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 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาภาวะผูนํ้าแบบพฒันา การจดัการความสุข
แบบเป็น-อยู่-คอื ทีส่่งผลต่อความสุขในการทํางาน กลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานในองคก์ารทีเ่ขา้
รว่มโครงการเสรมิสรา้งองคก์รแหง่ความสขุ (Happy Workplace) กลุ่มองคก์รนํารอ่งรุน่ที ่1 โดย
สุม่ตวัอย่างแบบอาสาสมคัร (Volunteer Sampling) จาํนวน 3 องคก์าร จาก 7 องคก์าร  รวม
ทัง้สิ้น 415 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ น้ี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ แบบสอบถามการรบัรูข้องพนักงานเกี่ยวกบัภาวะ
ผู้นําแบบพัฒนาของหัวหน้า แบบสอบถามการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ และ
แบบสอบถามความสขุในการทาํงานสว่นบุคคล  

 ผลการศกึษา พบวา่ พนกังานรายงานวา่ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาแตกต่างกนัมกีาร
จดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ แตกต่างกนัอย่างเชื่อถือได้ทางสถิติและมีความสุขในการ
ทํางานแตกต่างกนัอย่างชดัเจนดว้ย คอื  พนักงานทีร่บัรูว้่าผูนํ้าของตนมภีาวะผูนํ้าแบบพฒันา
ระดบัมากมคีวามสุขในการทํางานมากกว่า และมกีารจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื มากกว่า
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพนกังานทีร่บัรูว้่าผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัน้อย ผลการศกึษาบ่งชี้
ดว้ยว่า พนกังานทีม่กีารจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื ในระดบัมาก มคีวามสุขในการทาํงาน
มากกวา่พนกังานทีม่กีารจดัการความสขุแบบเป็น-อยู-่คอื ในระดบัน้อยอยา่งชดัเจน 
 นอกจากน้ี พบวา่ ตวัแปรภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู-่คอื 
สามารถทาํนายความสุขในการทาํงานไดถ้งึ 32.2% ผลทีพ่บฝนการศกึษาครัง้น้ีทาํใหเ้สนอแนะ
ไดว้่า ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาช่วยสง่เสรมิใหพ้นกังานมกีารจดัการความสุขและมคีวามสุข
ในการทาํงานไดม้าก องคก์ารควรสง่เสรมิและพฒันาผูนํ้าใหม้ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันามาก รวมทัง้
พฒันาพนกังานใหม้กีารจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื เพิม่ขึน้ ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้
ต่อไป คอื ควรทําการศึกษาวธิีการพฒันาที่เหมาะสมในการพฒันาภาวะผูนํ้าและการจดัการ
ความสขุ ทัง้น้ีเพือ่ใหพ้นกังานทีท่าํงานในองคก์ารมคีวามสขุมากขึน้และยัง่ยนื 
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The purpose of this research was to examine the impact of Transformational 

Leadership and Happy Management on Happiness at work. The sample groups was 
415 employees from 3 private companies. The 3 private companies was chosen from               
7 private companies which participated in the pilot organization project, “Happy 
Workplace”. Data was collected using research instruments including; demographic 
questionnaire, employees’ perceptions of leaders’ transformational leadership questionnaire, 
happy management questionnaire, and work happiness questionnaire. Results reveal 
that employees who reported high level of transformational leadership of their leaders 
possessed, expressed more happiness at work and more happy management as 
compared to those reported low level of their leaders’ transformational leadership. It is 
also found that employees with high level of Happy Management expressed more 
happiness at work as compare to those with low level of Happy Management. In 
addition, results indicated that transformational leadership and happy management were 
able to predict happiness at work up to 32.2%. Results found in this study could suggest 
that leaders who possessed transformational leadership helped happy management and 
happiness at work. Organizations therefore should induce and develop transformational 
leadership to leaders in addition to improve happy management to employees. 
Suggestion for further study was to find development methods suits to improve 
leadership and happy management in order to increase employees’ happiness at work.  
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหาวิจยั 

 
เมื่อกล่าวถงึการทํางาน คนส่วนใหญ่มองการทํางานว่า เป็นกจิกรรมสําคญัเสมอืนเป็น

กิจกรรมหน่ึงของชีวิต จนบางครัง้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยเฉพาะยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงเช่นปจัจุบนั แผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตฉิบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559 ) มุ่งพฒันา
ประเทศเพื่อกา้วทนัการเปลีย่นแปลง ปรบัตวัรบัมอืกบัการแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ เน้นการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืสู่การอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุขดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมภีูมคิุม้กนั 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2554) ตามวสิยัทศัน์ของแผนฯ 
ทําใหเ้หน็ว่า ประเทศมแีนวทางในการดําเนินการสรา้งความสุขเป็นแนวทางพฒันาประเทศที่
สําคญั และแผนฯสามารถดําเนินการไดทุ้กภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในองคก์ารภาครฐัและ
เอกชน เน่ืองจากองคก์าร สว่นใหญ่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง อนัเน่ืองมาจากปจัจยั
ตามที่แผนฯ ระบุอย่างต่อเน่ือง เมื่อองค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงพนักงาน สภาพแวดล้อม 
ชุมชนโดยรอบ ยอ่มรบัผลกระทบเปลีย่นแปลงเชน่กนั ดงันัน้ พนกังานหรอืบุคลากรขององคก์าร 
จงึต้องปรบัตวัเพื่อความอยู่รอดและความกา้วหน้าในงาน ดํารงชวีติและสามารถดําเนินกจิการ
งานอยา่งผาสกุต่อไป  

แนวทางของแผนฯ และสภาพสงัคมที่เปลี่ยนแปลง เป็นแรงผลกัดนัให้ผู้วิจยัศึกษา
คน้ควา้ขอ้มูลในประเดน็ที่มปีระโยชน์ต่อวงการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองค์การ ตลอดจน
สงัคมโดยรวม คอื  เรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาและสรา้งสรรค์องคก์าร เพื่อเตรยีมพรอ้มรบั
การเปลีย่นแปลง ตลอดจนสอดคลอ้งกบัการทาํงาน จากการคน้ควา้ พบงานวจิยัต่างประเทศชื่อ 
The ‘What’, ‘Why’ and ‘How’ of Employee Well-Being: A New Model (Page and Brodrick, 
2009: 441–458) กล่าวว่า พนกังานมคีวามสุขเป็นปจัจยัสาํคญัต่อความเป็นอยูท่ีด่ขีององคก์าร 
งานวจิยัเรือ่งน้ี ศกึษาจากการสงัเกตการลาออกและผลงานของพนกังานพบว่า วธิกีารทีส่ามารถ
เพิม่คุณภาพชวีติใหก้บัพนักงาน คอื การแสดงจุดแขง็และการประเมนิผลทางจติวทิยาใหพ้นักงาน
ทราบเพื่อพนักงานสามารถนําไปบูรณาการ และพฒันาตนเองต่อไป ก่อให้เกิดความสุขของ
พนกังานทีด่ขี ึน้  
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ผลศกึษางานวจิยัเรือ่งน้ี ทาํใหผู้ว้จิยัเหน็ถงึความสาํคญัของความสขุวา่ ความสขุมผีลต่อ              
การพฒันาบุคคลและองคก์ารในทศิทางทีด่ ีสามารถเป็นแนวทางหลกัของการพฒันาประเทศได้
ในอนาคต สอดคลอ้งกบัพระราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั (2523) พระราชทานแก่
นกัศกึษามหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตสงขลา ทีว่า่ 

 
“ ทุกคนมจีติใจทีป่รารถนาความสุข หรอืความสําเรจ็ แต่การหาความสุข หรอื
ความสาํเรจ็น้ี ยอ่มตอ้งเหน่ือย เหน่ือยแน่ ไมม่ใีครทีม่คีวามสุขหรอืความสาํเรจ็
ได้โดยไม่เหน่ือย ถ้าไม่อยากที่จะเหน่ือยก็ต้องฝึกฝนกําลงั การฝึก…ต้องฝึก
จติใจใหด้ ีถา้ฝึกจติใจใหด้ ีไมใ่หข้ีเ้กยีจ ใหรู้จ้กัว่างานเป็นอย่างไรแลว้ กเ็ชื่อว่า
ถ้าทํางานอย่างนัน้ก็จะได้ผลด ีเป็นต้น ก็จะทําใหม้คีวามสําเรจ็ ร่างกายและ
จติใจจะแขง็แรงพรอ้มกนั...” 

 
พระราชดํารสัฯ เน้นเรื่องความสุข ความสุขมคีวามเกี่ยวข้องกบัทุกกิจกรรมในชีวิต                

การทํางานและความสุขมีการสอดประสานกนั ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบกายภาพหรือมโนภาพ 
ความสุขสามารถสรา้งองคก์ารและบุคลากรทีม่คีวามแขง็แกร่ง มปีระสทิธภิาพในการทํางานทีด่ ี
ในทาํนองเดยีวกบัแนวคดิของนกัจติวทิยาต่างประเทศ (Veenhoven, 1997: 267-293) มองว่า 
ความสุขเป็นเสมอืนการประเมนิผลของแต่ละบุคคลเกี่ยวกบัความชื่นชอบในชวีติโดยรวมว่า            
มรีะดบัความรู้สกึหรอืความชื่นชอบเพยีงใด ด้วยเหตุผลและมุมมองดงักล่าว ทําให้ผู้วิจยัมุ่ง
ศกึษาวจิยัในเรื่องความสุข โดยเฉพาะความสุขในการทํางาน จากการสบืคน้ขอ้มูล พบจํานวน
รายการเขา้ถงึขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ (Link Website) ในประเทศไทย ณ ปจัจุบนัทีส่บืคน้วนัที ่              
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 พบรายการการเขา้ถงึขอ้มลู (Link Website) ในหวัขอ้เรื่องความสุข              
ในการทาํงานจาํนวน 2,750,000 รายการ ถอืวา่ มจีาํนวนมากและไดร้บัความสนใจไมน้่อย ไมว่า่จะ
เป็นการแสดงความคิดเห็น หรอืการเขยีนบทความเกี่ยวกบัการสร้างความสุขในการทํางาน 
นอกจากน้ี ภายใต้สื่อเครอืขา่ยไรส้าย ผูว้จิยั พบแอพพลเิคชัน่ (Application) สรา้งสรรคโ์ดยคน
ไทย เป็นแอพพเิคชัน่ (Application) ดาวน์โหลดใชง้านบนเครอืขา่ยไรส้ายหรอืโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
ซึง่เป็นการรองรบัการเตบิโตของยุคดจิติอลและรปูแบบการใชช้วีติของคนรุ่นใหม่ แอพพลเิคชัน่ 
(Application) มชีื่อว่า Freehap หรอื www.Freehap.com เป็นโปรแกรมการใชง้านผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มุ่งวัดดัชนีความสุขของคนไทยจากสถานภาพความรู้สึกของบุคคล ณ 
ขณะนัน้ เพื่อใหท้ราบภาพรวมความสุขของประชากรว่า ความสุขมาจากเหตุปจัจยัใดกลุ่มคน
สว่นใหญ่ทีใ่ชแ้อพพลเิคชัน่ (Application) น้ีคอืคนรุน่ใหมไ่ดแ้ก่ วยัรุน่และวยัทาํงาน ซึง่เป็นวยัที่
มผีลต่อการทาํงานและสรา้งความสขุในการทาํงาน  

การสบืคน้ครัง้น้ีทาํใหเ้หน็วา่ ความสขุโดยทัว่ไปและความสขุในการทาํงานของประเทศไทย 
มบีทบาทสาํคญัและไดร้บัความสนใจจากบุคคลและองคก์ารมากขึน้ตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่า่นมา 
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สาํหรบัระดบัโลก องคก์ารสหประชาชาต ิจดัทาํรายงาน Earth Institute: World Happiness 
Report (Helliwell, Layard and Sachs, 2012: 42-56) โดยมหาวทิยาลยัโคลมัเบยี เป็นผูด้าํเนินการ
ศกึษาเกีย่วกบัความสขุของประชากรโลก ซึง่องคก์ารสหประชาชาตเิลง็เหน็ความสาํคญัในเรือ่งน้ี  
โดยผลการศกึษา จากศกึษาระบุว่า อนัดบัประเทศทีค่นมคีวามสุขมากทีสุ่ดในโลก พบว่าอยู่ใน
กลุ่มประเทศยุโรปเหนือหรอืภูมภิาคสแกนดเินเวยี ซึง่ 4 อนัดบัแรกไดแ้ก่ เดนมารก์ นอรเ์วย ์
ฟินแลนด ์และเนอเธอรแ์ลนด ์ขณะที่อนัดบัประเทศที่คนมคีวามสุขน้อยที่สุด อยู่ในเขตทางใต้
ของทะเลทรายซาฮารา่ในทวปีแอฟรกิาไดแ้ก่ โตโก เบน่ิน และ เซยีรา่ลโีอน สาํหรบัประเทศไทย 
ตามรายงานวจิยัฉบบัน้ี ระบุว่า ประเทศไทย มคีวามสุขอยู่ในลําดบัที ่52 ถอืว่า เป็นอนัดบัทีด่ ี
เมื่อเปรยีบเทยีบระดบัภูมภิาคอาเซยีน ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่ 3 เป็นรองสงิคโปรแ์ละมาเลเซยี 
เมือ่วเิคราะหต์ามอนัดบัระดบัโลกและภมูภิาคถอืวา่ อยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ   

รายงานอธิบายผลการศึกษาเพิม่เติมว่า ความสุขมผีลต่อการทํางานของมนุษย์ คือ              
คนที่ทํางานมคีวามสุขมากกว่าคนว่างงาน เพราะมนุษยเ์ป็นสตัว์สงัคม การทํางานหรอืพบปะ
ผู้คน ทําให้บุคคลมสีุขภาพจติที่ดกีว่า และความสุขไม่ได้เกิดมาจากระดบัความมัง่คัง่รํ่ารวย 
เรื่องเสรภีาพทางการเมอืง ปจัจยัสนับสนุน สวสัดกิารสงัคม ภาระหน้าที ่การงานทีด่ ีตลอดจน
การปลอดจากปญัหาคอรปัชัน่ มคีวามสาํคญัและสง่ผลต่อการมคีวามสขุเชน่กนัหรอือาจมากกว่า 
และเมื่อนําเรื่องความสุขเปรยีบเทยีบระดบัองคก์าร การทีท่ําใหค้นในองคก์ารเกดิมคีวามสุขได ้
ประกอบด้วยปจัจยัต่างๆ ไม่แตกต่างกบัความสุขระดบัโลก การมีสงัคม สภาพแวดล้อมใน
องคก์ารทีเ่หมาะสม เพื่อนร่วมงาน ลกัษณะงาน ภาระหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ปลอดการเมอืง
ในองคก์าร ตลอดจนถงึการมหีวัหน้างานและผูบ้รหิารทีด่ ีส่งผลต่อความสุขในการทํางานอย่าง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 

เน่ืองด้วยผลของการวจิยัเรื่องความสุขขององค์การสหประชาชาติ ผูว้จิยัตระหนักว่า 
องค์การหรอืภาคส่วน ควรมกีารพฒันาส่งเสรมิและเชื่อมโยงความสุขกบัเรื่องการทํางานอย่าง
เหมาะสม เช่นเดียวกันกับถ้าองค์การส่งเสริมและมีการจัดการความสุขที่มีประสิทธิภาพ 
ความสุขระดบับุคคลและความสุขในการทํางานสามารถเกดิขึน้ได ้การทํางานบรรลุเป้าหมาย 
และการมผีลสมัฤทธิใ์นงานทีด่จีงึไมใ่ชเ่รือ่งยุง่ยากอกีต่อไป  

ทาํนองเดยีวกนักบับทความจาก Harvard Business Review: Happiness and Your 
Company (Peck, 2011) รายงานมุมมองของบรษิทัต่างๆ ทีม่ชีื่อเสยีง เช่น Coca Cola, IKEA, 
Nesquik, BMW ว่าบรษิทัเหล่าน้ี มกีารปรบัตวัตอบสนองกบัแนวคดิความสุขมากขึน้ คอื บรษิทั
พยายามทําเขา้ใจถงึประโยชน์และความซบัซ้อนตลอดจนความน่าสนใจของการวจิยัเกี่ยวกบั
เรื่องคุณภาพชวีติและความก้าวหน้าของจติวทิยาเชงิบวก รวมถงึเรื่องสวสัดกิารที่เกี่ยวขอ้งมี
สอดคลอ้งเกีย่วกบัเศรษฐกจิ เพื่อนํามาเป็นแนวทางปรบัเปลีย่นและพฒันาองคก์ารต่อไป ซึง่เหน็ว่า 
ความสุขเขา้มามบีทบาทสําคญั เป็นนโยบายพฒันาองคก์ารเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง จากการมุมมอง
ต่างๆ ของบทความและวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสุข ไมว่่าจะเป็น ความสุขทัว่ไปหรอืความสุขใน
การทํางาน ผูว้จิยัพบปจัจยัทีน่่าสนใจและเกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งความสุขในการทํางาน มคีวาม
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เหมาะสมต่อการสนับสนุน อกีทัง้พบว่า ปจัจยัน้ีมกีารศกึษาวจิยัไม่มากนัก คอื ปจัจยัเรื่องการ
จดัการความสขุ  

ดว้ยเหตุน้ี จากปจัจยัดงักล่าว ผูว้จิยัตัง้คําถามและขอ้สงัเกต ถ้าองค์การมกีารจดัการ
ความสุขที่ดี ทําให้พนักงานเกิดความสุขในชีวิตและการทํางาน เมื่อพนักงานเกิดความสุข               
กส็ามารถส่งผลต่อการทํางาน เกดิผลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตรงตามเป้าประสงคข์อง
องค์การ การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความสุข ผู้วิจัยพบงานวิจัยของจุฑามาศ                   
แกว้พจิติร, วชิยั อุตสาหจติ และสมบตั ิกุสุมาวล ี(2554: 64) ทาํการสรา้งโมเดลทีม่ชีื่อว่า “เป็น-
อยู-่คอื” เป็นโมเดลการจดัการความสุข เกดิจากการสงัเคราะหข์อ้มลูองคก์ารหลากสุข 103 องคก์าร 
ในโครงการพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัองคก์รแหง่ความสุข (Happy Home Model) ภายใตก้าร
กาํกบัดแูลของสาํนกังานสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) รว่มกบัคณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนั
บณัฑิตพฒัน-บริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่ึงในโมเดลสําคญัภายใต้โมเดลเกี่ยวกับองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Home Model) การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู-่คอื สรุปลกัษณะของบุคคลที่
มคีวามสุข วธิกีารสรา้งความสุขและผลลพัธข์องการทาํงานอยา่งมคีวามสุขอยา่งน่าสนใจ ผูว้จิยั
เลง็เหน็ว่า ควรนํามาขยายผลศกึษาต่อไป เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งความสุขอยา่งเหมาะสม
และเป็นทางเลอืกใหก้บัองคก์ารในการสรา้งความสขุในการทาํงาน   

ปจัจยัหน่ึงที่มคีวามสอดคล้องกบัการจดัการความสุขและความสุขในการทํางาน จาก
การสบืค้นขอ้มูล พบ ผูนํ้าที่มปีระสทิธภิาพ เป็นปจัจยัน่าสนใจอย่างยิง่ งานวจิยัของ เสาวรส 
ประเทอืงชยัศร ี(2552: 4) ใหเ้หตุผลสนับสนุนเรื่องผูนํ้าทีม่คีวามเหมาะสม สามารถนําพาความสุข
มายงัองค์การ คือ ผู้นําที่ดีต้องมีเทคนิคในการปฏิบัติงาน ผนวกกับการมีความรบัผิดชอบ 
ตดัสนิใจ ซึง่เป็นการสรา้งความผกูพนั ตลอดจนความรูส้กึภาคภูมใิจในตวัเอง รวมทัง้เป็นการให้
โอกาสแก่พนักงาน พฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สรา้งโอกาสกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานเป็น
ปจัจยัทีเ่สรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน สรา้งศกัดิศ์รใีนตนเองและวชิาชพี เกดิความสขุ
ในการดาํรงอยูใ่นวชิาชพี (ลดาวรรณ รวมเมฆ, 2544 อา้งถงึใน เสาวรส ประเทอืงชยัศร,ี 2552: 4) 
ซึ่งจากงานวจิยัดงักล่าว ทําใหผู้ว้จิยัเชื่อมโยงเขา้กบัคุณสมบตัขิองผูนํ้าลกัษณะหน่ึงทีส่ามารถ
ขบัเคลื่อนองคก์ารในทศิทางทีด่แีละสรา้งความสุขภายในองคก์าร ซึง่จากการคน้ควา้สอดคลอ้ง
กบัลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบพฒันา (Tranformational Leadership) เป็นผูนํ้าทีม่คีวามสาํคญัต่อ
การพฒันาบุคลากรและองคก์ารสูห่นทางสรา้งสรรคแ์ละกา้วหน้าตามเป้าหมายทีว่างไว ้คอื การ
เปิดโอกาสให้กบัพนักงาน แสดงความคดิ มุ่งความก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล 
สร้างความต้องการและผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสําคัญตลอดจนการพัฒนาสู่การ
เปลี่ยนแปลงอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ เรื่องภาวะผูนํ้าแบบพฒันา จงึเป็นตวัแปรสําคญัและควรมกีาร
ส่งเสรมิอย่างต่อเน่ือง ซึง่ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาเป็นปจัจยัหน่ึงในการผลกัดนัใหเ้กดิความสุขใน
การทาํงานได ้
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สําหรบัเรื่องความสุขในการทํางาน งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัแปรตาม คอืความสุขใน
การทํางานนัน้ ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็ว่า แนวทางการสรา้งความสุขในการทํางาน มกีารส่งเสรมิ
ความสขุในการทาํงานและสอดคลอ้งกบับรบิทประเทศไทย คอื งานวจิยัภายใตโ้ครงการ Happy 
Workplace ของสาํนกังานสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) ซึง่เป็นงานวจิยัเกีย่วกบัเรื่องความสุขเป็นที่
นิยมและดําเนินการเป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทย หน่ึงในงานวิจยัภายใต้โครงการที่
น่าสนใจและดาํเนินการเกีย่วกบัความสขุในการทาํงานโดยตรง ไดแ้ก่ งานวจิยัทีจ่ดัทาํโดยสาํนกั
ประชากรศาสตร์และสงัคม มหาวิทยาลยัมหดิล คือ การสร้างเครื่องมอืการวดัความสุขด้วย
ตนเอง หรอื Happinometer เป็นเครื่องมอืวดัสุขสภาวะทีบุ่คคลสามารถวดัไดด้ว้ยตนเอง มี
แนวคดิเหมอืนการนําปรอทวดัความรูส้กึและประสบการณ์ โดยสะทอ้นจากมติคิุณภาพชวีติของ
ตนเอง สามารถใช้วดัความสุขของคนทํางานในองค์การทุกภาคส่วน (ศิรนิันท์ กิตติสุขสถิต, 
กาญจนา ตัง้ชลทพิย,์ สุภรต์ จรสัสทิธิ,์ เฉลมิพล สายประเสรฐิ, พอตา บุณยตรีณะ และวรรณณภา 
อารยี,์ 2555: 31-33) โดยมอีงคป์ระกอบ 9 มติ ิไดแ้ก่ สุขภาพด ี(Happy Body) ผ่อนคลายด ี
(Happy Relax) น้ําใจด ี(Happy Heart) จติวญิญาณด ี(Happy Soul) สงัคมด ี(Happy Society) 
ใฝรู่ด้ ี(Happy Brain) สุขภาพเงนิด ี(Happy Money) และการงานด ี(Happy Work-life) 
องคป์ระกอบ 9 มติ ิของ Happinometer มคีวามน่าสนใจและเหมาะสมต่อการวดัความสุขในการ
ทํางานของพนักงานและองคก์ารอย่างมาก เพราะเครื่องมอืมคีวามครอบคลุมมติทิุกดา้นในการ
เกดิความสขุในการทาํงาน 

การศึกษาวิจยัครัง้น้ี ผู้วิจยัจึงสนใจต่อยอดศึกษาภาวะผู้นําแบบพฒันา การจดัการ
ความสุขแบบเป็น-อยู-่คอื และความสุขในการทํางาน กรณีศกึษา: องคก์ารสรา้งสุข ซึง่เป็นองคก์าร
ทีเ่ขา้รว่มโครงการเสรมิสรา้งองคก์รแหง่ความสขุ (Happy Workplace) กลุ่มองคก์รนํารอ่ง รุน่ที ่1 
จากโครงการพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัองคก์รแหง่ความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ 
แกว้พจิติร และคณะ, 2554: 64) ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนกังานสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
รว่มกบัคณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

เหตุผลที่เลือกองค์การภายใต้โครงการฯ น้ี เน่ืองจากองค์การที่เข้าร่วมโครงการฯ               
มแีนวทางผลกัดนัความสุขเป็นนโยบายหลกัขององคก์าร ซึ่งตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการศกึษา
ครัง้น้ี คอืมุง่ศกึษาปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิความสขุในการทาํงาน  โดยการศกึษาครัง้น้ี ทาํการศกึษาว่า 
ภาวะผู้นําแบบพฒันาส่งผลต่อความสุขในการทํางานหรือไม่ และการจดัการความสุขแบบ               
เป็น-อยู่-คอื ส่งผลต่อการเกดิความสุขในการทํางานของพนักงานหรอืไม่ และภาวะผูนํ้าแบบ
พฒันาส่งผลต่อการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอืหรอืไม่ ตลอดจนภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและ
การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ สามารถทํานายความสุขในการทํางานได้หรอืไม่ และ
ทัง้หมดมแีนวทางในการพฒันาต่อไปอยา่งไร 
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ผลการศึกษาวิจัยครัง้น้ี เป็นประโยชน์ต่อองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การที่เข้าร่วม
โครงการฯ หรือองค์การทัว่ไป โดยเฉพาะในวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ         
ผลการศกึษาทีไ่ดส้ามารถเป็นแนวทางในการวางรากฐานการสรา้งความสุขในการทํางาน เพื่อ
รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในอนาคต 
1.2  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 
การวจิยัเรือ่ง การศกึษาภาวะผูนํ้าแบบพฒันา การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู-่คอื และ

ความสขุในการทาํงาน กรณศีกึษา: องคก์ารสรา้งสขุ มวีตัถุประสงคก์ารวจิยัครัง้น้ี ดงัน้ี 
1.2.1 เพื่อศึกษาและทําความเขา้ใจเรื่องภาวะผู้นําแบบพฒันาที่ส่งผลต่อความสุขใน

การทาํงาน 
1.2.2 เพื่อศึกษาและทําความเขา้ใจเรื่องภาวะผู้นําแบบพฒันาที่ส่งผลต่อการจดัการ

ความสขุแบบเป็น-อยู-่คอื 
1.2.3 เพื่อศกึษาและทําความเขา้ใจเรื่องการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื ที่ส่งผล

ต่อความสขุในการทาํงานของพนกังาน 
 
1.3  ขอบเขตและวิธีการวิจยั 
 

1.3.1  ขอบเขตการวิจยั 
ศกึษา แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งที่มอีทิธพิลส่งผลต่อความสุขในทํางาน 

ได้แก่  ภาวะผู้นําแบบพฒันา การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ ศึกษาจากพนักงานใน
องคก์าร ทีเ่ขา้รว่มโครงการเสรมิสรา้งองคก์รแหง่ความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองคก์รนํารอ่ง 
รุ่นที ่1 จากโครงการพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัองคก์รแห่งความสุข (Happy Home Model) 
(จุฑามาศ แกว้พจิติร และคณะ, 2554: 64) ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนกังานสรา้งเสรมิสุขภาพ 
(สสส.) รว่มกบัคณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 
 1.3.2  วิธีการวิจยั 

1.3.2.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสอื บทความ 
ภาคนิพนธ์ วทิยานิพนธ์และงานวจิยั ตลอดจนขอ้มูลจากสื่ออเิลก็ทรอนิกสต่์างๆทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษที่เกี่ยวข้องกบัปจัจยัและการศึกษาเรื่องภาวะผู้นําแบบพฒันา การจดัการ
ความสขุแบบเป็น-อยู-่คอืและความสขุในการทาํงาน 
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1.3.2.2 การศกึษาเพื่อหาขอ้มลูเบือ้งตน้ (Exploratory Research) จาก Happy 
Management Model (จุฑามาศ แกว้พจิติร และคณะ, 2554: 61-105) และเครื่องมอืวดัความสุข
รายบุคคล หรอื Happinometer (ศรินินัท ์กติตสิขุสถติ และคณะ, 2554: 3-60)  

1.3.3.3 การศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณ โดยการสรา้งเครื่องมอืเพื่อรวบรวมขอ้มลูใน
รปูแบบของแบบสอบถาม (Questionaire) 
 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั    

 
1.4.1 ผูบ้รหิารและนักพฒันาทรพัยากรมนุษย์มคีวามเขา้ใจและทราบถึงบทบาทของ

ผู้นําแบบพฒันาที่มคีวามสําคญัต่อการส่งเสรมิความสุขในการทํางานขององค์การ นําแนวทาง
ทศันคต ิเพือ่เตรยีมกลยทุธใ์นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

1.4.2 ผูบ้รหิารและนักพฒันาทรพัยากรมนุษย์ รูจ้กั เขา้ใจและรบัทราบแนวทางเรื่อง
ความสุขในการทํางานตลอดจนการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื เพื่อนํามาประยุกต์ใชใ้ห้
สอดคลอ้งกบัทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร เพือ่ใหไ้ดร้บัประโยชน์สงูสดุ 
 
1.5  คาํจาํกดัความในการวิจยั  

 
1.5.1 ความสุขในการทํางาน (Happiness at Work) หมายถงึ ปฏกิริยิาทีเ่กดิจาก

พฤติกรรมภายในส่งผลสู่พฤติกรรมภายนอก ทําให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจในการทํางาน                
มมีมุมองทีด่ต่ีอภาระงานและการทาํงาน แสดงออกผา่นพฤตกิรรมภายนอก คอื คะแนนค่าเฉลีย่
ความสขุรวมขององคก์าร  

1.5.2 การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู-่คอื (Happy Management Model) หมายถงึ 
การบรหิารความสุขของบุคคลอย่างมแีบบแผนสอดคล้องกบัจรติพืน้ฐานและลกัษณะงานตาม
ความต้องการของบุคคลนัน้ โดยมกีารส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละเปิดโอกาสอย่างต่อเน่ืองภายใน
องคก์าร   เพื่อเป็นแนวทางสรา้งความสุขแก่พนกังานอย่างเหมาะสมอรวมถงึเกดิความสุขระดบั
บุคคลและองคก์ารได ้

1.5.3 ภาวะผูนํ้าแบบพฒันา (Tranformational Leadership) หมายถงึ ลกัษณะภาวะ
ผูนํ้าที่เน้นการพฒันาบุคคลใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทศิทางที่ดขี ึน้ โดยเฉพาะเรื่อง
ความสขุ ดว้ยการเป็นตวัแบบทีด่ ีสรา้งแรงบนัดาลใจ สง่เสรมิความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ตลอดจน
มอบหมายงานที่ท้าทายและเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของบุคคลและผลประโยชน์
สว่นรวมเป็นสาํคญั 



 
บทท่ี 2 

 
ประมวลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง ภาวะผู้นําแบบพฒันา การจัดการความสุขแบบ เป็น-อยู่-คือ และ

ความสุขในการทาํงาน กรณีศกึษา: องคก์ารสรา้งสุข ผูว้จิยัรวบรวมแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีศ่กึษาตามลาํดบั ไดแ้ก่ ตวัแปรตาม คอื ความสขุในการทาํงาน และตวัแปร
อสิระ ไดแ้ก่ ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื โดยมรีายละเอยีด  
ดงัจะกล่าวถงึต่อไปในบทน้ี 

 

2.1  แนวคิดความสขุในการทาํงาน  (Happiness at Work) 
  

2.1.1  ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัความสขุ  
เมื่อกล่าวถงึความหมายของคําว่าความสุข คงไม่ใช่เรื่องง่ายต่อการจํากดัความที่เป็น

สากล หรอืเป็นหน่ึงเดยีว เน่ืองจากบรบิทของประเทศ สงัคม วฒันธรรม หรอืแม้แต่องค์การ 
ยอ่มมคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ การนิยามความหมาย  นกัวชิาการทัง้ในและต่างประเทศ มนิียาม
ความสุขมุมมองทีน่่าสนใจแตกต่างกนั ในแงก่ารกําเนิดความสุข Waterman (1993: 678-691) 
มองวา่ ความสขุเกดิจากความตอ้งการทีจ่ะสรา้งความพงึพอใจหรอืความยนิดใีหม้ากทีส่ดุเพื่อลด
ความเจบ็ปวดหรอืความทุกขท์รมานใหน้้อยลงที่สุด จนเป็นความรูส้กึพงึพอใจ โดยบุคคลนัน้
สามารถควบคุมความตงึเครยีดในชวีติได ้เป็นความรูส้กึข ัน้แรกในการตอบสนองต่อแรงจูงใจ
ภายในของตนเอง สาํหรบั Misrahi (1994: 11) ความสุข คอื ประกายความเบกิบานทีเ่ปล่งออกมา
จากการดาํรงอยูข่องบุคคลหรอืเฉิดฉายเหนือการกระทาํในอดตีและปจัจุบนัของบุคคลนัน้และใน
อนาคตทีเ่ป็นไปได ้ และมงีานวจิยัชื่อ Development and Defense of  a Desire-Satisfaction 
Conception Of Well-being (Tupa, 2006: 7)   ใหค้วามหมายความสุขว่าเป็นความผาสุก ซึง่
ประกอบด้วย ความพงึพอใจของการปราศจากศีลธรรม ไม่เกี่ยวขอ้งกบัความสวยงาม ไม่ใช่
ความสนใจของแต่ละบุคคลเป็นตวักําหนด ตลอดจนความสุขที่แท้จรงิไม่ได้มาจากวตัถุหรอื
ปจัจยัภายนอก แต่มาจากจติใจหรอืปจัจยัภายในของเราเอง เพราะความสุขคอืเรื่องของจติใจ
ไมใ่ชร่า่งกาย (Tupa, 2006 อา้งถงึใน ชยัเสฏฐ ์ พรหมศร,ี 2554: 17)  
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สําหรับการมองความหมายจากมุมมองคําถาม อะไร คือ จุดประสงค์หลักในการ
ดาํรงชวีติของมนุษย ์คาํตอบทีไ่ดร้บัและเป็นธรรมชาตทิีส่ดุของการตอบคาํถาม คอื ความสุข เพราะ
ความสุขเป็นสิง่ทีช่่วยกระตุน้การกระทาํและความอดทน ทาํใหบุ้คคลมองโลกในแงด่ ี (Optimism) 
และช่วยใหม้สีุขภาพแขง็แรงกว่าบุคคลทีม่องโลกแง่รา้ย มคีุณธรรม เกดิพลงังานและรูส้กึถงึความ
ล่องลอยของจติวญิญาณหรอืเรยีกอยา่งงา่ยๆว่า จติใจฟูลอย (James,1958: 76, 85; Sumner,1996; 
Franken, 2007: 321 อา้งถงึใน Brulde, 2007: 18)  ซึง่เหน็พอ้งกบันกัคดิอกีหลายท่านว่า ความสุข
เป็นวธิกีารของมนุษยท์ีม่ต่ีอความรูส้กึและชวีติ เป็นลกัษณะทางอารมณ์ เป็นความรูส้กึสะเทอืน
ใจต่อสิง่ต่างๆ ขึน้อยู่กบัวถิทีางของนักวจิยัในการทีจ่ะนิยามในแนวคดิและบรบิทนัน้ๆ บางครัง้
เป็นเสมอืนหว้งเวลาทีค่วามเบกิบานคลา้ยจะเป็นไปไดอ้ย่างทนัททีนัใดเบกิบานอย่างลกึซึง้ ซึง่
เกดิจากจติทีม่สีุขภาวะดยีิง่ ไม่ใช่แค่ความเพลดิเพลนิไม่ใช่ความรูส้กึหรอือารมณ์ชัว่ครู่ช ัว่ยาม 
แต่เป็นภาวะภาวการณ์ดํารงอยู่ที่ดทีี่สุด ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสิง่ต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ภายนอก แต่
ขึน้อยูก่บัวธิกีารมองของบุคคลนัน้    

นกัคดิไทย พระไพศาล วสิาโล (2552: 174) อธบิายแบบสัน้และกระชบัเมื่อกล่าวถงึคาํว่า 
ความสุข โดยอธบิายว่า บุคคลต้องถามตวัเองก่อนว่า ตอนน้ีร่างกายเป็นปกตดิหีรอืไม่ ถ้าตอบใช ่
แสดงว่าเป็นสุข ประเวศ วะส ี(2543: 41- 46) มองความสุข คอื การสิน้ไปของความทุกข ์ความ
ทุกขเ์กดิจากการบบีคัน้ทางกาย สงัคม จติและปญัญา โดยการบบีคัน้ทางกาย เชน่ การขาดปจัจยั 4 
สิง่แวดลอ้มไมด่ ีการเป็นโรค การบบีคัน้ทางสงัคม เช่น ความขดัแยง้ในครอบครวั ชุมชน สงัคม 
เศรษฐกจิ การเมอืง การขาดความยุตธิรรม การบบีคัน้ทางจติ เช่น หงุดหงดิ รําคาญ โทสะ โลภะ 
พยาบาท ฟุ้งซ่าน สงสยัระแวง เหน็แก่ตวั ขาดสต ิขาดสมาธ ิการบบีคัน้ทางปญัญา เช่น เขา้ใจ
อะไรไม่แจ่มแจ้ง โง่ คิดและทําอะไรไม่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกนักบัแนวคิดของ Bstan-'dzin-
rgya-mtsho, Dalai Lama XIV and Cutler (2003: 46-47) ผูนํ้าทางจติวญิญาณชาวธเิบต ทีม่อง
ความสุขว่า เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้จากจติใจ เป็นอารมณ์ทีเ่กดิขึน้  จากสภาพแวดลอ้มหรอืเหตุการณ์มา
กระทบเป็นความจาํเป็นขัน้พืน้ฐานทีสุ่ดทีม่นุษยต์อ้งการ (พุทธทาสภกิข,ุ 2548 อา้งถงึใน สรินิธร 
แซ่ฉัว่: 23)  ความสุขเกดิจากปจัจยัภายใน หมายถงึ การเป็นอสิระจากความโลภ ความโกรธ
และความหลง ถา้มองจากภาพรวมทัง้หมด ความสุขตามมุมมองพุทธศาสนา มุง่เน้นใหป้ฏบิตัธิรรม 
ใชช้วีติอย่างธรรมชาต ิดําเนินชวีติอย่างถูกต้อง กระทําความดเีพื่อการอยู่ร่วมกนัอย่างอยู่เยน็
เป็นสขุเป็นสว่นใหญ่  

ต่อมา หากนําคาํวา่ความสขุแบบไทยมาเปรยีบเทยีบกบัคาํวา่ความสขุของต่างประเทศ  
พบมุมมองทีน่่าสนใจมากขึน้ คอื คําว่า ความสุขในภาษาองักฤษ ตรงกบัคําว่า “Happiness” ตาม
รากศพัท ์มาจากคาํวา่ happ  ในภาษาไอแลนด ์ทีม่คีวามหมายว่า  “โชค  ”หรอื   “โอกาส  ”  ซึง่เป็น
รากฐานศพัทเ์ดยีวกบัคําว่า “เกดิขึน้โดยไม่ไดต้ัง้ใจ”  (haphazard) และ “เกดิขึน้โดยบงัเอญิ” 
(happenstance) (เบน-ซาฮาร,์ 2554: 27) และเมื่อคน้หาคาํศพัทภ์าษาองักฤษเพิม่เตมิ ยงัพบ
คาํศพัทท์ีม่คีวามใกลเ้คยีงกนั เช่น คําว่า Hedonic Enjoyment (ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ) 
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Well-being (อยูด่กีนิด)ี หรอืคาํว่า Eudaimonia (การตอบสนองความรูส้กึทีเ่ตม็ไปดว้ยความหมาย
ลึกซึ้งส่วนบุคคล) ซึ่งแต่ละคํามคีวามหมายสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั แต่อาจนําไปใช้
ต่างกนัในบรบิทต่างกนั แต่ความหมายโดยรวม คอื การมุ่งความเจรญิงอกงาม ความบนัเทงิเรงิใจ 
สุขสบาย (Waterman, Schwartz and Conti, 2008: 41-49) สว่นความหมายของความสุขแบบ
ไทยๆ ระบุตามรากศพัทต์ามพจนานุกรม หมายถงึ ความสบาย ความสําราญ ความปราศจาก
โรค (ราชบณัฑติยสถาน, 2542 :  1201) จากความหมายและรากศพัท์ตลอดจนที่มา พบว่า 
ความหมายของคําว่าความสุขโดยรวมทัง้ความสุขของไทยและต่างประเทศ เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั แมว้า่จะแตกต่างกนัในบรบิทของวฒันธรรม สงัคมและการนําไปใชใ้นบางกรณ ี

ดงันัน้ ผู้วิจยั จงึสรุปความหมายของความสุข หมายถึง สภาวะอารมณ์ของบุคคลที่
เกดิขึน้โดยไม่ตัง้ใจ ก่อใหเ้กดิความรูส้กึดต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง เกดิในช่วงเวลาทีไ่ม่มคีวามวติกกงัวล
จากการบบีคัน้ทางสงัคมหรอืสภาพแวดลอ้มใดๆ  และไดร้บัปจัจยัพืน้ฐานทางร่างกายและจติใจ 
ตอบสนองตามความตอ้งการของบุคคลนัน้ นําไปสูก่ารมอีสิรภาพในการใชช้วีติตลอดจนการมอง
โลกในแงด่ ีทาํใหเ้กดิภมูคิุม้กนัในชวีติและจติใจทีส่งบ 

 
2.1.2  แนวคิดทฤษฎีความสขุ 
นกัคดิและนกัทฤษฎอีธบิายใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัความสุขในรปูแบบการวเิคราะหเ์ป็น

องคป์ระกอบของความสุขเชงิทฤษฎ ีซึง่มมีุมมองทีน่่าสนใจ คอื แนวคดิความสุขในรปูแบบการ
ถอดรหสัความสุขว่า รหสั  S M I L E มองความสุขเป็นเสมอืนต่อมรบัรูโ้ดยกําหนด S (Self-
Awareness) เป็นการชื่นชมศกัยภาพของต่อมสุขใจ รูจ้กัชื่นชมศกัยภาพไรข้ดีจํากดัทีซ่่อนอยู่
ภายในตวับุคคล M (Manage Emotion) มอีสิระในการบรหิารความสุข รูจ้กัอสิระทางอารมณ์ใน
การขยายความสุขเพิม่อารมณ์บวกและรบัมอืกบัอารมณ์ลบดว้ยการหลกีเลีย่งความเครยีดเพื่อ
ลดมลพษิในใจ I (Innovate Inspiration) สรา้งสรรคว์ถิแีหง่ความสุข รูจ้กัสรา้งเสน้ทางสูเ่ป้าหมาย ไม่
ยดึติดพื้นฐานของแรงบนัดาลใจจากความสุขเพื่อสรา้งสรรค์วถิแีห่งความสุขใหเ้กดิขึน้ในใจอย่าง
แทจ้รงิ L (Listen with Head and Heart) ฟงัเสยีงความสขุ รูจ้กัฟงัเสยีงสขุดว้ยสมองและหวัใจ อยา่ง
เขา้ใจธรรมชาติของความสุขและความเครยีดของคนที่แวดล้อมและ  E (Enhance Social 
Happiness) ต่อยอดความสุขสู่สงัคม รูจ้กัเปิดกวา้งและสรา้งสรรคอ์ยา่งปล่อยวางเพื่อยกระดบั
ความสขุสูทุ่กคนในสงัคม (กฤษณ์  รยุาพร, 2551)  

สมศกัดิ ์ชุณหรศัมิ ์(2549: 56-57) อธบิายปจัจยัและแนวคดิทีช่ีถ้งึความสุขว่าประกอบดว้ย 
มติิของครอบครวัที่อบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็และเศรษฐกิจพอเพยีง มติิดงักล่าวนําไปสู่การมสีุข
ภาวะทีด่ ีดา้นร่างกาย จติใจ สงัคมและปญัญา รวมถงึโครงสรา้งและกลไกหลกัของสงัคมส่งผล
ต่อทศิทางการพฒันาสมาชกิในสงัคม ใหม้อุีดมการณ์และคา่นิยมทีพ่งึประสงคเ์พือ่การอยูร่ว่มกนั
อยา่งสงบสุข   โดยจาํแนกระดบัความสุขออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่  ความสุขระดบับุคคล คอื การมี
สุขภาพดทีัง้ร่างกาย จติใจ ปญัญาและสงัคม  ซึง่ทางดา้นความสุขในระดบับุคคล ถอืว่า เป็นตวั
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แปรสาํคญัต่อ การมสีขุภาพทางกายทีด่ ีสอดคลอ้งกบัการศกึษาทางการแพทย ์ทีก่ล่าวถงึ การมี
ร่างกายที่แขง็แรงสมบูรณ์เป็นผลสบืเน่ืองจากภาวะจติใจและอารมณ์ที่ด ีกล่าวคอื ความรูส้กึ
เครยีด วติกกงัวล โกรธแคน้ หวาดกลวั การว่างงาน รายได ้ความแตกต่างทางดา้นการศกึษา 
และการถูกแปลกแยกของคนชายขอบในสงัคม เป็นต้น ทัง้หมดเป็นปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อ
จติใจและอารมณ์ความรูส้กึของบุคคลอนัจะก่อใหเ้กดิโรคภยัทางกายตามมาได ้ ต่อมา ความสุข
ระดับสงัคม คือ  การพฒันาสงัคมแบบองค์รวมที่ให้ความสําคัญกับการพฒันา  มิติสงัคม 
วฒันธรรม ศาสนา ควบคู่ไปกบัการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะความสุขทางดา้นจติใจ (Mental 
Health) ตอ้งมกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

สําหรบัพุทธศาสนา พระธรรมปิฎก อธบิายการดําเนินชวีติใหเ้ขา้ถงึความสุข สามารถ
แบ่งองคป์ระกอบออกเป็น 5 ขัน้ คอื ขัน้ที ่1 ความสุขเกดิจากการเสพวตัถุ หรอืสิง่บํารุงบําเรอ
ภายนอกทีนํ่ามาปรนเปรอ จดัเป็น ความสุขทีต่้องหา เพราะฉะนัน้ ตอ้งทําตวัใหม้คีวามสุขดว้ย
ตนเอง ด้วยวิธีการรกัษาอิสรภาพของชีวติและความสามารถที่จะมคีวามสุขไว้ ขัน้ที่ 2 เป็น
ความสุขจากเจรญิในคุณธรรม คอื การมเีมตตา มศีรทัธา  ขัน้ที่ 3 เกิดจากการดําเนินชีวิต
ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิตามธรรมชาต ิไมห่ลงในโลกสมมต ิขัน้ที ่4 เป็นความสุขจาก
การใชค้วามสามารถในการปรุงแต่งจติใจใหส้บาย  ไมเ่ครยีด มจีติใจรา่เรงิเบกิบาน และขัน้ที ่5 
ความสุขเหนือการปรุงแต่ง คอื อยู่ดว้ยปญัญาทีรู่เ้ท่าทนัความจรงิของโลกและชวีติ การเขา้ถงึ
ความจรงิดว้ยปญัญา เหน็แจง้ ทําใหว้างจติใจลงตวัสนิทสบาย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต, 
2552) นอกจากน้ี มงีานวจิยัเรื่อง Happiness Theories of the Good Life อธบิายเกีย่วกบัเรื่อง
ความสุขว่า ประกอบดว้ยมโนทศัน์ตามบรบิท ซึ่งมองเรื่องความสุขเป็นองคค์วามรูห้รอืเจตคต ิ
คอื ทศันคตเิชงิบวกและปรชัญาในการใชช้วีติทัง้หมดของบุคคล เช่น การตดัสนิใจ การสรา้ง
สมดุลในชวีติหรอืเงื่อนไขชวีติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานชวีติ หรอืการประเมนิผล เป็นต้น  
และความสุขสามารถเป็นแนวทางทีด่ทีีสุ่ดในการสรา้งความสมดุลระหว่างความพงึพอใจและไม่
พงึพอใจ อาจจะหมายถึงมุมมองต่อความเจบ็ปวดในชวีติ ก็เป็นได้ การมสีภาวะทางอารมณ์ 
หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ ความสุข เป็นอารมณ์ประเภทหน่ึงที่เป็นอารมณ์เชิงบวก เป็น
สภาวการณ์ทางอารมณ์ที่ไม่จําเป็นหรอืต้องการบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงและมุมมองในการ
ผสมผสานเรือ่งความสขุ คอื สภาพหรอืสภาวะจติใจทีม่คีวามซบัซอ้นประกอบดว้ย องคป์ระกอบ
ทางอารมณ์และปญัญา  (BrÜlde, 2007: 17-18) 

Veenhoven (1997: 267-293) ศกึษาเรื่อง Advance in Understanding Happiness                 
เป็นเรื่องเกีย่วกบัพฒันาการของความสุขและความเขา้ใจของมนุษยเ์กีย่วกบัคาํว่าความสุข โดย
ทําการศกึษาเชงิลกึจากคําถามที่ยงัคงใช้ถามกนัอยู่ในปจัจุบนัเกี่ยวกบัความสุขและความพงึ
พอใจ ในชวีติของ 10 ประเทศในโลกช่วงตน้ปี 1990 จากการประเมนิชวีติตามรปูแบบเงือ่นไข
และกระบวนการ ความสมัพนัธ์ของความสุขโดยเฉลี่ยในประเทศและความพงึพอใจในชีวิต 
ตําแหน่ง รายไดข้อง 13 ประเทศทีแ่ตกต่างกนัในเรือ่งของความรํ่ารวย จากการศกึษาตามแนวทางน้ี  
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ทําใหเ้กดิความเขา้ใจเกี่ยวกบัความสุขมากขึ้น ผลการศกึษาสามารถสรุปและแสดงนโมทศัน์
ความสาํคญัของความสุขดงัน้ีคอื ความสุขเป็นมาตรวดัคุณภาพชวีติของประชากร (Measuring 
Quality-of-Life) เป็นเครื่องประเมนิคุณภาพชวีติของประชากร เพราะโดยทัว่ไปความสุขจะเป็น 
การกระทาํทีร่ะบุปญัหาสงัคมทีจ่าํเป็นตอ้งมกีารแทรกแซงนโยบาย นอกจากน้ี ความสุขสามารถ
ทาํหน้าทีต่รวจสอบความกา้วหน้าของสงัคม (Monitoring Social Progress) หมายถงึ  โปรแกรมที่
มเีกีย่วขอ้งกบัเรื่องความสุขโดยสามารถตดิตามความเคลื่อนไหวของการเพิม่ขึน้และลดลงของ
ความสุขตามช่วงเวลาได ้ถ้ามคีวามสุขเพิม่ขึน้ แสดงใหเ้หน็คุณภาพของชวีติเกดิการปรบัปรุง 
ถ้าความสุขลดลงบ่งชี้ว่าอาจมปีญัหาเกิดขึ้นบางอย่าง ขอ้มูลความสุขสามารถใช้ประเมนิผล
กระทบของนโยบายได ้(Policy-Evaluation)  โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประเมนิเพื่อใชใ้นการ
ปรบัปรงุคุณภาพของชวีติ ซึง่ผลกระทบของการแทรกแซงการประเมนิผลสามารถวดัไดจ้ากการ
เปลี่ยนแปลงของความสุขก่อนและหลงั หรอืจากความแตกต่างของความสุขระหว่างช่วงไดร้บั
ผลประโยชน์และไม่ได้รบัผลประโยชน์ สุดท้าย วธิกีารนําเรื่องความสุขไปใชไ้ดอ้ย่างน่าสนใจ
ที่สุด คือ การตรวจสอบของความคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขสําหรบัการมีชีวิตที่ดีและความคิดที่
เกีย่วขอ้งกบัเกีย่วกบัสงัคมทีด่ ี(Identification of Conditions for a Good Life) ความคดิในเรื่อง
น้ีอาจผดิพลาดได ้ถา้มคีวามเขา้ใจทีผ่ดิพลาด ตวัอยา่งเช่น นักการเมอืงสว่นใหญ่คดิว่า ประชาชน
อาจมคีวามสุขลดน้อยลง เน่ืองมาจากการมทีีอ่ยู่อาศยัทีไ่มเ่หมาะสม  ดงันัน้ คนทีอ่ยูใ่นบา้นทีด่ี
ต้องมคีวามสุข ซึ่งไม่เสมอไป เมื่อเปรยีบเทียบกบับ้านยากจน ความสุขยงัคงอยู่แต่ละมผีล
เปลี่ยนแปลงต่อเมื่อการยา้ยที่อยู่อาศยัจากที่เดมิไปในที่แย่กว่า ซึ่งการตรวจสอบและระบุใน
ลกัษณะน้ีมคีวามสาํคญัต่อนโยบายการเตรยีมตวัเป็นเจา้ของบา้นทีด่ ีมคีุณภาพชวีติทีเ่หมาะสม 

จากทฤษฎแีละแนวคดิความสขุขา้งตน้ ผูว้จิยัสรุปเป็นแนวทาง 2 ระดบั คอื 1) ความสุข
เป็นตวักาํหนดชีว้ดัคุณภาพชวีติของบุคคล 2) ความสขุเป็นบรรทดัฐานใหก้บัสงัคม และสามารถ
พฒันามวลมนุษยชาตใิหอ้ยู่ร่วมกนัอย่างสงบ จากมุมมองน้ีนําไปสู่ปจัจยัและทีม่าของการเกดิ
ความสขุและการนําความสขุไปสูก่ารพฒันาในมติต่ิอไป 
 

2.1.3  ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความสขุ  
2.1.3.1  Earth Institute เรือ่ง World Happiness Report  
Helliwell and Others (2012: 42-56) จดัทาํรายงานเรื่อง ความสุขมวลรวมโลก 

ใหก้บัองค์การสหประชาชาต ิซึ่งเป็นครัง้แรกในการจดัอนัดบัความสุขของประเทศในโลกของ
สหประชาชาต ิโดยระบุว่า ประเทศทีค่นมคีวามสุขทีสุ่ดในโลก คอื ประเทศกลุ่มยุโรปเหนือ                     
4 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เดนมารก์ นอรเ์วย ์ฟินแลนด ์และเนเธอรแ์ลนด ์ในขณะที ่ ประเทศทีค่นมี
ความสุขน้อยทีสุ่ด อยู่ในเขตทางใตท้ะเลทรายซาฮาร่าของทวปีแอฟรกิา เช่น โตโก ้เบน่ินและ                
เซยีรา่ลโีอน 
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Earth Institute: World Happiness Report (2012: 12-13) มผีลการศกึษาและ
รายงานว่าการที่คนเรามีความสุข ไม่ได้มาจากความมัง่คัง่หรือรํ่ารวยเท่านัน้ เสรีภาพทาง
การเมอืง ปจัจยัสนบัสนุน สวสัดกิารสงัคมและการปราศจากปญัหาเรื่องคอรร์ปัชัน่ เป็นสิง่สาํคญั
กว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัเรื่องระดบัรายไดท้ีส่ามารถทําใหค้นมคีวามสุข นอกจากน้ี รายงานระบุ
เพิม่เตมิว่า ช่วงวยัทีพ่บว่า คนมคีวามสุขตํ่าทีสุ่ด คอื ช่วงวยักลางคน เน่ืองจากช่วงวยัดงักล่าว 
เป็นช่วงวยัที่มภีาระหน้าที่มาก อาจส่งผลใหเ้กดิความสุขน้อยกว่าช่วงวยัอื่น สําหรบัเรื่องการ
ทํางานและความปลอดภยัในงาน ตลอดจนความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างเพื่อนร่วมงาน รายงาน
กล่าวว่า ปจัจยัดงักล่าว สามารถทําใหเ้กดิความพงึพอใจในงานมากกว่าการมคี่าจา้งสงูหรอืการ
มเีวลาทีส่ะดวกต่อการทาํงาน และการสรา้งความสขุในระดบัประเทศ พบว่า ประเทศทีม่คีนมกัมี
ความสขุสว่นใหญ่ อยูใ่นประเทศทีร่ํ่ารวย เพราะการเป็นอยูท่ีด่ ีหรอืการมคีุณภาพชวีติทีด่ ีทาํให้
ประชาชนมคีวามสุขมากขึ้น  สําหรบัเรื่องมาตรฐานชวีติ รายงานระบุว่า การมคีรอบครวัที่ดี
ส่งผลต่อความสุขของครอบครวั หมายถงึ ความสมัพนัธข์องพ่อแม่และลูก เกดิสมัพนัธภาพทีด่ี
ต่อกนั  

สาํหรบัปญัหาเรือ่งการวา่งงาน เป็นสาเหตุสาํคญั ทาํใหเ้กดิความทุกขเ์ท่าๆ กบั
การสญูเสยีหรอืการหย่ารา้ง ซึง่ปญัหาเหล่าน้ีเป็นสิง่ทีส่่งผลกระทบต่อระดบัความสุขและความ
ทุกขข์องบุคคล ดงันัน้ ในการศกึษา สิง่แรกทีต่อ้งศกึษา คอื ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสุขและความ
ทุกขข์องบุคคลจาํเป็นตอ้งเรยีนรูว้า่  

1) อะไรเป็นสาเหตุทาํใหเ้กดิสิง่นัน้เป็นอนัดบัแรก   
2) ศกึษาเรื่องมุมมองและลกัษณะปจัเจกบุคคล พจิารณาว่า มนุษยท์ุก

คนยอ่มมลีกัษณะพนัธุกรรมเฉพาะเป็นของตวัเอง ปจัจยัดา้นพนัธุกรรม ถอืว่าเป็นปจัจยัพืน้ฐาน
สาํคญั เน่ืองจาก ปฏกิริยิาของพนัธุกรรมสามารถส่งผลต่อการมคีวามสุขตลอดจนสิง่แวดลอ้มที่
บุคคลพบเจอได ้(Helliwell and Others, 2012: 58-60)   

ขณะเดยีวกนั เรื่องของพนัธุกรรมและสิง่แวดลอ้ม สามารถนํามาพจิารณาเป็น
อนัดบัต้นๆ ต่อการเป็นปจัจยัหลกัในชีวิตของมนุษย์ แสดงถึงลกัษณะเฉพาะบุคคล เพราะ
พนัธุกรรมและสิง่แวดล้อมแสดงออกถึงความชดัเจนของ “ปจัจยัภายนอก” ซึ่งปจัจยัภายนอก 
เป็นปจัจยัทีส่ามารถนํามาวเิคราะหก์ารก่อใหเ้กดิความสขุและความรูส้กึตรงขา้มกบัการเป็นอยูท่ี่
ดขีองบุคคล หากไดร้บัปจัจยัภายนอกไมเ่พยีงพอ 
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ภาพท่ี 2.1  แสดงสาเหตุและทีม่าของความสขุ 
แหล่งท่ีมา:  Helliwell and Others, 2012: 59. 

