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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนใน
ตาํรวจภูธรภาค 1 และปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนใน
ตาํรวจภูธรภาค 1 และศึกษาว่าปัจจยัใดหรือตวัแปรใดท่ีมีความสัมพนัธ์หรือมีผลต่อความสุขของ
ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 มากท่ีสุดและรองลงมา โดยไดสุ่้มตวัอยา่งตาํรวจ
ชั้นประทวนท่ีทาํงานอยูใ่นตาํรวจภูธรภาค 1 จาํนวน 400 นาย เก็บขอ้มูลระหว่างเดือนมีนาคมถึง
พฤษภาคม 2554 วิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา ความแตกต่างของร้อยละ 2-test Gamma Correlation 
(G) และ Multiple Regression  
 ผลการศึกษาพบว่า ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 มีระดบัความสุขอยู่
ในระดบัปานกลางคือ ร้อยละ 63.0  

สําหรับปัจจยัหรือตวัแปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้น
ประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 พบว่า ตวัแปรอิสระ 6 ตวั ไดแ้ก่ 1) อายุ 2) ระดบัการศึกษา 3) 
สถานภาพสมรส 4) ชั้นยศ 5) ระยะเวลารับราชการ และ 6) ความพอใจในสภาพทางเศรษฐกิจ ไม่มี
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปตามสมมุติฐานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนตวัแปรอิสระ 9 ตวั ไดแ้ก่ 1) 
หนา้ท่ีการงาน 2) เงินเดือน 3) เงินประจาํตาํแหน่ง 4) หน้ีสิน 5) ความพอใจในครอบครัว 6) ความ
พอใจในงาน 7) ความพอใจในสุขภาพ 8) การเห็นคุณค่าในตนเอง และ 9) ความเคร่งในศาสนา มี
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ และเม่ือวดัดว้ย G พบว่า ตวั
แปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบัความพอใจในชีวิตและความสุข มากกว่า .50 ไดแ้ก่ เงิน
ประจาํตาํแหน่ง (.61)  

ปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์หรือมีผลต่อความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวน
ในตาํรวจภูธรภาค 1 โดยใชส้ถิติ Multiple Regression พบว่า ปัจจยัดา้นศาสนามีความสัมพนัธ์กบั
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ความสุขมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
ปัจจยัดา้นการงาน และปัจจยัดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง ตามลาํดบั ซ่ึงปัจจยัหรือตวัแปรอิสระ
ทั้งหมดสามารถอธิบายความสุขไดถึ้งร้อยละ 35.0 (r2 = .346) 

การวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะว่า หน่วยงานแต่ละแห่งท่ีตาํรวจชั้นประทวนไดส้ังกดัอยูค่วร
จดัอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้มากข้ึนเพื่อจะไดเ้ขา้ใจและสามารถนาํหลกัธรรมทางศาสนามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข เพราะผลการศึกษาคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นศาสนามีส่วน
สาํคญัต่อความสุขของตาํรวจชั้นประทวนอยา่งมากในแง่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าทางจิตใจของตาํรวจท่ีตอ้ง
ทาํหน้าดูแลความสงบเรียบร้อยและความคุม้ครองป้องกนัสังคม และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ
ความสุขของตาํรวจชั้นประทวนท่ีสงักดัตาํรวจภูธรภาค 1 กบัตาํรวจภูธรภาคอ่ืน ๆ ต่อไป 
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This research study aims to study (1) the happiness level of non commissioned 

police officers in Provincial Police Region 1, (2) the relationship between the factors 

(independent variables) and happiness (dependent variable) of non commissioned 

police officers, and (3) which of factors (variables) related to happiness of non 

commissioned police officers mostly and subsequently. Field research is conducted 

from questionnaire of sample groups (400 non commissioned police officers in 

Provincial Police Region 1). Data were collected during March-May, 2011 and were 

analyzed by descriptive statistics, 2-test, Gamma Correlation, and Multiple 

Regression. 

The results of the field research reveal that, the happiness of non commissioned 

police officers in Provincial Police Region 1 is at the medium level (63 %).  

For the relationship between the factors (independent variables) and happiness 

(dependent variable) of non commissioned police officers, it reveals that, the 6 factors 

(independent variables), namely, 1) Age 2) Education 3) Status 4) Position 5) 

Working life and 6) Economic satisfaction, are not correlated with happiness 

(dependent variable). Whereas the 9 factors (independent variables), namely, 1) Work 

2) Salary 3) Position allowance 4) Dept 5) Family satisfaction 6) Job satisfaction 7) 

Health satisfaction 8) Self-appreciation and 9) Religious being, are correlated with 

happiness (dependent variable). Moreover, having been analyzed by Gamma 

Correlation, it reveals that the position-allowance is correlated with happiness at the 

high level (.61.). 
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And having been analyzed by Multiple Regression, it reveals that the most of 

factor (variable) related to happiness is religious factor, and followed by health factor, 

family factor, economic factor, work factor, and self-appreciation factor accordingly. 

In addition, the happiness (dependent variable) can be explained by all factors 

(independent variable) at 35.0 % (r2 = .346). 

These findings suggest that, due to the religious factor mostly relates to non 

commissioned police officers’ happiness. It, because, has been known as the 

policemen’ mental value. Therefore, the police stations in Provincial Police Region 1 

should really cooperate and encourage them to have a function on the moral and 

ethical training. This is to make them to understand and happily to apply the religious 

teachings to use in their life. Moreover, the next study  should be studied on a field 

work of a comparative study between the happiness of non commissioned police 

officers in Provincial Police Region 1 and in the other Provincial Police Regions.  

