
 

บทที ่2 
ทฤษฎ ีแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั

(มหาชน) ส านกังานเขตเชียงใหม่ 1 ประกอบดว้ย ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
2.1   แนวคดิเกีย่วกบัความสุขในการท างาน 
   2.1.1 ความหมายของความสุข 
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542  (2542: 825) กล่าวว่า ความสุข
หมายถึง ความสบาย ความส าราญ ความปราศจากโรค  

วิทยา นาควัชระ (2539: 11) กล่าวว่า ความสุข คือ ความรู้สึกพอใจท่ีรู้สึกว่าตนเอง
ดีข้ึน หรือไดดี้ข้ึน ซ่ึงแต่ละคนจะมีระดบัของความพอใจแตกต่างกนั ส่ิงท่ีท าใหพ้อใจนั้นก็แตกต่าง
กนั  

 สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ (2544: 1-2) กล่าวว่า ความสุข คือสภาวะของความรู้สึก
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีความรู้สึกดงัต่อไปน้ี ความรู้สึกสะดวกสบาย เป็นความรู้สึกท่ีไม่ตอ้งยุ่งยากหรือไม่
ตอ้งอดทน สภาวะท่ีระดบัความทุกขท่ี์ลดลง ความรู้สึกพึงพอใจเม่ือความตอ้งการหรือความอยาก
ไดรั้บการตอบสนอง ความรู้สึกใจสงบ ไม่วุน่วาย ความรู้สึกดีข้ึน  

 สุกมล วิภาวีพลกุล (2546: 25) กล่าวว่า ความสุขช่วยเสริมสร้างทั้งความสามารถ 
ดา้นสติปัญญา ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความสามารถในการเผชิญปัญหา ดงันั้นทุก
คนตอ้งรู้จกัตนเองวา่เป็นคนอยา่งไร แลว้ปรับตวัใหเ้ขา้กบัโลก มองโลกในแง่ดี จะท าใหมี้ชีวิตอยา่ง
มีความสุข และหากจะพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน ควรมีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีมีการ
พฒันาศกัยภาพทั้งทางสมองและภาวะอารมณ์ร่วมกนั  

กระทรวงสาธารณสุข  (2552: ออนไลน)์ ใหค้  านิยามความสุข ไวว้า่การท่ีเราไดรั้บ 
ความพึงพอใจ ความสมหวงัจากส่ิงต่างๆรอบดา้น    เช่น สุขเพราะไดอ้ยูก่บัความท่ีรักหรือถูกใจ  
สุขเพราะไดท้ างานท่ีถูกใจ สุขจากการรอดภยัอนัตราย หรือเจอเพื่อนเก่าท่ีไม่ไดเ้จอกนัมานาน     
เป็นตน้  

กรมสุขภาพจิต (2552: ออนไลน์) กล่าววา่ ปัจจยัหลายอยา่งทั้งจากปัจจยัภายนอก 
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และภายในตวับุคคลมีผลต่อความสุขของตวับุคคล ความสุขของคนนั้นมีปัจจยัมากกว่าเร่ืองเงินและ
เสรีภาพ โดยความจริง ของความสุขนั้นมีดงัน้ี  

1. ความสุขเป็นประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถวดัได้ ดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
เช่นการสอบถาม การวดักระแสคล่ืนไฟฟ้าในสมอง เป็นตน้ นอกจากนั้นความสุขคือส่ิงท่ีผกผนั
โดยตรงกบัความทุกขเ์ม่ือความสุขมากข้ึนความทุกขล์ดลง 

2. การแสวงหาความสุขนั้นเป็นธรรมชาติของคน โดยคนจะหาวิธีสร้างความสุข
โดยเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีลงไปและผลท่ีจะไดรั้บจากวิธีต่าง ๆ 

3. สังคมท่ีดีท่ีสุดคือสังคมท่ีมีคนท่ีมีความสุขมากท่ีสุด ดงันั้นนโยบายสาธารณะ
ควรมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสุขและลดความทุกขใ์หม้ากท่ีสุด 