 
ปจัจยัภายนอก ประกอบดว้ย รายได ้  ภาระงาน  ชุมชนและการกํากบัดแูล 

ค่านิยมและศาสนา สําหรบัปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย สุขภาพจติ สุขภาพกาย ประสบการณ์ 
ครอบครวั การศกึษา เพศ และอายุ ดว้ยเหตุน้ี ความสุขของบุคคลเกดิขึน้ เมื่อมกีารประกอบกนั
ของปจัจยัต่างๆ และพจิารณาสิง่เกี่ยวขอ้งในชวีติผนวกกนั รวมถงึปจัจยัภายนอกปจัจุบนัดว้ย 
สําหรบัปจัจยัส่วนบุคคล ควรมกีารพฒันาตามแนวทางชวีติมาก่อน จากนัน้นํามาผนวกเขา้กบั
ปจัจยัภายนอก สามารถเกดิผลดแีละประสทิธภิาพมากขึน้ 

นอกจากน้ี ผูว้จิยัเรื่องน้ี ตัง้ขอ้สนันิษฐานว่า ความสุขทีร่บัผลกระทบจากปจัจยั 
ดา้นสภาพแวดล้อม เป็นสิง่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้โดยสามารถเปลี่ยนแปลงทางความคดิ                
ซึง่การศกึษาแสดงผลกระทบเกี่ยวกบัการยดึตดิพนัธุกรรม ตลอดจนการศกึษาต่างๆ ทีผ่่านมา 
พบวา่ ผลการวจิยัสว่นใหญ่จากอดตีจนถงึปจัจุบนั ยงัไมส่ามารถสรุปสาเหตุทีแ่ทจ้รงิเกีย่วกบัขอ้
สนันิษฐานดงักล่าว ในทีน้ี่ จงึมองต่อไปว่า มตีวัแปรใดบา้งมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัภายนอก
และปจัจยัส่วนบุคคล มผีลกระทบกบัความสุขของบุคคลอย่างไร การกําหนดแนวทางความสุข 
ผลของแต่ละปจัจยัส่งผลต่อการมคีวามสุขอย่างไร จงึสามารถมุ่งเน้นอธบิายด้วยปจัจยัต่างๆ   
ไดถู้กตอ้ง ซึง่อาจขึน้อยู่กบักลุ่มตวัอย่างประชากรทีพ่จิารณาเช่นกนั (Helliwell and Others, 
2012: 59)    

ปจัจยัแรกทีผู่จ้ดัทําสนใจศกึษา คอื ปจัจยัภายนอก ต่อมาเป็นปจัจยัส่วนบุคคล 
มกีรณีศกึษาจํานวนมาก พบว่า การมปีฏสิมัพนัธ์สองทางระหว่างปจัจยัต่างๆ กบัความสุขเป็น               
เรื่องน่าสนใจ เช่น การศกึษาส่งผลกบัความสุขรายบุคคล พบว่า ความสุขจะส่งผลต่อกจิกรรม
การเรยีนรู้ของบุคคล ในทํานองเดียวกนั ถ้าสุขภาพส่งผลต่อความสุข  ความสุขก็ส่งผลต่อ
สขุภาพดว้ย เพราะเป็นปฏกิริยิาสองทาง ดว้ยเหตุผลน้ี เป็นเหตุใหแ้ผนผงัแนวคดิดา้นบน ลูกศร
จงึวิง่ออกจากปจัจยัสว่นบุคคลและปจัจยัภายนอกไปสูค่วามสขุและวิง่จากความสขุไปสูป่จัจยัอื่น  

ด้านการค้นหาความสุข โดยการแสวงหาปจัจยัเพื่อเป็นการวดัอตัภาพของ
สงัคม สามารถศึกษาจากรายได้ของครวัเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น (หรือสูงกว่าผลิตภณัฑ์มวลรวม

ปจัจยัภายนอก 

พนัธุกรรมและ

สิง่แวดลอ้ม 

ปจัจยัสว่นบุคคล 

ความสขุ/ความทุกข ์
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ประชาชาตต่ิอประชากร 1 คน) โดยทัว่ไป การศกึษาการปรบัปรุงสภาพชวีติของคนยากจนหรอื
ความทุกขท์รมานจากการ ถูกกดีกนัปจัจยัต่างๆ เช่น การขาดเสบยีงอาหารทีเ่พยีงพอ การเขา้ถงึ
การดแูลรกัษาสุขภาพ การมบีา้นทีป่ลอดภยั การมน้ํีาสะอาดและสุขอนามยัทีด่ ีตลอดจนโอกาส
ทางการศึกษา เป็นเรื่องที่ไม่แปลกนัก หากครวัเรอืนนัน้มรีายได้เพิม่ขึ้นจากระดบัที่ตํ่ามาก 
รายไดน้ัน้สามารถปรบัปรงุความเป็นอยูท่ีด่ใีหเ้กดิขึน้ได ้

รายงานกล่าวต่อไปวา่ ความพงึพอใจของคนยากจนทีเ่พิม่ขึน้สามารถเป็นตวัวดั
รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั แมจ้ะเป็นปจัจยัเลก็ๆ จากรายไดข้องครวัเรอืน แต่สิง่น้ีสามารถส่งผล
ต่อการอยูร่อดของเดก็ ยุตกิารหวิโหย มโีภชนาการทีด่ขี ึน้ เกดิความปลอดภยัในการคลอด และ
มโีอกาสทางการเรยีนรูใ้นการฝึกอบรมเพือ่ปรบัปรงุงานและมปีระโยชน์ในการจา้งงานอกีดว้ย   

สาํหรบับุคคลทีม่รีายไดส้งูหรอืรํ่ารวย การมสีภาวะอาหารทีเ่พยีงพอ มทีีพ่กัและ
สิง่อํานวยความสะดวก เช่น มน้ํีาสะอาด มสีุขอนามยั และเสือ้ผา้ เป็นเพยีงการตอบสนองความ
ตอ้งการสว่นเกนิของคนรวยเท่านัน้ แต่ปจัจยัดงักล่าว กลบัมคีวามสาํคญัและเป็นความตอ้งการ
ขัน้พืน้ฐานของคนยากจน ซึ่งเหน็ไดว้่า มกัเป็นความตรงขา้มกนัเสมอ ทัง้หมดน้ี เมื่อมองตาม
เงือ่นไขของความสมบรูณ์ ปจัจยัเหล่าน้ีอาจกลายเป็นกบัดกัต่อกลุ่มคนรวยในอนาคตเชน่กนั  

สิง่ที่สําคญัที่สุดในการดําเนินชีวิตและเป็นอนัตรายต่อการดํารงชีวิตของคน
ยากจน คอื การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศที่เพิม่ขึน้โดยการกระทําของมนุษย ์ซึ่งโดย
ธรรมชาตทิัว่ไป สภาพภูมอิากาศเป็นตวักําหนดว่า ภูมภิาคใดทีม่คีวามลําบากต่อการดาํรงชวีติ 
แต่สิง่เหล่าน้ีกําลงัเปลี่ยนไปและบอกว่าในโลกของความรํ่ารวย ประชากรทีร่ํ่ารวยถูกแยกออก
จากผูท้ีพ่วกเขากําลงัทําใหไ้ดร้บัอนัตราย ในทีน้ี่หมายถงึ ความรํ่ารวยสามารถเปลี่ยนแปลงระบบ
อุณหภมูอิากาศและธรรมชาตทิีค่วรเป็นได ้ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มถู่กตอ้งและผดิจรยิธรรมอยา่งมาก 

รายงาน World Happiness Report โดยภาพรวมทัง้หมด สามารถสรุปเรื่อง
ความสุข สามารถเกดิไดทุ้กสภาวะ ส่วนใหญ่เกดิจากการไดร้บัปจัจยัภายนอกทีเ่หมาะสม เช่น 
การมีสุข ภาวะที่ดี มีอาหารสมบูรณ์ ไม่บกพร่องในปจัจยัขัน้พื้นฐาน สิ่งเหล่าน้ีสามารถนํา
ความสุขสู่บุคคลในขัน้ต้นได ้เมื่อปจัจยัภายนอกเหมาะสม ความต้องการปจัจยัส่วนบุคคลกจ็ะ
เกดิตามมา ซึง่มรีะดบัความตอ้งการตามแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัสภาวะรา่งกายและ
จติใจทีม่คีวามปรารถนาและพงึพอใจของบุคคล (Helliwell and Others, 2012: 161) 

นอกจากน้ี คนรวยและคนยากจน มรีะดบัความสุขหรอืไดร้บัความสุขในปจัจยัที่
ต่างกนั คนยากจนต้องการปจัจยัขัน้พืน้ฐานในการดํารงชวีติ สําหรบัคนรวยต้องการสิง่อํานวย
ความสะดวกเพิม่เตมิเพือ่ความสะดวกสบายมากกวา่ปจัจยัขัน้พืน้ฐานโดยทัว่ไปในการดาํรงชวีติ
ทีไ่ดร้บัการตอบสนองครบถว้นแลว้ ความสุขของประชากรโลก ไม่ว่าจะเป็นภูมภิาค เชือ้ชาตใิด 
การเกดิความสุขนัน้ ต้องตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานก่อน จากนัน้ สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของแต่ละบุคคลได ้ 
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2.1.3.2 Positive State Mindfulness: A Multidimensional Model of Mindfulness 
in Relation to Positive Experience งานวจิยัของ Ritchie and Bryant (2012: 150-181) เป็น
การศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณเกี่ยวกบัเรื่องสภาวะจติเชงิบวก: รูปแบบความหลากหลายของจติใจ
และความสมัพนัธต่์อประสบการณ์เชงิบวก เป็นการศกึษาทดสอบทฤษฎขีอง Langer   ในบรบิท
ของประสบการณ์จากสภาวการณ์เชงิบวก ซึง่แนวคดิ (Langer, 1992 อา้งถงึใน Ritchie and 
Bryant, 2012: 150-152) เป็นแนวความคดิช่วงแรกของมโนทศัน์เรื่องสตหิรอืสภาวะจติ เป็น
สภาวะจิตแห่งการรบัรู้ สู่การเปิดกว้างเพื่อรบัความแปลกใหม่ของบุคคลอย่างกระตือรือร้น 
แบ่งเป็นหมวดหมู่และความแตกต่างอย่างชดัเจน จากมุมมองของสภาวะจติน้ี เป็นวธิทีีเ่ตม็ไป
ดว้ยความมานะพยายามในการเขา้ถงึสภาวะปจัจุบนัขณะซึง่ตรงกนัขา้มโดยสิน้เชงิกบัสภาวะจติที่
ไม่มสีมาธิ ทัง้สองรูปแบบ มคีวามคล้ายกนัในเรื่องของกระบวนการต่างๆ ทางจติวทิยาสงัคม 
การศกึษาครัง้น้ีแบ่งการศกึษาเป็น 3 กรณ ีคอื การศกึษาที ่1 เป็นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเพื่อ
ชีใ้หเ้หน็ รปูแบบทัง้สามปจัจยั คอื มุ่งเน้นความสนใจ ความชื่นชมใหม่ๆ  และความคาดหวงัใน
ตอนต้นและตอนจบ การศกึษาที่ 2 ชี้ใหเ้หน็ถึงมติแิต่ละมติวิ่า มรีูปแบบที่แตกต่างกนัในเรื่อง
ของความเกีย่วขอ้งกบัลกัษณะมติเิฉพาะของสภาวะจติ การรบัรู ้การซมึซบัความเชื่อ การอดทน
ทีม่คีวามไม่แน่นอน ความจําเป็นของโครงสรา้ง และความต้องการความรูค้วามเขา้ใจ ส่วน
การศกึษาที่ 3 เป็นการแสดงในแต่ละมติทิี่มคีวามสมัพนัธ์เป็นเอกลกัษณ์กบัผลกระทบเชงิบวก 
การนบัถอืตนเอง การเชื่อมโยงระหว่างบุคคล และความถี่ตลอดการทดลองว่ามคีวามเกีย่วขอ้งกบั
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้คลอ้งสอดกบัอตัชวีประวตัเิชงิบวก ผลการศกึษา พบว่าสภาวะจติเชงิบวกมี
ผลและความสําคญัมากกว่าการปราศจากการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งอธบิายไวใ้นมติทิัง้สามอย่าง
ชดัเจนขา้งตน้ 

รายงาน Earth Institute: World Happiness Report (Helliwell and Others, 
2012: 3-161) และ Positive State Mindfulness: A Multidimensional Model of Mindfulness 
in Relation to Positive Experience (Ritchie and Bryant, 2012: 150-181) ทาํใหผู้ว้จิยัตระหนกัว่า 
ปจัจยัทีท่ําใหเ้กดิความสุขมาจากมุมมองและความคดิภายในจติใจของบุคคลเป็นส่วนผลกัดนัที่
สาํคญั ถา้บุคคลนัน้มกีารบรหิารจดัการจติใจทีด่ ีรูส้ภาวะจติของตนเอง เขา้ใจอารมณ์ในปจัจุบนั 
ความสุขสามารถบงัเกิดขึ้นได้ในเวลาที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมและปจัจยัภายนอกเป็นตวั
สนับสนุนทําใหเ้กดิความสุขระยะเวลายาวนานขึน้ เมื่อมคีวามสุขในชวีติ การสรา้งความสุขใน
การทํางานจงึไม่ใช่เรื่องยาก เพราะความสุขในการทํางานเป็นส่วนหน่ึงของความสุขมวลรวม
ของบุคคล ดงัจะกล่าวต่อไป ในเรื่องความหมายของความสุขในการทํางานและการวิจยัที่
เกีย่วขอ้งเพือ่นํามาพฒันาใหบุ้คลากรในองคก์ารใหม้กีารดาํเนินชวีติทีด่ ี 
 

2.1.4  ความหมายและแนวคิดของความสขุในการทาํงาน  
ความสุขในการทํางาน มคีวามหมายและนิยามจํากดัความจากนักคดิและนักวชิาการ

หลากหลาย (Lyubomirsky, 2001: 239-249) มองความสุขในการทาํงานเกดิจากหลายปจัจยัที่
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เกี่ยวขอ้งไม่ว่าจะเป็น ดา้นปจัจยัส่วนบุคคล ประสบการณ์ แรงจูงใจ ตลอดจนแนวคดิเชงิบวก
และแนวคดิจรยิธรรม ซึ่งสามารถใหผ้ลลพัธ์ที่ดหีลายประการ อาท ิการมสีุขภาพด ีอ่อนเยาว ์
อารมณ์ด ีเกดิการตดัสนิใจทีด่แีละสงัคมเขม้แขง็ เป็นตน้  

สาํหรบั Diener (2003 อา้งถงึใน จงจติ  เลศิวบิูลยม์งคล, 2547: 26) มองความสุขในการ
ทาํงานสอดคลอ้งกบั (Lymbomirsky, 2001: 239-249) ทีม่องว่าความสุขในการทาํงาน เป็นการ
รบัรูข้องบุคลากรถงึอารมณ์ความรูส้กึ  ชื่นชอบหรอืเป็นสุขกบัภารกจิหลกั อนัเป็นผลมาจากการ
ทาํงานสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทาํงาน ซึง่เป็นการตอบสนองความตอ้งการของตนเอง
ให้ชีวิตมคีุณค่า ได้ทํางานที่เกิดประโยชน์เกิดความสมหวงัในประสบการณ์ที่ได้รบั  Manion 
(2003 อา้งถงึใน ประทุมทพิย ์  เกตุแกว้, 2551: 38) มองว่าความสุขในการทาํงาน คอื ผลทีเ่กดิ
จากการเรยีนรู ้ซึง่เป็นผลตอบสนองจากการกระทาํทีส่รา้งสรรคข์องตนเองมกีารแสดงออก โดย
การยิม้หวัเราะ มคีวามปลาบปลืม้ใจซึง่จะนําไปสูก่ารปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ และยงัเป็น
อารมณ์ในทางบวกที่เกิดจากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น  การให้ความ
ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  การมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการทํางาน   การร่วมกนัแสดงความคดิเหน็
ด้วยเหตุ และผลส่งผลให้สามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและผลจากการประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน ทําให้แสดงอารมณ์ ในทางบวก  เช่น ความสุขสนุกสนาน  ทําให้
สถานทีท่าํงานเป็นทีน่่ารืน่รมย ์บุคลากรทีป่ฏบิตังิานรว่มกนัดว้ยความสขุ ทาํใหเ้กดิสมัพนัธภาพ
ที่ดีในที่ทํางาน  มคีวามรู้สึกที่ดีต่องานที่ได้รบัมอบหมายมคีวามผูกพนัในงานทําให้คงอยู่ใน
องคก์รต่อไป  นอกจากน้ี ความสุขในการทาํงานเป็นความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจของบุคคล 
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการทาํงานหรอืประสบการณ์ของบุคคลในการทาํงานคอื เกดิ
ความรื่นรมยใ์นงาน (Arousal) เป็นความรูส้กึของบุคคลเกดิขึน้ในขณะทาํงาน ทาํใหรู้ส้กึสนุก
และไมม่คีวามรูส้กึวติกกงัวลใดๆ ในการทาํงาน รวมถงึความพงึพอใจในงาน (Pleasure) ซึง่เป็น
ความรูส้กึของบุคคลทีเ่กดิขึน้ในขณะทาํงาน โดยเกดิความรูส้กึเพลดิเพลนิชอบใจพอใจ เตม็ใจ 
สนใจ มคีวามถูกใจและยนิดใีนการปฏบิตังิานของตน และความกระตอืรอืรน้ในการทํางาน (Self-
Validation) ทําใหบุ้คคลเกดิความรูส้กึว่าอยากทํางานมคีวามตื่นตวัอย่างคล่องแคล่วรวดเรว็
กระฉบักระเฉงมชีวีติชวีาในการทาํงาน (War, 1990: 193-210) 

งานวจิยัเรื่อง Well-Being in the Workplace and its Relationship to Business Outcomes: 
A Review of the Gullup Studies (Harter, Schmidt and Keyes, 2003: 205-224) เป็นงานวจิยั
วพิากษ์งานของ Gallup ปี 1999 แสดงสุขภาวะในทีท่าํงานและความสมัพนัธต่์อผลลพัธท์างธุรกจิ 
โดยการศกึษาครัง้น้ีเสนอแนวทางการวจิยัไว ้2 แนวทาง ซึง่เป็นการศกึษาคุณลกัษณะผลกระทบ
ของสิง่แวดลอ้มองคก์ารจากคุณภาพชวีติและผลงานของพนกังาน (Harter et al., 2003: 205-224) 

แนวทางการศกึษาแรก ศกึษาจากความเครยีดและสุขภาพของพนกังาน เพราะเป็นสิง่ที่
ชดัเจนและดทีีสุ่ดในการอธบิายถงึทฤษฎเีกีย่วกบัมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม (French, Caplan and 
Van Harrison,1982 quoted in Harter et al., 2003: 1) โดยใหเ้หตุผลว่าผลงานและคุณภาพ
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ชวีติของพนกังานถูกสกดักัน้จากความเครยีดและความเบื่อหน่าย ถา้เมื่อใดทีเ่กดิความตอ้งการ
ทรพัยากร ไมว่า่จะมคีวามตอ้งการมากหรอืลดลง อยูใ่นสถานการณ์ทีไ่มส่มดุล จากประสบการณ์ที่
ไมพ่งึปรารถนาของบุคคล ความเครยีดและความเบื่อหน่ายจะเกดิขึน้และเป็นอุปสรรคต่อผลงาน
และคุณภาพชวีติไดเ้ทา่กบัสขุภาวะหรอืความสขุในการทาํงาน  

แนวทางที ่2 ของการวจิยั ศกึษาพฤตกิรรม ปญัญาและความรูส้กึเชงิบวกทีม่ต่ีอสุขภาพ 
และแนวคดิ (Isen, 1987; Warr, 1999 quoted in Harter et al., 2003: 1) จากแนวทางการศกึษาที ่2 
เรือ่งความเป็นอยูท่ีด่หีรอืความสุขในการทาํงาน คอื การแสดงปฏกิริยิาทางอารมณ์และการประเมนิ
ค่าเชงิบวกของพนักงาน ตลอดจนความสมัพนัธ์ภายในที่ทํางาน ส่งผลใหผ้ลงานและคุณภาพ
ของพวกเขาดขีึน้ บุคคลทีล่กัษณะเหล่าน้ีถอืว่า เป็นบุคคลเหมาะสมและมสีภาวะพงึม ีซึง่เรยีก
สถานการณ์น้ีว่า การจดัการความยุ่งยากของบุคคล  การศกึษายงัอธบิายอกีว่า สภาวะน้ีเป็น
สภาวะของการมองโลกในแง่ด ีคอื เมื่อบุคคลมคีวามต้องการเหมาะสมกบัทรพัยากร สภาวะ
อารมณ์เชงิบวกต่อประสบการณ์สว่นบุคคลจะเกดิขึน้และบุคคลนัน้จะเกดิความเขา้ใจดว้ยตนเอง 
(Brim, 1992; Csikszentmihalyi, 1997 quoted in Harter et al., 2003: 1) จากแนวทางที ่2 
สรุปว่า สุขภาวะในการทํางานหรอืความสุขในการทํางาน หมายถงึ การแสดงอารมณ์เชงิบวกของ
พนกังาน ผลลพัธ ์คอืความสขุและผลงานของพนกังานทีเ่พิม่ขึน้นัน่เอง 

จากการศกึษาครัง้น้ี สามารถสรุปความหมายของความสุขในการทํางาน หมายถงึ สว่น
หน่ึงของบทบาทในการช่วยเหลอืพนักงานโดยทําสิง่ทีรู่ส้กึว่าสิง่นัน้เป็นธรรมชาตทิีถู่กต้องของ
บุคคลโดยมอีสิระและผา่นพฤตกิรรมทีม่อีทิธพิลต่อความผกูพนัองคก์าร มผีลต่อการเพิม่ขึน้ของ
ความถีอ่ารมณ์เชงิบวก ซึง่เป็นลกัษณะทีเ่หมาะสมในการแสดงออกในช่วงเวลาระยะสัน้ สาํหรบั
การเสรมิแรงทางลบอาจใชไ้ดด้กีว่าในกรณี ตอ้งการช่วยเหลอืองคก์ารเกีย่วกบัเรื่องทางการเงนิ 
แต่วธิกีารเสรมิแรงทางลบ อาจทาํใหค้วามรูส้กึเป็นเจา้ของและความคดิสรา้งสรรคข์องพนกังาน
ลดลงในกรณีที่ต้องการความต่อเน่ืองในระยะยาว ซึ่งทางเลือกหน่ึงที่น่าสนใจและสรุปว่า
เหมาะสมทีสุ่ดคอื การมพีฤตกิรรมอารมณ์เชงิบวก สามารถนําไปสูก่ารเพิม่ขึน้ของสิง่ทีค่าดหวงั
ตลอดจนความเขา้ใจไดช้ดัเจนขึน้ เช่นเดยีวกบั Hughes (2007: 281-284) เขยีนบทความเรื่อง 
Is Life a Balancing Act? เป็นบทความเกีย่วกบัการสรา้งความสมดุลระหว่างงานกบัชวีติ โดย
ทําการศกึษากลุ่มของพนักงานในองคก์าร วเิคราะหจ์ากลกัษณะของความสมดุลในการทํางาน
จากสาเหตุและผลกระทบต่อวธิกีารช่วยเหลอืพนกังานในการสรา้งสมดุล ปรบัปรุงประสทิธภิาพ
งานและการเป็นอยู่ทีด่ ีซึ่งผลการศกึษา จากบทความรายงานว่า ความสมดุลระหว่างชวีติและ
การทํางานมีความสําคญัและมผีลกระทบอย่างมากไม่เพียงแต่ในธุรกิจการผลิตเท่านัน้ แต่
รวมถงึระบบเศรษฐกจิโดยรวมเช่นกนั ดงันัน้ จะเป็นไดว้่า ความสมดุลในชวีติและการทํางานมี
ผลต่อการสรา้งความสุขในการทํางานอย่างปฏเิสธไม่ได ้สําหรบัมุมมองของนักวจิยัและนักคดิ
ไทยให้ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกบัความสุขในการทํางานที่ชดัเจนและน่าสนใจเช่นกนั 
อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ (2547 อา้งถงึใน กลัยารตัน์ อ๋องคณา, 2549: 4) นายกรฐัมนตรคีนที ่27 
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ของประเทศไทย ใหมุ้มมองความสุขในการทํางานว่า ไม่มสีูตรสําเรจ็ แต่สิง่ที่ต้องม ีคอื การมี
วนิยัในตนเองตอ้งรูจ้กัตนเอง วา่ชอบอะไร ทาํอะไรแลว้มคีวามสุขนัน่เป็น สิง่สาํคญัมากกว่ารูส้กึ
วา่ตนเองมคีุณคา่ เกดิความภาคภมูใิจ จงึสง่ผลใหเ้กดิความสขุได ้  
 วณีา มิง่เมอืง (2551) ความสุขในการทาํงาน เป็นความสุขทีเ่กดิขึน้ในขณะทาํงาน อนั
เป็นความสุขทีไ่ดจ้ากตวังาน ตอ้งจดัการกบังานหรอืปฏบิตัต่ิองานใหถู้กตอ้งโดยสรา้งความรูส้กึ
ทางบวกต่องานจากการมองเหน็คุณค่าในงาน สอดคล้องและเหน็พอ้งต้องกนักบั ลกัษม ีสุดด ี
(2550: 31) ทีม่องความสุขในการทาํงานว่า เป็นเรื่องของความรูส้กึ ความคดิ หรอือารมณ์ของ
บุคคลที่มีต่อการทํางานและจากการใช้ชีวิตอยู่ในภาพแวดล้อมในการทํางาน พึงพอใจกับ
ประสบการณ์ชีวิตที่ตนเองได้รบัรู้สกึพอใจในงานที่ตนเองรบัผดิชอบและสิง่แวดล้อมในการ
ทํางาน รู้สึกตนเองมีคุณค่า สนุกสนานกับการทํางาน พยายามปฏิบัติงานให้สําเร็จตาม
เป้าหมายให้ผลต่ออารมณ์ความรู้สึกทางบวกมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกลบ ทําให้เกิดการ
สรา้งสรรคส์ิง่ทีด่งีามพืน้ฐานเชงิเหตุผลและศลีธรรม และจงจติ เลศิวบิลูยม์งคล (2547: 38)  มอง 
ความสขุในการทาํงาน หมายถงึ บุคคลไดก้ระทาํในสิง่ทีต่นเอง รกัและพงึพอใจ ชอบและศรทัธา
ในงานทีท่าํ พงึพอใจในประสบการณ์ชวีติทีต่นเองไดร้บั ตลอดจนประสบการณ์เหล่านัน้ใหผ้ลต่อ
อารมณ์ความรูส้กึทางบวกมากกว่าอารมณ์ความรูส้กึทางลบ ทาํใหเ้กดิการสรา้งสรรคส์ิง่ทีด่งีาม
บนพืน้ฐานเชงิเหตุผลและศลีธรรม  

นอกจากน้ี การอธบิายถึงลกัษณะของการมคีวามสุขในการทํางาน ปจัจยัหลกัที่ทําให้
คนทํางานอย่างมีความสุขนัน้ งานที่ทํามีความท้าทายและเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้แสดง
ศกัยภาพอย่างเต็มที่ ทําให้ผู้ปฏิบตัิรู้สกึมคีุณค่า เป็นสิง่ที่สามารถทําให้เกิดความสุขในการ
ทํางานไดค้วบคู่กบั วฒันธรรมการทํางานทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานไดต้ดัสนิใจ มสี่วนร่วม มี
ความรูส้กึเป็นเจา้ของ สาํหรบัปจัจยัแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มในทีท่าํงานสง่เสรมิหรอืเอือ้อาํนวย
ต่อการทํางานและความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานอย่างมาก และปจัจยัสุดทา้ย ภาวะผูนํ้า ผูนํ้า
ส่งเสรมิการทํางาน ทําใหท้ศิทางที่ชดัเจนในการทํางานสามารถสรา้งขวญักําลงัใจไดด้อีกีดว้ย 
(ประพนธ ์ผาสกุยดื, 2549) 

สาํหรบัลกัษณะบุคคลทีรู่ส้กึมคีวามสุขในการทาํงาน อธบิายว่าบุคคลจําเป็นตอ้งทาํงาน
อย่างมีส่วนร่วม คือ พนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการทํางาน ร่วมกําหนดทิศทาง
นโยบาย เป้าหมาย ร่วมวางแผน ร่วมค้นหาปญัหาและแก้ปญัหา ตลอดจนร่วมกันชื่นชม
ความสาํเรจ็ของงาน และตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ การทาํงานบ่งบอก หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
พนักงานอย่างชดัเจน และเปิดโอกาสให้มีการพิจารณาตัดสินใจบริหารจดัการในหน้าที่ที่
รบัผิดชอบของพนักงานจะทําให้พนักงานรู้สึกผูกพนัในงานที่ทํา มีโอกาสรบัผิดชอบและมี
จติสาํนึกจากภายนอกจะลดลง ทาํใหพ้นักงานรูส้กึเป็นอสิระภายใตค้วามรบัผดิชอบทีแ่ต่ละคนมอียู ่
มคีวามพงึพอใจในงานทีท่าํเป็นปจัจยัหน่ึงทีส่าํคญั คอื ทาํใหบุ้คคลมคีวามตัง้ใจ ใสใ่จ และทุ่มเท
ใหก้บังานทีเ่ขาทาํและรบัผดิชอบไดอ้ยา่งยาวนาน สง่ผลใหเ้กดิความเชีย่วชาญในงานทีท่าํและมี
การพฒันาอย่างต่อเน่ือง สําหรบัความก้าวหน้าในชีวิตทํางาน ทําให้มองเห็นโอกาสในการ
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กา้วหน้าสงู ไมว่่าจะเป็นความกา้วหน้าในสายงานดา้นบรหิาร ดา้นวชิาการและดา้นบรกิารทีเ่ขา
รบัผดิชอบ จะทาํใหพ้นักงานมองเหน็ความกา้วหน้าและมโีอกาสไดพ้ฒันางานและตนเอง ทาํให้
พนักงานรูส้กึมคีวามหวงัทีจ่ะกา้วหน้าในชวีติการทํางาน เป็นเหตุใหเ้กดิความสุขในการทาํงาน
เช่นกนั ความสําเรจ็ของงาน ความมมีติรภาพในชวีติทํางาน ตลอดจนการยอมรบันับถอืต่างๆ 
สนบัสนุนการทาํงาน คอื ความสาํเรจ็สรา้งความภูมใิจ มติรสรา้งความสบายใจในการอยู่รว่มกนั 
สง่ผลใหบุ้คคลไดร้บัการยอมรบันับถอื ทัง้จากองคก์รทีป่ฏบิตังิานและองคก์รภายนอกตลอดจน
สาธารณชน ทาํใหพ้นกังานรูส้กึภาคภูมใิจในตวัเองเมื่อไดร้บัการยอมรบันบัถอื สง่ผลใหรู้ส้กึสุข
ใจในการทาํงานและเป็นแรงจงูใจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดว้ยเพราะการสรา้งผลงานยัง่ยนืกว่าทรพัยส์นิ
เงนิทอง (วุฒพิงศ ์ถายะพงิค,์ 2549: 103-105) 

ดงันัน้ จากความหมายและแนวคดิทัง้หมดขา้งตน้ สามารถสรปุความหมายของความสขุ 
ในการทํางาน หมายถึง ปฏกิริยิาการรบัรูท้ี่เกดิจากสภาวะทางร่างกายมกีารตอบสนองต่อสิง่
ไดร้บัจากภายนอกผนวกกบัความต้องการภายในใจตรงตามความต้องการของตนเองในขณะ
ทาํงาน จนทาํใหเ้กดิความพงึพอใจในงาน เกดิความสมดุลทางดา้นรา่งกายและจติใจ ทาํไปสูก่าร
มปีระสทิธภิาพในการทาํงาน สมัพนัธภาพระหวา่งเพือ่นรว่มงานตลอดจนการดาํเนินชวีติทีด่ขี ึน้  

ดว้ยเหตุน้ี ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเกดิความสขุในการทาํงานตามแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
พบว่ามหีลากหลายปจัจยั ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ การเรยีนรูข้องบุคคล ภาวะ
ผูนํ้า รวมถงึลกัษณะองคก์าร มผีลต่อความสุขในการทํางานทัง้สิน้ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอย่าง
ชดัเจนมากยิง่ขึน้ มงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและน่าสนใจทําการศกึษาและตอบคําถามเรื่องความสุข
ในการทาํงานในประเดน็ต่างๆ ดงัจะกล่าวต่อไป  

 
2.1.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสขุในการทาํงานในประเทศไทย 
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสุขในการทํางานในประเทศไทย พบว่า มนีักวจิยั หน่วยงาน

ตลอดจนสถาบนัต่างๆ ใหค้วามสนใจกบัการศกึษาในหวัขอ้ความสขุในการทาํงานมากขึน้ในช่วง
หลายปีทีผ่า่นมา เน่ืองจาก ผูว้จิยัพบการศกึษาและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัเรือ่งน้ีปรมิาณมากขึน้  ทาํ
ใหค้วามสาํคญัของเรื่องความสุขในการทาํงานขยายตวัเป็นวงกวา้ง โดยเฉพาะในระดบัองคก์าร 
และพบปจัจยัสาเหตุในการเกดิความสุขในการทํางานในบรบิทๆ ทีแ่ตกต่างกนั จากการศกึษา
และรวบรวมงานวจิยั  

กลัยารตัน์ อ๋องคณา (2549) ทําการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคล การ
รบัรู ้คุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงาน กบัความสุขในการทํางานของพยาบาลโรงพยาบาล
เอกชน เขตกรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา่ ความสขุในการทาํงานของพยาบาลประจาํการ 
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัสูง มปีจัจยัส่วนบุคคล ดา้นการศกึษา มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่ ากับความสุขในการทํางาน ส่วนอายุ สถานภาพสมรส 
ประสบการณ์ในการทํางาน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความสุขในการทํางาน ดา้นการรบัรูคุ้ณค่าใน
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ตนและสภาพแวดล้อมในงานมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัความสุขในการ
ทาํงาน   

สุกญัญา  อนิต๊ะโดด  )2550 (  ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
ขององคก์าร ความตอ้งการมสีว่นรว่มในองคก์ารและความสขุในการทาํงาน กรณศีกึษาอุตสาหกรรม
สิง่ทอในเขตภาคเหนือตอนบน  ผลการศกึษาคอื พนักงานสิง่ทอทีม่รีายไดต้ํ่ามคีวามสุขในการ
ทาํงานมากกว่าพนกังานทีม่รีายไดส้งู  และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์าร ความตอ้งการ
มสีว่นรว่มในองคก์ารมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสุขในการทาํงาน อกีทัง้ผลการศกึษาเหน็
พอ้งตอ้งกนักบั กลัยารตัน์ อ๋องคณา )2549(  คอื ไมพ่บความแตกต่างของความสุขในการทาํงาน
ของพนกังานทีม่สีถานภาพสมรสและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีต่่างกนั   

นภชัชล รอดเที่ยง  )2550 (  ศกึษาเกี่ยวกบัปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรที่สงักัดศูนย์อนามยั ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข ผลการศกึษา พบความสุขในการทํางานของบุคลากรที่สงักดัศูนย์อนามยั ในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดบัปานกลางปจัจยัที่มี
ความสมัพนัธ์กับความสุขในการทํางาน ได้แก่ อายุ สภาพสมรส ตําแหน่งทางการบริหาร 
ระยะเวลาทํางาน สมัพนัธภาพในทีท่ํางานและสวสัดกิาร สว่นปจัจยัทีม่อีทิธพิลและสามารถรว่ม
คาดทํานายความสุขในการทํางานของบุคลากร ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน สมัพนัธภาพในครอบครวั 
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและไดร้บัการยอมรบันบัถอื  
 อารดา บุญเลิศ  )2552 (  ทําศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลความสุขในการ
ทาํงาน ของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ผลการศกึษาพบ องคป์ระกอบของ
ความสุข ในการทํางานทัง้สิน้ 12   องคป์ระกอบประกอบดว้ย ความสามารถในการเผชญิปญัหา
และอุปสรรค องคป์ระกอบคุณภาพจติ องค์ประกอบสุขภาพจติด ีองค์ประกอบบรรยากาศการ
ทํางานทีด่ ีองคป์ระกอบความรกัในงาน องคป์ระกอบสมัพนัธภาพในการทํางาน องคป์ระกอบ
ความไว้วางใจ องค์ประกอบรกัการเรยีนรูแ้ละพฒันา องค์ประกอบการสนับสนุนจากองค์การ 
องคป์ระกอบความ พงึพอใจในชวีติ องคป์ระกอบสมัพนัธภาพในครอบครวัและองคป์ระกอบการ
เป็นทีย่อมรบัและเชื่อถอื ตามลาํดบั สาํหรบั กุรศิรา จามะร ี(2553) ทาํการศกึษาเกีย่วกบัการจดั
เวลาพกัระหว่างการทํางานที่มผีลต่อความสุขในการทํางานของพนักงาน ผลการศึกษา พบ
พนักงานมรีะดบัความสุขในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  การจดัเวลาพกัระหว่างการ
ทาํงานของพนกังานสว่นใหญ่มกีารกาํหนดใหม้เีวลาพกัระหว่างการทาํงานรอ้ยละ 63 ไมม่กีาร
จดับรเิวณทีพ่กัในการพกัระหวา่งการทาํงาน ไมม่กีารจดัเครื่องดื่มในเวลาพกัระหว่างการทาํงาน 
ไมม่กีารจดักจิกรรมในเวลาพกัระหว่างการทาํงานและพนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามสุขใน
การทํางานแตกต่างกนัและการจดัเวลาพกัระหว่างการทํางานแตกต่างกนัมคีวามสุขในการ
ทํางานไม่แตกต่างกนั จะเหน็ไดว้่าจากงานวจิยัเชงิปรมิาณ พบผลการวจิยั เน้นไปทีก่ารศกึษา
ผลการศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างความสุขในการทํางานกบัปจัจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ 
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สถานภาพ อายุ การศกึษา แต่พบผลการศกึษาวจิยัทีแ่ตกต่าง ทําใหเ้หน็ภาพองคป์ระกอบของ
ความสขุในการทาํงาน ทาํใหเ้ขา้ใจในลายละเอยีดมากขึน้ (อารดา บุญเลศิ, 2552) 
 สาํหรบัการศกึษาความสขุในการทาํงานเชงิคุณภาพ พบงานวจิยั สรินิทร แซ่ฉัว่ )2553 (
ศกึษาความสุขในการทาํงานของบุคลากรเชงิสรา้งสรรค:์ กรณีศกึษาอุตสาหกรรมเชงิสรา้งสรรค์
กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสรา้งสรรคเ์พื่อการใชง้าน การศกึษาครัง้น้ี ทําการศกึษาดว้ยวธิกีารแบบ
ผสมผสานผลการศกึษาเชงิปรมิาณ พบ บุคลากรเชงิสรา้งสรรคม์คีวามสุขในการทาํงานและมี
สขุภาพอยูใ่นระดบัมาก ปจัจยัสุขภาพมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความสุขในการทาํงานในระดบั
ปานกลาง ส่วนความสุขอนัเกดิจากปจัจยัภายในองคก์ารอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก เรยีงปจัจยั
จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของงาน ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล ผลลพัธท์ีค่าดหวงั และ
สภาพแวดลอ้มในงาน ซึง่ปจัจยัภายในองคก์ารทุกดา้นมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความสุขใน
การทาํงานในระดบัปานกลาง  

สว่นผลการศกึษาเชงิคุณภาพ พบว่า บุคลากรเชงิสรา้งสรรคม์คีวามสุขจากการไดท้าํงานที่
ตนเองรกั งานมคีวามอสิระและมเีอกลกัษณ์ของงาน กฎระเบยีบและเวลางานทีย่ดืหยุน่ การได้
ลาพกัผอ่นตดิต่อกนั การไดร้บัคาํชมเชยและการยอมรบั มคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัหวัหน้างานเป็น
สิง่สาํคญัมากต่อความสขุในการทาํงาน ในขณะที ่การจา่ยคา่ตอบแทน ความมัน่คงในงาน ความ
สมดุลในชวีติการทาํงาน และปรมิาณงาน ยงัมใีนระดบัทีค่อ่นขา้งน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปจัจยัอื่น  

นอกจากน้ี สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ ซึง่เป็นองคก์ารทีผ่ลกัดนั
แนวคดิเรื่องการทํางานอย่างมคีวามสุข มกีารศกึษาวจิยัเชงิลกึเพื่อพฒันาแนวคดิ ดําเนินการ
จดัทําตวัแบบองคก์ารแห่งความสุข (Happy Workplace) ถอืว่า เป็นตวัแบบมาตรฐานและเป็นที่
นิยมทํามาใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ตัวแบบองค์การแห่งความสุข (Happy 
Workplace) เป็นกระบวนการพฒันาคนในองคก์ารอยา่งมเีป้าหมายและเปลีย่นแปลงยทุธศาสตร ์
สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ขององค์การ เพื่อให้องค์การมคีวามสามารถและมคีวามพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่การเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยตัวแบบมีการกําหนดลกัษณะความสุข ที่เรยีกว่า 
“ความสขุ 8 ประการ” (Happy 8) เป็นแนวคดิการจดัสมดุลชวีติของมนุษย ์โดยมองความสุขของ
มนุษย์ทัว่ไปว่า มนุษย์มีความสุขจากองค์ประกอบอะไรและจดัการอย่างไร ซึ่งแบ่งการมอง
ความสุขเป็น 3 สว่น คอื ความสุขของตวัเรา ความสุขของครอบครวั ความสุขขององคก์ารและ
สงัคม (แผนงานสขุภาวะองคก์รภาคเอกชน, 2552: 15) ดงัองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  
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ตารางท่ี 2.1  ตารางแสดงปจัจยัการเกดิความสขุ “ความสขุ 8 ประการ” (Happy 8) 
 

 

 “ความสุข 8 ประการ” เป็นแนวทางสร้างและบรหิารจดัการให้ชีวิตมคีวามสุข โดย
เปลีย่นมุมมองมุ่งเน้นการเกดิทศันคตเิชงิบวกในการดําเนินชวีติ เกดิความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
สร้างความสมดุลทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกาย สุขภาพใจและการทํางาน มุ่งเน้นให้เกิด
ศกัยภาพและประสทิธภิาพในองค์การตลอดจนถึงสงัคม  นอกจากน้ี ส่งเสรมิคุณธรรมและคุณค่า
ภายในจติใจใหด้ขีึน้ เป็นการเหน็ถงึความสําคญัของการเป็นองคก์ารแห่งความสุขและสรา้ง
ความสขุกบัคนทุกเพศทุกวยัอกีดว้ย 

ดว้ยเหตุผลและแนวคดิขา้งตน้ เป็นปจัจยัสาํคญัใหส้าํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
สรา้งเสรมิสุขภาพ มุง่ส่งเสรมิและสนบัสนุนหน่วยงานทีม่คีวามสนใจและมคีวามตอ้งการพฒันา
ต่อยอดการสรา้งสุขใหเ้กดิขึน้ในสงัคมอย่างยัง่ยนื ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งเครื่องมอืวดั การสรา้ง
โมเดลพฒันาความสุข ตลอดจนการวจิยักึง่ทดลองเพื่อเป็นองคก์ารต้นแบบ ซึ่งจากการคน้ควา้
และศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบังานวจิยัภายใต้การสนับสนุนของสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ  พบ งานวิจยัเกี่ยวกบัเรื่องเครื่องมอืการวดัความสุขระดบับุคคล หรอื การวดั
ความสุขดว้ยตนเอง มชีื่อภาษาองักฤษว่า HAPPINOMETER เป็นนวตักรรมการวดัคุณภาพ
ชวีติและความสุขดา้นสงัคมศาสตร ์โดยนําดชันีแต่ละมติขิองความสุขในการทํางานมารวมรวบ 
สร้างเป็นขอ้คําถามและสะท้อนกลบัเป็นผลคะแนนความสุขรายบุคคลและองค์การ สามารถ
นําไปพิจารณาหาความจําเป็นและเสริมสร้างความสุขให้กับคนในองค์การอย่างเหมาะสม 
ก่อใหเ้กดิความสขุอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื  

เครื่องมอืวดัความสุขระดบับุคคล หรอื HAPPINOMETER (ศรินินัท ์กติตสิุขสถติ, และ
คณะ 2555: 5) จดัทําศกึษาและวจิยัโดยสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล 
ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส .) เครื่องมอืมี
ความสอดคลอ้งและใกลเ้คยีงกบัมติ ิ“ความสุข 8 ประการ” (Happy 8) ของ สสส. ค่อนขา้งมาก 
เครื่องมอืวดัความสุขดว้ยตนเอง หรอื HAPPINOMETER มปีระเดน็และความน่าสนใจเพิม่เตมิ
จาก Happy 8 เลก็น้อย เพื่อใหเ้กดิภาพของความสุขระดบับุคคลทีช่ดัเจนและครอบคลุมใน
รายละเอยีดมากขึน้ ซึง่เน้นทีเ่รือ่งความสขุในการทาํงานเป็นสาํคญัในมติสิดุทา้ย   

ความสขุของตวัเรา ความสขุของครอบครวั ความสขุขององคก์าร            
และสงัคม 

Happy Body      สขุภาพด ี
Happy Heart      มน้ํีาใจงาม  
Happy Relax     ไดผ้อ่นคลาย 
Happy Brain      หาความรู ้
Happy Soul       มุ่งคุณธรรม                          
Happy Money    จดัการรายรบัรายจา่ย    

Happy Family 
ครอบครวัสขุสนัต ์

Happy  Society   
สงัคมน่าอยู ่ 
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“การวดัความสุขดว้ยตนเอง” หรอื HAPPINOMETER ศรินินัท ์กติตสิุขสถติ และ คณะ
(2555) อธบิายถึงเครื่องมอืวดัความสุขในการทํางานว่า มอีงค์ประกอบสําคญัความสุข 9 มติ ิ
ดงัน้ี 

1) Happy Body (สุขภาพด)ี หมายถงึ การมสีุขภาพกายและใจทีด่คีอื การเป็น
คนทีรู่จ้กั ใชช้วีติ รูจ้กักนิ รูจ้กันอนทีเ่หมาะสม มรีา่งกายแขง็แรง สมสว่น มพีฤตกิรรมการบรโิภค
ทีด่แีละเหมาะสม มคีวามพงึพอใจสขุภาวะทางกายของตนเอง 

2) Happy Relax (ผอ่นคลายด)ี หมายถงึ การรูจ้กัผอ่นคลายคอื ตอ้งรูจ้กัปล่อย
วาง ดาํเนินชวีติดว้ยทางสายกลาง ไมต่งึเกนิไป ไมห่ยอ่ยเกนิไป เป็นบุคคลทีส่ามารถบรหิารเวลาใน
แต่ละวนัเพื่อการพกัผ่อนไดอ้ย่างมคีุณภาพ พอใจกบัการบรหิารจดัการปญัหาของตนเอง และทํา
ชวีติใหง้า่ย 

3) Happy Heart (น้ําใจด)ี หมายถงึ การมน้ํีาใจงามคอื เป็นผูรู้จ้กัใหส้่งมอบ
ความปรารถนาแก่ผูอ้ื่น เป็นผูใ้หท้ีด่ ี ใหด้ว้ยความบรสิุทธิใ์จ จากนัน้จะไดร้บัสิง่ดีๆ ตอบแทน เป็น
บุคคลทีม่จีติสาธารณะ มสีว่นรว่มในการสรา้งประโยชน์ใหก้บัสว่นรวม และมเีมตตากบัคนรอบขา้ง 

4) Happy Soul (จติวญิญาณด)ี หมายถงึ การมจีติวญิญาณทีด่คีอื การรูจ้กัทาง
แหง่ความสงบ มศีลีธรรม จรยิธรรมในการดาํรงชวีติและมศีรทัธาในศาสนาทีต่นนบัถอื เป็นบุคคล
ทีรู่แ้พรู้ช้นะ รูจ้กัให ้และมคีวามกตญัญรููคุ้ณ 

5) Happy Family (ครอบครวัด)ี หมายถงึ การมคีรอบครวัทีด่แีละอบอุ่น สมาชกิ
ในครอบครวัมคีวามรกัและใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั มคีวามมัน่คง เอือ้เฟ้ือต่อกนั รูส้กึผกูพนั เชื่อใจ 
มัน่ใจและอุน่ใจกบับุคคลในครอบครวัของตนเอง 

6) Happy Society (สงัคมด)ี หมายถงึ การดํารงอยู่ในสงัคมทีด่ ีการทีบุ่คคลมี
ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพือ่นบา้น ชุมชน สงัคมโดยรอบมคีวามรกัและสามคัคกีนั เอือ้เฟ้ือแบ่งปนั ไม่
ทาํใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น ไมเ่อาเปรยีบผูค้นรอบขา้ง ไมท่าํใหส้งัคมเสื่อถอย ตลอดจนมสีภาพแวดลอ้ม
ทีด่ ีสงบสขุ 

7) Happy Brain (ใฝรู่ด้)ี หมายถงึ การมสีมองทีส่ดใสคอื การรูจ้กัพฒันาสมอง 
พฒันาตนเองตลอดเวลา มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญไปสู่การเป็นมอือาชีพ ด้วยการมคีวามรู้ มี
การศึกษาและตื่นตวักระตือรอืร้นในการเรยีนรู้สิง่ใหม่ๆ เพื่อปรบัตวัให้เท่าทนั ตัง้รบัการ
เปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลาและพอใจทีจ่ะแสดงความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

8) Happy Money (สุขภาพเงนิด)ี หมายถงึ การรูจ้กัจดัการบรหิารการเงนิอยา่ง
เหมาะสม คอื รูจ้กัประมาณตนในการใชจ้่าย เป็นหน้ีทีค่วรเป็น รูว้่าสิง่ใดควรใชจ้่าย สิง่ใดเป็นสิง่
ฟุม่เฟือย อยูบ่นพืน้ฐานของความพอเพยีง และมคีวามสามารถและพงึพอใจในการบรหิารจดัการ
ระบบการรบั จา่ย และออมเงนิแต่ละเดอืน 

9) Happy Work Life (การงานด)ี หมายถงึ การมชีวีติการทาํงานทีด่ ีมสีวสัดกิาร
ในการทาํงานทีเ่หมาะสมและปลอดภยั ตลอดจนการใหโ้อกาสในการทาํงานและเรยีนรู ้เป็นบุคคล
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ทีม่คีวามสบายใจในทีท่าํงาน มคีวามรกั ความผกูพนัและความภาคภูมใิจในองคก์าร มคีวามมัน่ใจ
ในอาชพีรายได ้และมคีวามพงึพอใจกบัความกา้วหน้าของตนเองในองคก์าร  

จากเหตุผล การประมวลเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัสามารถสรุปสาระสําคญั 
แนวทางตลอดจนปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสขุในการทาํงานวา่ การเกดิความสุข ไมว่่าจะเป็น ความสุข 
ในการทํางานหรอืความสุขโดยทัว่ไป ส่วนใหญ่เน้นบุคคลเป็นสําคญั การเกดิความรูส้กึเชงิบวก
นําไปสู่ความสุขนัน้ มกัมปีจัจยัภายนอกสนบัสนุนการเกดิความสุขดว้ย เช่น ภาวะผูนํ้า การจดัการ
สวสัดกิาร ลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้ม เพือ่นรว่มงาน การเมอืง วฒันธรรมและสงัคม  

ดงันัน้ ผูว้จิยัมุ่งศกึษาปจัจยัหรอืตวัแปรอสิระทีเ่ชื่อมโยงกบัแนวคดิความสุขในการทํางาน             
ตามแนวคดิเครื่องมอื HAPPINOMETER ซึ่งเป็นปจัจยัปลายทางหรอืตวัแปรตามทีส่ะทอ้นใหเ้หน็
ความสุขในการทํางานทีค่วามเหมาะสมและชดัเจน สอดคล้องกบัการศกึษาครัง้น้ี ตามมติ ิ9 ประการ 
ไดแ้ก่ สุขภาพด ี(Happy Body) ผอ่นคลายด ี(Happy Relax)  น้ําใจด ี (Happy Heart)  มคีุณธรรมด ี
(Happy Soul)  ครอบครวัด ี  (Happy Family)  สงัคมด ี(Happy Society) ใฝรู่ด้ ี (Happy Brain)  
การเงนิด ี(Happy Money) และ การงานด ี(Happy Work  Life) เพื่อนําไปสูก่ารวจิยัทีส่มัฤทธิผ์ล 
และผูว้จิยัขอนิยามชื่อเครื่องมอืจาก “การวดัความสุขดว้ยตนเอง” หรอื  HAPPINOMETER เป็น
เครือ่งมอืวดัความสขุในการทาํงาน เพือ่สรา้งเขา้ใจตรงกบัการวจิยัครัง้น้ี  

ด้วยเหตุผลทัง้หมดน้ี ผู้วิจยัคาดหวงัว่า ความสุขในการทํางานมปีระโยชน์และสามารถ
ส่งเสรมิประสทิธภิาพทํางานของพนักงานและประสทิธผิลขององคก์ารได ้ ซึ่งการทีจ่ะเกดิความสุข
ในการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืนัน้ บรบิทต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อการทํางานตอ้งไดร้บัการจดัการที่
เหมาะสม การนํารปูแบบการจดัการความสุขทีเ่กีย่วเน่ืองมาพฒันาสรา้งความสุขในการทาํงานของ
พนกังานภายใตก้ารนําของผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพจงึมคีวามสาํคญัและเป็นปจัจยัทีน่่าสนใจไมน้่อย 

 
2.2  แนวคิดการจดัการความสขุแบบ เป็น-อยู่-คือ   
   

จุฑามาศ แกว้พจิติร, และคณะ (2554: 61-63) เสนอ แนวคดิการจดัการความสุขแบบ 
เป็น-อยู-่คอื หรอื โมเดลความสขุ “เป็น-อยู-่คอื” โดยอธบิายวา่ เป็นการมองความสุขผา่นมุมมอง
ของนกัพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ซึง่ทาํหน้าทีจ่ดัการความสุขในองคก์าร (Happy Management) 
รปูแบบการจดัการความสขุเกดิจากการสงัเคราะหข์อ้มลู บทสมัภาษณ์ ผา่นการวจิยัคุณภาพเชงิ
ลกึ ศกึษาวธิกีารสรา้งความสขุในองคก์ารจากตวัอยา่งจาํนวน 103 องคก์ารในโครงการถอดรหสั 
100 องค์การหลากสุข ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิ
สุขภาพ (สสส.) ร่วมกบัสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ ภายใตแ้นวคดิการจดัการความสุข
แบบ เป็น-อยู-่คอื แสดงถงึความเชื่อพืน้ฐาน 2 ประการในการจดัการความสุข ทีส่ามารถนํามาสู่
คุณภาพชวีติทีด่ตีลอดจนการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามสขุ ไดแ้ก่ 
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เป็น

คืออยู่

เป็นตวัตนท่ีแท้จริง เป็นสขุทางใจ 

เป็นคนได้เตม็ศกัยภาพและเป็นคน

ท่ีครอบครัว สงัคมชมุชนพอใจ 

1)  บุคคลมคีวามสขุในการทาํงานประกอบดว้ย 3 สว่น คอื บุคคลทาํงานตรงตาม
จรติของตนเองหรอืระหว่างการทํางาน บุคคลนัน้ไดแ้สดงความเป็นตวัของตวัเอง และอยู่ในที่
ทํางานที่สามารถเติมเต็มความต้องการ สนับสนุนให้บุคคลได้แสดงความรู้ ความสามารถ 
ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง โดยมีผลงานและเป็นที่ต้องการของเพื่อนร่วมงานและ
องคก์าร   

2)  การ เป็น-อยู่-คอื ที่สามารถสร้างความสุขได้ ต้อง ไม่ใช่ เป็น-อยู่-คือ ของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่ตอ้ง เป็น-อยู-่คอื สมดุลระหว่าง 3 สว่น ประกอบดว้ย พนกังาน ครอบครวั 
และองคก์าร  

จากเงือ่นไขและแนวคดิพืน้ฐาน แสดงใหเ้หน็วา่ การจดัการความสุขแบบ เป็น-อยู-่คอื มี
ลกัษณะเป็นโมเดลการจดัการความสุข เน้นการสรา้งความสมดุลรอบดา้น ไม่ว่าจะเป็นบุคคล 
ครอบครวัและองค์การเพื่อใหเ้กิดความสุขในชวีติและการทํางานอย่างยัง่ยนื โดยการจดัการ
ความสขุแบบเป็น-อยู-่คอื มแีนวคดิสาํคญั 3 ประการ ดงัน้ี 

 
2.2.1  ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความสขุในการทาํงาน  
หมายถงึ การระบุอตัลกัษณ์กําหนด การ “เป็น-อยู่-คอื” ของบุคคล ในทีน้ี่ คอื ลกัษณะ

ความเป็นอยู่ ตลอดจนความสามารถของบุคคลในการสรา้งความสุขและไดร้บัความสุขในการ
ทาํงาน 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2  ความสมัพนัธข์องการ “เป็น-อยู-่คอื” ของ จุฑามาศ แกว้พจิติร  
แหล่งท่ีมา:  จุฑามาศ แกว้พจิติร และคณะ, 2554: 69. 