 

 

 



กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เร่ือง ความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 ฉบบัน้ี
สาํเร็จได ้เน่ืองจากผูศึ้กษาไดรั้บความช่วยเหลือในการใหข้อ้มูล คาํปรึกษา ขอ้แนะนาํ ความคิดเห็น 
และกาํลงัใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูใ้หข้อ้มูลทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือเป็น
อยา่งดี ซ่ึงทาํใหก้ารศึกษาในคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาและอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ของผูศึ้กษา ท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้คาํปรึกษา ขอ้ช้ีแนะ 
ขอ้แนะนาํและขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน ตลอดจนใหก้าํลงัใจ
แก่ผูศึ้กษาในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีตลอดมา และทั้งน้ี ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์
ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย ์ท่ีไดก้รุณาให้คาํแนะนาํ ช้ีแนะ และขอ้คิดเห็นในคร้ังน้ี รวมทั้งกรุณา
พิจารณาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านแห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีไดถ่้ายทอดวิชา
ความรู้ให้แก่ผูศึ้กษาและขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความ
ช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 

สุดทา้ยน้ี ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณ และขอมอบความสาํเร็จทั้งหมดจากการทาํวิทยานิพนธ์
เล่มน้ีแด่ คุณพอ่พิมพ ์คุณแม่หนูจนัทร์ พนัธ์จนัทร์ ผูเ้ป็นบิดามารดา พ่อติน อ่อนทรวง ผูเ้ป็นเสมือน
บิดา อาจารยพ์รหมพิสิฐ พนัธ์จนัทร์ ผูเ้ป็นพี่ชายของผูศึ้กษาท่ีช่วยส่งเสริม สนบัสนุน กระตุน้เตือน
อยู่ตลอดเวลา และเภสัชกรหญิงพชัรีย์  พนัธ์จันทร์ ภรรยาผูเ้ป็นกําลังใจท่ีสําคัญยิ่งจนทาํให้
การศึกษาคร้ังน้ีประสบผลสาํเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ ตลอดถึงอุปัชฌายค์รูบาอาจารยผ์ูมี้พระคุณทุกท่านท่ี
คอยช่วยเหลือสนบัสนุนในทุกๆ ดา้นตลอดมา และผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าวิทยานิพนธ์เล่มน้ีจะ
เป็นประโยชน์สาํหรับผูท่ี้สนใจศึกษาต่อไป 
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บทที ่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคญัของปัญหา 

 
โดยธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้ ย่อมปรารถนาท่ีจะดาํเนินชีวิตอย่างมีความสุขกันทุกคน 

แมว้า่ความสุขท่ีไดรั้บนั้นจะนอ้ยหรือมากก็ตาม แต่ก็ยงัเป็นท่ีตอ้งการของมนุษยอ์ยูเ่สมอ ถา้จะเรียก
ง่ายๆ ก็คือ เป้าหมายท่ีแทจ้ริงในการดาํเนินชีวิตของมนุษยน์ั้นก็คือการไดรั้บความสุขเป็นรางวลั
ตอบแทน ดงันั้น ความสุขจึงเป็นเป้าหมายปลายทางของมนุษยทุ์กคนผูย้งัมีชีวิตอยู่ท่ีหวงัจะไดรั้บ 
ซ่ึงถา้ความสุขท่ีไดรั้บนั้นเจือปนดว้ยส่ิงของอามิสต่างๆ ท่ีเป็นของภายนอก (อามิสสุข) เพื่อให้ตน
ดาํเนินชีวิตอยู่ไดอ้ย่างสุขสบาย ก็จะถือว่าเป็นโลกิยสุข หรือสุขท่ีเก่ียวเน่ืองกบัทางโลก แต่ถา้เป็น
ความสุขท่ีปราศจากอามิสส่ิงของภายนอก (นิรามิสสุข) ท่ีเน้นความสุขท่ีเกิดข้ึนกบัจิตใจภายใน
ลว้นๆ ดว้ยสามารถลด ละ เลิกกิเลสตณัหาต่างๆ ได ้ก็จะถือว่าเป็นโลกุตตรสุข หรือสุขท่ีเหนือจาก
เร่ืองทางโลก 

ดว้ยเหตุผลน้ีเอง จากอดีตจนถึงปัจจุบนั จึงไดมี้การพยายามแสวงหาหรืออธิบายความสุข
ตามความเขา้ใจของตนเองจากนกัคิดทั้งหลาย โดยเร่ิมแรกจะพากนัมองปัญหาเก่ียวกบัความสุขดว้ย
คาํถามไปท่ีว่า How to live a good life  จะมีชีวิตอยูอ่ยา่งมีความสุขไดอ้ยา่งไร  ซ่ึงคาํตอบท่ีไดก้็ต่าง
พากันยอมรับว่าบุคคลไม่สามารถจะอยู่อย่างมีความสุขได้  ถา้หากไม่เขา้ใจโลกท่ีเขามีชีวิตอยู ่ 
ดงันั้น มนุษยท์ั้งหลายจึงไดพ้ากนัต่อสู้กบัปัญหาต่างๆ ดว้ยคิดว่าเม่ือเขา้ใจธรรมชาติของโลกจกัรวาล
แลว้ ก็จะสามารถเขา้ใจถึงวิธีการให้ไดมี้ชีวิตอยา่งมีความสุขได ้  (บุญทนั  ดอกไธสง, 2523: 12)  
นอกจากน้ี ยงัมีนกัวิชาการในหลากหลายสาขาไดพ้ยายามศึกษาถึงประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสุข ไม่ว่าจะเป็น ความหมายท่ีแทจ้ริงของคาํว่าความสุข ความสุขคืออะไร หรือ ปัจจยัต่างๆ ท่ี
ส่งผลกระทบต่อความสุข โดยเร่ิมแรกนั้นจะไดรั้บการศึกษามาจากนกัจิตวิทยาและแพทยใ์นสาขา
จิตเวชก่อน แลว้จึงขยายไปสู่สาขาอ่ืนๆ อยา่งแพร่หลาย  