4. สังคมจะมีความสุขหากคนในสังคมมีเป้าหมายร่วมกนั เน่ืองจากความสุขของ
คนข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของผูอ่ื้น ๆ ถา้ทุกคนยอมรับเป้าหมายของความสุขในสังคม จึงจะสามารถ
ร่วมกนัจดัระบบของสงัคมใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะข้ึนได ้

5. การมีเพื่อน มีครอบครัว มีงานท า เป็นความสุขท่ีนอกเหนือจากเร่ืองเงิน ดงันั้น
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลไม่ใช่เป็นเพียงกระบวนการสู่เป้าหมายแต่เป็นส่ิงส าคญัท่ีสร้างความสุข
ของคนดว้ย 

6. คนมกัมีความทุกขก์บัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เพราะคนมีความยึดติดกบั
สถานภาพปัจจุบนั ชอบสภาพแวดลอ้มท่ีคุน้เคย เพราะขอ้เทจ็จริงช้ีว่าความปลอดภยัในสังคมและ
สุขภาพจิตจะดอ้ยลงในสภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูง 

7. คนมกัใส่ใจกบัสถานะทางสังคมของตนอยา่งยิง่ โดยคนมีธรรมชาติท่ีตอ้งการ
จะดีกว่าผูอ่ื้น น่ีคือสาเหตุส าคญัท่ีท าให้สังคมไม่ไดมี้ความสุขเพิ่มข้ึนถึงแมจ้ะมีความกา้วหนา้ใน
การพฒันาไปมาก เม่ือมีคนรู้สึกดีข้ึนก็จะมีคนอ่ืนท่ีรู้สึกแย่ลงโดยเปรียบเทียบ การท่ีคนท างาน
เพิ่มข้ึนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนกท็  าใหค้นอ่ืนมีความทุกขม์ากข้ึน 

8. คนมีการปรับตวักบัส่ิงใหม่อยูเ่สมอ เม่ือไดส่ิ้งท่ีดีข้ึนแลว้ระยะหน่ึงก็จะรู้สึกเคย
ชินดงันั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงไม่ท าให้คนรู้สึกมีความสุขยาวนาน รายไดใ้นปีต่อไป
จะตอ้งเพิ่มข้ึนมากกวา่ท่ีเคยไดรั้บคนจึงจะรู้สึกมีความสุข 

9. ความสุขข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายในของบุคคลมากพอกบัปัจจยัภายนอก 
  Seligman (2002: 261) กล่าวว่า ความสุขเป็นลกัษณะในดา้นดีของบุคคลซ่ึง
เก่ียวขอ้งกับอารมณ์ทางบวกของบุคคล เช่น ความปิติสุข ความสบายใจ และความมีชีวิตชีวา
ทั้งหลายในตวับุคคล โดยจ าแนกอารมณ์ทางบวกของบุคคลออกเป็น 3 ระดบั คือ หน่ึง เป็น



6 
 

ความรู้สึกพอใจหรือภูมิใจกบัเร่ืองราวในอดีตของตน สอง เป็นความรู้สึกมัน่ใจ มีความหวงัท่ีจะ
กระท าส่ิงใดๆในอนาคต และ สาม เป็นความรู้สึกพอใจกบัตนเองในปัจจุบนั 
  จากแนวคิดต่างๆและความหมายของความสุขท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงไดส้รุป
ความหมายของความสุขว่า เป็นความรู้สึกพึงพอใจกบัชีวิตของตน และความรู้สึกพึงพอใจในดา้น
ต่างๆท่ีบุคคลเห็นว่ามีความหมายและส าคญักบัตน รวมทั้งความรู้สึกยินดีพอใจกบัการด าเนินชีวิต
ปัจจุบนั 

