรลุยังเปาหมายในชีวิต การมีความเจริญงอกงาม มิติของ
ความสุขภายในจิตใจที่มีความใกลเคียงกันคือ การไดใชเวลาวาง การมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคล
อันเปนที่รัก เชน สามี ลูก เปนตน หรือการดื่มด่ําไปกับความงามของธรรมชาติ . การออกกําลังกาย
เมื่อรูสึกเครียดจากการทํางาน การออกกําลังกายจนเหนื่อยและเหงื่อออกจะชวยคลายเครียดได หลัง
เลิ ก งานหรื อ ในวั น หยุ ด ควรออกกํ า ลั ง กายหรื อ เล น กี ฬ ากั บ กลุ ม เพื่ อ นจะรู สึ ก สนุ ก สนานและ
เพลิดเพลินยิ่งขึ้น การชวยกันทํางานบานในวันหยุดก็ถือวาเปนการออกกําลังกายที่ดีและชวยกระชับ
ความสัมพันธในครอบครัว อภิชัย มงคล และคณะ ศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคําวาความสุข
และสุขภาพจิตในบริบทขอสังคมไทย พบวาสุขภาพจิตจากการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย
และความสุขในมุมมองของพุทธศาสนา เปนเรื่องเดียวกัน จากการทบทวนความหมายของคําวา
ความสุขและองคประกอบหรือลักษณะของความสุขในมุมมองของพุทธศาสนาจะเห็นไดวาให
ความหมายเชนเดียวกันกับ สุขภาพจิต ดังคํากลาวที่วาความสุขคือสุขภาพจิตที่เปนปกติดี สุขเพราะ
จิตปกติ และเมื่อพิจารณาความสุขวา มี 2 แบบ คือความสุขจากภายในตนเองและความสุขที่ไดจาก
ภายนอก ก็สอดคลองกับองคประกอบของผูมีสุขภาพจิตดีในดัชนีชี้วัดเรื่องที่เกี่ยวของกับตนเอง
เปนความสุขหรือสุขภาพจิตดีที่เกิดขึ้นภายในตนเอง สวนองคประกอบที่ 4 เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
สิ่ง แวดลอ มภายนอกที่ ม ากระทบหรือ สง ผลภาวะจิต ใจของตนเองจึง อาจกลา วไดว า ดั ช นี ชี้ วั ด
สุขภาพจิตก็จําแนกไดวามีความสุขที่เกิดขึ้นได 2 แบบ สาหรับความสอดคลองขององคประกอบทั้ง
4 หมวดในดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตหากพิจารณารายหมวดจะเห็นไดวาสอดคลองดังนี้ องคประกอบที่ 1
สภาพจิตใจเกี่ยวของกับการมีสุขภาพดี ซึ่งสอดคลองกับประโยชนสุขระดับที่ 1 ของทานพระธรรม
ปฎก และสอดคลองกับทานพระธรรมโกศาจารย ที่กลาววาชีวิตคนเราตองการความสุขทั้งกาย ใจ
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และทางอารมณ องคประกอบที่ 2 สมรรถภาพของจิตใจ จะเกี่ยวของเมื่อบุคคลเผชิญปญหาสามารถ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทาใหชีวิตมีความสุขสามารถมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ๆ และดาเนินชีวิต
ไดดวยตนเองซึ่งสอดคลองกับประโยชนสุขระดับ 1, 2 และ 3 ของทานพระธรรมปฎก ในดานการมี
มิตรสหายการแกปญหาที่เกิดขึ้นได ทาใหชีวิตเปนอยูดวยดี และไมหวั่นไหวตอความทุกขที่มีอยูใน
ธรรมชาติ ไมใหกระทบ กระทั่งบีบคั้นจิตใจของตนเองได ถือวาเปนผูมีความสุขอยูกับตนเอง
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับทานพระธรรมโกศาจารย ที่กลาววาสุขเพราะจิตปกติรูวา
อะไรเกิดขึ้นก็คือรูวาถามีอะไรมากระทบตนเอง เชนปญหาตางๆ ที่มากระทบก็สามารถรักษาจิตใจ
ใหปกติไดองคประกอบที่ 3 คุณภาพของจิตใจ ครอบคลุมถึงความเมตตา กรุณา การนับถือตนเอง
ประสบการณชีวิตที่มีคาตอจิตใจ ความเสียสละ และอื่นๆ สอดคลองกับทานพุทธทาสภิกขุ ซึ่งได
กลาววา ความสุขเกิดขึ้นไดเพราะ ไมเบียดเบียน หรือไมเห็นแกตัว ก็คือการเสียสละ เมตตากรุณา
นั่นเอง และสอดคลองกับทานพระธรรมปฎกที่กลาววาประโยชนสุขระดับที่ 2 คือเปนเรื่องของ
คุณธรรม ความดีงาม การมีความสุขที่เกิดจากความมั่นใจในคุณคาของชีวิต การบาเพ็ญประโยชน
ชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อนมนุษย ความมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามที่เปนหลักของจิตใจ vงคประกอบที่ 4
ปจจัยสนับสนุน สอดคลองกับทานพระธรรมปฎกที่กลาววา ความสุขอีกแบบ คือความสุขที่ไดจาก
ภายนอก ก็คือสิ่งที่แวดลอมรอบตัวเรานั่นเองไมวาจะเปนบุคคล หรือสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
ความสุขของบุคคลปจจัยดานครอบครัวความสุขที่เกิดขึ้นจากการทํางาน สวนหนึ่งยอมมาจากปจจัย
ในดานครอบครัวหรือจากแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่ บุคคลสามารถบริหารจัดการระหวา ง
บทบาทสําคัญครอบครัว หรือสังคมกับบทบาทสําหรับการทํางานไดอยางสมดุล และผลการศึกษา
พบวา ความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอในในชีวิต ความขัดแยง
ระหวางบทบาทงานและครอบครัวสามารถพยากรณความพึง พอใจในชีวิตได นอกจากนี้จาก
การศึกษาของปติมา ฉายโอกาส ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความเขมแข็งใน
การมองโลก การสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสมบูรณของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 414 คน พบวา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความสุขสมบูรณของพยาบาลวิชาชีพ (r = .311) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
องคประกอบที่ 10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคาน้ําหนักองคประกอบเปน
ลําดับที่ 10 ซึ่งอาจกลาวไดวาตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา การอยูในสังคมที่มี
ความปลอดภัย โรงเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนที่มีความ
เขมแข็ง สอดคลองกับทฤษฎีของ เฮอรซเบิรก (Herzberg) ไดศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํา งาน
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ของบุคคล โดยศึกษาวาคนเราตองการอะไรจากงานคํา ตอบก็คือบุคคลตองการความสุขจากการ
ทํางาน ซึ่งสรุปไดวา ความสุขจากการทํางานนั้นเกิดมาจากความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานที่
ทํา โดยความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในงานที่ทํา นั้นไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุ
มาจากปจจัยสองกลุม คือ ปจจัยจูงใจ(Motivational Factors) และปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร
(Maintenance or Hygiene Factors) ดังนี้ ความมั่นคงในการทํางาน (Security) หมายถึง ความรูสึก
ของบุคคลที่มีตอความมั่นคงในการทํา งาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคการ
Gerald and Dorothee ศึกษาพบวา รางวัลมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอในงานของ
พยาบาลใน Midwives สภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพแวดลอมที่ดีทั้งทางดานกายภาพและ
ทางดานจิตใจ มีความสําคัญตอการจูงใจในการทํางาน และสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และ
สงเสริมสุขภาพ เปนองคประกอบหนึ่งของคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญสงผล
ตอความสุขในการทํางาน สิ่งแวดลอมที่ดีจะชวยเสริมสรางศักยภาพในการทํางานของบุคลากรทุก
คน สนับสนุนใหเกิดความเปนเลิศในการทํางานดวยพลังความสามารถอยางเต็มที่ดึงดูดใหพยาบาล
รักหนวยงาน มีความพึงพอใจในงานสูง ทําใหทุมเทตอการทํางาน และเกิดผลลัพธในการดูแลผูปวย
ที่ดี (International Council of Nurses) สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน เชน การจัดสถานที่
อุณหภูมิ แสง เสียง จะชวยสรางบรรยากาศในการทํางาน สุพานีสฤษฎวานิช และจาก
สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทํางาน มีเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ชวยในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใหดําเนินการไปไดดวยดี ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตั้ง
สินทรัพยศิริ สงผลตอความพึงพอใจ และอารมณความรูสึกในแงบวกในการทํางาน สามารถ
กอใหเกิดผลงานอันนําไปสูเปาหมายขององคการที่ตองการไดไตรทิพย ฦาชาบุคลากรรับรูถึงความ
ปลอดภัยในการทํางานของตนเองมากขึ้น โอกาสในการปฏิบัติงานผิดพลาดก็นอยลงสงผลให
พนักงานมีความสุขในการทํางาน สอดคลองกับการศึกษาของ รัทพล จิตตะวิกูล และศจีมาศ ณ
วิเชียร ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรูความปลอดภัยในการทํางาน และมีผลตอความสุขในการทํางาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ พบวา บุคลากรที่มีการรับรูความปลอดภัยในการทํางานดานความ
พรอมทางรางกาย และจิตใจระดับสูงมีความสุขในการทํางานมากกวาบุคลากรที่มีการรับรูความ
ปลอดภัยในการทํางานดานความพรอมทางรางกายและจิตใจ เชนเดียวกับการศึกษาของ ไตรทิพย
ฦาชา พบวา ความสุขในการทํางานมีความสัมพันธกันกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งศึกษาใน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย จังหวัดกําแพงเพชร และ
จากสภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูปฏิบัติมีความผาสุกและมีความพึง
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พอใจในงาน (Rambur,Palumbo, McIntosh & Mongeon,) รวมทั้ง ชูศรี มโนการและอารียวรรณ
อวมตานีไดศึกษาองคประกอบสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ พบวา สภาพแวดลอมทางกายภาพมีผลตอการทํางานสงผลถึง
จิตใจของผูปฏิบัติงานทําใหมีกําลังใจในการทํางานที่มีคุณภาพ และทําใหเกิดประสิทธิภาพของงาน
เชนเดียวกับ ปทมาภรณ สรรพชัยพงษ พบวา สภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน (r = .595) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการสนทนา
กลุม พบวาแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ประกอบดวย 10
องคประกอบ 42 แนวปฏิบัติ ไดแก องคประกอบที่ 1 จิตใจและรางกาย ประกอบดวยแนวปฏิบัติ
ใหเกิดผลดังนี้ 1) การดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณโดยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน พยายามมองโลกในแงบวก หาเวลาในการทําบุญและปฏิบัติธรรม
ในโอกาสอันควร 2) การไดใชเวลาหลังเลิกงาน สําหรับการพักผอนหยอนใจไดบางพบปะพูดคุย
สังสรรค รับประทานอาหารและทองเที่ยวกับครอบครัว เพื่อน และ ดูภาพยนตร 3)การมีความสุข
จากการที่มีผูอื่นยอมเสียสละให 4) เชื่อมั่นวางานที่ทําเปนงานที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอความ
เจริญรุงเรืองและกาวหนาของประเทศชาติ เปนการสรางคนใหมีคุณภาพใหกับสังคม และเปนงานที่
สรางบุญสรางกุศลโดยไมสามารถประมาณคาได จึงตองทํางานดวยความมุงมั่นทุมเททั้งกายและใจ
ทํางานดวยความอดทนและเสียสละ 5) ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมีการวางแผนการทํางาน
อยางเปนระบบ มีปฏิทินการทํางาน และทํางานโดยใชกระบวนการ PDCA 6) ศึกษาในเรื่องสิทธิ
ของตนเองที่พึงมีในดานตางๆอยางชัดเจน องคประกอบที่ 2 ขวัญกําลังใจ ประกอบดวยแนวปฏิบัติ
ใหเกิดผลดังนี้ 1) ใหคําปรึกษาในเรื่องที่รูและเขาใจอยางแทจริงและชัดเจน มีพยานและหลักฐาน
ยืนยันที่สามารถพิสูจนไดวาเปนความจริง 2) ประพฤติตนไดอยางเหมาะสมตามบทบาทและหนาที่
ของตนเอง ไมประพฤติตนที่ทํ าใหตนเองและผูอื่ นเดือดรอน 3) ใหคํา ชมเชยยกย อง การให
ของขวัญของรางวัลในโอกาสอันควร การไปทัศนศึกษาเปนหมูคณะ 4) ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางถูกตองตามระเบียบ กฎเกณฑและขอบังคับ มีความตั้งใจและขยันขันแข็งในการทํางาน
มีความรับผิดชอบในงานที่ทํา 5) ปฏิบัติงานในหนาที่และงานตามนโยบายใหสําเร็จลุลวงอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิ ดผลดีตอการจัด การศึ ก ษา องค ประกอบที่ 3 เงินเดือนและค าตอบแทน
ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้ 1) โรงเรียนไดจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ได
อยางความเหมาะสม จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน เช น สื่อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ
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เครื่องมือฯลฯ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต เชน หองน้ําหองสวม ทีวี ตูเย็น ฯลฯ
ตามความจําเปนอยางเพียงพอและ มีประสิทธิภาพในการทํางาน 2) จัดสวัสดิการเงินกูดอกเบี้ยถูก
ในโรงเรียน-จัดกิจกรรมการออมทรัพยของครูและบุคลากรทุกเดือน 3) แตงตั้งคณะกรรมการในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครูแ ละบุ ค ลากร มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่ อประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม 4) ทํางานโดยมีเอกสารหลักฐาน มีการคิดคน
และสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆเพื่อใชประโยชนในการจัดการศึกษา มีการเผยแพรผลงานที่ประสบ
ความสําเร็จแกผูอื่น มีการทํางานวิจัยเพื่อเปนหลักฐานยืนยัน และมีการวางแผนการพัฒนางานเพื่อ
ขอมีวิทยฐานะสูงขึ้น 5) มีการวางแผนการใชเงินเดือนเปนคาใชจายที่จําเปนและการเก็บออมเงินใช
จายเงินอยางเหมาะสมกับรายรับและไมฟุมเฟอย องคประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในอาชีพครู
ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้ 1) มุงมั่น เสียสละและอดทนเต็มตามศักยภาพของตนเอง
เพื่อใหงานสําเร็จอย างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กํา หนด 2) ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด 3) มีการวางแผนการปฏิบัติงาน ศึกษาหาความรูในเรื่องงานที่
จะตองปฏิบัติใหเขาใจอยางชัดเจน และปฏิบัติงานใหทันเวลาที่กําหนด 4) ปฏิบัติงานในอาชีพดวย
ความมุงมั่น ตั้งใจและรับผิดชอบ 5) มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง ไมดูถูกเหยียดหยาม หรือ
ดูหมิ่นในอาชีพของตนเอง ใหเกียรติยกยองชมเชยในอาชีพของตน องคประกอบที่ 5 ความรวมมือ
ของผูปกครองและชุมชน ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้ 1) จัดประชุมผูปกครองอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประชาสัมพันธใหผูปกครองรับรูขอมูลขาวสารของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ จัด
กิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองหรือชุมชนอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรม
วันลอยกระทง วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันแม วันเด็กแหงชาติ เปนตน 2) มีการประชุม
ผูปกครองชั้นเรียนปการศึกษาละ 2 ครั้ง มีการเยี่ยมบานนักเรียน มีการมอบทุนการศึกษาใหกับ
นักเรียน 3) ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนในการประชุมผูปกครองนักเรียนอยางนอยปละ 2 ครั้ง จัด
กิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน องคประกอบที่ 6 สวัสดิการของโรงเรียน ประกอบดวยแนวปฏิบัติ
ใหเกิดผลดังนี้ 1) จัดใหมีหองพยาบาลในโรงเรียนมีเวชภัณฑยาที่จําเปน ติดตอประสานงานกับ
โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลประจําอําเภอในการมาใหบริการดานสุขภาพในโรงเรียน เชน
การฉีดวัคซีน การพนยากันยุง การใหบริการทันตกรรม เปนตน 2) จัดบานพักครูสําหรับครูและ
บุคลากรอยางเพียงพอ มีความเหมาะสมและมีความคงทนแข็งแรง 3) นําเงินออมทรัพยของครูมา
จัดทําเปนสวัสดิการเงินกูดอกเบี้ยถูกในโรงเรียน 4) จัดใหมีการออมทรัพยของครูในโรงเรียนทุก
เดือน องคประกอบที่ 7 การคิดเชิงบวก ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้ 1) การจัดประชุมครู
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และบุคลากรทุกเดือน เพื่อเปดโอกาสในการพูดคุย ชี้แจง และเสนอขอคิดเห็นในการทํางานรวมกัน
รวมทั้งมีการรับประทานอาหารกลางวันรวมกันทุกวัน ทั้งนี้เพื่อใหมีการสื่อสารกันระหวางผูบริหาร
ครู บุคลากรกร นักเรียน ใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น ลดความขัดแยงที่ไมสรางสรรค
และเปนประโยชนในการทํางานรวมกันใหนอยลงและหมดไป 2) สงเสริมครูใหเขารวมกิจกรรมที่
ชวยเสริมสรางและพัฒนาสติและสมาธิ เชน การปฏิบัติธรรม การสอบนักธรรม การทําบุญในวัน
พระและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 3) ใหความสําคัญตอสภาพจิตใจของผูรวมงานทุกคน โดย
การใหกําลังใจแกผูรวมงาน เชน การอวยพรและใหของขวัญวันเกิดครูและบุคลากร การพาไปทัศน
ศึกษาและพักผอนรวมกันในชวงปดภาคเรียน เปนตน 4) การปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอก
โรงเรียน เชน การเก็บขยะในชุมชน การรณรงคตอตานการแพรระบาดของยาเสพติด เปนตน
นอกจากนี้ยังใหบริการอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชน เชน การออกกําลังกาย การเลน
กีฬา การจัดงานมงคลตางๆ เปนตน ใหความรวมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรตางๆตามโอกาสอัน
ควร เชน กิจกรรมเทศบาลสัญจร กิจกรรมการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด องคประกอบที่ 8 นโยบาย
การบริหารงาน ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้ 1) สงเสริมใหครูจัดทําแผนจัดการเรียนรู
และแผนจัดประสบการณใ นการจัดการเรีย นการสอนนัก เรีย นโดยบู รณาการหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอ เพี ย งในทุก แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม 2) การประชุ ม ครู บุ ค ลากร กรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง เพื่อระดมความคิดในการทํางานรวมกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีคําสั่ง
แตงตั้งคณะทํางานในทุกโครงการ/กิจกรรมโดยเนนใหทุกฝายมีสวนรวม 3) จัดใหมีวิสัยทัศน พันธ
กิจ เปาประสงค จุดเนนในการทํางานที่ชัดเจน มีการจัดทําโครงการและกําหนดรายละเอียดในดาน
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีดําเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณและผูรับผิดชอบ
มีปฏิทินในการทํางาน องคประกอบที่ 9 คุณภาพชีวิตและครอบครัว ประกอบดวยแนวปฏิบัติให
เกิดผลดังนี้ 1) จัดลําดับความสําคัญของงานที่จะทํา และรูบ ทบาทหนา ที่ของตนเองที่ มีตอการ
ทํางานและครอบครัว 2) มีการสื่อสารภายในครอบครัวอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
ในงานที่ทําและบทบาทหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีตอสวนรวมและครอบครัว 3) มีความ
เขาใจถึงงานในหนาที่ รูบทบาทหนาที่ของตนเองและความสําคัญของการทํางานเพื่อใหมีรายไดใน
การดูแลครอบครัว ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการประกอบอาชีพครู 4) ดําเนินชีวิตโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสามารถปรับตัวไดในทุกสถานการณ ไมทําใหตนเอง
และผูอื่นเดือดรอน องคประกอบที่ 10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบดวยแนว
ปฏิบัติใ หเกิดผลดังนี้ 1) ปฏิบัติตนใหเหมาะสมตามสถานการณ เปนไดทั้ง ผูนําและผูตามที่ ดี
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กลาตัดสินใจที่อยูบนพื้นฐานของความถูกตองและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม
เปนอันดับหนึ่ง 2) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน เชน จัดครูเวรประจําวัน การติดตั้ง
กลองวงจรปดในจุ ดตา งๆ การประสานความรวมมือชวยเหลือกั บ ตํารวจ อป.พร. ผูนําชุ ม ชน
กรรมการสถานศึ ก ษาและผูปกครองนัก เรีย น ในการปองกั นและแก ปญหา 3) ใหขอคิ ดเห็ น
ขอเสนอแนะและเขารวมกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน กิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและผูนําชุมชน
สอดคลองกับสมมุติฐานของการวิจัย ที่วา แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพหุวิธี
จากแนวปฏิบัติที่ไดนั้นขอมูลสวนใหญเห็นวา องคประกอบดานจิตใจและรางกาย มี
ความสําคัญตอดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางมาก ทั้งนี้เพราะในสถานศึกษาจะมี
ความสุขไดบุคลากรที่อยูในสถานศึกษาตองตองมีจิตใจที่เปนสุขและมีรางกายที่สมบูรณ บุคลากร
ตองเต็มเปยมไปดวยพลังกาย และพลังใจพรอมที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ การไดใชเวลา
หลังเลิกงาน สําหรับการพักผอนหยอนใจไดบาง การมีความสุขจากการที่มีผูอื่นยอมเสียสละให
การมีความเชื่อมั่นและความยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทํา สามารถบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม ทําให
การทํางานมีประสิทธิภาพและการรูจักการยืนยันในสิทธิของตนเอง สอดคลองกับหลักการแนวคิ
ดานความสุขโดยไดเนอร (Diener) มีแนวคิดดานความสุข (Happiness or Subjective Well - being)
อธิบายดวยปจจัย หรือองคประกอบของความสุขวา ความสุขเปนสิ่งสําคัญ หรือเปนรากฐานของ
การดํารงชชีวิตเปนอารมณความรูสึกที่ดีที่ใชประเมินความเปนอยู หรือเปาหมายหลักของชีวิตคนที่
มีความสุขเกิดขึ้นไดจากปจจัยหลายอยางที่แตกตางกัน เชน อายุ สถานภาพสมรส รายได
สภาพแวดลอม และองคประกอบที่สงผลตอการตอบสนองของบุคคล ที่นํามาซึ่งความสุขในการ
ทํางาน ไดแก 1) ความพึงพอในในชีวิต (Life Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจในสิ่ง
ที่ตนเปน และกระทําอยู มีความสมหวังกับเปาหมายของชีวิต สอดคลองกับความเปนจริง สามารถ
กระทําไดตามความตั้งใจ สมเหตุสมผล เขาใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมจําเปนตองปรับตัว
2) ความพึงพอใจในงาน (Work Satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลไดกระทําในสิ่งที่ตนรักและชอบ
พอใจกับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทํางาน มีความสุขเมื่องานที่กระทําสําเร็จลุลวงตาม
เปาหมาย ตลอดจนงานทําใหเกิดคุณประโยชนตอตนเอง และสังคม 3) อารมณทางบวก (Positive
Effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณความรูสึกเปนสุขกับสิ่งที่ดี รื่นรมยหรรษา สนุกสนานกับการ
ทํางาน ยิ้มแยมแจมใสเบิกบานใจไดเสมอ ในขณะทํางานเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่ตนกระทํา รับรูถึง
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ความดีงาม และคุณประโยชนของงานที่กระทํา 4) อารมณทางลบ (Negative Effect) หมายถึง
อารมณความรูสึกที่เปนทุกขกับสิ่งไมดีที่เกิดขึ้นในการทํางาน เชน คับของใจ เบื่อหนาย เศราหมอง
ไมสบายใจเมื่อเห็นการกระทําที่ไมซื่อสัตย หรือไมถูกตอง อยากปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นเพื่อสนอง
ความตองการของตนใหมีความสุข และแมเนี่ยน (Manion) อธิบายความสุข (Joy at Work) ดวย
องคประกอบของความสุข 4 องคประกอบ คือ การติดตอความสัมพันธ ความรักในงาน ความสําเร็จ
ในงานและการเปนยอมรับ 1) การติดตอสัมพันธ (Connections) เปนพื้นฐานที่ทํา ใหเกิ ด
ความสัมพันธของบุคลากรในสถานที่ทํางาน โดยที่บุคลากรรวมกันทํางานเกิดสังคมการทํางานขึ้น
เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน ใหความรวมมือ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน การ
สนทนา พูดคุยอยางเปนมิตรใหการชวยเหลือ และไดรับการชวยเหลือจากผูรวมงานเกิดมิตรภาพ
ระหวางการปฏิบัติงานกับบุคลากรตาง ๆ 2) ความรักในงาน (Love of the Work) เปนการรับรูถึง
ความรูสึกรักและผูกพันอยางเหนียวแนนกับงาน รับรูวาตนมีภาระในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ มี
ความยินดีในสิ่งที่เปนองคประกอบของงาน กระตือรือรนในการทํางาน เกิดความรูสึกในทางบวกที่
ไดทํางาน สนุกสนานรูสึกภูมิใจที่ไดงาน 3) ความสําเร็จในงาน (Work Achievement) เปนการรับรู
วาไดทํางานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวโดยไดรับความสําเร็จในการทํางานไดรับมอบหมายให
ทํางานที่ทาทายใหสําเร็จเกิดวามสําเร็จรูสึกวามีคุณคาในชีวิต 4) การเปนที่ยอมรับ (Recognition)
รับรูวาตนเองไดรับความเชื่อถือจากผูรวมงานไดรับ การยอมรับจากผูรวมงาน ผูบังคับบัญชาในการ
ทํางาน ไดรับความคาดหวังที่ดีและความไววางใจในการทํางาน ดานลู และ ชิห (Lu and Shih) ได
ทําแบบแผนแหงของความสุขกับประชากรไตหวัน ไว 9 ดาน ดังนี้ 1) การไดรับการยอมรับนับถือ
เชน คําชมเชย การใหเกียรติ 2) การมีความสัมพันธระหวางบุคคลที่ดี เชน ครอบครัวอบอุน บุตร
ประสบความสําเร็จในชีวิต 3) ความพึงพอใจจากการไดรับการตอบสนองความตองการทางวัตถุ หา
เงินไดมากมีเงินเพียงพอในการจับจายใชสอย 4) ความสําเร็จในการทํางาน เชน มีความคิด
สรางสรรคในการทํางาน ทํางานบรรลุเปาหมาย5) มีความสบายใจ รูสึกผอนคลาย เชน เขาใจ
ความหมายของชีวิต หรือเชื่อในโชคชะตามัน เปนเชนนั้นเอง 6) มีความสุขจากการที่คนอื่นยอม
เสียสละ เชน ไดหยุดพักผอนในขณะที่คนอื่นทํางานหนัก 7) รูสึกถึงการควบคุมตนเอง และมีความ
ประจักษในตน เชน บรรลุเปาหมายในชีวิตหรือพยายามใหดีที่สุด และไดรับคําวิจารณที่ตน
ปรารถนา 8) อารมณทางบวก เบิกบานใจ ผอนคลาย ไมมีอะไรทําใหโกรธ 9) สุขภาพ เชน ไมมี
โรคภัยไขเจ็บ รองลงมาดานขวัญกําลังใจ ซึ่งจะสอดคลองกับทฤษฎีเฮอรซเบอรก (Herzberg) ได
ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํา งานของบุคคล โดยศึกษาวาคนเราตองการอะไรจากงานคํา ตอบก็
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คือบุคคลตองการความสุขจากการทํางาน ซึ่งสรุปไดวา ความสุขจากการทํางานนั้นเกิดมาจากความ
พึงพอใจหรือไมพึงพอใจในงานที่ทํา โดยความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในงานที่ทํา นั้นไม
ไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัยสองกลุ ม คือ ปจจัยจูงใจ(Motivational Factors) และ
ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) ดังนี้ 1) ปจจัยจูงใจ
(Motivational Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานที่
ปฏิบัติเปนตัวกระตุน ทําใหเกิ ดความพึ งพอใจใหแกบุคคลในองคการใหปฏิบั ติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความตองการภายในของบุคคลได
ดวย อันไดแก (1.1) ความสําเร็จในงานที่ทําของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่บุคคล
สามารถทํา งานไดเสร็จสิ้น และประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ
การรูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสํา เร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มใน
ผลสําเร็จของงานนั้น ๆ (1.2) การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการ
ยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพื่ อน จากผูมาขอรับคํา ปรึกษาหรือจากบุคคลใน
หนวยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยูในรูปของการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือ
การแสดงออกอื่นใดที่กอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหนึ่งอยางใด
บรรลุผลสําเร็จการยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสํา เร็จในงานดวย (1.3) ลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรคทาทาย
ให ล งมื อ ทํ า หรื อ เป น งานที่ มี ลั ก ษณะสามารถกระทํ า ได ตั้ ง แต ต น จนจบโดยลํ า พั ง แต ผู เ ดี ย ว
(1.4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ไมมีการตรวจ หรือควบคุม
อยางใกลชิด (1.5) ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น
ของบุคคลในองคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มหรือไดรับการฝกอบรม 2) ปจจัยค้ํา
จุนหรือปจจัยสุขศาสตร (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึงปจจัยที่จะค้ําจุนใหแรงจูงใจ
ในการทํา งานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีในลัก ษณะที่ไมส อดคลองกั บบุค คลใน
องคการบุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และเปนปจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล
ปจจัยเหลานี้ไดแก (2.1) เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
หนวยงานนั้น ๆ เปนที่พอใจของบุคลากรที่ทํางาน ( 2.2) โอกาสไดรับความก า วหนาในอนาคต
(Possibility of Growth) หมายถึง การที่บุคคลไดรับการแตงตั้งเลื่อนตํา แหนงภายในหนวยงานแลว
ยั ง หมายถึ ง สถานการณ ที่ บุ ค คลสามารถได รั บ ความก า วหน า ในทั ก ษะวิ ช าชี พ ด ว ย
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(2.3) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาและเพื่ อนรวมงาน(Interpersonal Relation
Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดตอไมวาจะเปนกิริยาหรือวาจา ที่แสดงถึง
ความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี (2.4) สถานะ
ทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคมที่ มีเกียรติและศักดิ์ ศ รี
สอดคลองกับ เคทเชี่ยน (Ketchian) การมีความสุขในการทํางานอาจทําใหองคการไดประโยชน
อยางมากมายเทากับที่บุคลากรแตละคนจะไดรับ ซึ่งสิ้นเปลืองคาใชจายเพียงเล็กนอย แตผลดีที่
ไดรับกลับมาอยางมากมายมหาศาล อันจะเปนผลดีตอทั้งองคการ การบริหารจัดการและ ตอ
บุคลากรดังนี้ คือ การมีความสุขในการทํางาน ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมในการจัดการ เนื่องจากผูคน
ไมไดถูกจูงใจดวยเงินเสมอไป แตถูกดึงดูดดวยความผูกพันที่บุคคลมีตองาน ทําใหองคการเปนผูนํา
ในการแขงขัน การมีความสุขในการทํางานทําใหองคการไดรับผลกําไรสูง เนื่องจากบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ การลาออกนอย และทําใหการทํางานเปนทีมดี การมีความสุขในการทํางานทําให
บุคลากรเอาใจใสในการทํางาน มีแรงจูงใจในการทํางาน บรรยากาศในการทํางานดี และคุณภาพ
ของงานพัฒนาขึ้นจากทัศนคติที่ดี บรรยากาศแหงความเปนเพื่อนทําใหผลิตภาพของงานเพิ่มขึ้น
สอดคลองกับทฤษฎีของ เคจีราฟท (Kjeruft) การมีความสุขในการทํางานกอใหเกิดผลดีซึ่งทําให
ผลิตภาพในงานดีขึ้นดวยเหตุผลดังนี้ คนที่มีความสุขทํางานกับคนอื่นไดดี สนุกที่จะอยูในกลุมคน
และมีความสัมพันธที่ดีในที่ทํางาน ซึ่งทําใหการทํางานเปนทีมดี มีความสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน
ทําใหลูกคาพึงพอใจ คนที่มีความสุขในการทํางานจะมีแรงจูงใจสูง ซึ่งจะทําใหผลิตภาพสูงตาม
ความยั่งยืนในการสรางแรงจูงใจในการทํางานคือ การมีความสุข และชอบในสิ่งที่ทํา คนที่มี
ความสุขในการทํางานมักไมขาดงาน เนื่องจากการทํางานทําใหบุคคลมีความสุข ดังนั้นจึงไมขาด
งาน ถาคนไมชอบงานที่ทํา ความเครียดและความเบื่อหนายจะทําใหเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
มะเร็งหรือเบาหวาน จากกระทบของความเครียดในงานตอสุขภาพ เมื่อไมชอบงานที่ทําอยู คนที่มี
ความสุขมักมีความวิตกกังวลนอยในการทํางานผิดพลาด และทํางานผิดพลาดนอย เนื่องจากการมี
ความรับผิดชอบ ยอมรับเมื่อเกิดความผิดพลาด เรียนรูจากความผิดพลาดนั้นและพรอมที่แกไขในสิ่ง
ที่ผิดพลาด ยังสอดคลองกับงานวิจัย ดังนี้ ขวัญ/ กําลังใจในการทํางาน เปนสิ่งที่มีอิทธิพลจูงใจที่ทํา
ใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได ทั้งในรูปแบบเงินรางวัล และการยกยองชมเชย
ตลอดจนสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน และความสุขในการทํางานตามมา แนวคิดของ
เฮอร ซ เบิ ร ก (Herzberg) ความพึ ง พอใจในงานที่ ทํ า อาจจะเกิ ด จากการยกย อ งชมเชยจาก
ผูบังคับบัญชา ไดรับกําลังใจจากผูรวมงาน ไดรับผลตอบแทน หรือเกิดจากความมุงหวังในการเลื่อน
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ตําแหนงที่สูงขึ้น ตลอดจนความมั่นคงในอาชีพซึ่งบุคคลที่มีขวัญ และกําลังใจในการทํางานที่ดีจะ
สงผลตอความสําเร็จ และมีผลงานที่ดีดวย นอกจากนี้ Gerald and Dorothee ศึกษาพบวา รางวัลมี
ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอในงานของพยาบาลใน Midwives สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน สภาพแวดลอมที่ดีทั้งทางดานกายภาพและทางดานจิตใจ มีความสําคัญตอการจูงใจในการ
ทํางาน และสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และสงเสริมสุขภาพ เปนองคประกอบหนึ่งของคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญสงผลตอความสุขในการทํางาน สิ่งแวดลอมที่ดีจะชวย
เสริมสรางศักยภาพในการทํางานของบุคลากรทุกคน สนับสนุนใหเกิดความเปนเลิศในการทํางาน
ดวยพลังความสามารถอยางเต็มที่ดึงดูดใหพยาบาลรักหนวยงาน มีความพึงพอใจในงานสูง ทําให
ทุมเทตอการทํา งาน และเกิดผลลัพธในการดูแลผูปวยที่ดี (International Council of Nurses)
สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน เชน การจัดสถานที่ อุณหภูมิ แสง เสียง จะชวยสราง
บรรยากาศในการทํางาน สุพานี สฤษฎวานิช และจากสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการทํางาน
มีเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ชวยในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหดําเนินการไปไดดวยดี
ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ และธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ สงผลตอความพึงพอใจ และ
อารมณความรูสึก ในแงบวกในการทํา งาน สามารถกอใหเกิ ดผลงานอันนําไปสูเป าหมายของ
องคการที่ตองการได ไตรทิพย ฦาชาบุคลากรรับรูถึงความปลอดภัยในการทํางานของตนเองมาก
ขึ้ น โอกาสในการปฏิ บั ติ ง านผิ ดพลาดก็ น อ ยลงส ง ผลให พ นั ก งานมี ค วามสุ ข ในการทํ า งาน
สอดคลองกับการศึกษาของ รัทพล จิตตะวิกูล และศจีมาศ ณ วิเชียร ไดทําการศึกษาเรื่อง การรับรู
ความปลอดภัยในการทํางาน และมีผลตอความสุขในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
พบวา บุคลากรที่มีการรับรูความปลอดภัยในการทํางานดานความพรอมทางรางกาย และจิตใจ
ระดับสูง มีความสุขในการทํางานมากกวาบุคลากรที่มีการรับรูความปลอดภัยในการทํางานดาน
ความพรอมทางรางกายและจิตใจ เชนเดียวกับการศึกษาของ ไตรทิพย ฦาชา พบวา ความสุขในการ
ทํางานมีค วามสัมพั นธกั นกับสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งศึก ษาในเจาหนาที่ผูปฏิบั ติงาน
สํานักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย จังหวัดกําแพงเพชร และจากสภาพการทํางานที่มี
ความปลอดภั ย เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ผู ป ฏิ บั ติ มี ค วามผาสุ ก และมี ค วามพึ ง พอใจในงาน
(Rambur,Palumbo, McIntosh & Mongeon) รวมทั้ง ชูศรี มโนการและอารียวรรณ อวมตานี ได
ศึกษาองคประกอบสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลของรัฐ พบวา สภาพแวดลอมทางกายภาพมีผลตอการทํางานสงผลถึงจิตใจของ
ผูป ฏิ บัติ งานทํ า ใหมี กํ า ลัง ใจในการทํา งานที่ มี คุ ณภาพ และทํ า ใหเ กิ ด ประสิ ท ธิ ภาพของงาน
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เชนเดียวกับ ปทมาภรณ สรรพชัยพงษ พบวา สภาพการปฏิบัติงานของพยาบาล มีความสัมพันธ
ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน (r = .595) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จะเห็นไดวาการมีความสุขในการทํางานกอใหเกิดผลดีและประโยชนอยางมากมาย โดย
สามารถสรุปความสําคัญของความสุขในการทํางานไดดังนี้ 1) ความสุขในการทํางานจะทําให
บุคคลอยากทํางาน และใชศักยภาพที่มีอยูในการทํางานอยางเต็มที่ มีความตั้งใจ และมีความ
รับผิดชอบในการทํางาน ลดการขาดงาน ลดการลางานและลดการมาสาย ความสุขในการทํางาน
เปนการเพิ่มผลผลิตของบุคคลทําใหองคการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ไดบรรลุเปาหมาย
ขององคการ 2) การรับรูปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานจะทําใหหนวยงาน
สามารถนําไปใชในการสรางปจจัยเหลานั้นใหเกิดขึ้นเพื่อเปนประโยชนตอการทํางาน สอดคลอง
กับวิจัยของ ไอเคนและคณะ (Aiken, Clarke, Sloan, Sochalski, and Silber) กลุมตัวอยาง คือ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ และประเทศ
สกอตแลนด พบวา นโยบายการบริหารองคการเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน
เชนเดียวกับการศึกษาของ ไตรทิพย ฦาชา พบวา ความสุขในการทํางานมีความสัมพันธกันกับ
นโยบาย และการบริหารงาน ซึ่งศึกษาในเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สํานักงานพัฒนาสังคม และความ
มั่นคงของมนุษย จังหวัดกําแพงเพชร ลักษณะงาน เปนรูปแบบของงานที่ปฏิบัติอยูโดยพิจารณาวา
เปนงานที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ พรรณิภา สืบสุข เปนกิจกรรมในการทํางานที่
หลากหลายและมี เอกลักษณเฉพาะของงานตองอาศัยทักษะ ความสามารถ ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานจนเปนผลสําเร็จ ซึ่งความแตกตางในการทํางานจะนําไปสูสิ่งใหม ๆ งานที่มีความ
นาสนใจและทาทายในความสามารถ ทําใหบุคคลรูสึกวาเปนงานสําคัญ ทําใหมีความสุขในการ
ทํางาน วารร (Warr) ลักษณะของงานที่ดีจะสรางเงื่อนไขใหเกิดแรงจูงใจในงานอยางสูงเกิดความพึง
พอใจในงาน ศสินา ทวีวัฒนะกิจบวร เพราะเปนปจจัยที่กระตุนใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
อยางแทจริง เมื่อเขาเห็นวางานนั้นมีความหมายและเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับเขา เฮอรซเบิรก
(Herzberg) ทําใหเกิดความภาคภูมิใจเมื่องานประสบความสําเร็จ ซึ่งจากการศึกษาของพรรณิภา สืบ
สุข พบวา การรับรูลักษณะงานมีความสัมพันธกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ (r = .640) โดยใชแนวคิดความสุขในการทํางานของแมเนี่ยน