โดยจากการศึกษาประเด็นเก่ียวกับความสุขในโลกตะวนัตกนั้นพบว่า เงินสามารถซ้ือ
ความสุขได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้ น และการสร้างความสุขดังกล่าวเป็นไปในลักษณะถดถอย  
หมายความว่า จะตอ้งใชเ้งินในจาํนวนท่ีมากข้ึนในการเพิ่มความสุขในอตัราเท่าเดิม และท่ีน่าสนใจ
คือ กลุ่มคนท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีสุดมีความพึงพอใจในชีวิตนอ้ยกว่ากลุ่มคนท่ีร่ํารวยท่ีสุดเพียงเล็กนอ้ย
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เท่านั้น นอกจากน้ีผลการศึกษาในแง่อ่ืนๆ ก็ยงัยืนยนัผลท่ีคลา้ยคลึงกนั (สุวิทย ์ เมษินทรีย,์ 2550: 
37-38) 
 ดงันั้น จะเห็นไดว้่า ทรัพยสิ์น วตัถุส่ิงของ หรือเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัต่างๆ ก็
ไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะสามารถทาํให้มนุษย์ได้รับความสุขกันทุกคนเสมอไป จากการสรุป
หนงัสือ  The Progress Paradox (กา้วหนา้แต่ไร้สุข) ของ ไสว บุญมา และนภาพร ลิมป์นิยากร 
(2550) สรุปในเร่ือง กา้วหนา้ ไวว้า่  
 

ไม่ใช่เฉพาะชาวอเมริกนัและชาวตะวนัตกเท่านั้นท่ีมีชีวิตท่ีดีข้ึน ผูท่ี้อยู่ในส่วน
อ่ืนของโลกก็มีชีวิตท่ีดีข้ึนดว้ย เพราะเศรษฐกิจโลกโดยรวมก็ดีข้ึน อนัเป็นผล
ของการเปิดเสรีทางการคา้และการปกครองแบบประชาธิปไตย ขอ้มูลบ่งว่าโดย
เฉล่ียของคนในประเทศกาํลงัพฒันาในปี ค. ศ. 1975 มีรายได ้2,125 เหรียญต่อปี
ซ่ึงเพิ่มข้ึนเป็น 4,000 เหรียญในปัจจุบนั จาํนวนชนชั้นกลางในประเทศกาํลงั
พฒันาเพิ่มจาก 1.6 พนัล้านคนในปีนั้ นเป็น 3.5 พนัล้านคนในปัจจุบัน และ
ประชากรโลกท่ีอ่านออกเขียนไดเ้พิ่มข้ึนจากร้อยละ 47 ในปี ค. ศ. 1970 เป็นร้อยละ 
73 ในปัจจุบนั 
 