2.1.2 ความหมายของความสุขในการท างาน 
  อบรม สินภิบาล และ สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2533: 1-11) ความสุขในการท างาน 
เป็นการท างานต่างๆดว้ยความเต็มใจอย่างลึกซ้ึง มิไดห้มายเพียงแต่การท างานไปวนัๆเท่านั้น แต่
หมายถึงการท าอะไรพิเศษใหก้บังานนั้น จะน ามาซ่ึงความสุขใจดว้ย 

Lyubomirsky (2001: 239)  ความสุขในการท างานเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
หลายอย่าง ทั้งดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ประสบการณ์ แรงจูงใจ ตลอดจนแนวคิดเชิงบวกและแนวคิด
เชิงจริยธรรม อีกทั้งยงัอธิบายว่าความสุขให้ผลลพัธ์ท่ีดีหลายประการ เช่น สุขภาพดี มีความอ่อน
เยาว ์มีอารมณ์ดี เกิดการตดัสินใจท่ีดี และสงัคมเขม้แขง็  

Warr (1990) ความสุขในการท างานเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของแต่ละ
คนท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท างาน ประกอบดว้ย 

1. ความร่ืนรมยใ์นงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึนในขณะ
ท างาน โดยเกิดความสนุกในการท างานปราศจากความวิตกกงัวลใดๆ 

2. ความพึงพอใจในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดข้ึน
ในขณะท างาน โดยเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน ชอบใจ พอใจ เตม็ใจ สนใจ มีความถูกใจยินดีในการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีของตน 

3. ความกระตือรือร้นในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ี
เกิดข้ึนในขณะท างาน โดยมีความรู้สึกว่าอยากท างาน มีความต่ืนตวัท างานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว กระฉบักระเฉง มีชีวิตชีวาในการท างาน 

สรุปความสุขในการท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลไดก้ระท าในส่ิงท่ีตนเองรักและ
พึงพอใจ ชอบและศรัทธาในงานท่ีท า พึงพอใจในประสบการณ์ชีวิตท่ีตนเองได้รับ ตลอดจน
ประสบการณ์เหล่านั้น ให้ผลต่ออารมณ์ความรู้สึกทางบวกมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกทางลบ ท าให้
เกิดการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงาม บนพื้นฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม 

Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข  (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ, 2552: 6-13) 



7 
 

  คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ให้
สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร เพื่อให้องคก์รมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง น าพาองคก์ร
ไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื โดยอาศยั ความสุข 8 ประการ ไดแ้ก่ 

1. Happy Body  การมีสุขภาพดี  คือ สุขภาพแขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ มาจาก
การท่ี รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข เหมาะสมกับเพศ เหมาะสมกับวยั เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เหมาะสมกบัฐานะทางการเงิน 

