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ค ำน ำ 

โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจ าพ้ืนที่จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัด
ตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ด าเนินงานส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนที่ 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ 
และจังหวัดอุทัยธานี เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านองค์กรสุขภาวะขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 
เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืน  และด าเนินการวิจัยโดยได้โจทย์วิจัยจากการศึกษาบริบทของพ้ืนที่  

ขณะนี้ได้สิ้นสุดการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิจัยนี้เป็นการศึกษาตัวชี้วัดระดับความสุของค์กรสถขภาวะ 
กรณีศึกษา : จังหวัดอุทัยธานี รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ ได้สรุปและอภิปรายผลการวิจัย และเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาองค์กรสุขภาวะของภาคีเครือข่ายองค์สุขภาวะจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือใช้พัฒนาองค์กร
ต่อไป 

 
โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจ าพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร  

จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ความสุขในการท างาน เป็นสิ่งที่มนุษย์มีความปรารถนาและพยายามแสวงหา เพราะการท างานเป็น
กิจกรรมที่มนุษย์ใช้เวลาถึงหนึ่งในสามของชีวิต โดยความสุขในการท างานส่งผลดีหลายประการทั้งต่อบุคลากร
และองค์กรโดยเฉพาะความสุขในการท างานเนื่องจากในเวลาหนึ่งวันของคนส่วนใหญ่นั้นอยู่กับการท างานมาก
ที่สุด หากบุคคลหนึ่งในองค์กรท างานอย่างไม่มีความสุข ก็จะส่งผลต่อบรรยากาศในที่ท างานได้ หากทุกคนใน
องค์การต่างก็ไม่มีความสุขในการท างาน สภาพบรรยากาศในที่ท างานก็จะตึงเครียด ต่างคนต่างไม่สนใจกัน 
ความร่วมมือระหว่างกันก็ยากที่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เกิดความขัดแย้งง่ายขึ้น การด าเนินงานขององค์กรก็
ยากที่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บั่นทอนจิตใจของบุคลากรในองค์การ ยิ่งเกิดภาวะ
ความเครียดความกดดันมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งบั่นทอนสุขภาพจิตมากขึ้นเท่านั้น ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยของ
สุขภาพกายตามมา ท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานลดลง หากการเจ็บป่วยนั้นทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ องค์การอาจสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มากด้วยความรู้และความสามารถไปอย่างน่าเสียดาย 
แต่ในทางกลับกัน ถ้าทุกคนในองค์การต่างมีความสุขในการท างาน ก็จะพบกับบรรยากาศที่ดีในที่ท างาน เห็น
รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพที่ดี ความร่วมมือร่วมใจกันในการท างาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดพลังในทิศ
ทางบวก เกิดความรู้สึกอยากมาท างาน ผลการด าเนินงานย่อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด
ความผูกพันในงาน ลดอัตราการออกจากงาน ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดใน
องค์กรและเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ 
องค์กรจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องท าให้ทรัพยากรบุคคลมีความสุขในการท างานและพร้อมจะท างาน เนื่องจาก
บุคลากรที่มีความสุข ย่อมจะส่งผลให้การท างานเป็นไปในทิศทางที่ดี หากบุคลากรท างานอย่างไม่มีความสุข 
ผลงานที่ออกมาก็ย่อมจะมีปัญหา (ธนวรรณ ตั้งเจริญกิจสกุล, 2557, 696) 

 ประเทศภูฏานถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีค่าเฉลี่ยมวลรวมความสุขของคนในประเทศอยู่ในระดับต้นๆ 
ซึ่งเมื่อกล่าวถึงภูมิหลังของประเทศภูฏานได้เปลี่ยนระบบการปกครองประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็น
การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยประกาศการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2548 โดยร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับแรกได้แล้วเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ.2550 ถึงแม้ว่าภูฏานจะเพ่ิงเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่การให้
ความส าคัญต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการเป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กร Organizational Development (OD) ได้
ทบทวน โดยเห็นว่าหน้าที่ของข้าราชการคือ การให้บริการประชาชน นอกจากนั้น องค์กร Organizational 
Development (OD)ได้สนับสนุนให้องค์กรภาครัฐใช้แนวคิดของการพัฒนาความสุขมวลรวม (GNH) มาใช้
ภายในองค์กร ซึ่งพบว่า แต่ละองค์กรภาครัฐได้ตอบสนองต่อแนวคิดดังกล่าว โดยเน้นการพัฒนาใน 4 ด้าน
ภายในองค์กรภาครัฐได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การด ารงไว้ซึ่ง
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วัฒนธรรมเดิม และการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี  (Bachu Phub Dorji and Anne-Marie Schreven, n.d.) 
ตลอดจนมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการอบรมและพัฒนาความสามารถของข้าราชการประเทศภูฏาน เป็น
ประเทศที่ใช้ความสุขเป็นตัววัดความอยู่ดีมีสุขของคนในประเทศ ต่างกับหลายๆ ประเทศที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ หรือ GDP เป็นตัววัดการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศ
ต่างๆ เริ่มให้ความสนใจในการน าความสุขมวลรวม เป็นตัววัดการพัฒนาของประเทศ (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต 
และคณะ, 2555, 30-31)  

 องค์การอนามัยโลก มีมุมมองว่าองค์กรที่จะท าให้คนในองค์กรมีความสุขได้นั้น ควรเป็นองค์กรสุข
ภาวะหรือ (Healthy workplace) โดยได้ให้ค าอธิบายว่าคือ องค์กรที่ให้การป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุนทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในองค์กร องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวทางการสร้างสุข
ภาวะในที่ท างานหรือ Healthy workplace framework ขึ้น โดยเน้นว่าต้องอาศัยการพัฒนา 4 ด้าน1 ได้แก่ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในที่ท างาน การจัดการกับ
สิ่งก่อสร้าง อากาศ เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ สารเคมี วัสดุ และกระบวนการผลิต ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต รวมทั้งส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของบุคลากรตลอดช่วงเวลาการท างาน การพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางจิตสังคม เช่น การสร้างบรรยากาศในการท างาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ความ
เชื่อ ค่านิยม และการปฏิบัติซึ่งปรากฏขึ้นในองค์กร ที่ เอ้ือต่อความสุขในการท างาน (ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม 
และคณะ, 2558, 53) 

ส าหรับประเทศไทยได้มีการน า “ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข” มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ
ครั้งแรกในแผลพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และด าเนินต่อมาจนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาแบบ
บูรณาการเป็นองค์รวมและคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 1) สุขภาพอนามัย
และโภชนาการ 2) การศึกษา 3) ชีวิตการท างาน 4) ชีวิตครอบครัว 5) การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความยากจน 
การกระจายรายได้และสวัสดิการ 6) สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และ 7) ประชารัฐและในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยมีเป้าหมายมุ่งไปสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน” เพ่ือเป็นเครื่องมือติดตามประเมินผลกระทบการพัฒนาที่มีต่อคนในสังคมไท ย (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ , 2557 : ออนไลน์)  และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) มุ่งเน้นความเชื่อมโยงระหว่างทุน 6 ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ 
ทุนสังคม  ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความท้าทาย และโอกาสของเศรษฐกิจไทยที่ต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับบริบทใหม่ของโลกและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 20 ปี ข้างหน้า จากแผนพัฒนา
ฉบับที่ 11 นี้ เห็นได้ชัดเจนว่า ทุนทั้ง 6 ดังกล่าวนั้น สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุข ของคน
ในสังคมมากที่สุด ดังนั้น  การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนท างานจึงเป็นเป้าหมายส าคัญของ
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่จะต้องส่งเสริมให้คนท างานไทยเป็นแรงงานคุณภาพและมีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ 
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และจิตวิญญาณ (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ,2557, 3) และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ซึ่งจะใช้ในปี พ.ศ.2560-2564 นี้ มีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนคือ คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558) 

จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง บริเวณลุ่มน้ าสะแกกรัง มีพ้ืนที่รวม 6 ,730 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 4,206,404 ไร่ เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร 1,800,838 ไร่ และพ้ืนที่ป่าที่มีสภาพเป็นพ้ืนที่คุ้มครอง 
อีก 2,828,185 ไร่ มีอาณาเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 8 อ าเภอ 70 ต าบล 642 หมู่บ้าน คือ    1. อ าเภอ
เมืองอุทัยธานี 2. อ าเภอหนองขาหย่าง 3. อ าเภอหนองฉาง 4. อ าเภอทัพทัน 5. อ าเภอสว่างอารมณ์ ๖. อ าเภอ
ลานสัก 7. อ าเภอบ้านไร่ และ8. อ าเภอห้วยคต  มีเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 14 แห่งและ องค์การบริหารส่วนต าบลอีก 49 แห่ง ประชากรโดยรวมมีทั้งสิ้น 
327,879 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกร และค้าขาย แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
อุทัยธานี มีจ านวนทั่งสิ้น 257 แห่ง คือ โรงสีข้าว โรงงานท ามันเส้น ซ่อมรถยนต์ กลึง เชื่อมโลหะ และ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เป็นต้นจากที่กล่าวมาเบื้องต้นถึงความส าคัญในการสร้างสุขในที่ท างานให้เป็นองค์กรสุข
ภาวะ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงระดับความสุขขององค์กรเป็นประการแรกเพ่ือจะทราบถึง
ระดับความสุขของพนักงานในองค์กร และเพ่ือน าเสนอแนวทางพัฒนาองค์กรสุขภาวะ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาระดับความสุขในการท างานขององค์กรภาคเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดอุทัยธานี 
2. เพ่ือน าเสนอแนวทางพัฒนาองค์กรสุขภาวะในจังหวัดอุทัยธานี 
 

กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี บทความ และผลงานที่เกี่ยวข้องระดับความสุขของ
บุคลากรในองค์กร สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
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กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

       การศึกษาเรื่อง การศึกษาตัวชี้วัดระดับความสุของค์กรสถขภาวะ กรณีศึกษา :  จังหวัดตาก ครั้งนี้  
ผู้วิจัยจ าแนกขอบเขตของการวิจัยได้ดังนี้ 

1.  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ   
      การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหา  ประกอบด้วยเนื้อหาองค์ประกอบของความสุขในการท างาน 
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของชาญวิทย์ วสันตธนารัตน์ (2554,3), ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ (2555,73-74) ได้
กล่าวถึง องค์ประกอบความสุขในการท างาน ได้แก่ 1) การมีสุขภาพดี (Happy Body)  2) การมีน้ าใจงาม 
(Happy Heart) 3) การผ่อนคลาย (Happy Relax) 4) การหาความรู้  (Happy Brain)  5) การมีคุณธรรม 
(Happy Soul) 6) การรู้จักใช้เงินให้เป็น หรือปลอดหนี้ (Happy Money) 7) การมีครอบครัวที่ดี (Happy 
Family) และ  8) การมีสังคมดี (Happy Society) 
  
 2. ขอบเขตด้ำนประชำกร  

    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานขององค์กรภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ โดยเฉพาะ
องค์กรที่มีความสมัครใจท่ะให้ท าการวิจัยในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นองค์กรภาครัฐ จ านวน 4 องค์กร และองค์กร
ภาคเอกชน จ านวน 2 องค์กร 

 
 

ขอบเขตความสุขในการท างาน 

-สุขภาพดี 

-การมีน้ าในงาม 

-การผ่อนคลาย 

-การหาความรู้ 

-การมีคุณธรรม 

-การใช้เงินให้เป็น 

-การมีครอบครัวที่ดี 

-การมีสังคามที่ดี 

ระดับความสุขของภาคีเครือข่ายองค์กร

สุขภาวะจังหวัดอุทัยธานี 
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3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
    การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในช่วงเวลา 1กันยายน 2560 – 30 

กันยายน 2561  
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงระดับความสุขในการท างานของสมาชิกในองค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาวะองค์กรจังหวัด 
อุทัยธานี 

2. มีแนวทางการสร้างองค์กรสุขภาวะของสมาชิกในองค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาวะองค์กรจังหวัด 
อุทัยธานี 
  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

การวัดความสุขในการท างาน หมายถึง ความสุข คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา แต่ปัจจุบันด้วยสภาพ
การด าเนินชีวิตที่แข่งขันกันตลอดเวลา สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้มนุษย์ทุกวันนี้ขาดหลักยึดใน
การด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้เกิดจากการขาดคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการขาดความสุขในการด าเนินชีวิตที่
เหมาะสมกับตนเอง โดยแบ่งความสุขในชีวิตออกเป็นทั้ง 8 ประการ (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์,2551, 18) 

1. การมีสุขภาพดี (Happy Body) หมายถึง  ส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากรให้แข็งแรงทั้งกายและ
จิตใจ 

2. การมีน้ าใจงาม  (Happy Heart) หมายถึง กระตุ้นให้เกดความเอ้ืออาทรต่อกันและกัน 
3. การผ่อนคลาย (Happy Relax) หมายถึง ให้ความรู้ความเข้าใจ รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการ

ด าเนินชีวิต การสร้างกิจกรรมบันเทิงพักผ่อนลดความเครียดในการท างาน 
4. การหาความรู้ (Happy Body) หมายถึง ส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง

ตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้เกิดทักษะความช านาญ รอบรู้ เกิดความก้าวหน้าในการท างาน ชีวิตเกิด
ความมั่นคง 

5. การมีคุณธรรม (Happy Soul) หมายถึง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา กระตุ้นให้เกิดความศรัทธา มี
ศีลธรรมในการด าเนินชีวิต 

6. การรู้จักใช้เงินให้เป็น (Happy Money) หมายถึง สนับสนุนให้บุคลากรรู้จักเก็บรู้จักใช่ไม่เป็นหนี้ 
บริหารการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวอย่างถูกวิธี มีการออมเพ่ือให้เกิดความมั่นคงทางการเงินไม่มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว 

7. การมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) หมายถึง ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในความส าคัญของ
ครอบครัว การซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่น 

8. การมีสังคมดี (Happy Society) หมายถึง สนับสนุนให้เกิดความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนที่
บุคลากรท างานและพักอาศัย ให้มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี 



บทท่ี 2  
แนวคิด 

 
 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางความสุขในการท างาน 
ท าการศึกษาจากทฤษฎีแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ 
1. แนวคิดเก่ียวกับความสุข 
 1.1 ความหมายของความสุข 
 1.2 ระดับของความสุข 
 1.3 องค์ประกอบของความสุข 
 1.4 ความสุขในทัศนะของนักวิชาการ 
 1.5 ความหมาย happy 8  
2. แนวคิดดัชนีชี้วัดความสุข 
 2.1 ความเป็นมาของดัชนีชี้วัดความสุข 
 2.2 แนวทางการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุข 
3. แนวคิดเก่ียวกับความสุขในการท างาน 
 3.1 ความหมายของความสุขในการท างาน 
 3.2แนวคิดเก่ียวกับความสุขในการท างาน 
4 แนวคิดความสุขนักเศรษฐศาสตร์ความสุข 
 4.1 ความหมายความสุขนักเศรษฐศาสตร์ความสุข 
 4.2 แนวคิดความสุขนักเศรษฐศาสตร์ความสุข 
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 กรณีตัวอย่างองค์กร Happy Workplace 
  
1. แนวคิดเกี่ยวกับความสุข 

1.1 ความหมายของความสุข 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากนักการศึกษาต่าง ๆ ได้ให้ความหมายของความสุข ดังนี้ 
 ประเวศ วะสี (2544 : 41) ให้ความหมายของความสุข ไว้ว่า ความสุข คือ การสิ้นไปของความทุกข์ 
ซึ่งความทุกข์เกิดจากการบีบคั้นทางกาย สังคม จิตใจและปัญญา โดยการบีบคั้นทางกาย เช่น การขาดปัจจัย 4 
สิ่งแวดล้อมไม่ดี การเป็นโรค การบีบคั้นทางสังคม เช่น ความขัดแย้งในครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การขาดความยุติธรรม การบีบคั้นทางจิต เช่นหงุดหงิด ร าคาญ โทสะ โลภะ พยาบาท ฟุ้งซ่าน สงสัย
ระแวง เห็นแก่ตัวจัด ขนาดสติ ขนาดสมาธิการบีบคั้นทางปัญญา เช่น เข้าใจอะไร ไม่แจ่มแจ้ง โง่ คิดและท า
อะไรไม่ถูกต้อง 
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 อภิชัย มงคล และคณะ (2544 : 229) ระบุว่า ความสุข หมายถึง สภาพชีวิตทีเป็นสุขอันเป็นผลงาน
จากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการด าเนินชีวิต มีศักยภาพทีจะพัฒนาตนเองเพ่ือคุณภาพชีวิตที่
ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปลักขณา  
สริวัฒน์ (2545 : 1) สรุปความสุขไว้วา เป็นความรู้สึกของบุคคลที่อยู่ในภาวะของความพึงพอใจอันเป็น
ความสุขใจทีตนเองได้รับ 
 คัดนางค์ มณีศรี และวัชราภรณ์ เพ่งจิตต์ (2545 : 7) กล่าววา การมีความสุขหมายถึงรู้สึกชอบหรือพึง
พอใจกบชีวิต คนทีมีความสุขนั้นเป็นคนทีแทบจะไม่รู้สึกวิตกกังวลกับชีวิตตนเองชอบ สนุกสนานอยู่กับเพ่ือน
ฝูง และชอบประสบการณ์ใหม่ ๆ มีอารมณ์มันคงไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงง่ายและมักจะหวังวาตนจะพบเจอสิ่งดี 
ๆ ในอนาคต 
 กัณฐิกา ชัยสวัสดิ (2546 : 11) กล่าวถึง ความเป็นสุขเป็นสิงทีน าไปสู่การมีสุขภาวะ(Well - being) 
และการมีคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ทีดีเป็นความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์ซึงความสุขนั้น ประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ความพึงพอใจในชีวิต 2) ระดับของอารมณ์ทางบวก หรือความเบิกบานใจ 3) 
ระดับของอารมณ์ทางลบในขณะนั้นเช่นความซึมเศร้าและความวิตกกังวล 
 วิทยากร เชียงกุล (2548 : 14) นิยามความสุขไว้ว่า ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต หรือการมีอารมณ์
ความรู้สึกในทางบวกเป็นสัดส่วนสูงกวาอารมณ์ในทางลบ 
 สุริยัญ ชูช่วย (2549 : 3) ได้กล่าวไว้ว่า ความสุขทางด้านศาสนาของแต่ละศาสนาได้ให้ความหมายของ
ความสุขไว้ว่า ศาสนาพุทธ ความสุขหมายถึง “การด าเนินชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันความคิดของตนที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน” 
 ศาสนาคริสต์ ความสุขหมายถึง “การด าเนินชีวิตทีมีความรักต่อพระเจ้าและเพ่ือนมนุษย์ที่ก่อให้เกิด
สันติภาพ” 
 ศาสนาอิสลาม ความสุขหมายถึง “การด าเนินชีวิตด้วยการท าความดีที่มีหลักศรัทธาและหลักการ
ปฏิบัติต่อพระเป็นเจ้าทีก่อให้เกิดสันติสุข” 
 สุภาณี สุขะนาคินทร์ (2549 : 8) ให้ความหมายของความสุข ในทางพุทธศาสนาหมายถึง ความ
คิดเห็นหรือความรู้สึกของบุคคลที่อยู่ในภาวะของความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองได้รับ 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549 : 16) ได้กล่าวถึงความอยู่ดีมีสุข 
หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยทีดีทั้งร่างกาย และจิตใจ มีงานท าทั่วถึงมีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิต มี
ครอบครัวทีอบอุ่นมันคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดีของรัฐหรือมีอยู่ การมี
ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยเบียดเบียนและมีสิงแวดล้อมรอบตัวทีสนับสนุนความสุข 
 สุชาติ ศรีรักษา (2550 : 12) ได้สรุปความหมายของความสุข หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจต่อสิ่ง
รอบตัวต่าง ๆ รวมถึงความพึงพอใจทีได้รับจากการปฏิบัติของคนอ่ืนต่อตนเองดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า 
ความสุขหมายถึง สภาวะทีคนมีคุณภาพชีวิตทีดี ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับ
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เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กัน ได้ถูกต้องดีงามน าไปสู่การอยู่เย็นเป็นสุข คือ 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.2 ระดับของความสุข 
จากการศึกษาได้มีผู้กล่าวถึงระดับความสุข ดังนี้ พุทธทาสภิกขุ (2542 : 3) ได้กล่าวถึง ความสุข มี 3 

ระดับ 
   1. สุข เพราะไม่เบียดเบียน เป็นความสุขค่อนข้างจะเป็นเรื่องสังคมหรือของหมู่คณะถ้า ไม่
เบียดเบียนกันก็จะเป็นสุข หรือไม่เห็นแก่ตัว 
   2. สุข เพราะอยู่เหนืออ านาจกามหรือเป็นความสุขเพราะอยู่เหนือกิเลสทีจะมากระทบตัวเรา
เป็นความรัก หลงใหลในสิ่งต่าง ๆ หรือการก าหนดยินดี อารมณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นกามอย่างหนึ่ง การที่
หลงใหลทั้งบุคคล วัตถุก่อให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งสิ้น 
   3. สุข เพราะละตัวตนเสียได้ เพราะถ้าละเรืองนี้ได้ก็จะไม่ยึดมันว่าตัวกูของกู อยากจะเหนือ
ผู้อื่น สิ่งที่ส าคัญท่ีสุดใน 3 ข้อนี้คือ ไม่มีตัวกูของกู ถ้าคิดได้เสียแต่แรกก็จะไม่เบียดเบียนใครและก็ไม่เห็นแก่ตัว 

 ฉันทนา ภาคบงกช (2544 : 29) ได้กล่าวถึง ความสุขระดับบุคคล เกี่ยวข้องกับความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
มีความรู้สึกรักในผู้อ่ืน มีความพึงพอใจในตนเองและเข้าใจตนเอง ผู้ทีศึกษาเกี่ยวกับความสุขมักจะตั้งค าถามว่า
“อะไรบ้างที่ช่วยให้คนเรามีชีวิตทีดีงาม” ความสุขดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องหาค าตอบด้วยตนเองจึงมักใช้ค าว่า
“ความสุขส่วนบุคคล” หรือความสุขตามอัตวิสั ย” (SubjectiveWell – being) ความสุขดั งกล่าว มี
ความส าคัญต่อชีวิตทั้งในแง่ของการพัฒนาตนเองให้มีความสุขและการช่วยพัฒนาผู้อ่ืนให้มีความสุขด้วย 
ความสุขเป็นมิติด้านจิตใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาด้านการคิด และพัฒนาการด้านอ่ืน ๆ ซึงเริมต้น
มาจาก “ความรัก ความผูกพัน” (Attachment)ระหว่างแม่และเด็ก ตั้งแต่วัยทารก 

 สุชาติ ศรีรักษา (2550 : 11) ได้กล่าวถึง ประโยชน์สุขออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  ประโยชน์สุขระดับที่ 1 ด้านรูปธรรมที่ตามองเห็นหรือเห็นได้กับตา คือ การมีสุขภาพดีการมี
ทรัพย์สินเงินทอง การมีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐาน การมียศ ฐานะ ต าแหน่ง  การเป็นที่ยอมรับในสังคม 
การมีมิตรสหายบริวารและการมีชีวิตครอบครัวที่ดี 
  ประโยชน์สุขระดับที 2 ด้านนามธรรมที่ลึกล้ า เลยจากตามองเห็น คือ เรืองของคุณธรรม
ความดีงามการมีความสุขที่เกิดจากความมันใจในคุณค่าของชีวิต การได้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่
เพ่ือนมนุษย์ ความมีศรัทธาในสิงทีดีงามทีเป็นหลักของจิตใจ และการมีปัญญาที่ท าให้รู้จักการปฏิบัติต่อสิ่ง
ทั้งหลายได้ถูกต้อง และแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ท าให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยดี  
  ประโยชน์สุขระดับที3 ด้านนามธรรมชั้นโลกุตตระทีอยู่เหนือกระแสความไหลเวียนของโลก
ธรรม คือ ความเป็นผู้มีจิตใจเป็นอิสระด้วยความรู้เท่าทันต่อสิงทั้งหลาย รู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริง จน
กระทังวาโลกธรรมเกิดขึ้นมากระทบกระทั่งก็ไม่หวั่นไหว วางใจและปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยปล่อยให้
กฎธรรมชาติทั้งหลายก็เป็นกฎธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติความทุกข์ที่มีอยู่ในธรรมชาติก็คงเป็นทุกข์ของ
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ธรรมชาติไป ไม่เข้ามากระทบกระทั่งบีบคั้นจิตใจของเราได้ เป็นผู้มีสุขอยู่กับตนเองตลอดเวลา ชีวิตก็สมบูรณ์
แล้ว  
 สรุปได้ว่า ระดับความสุขของคนโดยทั่วไป ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า มี 3 ระดับ คือ 
  ระดับแรก เรียกว่า ระดับรูปธรรม คือ สามารถสัมผัส จับต้องได้ด้วยกายสัมผัส เป็นสัมผัส
ระดับปัจเจกบุคคล เรียกได้ว่า ความสุขตามอัตวิสัย  
  ระดับทีสอง คือ ระดับนามธรรมคือ สิ่งทีเกิดขึ้นในจิตใจของผู้มีความสุข คือ สามารถสัมผัสได้
ด้วยแรงเชื่อถือ ศรัทธา ปิ ติ ยินดี และมีปัญญาเกิดข้ึนจากการรับความสุขนั้น ๆ  
   ระดับทีสาม คือ ความอ่ิมเอมต่อสุข ไม่ยินดี ยินร้าย ไม่หวั่นไหว ต่อสิงรอบข้างทั้งปวง คือ 
จิตใจสงบนิ่ง เป็นต้น 

 1.3 องค์ประกอบของความสุข 
 นักการศึกษาหลายท่าน กล่าวถึงองค์ประกอบของความสุข ดังนี้ 
 กัณฐิกา ชัยสวัสด (2546 : 11) กล่าวโดยสรุปวา ความสุขเป็นสิ่งที่น าไปสู่การมีสุขภาวะ(Well-being) 
และการมีคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ที่ดี เป็นความปารถนาสูงสุดของมนุษย์ซึงความสุขนั้น ประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบ 3 ด้านคือ 
   1. ความพึงพอใจในชีวิต 
   2. ระดับอารมณ์ทางบวก หรือ ความเบิกบานใจ 
   3. ระดับของอารมณ์ทางลบในขณะนั้น เช่น ความซึมเศร้าและความวิตกกังวล 
 นอกจากนั้นยังพบว่า บุคคลจะใช้การประเมินความสุขจาก2 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบทาง
ความคิด (Cognitive Components) และองค์ประกอบทางอารมณ์  (Affective Components) ทั้ งนี้
องค์ประกอบทางความคิด (Cognitive Components, Hedonic Level) เป็นการประเมินความสุขโดยการใช้
ความคิดในการตัดสินหรือประเมินในรูปของความพึงพอใจในชีวิตซึ่งเป็นการประเมินแบบสรุปรวมของบุคคล 
(Global Assessment) ทั้งเหตุการณ์ในชีวิต กิจกรรมและสภาพแวดล้อม แล้วตัดสินว่ามีความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจ องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affective Components, Hedonic Level) เป็นการประเมินความสุข
โดยใช้ประสบการณ์ทางความรู้สึกคือ การประเมินความสุขในแง่ของอารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ 
กล่าวคือ ในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ บุคคลจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ ความรู้สึกตอบสนองออกมาอย่างไร 
 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (2548 : 5) น าเสนอถึง ความสุขภายในใจของแต่ละคนมักได้รับผลกระทบมา
จากปัจจัยภายนอก องค์ประกอบของความอยู่เย็นเป็นสุขจึงประกอบไปด้วย 
   1. ความสุขภายใน คือ ความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ไม่ได้ขึ้นกับการมีหรือไม่ ปัจจัย
ภายนอกโดยตรง ความสุขภายในมักเป็นในระดับจิตและปัญญา แบ่งออกเป็นความสุขจากการมีอิสรภาพ 
ความภาคภูมิใจ การเข้าถึงหลักศาสนา (ศีล) ความสงบ (สมาธิ) ความไม่ยึดมัน (ปัญญา) ความสุขภายใน ส่วน
ใหญ่สามารถเรียนรู้และเกิดขึ้นเฉพาะคน แต่อาจจะต้องอาศัยกลไกการสนับสนุนจากระบบสังคมโดยเฉพาะ
เรืองของการมีอิสรภาพทีมักผูกกับระบบสังคม การเมืองเศรษฐกิจ 
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   2. ความสุขภายนอก คือ มักสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและปัจจัยทางสิ่งต่าง ๆ แบ่งออกได้เป็น การมีปัจจัยสีพอเพียงมีความมันคงในชีวิต 
ครอบครัวอบอุ่น การมีชุมชนเข้มแข็ง มีสิงแวดล้อมท่ีดี 

 สุภาณี สุขะนาคินทร์ (2549 : 16) กล่าวถึง ความสุข เกิดจากองค์ประกอบทีดี 4 ประการ คือ 
   1. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย หมายถึง ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีก าลังไม่เป็น
โรค ไม่พิการ มีเศรษฐกิจหรือปัจจัยทีจ าเป็นพอเพียง ไม่มีอุปัทวันตราย มีสิ งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ค าว่า 
กาย ในที่นี้ หมายถึง ทางกายภาพด้วย ดังนั้นจึงครอบคลุมถึงสุขภาพทางกายเศรษฐกิจแบบพอเพียง ระบบ
นิเวศน์ทีสมบูรณ์ ตลอดจนการรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตน รับรู้ถึงพละกาลังใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน ความเป็นอิสระไม่ต้องพึงพาผู้อ่ืน การรับรู้ว่าตนไม่ต้องพ่ึงพายาต่าง ๆ หรือการรักษา
ทางการแพทย์อ่ืน ๆ 
   2. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต หมายถึง จิตใจที่มีความสุข รื่นเริง คล่องแคล่ว ไม่ติดขัดมีความ
เมตตา สัมผัสกับความงามของสรรพสิ่ง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา รวมถึงการลดความเห็นแก่ตัวลงไปด้วย เพราะ
ตราบใดที่ยังมีความเห็นแก่ตัว ก็จะมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตไม่ได้ เป็นการรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง 
เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง 
   3. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี มีครอบครัวอบอุ่น ชมชน
เข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค มีภราดรภาพ มีสันติภาพ มีความเป็นประชาสังคมมีระบบ
บริการที่ดี และระบบบริการเป็นกิจการทางสังคม 
   4. สุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณหรือปัญญา หมายถึง สุขภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อท าความดี
หรือจิตสัมผัสกับสิ่งทีมีคุณค่าอันสูงส่งหรือสิ่งสูงสุด เช่น การเสียสละ การมีความเมตตากรุณาเข้าถึงพระ
รัตนตรัยหรือการเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น ความสุขทางจิตวิญญาณเป็นความสุขที่ไม่ระคนอยู่กับความเห็น
แก่ตัว แต่เป็นสุขภาวะที่เกิดขึ้นเมือมนุษย์หลุดพ้นจากความมีตัวตน (Self Transcending) จึงมีอิสรภาพ มี
ความผ่อนคลายอย่างยิ่ง เบาสบาย มีความปิติแผ่ซ่านทั่วไป มีความสุข อันประณีตและล าลึก หรือความสุขอัน
เป็นทิพย์ สบายอย่างยิ่ง สุขภาพดีอย่างยิ่ง มีผลดีต่อสุขภาพทางกาย ทางจิต และทางสังคม สุขภาวะทางจิต
วิญญาณเป็นยอดที่ส่งผลกระทบอย่างแรงต่อสุขภาพอีก 3 มิติ ถ้าขาดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มนุษย์จะไม่พบ
ความสุขท่ีแท้จริงและขาดความสมบูรณ์ในตัวเอง เมื่อขาดความสมบูรณ์ในตัวเองก็จะรู้สึกขาดหรือบกพร่องอยู่
เรื่อยไป 
 อาวุธ ไขแสง (2550 : 12) ได้กล่าวถึง ความสุขของคนเราเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลัก4 ประการ คือ 
   1. จากสิ่งแวดล้อม เช่น สถานการณ์ทางสังคม สถานการณ์การเมือง เป็นต้น 
   2. จากภายในจิตใจตนเอง เช่น อารมณ์ พฤติกรรม เป็นต้น 
   3. จากความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบุคคลอ่ืน 
   4. จากสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ เช่น การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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 คุณัชญ์ สงขาว (2550 : 15) ได้ศึกษาและสรุปว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุข ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน 
เงินทอง หรือรายได้เสมอไป ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง คือปัจจัยภายใน คือ ทางด้านจิตใจ มี
สภาพจิตใจทีเป็นปกติ การมีเวลาอยู่กับครอบครัว ส่วนปัจจัยภายนอก เช่น ปัจจัยสีความมันคงในชีวิต ชุมชน
เข้มแข็ง สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ถ้ารู้จักการประมาณในการใช้ปัจจัยภายนอกการด าเนินชีวิตก็จะมีความสุขสมบูรณ์ 

 โดยสรุปองค์ประกอบของความสุข เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความสุขของผู้ถูกประเมิน บุคคลจะใช้
การประเมินความสุขจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทางความคิด (Cognitive Components) และ
องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affective Components) องค์ประกอบทางความคิด เป็นการประเมินความสุขโดย
การใช้ความคิดในการตัดสินหรือประเมินรูปของความพึงพอใจในชีวิต ซึ่งเป็นการประเมินแบบสรุปรวมของ
บุคคล ทั้งเหตุการณ์ในชีวิต กิจกรรมและสภาพแวดล้อม แล้ วตัดสินว่ามีความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ 
องค์ประกอบทางอารมณ์เป็นการประเมินความสุขโดยใช้ประสบการณ์ทางความรู้สึก คือการประเมินความสุข
ในแง่ของอารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ กล่าวคือ ในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์บุคคลจะมีปฏิกิริยา
ทางอารมณ์ความรู้สึกตอบสนองออกมา ซึ่งขึ้นอยู่กับสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย สุขภาวะที่สมบูรณ์ ทางจิต สุข
ภาวะทีสมบูรณ์ทางสังคม และสุขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณหรือปัญญาของแต่ละบุคคล อันมีปัจจัย
ภายในทางด้านจิตใจ และปัจจัยภายนอก ที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมของแต่ละบุคคลมาเป็นตัวกระทบ กระตุ้น
ให้เกิดความรู้สึก 