และในเร่ือง แต่วา่ไร้สุข ไวด้งัต่อไปน้ี 
 
 ถึงแมว้่าสถิติทุกอยา่งจะบ่งบอกว่า ในปัจจุบนัชีวิตความเป็นอยูข่องคนอเมริกนั
ดีข้ึน  แต่การสาํรวจเม่ือปี ค. ศ. 1996 พบว่าร้อยละ 50 ของพวกเขากลบัคิดว่ายคุ
สมยัของพอ่แม่ดีกวา่ และกวา่ร้อยละ 60 คิดวา่อนาคตของประเทศจะแยไ่ปกว่าน้ี
อีก มีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้นท่ีคิดว่าประเทศดีข้ึน ฉะนั้น มนัคงตอ้งมีอะไรสัก
อย่างผิดปกติแน่ ไม่เช่นนั้นแลว้ผลสํารวจคงไม่ออกมาเช่นน้ี  ผูเ้ขียนคาดว่า
สาเหตุแรกน่าจะมาจากความคาดหวัง  เพราะกว่าศตวรรษหน่ึงมาแล้วท่ี
ชาวตะวนัตกถูกครอบงาํดว้ยความคิดท่ีว่าตวัเองตอ้งมีทุกอย่างมากกว่าคนรุ่น
ก่อน ส่งผลให้ส่ิงต่างๆ มากมายท่ีคนรุ่นปัจจุบนัมีอยูไ่ม่สามารถทาํให้พวกเขามี
ความสุขได ้ซํ้ าร้ายยงันาํความรู้สึกหดหู่มาให้ดว้ย  เน่ืองจากพวกเขาไม่สามารถ
คาดว่าจะมีอะไรเพิ่มไดอี้กในปีต่อๆ ไป นอกจากนั้นพวกเขายงักลวัว่าเศรษฐกิจ
จะล่มสลาย ความมีอิสรภาพจะถูกคุกคาม ทรัพยากรจะหมดไป ชีวิตความเป็นอยู่
จะไม่ดีกวา่ท่ีเป็นอยู ่ ผูเ้ขียนคาดว่าความคิดท่ีขดัแยง้กบัขอ้มูลน้ีน่าจะมีสาเหตุมา
จากการปฏิเสธความอุดมสมบูรณ์ (Abundance Denial)  
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สาํหรับประเทศไทยนั้น คร้ังหน่ึงทางภาครัฐก็ไดด้าํเนินแผนพฒันาประเทศอยา่งผิดพลาด 
โดยมุ่งหวงัจะพฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านทดัเทียมกับประเทศอ่ืน แต่
ขณะเดียวกันกลบัไม่ได้พฒันาประชากรให้มีประสิทธิภาพไปด้วย ถึงขนาดมีการส่งสาส์นถึง
ประชุมสงฆใ์ห้งดการสอนเร่ืองสันโดษ เพราะจะเป็นการขดัขวางต่อนโยบายการพฒันาประเทศ
ของทางภาครัฐ (พระธรรมปิฏก, 2543: 24-25) และแมว้่าประเทศจะพฒันาไดต้ามแผน แต่สังคม
กลบัมีปัญหาต่างๆ มากมาย ประชาชนมีจิตใจท่ีอ่อนแอ ไม่มัน่คง ไร้พลงัและเตม็ไปดว้ยกิเลสตณัหา
มากมาย ดงัท่ีนกัปรัชญาสังคมอย่าง คาร์ล มาร์กซ์ เคยกล่าวไวอ้ย่างน่าฟังว่า เม่ือค่าของความเป็น
มนุษย์สูญหายไปชีวิตก็ย่อมไร้ค่าไปด้วย ยิ่งมีว ัตถุมาก ชีวิตก็ย่อมแปลกแยก มากข้ึน…นัก
เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมไดน้าํเอาทรัพยส์มบติัและความมัง่คัง่มาใหเ้รา แต่ขณะเดียวกนั ก็เอาชีวิตและ
มนุษยธรรมไปจากเราดว้ย (ปรีชา เป่ียมพงศส์านต,์ 2541: 4) 

อย่างไรก็ตาม ต่อมาทางภาครัฐก็ได้หันกลับมาให้ความสําคญักับการพฒันาคุณภาพ
ประชากรไปพร้อมกับการพฒันาประเทศในด้านอ่ืนๆ โดยในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ไดห้นัมาเนน้ใหม้นุษย ์เป็นศูนยก์ลาง เพื่อความสุขท่ีย ัง่ยนืของประชาชนต่อไป  
นอกจากน้ี ทางภาครัฐก็ไดร่้วมกนัรณรงคแ์นวคิดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํริ ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนไดมี้สภาพความเป็นอยู่ท่ี พออยู่-พอกิน พอเพียง-และพอดี มี
ชีวิตจิตใจท่ีเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงาํดว้ยอบายมุข มีชีวิตท่ีสว่าง สงบ สมถะ ตามอตัภาพ เนน้เร่ือง
จิตวิญญาณมากกวา่วตัถุ (มนูญ มุกขป์ระดิษฐ,์ 2545: 88)  ดงัความตอนหน่ึงในพระราชกระแสท่ีวา่ 

 
คาํว่าพอเพียงมีความหมายกวา้งขวางกว่าความสามารถในการพ่ึงตนเอง หรือ
ความสามารถในการยนือยูบ่นขาของตวัเอง เพราะความพอเพียงหมายถึง การท่ีมี
ความพอ คือมีความโลภนอ้ย เม่ือโลภนอ้ยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอ้ย ถา้ประเทศใด
มีความคิดน้ี  มีความคิดว่าทาํอะไรตอ้งพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ 
ซ่ือตรง ไม่โลภ อย่างมากคนเรา ก็อาจเป็นสุขพอเพียงน้ี อาจจะมีมาก อาจจะมี
ของหรูหราบ้างก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอ่ืน (พระราชดํารัส
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา
ดุสิตาลยั พระราชวงัดุสิต, 4 ธนัวาคม 2541)  
 
และผลจากการดาํเนินตามแผนพฒันาฯ ดงักล่าวก็ไดท้าํให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตวั

สูงถึงร้อยละ 6.9 และร้อยละ 6.1 ในปี 2546 และ 2547 ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีรัฐบาลไดส้ร้างโอกาส
ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้ายข้ึนก่อใหเ้กิดการกระจายเมด็เงินลงทุน ตลอดจนการ
สร้างงานและรายไดใ้นระดบัรากหญา้ 
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แต่อยา่งไรก็ตาม ช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมใน พ. ศ. 2553 ประเทศไทยก็ได้
เขา้สู่วิกฤตอีกคร้ัง โดยประสบกบัปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง เกิดจลาจลข้ึนภายในเมืองหลวง 
ทาํใหค้วามมัน่คง ความสุขและความปลอดภยัในชีวิตทรัพยสิ์นของประชาชนมีนอ้ยลง และจากการ
สาํรวจของสถาบนัเศรษฐศาสตร์และสนัติภาพของโลก ประจาํปี พ. ศ. 2555 ล่าสุด ซ่ึงไดจ้ดัทาํดชันี
ความสงบสุขโลก หรือ Global Peace Index (GPI) โดยสาํรวจ 158 ประเทศ พบว่า ประเทศท่ีมี
ความสุขท่ีสุดไดแ้ก่ ไอซ์แลนด ์อนัดบั 2 ร่วมไดแ้ก่ เดนมาร์กและนิวซีแลนด ์ อนัดบั 4 แคนนาดา 
และอนัดบั 5 ญ่ีปุ่น สาํหรับประเทศไทยนั้นไดอ้นัดบัท่ี 126 ตํ่ากว่าประเทศกลุ่มอาเซียนดว้ยกนัคือ 
มาเลเซีย (20) สิงคโปร์ (23) เวียดนาม (34) ลาว (37) อินโดนีเซีย (63) และกมัพชูา (108) ซ่ึงดีกว่า
ฟิลิปปินส์ (133) และพม่า (139) เท่านั้น (Vision of Humanity, 2012)  