2. Happy Heart  การมีน ้าใจงาม ในองคก์รส่ิงท่ีเราจ าเป็นท่ีสุดในการท่ีมนุษยจ์ะอยู่
กบัผูอ่ื้นไดต้อ้งมีน ้ าใจคิดถึงผูอ่ื้น มีน ้ าใจเอ้ืออาทรต่อกนัและกนั จะเอาแต่ตวัเองอยูอ่ยา่งเดียวไม่ได ้
ตอ้งรู้จกัการแบ่งปันอยา่งเหมาะสม ตอ้งรู้บทบาทของเจา้นาย บทบาทของลูกนอ้ง กบัผลส่ิงต่างๆท่ี
จะเขา้มาในชีวิต 
  3. Happy Relax  การผอ่นคลาย  ตอ้งรู้จกัผอ่นคลายกบัส่ิงต่างๆในการด าเนินชีวิต 
เม่ือการท างานเครียดก็ตอ้งมีวิธีผ่อนคลาย ขณะเดียวกนัการใช้ชีวิตส่วนตวัก็ตอ้งรู้จกัผ่อนคลาย
เหมือนกนั นัน่คือสมดุลชีวิต 
  4. Happy Brain  การหาความรู้  มนุษยเ์ราอยูไ่ดด้ว้ยการศึกษาหาความรู้พฒันา
ตวัเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆน าไปสู่การเป็นมืออาชีพเพื่อให้เกิดความมัน่คงกา้วหน้าในการ
ท างาน นัน่คือ ตอ้งมีความรู้ในงาน มีความรับผิดชอบ มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง มีระเบียบ
วินยัตรงต่อเวลา และสอนคนอ่ืนไดใ้นงานท่ีตนรู้ 
  5. Happy Soul  การมีคุณธรรม  หิริ โอตปัปะ คุณธรรมเบ้ืองตน้พื้นฐานของการอยู่
รวมกนัของมนุษยใ์นสังคม ในการท างานเป็นทีม หมายถึง ความละอายและความเกรงกลวัต่อการ
กระท าของตนเองโดยเฉพาะการกระท าท่ีไม่ดี มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรม มีความ
ซ่ือสตัย ์มีความสามคัคี และมีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 
  6. Happy Money  การใชเ้งินเป็น  การท่ีสามารถจดัการรายรับรายจ่ายของตนเอง
ได ้คือการใชเ้งินเป็น มีเงินรู้จกัเกบ็รู้จกัใช ้เป็นหน้ีใหพ้อดี มีชีวิตท่ีเหมาะสมกนัตนเอง 

7. Happy Family  การมีครอบครัวท่ีดี  มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมัน่คง ให้
ความส าคญักบัครอบครัว เป็นก าลงัใจท่ีดีในการท างาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุม้กนั เป็น
ก าลงัใจ ในการท่ีเราสามารถจะเผชิญกบัอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได ้ท าให้เรามุ่งมัน่ท่ีจะท าให้
ชีวิตเราดีข้ึน 

8.  Happy Society  การมีสังคมท่ีดี  คือ ตอ้งมีความรักสามคัคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคมท่ี
คนท างานและพกัอาศยั จึงจะมีสังคมและสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
  



8 
 

2.1.3 แนวคดิด้านความสุขในการท างาน 
 ปัจจยัช้ีวดัความสุขในการท างาน (Work Happiness Components) ทั้ง 5 ปัจจยั 

(รวมศิริ เมนะโพธิ, 2550) ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
1. ผูน้ า  (Leadership) ไดแ้ก่ ระดบัผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานในระดบัองคก์รท่ีมี

ลกัษณะส าคญัในส่งเสริมหรือสร้างให้พนกังานภายใตก้ารปกครองเกิดการท างานอยา่งมีความสุข  
โดยผูน้ าในแบบดงักล่าวจะมีลกัษณะท่ีจะตอ้งส่งเสริมและสร้างทีมงานภายใตบ้งัคบับญัชา มีการ
สร้างแรงจูงใจ สนบัสนุน สร้างความรู้สึกตระหนกั สร้างแรงปรารถนาในการท างานอยา่งสม ่าเสมอ  
นอกจากน้ีผู ้น าต้องสร้างการส่ือสารแบบสองทางเพื่อให้เกิดการส่ือสารอย่างโปร่งใสใน
ขณะเดียวกันผู ้น านั้ นต้องอุทิศตนเองเพื่อส่วนรวมเพื่อสร้างความรู้สึกท่ีดีให้ เ กิด ข้ึนกับ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2. ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Friendship) หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์ 
(Interaction)  กนัในท่ีท างานระหว่างเพื่อนร่วมงานดว้ยกนัโดยลกัษณะของความสัมพนัธ์ดงักล่าว
นั้นจะตอ้งมีความผกูพนัท่ีแน่นแฟ้นภายในกลุ่มซ่ึงเม่ือกลุ่ม ใหก้ารยอมรับซ่ึงกนัและกนั   

3. ความรักในงาน (Job Inspiration)  หมายถึง  กิจกรรมหน่ึงท่ีบุคคลตอ้งปฏิบติั
เพื่อใหภ้ารกิจท่ีตนไดรั้บมอบหมายนั้นๆ บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างเอาไว ้โดยบุคคล
ท่ีปฏิบติักิจกรรมดงักล่าวมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีตนเองไดท้ า 