1.4 ความสุขในทัศนะของนักวิชาการ 
 จากการศึกษานักการศึกษาหลายท่านมีแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับความสุขอย่างหลากหลาย 
ดังนี้ 
 แคชนีแมน และคณะ (Kahneman and et al. 1999 : 21) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีทางจิตวิทยาเชื่อว่า
ระดับของความสุขของแต่ละบุคคลเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและเป็นคุณลักษณะที่เปลี่ยนไม่ได้
ตลอดชีวิต ดังนั้นเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในช่วงต่าง ๆ ก็จะไปเพ่ิมหรือลดระดับความสุขท่ีคงท่ีอยู่แล้ว อยู่ ชั่ว
ระยะหนึ่ง เมื่อระยะเวลาผ่านไป ระดับความสุขก็จะกลับไปเท่าเดิม 

 เกรทเซอ (Glatzer. Online.2000) ได้กล่าววา คนเราส่วนใหญ่มักจะคิดถึงเรื่องความสุขและดู
เหมือนว่าทุก ๆ คนท าทุกอย่างในชีวิตเพ่ือที่จะได้สร้างความสุขให้กับตนเอง เพราะความสุขเป็นสิ่งที่มีความ
แปลกในตัวของมันเอง มุมมองของ “ความสุข” จึงอธิบายในศาสตร์หลายแขนงซึ่งค าอธิบายมีความแตกต่าง
กนไปตามศาสตร์นั้นๆ ดังนี้ 
 1. นักจิตวิทยามองวาความสุขเป็นคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ 
 2. นักชีววิทยามองวาความสุขเป็นผลมาจากการท างานของสารเคมีในร่างกาย 
 3. นักปรัชญามองวา ความสุขเป็นเรื่องเก่ียวกับศีลธรรม 
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 4. นักสังคมศาสตร์มองความสุขว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะทางสังคม ความสุขเป็นเรื่องของบุคคลแต่
ละคนหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นปรากฏการณ์ทางจิตใจของแต่ละคนก็ได้ซึ่งนักสังคมศาสตร์มองว่า
ความสุขของแต่ละบุคคลเป็นรากฐานของสังคม 
 แอนนา (Anna. 2005 : 301) ได้ศึกษาถึงความสุขในทางจิตวิทยา เป็นความรู้สึกทางอารมณ์ ที่แต่ละ
บุคคลตัดสินว่ามีความสุขมากหรือน้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตที่ก าลังด าเนินอยู่ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต และ
ทัศนะคติที่ดีต่อการด าเนินชีวิต หลักการวิธีคิด ประสบการณ์ชีวิตอาจมีทั้งที่ก่อให้เกิดความสุข และความทุกข์ 
และระดับของความสุขและความทุกข์ข้ึนอยู่กับเราจะจดจ าประสบการณ์ชีวิตนั้นได้มากหรือน้อย 
 กรมการพัฒนาชุมชน (2554 : 2) ได้กล่าวถึงแนวคิด ความสุข จากความอยู่เย็นเป็นสุข คือสภาวะที่
คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กนได้ถูกต้องดีงาม น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน
และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ประเวศ วะสี (2548 : 7) ได้กล่าวถึง หลักการของความอยู่เย็นเป็นสุข คือ ดุลยธรรมซึ่งหมายถึง การ
กระท าที่น าไปสู่ความสมดุลของการอยู่ร่วมกน อันประกอบด้วย ดุลยภาพของกายจิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 
หรืออาจเรียกว่าเกิดความเป็นธรรมทางสังคมซึ่งมีลักษณะเป็นองค์รวม(Wholeness) หรือความเป็นทั้งหมดซึ่ง
จะมาก าหนดส่วนย่อย เช่น การเมือง ระบบราชการ เป็นต้นโดยอาศัยหาทางที่เรียกว่า มรรค 12 แห่งสังคมอยู่
เย็นเป็นสุ ข ได้แก่ อุดมการณ์สูงสุ ด 1 คือการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ สดมภ์ 3 คือ จิตวิวัฒน์ คือ การพัฒนาจิตให้
กว้าง ไม่เห็นแก่ตัว ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง คือ การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น ไม่รวมศูนย์เศรษฐกิจดุลยนิยม 
คือ การเปลี่ยนจากเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นเศรษฐกิจดุลยนิยม และสัมมนาพัฒนา 8 คือ การพัฒนาเพ่ือ
อุดมการณ์สูงสุดและส่งเสริมสดมภ์โดยมีองค์ประกอบ 8 ประการ ได้แก่ การศึกษา ศาสนา สุขภาพ การ
อนุรักษ์สิงแวดล้อมและพลังงาน การสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
กฎหมาย 

 สุพรรณี ไชยอ าพร และคมพล สุวรรณกูฏ (2550 : 146) ได้สรุป ความสุขในทัศนะของนักคิด นัก
การศึกษา ที่มีมุมมองความสุข ไปตามศาสตร์แขนงต่าง ๆ โดยพิจาณา ความสุขอย่างเป็น องค์รวมในมิติที่มา
ของความสุข พบว่า ความสุขมีท่ีมาได้ 2 ทาง คือ  ่ 
   1. ความสุขภายใน เป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีหรือไม่ มีปัจจัย
ภายนอกโดยตรง มักจะเป็นความสุขในระดับจิตและปัญญา 
   2. ความสุขภายนอก มักจะสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ในการด ารงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์ด้วยกัน และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งพอทีจะพัฒนาแนวคิดไปสู่ตัวชี้วัดหรือดัชนีความสุข 
 เกวรุต ไชยเดช (2550 : 16) ได้กล่าวถึง แนวความคิด ทีเกี่ยวข้องกับความสุขอีกประการหนึ่งคือ 
ความอยู่ดีมีสุข คือ การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ มีงานท าทั่วถึง มีรายได้พอเพียงต่อการด ารง
ชีพ มีครอบครัวที่อบอุ่นมันคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และอยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการทีดีของรัฐ ตามที่ 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส านักนายกรัฐมนุตรี ได้จ าแนกองค์ประกอบเป็น 7 
ด้าน คือ ด้านสุขภาพ ความรู้ ชีวิตการท างานรายได้ และการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม 
และการบริหารจัดการทีดีของภาครัฐซึ่งทุกองค์ประกอบจะต้องด าเนินการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้เกิดผล
ต่อความอยู่ดีมีสุขได้อย่างแท้จริง  
 จากการศึกษา แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับความสุข ข้างต้น พบว่า มีนักการศึกษาได้ให้แนวคิด 
และทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับความสุข ทั้งทางด้านจิตวิทยา ด้านความอยู่เย็นเป็นสุข และในทางชีวภาพ 
ตลอดจนแนวคิดอยู่ดีมีสุข ข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาแนวคิดที่เกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยังยืนในสังคมไทย  

 1.5 ความหมาย happy 8  
  1.5.1  องค์กรสุขภาพดี (Happy Body) ษมาพร รักจรรยาบรรณ (2559 : 4)  คือ สภาพ
ร่างกายที่อยู่ในระดับที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือเป็นสภาพของการมีชีวิตที่ดี โดยต้องมีภาวะแห่งความ
สมบูรณ์พร้อมของร่างกาย จิตใจ และสังคม และมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่การไม่เป็นโรคหรือทุพลภาพ
เท่านั้น แต่สุขภาพมีมิติที่กว้างขวาง หลากหลาย และลึกซึ้ง ละเอียดอ่อน เป็นการพัฒนามิติของสุขภาพที่มาก
ขึ้นกว่าความมีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง ไม่มีความทุกข์ร้อนใจ รวมทั้งสุขภาพจิตวิญญาณ ที่แสดงถึง
กระบวนทัศน์ ที่เปลี่ยนแปลง และแสดงเจตจ านงในการด าเนินชีวิตสู่ความมีสุขภาพที่ดีของมนุษย์ที่พยายาม
แสดงออกมาให้เป็นรูปธรรมมากท่ีสุด  
  1.5.2 องค์กรน้ าใจงาม (Happy Heart) ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ ( 2559 : 3) คือ การที่บุคคลมี
จิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมและมีเมตตากับคนรอบข้าง มีสุขภาพจิตที่ดี 
รวมทั้งมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความอาทร รู้จักให้และแบ่งปัน จิตใจดีมีเมตตา  
  1.5.3 องค์กรสังคมดี (Happy Society) ปรัชญากรณ์  ลครพล (2559 : 4) คือ รูปแบบการ
ด าเนินุรกิจขององค์กรที่มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมบุคลากรและครอบครัวให้มีสุขภาพดี มีความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานตลอดระยะเวลาที่ท างานให้กับองค์กร องค์กรมีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโดยรอบองค์กรให้มีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีในการด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือและความสามัคคีกัน
ระหว่างองค์กร บุคลากร และชุมชน Happy Society  จึงเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
  1.5.4  องค์กรผ่อนคลาย (Happy Relax) สุภัทรา  บัวเพ่ิม (2559 : 6)  คือ การผ่อนคลาย
กับสิ่งต่างๆ ในการด าเนินชีวิต ที่เมื่อเกิดความเครียดในการท างานก็ต้องหาวิธีที่จะช่วยผ่อนคลายความตึง
เครียดเหล่านั้น โดยการผ่อนคลายดังกล่าว จะต้องผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ การออกก าลังกาย
ถือเป็นการช่วยลดความเครียดทางกาย และการออกก าลังกายทางใจ เช่น การท าสมาธิ ก็ถือเป็นการช่วยลด
ความเครียดทางใจได้ทางหนึ่ง ดังนั้น องค์กรจึงเป็นตัวกลางในการหาวิธีลดความเครียดและเพ่ิมความสุขให้กับ
พนักงาน เพราะเม่ือมีความสุขเพ่ิมข้ึน ก็เท่ากับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในองค์กรอีกด้วย 
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  1.5.5 องค์กรใฝ่รู้ดี (Happy Brain) พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ (2559 : 4) คือ การที่มนุษย์เรา
อยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ น าไปสู่การเป็นมืออาชีพเพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน เรียนเพ่ือรู้ มีปัญญาก้าวหน้าในชีวิต มีความรู้ในงาน มีความรับผิดชอบ มีการ
พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา และสอนคนอ่ืนในงานที่ตนรู้ก็คือต้องเป็นครูที่พร้อมจะ
สอนให้ความรู้กับคนอื่น   
  1.5.6 องค์กรสุขสงบดี (Happy Soul) สิทธิพร  กล้าแข็ง (2559 : 8) คือ การเป็นดี มีความ
ศรัทธาต่อศาสนา มีศีลธรรมมีสติ มีสมาธิในการด าเนินชีวิต มีความละอายและความเกรงกลัวต่อการกระท าที่
ไม่ดี หากบุคคลกรในองค์กรมีคุณธรรมในจิตใจ คิดดีท าดีก็จะสามารถช่วยต่อยอดในการสร้างประโยชน์ให้แก่
องค์กร และสังคมได้อย่างผาสุกด้วย 
  1.5.7 องค์กรการเงินดี  (Happy Money) ณภัทร ประภาสุชาติ  (2559 : 5) คือ การมี
เศรษฐกิจการเงินที่ดี มีเงิน รู้จักเก็บ รู้จักใช้ เป็นหนี้ให้พอดี ส่งเสริมให้พนักงานใช้จ่ายอย่างประหยัด มีเงินเก็บ
ออมไว้ใช้ในยามจ าเป็น 
  1.5.8 องค์กรครอบครัวดี  (Happy Family) วริสากรณ์   ทองสอาด (2559 : 6) คื อ 
ครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างพนักงาน ครอบครัว และองค์กร อีกทั้งเป็นครอบครัวที่มีสุขภาพดี 
มีความสุขสงบในจิตใจ รู้จักผ่อนคลายความเครียด มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีความ
รักในการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการท างานและการด ารงชีวิต รวมถึงรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ทั้งในบทบาทของการเป็นสมาชิกครอบครัวและสังคม 
 
2. แนวคิด ดัชนีชี้วัดความสุข 
 จากการศึกษาแนวคิดดัชนีชี้วัดความสุ ข หน่วยงานทีมีบทบาทในเรืองเครื่องชี้วัดทางสังคม คือ 
ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)กรรมการพัฒนาชุมชน และ
คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ โดยได้สร้างชุดตัวบ่งชี้ เรียกว่าเครื่องชี้ภาวะสังคม กช. 2 ค และจปฐ. ขึ้น 
ทั้งนี้ ได้มีนักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยหลายท่านได้ท าการศึกษา และแสวงหาเครื่องชี้วัดความ
เจริญก้าวหน้าของมิติทางสังคม จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อม และกล่าวถึง ดัชนีชี้วัดความสุข ดังนี้ความเป็นมา
ของดัชนีชี้วัดความสุข 
 2.1 ความเป็นมาของดัชนีชี้วัดความสุข 
 นภดล กรรณิกา และคณะ (ออนไลน์. 2550) ได้ท าการศึกษาโดยท าการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการวัดความสุข พบพัฒนาการของการวัดและดัชนีชี้วัดความสุขมากขึ้นตามล าดับเริ่มต้นจากปี 1930 - 
1940 มีการเริมใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ในการวัดความอยู่ดีกิน
ดีของประชาชนในขณะทีปี 1970 โดยประมาณ กษัตริย์ราชอาณาจักรภูฏานประกาศวาพระองค์เน้นที่ความสุข
ของมวลรวมประชาชาติ (Gross Natio  ่ nal Happiness : GHN) มากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ในการวัดความอยู่ดีกินดีและสงบสุขในหมู่พสกนิกรของพระองค์ ต่อมาในปี 1990 ได้มีนักเศรษฐศาสตร์ชาว



15 

 

ปากีสถาน (Mahbub UI Haq) โดยการสนับสนุนของสหประชาชาติ (UN) ได้เพิมตัวแปรเข้าไปในการท าดัชนี
ความสุข ได้แก่ การวัดค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index : HDI) ผ่านทางดัชนีด้าน
อายุคาดการณ์เฉลี่ยของคนภายในประเทศ ความรู้ (อัตราการรู้หนังสือในผู้ใหญ่ และจ านวนปี เฉลี่ยอยู่ใน
โรงเรียน)และรายได้ (วัดรายได้เฉลี่ยต่อหัว)  
 ในปี 1994 - 1999 ได้มีการสร้างดัชนีความอยู่ดีมีสุข (Well - being Index : WBI)ที่ประกอบไปด้วย
สองกลุ่มปัจจัย ได้แก่ ดัชนีความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ (Human Well - being Index :HWI) และดัชนีความ
เป็นอยู่ที่ดีของระบบนิเวศ (Ecosystem Well - being Index : EW  ่ I) ในกลุ่มปัจจัยแรก ประกอบด้วย 
สุขภาพของประชากร สภาพเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมการเมืองการปกครองและความ
เสมอภาคของคนในสังคม ขณะทีกลุ่มปัจจัยทีสองประกอบด้วยการบริหารจัดการและจัดสรรทีดิน น้ า  อากาศ 
พืชพันธ์สัตว์ป่า และการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในปี 2006 พบว่า สถาบันวิจัยเอกชนทีจัดอันดับวาทกรรมชุด ดัชนี โลกแห่งความสุข(New 
Economic Foundation : NEF) เผยแพร่ผลการวัดความสุขของประชาชนใน 178 ประเทศทั่วโลก โดยมีกลุ่ม
ปัจจัยต่าง ๆ จากหลากหลายองค์กรระหว่างประเทศน ามาประกอบกันในสมการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความ
พึงพอใจในชีวิต อายุคาดการณ์เฉลี่ย ของคนภายในประเทศ และการบริหารจัดการระบบนิเวศและทรัพยากร 
ล่าสุดเป็นรายงานผลส ารวจของมหาวิทยาลัยไลเคสเตอร์(Leicester) โดยมีกลุ่มปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
ชีวิต  (Satisfaction With Life : SWL)อายุคาดการณ์ เฉลี่ ยของคนภายในประเทศ รายได้มวลรวม
ภายในประเทศต่อหัว และการเข้าถึงระบบการศึกษา 
 ในประเทศไทย อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2547 : 65) ประธานศูนย์คุณธรรมกล่าวว่า การ
ศึกษาวิจัยค้นหาดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวม (GNH) ไม่ใช่เรืองใหม่ส าหรับคนไทยเพราะมีการน าหลักการวัด
ความสุขมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศนานนับสิบปี แล้วโดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 8 และในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ก็มีการกล่าวถึงสังคมทีมีความสุขอย่างยั่งยืน การวัดความสุข
ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากค าว่า“ความสุข” มีความหมายหลายมิติ และยังไม่มีค านิยามใดทีสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับ
อย่างสากลแท้จริง จึงขึ้นอยู่กับการนิยามของผู้ศึกษาและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยว่าให้ค านิยาม
ว่าความสุขหมายถึงอะไร วัดได้หรือไม่สามารถศึกษาวิจัยด้วยวิธีใดบ้าง 
 ส าหรับข้อตกลงเบื้องต้นของการนิยามความสุขทีถูกศึกษาโดยส านักวิจัยก าหนดไว้คือ ประการแรก
ความสุขของคนเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพียงแต่มากหรือน้อย ช้าหรือเร็วเท่านั้นประการที่สอง การวัด
ความสุขในการศึกษาวิจัยโครงการนี้มุ่งเน้นเป้าหมายอยู่ที่การวัดความสุขมวล รวมของคนภายในประเทศ 
(Gross Domestic Happiness : GDH) โดยผ่านการวัดเพ่ือพยากรณ์ความสุขของปัจเจกบุคคล ขึ้นมาทีละชั้น
สู่ความสุขของคนไทยระดับชุมชน อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 
 วัชรี พุ่มทอง และตฤตณัย นพคุณ (2550 : 62) ได้กล่าวถึง ความเป็นมาของดัชนีชี้วัดความสุขของ
ภาครัฐและภาคีพัฒนา มีจุดเริมต้นจากการศึกษาทบทวนดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความสุขจากหลายหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งสามารถสรุปให้เห็นถึงกรอบแนวคิดนิยาม และองค์ประกอบเด่น ๆ ของดัชนีชี้
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วัดการพัฒนาต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่จุดเปลี่ยนการประเมินผลการพัฒนาดัชนีเชิงบูรณาการ คือ ดัชนีชี้วัดการพัฒนา 
ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญของการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ เนืองจากเป็นเครื่องมือที่สามารถ
บ่งชี้สถานะของประเทศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ก าหนดนโยบายสาธารณะทีสอดคล้องกับ
สถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและยังเป็นเครื่องมือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้
มุ่งเน้นการวัดความส าเร็จของการพัฒนา ด้วยการมองไปทีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ตัวชี้วัดการ
พัฒนาทีรู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ(Gross Domestic Product : GDP) 
อย่างไรก็ตามแนวคิดการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 8 และ 9 โดยทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่การให้ความส าคัญกับการท าให้คนมีความ
อยู่ดีมีสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่าที่จะยึดการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
(GDP) เป็นเป้าหมายหลักอย่างเดียวจากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานและภาคีที่
เกี่ยวข้องได้ปรับเปลี่ยนมุมมองหรือแนวคิดในการสร้างเครื่องมือชี้วัดการพัฒนาประเทศไปสู่มุมมองของการ
พัฒนาในเชิงบูรณาการมากขึ้น โดยสามารถแบ่งดัชนีชี้วัดความสุขเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ประกอบด้วย 
   1. ตัวชี้วัดความสุขของภาครัฐซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
   2. ความสุขในระดับพ้ืนที่ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 สุพรรณี ไชยอ าพร และคมพล สุวรรณกูฏ (2550 : 118) ได้กล่าวถึง ดัชนีชี้วัดความสุขที่มีอิทธิพลต่อ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ดัชนีชี้วัดของส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งได้มีก ารผสมผสาน
แนวความคิดตะวันออกมาใช้แต่ยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง เช่น ไม่ครอบคลุมถึง
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มรักร่วมเพศ ฯลฯ อีกทั้งยังไม่ครอบคลุมมิติความมันคงของมนุษย์ทีแตกต่าง
หลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น ยังไม่สะท้อนตัวชี้วัดความอบอุ่นของครอบครัวทีสอดคล้องกับวิถีการด าเนิน
ชีวิตในสังคมวัฒนธรรมไทยปัจจุบัน  
 ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ (2554 : 140) ได้กล่าวถึง ความเป็นมาของแนวคิดในการวัดความสุขของ
สหประชาชาติ (Gross National Happiness : GNH) มีความครอบคลุมและมีแนวคิดทีเป็นองค์รวม ต้องการ
วัดความสุขโดยตรงและให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางจิตใจควบคู่ไปกับความเจริญทางวัตถุ อดีตพระราชา
แห่งภูฏาน (King JigmeSingyeWangchuck) ได้กล่าวถึงดัชนีชี้วัดความสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 แต่แนวคิดนี้
ยากแก่การจัดท าหรือตีค่าออกมาเป็นตัวเลขเหมือนดัชนีชี้วัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) 
ซึ่งเป็นมูลค่าสินค้าและบริการ ปัจจุบันจึงยังไม่มีดัชนีทีวัดความสุขออกมาเป็นตัวเลขที่สามารถเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศได ้
 คณะท างานสุขภาพคนไทย (ออนไลน์. 2554) ได้น าเสนอถึง ดัชนีวัดความสุขเริมได้รับความสนใจเพ่ิม
มากขึ้นในต่างประเทศได้มีการกล่าวถึงดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness : 
GNH) ของประเทศภูฏาน และดัชนีโลกแห่งความสุข (Happy Planet Index :HPI) พัฒนาโดยมูลนิธิเศรษฐกิจ
ใหม่ (New Economics Foundation) ดัชนีของสองส านักมีความเหมือนกันในการตระหนักถึงจริยธรรม และ
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การบริ โภคทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมส่วนตัวชี้วัดทีต่างกันคือ ดัชนีโลกแห่งความสุขใช้ความยืนยาว
ของชีวิตและความพอใจในชีวิตเป็นการวัดความสุข แต่ความสุขมวลรวมประชาชาติ ใช้การพึงพาตนเองทาง
เศรษฐกิจ การสิงเสริมวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล เป็นตัวชี้วัดด้วย เมือใช้ดัชนีโลกแห่งความสุขมาวัดประเทศ
ต่าง ๆ178 ประเทศท่ัวโลก ในปี 2549 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่32 
 สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ (ออนไลน์. 2555) ได้ท าการศึกษาดัชนีความสุข มองจากระดับล่าง(Happiness 
Index From the Bottom) โดยกล่าวถึง ความสนใจเรืองนโยบายการพัฒนาประเทศทีเรียกวา “ความสุขมวล
รวมประชาชาติ” (Gross National Happines  ่ s : GNH) ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุกแห่ง
ภูฏาน ถือเป็นปรัชญาในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ประชาชน มีความสุขและความพึงพอใจมากกวาวัดการ
พัฒนาด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ และเป็นข้อสรุปจากบทเรียนความผิดพลาดในการพัฒนาของโลกใน
รอบ 50 ปี ที่ผ่านมา ที่เห็นว่าประเทศจ านวนมากเข้าใจว่าการพัฒนาคือ การแสวงหาความส าเร็จทางวัตถุเพียง
อย่างเดียว ประเทศเหล่านี้ได้แลกความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจกับการสูญเสียวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมที่ดี
ทางธรรมชาติ และเอกลักษณ์ของชาติ ประชาชนจึงไม่ได้มีความสุขที่แท้จริง ภูฏาน จึงต้องการที่จะพัฒนา
ประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยไม่ท าลายสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศ หลักการส าคัญ4 
ประการของนโยบายดังกล่าวคือ 
   1. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  
   2. การอนุรักษ์สิงแวดล้อม 
   3. การส่งเสริมวัฒนธรรม 
   4. ธรรมรัฐ 
 กระแสการวิพากษ์ ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product : GDP) ยังเกิดขึ้นใน
ประเทศแคนาดา โดยชี้ให้เห็นว่า ผลผลิตมวลรวมของประชาชาตินั้นยังมีความคับแคบไม่สามารถน าเสนอ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศแคนาดาอย่างแท้จริงได้ เช่น การถดถอยของสิ่งแวดล้อม ช่องว่างระหว่างคน
รวยและคนจน การแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างเรื้อรังความล้มเหลวในการพัฒนาวิถีชีวิตของชนพ้ืนเมือง ฯ 
นอกจากนี้ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ ยังมีข้อจ ากัดเพราะไม่สามารถแยกให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ให้
ประโยชน์ และก่อให้เกิดโทษต่อความอยู่ดีมีสุข แต่กิจกรรมทุกอยางถือว่าก่อให้ผลต่อรายได้ประชาชาติ
เช่นเดียวกัน จึงได้เสนอการวัดความอยู่ดีมีสุขของประเทศแคนาดา (Canada Index of Well Being)  ่ โดย
ค านึงถึงกิจกรรมที่ให้ประโยชน์เป็นทรัพย์สิน และกิจกรรมทีก่อผลกระทบเป็นต้นทุน ได้แก่ แยกกิจกรรมที่ดี
และไม่ดีออกจากกัน ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ (เช่นงานอาสาสมัคร เป็นสินค้าสาธารณะ และงานที่
ก่อให้เกิดความเครียดเป็นต้นทุนทางสังคม) ก าหนดค่า นิยมในเรื่องความส าเร็จของการศึกษาการเรียนรู้แต่วัย
เด็ก ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในมนุษย์ สิ่งแวดล้อมที่สะอาดความเข้าถึงบริการทางสังคมและ
สุขภาพอย่างเท่าเทียมกันและกระตุ้นให้เกิดความสมดุลระหว่างการลงทุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการ
บ าบัดความเจ็บป่วยมีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของประเทศแคนาดา โดยเริ่ม 
ทดลองพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขของชุมชน ทีเรียกว่า ดัชนีชี้วัดความสุขของชุมชน (The Genuine Progress 
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Index : GPI) (GPI Atlantic. Online.2007) โดยน าเสนอองค์ประกอบของดัชนีความสุข เรียกว่า Nova 
Scotia GPI Components จ านวน5 องค์ประกอบคือ การใช้เวลา (Time Use) มาตรฐานการครองชีพ 
(Living Standards) ทุนทางธรรมชาติ(Natural Capital) ผลกระทบของสิงแวดล้อมจากพฤติกรรมของมนุษย์ 
(Human Impact on the Environment) ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรบุคคล (Human and Social 
Capital) ซึงองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน มีดัชนีชี้วัดจ านวน 20 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
   1. การใช้เวลา (Time Use) ประกอบด้วย ดัชนีมูลค่าจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานอาสาสมัคร
งานในครัวเรือน และเวลาวาง 
   2. มาตรฐานการครองชีพ (Living Standards) ประกอบด้วย ดัชนีรายได้และการกระจาย
รายได้ความปลอดภัยในทรัพย์สิน และ ความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ 
   3. ทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital) ประกอบด้วย ดัชนีเกี่ยวกับคุณภาพดิน คุณภาพ
การเกษตร ป่าไม้ ประมงและเหมืองแร่ พลังงาน อากาศ น้ า 
   4. ผลกระทบของสิงแวดล้อมจากพฤติกรรมของมนุษย์  (Human Impact on the 
Environment) ประกอบด้วย ดัชนีเรืองการกาจัดของเสีย รอยเท้านิเวศน์ การรั่วไหลของก๊าซจากปฏิกิริยา
เรือนกระจกและการคมนาคมขนส่ง 
   5. ทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรบุคคล (Human and Social Capital) ประกอบด้วย
ดัชนี สุขภาพประชากร ต้นทุนจากอาชญากรรม และการเข้าถึงการศึกษาในเมืองนิวฟันด์แลนด์ 
(Newfoundland) และแลบราดอร์ (Labrodor) ประเทศแคนาดาโดย อัลตันโฮลเล็ตต์ และดวงเมย์ (Alton 
Hollett and Doug May. Online.2004) ได้กล่าวว่า ชุมชน ได้ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ไว้ว่า ต้องการให้คนใน
ชุมชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา มีอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชน ประชากรพ่ึงตนเองได้ มีพร้อมในการเรียนรู้มี
ศักยภาพ และความสามารถ มีการพ่ึงพาอาศัยกันระหว่างชุมชนอย่างยั่งยืนในภูมิภาค (Our vision for 
Newfoundland and Labra dor is of a Healthy, Educated, Distinctive, Self-Reliant and 
Prosperous People Iiving in Vibrant, Supportive Communities Within Sustainable Regions) และ
รัฐบาลได้น าข้อเสนอเหล่านั้นมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม โดยเชิญผู้เชียวชาญจากมหาวิทยาลัยมา
ด าเนินการร่วมด้วย ท าให้ได้เข้าร่วมกระบวนการนี้การท างานเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลและปัจจัยชี้วัดจาก
ชุมชนต่าง ๆ ราว 400 ชุมชนในเมืองนิวฟันด์แลนด์ (Newfoundland) และแลบราดอร์ (Labrodor) เขต
ท้องถิ่น 80 เขต เขตเศรษฐกิจ20 เขต กองเลขาจากเมืองใหญ่ 6 แห่ง ภูมิภาคต่าง ๆ กรรมการสาธารสุข 
กรรมการโรงเรียนฯลฯข้อค้นพบส าคัญจากการท างาน คือ หนทางสู่ความอยู่ดีมีสุข (Well Being) คือ การท า
บัญชีข้อมูลชุมชน (Community Accounts) ข้อมูลชุมชนที่จัดท าขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม 
ทั้งรัฐบาล เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการฯ และสิ่งส าคัญชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การช่วยให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูล
เหล่านี้ และรู้จักสถานะของชุมชน โดยเรียนรู้จากข้อมูลบัญชีข้อมูลชุมชน รวมสอนให้ชุมชนรู้วิธีเก็บข้อมูล
ชุมชนของตนเอง ได้ช่วยให้ชุมชนเกิดความรู้และจัดการความรู้ให้เกิดความอยู่ดีมีสุข โรนัลด์ โคลแมน 
(Ronald Coleman. 2007 : 14  ่ 1 - 145) บัญชีข้อมูลชุมชนเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดข้อมูลสารสนเทศ และความรู้
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ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ จากการศึกษาพบว่าบัญชีข้อมูลชุมชนมีหลายบัญชี เช่น บัญชีการบริโภค บัญชี
รายได้ บัญชีสุขภาพ บัญชีเกี่ยวกับสังคมบัญชีแรงงานในตลาด บัญชีผลผลิต บัญชีประชากร บัญชีการศึกษา 
บัญชีทรัพยากร และทรัพย์สินบัญชีสิงแวดล้อม แต่บัญชีทั้งหมดนี้มุ่งสู่การสร้างความอยู่ดีมีสุขของชุมชน ผล
การท างานได้ข้อค้นพบดัชนีชี้วัดความสุข (Well Being Indicators) จ านวนมาก และชุมชนได้ร่วมพิจารณาว่า
องค์ประกอบข้อใดเข้ากับชุมชนของตน ดัชนีชี้วัดความสุขเหล่านี้ได้แก่ จ านวนประชากร ความคาดหวังใน
อายุขัย การมีสุขอนามัยทีดี อัตราการพึงตนเองได้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รายได้ต่อหัวรายได้เฉลี่ยของสามี
และภรรยาในครอบครัว การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมด้านแรงงาน มีการประกันการจ้างงาน การเปลี่ยนแปลง
ประชากร อัตราการอพยพโยกย้าย ผลสะท้อนจากการท าบัญชีชุมชนได้รับการตอบรับอย่างดี ทั้งหน่วยงาน
ระดับชาติและท้องถิ่น รวมถึงประชาชนธรรมดาคนหนึ่งกล่าวว่า ขณะนี้เราสามารถรู้ว่าเราจะท าอะไร และจะ
เปรียบเทียบกับผู้อ่ืนได้อย่างไร บัญชีชุมชนเป็นสิ่งจ าเป็น ที่ท าให้เรารู้จักตนเองว่าจะไปไหน เป็นบัญชีพ้ืนฐานที่
ใช้ในการวางแผนเป็นเครื่องมือที่วิเศษและภูมิใจที่มีเครื่องมือนี้ 
 ปรากฏการณ์ข้างต้นได้เปิดเผยในการประชุมนานาชาติความสุขมวลรวมประชาชาติครั้งที่ 2 เรื่องคิด
ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนา : จากวิถีท้องถิ่นสู่ความอยู่ดีมีสุขของโลก จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ 
แอนติโกนิช โนวาสโกเทีย ประเทศแคนาดา เมื่อเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2548 กล่าวส าหรับประเทศไทย 
กระแสความเคลื่อนไหวเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ถือได้
เป็นประเด็นการสนทนาร่วมสมัยกับกระแสความอยู่ดีมีสุข เพราะมุ่งเป้าหมายแห่งความพอดี พอเพียง และ
ความสุข แทนการมุ่งแก้ปัญหาความยากจน การเพ่ิมรายได้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นมิติการ
พัฒนาเพียงมิติเดียวรัฐบาลยุค พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีคนที24 ของไทย ได้ให้สัมภาษณ์ต่อ
สื่อมวลชนไปยังพ่ีน้องประชาชนทั่วประเทศ เมื่อวันที่1 ตุลาคม 2549 มีความตอนหนึ่งว่า“จะยึดหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้ คงไม่ได้มุ่งในเรืองของตัวเลขจี
ดีพีมากนัก แต่จะดูในตัวทีวัดความผาสุกของพีน้องประชาชนมากกว่า” และแม้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย” ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) มีใจความส าคัญว่า การพัฒนาความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทยพัฒนามาจากแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญ 3 ประการคือ1) การปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 2) การพัฒนาแบบบรูณาการเป็นองค์รวมที่ยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และ 3) “วิสัยทัศน์
ประเทศไทย” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่10 ซึงได้จากการระดมความคิดของประชาชนในทุกภาคส่วน คือ มุ่ง
พัฒนาประเทศไทยสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) โดยมีหลักการพัฒนา
ว่า แนวคิด “ความสุข” หรือ “ความอยูเย็นเป็นสุข” เป็นค่านิยมร่วมของการด ารงชีวิต ทั้งนี้ ได้แบ่งดัชนีชี้วัด
ความอยู่เย็นเป็นสุขออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับสังคมไทย 2) ระดับชุมชน 3) ระดับครอบครัว/บุคคล ทั้งนี้
“ความอยู่เย็นเป็นสุข” หมายถึง “ความพอใจในการด าเนินวิถีชีวิตของคนทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กันได้ถูกต้องและดีงาม มีดุลยภาพ น าไปสู่ การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับธรรมชาติและสิงแวดล้อมภายใต้ระบบบริหารการจัดการ