จากการสาํรวจดงักล่าว ช้ีให้เห็นว่า ชาวไทยยงัมีความสุขท่ีตํ่ากว่าประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจาก
เกิดปัญหาต่างๆ รอบดา้น ซ่ึงก็รวมถึงเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของประชากรชาวไทย
ดว้ย ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสุขของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจ ผูซ่ึ้งไดมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมือง ปัญหา
ความรุนแรง และปัญหาอาชญกรรม เป็นตน้ ในฐานะท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยของ
สงัคม และจากเสียงสะทอ้นของประชาชนต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจก็มีทั้งในแง่บวก
และแง่ลบ เม่ือเป็นเช่นน้ี ความสุขของเจา้หนา้ท่ีตาํรวจจึงถือเป็นส่ิงท่ีสาํคญัและน่าศึกษาอยา่งยิง่  

ฉะนั้น จากสภาพปัญหาดงักล่าวน้ี ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกท่ีจะทาํการวิจยัเร่ือง “ความสุขของ
ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1” โดยสาเหตุท่ีเลือกศึกษาวิจยัเฉพาะเจา้หน้าท่ี
ตาํรวจชั้นประทวน ก็เพราะว่าเจา้หนา้ท่ีตาํรวจชั้นประทวนนั้นจะปฏิบติัหนา้ท่ีทุกอย่างตามคาํสั่ง
ของผูบ้งัคบับญัชาและเขา้ถึงใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงความสุขท่ีศึกษานั้นจะเก่ียวขอ้งใน 6 
ดา้น คือ ครอบครัว งาน เศรษฐกิจ สุขภาพ การเห็นคุณค่าในตวัเอง และศาสนา ซ่ึงทั้ง 6 ดา้นน้ีถือว่า
ครอบคลุมความสุขท่ีจะพึงมีในการใชชี้วิตประจาํวนัโดยภาพรวมได ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะ
ทราบว่า ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนมีความสุขมากนอ้ยเพียงไร พร้อมกนัน้ีความสุขแต่ละขอ้มี
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม่อย่างไร ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรับปรุงระบบหรือระเบียบต่างๆ เพื่อเอ้ืออาํนวยต่อขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนใหมี้ความสุข
มากข้ึนอนัจะเป็นผลดีต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสงัคมสืบต่อไป 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
  

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1” น้ีมี
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
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1)  เพื่อศึกษาระดบัความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 
2)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวน

ในตาํรวจภูธรภาค 1 
3)   เพื่อศึกษาวา่ปัจจยัใดหรือตวัแปรใดท่ีมีความสัมพนัธ์หรือมีผลต่อความสุขของ

ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 มากท่ีสุด และรองลงมา    
 
 
 
 



 
บทที ่2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาเร่ือง ความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 นั้น ผูว้ิจยั

ไดศึ้กษาแนวคิด และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาดงัน้ี 
2.1  ความหมายของความสุข 
2.2  ความสุขในทศันของพระพทุธศาสนา 
2.3  ตวัแบบ กรอบแนวคิดและทฤษฏีท่ีวา่ดว้ยความสุข 
2.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

2.1  ความหมายของความสุข 
  

สําหรับความหมายของความสุขนั้ นจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกับความสุขพบว่าได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไวม้ากมายหลายประการด้วยกัน 
ดงัต่อไปน้ี 

 
2.1.1  ความสุขในความหมายของนักวชิาการต่างประเทศ 
The Oxford English Dictionary ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า Happy ว่ามีรากศพัทม์าจากคาํ

ว่า Happen, Happenstance คือ สถานะ หรือภาวะ (Being) ท่ีเกิดข้ึน หรือไดม้าโดยโอกาส (Luck) 
และ Dictionary เกือบทั้งหมดให้นิยามว่า คือ สภาวะของการอยู่ดี (Well-Being) และพึงพอใจ 
(Contentment) 