4. ค่านิยมร่วมขององคก์ร  (Organization’s Share Value) ไดแ้ก่  พฤติกรรมของ
คนในองคก์รท่ียึดถือเป็นพฤติกรรมร่วมและมีการปฏิบติักนัอย่างเน่ืองจนเกิดเป็นวฒันธรรมของ
องคก์รนั้น 

5. คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life)   ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบ 3  ดา้น คือ สภาพการท างาน (Work Environment)  การมีส่วนร่วมของพนกังาน 
(Employee Participation)  และการค านึงถึงความเป็นมนุษยใ์นการท างาน (Humanization of Work)  
ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อองคก์รและพนกังานในการท่ีจะหาจุดท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจร่วมกนั 
เพื่อใหพ้นกังานมีประสิทธิภาพในการท างานอยา่งสูงท่ีสุด 

อีกทั้งยงัไดก้ล่าวถึงส่วนผสมท่ีก่อให้เกิดการท างานอยา่งมีความสุขในองคก์รนั้น
จะตอ้งประกอบดว้ย 

1. ทศันคติท่ีดีและการมองโลกในแง่ดี(Positive Attitude and Optimistic) 
2. การไดท้ างานท่ีตนชอบหรือถนดัและมีความทา้ทาย(Strength and Challenge) 
3. เพื่อนร่วมงานท่ีดี(Good Teamwork) 
4. การไดรั้บการยอมรับจากองคก์ร(Recognition) 
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5. มีส่วนร่วมกบัเป้าหมายองคก์ร(Participation) 
6. เขา้ใจถึงส่ิงท่ีคาดหวงัจากองคก์รและเป้าหมายขององคก์ร 
7. มีหวัหนา้ท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง 
Ryff’s Model Well-Being (1989) ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขของบุคคลไว ้

ดงัน้ี 
  1.  การยอมรับในตวัเอง (Self-acceptance) หมายถึง การประเมินค่าตนเองหรือการ
ด าเนินชีวิตในอดีตท่ีผา่นมาในดา้นบวก 

       2.  ความสามารถในการจัดการตนเองให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Mastery) อาทิ เพื่อนร่วมงาน สถานท่ีท างาน เป็นตน้ 
             3.  อิสรภาพในการปกครองตนเอง (Autonomy) หมายถึงการตระหนกัว่าตนเองมี
ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์และตดัสินใจดว้ยตนเองและความสามารในการตา้นทานต่อแรง
กดดนัทางสังคม ใหคิ้ดหรือแสดงออกทางใดทางหน่ึง 
             4.  ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบับุคคลอ่ืน (Positive Relation) เป็นการแสดงออก 
อาทิ ความเป็นห่วงอยา่งจริงใจเก่ียวกบัความผาสุกของผูอ่ื้น 
 5.  ความเจริญกา้วหนา้ในตนเอง (Personal Growth) หมายถึง ความเจริญกา้วหนา้
และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของตนเอง ตลอดจนการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ 
 6.  เป้าหมายของชีวิต (Purpose in life) หมายถึง ความเช่ือว่าชีวิตมีเป้าหมายมี
ความหมายบางอยา่งท่ีจะตอ้งอยูเ่พื่อส่ิงนั้น 
 7.  การยอมรับในตวัเอง (Self-acceptance) หมายถึง การประเมินค่าตนเองหรือการ
ด าเนินชีวิตในอดีตท่ีผา่นมาในดา้นบวก 
 8.  ความสามารถในการจัดการตนเองให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม (Environmental 
Mastery) อาทิ เพื่อนร่วมงาน สถานท่ีท างาน เป็นตน้ 
 9.  อิสรภาพในการปกครองตนเอง (Autonomy) หมายถึงการตระหนกัว่าตนเองมี
ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์และตดัสินใจดว้ยตนเองและความสามารถในการตา้นทานต่อ
แรงกดดนัทางสังคม ใหคิ้ดหรือแสดงออกทางใดทางหน่ึง 
 10. ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบับุคคลอ่ืน (Positive Relation) เป็นการแสดงออก 
อาทิ ความเป็นห่วงอยา่งจริงใจเก่ียวกบัความผาสุกของผูอ่ื้น 
 11. ความเจริญกา้วหนา้ในตนเอง (Personal Growth) หมายถึง ความเจริญกา้วหนา้
และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของตนเอง ตลอดจนการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ 
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 12. เป้าหมายของชีวิต (Purpose in Life) หมายถึง ความเช่ือว่าชีวิตมีเป้าหมาย มี
ความหมายบางอยา่งท่ีจะอยูเ่พื่อส่ิงนั้น 