 

คือผลงานขององค์การ              

คือความหวงัขององค์การและ    

คือภาพลกัษณ์ขององค์การ 

อยู่ดีกินดี อยู่อย่างมี Passion 

อยู่ในองค์การท่ีดี มีผู้ นํา และ

เพ่ือนร่วมงานดี อยู่ในตําแหน่ง

และอาชีพท่ีเหมาะสมและเป็นท่ี

ยอมรับ 
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 การศกึษาการจดัการความสุขแบบ เป็น-อยู่-คอื หรอืโมเดล “เป็น-อยู่-คอื” (จุฑามาศ 
แกว้พจิติร และคณะ, 2554: 69) เมื่อพจิารณาองคป์ระกอบทัง้หมด พบคาํ 3 คํา ไดแ้ก่ คาํว่า 
“เป็น” “อยู่” และ “คอื” ผูว้จิยั และ คณะ สรรหาคําเพื่อนํามาอธบิายแนวคดิและรายละเอยีดของ
โมเดลสรา้งความเขา้ใจ ตลอดจนการสื่อความหมายทีช่ดัเจนเชื่อมโยงถงึความสุขในการทาํงาน
มากขึน้คําว่า “เป็น” “อยู”่ และ “คอื” เป็นคําไทยทีม่คีวามสอดคลอ้งและเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจําวนั
ของคนเรา โดยเฉพาะความหมายของแต่ละคํามีความชดัเจนและครอบคลุมตามแนวคิดที่
กําหนด โดยคําแรก คําว่า “เป็น” ความหมายตามราชบณัฑติยสถาน (ราชบณัฑติสถาน, 2542: 
706-707) นิยามความหมายของคาํว่า “เป็น” หมายถงึ สามารถ, ได ้ เช่น เตน้เป็น ราํเป็น เป็นตน้ 
สาํหรบัคําว่า “อยู่” เป็นคําไทยแท ้อธบิายว่า “อยู่” เป็นคํากรยิา หมายถงึ พกั อาศยั และคําว่า 
“คอื” เป็นคาํกรยิา หมายถงึ เป็น เชน่ โลก คอืดาวดวงหน่ึง. (ราชบณัฑติยสถาน, 2542: 252, 1334)   

จากความหมายของคําทัง้สามคํา ตามความหมายเดิม พบว่า ทัง้สามคําเป็นคําที่มี
ความหมายพอ้งกนั หมายถงึ สามารถ เช่นเดยีวกบัภาษาองักฤษตามรากศพัท ์คาํว่า “ Is Am 
Are” ซึง่มาจาก Verb to be เป็นคาํกรยิาช่วยในการแสดงการกระทาํบางอยา่งหรอืบ่งบอกอตั
ลกัษณ์บางประการได ้ดว้ยเหตุผลและความหมายดงักล่าว ผนวกกบัหลกัการและแนวคดิของ
การจดัการความสขุแบบ เป็น-อยู-่คอื คาํวา่ “เป็น” หมายถงึ การเป็นคนทีม่ตีวัตน มงีานตรงจรติ
ของตนเอง มคีวามรูค้วามสามารถ สง่ผลใหเ้กดิความสขุในการทาํงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัรากศพัท์
เดมิ “เป็น” หมายถงึ สามารถ เพราะ การเป็นคนรปูแบบ “เป็น” สิง่สาํคญัคอื ตอ้งประกอบดว้ย
ความสามารถเป็นทีต่ ัง้ สาํหรบั คาํว่า “อยู”่ จากแนวคดิของการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู-่คอื 
ใหค้วามหมายชดัเจนในประเดน็เกีย่วกบัการอาศยัและพึง่พงึ  

ดงันัน้ “อยู่” หมายถงึ ผูท้ีด่ํารงตนอย่างมคีวามหวงั มชีวีติและอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้ม 
ที่ด ีไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรอืในชวีติประจําวนัทัว่ไป ตลอดจนมคีุณภาพชวีติที่ดใีนทุกปจัจยั 
และสุดทา้ย คําว่า “คอื” จากหลกัการและแนวคดิของการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื ให้
นิยามความหมายว่า หมายถงึ การเป็นตวัแทนขององคก์ารก่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์และสิง่ทีด่กีบั
องคก์ารและบุคคลนัน้  

ดงันัน้ ถ้าบุคคลฝึกตนให้มคีวามสุขในทํางาน สามารถทําให้บุคคลนัน้ มพีฒันาการ                 
ทัง้ชีวิตส่วนตัวและสังคมส่วนรวมในทิศทางที่ดีเช่นกัน ด้วยเหตุน้ี ทําให้เห็นว่าการม ี                    
เป็น-อยู่-คือ อย่างเหมาะสม จึงมคีวามสําคญัและจําเป็นในการสร้างความสุขในการทํางาน                   
โดยการจดัการความสขุแบบ เป็น-อยู-่คอื มอีงคป์ระกอบตามประเดน็ 3 คาํหลกั ดงัต่อไปน้ี  

2.2.1.1 เป็น ความหมายของคาํว่า เป็น ในกรณีการจดัการความสุขแบบ เป็น-
อยู่-คอื หมายถงึ การเป็นคนทีม่ตีวัตน มงีานตรงจรติของตนเอง  มคีวามรูค้วามสามารถส่งผล
ใหเ้กดิความสุขในการทํางาน เมื่อไดร้บัการจดัการความสุขประกอบดว้ย เป็นตวัตนที่แทจ้รงิ 
เป็นสุขทางใจ เป็นคนไดเ้ต็มศกัยภาพและเป็นคนที่ครอบครวั สงัคมชุมชนพอใจ โดยแยก
ออกเป็นองคป์ระกอบ คอื 
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1) เป็นตวัตนทีแ่ทจ้รงิ คอื การเป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะจรติตรงกบังาน
และมคีวามรกัในงานทีท่าํ (จุฑามาศ แกว้พจิติร และคณะ, 2554: 70) ในทีน้ี่ หมายถงึ การมี
งานทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะนิสยัของตนเอง สามารถทํางานไดอ้ย่างสบายใจ จนทําใหเ้กดิความ
รกัในวชิาชพีทีท่ํา สามารถนําไปสู่ความสาํเรจ็ในการทํางานได ้ ความหมายตามรากศพัทข์อง
ราชบณัฑติสถาน คาํวา่ จรติ (จะหฺรดิ) น. หมายถงึ ความประพฤต,ิ กริยิาหรอือาการ, เช่น พุทธ
จรติ เสยีจรติ ซึง่ตามพฤตกิรรมในทางปฏบิตั ิคาํว่า จรติ สามารถอธบิายไดว้่า เป็นลกัษณะของ
จิตหรืออุปนิสยัและกิริยาอนัเป็นพื้นฐานของแต่ละคน เมื่อนํามารวมกับคําว่า “ตัวตน” ซึ่ง
ประกอบดว้ยรา่งกาย ความคดิ และจติใจคอื สิง่ทีแ่สดงความเป็นตวัตนของเรา (โอโช, 2555: 32) 
เหตุผลและนิยามเหล่าน้ี เป็นการช่วยสรา้งความเขา้ใจและสนับสนุนโครงสรา้งแนวคดิของการ
จดัการความสุขแบบ เป็น-อยู่-คอื  ดว้ยเหตุน้ีจงึสามารถสรุปว่า “เป็นตวัตนทีแ่ทจ้รงิ” หมายถงึ 
การเป็นคนที่มอุีปนิสยัและพฤติกรรมทางกายและใจพืน้ฐานสอดคล้องกบังานที่ทํา รกัในงาน
ของตนเอง ดาํเนินกจิการงานต่างๆจนเกดิความสขุในการทาํงานได ้

2) เป็นสุขทางใจ คอื การเป็นบุคคลที่มคีวามกระตอืรอืรน้ที่จะมา
ทาํงาน รูส้กึอบอุ่นเมื่ออยูก่บัหวัหน้า รูส้กึสนุกเมื่ออยูก่บัเพื่อนรว่มงาน มคีวามสุขภาคภูมใิจใน
องคก์าร นอกจากน้ี การเป็นสุขทางใจตอ้งแสดงหรอืสรา้งจากความรูส้กึภายในหรอืทีภ่าษาองักฤษ
เรยีกว่า Passion (ความรกัและอยากทาํงาน) พุทธทาสภกิข ุกล่าวว่า การแสวงหาความสาํราญ
ทางฝา่ยกาย เป็นตน้เหตุแหง่สงคราม การแสวงหาความสาํราญทางฝา่ยจติ เป็นเหตุแหง่สนัตภิาพ 
ถา้โลกยงับูชาลทัธวิตัถุนิยม มวัแสวงแต่ความสาํราญทางกายอยา่งเดยีว อยู่เพยีงใด กไ็มม่หีวงั
ในสนัตภิาพ แมจ้ะเปิดสภาสนันิบาตชาตเิพื่อสนัตภิาพขึน้อกีสกั 10 สนันิบาตกต็ามฯ จากคํา
กล่าวขา้งตน้ การเป็นทุกทางใจคอื การสามารถสรา้งความสุขจากมุมมองภายในอย่างยัง่ยนืซึง่
เกดิขึน้มากกวา่ความสขุทีไ่ดจ้ากวตัถุหรอืปจัจยัภายนอกเป็นสาํคญั เมือ่เป็นสขุทางใจ การไดม้า
ซึง่ความอบอุ่น เกดิความกระตอืรอืรน้ สนุกในการทาํงาน มคีวามภาคภูมใิจเป็นสิง่ทีเ่กดิตามมา 
สิง่เหล่าน้ีปรากฏขึน้อยา่งถาวร เมือ่เราพบความอบอุน่และสขุจากภายใน 

3) เป็นคนไดเ้ตม็ศกัยภาพ คอื การเป็นบุคคลทีไ่ดท้ํางานทีร่กั ไดใ้ช้
ความรู ้ความสามารถในการทาํงาน ในทีน้ี่ คอื ศกัยภาพ ตรงกบัคาํภาษาองักฤษว่า potentiality  
ซึง่เป็นคาํทีป่ระกอบดว้ยคาํวา่ ศกัย (อา่นวา่ สกั-กะ-ยะ)  ฉบบัราชบณัฑติสถาน หมายถงึ อาจ หรอื
สามารถ และภาพ หมายถงึ ภาวะ หรอืความม ีความเป็น เมื่อรวมกนั คําว่า ศกัยภาพ หมายถงึ 
พลงัหรือคุณสมบัติที่แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ สามารถพฒันาให้ปรากฏเป็นที่ประจกัษ์ได้ คนที่มี
ศกัยภาพ  คอื  คนทีม่คีวามสามารถซ่อนอยู่ภายใน หากไดร้บัการสนับสนุน ส่งเสรมิอย่างเตม็ที่
และถูกทางความสามารถที่สูงสุดจะปรากฏขึน้ ดงันัน้ เป็นคนไดเ้ต็มศกัยภาพ จงึหมายถงึการ
เป็นคนทีม่คีวามสามารถภายในทีซ่่อนเรน้อยู ่สามารถดงึความสามารถนัน้ออกมาใชอ้ยา่งเตม็ที ่
เมื่อมกีารการทํางาน บุคคลนัน้สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานอย่างสุดความ 
สามารถของตนเอง เกดิประสทิธภิาพในการทํางานและความสุขในการทํางานไดด้มีากกว่าการ
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ทาํงานทีไ่ม่ไดใ้ชท้กัษะความชาํนาญตามทีป่ระสงค ์ นอกจากน้ียงัเป็นคนทีเ่กดิความสุขในการ
ทาํงานจากการมคีวามรูแ้ละใชค้วามรูใ้นการประกอบอาชพีอยา่งแทจ้รงิ 

4) เป็นคนที่ครอบครวั สงัคม ชุมชนพอใจ คอื การเป็นบุคคลที่มี
สุขภาพกายและใจที่ดี มีความรบัผดิชอบต่อตนเองและครอบครวั อยู่ในศีลธรรม จารตีและ
กฎหมาย ในที่น้ี หมายถงึ  บุคคลที่มสีมบูรณ์ทัง้กายและใจเต็มไปดว้ยมุมมองที่สอดคล้องกบั
สงัคมและชุมชนทีต่นเองดาํรงอยู ่ไมก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นต่อสว่นรวม มกีารช่วยเหลอืชุมชน
ทีอ่ยูอ่าศยัอยา่งต่อเน่ืองและผกูพนั ดงังานวจิยั World Happiness Report ของ Helliwell                 
et al., 2012: 3-161) ทีส่นบัสนุนและกล่าววา่การมคีวามสมัพนัธท์ีด่คีรอบครวัช่วยใหบุ้คคลนัน้มี
ความสุข ประสบความสาํเรจ็ในชวีติและมคีุณภาพชวีติทีด่มีากกว่าคนทีค่รอบครวัแตกแยกหรอื
หย่ารา้ง ดว้ยเหตุน้ี การเป็นคนในลกัษณะทีค่รอบครวั สงัคม ชุมชนพอใจ บุคคลนัน้ต้องอยู่บน
พืน้ฐานการใชช้วีติทีพ่อด ีหรอืพอเพยีงประกอบดว้ย การเป็นคนทีค่รอบครวั สงัคม ชุมชนพอใจ 
ตามแนวคดิการจดัการความสุขแบบเป็น อยู่ คอื หมายถึง ไม่ว่าจะอยู่ในลกัษณะครอบครวั
รูปแบบใดต้องมคีวามพอใจในสิง่ที่ตวัเป็นดําเนินชวีติ ไม่สร้างให้เกิดปญัหาสงัคมตามมาใน
อนาคต 

2.2.1.2 อยู่  ความหมายของคําว่า อยู่ กรณีการจดัการความสุขแบบ เป็น-อยู่-
คอื  “อยู”่ ในทีน้ี่ คอื การอาศยัและดาํเนินชวีติในสภาวะแวดลอ้มทีท่าํงานและทีอ่ยูอ่าศยั อยูเ่ป็น
กจิวตัร  โดยประกอบดว้ย อยู่ดกีนิด ีอยู่อย่างม ีPassion อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ทาํงานอยูใ่นองคก์ารทีด่ ีมผีูนํ้าและเพือ่นรว่มงานด ีอยูใ่นตําแหน่งและอาชพีทีเ่หมาะสมและเป็น
ทีย่อมรบั 

1) อยู่ดกีนิด ี ตามความหมายคําศพัทภ์าษาองักฤษ คอื คําว่า Well-
Being หมายถงึ การทีบุ่คคลปราศจากการขาดแคลนปจัจยัพืน้ฐาน เช่น อาหาร เครื่องนุ่มหม่ ที่
อยู่อาศยั ยารกัษาโรคและพอใจในสิง่ทีต่นม ี ไมว่่าสิง่นัน้เป็นปจัจยัภายนอก หรอืเกดิจากจติใจ
ภายใน Stanford Encyclopedia of Philosophy (จากเวบ็ไซต์ http://plato.stanford.edu/ 
entries/well-being/) ใหมุ้มมองเกีย่วกบัการอยู่ดกีนิด ีมกัอธบิายถงึสิง่ทีส่ามารถเป็นเครื่องมอื
และมคีุณประโยชน์กบัมนุษย ์ซึ่งคําถามเรื่องความอยู่ดกีนิด ีประกอบดว้ยเรื่องของความสนใจ
อนัเป็นอิสระของบุคคลและสิง่นัน้ต้องดํารงอยู่ในศีลธรรม โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกบัวตัถุนิยม 
นอกจากน้ี ส่วนใหญ่เรื่อง “การอยู่ดกีินด”ี นิยมใช้เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพ ภายหลงัแนวคดิและ
มุมมองปรชัญาเกี่ยวกบัเรื่องน้ีกวา้งขวางขึน้ จงึเน้นใหค้วามสําคญัเกี่ยวขอ้งกบัวธิกีารที่ทําให้
ชวีติของบุคคลดยีิง่ขึน้ ซึ่งบุคคลที่อยู่ดกีนิดนีัน้ สุขภาพถอืว่าส่วนประกอบสําคญั แต่ไม่ใช่
สาระสาํคญัทัง้หมด ความสมัพนัธต่์อการเป็นอยูท่ีด่แีละความสนใจของบุคคลและบุคคลอื่นๆ มี
คุณคา่และสง่ผลต่อความอยูด่กีนิดทีัง้สิน้ ดงันัน้ จากแนวคดิการจดัการความสขุแบบเป็น-อยู-่คอื 
หมายถงึ การทีบุ่คคลหน่ึงทีม่คีวามเป็นอยูท่ีด่ ีไดร้บัคา่ตอบแทน สวสัดกิารและ มคีวามมัน่คงใน
การทาํงานทีด่แีละเหมาะสม อกีทัง้ไดร้บัโอกาสต่างๆ เพือ่พฒันาตนเอง 
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2) อยูอ่ยา่งม ีPassion คอื เป็นบุคคลทีร่กังาน องคก์าร เพื่อนรว่มงาน 
หวัหน้าและผูนํ้าองคก์าร มคีวามรูส้กึว่างานมคีุณค่า ทา้ทาย และมคีวามรูส้กึเป็นเจา้ของงาน มี
เป้าหมายรว่มกบัองคก์าร  มคีวามพยายามในการทาํงานและสว่นรว่มกจิกรรมต่างๆ  Passion 
หรอืทีเ่รยีกว่า ความรกัและอยากทาํงาน อธบิายในหนงัสอื Big Question (Marinoff อา้งถงึใน 
ดาวใจ ศรลมัพ,์ 2555: 47) กล่าวว่า ความมุง่มัน่และความปรารถนา (Passion) เป็นพลงัสาํคญั
ทีช่่วยขบัเคลื่อนบุคคลในการทําสิง่ต่างๆ โดยทุกคนสามารถเปลี่ยนแรงปรารถนาเพื่อใชอ้ย่าง
เหมาะสมในการดําเนินชวีติและกจิกรรมต่างๆไดบ้รรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ จากความหมายและ
แนวคดิ ทาํใหเ้หน็ว่า เมื่อเกดิเป็นสุขทางใจ การทาํงานหรอืดําเนินชวีติลําดบัต่อมากด็ตีามดว้ย
เช่นกนั ทาํใหเ้กดิการอยูอ่ยา่งม ีPassion โดยในนิยามความหมายตามการจดัการความสุขแบบ 
เป็น-อยู-่คอื เน้นไปทีก่ารกระทาํใหเ้กดิความสนุกในงานออกมาเป็นรปูธรรมมากขึน้ 

3) อยู่ในสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการทํางาน  ในที่น้ี หมายถงึ บุคคลที่
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินทาง มีการเดินทางสะดวก มีความปลอดภยั สถานที่
ทํางานมสีิ่งอํานวยความสะดวกเพยีงพอ มีระบบงานที่ดี สถานที่ทํางานน่าอยู่ มีวฒันธรรม
องคก์ารแบบพึง่พาและเน้นผลงานรวมถงึปลอดอบายมุข  นอกจากน้ี การมสีภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานเชงิกายภาพทีด่มีคีวามสาํคญัมากต่อการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ เพราะ ถา้ลกัษณะ
ทางกายภาพที่บุคคลต้องเผชญิในการทํางาน เช่น เสยีงทีด่งัมากจากเครื่องจกัร อุณหภูมทิีสู่ง
มากในสถานทีท่ํางาน หรอืสารเคมทีีเ่ป็นพษิในวตัถุดบิของการผลติ อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อ
สุขภาพอนามยัของพนักงานได ้ตลอดจนเกดิความเครยีดในการทํางาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพ
และความสุขในการทํางาน  นอกจากน้ี มแีนวคดิสนับสนุนการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม สรา้ง
บรรยากาศการทาํงานใหด้ขีึน้ สุขภาพของคนทาํงานกด็ขีึน้ได ้ความสุขกน่็าจะมมีากขึน้ องคก์ร
นัน้สามารถเตบิโตได ้ แข่งขนัได ้เพราะคนมคีวามสุขและสามารถเพิม่ผลผลติใหไ้ดม้ากขึน้ 
(ชาญวทิย ์วสนัตธ์นารตัน์, 2555: 1) 

4) อยู่ในองคก์ารทีด่ ี มผีูนํ้าและเพื่อนร่วมงานด ี หมายถงึ การเป็น
บุคคลทีม่คีวามประทบัใจในนิสยัใจคอของผูนํ้า เช่น ความมน้ํีาใจ มคีุณธรรม และมคีวามเขา้ใจ
ในบทบาทของผูนํ้า เช่น การสรา้งและพฒันาทมีงาน การเป็นแบบอย่างทีด่ ีเป็นต้น เสาวรส  
ประเทอืงชยัศร ี(2552) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างผูนํ้ากบัความสุขในการทาํงาน ผลการศกึษา 
พบว่า ภาวะผูนํ้าแบบอย่างของหวัหน้างานการพยาบาลตามการรบัรูข้องพยาบาลวชิาชพี มี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชน ซึง่จากผลการศกึษา ในการจดัการความสุขใหอ้อกมาอยา่งมปีระสทิธภิาพที่
ดนีัน้ ต้องมหีวัหน้าและการรบัรูเ้กี่ยวกบัผูนํ้าของตนเองที่เหมาะสมดว้ย นอกจากน้ี การอยู่ใน
องคก์ารทีด่ ี มผีูนํ้าและเพื่อนร่วมงานด ี บุคคลต้องมเีพื่อนร่วมงานเอือ้อาทรต่อกนั สามารถ
ปรกึษาปญัหารว่มกนัได ้ตลอดจนตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากองคก์ารทีด่อีกีทางหน่ึง (The Ken 
Blanchard Companies, 2009: 4) อา้งถงึใน มนเสฏฐ ประชาศลิป์ชยั, 2555: 2) ระบุว่า การที่
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พนกังานจะเกดิความมุง่มัน่ทุ่มเท (Passion) ไดน้ัน้ สวสัดภิาพของพนกังาน (Well-Being) ถอื
เป็นปจัจยัพืน้ฐานทีส่าํคญัมาก จงึสามารถนําไปสูก่ารจดัการความสขุทีน่่าพงึพอใจ 

5) อยู่ในตําแหน่งและอาชพีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรบั ในที่น้ี 
หมายถงึ การเป็นบุคคลที่มภีาระหน้าที่ชดัเจน สามารถวางแผน ควบคุมงานไดด้ว้ยตนเอง มี
อสิระในการตดัสนิใจ และมโีอกาสเตบิโตในอาชพี การจะไดร้บัโอกาสในการเตบิโตหรอืมภีาระ
งานที่ชัดเจนนัน้ บุคคลดังกล่าว ต้องมีความรู้ความสามารถในอาชีพหรือสายงานที่ได้รบั
มอบหมายจนสามารถไดร้บัการยอมรบัเป็นอย่างด ีซึง่ตอ้งรกัในงานทีท่ํา หมายถงึ งานทีด่แีละ
เหมาะสม ทางพุทธศาสนา เรียกว่า สัมมาอาชีวะ จากวิกิพีเดีย (ประเทศไทย) รวบรวม
ความหมายและสรุปว่า  หมายถึง การเว้นมจิฉาอาชวีะ อนัได้แก่ การเลี้ยงชพีไม่ชอบ คอืการ
แสวงหาปจัจยัมาบรโิภคที่มชิอบ คือการโกงหรอืหลอกลวง เว้นการประจบสอพลอ การบีบ
บงัคบัขูเ่ขญ็ และการต่อลาภดว้ยลาภ หรอืกค็อืการแสวงหาลาภโดยไมป่ระกอบดว้ยความเพยีร 
กาย ซํ้า  คอืขีเ้กยีจ อยากไดม้าง่ายๆโดยไม่อาศยักําลงัแห่งสตปิญัญาและแรง  (สมัมาวายามะ )
ออยา่งไดม้าก เสยีโลภจนไมช่อบธรรม เชน่ เบยีดเบยีนลกูจา้ง และทาํลายสิง่แวดลอ้ม สงัคม เพื่
ให้น้อย ซึ่งสิง่เหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมและการกระทําที่ไม่เหมาะสมกบัการจดัการความสุขที่มี
ประสทิธภิาพ การมคีวามสุขในการทํางานต้อง ดําเนินงานหรอือยู่ในตําแหน่งหน้าทีก่ารงานที่
ถูกต้อง สุจรติ ไม่สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัตนเองและส่วนร่วม ปจัจยัเหล่าน้ีจะนํามาซึ่งการ
จดัการความสขุทีเ่ป็นแบบแผนและถูกตอ้ง 

2.2.1.3 คือ ประกอบด้วย คือผลงานองค์การ คือความหวงัองค์การ และคือ
ภาพลกัษณ์องคก์าร ในทีน้ี่หมายถงึ การเป็นปลายทางแหง่ความมุง่หวงัในการสรา้งความสุขใน
องคก์ารและการทาํงาน 

1) คอืผลงานองคก์าร หมายถงึ บุคคลทีเ่หน็ความสาํคญัของงาน และ
มองว่างานและบุคลากรในองค์การเป็นส่วนหน่ึงแห่งความสําเร็จขององค์การ สามารถเป็น
ผลงานใหก้บัองคก์ารได ้ทีม่คีวามพยายาม กระตอืรอืรน้เพื่องานประสบความสาํเรจ็และมคีวาม
รบัผดิชอบต่องาน ในทีน้ี่ หมายถงึ การมพีฤตกิรรมเป็นพนกังานทีด่ขีององคก์าร (Organization 
Citizenship Behavior) ซึง่การเป็นพนกังานทีด่ขีององคก์ารนัน้ Organ and Bateman (1991: 
275) หมายถงึ พฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นทางการในการใหค้วามร่วมมอื ใหค้วามช่วยเหลอืและความ
เป็นมติร ซึง่ปรากฏอยูใ่นการปฏบิตังิานในทีต่่างๆ ไมว่า่จะเป็นในโรงงาน หน่วยงานรฐับาลคณะ
ต่างๆ ของมหาวทิยาลยั แต่ไมไ่ดเ้ป็นทีส่งัเกตและถูกระบุไวใ้นหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตัแิต่พฤตกิรรม
เหล่าน้ีเป็นสิง่จําเป็นสําหรบัการดําเนินงานในองค์การ เน่ืองจากหากขาดพฤตกิรรมเหล่าน้ีไป
แล้วระบบต่างๆ ในองค์การจะไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ ด้วยเหตุน้ี สรุปว่า คอืผลงานของ
องคก์าร คอืพฤตกิรรมและการเหน็ความสาํคญัของพนกังานทีก่ระทาํและสนบัสนุนผลประโยชน์
องคก์ารนํามาสูก่ารประสบความสาํเรจ็ของบุคคล 



32 

2) คอืความหวงัองคก์าร คอื เป็นบุคคลทีต่อ้งการของเพื่อนร่วมงาน 
เป็นผูส้รา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  คาํว่า ความหวงั เป็นคาํทีแ่สดงความรูส้กึถงึความตอ้งการและ
ปรารถนาอย่างลึกซึ้งในจิตใจที่ต้องการเห็นความสําเร็จในสิ่งใดสิ่งหน่ึง บริบทน้ี หมายถึง 
ความสาํเรจ็ในภาพรวมขององคก์าร การไดม้าซึง่แนวคดิใหม่ นวตักรรม จากนิยามความหมาย
ของนวตักรรม พจจานุกรมเคมบรดิจ ์(อา้งถงึใน กอ้งเกยีรต ิบูรณศร,ี 2553: 27) อธบิายว่าเป็น
การใชแ้นวคดิใหมห่รอืกระบวนการใหมใ่นการทาํงาน จากนิยามตามแนวคดิการจดัการความสุข
แบบ เป็น-อยู-่คอื สรุปว่าคอื ความหวงัองคก์าร เป็นบุคคลทีต่อ้งสรา้งความหวงัใหก้บัองคก์ารที่
ดไีดค้อื บุคลากรทีเ่ป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีา่ขององคก์ารอยา่งแทจ้รงิ 

3) คอืภาพลกัษณ์องคก์าร คอื เป็นบุคคลทีม่กีรยิามารยาททีเ่หมาะสม 
และเป็นนักสื่อสารองคก์ารทีด่ ี คําว่า เป็นบุคคลทีม่กีรยิามารยาททีเ่หมาะสม ในทีน้ี่หมายถงึ 
การเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณสมบตัิแสดงถึงภาพลกัษณ์ขององค์การ เสมอืนตวัแทนของ
องค์การ เช่น การกรยิามารยาทที่ดขีองพนักงาน แสดงถึงภาพลกัษณ์ที่บุคคลภายนอกมอง
กลบัมายงัองคก์ารผ่านพนักงานเป็นสาํคญั คําว่าภาพลกัษณ์องคก์ารทีด่ ีพชิญา กรรณานุวฒัน์               
(2540: 13) อธบิายว่า สถาบนัใดมภีาพลกัษณ์ทีด่ ีพนักงานขององคก์ารหรอืประชาชนจะ
เลื่อมใสศรทัธา ให้ความไว้วางใจและให้ความร่วมมอืต่อหน่วยงานนัน้ๆก่อให้เกดิการความ
ราบรื่นในการดําเนินงานและความเจรญิกา้วหน้าในองคก์ารนัน้ เมื่อมองกลบักนัจะเหน็ว่า การ
เป็นบุคคลที่เหมาะสมมกีรยิามารยาทที่ดีนัน้ สามารถส่งผลต่อภาพลกัษณ์องค์การได้  และ
องคก์ารกเ็ชน่กนั ถา้มปีระวตักิารดาํเนินงานทีด่ ีแสดงภาพลกัษณ์ในประกอบกจิการทีเ่หมาะสม 
สิ่งเหล่าน้ีสามารถเป็น “คือภาพลกัษณ์ขององค์การ” เช่นกนั ภาพลกัษณ์ขององค์การจาก
มมุมองของคนสว่นใหญ่ เน้นการมกีรยิามารยาททีเ่หมาะสม เช่น การพดูจาแสดงคาํพดูระหว่าง
บุคคลที่เหมาะสม ไม่ใช้ถ้อยคําหยาบคาบต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า 
ตลอดจนลกูคา้ ตอ้งมกีารใชค้าํพดูกรยิาวาจาทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัการบรกิารทีด่ ี นอกจากน้ี 
ตอ้งเป็นคนทีม่กีารสื่อสารทีด่ขีององคก์าร เป็นทีร่กัและประสานงานกบัทุกคนในองคก์ารอยา่งมี
ประสทิธภิาพ มน้ํีาใจ น้ําเสยีง และบุคลกิภาพเหมาะสม มขีอ้มูลพืน้ฐานขององค์การที่ถูกต้อง 
แสดงความรูส้กึทีด่เีชงิบวกอย่างแทจ้รงิต่อองค์การ ในทีน้ี่ หมายถงึความจรงิใจ ทัง้หมดน้ีเป็น
การบ่งบอกถงึภาพลกัษณ์องคก์ารทีด่ไีดม้ากทีสุ่ดและสามารถสรา้งความสุขในองคก์ารไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื 

จากแนวคดิและองคป์ระกอบของ เป็น-อยู-่คอื แสดงใหเ้หน็ความคดิพืน้ฐานของรปูแบบ 
การจดัการความสุขดงักล่าวเป็นอย่างดวี่า เป็น-อยู่-คอื มแีนวทางและสามารถนําองคป์ระกอบ
มาพฒันาใหเ้กดิความสุขทีส่มดุลในทุกดา้นของบุคคล โดยประกอบดว้ยวธิกีารสรา้งความสุขใน
การทาํงานตามประเดน็ทีก่ล่าวมา  
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2.2.2  วิธีการสร้างความ คือ-อยู่-เป็น  
ตามหลกัคดิและแนวทางของการจดัการความสุขแบบ  เป็น -อยู่-คอื การจดัการความสุข

หรอืมคีวามสุขเกดิขึน้ในองคก์ารและการทํางานนัน้  จาํเป็นตอ้งมกีารใหเ้กยีรต ิใหโ้อกาส มกีาร
พฒันาและการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง มคีวามเชื่อมโยงและสอดคลอ้งกนัคอื เมื่อความ  “เป็น-อยู่-

คอื ”เกดิขึน้ การใหโ้อกาส พฒันาและเรยีนรูจ้ะเกดิควบคูด่ว้ย  
2.2.2.1 การใหเ้กยีรตแิละใหโ้อกาส เป็นวธิกีารแสดงการเคารพระหว่างกนัของ

เพื่อนรว่มงานเป็นการสง่เสรมิใหพ้นกังานแสดงศกัยภาพของตนเอง การใหโ้อกาสประกอบดว้ย 
2 สว่น คอื ทศันคตแิละพฤตกิรรม  ดา้นทศันคต ิแสดงการใหเ้กยีรตแิละโอกาส ตอ้งเกดิจากการ

มทีศันคตทิีด่ต่ีอเพื่อนร่วมงาน ซึ่งประกอบดว้ยการเหน็คุณค่าของเพื่อนร่วมงาน เหน็ว่าเพื่อน
รว่มงานมศีกัยภาพ สามารถทาํงานไดห้ลายอยา่งพนกังานเป็นมนุษยท์ีม่คีุณคา่ สามารถพฒันาได ้
นอกจากน้ี ยงัเห็นว่าเพื่อนร่วมงานเป็นเหมือนเพื่อน พี่น้องหรือเป็นสมาชิกในครอบครัว 
สามารถนําไปสู่การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัได ้ ตลอดจนการเขา้ใจเพื่อนร่วมงาน คอื เขา้ใจสิง่ที่
บุคคลนัน้เป็น ซึ่งจะนําไปสู่การยอมรบัและการปรบัตวัเพื่ออยู่ร่วมกนัได้ ด้านของพฤติกรรม 
เน้นการใหค้วามเป็นกนัเองการสือ่สารดว้ย ปิยวาจา การชว่ยเหลอื  ซึง่กนัและกนั การใหโ้อกาส 
และการใหอ้สิระในการทํางาน  ด้านพฤติกรรมที่แสดงถึงการใหค้วามเป็นกนัเองนัน้ เป็นการ
ทําลายช่องว่างระหว่างผูบ้รหิารกบัพนักงานได้เป็นอย่างด ีวธิกีารสร้างความเป็นกนัเอง คอื 
ผู้บริหารต้องพยายามเข้าไปพูดคุยกบัพนักงาน สําหรบัระดบัพนักงาน การร่วมกนัทํางาน 
ร่วมกนัทํากจิกรรม ถอืว่าเป็นการใหค้วามกนัเองซึ่งกนัและกนั สําหรบัดา้นการสื่อสารดว้ยปิย
วาจา เป็นการพูดจากบัเพื่อนร่วมงานอย่างไพเราะและจรงิใจต่อกนั ซึ่งเป็นการช่วยให้การ
ทํางานร่วมกนัมปีระสทิธภิาพ ไม่มคีวามขดัแยง้กนั การช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนักเ็ช่นกนั เป็น
การแสดงน้ําใจต่อเพื่อนรว่มงาน โดยไมต่อ้งรอ้งขอความช่วยเหลอื ถอืแสดงน้ําใจใหแ้ก่กนัอยา่ง
บรสิทุธิใ์จ 

2.2.2.2 การสื่อสารอย่างจรงิใจ เป็นลกัษณะการสื่อสารสองทาง จุดประสงค์
ของการสื่อสาร เพื่อสรา้งความเขา้ใจกบัพนักงานว่า องค์การกําลงัขบัเคลื่อนไปในทศิทางใด 
และเป็นการขอความร่วมมือให้พนักงานมสี่วนร่วมกบัองค์การ   เพื่อการติดตามงานและให้
ขอ้เสนอแนะแก่พนักงานและใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน ตลอดจนถึงการรบัฟงัความต้องการของ
พนกังานอกีดว้ย  การสื่อสารมุ่งความสาํคญัทีค่วามจรงิใจในการสื่อสาร เพื่อตอ้งการใหพ้นกังาน
มคีวามเขา้ใจที่ตรงกนั สอดรบักบัองค์การ และเปิดใจต่อกนั ซึ่งการสื่อสารต้องรบัฟงัผลการ
ป้อนกลบัและความต้องการของพนักงานเป็นสําคญั แสดงความปรารถนาดใีหแ้ก่กนัระหว่าง
พนกังานดว้ยกนัและองคก์าร สิง่น้ีนําไปสูก่ารมคีวามสขุอยา่งยัง่ยนืภายในองคก์าร 

2.2.2.3 การพฒันาและเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง Michalos (2008: 347–366) ศกึษา
เรื่อง Ideas of ‘Education’, ‘Influences’ and ‘Happiness and Literature เป็นเรื่องเกีย่วกบั
แนวคดิของการศกึษา อทิธพิลและความสุข   ศกึษาโดยวธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ ในประเดน็ทีว่่า
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การศกึษามอีทิธพิลต่อความสุขหรอืไม่ ถ้าม ีมากหรอืน้อยเพยีงใด ผลศกึษาสรุปว่า  คําตอบ
ขึน้อยูก่บัการนิยามความหมาย อทิธพิลและการนําเสนอแนวคดิความสุข การวจิยัครัง้น้ี อธบิาย
เพิม่เติมว่า ตวัแปรทัง้สามที่สําคญัขา้งต้นและสิง่หน่ึงที่ควรคาดหวงัอย่างมากคอืคําตอบจาก
คําถามพื้นฐานเป็นสําคญั ด้วยเหตุน้ี จากผลการวจิยัที่เกี่ยวขอ้งและการสรา้งองค์การให้
บุคลากรมคีวามสุขนัน้ เพื่อความสอดคลอ้งกบัโมเดล เป็น-อยู่-คอื และขอบเขตของการพฒันา 
ต้องครอบคลุมทัง้ความรู้และทกัษะที่เกี่ยวข้องกบัการทํางาน รวมถึงทกัษะการดําเนินชีวิต 
ตลอดจนการแก้ปญัหาเรื่องหน้ีสนิ วธิคีดิที่สําคญัของการพฒันาพนักงาน คอื การที่พนักงาน
จดัการเรื่องส่วนตวัไม่ใหก้ระทบต่อการทํางาน ดงันัน้ การพฒันาพนักงานจงึจําเป็นต้องพฒันา
ทัง้เรือ่งงานและเรือ่งสว่นตวัพรอ้มกนั 

 
2.2.3  ผลของการทาํงานอย่างมีความสขุ  
ตามหลกัการของการจดัการความสขุแบบ เป็น-อยู-่คอื สง่ผลใหผู้นํ้าเป็นทีร่กัและศรทัธา 

องค์การมีผลงาน สะท้อนความสุขและครอบครวัของพนักงานได้รบัการดูแลเอาใจใส่ เป็น
แนวคดิปลายทางเมือ่เกดิการจดัการความสขุทีค่รบถว้น 

2.2.3.1 ผูนํ้าเป็นทีร่กัและศรทัธา ในทีน้ี่ หมายถงึ ปลายทางในการเกดิความสุข
ในการทํางานและเป็นองค์การแห่งความสุข ผู้นําย่อมมคีวามสําคญักบัองค์การและบุคลากร
อย่างมาก การมีผู้นําที่ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นต้นแบบที่ดีในการทํางานและดูแลให้ความ
ช่วยเหลือพนักงาน บางคนได้รบัความเคารพเหมือนบิดามารดา เหมือนหวัหน้าครอบครวั 
เหตุผลเหล่าน้ีมคีวามสาํคญัมากต่อการขบัเคลื่อนองคก์ารทีด่ ี (จุฑามาศ แกว้พจิติร และคณะ, 
2554: 101) 

2.2.3.2 องค์การมผีลงาน ตามแนวคิดการจดัการความสุขแบบเป็น -อยู่-คอื 
หมายถึง บุคลากรในองค์การหรือพนักงานสามารถส่งมอบชิ้นงานหรอืงานของตนเองต่อสู่

ภายนอกอย่างมคีุณภาพ  ผลงานสามารถเป็นตวัแทนขององคก์ารและเป็นภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บั
องคก์าร ในทีน้ี่ ไม่ใช่เพยีงผลงานอย่างเดยีวเท่านัน้ บุคลากรมพีฤตกิรรมทีด่ ีถอืว่าเป็นผลงาน
เชน่กนัดว้ย จากแนวคดิน้ีมคีวามสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบอยา่งชดัเจน “คอื” 

2.2.3.3 ครอบครวัไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ ในองค์การที่เกดิความสุขในการ
ทํางาน บุคลากรหรอืพนักงานมกัมคีวามสมดุลในการดําเนินชวีติ คอื ไม่ทํางานหนักจนไม่มี
เวลาใหค้รอบครวั นอกจากน้ี ผลการพฒันาพนกังานทีค่รอบคลุมทัง้เรือ่งงานและการดาํเนินชวีติ 
ทําให้บุคลากรหรอืพนักงานมคีวามรบัผดิชอบตลอดจนใหค้วามสําคญัต่อการดูแลครอบครวั
อยา่งเหมาะสม 

จากองค์ประกอบทัง้หมดและแนวคดิของการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื ที่กล่าวมา 
บุคคลที่มีความสุขในการทํางาน ต้องมีองค์ประกอบของความสุข แบบ เป็น-อยู่-คือ ครบ 
องคป์ระกอบ ซึง่ตอ้งเป็นความสุขทีม่าจากภายในของบุคคลนัน้ และตอ้งมผีลรวม เป็น-อยู-่คอื 
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ในระดบัทีท่ําใหต้นเองมคีวามสุข กล่าวคอื บุคลากรหรอืพนักงานตอ้งมคีวามเป็นตวัของตวัเอง 
อยู่อย่างมคีุณค่า เหตุผลน้ีจะนําใหพ้นักงานเป็นผูม้ศีกัยภาพในการทํางานและเป็นที่ต้องการ
ขององคก์าร โดยการจาํเป็นตอ้งมอีงคป์ระกอบทัง้หมดทีส่มดุลกนั  อาจมรีะดบัไม่เท่ากนัตามแต่
ละบุคคล  เพราะ มนุษย์มคีวามต้องการที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อความสุขตามแต่ช่วงเวลาและ
สถานการณ์ 

ดว้ยเหตุน้ี การประเมนิความสุข จงึเป็นเรื่องไมง่า่ยนกั เน่ืองจากแต่ละบุคคลจะทราบว่า
ตวัเอง มคีวามสุขหรอืไม่  โดยวธิกีารสงัเกตพนักงานมลีกัษณะแบบ “คอื” ซึ่งเป็นปจัจยัสรุป
ปลายทางของการการจดัการความสขุหรอืไม ่ปจัจยัทีท่าํใหพ้นกังาน “คอื”  มาจากผลรวม “เป็น” 
ทีถู่กตอ้งเหมาะสม “อยู”่ และผลรวมของ 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.3  สมการ เป็น-อยู-่คอื 
แหล่งท่ีมา:  จุฑามาศ แกว้พจิติร และคณะ, 2554: 69. 

 
เงือ่นไขตามสมการความตอ้งการ เป็น-อยู-่คอื อธบิายว่า ความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

หรอืสถานการณ์ทีเ่ผชญิ ตลอดจนเวลาดาํเนินการ มผีลต่อการจดัการความสขุและสรา้งความสุข
ทัง้สิ้น ตัวอย่างเช่น สงัเกตจากช่วงแรกเริม่ของการทํางาน พบว่าพนักงานมคีวามต้องการ 
 “เป็น   ”มาก กว่าปจัจยัอื่น แต่หลงัจากเขา้มาทาํงานหรอืมอีายุมากขึน้ความตอ้งการ  “อยู่  ”จะเพิม่
มากขึน้ เน่ืองจาก มพีฒันาการปรบัตวั เกดิความสมดุลในชวีติมากขึน้ตามลําดบั ทาํใหม้องพืน้ที่
และการดาํรงชวีติ ทัง้ชวีติสว่นตวัและการทาํงานทีม่ ัน่คงยิง่ขึน้  

ดงันัน้ การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื หมายถึง การจดัการความสุขของบุคคล
อยา่งมแีบบแผนสอดคลอ้งกบัจรติพืน้ฐานและลกัษณะงานตามความตอ้งการของบุคคลนัน้ โดย
มกีารส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละเปิดโอกาสอย่างต่อเน่ือง ทําใหเ้กดิผลลพัธ์และภาพลกัษณ์ที่ดต่ีอ
องคก์ารรวมถงึเกดิความสขุระดบับุคคลและองคก์ารได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของ  ผลรวมของ = ผลรวมของ 
   เป็น   +     อยู ่       คอื 
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ภาพท่ี 2.4  รปูแบบการจดัการความสขุ หรอื โมเดล เป็น-อยู-่คอื    
แหล่งท่ีมา:  จุฑามาศ แกว้พจิติร และคณะ, 2554: 62. 
 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ ของ
จุฑามาศ แก้วพจิติร และคณะ (2554: 61-105) แนวคดิเรื่องการจดัการความสุขหรอืโมเดล
ความสขุ เป็น-อยู-่คอื มกีารสนบัสนุนการสรา้งความสุขใหก้บับุคลากรในองคก์ารครอบคลุมรอบ
ดา้น ไม่ว่าจะเป็นพฤตกิรรม ทศันคต ิตลอดจนถงึการจดัการองค์การเพื่อสรา้งความสมดุลใน
ชวีติส่วนตวัและการทํางาน ดว้ยเหตุน้ี การสรา้งความเป็น-อยู-่คอื ใหเ้กดิขึน้ในองคก์าร รวมถงึ
การพิจารณาแนวคิดอย่างลึกซึ้ง จําเป็นต้องมีการพิสูจน์ประสิทธิภาพของแนวคิดให้เป็นที่
ประจกัษ์และเกีย่วเน่ืองกบัความสขุในการทาํงาน สรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งทีส่ดุ  

ความสนใจและเหตุผลต่อการศกึษารูปแบบการจดัการความสุขแบบ เป็น-อยู่-คอื และ
แนวปฏบิตัสิามารถเขา้ใจและเขา้ถงึความสุขในการทํางานไม่ยากนัก ส่งผลทําใหเ้กดิความสุข
อย่างยัง่ยนืได ้ ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจงึมุ่งศกึษาวจิยัในประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการความสุข 
โดยทําการศึกษาพนักงานในองค์การ ตามรูปแบบการจัดการความสุขเป็น-อยู่-คือ มีการ
เชื่อมโยงหรอืส่งผลต่อความสุขในการทํางานหรอืไม่ ดงัสมมตฐิานทีว่่า พนักงานทีม่กีารจดัการ
ความสขุตามรปูแบบเป็น-อยู-่คอืระดบัมาก มคีวามสุขในการทาํงานมากกว่าการจดัการความสุข
แบบเป็น-อยู-่คอื ระดบัน้อย เพื่อทดสอบความเป็นไปไดข้องขอ้มลู และพสิจูน์ความเชื่อพืน้ฐาน
ต่อไป 

ผูน้าํเป็นท่ีรักและ

ศรัทธา 

องคก์ารมผีลงาน
ทีส่ะทอ้นความสุข 

ครอบครัวไดรั้บ

การดูแลเอาใส่ใจ 

           คือ 

        อยู่

   เป็น

ใหเ้กียรติและโอกาส 

พฒันาและเรียนรู้ 
อยา่งต่อเน่ือง ส่ือสารอยา่งจริงใจ 
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2.3  ภาวะผูนํ้าแบบพฒันา   
 
การอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข ไม่ว่าจะเป็น ในองคก์ารหรอืสงัคมใดๆ ถอืว่าเป็นความ

ปรารถนาสูงสุดของทุกคน เพราะ ความสุข ทําให้องค์การและสงัคมน่าอยู่ ผู้คนต่างมคีวาม
เอือ้เฟ้ือเผือ่แผก่นั ซึง่เป็นสิง่ทีค่วรเกดิขึน้ในทุกภาคสว่นและไดร้บัการสง่เสรมิอยา่งต่อเน่ือง  
จากเหตุผลดงักล่าว ปจัจยัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการสรา้งความสขุ ไมว่า่จะเป็นความสขุในการ
ทาํงานหรอืความสขุโดยทัว่ไป มคีวามสาํคญัทัง้สิน้ 
 การมีผู้นําที่ดี ถือว่ามคีวามสําคญัและเป็นปจัจยัลําดบัแรกๆ ในการพฒันาองค์การ
เช่นกนั ผูนํ้าตอ้งมภีาวะผูนํ้าทีเ่หมาะสมเป็นองคป์ระกอบ เพราะการมภีาวะผูนํ้าทีเ่หมาะสมและ
สอดคล้องกบัความต้องการของบุคลากรในองค์การ สามารถทําใหบุ้คลากรหรอืพนักงานเกดิ
ความสามคัค ีองคก์ารมคีวามหลากสขุ การเป็นผูบ้รหิารหรอืผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ เป็นกลไก
ขบัเคลื่อนองค์การเป็นอย่างดี สามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้และเกิดสมัฤทธิผลของ
องคก์ารโดยรวม 
 

2.3.1  ความหมายของภาวะผูนํ้า (Leadership) 
คําว่า ภาวะผูนํ้า และ ผูนํ้า เป็นคําทีต่้องทําความเขา้ใจเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนตรงกนั 

เน่ืองจาก คําว่า “ภาวะผูนํ้า” กบั คําว่า “ผูนํ้า” เป็นคําใกล้เคยีงกนั แต่มคีวามแตกต่างกนั  คอื
“ภาวะผูนํ้า” เป็นคําแสดงถึงคุณสมบตัิ หรอืลกัษณะของผูนํ้า เช่น สติปญัญา ความดงีาม 
ตลอดจนความรู้ความสามารถของบุคคล หรอืเรยีกว่า ความเป็นผู้นํา สําหรบัคําว่า “ผู้นํา” 
หมายถึง บุคคลที่มคีวามสามารถประสานคนที่มคีวามหลากหลาย มคีวามแตกต่าง มจีํานวน
มาก มารวมกนัและรว่มมอืเพือ่ไปในสูเ่ป้าหมาย เกดิสมัฤทธิผ์ลเดยีวกนัได ้ 

จากความหมายของทัง้สองคํา สรุปว่า “ภาวะผูนํ้า” เป็นคุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะทีบุ่คคล
พงึม ีไม่ว่าจะเป็นผูนํ้าหรอืไม่เป็นกต็าม “ผูนํ้า”เป็นบุคคล พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
(2542) จากความหมายและนิยาม คําว่า “ภาวะผู้นํา” และ “ผู้นํา” เป็นคําที่ความหมายสอด
ประสานกนั จงึไม่สามารถแยกจากกนัเดด็ขาด เน่ืองจากการเป็นผูนํ้าย่อมมภีาวะผูนํ้าดว้ยเสมอ
ไมว่า่จะเป็นในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 

ความหมายของคาํว่า “ภาวะผูนํ้า”  มนิียามและความแตกต่างจากนักคดิและนักวชิาการ
หลากหลาย  มองว่า ภาวะผู้นํา คอื พฤติกรรมของแต่ละบุคคลเพื่อสัง่การให้กลุ่มทํากิจกรรม 
บรรลุเป้าหมายทีไ่ดต้กลงไว ้และมอีทิธพิลเพิม่มากขึน้และเหนือกว่ากลไกการปฏบิตัติามคําสัง่
ปกติขององค์กร เป็นกระบวนการที่มอีิทธิพลต่อการดําเนินการของบุคคลหรอืกลุ่มในความ
พยายามบรรลุเป้าประสงคใ์นสถานการณ์ต่างๆ (Katz and Kahn, 1978: 528; Hersey and 
Blanchard, 1988: 86; Yukl, 1999: 33-48) นอกจากน้ี มมีุมมองเพิม่เตมิว่า ภาวะผูนํ้า เป็น
พฤตกิรรมของบุคคลทีก่ํากบักจิกรรมของกลุ่มไปสู่เป้าหมายร่วมกนั (Hemphill and Coons, 
1957: 7) 
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สาํหรบั Bass (1990: 19-20) ภาวะผูนํ้า หมายถงึ ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิตัง้แต่สอง
คนขึ้นไปของกลุ่มที่มเีกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งเงื่อนไขหรอืปรบัโครงสร้างสถานการณ์ การรบัรู ้
ตลอดจนความคาดหวงัของสมาชิก ภาวะผู้นํามกัเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกกลุ่มมีการปรบัเปลี่ยน
แรงจูงใจหรอืความสามารถอื่นๆในกลุ่ม คอื สมาชกิของกลุ่มสามารถระบุและแสดงความเป็น
ภาวะผูนํ้าได ้และภาวะผูนํ้า เป็นการดําเนินการที่มอีทิธพิลกบักจิกรรมในการจดัการของกลุ่ม 
ตลอดจนการบรรลุเป้าหมาย (Rauch and Behling, 1984: 46)  
 มุมมองของประเทศไทย ภาวะผูนํ้า คอื ศลิปะการมอีทิธพิลเหนือคนอื่น สามารถนําคน
เหล่านัน้ไดโ้ดยยอมรบัและมัน่ใจในตวัผูนํ้า มคีวามเคารพนบัถอืและใหค้วามรว่มมอือยา่งเตม็ใจ 
เพื่อการปฏบิตักิจิการลุล่วงไปดว้ยด ี ในทีน้ี่ หมายถงึ ตอ้งเป็นบุคคลทีผู่อ้ ื่นอยากเดนิตามดว้ย  
(อรณุ รกัธรรม; อานนัท ์ปนัยารชุน อา้งถงึใน พชิาภพ พนัธุแ์พ, 2554: 11) จะเหน็ว่า สว่นใหญ่
ความหมายของคําว่า ภาวะผูนํ้า เป็นคุณสมบตัหิรอืการทีบุ่คคลหน่ึงใชอ้ทิธพิลเหนือบุคคลอื่น 
ก่อใหเ้กดิกจิกรรมและความสมัพนัธ์ภายในกลุ่มหรอืองคก์าร ซึ่งความหมายของภาวะผูนํ้ามี
ความวตัถุประสงคท์ีแ่ตกต่างกนั เชน่ จุดมุง่หมายในการใชอ้ทิธพิล ใครใชอ้ทิธพิล เป็นตน้   

จากความหมายของภาวะผู้นําทัง้หมด  ภาวะผู้นํา เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัผู้นํา การ
ปฏบิตัภิารกจิหน้าทีต่่างๆ ของผูนํ้าต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืผูร้่วมงานในฐานะผูใ้ชอ้ทิธพิล เพื่อ
เป็นวธิกีารใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืผูร้ว่มงานมพีฤตกิรรมตามทีต่นตอ้งการในสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อนําไปสู่ความสําเรจ็ทางการบรหิาร ดงันัน้ สรุปความหมายของภาวะผูนํ้า คอื ศาสตรแ์ละ
ศลิป์ในการชกัจูงคนใหม้าร่วมกจิกรรมกนั เกดิการร่วมมอืทีด่ ีดว้ยไปดว้ยพลงั  มคีวามเตม็ใจ 
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
2.3.2  องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้า  
องคป์ระกอบของภาวะผูนํ้า เป็นบ่อเกดิของภาวะผูนํ้า รวมถงึคุณสมบตัทิีผู่นํ้าควรมตีาม

แนวความคดิของ (Koont’z O, Donnell and Weihrich, 1994 อา้งถงึใน พชิาภพ พนัธุแ์พ, 2554: 
12-13) เสนอแนวคดิทกัษะ และองคป์ระกอบของภาวะผูนํ้า ประกอบดว้ย 

1) ความสามารถในการใชอ้ํานาจ (Power) เป็นความสามารถของบุคคลหรอื
กลุ่มทีท่าํหรอืมอีทิธพิลทาํใหบุ้คคลหรอืกลุ่มกระทาํตาม  

2) ความเข้าใจในธรรมชาติของคนในด้านความต้องการของมนุษย์ และ
ความสามารถในการจงูใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้าํงานดว้ยความเตม็ใจ  

3) การกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความสามารถหรอืใชศ้กัยภาพทีม่อียา่ง
เต็มความสามารถเป็นการสนับสนุนให้เกิดความจงรกัภกัดี การอุทศิตนเพื่อสนับสนุนความ
ตอ้งการผูนํ้า  

4) ความสามารถในการเลอืกรูปแบบของภาวะผูนํ้าและสามารถสรา้งบรรยากาศ 
ทีจ่ะนําไปสูก่ารพฒันาและบรรยากาศทีด่ใีนการทาํงาน  
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 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ ์ปยุตโต) (2541: 5-6) เสนอความคดิเหน็น่าสนใจเกีย่วกบั
องคป์ระกอบที่ก่อใหเ้กดิความเป็นผูนํ้าประกอบดว้ย 1) ตวัผูนํ้าต้องมคีุณสมบตัภิายในตนเอง
เป็นจุดเริม่ และเป็นแกนกลางไว ้2) ผูต้าม โยงดว้ยคุณสมบตัทิี่สมัพนัธ์กบัผูต้าม ในทางพุทธ
ศาสนาใชค้าํวา่ “ผูร้ว่มไปดว้ย” 3) จุดหมายของผูนํ้าตอ้งชดัเจนแน่วแน่ 4) มหีลกัการและวธิกีาร
เพือ่นําไปสูค่วามสาํเรจ็หรอืบรรลุจุดมุง่หมาย 5) สิง่ทีท่าํตอ้งโยงดว้ยคุณสมบตัทิีส่มัพนัธก์บัสิง่ที่
จะทํา 6) สถานการณ์ โยงดว้ยคุณสมบตัทิี่สมัพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มหรอืสิง่ที่ประสบซึ่งอยู่
ภายนอกว่า ทําอย่างไรจะผ่านไปได้ด้วยด ีท่ามกลางสงัคม สิง่แวดล้อมหรอืสิง่ที่ประสบ เช่น 
ปญัหา เป็นตน้  

จากความหมายและองค์ประกอบของภาวะผู้นํา สามารถวเิคราะห์แยกแยะลกัษณะ
ภาวะผูนํ้าทีน่่าสนใจไดห้ลายลกัษณะดว้ยกนั สําหรบัการศกึษาครัง้น้ี ขอมุ่งเน้นไปทีภ่าวะผูนํ้า
แบบพฒันา เน่ืองจาก ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาเป็นลกัษณะภาวะผูนํ้าทีม่คีวามสอดคล้องกบัการ
สรา้งความสุขสูอ่งคก์ารเหมาะสมทีสุ่ด  ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจงึยกตวัอย่างแนวคดิทฤษฎภีาวะผูนํ้า
ทีน่่าสนใจ 2 ทฤษฎ ีไดแ้ก่ ภาวะผูนํ้าแบบคุณลกัษณะ (Trait Leadership) และ ภาวะผูนํ้าแบบ
บารม ี(Charismatic Leadership) เพือ่เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ความแตกต่างกบัภาวะผูนํ้าทัง้สองกบั
ภาวะผูนํ้าแบบพฒันา (Transformational Leadership) ตลอดจนเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ความ
สอดคลอ้งและความสาํคญัในการนําภาวะผูนํ้าแบบพฒันามาเชื่อมโยงกบัมุมมองความสุขในการ
ทาํงานดงัต่อไปน้ี 

 
2.3.3  ทฤษฎีภาวะผูนํ้าแบบคณุลกัษณะ (Trait Leadership Theory) 
ทฤษฎคีุณลกัษณะ เป็นแนวคดิทฤษฎทีีม่องภาวะผูนํ้าจากคุณสมบตัขิองบุคคล (Trait)  

ในดา้นของทกัษะ (Skill) บุคลกิภาพ (Personality) รปูรา่งหรอืลกัษณะทางกายภาพ แนวคดิน้ี
เป็นแนวคดิแรกทีถู่กนํามาใชศ้กึษาเรือ่งภาวะผูนํ้า เพือ่ดวูา่ผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิลควรมคีุณลกัษณะ
หรอืทกัษะอยา่งไร (วชิยั อุตสาหจติ, 2554) และเชื่อว่าลกัษณะบุคคลดงักล่าว เป็นลกัษณะของ
ผูนํ้าโดยกําเนิด มลีกัษณะหรอืเอกลกัษณ์เฉพาะ นอกจากน้ี มผีูใ้หค้วามสนใจศกึษาว่า บุคคล
บางคนเกดิมาเพื่อเป็นผูนํ้า (Born to be Leader) และความเป็นผูนํ้าสามารถถ่ายทอดทาง
พนัธุกรรมไดท้ฤษฎีภาวะผูนํ้าแบบคุณลกัษณะ ขัน้แรก คอื ศกึษาจากการพยายามอธบิายว่า
อะไรคอืลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะส่วนบุคคล  และความสามารถที่ทําใหผู้นํ้าแตกต่างจาก
บุคคลอื่นๆ เชน่ พจิารณาน้ําหนกั สว่นสงู รา่งกาย พลงังาน หรอือายุ นอกจากน้ีมเีรื่องความคดิ
รเิริม่หรอืการมนิีสยัแตกต่างจากบุคคลอื่น ความสามารถในการปรบัตวั การมอีํานาจเหนือผูอ้ื่น 
การมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง มคีวามมัน่คงในจติใจ การลงโทษผูท้ีไ่ดร้บัการตดัสนิว่ากระทําผดิ 
การมองโลกในแงด่ ีและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองมาพจิารณาไดเ้ช่นกนั สิง่เหล่าน้ีเป็น
หลกัฐานสําคญัที่ผู้นําสามารถนํามาใช้ในการปรบัตวั สร้างความมัน่ใจให้กบัตนเองมากกว่า
สมาชกิคนอื่น หรอืสรา้งความเป็นผูนํ้าใหเ้กดิขึน้ โดยแนวความคดิเกี่ยวกบัภาวะผูนํ้าแบบ
คุณลกัษณะ สรปุองคป์ระกอบดงัตาราง  
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ตารางท่ี  2.2  ตารางแสดงประเภทและประเดน็ทีน่่าสนใจของภาวะผูนํ้า 
 

ประเภทลกัษณะของผูนํ้า ประเดน็ท่ีสนใจศึกษา 
1. บุคลกิลกัษณะทางกาย 
2. พืน้ฐานทางสงัคม 
3. บุคลกิลกัษณะทางจติใจและทกัษะ 

ทางปญัญา 
4. แรงจงูใจในการทาํงาน 
5. การเขา้สงัคม 

1. อายุ ความสงู รปูรา่ง ลกัษณะทางกายภาพ 
2. ภมูลิาํเนา  การศกึษา  สถานภาพ 
3. ระดบัเชาวน์ปญัญา  ความเชือ่มัน่   

ความคดิรเิริม่ การเปิดใจกวา้ง 
4. ความตอ้งการประสบความสาํเรจ็     

ความอุตสาหะ ความตอ้งการอาํนาจ 
5. ความสามารถในการเขา้สงัคม           

การเป็นทีนิ่ยม ทกัษะในการสือ่สาร 
 

แหล่งท่ีมา:  Brown and Monberg, 1980: 476. 
 