Mill (1970: 9) ไดอ้ธิบายว่า ความสุข หมายถึง ความร่ืนรมยแ์ละความปราศจากความ
เจบ็ปวด ส่วนความทุกข ์(Unhappiness) คือ ความเจบ็ปวด และภาวะไร้ความพึงพอใจ ดงัคาํพดูท่ีให้
ไวใ้นงานเขียนของเขาท่ีวา่ ลทัธิท่ียอมรับ ‘ประโยชน์’ หรือ ‘หลกัมหสุข’ เป็นรากฐานของศีลธรรม 
ถือว่าการกระทาํท่ีถูก ไดแ้ก่ การกระทาํท่ีมีแนวโนม้จะก่อให้เกิดความสุข สุขในท่ีน้ีหมายถึงความ
ร่ืนรมย ์และการปราศจากความเจบ็ปวด อสุข หมายถึง ความเจบ็ปวดและภาวะไร้ความร่ืนรมย ์
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Layard (2005: 12, 223) กล่าวว่า ความสุขหมายถึง ความรู้สึกดี มีความสนุกสนานในชีวิต   
ตอ้งใหค้วามรู้สึกนั้นยงัคงอยู ่พร้อมกนันั้นเขาไดก้ล่าวถึงความจริง 12 ขอ้ของความสุข คือ 

1)  ความสุขเป็นประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมและสามารถวดัไดด้ว้ยวิธีการต่างๆ 
เช่น การสอบถาม การวดักระแสคล่ืนไฟฟ้าในสมอง เป็นตน้ นอกจากนั้นความสุขคือส่ิงท่ีผกผนั
โดยตรงกบัความทุกขเ์ม่ือความสุขมากข้ึนความทุกขล์ดลง 

2)  การแสวงหาความสุขเป็นธรรมชาติของคน โดยคนจะหาวิธีสร้างความสุขโดย
เปรียบเทียบตน้ทุนและผลท่ีจะไดรั้บจากวิธีต่างๆ 

3)  สังคมท่ีดีท่ีสุดคือสังคมท่ีมีความสุขมากท่ีสุด ดงันั้นนโยบายสาธารณะควรมี
เป้าหมายเพื่อสร้างความสุขและลดความทุกขใ์หม้ากท่ีสุด 

4)  สงัคมจะไม่มีความสุขเพิ่มข้ึนยกเวน้คนในสังคมมีเป้าหมายร่วมกนัว่าตอ้งการ
ให้สังคมมีความสุขเพิ่มข้ึน เน่ืองจากความสุขของคนข้ึนกบัพฤติกรรมของผูอ่ื้น ถา้ทุกคนยอมรับ
เป้าหมายของความสุขในสงัคม จึงจะสามารถร่วมกนัจดัระบบของสงัคมใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะ
ข้ึนได ้

5)  คนเป็นสัตว์สังคม  การมีเพื่อน  มีครอบครัว  มีงานทํา  เ ป็นความสุขท่ี
นอกเหนือจากเร่ืองเงิน ดงันั้น ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลไม่ใช่เพียงกระบวนการสู่เป้าหมายแต่เป็น
ส่ิงท่ีสร้างความสุขของคนดว้ย 

6)  คนตอ้งการไวใ้จผูอ่ื้น ความสุขของสังคมโดยเปรียบเทียบระหว่างสังคมต่างๆ 
สามารถวดัไดโ้ดยเคร่ืองช้ี 6 ตวั ไดแ้ก่ 1) สดัส่วนประชากรท่ีเห็นวา่สามารถไวใ้จคนอ่ืนในสงัคมได ้
2) สดัส่วนประชากรท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่ม/องคก์ารต่างๆ ท่ีรวมตวักนั 3) อตัราการหยา่ร้าง 4) อตัรา
การว่างงาน 5) คุณภาพของรัฐบาล 6) ความเช่ือถือในศาสนา นโยบายท่ีสามารถส่งเสริมความไวใ้จ
ใหเ้กิดข้ึนในสังคมจึงเป็นส่ิงสาํคญัมาก นโยบายดงักล่าวไดแ้ก่ การใหก้ารศึกษาดา้นจริยธรรม การ
สร้างครอบครัว ชุมชนและท่ีทาํงานท่ีอบอุ่นมัน่คง 
  นอกจากนั้นตอ้งคาํนึงถึงผลดีและผลเสียของการปรับสภาพการทาํงานให้มีความ
ยดืหยุน่และเปล่ียนแปลง (Flexibility and Change) เทียบกบัความคงท่ีและแน่นอน (Inflexibility 
and Predictability) ใหดี้ โดยเฉพาะการนาํมาใชก้บัภาครัฐ เน่ืองจากคนจะมีความสุขและความภูมิใจ
ในงานของตนและการช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นแรงจูงใจท่ีสําคญัในการทาํงาน (Satisfaction of 
Professional Norm) การตั้งเป้าหมายและดึงดูดใจใหท้าํงานโดย Pay for Performance อาจทาํให้
แรงจูงใจเดิมลดลงและอาจไม่ใช่วิธีท่ีดีท่ีสุดของการเพ่ิมปฏิรูปภาครัฐ 

7)  คนมีความยดึติดกบัสถานภาพปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงต่างๆ ตอ้งคาํนึงว่าคน
มีความทุกขก์บัส่ิงท่ีสูญเสียไปมากกว่าดีใจกบัส่ิงท่ีไดม้าใหม่ นอกจากนั้นคนชอบสภาพแวดลอ้มท่ี
คุน้เคย ดงันั้น การเคล่ือนยา้ยแรงงานและถ่ินฐานอาจทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพของประเทศมากข้ึนแต่
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คนมีความสุขนอ้ยลง เพราะขอ้เท็จจริงบ่งช้ีว่าความปลอดภยัในสังคมและสุขภาพจิตจะดอ้ยลงใน
สภาพสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูง 