(Manion) พบวา การรับรูลักษณะงานมีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางานของ
พยาบาลประจําการในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมทั้งภาระงานที่
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเปนปจจัยจูงใจที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน ตามแนวคิด
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ของเฮอรซเบิรก (Herzberg) นอกจากนี้ พนิดา คะชา ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุขในการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย ในเขตภาคตะวันออก พบวา ความสุขในการทํางานมี
ผลตอความสามารถในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับประทุมทิพย เกตุแกว ที่ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการรับรูคุณลักษณะงานความสามารถในการเผชิญ และฟนฝาอุปสรรคกับความสุขในการ
ทํางานของพยาบาลงานหองผาตัดพบวา พยาบาลมีการรับรูคุณลักษณะงาน และความสุขในการ
ทํางาน ชาญวิทย วสันตธนารัตน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ(สสส.) ได
นําเสนอแนวทางการสรางองคการแหงความสุข (Happy Workplace) โดยประกอบดวยความสุข 8
ประการ และกอใหเกิดสุขภาวะที่มี 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งมีอยู 3 สวนใหญ ๆ
คือ ความสุขของคน ความสุขของครอบครัว ความสุขของสังคม การสรางความสุขในที่ทํางาน จะ
ทําใหบุคลากรมีความสุขดํารงชีวิตอยางเหมาะสม มีความสัมพันธที่ดีในหมูเพื่อนรวมงาน เกิด
บรรยากาศในการทํางานที่ดี มีแรงจูงใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องคการเองก็จะไดรับ
ประโยชนจากการมีบุ คลากรกระตือรือรนเปย มไปดวยพลังแหงความคิด และการเพิ่มผลการ
ปฏิบัติงาน โดยแบงออกเปน ความสุขทางกาย (Happy Body) ความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรง
ทั้งกายและใจ ซึ่งเกี่ยวของกับการรูจักใชชีวิตเปนสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปนอยู ปลอดหนี้
(Happy Money) มีเงินรูจักเก็บรูจักใช ไมเปนหนี้ ถาเชื่อวาหาความสุขดวยเงินไมมีวันพอ เงินสําคัญ
แตไมใชที่สุด เพราะบางครั้งเงินไมสามารถตอบสนองความสุขใหคนไดจริง ๆ แลวสุขไมไดอยูที่
ไหนอยูที่รูจักพอ สรางความสุขจากการมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) ครอบครัวที่เขมแข็งยอม
เปนครอบครัวที่อบอุนและมั่นคง ความสุขที่ใหกับคนในครอบคัว ไมวาจะเปนพอ เปนแมญาติ
ผูใหญ บุตร ภรรยา หรือหลาน คือ การสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหครอบครัว ความสุขที่เกิดจาก
สังคม (Happy Society) สังคมดีจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟอตอคนในชุมชน
คนทํางาน ที่พักอาศัยขอเสนอเหลานี้ไดรับการสนับสนุนจากการวิจัยพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน อาจมี
องคประกอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสุขอีก ไดแก การบรรลุความปรารถนาแหงตน เชน บรรลุยัง
เปาหมายในชีวิต การมีความเจริญงอกงาม มิติของความสุขภายในจิตใจที่มีความใกลเคียงกันคือ
การไดใชเวลาวาง การมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอันเปนที่รัก เชน สามี ลูก เปนตน หรือการดื่มด่ํา
ไปกับความงามของธรรมชาติ . การออกกําลังกาย เมื่อรูสึกเครียดจากการทํางาน การออกกําลังกาย
จนเหนื่อยและเหงื่อออกจะชวยคลายเครียดได หลังเลิกงานหรือในวันหยุดควรออกกํา ลังกายหรือ
เลนกีฬากับกลุมเพื่อนจะรูสึกสนุกสนานและเพลิดเพลินยิ่งขึ้น การชวยกันทํางานบานในวันหยุดก็
ถือวาเปนการออกกําลังกายที่ดีและชวยกระชับความสัมพันธในครอบครัว อภิชัย มงคล และคณะ
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ศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคํา วาความสุขและสุขภาพจิตในบริบทขอสังคมไทย พบวา
สุขภาพจิตจากการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย และความสุขในมุมมองของพุทธศาสนา เปน
เรื่องเดียวกัน จากการทบทวนความหมายของคําวา ความสุขและองคประกอบหรือลักษณะของ
ความสุขในมุมมองของพุทธศาสนาจะเห็นไดวาใหความหมายเชนเดียวกันกับ สุขภาพจิต ดังคํา
กลาวที่วาความสุขคือสุขภาพจิตที่เปนปกติดี สุขเพราะจิตปกติ และเมื่อพิจารณาความสุขวามี 2
แบบ คือความสุขจากภายในตนเองและความสุขที่ได จากภายนอก ก็สอดคลองกับองคประกอบ
ของผูมีสุขภาพจิตดีในดัชนีชี้วัดเรื่องที่เกี่ยวของกับตนเอง เปนความสุขหรือสุขภาพจิตดีที่เกิดขึ้น
ภายในตนเอง สวนองคประกอบที่ 4 เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมภายนอกที่มากระทบหรือ
สงผลภาวะจิตใจของตนเองจึงอาจกลาวได วาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตก็จําแนกไดวามีความสุขที่เกิดขึ้น
ได 2 แบบ สาหรับความสอดคลองขององคประกอบทั้ง 4 หมวดในดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตหาก
พิจารณารายหมวดจะเห็นไดวาสอดคลองดังนี้ องคประกอบที่ 1 สภาพจิตใจเกี่ยวของกับการมี
สุขภาพดี ซึ่งสอดคลองกับประโยชนสุขระดับที่ 1 ของทานพระธรรมปฎก และสอดคลองกับทาน
พระธรรมโกศาจารย ที่กลาววาชีวิตคนเราตองการความสุขทั้งกาย ใจ และทางอารมณ องคประกอบ
ที่ 2 สมรรถภาพของจิตใจ จะเกี่ยวของเมื่อบุคคลเผชิญปญหาสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดทาให
ชีวิตมีความสุขสามารถมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ๆ และดาเนินชีวิตไดดวยตนเองซึ่งสอดคลองกับ
ประโยชนสุขระดับ 1, 2 และ 3 ของทานพระธรรมปฎก ในดานการมีมิตรสหายการแกปญหาที่
เกิดขึ้นได ทาใหชีวิตเปนอยูดวยดี และไมหวั่นไหวตอความทุกขที่มีอยูในธรรมชาติ ไมใหกระทบ
กระทั่งบีบคั้นจิตใจของตนเองได ถือวาเปนผูมีความสุขอยูกับตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับทานพระธรรมโกศาจารย ที่กลาววาสุขเพราะจิตปกติรูวาอะไรเกิดขึ้นก็คือรูวาถามี
อะไรมากระทบตนเอง เชนปญหาตางๆ ที่มากระทบก็สามารถรักษาจิตใจใหปกติไดองคป ระกอบที่
3 คุณภาพของจิตใจ ครอบคลุมถึงความเมตตา กรุณา การนับถือตนเองประสบการณชีวิตที่มีคาตอ
จิตใจ ความเสียสละ และอื่นๆ สอดคลองกับทานพุทธทาสภิกขุ ซึ่งไดกลาววา ความสุขเกิดขึ้นได
เพราะ ไมเบียดเบียน หรือไมเห็นแกตัว ก็คือการเสียสละ เมตตากรุณานั่นเอง และสอดคลองกับทาน
พระธรรมปฎกที่กลาววาประโยชนสุขระดับที่ 2 คือเปนเรื่องของคุณธรรม ความดีงาม การมี
ความสุขที่เกิดจากความมั่นใจในคุณคาของชีวิต การบาเพ็ญประโยชนชวยเหลือเกื้อกูลแกเพื่อน
มนุษย ความมีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามที่เปนหลักของจิตใจ องคประกอบที่ 4 ปจจัยสนับสนุน
สอดคลองกับทานพระธรรมปฎกที่กลาววา ความสุขอีกแบบ คือความสุขที่ไดจากภายนอก ก็คือสิ่ง
ที่แวดลอมรอบตัวเรานั่นเองไมวาจะเปนบุคคล หรือสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอความสุขของ
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บุคคลปจจัยดานครอบครัวความสุขที่เกิดขึ้นจากการทํางาน สวนหนึ่งยอมมาจากปจจัยในดาน
ครอบครัวหรือจากแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่บุคคลสามารถบริหารจัดการระหวางบทบาท
สําคัญครอบครัว หรือสังคมกับบทบาทสําหรับการทํางานไดอยางสมดุล และผลการศึกษาพบวา
ความพึงพอใจในงานโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอในในชีวิต ความขัดแยง
ระหวางบทบาทงานและครอบครัวสามารถพยากรณความพึง พอใจในชีวิตได นอกจากนี้จาก
การศึกษาของปติมา ฉายโอกาสที่ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ความเขมแข็งในการ
มองโลก การสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสมบูรณของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 414 คน พบวา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความสุขสมบูรณของพยาบาลวิชาชีพ (r = .311) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก
การยืนยันโดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน มีความคิดเห็นวา แนวปฏิบัติดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย 10 องคประกอบ มีแนวปฏิบัติทั้งสิ้น 42 แนวปฏิบัติ
มีความถูกตอง (Accuracy Standards) มีความเหมาะสม (Propriety Standards) มีความเปนไปได
(Feasibility Standards) และมีการใชประโยชน (Utility Standards) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐาน
ของการวิจัยที่วา แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความถูกตอง
ครอบคลุม เหมาะสม เปนไปได และเปนประโยชน โดยผูเชี่ยวชาญสวนใหญเห็นวา แนวปฏิบัติให
เกิดผลตามดัชนีค วามสุขในสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน ทั้ ง 42 แนวปฏิบัติ นั้น เปนป จจัยพื้ นฐานที่
กอใหเกิดความสุขตามองคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความครอบคลุม
สอดคลองเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวของกับ ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของแนวปฏิบัตใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน แนวปฏิบัติดังกลาวมาจากขอมูลจริงในดานความคิดเห็นและเหตุผลแลวจึงไมมีขอโตแยง
ประเด็นจึงอยูที่การทําใหเกิดผลเปนรูปธรรม แลวแตอุปสรรคในแตละทองที่หรือสถานศึกษานั้นๆ
อยางไรก็ตามมีผูทรงเชี่ยวชาญบางทานมีความคิดเห็นตอแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนี
ความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นวาในเชิงคุณภาพแนวปฏิบัตทิ ั้ง 42 แนวปฏิบัตินั้น
มีความถูกตอง เหมาะสม เปนไปไดและเปนประโยชน ในเชิงปริมาณผูเชี่ย วชาญบางทาน ที่เห็นวา
แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแนวปฏิบัติองคประกอบที่ 1
แนวปฏิบัติดานจิตใจและรางกาย โดยรวมเห็นดวยวามีความเหมาะสม ตามประเด็นยกเวนจะมีบาง
แนวปฏิบัติที่ผูปฏิบัติตองศึกษาสภาพภูมิหลังของแตละบุคคลประกอบดวย ซึ่งแตละบุคคลจะมี
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สภาพความพรอม ความตา ง เจตคติในงานและการรัก ษาสภาพจิตใจและรา งกายตา งกั น การ
กําหนดแนวทางการบริหารโดยยึดระเบียบของทางราชการเปนหลักกับการสรางเสริมดานจิตใจและ
รางกายขอใหผูบริหารมีความยืดหยุนในบริหารสถานศึกษา ผูบริหารอาจเลือกนํามาใชใหเหมาะกับ
สภาพของบุ ค ลากร และความเหมาะสมของป ญ หาดว ย องค ประกอบที่ 3 ด านเงิ นเดือ นและ
คาตอบแทน ในบางครั้งเปนเรื่องที่เหนือความสามารถในการใชแนวปฏิบัติใหเกิดผลไดทั้งนี้ตองใช
วิธียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองคประกอบที่ 10 ดานความปลอดภัยในชีวิ ตและ
ทรัพยสิน ในบางพื้นที่ไมอาจควบคุมสถานการณได ก็ใหหาแนวทางปฏิบัติใหตรงกับแตละบริบท
สถานศึกษานั้น ๆ
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จากผลการวิจัย เรื่อง ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และความคิดเห็นของผูทรงเชี่ยวชาญ ดังนั้น เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับดัชนี
ความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางตอเนื่อง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการศึกษาไปใชประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในวงกวางตอไป ดังนี้
1. ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษาและผูมีสวนไดเสีย
ควรนําองคประกอบทั้ง 10 องคประกอบไปประยุกตใชในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการทํางานที่
มีความสุขสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. สถานศึกษา ครู ผูปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษาและผูมีสวนไดเสีย ควรนํา
แนวปฏิบัติใ หเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน ทั้ง 10 องคประกอบ 42 แนว
ปฏิบัติที่ ไดจากการศึก ษาวิจัย ครั้ง นี้ ไปประยุ ก ตใ ชในการมีสวนรวมและบริหารการศึก ษาของ
สถานศึกษา ที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทจริงของสถานศึกษา
3. ผูมีสวนเกี่ยวของในระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ควรนํา
องคประกอบและแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปเปนเครื่องมือ
ในการประเมินในทุกระดับ เพื่อเปนแนวทางใหโรงเรียนบริหารคุณภาพโรงเรียนสืบไป