นอกจากน้ี เพื่อความเขา้ใจในแนวคดิและมคีวามชดัเจนในรูปแบบภาวะผูนํ้าน้ี ผูว้จิยั
เสนอ Keith (1962 อา้งถงึใน สรอ้ยตระกูล (ตวิยานนท)์ อรรถมานะ, 2542: 257) สรุปลกัษณะ
สําคญั 4 ประการ ซึ่งจําเป็นสําหรบัภาวะการเป็นผู้นําที่มปีระสทิธผิล ตามทรรศนะของเขาใน
หนงัสอื Human Relation at Work  คอื การเป็นผูนํ้า ประกอบดว้ย  

1) ความเฉลยีวฉลาด (Intelligence) หมายถงึ ความหลกัแหลมในการวเิคราะห์
ปญัหาหรือวิเคราะห์สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลที่ซับซ้อน ความสามารถในการรบัรู้ การ
ตดิต่อสื่อสาร และจงูใจบุคคลอื่น ผูนํ้ามแีนวโน้มฉลาดกว่าผูต้าม  แต่ระดบัความเฉลยีวฉลาด  ไม่
จาํเป็นตอ้งต่างกนัมากนกั  

2) การบรรลุวุฒภิาวะทางสงัคม (Social Maturity) หมายถงึ ผูนํ้ามแีนวโน้ม
สนใจเรื่องทัว่ไปอย่างกวา้งขวางและมคีวามมัน่คงทางอารมณ์  ไม่หวัน่ไหวง่าย อดทนต่อภาวะ
คบัขอ้งใจ  ไม่มทีศันคตเิป็นปฏปิกัษ์ต่อสงัคม อกีทัง้มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองและเคารพตนเอง
พอสมควร  

3) แรงจูงในจากภายในเพื่อขบัเคลื่อนสู่ความสาํเรจ็ (Inner Motivation and 
Achievement Drives) หมายถงึ ผูนํ้ามแีรงขบัดา้นการจงูใจมุง่ความสาํเรจ็ในระดบัทีส่งูตามลําดบั 
ส่วนใหญ่เป็นการตอบสนองแรงจูงใจภายใน คอืมุ่งทํางานทีม่รีางวลัประเภทความพอใจซึง่เป็น
นามธรรมมากกวา่รางวลัรปูธรรม  

4) ทศันคตดิา้นมนุษยสมัพนัธ ์(Human Relations Attitudes) หมายถงึ ผูนํ้าที่
ประสบความสาํเรจ็และเป็นทีย่อมรบั  มกัทํางานสาํเรจ็โดยอาศยัการพึง่พาบุคคลอื่น เช่น ผูต้าม
หรอืเพื่อนร่วมงาน ดงันัน้ ผูนํ้าจําเป็นต้องความเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องสงัคมและการพฒันาทกัษะ
ทางมนุษยสมัพนัธด์ว้ย 
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จากแนวคดิทฤษฎภีาวะผูนํ้าแบบคุณลกัษณะ ทาํใหท้ราบวา่ ภาวะผูนํ้าแบบคุณลกัษณะ 
ทาํการศกึษาผูนํ้าว่า ผูนํ้ามคีุณลกัษณะใดเฉพาะ มบุีคลกิภาพบางประการทีแ่ตกต่างจากบุคคล
อื่น ซึง่ภาวะผูนํ้าแบบคุณลกัษณะสามารถเป็นแนวทางในการกําหนดลกัษณะเบื้องตน้ของผูนํ้า
ตามหลกัเกณฑจ์ากรปูธรรมและนามธรรม 
 

2.3.4  ทฤษฎีภาวะผูนํ้าแบบบารมี (Charismatic leadership Theory) 
ทฤษฎีภาวะผูนํ้าแบบบารม ีมแีก่นสําคญัเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องบารมโีดยตรง ซึ่ง “บารม”ี  

คอื พรสวรรค์ในการดลใจใหผู้อ้ื่นปฏบิตัติามที่ต้องการ ใชใ้นการอธบิายรูปแบบของอทิธพิลที่
ไม่ไดอ้ยู่บนพืน้ฐานของระบบอํานาจตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืระบบอํานาจอย่างเป็น
ทางการ (วชิยั อุตสาหจติ, 2554)  

จุดกําเนิดของบารม ีหรอื การมบีารม ีเกิดจากบุคคลแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างจาก
บุคคลอื่นในสถานการณ์วิกฤต เกิดจากคุณลกัษณะของบุคคลเฉพาะ ได้แก่ การมวีสิยัทศัน์
เขม้แขง็ ความสามารถในการสื่อสารดเีลศิ มคีวามเชื่อมัน่  สามารถไวเ้น้ือเชื่อใจ มคีวามฉลาด
และเชื่อมัน่ในมัน่ในตวัเองสงู มพีลงัและความกระตอืรอืรน้สงู เป็นผูเ้น้นการกระทาํ แต่แนวคดิที่
ยอมรบัมากทีสุ่ดของการกําเนิดบารมไีม่ไดเ้กดิจากคุณลกัษณะของผูนํ้าหรอืสถานการณ์วกิฤต
เพยีงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ ส่วนใหญ่เกดิขึน้เมื่อสองปจัจยัแสดงออกมาพรอ้มกนั สําหรบั
คุณลกัษณะหรอืองคป์ระกอบของบุคคลทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบบารม ีประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 10 
ประการ ไดแ้ก่ การมวีสิยัทศัน์ทีด่ ี มทีกัษะในการสื่อสารทีด่เีลศิ มคีวามมัน่ใจในตวัเองและยดึ
หลกัคุณธรรม ความสามารถในการจุดประกายความเชื่อมัน่ พรอ้มรบัความเสีย่ง กระตอืรอืรน้
และเน้นการกระทํา ฐานอํานาจเชงิสมัพนัธ์ ขอ้ขดัแยง้ภายในทีน้่อยทีสุ่ด ความสามารถในการ
กระจายอาํนาจใหค้นอื่น บุคลกิทีส่ง่เสรมิตวัเอง (Lussier and Achua, 2010: 18-19) 

จากแนวคดิทฤษฎภีาวะผูนํ้าแบบบารม ีสรุปว่า การทีผู่นํ้ามภีาวะผูนํ้าแบบบารมนีัน้ตอ้ง
มาจากภายในจติใจส่งออกมาถงึพฤตกิรรมภายนอก  แสดงความน่าเคารพเกรงขามดว้ยความ
บรสิทุธิใ์จจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยผูนํ้าลกัษณะน้ีเป็นผูท้ีส่ามารถทาํใหผู้ต้ามเชื่อใจและศรทัธาได้
อยา่งไมม่ขีอ้สงสยั 

 
2.3.5  ทฤษฎีภาวะผูนํ้าแบบพฒันา (Transformational Leadership Theory)   
ทฤษฎีภาวะผูนํ้าที่ไดร้บัการกล่าวถงึระยะหลงัมากขึน้และถอืว่าเป็นแนวคดิภาวะผูนํ้า                

ที่ควรพฒันาและส่งเสรมิใหเ้กดิขึน้กบัผูบ้รหิาร ผูนํ้า ตลอดจนพนักงานในองค์การ คอื “ภาวะ
ผูนํ้าแบบพฒันา” 
 ภาวะผูนํ้าแบบพฒันา (Transformational Leadership) หมายถงึ คุณสมบตัหิรอื
ลกัษณะของผู้นําที่สามารถแปลงวสิยัทศัน์ให้เป็นความจรงินําไปสู่การปฏิบตัิ สามารถทําให้
บุคคลสนใจและยนิดปีฏบิตัติามสิง่ทีเ่สนอ โดยผูนํ้าจะทํางานทีท่า้ทายและเป็นผูก้ําหนดกลยุทธ์
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นําไปสูก่ระบวนการจดัการเชงิกลยทุธข์ององคก์าร แนวคดิน้ีถูกสรา้งขึน้ครัง้แรกจากงานวจิยัเชงิ
พรรณนาเกี่ยวกบัผู้นําทางการเมอืงในปี 1978 โดยในตอนนัน้ใช้ชื่อเรยีกว่า “ภาวะผูนํ้าแบบ
ปรบัเปลีย่น” (Transforming Leadership) (วชิยั อุตสาหจติ, 2554)  
 ในประเทศไทย ภาวะผูนํ้าแบบพฒันามกีารเรยีกชื่อทีห่ลากหลายดว้ยกนัตามแต่บรบิท             
และนิยามของการวจิยั เช่น ภาวะผูนํ้าเชงิปฏริูป ภาวะผูนํ้าแบบบูรณาการ ภาวะผูนํ้าเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น สําหรบัในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัขอระบุชื่อเป็น “ภาวะผูนํ้าแบบพฒันา” 
เน่ืองจากคุณลักษณะของผู้นํามุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดการพฒันาบุคคลและ
องคก์ารในทศิทางทีด่ขี ึน้    

การศึกษาครัง้น้ี ผู้วิจยัเน้นการศึกษาเรื่องภาวะผู้นําแบบพฒันา (Transformational 
Leadership) ตามแนวคดิของ Bass and Avolio (1994) เป็นกระบวนการทีผู่นํ้ามอีทิธพิลต่อผู้
ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูต้ามใหสู้งขึน้กว่าความพยายามทีค่าดหวงั พฒันา
ความสามารถของผูต้ามสู่ระดบัทีส่งูและมศีกัยภาพมากขึน้ เกดิการตระหนักรูเ้กีย่วกบัภารกจิ 
วสิยัทศัน์ของทมีและองคก์าร จงูใจใหผู้ร้ว่มงานหรอืผูต้าม มวีสิยัทศัน์กวา้งไกลกว่าความสนใจ
สว่นตวันําไปสูป่ระโยชน์ของกลุ่มองคก์ารหรอืสงัคม กระบวนการทีผู่นํ้ามอีทิธพิลต่อผูร้ว่มงาน 
หรอืผูต้ามประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการ “4I’s” (Four I’s) ไดแ้ก่  

1) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างหรือการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
(Ldealized Influence: II) หมายถงึ การทีผู่นํ้าเป็นตวัแบบทีด่แีก่ผูต้าม เป็นทีย่กยอ่งเคารพนบั
ถอืศรทัธา มคีวามไวว้างใจและทาํใหผู้ต้ามเกดิความภาคภูมใิจเมื่อไดร้่วมงาน ผูต้ามมคีวาม
พยายามประพฤตปิฏบิตัเิหมอืนกบัผูนํ้าและตอ้งการเลยีนแบบผูนํ้า สิง่ทีผู่นํ้าต้องปฏบิตัเิพื่อ
บรรลุถงึคุณลกัษณะ  คอื ผูนํ้าตอ้งมวีสิยัทศัน์และสามารถถ่ายทอดคุณลกัษณะไปยงัผูต้ามได ้
และต้องมคีวามสมํ่าเสมอมากกว่าการเอาอารมณ์เป็นที่ตัง้ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ใน
สถานการณ์วกิฤต เป็นผูท้ีไ่วใ้จไดว้่าทาํในสิง่ทีถู่กตอ้ง มศีลีธรรมและจรยิธรรมสงู หลกีเลีย่งการ
ใชอ้าํนาจเพือ่ผลประโยชน์สว่นตน ประพฤตตินใหเ้กดิประโยชน์แก่สว่นรวมและกลุ่ม นอกจากน้ี 
ผูนํ้าตอ้งแสดงถงึความเฉลยีวฉลาด มสีมรรถภาพและความตัง้ใจ มคีวามเชื่อมัน่ในตน แน่วแน่
ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของตนเอง สง่เสรมิความภาคภูมใิจ ความจงรกัภกัด ี  และ
ความมัน่ใจของผูต้าม ทําใหผู้ต้ามมคีวามเป็นหน่ึงเดยีวกบัผูนํ้าโดยอาศยัวสิยัทศัน์และการมี
จุดประสงคร์ว่มกนั เพื่อการบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการ ดว้ยเหตุน้ี ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันา 
จงึรกัษาอทิธพิลของตนต่อการบรรลุเป้าหมายและปฏบิตัภิาระหน้าทีข่ององคก์าร  

2) การสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) หมายถงึ การทีผู่นํ้า
ประพฤตหิรอืแสดงการกระทาํทีจู่งใจใหเ้กดิแรงบนัดาลใจกบัผูต้าม โดยการสรา้งแรงจูงใจภายใน
ใหเ้กดิความหมาย  และทา้ทายในเรื่องงานของผูต้าม ผูนํ้ากระตุน้จติวญิญาณของทมี (Team 
Spirit) ใหม้ชีวีติชวีา แสดงออกอย่างกระตอืรอืรน้ผา่นการสรา้งเจตคตทิีด่แีละการคดิเชงิบวก 
สามารถมองเหน็ภาพทีด่ใีนอนาคต ผูนํ้าสรา้งและสือ่ความหวงัทีต่อ้งการอยา่งชดัเจน นอกจากน้ี 
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ผูนํ้าแสดงการอุทศิตวัตลอดจนผกูพนักบัเป้าหมาย วสิยัทศัน์เพื่อใหเ้กดิความ  เชื่อมัน่และแสดง
ใหเ้หน็ความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ว่า  สามารถบรรลุเป้าหมายได ้ วธิกีารน้ีทําใหผู้ต้ามมองขา้ม
ผลประโยชน์ของตน สนใจประโยชน์ร่วมกนัเพื่อวสิยัทศัน์และภารกจิขององค์การนําไปสู่การ
พฒันาความผกูพนัของผูต้ามต่อเป้าหมายระยะยาว  การสรา้งแรงบนัดาลใจน้ีเกดิขึน้ผา่นการ
คํานึงถึงความเป็นปจัเจกบุคคลและการกระตุ้นทางปญัญาควบคู่ด้วย สามารถช่วยให้ผู้ตาม
จดัการกบัอุปสรรคและเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์

3) การกระตุน้ทางปญัญาหรอืสง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามคดิรเิริม่  (Intellectual  
Stimulation: IS)  หมายถงึ  การทีผู่นํ้ากระตุน้ผูต้ามใหต้ระหนกัถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงาน 
ทาํใหผู้ต้ามมคีวามตอ้งการหาแนวทางใหม่ๆ มาแกป้ญัหา เพื่อหาขอ้สรุปทีด่กีว่า ทาํใหเ้กดิสิง่
ใหมแ่ละสรา้งสรรค ์ตลอดจนถงึนวตักรรม ผูนํ้ามกีารคดิและแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบ มคีวามคดิ
รเิริม่สรา้งสรรค ์ มกีารตัง้สมมุตฐิานชดัเจน เปลีย่นกรอบ (Reframing) และมองปญัหเผชญิหน้า
กบัสถานการณ์เก่าๆ  ดว้ยหนทางใหม่ จงูใจสนบัสนุนความคดิรเิริม่ทีเ่หมาะสมในการพจิารณา
หาคาํตอบของปญัหาใหก้ําลงัใจผูต้ามในความพยายามหาวธิแีกป้ญัหาอย่างสรา้งสรรค ์ หน้าที่
สําคญัของผู้นําอีกประการ คือ กระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคดิและเหตุผล ตลอดจนไม่
วพิากษ์วจิารณ์ความคดิของผูต้าม แมว้่าผูต้ามมคีวามแตกต่างจากความคดิของผูนํ้า ผูนํ้าตอ้ง
ทาํใหผู้ต้ามรูส้กึว่า  ปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นสิง่ทีท่า้ทายและเป็นโอกาสดทีีจ่ะแกป้ญัหาร่วมกนั ผูนํ้า
ควรสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูต้ามว่า  ปญัหาทุกอยา่งมทีางแกไ้ข  โดยผูนํ้าตอ้งแสดงและพสิจูน์ว่า 
เอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งได ้  จากความรว่มมอืรว่มใจในการแกป้ญัหาของทุกคน นอกจากน้ี ผู้
ตามตอ้งไดร้บัการกระตุน้ใหต้ัง้คาํถามต่อค่านิยมของตนเอง  ความเชื่อประเพณี เพื่อเป็นการ
กระตุน้ทางปญัญา ซึง่มสีาํคญัต่อการพฒันาความสามารถของผูต้าม สรา้งความตระหนกัรูแ้ละ
เขา้ใจในการแกไ้ขปญัหาดว้ยตนเอง  

4) การคาํนึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล หรอืการมอบหมายงานทีท่า้ทายใหแ้ก่
พนกังาน  (Individualized  Consideration : IC)  หมายถงึ การทีผู่นํ้ามคีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้ง
กบับุคคล ไดแ้ก่ การดแูลเอาใจใสผู่ต้ามรายบุคคล  ทาํใหผู้ต้ามรูส้กึมคีุณค่า เป็นสิง่ทีส่าํคญั  ผูนํ้า
เป็นเสมอืนโคช้ (Coach) และทีป่รกึษา (Advisor) พฤตกิรรมดงักล่าวสามารถพฒันาผูต้ามได ้
เมื่อผนวกกบัความเอาใจใส่ความตอ้งการของปจัเจกบุคคล ปจัจยัน้ีก่อใหเ้กดิสมัฤทธิผ์ลของแต่
ละบุคคลและผูนํ้าสามารถพฒันาศกัยภาพของผูต้ามใหส้งูขึน้อกีดว้ย การมอบหมายงานทีท่า้
ทายใหแ้ก่ผูต้าม ผูนํ้าตอ้งปฏบิตัตินโดยการเปิดโอกาสใหผู้ต้ามเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ตลอดจนสรา้ง
บรรยากาศสนบัสนุนและตระหนกัถงึการใหก้ําลงัใจทีเ่หมาะสม เช่น ผูต้ามบางคนเหมาะสมกบั
การไดร้บักําลงัใจ บางคนเหมาะสมไดร้บัอํานาจการตดัสนิใจดว้ยตนเอง   บางคนเหมาะสมกบั
โครงสรา้งงาน เป็นตน้ นอกจากน้ี ผูนํ้าตอ้งสง่เสรมิการสื่อสารสองทาง  มปีฏสิมัพนัธก์บัผูต้าม
เป็นการสว่นตวัเพื่อความเขา้ใจและลดช่องว่างระหว่างผูนํ้าและผูต้าม ผูนํ้าทีด่ตีอ้งเป็นผูฟ้งัทีด่ี
ดว้ย การเป็นผูฟ้งัทีด่เีป็นการแสดงถงึการยอมรบัและเขา้ใจปญัหาของบุคคล ตลอดจนถงึแสดง
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ถงึการเป็นทีป่รกึษาทีด่ ีมคีวามเอาใจใสอ่ารมณ์ ความรูส้กึ ทําใหเ้กดิความไวใ้จระหว่างผูนํ้ากบั
ผูต้าม  

จากนิยามความหมายและลกัษณะของภาวะผูนํ้า 3 รปูแบบ ไมว่า่จะเป็น ภาวะผูนํ้าแบบ
คุณลกัษณะ ภาวะผูนํ้าแบบบารม ีและภาวะผูนํ้าแบบพฒันา มคีุณลกัษณะเหมอืนและแตกต่างกนั 
ตามบรบิทและตามสถานการณ์ สรปุแนวคดิและความหมายตามตาราง ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 2.3  ตารางเปรยีบเทยีบลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบคุณลกัษณะแบบบารมแีละแบบพฒันา 
 

ภาวะผูนํ้าแบบคณุลกัษณะ         
(Trait Leadership) 

ภาวะผูนํ้าแบบบารมี               
(Charismatic Leadership) 

ภาวะผูนํ้าแบบพฒันา 
(Transformational Leadership)  

เป็นภาวะผูนํ้าทีเ่น้นลกัษณะ
บุคลกิภาพภายนอกและพฤตกิรรมที่
แสดงความเป็นผูนํ้าเป็นคุณลกัษณะ
ทีจ่บัตอ้งได ้เชน่ มน้ํีาเสยีงน่าเกรง
ขาม มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง มกีาร
สรา้งแรงจงูใจใหบุ้คคลคลอ้ยตาม       
มกีารสือ่สารทีด่ ีมคีวามมุง่มัง่เป็นตน้  

(เน้นเชงิรปูธรรม เหน็ไดช้ดั 

เป็นภาวะผูนํ้าทีเ่กดิจากความมี
ลกัษณะพเิศษในตนเอง สามารถสรา้ง
ความศรทัธาใหก้บัผูต้ามจาก
บุคลกิภาพสว่นตวัและอาํนาจหรอืจาก
การเกดิในสภาการณ์วกิฤต มกีาร
กระจายอาํนาจและการยอมรบันบัถอื
ลงไปทีผู่ต้าม เกดิภาวะผูต้ามทีป่ฏบิตัิ
ตาม เน่ืองจากการ 

เป็นภาวะผูน้ทีมุ่ง่เน้นหลอมรวม
องคก์าร ใหผู้ค้นเกดิการเหน็คลอ้ยตาม
กนั ทาํใหเ้กดิความไวว้างใจและความ
เคารพนกัถอื ตลอดจนมุง่ก่อใหเ้กดิ
ผลลพัธโ์ดยการใหค้วามสนใจอยา่ง
ใกลช้ดิกบักลุ่มคนหรอืทมีงาน ดว้ยการ 
ชีแ้จงวสิยัทศัน์ทีม่คีวามชดัเจนและน่า
คลอ้ยตามนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงใน 

 จบัตอ้งได)้ 
 

จงูใจและอาํนาจบารมขีองผูท้าํจนทาํ
ใหเ้กดิการสรา้งผลงานได ้

(เน้นความศรทัธาทีเ่กดิจาก
ลกัษณะเฉพาะสว่นบุคคล เชงิ

นามธรรม ตลอดจนอาํนาจนํามาสูก่าร
ปฏบิตัติามของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา) 

ทศิทางทีด่ ี
 (เน้นการทาํงานเป็นทมี มุง่ประโยชน์
สว่นรวม ผูต้ามเชือ่ถอืจากการเหน็ 
ผูนํ้าทาํ จงึศรทัธาปฏบิตัติาม) 

 
2.3.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัภาวะผูนํ้าแบบพฒันา 

  งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเรื่องภาวะผู้นําแบบพฒันากบัความสุขในการทํางานโดยตรง ไม่
ปรากฎ พบเพยีงงานวจิยัใกลเ้คยีงและกล่าวถงึมมุมองตลอดจนบทบาทของภาวะผูนํ้าทีส่ง่ผลต่อ
ความสขุ  ในการทาํงานเป็นสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ Charbonneau (2004: 565-576) ศกึษากลยุทธก์าร
โน้มน้าวใจและมุมมองของภาวะผูนํ้าแบบพฒันาของบุคลากรทางทหารจํานวน 181 คน ดว้ย
วธิกีารศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณจากกลยุทธ์การโน้มน้าวใจ 4 ปจัจยั และปจัจยัภาวะผูนํ้าแบบ
พัฒนา 4 ปจัจัย ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์การโน้มน้าวใจเป็นที่รู้จ ัก มี
ประสทิธภิาพในการสรา้งความมุ่งมัน่สู่เป้าหมายของงานและความมุมมองของภาวะผูนํ้าแบบ
พฒันา ผลการศกึษา พบว่า อทิธพิลจากกลยุทธ์โน้มน้าวใจหรอืการชีนํ้า การดงึดูดใจ และการ
รว่มมอืกนั คาดหมายว่าสามารถทํานายผลเกีย่วกบัพฤตกิรรม แรงจูงใจ การกระตุน้ทางปญัญา
และการพจิารณาส่วนบุคคลทีน่่าสนใจและแตกต่างกนั ผลทีพ่บแสดง การโน้มน้าวใจมอีทิธพิล
สาํคญัต่อปจัจยัภาวะผูนํ้าแบบพฒันาทัง้ 4 ปจัจยั สาํหรบั Ozaralli (2002: 335-344)  ศกึษา
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เรื่อง ผลกระทบของภาวะผูนํ้าแบบพฒันาต่อการมอบอํานาจและประสทิธภิาพของทมี โดยศกึษา
จากพนักงานโรงงานทีแ่ตกต่างกนัจํานวน 152 คน เพื่อประเมนิเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูนํ้าทีม่ี
ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาวา่พนกังานรูส้กึวา่หวัหน้ามอบอาํนาจใหม้ากน้อยเพยีงใด การศกึษาครัง้น้ี 
ผลการศกึษาชีว้่า ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาสามารถทํานายถงึการมอบอาํนาจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และการมอบอํานาจของทมีทีป่ระสบความสําเรจ็มากขึน้ อกีทัง้คาดการณ์ถงึประสทิธภิาพของทมี
ดว้ย Singh (2007: 261-274) นกัวจิยัชาวอนิเดยี ศกึษาเรื่อง Self-Sacrifice and Transformational 
Leadership: Mediating Role of Altruism ซึง่เกีย่วกบัการเสยีสละและภาวะผูนํ้าแบบพฒันา: 
บทบาทสําคัญของการเห็นประโยชน์ แก่ส่วนรวม   เป็นงานวิจัยของนักวิจัยชาวอินเดีย 
ทําการศกึษาด้วยวธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณจากการสํารวจและทดลองจากสองสถานการณ์กบักลุ่ม
ตวัอย่างที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ การศกึษาที่ 1 สํารวจผูจ้ดัการจํานวน 127 คน ตอบคําถามเกี่ยว
การเสยีสละ การเหน็ประโยชน์แก่สว่นรวมและภาวะผูนํ้าแบบพฒันาว่าสง่ผลต่อประสทิธภิาพใน
การทาํงานของหน่วยงานหรอืไม ่การศกึษาที ่2 ทาํการทดลอง กบันกัเรยีนจาํนวน 161 คนทีถู่ก
แบ่งกลุ่มด้วยเรื่องการเสยีสละและการเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม จากนัน้วดัผลกระทบจาก 2 
ปจัจยัน้ีต่อภาวะผูนํ้าแบบพฒันาเพื่อระบุตวัตนและศกึษาการส่งผลต่อการทาํงาน ผลการศกึษา 
พบว่า มคีวามเป็นไปไดถ้งึความแตกต่างระหว่างการเสยีสละกบัการเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตวั 
คอื การเหน็แก่ประโยชน์สว่นรวมเป็นตวัประสานระหว่างความเสยีสละกบัภาวะผูนํ้าแบบพฒันา 
ซึ่งภาวะผู้นําแบบพัฒนามีความสมัพนัธ์ทางบวกกับผู้ตามในเรื่องของการรับรู้ตัวตนและ
ประสทิธภิาพการทาํงานของหน่วยงาน  

Vincent-Hoper, Muser and Janneck (2012: 663-682) ศกึษาเรื่องTransformational 
Leadership, Work Engagement, and Occupational Success ซึง่เกีย่วขอ้งกบัความสมัพนัธ์
ระหว่างภาวะผูนํ้าแบบพฒันา ความผกูพนัในงานและความสาํเรจ็ในอาชพี ผลการศกึษา พบว่า 
ภาวะผู้นําแบบพัฒนา ความผูกพันในงาน และความสําเร็จในอาชีพของชายและหญิงมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวก สาํหรบัความผกูพนัในงานบางประการมคีวามสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูนํ้า
แบบพฒันาและปจัจยัที่สําคญัของความสําเร็จในอาชพี ซึ่งพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
แมว้า่ผลการศกึษาสง่ผลทัง้สองกลุ่ม  
 สาํหรบังานวจิยัของประเทศไทย ทําการศกึษาภาวะผูนํ้ามคีวามเกีย่วขอ้งและส่งผลถงึ
ความสขุในการทาํงาน พบงานวจิยัของ เฉลา ระโหฐาน (2553) ทาํการศกึษาความสมัพนัธ ์ระหว่าง
ภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิารและประสทิธผิลในการบรหิารงานของสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุรเีขต 2 ผลการศกึษา พบว่า ภาวะผูนํ้าการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีเขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก พจิารณาทุกดา้น พบว่า มากทุกดา้น และประสทิธผิลในการบรหิารงานของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีเขต 2 โดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
ทุกดา้น สุดทา้ยเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษามคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธผิลการบรหิารงานของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิพรรณิภา สบืสุข 
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(2548) เหน็พอ้งตอ้งกนักบัเฉลา ระโหฐาน ทีเ่หน็ความสาํคญัของภาวะผูนํ้า จงึศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างการรบัรูล้กัษณะงาน ภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลงของหวัหน้าหอผูป้่วย กบัความสุขใน
การทาํงานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั ผลการวจิยัพบว่า ความสุข
ในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐัอยู่ในระดบัสงู การรบัรู้
ลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการในระดบั
ปานกลาง ภาวะผูนํ้าการเปลีย่นแปลงของหวัหน้าหอผูป้ว่ยมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสุข
ในการทํางานของพยาบาลประจําการในระดบัปานกลาง และ เสาวรส ประเทอืงชยัศร ี (2552) 
ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูนํ้าแบบอย่างของหวัหน้าพยาบาลกบัความสุขในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขต 13 ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นําของหวัหน้า
พยาบาลตามการรบัรูข้องพยาบาลวชิาชพีอยู่ในระดบัสูง ความสุขในการทํางานของพยาบาล
วชิาชพีโดยรวมอยู่ในระดบัสูง ภาวะผูนํ้าแบบอย่างของหวัหน้างานการพยาบาลตามการรบัรู้
ของพยาบาลวิชาชีพมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลางกบัความสุขในการทํางานของ
พยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลชุมชนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

จากแนวคิดและการประมวลเอกสารงานวิจยัเกี่ยวกบัภาวะผู้นําแบบพฒันาข้างต้น 
พบว่า นักวิจยัเน้นการหาปจัจยัทางด้านภาวะผู้นําแบบพฒันากบัตวัแปรต้นบางประการว่า
สามารถทําใหพ้นักงานอยู่ในองคก์ารไดอ้ยา่งยัง่ยนืและเกดิผลติภาพทีด่ดีว้ยปจัจยัใด แต่ผูว้จิยั
ไม่พบปจัจยัด้านความสุขในการทํางานอย่างชดัเจน จงึทําใหผู้้ศึกษาเล็งเหน็ว่า ความหมาย 
องคป์ระกอบและแนวคดิต่างๆ เกี่ยวกบัภาวะผูนํ้าแบบพฒันา มคีวามสําคญัและสอดคลอ้งกบั
ความสุขในการทํางาน และเป็นตวัแปรหน่ึงที่สําคญั เพราะภาวะผู้นําแบบพฒันามุ่งเน้นการ
เปลีย่นแปลงและใหค้วามสาํคญักบับุคลากรในองคก์ารเป็นอนัดบัแรก การมผีูนํ้าและสรา้งภาวะ
ผู้นําที่ดีในองค์การส่งผลให้เกิดสมัพนัธภาพอนัดีระหว่างพนักงานและผู้นํา เกิดการทํางาน
ร่วมกนัที่มปีระสทิธภิาพลดสภาวะความกงัวลภายในจติใจระหว่างกนั ปจัจยัเหล่าน้ี สามารถ
ส่งผลใหอ้งค์การมคีวามสุขและดําเนินการอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมุ่งประเดน็ศกึษาภาวะ
ผูนํ้าแบบพฒันาส่งผลต่อความสุขในการทํางานและการจดัการความสุข เพราะปจัจยัดงักล่าว
เกี่ยวขอ้งกบัผูนํ้าและมแีนวโน้มส่งผลถงึกนัได ้ โดยเกดิเป็นสมมตฐิานในการวจิยัที่ว่า ผูนํ้าที่
ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัมากมคีวามสุขในการทํางานมากกว่าผูนํ้าที่มภีาวะผูนํ้าระดบัน้อย 
และภาวะผูนํ้าแบบพฒันาทีม่รีะดบัมากแตกต่างมกีารจดัการความสุขแบบ เป็น-อยู-่คอื มากกว่า
ผู้นําที่มีภาวะผู้นําระดับน้อย จากสมมติฐานนําไปสู่การวิจัยเพื่อขยายผล พิสูจน์และหา
ขอ้เทจ็จรงิระหวา่งตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

การศกึษาภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและการจดัการความสขุแบบ เป็น-อยู-่คอื และความสขุ 
ในการทาํงาน กรณีศกึษา: องคก์ารสรา้งสุข ผูว้จิยันําแนวคดิเกีย่วกบัภาวะผูนํ้าแบบพฒันา การ
จัดการความสุขแบบ เป็น-อยู่-คือ ตลอดจนความสุขในการทํางาน  มาเป็นกลไกสําคัญใน
การศกึษา โดยการศกึษาครัง้น้ี รวบรวมแนวคดิทฤษฎีและงานที่เกี่ยวขอ้งกบัความสุขในการ
ทาํงาน ประกอบดว้ย แนวคดิความสุขในการทาํงาน ของ ศรินินัท ์กติตสิุขสถติ (2555: 30-33)    
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ทฤษฎภีาวะผูนํ้าแบบพฒันา ของ Bass and Avolio (1994) แนวคดิการจดัการความสุขแบบ 
เป็น-อยู่-คอื ของ จุฑามาศ แก้วพจิติร และคณะ 2554: 61-105) (ดงัแสดงรายละเอยีดใน
ภาคผนวก ค) โดยนําแต่ละองคป์ระกอบและปจัจยัมาสงัเคราะหเ์ป็นแนวทางในการศกึษาปจัจยั
ทีเ่กีย่วกบัความสุขในการทาํงาน มอีงคป์ระกอบสาํคญั 9 องคป์ระกอบ คอื สุขภาพด ี(Happy 
Body) ผอ่นคลายด ี (Happy Relax) น้ําใจด ี (Happy Heart) ม ี คุณธรรมด ี (Happy Soul)  
ครอบครวัด ี(Happy Family) สงัคมด ี  (Happy Society) ใฝรู่ด้ ี (Happy Brain) การเงนิด ี
(Happy Money)  และการงานด ี (Happy Work  Life) ซึง่ตอบโจทยค์วามสุขในการทาํงานอยา่ง
ชดัเจน องคป์ระกอบดงักล่าว ถอืว่า เป็นเป้าหมายสาํคญัในการศกึษาเพื่อพสิจูน์ งานวจิยัเรื่อง 
การศึกษาภาวะผู้นําแบบพฒันา การจดัการความสุขแบบ เป็น-อยู่-คือ และความสุขในการ
ทาํงาน กรณีศกึษา: องคก์ารสรา้งสุข เพื่อการสรา้งความสมดุลระหว่างชวีติและการทํางานของ
พนกังานต่อไปตรงตามกรอบแนวคดิดงัภาพที ่2.4 
 
2.4  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

                
 
                                                                                                                   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.5  กรอบแนวคดิ 

ลกัษณะปัจเจกบคุคล  (เพศ  อายุ  การศกึษา  ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ทาํงาน) 

การจดัการความสขุแบบ

 เป็น-อยู่-คือ 

1   เป็น   ‐ เป็นตวัตนทีแ่ทจ้รงิ           
เป็นสขุทางใจเป็นคนไดเ้ตม็ศกัยภาพ  
เป็นคนทีค่รอบครวั สงัคม ชุมชนพอใจ 

2   อยู ่‐ อยูด่กีนิด ีอยูอ่ยา่งม ี
Passion อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้       
ต่อการทาํงาน อยูใ่นองคก์ารทีด่ ี          
มผีูนํ้าและเพือ่นรว่มงานด ีอยูใ่น
ตาํแหน่งและอาชพีทีเ่หมาะสมและเป็น   
ทีย่อมรบั 

3 คอื  ‐ คอืผลงานขององคก์ร             
คอืความหวงัขององคก์ร                     
คอืภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

ความสขุในการทาํงาน 

1. Happy Body    สขุภาพด ี

2. Happy Relax    ผอ่นคลายด.ี 

3. Happy Heart    น้ําใจด ี

4. Happy Soul       มคีุณธรรมด ี

5. Happy Family   ครอบครวัด ี

6. Happy Society   สงัคมด ี

7. Happy Brain       ใฝรู่ด้ ี

8. Happy Money    การเงนิด ี

9. Happy Work Life  การงานดี

  

ภาวะผูนํ้าแบบพฒันา 

1. การทีผู่นํ้าประพฤตตินเป็น

แบบอยา่ง (Idealized 

Influence)                        

2. ผูนํ้าสรา้งแรงบนัดาลใจ

(Inspiration Motivation)       

3. สง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวาม    

คดิรเิริม่ (Intellectual 

Simulation)                      

4. การมอบหมายงานทีท่า้

ทายใหแ้ก่พนกังาน

(Individualized 

Consideration)                  
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2.5  สมมติฐานในการวิจยั  
 
จากแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งทีไ่ดป้ระมวลมาขา้งต้น ทําใหต้ัง้สมมตฐิาน               

ดงัน้ี 
2.5.1 ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัมากมคีวามสุขในการทาํงานมากกว่าผูนํ้าทีม่ี

ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัน้อย 
2.5.2 ผูนํ้าที่มภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัมากมกีารจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื 

มากกวา่ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัน้อย 
2.5.3 พนักงานที่มกีารจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื ระดบัมากมคีวามสุขในการ

ทาํงานมากกวา่พนกังานทีม่กีารจดัการความสขุแบบเป็น-อยู-่คอื ระดบัน้อย 
2.5.4 ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื สามารถทํานาย

ความสขุ ในการทาํงานได ้
                
 



 
บทท่ี 3 

 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
การวจิยัเรื่อง ภาวะผูนํ้าแบบพฒันา การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื และความสุข

ในการทํางาน กรณีศกึษา: องคก์ารสรา้งสุข เป็นวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research)                 
มวีตัถุประสงคเ์พื่อทําความเขา้ใจและหาการสง่ผลถงึปจัจยัทีป่รากฏ ดว้ยวธิกีารแสวงหาความรู ้
หรอืความจรงิทางสงัคมทีใ่ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(Scientific Method) เป็นหลกัมุง่เน้น
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Empirical Evidence) ทีส่ามารถวดัและจบัตอ้งได ้ สามารถแยกสิง่ทีศ่กึษา
ออกเป็นตวัแปรเชงิเหตุและผล เพื่อใหก้ารศกึษาเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว ้ผูว้จิยั
ดาํเนินการตามขัน้ตอน ในบทน้ี อธบิายถงึการศกึษาทีใ่ชใ้นการวจิยั 7 ดา้น คอื ประชากร และ
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ตวัแปรทีศ่กึษา นิยามปฏบิตักิารของตวัแปร เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัและการหาคุณภาพของเครือ่งมอื แนวทางในการสรา้งและพฒันาแบบสอบถามใหม้คีุณภาพ 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  

 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื พนกังานในองคก์ารทีเ่ขา้รว่มโครงการเสรมิสรา้ง

องคก์รแหง่ความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองคก์รนํารอ่ง รุน่ที ่1 จากโครงการพฒันาองค์
ความรูเ้กีย่วกบัองคก์รแห่งความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ แกว้พจิติร และคณะ, 
2554: 19-23) ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของสาํนกังานสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) รว่มกบัคณะพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ ซึง่เป็นกรณีศกึษาในครัง้น้ีจาํนวน 7 องคก์าร 
รวมทัง้สิน้ 7,890 คน โดยมขี ัน้ตอนดาํเนินการดงัน้ี 

3.1.1 ผู้วิจยัทําหนังสือจากทางคณะพฒันาทรพัยากรมนุษย์ สถาบนับณัฑติพฒัน-
บรหิารศาสตรเ์พื่อขออนุญาตองคก์ารในการศกึษาวจิยัองคก์ารภายใต้โครงการฯดงักล่าว โดย
ทางผูว้จิยัไดร้บัการตอบรบัจากองคก์ารจํานวน 3 องคก์าร จากทัง้หมด 7 องคก์าร เป็นจํานวน
กลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 3,605 คน 

3.1.2 กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัใชก้ารเปิดตารางสาํเรจ็รปูของ Krejcie and 
Mogan (1970: 2) ทีร่ะบุขนาด และจํานวนกลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมาะสมกบัจาํนวนประชากร ได้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมาะสม คอื 367 คน ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นจาํนวน 415 คน  
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3.1.3 การสุ่มตวัอย่างจากพนักงานในองค์การที่เขา้ร่วมโครงการฯ ใชว้ธิกีารสุ่มแบบ
อาสาสมคัร (Volunteer Sampling) โดยยดึหลกัการคดัเลอืกจากความสมคัรใจเป็นสาํคญั และ
ความพร้อมในการให้ข้อมูลตลอดจนความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษา  
นอกจากน้ี มเีกณฑ์คดัเลือกจากวิสยัทศัน์และกลยุทธ์ขององค์การที่มุ่งสร้างความสุขในการ
ทาํงานใหก้บับุคลากรในองคก์าร ขอบเขตองคก์ารทีใ่ชใ้นการศกึษาตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืก
ดงักล่าว ประกอบดว้ย องคก์ารนํารอ่งจากโครงการฯ รวมทัง้สิน้ จาํนวน 3 องคก์าร จาก 7 
องคก์าร 
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงจาํนวนและอตัราการตอบกลบัทีไ่ดร้บัแบบสอบถามคนื 
 

องคก์าร แบบสอบถาม     
ท่ีแจก 

แบบสอบถามท่ีได้รบั  
(ชดุ) 

อตัราการตอบกลบั  
(ร้อยละ) 

1) องคก์ารที ่1  
2) องคก์ารที ่2 
3) องคก์ารที ่3  

300 
99 
265 

184 
66 
165 

61.3 
66.6 
62.2 

รวม 664 415 62.5 

 
3.2  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
  

การศกึษาครัง้น้ีไดก้าํหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ดงัต่อไปน้ี 
 

3.2.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
3.2.1.1  ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาของ Bass and Avolio (1994) ม ี4 องคป์ระกอบ 

ไดแ้ก่  
1) การทีผู่นํ้าประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง (Idealized Influence)   
2) ผูนํ้าสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation) 
3) สง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามคดิรเิริม่ (Intellectual Simulation) 
4) การมอบหมายงานทีท่า้ทายใหแ้ก่พนกังาน (Individualized 

Consideration)  
3.2.1.2  การจดัการความสุขหรอืโมเดลความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื ของ จุฑามาศ 

แกว้พจิติร และคณะ (2554: 62) ม ี3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
1)  “เป็น” ได้แก่ เป็นตัวตนที่แท้จริง เป็นสุขทางใจ เป็นคนได้เต็ม

ศกัยภาพและเป็นคนทีค่รอบครวั สงัคม ชุมชนพอใจ 
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2)  “อยู่” ได้แก่ อยู่ดกีินด ีอยู่อย่างม ีPassion อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ต่อการทํางาน อยู่ในองคก์ารทีด่ ีมผีูนํ้าและเพื่อนร่วมงานด ี อยู่ในตําแหน่งและอาชพีที่
เหมาะสมและเป็นทีย่อมรบั 

3)  “คอื” ไดแ้ก่ คอืผลงานขององคก์าร คอืความหวงัขององคก์าร และ
คอืภาพลกัษณ์ขององคก์าร 

 
3.2.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

3.2.2.1  ความสุขในการทาํงาน (Happiness at Work by HAPPINOMETER) 
ตามแนวคดิของ ศรินินัท ์กติตสิขุสถติ และคณะ (2555: 60) ม ี9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1)  Happy Body สขุภาพด ี 
2)  Happy Relax ผอ่นคลายด ี 
3)  Happy Heart น้ําใจด ี  
4)  Happy Soul มคีุณธรรมด ี 
5)  Happy Family ครอบครวัด ี  
6)  Happy Society สงัคมด ี 
7)  Happy Brain ใฝรู่ด้ ี 
8)  Happy Money การเงนิด ี  
9)  Happy Work Life   การงานด ี                          

 
3.3  นิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปร 

 
3.3.1 ความสขุในการทาํงาน (Happiness at Work) หมายถงึ ปฏกิริยิาของพฤตกิรรม

หรอืความรูส้กึภายในที่แสดงและส่งผ่านออกมาทางพฤตกิรรมภายนอกของบุคคล ทําใหเ้กดิ
ความรู้สกึเชงิบวกในการทํางาน มทีศันคติที่ดแีละการประพฤติตนที่เหมาะสมในการทํางาน 
สง่ผลต่อผลงานและผลสมัฤทธิข์ององคก์าร โดยมอีงคป์ระกอบสาํคญัในการสรา้งความสขุในการ
ทาํงานตามแนวคดิของ ศรินินัท ์กติตสิขุสถติ และคณะ (2554: 30-33) ดงัน้ี  

3.3.1.1 องคป์ระกอบที ่1 Happy Body สุขภาพด ี หมายถงึ การทีบุ่คคลมี
สุขภาพร่างกายแขง็แรงสมส่วน มพีฤติกรรมการบรโิภคที่ปลอดภยั มคีวามพงึพอใจสภาวะ
สขุภาพกายของตนเอง  

3.3.1.2 องคป์ระกอบที ่2 Happy Relax ผ่อนคลายด ีหมายถงึ การทีบุ่คคล
สามารถบรหิารเวลาในแต่ละวนัเพื่อการพกัผ่อนอย่างมคีุณภาพ พอใจการบรหิารจดัการปญัหา
ของตนเอง และทาํชวีติใหง้า่ย สบายๆ 
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3.3.1.3 องคป์ระกอบที ่3 Happy Heart น้ําใจด ี หมายถงึ การทีบุ่คคลมจีติ
สาธารณะ มสีว่นรว่มในการสรา้งประโยชน์ใหก้บัสว่นรวม ตลอดจนมเีมตตากบัคนรอบขา้ง 

3.3.1.4 องคป์ระกอบที ่4 Happy Soul มคีุณธรรมด ี หมายถงึ การทีบุ่คคลมี
ความตระหนกัถงึคุณธรรม และศลีธรรม รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั รูจ้กัให ้และมคีวามกตญัญรููคุ้ณ 

3.3.1.5 องคป์ระกอบที ่5 Happy Family ครอบครวัด ีหมายถงึ การทีบุ่คคลมี
ความรูส้กึผกูพนั เชื่อใจ มัน่ใจ และอุน่ใจกบับุคคลในครอบครวัของตนเอง 

3.3.1.6 องคป์ระกอบที ่6 Happy Society สงัคมด ี หมายถงึ การทีบุ่คคลมี
ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอเพือ่นบา้น ไมท่าํใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น ไมเ่อาเปรยีบผูค้นรอบขา้ง ไมท่าํใหส้งัคม
เสือ่มถอย 

3.3.1.7 องคป์ระกอบที ่7 Happy Brain ใฝรู่ด้ ี หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวาม
ตื่นตัว กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปรับตัวให้เท่าทันและตัง้ร ับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และพอใจทีจ่ะแสดงความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

3.3.1.8 องคป์ระกอบที ่8 Happy Money การเงนิด ี หมายถงึ การทีบุ่คคลมี
วนิัยในการใชจ้่ายเงนิ มคีวามสามารถและพงึพอใจในการบรหิารจดัการระบบการรบั จ่าย และ
ออมเงนิในแต่ละเดอืน 

3.3.1.9 องคป์ระกอบที ่9 Happy Work Life การงานด ีหมายถงึ การทีบุ่คคลมี
ความสบายใจในทีท่ํางาน มคีวามรกั ความผูกพนั และความภาคภูมใิจในองคก์ร มคีวามมัน่ใจ
ในอาชพีรายได ้และมคีวามพงึพอใจกบัความกา้วหน้าของตนเองในองคก์ร 

 
3.3.2 การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ (Happy Management) หมายถงึ 

โมเดลการจดัการความสุขทีมุ่่งเน้นจดัการใหบุ้คคลนัน้ มลีกัษณะการสรา้งความสุขทีเ่หมาะสม
ตามบรบิทของสงัคมและสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู ่โดยองคป์ระกอบของการจดัการประกอบดว้ย 
3 องคป์ระกอบหลกัตามแนวคดิของจุฑามาศ แกว้พจิติร และคณะ (2554: 62-71) ดงัน้ี 

3.3.2.1 องค์ประกอบที่ 1 “เป็น” หมายถงึ ลกัษณะของบุคคลที่สามารถทําให้
เกดิความสุขได ้ไดแ้ก่ การเป็นตวัตนที่แทจ้รงิ เป็นคนมสีุขทางใจ เป็นคนที่เต็มศกัยภาพและ
เป็นคนทีค่รอบครวั สงัคม ชุมชนพอใจ  

3.3.2.2 องค์ประกอบที่ 2 “อยู่” หมายถึง ลกัษณะการดําเนินชวีติที่เหมาะสม
เพื่อสร้างความสมดุลในการทํางานและการดํารงชวีติ โดยบุคคลนัน้ต้องอยู่ดกีนิด ีอยู่อย่างม ี
Passion อยูใ่นตําแหน่งและอาชพีทีเ่หมาะสมเป็นทีย่อมรบั  