Chiumento (2006) สถาบนัวิจยัและท่ีปรึกษาทางดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
ได้ศึกษาความสุขในการท างานของพนักงานทั้ งแบบประจ าและชั่วคราวในสหราชอาณาจักร 
จ านวน 1,063 คนในปี 2006 พบว่าพนกังานส่วนใหญ่มีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัสูง โดย
พนักงานเหล่าน้ีจะไม่เพียงแต่พฒันาสภาพแวดลอ้มในการท างานเท่านั้น ยงัสามารถช่วยเพิ่มการ
สร้างผลก าไรและรายไดใ้หแ้ก่องคก์รอีกดว้ย นอกจากน้ียงัไดน้ าเสนอปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้าง
ความสุขในการท างานของพนกังานต่อองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ย 10 ปัจจยั ดว้ยกนั คือ 

1.  มิตรภาพท่ีดีและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน (Friendly ,Supportive 
colleagues) 

2.  งานท่ีใหค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน (Enjoyable Work) 
3.  หวัหนา้งานหรือผูบ้งัคบับญัชาในสายงานท่ีดี (Good boss or line manager) 
4.  ความสมดุลระหวา่งงานและชีวิตท่ีดี (Good work/life balance) 
5.  ความหลากหลายของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย (Varied Work)  
6.  มีความเช่ือว่าตนเองสามารถท าบางส่ิงบางอยา่งไดอ้ยา่งคุม้ค่าเกิดประโยชน์

สูงสุด(Belief that we’re doing something worthwhile) 
7.  ความรู้สึกว่าส่ิงท่ีตนไดท้ านั้นน ามาซ่ึงความแตกต่าง(Feeling that what we do 

make a difference) 
8.  การเป็นส่วนหน่ึงของทีมท่ีประสบความส าเร็จ (Being part of successful team) 
9.  การรับรู้คุณค่าของการบรรลุผลส าเร็จร่วมกนั (Recognition  for  our 

achievements) 
10.การแข่งขนัในเร่ืองเงินเดือน (Competitive salary) 
Peter Warr : Warr’s Vitamin Model (1987)  ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการพฒันา

ทรัพยากรบุคคล ได้ศึกษาถึงความสุขในการท างานและอธิบายถึงลกัษณะของส่ิงแวดลอ้ม 10 
ประการท่ีเปรียบเสมือนวิตามินท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลมีความสุขในการท างาน ตามล าดบั 
ดงัน้ี  

1.  โอกาสในการควบคุมหรือบงัคบับญัชา (Opportunity for control) หมายถึง 
โอกาสจากสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีบุคคลสามารถควบคุมการด าเนินการหรือสถานการณ์ต่างๆ
ใหโ้อกาสบุคคลในการตดัสินใจและกระท าการต่างๆในวิธีท่ีเห็นวา่เหมาะสม 
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2.  โอกาสในการใชท้กัษะความสามารถ (Opportunity for skill use) หมายถึง 
ระดบัของสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานท่ีจะขดัขวางหรือใหโ้อกาสในการใชค้วามสามารถและพฒันา
ทกัษะของบุคคล 