322
4. ควรมีการนําองคประกอบและแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปจัดทําตัวบงชี้พัฒนาแบบวัดความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษา
อื่นๆ เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1.ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษาทุกระดับในบริบทตางๆ
2. ควรมีการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับองคดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อสรางเปนแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาทุกระดับชั้น ที่มีประสิทธิผล
3. ควรมีการศึกษาวิจัย ดัชนีความสุขในสถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อนําไปสูขอคนพบ
ใหมที่เปนประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบตอไป
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิที่ใหสัมภาษณ
1. ดร.ชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง
2. ดร.ปริทัศน เจริญชาง

3. ดร.ปริญดา ศรีธราพิพัฒน

อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยนาท
ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดสุพรรณบุรี 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
รองผูอํานวยการฝายวิชาการวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชนนีชัยนาท
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพ เขต 1
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระยายโสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสรรพยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
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5. ดร.ชัยนนท นิลพัฒน
6. ดร.สุภาภรณ กิตติรัชดานนท
7. ดร.กมลาศน ศรประสิทธ
8. ดร.สุริยะ รูปหมอก

9. ดร.สยาม สุมงาม
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แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
“ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
(HAPPINESS INDEX IN THE BASIC EDUCATION SCHOOL)
------------------------------------------คําชี้แจง
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แบบสัมภาษณฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
ในการรวบรวมขอมูลหรือตัวแปรตางๆ สําหรับดุษ ฎีนิพนธ เรื่อง “ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน” (HAPPINESS INDEX IN THE BASIC EDUCATION SCHOOL) ขอมูล หรือตัวแปรที่
ไดรับจากการสัมภาษณของทานมีค ายิ่งตอการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ และจะเปนประโยชนตอ
การศึกษาดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูวิจัยจะไดนําขอมูลหรือตัวแปรที่ไดรับจาก
การสัมภาษณไปสังเคราะหและกําหนดเปนกรอบในการวิจัยขั้นตอไป
แบบสัมภาษณ ประกอบดวย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูทรงคุณวุฒิ
ตอนที่ 2 ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปรเพื่อเปนกรอบ
ในการวิจัย
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหในการสัมภาษณเปนอยางดียิ่ง จึงขอ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

นางสาวสุวารีศิริ ภูเปยมสินธุ
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

340

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูทรงคุณวุฒิ
คําชี้แจง โปรดเขียนรายละเอียดสถานภาพของทาน
ชื่อผูใหสัมภาษณ
นาย
นาง
นางสาว ..........................................................................
ตําแหนงหนาที่ ...............................................................................................................................
สถานที่ทํางาน ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
วัน/เดือน/ป/เวลาที่สัมภาษณ วันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ............. เวลา ...............
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ลงชื่อผูใหสัมภาษณ
............................................................................................................................
ตอนที่ 2 ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปร
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามอยางละเอียด
แนวคําถามการสัมภาษณ
1. ปจจัยที่สงผลตอดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรประกอบดวยปจจัย
อะไรบาง
2. องคประกอบความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอะไรบาง
3. ทานมีแนวคิดเรื่องความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางไรไดบาง
4. ความคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
---------------------------------------------------
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
1. ดร.ธีระพร อายุวัฒน
โรงเรียนบานหนองแหน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
e-mail : ayuwat001@hotmail.com านหนอง
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สษฐวดี จิรโรจนภิญโญ
2. ดร.นิ

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพระศรีอารย
ตําบลบานเลือก อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
ขาม อําเภอหนองหญาไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240

3. ดร.ศศกร ไชยคําหาญ
โรงเรียนพัฒนพงศ
ตําบลบานเกา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
4. ดร.เขมพัต แสงทอง
โรงเรียนวัดแหลมทอง
ตําบลหัวโพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
5. ดร.วรลักษณ จันทรผา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองระแวง
หมูที่ 5 บานหนองระแวง
ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 77190

344

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ภาคผนวก ค

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย
รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมทดลองเครื่องมือวิจัย
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รายชื่อสถานศึกษาทดลองเครื่องมือใชเครื่องมือการวิจัย
1. โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
2. โรงเรียนวัดพระแกว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
3. โรงเรียนวัดกําแพง อําเภอสรรคบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษาชัยนาท
4. โรงเรียนวัดหนองโสน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
5. โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
6. โรงเรียนบานหนองขาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
7. โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
8. โรงเรียนวัดหัวโพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
9. โรงเรียนวัดดอนมะขาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
10. โรงเรียนบานยางน้ํากลัดเหนือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย
Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******_
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)Item-total Statistics

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

592.8000
592.8000
593.1333
593.3000
592.9333
592.9333
592.7000
592.7667
593.1667
592.9667
593.2000
593.2000
593.3333
593.3333
593.1333
593.2667
592.9333
593.3000
592.8000
592.9333
593.1667
593.2000
593.2333
593.2333
593.4667
592.9667
593.2333
593.1667
593.1333
593.3000
593.3000
593.3333
592.8000
592.9667
593.1667
593.0333
593.1333
593.1333
593.2333
593.3333

1313.0621
1316.7172
1304.8782
1304.8379
1315.0989
1323.7195
1321.2517
1322.3230
1314.8333
1316.2402
1310.7172
1301.8207
1313.4713
1310.0920
1308.6713
1314.7540
1333.5816
1322.1483
1308.9931
1302.4092
1318.4885
1306.0276
1302.0471
1315.3575
1311.7747
1309.2057
1310.5299
1317.4540
1312.1885
1317.6655
1314.8379
1318.2989
1312.1655
1304.8609
1306.0747
1299.8264
1311.0161
1308.8782
1301.7713
1305.8851

Corrected
ItemTotal
Correlation
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.3812
.3310
.4492
.5441
.3147
.1215
.2247
.1748
.3968
.2865
.4121
.5683
.3203
.3949
.3749
.3014
-.1305
.1147
.4847
.6239
.1620
.5241
.4928
.2800
.2999
.4139
.4280
.2761
.4619
.3162
.3468
.3164
.4040
.5101
.5115
.6257
.4332
.4876
.5822
.4881

Alpha
if Item
Deleted
.9679
.9680
.9679
.9677
.9680
.9682
.9681
.9682
.9679
.9681
.9679
.9677
.9680
.9679
.9680
.9680
.9686
.9684
.9678
.9676
.9684
.9678
.9678
.9681
.9681
.9679
.9679
.9681
.9679
.9680
.9680
.9680
.9679
.9678
.9678
.9676
.9679
.9678
.9677
.9678
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A41
_

593.3667

1306.3092

.5520

.9677
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A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80
A81
A82
_

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

593.3667
593.3667
593.5000
593.5000
593.4667
593.2333
593.4667
593.2000
593.3333
593.6333
593.4333
593.5333
593.9000
593.3333
593.0667
593.0667
593.0667
592.7333
593.2667
593.2000
593.2333
593.1000
593.0667
593.3000
593.1667
593.1333
593.1333
593.2333
593.1667
592.9667
592.7333
592.9667
593.1000
592.8000
593.0000
593.1000
593.2333
593.2000
592.8000
593.2667
593.1333

1306.1023
1307.7575
1301.7759
1307.2931
1295.9816
1304.5299
1308.4644
1316.5793
1308.0230
1300.3782
1296.3230
1300.3264
1292.6448
1302.5057
1308.0644
1301.6506
1312.6161
1313.3747
1306.6161
1307.3379
1303.3575
1308.7828
1311.1678
1315.0448
1307.1782
1309.0161
1314.5333
1309.4954
1302.1437
1308.1023
1321.5126
1306.7920
1313.4034
1309.7517
1307.1034
1301.4034
1312.3920
1292.5793
1299.1310
1291.9954
1288.4644

Corrected
ItemTotal
Correlation
.5573
.5151
.5049
.5906
.6924
.5206
.3619
.2727
.4407
.5923
.6113
.5546
.5196
.6215
.4087
.5893
.3805
.3925
.5410
.5537
.5467
.4815
.4163
.3043
.4857
.4348
.3439
.4533
.6037
.4383
.2064
.5158
.3660
.5326
.5092
.6014
.4332
.6644
.7368
.7543
.6833
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Alpha
if Item
Deleted
.9677
.9678
.9678
.9677
.9675
.9678
.9680
.9681
.9679
.9676
.9676
.9677
.9678
.9676
.9679
.9677
.9679
.9679
.9677
.9677
.9677
.9678
.9679
.9680
.9678
.9679
.9680
.9679
.9677
.9679
.9681
.9678
.9680
.9678
.9678
.9676
.9679
.9675
.9675
.9674
.9675
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A83
A84
A85
A86
A87
A88
A89
A90
A91
A92
A93
A94
A95
A96
A97
A98
A99
A100
A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107
A108
A109
A110
A111
A112
A113
A114
A115
A116
A117
A118
A119
A120
A121
A122
A123
_

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

593.1333
593.1667
593.2000
593.2000
593.2667
592.9667
593.5667
593.1667
593.2333
592.9333
592.8667
593.2667
593.3333
593.1667
593.0333
593.0667
593.1333
593.2000
593.2000
593.0667
593.5333
593.4333
593.3333
593.2000
593.3000
593.2333
593.3333
593.5333
593.3667
593.2667
593.3333
593.1667
593.3667
593.2000
593.7333
593.5000
593.1667
593.5000
593.2333
593.0667
593.4667

1301.2230
1307.0402
1309.3379
1297.5448
1303.2368
1311.6195
1295.1506
1310.4195
1312.0471
1304.7540
1308.4644
1308.4092
1311.1954
1296.0747
1302.0333
1318.4092
1310.1195
1317.2000
1324.3034
1326.6161
1315.7747
1314.3920
1319.3333
1315.2000
1303.5966
1317.7023
1325.6782
1309.2230
1325.0678
1308.7540
1308.7126
1316.7644
1305.9644
1302.7862
1309.8575
1295.5690
1330.2126
1313.7759
1304.9437
1319.7885
1307.2230

Corrected
ItemTotal
Correlation
.5622
.4889
.4450
.6111
.5641
.4503
.5652
.3737
.4427
.5665
.4830
.4956
.4629
.7465
.5763
.2381
.4560
.2908
.1026
.0323
.3827
.3414
.2407
.3055
.6416
.3387
.0822
.3750
.0905
.5559
.4699
.2623
.4613
.5472
.2307
.5256
-.0438
.2154
.4701
.2328
.4132
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Alpha
if Item
Deleted
.9677
.9678
.9679
.9676
.9677
.9679
.9677
.9680
.9679
.9677
.9678
.9678
.9679
.9675
.9677
.9681
.9679
.9680
.9683
.9684
.9679
.9680
.9681
.9680
.9676
.9680
.9682
.9680
.9682
.9678
.9678
.9681
.9678
.9677
.9685
.9677
.9686
.9683
.9678
.9681
.9679
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A124
A125
A126
A127
A128
A129
A130
A131
A132
A133
A134
A135
A136
A137
A138
A139
A140

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

593.2333
593.5333
593.5667
593.5333
593.3667
593.2667
593.3000
593.3000
593.0333
593.2000
593.2000
593.2333
593.1667
593.1333
593.1000
593.1333
592.8000

1312.1851
1318.1195
1296.3920
1316.4644
1306.1023
1306.5471
1313.5966
1312.6310
1303.7575
1319.6828
1311.1310
1310.3230
1316.9713
1309.1540
1316.6448
1316.6023
1325.8207

Corrected
ItemTotal
Correlation
.4389
.1965
.4698
.2755
.5573
.5427
.3077
.3284
.5378
.2625
.4524
.3916
.2886
.4316
.2564
.2915
.0691
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Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