3.3.2.3 องคป์ระกอบที ่3 “คอื” หมายถงึ ลกัษณะบุคคลทีส่ามารถเป็นตวัแทน
แสดงถงึลกัษณะขององคก์ารได ้คอืผลงานขององคก์าร ความหวงัขององคก์าร และภาพลกัษณ์
ขององคก์ารทีด่ ี
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3.3.3 ภาวะผูนํ้าแบบพฒันา (Transformational Leadership) หมายถงึ ลกัษณะ
ผู้นําตาม การรบัรู้ของพนักงานที่มองว่าเป็นผู้นําที่สามารถแปลงวิสยัทศัน์ให้เป็นความจริง
นําไปสู่การปฏิบตัิได้ สามารถทําให้บุคคลสนใจ ยินดีปฏิบตัิตาม ผลกัดนัและยอมรบัความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น เพื่อใหเ้กดิการพฒันาองคก์ารและความสุขอย่างยัง่ยนื ตามแนวคดิของ Bass 
and Avolio (1994) ดงัน้ี  

3.3.3.1 องค์ประกอบที่ 1 การที่ผูนํ้าประพฤตตินเป็นแบบอย่าง (Idealized 
Influence) หมายถงึ การทีผู่นํ้าเป็นตวัแบบแก่ผูต้าม เป็นทีย่กยอ่ง เคารพนบัถอื เป็นทีศ่รทัธา 
ตลอดจนไวว้างใจ ทําใหผู้ต้ามเกดิความภาคภูมใิจเมื่อร่วมงาน ทําใหผู้ต้ามพยายามประพฤติ
ปฏบิตัติามผูนํ้าในสิง่ทีเ่หมาะสม 

3.3.3.2 องคป์ระกอบที ่2 ผูนํ้าสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation) 
หมายถึงการที่ผูนํ้า สรา้งแรงจูงใจภายในใหเ้กดิความหมายและทา้ทายในเรื่องงานของผูต้าม 
กระตุน้จติวญิญาณของทมี ใหม้ชีวีติชวีา แสดงออกอยา่งกระตอืรอืรน้ ผา่นการสรา้งเจตคตทิีด่ี
และการคดิในแงบ่วก สามารถมองเหน็ภาพทีด่ใีนอนาคต โดยผูนํ้าจะสรา้งและสื่อความหวงัที่
ตอ้งการอยา่งชดัเจน   

3.3.3.3 องค์ประกอบที่ 3 ส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามคดิรเิริม่ (Intellectual 
Simulation) หมายถงึการทีผู่นํ้ากระตุน้ผูต้ามใหต้ระหนกัถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงาน ทาํใหผู้้
ตามมคีวามตอ้งการหาแนวทางใหม่ๆ  มาแกป้ญัหา เพื่อหาขอ้สรุปใหมท่ีด่กีว่า ทาํใหเ้กดิสิง่ใหม่
และสรา้งสรรค ์ตลอดจนถงึนวตักรรม  

3.3.3.4 องค์ประกอบที่ 4 การมอบหมายงานที่ท้าทายใหแ้ก่พนักงาน 
(Individualized Consideration) หมายถงึ การทีผู่นํ้ามคีวามสมัพนัธ ์ดูแลเอาใจใส่ผูต้ามเป็น
รายบุคคล ทาํใหผู้ต้ามรูส้กึมคีุณค่าและความสาํคญั เสมอืนทีป่รกึษา (Advisor) ของผูต้ามเพื่อ
การพฒันาใหต้รงตามความตอ้งการของปจัเจกบุคคล เกดิสมัฤทธิผ์ลของแต่ละบุคคล มอบโอกาส
การเรยีนรูแ้ละภาระงานใหต้รงตามความสามารถเพือ่พฒันาศกัยภาพของผูต้ามใหส้งูขึน้ 
 

3.4  เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษาและการหาคณุภาพของเครือ่งมือ 
 

ผู้วิจยัได้กําหนดใช้เครื่องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูลเชงิปรมิาณในภาคสนาม โดยแบบสอบถามเกดิจากการพฒันาจาก
แบบสอบถามดัง้เดิมและสร้างขึ้นใหม่ตามแนวคิด ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ประกอบดว้ยแบบสอบถามจาํนวน 4 แบบสอบถาม มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
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สว่นที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบุคคล (Personal Data) 
สว่นที ่2 แบบสอบถามเรือ่งภาวะผูนํ้าแบบพฒันา (Transformational Leadership)                      
สว่นที ่3 แบบสอบถามการจดัการความสขุแบบ เป็น-อยู-่คอื (Happy Management) 
สว่นที ่4 แบบสอบถามความสขุในการทาํงาน (Happiness at work) 
 

ตารางท่ี 3.2  ตวัแปรและเครือ่งมอืของแบบสอบถาม 
 

ช่ือตวัแปร ช่ือเคร่ืองมือในแบบสอบถาม 
          ลกัษณะปจัเจกบุคคล 
          ภาวะผูนํ้าแบบพฒันา 
          การจดัการความสขุแบบ เป็น-อยู-่คอื 
          ความสขุในการทาํงาน   

    แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป 
    แบบสอบถามลกัษณะการทาํงานของหวัหน้างาน 
    แบบสอบถามลกัษณะงาน 
    แบบสอบถามความสขุในชวีติทัว่ไป 

 
รายละเอียดการสร้างเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและเกณฑ์การใช้แต่ละ

แบบสอบถาม มดีงัน้ี 
 

3.4.1  แบบสอบถามข้อมูลด้านปัจเจกบคุคล 
แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของประชากรที่ต้องการศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์ทํางาน ตําแหน่ง ระดบัตําแหน่งงานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
พนักงาน วิธีการตอบแบบสอบถามใช้การทําสญัลกัษณ์เครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ตรงกบัตัว
ผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่ปรากฏแบบสอบถามส่วนน้ี อยู่ในส่วนที ่1 ของชุดของแบบสอบถาม
ทัง้หมด 
 

3.4.2  แบบสอบถามเรื่องภาวะผูนํ้าแบบพฒันาตามแนวคิด   
3.4.2.1  ทีม่าของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามเกี่ยวกบัภาวะผูนํ้าแบบพฒันา (Transformational Leadership)  

พฒันาจากแบบสอบถามของเฉลา ระโหฐาน (2553) ซึ่งทําเครื่องมอืวดัภาวะผูนํ้าแบบพฒันา
จากวทิยานิพนธ์เรื่องการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูนํ้าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้รหิาร
และประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ในสงักดัสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาชลบุร ีเขต 2 จํานวน 30 ขอ้ ตามแนวคดิของ Bass  (1999 อา้งถงึใน เฉลา ระโหฐาน, 
2553: 56)  มลีกัษณะการตอบแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
ของลเีคริท์ (1993 อา้งถงึใน บุญธรรม กจิปรดีาบรสิุทธิ,์ 2551) แบ่งเกณฑต์ัง้แต่น้อยทีสุ่ดหรอืไม่
จรงิเลย จนถงึ เป็นจรงิมากทีสุ่ด เป็นแบบสอบถามมุง่สอบถามลกัษณะการทาํงานของผูนํ้าหรอื
หวัหน้างาน แบ่งจาํนวนขอ้ตามองคป์ระกอบของทฤษฎ ีดงัน้ี 
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1) การทีผู่นํ้าประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง (Idealized Influence) ขอ้ที ่
1-8 จาํนวน 8 ขอ้                               

2) ผูนํ้าสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation) ขอ้ที ่9-16 
จาํนวน 8 ขอ้ 

3) สง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามคดิรเิริม่ (Intellectual Simulation) ขอ้ที ่
17-23 จาํนวน 7 ขอ้ 

4) การมอบหมายงานที่ท้าทายให้แก่พนักงาน (Individualized 
Consideration) ขอ้ที ่24-30 จาํนวน 7 ขอ้ 

3.4.2.2  เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
แบบสอบถามลักษณะการทํางานของผู้นําหรือหวัหน้าท่าน มีเกณฑ์การให้

คะแนน ดงัน้ี 5 คะแนน คอื ตรงกบัลกัษณะหวัหน้ามากทีสุ่ด  4 คะแนน หมายถงึ ตรงกบัลกัษณะ
หวัหน้าค่อนขา้งมาก  3 คะแนน ตรงกบัลกัษณะหวัหน้าปานกลางหรอืเป็นบางสว่น 2 คะแนน 
ตรงกบัลกัษณะหวัหน้าเป็นสว่นน้อย และ 1 คะแนน หมายถงึ ตรงกบัลกัษณะหวัหน้าน้อยทีสุ่ด
หรอืไมจ่รงิเลย 

3.4.2.3  การแปลความหมายคะแนน  
วเิคราะห์คะแนนเฉลี่ยของขอ้คําถามทัง้หมดในเรื่องภาวะผูนํ้าแบบพฒันาใน                

แต่ละดา้นประกอบดว้ย Idealized Influence การทีผู่นํ้าประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง (ขอ้ที1่-8) 
Inspiration Motivation ผูนํ้าสรา้งแรงบนัดาลใจ (ขอ้ที ่9-16) Intellectual Simulation สง่เสรมิให้
พนกังานมคีวามคดิรเิริม่ (ขอ้ที1่7-23) Individualized Consideration การมอบหมายงานทีท่า้
ทายใหแ้ก่พนกังาน (ขอ้ที ่24-30)   

 
ตารางท่ี 3.3  ตวัอยา่งขอ้คาํถามสาํหรบัการวดัภาวะผูนํ้าแบบพฒันา 
 
ผูนํ้า/หวัหน้าของท่านมีลกัษณะท่ี
เก่ียวข้องกบัการทาํงานต่อไปน้ี  

มาก น้อย เพียงใด 

ระดบัความคิดเหน็ 
มาก
ท่ีสดุ 

ค่อนข้าง 
มาก 

ปานกลาง ค่อนข้าง
น้อย 

น้อย 
ท่ีสดุ 

1. สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ศรทัธา
และเป็นทีย่อมรบัของผูร้ว่มงาน 

5 4 3 2 1 
 

  
3.4.3  แบบสอบถามการจดัการความสขุแบบ เป็น-อยู่-คือ   

3.4.3.1  ทีม่าของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามลกัษณะงาน หรอืแบบสอบถามการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื 

เป็นแบบวัดที่สร้างภายใต้แนวคิด โมเดลการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ (Happy 
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Management) ซึ่งเป็นหน่ึงในโมเดลภายใต้องค์ความรู้เกี่ยวกบัองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Home Model) โดยเครื่องมอืหรอืแบบวดัทีส่รา้งขึน้ใหม ่มกีารพจิารณาสรา้งขอ้คาํถามจากการ
สงัเคราะห์และพจิารณาความสอดคล้องตามแนวคดิทัง้หมดจํานวน 31 ขอ้มลีกัษณะการตอบ
แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 8 ระดบั (Rating Scale) ตัง้แต่ น้อยทีสุ่ดหรอืไมจ่รงิเลย 
จนถงึ เป็นจรงิมากทีสุ่ด เพื่อเพิม่ความละเอยีดมากยิง่ขึน้ โดยแบบสอบถามการจดัการความสุข
แบบเป็น อยู่ คอื มุ่งสอบถามลกัษณะงานของบุคคลนัน้ โดยแบ่งขอ้คําถาม ตามองคป์ระกอบ
ของทฤษฎ ีดงัน้ี 

1) เป็น   ประกอบดว้ย 4 ตวัชี้วดั ไดแ้ก่ การเป็นตวัตนทีแ่ทจ้รงิ เป็น
สขุทางใจ เป็นคนไดเ้ตม็ศกัยภาพและเป็นคนทีค่รอบครวั สงัคม ชุมชนพอใจ (ขอ้ที ่1-6, 20, 21, 
29) จาํนวน 9 ขอ้  

2) อยู่ ประกอบดว้ย 5 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่ การอยู่ดกีนิด ีอยู่อย่างม ีPassion 
อยู่ในสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการทํางาน อยู่ในองคก์ารทีด่ ี มผีูนํ้าและเพื่อนร่วมงานด ีอยู่ใน
ตําแหน่ง และอาชพีทีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรบั (ขอ้ที ่7-13, 22-25, 28, 30, 31) จาํนวน 15 ขอ้   

3) คือ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้ว ัด ได้แก่ คือผลงานขององค์กร คือ
ความหวงัขององคก์ร และคอืภาพลกัษณ์ขององคก์ร (ขอ้ที ่14-19, 26) จาํนวน 7 ขอ้ 

นอกจากน้ี ข้อคําถามของแบบสอบถาม มขี้อความที่เป็นข้อคําถามลกัษณะ
คาํคุณศพัทก์ลบัทศิทางจํานวน 6 ขอ้ (ขอ้ 3, 4, 8, 17, 18, 29) เพื่อเป็นการเน้นใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามมคีวามละเอยีดรอบคอบและอ่านทุกขอ้คาํถามเพื่อกนัการตอบแบบสอบถามแบบ
ไมต่ัง้ใจและเพือ่ใหเ้กดิความถูกตอ้งแมน่ยาํทีส่ดุ 

 
ตารางท่ี 3.4  ตวัอยา่งขอ้คาํถามสาํหรบัการวดัการจดัการความสขุแบบ เป็น-อยู-่คอื 
  

งานของท่าน                          มาก  คอ่นขา้งมาก  คอ่นขา้งน้อย น้อย I น้อย  คอ่นขา้งน้อย คอ่นขา้งมาก มาก 

 
1. ไมต่รงกบัจรตินิสยัของทา่น _____  _____ _____ _____ I _____ _____ _____ _____ตรงกบัจรตินิสยัของทา่น 

                               1          2       3         4       5        6         7      8 
2.  งานน่าเบือ่- ไมน่่าทาํ       _____  _____ _____ _____ I _____ _____ _____ _____ สนุก- น่าทาํ 

                                                   1          2       3         4       5        6         7      8 

 
3.4.3  แบบสอบถามความสขุในการทาํงาน (Happiness at Work) พฒันาจาก  
          HAPPINOMETER  

3.4.3.1  ทีม่าของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามความสุขในชวีติทัว่ไป เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความสุข 9 มติ ิ              

มุ่งวดัความสุขทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชวีติประจําวนัและการทํางานของบุคคล โดยเป็นแบบสอบถามที่
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พฒันาจากแบบวดัความสุขดว้ยตนเอง หรอื HAPPINOMETER ซึง่เป็นการพฒันาจากงานวจิยั
ของสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล มอีงคป์ระกอบและแบ่งขอ้คําถามตาม
มติ ิดงัน้ี 
   ความสขุในการทาํงาน     จาํนวน   56 ขอ้ 

1)  Happy Body   สขุภาพด ี     (ขอ้ที ่1-6)  จาํนวน    6 ขอ้ 
2)  Happy Relax   ผอ่นคลายด ี (ขอ้ที ่7-11)  จาํนวน    5      ขอ้ 
3)  Happy Heart    น้ําใจด ี       (ขอ้ที ่12-20)  จาํนวน    9 ขอ้ 
4)  Happy Soul     มคีุณธรรมด ี (ขอ้ที ่21-25)  จาํนวน    5 ขอ้ 
5)  Happy Family   ครอบครวัด ี(ขอ้ที ่26-28)  จาํนวน    3 ขอ้ 
6)  Happy Society   สงัคมด ี     (ขอ้ที ่29-34)  จาํนวน    6 ขอ้ 
7)  Happy Brain   ใฝรู่ด้ ี         (ขอ้ที ่35-37)  จาํนวน    3 ขอ้ 
8)  Happy Money   การเงนิด ี    (ขอ้ที ่38-41)  จาํนวน    4 ขอ้ 
9)  Happy Work Life การงานด ี (ขอ้ที ่42-56)  จาํนวน   16 ขอ้ 
3.4.3.2  การแปลความหมายคะแนน 
แบบสอบถามความสุขในชีวิตทัว่ไป มีการแปลคะแนนโดยใช้โปรแกรมวดั

ความสุขสาํเรจ็รปูเอก็ซเ์ซล (HAPPINOMETER Excel Program: HEP) ซึง่เป็นเครื่องมอืทีใ่ช้
จดัเกบ็ขอ้มลู ตลอดจนคาํนวณคา่คะแนนเฉลีย่ความสขุทีแ่สดงผลคา่คะแนนเฉลีย่ความสขุในทุก
ตวัชีว้ดั ทุกมติแิละค่าเฉลีย่รวมของแบบสอบถามชุดน้ี โดยมกีารรายงานค่าเฉลีย่ในรปูแบบทุก
มติเิป็นรายบุคคล และภาพรวมขององคก์าร ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 3.5  ความหมายของคา่คะแนนเฉลีย่จากการวดัความสขุในชวีติทัว่ไป 
 

คะแนนเฉล่ีย ความหมาย 
0.00-24.99 

 
 

ไม่มีความสขุอย่างย่ิง: Very Unhappy สะทอ้นให้
เหน็วา่ คนทาํงานในองคก์ารของทา่นอยูใ่นระดบั 
“ไมม่คีวามสขุเลย” ผูบ้รหิารตอ้งดาํเนินการแกไ้ข
อยา่งเรง่ดว่น 
                                                                    

25.00- 49.99 ไม่มีความสขุ: Unhappy สะทอ้นใหเ้หน็วา่ คนใน
องคก์ารของทา่นอยูใ่นระดบั “ไมม่คีวามสขุ” 
ผูบ้รหิารตอ้งดาํเนินการแกไ้ขอยา่งจรงิจงั 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
 

 

คะแนนเฉล่ีย ความหมาย 
50.00-74.99 มีความสขุ: Happy สะทอ้นใหเ้หน็วา่ คนทาํงานใน

องคก์ารของทา่นอยูใ่นระดบั “มคีวามสขุ” ผูบ้รหิาร
ตอ้งสนบัสนุนใหม้คีวามสขุยิง่ขึน้ไป 
 

75.00- 100.0 มีความสขุอย่างย่ิง: Very Happy ซึง่สะทอ้นให้
เหน็วา่ คนทาํงานในองคก์ารของทา่นอยูใ่นระดบั  
“มคีวามสขุมาก” ผูบ้รหิารควรสนบัสนุนและยกยอ่ง
เป็นแบบอยา่ง 

 
แหล่งท่ีมา:  ศรินินัท ์กติตสิขุสถติ และคณะ, 2555: 39. 

 
3.5  แนวทางในการสรา้งและพฒันาแบบสอบถามให้มีคณุภาพ 

 
การวจิยัครัง้น้ี  ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืดงัต่อไปน้ี 
 
3.5.1  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  
ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) ทัง้หมด 3 แบบสอบถาม             

คอื พฒันาแบบสอบถาม ซึง่เป็นเครื่องมอืเดมิทีม่ผีูว้จิยัอยูก่่อนแลว้ ปรบัขอ้คําถามในเรื่องของ
ภาษาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของการวจิยัครัง้น้ี จํานวน 2 แบบสอบถาม ไดแ้ก่ แบบสอบถาม
เรื่องหวัหน้าของท่านหรอืภาวะผูนํ้าแบบพฒันา (Transformational Leadership) และแบบสอบถาม
ความสุขโดยทัว่ไป ในทีน้ี่ คอืความสุขในการทํางาน ซึง่เป็นการพฒันามาจากแบบวดัความสุข
รายบุคคล หรอื HAPPINOMETER นอกจากน้ี ผูว้จิยัทาํการสรา้งแบบสอบถามใหมจ่าํนวน 1 ชุด 
คอื แบบสอบถามเรื่องลกัษณะงานของท่านหรอืการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื (Happy 
Management)  ต่อมานําเครื่องมอืทีส่รา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละอาจารย์
กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์ เพื่อตรวจความถูกตอ้งและความครอบคลุมถงึเน้ือหา (Contents 
Validity) ตรงตามทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวกับตัวแปร มาปรบัปรุงแก้ไขข้อคําถามเพื่อให้
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้ ดําเนินการปรบัแก้แบบสอบถามตามคําแนะนําและนํา
แบบสอบถามไปศกึษานํารอ่ง (Pilot Study) จํานวน 40 ชุด กบักลุ่มทดลองซึง่มลีกัษณะใกลเ้คยีง
กนักบักลุ่มตวัอยา่ง 
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3.5.2  เกบ็และรวบรวมข้อมลูจากการทดสอบแบบสอบถาม  
นําขอ้มลูมาคาํนวณหาค่าอาํนาจจาํแนก (Discriminating Power) เพื่อพจิารณาตรวจสอบ

คุณภาพขอ้คาํถามรายขอ้โดยใชว้ธิทีางสถติทิดสอบ T-test และหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์าย
ขอ้กบัทัง้ฉบบั (Item Total Correlation) โดยทดลองตดัทลีะขอ้ความ จากนัน้คาํนวณหาความ
เชื่อมัน่ดว้ยวธิสีมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) และตดัขอ้ความที่
ทาํใหค้่าครอนบาคตํ่า ดงันัน้ ขอ้คาํถามในแบบสอบถามน้ี ค่าความเชื่อถอืไดม้าก (Reliability) จงึ
นําแบบสอบถามไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างจรงิ (สุชาต ประสทิธิร์ฐัสนิธุ,์ 2550: 
284) โดยวเิคราะหด์งัน้ี 

3.5.2.1 การใชส้ถติแิบบท ี(T-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ราย
ขอ้ระหวา่งกลุ่มคะแนนสงูกบักลุ่มคะแนนตํ่า 

3.5.2.2 หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้การหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างราย
ขอ้กบัแบบสอบถามทัง้ฉบบั (Item Total Correlation) เพื่อทดสอบความสอดคลอ้งภายในของ
แบบสอบถาม ผลการตรวจสอบพบว่า ขอ้คําถามของแบบสอบถามแต่ละชุดมคี่าอํานาจจําแนก 
(ค่า t) ทีม่นียัสาํคญัทางสถติสิาํหรบัการวเิคราะหห์าความสอดคลอ้งภายในของแบบสอบถาม
ดว้ยการหาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัทัง้ฉบบั (Item Total Correlation) และไมพ่บขอ้
คาํถามทีม่คีา่สหสมัพนัธต์ํ่ากวา่ .02 (ดงัแสดงรายละเอยีดในภาคผนวก ข) 

3.5.2.3 การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ ์
อลัฟ่าครอนบาช (Cronbach’ Alpha Coefficient) ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดย
ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามขึน้ใหม ่ คอื แบบแบบสอบถามลกัษณะงานของท่านหรอืการจดัการ
ความสขุแบบเป็น อยู ่คอื (Happy Management) จาํนวน 31 ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม
ทัง้ฉบบัเทา่กบั (0.928)  

ทัง้น้ี ภายหลงัการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื สรุปจํานวนขอ้คําถามทีนํ่ามาใชใ้นการ
วิจยัครัง้น้ี มจีํานวน 54 ข้อ แบ่งเป็น แบบสอบถามเรื่องภาวะผู้นําแบบพฒันาหรือลกัษณะ
หวัหน้าของท่าน จํานวน 30 ขอ้ แบบสอบถามเรื่องการจดัการความสุขแบบ เป็น-อยู-่คอื หรอื
ลกัษณะงาน จํานวน 31 ขอ้ และแบบสอบถามเรื่องความสุขทัว่ไป จํานวน 56 ขอ้ รวม
แบบสอบถามทัง้สิน้ 200 ขอ้ 
 
3.6  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  

การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ทําการศกึษาในองค์การที่เป็นกรณีศกึษา  คอืองค์การที่เขา้ร่วม
โครงการเสรมิสรา้งองคก์รแหง่ความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองคก์รนําร่อง รุ่นที ่1 จาก
โครงการพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัองคก์รแห่งความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ   
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แกว้พจิติร และคณะ, 2554: 19-23) ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนกังานสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) 
โดยมุ่งเน้นกบัการศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความสุขในการทํางาน ซึง่มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษา 
คอื เพื่อศกึษาทําความเขา้ใจเรื่องภาวะผูนํ้าแบบพฒันาทีส่่งผลต่อความสุขในการทํางาน และ
เพื่อศกึษาทาํความเขา้ใจเรื่องภาวะผูนํ้าแบบพฒันาทีส่่งผลต่อการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-
คอื และสุดทา้ยเพื่อศกึษาและทําความเขา้ใจเรื่องการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื ทีส่่งผล
ต่อความสุขในการทาํงานของพนกังานในองคก์าร ทัง้น้ี เพื่อใหผ้ลการศกึษาวจิยัมคีวามน่าเชื่อถอื 
ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบ่งเป็น 2 วธิ ีดงัน้ี 
 

3.6.1  การศึกษาข้อมลูจากเอกสาร (Documentary) 
การศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร โดยการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ปจัจยัและอทิธพิลต่อความสขุในการทาํงาน เพื่อสามารถหาแนวทางสรา้งความสุขในการทาํงาน
ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยทาํการศกึษาจากหนงัสอื เอกสารทางวชิาการ วารสาร วทิยานิพนธ ์และ
ขอ้มลูอา้งองิทีเ่กีย่วขอ้งผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต เพื่อนํามาสรา้งกรอบแนวคดิและเครื่องมอืใน
การวจิยั การเกบ็รวบ รวมขอ้มลู ตลอดจนการอภปิรายผลการศกึษา  
 

3.6.2  การศึกษาข้อมลูจากการสาํรวจ (Survey) 
การศกึษาจากการสํารวจครัง้น้ี ใชว้ธิกีารแจกแบบสอบถามเป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ซึ่งผู้วิจยัดําเนินเก็บจากข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยนําแบบสอบถามมอบให้ฝ่าย
ทรพัยากรมนุษยข์ององค์การ หรอืผูป้ระสานขององค์การ ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
อยู่ระหว่าง มนีาคม-เมษายน 2556 หลงัจากเก็บรวบรวมข้อมูลสมบูรณ์แล้ว จึงนําข้อมูลมา
ดาํเนินการวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิพรรณนาและเชงิอนุมาน เพื่อแปลผล อภปิรายผล รายงานผล 
ตามขัน้ตอนในการวจิยั แสดงดงัภาพที ่3.1 
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ศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร 
แนวคดิ ทฤษฎ ี เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
สมมตฐิานการวจิยั 

 
สรา้งเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

แบบสอบถามภาวะผูนํ้า
แบบพฒันา 

แบบสอบถามการจดัการ
ความสขุแบบเป็นอยู ่คอื 

แบบสอบถามความสขุ
ในการทาํงาน 

 
ทดสอบความเทีย่งตรงและความเชื่อมัน่ของเครือ่งมอื 

 
ปรบัปรงุแบบสอบถาม 

 
เกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 
วเิคราะห ์อภปิรายผลการวจิยั 

 
รายงานผลการวจิยั 

 
ภาพท่ี 3.1  ขัน้ตอนการวจิยัสาํหรบัเสนอโครงการ 
 

3.7  การวิเคราะหข้์อมลู 
  

การวเิคราะหข์อ้มลูวจิยัเรือ่ง ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู-่คอื 
และความสุขในการทํางาน กรณีศกึษา องคก์ารสรา้งสุข ผูว้จิยัพจิารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของข้อคําถาม จากนัน้นํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ
วเิคราะหข์อ้มลูตามสมมตฐิานและนอกสมมตฐิาน ตามรายละเอยีด ต่อไปน้ี 
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3.7.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
3.7.1.1  หาค่าความถี ่(Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean) รอ้ยละ (Percentage) ค่า

พสิยั (Rage) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชใ้นการอธบิายขอ้มลูปจัเจก
บุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

3.7.1.2  อธบิายขอ้มลูในแต่ละดา้นทีท่ําศกึษาและบรรยายใหท้ราบถงึภาวะผูนํ้า
แบบพฒันาในแต่ละดา้น การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื ในแต่ละดา้น ตลอดจนโดยรวม 
ซึง่ใชค้่าทางสถติคิอื ค่าเฉลีย่เลขคณิต (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผนวกกบัค่าคะแนนเฉลี่ยสําเรจ็รูปของความสุขในทํางานซึ่งคํานวณค่าด้วยโปรแกรมสําเรจ็รูป   
เอก็เซล (Excel)  

3.7.1.3  นําข้อมูลจากแบบสอบถามทัง้ 3 ชุด ลําดับคะแนนเพื่อนําไปสู่การ
วเิคราะหผ์ลเป็นขอ้มลูทางสถติแิละภาษาวชิาการ 

 
3.7.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

3.7.2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มแบบเป็นอิสระ    
ต่อกนั (Independent Samples t-test) เพือ่วเิคราะหห์าความแตกต่างของภาวะผูนํ้าแบบพฒันา
ในระดบัสงูกบัระดบัตํ่า ตลอดจนการจดัการความสขุและความสุขในการทาํงาน รวมทัง้วเิคราะห์
ความแตกต่างของพนกังานทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลแตกต่างกนั 

3.7.2.2 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนจําแนกทางเดยีว (One-Way ANOVA) 
เพื่อวเิคราะหค์วามแตกต่างของภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื 
และความสุขในการทาํงานในระดบัสงู ระดบักลาง และระดบัตํ่า รวมทัง้วเิคราะหค์วามแตกต่าง
ระหว่างภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื ตลอดจนความสุขในการ
ทาํงานต่อปจัจยัสว่นบุคคล (ช่วงอายุ ระดบัการศกึษา ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ทาํงาน รายได)้ 
ทีแ่ตกต่างกนัมากกวา่ 2 กลุ่ม 

3.7.2.3 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   
เพื่อวเิคราะหค์วามสามารถในการทํานายของภาวะผูนํ้าแบบพฒันา การจดัการความสุขแบบ
เป็น-อยู-่คอื และความสขุในการทาํงาน 
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ตารางท่ี 3.6  สมมตฐิานและสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
 

สมมติฐานการวิจยั สถิติท่ีใช้ 
สมมติฐานท่ี 1 ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัมาก      
มคีวามสขุในการทาํงานมากกวา่ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบ
พฒันาระดบัน้อย 
 
สมมติฐานท่ี 2 ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัมากมี
การจดัการความสขุแบบเป็น-อยู-่คอื มากกวา่ผูนํ้าทีม่ภีาวะ
ผูนํ้าแบบพฒันาระดบัน้อย 
 
สมมติฐานท่ี 3 พนกังานทีม่กีารจดัการความสขุแบบ 
เป็น-อยู-่คอื ระดบัมาก มคีวามสขุในการทาํงานมากกวา่
พนกังานทีม่กีารจดัการความสขุแบบเป็น-อยู-่คอื ระดบั
น้อย 
 
สมมติฐานท่ี 4 ภาวะผูนํ้าแบบพฒันา การจดัการความสขุ
แบบเป็น-อยู-่คอื สามารถทาํนายความสขุในการทาํงานได ้
 

One-Way ANOVA 

Independent Samples t-test 
 

 
One-Way ANOVA 

Independent Samples t-test 
 

 
One-Way ANOVA 

Independent Samples t-test 
 
 

 
Multiple Regression 

Analysis 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

บทที 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจ ัยเรือง “ภาวะผู้นําแบบพัฒนา การจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ และความสุข

ในการทํางาน กรณีศึกษา: องค์การสร้างสุข” เป็นการวิจ ัยเชิงปริมาณ ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง ซึงเป็นพนักงานในองค์การเอกชนทีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 

(Happy Workplace) กลุ่มองค์กรนําร่อง รุ่นท1ี จากโครงการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับองค์กร

แห่งความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ แก้วพิจิตร และคณะ, 2554: 19-23) ภายใต้การ

กํากับดูแลของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จํานวน 3 องค์การ จาก 7 องค์การ จํานวน 415 คน ในบทนีผูว้ ิจ ัยได้

นําเสนอและวิเคราะห์ตามขั นตอนต่างๆ แบ่งเป็นการนําเสนอลักษณะทั วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผล

การวิเคราะห์ข้อมูลเพือทดสอบสมมติฐาน รวมทั งผลการวิเคราะห์ข้อมูลนอกเหนือสมมติฐาน 

เพือพิจารณาในรายละเอียดตามป ั จจัยส่วนบุคคล ดังต่อไปน ี

 

4.1  ลักษณะทั วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั งน ีคือ พนักงานในองค์การเอกชนทีเข้าร่วมโครงการ

เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองค์กรนําร่อง รุ่นที 1 จากโครงการ

พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ แก้วพิจิตร 

และคณะ, 2554: 19-23)  ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํานวน 3 องค์การ จํานวน

ทั งสิน 3,605 คน สามารถเก็บข้อมูลได้จํานวน 415 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 จากกลุ่มตัวอย่าง

ทั งหมด ซึงมีล ักษณะส่วนบุคคล (ดังสรุปไวใ้นตารางท ี4.1) มีรายละเอียดดังต่อไปนี             

4.1.1 เพศ กลุ่มตัวอย่างจําแนกเป็นเพศชายจํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 41 เพศหญิง 

จํานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 59   

4.1.2 ช่วงอาย ุกลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่างอายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 209 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50 รองลงมา 31-40 ปี จํานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 37 อายุระหว่าง 41-50 ปี มจีํานวน 

44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 และอาย ุ50 ปีขึนไป จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
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4.1.3 วุฒกิารศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

จํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมา คือ ตํากว่าระดับปริญญาตร ีจํานวน 179 คน               

คิดเป็นร้อยละ 43 ระดับปริญญาโท จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และระดับปริญญาเอก               

ไม่พบกลุ่มตัวอย่างทีอยู่ในระดับการศึกษานี  

4.1.4 ระดับตําแหน่งงานในป ั จจุบัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับตําแหน่ง

พนักงาน-พนักงานอาวุโส จํานวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ระดับหัวหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จ ัดการ

จํานวน 106 คน ร้อยละ 26 และระดับผู้จ ัดการขึนไป จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4                    

4.1.5 ประสบการณ์ทํางาน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีประสบการณ์อยู่ระหว่าง 1-5 ปี 

จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา ประสบการณ์ระหว่าง 5-10 ปี จํานวน 114 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28 มีประสบการณ์ทํางานอยู่ในระหว่างมีประสบการณ์10 ปีขึนไป จํานวน 96 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23 และสุดท้ายประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 79  คน คิดเป็นร้อยละ 19  

4.1.6 รายได้เฉลียรวมต่อเดือนจากบริษัท พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได ้

ระหว่าง 10,000-20,000 บาท จํานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 43  รองลงมาเป็น ผู้ทีมีรายได้

ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ต่อมา ผู้ทีมีรายได ้ระหว่าง 

30,001-40,000 บาท จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ผู้ทีมีรายได้ระหว่าง 40,001-50,000 บาท 

จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6  ผู้ทีมีรายไดน้้อยกว่า 10,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 4 และสุดท้ายผู้ทีมีรายได้สูงกว่า 50,000 บาทขึนไป จํานวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 3 

(ตารางที 4.1) 

  

ตารางที 4.1  ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (N= 415) ร้อยละ 

เพศ ชาย 

หญิง 

172 

243 

41 

59 

อาย ุ

 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

50 ปีขึนไป 

209 

153 

44 

9 

50 

37 

11 

2 
วุฒิการศึกษา 

 

ตํากว่าปริญญาตร ี                                                                                

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

179 

204 

32 

- 

43 

49 

8 

- 
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ตารางที 4.1  (ต่อ) 

 

 ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน (N= 415) ร้อยละ 

ระดับตําแหน่งงาน                       

ในปัจจุบ ัน 

ระดับพนักงาน-พนักงานอาวุโส 

ระดับหัวหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จ ัดการ 

ตั งแต่ระดับผู้จ ัดการขึนไป 

292 

106 

17 

70 

26 

4 

ประสบการณ์ทํางาน 

 

น้อยกว่า 1 ปี 

1-5 ปี 

5-10 ปี 

10 ปีขึนไป 

79 

126 

114 

96 

19 

30 

28 

23 

รายได้เฉลียรวมต่อ

เดือน จากบริษัท 
น้อยกว่า 10,000 บาท 

10,000 - 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

50,000 บาทขึนไป 

16 

180 

123 

59 

26 

11 

4 

43 

30 

14 

6 

3 

 

สรุป ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานทีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจ ัยน ี              

เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรหีรือ

เทียบเท่า ตําแหน่งงานอยู่ในระดับพนักงาน-พนักงานอาวุโส ประสบการณ์การทํางานระหว่าง 

1-5 ปี และรายได้เฉลียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท  

 

4.2  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวแปรภาวะผู้นําแบบพัฒนา  

       (Transformational Leadership) และการจดัการความสุขแบบ                         

       เป็น-อยู-่คือ (Happy Management)   
 

ผลการวิเคราะห์สถิติพรรณนาของตัวแปรภาวะผู้นําแบบพัฒนาแสดงระดับการรับรูข้อง

พนกังานทีมีต่อหัวหน้างานของตนเอง โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การที

ผู้นําประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ผู้นํามีการสร้างแรงบันดาลใจ ผู้นําส่งเสริมให้พนักงานมี

ความคิดริเริม และผู้นํามอบหมายงานทีท้าทายให้แก่พนักงาน สําหรับตัวแปรการจัดการ

ความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ มอีงค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ “เป็น” การเป็นตัวตนทีแท้จริง เป็นสุข

ทางใจโดยต้องเป็นคนทีเต็มศักยภาพและเป็นคนทีครอบครัว ส ังคม ชุมชนพอใจ “อยู”่ การอยู่ดี

กินดี มี Passion อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการทํางานและองค์การทีด ี มีผู้นําและเพือน
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ร่วมงานดตีลอดจนอยู่ในตําแหน่ง อาชีพทีเหมาะสมเป็นทยีอมรับ “คือ” คือผลงานขององค์กร 

ความหวังขององค์กรและภาพลักษณ์ขององค์กร สําหรับซึงผลการศึกษาดังตารางท ี4.2 ต่อไปนี 

 

ตารางที 4.2  ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําแบบพัฒนาและการจัดการความสุข 

                 แบบเป็น-อยู-่คือ 

 

ตัวแปร ค่าเฉลีย SD ค่าน้อยสุด 

(MIN) 

ค่าสูงสุด  

(MAX) 

ภาวะผู้นําแบบพัฒนา                                    

การทีผู้นําประพฤติตนเป็นแบบอย่าง                

ผู้นํามีการสร้างแรงบันดาลใจ                                

ผู้นําส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริม

ผู้นํามอบหมายงานทีท้าทายให้แก่พนักงาน 

โดยรวม 

                    

3.86            

3.33           

3.75          

3.74  

3.79 

                  

0.715 

0.654 

0.744 

0.745 

0.689 

                            

1.13           

0.88                    

1.00                     

1.00                        

1.03 

                         

5.00                  

4.38                  

5.00                      

5.00                      

5.00 

การจัดการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ                

เป็น                                                         

อยู่                                                         

คือ                                                  

โดยรวม 

                                                     

5.52              

5.88              

5.73            

5.74 

                  

1.033 

1.033 

1.172  

0.970 

                           

2.67                    

1.80                 

1.71 

2.25                    

                         

8.00                   

8.00                    

8.00 

7.80 

 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรูเ้รืองภาวะผู้นําแบบพัฒนาคิดเป็น

ระดับคะแนน โดยรวม มค่ีาเฉลียอยูท่ ี(3.79) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานที (0.689) ค่าตําสุดอยู่ที 

(1.03) ค่าสูงสุด (5.00) สําหรับองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การทีผู้นําประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

มีค่าเฉลียท ี(3.86) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานที (0.715) ค่าตําสุด อยู่ที (1.13) และค่าสูงสุด (5.00) 

ด้านผู้นํามีการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลียท ี (3.33) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานที (0.654) ค่า

ตําสุดอยู่ที (0.88) และค่าสูงสุด (4.38)  สําหรับด้านผู้นําส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริมมี

ค่าเฉลียท ี(3.75) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานที (0.744) ค่าตําสุดอยู่ที (1.00) และค่าสูงสุด (5.00) 

และด้านผู้นํามอบหมายงานทีท้าทายให้แก่พนักงาน มีค่าเฉลียอยู่ที (3.74) ส่วนเบียงเบน

มาตรฐานที (0.745) ค่าตําสุด อยู่ที (1.00) และค่าสูงสุด (5.00)  สําหรับผลการวิเคราะห์สถิติ

พรรณนาของตัวแปรของการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี

ระดับคะแนนความคิดเห็นเกียวกับเรืองการจัดการความสุขแบบ เป็น อยู่ คือ โดยรวม ค่าเฉลีย

อยูท่ ี(5.74) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานท ี(0.970) ค่าตําสุดอยู่ที (2.25) และค่าสูงสุด (7.80) ส่วน

องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ “เป็น” การเป็นตัวตนทีแท้จริง เป็นสุขทางใจโดยต้อง เป็นคนทีเต็ม

ศักยภาพและเป็นคนทีครอบครัว ส ังคม ชุมชนพอใจ มรีะดับค่าเฉลียอยูท่ ี (5.52) ส่วนเบียงเบน
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มาตรฐานที (1.033) ค่าตําสุด อยู่ที (2.67) และค่าสูงสุด (8.00) ด้าน “อยู”่ การอยู่ด ีกินดี มี 

Passion อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเอือต่อ การทํางาน ในองค์การทีด ี มีผู้นําและเพือนร่วมงานดี 

และอยู่ในตําแหน่ง อาชีพทีเหมาะสมและเป็นทียอมรับ มีค่าเฉลียท ี (5.88) ส่วนเบียงเบน

มาตรฐานที (1.033) ค่าตําสุดอยู่ที (1.80) และค่าสูงสุด (8.00)  และ “คือ” คือผลงานขององค์กร 

ความหวังขององค์กรและ ภาพลักษณ์ขององค์กร มีค่าเฉลียท ี(5.73) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานท ี

(1.172) ค่าตําสุดอยู่ที (1.71) และค่าสูงสุด (8.00) 

 

4.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระดับ 

       ภาวะผูนํ้าแบบพัฒนา 

  

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระดับภาวะผู้นําแบบ

พัฒนา เมือทดสอบระดับความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นําแบบพัฒนาและความสุขในการทํางาน

ทีมีระดับภาวะผู้นําแบบพัฒนาต่างกันสามกลุ่ม คือ กลุ่มหัวหน้าทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาระดับ

น้อย(กลุ่มคะแนนตํากว่า Percentileที 33) กลุ่มหัวหน้าทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาระดับปานกลาง 

(กลุ่มคะแนน Percentile ที 34-65) และกลุ่มหัวหน้าทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาระดับมาก (กลุ่ม

คะแนนสูงกว่า Percentileที 66) โดยใช้ One-Way ANOVA พบว่า ผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบ

พัฒนาในระดับต่างกันมีความสุขในการทํางานแตกต่างกันอย่างเชือถือได้ทางสถิต ิ(F=14.536, 

p<.05) (ดังตารางที 4.3) นอกจากนี พบว่า ผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาระดับมากและปาน

กลางมีความสุขในการทํางานมากกว่าผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาระดับน้อย (59.822 > 

56.129, 54.072, p<.05, โดยการเปรียบเทียบความต่างของค่าเฉลียดังตารางที 4.3.1) ผลทีพบ

นีจึงสนับสนุนสมมติฐานที 1 ทีว่า ผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาอยู่ในระดับมากมีความสุขในการ

ทํางานมากกว่าผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาอยู่ใน ระดับน้อย โดยพบความแตกต่างชัดเจนใน

ด้านนําใจดี (F=6.404, p<.05) ด้านจิตวิญญาณด ี(F=4.144, p<.05) ด้านสังคมดี (F= 5.093, 

p<.05) ด้านใฝ่ รู้ดี (F=4.180, p<.05) และด้านการงานด ี(F=19.959, p<.05) ส่วนด้านอืน  ๆไม่พบ

ความแตกต่างทีช ัดเจน (ดังตารางที 4.3) 
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ตารางที 4.3  ตารางผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะภาวะผู้นําแบบพัฒนากับ 

                 ความสขุในการทํางาน 

 
ความสุขในการทํางาน ภาวะผู ้นํา 

แบบพัฒนา 
N 퐗 S.D F p 

1. สุขภาพดี (Happy Body) 

 

 

2.ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 

 

 

3.นําใจดี (Happy Heart) 

 

 

4.จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 

 

 

5.ครอบครัวด ี(Happy Family) 

 

 

6.ส ังคมดี  (Happy Society) 

 

 

7.ใฝ่ รู้ดี ( Happy Brain) 

 

 

8.สุขภาพเงินดี (Happy 

Money) 

 

9.การงานดี (Happy Work-life) 

 

 

ผลรวมความสุขในการทํางาน  

(All Item in Happiness) 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย                      

มาก                               

ปานกลาง 

น้อย 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย         

มาก              

ปานกลาง

น้อย          

มาก             

ปานกลาง               

น้อย             

มาก              

ปานกลาง              

น้อย                       

มาก                   

ปานกลาง             

น้อย 

246 

156 

13 

246 

156 

13 

246 

156 

13 

246 

156 

13 

246 

156 

13 

246 

156 

13 

246 

156 

13 

246 

156 

13 

246 

156 

13 

246 

156 

13 

57.60 

55.48 

58.85 

47.48 

45.29 

41.15 

69.16 

65.99 

61.97 

68.39 

65.16 

72.69 

49.56 

50.16 

49.36 

53.88 

51.52 

44.87 

59.45 

55.98 

50.64 

56.22 

53.64 

52.88 

61.67 

54.76 

51.52 

59.82 

56.13 

54.07 

15.543 

15.941 

16.602 

12.871 

13.115 

13.716 

10.705 

9.752 

14.404 

13.491 

11.838 

14.806 

18.368 

16.946 

21.370 

12.072 

10.141 

15.971 

15.817 

13.075 

16.826 

17.995 

16.890 

18.857 

11.105 

11.350 

18.668 

7.562 

6.515 

9.994 

0.977 

 

 

2.477 

 

 

6.404* 

 

 

4.144* 

 

 

0.057 

 

 

5.093* 

 

 

 

4.180* 

 

 

1.134 

 

 

19.959* 

 

 

14.536* 

0.377 

 

 

0.085 

 

 

0.002 

 

 

0.017 

 

 

0.944 

 

 

0.007 

 

 

 

0.016 

 

 

0.323 

 

 

0.000 

 

 

0.000 

 

  
หมายเหต:ุ  * มีนัยสําคัญทางสถิติที .05 
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ตารางที 4.4  ผลการเปรียบเทียบความต่างของค่าเฉลียความสุขในการทํางานตามระดับ   

                  ภาวะผู้นําแบบพัฒนา 

 

ความสุขในการทํางาน ค่าเฉลีย  
퐗     

ภาวะผู ้นําแบบพัฒนา 

1 2 3 

โดยรวม(S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

54.07 

56.13 

59.82 

 

- 

2.057 

5.756* 

 

 

- 

3.694* 

 

 

 

- 

นําใจด ี(S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

61.97 

65.99 

69.16 

 

- 

4.023 

7.196* 

 

 

- 

3.172* 

 

 

 

- 

จิตวิญญาณดี (L) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

72.69 

65.16 

68.39 

 

- 

7.532* 

4.298 

 

 

- 

3.234* 

 

 

 

- 

ส ังคมดี (S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

ใฝ่ รู้ดี (L) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

44.87 

51.52 

53.88 

 

50.64 

55.98 

59.45 

 

- 

6.650 

9.002* 

 

- 

5.343 

 8.812* 

 

 

- 

2.353 

 

 

- 

3.469* 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

การงานดี (S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

51.52 

54.76 

61.67 

 

- 

3.251 

10.155* 

 

 

- 

6.914* 

 

 

 

- 

 

หมายเหต:ุ  *มีนัยสําคัญทางสถิติที .05 

         (S) Scheffe, (L) LSD 
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4.4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการจัดการความสุขแบบ                      

       เป็น-อยู-่คือ ตามระดับภาวะผู้นําแบบพัฒนา  
  

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ ตามระดับ
ภาวะผู้นําแบบพัฒนา เมือทดสอบระดับความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นําแบบพัฒนา และการ
จัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ ทีมีระดับภาวะผู้นําแบบพัฒนาต่างกันสามกลุ่มโดยใชO้ne-
Way ANOVA พบว่า หัวหน้าทีมรีะดับภาวะผู้นําแบบพัฒนาต่างกันมีการจัดการความสุขแบบ
เป็น-อยู-่คือ แตกต่างกันอย่างเชือถือได้ทางสถิต ิ (F=43.985, p<.05) (ดังตารางที 4.5) 
นอกจากนี พบว่า ผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาระดับมากและปานกลางมีการจัดการความสุข

แบบเป็น-อยู-่คือ มากกว่าผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาระดบัน้อย (187.64 >166.16, 136.38  
โดยการเปรียบเทียบจากตารางความต่างของค่าเฉลียแบบเชฟเฟ่  Scheffe, ดังตารางที 4.6) ซึง
สนับสนุนสมมติฐานที 2 ทีว่า ผูนํ้าทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาระดับมากมีการจัดการความสุขแบบ
เป็น-อยู-่คือ มากกว่าผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาอยู่ในระดับน้อย เมือแยกวิเคราะห์การจัดการ
ความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ 3 ด้าน พบว่า การจัดการความสุขแบบ เป็น (F= 35.175, p < .05) ด้าน
การจัดการความสุขแบบ อยู่ พบว่า มีความแตกต่างอย่างเชือถือได้ทางสถิติ (F=34.439, p<.05) 
และการจัดการความสุขแบบ คือ มีความแตกต่างอย่างเชือถือได้ทางสถิติ (F= 38.189, p<.05) 
(ดังตารางที 4.5) 
 
ตารางที 4.5  ตารางผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะภาวะผู้นําแบบพัฒนากับการ 
                 จ ัดการความสุขแบบ เป็น-อยู-่คือ 
  

ความสุขในการทํางาน ภาวะผู ้นํา 

แบบพัฒนา 
N X S.D. F p 

1 เป็น 
 

 
2 อยู่ 
 
 
3 คือ 
 
 
4 ผลรวมของการจัดการ 

ความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ 
(All total Happy 
Management) 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 

มาก 
ปานกลาง 

น้อย 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

246 
156 

13 
246 
156 
13 
246 
156 
13 
246 

156 
13 

52.44 
46.01 

39.92 
92.60 
83.40 
66.85 
42.60 
37.11 
29.62 
187.64 

166.16 
136.38 

8.652 
8.128 

12.867 
13.515 
15.363 
18.133 
7.239 
7.787 
10.413 
26.140 

28.128 
39.494 

35.175* 
 

 
34.439* 

 
 

38.189* 
 
 

43.985* 

 

 

0.000 
 

 
0.000 

 
 

0.000 
 
 

0.000 

 

 

 

หมายเหต:ุ  * มีนัยสําคัญทางสถิติที .05 
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ตารางที 4.6  ผลการเปรียบเทียบความต่างของค่าเฉลียของการจัดการความสุขแบบ 

                 เป็น-อยู-่คือ ตามระดับภาวะผู้นําแบบพัฒนา 

 

การจัดการความสุข

แบบเป็น-อยู-่คือ 

ค่าเฉลีย  
퐗     

ภาวะผู ้นําแบบพัฒนา 

1 2 3 

โดยรวม (S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

136.38 

166.16 

187.64 

 

- 

30.135* 

51.253* 

 

 

- 

21.118* 

 

 

 

- 

เป็น (S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

39.92 

46.01 

52.44 

 

- 

6.083 

12.520* 

 

 

- 

6.437* 

 

 

 

- 

อยู่ (S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

66.85 

83.40  

92.60 

 

- 

16.558* 

25.747* 

 

 

- 

9.190* 

 

 

 

- 

คือ (S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

29.62 

37.11 

42.60  

 

- 

7.494* 

12.986* 

 

 

- 

5.493* 

 

 

 

- 

 

หมายเหต:ุ  * มีนัยสําคัญทางสถิติที .05 

         (S) Scheffe, (L) LSD 
 

4.5  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระดับ 

       การจัดการความสุขแบบ เป็น-อยู-่คือ 
  

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระดับการจดัการความสุข

แบบเป็น-อยู-่คือ เมือทดสอบระดับความแตกต่างระหว่างการจัดการความสุขแบบ เป็น-อยู-่คือ 

และความสุขในการทํางานทีมีระดับการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ สามกลุ่ม โดยใช้ One-

Way ANOVA พบว่า พนักงานทีมรีะดับการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ โดยรวมต่างกัน มี

ความสุขในการทํางานแตกต่างกันอย่างเชือถือได้ทางสถิติ (F=63.449, p<.05) (ดังตารางที 4.7) 

นอกจากนี พบว่า พนักงานทีมีการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ ระดับมากและปานกลางมี
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ความสุขในการทํางานมากกว่าพนักงานทีมีการจัดการความสุขแบบ เป็น-อยู-่คือ ระดับน้อย 

(62.00 > 55.98, 49.66 โดยการเปรียบเทียบจากตารางความต่างของค่าเฉลียแบบเชฟเฟ่  

Scheffe ดังตารางที 4.8)  ซึงพบว่า สนับสนุนสมมติฐานที 3 ทีว่า พนักงานทีมีการจัดการ

ความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ ระดับมากมคีวามสุขในการทํางานมากกว่าพนักงานทีมีการจัดการ

ความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ ระดับน้อย เมือแบ่งแยกความสุขในการทํางานออกแต่ละด้าน พบว่า 

พนักงานทีมีการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ  มีความสุขในการทํางานทีแตกต่างกันในด้าน

สุขภาพดี (F=4.787, p<.05) ด้านผ่อนคลายดี (F=20.665, p<.05) ด้านนําใจดี (F=12.338, 

p<.05) ด้านจิตวิญญาณดี (F= 5.490,p<.05) ด้านครอบครัวดี (F=4.223, p<.05) ด้านสังคมดี 

(F=20.240, p<.05) และการงานดี (F= 87.745, p<.05) (ดังตารางที 4.7) 

 

ตารางที 4.7  ตารางผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ  

                 กับความสุขในการทํางาน 

 
ความสุขในการทํางาน การจัดการความสุข

แบบเป็น-อยู-่คือ 
N X S.D. F p 

1. สุขภาพดี (Happy Body) 
 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

183 

207              

25              

59.51 

54.73 

54.80    

14.937 

16.042 

16.360 

4.787* 0.009 

2.ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 
 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

183 

207              

25              

49.89 

44.90 

34.20 

13.113 

11.342 

15.987 

20.655* 0.000 

3.นําใจดี (Happy Heart) 
 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

183 

207              

25              

70.46 

65.94 

62.78 

10.004 

10.515 

11.339 

12.338* 0.000 

4.จิตวิญญาณดี (Happy Soul) มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

183 

207              

25              

69.48 

65.99 

62.40 

11.750 

13.719 

13.853 

5.490* 0.004 

5.ครอบครัวด ี(Happy Family) 
 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

183 

207              

25              

52.60 

47.75 

46.00 

16.795 

18.405 

19.264 

4.223* 0.015 

6.ส ังคมดี  (Happy Society) 
 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

183 

207              

25              

56.22 

50.66 

44.00 

11.126 

11.131 

11.160 

20.240* 0.000 

7.ใฝ่ รู้ดี ( Happy Brain) 
 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

183 

207              

25              

59.65 

56.72 

54.33           

14.779 

15.055 

15.047                   

2.618 0.074 
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ตารางที 4.7  (ต่อ) 

 
ความสุขในการทํางาน การจัดการความสุข

แบบเป็น-อยู-่คือ 
N X S.D. F p 

8.สุขภาพเงินดี (Happy Money) 
 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

183 

207              

25              

56.05 

55.31 

47.25 

16.831 

18.020 

18.670 

2.782 0.063 

9.การงานดี (Happy Work-life) 
 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

183 

207              

25              

65.56 

54.56 

43.67 

9.653 

10.123 

12.491 

87.785* 0.000 

ผลรวมความสุขในการทํางาน  

(All Item in Happiness) 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

183 

207              

25              

62.00 

55.98 

49.66       

6.461 

6.716 

6.461 

63.449* 0.000 

 

หมายเหต:ุ  * มีนัยสําคัญทางสถิติที .05 

 

ตารางที 4.8  ผลการเปรียบเทียบค่าความต่างของค่าเฉลียของความสุขในการทํางานตาม 

                  ระดับการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ 

  

ความสุขในการ

ทํางาน 

ค่าเฉลีย  
퐗     

การจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ 

1 2 3 

โดยรวม (S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

49.66 

55.98 

62.00 

 

- 

6.323* 

12.348* 

 

 

- 

6.025* 

 

 

 

- 

สุขภาพด ี(S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

54.80 

54.73 

 59.51    

 

- 

.0656 

4.708* 

 

 

- 

4.774* 

 

 

 

- 

ผ่อนคลายด ี(S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

34.20 

44.90 

49.89  

 

- 

10.703* 

15.691* 

 

 

- 

4.987* 

 

 

 

- 

นําใจด ี(S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

62.78 

65.94 

70.46 

 

- 

3.164 

7.683* 

 

 

- 

4.519* 

 

 

 

- 
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ตารางที 4.8  (ต่อ) 

ความสุขในการ

ทํางาน 

ค่าเฉลีย  
퐗     

การจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ 

1 2 3 

จิตวิญญาณด ี(S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

62.40 

65.99 

69.48 

 

- 

3.590 

7.081* 

 

 

- 

3.491* 

 

 

 

- 

ครอบครัวด ี(S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

46.00 

47.75 

52.60 

 