20 

 

ที่เป็นธรรม” องค์ประกอบ 5 ประการของความอยู่เย็นเป็นสุข คือ1) คนไทยมีสุขภาวะทีดี 2) ความสามารถใน
การประกอบอาชีพ มีรายได้และหลักประกนความมั่นคง ในชีวิต 3) ครอบครัวอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความ
อบอุ่นและมีสัมพันธภาพทีดี 4) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 5) มีสิทธิเสรีภาพ เคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันอย่างไรก็ตาม แนวคิดเกี่ยวกับความสุขที่กล่าวข้างต้น ก็มีความหมายกว้าง
มากไม่สามารถใช้ให้เหมาะกับบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ แต่ละระดับ การพัฒนาดัชนีความสุขในประเทศไทย 
จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาค้นคว้า และเปรียบเทียบกับการพัฒนาดัชนีชีวัดความอยู่ดีมีสุข
ภายในประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ด้วยต่อมาได้เกิดความเคลื่อนไหวเรืองการสร้างดัชนีชี้วัดความสุขของ
ชุมชนภาคกลางในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2549 โดยชุมชนกวา 140 ชุมชน ใน 8 จังหวัดภาคกลาง ได้ช่วยกัน
นิยามความสุขและสร้างความสุขที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน กลุ่มคนเหล่านี้ได้น าเสนอว่า ความสุขของ
พวกเขานั้นพิจารณาจากอะไรได้บ้าง และมีกระบวนการอย่างไรในการเข้าถึงความสุขเหล่านั้นความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มคนเหล่านี้ จึงถือได้ว่าเป็นประเด็นร่วมสมัย ที่ช่วยให้เกิดการเริ่มต้นถกเถียง ค้นคว้าความสุขจากทัศนะ
ของชาวบ้านต่อไป 
 จากการศึกษาข้างต้น ท าให้ทราบได้ถึงความเป็นมาของการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขทั้งภายในและ
นอกประเทศ เพ่ือให้เห็นถึงความเป็นมาของการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุข มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศในปัจจุบัน และการพัฒนาเป็นไปตามสภาพความเป็นอยู่ ท้องถิ่นระดับความส าคัญของพ้ืนที่ 

2.2 แนวทางการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุข 
 จากการศึกษา นักการศึกษา นักวิชาการ หลายท่านได้ด าเนินการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขโดยมีแนว
ทางการพัฒนาดัชนีชี+วัดความสุข ดังนี้ 
 ไวท์ (White. 2007 : 17) นักจิตวิทยาสังคมแห่งมหาวิทยาลัยไลเคสเตอร์ (Leicester) ได้จัดท าดัชนีชี้
วัดความสุข (Satisfaction With Life Scale : SWL) โดยอาศัยการส ารวจความรู้สึกของประชาชนซึ่งใช้
ประโยชน์ได้ค่อนข้างดี จากการวัดผลลัพธ์ (Outcome) แทนการวัดที่ปัจจัยต่าง ๆที่อาจน าไปสู่ความสุข 
(Input) โดยการสอบถามความรู้สึกของประชาชนตามวิธีการวัด (SubjectivejWellbeing : SWB) ของ
ศาสตราจารย์ อิลด ไดน์เนอร์ (En Diener) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยอิลิน(Illinois) ผู้บุกเบิกการศึกษา
ความสุขคนส าคัญ 
 วีนโฮเวน (Veenhoven. 2007 : 1) นักสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคมแห่งมหาวิทยาลัยอิราสมาส 
รอทเทอดาม (ErasmasRooterdam) ที่ได้ท าการวัดความสุขทีผลลัพธ์ ซึงมาจากข้อมูลความรู้สึกความสุขของ
ประชาชนคูณด้วยอายุขัยเฉลี่ยของประชากร เป็นดัชนีที่วัดจ านวนปี ที่ประชากรมีความสุขได้ (Happy Life 
Years) 
 นภดล กรรณิกา และคณะ (ออนไลน์. 2550) กล่าวถึงตัวชี้วัดความสุขมวลรวมของประชาชน
ภายในประเทศทีส านักวิจัยแอแบคโพลล์ได้รวบรวมและศึกษาเป็นประจ าทุกเดือนประกอบไปด้วย 
   1. สภาพแวดล้อมทีพักอาศัยและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณูปโภค 
   2. บรรยากาศของคนในชุมชนทีพักอาศัย 
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   3. สภาพความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
   4. ความสุขทางกาย สุขภาพกาย 
   5. ความสุขทางใจ สุขภาพใจ 
   6. ความพึงพอใจต่อหน้าทีและการท างาน 
   7. สภาวะเศรษฐกิจแบบการค้าเสรีและทุนนิยม 
   8. หลักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
   9. หลักธรรมาภิบาล 
   10. การศึกษา 
   11. ธรรมชาติและการจัดสรรทรัพยากร 
   12. วัฒนธรรมประเพณีไทย  
   13. กระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคม 
   14. สถานการณ์ปัจจุบันและภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
 สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ (ออนไลน์. 2555) ได้ท าการศึกษาดัชนีความสุข มองจากระดับล่างจากชุมชนภาค
กลาง ซึงประกอบด้วย 8 จังหวัดคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุพรรณบุรีสิงห์บุรี อ่างทอง กาญจนบุรี 
นนทบุรีและกรุงเทพฯ มีจ านวน 140 ชุมชนเข้าร่วมพัฒนาแนวคิดและกระบวนการการสร้างความสุข โดยใช้
เวลาทดลองพัฒนาดัชนีความสุข 2 ปี จากปี พ.ศ. 2548 – 2549การศึกษาดัชนีความสุขของภาคกลาง ได้
สังเคราะห์จากโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนเป็นสุข ภายใต้การสนับสนุนของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกระบวนการท างานมุ่งไปที่ค้นหานิยามของความสุขในแต่ละ
ชุมชนในปี แรก และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาไปสู่ความสุขตามทีแต่ละชุมชนก าหนดไว้ในปี ที่สอง ซึ่ง
แนวทางพัฒนา ดัชนีชี้วัดความสุข แบ่งออกเป็น 

1. ดัชนีชี้วัดความสุขของชาวบ้าน (Index) ประกอบด้วย 
   1) ความสามารถในการจัดการการเงินของตนเองได้ 
   2) สุขภาพทางกายทีดี 
   3) มีการอนุรักษ์สิงแวดล้อม 
   4) ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
   5) คนในชุมชนมีความสามัคคีในทุก ๆ ด้าน 
   6) เกิดกลุ่มท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   7) เกิดการฟื้นฟูแนวคิด ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดทางศาสนา 
   8) มีเครือข่ายทางสังคมต่างหมู่บ้านต่างพ้ืนที ่

 2. ดัชนีชี้วัดความสามารถในการจัดการการเงินแต่ละระดับ ประกอบด้วย 
   1) ตัวชี้วัดระดับบุคคล 
    (1) การลดจ านวนหนี้ 
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    (2) มีการวางแผนการใช้จ่าย 
    (3) สามารถประนอมหนี้ 
    (4) ลดค่าใช้จ่ายในการส่งหนี้ 
    (5) มีการท าบัญชีครัวเรือน 
    (6) มีการท าบัญชีต้นทุน 
    (7) การลดรายจ่ายในต้นทุนการผลิต 
    (8) การลดรายจ่ายในการบริโภค 
    (9) มีการเก็บออม  
   2) ตัวชี้วัดระดับชุมชน 
    (1) เกิดกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิก 
   3) ตัวชี้วัดระดับเครือข่าย 
    (1) เกิดกลุ่มจัดการการเงิน 
    (2) เกิดระบบสวัสดิการต่อผู้ยากไร้ทียุติธรรม 
    (3) เกิดเครือข่ายการจัดการการเงิน 
 3. ดัชนีชี้วัดความสุข จากปัจจัยหลาย ๆ ประการ ดังนี้ 
   1) ลักษณะชุมชน 
   2) กระบวนการและเครื่องมือในการท างานร่วมกับชุมชน จ าแนกไปตามวัตถุประสงค์และ
ระดับที่ใช้ รวมไปถึงกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน แบบฟอร์มโครงการที่เสนอขอ
งบประมาณในการพัฒนาแผนการท างานของแกนน า ผู้ประสานงาน หัวหน้าโซนและการประชุมประจ า เดือน 
เครื่องมือในการท างาน 4 ลักษณะ เพ่ือมุ่งเป้าหมายไปสู่การลดรายจ่ายหรือสร้างรายได้ หรือลดหนี้คือ 
    (1) การจัดท าเวทีเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และหนทางดับ
ทุกข์ (เรียกว่าอริยสัจตามหลักพุทธศาสนา) 
    (2) การประชุมประจ าเดือน 
    (3) แบบส ารวจข้อมูล 
    (4) แบบฟอร์มการของบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมไปสู่การลดหนี้สิน หรือลดรายจ่าย
หรือสร้างรายได ้
 อนุชาติ พวงส าลี และอรทัย อาจอ า (2539 : 79) ได้กล่าวถึง เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมที่สภา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งอาเซียนและแปซิฟิค (Escap) ได้กล่าวถึงรายละเอียดของเครื่องชี้วัดแต่ละชนิด     
โดยเสนอเครื่องชี้วัดมี 3 กลุ่ม คือ 

   1. เครื่องชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ และผลผลิต
มวลรวมประชาชาติ 
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   2. เครื่องชี้วัดทางสังคมทีเป็นวัตถุวิสัย (Objective Social Indicators) ประกอบด้วย  
    1) สุขภาพ/โภชนาการ 
   2) การศึกษา/การเรียนรู้ 
   3) ที่อยูอ่าศัยและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
   4) ชีวิตการท างาน 
   5) หลักประกนทางสังคม  
   6) ความปลอดภัยส่วนบุคคลและความยุติธรรม  
   7) การใช้เวลาวางและการใช้เวลา  
   8) การมีส่วนร่วมทางสังคม 
   9) เสรีภาพของมนุษย์ 

  3. เครื่องชี้วัดทางสังคมทีเป็นจิตวิสัย (Subjective Social Indicators) ประกอบด้วยข้อมูล
เกี่ยวกับปฏิกิริยาของบุคคลและการรับรู้ ซึงถือว่าเป็นคุณภาพชีวิต ระดับการรับรู้เกี่ยวกับความสุขความพึง
พอใจในชีวิตเกี่ยวกับ 
   1) การท างาน 
   2) ชีวิตครอบครัว 
   3) รายได ้
   4) ที่อยู่อาศัย  
   5) สุขภาพ 
   6) สิงแวดล้อม 
   7) การใช้เวลาวาง  
   8) รัฐบาล 
 ทั้งนี้ได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับเครื่องชี้วัดคุณภาพชี้วัด และสังคม โดยประมวล ได้ดังนี้ 

  1. เครื่องชี้วัดทางสังคม (ครอบครัว ชุมชน) 
   สาระส าคัญในกลุ่มนี้ คือ สิ่งที่จะท าให้เกิดความกลมกลืนและความเจริญก้าวหน้าในสังคม 
เครื่องชี้วัดในกลุ่มนี้คือ 
   1) ขนาดบ้านเรือน สภาพบ้านเรือน 
   2) รูปแบบของครอบครัว ความสัมพันธ์อันดีในหมู่ญาติ 
   3) ความม่ังคงของบุคคล ครอบครัวและสังคม  
   4) คุณภาพของชีวิตครอบครัว 
   5) การเข้าถึงบริการวางแผนครอบครัวของคู่สมรสทีเต็มใจรับบริการ 
   6) กระบวนการทางสังคม 
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   7) เสรีภาพในการเลือกและตัดสินใจ 
   8) ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
   9) ความมันคงปลอดภัย อุบัติเหตุจากการท างาน  
   10) สภาพการท างานในโรงงาน ความขัดแย้ง 
   11) บริการทางสังคม การคมนาคม สวัสดิการสังคม 
   12) การใช้เวลาวาง นันทนาการ โอกาสในการสร้างสรรค์พัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
   13) การเข้าถึงวัฒนธรรมและชีวิตทีมีคุณค่า 
   14) การเข้าสังคม 
   15) การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม การเลื่อนชั้นทางสังคม 
   16) เสรีภาพของมนุษยชน จุดมุ่งหมายของชีวิต 
   17) การเลือกรับเทคโนโลยีทีเหมาะสม 

  2. เครื่องชี้วัดทางด้านการศึกษา 
   1) การได้มาซึงความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประชาชน 
   2) การอ่านออก เขียนได้ การอ่านหนังสือพิมพ์ต่อวัน 
   3) อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ 
   4) ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่อยู่ในโรงเรียน  ่ 
   5) จ านวนเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียน 
   6) โอกาสทางการศึกษา 
   7) ร้อยละของคนท่ีลาออกจากการเรียนระดับต่าง ๆ 
   8) การกระจายบริการทางการศึกษา 
   9) จ านวนผู้จบชั้นประถมศึกษา เปอร์เซ็นต์ผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
   10) อัตราส่วนการลงทะเบียนในระดับมัธยมศึกษา 
   11) จ านวนผู้ตกซ้ าชั้น/ผู้ลงทะเบียนเรียน 
   12) อัตราส่วนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนในช่วงอายุเดียวกน  ั 
   13) ค่าใช้จ่ายของรัฐเกี่ยวกับการศึกษา  

  3. เครื่องชี้วัดทางด้านสาธารณสุข 
    1) โภชนาการ อาหารเสริม อาหาร อากาศ น้ าบริสุทธิ์ 
    2 )ความสะดวกในการรักษาพยาบาล บริการด้านสุขภาพ 
    3) การมีที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม 
    4) สุขภาพแข็งแรง มีความกระปรี้กระเปร่า เจ็บป่วยไม่บ่อยครั้ง 
    5) อายุขัยเฉลี่ย 
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    6) การตาย อุบัติภัย ลดอัตราการตายของเด็กแรกเกิด 
    7) การปลอดจากเอดส์ และโรคที่เก่ียวข้องกับเอดส์  
    8) การป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม 
    9) การมีสุขภาพจิตดี 
    10) สารอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน  

  4. เครื่องชี้วัดทางด้านสิ่งแวดล้อม 
    1) การกระจายที่อยู่อาศัย 
   2) สภาพแวดล้อมธรรมชาติ 
   3) การมีสิงแวดล้อมทีถูกสุขลักษณะ 
   4) การมีน าสะอาดใช้ 
   5) คุณภาพของอากาศ 
   6) การมีความพร้อมในการป้องกนแก้ไขภัยพิบัติ  

  5. เครื่องชี้วัดด้านความมันคงของชีวิต  
   1) ความมันคงด้านเศรษฐกิจ 
   2) ความมันคงด้านอาหาร  
   3) ความมันคงด้านสุขภาพ  
   4) ความมันคงด้านสิ่งแวดล้อม 
   5) ความมันคงของบุคคล  
   6) ความมันคงของชุมชนและครอบครัว  
   7) ความมันคงทางด้านการเมือง  

  6. เครื่องชี้วัดทางด้านการเมืองการปกครอง 
   1) การกระจายอ านาจการบริหาร 
   2) การลงคะแนนเลือกตั้ง 
   3) การมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย 
   4) การจัดตั้งองค์กรชุมชน 
 ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์ (2549 : 6) ได้กล่าวถึงความสุขมวลรวมประชาชาติ (GrossNational 
Happiness : GNH) เป็นพระราโชบายของกษัตริย์จิกเม ชิงเย วังชุก แห่งภูฏาน ที่รัฐบาลภูฏานได้น ามาเป็น
นโยบายหลักในการบริ หารประเทศ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการได้แก่ 
  1. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมอย่างยั่งยืนเท่าเทียมและพึงตนเอง 
  2. มุ่งเน้นอนุรักษ์และเสริมสร้างวัฒนธรรมพื้นถ่ินทีน่าภาคภูมิใจ 
  3. การอนุรักษ์และเสริมสร้างวัฒนธรรมพื้นถ่ินทีน่าภาคภูมิใจ  
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4. การส่งเสริมหลักธรรมภิบาลหรือการปกครองบ้านเมืองทีดี  
    1). การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมอย่างยั่งยืนและเสมอภาค  การพัฒนาเศรษฐกิจ
จะต้องกระท าไปตามแนว “ทางสายกลาง” โดยน าเอาปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมและปัจจัยทางด้านจิตใจในส่วน
ลึกของประชาชนเข้ามาพิจารณาประกอบด้วยเพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเป็นไปอย่างยั่งยืนและเสมอภาค 
บนพ้ืนฐานของสังคมที่เคารพประชาชนและวัฒนธรรมของตนเองถ้าการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นท าให้คนรวยรวย
ขึ้น คนจนจนลง การเข้าถึงทรัพยากรของประชาชนเป็นไปอย่างไม่เสมอภาค การพัฒนานั้นไม่สอดคล้องกบ
หลัก “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” หรือถ้าการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเพ่ือมุ่งประโยชน์ของคนปัจจุบันเป็นหลัก 
มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง โดยมิได้ค านึงถึงอนาคตระยะยาวของคนในรุ่นต่อๆ ไป การพัฒนานั้นไม่
สอดคล้องกับหลัก “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” หลักการข้อนี้ภูฏานได้แสดงให้โลกเห็นเป็นแบบอย่างโดย
ประชาชนส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อย แต่มีความสุขในชีวิตมากเป็นระบบเศรษฐกิจ
แบบ “พอเพียง” 
    2). การอนุรักษ์สิงแวดล้อม การอนุรักษ์สิงแวดล้อมให้หลักประกันที่ว่า การพัฒนาใด 
ๆ ไม่ว่าจะมาจากรัฐบาลหรือภาคเอกชน หรือประเพณีท้องถิ่น หรือจากปัจเจกบุคคล จะต้องไม่ท าลายความ
สมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ชาวโลกจ าเป็นจะต้องรับรู้ว่า โลกทีเราอาศัยอยู่นี้มีสถานะเป็น “ชีวภาพที่
อาจตายได้” (Mortal Organism) จ าเป็นจะต้องได้รับการบ ารุงเลี้ยงและปกป้อง ภูฏานได้รับการยกย่องจาก
สหประชาชาติวา เป็นประเทศแนวหน้าในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีพ้ืนที่ป่ามากกว่าร้อยละ 70 ของ
พ้ืนทีประเทศ และมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ในระดับสูง ภูฏานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บน
เทือกเขาหิมาลัย สภาพอากาศหนาวเย็นเป็นส่วนใหญ่เมื่อโลกก าลังเผชิญกับสภาวะโลกร้อน (Global 
Warming) อันเนืองมาจากวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ภูฏานก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เช่นเดียวกัน โดยเมื่อโลกมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นมาถึงจุดหนึ่งน้ าแข็งบนภูเขาก็จะถล่มลงมา บางครั้งพัดพาหมู่บ้านที่
ตั้งอยู่บนเชิงเขาหายไปทั้งหมู่บ้าน สภาวะโลกร้อนจึงคุกคามทุกประเทศในโลกนี้ภูฏานแม้จะเป็นเพียงประเทศ
เล็กแต่ก็ก าลังกล่าวขานกับชาวโลกให้ตระหนักถึงภัยจากสภาวะโลกร้อน และเป็นแบบอย่างของการแก้ไข
ปัญหา  
     3). การรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะคุณค่า
ของมนุษย์ เช่น ความเมตตากรุณาความมีน้ าใจ ความอ่อนโยน ความเสียสละ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การรู้จัก
ให้อภัย การรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง เป็นต้น ก าลังถูกกัดกร่อนจากโลภจริตหรือความโลภ อัน
เนื่องมาจากลัทธิบริโภคนิยมทีกาลังครอบง าโลกในขณะนี้ อันทีจริงแล้วคุณค่ามนุษย์ดังกล่าว เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่ช่วยให้สังคมมีความหมาย มีความเอ้ืออาทรต่อกน และท าให้สังคมสามารถดรงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ในภูฏานยังคงแต่งกายตามแบบประเพณีดั้งเดิม นับตั้งแต่ 
กษัตริย์ นักการเมือง ข้าราชการ ตลอดจนถึงประชาชนโดยทั่วไป (เครื่องแต่งกายเป็นแบบเดียวกับเครื่องทรง
ของเจ้าชายจิกมี วังชุก ที่เสด็จเยือนไทยเมื่อเร็วๆ นี้ จะแตกต่างกันก็แต่โดยสีของผ้าคลุมบ่าเท่านั้นที่บ่งบอกถึง
สถานะทางสังคม) สถาปัตยกรรมในภูฏานมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น “ซอง” (Dzong) อันเป็น
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ที่ตั้งของทั้งวัด ปราสาทราชวัง และที่ท าการรัฐในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือแม้แต่บ้านเรือนของสามัญชนก็คง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ ในเทศกาลวันส าคัญทางพุทธศาสนา ประชาชนจ านวนมากจะมารวมตัวกันที่
“ซอง”เพ่ือร่วมงานเฉลิมฉลอง โดยมีพระภิกษุเป็นผู้ทีประกอบพิธีกรรม แต่งกายร่ายร าระบ าหน้ากากต่าง ๆ
และขับร้องประโคมดนตรีพ้ืนบ้าน เพ่ือขับไล่ปีศาจร้ายและเพ่ือความเป็นสิริมงคล ตามคติความเชื่อของพุทธ
ศาสนาฝ่ายวัชรยาน (Vajrayana) หรือตันตระ (Tantra) ในภูฏาน การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างเคร่งครัด ท าให้ภูฏานมีเสน่ห์ดึงดูดใจชาวโลก จนต้องจ ากัดนักท่องเทียวในแต่ละปี เพ่ือ
มิให้ประเทศต้องเข้าสู่วังวนของกระแสโลกาภิวัตน์ 
    4). การส่งเสริมการปกครองทีดีหรือ “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) การ
ส่งเสริมการปกครองที่ดีเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญที่สุดในการน าพาประชาชนไปสู่“ความสุขมวลรวมประชาชาติ” 
ประเทศทั้งหลายในโลกจะโดยเต็มใจหรือไม่ก็ตาม ก าลังถูกแรงกดดัน ทั้งจากประชาชนท้องถิ่นและชุมชนระ
หวาแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความสุข ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
ก าหนดดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทย ซึ่งได้มองว่าความอยู่ดี มีลักษณะเป็นองค์รวมซึงมีหลายมิติและหลาย
รูปแบบ  
 สุพรรณี ไชยอ าพร และคมพล สุวรรณกูฏ (2550 : 146) ได้กล่าวถึงการพัฒนาตัวชี้วัดความสุข ตาม
แนวความคิดในระยะหลังของนักปรัชญาช่วงท้าย ๆ รวมถึงนักคิดตะวันตกที่ได้รับอารยธรรมทุนนิยม ซึ่งยิง
พัฒนายิงก่อให้เกิดวิกฤต หากต้องการจะออกจากวิกฤตของอารยธรรมวัตถุนิยม บริโภคนิยม เงินนิยม 
จ าเป็นต้องมุ่งเข้าหาจิตส านึกใหม่ซึ่งให้ความส าคัญกบจิตวิญญาณ  ั(Spirituality) ดังปรากฏข้อเขียนในหนังสือ 
Mega Trend 2000 : Conscious Capitalism และหนั งสื อ  Spiritual Politics Changing the World 
From Inside Out ในขณะที่ องค์กรระหว่างประเทศต่างให้ความสนใจ พัฒนาตัวชี้วัดทีจะมาอธิบายผลของ
การพัฒนา แทนรายได้ต่อหัวประชากร ตั้งแต่ค.ศ. 1960 โดยเริ่มต้นจากการวัดและรายงานเครื่องชี้วัดภาวะ
สังคม อาทิ ระดับการศึกษา สุขภาพการจ้างงาน ฯลฯ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นแนวคิ ดการวัดคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life) ความเป็นอยู่ที่ดี  ่(Well - being) การพัฒนาสังคม (Social Development) ความมันคง
ของมนุษย์ (Human Security) การพัฒนาเฉพาะด้าน เช่น บทบาทของสตรี เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 
ฯลฯ การพัฒนาที่ยั่งยืน และดัชนีความสุข ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
   1. ดัชนีชี้วัดการพัฒนาคน (Human Development Index : HDI) พัฒนาโดยส านักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) มีแนวคิดการพัฒนาคนใน 3 มิติ ทั้ง ในด้านสุขภาพ(การมีชีวิตที
ยืนยาว และมีสุขภาพดี) การศึกษา และเศรษฐกิจ (รายได้) เพ่ือขายแนวคิดการพัฒนาประเทศ โดยไม่เน้น
รายได้เพียงด้านเดียว 
   2. ดัชนีการพัฒนาหญิง - ชาย (Gender-Related Development Index : GDI) พัฒนาโดย
ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ใช้ดัชนีการพัฒนาคนของดัชนีชี้วัดการพัฒนาคน แต่
เพ่ิมเติมความไม่เท่าเทียมในเรื่องความส าเร็จระหว่างเพศชายและหญิง 
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    3. ดัชนีวัดคุณภาพชีวิต พัฒนาโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส าหรับเอเชียและ
แปซิฟิก (UNESCAP) มองคุณภาพชีวิตในฐานะที่เป็นภาพรวมขององค์ประกอบต่าง ๆ ทีมีปฏิสัมพันธ์กันใน 7 
ด้าน คือ สุขภาพ การใช้สติปัญญา ชีวิตการท างาน ชีวิตครอบครัว ชุมชนสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม 
   4. ดัชนีวัดการพัฒนาทียังยืน พัฒนาโดยคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาทียังยืนแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Commission on Sustainable Development : UNCSD) ซึ่งยึดหลัก
กรอบแนวคิดความกดดัน-สภาวะ-การตอบสนอง (Pressure- State-Response Framework : PSR) โดย
จัดแบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หมวดสังคม เศรษฐกิจ สิงแวดล้อม และสถาบัน/องค์กร  
   5. ดัชนีอยู่ดีมีสุขของเด็กและเยาวชน (Child and Youth Well-Being  ่ Index : CWI) 
พัฒนาโดยมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก (Foundation for Child Development) ซึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดผล
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
สุขภาพ (ความปลอดภัย/พฤติกรรม) การศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคม (ความสุขทางอารมณ์ ความเชื่อมโยง
ในชุมชน)  
   6. เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) พัฒนาโดยผู้น าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 189 
ประเทศ (รวมประเทศไทย) ได้ตกลงร่วมกันที่จะลดช่องว่างของการพัฒนา และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคน 
ภายในปี พ.ศ. 2533 - 2558 โดยมีเป้ าหมายหลัก 8 ข้อ ได้แก่ 
    1) ขจัดความยากจนและความหิวโหย 
   2) เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
   3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี 
   4) ลดอัตราการตายของเด็ก 
   5) พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 
   6) ต่อสู้กับเอดส์ มาเลเรีย และโรคส าคัญอ่ืน ๆ 
   7) รักษาและจัดการสิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
   6) ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก 
   7. ความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) ของประเทศภูฏาน ใช้วัดความสุขทีแท้จริง
ของคนในสังคมทีเกิดจากการพัฒนาด้านวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป ภายใต้หลักการส าคัญ 4 ประการ คือ การ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยังยืน การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการมีธรรมาภิบาล 
   8. ดัชนีโลกแห่งความสุข (Happy Planet Index : HPI) พัฒนาโดยนิว อีโคโนมิค 
ฟันเดชัน (New Economics Foundation) วัดความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
ความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ความยืนยาวของชีวิต ความพอใจในชีวิต และ
ความต้องการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ ดังปรากฏรายละเอียดในตาราง ทั้งนี้ตัวชี้วัดความสุขต่าง ๆ ข้างต้น 
ยังขาดตัวชี้วัดในมิติของคุณค่า หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส าหรับวัดความสามารถในการด าเนินชีวิตได้ตาม 
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แบบแผนสังคมวัฒนธรรมแห่งตนทีมีความครอบคลุมทั้งสังคมเมืองที่มีความเจริญ และสังคมชนบทที่ห่างไกล
ความเจริญอีกทั้งยังครอบคลุมความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง อาทิ ดัชนีด้านวัฒนธรรม ดัชนี
ด้านสวัสดิการชุมชน ฯลฯ อันเป็นสิ่งประกันส าหรับผู้ยากไร้แร้นแค้น และ/หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2552 : 4) ได้กล่าวถึงสังคมไทยมี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในภาพรวม โดยใช้ ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคม ทีได้พัฒนาขึ้นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่ภูมิภาค ดังนี้ 
  1. ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข มีองค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย  
   1) การมีสุขภาวะ 
   2) ครอบครัวอบอุ่น 
  3) ชุมชนเข้มแข็ง 
  4) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 
  5) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 
  6) สังคมประชาธิปไตยทีมีธรรมาภิบาล 

 2. ดัชนีการมีสุขภาวะ มีองค์ประกอบในภาพรวม ประกอบด้วย 
  1) สุขภาพกายดี คือ ร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว 
  2) สุขภาพจิตใจดี มีคุณธรรม จริยธรรม คือ จิตใจดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3) สติปัญญาและใฝ่ รู้ คือ มีความสามารถในการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ทีมีคุณภาพ 

3. ดัชนีครอบครัวอบอุ่น ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ 
   1) บทบาทหน้าทีของครอบครัว คือ เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูทีเหมาะสม ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลจากคนในครอบครัว วัยแรงงานท างานหาเลี้ยงครอบครัว 
   2) สัมพันธภาพในครอบครัว ประกอบด้วย สมาชิกอยู่ร่วมกันแก้ปัญหาครอบครัวครอบครัว
อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวขยาย 
   3) การพึงตนเอง คือ ครอบครัวมีรายได้เพียงพอ ครอบครัวมีความมั่นคงในที่อยู่ อาศัยและ
การมีปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต 

 4. ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง มีองค์ประกอบและตัวชี+วัด ประกอบด้วย 
   1) ชุมชนพ่ึงตนเองได้ คือ ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน การเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 
  2) ชุมชนเกื้อกูลกัน คือ การมีสวัสดิการชุมชน  

 5. ดัชนีเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม องค์ประกอบดัชนีประกอบด้วย 
        1) การมีสัมมาชีพ คือ การมีงานท า มีหลักประกันและความปลอดภัยในการท างาน  
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    2) เศรษฐกิจเข้มแข็ง คือ พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ การเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  3) ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ คือ มีการกระจายรายได้  
 6. ดัชนีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ประกอบด้วย 
      1) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      2) คุณภาพสิงแวดล้อมทีดี 
        3) ระบบนิเวศสมดุล 

7. ดัชนีสังคมประชาธิปไตยทีมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
       1) การมีจิตส านึกประชาธิปไตย 
       2) สังคมท่ีมีธรรมาภิบาล 
       3) ความสมาฉันท์ 
 ทั้งนี้ดัชนีดังกล่าวได้พัฒนามาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 9 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 10 ได้มุ่งเตรียมสังคมไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รู้เท่าทันและสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งก าหนด วิสัยทัศน์ประเทศ ที่มุ่งพัฒนาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน โดย
ใช้แนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการพัฒนาทียึดคนเป็นศูนย์กลาง โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทีเน้นสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างระบบต่าง ๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพ
แข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ สร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ควบคู่ไปกับก าร
กระจายการพัฒนาที่เป็นธรรม เสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิงแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์ เป็นฐานการด ารงชีวิตของ
ชุมชนและสังคมไทย และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดั บ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้น าดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข มาใช้ในการประเมินผล
การพัฒนา โดยดัชนีดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลางและในพื้นที่ภูมิภาค 
 กรมการพัฒนาชุมชน (2554 : 1) ได้กล่าวถึงแนวทางการประเมินความ อยู่เย็นเป็นสุขของหมู่บ้าน
หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน ชุมชน (Goss Village Happiness : GVH) เพ่ือให้ เกิดการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้าน ไปสู่เป้าหมายที่เลือก คือ การสร้างความ “อยู่เย็น เป็นสุข”ของชุมชนใน
ภาพรวม หน่วยวัดประกอบด้วย บุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร ที่อยู่ในชุมชน มีแนวทางดังนี้ 
  1. วิเคราะห์ดัชนีและประเมินค่าความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชน โดยอาศัยตัวชี้วัดและเกณฑ์
การชี้วัดที่กรมการพัฒนาชุมชนมีอยู่ ใช้ส าหรับพิจารณาสภาพชุมชนและความส าเร็จในการบริหารจัดการ
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชนประกอบด้วย ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)ตัวชี้วัดการประเมินหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย  
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  2. การประเมินความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือรับทราบระดับความรู้สึก
พอใจ สบายใจ ไม่กังวลในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในชุมชน ตามองค์ประกอบของดัชนีชี้วัดความ “อยู่เย็นเป็น
สุข” หรือความสุขมวลรวมของชุมชน พิจารณาระดับความพึงพอใจรวมค่าทุกองค์ประกอบ ด าเนินการโดยการ
จัดประชุมตัวแทนชุมชน ตัวแทนครัวเรือน ในห้วงเวลาระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน 2554 ผลการ
ประเมินโดยฉันทมติของประชาชนในทีประชุมในการพิจารณาสภาพความเป็นจริงของชุมชน 

 ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ (2554 : 140) ได้กล่าวการพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขปัจจุบัน คือ 
  1. ใช้ข้อมูลการสอบถามประชาชนถึงความรู้สึกสุขทุกข์ซึ่งเป็นการวัดที่ความสุขโดยตรงแต่
ปัญหาการตีค่าทีแตกต่างกันได้ง่าย (Subjective) 
  2. เน้นองค์ประกอบของปัจจัยที่น าไปสู่ความสุขทีวัดค่าได้ไม่ยากมาก และไม่ต้องตีค่า
แตกต่างกัน (Objective) 
 
3. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการท างาน 

3.1ความหมายของความสุขในการท างาน 
 Warr (อ้างถึงใน ปพิชญา วะนะสุข , 2552) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึงความรู้สึกที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างานโดยที่บุคคลนั้นมีความรู้สึก
รื่นรมย์ในงาน ความพึงพอใจในงานและความกระตือรือร้นในการท างาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 
  1.) ความรื่นรมย์ในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิดความ
สนับสนุนกับการท างานและไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใด ๆ ในการท างาน 
  2.) ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่ เกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิดความรู้สึก
เพลิดเพลิน ชอบใจ เต็มใจ มีความถูกใจและยินดีในการปฏิบัติงานของตน 
  3.) ความกระตือรือร้นในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะท างานโดยเกิด
ความรู้สึกว่าอยากท างาน มีความตื่นตัว ท างานอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการ
ท างาน 
 Manion (อ้างถึงใน นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ, 2552) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน คือผลที่เกิดจาก
การเรียนรู้ซึ่งเป็นผลตอบสนองจากการกระท าการสร้างสรรค์ของตนเอง มีความปลาบปลื้มใจน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความผูกพันและมีความพึงพอใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน เกิด
สัมพันธภาพที่ดีในการท างาน ปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกอยากที่จะท างาน มีความผูกพันในงานและท าให้คงอยู่
ในองศ์การต่อไป 
 Diener (อ้างถึงใน จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล , 2547) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน คือการรับรู้ของ
บุคลากรถึงอารมณ์ความรู้สึกชื่นชอบหรือเป็นสุขกับภารกิจหลัก อันเป็นผลมาจากการท างานสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการท างานซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของตนเองให้ชีวิตมีคุณค่าได้ท างานให้เกิดประโยชน์ 
เกิดความสมหวังในประสบการที่ได้รับ 
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 Positive Sharing Company โดย Chieft Happiness Officer Alexander Kjerulf (อ้างถึงใน บุญ
จง ชวศิริวงศ์, 2550) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างานโดยที่บุคคลนั้น 
  1. เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินและสนุกกับงานที่กระท า 
  2. ท างานที่ดีและมีความภาคภูมิใจกับงานที่ตนกระท า 
  3. ท างานร่วมกับคนดี ๆ 
  4. รับรู้ว่างานที่ตนกระท าอยู่นั้นมีความส าคัญ 
  5. มีคนเห็นคุณค่าของงานที่เรากระท า 
  6. มีความรับผิดชอบต่องานที่กระท า 
  7. รู้สึกสนุก มีความสุขในการท างาน 
  8. มีความรู้สึกว่าได้รับการกระตุ้นและเสริมพลังในการท างาน 

 นอกจากนี้ Alex Kjerulfยังกล่าวว่าความสุขในการท างานเป็นทางเลือก ไม่สามารถที่จะผลักดันหรือ
กดดันให้ใครเกิดความสุขในการท างานได้ ความสุขในการท างานจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ปัจจัยเดียวกัน
ท าให้บุคคลหนึ่งมีความสุขในขณะที่อีกบุคคลหนึ่งไม่มีความสุขในการท างานนอกจากความสุขในการท างานนั้น
ยืนยาวความสุขไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในทันทีทันใด 
 พรรณิภา สืบสุข (2548) กล่าวว่าความสุขในการท างาน หมายถึงการที่บุคคลที่ได้กระท าในสิ่งที่ตนเอง
รัก รู้สึกสนุกสนานและศรัทธาในงานที่ท า มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประสบการณ์ที่ได้รับ เกิดการ
สร้างสรรค์ในทางบวก 
 กล่าวโดยสรุปความสุขในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจบุคคลที่ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการนท างาน โดยที่บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขกับงานที่ท า มี ความ
ภาคภูมิใจในงาน ได้ท างานร่วมกับคนดี ๆ รับรู้ว่างานที่ตนกระท านั้นมีความส าคัญ มีคนเห็นคุณค่าของงานที่
เรากระท า มีความรับผิดชอบต่องานที่กระท ารู้สึกสนุกสนานและมีความสุขในที่ท างานและมีความรู้สึกว่าได้รับ
การกระตุ้นและเสริมพลังในการท างาน 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการท างาน 
3.2.1แนวความคิดเกี่ยวกับความสุขในการท างานของรวมศิริเมนะโพธิ 

  การท างานอย่างมีความสุขตามแนวคิดของ รวมศิริเมนะโพธิ (2550) หมายถึงภาวะในการ
ท างานที่พนักงานทุกคนรู้สึกมีความสุขกับการท างานท างานเหมือนไม่รู้สึกว่าตนเองได้ท างานและผลงานที่
ออกมานั้นมีประสิทธิภาพ และตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระดับพนักงานและองค์กร ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย
หรือองค์ประกอบที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการท างานอย่างมีความสุข 5 ด้านด้วยกันคือ 
   (1) ผู้น า (Leaderships) หมายถึง ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้างานในระดับองค์กรที่มี
ลักษณะส าคัญในการส่งเสริมหรือสร้างให้พนักงานเกิดการท างานอย่างมีความสุขโดยผู้น าในแบบดังกล่าว
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จะต้องมีลักษณะที่ส่งเสริมและสร้างทีมงานภายใต้บังคับบัญชา มีการสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงปรารถนาในการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ผู้น าจักต้องสร้างการสื่อสารแบบสองทางเพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างโปร่งใส 
ต้องอุทิศตนเองเพ่ือส่วนรวม เพ่ือสร้างความรู้สึกดีให้เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
   (2) ความสัมพันธ์ในที่ท างาน (Friendships) หมายถึง การมีปฎิสัมพันธ์กันในที่
ท างานระหว่างเพ่ือร่วมงานด้วยกัน โดยลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้ นจะต้องมีความผูกพันที่แน่น     
แฟ้นภายในกลุ่มซึ่งเม่ือกลุ่มให้การยอมรับซึ่งกันและกัน 
   (3) ความรักในงาน (Job inspiration) หมายถึง กิจกรรมหนึ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติ
เพ่ือให้ภารกิจที่ตนได้รับมอบหมายนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้โดยบุคคลนั้นที่ปฏิบัติ
กิจกรรมดังกล่าวมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่ตนเองได้ท า 
   (4) ค่ านิ ย ม ร่ ว ม ข อ งอ งค์ ก ร  (Organization ‘s shared values) ห ม าย ถึ ง 
พฤติกรรมของคนในองค์กรที่ยึดถือเป็นพฤติกรรมร่วม และมีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น
วัฒนธรรมขององค์กรนั้น 
   (5) คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work life) หมายถึง ความสัมพันธ์ของ
องค์กรประกอบ 3 ด้าน คือ 1. สภาพการท างาน (Work environment) 2. การมีส่วนร่วมของพนักงาน 
(Employee participation) และ 3. การค านึงถึงความเป็นมนุษย์ในการท างาน (Humanization of work) 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์กรและพนักงานในการที่จะหาจุดที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจร่วมกันเพ่ือให้
พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานอย่างสูงที่สุด 

  1.2.2แนวความคิดเกี่ยวกับความสุขในการท างานของ Manion 
  ความสุขในการท างาน (Happiness at work) ตามแนวความคิดของ Manion (อ้างถึงใน
ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว , 2551) หมายถึง ผลที่ เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลตอบสนองจากการกระท าที่
สร้างสรรค์ของตนเอง มีการแสดงออกโดยกานยิ้มหัวเราะมีความปลาบปลื้มใจซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และยังเป็นอารมณ์ในทางบวกที่เกิดจากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่นการให้
ความช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน การมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน การร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุ
และผล ส่งผลให้สามรถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผลจากการประสบความส าเร็จในการ
ท างานท าให้แสดงอารมณ์ในทางบวก เช่นความสุขสนุกสนาน ท าให้สถานที่ท างานเป็นที่น่ารื่นรมย์ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วย ความสุขจะท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในที่ท างาน มีความรู้สึกดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย
มีความผูกพันในงานที่ท าให้คงอยู่ในองค์การต่อไป ซึ่งมุ่งอธิบายด้วยด้วยองค์ประกอบของความสุข 4 ด้านดังนี้ 
   1) การติดต่อสัมพันธ์ (Connections) หมายถึง การรับรู้ พ้ืนฐานที่ท า ให้ เกิด
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานที่ท างาน โดยที่บุคลกรมาร่วมกันท างานเกิดสังคมการท างานขึ้นเกิด
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกับและกันการสนทนาพูดคุยอย่างเป็น
มิตร เกิดมิตรภาพระหว่างปฏิบัติงานกับบุคลากรต่าง ๆ และความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนรับรู้ว่าได้อยู่ท่ามกลาง
เพ่ือนร่วมงานที่มีความรักและความปรารถนาดีต่อกัน 
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   2) ความรักในงาน (Love of the work) หมายถึง การรับรู้ถึงความรู้สึกรักผูกพัน
อย่างแน่นเหนียวกับงาน รับรู้ว่าคนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความยินดีในสิ่งที่เป็นองค์ประกอบ
ของงาน กระตือรือร้น ดีใจ เพลิดเพลินในการที่จะปฏิบัติงานและปรารถนาที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ปฏิบัติงานมีความภาคภูมิใจที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบในงาน 
   3) ความส าเร็จในงาน (Work achievement) หมายถึง การรับรู้ว่าตนปฏิบัติงานได้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยได้รับความส าเร็จในการท างาน ได้รับมอบหมายให้ท างานที่ท้าทายให้ส าเร็จ 
มีอิสระในการท างาน เกิดผลลัพธ์การท างานไปในทางบวก ท าให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิตเกิดความภาคภูมิใจในการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติให้ส าเร็จมีความก้าวหน้าและท าให้องค์กรเกิดการพัฒนา 
   4) การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับ
และความชื่อถือจากผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานได้รับรู้ถึงความพยายามเกี่ยวกับเรื่องงานที่ได้ปฏิบัติของตนและได้รับ
การยอมรับจากผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ได้รับความคาดหวังที่ดีในการปฏิบัติงานและความไว้วางใจจาก
ผู้ร่วมงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ร่วมงานตลอดจนได้ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 จากองค์ประกอบทั้ง 4 ประกอบดังกล่าว Manion กล่าวว่า ความสุขในการท างานมีส่วนช่วยให้
ผู้บริหารสามารถน าไปพิจารณาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
อยากท างานจากสภาพแวดล้อม ให้จูงใจอยากที่จะท างานซึ่งมีผลให้บุคลากรเกิดความยินดีในงานที่ท า มีส่วน
ร่วมในงานและเกิดความสุขในงานตามมา นอกจากนี้ Manion กล่าวว่าความสุขเป็นพลังของอารมณ์ใน
ทางบวก ความรู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา ประสบการณ์ความสุข ความสนุกสนานในการท างานเป็นส่วนส าคัญใน
การท างาน ผลที่ตามมาของความสุขในการท างานคือผลงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากรมีความตั้งใจ
ปฏิบัติงานให้มีคุณค่าและประสิทธิภาพต่อไป 

  1.2.3. แนวความคิดเกี่ยวกับความสุขในการท างานของ Gavin and mason 
  Gavin and mason (อ้างถึงใน นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ, 2552) กล่าวถึงความสุขว่าเป็นผล
จากความรู้สึกภายในตนของแต่ละคน เป็นผลท าให้เกิดความรู้สึกทางบวก เช่น ชื่นชอบ พึงพอใจ ความสุข
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
   1) ความมีอิสระคือบุคคลมีความสามารถที่คิดและเลือกในสิ่งที่ต้องการและอ านาจ
เสรีภาพในการตัดสินใจ ท าให้ตนมีความพึงพอใจในชีวิต สามารถควบคุมและก าหนดการกระท าของตนให้
ตอบสนองความสุขของตน 
   2) ความรู้เป็นผลส าคัญในการตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการได้ถูกต้อง รู้ว่าควรใช้ความรู้
อย่างไร เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์และใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ มีการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเกิดการ
ยอมรับและไว้วางใจจากบุคคลรอบข้าง 
   3) ความสามารถเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล สามารถฝึกฝนได้ด้วยการ
จัดอบรมต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ความช านาญ ส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์และประสบการณ์ท่ีกว้างขวางขึ้น 
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  1.2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับความสุข Happy 8 ของ สสส. 
  ความสุขคือสิ่งที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน แต่ปัจจุบันด้วยสภาพการด าเนินชีวิตที่แข่งขัน
ตลอดเวลา สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้มนุษย์ทุกวันนี้ขาดหลักยึดในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง คน
ส่วนใหญ่เชื่อว่าการมีความสุขคือการมีเงินทองมาก ๆ เพ่ือจะไดสิ่งต่าง ๆ ที่ปรารถนาหลายคนเชื่อว่าเงินซื้อได้
ทุกอย่างโลกวัตถุนิยมที่เน้นแต่วัตถุท าให้คนท างานทุกวันนี้ท างานหนักมากข้ึน ขาดการดูแลสุขภาพตนเอง ขาด
การเอ้ืออาทรต่อคนและสังคมรอบข้าง ขาดการใช้ชีวิตที่พอเพียงมีภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น ขาดการน าหลักศาสนา
หลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตขาดการแสวงหาความรู้ความก้าวหน้าแก่ตนเอง ซึ่งน าไปสู่ปัญหาครอบครัว
และปัญหาสังคม สิ่งเหล่านี้เกิดจากการขาดคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการขาดความสุขในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม
กับตนเองและความสุขท้ัง 8 ประการ เป็นความสุขพ้ืนฐานที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในหลากหลาย
มิติ ไม่ว่าจะเป็นการมีสุขภาพที่ดี การมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การรู้จักผ่อนคลาย สันทนาการ การมีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจ าใจ การมีเศรษฐกิจการเงินที่ดีการได้พัฒนาใฝ่หาความรู้ การมีครอบครัวที่ดี
และมีสังคมที่มีความสุข เมื่อข้าราชการมีความสุขกับพ้ืนฐานชีวิตแล้ว ก็จะส่งผลดีกับการท างาน ท าให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากข้ึน (ชาญวิทย์วสันต์ธนารัตน์ 2551) 

  1. ความสุขของตัวเราเอง 
   1.1) Happy Body (สุขภาพดี) 
   การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ย่อมน าความสุขมาให้แก่คนท างานการจะมี
สุขภาพที่ดีนั้นไม่สามารถซื้อหามาได้ต้องเป็นการกระท าด้วยตนเอง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
สุขภาพในสถานประกอบการนั้น มีหลายกิจกรรมที่น าไปสู่ความมีสุขภาพดีเช่น กิจกรรมการออก าลังกายก่อน
ท างานหรือหลังเลิกงาน การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น ในความเป็นจริงมิติการด าเนินงานด้านสุขภาพในสถาน
ประกอบการนั้นหาใช่แต่เพียงการสร้างความแข็งแรงของร่างกายเพียงอย่างเดียวด้วยการออกก าลังกาย การ
แข่งขันกีฬา ความยั่งยืนในการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพดีในสถานประกอบการนั้นมีองค์ประกอบ ที่ส าคัญ
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการสร้างสุขภาพคนไทยหรือที่รู้จักในชื่อ โครงการเมืองไทยแข็งแรงมี
เป้าหมาย “คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง” โดยมีการสร้างสุขภาพที่ดีของคนไทยด้วย 6 อคือ (กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2548) 
   1. อาหาร การกินอาหารครบหลักห้าหมู่ และถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
   2. ออกก าลังกาย ท าให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
   3. อารมณ์ มีอารมณ์ท่ีดีปราศจากความเครียด ความทุกข์ มีสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 
   4. อนามัยสิ่งแวดล้อม อยู่ในชุมชนที่ปลอดภัยถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   5. อโรคยา ลดพฤติกรรมเสี่ยงก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 
   6. อบายมุข งดบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด การพนัน และการส่ าสอนทางเพศ 
  จากหลัก 6 อ ใน การด าเนินการเมืองไทยแข็ งแรง สถานประกอบการสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการท างานของสถานประกอบการแต่ละแห่ง เช่นจัด
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กิจกรรมกีฬาต่าง ๆ การเต้นแอโรบิค หรือโครงการอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะการรณรงค์เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ 
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ โดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งในเวลางานและการขับขี่มอเตอร์ไซด์ อาชีวอนา
มัยในสถานประกอบการ เป็นต้น 

1.2) Happy Heart (น้ าใจงาม) 
   ความรักและน้ าใจต่อกันเป็นจุดเด่นของสังคมไทยในอดีต ค าพูดที่ว่าคนไทยมีน้ าใจ
นั้นผ่านการพิสูจน์มาหลายเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้เหตุการณ์ล่าสุดคือการเกิดภัยธรรมชาติในภาคใต้ 
แต่สังคมปัจจุบันให้ความส าคัญกับวัตถุและเงินตรา สภาพการด าเนินชีวิตที่แข่งขันและเร่งรีบท าให้ใส่ใจต่อคน
รอบข้างลดน้อยลง บางครั้งดูเป็นความเห็นแก่ตัวของคนในสังคมการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความความมีน้ าใจ
และรักกันในองค์กรเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การมีน้ าใจระหว่างกันของคน
ในองค์กรช่วยลดความขัดแย้งในการท างานมีความสามัคคีและก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม การแสดงความ
ห่วงใยของผู้บริหารสถานประกอบการต่อพนักงานโดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือแสดงความเข้าใจต่อปัญหา
ของพนักงาน ย่อมท าให้เกิดการยอมรับและความรักในองค์กรมากขึ้นมีความห่วงใยและช่วยกันดูแลองค์กร 
น าไปสู่ความยั่งยืนในการร่วมกันสร้างความเจริญให้เกิดแก่องค์กร 
 ดังนั้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้ทุกฝ่ายในสถานประกอบการ มีความรักและน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน
และกัน เช่น การจัดแข่งกีฬาที่เน้นความรักสามัคคีความมีน้ าใจมากกว่าผลการแข่งขัน การบริจาคโลหิตให้
ญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนร่วมงานที่เจ็บป่วย การเยี่ยมเยียนแสดงความห่วงใยในทุกข์ของเพ่ือนร่วมงานที่เจ็บป่วย 
การร่วมงานแต่งงาน งานบรรพชา งานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานศพ การช่วยกันดูแลความปลอดภัยในการท างาน
ของเพ่ือนร่วมและสถานประกอบการเป็นต้น 

   1.3) Happy Relax (ผ่อนคลาย) 
   การท างานที่เร่งรีบและการแข่งขัน การท างานหนักขาดการพักผ่อน ปัญหาต่าง ๆ 
ในชีวิต หากคนท างานไม่รู้จักผ่อนคลายต่อการแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต จะน าไปสู่ความเครียดทั้งทางร่าย
การและจิตใจที่มากขึ้นปราศจากความสุขในการด าเนินชีวิตและการท างาน สิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาให้ดับสถาน
ประกอบการ เพราะความสามารถและประสิทธิภาพในการท างานของคนท างานลดลง ผลผลิตที่ลดลง เพ่ือให้
ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย ทางสถานประกอบการจึงต้องพยายามน าเอามาตรการและวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการ
ผลิต ในท้ายสุดเมื่อคนท างานไม่สามารถรับสภาพการท างานได้ ท าให้มีการลาออกเปลี่ยนงานก่อให้เกิดความ
สูญเสียมากมายทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณการผลิตเช่นค่าใช้จ่ายในการหาคนท างานทดแทนและฝึกอบรม
ก่อนท างาน โอกาสในการผลิตที่ควรจะได้ 
  หากสถานประกอบการมีมาตรการประเมินความเครียด และมาตรการผ่อนคลายต่าง ๆเช่น 
กิจกรรมบันเทิงหรือพักผ่อนเวลาพัก จะช่วยลดความเหนื่อยล้าและความเครียดในการท างาน เป็นต้น 
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   1.4) Happy Brain (หาความรู้) 
   การแสวงหาความรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญของคนท างานในการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
ของตนเองความก้าวหน้าในการท างานและความมั่นคงในอาชีพ การเป็นมืออาชีพ ในการท างานนั้นต้องมี
การศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา เพ่ือสามารถถ่ายทอดความรู้แก่คนอ่ืนได้ ความรู้ที่ได้นั้นนอกจากใช้ในการ
ท างานแล้ว ยังมีความรู้ที่สามารถน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือประโยชน์ของตนเองและสังคม ทุกวันนี้สังคม
แห่งการเรียนรู้เปิดกว้างไม่จ ากัดแค่ในห้องเรียนเท่านั้น คนท างานสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากแหล่งต่าง ๆ 
ไม่ว่า ห้องสมุด สถานศึกษาอินเตอร์เน็ท สื่อต่าง ๆ เป็นต้น 
  สถานประกอบการที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนท างาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
นั้นนอกจากการฝึกอบรมความรู้ในการท างานแล้วการมีช่องทางอ่ืนเช่น ห้องสมุด สื่อต่าง ๆ ในการแสวงหา
ความรู้จะช่วยพัฒนาคนท างานให้มีความคิดกว้างไกล สร้างสรรค์ เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด อีก
ทั้งการเปิดโอกาสให้คนท างานมีโอกาสในการศึกษาและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเอง เช่น การเปิดโรงเรียน
ในสถานประกอบการเพ่ือปรับวุฒิการศึกษาของคนท างานให้สูงขึ้น จะเป็นการพัฒนาคนที่ยั่งยืนและเป็นก าลัง
ส าคัญในการสร้างความเจริญขององค์กร เกิดความรักและภักดีต่อองค์กร เป็นต้น 

   1.5) Happy Soul (ทางสงบ) 
   ชีวิตที่เร่งรีบและการแข่งขันของคนท างานทุกวันนี้ โดยเฉพาะสภาพการท างานใน
สถานประกอบการที่มีระบบกะ หยุดวันอาทิตย์ ท าให้โอกาสปฏิบัติกิจทางศาสนาต่าง ๆ มีโอกาสน้อยเพรา
ปัญหาเรื่องเวลาและขาดช่องทางการเข้าถึงค าสอนทางศาสนา เมื่อคนท างานขาดการน าหลักศาสนามาใช้ใน
การด าเนินชีวิตเปรียบดั่งเรือที่ขาดหางเสือ เพราะหลักค าสอนของทุกศาสนาล้วนสอนให้เป็นคนดี มีเมตตา มี
คุณธรรม มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน มีความละอายและเกรงกลัวในการท าชั่ว เป็นทางอกเมื่อมี
ทุกข์ เป็นที่พ่ึงยามมีปัญหาชีวิตปัญหาต่าง ๆ ในสังคมทุกวันนี้ล้วนเกิดจากการขาดการน าหลักศาสนามาใช้ใน
การด าเนินชีวิตการท าร้ายตนเองและผู้อื่น การฆ่าตัวตาย การขัดแย้งในที่ท างาน การขาดสมาธิ ความมุ่งมั่นใน
การท างาน ความไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและองค์กร เป็นต้น 
  สถานประกอบการที่ส่งเสริมให้คนท างานใช้หลักธรรมหลักศาสนา ในการด าเนินชีวิตจะลด
ความขัดแย้งในการท างาน คนท างานมีสติ มีสมาธิในการท างานรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืน ใช้ทางสายกลางใน
การท างานและการด าเนินชีวิต มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร เป็นต้น 
  ในสถานประกอบการต่าง ๆ ควรมีสถานที่หรือกิจกรรมในการปฏิบัติกิจทางศาสนาอย่าง
สม่ าเสมอการสวดมนต์ร่วมกันก่อนเข้างานเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างสมาธิสร้างสติก่อนท างานเพ่ือการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ธรรมมะ หลักค าสอนของศาสนา การนิมนต์พระสงค์มาเทศนา
เพ่ือให้มีแนวทางที่ดีในการด าเนินชีวิต เป็นต้น 
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   1.6) Happy Money (ปลดหนี้) 
   ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส าคัญของคนท างานและเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ไม่ดี การมีหนี้สินส่วนใหญ่เกิดจากการด าเนินชีวิตที่ขาดความพอเพียงการแสวงหาความสุขจากวัตถุหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินในการหาความสุขแต่ ความสามารถในการหารายได้ไม่พอเพียงจึงน าไปสู่
การเป็นหนี้ ปัจจุบันโอกาสในการสร้างหนี้ของคนท างานสูงขั้นทั้งหนี้ในระบบ เช่น ธนาคาร บัตรเครดิตต่าง ๆ 
หรือหนี้นอกระบบเมื่อมีหนี้สินมีความต้องการเงินมากขึ้น คนท างานจึงต้องท างานหนักขึ้น ขาดการพักผ่อน 
ร่างกายทรุดโทรมลง สภาพจิตใจแย่ลง ขาดการผ่อนคลาย ความมีน้ าใจลดลงเพราะต้องท าตัวเองมากขึ้น 
สังคมมีแต่ท างานหนักเพ่ือน าเงินมาใช้หนี้ที่เกิดจากความต้องการแสวงหาสิ่งที่เชื่อว่าเป็นการให้ความสุขแก่
ตนเองได ้
   ในสถานประกอบการที่คนท างานมีปัญหาหนี้สินมาก ย่อมประสพปัญหาในการ
บริหารจัดการด้านก าลังคน เพราะคนท างานในสถานประกอบการนั้นมีประสิทธิภาพในการท างานลดลงขาด
ความตั้งใจและสมาธิในการท างาน เกิดความเครียด เจ็บป่วย และลางานบ่อยขึ้น ขาดความสามัคคี มีความ
ขัดแย้งมากขึ้น โอกาสเกิดอุบัติเหตุในการท างานสูงขึ้นความสามารถในการผลิตของสถานประกอบการลดลง 
ต้องสูญเสียคนท างานท่ีดีไปเพราะการมีหนี้สินเกินตัว 
   ปัจจุบันสถานประกอบการหลายแห่ง มีการเสริมสร้างความรู้ในการในการด าเนิน
ชีวิตและวิธีการใช้จ่ายที่เหมาะสมไม่เป็นหนี้มีเงินออม โดยเฉพาะคนท างานที่มาจากสังคมชนบทที่ต้องใช้เวลา
ในการเรียนรู้ปรับตัวสู่วิถีชีวิตสังคมเมืองที่ทุกอย่างล้วนต้องใช้เงินซื้อหา คนกลุ่มนี้จะมีปัญหาการก่อหนี้มาก 
เนื่องจากขาดการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายที่ดีและการมาท างานต่างถิ่น น าไปสู่ความประมาทในการใช้
ชีวิต ขาดความรู้ในการท าบัญชีค่าใช้จ่าย ขาดความใส่ใจในการเก็บออมเงิน การใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมและเกิน
ความจ าเป็น เช่น การติดสุราสิ่งเสพติดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย การใช้โทรศัพท์มือถือราคาแพง เป็นต้น 
   สถานประกอบการควรมีโครงการในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายที่
เหมาะสมและรณรงค์การออมเงิน เช่น โครงการใช้สามส่วน ออมหนึ่งส่วน หรือ การท าบัญชีครัวเรือน 
โครงการรณรงค์เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ สิ่งเสพติดต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้น าไปสู่การแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืนเมื่อ
คนท างานมีสติและรู้วิธีใช้จ่ายอย่างเหมาะสมจะลดความเครียดและก่อให้เกิดความสุขในการท างาน 
ประสิทธิภาพคนท างานจะเพ่ิมขึ้นน าไปสู่ความสามารถในการผลิตที่มากขึ้น รวมทั้งช่วยลดข้อเรียกร้องเรื่อง
ค่าแรงซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสมของคนท างานเอง 

  2. ความสุขของครอบครัว 
2.1) Happy Family (ครอบครัวดี) 

   คนท างานที่มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงย่อมมีความสุขในการด าเนินชีวิตน าไปสู่
การท างานที่มีความสุข และมีประสิทธิภาพ การจะมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงต้องประกอบด้วยสมาชิกใน
ครอบครัวที่มีความรักสามัคคี ไม่มีปัญหาในครอบครัวมีความมั่นคงทางการเงิน การใช้ชีวิตที่พอเพียง มีความ
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เข้าใจซึ่งกันและกัน มีหลักธรรมการครองเรือน ดังนั้นคนในครอบครัวต้องมี ความสุขในทุกมิติ มีสุขภาพดี มี
น้ าใจให้แก่กัน มีความเอ้ือเฟ้ือแก่กัน มีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เป็นต้น 
   การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงย่อมน าไปสู่การท างานที่มุ่งมั่นและมีความสุขมี
ความตั้งใจในการท างาน มีสมาธิ มีสติในการท างานสถานประกอบการหลายแห่ง จัดกิจกรรมร่มกับครอบครัว
คนท างานเพ่ือสร้างความเป็นกันเองและความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างคนท างานและครอบครัวกับสถาน
ประกอบการกิจกรรมต่าง ๆ ที่น าไปสู่ความใกล้ชิดกันมากขึ้นของสถานประกอบการกับครอบครัวคนท างาน
เช่น การเยี่ยมชมสถานประกอบการของครอบครัวคนท างาน หรือการมีสถานเลี้ยงดูเด็กเล็กในสถาน
ประกอบการเป็นการเพ่ิมความสุขในการท างานของคนท างานมากข้ึน เป็นต้น 

  3. ความสุขขององค์กรและสังคม 
3.1) Happy Society (สังคมดี) 

    สังคมดีคือสังคมที่มีความสงบสุขและเอ้ือเฟ้ือต่อกัน เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาในทุก
สังคมการเกิดสังคมที่ดีได้ คนในสังคมต้องมีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนที่ตนท างานและพักอาศัย มี
สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นที่ท างานที่น่าอยู่และสังคมสมานฉันท์ชุมชนหรือองค์กรใดที่พัฒนาสู่การเป็นสังคมดี
นั้นทุกคนในสังคมต้องมีความรักสามัคคีต่อกันมีความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน มีความห่วงใยต่อปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งนี้เพ่ือช่วยกันสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นแนวทางการด าเนินงานในสถานประกอบการ 
เพ่ือให้เกิดสังคมที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพ่ือสร้างความรักความสามัคคีและลดความขัดแย้งในที่
ท างานการช่วยกันดูแลแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือให้เกิดความสุขและ ความพร้อมในการท างาน 
เช่นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมท าความสะอาดสถานประกอบการ กิจกรรมที่ ท าร่วมกับชุมชน
นอกสถานประกอบการในวันส าคัญต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนรอบข้างหรือชุมชนนอกสถาน
ประกอบการ เป็นต้น 
 ประโยชน์การสร้างความสุขในที่ท างาน 
  ประโยชน์ต่อพนักงาน 
   -มีความสุขในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 
   -มีผลงานที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ 
   -ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี 
   -เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่มี คุณค่าและมีความส าคัญต่อองค์กรมากข้ึน 
   -มีความสัมพันธ์ระหว่างพนังงานแล เจ้าของสถานที่ประกอบการที่ดีข้ึน 
   -มีแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น 
   -มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต น าไปเผยแพร่ต่อบุคคลในครอบครัวและชุมชน 
เป็นประชากรที่มีคุณค่า 
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ประโยชน์ต่อเจ้าของสถานประกอบการ 
   -ผลผลิตสูงขึ้น คุณภาพของสินค้าและบริการดีข้ึน 
   -ลดการขาดงาน การเข้างานช้า การลาป่วยลากิจของพนักงาน 
   -มีชุมชนที่เข้มแข็งในสถานประกอบการ 
   -สภาพแวดล้อมในการท างานดีขึ้น 
   -ลดอัตราการเลิกจ้าง ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงาน
ใหม ่
   -ส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถานประกอบการ 
    -ลดความไม่พอใจในการท างานของผู้ใช้แรงงานท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของ
สถาน ประกอบการกับพนักงานดีขึ้น และท าให้พนักงานมีความรักในองค์กรมากขึ้น 

  ประโยชน์ต่อจังหวัดและประเทศไทย 
   -มีประชากรวัยแรงงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   -มีชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
   -เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและบริการระหว่างประเทศ 
   -เพ่ิมผลผลิตมวลรวมประชาชาติ 
   -ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและ การฟ้ืนฟูอาชีพ 
   -ลดปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ 
   -สร้างความม่ันคงอย่างยั่งยืนให้แก้จังหวัดและประเทศไทยในทุกด้าน 
   -เป็นผู้น าและแบบอย่างการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนท างานในระดับนานาชาติ 
 
4 แนวคิดความสุขนักเศรษฐศาสตร์ความสุข 

4.1 ความหมายความสุขนักเศรษฐศาสตร์ความสุข 
 (ชัยสิริ สมุทวณิช,2548) กล่าวว่า เศรษฐศาสตร์เป็นมาตรวัดที่เน้นวัตถุจึงไม่ได้ให้ภาพลักษณ์ที่แท้จริง
เกี่ยวกับความเป็นจริง เกี่ยวกับความทุกข์สุขในการใช้ชีวิตอยู่กับระบบและสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 
 (ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2559) กล่าวว่าเศรษฐศาสตร์ความสุขว่าด้วยความสุขเป็นผลผลิตของการ
ตัดสินใจเลือกระหว่างการพัฒนาทางจิตใจกับ ความเจริญทางวัตถุ ในระดับบุคคลความสุขมิได้ถูกก าหนดจาก
สภาพทางวัตถุล้วนๆ เหมือนความสนใจของนักวิชาการในประเทศพัฒนาแล้ว หลักใหญ่จะมาจากเงื่อนไขทาง
จิตใจที่แตกต่างกันของมนุษย์ ในการสร้างความสุขและการผ่อนคลายตนเองจากความทุกข์ การพัฒนาจิตใจ
เป็นแนวทางที่ช่วยให้มนุษย์พ่ึงพาตนเองได้ดีโดยไม่ต้องแสวงหา ความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุ คุณลักษณะที่
เกิดขึ้นสามารถให้ประโยชน์อย่างมากมายต่อความยั่งยืนของการ พัฒนาและสุจริตธรรม หนังสือเล่มนี้เขียน
โดยนักเศรษฐศาสตร์ แต่จะให้ความรู้ที่เชื่อมโยงการวิเคราะห์เข้ากับทางปฏิบัติอันลึกซึ้งในพระ พุทธศาสนา 
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และจะช่วยให้เห็นการพัฒนาที่ไม่แยกออกจากความดีที่มาจากภายในของบุคคล ดั้งนั้นจึงเป็นปริมณฑลใหม่
ทางวิชาการท่ีมีความเท่าทันปัญหาแห่งยุคสมัย 