.9681

30.0

N of Items =140

Alpha
if Item
Deleted
.9679
.9682
.9679
.9681
.9677
.9677
.9680
.9680
.9677
.9681
.9679
.9679
.9680
.9679
.9681
.9680
.9683
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หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ใชเก็บรวมรวมขอมูลและ
แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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รายชื่อสถานศึกษาที่ใชเก็บขอมูลในการวิจัย
เรื่อง ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
2. โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
3. โรงเรียนวัดชางเหล็ก
สํานักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
4. โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
5. โรงเรียนพญาไท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
6. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
7. โรงเรียนประชาสามัคคี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
8. โรงเรียนวัดทุงมน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
9. โรงเรียนวัดพะยอม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
10. โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
11. โรงเรียนวัดพระแกว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
12. โรงเรียนพระอินทรศึกษา (กลอมสกุลอุทิศ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
13. โรงเรียนวัดคลองงิ้ว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
14. โรงเรียนวัดธรรมขันธ(ประชาสงเคราะห)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
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15. โรงเรียนดอนสีนวน(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห523)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
16. โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
17. โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดทากฤษณาสุชัยประชาสรรค)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
18. โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
19. โรงเรียนปากคลองมอญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
20. โรงเรียนคลองพระยานาคราช
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
21. โรงเรียนบานทองคุง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
22. โรงเรียนวัดหัวคู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
23. โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
24. โรงเรียนวัดบางพลีใหญกลาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
25. โรงเรียนบานเขาปูน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
26. โรงเรียนบานหวยตลุง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
27. โรงเรียนบานวังสารภี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
28. โรงเรียนบานปากนาสวน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
29. โรงเรียนอนุบาลดานมะขามเตี้ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
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30. โรงเรียนวัดลาดหญา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
31. โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
32. โรงเรียนเนินแกววิทยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
33. โรงเรียนบานดอนใจดี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
34. โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
35. โรงเรียนบางสะพาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
36. โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
37. โรงเรียนวัดบางคุระ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
38. โรงเรียนวัดชะอวด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
39. โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
40. โรงเรียนวัดคันธมาลี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
41. โรงเรียนบานปากเชียร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
42. โรงเรียนบานชะอวด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
43. โรงเรียนวัดควนไทร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
44. โรงเรียนบานทุงสมอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
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45. โรงเรียนบานหนองเสม็ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
46. โรงเรียนวัดหวยนาง (วันครู2501)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
47. โรงเรียนบานหนองชุมแสง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
48. โรงเรียนหาดปากเมง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
49. โรงเรียนบานควนหรัน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
50. โรงเรียนบานทุงนาเคียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
51. โรงเรียนวัดประจา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
52. โรงเรียนบานเคลียง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
53. โรงเรียนบานนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
54. โรงเรียนบานเทพา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
55. โรงเรียนบานสระนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
56. โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
57. โรงเรียนบานหนองชุมเห็ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
58. โรงเรียนบานบอกวางทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
59. โรงเรียนชุมชนวัดหนองตําลึง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
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60. โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
61. โรงเรียนบานนางาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
62. โรงเรียนบานเชียงเพ็ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
63. โรงเรียนบานคําดวง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
64. โรงเรียนบานสวางปากราง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
65. โรงเรียนอนุบาลบานเพียมิตรภาพที่ 138
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
66. โรงเรียนบานทาโสม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
67. โรงเรียนบานสะพานสาม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
68. โรงเรียนบานน้ําพุคุรุราษฎรสงเคราะห
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
69. โรงเรียนบานหวยยาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
70. โรงเรียนบานหนองบัวสรางวิทยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
71. โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
72. โรงเรียนเชิงชุมราษฎรนุกูล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
73. โรงเรียนชุมชนบานพรหมนิมิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
74. โรงเรียนสระแกวราษฎรบํารุง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
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75. โรงเรียนบานหนองหญาแพรกทาแร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
76. โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
77. โรงเรียนบานหินลาดวังตอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
78. โรงเรียนชุมชนบานฝาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1
79. โรงเรียนบานนาทราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
80. โรงเรียนบานดอนใหญ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
81. โรงเรียนบานดอนเย็นใต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
82. โรงเรียนบานนาพิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
83. โรงเรียนบานเหนือเขมราฐ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
84. โรงเรียนชุมชนบานขาวปุน(ศาสนานุเคราะห)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
85. โรงเรียนไตรคามสามัคคี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
86. โรงเรียนชุมชนบานศีรษะละเลิง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
87. โรงเรียนสามัคคีรถไฟ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
88. โรงเรียนบานศรีสุข(คุรุราษฎรสามัคคี)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
89. โรงเรียนบานเหลาพิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
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90. โรงเรียนบานจอหอ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
91. โรงเรียนบานรองน้ํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
92. โรงเรียนวัดชางคํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
93. โรงเรียนบานหวยตอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
94. โรงเรียนบานเหลาเปา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
95. โรงเรียนบานสันปาสัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
96. โรงเรียนสันปาตอง(สุวรรณราษฎรวิทยาคาร)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
97. โรงเรียนบานน้ําเกี๋ยน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
98. โรงเรียนบานปงหลวง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
99. โรงเรียนบานวังยาว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
100.โรงเรียนบานกิ่วน้ําสาขาน้ําตวง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
101.โรงเรียนบานนาราบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
102.โรงเรียนบานดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
103.โรงเรียนบานวังสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
104.โรงเรียนบานเนินไมแดง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
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105.โรงเรียนวัดบานมุง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
106.โรงเรียนบานแมระกา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
107.โรงเรียนบานเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒนอุปถัมภ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
108.โรงเรียนบานเนินมะปราง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
109.โรงเรียนบานหวยทราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
110.โรงเรียนบานโปงขอย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
111.โรงเรียนบานเขาวง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
112.โรงเรียนบานใหมคลองอังวะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
113.โรงเรียนวัดทองหลาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
114.โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
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แบบสอบถามความคิดเห็น

เรื่อง ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(HAPPINESS INDEX IN THE BASIC EDUCATION SCHOOL )
คําชี้แจง
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1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบตัวแปรทีเ่ ปนองคประกอบของ
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ เปนบุคลากรในสถานศึกษา ๆ ละ 3 คน ดังนี้
2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน
2.2 ครูผูสอนในโรงเรียน
2.3 กรรมการสถานศึกษาที่ไมใชผูแทนครู
3. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. เมื่อทานตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว ขอความกรุณาสงแบบสอบถามคืนเจาหนาที่
ผูประสานงานในโรงเรียนของทานเพื่อรวบรวมสงคืนผูวจิ ัยตามที่อยูทจี่ าหนาซองที่แนบมา
พรอมนี้ อยางชาภายในวันที่ 9 มกราคม 2558
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานไว ณ โอกาสนี้ สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี้

นางสาวสุวารีศิริ ภูเปยมสินธุ
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงในชอง ที่ตรงกับสถานภาพของทาน

1. เ พศ
ชาย

หญิง

2. สถานภาพสมรส
เปนโสด

สมรส

หมาย หยา แยก
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3. อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือน ใหนับเพิ่มอีกหนึ่งป)
ต่ํากวา 30 ป
30 – 35 ป
36 – 40 ป
41 – 45 ป
46 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
4. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาโท

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

5. ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียน
ครูผูสอนในโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. ประสบการณในการทํางาน
ต่ํากวา 10 ป
16 – 20 ป

11 – 15 ป
มากกวา 20 ป

364
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คํานิยามศัพทเฉพาะ
ความสุข หมายถึง ความสบายกาย สบายใจ
ดัชนีความสุข หมายถึง สารสนเทศเชิงปริมาณ หรือเชิงคุ ณภาพ ซึ่งอาจจะเปนตัวเลข
ขอความ องคประกอบ หรือตัวแปร ที่บงชี้ถึงการปฏิบัติงานของความพอใจจนถึงความเพลิดเพลิน
หรือเต็มไปดวยความสนุก สิ่งที่ทําใหเกิดความสุข
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สารสนเทศเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ
ซึ่งอาจจะเปนตัวเลข ขอความ องคประกอบ หรือตัวแปร ที่บงชี้ถึงการปฏิบัติงาน ความสบายกาย
สบายใจ ความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปดวยความสนุก สิ่งที่ทําใหเกิดความสุข ของ
บุคลากรในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความและทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองระดับคะแนนทางขวามือเมื่อ
พิจารณาแลวเห็นวาตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเหลานี้มีความสําคัญกับ
ดัชนีความสุขอยูในระดับใด โดยพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสําคัญ อยูใน
ระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสําคัญ อยูใน
ระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสําคัญ อยูใน
ระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสําคัญ อยูใน
ระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง ตัวแปรดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสําคัญ อยูใน
ระดับนอยที่สุด
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365
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตัวแปรดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทานมีความพอใจในอาชีพที่ปฏิบัติอยู
ทานมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ผูบังคับบัญชาใหความคุมครองและรับผิดชอบตองานที่
มอบหมายใหทานปฏิบัติ
ทานเขาใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมตองปรับตัว
ทานไดทํางานที่รักและชอบ
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบ สะอาด
อาคารเรียนมีแสงสวางเพียงพอ ตกแตงเรียบรอยสวยงาม
ทานมีความสุขเมื่องานที่กระทําสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย
งานที่ทานทํากอใหเกิดคุณประโยชนตอตนเองและสังคม
ทานรูสึกสนุกสนานกับการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ทานเลื่อมใสศรัทธาและรับรูถึงความดีงามตลอดจน
คุณประโยชนของงานในงานที่ไดทํา
บุคลากรในหนวยงานใหความรวมมือ ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน
ทานไดรับความเชื่อถือจากเพื่อนรวมงาน
ทานไดรับความเชื่อถือจากผูบังคับบัญชาในการทํางาน
ทานไดรับความคาดหวังที่ดีและความไววางใจในการ
ทํางาน
ทานมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งดานรางกายและจิตใจ
ทานรูจักการผอนคลายตอสิ่งตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต
ทานมีความศรัทธาตอศาสนาและศีลธรรมในการดําเนินชีวติ
ทานมีความพอเพียง พอประมาณและรูจักประหยัด
ทานมีครอบครัวที่ดีอบอุนและมั่นคง
ทานมีความพอใจในบทบาททางสังคม
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ขอที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ตัวแปรดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเดินทางมาปฏิบัติงานระหวางบานพักกับโรงเรียน มี
ความสะดวก
ทานอยูในสังคมดีมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟอ
ตอกัน
ทานไดรับความจริงใจจากพวกพอง และบุคคล
ในครอบครัว
ทานมีอิสระในการปฏิบัติงานที่ไดรับผิดชอบอยางเต็มที่
ทานอยูในสังคมที่มีความปลอดภัย
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ทานมีความภาคภูมิใจที่ไดเขามาปฏิบัติงานในหนวยงานนี้
ทานมีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่เพียงพอ
โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนที่มีความเขมแข็ง
โรงเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ทานมีความสามารถที่จะนําไปสูความสําเร็จ
ทานมีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ไดโดยไมรูสึก
ทอถอย
ทานรูจักวิธีการในการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น
เมื่องานที่ทานไดปฏิบัติประสบผลสําเร็จ ทานจะเกิด
ความรูสึกพอใจ
งานที่ปฏิบัติอยูตรงกับความรูความสามารถของทาน
ทานไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา
ทานไดรับการยอมรับและความไววางใจจากเพื่อนรวมงาน
ทานไดรับการยอมรับนับถือจากผูมาขอรับคําปรึกษา
ทานไดรับการยกยองชมเชยแสดงความยินดี
เมื่อทานปฏิบัติงานไดผลดี
ทานไดรับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานจาก
ผูบังคับบัญชา
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ตัวแปรดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูบังคับบัญชามีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
เพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง
งานที่ทานไดปฏิบัติเปนงานที่สงเสริมความคิดสรางสรรค
และทาทายใหลงมือปฏิบัติ
ทานมีความพึงพอใจจากการไดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบงานใหม ๆ
ทานมีโอกาสไดรับผิดชอบงานที่สําคัญ
ทานมีอํานาจในการรับผิดชอบงานไดอยางเต็มที่
โดยไมตองมีการตรวจ หรือควบคุมอยางใกลชิด
ทานไดรับการเลื่อนขั้น หรือเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น
ทานมีโอกาสไดศึกษาตอเพื่อหาความรูเพิ่มเติม
ทานมีโอกาสไดรับการฝกอบรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง
ทานไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหทําการวิจัย
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ทานมีความพึงพอใจในเงินเดือนที่ไดรับ
ทานมีความพึงพอใจกับการไดรับเงินประจําตําแหนง
ในปจจุบัน
ทานมีความพึงพอใจกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ภายในหนวยงานทาน
โรงเรียนไดจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ
ไดอยางความเหมาะสม
ทานไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการจากหนวยงาน
ที่เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว
ทานไดรับคาตอบแทนพิเศษ เชน คาลวงเวลา คาเบี้ยเลี้ยง
ในการไปราชการ ตามสิทธิที่ทานควรจะไดรับ
ทานมีโอกาสไดรับความกาวหนาในอนาคตจากอาชีพของ
ทาน
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ขอที่
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ตัวแปรดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทานมีความสัมพันธอันดีกับผูบังคับบัญชา
ทานมีความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา
ทานมีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน สามารถทํางาน
รวมกันไดดวยความเขาใจซึ่งกันและกันอยางดี
อาชีพรับราชการครูเปนอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
และไดรับการยอมรับจากสังคม
โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายการบริหารงาน
เปนไปตามความตองการของบุคลากร
โรงเรียนมีนโยบายการบริหารในหนวยงานเปนระเบียบ
และประสิทธิภาพ
ทานมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และ
นโยบายของหนวยงาน
โรงเรียนกําหนดหลักการ แผนงาน หรือแนวทาง
ในการปฏิบัติงานชัดเจน สามารถปฏิบัติได
โรงเรียนมีการติดตอสื่อสารภายในและภายนอกที่ดี
ชั่วโมงในการปฏิบัติงานตอวันมีความเหมาะสม
โรงเรียนจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชครบถวน และ
สะดวกที่จะนํามาใช
ทานมีความเปนอยูสวนตัวดี
งานในอาชีพทําใหฐานะทางครอบครัวมีความมั่นคง
ทานมีเวลาเพียงพอที่จะใหกับครอบครัวของทาน
ครอบครัวมีสวนชวยสงเสริมใหทานสามารถปฏิบัติงานได
ประสบผลสําเร็จ
บุคคลในครอบครัวของทานมีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกาย
และจิตใจ
อาชีพรับราชการครูเปนอาชีพที่มีความมั่นคง
ทานปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรูความสามารถ
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ขอที่

ตัวแปรดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

74 ทานมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
75 ทานรูสึกมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในอาชีพครู
76 ผูบงั คับบัญชามีความรูความสามารถในการทํางานที่ดี
77 ผูบงั คับบัญชามีบริหารงานดวยความยุติธรรม
78 ผูบงั คับบัญชากํากับ/ดูแลการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม ไม
เขมงวดเกินไป
79 ทานมีความตองการระดับรายไดที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
80 ทานมีความสุขในการมีงานทํา
81 ทานมีการพบปะสังสรรคกับเพื่อนรวมงาน
ตามโอกาสอันควร
82 การมีชีวิตคูที่ดี ทําใหทานมีกําลังใจในการทํางาน
83 ทานดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพทั้งจิตใจ รางกาย
84 ทานสามารถบริหารเวลาไดอยางเหมาะสม
ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
85 ทานมีความยืดหยุนและมีเหตุ
86 ทานไดใชเวลาหลังเลิกงาน สําหรับการพักผอนหยอนใจ
ไดบาง
87 ทานรูจักการยืนยันในสิทธิของตนเอง
88 ทานรับรูถึงคุณคาในตนเอง เห็นคุณคา นับถือตนเอง
และเชื่อมั่นในตนเอง
89 ทานมีความสุขจากการที่มีผูอื่นยอมเสียสละให
90 ทานมีความเชื่อมั่นและความยึดมั่นผูกพันกับงานที่ทํา
91 ทานเต็มเปยมไปดวยพลังกาย และพลังใจ
พรอมที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ
92 ทานมีความยึดมั่น และผูกพันกับโรงเรียนที่ทานปฏิบัติงาน
อยู
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93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

ตัวแปรดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทานรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของโรงเรียน
การมีความสุขในการทํางานทําใหวิสัยทัศนขององคกร
เปนจริง
การมีความสุขในการทํางานทําใหองคกรเปนที่รูจัก
ของสังคม
ทานมีแรงจูงใจในการทํางาน มีความสุขและ
อยากมาทํางานทุกวัน
โรงเรียนมีบรรยากาศในการทํางานที่ดี
คนที่มองโลกในแงดี และคิดในทางบวกจะทําใหประสบ
ความสําเร็จในการสรางผลงานที่ดีแกองคการได
ทานมีอํานาจและเสรีภาพในการตัดสินใจ ทําใหตนเอง
มีความพึงพอใจในชีวิต
ทานมีจิตใจปรารถนาที่อยากชวยเหลือ และอยากทํา
ประโยชนใหกับคนอื่น
ทานเชื่อวาการเจริญสติ หรือการทําสมาธิ จะทําใหจิตใจ
สงบสุข
ทานมีความเชื่อและความศรัทธาที่ดีตอชีวิต
ทานรูสึกเพลิดเพลินกับการทํางานจนลืมเวลา
ทานมีบุคลิกภาพที่ดี สงางาม
ทานมีวินัยในตนเอง
ทานเปนคนใจกวาง
ทานมีความออนนอมถอมตน
ทานไดปฏิบัติงานในสิ่งที่ถูกตองและควรปฏิบัติ
นักเรียนมีความสม่ําเสมอในการมาเรียน
นักเรียนมีความกระตือรือรนในการแสวงหาความรู
นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ
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ระดับความสําคัญ
1

2

3

4

5

371
ขอที่

ตัวแปรดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

112 โรงเรียนมีการจัดหาอุปกรณในการเรียนของนักเรียน
113 ภาษาและวัฒนธรรมในชุมชนเอื้อตอการจัดการเรียน
การสอน
114 ผูปกครองสนับสนุนใหเด็กมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ
115 ผูปกครองใหการชวยเหลือโรงเรียนในดานตาง ๆ
116 ผูปกครองใหความสนใจในการติดตอกับโรงเรียน
เมื่อนักเรียนมีปญหาในทุกโอกาส
117 โรงเรียนมีสวัสดิการบานพักครู
118 โรงเรียนมีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
เมื่อเกิดการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ
119 โรงเรียนมีการใหบริการหองสมุด
120 โรงเรียนมีการใหบริการดานสหกรณ
121 โรงเรียนมีความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร
ระหวางโรงเรียนกับครอบครัวเมื่อมีกิจเรงดวน
122 โรงเรียนมีการใหบริการโครงการอาหารกลางวันแกครู
ภายในโรงเรียน
123 โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการดานการเงินใหแกครู
124 ผูบังคับบัญชาใหโอกาสทานปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดีขึ้น
125 โรงเรียนมีการใหบริการดานการเบิกจายเงินสวัสดิการ
ตาง ๆ ที่สะดวกรวดเร็ว
126 โรงเรียนมีการใหบริการดานการออมทรัพยครู
127 ทานมีสิทธิปฏิเสธงานที่เกินความสามารถหรือนอกเหนือ
จากความรับผิดชอบของทานได
128 ทานมีโอกาสไดแสดงผลงานที่มีผลตอความเจริญกาวหนา
ของตนเอง
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ตัวแปรดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับความสําคัญ
1

2

3

4

5

129 ทานพอใจกับสัดสวนการใชเวลาในการทํางานกับเวลาที่
ใหครอบครัว
130 ทานมีสวนรวมในการณรงคและพัฒนาสังคมอยูเสมอ
131 ทานใหความรวมมือในกิจกรรมการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนอยางสม่ําเสมอ
132 ทานภาคภูมิใจในองคกรและวิชาชีพที่มีตอการพัฒนา
สังคม
133 โรงเรียนมีวัฒนธรรมในการทํางานดี
134 ระดับการศึกษาที่สูงมีสวนชวยใหหาวิธีการในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ไดอยางมีความสุข
135 ทานรูจักดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ที่เปนอยู
136 ทานดํารงชีวิตความเปนอยูอยางพอเพียง
137 ผูบังคับบัญชามีการกระจายอํานาจในการบริหารงาน
138 ผูบังคับบัญชามีการประชุมปรึกษาหารือ
กับผูใตบังคับบัญชาอยางสม่ําเสมอ
139 ผูบังคับบัญชาอุทิศเวลา และเสียสละเพื่อประโยชน
ของสวนรวม
140 ทานไมมีอคติในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และรูปราง
หนาตา
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ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง
นางสาวสุวารีศิริ ภูเปยมสินธุ รหัส 53252925
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
e-mail : poopiam_su@hotmail.com โทร. 088 244 9136 , 094 740 9265
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หนังสือเรียนเชิญเขารวมการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิรวมสนทนากลุม
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375
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิรวมสนทนากลุม
1. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1
2. ดร.ธวัช กรุดมณี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
3. ดร.ชูชาติ รักอู
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปทุมสราวาส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
4. ดร.วิไล กวางคีรี
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
5. ดร.จารุวรรณ นาตัน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงเจริญราษฎร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1
6. ดร.วลัยพรรณ บุญมี
ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
7. ดร.จันทรพิมพ วงศประชารัตน ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
8. ดร.จิรัชญา พัดศรีเรือง
ศึกษานิเทศก ชํานาญการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
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หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูทรงคุณวุฒิยืนยันงานวิจัย
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิยืนยันงานวิจัยและแบบยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตาม
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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378
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิยืนยันงานวิจัย
1. ดร.นายแพทย อภิชัย มงคล
2. ดร.นายแพทย พิทักษพล บุณยมาลิก
3. ดร.ธีรพงษ สารแสน
4. ดร. วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน
นภาศัพท

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ผูชวยอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ
ผูอํา นวยการเชี่ย วชาญ โรงเรีย นวอน

สําก
นักล
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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5. ดร.ขัตติยา ดวงสําราญ

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย
(จันทานุกูล)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2
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แบบยืนยันงานวิจัย
เรื่อง
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(HAPPINESS INDEX IN THE BASIC EDUCATION SCHOOL)
-----------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารฉบับนี้ มี 3 สวน คือ
1. คําชี้แจง และแนวทางการยืนยัน
2. รายละเอียดประกอบการพิจารณา (ผลการวิจัย)
3. แบบยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แตละสวนมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
คําชี้แจง
แบบยืนยันนี้ เปนแบบยืนยันแนวปฏิบัตงิ านวิจัย ที่อยูในขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่งตอการ
สรุปผลการวิจัย กลาวคือ เปนขั้นตอนการยืนยัน แนวปฏิบัติงานวิจัยโดยผูวิจัยกําหนดกรอบการ
ตรวจสอบยืนยันแนวปฏิบัติ 4 ดาน คือ ดานความถูกตองครอบคลุม (accuracy standards) ดานความ
เหมาะสม (propriety standards) ดานความเปนไปได (feasibility standards) และ ดานความเปน
ประโยชน (utility standards)
หลังจากที่ทานไดพิจารณาแนวทางการยืนยัน และศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณา
แลว ขอความกรุณาจากทานในการยืนยัน ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อสรุปผลงานวิจัยให
สมบูรณยิ่งขึ้น ผลการยืนยันและขอเสนอแนะของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา ครู และผูที่สนใจ เพื่อ นําแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นี้ไปใชประโยชนในสถานศึกษา หรือองคกรที่เกี่ยวของทางการศึกษาตอไป
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ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงที่ทานไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการวิจัยครั้งนี้
นางสาวสุวารีศิริ ภูเปยมสินธุ
นักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แนวทางการยืนยัน
1.จากแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทานมีความคิด
เห็นวา แนวปฏิบัติทั้ง 10 องคประกอบ นั้น มีความถูกตองครอบคลุม หรือไมเพราะเหตุใด
2.จากแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทานมีความคิด
เห็นวา แนวปฏิบัติทั้ง 10 องคประกอบนั้น มีความเหมาะสม หรือไม เพราะเหตุใด
3.จากแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทานมีความคิด
เห็นวา แนวปฏิบัติทั้ง 10 องคประกอบนั้น มีความเปนไปได หรือไม เพราะเหตุใด
4.จากแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทานมีความคิด
เห็นวา แนวปฏิบัติทั้ง 10 องคประกอบนั้น มีความเปนประโยชน หรือไม เพราะเหตุใด
5. จาก แนวปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด ผลตามดั ช นี ค วามสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอยางไร

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

381
ขอมูลประกอบการพิจารณายืนยัน
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(HAPPINESS INDEX IN THE BASIC EDUCATION SCHOOL)
----------------------------------------------------------------------------------------------วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อทราบองคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
2. เพื่อทราบแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อยืนยันแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอคําถามของการวิจัย
1. องคประกอบความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีปจจัยใดบาง
2. แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน มีอะไรบาง
3. แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน ควรเปนอยางไร
นิยามศัพทเฉพาะ
ความสุข หมายถึง ความสบายกาย สบายใจ
ดัชนีความสุข หมายถึง สารสนเทศเชิงปริมาณ หรื อเชิงคุ ณภาพ ซึ่งอาจจะเปนตัวเลข
ขอความ องคประกอบ หรือตัวแปร ที่บงชี้ถึงการปฏิบัติงานของความพอใจจนถึงความเพลิดเพลิน
หรือเต็มไปดวยความสนุก สิ่งที่ทําใหเกิดความสุข
ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง สารสนเทศเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ
ซึ่งอาจจะเปนตัวเลข ขอความ องคประกอบ หรือตัวแปร ที่บงชี้ถึงการปฏิบัติงาน ความสบายกาย
สบายใจ ความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปดวยความสนุก สิ่งที่ทําใหเกิดความสุข ของ
บุคลากรในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ขอคนพบของงานวิจัยจากการวิเคราะหทางสถิติ
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหองคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยการเก็บขอมูลจาก ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน ครู 1 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1
คน จํานวน 114 โรง รวมผูใหขอมูล 342 คน แลวนําขอมูลที่ไดรับกลับมาวิเคราะหหาองคประกอบ
ดั ช นี ค วามสุ ข ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า เร็ จ รู ป วิ เ คราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis)
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ผลการวิเคราะหองคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
10 องคประกอบ ตามภาพที่ 1
1. จิตใจและรางกาย
2. ขวัญกําลังใจ

10. ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
9. คุณภาพชีวิตและครอบครัว

8. นโยบายการบริหาร

3. เงินเดือนและคาตอบแทน

ดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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7. การคิดเชิงบวก