- 

1.746 

6.596 

 

 

- 

4.850* 

 

 

 

- 

ส ังคมด ี(S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

44.00 

50.66 

56.22 

 

- 

6.660* 

12.215* 

 

 

- 

5.555* 

 

 

 

- 

การงานด ี(S) 

น้อย (1) 

ปานกลาง (2) 

มาก(3) 

 

43.67 

54.56 

65.56  

 

- 

10.897* 

21.897* 

 

 

- 

10.999* 

 

 

 

- 

 

หมายเหต:ุ  * มีนัยสําคัญทางสถิติที .05 

         (S) Scheffe, (L) LSD 

 

4.6  ผลการวิเคราะห์อํานาจในการทํานายภาวะผู้นําแบบพัฒนาและการจัดการ 

       ความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ ต่อความสุขในการทํางาน 

 

ผลการวิเคราะห์อํานาจในการทํานาย ตามสมมติฐานที 4 ทีว่า ภาวะผู้นําแบบพัฒนา    

การจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ สามารถทํานายความสุขในการทํางานได้ เมือนําตัวแปร

ภาวะผู้นําแบบพัฒนาและการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ มาวเิคราะห์ในการหาค่าอํานาจ

การทํานายโดยใช้วิธีสถิติความถดถอยพหุคูณ ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรทั งหมดร่วมกัน

ทํานายได้ 32.2% อย่างไรก็ตาม เมือทําการวิเคราะห์แยกแบบ Stepwise พบว่า ตัวแปรที

สามารถทํานายความสุขในการทํางาน คือ การจัดการความสุขแบบ “อยู”่ ซึงมีอํานาจในการ

ทํานายมากทีสุด คือ 30.2% (F=178.925, p< .05) รองลงมา ภาวะผู้นําแบบพัฒนาด้านการที



76 

ผู้นําประพฤติตนเป็นแบบอย่าง คือ 1.3% (F=94.720, p<.05) และการจัดการความสุขแบบ 

“คือ” ทํานายได้ 0.7% (F=64.920, p<.05) (ดังตารางที 4.9) 

 

ตารางที 4.9  ผลการวิเคราะห์อํานาจในการทํานายภาวะผู้นําแบบพฒันาและการจัดการ 

                 ความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ ต่อความสุขในการทํางาน 

 

ตัวพยากรณ์ R2 (%ทํานาย) B Beta t p 

การจัดการความสุขแบบ “อยู่”  

ภาวะผู้นําแบบพัฒนาด้านการทีผู้นํา

ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

การจัดการความสุขแบบ “คือ” 

30.2% 

1.3% 

 

0.7% 

0.195 

0.142 

 

0.121 

0.403 

0.108 

 

0.132 

6.092 

2.412 

 

1.990 

0.000 

0.016 

 

0.047 

Constant  31.787  15.523 0.000 

 

หมายเหต:ุ  R2 = 32.2%, F= 190.523 p<.05 

  

สําหรับการวิเคราะห์ความสุขในการทํางาน ทํานายแยกออกตามตัวแปร พบว่า ภาวะ

ผู้นําแบบพัฒนา สามารถวิเคราะห์อํานาจทํานายความสุขในการทํางานได้ 11.6% เมือวิเคราะห์

แบบ Stepwise พบว่า ตัวแปรเรืองภาวะผู้นําแบบพัฒนาทีสามารถทํานายความสุขในการทํางาน

ได้มากทีสุด คือ ด้านการมอบหมายงานทีท้าทายให้กับพนักงาน ซึงมีค่าอํานาจในการทํานาย 

10.4% (F=48.136, p<.05) รองลงมาคือ การทีผู้นําประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เพิมค่าอํานาจ

ทํานายอีก 1.2% โดยค่าทํานายทั งหมดรวมเป็น 11.6% (F=53.506, p<.05) (ดังตารางที 4.10) 

 

ตารางที 4.10  ผลการวิเคราะห์อํานาจในการทํานายภาวะผู้นําแบบพัฒนาต่อความสุขในการ 

                   ทํางาน 

 

ตัวพยากรณ์ R2 (%ทํานาย) B Beta t p 

การมอบหมายงานทีท้าทายให้กับพนักงาน 

 

ภาวะผู้นําแบบพัฒนาด้านการทีผู้นํา

ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

 

10.4% 

 

1.2% 

0.263 

 

0.232 

0.183 

 

0.177 

2.392 

 

2.317 

0.017 

 

0.021 

Constant  44.214  22.638 0.000 

 

หมายเหต:ุ  R2 = 11.6%, F= 53.506, p<.05 
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การวิเคราะห์ความสุขในการทํางาน ทํานายแยกออกตามตัวแปรตัวต่อไป พบว่า การ

จัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ สามารถวิเคราะห์อํานาจทํานายความสุขในการทํางานได ้

31.2% เมือวิเคราะห์แบบ Stepwise พบว่า ตัวแปรเรืองการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ ที

สามารถทํานายความสุขในการทํางานได้มากทีสุด คือ การจัดการความสุขแบบ “อยู”่ 30.2% 

(F=178.925, p<.05) รองลงมาคือ การจัดการความสุขแบบ “คือ” เพิมค่าอํานาจทํานายอีก1.0% 

โดยค่าทํานายทั งหมดรวมเป็น 31.2% (F=184.695, p<.05) (ดังตารางที 4.11) 

 

ตารางที 4.11  ผลการวิเคราะห์อํานาจในการทํานายการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่คือ  

                   ต่อความสุขในการทํางาน 

 

ตัวพยากรณ์ R2 (%ทํานาย) B Beta t p 

การจัดการความสุขแบบ “อยู่”  

 

การจัดการความสุขแบบ “คือ” 

 

30.2% 

 

1.0% 

0.206 

 

0.145 

0.426 

 

0.158 

6.460 

 

2.402 

0.000 

 

0.017 

Constant  34.247  19.173 0.000 

 

หมายเหต:ุ  R2 = 31.2%, F= 184.695, p 

 

4.7  ผลการทดสอบอืนๆ นอกเหนือสมมติฐาน 

  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยรวม พบว่า เพศ (t = 1.266, p>.05) อายุ (t = 0.709, 

p>.05) การศึกษา (t = 0.526, p>.05) คือ ไม่พบความแตกต่างในเรืองของความสุขในการทํางาน

อย่างเชือถือได้ทางสถิต ิสําหรับป ั จจัยด้าน ตําแหน่งในป ั จจุบัน (t = 6.754, p<.05) ประสบการณ์

ทํางาน (t = 3.838, p<.05) และรายได้ (t = 4.056, p<.05)  พบความแตกต่างอย่างเชือถือได้

ทางสถิต ิ(ดังตารางที 4.12) 
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ตารางที 4.12  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความสุขในการทํางาน 

 

ความสุขในการทํางาน 

ข้อมูลส่วนบุคคล t p 

เพศ 

อายุ 

การศึกษา 

ตําแหน่งงานในป ั จจุบ ัน 

ประสบการณ์ทํางาน 

รายได ้

1.266 

0.709 

0.526 

6.754* 

3.838* 

4.056* 

0.206 

0.547 

0.591 

0.001 

0.010 

0.001 

 

4.7.1  ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีเพศแตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า พนักงานชายและหญิงทีมีความสุขในการทํางานไม่แตกต่างกนั

อย่างเชือถือได้ทางสถิติ (t=1.266, p>.05) และเมือแยกวิเคราะห์เป็นด้าน พบว่า พนักงานชาย

และหญิงมีความสุขในการทํางานด้านสุขภาพดี (t= 6.420, p<.05) จิตวิญญาณด ี(t= 2.095, 

p<.05) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนด้านอืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมี 

นัยสําคัญทางสถิต ิ(ดังตารางที 4.13) 

 

ตารางที 4.13  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีเพศ 

                   ต่างกัน 

 
ความสุขในการทํางาน เพศ N X S.D. t p 

1. สุขภาพดี (Happy Body) 

 

2.ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 

 

3.นําใจดี (Happy Heart) 

 

4.จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 

 

5.ครอบครัวด ี(Happy Family) 

 

6.ส ังคมดี  (Happy Society) 

 

7.ใฝ่ รู้ดี ( Happy Brain) 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

172 

243 

172 

243 

172 

243 

172 

243 

172 

243 

172 

243 

172 

243   

51.05            

60.95          

46.19          

46.65               

67.60           

67.84            

65.73              

68.44         

48.21   

50.89              

52.30             

53.00            

59.98      

56.38           

16.64          

13.66           

13.27             

12.89                   

10.99         

10.37         

13.50          

12.60           

17.14       

18.38         

12.40         

11.08         

15.94            

14.13          

6.420* 

 

0.349 

 

0.227 

 

2.095* 

 

1.507 

 

0.600 

 

-2.425* 

 

0.000 

 

0.727 

 

0.820 

 

0.037 

 

0.133 

 

0.549 

 

0.016 
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ตารางที 4.13  (ต่อ) 
 

      

ความสุขในการทํางาน เพศ N X S.D. t p 

8.สุขภาพเงินดี (Happy 

Money) 

9.การงานดี (Happy Work-life) 

 

ผลรวมความสุขในการทํางาน  

(All Item in Happiness) 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

ชาย 

หญิง 

172 

243 

172 

243 

172 

243 

55.01            

55.25            

59.46         

58.26            

57.70           

58.65 

17.97        

17.41           

12.85        

11.37             

7.90           

7.21 

0.132 

 

-1.005 

 

1.266 

 

0.895 

 

0.315 

 

0.206 

 

หมายเหต:ุ  * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

 

4.7.2  ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีอายุแตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า พนักงานทีมีระดับอายุทแีตกต่างมีความสุขในการทํางาน

แตกต่างกันอย่างเชือถือได้ทางสถิติ (t=1.266, p<.05) โดยแยกเป็นด้านทีพบความแตกต่าง 

ได้แก่ ด้านสุขภาพดี (t=4.654, p<.05) ด้านครอบครัวดี (t=6.060, p<.05) ด้านใฝ่ รู้ดี (t=3.059, 

p<.05) และด้านการงานดี (t=8.845, p<.05) ส่วนในด้านอืนๆไม่พบความแตกต่างอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติ (ดังตารางที 4.14) 

 

ตารางที 4.14  ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีอายุแตกต่างกัน 

 
ความสุขในการทํางาน อาย ุ N X S.D. F p 

1. สุขภาพดี (Happy Body) 

 

 

 

2.ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 

 

 

 

3.นําใจดี (Happy Heart) 

 

 
 

21-30 ปี

31-40ปี 

41-50ปี  

50 ปีขึนไป

21-30 ปี

31-40ปี 

41-50ปี  

50 ปีขึนไป

21-30 ปี

31-40ปี 

41-50ปี            

50 ปีขึนไป   

209 

153       

44          

9             

209 

153       

44          

9              

209 

153       

44          

9   

56.56 

55.13 

61.02 

72.22 

46.12 

45.88 

48.07 

56.11 

67.94 

66.98 

69.19 

69.14 

15.35 

15.75 

16.52 

8.33 

12.59 

12.90 

14.68 

14.95 

10.58 

10.51 

10.63 

14.12 

4.654* 

 

 

 

2.029 

 

 

 

0.614 

 

0.003 

 

 

 

0.109 

 

 

 

0.606 
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ตารางที 4.14  (ต่อ) 

 

      

ความสุขในการทํางาน อาย ุ N X S.D. F p 

4.จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 

 

 

 

5.ครอบครัวด ี(Happy Family) 

 

 

 

6.ส ังคมดี  (Happy Society) 

 

 

 

7.ใฝ่ รู้ดี ( Happy Brain) 

 

 

 

8.สุขภาพเงินดี (Happy 

Money) 

 

 

9.การงานดี (Happy Work-life) 

 

 

 

ผลรวมความสุขในการทํางาน 

(All Item in Happiness) 

  21-30 ปี

31-40ปี 

41-50ปี  

50 ปีขึนไป

21-30 ปี

31-40ปี 

41-50ปี  

50 ปีขึนไป

21-30 ปี

31-40ปี 

41-50ปี    

50 ปีขึนไป        

21-30 ปี

31-40ปี 

41-50ปี  

50 ปีขึนไป

21-30 ปี

31-40ปี 

41-50ปี  

50 ปีขึนไป

21-30 ปี

31-40ปี 

41-50ปี  

50 ปีขึนไป

21-30 ปี

31-40ปี 

41-50ปี  

50 ปีขึนไป 

209 

153       

44          

9             

209 

153       

44          

9             

209 

153       

44          

9             

209 

153       

44          

9              

209 

153       

44          

9              

209 

153       

44          

9              

209 

153       

44          

9 

65.96 

67.88 

71.25 

70.00 

46.97 

51.03 

55.49 

65.74 

52.33 

52.56 

54.17 

56.94            

59.97 

55.50 

57.20 

52.78 

56.34 

54.66 

51.85 

52.08       

55.94 

61.00 

62.95 

65.55 

57.35 

58.47 

60.71 

63.69 

12.81 

13.21 

11.57 

18.54 

17.66 

17.00 

18.76 

19.74 

11.64 

11.23 

13.08 

11.60              

15.32 

14.88 

13.16 

11.79 

17.50 

17.06 

19.47 

20.49 

12.38 

10.33 

11.74 

15.81 

7.65 

6.69 

8.01 

10.42 

2.337 

 

 

 

6.060* 

 

 

 

0.709 

 

 

 

3.059* 

 

 

 

0.964 

 

 

 

8.845* 

 

     

        

4.302* 

 

0.073 

 

 

 

0.000 

 

 

 

0.547 

 

 

 

0.028 

 

 

 

0.410 

 

 

 

0.000 

           

 

               

0.005 

 

 

หมายเหต:ุ  * มีนัยสําคัญทางสถิติที .05 
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4.7.3  ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีระดับการศึกษา 

          แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า พนักงานทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันโดยรวมมีความสุขใน

การทํางานไม่แตกต่างกันอย่างมีความเชือถือได้ทางสถิติ (t=0.526, p<.05) นอกจากนีเมือแยก

ออกเป็นด้านพบว่า ด้านครอบครัว (t=4.612, p<.05) ด้านใฝ่ รู้ดี (t=20.294, p<.05) ด้านสุขภาพ

เงินดี (t=4.951, p<.05) และการงานดี (t=6.913, p<.05) ส่วนในด้านอืนๆไมพ่บความแตกต่าง

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ดังตารางที 4.15) 

 

ตารางที 4.15  ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมรีะดับการศึกษา 

                   แตกต่างกัน 

 
ความสุขในการทํางาน ระดับการศึกษา N X S.D. F p 

1.สุขภาพดี (Happy Body) 

                  

ตํากว่าปริญญาตรี              

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                

ปริญญาโท                  

179 

204 

32             

58.13 

55.49 

58.28 

16.31 

15.67 

11.95          

1.490 0.226 

2.ผ่อนคลายดี (Happy Relax)                                             

 

ตํากว่าปริญญาตรี              

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                

ปริญญาโท      

179 

204 

32 

45.95 

47.40 

43.28 

13.48 

12.44 

13.95 

1.626 0.198 

3.นําใจดี (Happy Heart) 

 

ตํากว่าปริญญาตรี                 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                

ปริญญาโท                     

179 

204 

32 

67.40 

67.91 

68.66 

11.05 

9.86 

12.94 

0.239 

 

0.788 

 

4.จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 

 

ตํากว่าปริญญาตรี                 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                

ปริญญาโท                     

179 

204 

32 

67.82 

66.59 

69.06 

13.23 

12.57 

14.89 

0.735 

 

0.480 

 

5.ครอบครัวด ี(Happy Family) 

 

ตํากว่าปริญญาตรี                 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                

ปริญญาโท                     

179 

204 

32 

52.51 

47.10 

51.56 

17.38 

17.76 

19.68 

4.612* 

 

0.010 

 

6.ส ังคมดี  (Happy Society) 

 

ตํากว่าปริญญาตรี                 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                

ปริญญาโท                     

179 

204 

32 

52.84 

52.26 

54.82 

12.14  

11.17 

11.74 

0.686 0.504 
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ตารางที 4.15  (ต่อ) 

 

      

ความสุขในการทํางาน ระดับการศึกษา N X S.D. F p 

7.ใฝ่ รู้ดี ( Happy Brain) 

 

ตํากว่าปริญญาตรี                 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                

ปริญญาโท                     

179 

204 

32 

53.35 

60.17 

68.49 

13.73 

14.90 

15.00 

20.294 0.000 

8.สุขภาพเงินดี (Happy 

Money) 

 

ตํากว่าปริญญาตรี                 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                

ปริญญาโท                     

179 

204 

32 

52.06 

57.41 

58.01 

17.63 

17.50 

16.13 

4.651* 

 

0.008 

 

9.การงานดี (Happy Work-life) 

 

ตํากว่าปริญญาตรี                 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า       

ปริญญาโท 

179 

204 

32 

61.13 

57.29 

54.84 

11.23 

12.19 

12.75 

6.913* 

 

0.001 

 

ผลรวมความสุขในการทํางาน  

(All Item in Happiness) 

ตํากว่าปริญญาตรี                 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า                

ปริญญาโท                     

179 

204 

32 

58.65 

57.87 

58.45 

7.52 

7.53 

7.38 

0.526 

 

0.591 

 

หมายเหต:ุ  * มีนัยสําคัญทางสถิติที .05 

 

4.7.4  ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีระดับตําแหน่งงาน 

          ในปัจจุบ ันแตกต่างกัน 

ผลวิเคราะห์ พบว่า พนักงานทีมีระดับตําแหน่งงานในป ั จจุบันต่างกันมีความสุขในการ

ทํางานแตกต่างกันอย่างเชือถือได้ทางสถิติ (t= 6.754, p<.05) เมือแยกออกเป็นด้าน พบว่า  

ด้านนําใจดี (t= 5.627, p<.05) ด้านสุขภาพเงินดี (t= 5.740, p<.05) และด้านการงานดี 

(t=10.164, p<.05) ตําแหน่งงานต่างกันมีความสุขในการทํางานด้านดังกล่าวต่างกันอย่าง                

มีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับด้านอืน ๆไม่ปรากฏ (ดังตารางที 4.16)   
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ตารางที 4.16  ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีระดับตําแหน่งงานใน 

                   ป ั จจุบันแตกต่างกัน 

 
ความสุขในการทํางาน ระดับตําแหน่งงาน N X S.D. F p 

1. สุขภาพดี                     

(Happy Body) 

 

2.ผ่อนคลายดี                    

(Happy Relax) 

 

3.นําใจดี                

(Happy Heart) 

 

4.จิตวิญญาณดี                 

(Happy Soul) 

 

5.ครอบครัวด ี                     

(Happy Family) 

 

6.ส ังคมดี                         

(Happy Society) 

 

7.ใฝ่ รู้ดี                                        

(Happy Brain) 

 

8.สุขภาพเงินด ี                   

(Happy Money) 

 

9.การงานดี                            

(Happy Work-life) 

 

ผลรวมความสุขใน                     

การทํางาน (All Item                     

in Happiness) 

ระดับพนักงาน –พนักงานอาวุโส                     

ระดับหัวหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จ ัดการ                            

ระดับผู้จ ัดการขึนไป                    

ระดับพนักงาน –พนักงานอาวุโส                     

ระดับหัวหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จ ัดการ                            

ระดับผู้จ ัดการขึนไป                    

ระดับพนักงาน –พนักงานอาวุโส                     

ระดับหัวหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จ ัดการ                            

ระดับผู้จ ัดการขึนไป                    

ระดับพนักงาน –พนักงานอาวโุส                     

ระดับหัวหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จ ัดการ                            

ระดับผู้จ ัดการขึนไป                    

ระดับพนักงาน –พนักงานอาวุโส                     

ระดับหัวหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จ ัดการ                            

ระดับผู้จ ัดการขึนไป                    

ระดับพนักงาน –พนักงานอาวุโส                     

ระดับหัวหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จ ัดการ                            

ระดับผู้จ ัดการขึนไป                      

ระดับพนักงาน –พนักงานอาวุโส                     

ระดับหัวหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จ ัดการ          

ระดับผู้จ ัดการขึนไป                 

ระดับพนักงาน –พนักงานอาวุโส                     

ระดับหัวหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จ ัดการ                            

ระดับผู้จ ัดการขึนไป                  

ระดับพนักงาน –พนักงานอาวุโส                     

ระดับหวัหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จ ัดการ                            

ระดับผู้จ ัดการขึนไป                   

ระดับพนักงาน –พนักงานอาวุโส                     

ระดับหัวหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จ ัดการ                            

ระดับผู้จ ัดการขึนไป                 

292 

106   

17            

292 

106             

17 

292 

106 

17 

292 

106 

17 

292 

106 

17 

292 

106 

17 

292 

106 

17 

292 

106 

17 

292 

106 

17 

292 

106 

17 

57.89

54.01

56.84

45.89

47.55

49.41

66.88

69.00

74.84

66.95

67.78

70.59

49.00

52.04

49.78

51.94

54.24

56.37

58.08

56.84

60.78

53.47

58.20

65.07

57.07

62.88

61.96

57.43

59.92

60.06 

15.98

14.71

16.08

13.32

12.14

13.33

10.86

9.75 

8.65 

12.95 

12.93

15.19

17.94

17.01

22.22

11.73

10.27

16.35

14.43

15.63

20.15

18.29

14.97

16.10

11.86

11.42

11.70

7.60 

6.60 

8.75 

2.394 

 

1.084 

 

5.627* 

            

0.717 

 

1.140 

 

2.409 

            

0.598 

             

5.740* 

 

10.164* 

 

6.754* 

           

0.093 

 

0.339 

 

0.004 

 

0.489 

 

0.321 

 

0.091 

 

0.550 

 

0.003 

 

0.000 

 

0.001 
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4.7.5  ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีประสบการณ์ 

          ทํางานแตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า พนักงานทีมีระดับหรือจํานวนปีของประสบการณ์แตกต่างกัน              

มีความสุขในการทํางานไม่แตกต่างกันอย่างมีความเชือถือได้ทางสถิติ (t=3.838, p>.05) เมือ

แยกวิเคราะห์แต่ละด้าน พบว่า ด้านใฝ่ รู้ดี (t= 4.600, p<.05) และด้านการงานดี (t=14.413, 

p<.05) มีความแตกต่างอย่างเชือถือได้ทางสถิติ สําหรับด้านอืนๆไม่ปรากฏความแตกต่าง                

(ดังตารางที 4.17) 

 

ตารางที 4.17  ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมปีระสบการณ์ทํางาน 

                   แตกต่างกัน 

 
ความสุขในการทํางาน ประสบการณ์

ทํางาน 
N X S.D. F p 

1. สุขภาพดี (Happy Body) 

 

 

 

2.ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 

 

 

 

3.นําใจดี (Happy Heart) 

 

 

 

4.จิตวิญญาณดี (Happy Soul) 

 

 

 

5.ครอบครัวด ี(Happy Family) 

 

 

 

6.ส ังคมดี  (Happy Society) 
 

น้อยกว่า 1 ปี             

1-5 ปี                  

5-10 ปี                                                              

10 ปีขึนไป               

น้อยกว่า 1 ปี             

1-5 ปี                  

5-10 ปี                                                              

10 ปีขึนไป               

น้อยกว่า 1 ปี          

1-5 ปี                  

5-10 ปี                                                              

10 ปีขึนไป              

น้อยกว่า 1 ปี             

1-5 ปี                  

5-10 ปี                                                              

10 ปีขึนไป                

น้อยกว่า 1 ปี             

1-5 ปี                  

5-10 ปี                                                              

10 ปีขึนไป                       

น้อยกว่า 1 ปี             

1-5 ปี                  

79             

126 

114             

96           

79             

126 

114             

96               

79             

126 

114             

96           

79             

126 

114             

96              

79             

126 

114             

96             

79             

126   

58.23        

54.29 

57.98 

57.71 

46.52 

45.87 

46.54 

47.08 

67.76 

68.17 

68.30 

66.52 

67.22 

65.04 

69.25 

68.07 

46.84 

47.88 

51.24 

52.95            

53.43 

51.45   

14.61 

16.99 

14.34 

16.29 

12.54 

13.28 

13.22 

13.05 

9.89 

11.05 

10.75 

10.55 

12.70 

13.50 

11.75 

13.85 

18.70 

18.53 

16.79 

17.27            

12.23 

11.38  

1.619 

 

0.159 

 

 

0.592 

 

             

2.251 

 

 

2.468 

 

            

1.025  

0.184 

 

0.924 

 

 

0.621 

 

            

0.082 

 

 

0.062 

 

            

0.382  
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ตารางที 4.17  (ต่อ) 

 

      

ความสุขในการทํางาน ประสบการณ์

ทํางาน 
N X S.D. F p 

 

 

7.ใฝ่ รู้ดี ( Happy Brain) 

 

 

 

8.สุขภาพเงินดี (Happy Money) 

 

 

 

9.การงานดี (Happy Work-life) 

 

 

 

ผลรวมความสุขในการทํางาน  

(All Item in Happiness) 

5-10 ปี                                                              

10 ปีขึนไป              

น้อยกว่า 1 ปี             

1-5 ปี                  

5-10 ปี                                                              

10 ปีขึนไป              

น้อยกว่า 1 ปี             

1-5 ปี                  

5-10 ปี                                

10 ปีขึนไป               

น้อยกว่า 1 ปี             

1-5 ปี                  

5-10 ปี                                                              

10 ปีขึนไป              

น้อยกว่า 1 ปี             

1-5 ปี                  

5-10 ปี                                                              

10 ปีขึนไป 

114             

96              

79             

126 

114             

96            

79             

126 

114             

96             

79             

126 

114             

96           

79             

126 

114             

96 

52.49 

54.04 

60.23 

60.12 

57.53 

53.39 

55.93 

55.65 

54.50 

54.62 

54.83 

55.19 

61.76 

63.12 

57.41 

56.78 

59.44 

59.48 

11.27 

11.88 

12.73 

17.11 

14.71 

13.11 

18.77 

17.24 

17.41 

17.61 

11.48 

12.55 

10.44 

11.08  

6.66  

8.35  

6.86  

7.40 

 

           

4.600* 

 

            

0.167 

 

14.413* 

 

3.838* 

 

            

0.004 

 

         

0.919 

 

0.000 

 

0.010 

 

หมายเหต:ุ  * มีนัยสําคัญทางสถิติที .05 

 

4.7.6  ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีระดับรายได้ 

          แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า พนักงานทีมีระดับรายได้แตกต่างกันมีความสุขในการทํางาน

แตกต่างกันอย่างเชือถือได้ทางสถิติ (t=4.056, p<.05) เมือแยกออกเป็นด้าน พบว่า ด้านสุขภาพ

การเงินดี (t= 5.405, p<.05) และด้านการงานดี (t=9.133, p<.05) ส่วนด้านอืนๆไม่พบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ดังตารางที 4.18) 
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ตารางที 4.18  ผลการวิเคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีระดับรายได้แตกต่างกัน 

 
ความสุขในการทํางาน รายได้เฉลียรวม               

ต่อเดือน 
N X S.D. F p 

1. สุขภาพดี (Happy Body) 

 

 

 

 
 

น้อยกว่า 10,000 บาท

10,000-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

50,000 บาทขึนไป               

16 

180 

123 

59  

26  

11           

68.13 

56.11 

55.98 

57.80 

56.73 

57.27 

14.36 

16.78 

14.91 

14.81 

14.42 

12.52  

1.865 

 

0.099 

 

2.ผ่อนคลายดี (Happy Relax) 

 

 

 

 

 

3.นําใจดี (Happy Heart) 

 

 

 

 

 

4.จิตวิญญาณดี                    

(Happy Soul) 

 

 

 

 

5.ครอบครัวด ี                     

(Happy Family) 

 

 

 

 

6.ส ังคมดี  (Happy Society) 

 
 

น้อยกว่า 10,000 บาท

10,000-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

50,000 บาทขึนไป              

น้อยกว่า 10,000 บาท

10,000-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

50,000 บาทขึนไป             

น้อยกว่า 10,000 บาท

10,000-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

50,000 บาทขึนไป             

น้อยกว่า 10,000 บาท

10,000-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

50,000 บาทขึนไป           

น้อยกว่า 10,000 บาท

10,000-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท 

16 

180 

123 

59  

26  

11           

16 

180 

123 

59  

26  

11           

16 

180 

123 

59  

26  

11          

16 

180 

123 

59  

26  

11            

16 

180 

123  

44.69 

45.75 

46.30 

51.92 

50.00 

46.46 

67.01 

67.58 

68.59 

67.09 

65.49 

70.96 

69.69 

67.50 

67.07 

67.54 

65.38 

66.82 

51.04 

49.03 

48.04 

51.55 

54.17 

59.85 

53.39 

52.22 

52.09   

6.18  

14.17 

12.23 

12.83 

12.09 

11.62 

11.24 

10.78 

10.62  

9.92   

9.88  

13.17 

15.00 

12.65 

13.49 

11.83 

14.28 

16.47 

23.74 

17.65 

17.60 

17.61 

15.68 

20.69 

12.10 

11.93 

12.02  

1.250 

 

 

 

 

 

0.656 

 

 

       

 

     

0.240 

 

 

 

 

 

1.445 

 

 

 

 

 

1.357 

0.285 

 

 

 

 

 

0.657 

 

 

  

 

 

0.944 

 

 

 

 

 

0.207 

 

 

 

 

 

0.240 
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ตารางที 4.18  (ต่อ) 

 

      

ความสุขในการทํางาน รายได้เฉลียรวม               

ต่อเดือน 
N X S.D. F p 

 

 

 

7.ใฝ่ รู้ดี ( Happy Brain) 

 

 

 

 

 

8.สุขภาพเงินดี (Happy 

Money) 

 

 

 

 

9.การงานดี (Happy Work-

life) 

 

 

 

 

ผลรวมความสุขในการทํางาน  

(All Item in Happiness) 

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

50,000 บาทขึนไป             

น้อยกว่า 10,000 บาท

10,000-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

50,000 บาทขึนไป          

น้อยกว่า 10,000 บาท

10,000-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

50,000 บาทขึนไป           

น้อยกว่า 10,000 บาท

10,000-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

50,000 บาทขึนไป          

น้อยกว่า 10,000 บาท

10,000-20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

50,000 บาทขึนไป 

59  

26  

11            

16 

180 

123 

59  

26  

11        

16 

180 

123 

59  

26  

11       

16 

180 

123 

59  

26  

11           

16 

180 

123 

59  

26  

11 

53.11 

54.17 

60.99 

53.13 

57.31 

57.38 

58.90 

63.46 

60.61  

46.48 

51.70 

56.20 

60.28 

63.46 

65.34 

53.65 

54.98 

61.32 

62.66 

65.10 

63.46 

57.07 

56.71 

58.87 

59.88 

61.23 

62.70 

10.54 

9.72 

10.25 

10.92 

14.06 

16.19 

15.46 

15.83 

15.41 

17.23 

18.19 

17.72 

13.42 

15.18 

15.40 

10.31 

12.22 

10.45 

11.45 

10.96 

11.70 

7.84 

7.91 

6.51 

7.20 

6.77 

8.76 

 

 

 

1.252 

 

 

5.405* 

 

 

           

9.133* 

 

 

 

 

 

0.284 

 

 

0.000 

 

 

 

0.000 

 

 

 

0.001 

 

หมายเหต:ุ  * มีนัยสําคัญทางสถิติที .05 

 

 



 
บทท่ี 5 

 
การสรปุและอภิปรายผล 

 
การวจิยัเรื่อง ภาวะผูนํ้าแบบพฒันา การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู-่คอื และความสุข 

ในการทาํงาน กรณศีกึษา: องคก์ารสรา้งสขุ ศกึษากลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นพนกังานองคก์ารทีเ่ขา้รว่ม
โครงการเสรมิสรา้งองคก์รแหง่ความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองคก์รนําร่อง รุ่นที ่1 จาก
โครงการพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัองคก์รแหง่ความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ แกว้พจิติร 
และคณะ, 2554: 19-23) ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนกังานสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) รว่มกบั
คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรจ์าํนวนทัง้สิน้ 415 คน โดยมตีวั
แปรตามคือ ความสุขในการทํางาน ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผู้นําแบบพฒันาและการจดัการ
ความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเกี่ยวขอ้งและการส่งผลถึงของ
ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื ที่มต่ีอความสุขในการทํางาน  
บทน้ีสรปุและอภปิรายผลการวเิคราะหข์อ้มลูและนําเสนอขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการศกึษาครัง้น้ี 
 
5.1  การสรปุและอภิปรายผลตามข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ในการวจิยัครัง้น้ี จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจากพนักงานในองคก์าร

เอกชนทีเ่ขา้รว่มโครงการเสรมิสรา้งองคก์รแหง่ความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองคก์รนํา
รอ่งรุน่ที1่ จากโครงการพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัองคก์รแหง่ความสุข (Happy Home Model) 
(จุฑามาศ แกว้พจิติร และคณะ, 2554: 19-23) ภายใตก้ารกํากบัดูแลของสาํนักงานสรา้งเสรมิ
สขุภาพ (สสส.) รว่มกบัคณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์จาํนวน
ทัง้สิน้ 415 คน สุ่มตวัอย่างแบบอาสาสมคัร (Volunteer Sampling) โดยการสมคัรใจของ
องคก์ารในการเขา้รว่มทาํการศกึษา ในครัง้น้ีไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 3 องคก์าร จากทัง้หมด 7 องคก์าร
ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  กลุ่มตวัอยา่งอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มวีุฒกิารศกึษา
ระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ระดบัตําแหน่งงานในปจัจุบนั คอืระดบัพนกังาน-พนกังานอาวุโส 
มปีระสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี และรายไดเ้ฉลีย่รวมต่อเดอืนจากบรษิทั 10,000-20,000 บาท ต่อ
เดือน กล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างในครัง้น้ีมีความชัดเจนว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พนกังานใหมแ่ละอายไุมม่ากนกั 
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5.2  การสรปุและอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
  

การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงัที่ได้กล่าวในบทที่ 4 นัน้ปรากฏผล
สนบัสนุนสมมตฐิานทุกสมมตฐิานและสามารถทาํนายผลตามทีมุ่ง่หวงั (ดงัแสดงในตารางที ่5.1)
มรีายละเอยีดทีจ่ะอภปิรายต่อไป 

 
ตารางท่ี 5.1  ตารางสรปุผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบ          
สมมติฐาน 

สมมตฐิานที ่1 ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัมากมคีวามสขุใน   
การทาํงานมากกวา่ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัน้อย 

สนบัสนุนสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่2 ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัมากมกีารจดัการ
ความสขุแบบเป็น-อยู-่คอืมากกวา่ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันา
ระดบัน้อย 

สนบัสนุนสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่3 พนกังานทีม่กีารจดัการความสขุแบบเป็น-อยู-่คอื
ระดบัมากมคีวามสขุในการทาํงานมากกวา่พนกังานทีม่กีารจดัการ
ความสขุแบบเป็น-อยู-่คอืระดบัน้อย 

สนบัสนุนสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่4 ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและการจดัการความสขุแบบ      
เป็น-อยู-่คอื สามารถทาํนายความสขุในการทาํงานได ้

สนบัสนุนสมมตฐิาน 

 
5.2.1  การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 1 
สมมตฐิานที ่1 ระบุว่า “ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัมากมคีวามสุขในการทาํงาน

มากกวา่ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัน้อย” ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของภาวะผูนํ้า
แบบพฒันากบัความสุขในการทํางาน พบผลการสนบัสนุนสมมตฐิานที ่1 คอื ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้า
แบบพฒันาระดบัมากมคีวามสุขในการทํางานมากกว่าผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัน้อย
เพราะเหตุน้ี ผลการศกึษาอธบิายได้ว่า ผูนํ้าที่มภีาวะผู้นําแบบพฒันาสามารถส่งเสรมิใหเ้กิด
ความสุขในการทํางานได ้ดงัที ่ลดาวรรณ รวมเมฆ (2544 อา้งถงึใน เสาวรส ประเทอืงชยัศร,ี 
2552: 4) กล่าวว่า ผูนํ้าทีด่ตีอ้งมเีทคนิคในการปฏบิตังิาน นํามาผนวกกบัมคีวามรบัผดิชอบ มี
การตดัสนิใจ ซึ่งเป็นการสรา้งความผูกพนั ตลอดจนความรูส้กึภาคภูมใิจในตวัเอง รวมทัง้เป็น
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การใหโ้อกาสแก่พนกังาน ไดพ้ฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์สรา้งโอกาสกา้วหน้าในหน้าทีก่าร 
งานเป็นปจัจยัที่เสรมิสร้างขวญัและกําลงัใจในการทํางาน สรา้งศกัดิศ์รใีนตนเองและวชิาชพี   
เกิดความสุขในการดํารงอยู่ในวชิาชพีได้ ซึ่งตรงกบัลกัษณะของผู้นําแบบพฒันาทุกประการ 
(Transformational Leadership) คอืผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันา ตอ้งเป็นผูนํ้ามกีารประพฤติ
ตนเป็นแบบอยา่ง (Idealized Influence) สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspiration Motivation) 
มุง่สง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามคดิรเิริม่(Intellectual Simulation) และสามารถจดัการมอบหมายงานที่
ทา้ทายแก่พนกังานได ้(Individualized Consideration) (Bass and Avoilo,1994) นอกจากน้ี ยงั
สอดคลอ้งลกัษณะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 9 ลกัษณะทีน่่าสนใจ หรอื9Traits of Effective Leaders 
(วชิยั อุตสาหจติ, 2552) ทีเ่ป็นรปูแบบลกัษณะภาวะผูนํ้าทีต่รงตามคุณลกัษณะผูนํ้าแบบพฒันา 
คอืผูนํ้าที่ดมีปีระสทิธภิาพนัน้ต้องมคีุณธรรมและจรยิธรรม (Integrity) รูจ้กัการยดืหยุ่นการผ่อน
ปรน (Flexibility) สามารถเขา้ผูอ้ื่นได ้(Sensitivity to Others)   มคีวามเฉลยีวฉลาด (Intelligence) 
มัน่คง (Stability) เชื่อมัน่ในตนเอง (Self Confidence) รูจ้กัทีจ่ะจดัการควบคุมหรอื สัง่การอยา่ง
เหมาะสม (Dominance) มคีวามมุง่มัน่ ความทุม่เทและความเสยีสละ (High Energy) ตลอดจนมี
ศูนยร์วมการควบคุมอยู่ภายในตวัเองหรอืการมแีนวคดิว่าตวัเองลขิติชวีติตวัเองไดห้รอืการไม่
เชื่อโชคชะตา (Locus of Control) ซึง่จากแนวคดิขา้งตน้ทัง้หมดน้ี เป็นปจัจยัสนับสนุนภาวะ
ผูนํ้าแบบพฒันาสามารถทาํใหผู้นํ้าสามารถสรา้งความสุขในการทาํงานไดแ้ละยงัแสดงใหเ้หน็อกี
วา่ ถา้มรีะดบัภาวะผูนํ้าแบบพฒันามากเท่าใด ความสุขในการทาํงานงานจะมรีะดบัทีด่ขี ึน้เช่นกนั 
ดงัผลตามสมมตฐิานที่ 1 (ดงัตารางที่ 5.1) การศกึษาครัง้น้ี พนักงานกลุ่มตวัอย่างมคีวามเขา้ใจ
และเกดิการรบัรูพ้ฤตกิรรมผูนํ้าของตนเองว่ามลีกัษณะตรงตามลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบพฒันา
เมือ่พสิจูน์ตามสมมตฐิาน เหน็พอ้งตอ้งกนัตามสมมตฐิานทีว่่า ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันามาก
สามารถสง่ผลใหเ้กดิความสุขในการทาํงานมากขึน้ไดจ้ากงานวจิยัของ Osaralli (2002) มคีวามเหน็
สอดคล้องกบัผลการศกึษาครัง้น้ี โดยผลการศกึษาระบุว่าพฤติกรรมของผูนํ้าแบบพฒันาและ
ปรมิาณการให้อํานาจของผู้นําที่กระจายอํานาจให้กบัพนักงาน มผีลต่อประสทิธิภาพในการ
ทาํงานเป็นทมี ผลงานของทมี การสรา้งนวตักรรมใหมต่ลอดจนการสื่อสารใหม้ทีศิทางทีด่ขี ึน้ซึง่
สิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัพืน้ฐานที่ทําใหเ้กดิความสุขในการทํางาน เมื่อแยกวเิคราะห์เป็นรายด้าน
ตามปจัจยัความสุขในการทํางานจากการวจิยัครัง้น้ี สะทอ้นใหเ้หน็ผลการศกึษาที่น่าสนใจคอื 
ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาสามารถส่งเสรมิใหเ้กดิความสุขในการทํางานเกอืบทุกดา้น ยกเวน้ ดา้น
ผอ่นคลายด ีดา้นครอบครวัด ีและดา้นสุขภาพการเงนิด ีเน่ืองจากเมื่อวเิคราะหจ์ากองคป์ระกอบ
และข้อคําถามจากแบบสอบถาม พบว่า ด้านที่ไม่พบความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นําแบบ
พฒันากบัความสุขในการทํางาน มสีาเหตุเน่ืองจากปจัจยัเหล่าน้ีเป็นปจัจยัส่วนบุคคล เกดิจาก
ตวับุคคลและสภาพแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกบัผูนํ้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนอกเหนืออํานาจของผูนํ้าจาก
ภาพรวมทัง้หมด สรุปผลตามสมมติฐานได้อย่างชดัเจนว่า พนักงานรบัรูแ้ละเขา้ใจถึงผูนํ้าที่มี
ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาสามารถสง่ผลต่อความสขุในการทาํงานได ้
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5.2.2  การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 2 
 สมมติฐานที่ 2 ระบุว่า “ผูนํ้าที่มภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัมากมกีารจดัการความสุข
แบบเป็น-อยู-่คอื มากกวา่ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัน้อย” 

ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของภาวะผูนํ้าแบบพฒันากบัการจดัการความสุขแบบ
เป็น-อยู่-คอื พบผลการสนับสนุนสมมตฐิานที ่2 ทีว่่า ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาระดบัมากมี
การจดัการความสุขแบบ เป็น-อยู่-คอืมากกว่าผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันาอยู่ในระดบัน้อย ซึง่
สอดคล้องใกล้เคยีงกบัแนวคดิในสมมติฐานที่ 1 ที่พสิูจน์ความแปรปรวนของภาวะผู้นําแบบ
พฒันากบัความสุขในการทํางาน เพราะความสุขในการทํางานกบัการจดัการความสุขแบบเป็น-
อยู่-คอื มพีืน้ฐานการก่อกําเนิดทีค่ลา้ยคลงึกนั เน่ืองจากแนวคดิใกลเ้คยีงและสอดคลอ้งกนั ถ้า
สมมตฐิานที ่1 มคีวามเป็นไปได ้สมมตฐิานที่ 2 มโีอกาสเป็นไปไดสู้งเช่นกนั จากการทดสอบ
และวเิคราะหค์วามแปรปรวน พบว่า ผลการศกึษาสนับสนุนสมมตฐิาน ดงัแนวคดิของจุฑามาศ 
แกว้พจิติร และคณะ (2554: 62-105) ทีร่ะบุวา่ การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู-่คอื  เรื่องผูนํ้ามี
ความสาํคญัและเป็นสว่นหน่ึงของการจดัการความสขุรปูแบบน้ี (Happy Management) (ดงัภาพ
ที ่5.1) 

จากรูปแบบหรอืโมเดลการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื ในวงล้อของเป็น-อยู่-คอื 
พบว่า ตามองคป์ระกอบ “อยู่” ทีว่่า บุคคลทีจ่ะมกีารจดัการความสุขทีด่ตีอ้งอยูด่กีนิด ีอยูอ่ยา่งม ี
Passion อยูใ่นองคก์ารทีด่ ีมผีูนํ้าและเพื่อนรว่มงานด ีอยูใ่นมตีําแหน่งและอาชพีทีเ่หมาะสมเป็น
ที่ยอมรบั จะเหน็ไดว้่า หลกัการและองค์ประกอบพืน้ฐานของโมเดล แสดงใหเ้หน็ว่า ถ้ามผีูนํ้าที่ด ี
การจดัการความสุขสามารถเกดิขึน้ได ้สนบัสนุนผูนํ้าและความสาํคญัของผูนํ้าในการจดัการและ
สรา้งความสุขในการทํางานอย่างชดัเจน จากผลการศกึษาและแนวคดิของจุฑามาศ แกว้พจิติร 
และคณะ (2554: 101) ทีร่ะบุว่า ผลของการทาํงานอยา่งมคีวามสุข นอกจากจะทาํใหบุ้คคลนัน้ 
มลีกัษณะ “คอื”ไดแ้ก่  คอืผลงานขององคก์าร คอืความหวงัขององคก์าร และคอืภาพลกัษณ์ของ
องคก์ารแลว้นัน้ ยงัส่งผลใหผู้นํ้าเป็นทีร่กัและศรทัธา องคก์ารมผีลงานและครอบครวัไดร้บัการ
ดแูลเอาใจใสอ่กีดว้ย 

ซึ่งลักษณะผู้นําที่เป็นที่รกัและศรทัธานัน้ตรงตามลักษณะของผู้นําแบบพฒันาตาม
แนวคดิของ Bass and Avolio (1994) ทีไ่ดก้ล่าวไปในสมมตฐิานที1่ ทีว่่า ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้า
แบบพฒันาตอ้งเป็นผูนํ้ามกีารประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง (Idealized Influence) สามารถสรา้ง
แรงบนัดาลใจได ้(Inspiration Motivation) ซึ่งการเป็นผูนํ้าที่เป็นที่รกัและศรทัธาตามปจัจยั
ดงักล่าวขา้งตน้  ดงันัน้ จงึกล่าวไดว้่า ผูนํ้าทีม่ภีาวะผูนํ้าแบบพฒันามปีระสทิธภิาพสามารถการ
จดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ ได้ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจและตอบโจทย์องค์การที่
ตอ้งการมุง่เน้นการสรา้งความสขุในองคก์ารและประสทิธภิาพขององคก์ารอยา่งยัง่ยนื 
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5.2.3  การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 3 
 สมมติฐานที่ 3 ระบุว่า “พนักงานที่มีการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือระดบัมาก               
มคีวามสขุในการทาํงานมากกวา่พนกังานทีม่กีารจดัการความสขุแบบเป็น-อยู-่คอืระดบัน้อย” 

ผลการศกึษาครัง้น้ี พบว่า พนักงานทีม่กีารจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอืระดบัมาก               
มคีวามสุขในการทํางานมากกว่าพนักงานที่มกีารจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอืระดบัน้อย” 
อย่างชัดเจน ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 เป็นอย่างดี และเมื่อนํามาเชื่อมโยงตามมุมมอง
ความสุขจาก Earth Institute: World Happiness Report 2012 ทีว่่า การทีค่นเรามคีวามสุข              
ไมไ่ดม้าจากความมัง่คัง่หรอืรํ่ารวยเพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ เสรภีาพทางการเมอืงปจัจยัสนบัสนุน
สวสัดกิารสงัคมตลอดจนการปราศจากปญัหาเรือ่งคอรปัชัน่เป็นสิง่สาํคญักวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
เรื่องของระดบัรายไดท้ีช่่วยใหค้นในสงัคมมคีวามสุข (Helliwell et al., 2012: 42-56) จากคาํกล่าว
ตามรายงานเป็นเสมอืนแรงสนับสนุน ทําใหผู้ว้จิยัเหน็ว่าการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื 
สามารถเขา้มาจดัการปญัหาต่างๆและสรา้งความสุขในชวีติประจําวนัตลอดจนความสุขในการ
ทํางานซึ่งจากผลการศึกษาสรุปได้ชดัเจนว่า การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื ส่งผลต่อ
ความสุขในการทาํงานอยา่งแน่นอน ศรินินัท ์กติตสิุขสถติ และคณะ  (2555: 12) อธบิายเพิม่เตมิ
เกี่ยวกับความหมายของความสุขคนทํางานว่า หมายถึง ประสบการณ์ และความรู้สึกของ
คนทํางานที่ต้องการใหต้นเป็นที่ยกย่องและยอมรบัจากคนทัว่ไป การได้ทํางานในที่ทํางานที่
มัน่คง มคีวามกา้วหน้า การเขา้ถงึโอกาสในการพฒันาอยา่งทัว่ถงึ การมผีูบ้งัคบับญัชาทีม่คีวาม
เมตตาและกรณุา การมเีพือ่นรว่มงานทีจ่รงิใจ การไดร้บัสวสัดกิารทีพ่อเพยีง และการไดร้บัความ
ปลอดภยัจากการทํางาน ซึง่ถา้คนทํางานไดร้บัสิง่ต่างๆ ดงักล่าวบ่อยครัง้และต่อเน่ือง คนทํางานก็
จะทาํงานอยา่งมคีวามสุข (ชื่นฤทยั กาญจนะจติรา และคณะ, 2551; กาญจนา ตัง้ชลทพิย ์และ
คณะ; ศรินินัท ์กติตสิขุสถติ และคณะ, 2552 อา้งถงึใน ศรินินัท ์กติตสิุขสถติ และคณะ, 2555: 12) 
คาํนิยามและการอธบิายขา้งตน้ ผนวกกบังานวจิยัของ สรินิทร แซ่ฉัว่ (2553) ทีเ่สนอผลการวจิยั
เชงิคุณภาพวา่ บุคลากรเชงิสรา้งสรรคม์คีวามสุขจากการไดท้าํงานทีต่นเองรกั งานมคีวามอสิระ
และมเีอกลกัษณ์ของงานมกีฎระเบยีบและเวลางานทีย่ดืหยุน่การไดล้าพกัผอ่นตดิต่อกนัไดร้บัคาํ
ชมเชยและการยอมรบัมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัหวัหน้างานเป็นสิง่สําคญัมากต่อความสุขในการ
ทํางาน ซึ่งจากผลการศกึษาต่างๆ ยนืยนัและสนับสนุนแนวทาง ของการจดัการความสุขแบบ
เป็น-อยู่-คอื ทีป่ระกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ “เป็น”  หมายถงึ การทีบุ่คคลนัน้เป็นตวัตน
ที่แท้จรงิ มคีวามเป็นสุขทางใจ เป็นคนได้เต็มศกัยภาพ และเป็นคนที่ครอบครวั สงัคมพอใจ 
“อยู่” หมายถงึ การทีบุ่คคลนัน้อยู่ดกีนิด ีอยู่อย่างม ีPassion ในองคก์ารทีด่ ีมผีูนํ้าและเพื่อน
ร่วมงานดอียู่ในตําแหน่งและอาชพีที่เหมาะสมและเป็นทีย่อมรบั สําหรบั “คอื” หมายถงึ การที่
บุคคลนัน้คอืผลงานขององค์การ คอืความหวงัขององค์การและคอืภาพลกัษณ์ขององค์การได้
อยา่งชดัเจน (จุฑามาศ แกว้พจิติร และคณะ, 2554: 62, 64) และเมือ่แยกวเิคราะหต์ามปจัจยั
ของการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู-่คอื สามารถแสดงใหเ้หน็ผลตามสมมตฐิาน ทีว่่า พนกังาน
ทีม่กีารจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอืระดบัมาก มคีวามสุข ในการทํางานมากกว่าพนักงานที่
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มกีารจดัการความสุขแบบเป็น-อยู-่คอืระดบัน้อย แต่พบในบางประเดน็ทีย่งัไมส่ามารถทาํใหเ้กดิ
ความสุขของบุคคลสง่ผลไปสูค่วามสุขในการทาํงานได ้ ในประเดน็ดงัน้ี คอื ดา้นใฝรู่ด้ ีและดา้น
สุขภาพการเงนิด ีเน่ืองจากในการแบ่งกลุ่มเพื่อหาความแตกต่างของผูท้ี่มกีารจดัการความสุข
แบบเป็น-อยู่-คอื ระดบัมากน้อยแต่ละกลุ่มมคี่าเฉลี่ยความสุขจํานวนเท่าๆกนั แสดงใหเ้หน็ว่า 
การจดัการความสขุแบบเป็น-อยู-่คอืแมว้่าจะระดบัมากหรอืน้อยอาจจะไมแ่ตกต่างกนัมาก และมี
การตอบโจทยข์องบุคคลไม่เตม็ทีใ่นประเดน็ดงักล่าวเน่ืองจากอาจมผีลมาหลายสาเหตุเช่น ช่วง
ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลู เป็นชว่งตน้ปี องคก์าร  มภีาระงานและค่าใชจ้่ายสงูจงึมผีลกระทบใน
ประเดน็ดงักล่าว แต่ผลโดยรวม ถอืวา่ สนบัสนุนสมมตฐิาน การจดัการความสขุแบบเป็น-อยู-่คอื 
สง่ผลต่อความสขุในการทาํงานอยา่งเชื่อถอืได ้
 

5.2.4  การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 4 
สมมตฐิานที ่4 ระบุว่า “ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื 

สามารถทาํนายความสขุในการทาํงานได”้ 
ผลการศกึษาครัง้น้ี พบว่า ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื  

สามารถทํานายความสุขในการทํางานไดเ้มื่อวเิคราะหห์าค่าอํานาจการทํานาย โดยใชว้ธิสีถติิ
ความถดถอยพหุคูณ ผลการวเิคราะหพ์บตวัแปรทัง้หมดร่วมกนัทํานายได ้32.2% ถอืว่าอยู่ใน
ระดบัพงึพอใจจากผลการศกึษา องคป์ระกอบทีส่ามารถทํานายความสุขในการทํางานมากทีสุ่ด 
คอื องค์ประกอบ “อยู่” ของการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื ทีว่่า การทีบุ่คคลมกีารอยู่ดกีนิด ี
อยู่อย่างม ีPassion ในองคก์ารทีด่ ีมผีูนํ้าและเพื่อนร่วมงานด ีอยูใ่นตําแหน่งอาชพีทีเ่หมาะสม
และเป็นทีย่อมรบั ซึ่งจากปจัจยัน้ีสามารถทํานายไดสู้งถงึ 30.2% และเมื่อเชื่อมโยงกบัแนวคดิ
ความสุขในการทาํงานของ Warr (1990: 193-210) ทีว่่า ความสุขในการทาํงานเป็นความรูส้กึที่
เกดิขึน้ภายในจติใจของบุคคลทีต่อบสนองต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการทาํงานหรอืประสบการณ์
ของบุคคลในการทาํงานประกอบดว้ยความรื่นรมยใ์นงาน (Arousal) เป็นความรูส้กึของบุคคลที่
เกดิขึน้ในขณะทาํงานโดยเกดิความรูส้กึสนุกกบัการทํางานและไมม่คีวามรูส้กึวติกกงัวลใดๆ ใน
การทาํงานความพงึพอใจในงาน (Pleasure) เป็นความรูส้กึของบุคคลทีเ่กดิขึน้ในขณะทาํงาน
โดยเกดิความรูส้กึเพลดิเพลนิชอบใจพอใจเต็มใจสนใจมคีวามถูกใจและยนิดใีนการปฏบิตังิาน
ของตนความกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน (Self - Validation) เป็นความรูส้กึของบุคคลทีเ่กดิขึน้
ในขณะทาํงานโดยเกดิความรูส้กึวา่อยากทาํงานมคีวามตื่นตวัทาํงานไดอ้ยา่งคล่องแคล่วรวดเรว็
กระฉบักระเฉงมชีวีติชวีาในการทาํงานทาํใหเ้หน็ภาพและสนบัสนุนองคป์ระกอบ “อยู”่ เป็นอยา่ง
ดแีละสามารถทาํนายความสุขในการทํางานไดแ้ละตรงตามแนวคดิทฤษฎตีวัทํานายที ่2 ทีส่ามารถ
ส่งผลต่อความสุขในการทํางาน คอื องคป์ระกอบจากภาวะผูนํ้าแบบพฒันาทีว่่า เป็นผูนํ้ามกีาร
ประพฤตตินเป็นแบบอย่าง (Idealized Influence) ทํานายได ้1.3% ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกบั
แนวคดิของ Lombardi ทีอ่ธบิายและแสดง The Vince Lombardi Leadership Model ทีว่่า 
ความเป็นผู้นําประกอบร่วมมาจากหลายคุณลกัษณะ แต่ละบุคคลสามารถพฒันาทกัษะและ
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คุณลกัษณะต่างๆทําใหต้นเป็นผูนํ้าทีด่ ีโดยหนทางสู่การเป็นผูนํ้าทีด่เีริม่จากการรูจ้กัจุดยนืและ
อุดมการณ์ในชวีติของตนเอง (Lombardi, 2001 อา้งถงึใน วรีะวฒัน์ ปนันิตามยั, 2544: 36) โดย
แนวคดิน้ีสามารถเชื่อมโยงแลอธบิายคุณสมบตัขิองผูนํ้าทีส่ามารถเป็นปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิความสุข
ในการทํางาน ตามตวัทํานายที่ปรากฏผลขา้งต้น และตวัทํานายสุดท้าย ทํานายได ้0.7% คอื
องคป์ระกอบของการจดัการแบบเป็น-อยู่-คอืในองคป์ระกอบ “คอื”ทีว่่า คอืผลงานขององคก์าร 
คอืความหวงัขององคก์าร และคอืภาพลกัษณ์ขององคก์ารเหตุทีอ่งคป์ระกอบน้ีรว่มทาํนายผลได ้
อาจเป็นไปไดว้่าผลการศกึษาสอดคล้องตามสมการเงื่อนไขของการจดัการความสุขแบบเป็น-
อยู่-คอืที่ว่าถ้าผลของ “เป็น” และ “อยู่” สูง “คอื” ก็จะแปรผนัตาม ไปด้วย ซึ่งตรงตามผลการ
ทาํนายสนบัสนุนสมมตฐิานขา้งตน้ 