3.  เป้าหมายท่ีเกิดจากภายนอก (Externally generated goals) หมายถึง การมีอยู่
หรือการขาดหายไปของเป้าหมายท่ีถูกสร้างจากส่ิงแวดลอ้มในท่ีท างาน ซ่ึงบางคร้ังหมายถึงความ
ตอ้งการงาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบและกฎเกณฑท่ี์จ าเป็น 

4.  ความหลากหลายของงาน (Varity) หมายถึง ความหลากหลายของงานและ
สถานท่ีท างาน ไม่มีการท างานท่ีมีลกัษณะซ ้ าๆและเป็นขอ้ก าหนดของช่วงของงานหรือภาระหนา้ท่ี
ท่ีตอ้งท า 

5.  ความบริสุทธ์ิของส่ิงแวดลอ้ม (Environment clarity) หมายถึง สภาพแวดลอ้ม
ในการท างานในสถานท่ีท างานท่ีสวา่ง ถ่ายเท หรือ มืดทึบ 

6. ความเพียงพอในการใชส้อย (Availability of money) เก่ียวขอ้งกบัรายได ้
เงินเดือนค่าตอบแทน จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายและแหล่งเงินท่ีสามารถหาไดข้องบุคคล 

7.  ความปลอดภยัทางกายภาพ (Physical security) หมายถึง สภาพแวดลอ้มท่ีไม่
เป็นอนัตรายและป้องกนัการคุกคามทางร่างกายจากภายนอก 

8.  โอกาสในการติดต่อกบับุคคลภายนอก (Opportunity for interpersonal contact)  
หมายถึง โอกาสท่ีบุคคลจะติดต่อกบับุคคลอ่ืนในสถานท่ีท างาน 

9.  ต าแหน่งคุณค่าทางสังคม (Value social position) ต าแหน่งภายในโครงสร้าง
ของสงัคมท่ีบุคคลอ่ืนนิยมสรรเสริญ 

10. การอ านวยการการสนบัสนุน (Supportive supervision)  หมายถึง  การไดรั้บ
การอ านวยการการสนบัสนุนต่างๆ ในการท างาน จากผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารจดัการ 

จากแนวคิดขา้งตน้ แสดงให้เห็นถึงตวัแปรส าคญัในการเกิดความสุขในการท างานของ
พนกังาน รวมถึงความสัมพนัธ์ของการรับรู้ถึงคุณค่า และการมีส่วนร่วม ซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นปัจจยัท่ี
สนบัสนุนท าใหเ้กิดความสุขในการท างาน โดยในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิด
ของRyff’s Model of well being, Chiumento และ Warr’s Vitamin Model  เพื่อพิจารณาสรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษาจ านวน 5 ปัจจยั   ไดแ้ก่  ผูน้ า (Leaderships) ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน (Friendships)  ความรักในงาน (Job Inspiration)  ค่านิยมร่วมขององคก์ร (Organization’s 
Share Value) และคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) มาอธิบายถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความสุขในการท างานในการศึกษาคร้ังน้ี 
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2.2 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
รวมศิริ  เมนะโพธิ (2550)ไดศึ้กษาเร่ือง เคร่ืองมือวดัการท างานอย่างมีความสุข 