4. ความภาคภูมิใจในอาชีพครู

5. ความรวมมือของผูปกครอง
และชุมชน
6. สวัสดิการของโรงเรียน

แผนภาพที่ 1 องคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ขอคนพบของงานวิจัยจากการวิเคราะหทางสถิติ
1. องคประกอบดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 10 องคประกอบ
ขอคนพบนี้ ไดมาจากการนําขอมูลที่ไดจากการสอบถามกลุมตัวอยางคือ ผูอํานวยการ
โรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 114 แหง
รวมจํา นวน 342 คน แล วนํา มาวิเ คราะห องคป ระกอบเชิ ง สํ ารวจ ได องคป ระกอบ จํ า นวน 10
องคประกอบ ดังแผนภาพที่ 1
2. แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอคนพบนี้ ไดมาโดยผูวิจัยนําขอคนพบ ในขอ 1 เสนอตอผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิใน
การจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุข
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในแตละองคประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
องคประกอบที่ 1 จิตใจและรางกาย ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้ 1) การดูแล
สุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณโดยการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน พยายามมองโลกในแงบวก หาเวลาในการทําบุญและปฏิบัติธรรมในโอกาสอันควร 2)
การไดใชเวลาหลังเลิกงาน สําหรับการพักผอนหยอนใจไดบางพบปะพูดคุยสังสรรค รับประทาน
อาหารและทองเที่ยวกับครอบครัว เพื่อน และ ดูภาพยนตร 3)การมีความสุขจากการที่มีผูอื่นยอม
เสียสละให 4) เชื่อมั่นวางานที่ทําเปนงานที่มีคุณคาและมีความสําคัญตอความเจริญรุงเรืองและ
กาวหนาของประเทศชาติ เปนการสรางคนใหมีคุณภาพใหกับสังคม และเปนงานที่สรางบุญสราง
กุศลโดยไมสามารถประมาณคาได จึงตองทํางานดวยความมุงมั่นทุมเททั้งกายและใจ ทํางานดวย
ความอดทนและเสียสละ 5) ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมีการวางแผนการทํางานอยางเปน
ระบบ มีปฏิทินการทํางาน และทํางานโดยใชกระบวนการ PDCA 6) ศึกษาในเรื่องสิทธิของตนเองที่
พึงมีในดานตางๆอยางชัดเจน
องคประกอบที่ 2 ขวัญกําลังใจ ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้ 1) ใหคําปรึกษา
ในเรื่องที่รูและเขาใจอยางแทจริงและชัดเจน มีพยานและหลักฐานยืนยันที่สามารถพิสูจนไดวาเปน
ความจริง 2) ประพฤติตนไดอยางเหมาะสมตามบทบาทและหนาที่ของตนเอง ไมประพฤติตนที่ทํา
ใหตนเองและผูอื่นเดือดรอน 3) ใหคําชมเชยยกยอง การใหของขวัญของรางวัลในโอกาสอันควร
การไปทัศนศึกษาเปนหมูคณะ 4) ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางถูกตองตามระเบียบ กฎเกณฑ
และข อ บั ง คั บ มี ค วามตั้ ง ใจและขยั น ขั น แข็ ง ในการทํ า งาน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ทํ า
5) ปฏิบัติงานในหนาที่และงานตามนโยบายใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีตอการ
จัดการศึกษา
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องคประกอบที่ 3 เงินเดือนและคาตอบแทน ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้
1) โรงเรียนไดจัดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ ไดอยางความเหมาะสม จัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางาน เชน สื่อ เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือฯลฯ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการดํารงชีวิต เช น หองน้ําหองสวม ทีวี ตูเย็น ฯลฯ ตามความจําเปนอยางเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพในการทํางาน 2) จัดสวัสดิการเงินกูดอกเบี้ยถูกในโรงเรียน-จัดกิจกรรมการออม
ทรัพยของครูและบุคลากรทุกเดือน 3) แตงตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
และบุคลากร มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ชัดเจน
และเปนรูปธรรม 4) ทํางานโดยมีเอกสารหลักฐาน มีการคิดคนและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆเพื่อ
ใชประโยชนในการจัดการศึกษา มีการเผยแพรผลงานที่ประสบความสําเร็จแกผูอื่น มีการทํางาน
วิจัยเพื่อเปนหลักฐานยืนยัน และมีการวางแผนการพัฒนางานเพื่อ ขอมีวิทยฐานะสูงขึ้น 5) มีการวาง
แผนการใชเงินเดือนเปนคาใชจายที่จําเปนและการเก็บออมเงินใชจายเงินอยางเหมาะสมกับรายรับ
และไมฟุมเฟอย
องคประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในอาชีพครู ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้
1) มุงมั่น เสียสละและอดทนเต็มตามศักยภาพของตนเองเพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 2) ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางเครงครัด 3) มีการวาง
แผนการปฏิบัติงาน ศึกษาหาความรูในเรื่องงานที่จะตองปฏิบัติใหเขาใจอยางชัดเจน และปฏิบัติงาน
ใหทันเวลาที่กําหนด 4) ปฏิบัติงานในอาชีพดวยความมุงมั่น ตั้งใจและรับผิดชอบ 5) มีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง ไมดูถูกเหยียดหยาม หรือดูหมิ่นในอาชีพของตนเอง ใหเกียรติยกยอง
ชมเชยในอาชีพของตน
องคประกอบที่ 5 ความรวมมือของผูปกครองและชุมชน ประกอบดวยแนวปฏิบัติให
เกิดผลดังนี้ 1) จัดประชุมผูปกครองอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ประชาสัมพันธใหผูปกครองรับรู
ขอมูลขาวสารของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ จัดกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ผูปกครองหรือชุมชนอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมวันลอยกระทง วันเขาพรรษา วันออกพรรษา
วันแม วันเด็กแหงชาติ เปนตน 2) มีการประชุมผูปกครองชั้นเรียนปการศึกษาละ 2 ครั้ง มีการเยี่ยม
บานนักเรียน มีการมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียน 3) ปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนในการประชุม
ผูปกครองนักเรียนอยางนอยปละ 2 ครั้ง จัดกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน
องค ป ระกอบที่ 6 สวั ส ดิ ก ารของโรงเรียน ประกอบดว ยแนวปฏิบั ติใ หเกิ ด ผลดัง นี้
1) จัดใหมีหองพยาบาลในโรงเรียนมีเวชภัณฑยาที่จําเปน ติดตอประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลประจําอําเภอในการมาใหบริการดานสุขภาพในโรงเรียน เชน การฉีดวัคซีน การ
พนยากันยุง การใหบริการทันตกรรม เปนตน 2) จัดบานพักครูสําหรับครูและบุคลากรอยางเพียงพอ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

385
มีความเหมาะสมและมีความคงทนแข็งแรง 3) นําเงินออมทรัพยของครูมาจัดทําเปนสวัสดิการเงินกู
ดอกเบี้ยถูกในโรงเรียน 4) จัดใหมีการออมทรัพยของครูในโรงเรียนทุกเดือน
องคประกอบที่ 7 การคิดเชิงบวก ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้ 1) การจัด
ประชุมครูและบุคลากรทุกเดือน เพื่อเปดโอกาสในการพูดคุย ชี้แจง และเสนอขอคิดเห็นในการ
ทํางานรวมกัน รวมทั้งมีการรับประทานอาหารกลางวันรวมกันทุกวัน ทั้งนี้เพื่อใหมีก ารสื่อสารกัน
ระหวางผูบริหาร ครู บุคลากรกร นักเรียน ใหเกิดความเขา ใจซึ่งกันและกันมากยิ่ งขึ้น ลดความ
ขัดแยงที่ไมสรางสรรคและเปนประโยชนในการทํางานรวมกันใหนอยลงและหมดไป 2) สงเสริม
ครูใหเขารวมกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางและพัฒนาสติและสมาธิ เชน การปฏิบัติ ธรรม การสอบ
นักธรรม การทําบุญในวันพระและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 3) ใหความสําคัญตอสภาพจิตใจ
ของผูรวมงานทุกคน โดยการใหกําลังใจแกผูรวมงาน เชน การอวยพรและใหของขวัญวันเกิดครู
และบุคลากร การพาไปทัศนศึกษาและพักผอนรวมกันในชวงปดภาคเรียน เปนตน 4) การปฏิบัติ
กิจกรรมจิตอาสาทั้งในและนอกโรงเรียน เชน การเก็บขยะในชุมชน การรณรงคตอตานการแพร
ระบาดของยาเสพติด เปนตน นอกจากนี้ยังใหบริการอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมของชุมชน
เชน การออกกําลังกาย การเลนกีฬา การจัดงานมงคลตางๆ เปนตน ใหความรวมมือกับชุมชนใน
การจัดกิจกรรตางๆตามโอกาสอันควร เชน กิจกรรมเทศบาลสัญจร กิจกรรมการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติด
องค ประกอบที่ 8 นโยบายการบริหารงาน ประกอบดวยแนวปฏิบัติใ หเกิ ด ผลดัง นี้
1) สงเสริมใหครูจัดทําแผนจัดการเรียนรูและแผนจัดประสบการณในการจัดการเรียนการสอน
นั ก เรีย นโดยบูรณาการหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอ เพี ย งในทุ ก แผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม
2) การประชุมครู บุคลากร กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง เพื่ อระดมความคิ ดในการทํา งาน
รวมกันอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานในทุกโครงการ/กิจกรรมโดยเนนให
ทุกฝายมีสวนรวม 3) จัดใหมีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนในการทํางานที่ชัดเจน มีการ
จัดทําโครงการและกําหนดรายละเอียดในดานหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีดําเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณและผูรับผิดชอบ มีปฏิทินในการทํางาน
องคประกอบที่ 9 คุณภาพชีวิตและครอบครัว ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผลดังนี้
1) จัดลํ า ดับความสํา คัญของงานที่ จะทํ า และรูบทบาทหนา ที่ของตนเองที่ มี ต อการทํา งานและ
ครอบครัว 2) มีการสื่อสารภายในครอบครัวอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในงานที่ทํา
และบทบาทหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลดีตอสวนรวมและครอบครัว 3) มีความเขาใจถึงงาน
ในหนาที่ รูบทบาทหนาที่ของตนเองและความสําคัญของการทํางานเพื่อใหมีรายไดในการดูแล
ครอบครัว ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการประกอบอาชีพครู 4) ดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสามารถปรับตัวไดในทุกสถานการณ ไมทําใหตนเองและผูอื่น
เดือดรอน
องคประกอบที่ 10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบดวยแนวปฏิบัติให
เกิดผลดังนี้ 1) ปฏิบัติตนใหเหมาะสมตามสถานการณ เปนไดทั้งผูนําและผูตามที่ดี กลาตัดสินใจที่
อยูบนพื้นฐานของความถูกตองและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนอันดับหนึ่ง
2) จัดระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน เชน จัดครูเวรประจําวัน การติดตั้งกลองวงจรปดในจุด
ตางๆ การประสานความรวมมือชวยเหลือกับตํารวจ อป.พร. ผูนําชุมชน กรรมการสถานศึกษาและ
ผูปกครองนักเรียน ในการปองกันและแกปญหา 3) ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและเขารวมกิจกรรม
ของชุมชนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ
กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและผูนําชุมชน
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แบบยืนยัน
“ดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
คําชี้แจง โปรดกรอกขอมูลตามหัวขอตอไปนี้
ชื่อผูทรงคุณวุฒิ

.............................................................................................
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ตําแหนง

............................................................................................

ตอนที่ 2 การยืนยันแนวปฏิบัติ
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอคนพบแลว ยืนยันแนวปฏิบัติและแสดงความคิดเห็นตามลําดับ
ขอคนพบ
แนวปฏิบัติใหเกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผูวิจัยไดศึกษาและ
คนพบ ทั้ง 10 องคประกอบ มีแนวปฏิบัติใหเกิดผล คือ
องคประกอบที่ 1 จิตใจและรางกาย ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผล 6 ขอ
องคประกอบที่ 2 ขวัญกําลังใจ ประกอบดวยแนวปฏิบัตใิ หเกิดผล 5 ขอ
องคประกอบที่ 3 เงินเดือนและคาตอบแทน ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผล 5 ขอ
องคประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในอาชีพครู ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผล 5 ขอ
องคประกอบที่ 5 ความรวมมือของผูปกครองและชุมชน ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผล
3 ขอ
องคประกอบที่ 6 สวัสดิการของโรงเรียน ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผล 4 ขอ
องคประกอบที่ 7 การคิดเชิงบวก ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผล 4 ขอ
องคประกอบที่ 8 นโยบายการบริหารงาน ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผล 3 ขอ
องคประกอบที่ 9 คุณภาพชีวิตและครอบครัว ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผล 4 ขอ
องคประกอบที่ 10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบดวยแนวปฏิบัติใหเกิดผล
3 ขอ

388

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับแนวปฏิบัติให้เกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละ
องค์ประกอบต่อไปนี้
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แนวปฏิบัติให้เกิดผลตามดัชนีความสุขในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความถูกต้อง
ถูกต้อง

ไม่
ไม่
เป็นไป
เหมาะสม
ถูกต้อง
เหมาะสม
ได้

ความเป็นประโยชน์

เป็นไป
เป็น
ไม่เป็น
ไม่ได้ ประโยชน์ ประโยชน์
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องค์ประกอบที่ 1 จิตใจและร่างกาย
องค์ประกอบที่ 2 ขวัญกําลังใจ
องค์ประกอบที่ 3 เงินเดือนและค่าตอบแทน
องค์ประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในอาชีพครู
องค์ประกอบที่ 5 ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน
องค์ประกอบที่ 6 สวัสดิการของโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 7 การคิดเชิงบวก
องค์ประกอบที่ 8 นโยบายการบริหารงาน
องค์ประกอบที่ 9 คุณภาพชีวิตและครอบครัว
องค์ประกอบที่ 10 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความคิดเห็น
ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้

389
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
นางสาวสุวารีศิริ ภูเปยมสินธุ
ที่อยู
79/2 หมู 4 ตําบลแพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
ที่ทํางาน โรงเรียนวัดใหมสรรคบุรีวิทยา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
ประวัติการศึกษา
2521 ป.6 โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห) จังหวัดชัยนาท
2524 ม.3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค จังหวัดชัยนาท
2527 ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุรโิ ยทัย กรุงเทพมหานคร
2531 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2536 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2543 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553 ศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หาวิทยาลัยศิลปากร
2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
2533 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
2538 อาจารย 1 ระดับ 5 โรงเรียนคุรุประชาสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
2539 อาจารย 2 ระดับ 6(5) โรงเรียนคุรุประชาสรรค อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
2541 ผูชวยอาจารยใหญโรงเรียนบานเบิกวิทยาคม อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
2543 ผูช วยอาจารยใหญโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห อําเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท
2546 ผูช วยผูอํานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห อําเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท
2547 รองผูอํานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห อําเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท
2548 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ) อําเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท
2551 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสระไมแดง อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
2553 ถึง ปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหมสรรคบุรีวิทยา อําเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท
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