จากผลการวเิคราะหท์ัง้หมดน้ี สรุปว่า ภาวะผูนํ้าแบบพฒันา การจดัการความสุขแบบ
เป็น-อยู่-คอื สามารถทํานายความสุขในการทํางานได ้นอกจากน้ีผลสนับสนุนสมมตฐิานที ่1-3 
ยงัสามารถพสิจูน์ไดอ้กีระดบัหน่ึงว่า ภาวะผูนํ้าแบบพฒันากบัการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื 
สามารถทํานายความสุขในการทํางานได ้มคีวามสอดคล้องเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและเป็น
ประโยชน์ต่อการทาํไปพฒันาสรา้งความสขุในการทาํงานใหก้บัองคก์ารอยา่งชดัเจน  

 
5.3  การสรปุและอภิปรายผลนอกเหนือสมมติฐาน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลนอกเหนือสมมติฐาน โดยแยกตามกลุ่มปจัจยัส่วนบุคคล พบผล

เดน่ชดัทีน่่าสนใจ ดงัตาราง 5.2  
 
ตารางท่ี 5.2  ตารางเปรยีบเทยีบขอ้มลูสว่นบุคคลกบัความสขุในทาํงาน 
 

 
ความสขุในการทาํงาน 

ข้อมลูส่วนบคุคล 
เพศ อาย ุ การศึกษา ตาํแหน่ง ประสบการณ์ รายได้ 

สขุภาพด ี
ผอ่นคลายด ี
น้ําใจด ี
จติวญิญาณด ี
ครอบครวัด ี
สงัคมด ี
ใฝรู่ด้ ี
สขุภาพเงนิด ี
การงานด ี
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รวม X X X    

 
หมายเหต:ุ    = แตกต่าง    X = ไมแ่ตกต่าง 
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5.3.1  ปัจจยัด้านเพศ  
พนักงานที่มเีพศต่างกนัความสุขในการทํางานไม่แตกต่างกนัอย่างเชื่อถอืไดท้างสถิต ิ

ซึง่เหน็พอ้งตอ้งกนักบักลัยารตัน์ อ๋องคณา (2549) ตามผลการศกึษา สรุปว่า ความสุขในการทาํงาน
ของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลเอกชน เขตกรงุเทพมหานคร อยูใ่นระดบัสงู แต่ไมพ่บปจัจยั
ส่วนบุคคลด้านเพศที่มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกหรอืส่งผลต่อความสุขในการทํางานและเมื่อแยะ
ออกเป็นปจัจยัแต่ละด้าน  ในการศึกษาครัง้น้ี พบ ความแตกต่างที่ส่งผลต่อความสุขในการ
ทาํงาน โดยดา้นทีม่คีวามแตกต่างกนัไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพด ีจติวญิญาณดแีละใฝรู่ด้ ีสาเหตุความ
แตกต่าง เน่ืองมาจากมมุมองและความคดิเพศทีต่่างกนัสง่ผลต่อการมองต่างมุมได ้อมัพร เบญจ
พลพทิกัษ์ (2556) ผูอ้ํานวยการสํานักพฒันาสุขภาพจติ กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข 
ให้ความเห็นเกี่ยวกบัประเด็นน้ีน่าสนใจว่า “ผู้หญิงมแีนวโน้มขาดความมัน่ใจมากกว่าผู้ชาย
เพราะค่านิยมของสงัคมกําหนดคุณค่าของผูห้ญงิทีค่วามสวยตรงขา้มกบัผูช้ายทีถู่กกําหนดคุณ
ค่าที่ความสามารถโดยผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะให้ความสําคญักบัเรื่องความงามมากกว่าเรื่อง
ความสาํเรจ็จากหน้าทีก่ารงานและฐานะทางการเงนิ เน่ืองจากการเรยีนรูท้ีว่่าความสาํเรจ็ในชวีติ
ผูห้ญงิมกัมเีรื่องความงามมาเกีย่วขอ้ง นอกจากน้ีหากมคีวามสามารถใกลเ้คยีงกนั ผูห้ญงิทีส่วย
กวา่มกัจะไดร้บัโอกาสทีด่กีวา่ผูห้ญงิทีไ่มส่วย ซึง่สาเหตุน้ี อาจมผีลต่อผลการศกึษาเรือ่งความสขุ
ในการทํางานระหว่างเพศชายและหญงิได ้สําหรบัดา้นทีไ่ม่พบความแตกต่างในปจัจยัเกี่ยวกบั
เพศ ไดแ้ก่ ดา้นผอ่นคลายด ีน้ําใจด ีครอบครวัด ีสงัคมด ีสุขภาพการเงนิดแีละการงานด ีสาเหตุ
ทีไ่มพ่บความแตกต่างระหว่างดา้นต่างๆ เหล่าน้ีกบัความสุขใน การทาํงาน เพราะอนัเน่ืองมาจาก
ดา้นเหล่าน้ีแสดงอตัลกัษณ์เฉพาะของแต่ละเพศในการถ่ายทอดผ่านความสุข ซึง่เป็นสาเหตุให้
ไมพ่บความแตกต่าง 

 
5.3.2  ปัจจยัด้านอาย ุ 
พนักงานทีม่รีะดบัอายุแตกต่างมคีวามสุขในการทํางานแตกต่างกนัอย่างเชื่อถอืไดท้าง

สถติโิดยระดบัอายุ 50 ปีขึน้ไปที่มคีวามสุขในการทํางานมากกว่าช่วง อายุอื่นๆ ผลการศกึษา
สอดคลอ้งกบั นภชัชล รอดเทีย่ง (2550) ทีศ่กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสขุในการทาํงานของ
บุคลากรทีส่งักดัศูนยอ์นามยัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 
ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัสาํคญัทางสถติกิบัความสุขในการทํางาน 
ไดแ้ก่ อายุ สภาพสมรส ตําแหน่งทางการบรหิาร ระยะเวลาทาํงาน สมัพนัธภาพในทีท่าํงานและ
สวัสดิการ ตามงานวิจัยของ นภัชชล รอดเที่ยง พบอายุส่งผลต่อความสุขในการทํางาน 
เช่นเดยีวกบัการศกึษาครัง้น้ี จากผลค่าความแปรปรวนระหว่างอายุกบัความสุขในการทํางาน 
พบว่า ภาพรวมของการศกึษา อายุต่างกนัมคีวามสุขในการทํางานแตกต่างกนัอย่างเชื่อถอืได้
ทางสถติ ิดา้นทีพ่บความแตกต่าง ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพด ีครอบครวัด ีและใฝรู่ด้ ีสว่นดา้นทีไ่มพ่บ
ความแตกต่างแมว้่าอายุต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผ่อนคลายด ีน้ําใจด ีจติวญิญาณด ีสงัคมด ีและสุขภาพ
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เงนิด ีเหตุทีท่ําใหไ้ม่แตกต่างอาจมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนั อาท ิสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 
นโยบายของบรษิัท ซึ่งสิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัควบคุมที่ทุกคนในองค์การจําเป็นต้องปฏบิตัิตาม 
ดว้ยเหตุผลดงักล่าว อาจส่งผลเกี่ยวเน่ืองถึงช่วงอายุที่ไม่ว่าช่วงอายุใดก็ตาม ต้องปฏบิตัติาม
ทัง้สิน้  

  
5.3.3  ปัจจยัด้านการศึกษา  
พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัโดยรวมมคีวามสุขในการทาํงานไมแ่ตกต่างกนั

อย่างมคีวามเชื่อถอืไดท้างสถติ ิซึง่สอดคลอ้งกบั นภชัชล รอดเทีย่ง (2550) ทีศ่กึษาปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อความสขุในการทาํงานของบุคลากรทีส่งักดัศนูยอ์นามยั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ผลการศกึษา พบว่าเพศไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความสุขในการ
ทาํงาน และเมื่อแยกออกเป็นรายดา้น พบความแตกต่างของความสุขในการทํางานแตกต่างกนั
จากระดบัการศกึษา ไดแ้ก่ ดา้นครอบครวัด ี ใฝรู่ด้ ีสุขภาพเงนิดแีละการงานด ีสาํหรบัดา้นทีไ่ม่
พบความแตกต่าง คอื ดา้นสุขภาพด ีผอ่นคลายด ีน้ําใจด ีจติวญิญาณด ีและสงัคมด ีสาเหตุทีไ่ม่
พบความแตกต่าง อาจเกดิจากหลายปจัจยั เช่น การสรา้งสวสัดกิารที่เหมาะสมครอบคลุมทุก
ระดบัการศกึษา เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดเ้รยีนรูเ้พิม่เตมิ เป็นตน้ 

 
5.3.4  ปัจจยัระดบัตาํแหน่ง  
พนักงานทีม่รีะดบัตําแหน่งงานในปจัจุบนัแตกต่างกนั มคีวามสุขในการทํางานแตกต่าง

กนัอย่างมคีวามเชื่อถอืไดท้างสถติ ิเมื่อแยกออกเป็นดา้น พบว่า ดา้นน้ําใจด ีดา้นสุขภาพเงนิด ี
และด้านการงานดี มีความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญั พนักงานในตําแหน่งผู้จดัการขึ้นไป มี
ความสุขในการทํางานมากว่าระดบัพนักงาน-อาวุโส และระดบัหวัหน้างาน-ผูช้่วยผูจ้ดัการ ซึ่ง
อาจจะเป็นไปได้ว่า ตําแหน่งงานด ีมสีุขภาพเงนิด ีการงานด ีจงึมผีลต่อระดบัความสุขในการ
ทํางานที่แตกต่างกนักว่าระดบัตําแหน่งอื่นๆ สําหรบัดา้นทีไ่ม่พบพบความแตกต่างระหว่าง
ตําแหน่งงานกบัความสุขในการทาํงาน คอื ดา้นสุขภาพด ีผอ่นคลายด ี จติวญิญาณด ีครอบครวัด ี
สงัคมด ีและใฝรู่ด้ ีเหตุผลทีไ่ม่พบความแตกต่าง อาจมาจากสาเหตุ ดา้นทีไ่ม่พบความแตกต่าง 
เป็นด้านที่ขึ้นกบัปจัจยัส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ตําแหน่งหน้าที่ไม่ได้มผีลมากนัก เช่น ด้าน
สุขภาพดแีละผ่อนคลายด ีการทีม่สีุขภาพดแีละจติใจดนีัน้ บุคคลตอ้งดําเนินการดว้ยตนเอง คอื 
การดูแลตนเองทัง้ร่างกายและจติใจ ดว้ยการออกกําลงักาย พกัผ่อนใหเ้พยีงพอ ตําแหน่งงาน
ไม่ไดส้่งผลต่อการมสีุขภาพด ีหรอื การมจีติวญิญาณทีด่ที ัง้หมด อาจมผีลต่อความสุขเลก็น้อย 
แต่ไมใ่ช่ภาพรวมทัง้หมด เน่ืองจากตําแหน่งงานเป็นเพยีงสถานะหน่ึงเท่านัน้ การทีบุ่คคลหน่ึงมี
ความสุขในการทํางานประกอบดว้ยหลายปจัจยั เช่น ลกัษณะงาน เพื่อนร่วมงาน หรอืสุขภาพทีด่ ี
กเ็ป็นได ้ 
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5.3.5  ปัจจยัประสบการณ์ทาํงาน  
พนกังานทีม่รีะดบัหรอืจาํนวนปีของประสบการณ์แตกต่างกนัมคีวามสุขในการทาํงานไม่

แตกต่างกนัอย่างมคีวามเชื่อถอืไดท้างสถติ ิเมื่อแยกวเิคราะหแ์ต่ละดา้น พบว่า ดา้นทีพ่บความ
แตกต่างทีว่่า ประสบการณ์ทาํงานมผีลต่อความสุขในการทาํงานคอื ดา้นใฝรู่ด้ ีและดา้นการงาน
ด ีความเป็นไปไดท้ีม่คีวามแตกต่างอาจจะมาจากการทีบุ่คคลนัน้มอีายุการทาํงานไดม้กีารสัง่สม
ประสบการณ์มกีารเรยีนรูใ้นภาระงานมากกว่า รวมถงึรูส้กึพอใจกบังานทีท่าํในระดบัทีเ่หมาะสม 
จงึทาํใหเ้กดิความสุขในการทํางานมากกว่าผูม้ปีระสบการณ์ในการทาํงานน้อย สาํหรบัดา้นทีไ่ม่
พบความแตกต่างระหว่างปจัจยัประสบการณ์ทํางานกบัความสุขในการทํางาน ได้แก่ ด้าน
สุขภาพด ีผ่อนคลายด ีน้ําใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครวัดี สงัคมดี และใฝ่รู้ด ีสาเหตุที่ไม่พบ
ความแตกต่าง อาจมาจากดา้นต่างๆเหล่าน้ีเป็นสว่นบุคคลเป็นสาํคญั 
 

5.3.6  ปัจจยัด้านรายได้  
ผลการวเิคราะห ์พบว่า พนักงานทีม่รีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มคีวามสุขในการทํางาน

แตกต่างกนัอย่างเชื่อถอืไดท้างสถติ ิเมื่อแยกออกเป็นรายดา้น ดา้นสุขภาพการเงนิดแีละดา้น
การงานดมีคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติสิ่วนดา้นอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง เพราะ
ปจัจยัดา้นอื่นๆ เป็นปจัจยัรองลงมา จากปจัจยัการเงนิและงาน เมื่อเปรยีบเทยีบในเรื่องของการ
ก่อใหเ้กดิความสขุในการทาํงาน โดยระดบัรายไดท้ีม่คีวามสขุในการทาํงานมากกว่าระดบัรายได้
อื่นๆ คอื ระดบัรายได ้50,000 บาทขึน้ไป ซึง่อาจจะเป็นไปไดว้่าระดบัรายไดส้งู มสีุขภาพการเงนิ
และงานดกีวา่ระดบัอื่นๆ 

 
5.4  ข้อจาํกดัในการวิจยั 
  

ประการแรก ในการเก็บขอ้มูลครัง้น้ีผู้วจิยัได้ทําการเก็บขอ้มูลจากองค์การที่เขา้ร่วม
โครงการเสรมิสรา้งองคก์รแหง่ความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองคก์รนําร่อง รุ่นที ่1 จาก
โครงการพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัองคก์รแหง่ความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ แกว้พจิติร 
และคณะ, 2554: 19-23) ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนกังานสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) รว่มกบั
คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรข์อ้จํากดัทีพ่บในครัง้น้ีคอื การ
ตดิต่อและดําเนินการเขา้พบ ตลอดจนเกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างค่อนขา้งจํากดัเรื่องเวลาและ
ความสะดวกของพนักงานในองคก์ารเน่ืองจากเป็นองคก์ารทีเ่ขา้ร่วมโครงการ การดําเนินการ
ติดต่อต้องผ่านโครงการเป็นหลกั เพื่อดําเนินการตามขัน้ตอน นอกจากน้ีธุรกิจขององค์การ 
ภาระหน้าทีข่องพนกังานในแต่ละองคก์ารมคีวามแตกต่างกนั จงึทาํใหใ้นการสง่และเกบ็รวบรวม
แบบสอบถามจงึไมพ่รอ้มกนัและใชร้ะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูระยะเวลากวา่ 2 เดอืน จงึจะไดร้บั



98 

ข้อมูลป้อนกลับครบถ้วนทัง้หมด การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ผู้วิจัยไม่สามารถ
ดําเนินการเก็บด้วยตนเองจึงมผีู้รบัผดิชอบโดยตรงของแต่ละองค์การเป็นผู้แจก ในที่น้ี คือ 
เจา้หน้าทีฝ่่ายพฒันาทรพัยากรมนุษย ์หรอืพนักงานเฉพาะกจิ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากผูบ้รหิาร
องคก์ารใหด้าํเนินการเรือ่งน้ี  

ประการทีส่อง การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาภาวะผูนํ้าแบบพฒันา การจดัการความสุข
แบบเป็น-อยู่-คอื และความสุขในการทํางาน กรณีศึกษา องค์การสร้างสุข เป็นแบบประเมนิ
ตนเองไม่ได้ศึกษาเทคนิควิธีการอื่นในการพิสูจน์แนวคิดมากกว่าน้ี หากมโีอกาสและความ
เป็นไปไดค้วรมกีารทดลองทาํรปูแบบการจดัการความสขุตามลกัษณะและธรรมชาตขิององคก์าร
นัน้ๆเพื่อให้เกิดการจัดการในองค์การที่เหมาะสมและได้ผลการศึกษาที่ละเอียดยิ่งขึ้น 
 
5.5  ข้อเสนอแนะเพ่ือการประยกุตใ์ช้ 
  

ผลการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ทําใหส้ามารถเสนอแนะแนวทางการปฏบิตัหิรอืการนําผลทีพ่บ
ไปประยกุตใ์ชเ้พื่อสง่เสรมิใหผู้นํ้าและบุคลากรในองคก์ารเกดิพฤตกิรรมความสุขในการทาํงานที่
ย ัง่ยนืและการเป็นบุคคลทีม่คีวามสขุในการทาํงานไดด้งัน้ี 

ประการแรก การวจิยัแสดงใหเ้หน็ถึงการศึกษาภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและการจดัการ
ความสขุแบบเป็น-อยู-่คอื ทีม่อีทิธพิลต่อความสขุในการทาํงาน โดยการศกึษาครัง้น้ีเน้นไปทีก่าร
สํารวจ ตดิตาม ประเมนิผลเกี่ยวกบัการรบัรูภ้าวะผูนํ้าแบบพฒันาของพนักงานทีม่ต่ีอผูนํ้าการ
จดัการความสุขตลอดจนความสุขของบุคลากรในองคก์ารขัน้เบื้องต้นในช่วงระยะเวลาปจัจุบนั 
เพือ่ทราบภาพรวมสะทอ้นเป็นผลความสขุในการทาํงานโดยรวมขององคก์าร  

ดังนัน้ องค์การหรือผู้เกี่ยวข้องในการสร้างความสุขขององค์การควรตระหนักถึง
ความสาํคญัของเรื่องน้ีเป็นอนัดบัแรกและเขา้ใจกระบวนการของการเกดิความสุขในการทาํงาน
และลกัษณะ ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาที่ดแีละวธิกีารดําเนินการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื 
อย่างถูกต้อง มกีารดําเนินการเกี่ยวกบัเรื่องน้ีอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดผลดใีน
ระยะยาว ส่งเสรมิใหบุ้คลากรเหน็คุณค่าและผลกัดนัเรื่องความสุขในการทํางานใหเ้ป็นนโยบาย
สาํคญัขององคก์าร โดยศกึษาแนวคดิและเครื่องมอืการวดัความสุขเพิม่เตมิเกีย่วกบัความสุขใน
การทํางานดว้ยเครื่องมอื HAPPINOMETER จาก ศรินินัท ์กติตสิุขสถติ และคณะ (2555: 3-60) 
และการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู-่คอื Happy Management จากจุฑามาศ แกว้พจิติร และคณะ 
(2554: 61-105) อาจมองเหน็มุมมองและแนวทางทีก่วา้งมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ีผูบ้รหิารหรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งในการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารสามารถนําผลการศกึษาไปเป็นแนวทางใน
การพฒันาและประยกุตใ์ชก้บัองคก์รตามความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัทรพัยากร ระยะเวลาและ
โอกาส เทา่ทีเ่หน็สมควรต่อไป 
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ประการทีส่อง การวจิยัครัง้น้ีพบดว้ยว่า ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและการจดัการความสุข                
แบบเป็น-อยู่-คอื มบีทบาทต่อการช่วยส่งเสรมิการมคีวามสุขในการทํางาน ดงัจะเหน็ไดจ้ากผล
การศกึษาว่า องคป์ระกอบ “อยู่” และ “คอื” ของการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื องคป์ระกอบ
จากภาวะผูนํ้าแบบพฒันาทีว่่า เป็นผูนํ้ามกีารประพฤตตินเป็นแบบอย่าง (Idealized Influence) 
เป็นตวัทํานายทีส่ามารถทํานายว่า ภาวะผูนํ้าแบบพฒันา การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื 
มผีลต่อความสขุในการทาํงาน ดงันัน้เพือ่นการขยายผลทีก่วา้งออกไป  

ผูว้จิยัเสนอแนวทางในการพฒันาองค์การจากการต่อยอดผลของการศกึษาครัง้น้ี คอื 
ผูบ้รหิาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายพฒันาทรพัยากรมนุษยค์วรส่งเสรมิและมุ่งพฒันาใหส้บืเน่ืองต่อไปใน
อนาคต โดยนําหลกัการองคป์ระกอบ “อยู”่ ทีว่่า การทีบุ่คคลมกีารอยูด่กีนิด ีอยูอ่ยา่งม ีPassion 
อยู่ในองคก์ารทีด่ ีมผีูนํ้าและเพื่อนร่วมงานด ีอยู่ในตําแหน่งอาชพีทีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรบั
ซึ่งมผีลการทํานายมากที่สุดมาจดัการความสุขในองค์การเชื่อมโยงกบัลกัษณะภาวะผูนํ้าแบบ
พฒันาในประเดน็การทีผู่นํ้าประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง(Idealized Influence) เกดิเป็นแนวทาง
รปูธรรม ดงัน้ี 

5.5.1 องคก์ารกําหนดมาตรฐานหรอืกลยุทธส์รา้งหวัหน้างานพนัธุใ์หม่ โดยทาํการผา่น
การทดสอบเบื้องต้น (Pre-test) ตามขอ้กําหนดพืน้ฐานขององค์ประกอบ “อยู่” ภายใต้รูปแบบ
การจดัการความสุข เช่น การเป็นหวัหน้าทีด่ตีอ้งมกีารอยูด่กีนิดก่ีอน อยู่อย่างม ีPassion ไม่ว่า
จะเป็นเรือ่งงานหรอืเรื่องสว่นตวั รกัในการทีท่าํ โดยใหบุ้คคลแสดงลกัษณะทีต่รงตามหวัขอ้หลกั 
ซึง่มรีายละเอยีดปลกียอ่ยตามแนวทางพืน้ฐาน ดงัตารางที ่5.3 

 
ตารางท่ี 5.3  ตารางตวัอยา่งแนวทางการสรา้งหวัหน้างานพนัธุใ์หม ่

 
 หวัหน้างานพนัธุใ์หม่ 

“อยู”่ “ประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง”
(Idealized Influence) 

ก่อน 
(Pre-test) 

หลงั 
(Post-test) 

อยูด่กีนิด ี - มเีวลาสว่นตวัและเวลางานเหมาะสม
สมดุลกนั 
- คา่ตอบแทนเพยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยโดย
การทาํบญัชรีายรบัรายจา่ย จาํกดัสง่ทีไ่ม่
จาํเป็นออกไป 

เวลาสว่นตวักบั
เวลางานเป็น 
เรือ่งเดยีวกนั  
มคีา่ใชจ้า่ย
มากกวา่รายได ้

ดขีึน้ มเีวลางานสมดุล
กบัเวลาสว่นตวั รูจ้กั
แบง่เวลาใหเ้หมาะสม 
และมรีายจา่ยสมดุลกบั
รายรบัมากขึน้ แมว้า่
บางเดอืนยงัมปีญัหา
บา้ง 

อยูอ่ยา่งม ีPassion - มกีารหาความรูเ้พิม่เตมิใหส้อดคลอ้ง
กบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
-สรา้งเป้าหมายใหก้บังานทีท่าํและ
ดาํเนินตามเป้าหมายทีว่างไวใ้หลุ้ล่วง 

ไมค่อ่ยวางแผน
หรอืหาความรู้
เพิม่เตมิในงาน 
ทาํตามหน้าที่
อยา่งเดยีว 

มคีวามรูใ้หม่ๆ
นอกเหนือสายงานดว้ย
ทาํใหม้โีลกทศัน์
กวา้งไกล เมือ่วา่
วางแผนกเ็หน็มมุมอง
ขึน้ 
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ตารางท่ี 5.3  (ต่อ) 
 

หวัหน้างานพนัธุใ์หม่ 
“อยู”่ “ประพฤตตินเป็นแบบอยา่ง”

(Idealized Influence) 
ก่อน 

(Pre-test) 
หลงั 

(Post-test) 
อยูใ่นองคก์ารทีด่ ีมผีูนํ้าและ
เพือ่นรว่มงานด ี

- มาทาํงานทนัเวลา ใกลท้ีท่าํงาน ทาง
เดยีวกนัไปดว้ยกนั รบัเพือ่นรว่มงาน
มาเป็นเพือ่นรว่มเดนิทางดว้ย(แสดง
ไมตรแีละเอือ้เฟ้ือต่อเพือ่นรว่มงาน) 

- มองผูนํ้าทีเ่ป็นแบบอยา่ง ดาํเนินรอย
ตามในสิง่ทีถ่กูตอ้ง 

เน้นตวัเองเป็น
สาํคญั ไมใ่ห้
ความสาํคญักบั
ผูนํ้าและเพือ่น
รว่มงานมากนกั
เน้นผลสาํเรจ็ของ
ตนเองฝา่ยเดยีว 

เหน็อกเหน็ใจกนัมาก
ขึน้ มกีารประสานงานที่
ดรีะหวา่งเพือ่นรว่มงาน
และหวัหน้าเพราะอาทร
ต่อกนั 

อยูใ่นตาํแหน่งและอาชพีที่
เหมาะสมและเป็นทีย่อมรบั 

- มกีารวางแผนงานก่อนทาํงานเสมอ 
- รบัผดิชอบในภาระหน้าทีง่านของ
ตนเองและงานมคีวามชดัเจน 

วางแผนงานบา้ง
แต่ไมต่่อเน่ือง ทาํ
ใหไ้มท่ราบภาระ
งานทีช่ดัเจน 

งานมคีวามชดัเจนมาก
ขึน้และเป็นระบบ ทาํให้
มกีารสือ่สารทีด่รีะหวา่ง
เพือ่นรว่มงานและฝา่ย
ต่างๆมากขึน้ 

ผลท่ีได้รบั มคีวามสขุในการทาํงานและในชวีติประจาํวนั เป็นแบบอยา่งทีด่ใีหก้บัเพือ่นรว่มงานและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  สรา้งความอิม่เอมใจใหก้บัตนเองและคนรอบขา้ง สรา้งบรรทดัฐานแหง่
ความสขุทีเ่ป็นรปูธรรม คอืผลงานและภาพลกัษณ์ขององคก์รทีด่ดีว้ย 

 
การดําเนินการตามตารางข้างต้นสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับพนักงานทุกระดับ 

โดยเฉพาะพนักงานเขา้ใหม่ อนุมตัิเริม่ดําเนินการไดต้ัง้แต่เริม่ปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการเริม่ต้น
วางรากฐานในการสรา้งสขุและมคีวามสขุในการทาํงานขององคก์ารทีด่ใีนอนาคตต่อไป 

5.5.1.1 องคก์ารกําหนดสวสัดกิารรปูแบบใหม่ใหก้บัพนักงานทีม่จีติสาธารณะ
และมกีารสรา้งสุขภายในองค์การ ตวัอย่างเช่น กําหนดสมุดบนัทกึความดใีหก้บัพนักงานใหม่
ตอนปฐมนิเทศเพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งสุข “สมุดพกบนัทกึการให ้= สุข” ในกรณีน้ีพนกังาน
มน้ํีาใจช่วยเหลอืพนักงานฝา่ยอื่นๆ หรอืสงัคมภายนอก นอกเหนือกจิกรรมทีอ่งคก์ารกําหนด 
สามารถนํากจิกรรมมาแลกแตม้ สะสมเหมอืนบตัรเครดติ เมือ่ไดค้ะแนนตามยอดสามารถมาแลก
เป็นของสมนาคุณหรอืเงนิพเิศษไปส่งต่อความสุขใหก้บัมูลนิธหิรอืนํามาช่วยเหลอืในฝ่ายงาน
ของตนเองได้เพื่อให้เกิดความสุขในการทํางานอย่างยัง่ยนื ในที่น้ีอาจเพิม่เติมอกีประเด็นคอื 
ฝา่ยงานพฒันาทรพัยากรมนุษยส์ามารถออกแบบหลกัสตูรการพฒันาพนกังานเน้นไปทีค่วามสุข
ในการทาํงานและความตอ้งการอยูด่มีสีุขของพนักงานในองคก์ารเป็นหลกั เพื่อใหเ้กดิเป้าหมาย
สุดทา้ย คอื การทีทุ่กคนอยู่ร่วมกนัในองคก์ารอย่างมคีวามสุข เกดิประสทิธภิาพในการทํางาน
และสง่ผลใหส้งัคมโดยรอบมคีวามสขุอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
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Happy 
Best 

Practice

Happy 
Begining

Happy 
Becoming

5.5.1.2 กาํหนดสรปุเป็นโมเดลเชงิสรา้งสรรคใ์นการนําผลการวจิยัสูก่ารพฒันา
ความสขุอยา่งยัง่ยนืคอื Happy 3B ไดแ้ก่ 

1) Happy Beginning (HAPPINOMETER) ขัน้แรก ทําการสาํรวจ
ความสขุและระดบัความสขุโดยภาพรวมเพือ่ใหไ้ดผ้ลความสขุพืน้ฐานเพือ่ประเมนิสูก่นัต่อไป 

2) Happy Becoming (Happy Management) ขัน้ทีส่อง ทาํการจดัการ
ความสขุตามความตอ้งการขององคก์ารและพนกังานในสว่นทีข่าดและตอ้งการเพิม่เตมิ ดว้ยวธิทีี่
เหมาะตามทีอ่งคก์ารกาํหนด ภายใตข้อบเขตการจดัการรปูแบบน้ี 

3) Happy Best Practice (Happy Work Place) ขัน้สุดทา้ย ประเมนิผล
การจดัการความสุขและความสุขพื้นฐานด้วยแบบวดัความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER 
และ แบบสอบถามการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื เพื่อตรวจสอบผลปลายทางหลงัจากมี
การพฒันาเปลี่ยนแปลง ในกรณีผลการศึกษาและระดบัความสุขอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ   
สามารถเป็นตวัแบบความสขุแก่สว่นงานอื่น หรอืขยายผลไปสูอ่งคก์าร สงัคมในภาพรวมต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 5.1  โมเดลสรปุแนวทางการสรา้งความสขุในการทาํงานตามผลการวจิยั 
 
5.6  ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 
ผลการศกึษาทีพ่บ ทาํใหส้ามารถเสนอแนะแนวทางหรอืเรือ่งทีค่วรทาํวจิยัต่อไป ดงัน้ี 
ประการแรก การวจิยัครัง้น้ีเน้นศกึษาพนักงานในองคก์ารทีเ่ขา้ร่วมโครงการเสรมิสรา้ง

องคก์รแหง่ความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองคก์รนํารอ่ง รุน่ที ่1 จากโครงการพฒันาองค์
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ความรูเ้กีย่วกบัองคก์รแห่งความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ แกว้พจิติร และคณะ, 
2554: 19-23) ภายใตก้ารกํากบัดแูลของสาํนกังานสรา้งเสรมิสุขภาพ(สสส.) รว่มกบัคณะพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ซึง่อาจจะมลีกัษณะไม่กระจายตวัคอืกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นองค์กรในภาคเอกชนทัง้หมด ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานภาครัฐ หรือสังกัด
รฐัวสิาหกจิอื่นๆ รวมทัง้กลุ่มหน่วยงานอสิระอื่นๆ เช่น หน่วยงานอสิระ (NGO) ตลอดจน
ประชาชนทัว่ไป เพื่อศกึษาบทบาทของการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื ตลอดจนความสุข
ในการทาํงานใหช้ดัเจนและครอบคลุมมากขึน้ 

ประการที่สอง การวจิยัในครัง้น้ี ไดท้ําการศกึษามุมมองการรบัรูข้องพนักงานเกี่ยวกบั
ภาวะผู้นําแบบพฒันา การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ และความสุขในการทํางานเป็น
สาํคญั ซึง่เป็นผลการศกึษาในภาพรวม ครัง้ต่อไปอาจส่งเสรมิหรอืเน้นการศกึษาเฉพาะเจาะจง 
เช่น ในระดบับรหิารหรอือํานวยการและในระดบัเฉพาะทางมากขึน้ เพื่อใหเ้หน็มติเิฉพาะทาง
และพบผลการวจิยัทีห่ลากหลายในทุกมติ ิ 

ประการที่สาม การวจิยัครัง้ต่อไป อาจทําการศกึษาเน้นไปที่ตวัแปรย่อยลงไปในราย            
ละเอยีดแต่ละตวัแปรที่สําคญั เช่น การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื เน้นไปทีอ่งคป์ระกอบ 
“คอื” เป็นสาํคญั เพราะเป็นปลายทางของการจดัการความสุขเพื่อดวู่า ปจัจยัใดทีท่าํใหบุ้คคลนัน้ 
คอืความหวงั ภาพลกัษณ์และผลงานขององค์การได้ โดยการทํางานศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ
ควบคู่กบัการทดลองหรอืประเมนิผลไปดว้ยเพื่อความครอบคลุมและชดัเจนหรอืเรื่องการวจิยั
ต่อไปอาจเป็นในเรื่องการจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอืต่อสวสัดกิารของพนักงาน ลกัษณะ
การทาํงานอสิระต่อการความสขุในการทาํงาน เป็นตน้ เพื่อใหเ้กดิความน่าสนใจและหลากหลาย
ในการวจิยัมากขึน้ 

ประการที่สี่ จากการวิจัยในครัง้น้ีควรมีการวัดและประเมิลผลอีกครัง้ (Post-test) 
หลงัจากทีม่กีารวดัผลหรอืทําวจิยัเสรจ็สิน้ลง ควรดําเนินการต่อไปเพื่อการพฒันาและปรบัปรุง
องค์การให้ดีขึ้น นอกจากน้ี หวัข้อที่ควรขยายผลต่อยอดการวิจยัในครัง้น้ี ได้แก่ ปจัจยัหรอื
บทบาทของพนักงานต่อการสรา้งความสุขในทํางาน หรอื การจดัการความสุขแบบเป็น-อยู่-คอื
ต่อการสรา้งประสทิธผิลขององคก์าร เป็นตน้    
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เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

เรื่อง ภาวะผูนํ้าแบบพฒันาและการจดัการความสขุแบบเป็น-อยู่-คือ  
ต่อความสขุในการทาํงาน 

แบบสอบถามมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะการทํางานของหวัหน้างานของท่านและปจัจยัที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการวิจัยในการทําวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย์สถาบัน
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ ขอ้มูลที่ได้จะนําไปวเิคราะห์และนําเสนอผลในภาพรวม ไม่มกีารเสนอผลหรอื
แสดงผลรายบุคคล จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบหรือรายบุคคลใดๆ โดยผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษาและการพฒันาบุคลากรใหต้รงตามเป้าหมายต่อไป 

ในที่น้ีจงึขอความร่วมมอืท่านตอบแบบสอบถามชุดน้ีตามความเป็นจรงิมากที่สุดเพื่อใหก้าร ศกึษา
ถกูตอ้งเชื่อถอืไดแ้ละสามารถใชป้ระโยชน์ไดส้งูสดุ 

แบบสอบถามชดุน้ีมีทัง้หมด 4 ส่วน ประกอบด้วย 
 สว่นที1่:  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ 

สว่นที2่:  ลกัษณะการทาํงานของหวัหน้างานของทา่น 
สว่นที3่:  ลกัษณะงานของทา่น 
สว่นที4่:  ความสขุในชวีติทัว่ไป 

 การตอบสว่นที ่2 
5 หมายถงึขอ้ความในขอ้นัน้เป็นจรงิหรอืตรงกบัลกัษณะของหวัหน้างานของท่านมากท่ีสดุ4 หมายถงึ
ขอ้ความในขอ้นัน้เป็นจรงิหรอืตรงกบัลกัษณะของหวัหน้างานของทา่นค่อนข้างมาก3 หมายถงึ
ขอ้ความในขอ้นัน้เป็นจรงิหรอืตรงกบัลกัษณะของหวัหน้างานของทา่นปานกลาง2 หมายถงึขอ้ความใน
ขอ้นัน้เป็นจรงิหรอืตรงกบัลกัษณะของหวัหน้างานของทา่นเป็นส่วนน้อย1 หมายถงึขอ้ความในขอ้นัน้
เป็นจรงิหรอืตรงกบัลกัษณะของหวัหน้างานของทา่นน้อยท่ีสดุ,ไม่จริงเลยการตอบสว่นที ่3 และ 4  
ตอบตามความจรงิทีส่ดุในขอ้ทีใ่กลเ้คยีงกบัตวัท่านมากทีส่ดุ โดยการทาํเครือ่งหมายถกู () หรอื
เครือ่งหมายทีก่ําหนดไว ้

ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ ทีน้ี่ ทีท่า่นไดส้ละเวลาอนัมคีา่ใหค้วามรว่มมอืใน
การศกึษาครัง้น้ี และหากทา่นมขีอ้สงสยัประการใด สามารถสอบถามผูว้จิยัไดโ้ดยตรงหรอืทางอเีมล์
ตามขา้งลา่งน้ี 

 ขอแสดงความนบัถอื                     
           นางสาวอญัมณี   วฒันรตัน์                     
 นักศึกษาคณะพฒันาทรพัยากรมนุษย์
   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

 

ป.ล. ผูป้ระสานงาน : อญัมณ ี วฒันรตัน์         

เบอรโ์ทรศพัท ์: 086-698-9787 

อเีมล:์ nintoya@hotmail.com  
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คาํช้ีแจงกรณุาระบุขอ้มลูทัว่ไปของทา่น โดยทาํเครือ่งหมายถูก () ลงในช่อง�ทีอ่ยูข่า้งหน้า
ลกัษณะทีต่รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวัทา่น (กรณุาตอบทุกขอ้) ดงัต่อไปน้ี   

1. เพศ:หญงิ           ชาย        หญงิ 
 

2. อาย:ุ         21-30 ปี          31-40  ปี 
      41-50 ปี        50 ปีขึน้ไป 

3. วุฒกิารศกึษา:  ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี  ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ 
 ปรญิญาโท   ปรญิญาเอก 
 

4. ระดบัตําแหน่งงานในปจัจุบนั 
ระดบัพนกังาน – พนกังานอาวุโส 

ระดบัหวัหน้างาน – ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ 

ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป 

5. ประสบการณ์ทาํงาน:   น้อยกวา่ 1 ปี  1-5  ปี   
 5-10 ปี    10 ปีขึน้ไป 

6. รายไดเ้ฉลีย่รวมต่อเดอืนจากบรษิทั เชน่ เงนิเดอืน คา่คอมมชิชัน่ คา่ล่วงเวลา 

น้อยกวา่ 10,000 บาท   10,000-20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท   30,001- 40,000 บาท 

40,001- 50,000 บาท   50,000 บาท ขึน้ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1:  แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบ
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คาํช้ีแจงแบบสอบถามน้ีมุง่สอบถามลกัษณะการทาํงานผูนํ้า/หวัหน้าของทา่นโปรดอ่านขอ้ความและตอบ 
โดยทาํเคร่ืองหมายในช่อง 5, 4, 3, 2, 1 เพียงช่องเดียวท่ีเป็นจริงหรือตรงกบัลกัษณะของหวัหน้า 
มากท่ีสดุ (5), ค่อนข้างมาก (4),ปานกลาง (3), ค่อนข้างน้อย (2), และน้อยท่ีสดุหรือไม่จริงเลย (1) 
 

ประเดน็คาํถาม ระดบัความ
คิดเหน็ 

ผูนํ้า/หวัหน้าของท่านมีลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบัการทาํงานต่อไปน้ี มาก-น้อย เพียงใด 5 4 3 2 1 
1.  สามารถสรา้งความเชือ่มัน่ศรทัธาและเป็นทีย่อมรบัของผูร้ว่มงาน      
2.  สามารถทาํใหผู้ร้ว่มงานเกดิความภาคภมูใิจเมือ่ไดร้ว่มงานกนั      
3.  สามารถสรา้งความไวว้างใจใหก้บัผูร้ว่มงานได ้      
4.  เป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม มองโลกในแงด่แีละเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ผูร้ว่มงาน      
5. สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆได ้      
6.  เป็นผูม้วีสิยัทศัน์กวา้งไกล มคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ      
7.  สามารถแสดงความมัน่ใจในการทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคทีเ่กดิขึน้      
8.  สามารถระบจุุดประสงคห์ลกัในการทาํงานของผูร้ว่มงานไดอ้ยา่งชดัเจน      
9.  มคีวามเสยีสละประโยชน์สว่นตนเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม      

10. สามารถจงูใจใหผู้ร้ว่มงานมเีจตคตทิีด่ต่ีอการทาํงาน      
11. สามารถกระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานมกีาํลงัใจในการทาํงาน      
12. ผูบ้รหิารสรา้งความคาดหวงัในความสาํเรจ็ของงานแก่ผูร้ว่มงาน      
13. มคีวามตัง้ใจในการทาํงานอยา่งแน่วแน่      
14. มวีธิกีารสง่เสรมิใหผู้ร้ว่มงานมคีวามสามคัคกีนัในการปฏบิตังิาน       
15. สามารถถ่ายทอดความคดิทีส่าํคญัเกีย่วกบัคา่นิยมและความเชือ่ถอื      
16. สามารถปฏบิตัติน ใหผู้ร้ว่มงานเคารพและศรทัธา      
17. สามารถกระตุน้ใหผู้ร้ว่มงาน เหน็แนวทางใหม่ๆ ในการแกป้ญัหา      
18. มกีารสง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ร้ว่มงานแสดงความคดิเหน็ในแงม่มุต่างๆ อยา่งเตม็ที ่      
19. สง่เสรมิใหผู้ร้ว่มงานรูจ้กัวเิคราะหป์ญัหาโดยใชเ้หตุผลและขอ้มลูหลกัฐาน      
20. สนบัสนุนวธิกีารทาํงาน หรอืวธิแีกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ดว้ยวธิกีารใหม่ๆ         
21. มอบหมายงานทีท่า้ทายความสามารถของผูร้ว่มงาน      
22. สามารถตรวจสอบขอ้สนันิษฐานของปญัหาทีส่าํคญัวา่มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่      
23. ใหอ้สิระแก่ผูร้ว่มงานในการปฏบิตังิานอยา่งเตม็ที ่      
24. สง่เสรมิใหผู้ร้ว่มงานปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจและพฒันาจุดดอ้ยของตนเองอยูเ่สมอ      
25. ปฏบิตัต่ิอผูร้ว่มงานโดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล      
26. ใหค้วามสนใจแก่ผูร้ว่มงานอยา่งเทา่เทยีมกนัโดยปราศจากอคตใิดๆ      
27. มกีารนิเทศโดยใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามตอ้งการและความสามารถของผูร้ว่มงาน      
28. มอบหมายงานตรงกบัความรูค้วามสามารถของผูร้ว่มงาน      
29. รบัฟงัเรือ่งราวของผูร้ว่มงานอยา่งตัง้ใจ      
30. มกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานของผูร้ว่มงานเป็นรายบุคคล      

ส่วนท่ี 2:  แบบสอบถามลกัษณะการทาํงานของหวัหน้างานของท่าน 
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คาํช้ีแจงแบบสอบถามน้ีมุ่งสอบถามลกัษณะการทํางานของท่าน โปรดอ่านคําศพัท์ที่อยู่สองด้านของข้อ
คําถามแต่ละขอ้ แลว้พจิารณาว่า งานของท่านมลีกัษณะตรงกบัคําศพัท์ขา้งใด แลว้เลอืกกากบาทช่องเหนือ
เสน้เหนือตวัเลขทีอ่ยู่ดา้นคาํศพัทน์ัน้ โดยกากบาทยิง่ใกลค้ําศพัทแ์สดงวา่งานของท่านมลีกัษณะตามคําศพัท์
นัน้มาก  โปรดกากบาทแห่งเดียวในแต่ละข้อดงัตวัอย่างต่อไปน้ี(สามารถค้นคว้าเพิม่เติมจากเว็บไซต ์
(http://happyworkplace-thaihealthnida.com/download.php) 
 

งานของท่าน  

ทาํให้องคก์ารใช้จ่ายมาก  _______   _______   _______ _______| _______   _______   ___x___   ______ทาํกาํไรให้องคก์ารมาก 
   1 2 3 4              5               6 7 8 
    มาก   ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย |น้อย  ค่อนข้างน้อย  ค่อนข้างมาก  มาก    

(กากบาทเหนือเลข 7 ซึง่อยู่ใกล้ด้านทาํกาํไร หมายความว่า งานของท่านทาํกาํไรให้องคก์ารค่อนข้างมาก) 
 

งานของท่าน    
1. กบัจรตินิสยัของทา่น  ______  ______  ______  ______ | ____  _____  ____  ______ 

   1           2          3         4            5         6         7      8 
ตรงกบัจรตินิสยัของ
ทา่น 

2. งานน่าเบือ่-ไมน่่าทาํ ______  ______  ______  ______ | ____  _____  ______  _____ 
   1           2          3         4            5         6         7       8 

สนุก-น่าทาํ 

3. ทาํไดอ้ยา่งสขุ/สบายใจ  ______  ______  ______  ______ | ____  _____  ______  _____ 
   1           2          3         4            5         6         7       8 

ทาํดว้ยความทุกข/์กงัวล 

4. ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ ______  ______  ______  ______ | ______  _____  ____  _____ 
   1           2          3         4            5         6         7       8 

ไมต่อ้งใชค้วามรู้
ความสามารถ 

5. เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ____  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
   1           2          3         4             5         6         7       8 

เป็นงานทีป่ลอดภยั 

6. ไมม่คีวามมัน่คง _____  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
   1           2          3         4             5         6         7       8 

มคีวามมัน่คง 
 
 

7. คา่ตอบแทนตํ่ากวา่ปกต ิ _____  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
   1           2          3         4             5         6        7          8 

คา่ตอบแทนเหมาะสม 

8. มโีอกาสกา้วหน้าในงาน
สงู 

______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  ____ 
   1           2          3         4             5         6        7          8 

ไมม่โีอกาสกา้วหน้า 
 

9. ไมม่ใีครอยากทาํงานน้ี _____  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
  1            2          3         4            5         6         7          8 

ใครๆ กอ็ยากทาํงานน้ี 
 

10 งานนี้ไมม่คีุณคา่ ______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  ____ 
1            2          3         4            5         6         7          8 

งานมคีุณคา่ น่ายกยอ่ง 
 
 

11 ต่างคนต่างทาํ/โดดเดีย่ว ______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
   1           2          3         4              5        6         7         8 

ชว่ยกนั/พึง่พากนั 

12 ทีท่าํงานไมส่ะดวกสบาย ______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
   1           2          3         4             5        6          7         8 

ทีท่าํงานสะดวกสบาย 
 

13 ไมม่รีะบบระเบยีบ ______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
   1           2          3         4             5         6         7         8 

อยูอ่ยา่งเป็นระบบ 

ส่วนท่ี 3:  แบบสอบถามลกัษณะงานของท่าน 
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14 ทาํงานแบบเดมิดว้ย 
วธิเีดมิทุกวนั 

______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
   1           2          3         4            5          6          7         8 

คดิหาแนวทางใหม ่ 
วธิใีหมใ่นการทาํงาน 

15 คอืภาระหน้าทีข่องทา่น ______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
  1           2          3         4             5          6         7          8 

คอืสิง่ทีท่า่นอยากทาํ 

16 คอืสิง่ทีท่าํไปเรือ่ยๆ ______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
  1           2          3         4            5          6          7          8 

  คอืความเจรญิเตบิโต 

17 คอืความสาํเรจ็ของชวีติ ______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
  1           2          3         4            5          6          7          8 

ความลม้เหลวในชวีติ 

18 คอืการมเีพือ่น รกัใคร ่
สนิทสนม 

______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
   1          2          3          4            5          6          7          8 

คอืการมศีตัร ูเกลยีดชงั
กนั 

19 คอืความกดดนั ______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
  1           2          3          4            5          6          7          8 

คอืโอกาสทีด่ขีองชวีติ 
 

20 ทาํใหส้ขุภาพกายเสือ่ม
โทรม 

______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
   1          2          3          4            5          6          7          8 

ทาํใหส้ขุภาพกาย
แขง็แรง 

21 ทาํใหรู้ส้กึเป็นเจา้ของ
งาน 

______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
   1          2          3          4             5         6          7          8 

ทาํใหรู้ส้กึวา่เป็นผูร้บัจา้ง 
ทาํงาน 

22 ใชเ้วลาทาํงานมาก 
จนไมม่เีวลาสว่นตวั 

______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
   1           2         3          4             5         6          7          8 

ทาํงานตามกรอบเวลา  
ทาํใหม้เีวลาสว่นตวั 
 

23 แตกแยก ขาดความ
รว่มมอืในกลุ่มงาน 

______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
   1           2          3         4            5         6          7          8 

มคีวามสมานสามคัค ี
รว่มมอืกนัในกลุ่มงาน  

24 ไมม่อีสิระในการ
ตดัสนิใจ 

______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
   1           2          3         4            5         6          7          8 

มอีสิระในการตดัสนิใจ 

25 ทาํงานตามระบบ ไม่
เปิดโอกาสใหค้ดิสิง่หรอื
วธิใีหม ่

______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
    1           2          3         4           5         6          7          8 

สามารถแสดงความคดิ
สรา้งสรรค ์เกดิ
นวตักรรม 

26 ขาดการสือ่สารทีช่ดัเจน
ในกลุ่มงาน 

______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
    1           2          3         4           5         6          7          8 

มกีารสือ่สารอยา่ง
ชดัเจนและสมํ่าเสมอ 

27 บรรยากาศไมน่่าทาํงาน 
 

______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
    1           2          3         4           5         6          7          8 

มบีรรยากาศ        
น่าทาํงาน 

28 ไมส่ามารถวางแผน ______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 
    1           2          3         4           5         6          7          8 

วางแผนได ้

29

 

30

 

31

เน้นความสขุสบายใจ

ของพนกังานมากกวา่

ผลงาน 

ไมส่ามารถปรกึษาใคร 

เพือ่แกป้ญัหาใหไ้ด ้

ภาระงานไมช่ดัเจน 

______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 

    1           2          3         4           5         6          7          8 
 
______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 

    1           2          3         4           5         6          7          8 
______  ______  ______  ______ | ______  _____  ______  _____ 

     1           2          3         4           5         6          7          8 

เน้นผลงานมากกวา่ความส

สบายใจของผูท้าํงาน 

สามารถหาทีป่รกึษา 

เพือ่แกป้ญัหาใหไ้ด ้

ภาระงานชดัเจน 
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คาํช้ีแจงแบบสอบถามน้ีเป็นแบบสอบถามวดัระดบัความสขุ 9 ดา้น มุง่วดัความสขุทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัทา่นโปรดกรอกขอ้มลูตามจรงิและทาํเครือ่งหมายลงในชอ่งทีเ่ป็นคาํตอบหรอืตรงกบั
ระดบัความคดิเหน็ของทา่นมากทีส่ดุเพยีงคาํตอบเดยีวซึง่ในแต่ละชอ่งมคีวามหมายดงัน้ี
(สามารถศกึษาเพิม่เตมิไดจ้ากเวบ็ไซต ์www.happinometer.com) 

4.1 Happy Body: สขุภาพดี 

1.1 ปจัจุบนั ทา่นมน้ํีาหนกั      กโิลกรมั     1.2   สว่นสงูของทา่น      
ซม. 

1.3 BMI          **สตูรคาํนวน BMI = น้ําหนกั (กโิลกรมั) / สว่นสงู (เมตร) ยกกาํลงั 2 ** เชน่ นน. 50 
กก. และ สงู 1.50 เมตร  คา่ BMI = 50  /  (1.50 * 1.50) = 22.22  (ตรวจสอบค่า BMI ของตนวา่อยูใ่นระดบัใด
ไดท้ีต่ารางทีแ่นบประกอบ)  

1.4 เสน้รอบเอวของทา่น             น้ิว  หรอืเทา่กบั           ซม. 
 