8)  คนใส่ใจกบัสถานะทางสังคมอยา่งยิง่ คนมีธรรมชาติท่ีตอ้งการจะดีกว่าคนอ่ืน  
น่ีคือสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้สังคมไม่ไดมี้ความสุขเพิ่มข้ึนถึงแมจ้ะมีความกา้วหน้าในการพฒันาไป
มาก เม่ือมีคนรู้สึกดีข้ึนจะมีคนอ่ืนท่ีรู้สึกแย่ลงโดยเปรียบเทียบ การท่ีคนทาํงานเพิ่มข้ึนมีรายได้
เพิ่มข้ึนกท็าํใหค้นอ่ืนมีความทุกขม์ากข้ึน นโยบายสาํคญัท่ีจะช่วยลดปัญหาน้ีมี 2 เร่ือง คือ 1) ภาษีจะ
ช่วยบรรเทาการแข่งขนัอยา่งไม่หยดุหยอ่น (rat race) ได ้และอาจเป็นส่ิงท่ีดีท่ีคนจะลดการทาํงานลง
บา้ง ถา้สังคมโดยรวมจะมีความสุขมากข้ึน 2) การศึกษาจาํเป็นตอ้งสอนเยาวชนให้มีค่านิยมท่ี
ถูกตอ้งในเร่ืองของสถานะทางสงัคมและปลูกฝังใหมี้ความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น 

9)  คนมีการปรับตวักบัส่ิงใหม่อยู่เสมอ เม่ือไดส่ิ้งท่ีดีข้ึนแลว้ระยะหน่ึงก็จะรู้สึก
เคยชิน ดงันั้น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงไม่ทาํให้คนรู้สึกมีความสุขยาวนาน รายไดใ้นปี
ต่อไปจะตอ้งเพ่ิมข้ึนมากกวา่ท่ีเคยไดรั้บคนจึงจะรู้สึกมีความสุข คนจึงเสพติดการหาเงินเช่นเดียวกบั
เสพติดบุหร่ี ภาษีเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถลดพฤติกรรมทาํงานหนกัจนเกินไป ท่ีเป็นผลเสียระยะยาว
ต่อความสุขของบุคคลลงได ้

10)  คนยิ่งรวยยิ่งมีความสุขกับเงินน้อยลง เงินจาํนวนเท่ากันจะสร้างความสุข
ให้กบัคนจนไดม้ากกว่าคนรวย ดงันั้น นโยบายลดช่องว่างของรายไดร้ะหว่างชนชั้นในสังคม และ
ระหวา่งประเทศร่ํารวยกบัประเทศยากจน จะช่วยเพิ่มความสุขของสงัคมโดยรวม 

11)  ความสุขข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายในของบุคคลมากพอกบัปัจจยัภายนอก ระบบ
การศึกษาควรมุ่งเพิ่มปัจจยับวกภายในตวัคนและการฝึกจิต เช่น การนัง่สมาธิ เป็นตน้ จะช่วยใหค้น
สามารถต่อตา้นความทุกขแ์ละเพิ่มความสุขได ้

12)  นโยบายสาธารณะมีผลต่อการลดความทุกข์ได้ง่ายกว่าการสร้างความสุข 
เน่ืองจากสาเหตุของความทุกขแ์ละการขจดัทุกขม์นัเห็นไดง่้ายกวา่ นโยบายสาธารณะจึงควรมุ่งไปท่ี
กลุ่มคนท่ีมีความทุกขใ์นสงัคม 

Webster’s New Collegiate Dictionary (1979) ให้ความหมายของคาํว่า ความสุข ไว ้3 
ความหมาย คือ 1) ความมัง่คัง่ (Prosperity) เป็นสภาวะของการประสบความสาํเร็จในชีวิตหรือการ
เติบโตงอกงามโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทางความเป็นอยูท่างเศรษฐกิจ 2) สภาวะท่ีความเป็นอยูท่ี่ดีและ
มีความสาํราญใจ ซ่ึงความสาํราญใจน้ีแสดงออกไดส้องลกัษณะ คือ ความปีติร่าเริง (Joy) และความ
ปีติยนิดี (Delight) 3) ความอุดมสมบูรณ์ (Felicity) และความพร้อม ความเตม็ใจ (Aptness) ซ่ึงในคาํ
ขยายความของคาํวา่ Felicity น้ีมี 4 ความหมาย คือ  
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1)  ภาวะของการมีความสุขโดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสุขอยา่งลน้เหลือ  
2)  ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความสุข  
3)   พฤติกรรมท่ีมีแต่ความร่ืนรมยห์รือมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นศิลปะและภาษา 
4)  การแสดงออกซ่ึงความปีติยนิดี   

ส่วนคาํขยายความของความชอบ (Aptness) นั้นมี ความหมาย คือ 1) มีคุณภาพท่ีพอเหมาะ
พอดีอยา่งไม่ปกติ 2) (ก) มีแนวโนม้ (ข) ไม่เป็นปกติ 3) สมดงัท่ีตั้งใจ และ 4) ชาญฉลาดฉบัไวและ
ตอบสนอง 

Gandhi (2010) ไดใ้หค้วามหมายของความสุข (Happiness) ว่า ความสุขนั้นเกิดข้ึนเม่ือจาก
ความกลมกลืนกนัของส่ิงท่ีคิด การพดูและส่ิงท่ีปฏิบติั Happiness is when what you think, what 
you say, and what you do are in harmony 