กรณีศึกษานกัศึกษาภาคพิเศษระดบัปริญญาโทสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จากกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 207 คน โดยใชแ้บบสอบถามวดัความสุขในการท างานแบบ Likert Scale จ านวน 40 ขอ้ 
โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ วดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการท างานอยา่งมีความสุขและระดบัความสุข
ในการท างานท่ีไดรั้บในปัจจุบนั โดยใชก้รอบแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือวดัการท างานอย่างมี
ความสุขซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั 5 ประการดว้ยกนัคือ ผูน้ า (Leaderships) ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน (Friendships)  ความรักในงาน (Job Inspiration)  ค่านิยมร่วมขององคก์ร (Organization’s 
Share Value) และคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) ท่ีมีการวดัระดบัความเช่ือมัน่
ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.95 จากผลการศึกษาพบว่าการสร้างแบบวดัการท างานอยา่งมีความสุขพบว่า
เคร่ืองมือนั้นมีค่าความน่าเช่ือถือสูงทั้ง 2 ส่วนทั้งระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการท างานอย่างมี
ความสุขและจากระดบัความสุขจากการท างานท่ีไดรั้บในปัจจุบนั  นอกจากน้ีในส่วนของระดบั
ความสุขของกลุ่มตวัอย่างพบว่าภาพรวมของระดบัความสุขในการท างานปัจจุบนัของนักศึกษา
ระดบัปริญญาโท ภาคพิเศษ สถาบนัพฒันบณัฑิตบริหารศาสตร์มีระดบัความสุขในการท างานอยูใ่น
ระดบัมาก  

สิริลักษณ์  ภักดีศรี  (2550) ได้ศึกษาเร่ือง ความสุขมวลรวมของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 500 คนโดยไดแ้บ่งมิติของความสุขออกเป็น 4 มิติ 
ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นวฒันธรรม และดา้นธรรมาภิบาล เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยสอบถามระดบัความคิดเห็นและระดบัความ
พอใจท่ีก่อให้เกิดความสุขมวลรวมของประชากรกรุงเทพมหานครตามตวัช้ีวดัความสุขมวลรวม
ประชาชาติ โดยให้ความส าคญัของความสุขมวลรวมทั้ง 4 มิติเท่าๆกนั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าฐานนิยม ค่าเฉล่ีย จากผลการศึกษาพบว่าความสุขมวลรวมของประชากร
ในกรุงเทพมหานคร ด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการพัฒนาท่ีย ั่งยืนและด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมาก และดา้นธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สุกญัญา อนิต๊ะโดด (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร ความตอ้งการมีส่วนร่วมในองคก์ารและความสุขในการท างาน  กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมส่ิงทอในเขตภาคเหนือตอนบน โดยวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล    เชิงพรรณนา และใชส้ถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวน 2 ทาง  ความแปรปรวนทางเดียว และ การหาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สนั โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชมี้จ านวนทั้งส้ิน 223 คน ผลการศึกษาพบว่า พนกังานท่ีมีปัจจยัทาง
ชีวสังคมเฉพาะดา้น รายได ้ขนาด และสถานท่ีตั้งในการท างานต่างกนัมีความสุขในการท างาน
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แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยสถานภาพสมรสและหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั
ไม่มีผลใดๆ ความแตกต่างท่ีพบคือ รายได้ของบุคคล ขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม  มี
ความสัมพนัธ์ในทางตรงกนัขา้มกบัความสุขในการท างาน โดยผูมี้รายไดน้อ้ยจะมีความสุขในการ
ท างานมากกว่าผูร้ายไดสู้ง นอกจากน้ี พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และความมีส่วน
ร่วมในองค์การต่างกันมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกับความสุขในการท างานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

แอนนา  ส าราญ (2550)  ไดศึ้กษาเร่ือง การวดัระดบัความสุขของประชาชนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต   จ  านวน 370 คน โดยไดก้ าหนด
องค์ประกอบดชันีช้ีวดัความสุขมี 6 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ การมีสุขภาวะเศรษฐกิจเป็นธรรมและ
เข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมดี มีระบบนิเวศท่ีสมดุล สังคม
ประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยใชแ้บบสอบถามประชาชน วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพื้นฐานท่ีใชไ้ดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษาพบว่า 
ระดับความสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกมลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ดงันั้นการพฒันาต าบลควรให้ความส าคญันโยบายสาธารณะท่ีเนน้คุณภาพชีวิตของชุมชนให้ตรง
กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชนใหมี้ความสุขอยา่งแทจ้ริง เพื่อเป็นแนวทางในการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 
 