2. โดยปกติท่านกินอาหารเช้า โดยเฉล่ียสปัดาหล์ะก่ีวนั 

ไมก่นิ        กนิแต่ไมบ่่อย (1-2 วนั) กนิเป็นบางครัง้ (3-4 วนั) กนิ
เป็นประจาํ (5-6 วนั)       กนิทุกวนั 

3. ปัจจบุนัท่านออกกาํลงักายโดยเฉล่ียสปัดาหล์ะก่ีวนั 

 ไมไ่ดอ้อกกาํลงักาย  น้อยกวา่ 3 วนัต่อสปัดาห ์ 3 วนัต่อสปัดาห ์
 มากกวา่ 3 วนัต่อสปัดาห ์ ทุกวนั 

4. ปัจจบุนัท่านสบูบหุร่ี/ใบจาก หรือไม่ 

 สบูประจาํ  สบูบ่อยครัง้  สบูนานๆครัง้   
 ไมส่บูแต่เคยสบู  ไมเ่คยสบูเลย 

5. ปัจจบุนัท่านด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์เช่น เหล้า เบียร ์ไวท ์สาโท หรือสรุาพืน้บา้น 
หรือไม่ 

 ดื่มเกอืบทุกวนั/เกอืบทุกสปัดาห ์  ดื่มเกอืบทุกเดอืน ดื่มปีละ 1-2 ครัง้ 
 ไมด่ื่ม แต่เคยดื่ม   ไมเ่คยดื่มเลย 

ส่วนท่ี 4:  แบบสอบถามความสขุในชีวิตทัว่ไป 
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6. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจกบัสขุภาพของท่านอย่างไรบา้ง 

 ไมพ่อใจเลย/พอใจ  พอใจน้อย  พอใจปานกลาง   
พอใจมาก   พอใจมากทีส่ดุ 

4.2  Happy Relax: ผอ่นคลายดี 

7. โดยรวมแล้วท่านรู้สึกว่าได้รบัการพกัผอ่นเพียงพอหรือไม่ 

 ไมพ่อ  น้อย  ปานกลาง  มาก  มากทีส่ดุ 

8. โดยรวมแล้วใน 1 สปัดาหท่์านทาํกิจกรรมเพ่ือเป็นการพกัผอ่นหย่อนใจ (อ่านหนังสือ 
ดหูนัง ฟังเพลง ชอ็ปป้ิง เล่นเกมส ์ปลกูต้นไม้ ฯลฯ) 

ไมไ่ดท้าํ  ทาํ 1-2 วนั /สปัดาห ์  ทาํ 3-4 /สปัดาห ์ 
ทาํ 5-6 สปัดาห ์ ทาํทุกวนั 

9. โดยทัว่ไปท่านมีความเครียดบา้งหรอืไม่ (เครียดจากการทาํงาน/ เร่ืองครอบครวั/เร่ือง
อ่ืนๆ) บา้งหรือไม่ 

เครยีดมากทีส่ดุ  เครยีดมาก  เครยีดปานกลาง   
เครยีดน้อย  ไมเ่ครยีดเลย 

10. โดยรวมแล้วท่านคิดว่าชีวิตของท่านเป็นไปตามท่ีท่านคาดหวงั หรือไม่ 
ไมส่ามารถไปตามทีค่าดหวงัเลย  เป็นไปตามทีค่าดหวงัน้อย  
เป็นไปตามทีค่าดหวงัมาก  เป็นไปตามทีค่าดหวงัปานกลาง  
เป็นไปตามทีค่าดหวงัมากทีส่ดุ 

11. เม่ือประสบปัญหาในชีวิต โดยทัว่ไปท่านสามารถจดัการกบัปัญหาได้หรือไม่ 

ไมส่ามารถจดัการไดเ้ลย  จดัการไดน้้อยมาก จดัการไดป้านกลาง  
   จดัการไดม้าก   จดัการไดม้ากทีส่ดุ 
 

4.3  Happy Heart: น้ําใจดี 

12. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกเอ้ืออาทร/ห่วงใยคนรอบข้าง 

        ไมรู่ส้กึเลย/น้อยทีส่ดุ  น้อย   ปานกลาง   
   มาก    มากทีส่ดุ 
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13. โดยรวมแล้ว ท่านให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง 

   ไมเ่คย/แทบจะไมเ่คยชว่ย  นานๆครัง้  ชว่ยบา้งบางครัง้ 
  
   ชว่ยแทบทุกครัง้    ชว่ยทุกครัง้ 

14. โดยรวมแล้วท่านให้ความสาํคญักบัการทาํงานเป็นทีม หรือไม่ 

   ไมใ่ห/้ใหน้้อยทีส่ดุ   น้อย   ปานกลาง 
   มาก     มากทีส่ดุ 

15. โดยรวมแล้วท่านให้ความสมัพนัธใ์นท่ีทาํงานของท่านเป็นเหมือนพ่ีเหมือนน้อง
หรือไม่ 

   ไมเ่หมอืน/เหมอืนน้อยทีส่ดุ  น้อย   ปานกลาง 
  
   มาก     มากทีส่ดุ 

16. โดยรวมแล้วท่านส่ือสารพดูคยุกบัเพ่ือนร่วมงานในองคก์าร 

   ไมส่ือ่สาร/เหมอืนน้อยทีส่ดุ  น้อย   ปานกลาง 
  
   มาก     มากทีส่ดุ 

 
17. โดยรวมแล้วในองคก์รของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปล่ียนแบบอย่างการทาํงานระหว่างกนั 
หรือไม่ 

ไมม่/ีน้อยทีส่ดุ  น้อย  ปานกลาง มากมากทีส่ดุ 

18. โดยรวมแล้วท่านเตม็ใจและยินดี ในการทาํประโยชน์เพ่ือส่วนรวม หรือไม่ 

    ไมเ่ตม็ใจ/เตม็ใจน้อยทีส่ดุ  น้อย   ปานกลาง 
       มาก     มากทีส่ดุ 
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19. โดยรวมแล้วท่านเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม เช่น การปลกูป่า การ
บริจาคส่ิงของ หรือไม่ 

   ไมท่าํ/ทาํน้อยทีส่ดุ   น้อย   ปานกลาง 
  
   มาก     มากทีส่ดุ 

20. โดยรวมแล้วท่านได้ทาํกิจกรรมท่ีสามารถทาํได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสงัคม 
เช่น การคดัแยกขยะ การลดใช้ถงุพลาสติก เป็นต้น 

   ไมท่าํ/ทาํน้อยทีส่ดุ   น้อย   ปานกลาง 
  

   มาก     มากทีส่ดุ 

 
4.4  Happy Soul: จิตวิญญาณดี 

21. โดยรวมแล้วท่านทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม/ศาสนา/การให้ทาน หรือไม่ 

   ไมท่าํ/ทาํน้อยทีส่ดุ   น้อย   ปานกลาง 
  
   มาก     มากทีส่ดุ 

22. โดยรวมแล้ว ท่านปฏิบติักิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ หรือไม่ 

  ไมป่ฏบิตั/ิปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ  น้อย   ปานกลาง 
  
  มาก     มากทีส่ดุ 

23. โดยรวมแล้ว ท่านยกโทษและให้อภยัอย่างจริงใจต่อผูท่ี้สาํนึกผิด 

  ไมย่กโทษ/ใหอ้ภยัน้อยทีส่ดุ  น้อย   ปานกลาง 
  
  มาก     มากทีส่ดุ 

24. โดยรวมแล้ว ท่านยอมรบัและขอโทษในความผิดท่ีทาํหรือมีส่วนรบัผิดชอบ 

  ไมย่อมรบั/ขอโทษน้อยทีส่ดุ  น้อย   ปานกลาง 
  
  มาก     มากทีส่ดุ 
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25. โดยรวมแล้ว ท่านตอบแทนผูมี้พระคณุ หรือช่วยเหลือท่าน 

  ไมต่อบแทน/ตอบแทนน้อยทีส่ดุ  น้อย   ปานกลาง 
  
  มาก     มากทีส่ดุ 

 
 4.5  Happy Family: ครอบครวัดี 

26. ท่านมีเวลาอยู่กบัครอบครวั เพียงพอหรือไม่ 

  ไมเ่พยีงพอ  น้อย  ปานกลาง   

มาก   มากทีส่ดุ 

27. ท่านทาํกิจกรรม (เช่น ออกกาํลงักายในสวนสาธารณะ ไปทาํบญุ ไปซ้ือของ ปลกูต้นไม้ 
เป็นต้น) ร่วมกนักบัคนในครอบครวั 

  ไมท่าํ/ทาํน้อยทีส่ดุ น้อย  ปานกลาง   

  มาก   มากทีส่ดุ 

28. ท่านมีความสขุกบัครอบครวัของท่าน 

  ไมท่าํ/ทาํน้อยทีส่ดุ   น้อย  ปานกลาง   

  มาก     มากทีส่ดุ 

 

4.6  Happy Society: สงัคมดี 

29. โดยรวมแล้วเพ่ือนบา้นมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัท่าน หรือไม่ 

  ไมม่/ีมน้ีอยทีส่ดุ  น้อย      ปานกลาง   

  มาก   มากทีส่ดุ 

30.โดยรวมแล้วท่านปฏิบติัตามกฎระเบียบ/ข้อบงัคบัของสงัคม หรือไม่ 

  ไมป่ฏบิตั/ิปฏบิตัน้ิอยทีส่ดุ น้อย     ปานกลาง   

  มาก    มากทีส่ดุ 
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31. โดยรวมแล้วท่านรู้สึก ปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น หรือไม่ 

  ไมรู่ส้กึ/รูส้กึน้อยทีส่ดุ  น้อย     ปานกลาง      มาก มากทีส่ดุ 

32. โดยรวมแล้ว เม่ือท่านมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชมุชน 
หรือไม่ 

  ไมรู่ส้กึ/รูส้กึน้อยทีส่ดุ  น้อย     ปานกลาง      มาก มากทีส่ดุ 

33. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่า สงัคมไทยทุกวนัน้ี มีความสงบสขุ หรือไม่ 

  น้อยทีส่ดุ น้อย  ปานกลาง  มาก  มากทีส่ดุ 

34. โดยรวมแล้วทุกวนัน้ีท่านใช้ชีวิตในสงัคมอย่างมีความสขุ หรือไม่ 

  ไมม่/ีมน้ีอยทีส่ดุ  น้อย  ปานกลาง มาก  มากทีส่ดุ 

 
 4.7  Happy Brain: ใฝ่รู้ดี 
35.  โดยรวมแล้วท่านสนใจในการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งความรูต่้างๆ 
หรือไม่ 

  ไมส่นใจ/สนใจน้อยทีส่ดุ  น้อย      ปานกลาง     มาก  มากทีส่ดุ 

36. โดยรวมแล้ว ท่านสนใจท่ีจะพฒันาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่ 

  ไมส่นใจ/สนใจน้อยทีส่ดุ  น้อย      ปานกลาง      มาก          มากทีส่ดุ 

37. ท่านมีโอกาสท่ีจะได้รบัการอบรม/ศึกษาต่อ/ดงูาน เพ่ือพฒันาทกัษะและ
ความสามารถของตนเองหรือไม่ 

  ไมม่โีอกาส/มโีอกาสน้อยทีส่ดุ  มโีอกาสน้อย  มโีอกาสปานกลาง
  
   มโีอกาสมาก    มโีอกาสมากทีส่ดุ 

 
4.8 Happy Money: สขุภาพเงินดี 

38. ท่านรู้สึกว่า การผอ่นชาํระหน้ีสินต่างๆ โดยรวมของท่านในปัจจบุนัเป็นภาระ หรือไม่ 

  เป็นภาระหนกัทีส่ดุ  เป็นภาระหนกัมาก   เป็นภาระปานกลาง 
  เป็นภาระน้อย   ไมเ่ป็นภาระ/ไมไ่ดผ้อ่นชาํระ/ไมไ่ดเ้ป็นหน้ีสนิ 
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39. ท่านผอ่นชาํระหน้ีตามกาํหนดเวลาทุกครัง้หรอืไม่ 

  ไมต่รงเวลาทกุครัง้  ไมต่รงเวลาบอ่ยครัง้  ตรงเวลาบา้งบางครัง้
  
  ตรงเวลาเกอืบทุกครัง้  ตรงเวลาทุกครัง้/ไมไ่ดผ้อ่นชาํระ/ไมม่หีน้ีสนิ 

40. โดยรวมแล้ว ท่านมีเงินเกบ็ออมในแต่ละเดือน หรือไม่ 

  ไมม่/ี มน้ีอยทีส่ดุ  ม ีเกบ็ออมเพยีงเลก็น้อย  ม ีเกบ็ออมปานกลาง 
  ม ีเกบ็ออมมาก   ม ีเกบ็ออมมากทีส่ดุ 

 
41. โดยรวมแล้ว ค่าตอบแทนท่ีท่านได้รบัทัง้หมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร เม่ือ
เปรียบเทียบกบัรายจ่ายทัง้หมดในแต่ละเดือน 

  รายจา่ยเกนิกวา่รายไดม้าก    รายจา่ยเกนิกวา่รายไดเ้ลก็น้อย  
  รายไดพ้อๆกบัรายจา่ย     รายจา่ยน้อยกวา่รายได ้

  รายจา่ยน้อยกวา่รายไดม้าก 

4.9  Happy WorkLife: การงานดี  

42. ท่านมีความสขุต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององคก์ร หรือไม่ 

  ไมม่/ีมน้ีอยทีส่ดุ  น้อย  ปานกลาง  มาก        มากทีส่ดุ 

43. ท่านได้รบัการดแูลเก่ียวกบัสขุภาพท่ีดีจากองคก์าร หรือไม่ 

  ไมไ่ดร้บั/ไดร้บัน้อยทีส่ดุ  น้อย    ปานกลาง  มาก        มากทีส่ดุ 

44. ท่านพึงพอใจรบัสวสัดิการท่ีองคก์ารจดัให้หรือไม่ 

  ไมพ่อใจเลยพอใจน้อยทีส่ดุ  พอใจน้อย  พอใจปานกลาง  
  พอใจมาก    พอใจมากทีส่ดุ 

45. ท่านได้รบัการปฏิบติัอย่างถกูต้องตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัขององคก์ารของท่าน
หรือไม่ 

  ไมไ่ดเ้ลย/ไดร้บัน้อยทีส่ดุ   ไดร้บัเลก็น้อย  ไดร้บัพอสมควร 
  ไดร้บัมาก    ไดร้บัมากทีส่ดุ 
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46. ท่านได้รบัการพิจารณาเล่ือนขัน้ / เล่ือนตาํแหน่ง/ ปรบัขึน้เงินค่าจ้างประจาํปี ท่ีผา่น
มาด้วยความเหมาะสม 

  ไมเ่หมาะสม/เหมาะสมน้อยทีส่ดุ  น้อย  ปานกลาง มาก     มากทีส่ดุ 

47. อาชีพของท่านในขณะน้ีมีความมัน่คง หรือไม่ 

  ไมม่ัน่คง/มัน่คงน้อยทีส่ดุ  มัน่คงน้อย    มัน่คงปานกลาง     
  มัน่คงมาก   มัน่คงมากทีส่ดุ 

48. ค่าตอบแทนท่ีท่านได้รบัคุ้มค่ากบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการทาํงาน (การถกู
ฟ้องร้อง/การได้รบัอนัตรายจากการทาํงาน ฯลฯ) 
  ไมคุ่ม้คา่/คุม้คา่น้อยทีส่ดุ  คุม้คา่น้อย  คุม้คา่ปานกลาง  
  คุม้คา่มาก   คุม้คา่มากทีส่ดุ 

 

49. ขณะท่ีทาํงานอยู่ในองคก์ารน้ี หากท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเม่ือสาํเรจ็การศึกษา
แล้ว ท่านจะทาํงานต่อหรือว่าลาออก 
  ลาออกแน่นอน   อาจจะลาออก  น่าจะลาออก  
  ไมล่าออก   ไมล่าออกแน่นอน 

50. ถ้าท่านมีโอกาสเปล่ียนสถานท่ีทาํงาน หรือองคก์ารอ่ืนเรียกไปทาํงาน ท่านพร้อมท่ีจะไป 
หรือไม่ 
  ไปแน่นอน/ไปทนัท ี  คดิวา่จะไป  ไมแ่น่ใจ   
  ไมไ่ป    ไมไ่ปแน่นอน 

51. โดยรวมแล้วท่านสามารถแสดงความคิดเหน็และมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกบั
นายจ้าง หรือหวัหน้างาน หรือไม่ 
  ไมม่สีว่นรว่ม/มน้ีอยทีส่ดุ  มสีว่นรว่มบา้งเลก็น้อย  มสีว่นรว่มปานกลาง 
  มสีว่นรว่มมาก   มสีว่นรว่มมากทีส่ดุ 

52. ความถกูต้องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ท่ีท่านได้รบัจากองคก์ารของท่านเป็น
อย่างไร 
  ไมถู่กตอ้งทุกครัง้  ไมถู่กตอ้งบ่อยครัง้  ถูกตอ้งบา้งบางครัง้ 
  ถูกตอ้งเกอืบทุกครัง้  ถูกตอ้งทุกครัง้ 
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53. ความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ท่ีท่านได้รบัจากองคก์ารของ
ท่านเป็นอย่างไร 
  ไมต่รงเวลาทกุครัง้  ไมต่รงเวลาบอ่ยครัง้  ตรงเวลาบา้งบางครัง้ 
  ตรงเวลาเกอืบทุกครัง้  ตรงเวลาทุกครัง้ 

54. โดยรวมแล้วท่านทาํงานอย่าง “มีความสขุ” 
  ไมม่/ีน้อยทีส่ดุ  น้อย  ปานกลาง    มาก  มากทีส่ดุ 

55. ท่านภาคภมิูใจท่ีได้เป็นพนักงาน/บคุลากรขององคก์าร/ได้ทาํงานในองคก์ารน้ี 
หรือไม่ 
  ไมภ่าคภมูใิจ/ภมูใิจน้อยทีส่ดุ     น้อย  ปานกลาง มาก        มาก
ทีส่ดุ 

 
56. ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององคก์ารท่ีท่านทาํงานในปัจจบุนั หรือไม่ 
  ไมรู่ส้กึ/รูส้กึน้อยทีส่ดุ  น้อย  ปานกลาง มาก        มาก
ทีส่ดุ 

57. คะแนนเตม็ 100 คะแนนท่านให้คะแนนความสขุของตวัท่านเอง ___________คะแนน 

 

*** ขอบพระคณุอย่างสงูสาํหรบัการให้ข้อมูล ซึง่แบบสอบถามน้ีจะใช้ในงานวิจยัผลรวมเท่านัน้ *** 

*** ไม่มีรายงานรายบคุคลและขอโปรดส่งคืนผูแ้จกแบบสอบถามโดยด่วน *** 
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เอกสารประกอบ 

ตารางค่าดชันีมวลกายBMI 

 

 

   

 

 

 

 

การคาํนวณ BMI  

สตูร BMI = น้ําหนัก (กิโลกรมั) / ส่วนสงู (เมตร)² 

ตวัอย่าง กรณทีีผู่ห้ญงิสว่นสงู 150 เซนตเิมตร   น้ําหนกั 50 กโิลกรมั คา่ BMI เป็นเทา่ไร 

1) ทาํสว่นสงู จาก เซนตเิมตร เป็น เมตรก่อน  คอื 1.50 เมตร 

2) จากนัน้ นําคา่น้ําหนกัตัง้ หารดว้ยสว่นสงู x สว่นสงู 

คอื       50      =          50 

     1.50 x 1.50           2.25 

เฉพาะฉะนัน้ BMI=  22.2   (ไดค้า่ BMI มาตรฐาน)  

ถอืวา่ ผูห้ญงิคนน้ีมน้ํีาหนกัตามดชันีมวลกายในเกณฑป์กต ิ

เร่ืองขนาดเส้นรอบเอว 

*** ในกรณเีป็นผูช้ายไมค่วรเกนิ 36 น้ิว (90 เซนตเิมตร) และ เสน้รอบเอวในผูห้ญงิไมค่วรเกนิ             

32 น้ิว (80 เซนตเิมตร) หากเกนิคา่ทีก่ลา่วไวท้า่นมภีาวะอว้นลงพงุ ***  

เพ่ิมเติม   เวบ็ไซตก์ารคาํนวณ BMI อตัโนมตั:ิ http://203.157.240.12/bp/bmi.php 
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การทดสอบเครือ่งมือวิจยั 
 

ผลการทดสอบเครือ่งมือวิจยั 
1. ผลการทดสอบคณุภาพของแบบสอบถามเรื่องลกัษณะหวัหน้าของท่านหรือภาวะ

ผูนํ้าแบบพฒันา(Transformational Leadership) 

ข้อ คาํถาม t p r 

การท่ีผูนํ้าประพฤติตนเป็นแบบอย่าง    

1 สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ศรทัธาและเป็นทีย่อมรบัของผูร้ว่มงาน - 3.987 .001 .753 
2 สามารถทาํใหผู้ร้ว่มงานเกดิความภาคภมูใิจเมือ่ไดร้ว่มงานกนั - 4.679 .000 .794 
3 สามารถสรา้งความไวว้างใจใหก้บัผูร้ว่มงานได ้ - 4.773 .000 .755 
4 เป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม มองโลกในแงด่แีละเป็นแบบอยา่งทีด่ี

แก่ผูร้ว่มงาน 
- 5.644 .000 .745 

5 สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆได ้ - 6.367 .000 .662 
6 เป็นผูม้วีสิยัทศัน์กวา้งไกล มคีวามเป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ - 4.025 .002 .776 
7 สามารถแสดงความมัน่ใจในการทีจ่ะเอาชนะอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ - 3.684 .003 .756 
8 สามารถระบุจุดประสงคห์ลกัในการทํางานของผูร้่วมงานไดอ้ย่าง

ชดัเจน 
- 5.695 .000 .740 

ผูนํ้าสร้างแรงบนัดาลใจ    

9 มคีวามเสยีสละประโยชน์สว่นตนเพือ่ประโยชน์ของสว่นรวม - 6.208 .000 .754 
10 สามารถจงูใจใหผู้ร้ว่มงานมเีจตคตทิีด่ต่ีอการทาํงาน - 6.736 .000 .783 
11 สามารถกระตุน้ใหผู้ร้ว่มงานมกีาํลงัใจในการทาํงาน - 7.517 .000 .782 
12 ผูบ้รหิารสรา้งความคาดหวงัในความสาํเรจ็ของงานแก่ผูร้ว่มงาน - 5.221 .000 .695 
13 มคีวามตัง้ใจในการทาํงานอยา่งแน่วแน่ - 5.135 .000 .767 
14 มวีธิกีารสง่เสรมิใหผู้ร้ว่มงานมคีวามสามคัคกีนัในการปฏบิตังิาน - 5.789 .000 .769 
15 สามารถถ่ายทอดความคิดที่สําคญัเกี่ยวกับค่านิยมและความ

เชื่อถอื 
- 3.232 .008 .739 

16 สามารถปฏบิตัติน ใหผู้ร้ว่มงานเคารพและศรทัธา - 5.283 .000 .802 
ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเร่ิม    

17 สามารถกระตุน้ใหผู้ร้ว่มงาน เหน็แนวทางใหม่ๆ ในการแกป้ญัหา - 4.413 .000 .767 
 

18 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นใน
แงม่มุต่างๆ อยา่งเตม็ที ่
 

- 4.971 .000 .753 
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ข้อ คาํถาม t p r 

19 สง่เสรมิใหผู้ร้่วมงานรูจ้กัวเิคราะหป์ญัหาโดยใชเ้หตุผลและขอ้มูล
หลกัฐาน 

- 5.006 .000 .779 

20 สนับสนุนวิธีการทํางาน หรือวิธีแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการ
ใหม่ๆ    

- 4.971 .000 .773 

21 มอบหมายงานทีท่า้ทายความสามารถของผูร้ว่มงาน - 4.572 .000 .717 
22 สามารถตรวจสอบข้อสนันิษฐานของปญัหาที่สําคญัว่ามีความ

เหมาะสมหรอืไม ่
- 5.006 .000 .784 

23 ใหอ้สิระแก่ผูร้ว่มงานในการปฏบิตังิานอยา่งเตม็ที ่ - 3.596 .002 .659 
การมอบหมายงานท่ีท้าทายให้แก่พนักงาน    
24 สง่เสรมิใหผู้ร้ว่มงานปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจและพฒันาจุดดอ้ย

ของตนเองอยูเ่สมอ 
-4.173 .001 .742 

25 ปฏบิตัต่ิอผูร้ว่มงานโดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล - 5.882 .000 .563 
26 ใหค้วามสนใจแก่ผูร้่วมงานอย่างเท่าเทยีมกนัโดยปราศจากอคติ

ใดๆ 
- 5.545 .000 .722 

27 มกีารนิเทศโดยใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามตอ้งการและ
ความสามารถของผูร้ว่มงาน 

- 3.564 .002 .717 

28 มอบหมายงานตรงกบัความรูค้วามสามารถของผูร้ว่มงาน - 4.679 .000 .752 
29 รบัฟงัเรือ่งราวของผูร้ว่มงานอยา่งตัง้ใจ - 4.889 .000 .758 
30 มกีารตดิตามผลการปฏบิตังิานของผูร้ว่มงานเป็นรายบุคคล -4.572 .000 .710 

 
 

 

2. ผลการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามเรื่องลกัษณะงานของท่านหรือการ
จดัการความสขุแบบเป็น อยู่ คือ(Happy  Management) 

ข้อ คาํถาม t p R 

เป็นเป็นตวัตนทีแ่ทจ้รงิเป็นสขุทางใจเป็นคนไดเ้ตม็ศกัยภาพเป็นคนที่
ครอบครวั สงัคมชุมชนพอใจ 

   

1 ไมต่รงกบัจรตินิสยัของทา่น / ตรงกบัจรตินิสยัของทา่น -3.122 .010 .683 
2 งานน่าเบื่อ-ไมน่่าทาํ / สนุก-น่าทาํ -3.351 .006 .653 
3 ทาํไดอ้ยา่งสขุสบายใจ / ทาํดว้ยความทุกขก์งัวล -2.741 .013 .458 
4 ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ / ไมต่อ้งใชค้วามรูค้วามสามารถ - 3.748 .001 .533 
5 เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ /  เป็นงานทีป่ลอดภยั -2.278 .035 .479 
6 ไมม่คีวามมัน่คง / มคีวามมัน่คง - 4.159 .001 .306 
20 ทาํใหส้ขุภาพกายเสือ่มโทรม / ทาํใหส้ขุภาพกายแขง็แรง - 3.472 .003 .574 
21 ทาํใหรู้ส้กึเป็นเจา้ของงาน / ทาํใหรู้ส้กึวา่เป็นผูร้บัจา้งทาํงาน - 3.832 .001 .344 
29 เน้นความสุขสบายใจของพนักงานมากกว่าผลงาน / เน้นผลงาน - 1.791 .097 .144  
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ข้อ คาํถาม t p R 

มากกวา่ความสขุสบายใจของผูท้าํงาน 
อยู่ อยูด่กีนิดอียูอ่ยา่งม ีPassionอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ
ทาํงานอยูใ่นองคก์ารทีด่ ีมผีูนํ้าและเพือ่นรว่มงานดอียูใ่นตาํแหน่งและ
อาชพีทีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรบั 

   

7 คา่ตอบแทนตํ่ากวา่ปกต ิ/ คา่ตอบแทนเหมาะสม - 4.302 .000 .606 
8 มโีอกาสกา้วหน้าในงานสงู / ไมม่โีอกาสกา้วหน้า - 1.258 .226 .348 
9 ไมม่ใีครอยากทาํงานน้ี /  ใครๆ กอ็ยากทาํงานน้ี - 2.861 .010 .648 
10 งานน้ีไมม่คีุณคา่ / งานมคีุณคา่ น่ายกยอ่ง - 5.515 .000 .709 
11 ต่างคนต่างทาํ โดดเดีย่ว / ชว่ยกนั พึง่พากนั - 3.655 .004 .659 
12 ทีท่าํงานไมส่ะดวกสบาย / ทีท่าํงานสะดวกสบาย - 3.767 .001 .484 
13 ไมม่รีะบบระเบยีบ / อยูอ่ยา่งเป็นระบบ - 4.228 .002 .620 
22 ใช้เวลาทํางานมากจนไม่มเีวลาส่วนตวั / ทํางานตามกรอบเวลา

ทาํใหม้เีวลาสว่นตวั 
- 714 .484 .144 

23 แตกแยก ขาดความร่วมมอืในกลุ่มงาน / มคีวามสมานสามคัคี
รว่มมอืกนัในกลุม่งาน 

- 4.051 .002 .674 

24 ไมม่อีสิระในการตดัสนิใจ / มอีสิระในการตดัสนิใจ - 5.477 .000 .612 
25 ทํางานตามระบบ ไม่เปิดโอกาสให้คิดสิ่งใหม่หรือวิธีใหม่ / 

สามารถแสดงความคดิสรา้งสรรค ์เกดินวตักรรม 
- 6.263 .000 .783 

27 บรรยากาศไมน่่าทาํงาน / มบีรรยากาศน่าทาํงาน - 3.833 .001 .675 
28 ไมส่ามารถวางแผน / วางแผนได ้ - 3.246 .008 .595 
30 ไม่สามารถปรกึษาใครเพื่อแกป้ญัหาใหไ้ด ้/ สามารถหาทีป่รกึษา

เพือ่แกป้ญัหาใหไ้ด ้
- 3.713 .002 .619 

31 ภาระงานไมช่ดัเจน / ภาระงานชดัเจน - 3.171 .008 .588 
คือคอืผลงานขององคก์รคอืความหวงัขององคก์รคอืภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร 

   

14 ทํางานแบบเดิมด้วยวธิีเดิมทุกวนั / คิดหาแนวทางใหม่วธิีใหม ่ 
ในการทาํงาน 

- 3.935 .001 .456 

15 คอืภาระหน้าทีข่องทา่น / คอืสิง่ทีท่า่นอยากทาํ - 2.245 .038 .351 
16 คอืสิง่ทีท่าํไปเรือ่ยๆ / คอืความเจรญิเตบิโต - 5.334 .000 .652 
17 คอืความสาํเรจ็ของชวีติ / ความลม้เหลวในชวีติ - 3.856 .003 .523 
18 คอืการมเีพือ่น รกัใครส่นิทสนม / คอืการมศีตัร ูเกลยีดชงักนั - 3.395 .006 .387 
19 คอืความกดดนั /  คอืโอกาสทีด่ขีองชวีติ - 4.200 .001 .577 
26 ขาดการสื่อสารที่ชดัเจนในกลุ่มงาน / มกีารสื่อสารอย่างชดัเจน

และสมํ่าเสมอ 
- 4.481 .001 .737 
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Ruut  Veenhoven 
 

1997 Advance in Understanding 
Happiness  

Scheme 1: Some currently used 
questions about happiness 
Scheme 2:Life-satisfaction in 10 
nations early 1990's 
Scheme 3:Evaluation of life; a 
sequence model of conditions 
and processes 
Scheme 4: Correlates of 
average happiness in nations 
Scheme 5: Life-satisfaction and 
income-position in 13 nations 
varying in wealth 

Qualitative 
Methodology 
1) What is happiness 
precisely?   
2) Can happiness be 
measured?  
3) How happy are 
people presently?   
4) What causes us to 
be happy or 
unhappy?   
5) Can happiness be 
raised lastingly? 

to create greater happiness 
for a greater number. 
Realization of this ambition 
requires understanding of 
happiness. 

Revue Québécoise de 
Psychologie, 1997, vol 
18, pp 29-74 

 Nurdan Ozaralli 
 

2002 Effect of transformational 
leadership on 
empowerment and team 
effectiveness 
 

A total of 152 employees from 
various industries rated their 
superiors’ transformational 
leadership behaviors and also 
how much they felt empowered 
 

Quantitative 
Methodology is the 
snowball technique in 
the data and 
measured by  
multifactor leadership 
questionnaire (MLQ) 
 

Findings suggest  that 
transformational leadership 
contributes to the prediction 
of subordinates’ self-
reported empowerment and 
that the more a team’s 
members experience team 
empowerment, the more 

Leadership & 
Organization 
Development Journal 24/6 
(2003)335-344  

133 

   



134 

Author 
ผูแ้ต่ง 

Year 
ปีที่

ศึกษา 

Title 
ชื่อเรื่อง 

Sample 
กลุ่มตวัอย่าง 

Methodology 
ระเบียบวิธีวิจยั 

Results 
ผลลพัธ์ 

References 
อ้างอิง 

effective the team will be 
 JameK.Harter, 
Frank L. Schmidt, 
and Corey 
L.M.Keyes, 
 

2003 Well-being in the workplace 
and its relationship to 
business outcomes: A 
review of the Gullup studies 
 
 

Worker in the Gullup studies 
 

Qualitative 
Methodology 
1.the study of the 
effects of 
organizational 
environment on 
workers’ quality of life 
and performance 
2. research on 
worker quality and 
quantity of  
performance as well 
as their well-being. 

Well-being in the workplace 
is ,in part a function of 
helping employees do what 
is naturally right for them by 
freeing them up to do so---
through behaviors that 
influence employee 
engagement and therefore 
that increase the frequency 
of positive emotions.  

Flourishing: The Positive 
Person and the Good Life 
(pp.205-224) 

Danielle 
Charbonneau  

2004 Influence tactics and 
perceptions of 
transformational leadership 
 

Eighty military personnel were 
rated by 181 peers  
on four influence tactics and four 
transformational leadership 
factors. 

Qualitative 
Methodology, 
The study examined 
the association 
between four 
influence tactics 
known to be effective 
in generating a 
target’s commitment 
to a task and 

The influence tactics of 
rational persuasion, 
inspirational appeals, 
consultation and 
collaboration were expected 
to differentially predict 
idealized influence 
(behaviour), inspirational 
motivation, intellectual 
stimulation and 

The Emerald 
Research,2004Link to: 
www. 
emeraldinsight.com/0143-
7739.htm 
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perceptions of 
transformational 
leadership. 
 

individualized 
consideration.Results show 
that rational persuasion 
significantly contributed to 
the variance in all four 
transformational leadership 
factors. 

Anton Tupa 
 

2006 Development and Defense 
of a Desire-satisfaction 
conception of well-being  
 

Desire-satisfaction theories, 
Philosophy 

Qualitative  
Methodology 
 

the best version of desire-
satisfactiontheories of well-
being and favored version 
against competing theories 
of well-being. 

A dissertation Present  
to the graduste school of 
the University of florida 
,2006 

Bengt Brulde 
 
 
 

2007 HAPPINESS THEORIES 
OF THE GOOD LIFE 
 

happiness  theory and literature   Qualitative 
Methodology 
1.what version of the 
pure happiness 
theory 
2. how the theory 
can be modified in 
order to avoid the 
most serious 
objections. 

1.the idea that the quality of 
a person’s life is dependent 
on one thing only, viz. how 
happy that person is 
2. examine different types of 
epistemic modifications of 
the theory and and then turn 
to a number of modifications 
whichall make the value of a 
person’s happiness depend 
on whether the 
evaluativestandard on which 

Journal of Happiness 
Studies (2007) 8:15-49 
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her happiness is based 
satisfies certain 
requirements. 

Nicola Hughes  
 
 
 
 

2007 Is life a balancing act? 
 

 employers and employees  
 

The subject scope of 
the paper is to inform 
employers and 
employees of all 
aspects of work-life 
balance from the 
cause and effect to 
the methods 
available to help 
them achieve a great 
balance and improve 
productivity and well-
being. 

work-life balance is having a 
massive impact not only on 
businesses productivity, but 
also onthe economy as a 
whole.  

INDUSTRIAL AND 
COMMERCIAL 
TRAININGVOL. 39 NO. 5 
2007, pp. 281-284 

 
 
 
 

Niti Singh   2007 Self-sacrifice and 
transformational leadership: 
mediating 
role of altruism 
 

 Study 1, survey responses were 
collected from 127 managers in 
India. They answered questions 
on their leader’s self-sacrifice, 
altruism, andtransformational 
leadership, and on their own 
collective identity and 
perceptions of unit performance. 

Quantitative 
Methodology  

It is possible to distinguish 
between  
self-sacrifice and altruism 
empirically. Altruism 
mediates the relationship 
between self-sacrifice and 
transformational leadership. 
Transformationalleadership 

The Emerald 
Research,2007 Link to: 
www. emerald 
insight.com/0143-
7739.htm 
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Study 2 used a scenario 
experiment and 161 students to 
manipulate self-sacrifice 
andaltruism and measure their 
effects on transformational 
leadership, collective identity and 
perceivedunit performance. 

is positively related to 
followers’ collective identity 
and perceived unit 
performance. 

Alan S. 
Waterman, Seth 
J.Schwartz and 
Regina Conti 

2008 The Implications of two 
conceptions of Happiness 
(Hedonic enjoyment and 
Eudaimonia) for the 
understanding or intrinsic 
motivation 
 
 

College student  
Site 1. The College of New 
Jersey Participants were 
217undergraduates  
Site 2. Florida International 
University 
Participants were 202 
undergraduates 
Site 3. Colgate University 
Participants were 218 
undergraduate 
 
 

Quantitative 
Methodology and 
Data sets involving 
use of the Personally 
Expressive  Activities 
Questionnaire—
Standard Form  
(PEAQ-S) 

No differences between the 
two categories of activities 
were found for self-
determination and the 
frequency with which 
activities were performed. 
Given these distinguishable 
patterns in the two 
conceptions of happiness, a 
reconceptualization  for the 
understanding  of intrinsic 
motivation 
is proposed. 

Journal of Happiness 
Studies (2008) 9:41_79 

Alex C. Michalos 2008 Education, Happiness and  
Wellbeing 
 

ideas of ‘education’, ‘influences’ 
and ‘happiness and literature 

Qualitative 
Methodology 
‘Does education 
influence happiness 

depend on how one defines 
and operationalize  theideas 
of ‘education’, ‘influences’ 
and ‘happiness’. A great 

Soc Indic Res (2008) 87: 
347–366 
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and if so, how 
and how much?’ 

variety of research scenarios 
may be constructed from our 
three essential variables, 
and one should expect 
plenty of different answers 
to the basic questions. 

Page and Vella-
Brodrick 
 
 
 
 

2008 The ‘What’, ‘Why’ and 
‘How’ of Employee Well-
Being: A New Model 

employers and employees Qualitative 
Methodology 
to expand the mental 
health literature by 
reviewing the ‘what’, 
‘why’ and ‘how’ of 
employee well-being. 

what’ of well-being,  
(1) subjective well-being; 
(2)workplace wellbeing  
(3) psychological  well-
being. 
‘why’ of employee well-being 
should be an important 
matter fororganizations. 
‘how’ of employee well-
being; that is, how well 
being can be reliably 
enhanced 
 

Springer 
Science+Business Media 
B.V. 2008 

Paul T. Fuglestad 
 

2010 The Effect of Attitudinal 
Balance on Well-being 
 

the impacts of inconsistencies 
on people’s relational and 
personal well-being. Drawing on 
balance theory 

Qualitative 
Methodology 
 

balance processes are 
important for 
closerelationships and 
psychological well-being. 
Furthermore, individual 

A dissertation submitted 
to the faculty of the 
graduate school of the 
university of  
Minnesota,2010 
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differences in self-monitoring 
meaningfully moderate these 
processe 
 
 

 

Timothy D. 
Ritchie and Fred 
B. Bryant  
 
 

2012 Positive state mindfulness: 
A multidimensional model 
of mindfulness in relation to 
positive experience 
 

 Study 1 (N1 = 586, N2 = 415) 
confirmatory factor analyses 
indicated that a three-factor 
model (Focused Attention, 
Novelty Appreciation, Open-
Ended Expectations) 
Study 2 (N3 = 239, N4 = 126) 
suggested that each dimension 
had a different pattern of 
associations with unidimensional 
trait measures of mindfulness, 
savoring beliefs, trait absorption, 
uncertainty tolerance, need for 
structure, and need for cognition. 
Study 3 (N5 = 46) revealed that 
each dimension correlated 
uniquely with the positive affect, 
self-esteem, interpersonal 
connectedness, and the overall 

Quantitative 
Methodology 
The present research 
tested Langer’s 
theory of mindfulness 
in the context of 
positive experiences: 
positive state 
mindfulness. 

positive mindfulness is more 
than the absence of 
mindlessness and that it 
includes three distinct 
dimensions.  

International Journal of 
Wellbeing, 2(3), 150-181. 
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rehearsal frequency associated 
with positive autobiographical 
events. 
 
 
 

 Sylvie Vincent-
Hoper and Clara 
Muser, Monique 
Janneck 

2012 Transformational 
leadership, work 
engagement, and 
occupational success 
 

Data were retrieved from 530 
women and 602 men. The 
participants were questioned on 
their leader’s behavior, their 
work engagement, and 
occupational success 

Quantitative 
Methodology and  
were collected by 
means of an online 
questionnaire 

Results show significant 
positive relations between 
transformational leadership, 
workengagement, and 
subjective occupational 
success for men and 
women. Work engagement 
is found  to partially mediate 
the relation between 
transformational leadership 
andsubjective 
occupationalsuccess. A 
significantly higher mediation 
effect was found for 
women,although the 
mediation is present in both 
gender groups 
 

The Emerald 
Research,2012Link to: 
www.emerald 
insight.com/1362-
0436.htm 140 

 



141 

Author 
ผูแ้ต่ง 

Year 
ปีที่

ศึกษา 

Title 
ชื่อเรื่อง 

Sample 
กลุ่มตวัอย่าง 

Methodology 
ระเบียบวิธีวิจยั 

Results 
ผลลพัธ์ 

References 
อ้างอิง 

จงจติ เลศิวบิลูย์
มงคล.  

2547 ความสมัพนัธร์ะหวา่ง ปจัจยั
สว่นบุคคล การไดร้บัการ
เสรมิสรา้งพลงั 
อาํนาจในงานแรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์กบัความสขุในการ
ทาํงาน ของพยาบาล
ประจาํการ โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัของรฐั. 

พยาบาลประจาํการระดบัปฏบิตักิาร 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั
จาํนวน 375 คน 

วจิยัเชงิปรมิาณ 1) ความสขุในการทาํงาน
ของพยาบาลระดบัปฏบิตักิาร 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของ
รฐั อยูใ่นระดบัสงู 
2) ปจัจยัสว่นบุคคล ดา้นอายุ
มคีวามสมัพนัธก์บัความสขุใน
การทาํงานของระดบั
ปฏบิตักิาร โรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัของรฐัสภาพ
สมรสมคีวามสมัพนัธก์บั
ความสขุในการทาํงาน และ
ระดบัการศกึษาไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัความสขุใน
การทาํงาน 
3) การเสรมิสรา้งพลงัอาํนาจใน
งาน แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์ ี
ความสมัพนัธท์างบวกกบั
ความสขุในการทาํงานของ
พยาบาลระดบัปฏบิตักิาร 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของ
รฐั 

วทิยานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ.สาขาวชิา
บรหิารพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
 

พรรณภิา 
สบืสุข 

2548 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรู้
ลกัษณะงานภาวะผูน้ําการ
เปลีย่นแปลงงานการพยาบาล

พยาบาลประจาํการโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยั 
ของรฐั. 

วจิยัเชงิปรมิาณ 1) ความสขุในการทาํงานของ
พยาบาลประจาํการ
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของ

วทิยานิพนธพ์ยาบาลศาสตร 
มหาบณัฑติสาขาวชิาการ
บรหิารการพยาบาลบณัฑติ
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Author 
ผูแ้ต่ง 

Year 
ปีที่

ศึกษา 

Title 
ชื่อเรื่อง 
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กลุ่มตวัอย่าง 

Methodology 
ระเบียบวิธีวิจยั 

Results 
ผลลพัธ์ 

References 
อ้างอิง 

ของหวัหน้าหอผูป้ว่ยกบั
ความสขุในการทาํงานการ
ของพยาบาลประจาํการ
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของ
รฐั. 

รฐัอยูใ่นระดบัสงู(X) = 3.75,  
SD = 0.41) 2)การรบัรู้
ลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัความสขุ 
ในการทาํงานของพยาบาล
ประจาํการในระดบัปานกลาง 
(r = 0.64) อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 3. 
ภาวะผูน้ําการเปลีย่นแปลง
ของหวัหน้าหอผูป้ว่ยมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบั
ความสขุในการทาํงานของ
พยาบาลประจาํการในระดบั
ปานกลาง 
 (r = 0.48) อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

วทิยาลยัจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2548. 
 

กลัยารตัน์  
อ๋องคณา 

2549 ความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยั
สว่นบุคคลการรบัรูคุ้ณคา่ ใน
ตนเองสภาพแวดลอ้มในงาน
กบัความสขุในการทาํงานของ
พยาบาลประจาํการ
โรงพยาบาลเอกชนเขต
กรงุเทพมหานคร 

พยาบาลประจาํการโรงพยาบาล
เอกชนเขตกรงุเทพมหานคร 
จาํนวน 405 คน 

วจิยัเชงิปรมิาณ 1)ความสขุในการทาํงานของ
พยาบาลประจาํการ
โรงพยาบาลเอกชน เขต
กรงุเทพมหานครอยูใ่น
ระดบัสงู 
2) ปจัจยัสว่นบุคคล ดา้นระดบั
การศกึษา มคีวามสมัพนัธ์

วทิยานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ.สาขาวชิาการ
บรหิารการพยาบาล             
คณะพยาบาลศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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Author 
ผูแ้ต่ง 

Year 
ปีที่

ศึกษา 

Title 
ชื่อเรื่อง 

Sample 
กลุ่มตวัอย่าง 

Methodology 
ระเบียบวิธีวิจยั 

Results 
ผลลพัธ์ 

References 
อ้างอิง 

ทางบวกในระดบัตํ่ากบั
ความสขุในการทาํงานของ
พยาบาลประจาํการ
โรงพยาบาลเอกชน เขต
กรงุเทพมหานคร 
3)  การรบัรูคุ้ณคา่ในตน และ
สภาพแวดลอ้มในงาน มี
ความสมัพนัธท์างบวกในระดบั
ปานกลางกบัความสขุในการ
ทาํงาน ของพยาบาล
ประจาํการฯ 

นภชัชล 
รอดเทีย่ง 

2550 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสขุ
ในการทาํงานของบุคลากรที่
สงักดัศนูยอ์นามยั ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 

บุคลากรสงักดัศนูยอ์นามยัศนูย์
อนามยัที ่5 นครราชสมีาและศนูย์
อนามยัที ่7 อุบลราชธานี ในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 
จาํนวน 178 คน 

วจิยัเชงิปรมิาณ 1) ความสขุในการทาํงาน
ของ 
บุคลากรทีส่งักดัศนูยอ์นามยั
ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือกรม
อนามยักระทรวงสาธารณสขุ
อยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ 
อายุสภาพสมรสตําแหน่ง
ทางการบรหิารระยะเวลาการ
ทาํงานสมัพนัธภาพใน
ครอบครวันโยบายและการ
บรหิารงานลกัษณะงาน
สมัพนัธภาพในทีท่าํงาน

วทิยานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาเอก  
อนามยัครอบครวั คณะ
สาธารณสขุศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล 
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ปีที่
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ระเบียบวิธีวิจยั 
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ผลลพัธ์ 

References 
อ้างอิง 

ความกา้วหน้าในหน้าทีก่าร
งานการไดร้บัการยอมรบันบั
ถอืขวญั/กาํลงัใจในการทาํงาน
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
และสวสัดกิาร 
2)  เพศ ระดบัการศกึษารายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน สายการทาํงาน
สภาพการจา้งงาน และความ
สมดุลระหวา่งชวีติการทาํงาน
และชวีติสว่นตวัไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัความสขุใน
การทาํงาน3) ปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลและสามารถรว่มคาด
ทาํนายความสขุในการทาํงาน
ของบุคลากรไดแ้ก่ลกัษณะงาน
สมัพนัธภาพในครอบครวั
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
และการไดร้บัการยอมรบันบั
ถอื 

ลกัษม ี สุดด ี
 

 

2550 ความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจ
ในการทาํงาน การสนบัสนุน
ทางสงัคม ความยดึมัน่ผกูพนั
ต่อองคก์ารกบัความสขุในการ
ทาํงานของพยาบาล

พยาบาลประจาํการโรงพยาบาล
ทัว่ไปในเขตภาคกลาง จาํนวน 378 
คน  

วจิยัเชงิปรมิาณ 1) ความสขุในการทาํงาน
ของพยาบาลประจาํการ
โรงพยาบาลทัว่ไปเขตภาค
กลางอยูใ่นระดบัสงู 
2) แรงจงูในในการทาํงานมี

วทิยานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ.สาขาวชิาการ
บรหิารการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร.์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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ประจาํการโรงพยาบาลทัว่ไป 
ในเขตภาคกลาง 

ผลต่อความสมัพนัธท์างบวก
กบัความสขุในการทาํงานของ
ของพยาบาลประจาํการ
โรงพยาบาลทัว่ไปเขตภาค
กลาง 
3) การสนบัสนุนทางสงัคมมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบั
ความสขุในการทาํงานของ
พยาบาลประจาํการ
โรงพยาบาลทัว่ไปเขตภาค
กลาง 
4) ความยดึมัน่ผกูพนัต่อ
องคก์ารมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัความสขุในการ
ทาํงานของของพยาบาล
ประจาํการโรงพยาบาลทัว่ไป
เขตภาคกลาง 
5) ตวัแปรรว่มกนัพยากรณ์
ความสขุในการทาํงานของ
พยาบาลประจาํโรงพยาบาล
ทัว่ไปเขตภาคกลาง คอืความ
ยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร การ
สนบัสนุนทางสงัคมและ
แรงจงูใจในการทาํงาน 
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สกุญัญา  
อนิต๊ะโดด.  
 
 

2550 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์าร ความ
ตอ้งการมสีว่นรว่มในองคก์าร
และความสขุในการทาํงาน 
กรณศีกึษา:อุตสาหกรรมสิง่
ทอในเขตภาคเหนือตอนบน. 

พนกังานอุตสาหกรรมสิง่ทอในเขต
ภาคเหนือตอนบน. 

วจิยัเชงิปรมิาณ 1) พนกังานสิง่ทอในเขต
ภาคเหนือตอนบนทีม่ปีจัจยั
ทางชวีสงัคมเฉพาะดา้น 
รายไดข้นาดและสถานทีต่ ัง้ใน
การทาํงานต่างกนัมคีวามสขุ
ในการทาํงานแตกต่างกนั 
พนกังานสิง่ทอทีท่าํงานใน
อุตสาหกรรมขนาดเลก็มี
ความสขุในการทาํงาน
มากกวา่พนกังานสิง่ทอที่
ทาํงานในอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ 
2) พนกังานสิง่ทอทีม่ ี
พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
ขององคก์ารและความตอ้งการ
มสีว่นรว่มในองคก์ารต่างกนั มี
ความสขุในการทาํงาน
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิโดยที ่พนกังานสิง่
ทอทีม่พีฤตกิรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ขีององคก์ารและ
ความตอ้งการมสีว่นรว่มใน
ระดบัสงู มคีวามสุขในการ
ทาํงานมากกวา่พนกังานทีม่ ี

วทิยานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ.สาขาจติวทิยา
อุตสาหกรรมและองคก์าร
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 
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พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
ขององคก์ารและความตอ้งการ
มสีว่นรว่มในองคก์ารระดบัตํ่า 
3) พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ
ทีด่ขีององคก์าร ความตอ้งการ
มสีว่นรว่มในองคก์ารมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบั
ความสขุในการทาํงาน 

เสาวรส   
ประเทอืงชยัศร.ี  

2552 ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะ
ผูน้ําแบบอยา่งของหวัหน้า
พยาบาลกบัความสขุในการ
ทาํงานของพยาบาลวชิาชพีใน
โรงพยาบาลชุมชน เขต 13. 

พยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาล
ชุมชน เขต 13จาํนวน 346 คน 

วจิยัเชงิพรรณนา ผลการศกึษา พบวา่ ภาวะผูน้ํา
ของหวัหน้าพยาบาลตามการ
รบัรูข้องพยาบาลวชิาชพีอยูใ่น
ระดบัสงู ความสขุในการ
ทาํงานของพยาบาลวชิาชพี
โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู ภาวะ
ผูน้ําแบบอยา่งของหวัหน้างาน
การพยาบาลตามการรบัรูข้อง
พยาบาลวชิาชพีมี
ความสมัพนัธท์างบวกระดบั
ปานกลางกบัความสขุในการ
ทาํงานของพยาบาลวชิาชพีใน
โรงพยาบาลชุมชนอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

วทิยานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ. สาขาบรหิาร
การพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร.์ มหาวทิยาลยั 
สโุขทยัธรรมาธริาช 

อารดา  2552 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของ บุคลากรสายสนบัสนุนมหาวทิยาลยั วจิยัเชงิปรมิาณ ผลการวจิยั ไดอ้งคป์ระกอบ วทิยานิพนธป์รญิญา
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บุญเลศิ. 
 
 

ความสขุในการทาํงานของ
บุคลากรสายสนบัสนุน
มหาวทิยาลยั 
รามคาํแหง. 
 
 
 
 
 

รามคาํแหง 
จาํนวน 360 คน 

โดยวธิกีารวเิคราะห์
องคป์ระกอบ 
(Factor Analysis) 

ของการทาํงานทัง้สิน้จาํนวน 
12 องคป์ระกอบ อธบิายความ
แปรปรวนทัง้หมดได ้
รอ้ยละ 49.887 ประกอบดว้ย 
องคป์ระกอบความสามารถใน
การเผชญิปญัหาและอุปสรรค 
องคป์ระกอบคุณภาพจติ 
องคป์ระกอบสขุภาพจติด ี
องคป์ระกอบบรรยากาศการ
ทาํงานทีด่ ีองคป์ระกอบความ
รกัในงาน องคป์ระกอบ
สมัพนัธภาพในการทาํงาน 
องคป์ระกอบความไวว้างใจ 
องคป์ระกอบการรกัในการ
เรยีนรูแ้ละพฒันา องคป์ระกอบ
การสนบัสนุนจากองคก์าร 
องคป์ระกอบความพงึพอใจใน
ชวีติ องคป์ระกอบสมัพนัธภาพ
ในครอบครวัและองคป์ระกอบ
การเป็นทีย่อมรบัและเชือ่ถอื 
ตามลาํดบั 

มหาบณัฑติ สาขาจติวทิยา
อุตสาหกรรมและองคก์าร.  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง. 

กุรศิรา  
จามะร ี

2553 การจดัเวลาพกัระหวา่งการ
ทาํงานทีม่ผีลต่อความสขุใน
การทาํงานของพนกังาน 

พนกังานบรษิทัเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมผลติชิน้สว่นรถยนต์
จาํนวน 3 บรษิทัจาํนวน 246 คน 

วจิยัเชงิปรมิาณ พนกังานมรีะดบัความสขุใน
การทาํงานโดยรวมระดบัมาก 
มกีารจดัเวลาพกัระหวา่งการ

สารนิพนธป์รญิญา 
มหาบณัฑติสาขาวชิา
จติวทิยาอุตสาหกรรมและ
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 ทาํงานของพนกังานสว่นใหญ่มี
การกาํหนดใหม้เีวลาพกั
ระหวา่งการทาํงานรอ้ยละ 63 
ไมม่กีารจดับรเิวณทีพ่กัในการ
พกัระหวา่งการทาํงานไมม่กีาร
จดัเครือ่งดืม่ในเวลาพกัระหวา่ง
การทาํงานไมม่กีารจดักจิกรรม
ในเวลาพกัระหวา่งการทาํงาน
และพนกังานทีม่เีพศแตกต่าง
กนัมคีวามสุขในการทาํงาน
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติแิละการจดัเวลาพกั
ระหวา่งการทาํงานแตกต่างกนั
มคีวามสขุในการทาํงานไม่
แตกต่างกนั 
 

องคก์ารบณัฑติวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้พระนครเหนือ 

เฉลา ระโหฐาน 2553 การศกึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งภาวะผูน้ําการ
เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารและ
ประสทิธผิลในการบรหิารงาน
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาชลบุรเีขต 2 

ผูบ้รหิาร 96 คน คร ู305 คน  
ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาชลบุร ีเขต 2 

วจิยัเชงิปรมิาณ ผลการศกึษา พบวา่ 
1. ภาวะผูน้ําการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ชลบุร ีเขต 2 โดยรวม อยูใ่น
ระดบัมาก พจิารณาทุกดา้น 
พบวา่ มากทุกดา้น  
2.ประสทิธผิลในการ

วทิยานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาการ
บรหิารการศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราช
นครนิทร.์  
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บรหิารงานของสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีเขต 2 
โดยรวม อยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น 
3. ภาวะผูน้ําการเปลีย่นแปลง
ของผูบ้รหิารสถานศกึษามี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธผิล
การบรหิารงานของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

สรินิทร  แซ่ฉัว่ 2553   ความสขุในการทาํงานของ
บุคลากรเชงิสรา้งสรรค:์ 
กรณศีกึษาอุตสาหกรรมเชงิ
สรา้งสรรคก์ลุ่มสือ่และกลุ่ม
งานสรา้งสรรคเ์พือ่การใชง้าน. 

อุตสาหกรรมเชงิสรา้งสรรคก์ลุ่มสือ่
และกลุ่มงานสรา้งสรรคเ์พือ่การใช้
งานไดแ้ก่สือ่สิง่พมิพ ์
การกระจายเสยีงเพลงการออกแบบ
ผลติภณัฑแ์ฟชัน่และซอฟตแ์วร์
จาํนวน 6 องคก์ารประชากร 218 
ทา่น 

วจิยัเชงิผสมผสาน บุคลากรเชงิสรา้งสรรคม์ี
ความสขุในการทาํงานและมี
สขุภาพอยูใ่นระดบัมากปจัจยั
สขุภาพมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัความสขุในการทาํงานใน
ระดบัปานกลางสว่นความสขุ
อนัเกดิจากปจัจยัภายใน
องคก์ารอยูใ่นระดบั
คอ่นขา้งมากซึง่ปจัจยัภายใน
องคก์ารทุกดา้นมคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบัความสุขในการทา
งานในระดบัปานกลางผล

วทิยานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ. สาขาพฒันา
ทรพัยากรมนุษยแ์ละ
องคก์าร   
คณะพฒันาทรพัยากร
มนุษย.์ สถาบนับณัฑติ         
พฒันบรหิารศาสตร.์ 
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การศกึษาเชงิคณุภาพพบวา่
บุคลากรเชงิสรา้งสรรคม์ี
ความสขุจากการไดท้าํงานที่
ตนเองรกังานมคีวามอสิระและ
มเีอกลกัษณ์ของงาน
กฎระเบยีบและเวลางานที่
ยดืหยุน่การไดล้าพกัผอ่น
ตดิต่อกนัการไดร้บัคาชมเชย
และการยอมรบัมคีวามสมัพนัธ์
อนัดกีบัหวัหน้างานเป็นสิง่
สาํคญัมากต่อความสขุในการ
ทาํงาน 

จฑุามาศ 
แกว้พจิติร,  
วชิยั อุตสาหจติ
สมบตั ิกุสุมาวล ี
 

2554 ความสขุหลากมมุมองดว้ย 
Home โมเดล 
 

องคก์ารตวัอยา่งจาํนวน 103 
องคก์าร 

วจิยัเชงิคุณภาพ สงัเคราะหโ์มเดลการสรา้งสขุ
ในทีท่าํงานจาํนวน 3 โมเดล 
ดว้ยการมองวธิกีารสรา้ง
ความสขุในมติติ่างๆระดบั
องคก์าร ระดบัการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษยแ์ละระดบั
ปจัเจกชน 

ความสขุหลากมมุมอง 
ด้วย Home โมเดล.พมิพ์
ครัง้ที ่นนทบุร:ี สองขา  ครี
เอชัน่ จาํกดั. 
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ศรินินัท ์  
กติตสิขุสถติ  
และ คณะ  

2555 คูม่อืการวดัความสุขดว้ย
ตนเอง(HAPPINOMETER: 
The Happiness Self-
Assessment). 
 
 

องคก์ารทัว่ไปทัง้ภาครฐัและเอกชน วจิยัเชงิปรมิาณ สามารถสรา้งและพฒันา
เครือ่งมอืวดัความสขุดว้ย
ตนเอง HAPPINOMETER 

ศรินินัท ์ กติตสิขุสถติ และ 
คณะ. (2555). คูม่อืการวดั
ความสขุดว้ยตนเอง 
HAPPINOMETER:  
The Happiness Self-
Assessment). พมิพค์รัง้ที ่
1. กรงุเทพฯ: 
โรงพมิพธ์รรมดาเพลส. 
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ผูช้ว่ยวจิยั บรษิทั เมธสั จาํกดั ในโครงการภายใตก้าร
ดแูลของกรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2554 
ผูช้ว่ยวจิยัโครงการ Voice of Happiness (Thailand) 
รว่มกบัองคก์ารจากประเทศญีปุ่น่ JICA 

 
 
 
 
 
 
 

 


	ภาวะผู้นำแบบพัฒนา การจัดการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือและความสุขในการทำงาน กรณีศึกษา: องค์การสร้างสุข
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 ประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	บทที่ 4ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	บทที่ 5 การสรุปและอภิปรายผล
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