4.2 แนวคิดความสุขนักเศรษฐศาสตร์ความสุข 
 การแสวงหาความสุขที่ให้ความส าคัญกับเงินตราว่าเป็นปัจจัยท าให้มีความสุขได้ถูกตั้งค าถามและ
น าไปสู่การศึกษาเพ่ือหาค าตอบ ดังเช่น อีสเตอร์ลีน (RichardA. Easterlin) นักเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลข้ามเวลา ท าให้พบว่ารายได้ที่เพ่ิมขึ้นมิได้ท าให้ความสุขเพ่ิมขึ้น
ข้อค้นพบนี้ เรียกว่า “Happiness Paradox” ซึ่ งแปลว่า “ข้อขัดแย้ งเรื่องความสุข” บางที เรียกว่ า 
“Easterlin’s Paradox” ตามชื่อของอีสเตอร์ลีน ที่เป็นผู้ค้นพบ 
 แนวคิด “ข้อขัดแย้งเรื่องความสุข” ได้จุดประกายให้ ริชาร์ดเลยาร์ด นักเศรษฐศาสตร์แห่งส านัก
เศรษฐศาสตร์และการเมืองของลอนดอน(London School of Economics And Political Science: LSE) 
หันมาสนใจมิติใหม่เรื่องความสุข ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “เศรษฐศาสตร์ความสุข”(Happiness Economy) ที่บูรณา
การศาสตร์หลายสาขา ทั้งเศรษฐศาสตร์ แพทยศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาปรัชญาเข้าด้วยกัน เป้าหมายของ
การศึกษาเพ่ือหาค าตอบว่า ท าไมความสุขไม่เพ่ิมขึ้นทั้งที่ “เรามีอาหาร เสื้อผ้า รถราที่มากขึ้น มีบ้านหลังใหญ่
ขึ้น ในบ้านมีเครื่องท าความร้อนมากขึ้น มีวันหยุดพักผ่อนในต่างประเทศมากขึ้น ชั่วโมงท างานในแต่ละสัปดาห์
น้อยลง ได้ท างานสบายๆ ดีๆ และน่าท ามากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นสุขภาพเราก็ดีข้ึนมาก” (Layard, 2011: 3-4) 
 เลยาร์ดเห็นว่าทุกวันนี้ศีลธรรมถดถอย คนเห็นแก่ตัวและหมกมุ่นอยู่กับการกอบโกย ด้วยคิดว่ามันจะ
น าไปสู่ความสุข แต่ผลจากการศึกษากลับพบว่าประเทศที่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากกว่า 20,000 
ดอลลาร์ ไม่ได้เป็นการประกันว่าจะท าให้มีความสุขเพ่ิมขึ้นสมอไป (Layard, 2011: 34-35) ที่เป็นดังนี้ก็เพราะ
คนมีวิธีคิดที่น่าปวดหัว คือ ไม่มองรายได้ที่แท้จริงของตน แต่ไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน นอกจากนี้ยังเป็นเรื่อง
ทางจิตวิทยา คือ มีการปรับตัวจนรู้สึกชิน เลยหมดความตื่นเต้น จึงไม่รู้สึกเป็นสุขอีกต่อไป 
 เลยาร์ดได้เสนอแนวคิดเรื่องความสุขผ่านบทความและหนังสือ “Happiness:Lessons From A New 
Science” แนวคิดนี้ได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลอังกฤษโดย เดวิด คาเมรอน (David Cameron) ประกาศให้ 
“การเป็นอยู่ที่ดี” (Well-Being)เป็นเป้าหมายหลักในการด าเนินงานของรัฐบาล และใช้ GWB (General 
Well-Being)เป็นตัวชี้ วัดความเจริญของประเทศแทนการใช้จีดี พี  (GDP: Gross Domestic Product) 
(http://cep.lse.ac.uk/textonly_new/staff/layard/pdf/Layard25) แนวคิดของ เลยาร์ดมีความน่าสนใจ 
โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 
  4.2.1 ความหมายและธรรมชาติของความสุข 
  เลยาร์ด เห็ นว่า “ความสุข” คือการรู้สึ กดี  เช่น  ความเบิกบานใจ ส่ วนความทุกข์ 
(unhappiness) คือการรู้สึกไม่ดี (feeling bad) เช่น ความเจ็บปวด ความเศร้าหมองหดหู่ซึ่งคนต้องการหลีก
หนี ความสุขเป็นสิ่งดีที่สุดเพราะเป็นเหตุให้สุขภาพดี มีอายุยืนปัจจัยส าคัญที่ท าให้มนุษย์มีความสุขเป็นปัจจัย
เดียวกับท่ีท าให้เผ่าพันธุ์ของเราด ารงอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ (Layard, 2011: 12, 23-24 ) 
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  แนวคิดเรื่องความสุขของเลยาร์ดได้แรงบันดาลใจมาจาก เบนทัม นักประโยชน์นิยมชาว
อังกฤษแห่งยุคแสงสว่างทางปัญญา(the Enlightenment) ในศตวรรษที่ 18 ที่เชื่อว่าการกระท าทุกอย่างของ
มนุษย์มีจุดมุ่งอยู่ที่ความสุขและหลีกหนีจากความทุกข์ ดังค ากล่าวที่ว่า “โดยธรรมชาติมนุษย์ตกอยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชาของนายผู้มีอ านาจเต็มสองนาย คือ ความทุกข์ (pain) และความสุขสบาย (pleasure) เราจะคิด 
พูด ท าอะไร ก็ล้วนเป็นไปเพราะค าบัญชาของนายทั้งสองนี้” (Bentham, 1964: 148) แนวคิดของเบนทัม
สอดคล้องกับปราชญ์กรีกผู้เรืองนาม เช่น อริสโตเติล (Aristotle: 384-322 ก่อน ค.ศ.) ที่คิดว่าความสุขเป็น
ความหมายและเป้าหมายของชีวิต เป็นสิ่งดีที่สุด สูงส่งที่สุด และเบิกบานใจมากที่สุดในโลก เอพิคิวรัส
(Epicurus: 341-270 ก่อน ค.ศ.) ก็คิดว่าเราต้องฝึกปฏิบัติสิ่งที่ท าให้เกิดความสุขเพราะถ้ามีสิ่งนี้เราจะมีทุกสิ่ง 
แต่ถ้าขาดไปเราก็จะท าทุกสิ่งเพ่ือให้ได้มันมา (มาติเยอริการ์, 2551: 51) 

  “ความสุข” ในทัศนะของเลยาร์ดที่รับมาจากเบนทัมนั้น ครอบคลุมทั้งความสุขทางกายที่ได้
กินได้ดื่มและความรื่นรมย์จากการอ่านหนังสือ ฟังดนตรี ซึ่งเป็นความรื่นรมย์ขั้นสูง (superior pleasure) และ
ความสุขภายในที่เกิดจากการมีความเมตตากรุณาแก่ผู้อ่ืน ดังข้อความในจดหมายที่เบนทัมเขียนอวยพรวันเกิด
ลูกสาวของเพ่ือนซึ่งเลยาร์ดยกมาอ้างอิง ความว่า “และเมล็ดพันธุ์แห่งความหฤหรรษ์ทุกเมล็ดที่เธอหว่านใน
จิตใจผู้อ่ืน เธอจะได้เก็บเกี่ยวในจิตใจของเธอเอง ขณะที่ความโศกเศร้าที่เธอถอนจากความคิดและความรู้สึก
ของเพื่อนร่วมโลก จะถูกแทนที่ด้วยความสงบและความรื่นรมย์อันงดงามในวิหารแห่งจิตวิญญาณของเธอ” (เล
ยาร์ด, 2550: 266-267) 

 4.2.2 ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อความสุข 
 ผลจากการศึกษาค้นคว้าท าให้ ริชาร์ดเลยาร์ด พบปัจจัยหลักที่ท าให้คนมีความสุข 7 ประการ ดังนี้
  1) ความสัมพันธ์ในครอบครัว (family relationships) 
  ความสัมพันธ์ในครอบครัว นี้คือปัจจัยส าคัญที่สุดที่ท าให้คนมีความสุข โดยเฉพาะคนในสังคม
ที่มั่งคั่ง การแต่งงานท าให้คนมีความสุขมากขึ้น แม้ว่าปีแรกผ่านไปแล้วความเคยชินคืบคลานเข้ามาท าให้
ความสุขลดลง แต่ก็ยังคงสุขกว่าก่อนแต่งงานอยู่ดี ความสุขของสามีภรรยาจะเพ่ิมขึ้นเมื่อมีลูก เลยาร์ดระบุว่า 
การแต่งงานมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดความสุข “คือมีความสัมพันธ์ทางเพศบ่อยกว่าและน่าพึง
พอใจมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วมีสุขภาพดีกว่าและอายุยืนกว่าและแน่นอนว่ามีความสุขมากกว่าด้วย” (เล
ยาร์ด, 2550: 80) 
  แต่ถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีจะเกิดทุกข์มากมาย การหย่าร้างท าให้ความสุขลดลงมากกว่าการเสีย
รายได้ ทั้งก่อเกิดความทุกข์แก่ลูกและคนอ่ืนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะกับลูกๆ นั้น การหย่าร้างของพ่อแม่หรือ
การเกิดมาท่ามกลางความขัดแย้งหรือเกิดมาแล้วไม่เป็นที่ต้องการ ย่อมเป็นรอยแผลในใจอย่างยากจะเยียวยา 
เขาระบุว่า“มีอะไรไม่กี่อย่างที่เลวร้ายส าหรับเด็กมากกว่าการเกิดมาเมื่อพ่อแม่ไม่ต้องการ”(เลยาร์ด, 2550: 
203) เด็กที่พ่อแม่หย่าร้างมีโอกาสเป็นผู้ใหญ่ที่ซึมเศร้ามากกว่าเด็กที่พ่อแม่อยู่ด้วยกันสองเท่า อย่างไรก็ตาม ถ้า
ความขัดแย้งนั้นรุนแรง พ่อแม่ควรแยกทางกันไปเลยดีกว่าทนอยู่ด้วยกัน (Layard, 2011: 60-61) 
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  เลยาร์ดเตือนว่า ความรักที่สุดแสนโรแมนติคระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวแม้เป็นความรู้สึกที่
งดงามแต่ไม่ค่อยเป็นธรรม ไม่ค่อยมีเหตุผล ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ปกติ แต่พร้อมที่จะโอนเอนไปตามความ
ต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนการท าสงครามที่ฆ่ากันได้ เชลยหรือสายลับก็โกหกหลอกลวงได้ ดังค ากล่าว
ที่ว่า “ทุกอย่างเป็นธรรมในสงครามและความรัก ” (all’s fair in love and war) (Layard, 2011: 179) 

2) สถานการณ์ทางด้านการเงิน (finance situation) 
  เงินเป็นปัจจัยส าคัญต่อการใช้ชีวิต โดยเฉพาะชีวิตคนจน ริชาร์ดเลยาร์ด ชี้ว่า “ความสุขอัน
เกิดจากรายได้ที่มากข้ึนจะยิ่งใหญ่ที่สุดหากคุณเป็นคนจนและระดับของความสุขนั้นจะลดน้อยลงเรื่อยๆ ผกผัน
กับความรวยรายได้จะมีผลต่อความสุขมากท่ีสุดในประเทศที่ยากจนที่สุด...ประเทศที่รวยกว่าจะมีความสุขกว่า
รายได้ที่เพ่ิมขึ้นมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อรายได้นั้นช่วยยกระดับชีวิตของคนให้พ้นผ่านความยากจนทางกายภาพไป
ได”้ (เลยาร์ด, 2550: 41) 
 แต่ปัญหาคือเกิดการเปรียบเทียบทางสังคมและแข่งขันกันรุนแรงด้านสถานะ ท าให้ความสุขไม่เพ่ิมขึ้น
ตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้ ชีวิตที่มีความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ที่ตนได้รับ เลยาร์ดบอกว่า “การที่รายได้ของ
คนอ่ืนเพ่ิมขึ้นเป็นการบั่นทอนความสุขของคุณเองได้” (เลยาร์ด, 2550: 56) ซึ่งบ่งชี้ว่าคนเราช่างมีวิธีคิดที่ท า
ร้ายตนเองได้อย่างน่าเศร้า 

  3) การงาน (works) 
  การท างานช่วยให้มีรายได้และเพ่ิมความหมายให้ชีวิต การว่างงานจึงมิได้มีผลเพียงท าให้
รายได้ลดแต่ยังลดความสุขลงด้วย ซึ่ง “ความสุขที่ลดลงนั้นเป็นเพราะการสูญเสียตัวงานมากกว่าการสูญเสีย
รายได้และอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นมีผลต่อความสุขของทุกคนรวมถึงคนที่มีงานท าด้วย” (เลยาร์ด, 2550: 80-
81)เลยาร์ดจึงเสนอให้ลดอัตราการว่างงานให้ได้ การท างานต้องมีความชอบหรือมีใจรักงานยิ่งได้มีส่วนในการ
ออกแบบและควบคุมงานจะยิ่งท าให้ชีวิตมีความหมายและมีความสุข การท างานแบบซังกะตายหรือจ าใจ ก็
เหมือนตายไปแล้วครึ่งตัว ดังพบว่าข้าราชการชาวอังกฤษไม่ว่าระดับใดที่ท างานแบบซ้ าซากท่ีสุด จะมีอัตราการ
เกิดเส้นเลือดอุดตันเร็วที่สุดด้วย 
 การท างานที่ไม่มีเงินตอบแทนแต่มีคุณค่าต่อสังคม และท าด้วยจิตอาสา ก็ท าให้มีความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้ 
ดังข้อเสนอที่ว่า “ถ้าเราต้องการมีความสุขแท้ก็จ าเป็นต้องมีแนวคิดเรื่องประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งทุกคนต้อง
ร่วมสร้างให้เกิดข้ึนนี้คือแนวคิดของหลักมหสุขนั้นเอง” 

  4) สังคมและเพ่ือนฝูง (community and friends) 
  ชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตทางสังคมจึงมีความต้องการสัมพันธ์กับคนอ่ืนความสัมพันธ์ของมนุษย์มี
บทบาทในการก าหนดอัตลักษณ์และให้ความหมายแก่ชีวิตสิ่งบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีคือมิตรภาพ ดังทัศนะของ
เอพิคิวรัส (Epicurus) ที่ว่า“ในบรรดาสรรพสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตของคนเราเป็นสุขนั้น มิตรภาพเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่
ที่สุด” 
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(เลยาร์ด, 2550: 82) และมิตรภาพต้องเป็นไปเพ่ือมิตรภาพ ถ้าต้องการคบใครเป็นเพ่ือนก็เพราะอยากได้เพ่ือน 
มิใช่เพราะผลประโยชน์หรือเพ่ือความรื่นรมย์เท่านั้น เลยาร์ดรังเกียจพวกท่ีคิดว่า “เพ่ือให้เราอยู่รอดก็ต้องเห็น
แก่ตัวและไม่ต้องดูแลใครเลย” 

5) สุขภาพ (health) 
  ผู้มีสุขภาพดีย่อมมีความสุขและผู้มีความสุขก็มีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาวด้วย เลยาร์ดพบว่า
ความผิดปกติทางจิตเป็นสาเหตุใหญ่ท าให้คนในยุโรปและอเมริกาไม่พอใจต่อสุขภาพ ภาวะซึมเศร้าน ามาซึ่ง
ความทุกข์มากกว่าความจน องค์การอนามัยโลกชี้ว่าอาการป่วยทางจิตหรือการติดสิ่งเสพติดเป็นต้นเหตุส าคัญ
ของการสูญเสียความสามารถของคน (เลยาร์ด, 2550: 207-208) 
  ช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมามีการเพ่ิมขึ้นของโรคซึมเศร้า การติดสุรายาเสพติด อาชญากรรม 
ใน 1 ปี คนในสหรัฐอเมริกา 6 % เป็นโรคซึมเศร้า 1 ใน 4ของหนุ่มผิวขาวในอเมริกาเคยมีปัญหาติด
เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ ทางยุโรปก็พบว่าตั้งแต่ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา ทุกประเทศ ยกเว้นฝรั่งเศส มีคนเสียชีวิต
เพ่ิมข้ึนจากโรคตับแข็ง(Layard, 2011: 35-37) 
  เลยาร์ดไม่คาดหวังว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะป้องกันมิให้เกิดภาวะจิตใจหดหู่ซึมเศร้าได้ 
เพราะภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นได้กับท้ังคนรวยและคนจน 

  6) เสรีภาพส่วนบุคคล (personal freedom) 
  เสรีภาพของบุคคลและสันติสุขเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสุขเมื่อเปรียบเทียบระดับความสุข
ของประชาชนภายใต้รัฐบาลที่ยังเป็นคอมมิวนิสต์ เช่นเบลารุส กับฮังการีในยุคหลังคอมมิวนิสต์ พบว่าฮังการีมี
ระดับความสุขที่สูงกว่าเลยาร์ดย้ าว่านี่คือความส าคัญของเสรีภาพที่ชาวตะวันตกมักลืมเลือนไป นอกจากนี้เขา
ยังชี้ให้ดูว่าสิ่งเลวร้ายที่จะน าไปสู่ความโศกเศร้าได้มากท่ีสุด คือ สงคราม ที่สร้างความน่าสะพรึงกลัวและน ามา
ซึ่งความสูญเสียให้ผู้คนมากมายจนยากที่จะประเมินในศตวรรษที่ผ่านมามีคนมากกว่า 100 ล้านคนที่ต้อง
เสียชีวิตเพราะสงคราม (Layard,2011: 69-70) 

  7) ค่านิยมส่วนบุคคล (personal values) 
  ความสุขขึ้นอยู่กับตัวตนภายในและมีค่านิยมที่ดี เลยาร์ดถือว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้เรามี
ความสุขท่ียิ่งใหญ่และมีคุณค่า คือ การมีความฉลาดทางอารมณ์ มีปัญญา มีจิตใจสูงส่ง มีเป้าหมายในชีวิต โดย
ที่เป้าหมายนี้มิใช่เพ่ือตนเองแต่เพ่ือคนอื่น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยภายใน ท าให้รู้สึกปลดปล่อย (lose yourself) มี
ความเบาสบาย (flow) (Layard, 2011: 71, 74) ค่านิยมที่ดีเป็นตัวกรองประสบการณ์ผู้มีปัญญาเห็นโลกตาม
ความจริงจะเผชิญความยากล าบากจากสถานการณ์ที่เลวร้ายได้ แม้เป็นทุกข์ก็ไม่ฟูมฟายจนไร้สติ เพราะสิ่ง
ภายนอกไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย แผ่นดินไหวฯลฯ เราควบคุมไม่ได้ แต่ควบคุมใจของตนได้ ดังค าของรูสเวลท์ 
(Eleanor Roosevelt) ที่ว่า “ไม่มีใครท าให้คุณโกรธได้ถ้าคุณไม่เห็นชอบ” (Layard, 2011: 187) 
  เลยาร์ดเห็นพ้องกับคติของพุทธศาสนาว่าคนสามารถฝึกตัวตนภายในได้ด้วยสมาธิ ตัวตนที่ฝึก
ดีแล้วย่อมสามารถเลือกมีความสุขได้ การท าสมาธิดีต่อร่างกายและจิตใจ (Layard, 2011: 189) ซึ่ง ทาล เบน-



45 

 

ชาฮาร์ ผู้สอนจิตวิทยาเชิงบวกและวิธีเพ่ิมพูนความสุขที่ฮาวาร์ดก็แนะน าว่า “จงท าสมาธิเป็นกิจวัตร หาเวลา
สักสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวันเพ่ือท าสมาธิ” (ทาล เบน–ชาฮาร์, 2007: 56) 
 กระแสแนวคิดเรื่องความสุขก่อให้เกิดกลุ่มที่เรียกว่า “Action forHappiness” ขึ้น กลุ่มนี้เชื่อว่า
บุคคลจะได้รับความสุขมากขึ้นถ้าช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้มีความสุขการด าเนินการของพวกเขาอาศัยเครือข่าย
ออนไลน์ที่ชื่อ www.actionforhappiness.org เป็นสื่อกลาง (Layard, 2011: 273-274) 
  
5. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เบญจพร ก้องบูลยาพงษ์, ดวงกมล ปิ่นเฉลียว (2557) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขใน
การท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า 1) ความสุขใน
การท างานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X =3.69, S.D.=.41) 2) บรรยากาศองค์การและ
ความฉลาดทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความสุขของใน การท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.59 และ .58 ตามล าดับ) บรรยากาศองค์การ และความฉลาดทาง
อารมณ์ สามารถร่วมกันท านายความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 46 (R2 = .46) 

ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่ององค์ประกอบความสุขการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรมเมืองพัทยา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสุขในการท างานประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 60.79 ที่มีค่าถ่วงน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.50-0.88 2) ระดับ ความสุขในการท างานที่มีค่ามากที่สุด คือ ความส าคัญของงาน ( X = 4.00, S.D.=0.62) 
รองลงมา ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ( X =3.85, S.D.=0.76) ความคิดเชิงบวก ( X = 3.76, S.D.=0.55) ผู้น า
และนโยบาย ( X =3.61, S.D.=0.79) ความมีอิสระในการท างาน ( X =3.53, S.D.=0.69) โดยอยู่ในระดับมาก 
ความคิดเชิงลบ ( X =3.07, S.D.=0.95) มีระดับความสุขอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) พนักงานที่มีลักษณะ
ส่วนบุคคลต่างกัน ส่งผลต่อความสุขที่ต่างกันดังนี้คือสถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงแรม 
และแผนกท่ีปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันมีความสุขในการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 

ยุพาวรรณ  ทองตะนุนาม , ดวงเนตร ธรรมกุล , อัจศรา ประเสริฐสิน ,จริยา ชื่นศิริมงคล ,              
ศิริพร ครุฑกาศ (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (ภาครัฐ): การทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการสืบค้นงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับองค์กรแห่ง ความสุขในบริบทขององค์กร
ภาครัฐและปัจจัยพัฒนาความสุข ของคนในองค์กรภาครัฐ โดยคัดเลือกจากเนื้อหาที่ตรงกับ ประเด็นที่ต้องการ
ศึกษามาสังเคราะห์จ านวนทั้งหมด 10 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่อยู่ในระดับที่ 4 ของลักษณะหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ตามเกณฑ์การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลหลักฐาน เชิงประจักษ์ของสเตทเลอร์4 คือเป็นการวิจัยแบบไม่
ทดลองทั้งใน เชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์การวิจัยเชิงคุณภาพหรือ รายงานกรณีศึกษา จ านวน 9 เรื่อง 
และเป็นงานวิจัยทบทวน วรรณกรรม จ านวน 1 เรื่อง 2) จากการทบทวนรายงานการวิจัย สามารถสังเคราะห์ 
ความหมายขององค์กรแห่งความสุขในบริบทขององค์กรภาครัฐได้ว่า  เป็นองค์กรที่บุคลากรหรือพนักงานใน
องค์กรมีความพึงพอใจต่อการ ท างานในองค์กร (Job satisfaction) 5,6 มีจิตวิญญาณในการท างาน ของ
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องค์กร (Workplace spiritual)7 และผลลัพธ์ที่ส าคัญขององค์กร แห่งความสุขก็คือสมรรถนะขององค์กร 
(Organizational performance) 3) จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรแห่ง ความสุขในบริบท
องค์กรภาครัฐ พบว่าปัจจัยพัฒนา ความสุขของคนในองค์กรภาครัฐและน าไปสู่องค์กรแห่งความสุขนั้น 
ประกอบไปด้วย (1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ได้แก่ ภาวะผู้น าการ เปลี่ยนแปลง การบริหารความแตกต่าง และ
การเป็นแบบอย่าง ที่ดีของผู้น าองค์กรและการให้การสนับสนุน (2) ปัจจัยด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การมอบหมาย งานที่เหมาะสมกับความต้องการและสภาพร่างกาย การให้รางวัล และ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม การลดและป้องกัน การลาออก ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร 
ความพึงพอใจ ในการท างานของบุคลากร (3) ความผูกพันต่อองค์กร และ (4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร 

เมธาพร ผังลักษณ์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสุขในการท างานของครูในอ าเภอเมือง สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสุขในการท างานของ
ครูในอ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย ได้แก่ การติดต่อสัมพันธ์ความส าเร็จในงาน ความรักในงาน 
และการเป็นทียอมรับตามล าดับ 2) การเปรียบเทียบความสุขในการท างานของครูอ าเภอเมือง สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามเพศ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่
มี นัยส าคัญทางสถิติ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน และวิทยฐานะ โดยรวมแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05 ส่วนรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต 

พจน์ ภิญโญพรพาณิชย์, เขมกร ไชยประสิทธิ์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสุขในการท างานของ
แพทย์ในโรงพยาบาลล าพูน ผลการศึกษาพบว่า แพทย์ส่วนใหญ่มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับสูง และ
จากการเปรียบเทียบกับ ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน  
ระดับต าแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน พบว่ามีความสุขในการท างานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความคิดเห็นของ พนักงานต่อองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้น า ด้าน
ความสัมพันธ์ ด้านการท างาน ด้านค่านิยมองค์กร และด้าน  คุณภาพชีวิตในการท างานพบว่าแพทย์ 
โรงพยาบาลล าพูนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก และพบว่าปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ ระยะเวลาท างาน  
และการท างานเกี่ยวเนื่องกับการบริหารโรงพยาบาล หรือหน่วยงาน ของแพทย์ไม่มีผลต่อ  ความคิดเห็นต่อ 
องค์ประกอบใน 5 ด้านดังกล่าว และจากการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระในรูป  
คะแนนมาตรฐาน (Beta) ที่มีค่าสูงสุดคือ องค์ประกอบด้านผู้น า (Beta = 1.923) ซึงจะสามารถท านายถึง 
ระดับความสุขใน การท างานของแพทย์โรงพยาบาลล าพูนได้มากที่สุด รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์ในที่ 
ท างาน (Beta = 1.080) ถัดมา คือด้านค่านิยมองค์กร (Beta = 4.16) ด้านการท างาน (Beta = 3.68) ด้าน
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Beta = .119)  
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เด่นชัย อาทิตย์เจริญชัย (2558) ได้ศึกษาองค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์  ผล
การศึกษาพบว่า 1) องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ ด้าน
คุณธรรม ด้านน้ าใจงาม ด้านการหาความรู้ ด้านครอบครัวที่ดีและด้านความสุขขององค์กร และสังคม ส่วนด้าน
อ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ด้านการผ่อนคลาย 
ด้านใช้เงินเป็น และด้านสุขภาพดี 2) ทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนศรีบุณยานนท์ต่อองค์กรแห่งความสุข 
พบว่า ด้านสุขภาพดี: บุคลากรมีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และมีการตรวจสุขภาพประจ าปีด้านน้ าใจ
งาม: บุคลากร มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ให้กัน และมีการท างานเป็นทีม ด้านการผ่อน
คลาย: บุคลากรมีการผ่อนคลายความเครียดด้วยการปรับใจรับสิ่งที่เกิดขึ้น สภาพปัญหา สถานการณ์ และใช้ 
เวลาว่างกับครอบครัว ด้านการหาความรู้: บุคลากรมีการใฝ่หาความรู้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพัฒนา  ตนเอง ด้าน
คุณธรรม: บุคลากรมีคุณธรรม รู้จักให้อภัย น าค าสอนทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงาน  ด้านการใช้เงินเป็น: 
บุคลากรมีรายได้ที่เพียงพอ ไม่มีภาระหนี้สิน รู้จักการวางแผนการใช้เงิน  ด้านครอบครัวที่ดี: บุคลากรให้
ความส าคัญกับครอบครัว มีเวลาให้กับครอบครัว โดยการท ากิจกรรม ต่าง ๆ ร่วมกัน ด้านความสุขขององค์กร
และสังคม: บุคลากรมีความสุขที่ได้ท างานในองค์กร เพราะมี ส่วนร่วม และสังคมในการท างานได้รับการ
ยอมรับและรักองค์กร 

สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช  (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในภาคกลาง
ตอนบนของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 33.45 ปีศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมีสถานภาพสมรส โดยมีจ านวนสมาชิกใน ครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
23,484.62 บาท/เดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนเฉลี่ย 19.56 ปี ส่วนระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบนโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 ผล การเปรียบเทียบความแตกต่างความอยู่
ดีมีสุขโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ ช่วงอายุ กลุ่มรายได้  มีความอยู่ดีมีสุขไม่แตกต่างกัน ส่วน
ระดับการศึกษา อาชีพหลัก การถือครองในที่อยู่อาศัย มีความแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อความอยู่ดีมีสุขส่วนใหญ่เป็นเรื่องน้ าท่วม ในช่วงฤดูฝนและการลักขโมย 

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ปรียา พลอยระย้า (2558 :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสุขคนท างานที่มีสถานภาพ
สมรสหลากหลายในสังคมไทย: แต่งก็สุขไม่แต่งก็สุข…..จริงหรือ? ผลการศึกษาพบว่า คนท างานที่มีสถานภาพ
สมรสหลากหลาย ได้แก่ โสด แต่งงาน และอยู่ด้วยกัน แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกัน 
หม้าย หย่าร้าง/แยกทาง/เลิกกัน ส่วนใหญ่เป็น คนรุ่นกลุ่มอายุ Gen Y (18–33 ปี) ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นโสด 
หรือไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกัน คนท างานทั้งหมด ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต และความสุข อย่างไร
ก็ตาม แม้ทุกกลุ่มมีระดับความสุขในระดับสูง แต่พบ ความแตกต่างของระดับความสุขกับสถานภาพสมรส คือ 
คนท างานที่แต่งงานและอยู่ด้วยกันมีระดับความสุขสูงที่สุด ขณะที่คนท างานไม่แต่งงานแต่อยู่ด้วยกันมีระดับ
ความสุขต่ าที่สุด 
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โยษิตากฤตพรพินิต (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความสุขใน
การทางานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่งจ ากัด ผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงาน
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาต่ ากว่า ปริญญาตรีสถานภาพสมรส มีระยะเวลาการทา
งานมากว่า 5 ปี และเงินเดือนระหว่าง 10,000 - 20,000 บาท 2) พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม
องค์การโดยรวม และรายด้านในระดับปานกลาง  โดยมิติเนินความส าเร็จมีค่าเฉลี่ยมากที jสุด รองลงมาคือมิติ
เนินไม่ตรีสัมพันธ์มิติเน้นสัจจะแห่งตน และ มิติเน้นให้ความส าคัญกับ ตามลาดับ 3) พนักงานมีระดับความสุข
ในการทางานโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 4) เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าระดับความสุขในการทา
งานแตกต่างตามระยะเวลาการทางาน และอัตราเงินเดือน 5) วัฒนธรรมต่อองค์การที่มีผลต่อความสุขในการ
ทางานของพนักงานโดยรวม (Y) จ านวน 2 ตัวแปร เรียงตามระดับอิทธิพลไดแก้  มิติเน้นให้ความส าคัญกับ
บุคลากร (X3) และมิติเน้นความส าเร็จ (X1) ตามล าดับ ร่วมกนสามารถใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ความสุขในการ ท างานของพนักงานได้ร้อยละ 49.8 ที่เหลืออีกร้อยละ 50.2 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น 
 

5.1 กิจกรรม Happy 8 Menu  
  5.1.1 กิจกรรม Happy Body กับการผสมผสานกับ Happy อ่ืนๆ 

   การออกแบบกิจกรรม Happy Body ขององค์กร  นอกจากจะมีเป้าหมายเพ่ือดูแลความ
ปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนท างานในองค์กรแล้ว บางองค์กรยังสามารถออกแบบกิจกรรม Happy 
Body ที่สามารถท าแค่โครงการเดียวแต่สามารถตอบโจทย์ความสุขได้ในหลายมิติ (อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 
และคณะ, 2560 : 18-20) โดยมีตัวอย่างดังนี้ 
   5.1.1.1 การจัดกิจกรรมคลายความเครียดจากการท างาน (Happy Body + Happy 
Relax)  เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสุขภาพจิต และผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน ตัวอย่างกิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานออกก าลังกาย 
และเป็นการบริหารความเครียดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  และกิจกรรมการท าสมาธิ หรือเปิดเพลงในตอน
เที่ยงเพ่ือให้บุคลากรได้รับฟังเพลงพร้อมรับประทานอาหารมื้อเที่ยง 
   5.1.1.2 การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนร่วม (Happy Body + Happy 
Society) เป็นการส่งบุคลากรออกไปท ากิจกรรมเพ่ือสังคมที่ต้องแรง ซึ่งถือเป็นการออกก าลังกายทางอ้อม เช่น 
การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในชุมชน การออกไปท าความสะอาดในชุมชนช่วงน้ าท่วม การจัดอาสาสมัครไปออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชนทุรกันดาล เป็นต้น 
   5.1.1.3 การท ากิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือนของพนักงาน (Happy Body + 
Happy Money) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานปลูกพืชผักสวนครัว ท าให้พนักงานได้ออกก าลังกายจาก
การขุดหลุม พรวนดิน รดน้ าต้นไม้ และสามารถน าผักสวนครัวเหล่านี้ไปปรุงอาหารเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได้ และยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน คือ มีการน าผลผลิตที่ได้จากการปลูก
พืชผักสวนครัวมาแบ่งปัน แจกจ่ายให้กับพนักงานในองค์กรอีกด้วย 
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   5.1.1.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (Happy Body + Happy Brain) เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความสุขในการท างาน 
   5.1.1.5 การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามหลักศาสนา (Happy Body + Happy 
Soul) เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยน าวัน หรือเทศกาลส าคัญทางศาสนามาเป็น
โอกาสในการส่งเสริมดูแลสุขภาพของพนักงาน ตัวอย่างกิจกรรม เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นกิจกรรมที่ใช้วัน
ส าคัญของพระพุทธศาสนามาเป็นแรงจูงใจในการรณรงค์ให้พนักงานเว้นจากพฤติกรรมการดื่มสุราเพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงที่ท าลายสุขภาพของพนักงาน 
   5.1.1.6 การจัดกิจกรรมโดยให้ครอบครัวของพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน (Happy Body + Happy Family) ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัด
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเชิญครอบครัวของพนักงานเข้ามาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา
และโทษของยาเสพติด หรือการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย โดยให้สมาชิกในครอบครัวของพนักงานเข้ามาใช้
พ้ืนที่ออกก าลังกายขององค์กรได้ เป็นต้น 
  5.1.2 กิจกรรม Happy Brain กับการผสมผสานกับ Happy อ่ืนๆ 
  เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรม Happy Brain จากฐานข้อมูลกิจกรรม Happy 8 Menu ที่องค์กร
ในประเทศไทยมีการจัดตั้งขึ้น โดยอาจไม่ได้มีเป้าหมายหลักเพ่ือการพัฒนาบุคลากร แต่เป็นไปเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาบางอย่าง การให้สวัสดิการท่องเที่ยวแก่บุคลากร หรือการช่วยเหลือสังคม มีจ านวน 3 กิจกรรม (อุทัย
ทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล และคณะ, 2560 : 38-40) ดังนี้ 
   5.1.2.1 การท่องเที่ยวพักผ่อนประจ าปีที่มีการผนวกกิจกรรมการเรียนรู้ (Happy 
Brain + Happy Relax) ในหลายๆองค์กรได้มีการยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวพักผ่อนประจ าปี ที่ผนวกการให้
ความรู้เพิ่มเติมทั้งการฝึกอบรมเพ่ิมเติมการศึกษาดูงานระหว่างการเดินทางและการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกัน
และการท างานเป็นทีม  การได้อยู่ร่วมกันภายนอกองค์กร ท าให้บุคลากรรู้จักนิสัยใจคอของเพ่ือนร่วมงานในอีก
มุมมองหนึ่งและสามารถกลับมาท างานเป็นทีมได้ดีมากขึ้น 
   5.1.2.2 การท ากิจกรรมเพ่ือสังคมด้วยการให้ความรู้แก่ชุมชน/สังคม (Happy Brain 
+ Happy Society) องค์กรหลายๆ องค์กรเริ่มหันมาท ากิจกรรมเพ่ือสังคม โดยการใช้องค์กรความรู้ที่มีอยู่ ใน
ธุรกิจ หรือตัวบุคลากรขององค์กร แทนที่จะไปบริจาคผ้าห่มหรือน้ าดื่มอย่างที่ผ่านมา เช่น  การออกไปเป็น
วิทยากรอาสาสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในต่างจังหวัด การออกไปสอนชาวบ้านในชุมชนแยกขยะน าขยะที่แยก
มารีไซเคิล หรือน าไปขายเพ่ือต่อยอดเป็นรายได้ในการท ากิจกรรมอ่ืนๆ ของชุมชน บางองค์กรใช้ความรู้ในตัว
บุคลากรไปสอนอาชีพเสริมให้กับบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก การใช้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสอน
หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่เข่ือน เป็นต้น 
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   5.1.2.3 การท ากิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงินและบริหารจัดการการเงิน (Happy 
Brain + Happy Money) องค์กรหลายๆ องค์กร ที่มีพนักงานฝ่ายผลิตจ านวนมาก มักจะประสบปัญหาการ
เป็นหนี้ของบุคลากร ท าให้บุคลากรต้องลาออกเพ่ือหนีเจ้าหนี้ ดังนั้น องค์กรจึงมีการออกแบบกิจกรรม Happy 
Brain โดยการท าความร่วมมือกับสถาบันการเงินในหลายๆลักษณะขึ้นอยู่กับบริบท และปัญหาของบุคลากร  
โดยให้ความรู้ทางการเงิน การท าบัญชี รายรับรายจ่าย การบริหารจัดการหนี้ การออม และการลงทุน เป็นต้น 
  5.1.3 กิจกกรม Happy Money กับการผสมผสานกับ Happy อ่ืนๆ 
   กิจกรรม Happy Money มีการน ามาผสมผสานกับ Happy อ่ืนๆ (อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 
และคณะ, 2560 : 68-69) ดังนี้ 
   5.1.3.1 กิจกรรมสร้างรายได้จากงานอดิเรก (Happy Money + Happy Body + 
Happy Relax) เช่น ปลูกผักเลี้ยงปลา กิจกรรมเพาะเห็ดฟาง ท าน้ ายาล้างจานและน้ ายาซักผ้า นอกจากจะใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังได้เคลื่อนไหวร่างกายออกก าลังกาย และยังช่วยให้ผ่อนคลาย
ความเครียดจากท างานอีกด้วย 
   5.1.3.2 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา (Happy Money + Happy Family + Happy 
Heart + Happy Society) การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่บริษัทตั้งขึ้น 
สามารถช่วยลดรายจ่ายด้านทุนการศึกษาของบุตร และถือเป็นกิจกรรมเพ่ือสังคม ที่บริษัทตอบแทนพนักงาน 
ดูแลถึงครอบครัวของพนักงาน ซึ่งช่วยสร้างความผูกพันให้แก่พนักงานในองค์กร 
   5.1.3.3 กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา (Happy Money + Happy Soul+ Happy 
Family) โดยจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคมของทุกปี เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา 
เป็นการลดรายจ่ายจากการดื่มเหล้า น าเงินที่เหลือมาเก็บออมและผลลัพธ์ทางอ้อมคือได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว
มากขึ้น  
  5.1.4 กิจกกรม Happy Family กับการผสมผสานกับ Happy อ่ืนๆ 
   กิจกรรม Happy Family มีการน ามาผสมผสานกับ Happy อ่ืนๆ (อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 
และคณะ, 2560 : 86-88) ดังนี้ 
   5.1.4.1 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Happy 
Family + Happy Society) เช่น กิจกรรมคืนผืนป่าสู่ผืนดิน โดยให้พนักงานและครอบครัวของพนักงานได้ร่วม
กิจกรรมปลูกป่า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และยังสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมอีกด้วย  
   5.1.4.2 กิจกรรมกีฬา (Happy Family + Happy Body + Happy Relax) เช่น 
กิจกรรมกีฬาสีที่บริษัทจัดขึ้น หลายองค์กร มักจัดขึ้นทุกปี ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นการผ่อนคลาย
จากการท างาน ครอบครัวของพนักงานก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพและยังสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและครอบครัว 
   5.1.4.3 กิ จกรรมส าคั ญ ท างศาสน า (Happy Family + Happy Soul) เช่ น 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา/กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันส าคัญทางศาสนา 
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พนักงานและครอบครัวได้ท าบุญร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้เกิดการท าความดีเพ่ือสมาชิกในครอบครัว   
และลดค่าใช้จ่ายจากการดื่มเหล้าได้อีกด้วย 
   5.1.4.4 กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่พนักงาน (Happy Family + Happy Heart) เช่น 
กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่พนักงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับพนักงาน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
ระหว่างพนักงานและองค์กรให้เหมือนเป็นคนในครอบครัว เป็นการเติมก าลังใจให้พนักงานสามารถท างานให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   5.1.4.5 กิจกรรมช่วยเหลือครอบครัวของพนักงาน (Happy Family + Happy 
Society + Happy Body) โดยให้ความช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน 3 ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านอาชีพ
ครอบครัว และ 3) ด้านที่อยู่อาศัย มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณามอบทุน เพ่ือคัดเลือกครอบครัวของ
พนักงานที่จะได้รับทุน และท าการสัมภาษณ์หัวหน้างานพนักงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจสอบข้อมูล
ประวัติพนักงานโดยทุนที่ให้ครอบครัวพนักงาน ได้จากการจัดกิจกรรมให้พนักงานทุกหน่วยงานร่วมกันออก
ร้านหารายได้สมทบกองทุน 
   5.1.4.6 กิ จ ก ร ร ม  Family Day (Happy Family + Happy Brain + Happy 
Relax) เช่น จัดทริปท่องเที่ยว ทัศนศึกษา เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและครอบครัว รวมทั้ง
ครอบครัวของพนักงานและองค์กรด้วย โดยจัดหาสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวและทัศนศึกษาที่ได้ความรู้และ
ประโยชน์จากการไปเที่ยวในแต่ละครั้ง เช่น การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

   5.1.4.7 กิจกรรมตลาดแห่งความสุข (Happy Family + Happy Money + Happy 
Body) เป็นกิจกรรมที่องค์กรเล็งเห็นถึงความส าคัญของครัวครอบพนักงาน เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน และยังได้รายได้เสริมจากการน าสินค้ามาขายในตลาดนัดอีกด้วย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และชุมชนใกล้เคียงบริษัท นอกจากการขายสินค้ายังมีการฝึกสอนกีฬาให้กับ
บุตรหลานของพนักงานและเยาวชนที่อยู่ใกล้เคียงบริษัทอีกด้วย 

  5.1.5 กิจกกรม Happy Soul กับการผสมผสานกับ Happy อ่ืนๆ 
   กิจกรรม Happy Soul มีการน ามาผสมผสานกับ Happy อ่ืนๆ (อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 
และคณะ, 2560 : 106-107) ดังนี้ 
   5.1.5.1 กิจกรรมจัดค่ายปฏิบัติธรรม (Happy Soul + Happy Body + Happy 
Relax) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ อีกท้ังยังช่วยให้สุขภาพจิตมีความสงบ มีสติ และช่วยให้ผ่อยคลายความเครียด
จากการท างานโดยการนั่งสมาธิ 

   5.1.5.2 กิจกรรมท าบุญกับพระสงฆ์ นักบวชในศาสนาหรือผู้ที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ  (Happy Soul + Happy Family + Happy Society)  เช่น การท าบุญประจ าปี หรือในวันส าคัญ
ทางศาสนา สามารถพาครอบครัวมาร่วมท าบุญได้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการเสริมสร้างก าลังใจให้คนท างานรู้สึกถึง
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ความอบอุ่น ความสบายใจที่ได้ท าสิ่งดีๆ อีกทั้งยังมีการท าบุญกับผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือหรือผู้ที่
เดือดร้อนที่มีความขาดแคลน หรือบริจาคให้ผู้ที่ด้อยโอกาส เป็นการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย 
  5.1.6 กิจกกรม Happy Relax กับการผสมผสานกับ Happy อ่ืนๆ 
   กิจกรรม Happy Relax  มีการน ามาผสมผสานกับ Happy อ่ืนๆ (อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 
และคณะ, 2560 : 124-126) ดังนี้ 
   5.1.6.1 กิจกรรม Happy Relax กับ Happy Family องค์กรหลายๆ องค์กร ได้
เล็งเห็นความส าคัญของในครอบครัว จึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เช่น กิจกรรมวันเกิด กิจกรรมสงกรานต์
สราญสุขปีใหม่ไทยหรรษาผูกผ้าขาวม้าสวมเสื้อลายดอก ในส่วนนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ Happy Family เป็น
การสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวของพนักงานได้ดี 
   5.1.6.2 กิจกรรม Happy Relax กับ Happy Soul เช่น กิจกรรมเสียงตามสายของ 
บริษัท ท่าเรือ แหลมฉบัง จ ากัด เป็นการเปิดเสียงตามสายเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือเปิดเสียงเพลงตาม
สายเพ่ือให้พนักงานผ่อนคลายและมีสมาชิกในการท างานมาขึ้น  อีกทั้งยังมีกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ช่วยให้
พนักงานมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและท าให้พนักงานมีความผ่อนคลายที่ได้ปรับเปลี่ยนบรรยากาศได้เจอสิ่งใหม่  
ปรับลดความเครียดให้ลดลงได้  แม้เป็นกิจกรรมในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของพนักงานได้
เป็นอย่างด ี
   5.1.6.3 กิจกรรม Happy Relax กับ Happy Body เป็นกิจกรรมที่องค์กรหลายๆ 
องค์กรนิยมจัดขึ้น เพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี เช่น กีฬาครอบครัวสัมพันธ์ เลี้ยง
สังสรรค์ประจ าปี กิจกรรมสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง ออกก าลังกายวัยท างาน และ Evening 
Relax ซึ่งการออกก าลังกายช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายความกังวลต่างๆได้  
 
   5.1.6.4 กิจกรรม Happy Relax กับ Happy Heart เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานผ่อน
คลาย โดยเน้นท าให้จิตใจได้รับความสุข รู้สึกได้ผ่อนคลายจิตใจ เช่น กิจกรรมหรรษาพาพนักงานไปเที่ยว 
ท าบุญไหว้พระ ดนตรีในสวน สุขใจปีใหม่ ประชุมรวมใจ และในบางองค์กรยังได้จัดสถานที่เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่
พนักงานในเรื่องต่างๆอีกด้วย เช่น การตั้งศูนย์สร้างสุขพนักงาน เป็นต้น  
   5.1.6.5 กิจกรรม Happy Relax กับ Happy Society  การจัดกิจกรรมเพ่ือท า
ประโยชน์ให้กับสังคมนั้น ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถสอดแทรกความผ่อนคลายได้ เช่น การน างานอดิเรก หรือ
ความสามารถพิเศษของพนักงานมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม อาทิ การเล่น
ดนตรี การถ่ายทอดความรู้ ทักษะต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้อาจประยุกต์กิจกรรมชมรมที่มีอยู่ในองค์กรเพ่ือใช้
เป็นสื่อลางในการเข้าถึงชุมชนโดยรอบได้เช่นกัน 
  5.1.7 กิจกกรม Happy Heart กับการผสมผสานกับ Happy อ่ืนๆ 
   กิจกรรม Happy Heart มีการน ามาผสมผสานกับ Happy อ่ืนๆ (อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 
และคณะ, 2560 : 151-152) ดังนี้ 
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   5.1.7.1 กิจกรรม “บริจาคโลหิต” กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการปลูกฝังให้
พนักงานรู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์แต่ผลลัพธ์ที่ได้มากกว่าการปลูกฝังให้พนักงานรู้จัก
เสียสละรู้จักแบ่งปันคือเกิด Happy Society เป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือท า
ให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและถ้ากิจกรรมที่ออกแบบนี้มีทหารคิดมาจากหลักค าสอนทางศาสนาที่สอนให้
คนช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยกว่าก็จะเป็น ความสุขด้าน Happy Soul อีกด้วย 
   5.1.7.2 กิจกรรมท าบุญวันเกิด กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรักความ
ผูกพันของพนักงานกับองค์กร แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะได้ทั้งความรักความผูกพันและได้บุญตามหลักความเชื่อ
ทางพุทธศาสนาที่ว่าท าบุญก็ได้บุญและเมื่อท าบุญวันเกิดแล้วความสุขของผู้ท าย่อมเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างคน
ในครอบครัวผลที่ได้คือเกิดความสุขทั้งด้าน Happy Society Happy Family และ Happy Soul 
   
 
 
  5.1.8 กิจกกรม Happy Society กับการผสมผสานกับ Happy อ่ืนๆ 
  การจัดกิจกรรม Happy Society กิจกรรม Happy Society มีการน ามาผสมผสานกับ 
Happy อ่ืนๆ (อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล และคณะ , 2560 : 173-174) นอกจากเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย
เฉพาะการสร้างความสุขในมิติทางสังคมเพียงอย่างเดียวแล้วยังมีกิจกรรมที่สามารถสร้างความสุขในมิติทาง
สังคมไปพร้อมกับวิธีอ่ืนๆ ได้มีตัวอย่างดังนี้ 
   5.1.8.1 กิจกรรมช่วยเหลือสังคมร่วมกับการท่องเที่ยวประจ าปี (Happy Society + 
happy relax) เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมที่ช่วยให้พนักงานผ่อนคลายจากการท างานโดยน าพนักงานไป
ท่องเที่ยวร่วมกับการช่วยเหลือสังคม ตัวอย่างเช่น กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกับการปลูกป่ากิจกรรมท่องเที่ยว
ร่วมกับการน าอุปกรณ์การเรียนไปบริจาคนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล 
   5.1.8.2 กิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือระดมทุนช่วยเหลือสังคม (Happy Society + 
happy Body) เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้พนักงานได้ออกก าลังกายไปพร้อมกับการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสังคมทั้ง
ในรูปแบบของเงินบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนหรืออ่ืนๆเพ่ือน าไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลหรือกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ตัวอย่างเช่น การปั่นจักรยานระดมเงินบริจาคสิ่งของเพ่ือน าไปช่วยเหลือโรงเรียนยากจนการจัด
แข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อระดมทุนสร้างห้องน้ าให้กับโรงเรียน 
   5.1.8.3 กิจกรรมสร้างความรู้ให้กับพนักงานชุมชนและสังคม (Happy Society + 
happy Brain) เป็นกิจกรรมสร้างความรู้ให้กับพนักงานในองค์กรลูกค้าชุมชนหรือสังคมภายนอกจากการน า
พนักงานออกไปให้ความรู้กับชุมชนหรือสร้างเป็นแหล่ง เรียนรู้ให้กับพนักงานและสังคมภายนอกเข้ามาศึกษา
เยี่ยมชม ตัวอย่างเช่น กิจกรรมขาเทียมพระราชทานได้น าขยะอลูมิเนียมที่เหลือใช้จากการผลิต มาจัดท าเป็นขา
เทียนและอุปกรณ์ผู้พิการ แล้วจัดตัวแทนไปออกหน่วยพระราชทานเคลื่อนที่ และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้องค์กร
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ภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมหรือกิจกรรมปลูกผักสวนครัวในองค์กรที่ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพนักงานและลูกค้าที่
เข้ามาติดต่อ 
   5.1.8.4 กิจกรรมท าบุญบริจาคสิ่งของแรงกายแรงใจเพ่ือช่วยเหลือและบูรณะวัด 
(Happy Society + happy Soul + Happy Heart + happy body) เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือให้พนักงานได้
รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือสังคมทั้งเงินสิ่งของแรงกายแรงใจและช่วยท านุบ ารุงศาสนาจากการร่วมบริจาคเงิน
สิ่งของเพ่ือน าไปช่วยเหลือวัดตามพ้ืนที่ต่างๆและร่วมกันท าความสะอาดบริเวณวัดห้องน้ าและซ่อมแซม
สาธารณูปโภคภายในวัด 

5.2 กรณีตัวอย่างองค์กร Happy 8 Menu 
  5.2.1. กรณีตัวอย่าง : องค์กรสุขภาพดี (Happy Body) 
  1. บริษัท ไทยเอ็นโอเค จ ากัด ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ
พนักงาน และการดูแลสุขภาพของพนักงาน โดยมีการสร้างองค์กรให้เป็นสถานที่ท างานเพ่ือให้เกิดการมี
สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ใน 4 มิติ ดังนี้  
 (1.1) การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างาน มีการสร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศในการท างานที่สนับสนุนให้เกิดการมีสุขภาพดี ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้เป็น
ระเบียบ มีสถานที่พักผ่อนในบริษัทฯ และมีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง มีการรณรงค์เรื่องอาหารและการออกก าลังกายภายในองค์กรเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน 
  (1.2) การส่งเสริมการออกก าลังกาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงาน
ออกก าลังกาย จึงได้จัดให้มีแหล่งทรัพยากรที่ช่วยในการส่งเสริมการออกก าลังกาย คือ การจัดให้มีสนามกีฬา 
TNC SPORT ARENA ภายในสนามประกอบไปด้วย สนามกีฬาในร่ม ห้องฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์ สนามฟุต
ซอลหญ้าเทียม สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ ห้องซ้อมปิงปอง สนามปตอง เป็นต้น 
เพ่ือให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงการลด ละ เลิก สุรา และเพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์ความสามัคคีในหมู่พนักงานยิ่งๆขึ้นไป 
    (1.3) การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ โดยมีการตรวจร่างกายประจ าปีเพ่ือเป็น
การค้นหาความผิดปกติและเป็นการตรวจเพ่ือการควบคุมป้องกันอันตรายหรือโรคภัยไข้เจ็บอันอาจจะเกิดขึ้น
ให้กับพนักงาน และเป็นการประเมินผลสุขภาพของพนักงานหลังจากได้รับผลการตรวจสุขภาพแล้ว รวมทั้งมี
การจัดสวัสดิการเก่ียวกับสุขภาพให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม เช่น การรักษาพยาบาล เป็นต้น 
    (1.4) การส่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการ  มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องโภชนาการ 
ที่ท าหน้าที่ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน ให้เห็นความส าคัญในเรื่องของ
ความปลอดภัยของอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับพนักงาน เพ่ือให้พนักงานได้รับ
บริการอาหารที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อร่างกาย 
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  2. บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด  มีความต้องการให้พนักงานมี
สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักใช้ชีวิต จึงมีฐานคิดในการออกแบบ การด าเนินงานสร้างสุขในมิติ Happy 
Body ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน พนักงานจะได้ท างานด้วยความสนุก 
เพราะทางบริษัทฯ มีการดูแลพนักงานแบบ “เข้าใจ เข้าถึง หัวใจคนท างาน” จึงเป็นหัวใจส าคัญขององค์กร 
ภายใต้หลักการ 3 C ดังนี้ 
  (2.1) Care : Listen me การเอาใจใส่ รับฟังความคิดเห็น ความต้องการ
ของพนักงานผ่านระบบ Care Line สายด่วน  2222 และ 3333 โดยมี HR คอยให้ค าปรึกษาแนะน าตลอด 24 
ชั่วโมง เช่น การที่พนักงานมีค าถามข้อสงสัย หรือมีความต้องการ เช่น ต้องการให้มีการตรวจสอบสารปนเปื้อน
ในอาหาร มารจัดโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะโดยทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจ อย. ประจ าทุกเดือน 
     (2.2) Consistency : Inspire me  การดูแลพนักงานโดยเน้นความเสมอ
ภาค ยุติธรรม จริงใจ ไม่สร้างความแตกต่าง เน้นความสามัคคี ท าให้พนักงานมีขวัญก าลังใจในท างาน เช่น การ
จัดบริการโรงอาหาร มีบริการข้าวฟรี น้ าและน้ าแข็งฟรี  รวมไปถึง ห้องพยาบาลแสนสุข โดยมีพยาบาล
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีแพทย์เฉพาะทางมาให้การรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นในแต่ละวัน เป็นต้น 
     (2.3) Communication : Know me การสื่อสารทั่ วทั้ งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตามนโยบายการสื่อสารที่เปิดกว้างทางความคิดผ่านระบบต่างๆที่จัดเตรียมไว้ มุ่งเน้นให้
พนักงานคิดและตัดสินใจเอง เช่น มีโครงการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ VP มี VCD สื่อสารกับ
พนักงานทุกคนอย่างทั่วถึงภายใน 24 ชั่วโมง มีการให้ความรู้ และการสื่อสารเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพดีที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและการรับประทานอาหาร รวมทั้งการออกก าลังกาย เป็นต้น 

 3. โรงไฟฟ้าบางปะกง ต้องการให้บุคลากรในองค์กรมีความสุขในการท างาน ทั้ง
ทางกายและทางใจ เป็นสิ่งที่บริษัทต้องการให้มีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น โรงงานไฟฟ้าบางประกงจึง
มีวิธีการในการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน เพ่ือเป็นสถานประอบการที่มีการสนับสนุนสุขภาพพนักงาน ดังต่อไปนี้ 
    (3.1) การส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้พนักงานมีร่างายที่แข็งแรง สมบูรณ์อยู่
เสมอ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่ทางโรงไฟฟ้าจัดให้มี คือ 
    - มีการจัดตั้งชมรมกีฬา เช่น แอโรบิก ชมรมวิ่งฟุตบอล และมีการแข่งขัน
กีฬาทั้งภายในและภายนอองค์กร เพ่ือส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬา 
    - การจัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย เช่น สนามฟุตบอล ห้องแอโรบิก สวน
สุขภาพ เป็นต้น 
    - การให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพให้กับพนักงานเพ่ือให้พนักงานมีการ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้อง และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์  โดยมีการเผยแพร่ความรู้ที่หลากหลาย 
เช่น เสียงตามสาย จัดท าแผ่นป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
    -  การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันส าคัญ เช่น วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้
พนักงานเกิดความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง 
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    - การจัดให้มีคลินิกให้ค าปรึกษา โดยมีการจ้างนักจิตวิทยามาให้ค าปรึกษา
กับพนักงาน เพ่ือเป็นการป้องกัน การบ าบัดรักษา และการพัฒนาสุขภาพจิตของพนักงาน 
    (3.2) การป้องกันโรค โดยกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค จะเป็นเรื่อง
ของการตรวจสอบดูแลสภาพแวดล้อมในการท างาน การตรวจสุขภาพพนักงานเพ่ือให้สภาพแวดล้อมในการ
ท างานเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน ดังนี้ 
    - การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีโครงการสถาน
ประกอบการ ปลอดโรค  ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพดี เช่น 
โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ปฏิบัติงานในที่อับอาย โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ร่างกาย และจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงโครงการจัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพ 
    - การตรวจร่างกายประจ าปี รวมทั้งการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน 
เช่น ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานมีความเสี่ยงสูง ผู้ที่ท างานในที่อับอากาศ เป็นต้น 
    - การติดตามสถานการณ์โรคและสุขภาพที่ส าคัญ โดยทางโรงงานไฟฟ้าบาง
ประกงจะจัดประกาศแจ้งข่าวสารและค าแนะน าเพ่ือการระวัง และป้องกันโรคในทันที 

 5.2.2. กรณีตัวอย่าง : องค์กรน้ าใจดี (Happy Heart) 

   1. บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จ ากัด  ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นที่จะให้พนักงาน
ของบริษัทฯ ทุกคนมีความสุขในการท างาน และต้องการปลูกฝังให้พนักงานเป็นคนดีมีน้ าใจ ด้วยเหตุนี้ทาง
บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตโดยพนักงานท าการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน โดยหมุนเวียนกัน 
มีการจัดพิธีรดน้ าพระและรดน้ าด าหัวผู้บริหารเพ่ือเป็นศิริมงคลแก่พนักงานประจ าทุกปี พนักงานบางคนท า
โครงการจิตอาสาเพ่ือมอบสิ่งของ และเงินสนับสนุนการด าเนินงานให้แก่หน่วยงานและมูลนิธิสงเคราะห์ต่างๆ 
เป็นการปลูกฝังให้เป็นผู้เสียสละ ท าตนให้เป็นประโยชน์กับสังคม 

   2. บริษัท สรวีย์คอนสตรัคชั่น (1999) จ ากัด  ต้องการให้พนักงานท างานอย่างมี
ความสุข จึงเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทมีการจัดท ากิจกรรมเพ่ือให้พนักงานเป็นคนดีมีน้ า ใจงาม 
ตัวอย่างเช่น มอบของขวัญให้แก่พนักงาน การจัดท าประกันอุบัติเหตุให้ นอกเหนือจาประกันสังคม รวมทั้งการ
ซื้อที่ดินให้กับพนักงานที่ท างานับบริษัทจนเกษียณจากงานเพ่ือเป็นการตอบแทนที่พนักงานท างานให้กับบริษัท
มาจนเกษียณ เป็นต้น 

    3. โรงพยาบาล สวนผึ้ง บุคลากรของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานอุบัติเหตุ - 
ฉุกเฉิน ได้เห็นสภาพของผู้ป่วยหนักที่มารับบริการในแผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ขาดสิ่งรองรับสารคัดหลั่ง 
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่มีเวลาที่จะไปบริจาคนอกสถานที่ จึงได้จัดตั้งกลุ่มผู้มีจิตเมตตา 
บริจาคเงินเพ่ือจัดซื้อแพมเพิสเพ่ือผู้ป่วย และอีกิจกรรมหนึ่งที่ได้จัดท า คือ ผลิตหมวกไหมพรมให้เด็กแรกเกิด
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เพ่ือบริจาคให้กับมารดาที่ไม่มีเงินซื้อหมวกกันหนาวให้ลูก นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขใจให้ผู้ให้และผู้รับ
เป็นอย่างมาก 

  5.2.3. กรณีตัวอย่าง : องค์กรสังคมดี (Happy Society) 

   1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เกิดจากการรวมตัวของ

พนักงานที่มีจิตอาสาเพ่ือด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์สาธารณะได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 

โดยมีโครงการดังนี้ 

    - ชุมชนดีมีอาชีพ (สมบูรณ์ร้อยใจใส่ตะกร้า) พนักงานน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่

สมาชิในชุมชนต าบลบางโฉลงผ่านโครงการชุมชนดีมีอาชีพ  

     - โครงการทวิภาคีภาคพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือคืนคนดีสู่สังคมโดยแก้ไขปัญหา

สังคมจากการใช้ความรุนแรงของนักเรียนที่มีปัญหาด้านความรุนแรงและสารเสพติดเข้ามาศึกษาเรียนรู้ใน

บริษัท 

    - โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน  ช่วยซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัยและมั่นคง 

    - โครงการรักบ้านเกิด เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส านึกรักบ้านเกิดด้วยการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาถิ่นฐานของตนเองโดยพนักงานเป็นผู้น าเสนอโครงการหากได้รับการอนุมัติทางบริษัทจะมี

งบประมาณในการด าเนินการให้ 

   2. บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จ ากัด (มหาชน) เป็นโครงการที่บริษัทร่วมมือกับ

คณะแพทย์แผนไทยในการฝึกอบรมการนวดแผนไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ โดยในการฝึกอบรมจะมีการ

เรียนรู้หลักการและการฝึกปฏิบัติจนนักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง และมีการต่อยอดกิจกรรมโดยให้นักเรียน

โครงการฯออกหน่วยนวดจริงในชุมชน เป็นการพัฒนาฝีมือให้กับนักเรียนให้เกิดความช านาญและน าไปใช้ใน

การสร้างอาชีพต่อไป นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการฟ้ืนฟูป่า  และโครงการบริจาคสิ่ งของ อุปกรณ์การเรียน

ให้กับโรงเรียนต่างๆอีกด้วย 

    3. บริษัท พี.เจ.การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัดทางบริษัทได้มีการจัดกิจรรมเลี้ยง

อาหารเด็กเป็นประจ าทุปี ต่อเนื่องกันมาประมาณ 10 ปี ซึ่งกิจกรรมนี้บริษัทมีความต้องการให้พนักงานได้มี

ส่วนร่วมในการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันต่อผู้อ่ืนในสังคม รวมไปถึงกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน โดยจะมอบ

ให้แก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.7 ขึ้นไป ซึ่งในแต่ละช่วงชั้นจะมีการคัดเลือกผลการ

เรียนที่ดีที่สุด 3 ล าดับในการมอบทุน 
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  5.2.4. กรณีตัวอย่าง : องค์กรผ่อนคลายดี  (Happy Relax) 

   1. บริษัท  คิวพี (ประเทศไทย) จ ากัด มีกิจกรรมในการสร้างสุขของบริษัท คิวพีฯ มี

อยู่หลากหลาย และเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับพนักงาน ที่อยู่ในหมวด Happy Relax 

ที่บริษัท คิวพีฯ จัดให้พนักงานนั้นมีอยู่หลาหลาย บางกิจกรรมเป็นการคลายเครียดให้กับพนักงานโดยตรง บาง

กิจกรรมเป็นโครงการด้านจิตอาสา ที่นอกจาผ่อนคลายความเครียดให้ตัวเองแล้ว ยังมีความสุขจากการเป็นผู้ให้

อีกด้วย  ตัวอย่างเช่น กิจกรรมวันพนักงานเดย์  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและศาสนา  กิจกรรมประกวด

ร้องเพลง  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  กิจกรรมหน่วยแพทย์และพยาบาลเคลื่อนที่  โครงการที่เกี่ยวกับการปลูก

ต้นไม้ กิจกรรมท าบุญขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการในเขต ต.หลุมดิน เป็นต้น 

   2. บริษัท พี.ซี. โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นเนล จ ากัด มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใน

บริษัทจึงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับพนักงาน ในหมวด 

Happy Relax ที่บริษัทท าอย่างสม่ าเสมอ คือ กิจกรรม Happy Soul ฟังธรรมะ เจริญจิต เช้าวันจันทร์ เพ่ือ

เป็นขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานกิจกรรมยังมีความสอดคล้องกับศาสนา และยังได้รับการสนับสนุนเป็น

อย่างมาก  ต่อมาเป็นกิจรรมสร้างความสุขด้านการเงิน ทางบริษัทได้ท ากระปุกที่ผลิตมาจากขวดน้ าเพ่ือน ามา

ให้พนักงานเก็บออมเงิน ให้พนักงานน าเงินมาหยอดใส่กระปุกของตัวเองอย่างสม่ าเสมอ และจะมีรางวัลส าหรับ

พนักงานที่เก็บสะสมเงินได้มากกว่าคนอ่ืนอีกด้วย กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมด้านารให้ และด้านสังคม มีการ

น าเงินไปบริจาคให้สถานสงเคราะห์เด็กก าพร้าบ้านโสสะ บางปู  ยังมีกิจกรรมที่พนักงานไปช่วยลงแรงให้กับ

ชุมชนรอบข้าง เช่น ปลูกต้นไม้ที่วัด ไปน าเต้นแอโรบิค เป็นต้น 

    3. บริษัท สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี่ จ ากัด ได้มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลาย

ความตึงเครียดให้กับพนักงานที่หลากหลายบางกิจกรรมนอกจากจะเป็นการผ่อนคลายให้กับพนักงานโดยตรง 

ยังสามารถสร้างความสุขให้ผู้ อ่ืนอีด้วย ตัวอย่างกิจกรรม Happy Relax ของบริษัท สลาแมนเดอร์ฯ 

ประกอบด้วย กิจกรรมเสาร์หรรษา พาเที่ยวทะเล  กิจกรรม Happy Birthday  กิจกรรมประกวดต าส้มต า 

กิจกรรม Happy Valentine’s day กิจกรรมเยี่ยมไข้พนักงาน กิจกรรม Morning Talk กิจกรรมคนดีศรีสลา

แมนเดอร์ กิจกรรมงานปีใหม่  และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย  เป็นต้น 

5.2.5. กรณีตัวอย่าง : องค์กรใฝ่รู้ดี (Happy Brain) 

    1. บริษัท เอ็มบิส เอเชีย จ ากัด มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ด้วย

ตนเอง เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในการท างานและเรียนรู้จากเครือข่ายทางธุรกิจต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยัง

เชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ต้องคิดและเข้าใจ

ธรรมชาติของบุคลากร เปลี่ยนบางวิกฤตให้เป็นโอกาสที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 
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  2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) มีการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา

บุคลากรแบบองค์รวม ซึ่งเอสซีจีก าลังด าเนินการอยู่ เพ่ือให้พนักงานมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด เพ่ือ

ผลลัพธ์แห่งการเรียนรู้สูงสุด โดยทางบริษัทฯ มีการสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรมุ่งรับผิดชอบการเรียนรู้ของ

ตนเอง โดยบุคลากรทุคนต้องเข้าใจจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานอีกด้วย   

  3. บริษัท สายการบินนกแอร์ จ ากัด (มหาชน) มีแพคเกจการพัฒนาบุคลากรอย่าง

เป็นมาตรฐานของธุรกิจสายการบิน รวมไปถึงการฝึกอบรมบุคลากรตามหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความ

ช านาญเฉพาะด้าน อีกทั้งนกแอร์ยังสนับสนุนให้บุคลากรได้ท างานอย่างสนุกสนานและมีการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องในขณะท างานอีกด้วย 

5.2.6. กรณีตัวอย่าง : องค์กรสุขสงบดี (Happy Soul)  

    1. บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จ ากัด ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการพัฒนาจิตใจพนักงาน จึงได้น้อมน าหลักการปฏิบัติในการฝึกจิต พัฒนาจิตเพ่ือก่อให้เกิดความสงบใน

จิตใจของพนักงาน โดยจัดท า โครงการเรียนรู้เรื่องสมาธิ เพ่ือให้พนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสปฏิบัติ

ธรรม ฝึกจิตภาวนา อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และ

ปรับเปลี่ยนทัษนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานชองคุณธรรม จริยธรรม 

  2. บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) มีกิจกรรมท าในวันส าคัญทางศาสนา การจัด

ทอดกฐิน ทอดผ้าป่าให้วัดในพ้ืนที่และวัดที่ขาดแคลนในพ้ืนที่ต่างๆ การเข้าค่ายธรรมะ ส่งพนักงานไปปฏิบัติ

ธรรม ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขัดเกลาจิตใจพนักงานให้มีจิตส านึกที่ดีและให้ความส าคัญ

กับการท าความดี รวมทั้งเพ่ือสร้างคุณค่าด้านจิตใจและเชิดชูคุณค่าด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดี

งามของสังคม 

    3. บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน) กิจกรรมการสร้าง ความสุขในมิตินี้ 

ในหลายปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้เน้นการท าบุญ การท าความดีในแง่มุมของศาสนา เช่น การตักบาตรพระสงฆ์  

การนั่ งสมาธิสวดมนต์  เป็ นต้น  ซึ่ งขณ ะนี้ ได้ มี การปรับ เปลี่ ยนการจัดกิจกรรมในมิ ตินี้  โดย เน้ น

กระบวนการพัฒนาจิตปัญญามากยิ่งขึ้น คือการฝึกให้พนักงานมีสติอยู่เสมอ มีการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจาภายใน 

เพ่ือให้รู้จักคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างคนดีจากภายใน เป็นการปลูกฝังให้พนักงานมี

จิตส านึกท่ีดีในการด าเนินชีวิต  เข้ามาเสริมนอเหนือกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาด้วย 
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5.2.7. กรณีตัวอย่าง : องค์กรการเงินดี (Happy Money) 

   1. บริษัท วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี มีการจัดกิจกรรม Happy Money ลดค่าใช้จ่าย 

เพ่ิมรายได้สร้างความสามัคคีในครอบครัว โดยจะให้พนักงานที่มีความสนใจและต้องการที่จะเรียนรู้ในวิธีการ

ท าแชมพูสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาบน้ า เพ่ือที่พนักงานจะได้น าไปท าใช้เองในครัวเรือนและช่วยให้ประหยัด

ค่าใช้จ่ายได้บางส่วน อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานมีรายได้เสริม และเสริมสร้างความสามัคคีในครอบครัวจากการ

ท ากิจกรรมนี้ร่วมกัน 

   2. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) มีการจัดกิจกรรม Happy Money สุขเพราะ

รู้จักใช้จ่ายเป็น ประหยัด จากการด าเนินงานโดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความสุขให้กับพนักงานนั้น จึงถูก

น ามาด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Happy Money Tipco สินค้าธงฟ้าราคา

ประหยัดขึ้น ในกิจกรรมนี้พนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก และพนักงานส่วนใหญ่พึง

พอใจที่ได้สินค้าราคาถูกช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นใน

องค์กรเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

   3. บริษัท แม่น้ าสแตนเลสไวร์ จ ากัด (มหาชน) มีการจัดกิจกรรม Happy Money 

Manam ชมรมพัฒนาเกษตรเพ่ืออนาคต ซึ่งเกิดขึ้นจากความสนใจและความต้องการของพนักงานส่วนหนึ่ง ที่

มีจุดมุ่งหมาย คือ”ลดรายจ่าย สร้างอาชีพ” โดยด าเนินการเขียนโครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนจาก

กองทุนสวัสดิการขององค์กร เพ่ือมาด าเนินกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง เช่น เลี้ยงปลาในถัง เลี้ยงกบ

คอนโด ปลูกผักสวนครัวรอบโรงงาน เพาะเลี้ยงเห็ด ปลูกมะนาว เป็นต้น เพ่ือสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับ

พนักงานได้ อีกท้ังยังท าให้พนักงานรู้จักการออม ปลอดหนี้ มีเงินใช้จ่ายคล่องตัวมากข้ึน 

  5.2.8. กรณีตัวอย่าง : องค์กรครอบครัวดี (Happy Family) 

    1. บริษัท สามพราน ริเวอร์ไซด์ ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความสุข ท าให้บริษัท

ฯ มีกิจกรรมร่วมกับพนักงานและครอบครัว รวมถึงชุมชนโดยรอบด้วย จึงจัดเป็นโครงการ “ดนตรีไทยสู่

ลูกหลานพนักงาน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างดนตรีไทยให้กับบุตรหลานพนักงาน และให้บุตรหลาน

พนักงานได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังท าให้บุตรหลานและพนักงานมีความภาคภูมิใจ

ที่ได้สืบทอดดนตรีและวัฒนธรรมไทย และสามารถหาเงินค่าขนมเองได้ 

    2. บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้บริหารระดับสูงนอกจากจะให้ความส าคัญ

กับพนักงานในฐานะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดแล้ว ยังให้ความส าคัญต่อครอบครัวของพนักงาน โดย

ตระหนักอย่างยิ่งว่าความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญต่อพนักงาน จึงได้จัดกิจกรรมโครงการที่

เปิดโอกาสให้ครอบครัวของพนักงานเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความสุขให้ครอบครัวของพนักงานและเป็นการ
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สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับครอบครัวของพนักงาน เช่น โครงการวันเกิดสัญจร ตะลอนไหว้พระ 

9 วัด แฟมิลีเลิฟเราไปได้ ครอบครัวก็ไปได้  โครงการต้นกล้าคนทูบีฯ (Saturday to Be Family Kid-Happy 

& Society)  และโครงการท่องเที่ยวประจ าปี เป็นต้น 

    3. บริษัท ครอบครัวเป่ายิ้งฉุบ จ ากัด ผู้บริหารเชื่อว่าครอบครัวคือสิ่งส าคัญ ด้วยเหตุ

นี้ผู้บริหารจึงพยายามเดินตามความเชื่อนั้น และพยายามสร้างให้องค์กรเป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง ให้พนักงาน

มีครอบครัวที่ดี และมีความสุข จึงได้จัดโครงการ “ตื่นรู้ เพ่ิมศักยภาพชีวิต”เป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต โดยน าพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้พนักงานเกิดการตื่นรู้ ได้

เครื่องมือเตือนสติ น าไปปรับใช้ในชีวิตครอบครัวให้เกิดสุขกับคนที่รัก ท าให้รับรู้และเข้าใจคนรอบข้างได้ดีขึ้น 

และได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงและไปพัฒนาต่อเนื่อง ท าให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวอย่างยั่งยืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาตัวชี้วัดระดับความสุของค์กรสุขภาวะ กรณีศึกษา : จังหวัดอุทัยธานี มี

ระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้  

ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหา  ประกอบด้วยเนื้อหาองค์ประกอบของความสุขในการ

ท างาน ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของชาญวิทย์ วสันตธนารัตน์ (2554,3), ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ (2555,73-

74) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบความสุขในการท างาน ได้แก่ 1) การมีสุขภาพดี (Happy Body)  2) การมีน้ าใจ

งาม (Happy Heart) 3) การผ่อนคลาย (Happy Relax) 4) การหาความรู้   (Happy Brain)  5) การมี

คุณธรรม (Happy Soul) 6) การรู้จักใช้เงินให้เป็น หรือปลอดหนี้ (Happy Money) 7) การมีครอบครัวที่ดี 

(Happy Family) และ  8) การมีสังคมดี (Happy Society) 

 ขอบเขตด้านประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานขององค์กรภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ โดยเฉพาะ

องค์กรที่มีความสมัครใจท่ะให้ท าการวิจัยในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็นองค์กรภาครัฐ จ านวน 4 องค์กร และองค์กร

ภาคเอกชน จ านวน 2 องค์กร 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน 
ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของคนท างาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
จ านวนบุตร ลักษณะงาน สถานภาพการจ้างงาน ระยะเวลาที่ท างานในองค์กร เป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (check list) จ านวน 8 ข้อ  

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลระดับความสุขของบุคลากรในองค์กร เป็นแบบสอบถามแบบ  8 ค าถาม
ตัวชี้วัดความสุข 8 มิติ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list) 5 ตัวเลือก รายละเอียดแต่ละมิติ คือ 
มิติที่ 1 สุขภาพแข็งแรง (happy body) มีค าถาม 3 ข้อ มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (happy relax) มีค าถาม 3 ข้อ 
มิติที่ 3 น้ าใจดี (happy heart) มีค าถาม 3 ข้อ มิติที่ 4 จิตวิญาณดี (happy soul) มีค าถาม 3 ข้อ มิติที่ 5 
ครอบครัวดี (happy family) มีค าถาม 3 ข้อ มิติที่ 6 ครอบครัวดี (happy society) มีค าถาม 3 ข้อ มิติที่ 7 
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ใฝ่รู้ดี (happy brain) มีค าถาม 3 ข้อ มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (happy money) มีค าถาม 3 ข้อ รวมทั้งหมด 24 
ข้อ  

การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคคลในองค์กร เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน ตอนที่ 2 ไว้ดังนี้ 

  5 หมายถึง  มีระดับความสุขในการท างานมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีระดับความสุขในการท างานมาก 
  3 หมายถึง  มีระดับความสุขในการท างานปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีระดับความสุขในการท างานน้อย 

1      หมายถึง  มีระดับความสุขในการท างานน้อยที่สุดความหมายของค่า  
 การสร้างแบบสอบถาม 

ศึกษาเอกสาร และงานวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สร้างเครื่องมือและน าเครื่องมือที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) จากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) ครั้งที่ 1 
กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40  คน ตรวจให้คะแนนและท าการวิเคราะห์เป็นรายข้อ ( Item 
Analysis) เพ่ือหาอ านาจจ าแนก โดยน าคะแนนที่ได้จากการทดลอง (Try Out) ครั้งที่ 1 มาวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อค าถามกับคะแนนข้ออ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ( Item Total Correlation) โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) คัดเลือกข้อความที่มี
ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ .2 ขึ้นไป   

วิธีการศึกษา 

1. ท าหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เพ่ือเข้าท าการรวบรวมข้อมูล  

2. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการรวบรวมข้อมูล  
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
4. วิเคราะห์ข้อมูล 
5. สรุปผลและรายงานต่อแหล่งทุน   

การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ วิเคราะห์ด้วยค่าแจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage)  
ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)) 

2. ข้อมูลระดับความสุขของบุคคลในองค์กร วิเคราะห์ด้วยค่าแจกแจงความถี่ (frequency)  
ร้อยละ (percentage) ค่ า เฉลี่ ย  (mean) ส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (standard deviation) และแปล
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นระดับความสุข 5 ระดับ 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาตัวชี้วัดระดับความสุของค์กรสุขภาวะ กรณีศึกษา : จังหวัดอุทัยธานี  ได้
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และน าข้อมูลมาประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 
รายละเอียดผลการวิจัยมีดังนี้ 

4.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของบุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขใน

การท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา ลักษณะงาน  สภาพการจ้างงาน และระยะเวลาในการท างาน ใช้การวิเคราะห์
โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางที่ 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 ค่าร้อยละและความถ่ีของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

    ชาย 88 59.1 
   หญิง 61 40.9 

อายุ 
  

    18-27 ปี 42 28.1 

    28-37 ปี 43 28.8 
    38-47 ปี 43 28.8 

    48 ปีขึ้นไป 21 14.0 

สถานภาพสมรส 
  

     โสด    60 40.2 

     แต่งงาน 71 47.6 

     หม้าย 6 4.0 
     หย่า/แยกทาง/เลิกกัน 12 8.0 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

การศึกษา  
  

    มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า 29 19.4 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 26 17.4 
    อนุปริญญาตรี/ปวส. 35 23.4 

    ปริญญาตรี 
    สูงกว่าปริญญาตรี                                                                             
    อ่ืนๆ 

45 
8 
6 

30.2 
5.3 
4.0 

ลักษณะงานของท่าน 
  

    งานส านักงาน 
    งานด้านการผลิต                                                             

           51 
           40 

34.2 
26.8 

    งานด้านบริการ            38 25.5 

    งานด้านบริหาร             6 4.0 

    งานด้านอื่นอ่ืนๆ                       14 9.3 

สภาพการจ้างงาน 
  

   ประจ า                                                             89            59.7 

   ตามสัญญาจ้าง 42 28.1 

   บางช่วงเวลา 4 2.6 

   จ้างเหมา 6 4.0 

   จ้างเหมา 
    อ่ืนๆ                                                              

5 
3 

3.3 
2.0 

ระยะเวลาในการท างาน 
  

    ไม่ถึงปี                          - - 

    ระหว่าง 1-2 ปี 38 25.5 

    ระหว่าง 3-5 ปี 44 29.5 

    ระหว่าง 6-9 ปี 44 29.5 

    10 ปีขึ้นไป 23 15.4 
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จากตารางที่ 4.1 ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขในการ
ท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 59.1 
มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 28-37 ปี กับ ช่วงระหว่าง 38-47 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.8 สถานภาพสมรส
ส่วนใหญ่แต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 47.6 การศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 30.2  
ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 34.2 สภาพการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นงาน
ประจ า คิดเป็นร้อยละ 59.7 และระยะเวลาในการท างานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 3-5 ปี กับ ช่วง
ระหว่าง 6-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5 
 

4.2 ระดับความสุขขององค์กรภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ จังหวัดอุทัยธานี 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และและระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี โดยรวมและรายด้าน 
 

ประเด็นรายด้าน X  S.D. 

1. การมีสุขภาพดี Happy Body 3.42 1.23 
2. ด้านการมีน้ าใจงาม Happy Heart 3.91 1.02 

3.  ด้านการผ่อนคลาย Happy Relax 3.10 0.40 

4. ด้านการหาความรู้ Happy Brain 3.78 1.02 
5. ด้านการมีคุณธรรม Happy Soul 4.18 0.90 

6. ด้านการรู้จักใช้เงินให้เป็น  Happy Money 3.25 1.17 

7. ด้านการมีครอบครัวที่ดี Happy Family 3.93 1.05 
8. ด้านการมีสังคมดี Happy Society 3.55 1.12 

รวม 3.64 0.99 

 
จากตารางที่ 4.2 ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขใน 

การท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี พบว่าระดับความพึงพอใจของบุคลากรเก่ียวกับระดับความสุขที่
คะแนนค่าเฉลี่ยรวม 3.64 เมื่อ พิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อตามล าดับ  
ได้แก่ ด้านการมีคุณธรรม Happy Soul ( X = 4.18) รองลงมาเป็นด้านการมีครอบครัวที่ดี Happy  
Family ( X = 3.93) และด้านที่น้อยที่คือ ด้านการผ่อนคลาย Happy Relax ( X = 3.10) ตามล าดับ 
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3.42

4.18

3.1

3.783.91

3.25

3.93

3.55

1. การมีสุขภาพดี Happy Body 2. ดา้นการมีน ้าใจงาม Happy Heart

3.  ดา้นการผอ่นคลาย Happy Relax 4. ดา้นการหาความรู้ Happy Brain

5. ดา้นการมีคุณธรรม Happy Soul 6. ดา้นการรู้จกัใชเ้งินให้เป็น  Happy Money

7. ดา้นการมีครอบครัวท่ีดี Happy Family 8. ดา้นการมีสงัคมดี Happy Society

 
ภาพที่ 4.1 คะแนนเฉลี่ยระดับความสุข ทั้ง 8 ด้าน  

 

 
ภาพที่ 4.2 คะแนนเฉลี่ยระดับความสุข ทั้ง 8 ด้าน 

 

3.42
4.18

3.1

3.783.91

3.25

3.93

3.55

0
1
2
3
4
5

1. การมีสุขภาพดี 
Happy Body

2. ด้านการมีน  าใจงาม 
Happy Heart

3.  ด้านการผ่อนคลาย 
Happy Relax

4. ด้านการมีน  าใจงาม 
Happy Brain

5. ด้านการมีคุณธรรม 
Happy Soul

6. ด้านการรู้จักใช้เงินให้
เป็น  Happy Money

7. ด้านการมีครอบครัวที่
ดี Happy Family

8. ด้านการมีสังคมดี 
Happy Society
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2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

1. ท่านรับประทานอาหารเช้า
ครบ 5 หมู่ทุกเช้า

2. ท่านใช้เวลากับการออกก าลัง
กายทุกสัปดาห์

3. ท่านมีการตรวจสุขภาพ
ประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการมีสุขภาพดี Happy 
Body 

 

ประเด็นด้านการมีสุขภาพดี Happy Body X  S.D. 

1. ท่านรับประทานอาหารเช้าครบ 5 หมู่ทุกเช้า 3.50 1.05 

2. ท่านใช้เวลากับการออกก าลังกายทุกสัปดาห์ 3.16 1.32 
3. ท่านมีการตรวจสุขภาพประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 3.60 1.27 

รวม 3.42 1.23 
 

จากตารางที่ 4.3  พบว่า ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ
ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการมีสุขภาพดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 3.42) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ได้แก่ ข้อ 3 ที่ว่า “ท่านมีการตรวจสุขภาพประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง” รองลงมาได้แก่ ข้อ 1 ที่ว่า
“ท่านรับประทานอาหารเช้าครบ 5 หมู่ทุกเช้า” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 2 ที่ว่า “ท่าน
ใช้เวลากับการออกก าลังกายทุกสัปดาห์”ตามล าดับ   

 
 

ภาพที่ 4.3 คะแนนเฉลี่ยด้านการมีสุขภาพดี Happy Body 
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ภาพที่ 4.4 คะแนนเฉลี่ยด้านการมีสุขภาพดี Happy Body 
 

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี  ด้านการมีน้ าใจงาม Happy 
Heart 

 

ประเด็นด้านการมีน  าใจงาม Happy Heart X  S.D. 

1. ท่านรู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความส าเร็จ 3.64 1.15 

2. ท่านให้ความช่วยเหลือหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงานเสมอ 4.07 0.93 
3. ท่านให้ความส่วนร่วมในการท างาน หรือกิจกรรมของหน่วยงาน
เสมอ 

4.03 0.90 

รวม 3.91 1.02 
 

จากตารางที่ 4.4  พบว่า ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ
ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการมีน้ าใจงาม มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 3.91)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ได้แก่ ข้อ 2 ที่ว่า “ท่านให้ความช่วยเหลือหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงานเสมอ” รองลงมาได้แก่ ข้อ 1 ที่ว่า 
“ท่านรู้สึกยินดีเมื่อผู้อ่ืนประสบความส าเร็จ” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 3 ที่ว่า “ท่านให้
ความส่วนร่วมในการท างาน ตามล าดับ   

 

3.50

3.16

3.60

1. ท่านรับประทานอาหารเชา้ครบ 5 หมู่
ทุกเช้า

2. ท่านใช้เวลากับการออกก าลังกายทกุ
สัปดาห์

3. ท่านมีการตรวจสุขภาพประจ าทกุปี
อย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 4.5 คะแนนเฉลี่ยด้านการมีน้ าใจงาม Happy Heart 
 

 

ภาพที่ 4.6 คะแนนเฉลี่ยด้านการมีน้ าใจงาม Happy Heart 
 
 

3.64

4.07

4.29
1. ท่านรู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความส าเร็จ

2. ท่านให้ความช่วยเหลือหัวหน้าและเพื่อน
ร่วมงานเสมอ

3. ท่านให้ความส่วนร่วมในการท างาน หรือ
กิจกรรมของหน่วยงานเสมอ

0

1

2

3

4

5

1. ท่านรู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นประสบ
ความส าเร็จ

2. ท่านให้ความช่วยเหลือหัวหน้า
และเพื่อนร่วมงานเสมอ

3. ท่านให้ความส่วนร่วมในการ
ท างาน หรือกิจกรรมของหน่วยงาน

เสมอ
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2.95

3

3.05

3.1

3.15

1. ท่านได้แบ่งเวลาในชีวิตของ
ท่านส าหรับการพักผ่อน

2. ใน 1 สัปดาห์ ท่านมีโอกาส
ท ากิจกรรมที่ท่านชอบ เช่น ดู

หนัง เล่นเกมส์ 

3. ท่านสามารถมีวิธีลด
ความเครียดจากการท างานได้

ทุกครั้ง

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี  ด้านการผ่อนคลาย Happy 
Relax 

ประเด็นด้านการผ่อนคลาย Happy Relax X  S.D. 
1. ท่านได้แบ่งเวลาในชีวิตของท่านส าหรับการพักผ่อน 3.14 0.45 

2. ใน 1 สัปดาห์ ท่านมีโอกาสท ากิจกรรมที่ท่านชอบ เช่น ดูหนัง 
เล่นเกมส์ ฟังเพลง สังสรรค์กับเพ่ือน อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง 
นอนหลับ ฯลฯ 

3.04 0.23 

3. ท่านสามารถมีวิธีลดความเครียดจากการท างานได้ทุกครั้ง 3.11 0.47 
รวม 3.10 0.40 

 

จากตารางที่ 4.5  พบว่า ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ
ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการผ่อนคลาย มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 3.10)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ได้แก่ ข้อ 1 ที่ว่า “ท่านได้แบ่งเวลาในชีวิตของท่านส าหรับการพักผ่อน” รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 ที่ว่า 
“ท่านสามารถมีวิธีลดความเครียดจากการท างานได้ทุกครั้ง” และขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 2 
“ใน 1 สัปดาห์ ท่านมีโอกาสท ากิจกรรมที่ท่านชอบ เช่น ดูหนัง เล่นเกมส์ ฟังเพลง สังสรรค์กับเพ่ือน 
อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง นอนหลับ ฯลฯ” ตามล าดับ   

ภาพที่ 4.7 คะแนนเฉลี่ยด้านการผ่อนคลาย Happy Relax 
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ภาพที่ 4.8 คะแนนเฉลี่ยด้านการผ่อนคลาย Happy Relax 

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี  ด้านการหาความรู้ Happy 
Heart 

 

ประเด็นด้านการหาความรู้ Happy Brain X  S.D. 

1. ท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม/ประชุมที่หน่วยงานจัดขึ้น 3.85 1.02 

2. ตลอดระยะเวลา 1 ปี ท่านได้ไปพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง 3.73 1.01 
3. ท่านมีโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อ่ืน 3.76 1.04 

รวม 3.78 1.02 
 

จากตารางที่ 4.6  พบว่า ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ
ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการหาความรู้ มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 3.78)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ข้อ 1 ที่ว่า “ท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม/ประชุมที่หน่วยงานจัดขึ้น” รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 ที่ว่า 
“ท่านมีโอกาสในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ อ่ืน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 2 ที่ว่า 
“ตลอดระยะเวลา 1 ปี ท่านได้ไปพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง” ตามล าดับ   

3.14

3.04

3.11

1. ท่านได้แบ่งเวลาในชีวิตของท่าน
ส าหรับการพักผ่อน

2. ใน 1 สัปดาห์ ท่านมีโอกาสท า
กิจกรรมที่ท่านชอบ เช่น ดูหนัง เล่น
เกมส์ ฟังเพลง สังสรรค์กับเพื่อน อ่าน
หนังสือ ท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง นอนหลับ 
ฯลฯ
3. ท่านสามารถมีวิธีลดความเครียดจาก
การท างานได้ทุกครั ง
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3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

1. ท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม/
ประชุมที่หน่วยงานจัดขึ้น

2. ตลอดระยะเวลา 1 ปี ท่านได้ไป
พัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง

3. ท่านมีโอกาสในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้อื่น

 

 

ภาพที่ 4.9 คะแนนเฉลี่ยด้านการมีน้ าใจงาม Happy Brain 
 
 

 

ภาพที่ 4.10 คะแนนเฉลี่ยด้านการมีน้ าใจงาม Happy Brain 

3.85

3.73

3.76

1. ท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม/
ประชุมที่หน่วยงานจัดขึ น

2. ตลอดระยะเวลา 1 ปี ท่านได้ไป
พัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั ง

3. ท่านมีโอกาสในการถ่ายทอดความรู้
ให้กับผู้อ่ืน
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ตารางที่ 4.7  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี  ด้านการมีคุณธรรม Happy 
Soul 

 

ประเด็นด้านการมีคุณธรรม Happy Soul X  S.D. 

1. ท่านมีโอกาสได้ร่วมบ ารุงศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม 4.28 0.86 

2. ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นมีความทุกข์ 4.17 0.84 
3. ท่านรู้สึกเป็นสุขเมื่อเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา 4.09 1.00 

รวม 4.18 0.90 

 
จากตารางที่ 4.7  พบว่า ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ

ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการมีคุณธรรม มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 4.18) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ได้แก่ ข้อ  ข้อ 1 “ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือเมื่อผู้อ่ืนมีความทุกข์” รองลงมาได้แก่ 2 ที่ว่า 
“ท่านมีโอกาสได้ร่วมบ ารุงศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 3 ที่ว่า
“ท่านรู้สึกเป็นสุขเมื่อเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา” ตามล าดับ   

 
ภาพที่ 4.11 คะแนนเฉลี่ยด้านการมีคุณธรรม Happy Soul 

3.95

4

4.05

4.1

4.15

4.2

4.25

4.3

1. ท่านมีโอกาสได้ร่วมบ ารุงศาสนา/
ศิลปวัฒนธรรม

2. ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจและ
ช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นมีความทุกข์

3. ท่านรู้สึกเป็นสุขเมื่อเสียสละและ
ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
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ภาพที่ 4.12 คะแนนเฉลี่ยด้านการมีคุณธรรม Happy Soul 

 

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี  ด้านการรู้จักใช้เงินให้เป็น 
Happy Money 

 

ประเด็นด้านการรู้จักใช้เงินให้เป็น  Happy Money X  S.D. 

1. ท่านมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย 3.39 1.13 

2. ท่านมีเงินออมเพ่ืออนาคตหลังจากหักค่าใช้จ่าย 3.10 1.01 
3. ท่านมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่องค์การจัดให้ 3.26 1.22 

รวม 3.25 1.17 

 
จากตารางที่ 4.8  พบว่า ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ

ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการรู้จักใช้เงินให้เป็น มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 
3.25)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดได้แก่ ข้อ 1 ที่ว่า “ท่านมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย” รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 “ท่านมีความพึง

4.28

4.17

4.09
1. ท่านมีโอกาสได้ร่วมบ ารุงศาสนา/
ศิลปวัฒนธรรม

2. ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือเมื่อผู้อื่น
มีความทุกข์

3. ท่านรู้สึกเป็นสุขเมื่อเสียสละและช่วยเหลือ
ผู้อื่นที่มีปัญหา
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2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

1. ท่านมีรายได้เพียงพอต่อรายจา่ย

2. ท่านมีเงินออมเพื่ออนาคต
หลังจากหักค่าใช้จ่าย

3. ท่านมีความพึงพอใจใน
สวัสดิการที่องค์การจัดให้

พอใจในสวัสดิการที่องค์การจัดให้” และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 2 ที่ว่า “ท่านมีเงิน
ออมเพ่ืออนาคตหลังจากหักค่าใช้จ่าย” ตามล าดับ   

ภาพที่ 4.13 คะแนนเฉลี่ยด้านการรู้จักใช้เงินให้เป็น  Happy Money 
 

 

 ภาพที่ 4.14 คะแนนเฉลี่ยด้านการรู้จักใช้เงินให้เป็น  Happy Money 

3.39

3.10

3.26 1. ท่านมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย

2. ท่านมีเงินออมเพื่อนาคตหลังจากหัก
ค่าใช้จ่าย

3. ท่านมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่
องค์การจัดให้
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3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

3.95

4

4.05

1. ท่านแบ่งเวลาให้กับครอบครัวอยู่
เสมอ

2. ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่
ในครอบครัว

3. เมื่อครอบครัวประสบปัญหา
สมาชิกในครอบครัวสามารถเข้า

มาร่วมจัดการปัญหา

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี  ด้านการมีครอบครัวที่ดี 
Happy Family 

 

ประเด็นด้านการมีครอบครัวที่ดี Happy Family X  S.D. 

1. ท่านแบ่งเวลาให้กับครอบครัวอยู่เสมอ 3.81 1.15 

2. ท่านรู้สึกม่ันคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว 4.04 1.01 
3. เมื่อครอบครัวประสบปัญหาสมาชิกในครอบครัวสามารถเข้า
มาร่วมจัดการปัญหา 

3.95 0.97 

รวม 3.93 1.05 
 

จากตารางที่ 4.9  พบว่า ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ
ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการมีครอบครัวที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 
3.93)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดได้แก่ ข้อ 2 ที่ว่า “ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว” รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 ที่ว่า 
“ท่านมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 1 ที่ว่า “ท่านแบ่งเวลา
ให้กับครอบครัวอยู่เสมอ”ตามล าดับ   

ภาพที่ 4.15 คะแนนเฉลี่ยด้านการมีครอบครัวที่ดี Happy Family 
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ภาพที่ 4.16 คะแนนเฉลี่ยด้านการมีครอบครัวที่ดี Happy Family 
 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี  ด้านการมีสังคมดี Happy 
Society 

 

ประเด็นด้านการมีสังคมดี Happy Society X  S.D. 

1. ท่านร่วมงานกิจกรรมที่ท าประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นเสมอ 3.55 1.18 
2. เมื่อสังคมมีปัญหา ท่านมีส่วนร่วมช่วยเหลือจากคนในชุมชน 3.52 1,04 

3. สังคมรอบด้านที่ท่านอาศัยอยู่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เป็นสังคม
สมานฉันท์ 

3.59 1,15 

รวม 3.55 1.12 

 
จากตารางที่ 4.10  พบว่า ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ

ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการมีสังคมดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 3.55)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสูงที่สุด
ได้แก่ ข้อ 3 ที่ว่า “สังคมรอบด้านที่ท่านอาศัยอยู่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เป็นสังคมสมานฉันท์” 
รองลงมาได้แก่ ข้อ 1 ที่ว่า “ท่านร่วมงานกิจกรรมที่ท าประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นเสมอ” และข้อที่มี

3.81

4.04

3.95

1. ท่านแบ่งเวลาให้กับครอบครัวอยู่
เสมอ

2. ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ใน
ครอบครัว

3. เมื่อครอบครัวประสบปัญหาสมาชิก
ในครอบครัวสามารถเข้ามาร่วมจัดการ
ปัญหา
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3.4

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

3.7

1. ท่านร่วมงานกิจกรรมที่ท า
ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นเสมอ

2. เมื่อสังคมมีปัญหา ท่านมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือจากคนในชุมชน

3. สังคมรอบด้านที่ท่านอาศัยอยู่มี
ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เป็นสังคม

สมานฉันท์

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 2 ที่ว่า “เมื่อสังคมมีปัญหา ท่านมีส่วนร่วมช่วยเหลือจากคนในชุมชน”
ตามล าดับ   
 

ภาพที่ 4.17 คะแนนเฉลี่ยด้านการมีสังคมที่ด ีHappy Society 

 

ภาพที่ 4.18 คะแนนเฉลี่ยด้านการมีสังคมที่ดี Happy Society 

3.55

3.52

3.59 1. ท่านร่วมงานกิจกรรมที่ท าประโยชน์
ของชุมชนท้องถิ่นเสมอ

2. เมื่อสังคมมีปัญหา ท่านมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือจากคนในชุมชน

3. สังคมรอบด้านที่ท่านอาศัยอยู่มีความ
เอื อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสังคมสมานฉันท์
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาตัวชี้วัดระดับความสุของค์กรสถขภาวะ กรณีศึกษา : จังหวัดอุทัยธานี”  มี
วัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานขององค์กรภาคเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ
จังหวัดอุทัยธานี และเพื่อน าเสนอแนวทางพัฒนาองค์กรสุขภาวะในจังหวัดอุทัยธานี โดยมีผลสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี ้

สรุปผลการวิจยั 

ด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 149 คน พบว่า ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ 59.1 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 28-37 ปี กับ ช่วงระหว่าง 38-47 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 28.8 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่แต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 47.6 การศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตร ีคิดเป็นร้อย
ละ 30.2  ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 34.2 สภาพการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นงาน
ประจ า คิดเป็นร้อยละ 59.7 และระยะเวลาในการท างานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 3-5 ปี กับ ช่วงระหว่าง 
6-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5 

ภาพรวมความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขในการท างานในองค์กร 
จังหวัดอุทัยธานี พบว่า ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขใน การท างานใน
องค์กร จังหวัดอุทัยธานี พบว่าระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับความสุขที่คะแนนค่าเฉลี่ยรวม 
3.64 เมื่อ พิจารณารายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อตามล าดับ  ได้แก่ ด้านการมีคุณธรรม 
Happy Soul ( X = 4.18) รองลงมาเป็นด้านการมีครอบครัวที่ดี Happy  Family ( X = 3.93) และด้านที่
น้อยที่คือ ด้านการผ่อนคลาย Happy Relax ( X = 3.10) ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านการมีสุขภาพดี Happy Body ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ

ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการมีสุขภาพดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 3.42) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ 3 
ที่ว่า “ท่านมีการตรวจสุขภาพประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง” รองลงมาได้แก่ ข้อ 1 ที่ว่า“ท่านรับประทานอาหาร
เช้าครบ 5 หมู่ทุกเช้า” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 2 ที่ว่า “ท่านใช้เวลากับการออกก าลังกายทุก
สัปดาห”์ตามล าดับ   

ด้านการมีน้ าใจงาม Happy Heart ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ
ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการมีน้ าใจงาม มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 3.91)  เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ 2 
ที่ว่า “ท่านให้ความช่วยเหลือหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานเสมอ” รองลงมาได้แก่ ข้อ 1 ที่ว่า “ท่านรู้สึกยินดีเมื่อ
ผู้อื่นประสบความส าเร็จ” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 3 ที่ว่า “ท่านให้ความส่วนร่วมในการท างาน 
ตามล าดับ   

ด้านการผ่อนคลาย Happy Relax ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ
ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการผ่อนคลาย มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 3.10)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ 1 
ที่ว่า “ท่านได้แบ่งเวลาในชีวิตของท่านส าหรับการพักผ่อน” รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 ที่ว่า “ท่านสามารถมีวิธีลด
ความเครียดจากการท างานได้ทุกครั้ง” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 2 “ใน 1 สัปดาห์ ท่านมีโอกาส
ท ากิจกรรมที่ท่านชอบ เช่น ดูหนัง เล่นเกมส์ ฟังเพลง สังสรรค์กับเพื่อน อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง นอน
หลับ ฯลฯ” ตามล าดับ   

ด้านการหาความรู้ Happy Heart ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ
ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการหาความรู้ มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 3.78)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ข้อ 1 ที่ว่า 
“ท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม/ประชุมที่หน่วยงานจัดขึ้น” รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 ที่ว่า “ท่านมีโอกาสในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 2 ที่ว่า “ตลอดระยะเวลา 1 ปี ท่านได้ไป
พัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง” ตามล าดับ   

ด้านการมีคุณธรรม Happy Soul ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ
ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการมีคุณธรรม มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 4.18) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ  ข้อ 
1 “ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือเมื่อผู้อื่นมีความทุกข์” รองลงมาได้แก่ 2 ที่ว่า “ท่านมีโอกาสได้ร่วม
บ ารุงศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 3 ที่ว่า“ท่านรู้สึกเป็นสุขเมื่อเสียสละและ
ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา” ตามล าดับ   

ด้านการรู้จักใช้เงินให้เป็น Happy Money ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
ระดับความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการรู้จักใช้เงินให้เป็น มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 
3.25)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ได้แก่ ข้อ 1 ที่ว่า “ท่านมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย” รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 “ท่านมีความพึงพอใจในสวัสดิการ
ที่องค์การจัดให้” และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 2 ที่ว่า “ท่านมีเงินออมเพื่ออนาคตหลังจากหัก
ค่าใช้จ่าย” ตามล าดับ 

ด้านการมีครอบครัวที่ดี Happy Family ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ
ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการมีครอบครัวที่ดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 3.93)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ 2 
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ที่ว่า “ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว” รองลงมาได้แก่ ข้อ 3 ที่ว่า “ท่านมีรายได้เพียงพอต่อ
รายจ่าย” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 1 ที่ว่า “ท่านแบ่งเวลาให้กับครอบครัวอยู่เสมอ”ตามล าดับ 

ด้านการมีสังคมดี Happy Society ความคิดเห็นระดับความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับระดับ
ความสุขในการท างานในองค์กร จังหวัดอุทัยธานี ด้านการมีสังคมดี มีคะแนนเฉลี่ยรวม ( X = 3.55)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสูงที่สุดได้แก่ ข้อ 3 
ที่ว่า “สังคมรอบด้านที่ท่านอาศัยอยู่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นสังคมสมานฉันท์” รองลงมาได้แก่ ข้อ 1 ที่ว่า 
“ท่านร่วมงานกิจกรรมที่ท าประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นเสมอ” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ข้อ 2 ที่ว่า 
“เมื่อสังคมมีปัญหา ท่านมีส่วนร่วมช่วยเหลือจากคนในชุมชน”ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล 

จากผลการส ารวจระดับความสุขของพนักงานองค์กรภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะจังหวัดอุทัยธานีพบว่า 

จุดเด่นของกิจกรรมที่ส่งเสริมองค์กรสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี  คือ  ด้านการมีคุณธรรม Happy Soul 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาข้อค าถามที่แสดงถึงการมีคุณธรรม พบว่า พนักงานมีโอกาสได้ร่วม

บ ารุงศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.28) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมบริษัท เอ.พี.เค.

เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จ ากัด ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาจิตใจพนักงาน จึงได้น้อมน า

หลักการปฏิบัติในการฝึกจิต พัฒนาจิตเพื่อก่อให้เกิดความสงบในจิตใจของพนักงาน โดยจัดท า โครงการเรียนรู้

เรื่องสมาธิ เพื่อให้พนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม ฝึกจิตภาวนา อีกทั้งยังส่งเสริมและ

สนับสนุนให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้

พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัษนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานชองคุณธรรม จริยธรรม หรือบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) มี

กิจกรรมท าในวันส าคัญทางศาสนา การจัดทอดกฐิน ทอดผ้าปุาให้วัดในพื้นที่และวัดที่ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ 

การเข้าค่ายธรรมะ ส่งพนักงานไปปฏิบัติธรรม ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดเกลาจิตใจ

พนักงานให้มีจิตส านึกที่ดีและให้ความส าคัญกับการท าความดี รวมทั้งเพื่อสร้างคุณค่าด้านจิตใจและเชิดชู

คุณค่าด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของสังคม 
 

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับประเด็นทีจ่ะต้องให้ความส าคัญและพัฒนาต่อไป  ได้แก่  

1) ด้านการผ่อนคลาย Happy Relax พนักงานยังไม่มีวิธีลดความเครียดจากการท างาน ซึ่งจะส่งผล 
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ต่อประสิทธิภาพในการท างาน ดังนั้น บริษัทฯ ควรสร้างกิจกรรมหรือพื้นที่คลายความเครียด อาจเป็นมุมฟัง
เพลง มุมหนังสือ นิตยสารต่างๆ ที่สร้างความบันเทิง ห้องคาราโอเกะ เป็นต้น 

2) ด้านการรู้จักใช้เงินให้เป็น  Happy Money ซึ่งรูปแบบกิจกรรม Happy Money มีการน ามา
ผสมผสานกับ Happy อื่นๆ (อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล และคณะ, 2560 : 68-69)  เช่น กิจกรรมสร้างรายได้
จากงานอดิเรก (Happy Money + Happy Body + Happy Relax) เช่น ปลูกผักเลี้ยงปลา กิจกรรมเพาะเห็ด

ฟาง ท าน้ ายาล้างจานและน้ ายาซักผ้า นอกจากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังได้เคลื่อนไหวร่างกาย
ออกก าลังกาย และยังช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดจากท างานอีกด้วย หรือกิจกรรมตามเทศกาล 
เช่น กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา (Happy Money + Happy Soul+ Happy Family) โดยจัดในช่วงเดือน

กรกฎาคม - ตุลาคมของทุกปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา เป็นการลดรายจ่ายจากการดื่ม
เหล้า น าเงินที่เหลือมาเก็บออมและผลลัพธ์ทางอ้อมคือได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น 

 



บรรณานุกรม 
รวมศิริ เมนะโพธิ. (2550). เครื่องมือวัดการทํางานอยางมีความสุขกรณีนักศึกษาภาคพเิศษ ระดับปริญญา
 โท สถาบันบณัฑิตพัฒนาบริหารศาสตร. สารนิพนธมหาบัณฑิต คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษยสถาบัน
 พันฒนบริหารศาสตร. 
ประทุมทิพย์  เกตุแกว.(2551) ความสัมพันธระหวางการรับรคูุณลักษณะความสามารถในการเผชิญและฟัน
 ฝ่าอุปสรรคกบัความสุขในการทํางานของพยาบาลงานการผ่าตัด.การค้นคว้าแบบอิสระปริญญา
 มหาบัณฑิต คณะศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 
นันทรัตน อุยประเสริฐ.(2552). ความสุขในการทํางานของพนักงานบรษิัทเฟสทดรัก จํากัด  

จังหวดัเชียงใหม.่ ภาคนิพนธบริหารธุรกิจบัณฑิต, การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2548). 6 อ. สร้างเสริมสุขภาพคนไทย. นนทบุรี:
 กระทรวงสาธารณสุข. 
Layard, Richard. (2011). Happiness: Lessons From A New Science. 2nd ed. 
 London: Penguin Books. 
cep.lse.ac.uk/. [homepage on the Internet]. [cited 2016 Jan 3]. Available from: 
 http://cep.lse.ac.uk/textonly_new/staff/layard/pdf/Layard25. 
Bentham, Jeremy. (1964). Approaches to Ethics. London: Oxford University. 
ริการ,์ มาติเยอ. (2551). ความสุข: คู่มือพัฒนาทักษะชีวติที่สําคัญที่สุด. แปลโดยสดใส ขันติวรพงศ์. พิมพ์
 ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา. 
เลยาร์ด, ริชาร์ด. (2550). ความสุข: หลากหลายข้อค้นพบของศาสตร์ใหม่แห่งความสุข. แปลโดย รักดี โชติ
 จินดา และ เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร. กรุงเทพฯ:สวนเงินมีมา. 
ชวาลา ละวาทิน(2561, มกราคม - เมษายน). “ความต้องการและความอยู่ดีมีสุขของพนักงานโรงงาน,”.
 วิชาการ. 12(1) : 38-48. 
เกสร มุ้ยจีน(2559, ตุลาคม -ธันวาคม). “การสร้างความสุขด้วยจิตวิทยาเชงิบวก, วิชาการ. 24(4) : 673-
 681. 
บุรินทร์  เทพสาร (2560, กรกฎาคม-กันยายน).“ยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงสถาบันอดุมศึกษา
 เอกชนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข,”.วิชาการ.45(3) :83-94 
สมพันธ์ เตชะอธิก. (2555)“สุขภาวะชุมชนเพื่อความอยูด่ีมีสุข,”.วิชาการ.2(29) : 1- 21. 
ปพิชญา วะนะสุข.(2552). ปจัจัยที่มีผลต่อความสุขในการทํางานของตาํรวจกองบังคับการ 
 อํานวยการ ตาํรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจบัณฑิต.  

การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 
นันทรัตน์ อุ่ยประเสริฐ.(2552). ความสุขในการทํางานของพนักงานบรษิัท เฟิสท์ดรัก จํากัด 

จังหวัดเชียงใหม.่ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจบัณฑิต, การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

http://cep.lse.ac.uk/textonly_new/staff/layard/pdf/Layard25


จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล. (2547). ปัจจัยส่วนบุคคล การไดร้ับการเสริมสร้างพลังอาํนาจในงาน 
 แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์กับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยของรัฐ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. พยาบาลศาสตร์ (การบริหารการพยาบาล). 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
บุญจง ชวศิริวงศ์.(2550, ธันวาคม).ความสุขในการทํางาน (Happy Work Place) วารสารพัฒนาสังคม.9 (2) 
 :61-63 
พรรณิภา สืบสุข. (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูคุ้ณลักษณะภาวะผู้นําการ เปลี่ยนแปลง 
 ของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความสุขในการทาํงานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยของรัฐ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ชัยสิริ สมุทวณชิ ,2548, เศรษฐศาสตร์ความสุข. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
 https://mgronline.com/daily/detail/9480000005308[ 2561, ธันวาคม25]. 
ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์(2559). เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุข. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อภิชัย มงคล, ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ, ทวี ตั้งเสรี, วัชนีหัตถพนม, ไพรวัลย์ ร่มซ้าย, และวรวรรณ จฑุา.        
________. (2552). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและทดสอบดัชนชีี้วัดสุขภาพจติคนไทย (Version  

2007): กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย. 

พระมหาสุทิตย์อาภากโรและคณะ (2553). กลยุทธ์การสร้างและการใช้เพื่อชุมชนเปน็สุข (พิมพ์ครัง้ที่ 2). 
 กรุงเทพฯ : สถาบันการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข 
กรมการพัฒนาชุมชน. (2554). ดัชนีชีวัดความ “อยู่เย็นเป็นสขุ” ของชุมชนหรือความสุขมวลรวม 
 ชุมชน (Gross Village Happiness).กรุงเทพฯ : กรมฯ. 
กัณฐิกา ชัยสวสัดิ  . (2546). ภาวะความสุขและปัจจัยทีเ่กีย่วข้องของหญิงตังครรภ์ ที่มาฝากครรภ ์
 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ.์ วิทยานิพนธ์ คพ.ศ. (สุขภาพจิต). กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เกวรุต ไชยเดช. (2550). การสํารวจและประเมินระดับความสุขของประชาชนกรณศีึกษา :เทศบาลตาํบล
 อ่าวลึกใต้ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่. ปริญญานิพนธ์ รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น). ขอนแก่น : 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
คณะทํางานสุขภาพคนไทย. (2554). สุขภาพคนไทย เอชไอเอ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : 
 http://www.thaihealth.or.th/partner/books_rec/21796. 25 ธันวาคม 2561. 
คัดนางค์ มณีศรี และวัชราภรณ์เพงจิตต์. (2545). ความสุขคืออะไร จิตวิทยาเพื่อคณุ บทสารคด ี
 ทางวิทยาเล่มที่ 1. กรุงเทพฯ : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
 



คุณัชญ์ สงขาว. (2550). การสํารวจและประเมินระดับความสุขของประชาชน : ศึกษาในกรณี 
 องค์การบริหารส่วนตาํบลกะเปา อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธ์านี. ปรญิญานิพนธ ์
 รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น). ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ฉันทนา ภาคบงกช. (พฤษภาคม 2544). “การอบรมเลี้ยงดูเพื่อเสริมสร้างความสุข,” 
 พฤติกรรมศาสตร์. 7 (1) : 27 - 34. 
ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์. (2554). การพัฒนาความสุขสําหรบัคนสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 
 สร้างสรรค์บุ๊คส์. 
ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์. (13 สิงหาคม 2549). “ความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH) :คอลัมน ์
 หน้าต่างความจริง,” มติชนรายวัน. 29 (10382) : 6. 
เทศบาลเมืองจันทบุรี. (2552). แผนพัฒนาสามปี. (ออนไลน์). แหล่งที5มา : 
 http://chanmunic.go.th/pdf/1.pdf. 25 ธันวาคม 2561. 
________. (2556). แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 เทศบาลเมอืงจันทบุรี. จนัทบุรี : เทศบาลฯ. 
นภดล กรรณิกา และคณะ. (2550). รายงานดัชนคีวามสุขมวลรวมของประชาชนภายในประเทศ 
 ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม 2550. 
นิศานาถ ถิ่นทะเล. (2550). การวัดระดับความสุขของประชาชน : กรณีศึกษาเขตพื้นนที่องค์การ 
 บริหารส่วนตําบลเกาะยาวน้อย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา. ปริญญานิพนธ์ รป.ม.(การปกครอง
 ท้องถิ่น). ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องตน้. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
ประเวศ วะสี. (2544). การพัฒนาพลังสรา้งสรรค์ขององค์กร. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน. 
________. (2548). การจัดการความรู ้:กระบวนการปลดปล่อยมนุษยส์ู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข.
 กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม. 
พุทธทาสภิกขุ. (2542). ความสุขสามระดับ. พิมพ์ครั้งที ่2. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ. 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. (2547). ความรู้ท้องถิ่น การจัดการความรู้สู่การจัดการทางสังคม.  
 กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการจัดการทางสังคม. 
ภูเบศร์ ปิ่นแกว. (2550).  ปจัจัยที่ส่งผลตอ่ความสุขของภาครัฐในจังหวัดเพชรบูรณ์. วิทยานิพนธ์ คศ.ม. 
 (วิจัยและประเมินผลการศึกษา). เพชรบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์. 
รัชนีวรรณ ช่างทําร่อง. (2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสขุของภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์. 
 ปริญญานิพนธ์ คศ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา). เพชรบุรี : บัณฑติวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบูรณ์. 
ลักขณา สริวัฒน์. (2545). สุขวิทยาจิตและการปรับตัว. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
วัชรี พุมทอง และตฤตณัย นพคุณ. (2550). “ดัชนีชี้วัดความสุขของภาครัฐและภาคพีัฒนา,” 
 เศรษฐกิจและสังคม. 44 (1) : 60 - 68. 



วิทยากร เชียงกุล. (2548). จติวิทยาในการสร้างความสุข. กรุงเทพฯ : สายธาร. 
วีณา เตชะพนาดร. (2548). “ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุขหลากหลายมิติของการพัฒนาที่มีต่อคน,” 
 เศรษฐกิจและสังคม. 42 (4) : 66 - 70. 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ. (2548). สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยความอยู่เย็นเป็นสุข. กรุงเทพฯ : 
 สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2545). กรอบแนวทางแผนกลยุทธ ์
 แก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2545 - 2549. กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี. 
________. (2549). แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที4 10 (พ.ศ. 2550 - 2554). 
กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี. 
________. (2550). แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที4 10 (พ.ศ. 2550 - 2554). 
กรุงเทพฯ : สํานักนายกรัฐมนตรี.  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2552). รายงานประจําปี 2552. 
 กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ตุลาคม 2540). “กรอบแนวคิดความอยูดี มีสุข,”  
 จดหมายข่าวกองการประเมินผลการพัฒนา. 1 (1) : 1 - 12. 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ. (2547). โครงการ การมีรายได้และการกระจายรายได้. (ออนไลน์). 

แหล่งที่มา : http://service.nso.go.th/nso/g_knowledge/def/revenue.htm. 25 ธันวาคม 
2561. 

สุชาติ ศรีรักษา. (2550). ระดับความสุขของครอบครัวประชาชนในตาํบลเกาะปันหยีอําเภอเมืองพังงา 
 จังหวัดพังงา. ปริญญานิพนธ์ รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น).ขอนแก่น : บณัฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
สุพรรณี ไชยอาํพร และคมพล สุวรรณกูฏ. (2550). “การสังเคราะหค์วามสุขของมนษุย์ตามแนวคดิ 
 ตะวันตก-ตะวนัออกเพื5อการพัฒนาดัชนีชSีวัด,” พัฒนาสังคม. 9 (1) : 120 - 155. 
สุพัฒน์ สุระดนัย. (6 - 7 ตุลาคม 2544). “เครื่องชี้วัดความผาสุกของครอบครัวชนบทในจังหวัด,” 
  รายงานการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาปริญญาโท ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาครั้งที่ 1.
 ขอนแก่น : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนษุยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
สุภาณี สุขะนาคินทร์. (2549). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของประชาชน อําเภอท่าปลาจังหวัด
 อุตรดิตถ์. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ5น). อุตรดิตถ์ :บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย-
 ราชภัฏอุตรดิตถ์. 
สุริยัญ ชูช่วย. (2549). การแสวงหาความสุขและคณุค่าของชีวิต กรณีศึกษาทัศนะกลม่คนต่างวัยรุน่ใน
 กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา). นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย- 
 มหาวิทยาลัยมหิดล. 



สุวิดา ธรรมมณีวงศ์. (2555). ดัชนีความสุข : มองจากระดับล่าง (Happiness index from the 
 bottom). (ออนไลน์). แหล่งที5มา : www.arts.su.ac.th. 25 ธันวาคม 2561. 
อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา. (2539). การพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย. 
 กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
อภิชยั มงคล และคณะ. (กรกฎาคม - กันยายน 2544). “ความสุขและสุขภาพจิตในบริบทของสังคมไทย,”   

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 46 (3) : 227 - 231. 
อมราวรรณ ทิวถนอม. (กรกฎาคม - สิงหาคม 2548). “ดัชนีชี้วัดการพฒันาที5ยังยืนของประเทศไทย : 5 
 มิติใหม่ของการพัฒนาประเทศ,” เศรษฐกิจและสังคม. 40 (3) : 49 - 54.  
อาวุธ ไขแสง. (2550). การสาํรวจและจัดทําดัชนีความสุขของประชาชน : กรณีศึกษาองค์การ 
 บริหารส่วนตําบลไสไทย อาํเภอเมือง จังหวัดกระบี่. ปรญิญานิพนธ์ รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น). 
 ขอนแก่น : บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม. (2558). ปัจจัยพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (ภาครัฐ): การทบทวนวรรณกรรม 

อย่างเป็นระบบ. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 9(1), 52. 
นภัสจันท์ มงคลพันธ์. (2560). ความสุขในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลตติยภูมิ. วารสารศูนย ์

การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 34 (2), 87. 
ศศิธร เหล่าเท้ง. (2557). อิทธิพลของกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรตามแนวทางความสุข 8 ประการ  

ที่มีต่อความสุขในการทํางานประสิทธิภาพการทํางาน และความตั้งใจในการลาออกของพนักงาน
บริษัทเอกชน. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 7(2), 988. 

อาภาพร ประนิสอน (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินงานเพื่อสร้างองค์กรสุขภาวะกับความสุข 
  ในการทํางาน ระดับองค์กรตามความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรม 

ภาคตะวันออก. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 6(1), 19. 
ก้านทอง บุหร่า. (2560). องค์กรแห่งความสุข: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารทรัพยากร 

  มนุษย.์ วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 28(3), 169. 

ณัฐนันท์ อยู่สีมารักษ์ และสามารถ บุญรัตน์. (2561). ภาวะผู้นํากับการสร้างและการพัฒนาองค์กรท้องถิ่น 

แห่งความสุข. วารสาร มจร นครน่านปริทรรศน์, 2(1), 1. 
บุญฤกษ์ บุญคง. (2559). ความสุขและแรงจูงใจในการทํางานของคนวัยทํางาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 
 วารสารวิทยาการจัดการ, 3(2), 191. 

ภัทรดนัย ใต้ไธสง. (2561). ความสุขในการทํางานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จํากัด  

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน,์ 8(1), 15. 
ษมาพร รักจรรยาบรรณ. 2559. สรรสาระองค์กรสุขภาวะ แนวคิดและกรณีตัวอย่าง : องค์กรสุขภาพดี. 
 กรุงเทพฯ: พี.เอ. ลิฟวิ่ง. 
  



ปารณีย์ วิสุทธิพันธ์ุ. 2559. สรรสาระองค์กรสุขภาวะ แนวคิดและกรณีตัวอย่าง : องค์กรน้ําใจดี. 
 กรุงเทพฯ: พี.เอ. ลิฟวิ่ง. 
ปรัชญากรณ์ ลครพล. 2559. สรรสาระองค์กรสุขภาวะ แนวคิดและกรณีตัวอย่าง : องค์กรสังคมด.ี 
 กรุงเทพฯ: พี.เอ. ลิฟวิ่ง. 
สุภัทรา บัวเพิ่ม. 2559. สรรสาระองค์กรสุขภาวะ แนวคิดและกรณีตัวอย่าง : องค์กรผ่อนคลายดี. 
 กรุงเทพฯ: พี.เอ. ลิฟวิ่ง. 
พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์. 2559. สรรสาระองค์กรสุขภาวะ แนวคิดและกรณีตัวอย่าง : องค์กรใฝ่รู้ดี. 
 กรุงเทพฯ: พี.เอ. ลิฟวิ่ง. 
สิทธิพร กล้าแข็ง. 2559. สรรสาระองค์กรสุขภาวะ แนวคิดและกรณีตัวอย่าง : สุขสงบดี. กรุงเทพฯ:  

พี.เอ. ลิฟวิ่ง. 
ณภัทร ประภาสุชาต.ิ 2559. สรรสาระองค์กรสุขภาวะ แนวคิดและกรณีตัวอย่าง : องค์กรการเงินดี. 
 กรุงเทพฯ: พี.เอ. ลิฟวิ่ง. 
วริสากรณ์ ทองสอาด. 2559. สรรสาระองค์กรสุขภาวะ แนวคิดและกรณีตัวอย่าง : องค์กรครอบครัวดี. 
 กรุงเทพฯ: พี.เอ. ลิฟวิ่ง. 
อุทัยทิพย์ เจีย่วิวรรธน์กุล และคณะ. 2560. สรรสาระองค์กรสุขภาวะ กิจกรรมนําสุข Happy 8 Menu.  

กรุงเทพฯ: พี.เอ. ลิฟวิ่ง. 
ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์. (2559). องค์ประกอบความสุขการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจ  
           โรงแรมเมืองพัทยา. วารสารภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 9(1),  
           121-137. 
ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม, ดวงเนตร ธรรมกุล, อัจศรา ประเสริฐสิน จริยา, ชื่นศิริมงคล ศิริพร ครุฑกาศ.  
           (2559). ปัจจัยพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (ภาครัฐ): การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ.  
            วารสารวิจัยวิทยาศาสตร,์ 9(1), 55-57. 
สุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล. (2557). การพัฒนาบุคลากรด้วยแนวคิด ความสุข และความพึงพอใจในการทํางาน   
            โดยการศึกษา ปัจจัยและกิจกรรมที่มีผลต่อ ความพึงพอใจในงาน ความสุข และคณุภาพชีวิต     
            ของบุคลากรสาธารณสุข จังหวดั พะเยา. ค้นเมื่อ 5 มกราคม 2562, จาก      
             http://www.r2rthailand.org/knowledge/1400. 
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ปรียา พลอยระย้า. (2558). ความสุขคนทํางานที่มีสถานภาพสมรสหลากหลายใน  
            สังคมไทย: แต่งก็สุขไม่แต่งก็สุข…..จริงหรือ?. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.  
เมธาพร ผังลักษณ์. (2559). ความสุขในการทํางานของครูในอําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที  
           การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา).  
 
 



พจน์ ภิญโญพรพาณิชย,์ เขมกร ไชยประสิทธิ์. (2559). ความสุขในการทํางานของแพทย์ในโรงพยาบาล  
            ลําพูน. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Happiness at Work of Physicians in    
           Lamphun Hospital, 2(4), 51 
เด่นชัย อาทิตย์เจริญชัย. (2558). องค์กรแห่งความสุขของโรงเรียนศรีบุณยานนท์. (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
            มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).  
สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช. (2558). ความอยูด่ีมีสุขของประชาชนในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย.   
            กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. สืบค้นจาก  
            http://www.lib.ku.ac.th/KUCONF/2558/KC5214006.pdf 
โยษิตา กฤตพรพินิต. (2557). อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลตอ่ความสุขในการทางานของพนักงาน   
           : กรณีศึกษา บริษทั ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่งจํากัด. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  
           มหาวิทยาลัยบูรพา 
Alton Hollett and Doug May. (2004). Community Accounts Workshop for the Atlantic 
 SummerInstitute on Healthy and Safe Communities.(Online).Available : 
 www.communityaccounts.ca. 25 December 2018. 
Anna, Alexandrova. (2005). “Subjective Well-Being and Kahneman’s Objective  

Happiness,”Journal of Happiness Studies.6 (2) : 301 - 324. 
Canals J, Esparo G and Fernandez-Ballart JD. (2002). “How anxiety levels during pregnancy 
 are linked to personality dimensions and sociodemographictactors,” Persindiveid
 Dif.33 (2) : 253 - 259. 
Cronbach, L.J. (1990). Essentials of Psychological Testing.5th ed. New York : Harper 
 Collins. 
Emmon, R.A. (1986). “Personal strivings : An approach to personality and subjective well 
 being,” Journal of Personality and Social Psychology.51 (2) : 1058 - 1068. 
Francis LJ, Ziebertz HG and Lewis CA. (2003).“The relationship between religion and 
 happinessmong German students,” PostoralPsychoi. 51 (2) : 273 - 278. 
Glatzer, W. (2000). “Happiness : Classic theory in the light of current research,”  

J HappinessStudies.(Online).Available : http://www.kluweronline.com. 6 May 2013. 
GPI Atlantic.(2007). Nova Scotia GPI Components.(Online).Available : 
 http://www.gpiatlantic.org/gpi.htm. 25 December 2018. 
Kahneman, D., Diener, E. and Schwarz, N. (Eds.). (1999). Well-being : The foundations of 
 hedonic psychology. New York : Russell Sage Foundation. 



Kahneman and et al. (1999).Experienced Utility and Objective Happiness: A 
 momentBased Approach, in Daniel Kahneman and Amos Tversky, eds., Choices, 
 Values,and Frames. New York : Cambridge University Press. 
Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (1970).“Determining Sample Size for Research Activities,” 
 Journal of Education and Psychological Measurement.30 (3) : 607 - 610. 
Ronald Coleman. (2007). “คิดใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาเมื่อคิดก็ย่อมเกิดผล,” ใน ภูฐาน ต้นธารความสุข 
 มวลรวมประชาชาติ 2 : คิดใหม่เกี่ยวกับการพัฒนา. กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา.  
Tsou, M.W. and Liu, JT. (24 April 2001). “Happiness and domain satisfaction in Taiwan,” 
 J Happiness studies.(Online).Available : http://journals.kluweronline.com/. 
 25 December 2018. 
Veenhoven, Ruut. (2007). Measures of Gross National Happiness.(Online).Available : 
 http://mpra.ub.uni-muenchen.de/11280/. 25 December 2018. 
White, Adrian. (2007). “A Global Projection of Subjective Well-being : A Challenge To 
 Positive Psychology,” Psychtalk.56 (3) : 17 - 20 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก



   

  

แบบส ำรวจควำมสุขส่วนบุคคล (Self-Assessment) 
ค ำช้ีแจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย () หนำ้ขอ้ควำมท่ีตรงกบัสถำนภำพท่ีเป็นจริงของท่ำน  

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  
 1.  เพศ  
   (     )  ชำย    (     )  หญิง 
 2.  อำย ุ(โปรดระบุ) ........................ ปี 
 3. ระดบักำรศึกษำ 
  (     )  1. มธัยมศึกษำตอนตน้หรือต ่ำกวำ่ (     )  2. มธัยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 
  (     )  3. อนุปริญญำ/ปวส.   (     )   4. ปริญญำตรี 
  (     )  5. สูงกวำ่ปริญญำตรี    (     )  6. อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
 4. สถำนภำพ 
  (     )  โสด     (     )  สมรส   
  (     )  หยำ่     (     )  หมำ้ย 
 5. ลกัษณะงำนของท่ำน 
  (     )   1. งำนส ำนกังำน   (     )  2. งำนดำ้นกำรผลิต 
  (     )  3. งำนดำ้นบริกำร   (     )  4. งำนดำ้นกำรบริหำร 
  (     )  5. งำนดำ้นอ่ืนๆ ระบุ............................................................... 
 6. สภำพกำรจำ้งงำน 
  (     )  1.ประจ ำ  (     )  2.ตำมสัญญำจำ้ง 
  (     )  3. รำยวนั  (     )  4. บำงช่วงเวลำ 

  (     )   5. จำ้งเหมำ  (     )  6.อ่ืนๆ ระบุ..................................................... 
 7. ระยะเวลำท่ีปฏิบติังำน (โปรดระบุ) ................................ ปี.....................เดือน



ตอนที ่2 กำรประเมินควำมสุข 
 ค ำถำมเพื่อค ำนวณดชันีมวลกำย (BMI)  
 1.1 ปัจจุบนัท่ำนมีน ้ำหนกั.....................กิโลกรัม 
 1.2 ส่วนสูงของท่ำน.............................เซนติเมตร 
 1.3 เส้นรอบเอวของท่ำน.....................น้ิว 
 

ค่ำ BMI ส ำหรับคนเอเซีย น ำ้หนัก ภำวะเส่ียงต่อโลก 

นอ้ยกวำ่ 18.5 น ้ำหนกันอ้ย ต ่ำ 

18.5-22.9 น ้ำหนกัปกติ ปกติ 

29-24.9 น ้ำหนกัเกิน มำกกวำ่ปกติ 

25-29.9 โรคอว้น สูง 

30 ข้ึนไป อว้นมำก อยูใ่นช่วงอนัตรำย 

หมำยเหตุ : เส้นรอบเอวในผูช่้ำยไม่ควรเกิน 36 น้ิว (90 ซม.) และเส้นรอบเอวในผูห้ญิงไม่ควรเกิน 32 น้ิว 

(80 ซม.) หำกเกินค่ำท่ีกล่ำวไวท้่ำนมีภำวะอว้นลงพุง 

กำรมีสุขภำพด ี  Happy Body 5 4 3 2 1 

1. ท่ำนรับประทำนอำหำรเชำ้ครบ 5 หมู่ทุกเชำ้      

2. ท่ำนใหเ้วลำกบักำรออกก ำลงักำยทุกสัปดำห์      

3. ท่ำนมีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีอยำ่งต่อเน่ือง      

กำรมีน ำ้ใจงำม  Happy Heart      

1. ท่ำนรู้สึกยนิดีเม่ือผูอ่ื้นประสบควำมส ำเร็จ      

2. ท่ำนใหค้วำมช่วยเหลือหวัหนำ้และเพื่อนร่วมงำนเสมอ      

3. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน หรือกิจกรรมของหน่วยงำนเสมอ      



 

 

กำรผ่อนคลำย  Happy Relax      

1. ท่ำนไดแ้บ่งเวลำในชีวิตของท่ำนส ำหรับกำรผกัผอ่น      

2. ใน 1 สัปดำห์ ท่ำนมีโอกำสท ำกิจกรรมท่ีท่ำนชอบ เช่น ดูหนงั เล่นเกม 

ฟังเพลง สังสรรคก์บัเพื่อน อ่ำนหนงัสือ ท่องเท่ียว ชอปป้ิง นอนหลบั ฯลฯ 

     

3. ท่ำนสำมำรถมีวธีิลดควำมเครียดจำกกำรท ำงำนไดทุ้กคร้ัง      

กำรหำควำมรู้  Happy  Brain      

1. ท่ำนไดมี้โอกำสเขำ้ร่วมอบรม/ประชุมท่ีหน่วยงำนจดัข้ึน      

2. ตลอดระยะเวลำ 1 ปี ท่ำนไดไ้ปพฒันำตนเองอยำ่งนอ้ย 1 คร้ัง      

3. ท่ำนมีโอกำสในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ใหก้บัผูอ่ื้น      

กำรมีคุณธรรม Happy Soul      

1. ท่ำนมีโอกำสไดร่้วมบ ำรุงศำสนำ/ศิลปวฒันธรรม      

2. ท่ำนรู้สึกเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือเม่ือผูอ่ื้นมีควำมทุกข ์      

3. ท่ำนรู้สึกเป็นสุขเม่ือเสียสละและช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีมีปัญหำ      

กำรรู้จักใช้เงินให้เป็น   Happy Money      

1. ท่ำนมีรำยไดเ้พียงพอต่อรำยจ่ำย      

2. ท่ำนมีเงินออมเพื่ออนำคตหลงัจำกหกัค่ำใชจ่้ำย      

3. ท่ำนมีควำมพึงพอใจ ในสวสัดิกำรท่ีองคก์ำรจดัให้      



ความสุขโดยรวมของท่าน (ให้ท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดับ 1-10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

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