Donnelly (2002: 1-2) ไดอ้ธิบายว่า ความสุข หมายถึง ความรู้สึกซ่ึงอยูภ่ายในจิตใจท่ีเกิด
จากประสบการณ์และความคิดท่ีเป็นบวกเป็นอารมณ์ท่ีไม่สามารถแสดงออกมาให้เห็นไดโ้ดยตรง 
แต่จะแสดงออกโดยพฤติกรรมท่ีสามารถบ่งบอกถึงความสุขได ้นอกจากน้ีความสุขยงัหมายถึง 
ความพอใจเม่ือประสบกบัการบรรลุถึงผลสําเร็จบางประการ หรือบรรลุถึงความตอ้งการ ความ
ปรารถนา ความสุขเกิดจาก ความรู้สึกอนัเกิดจากเหตุหรือส่ิงๆ หน่ึง ความกระตือรือร้นท่ียดึถือหรือ
ความตอ้งการเป็นผลสําเร็จ ความสุขเกิดข้ึนในจิตใจ ความสุขทั้งหมดเป็นความรู้สึกท่ีอยู่ท่ีหัวใจ
และความพอใจ 

Aristotle (อา้งถึงใน ดวงพร หิรัญรัตน์, 2543) ไดอ้ธิบายว่า ความสุข หมายถึง ความสุขเป็น
ความดีอยา่งสมบูรณ์แบบ (Summum bonum) เป็นความดีสูงสุด (Supreme good) มนุษยเ์ราทาํทุกส่ิง
ก็เพื่อส่ิงสุดทา้ยส่ิงน้ี คือ ความสุข และความสุขคือกิจกรรมของจิตท่ีสอดคลอ้งกบัความดีงาม เป็น
ความรู้สึกท่ีดี เรียกวา่ สุขภาวะ (Well being) ซ่ึงเป็นการนิยามความสุขในแง่ของมาตรฐาน 
 Arggle & Martin (อา้งถึงใน ดวงพร หิรัญรัตน์, 2543) ไดอ้ธิบายว่า ความสุข หมายถึง เป็น
การประเมินของบุคคลในขณะนั้นว่ามีความพึงพอใจในชีวิต มีความรู้สึกทางบวก เช่น มีความเบิก
บานใจ มีความยินดี มีอารมณ์ดีและการไม่มีความรู้สึกทางลบในขณะนั้น เช่น ความซึมเศร้าและ
ความวิตกกงัวล 

Brenner (อา้งถึงใน ดวงพร หิรัญรัตน์, 2543) ไดอ้ธิบายว่า ความสุข หมายถึง การประเมิน
ทั้งหมดของคุณภาพชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์เขาเลือกเอง 

Bradburn (อา้งถึงใน ดวงพร หิรัญรัตน์, 2543) ไดอ้ธิบายว่า ความสุข หมายถึง ผลของ
ความรู้สึกทางบวกและการไม่มีความรู้สึกทางลบ นั่นคือบุคคลมีความรู้สึกท่ีดีมากตลอดช่วงชีวิต 
บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะมีอารมณ์เช่นนั้น เป็นการเน้นอารมณ์ท่ีเป็นสุข ซ่ึงในความหมายน้ี เป็น
ความหมายท่ีใกลเ้คียงกบัความหมายท่ีใชพ้ดูคุยกนัในชีวิตประจาํวนั 
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 Glatzer (อา้งถึงใน ดวงพร หิรัญรัตน์, 2543) ไดอ้ธิบายว่า ความสุข หมายถึง เร่ืองเก่ียวกบั
ปรัชญาท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดบวกกบัดา้นสงัคมศาสตร์ เป็นเร่ืองของสุขภาวะเชิงอตัวิสัย (Subjective Well-
Being) และคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

Aurelius (อา้งถึงใน ดวงพร หิรัญรัตน์, 2543) ไดอ้ธิบายว่า ความสุข หมายถึง เม่ือบุคคล
บอกวา่มีความสุขนั้น หมายถึง เขามีชีวิตท่ีมีความสุข ชีวิตในท่ีน้ีหมายถึง ตวัเขาทั้งหมดในขณะนั้น
ท่ีมีความสุข 

 Waterman (อา้งถึงใน ดวงพร หิรัญรัตน์, 2543) ไดอ้ธิบายว่า ความสุข หมายถึง ความสุข
เป็นทั้งผลและตวัเร่งความงอกงามทางจิตใจ (growth) กล่าวคือ ความสุขเป็นทฤษฏีท่ีว่าดว้ยการให้
บุคคลไดต้ระหนกัในตน และมีชีวิตอยา่งสอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์เขาเลือกเอง 

โดยสรุปแล้ว ความสุขในความหมายและทัศนะของนักวิชาการต่างประเทศ คือ การ
แสวงหาส่ิงท่ีร่ืนรมย ์ส่ิงท่ีดีท่ีสุด กิจกรรมท่ีทาํให้ชีวิตเป็นไปในทางบวก สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ท่ี
ตนเองเลือก  ปราศจากความรู้สึกในทางลบ 

 
2.1.2  ความสุขในความหมายและทศันะของนักวชิาการชาวไทย 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ให้ความหมายของคาํว่า ความสุข ไวว้่า 

ความสุข คือ ความสบายกาย สบายใจ   
พระเทพเวที (2536: 99) ไดอ้ธิบายว่า ความสุข หมายถึง สภาพท่ีทนไดง่้าย ตรงขา้มกบั

ความทุกข์ ซ่ึงหมายถึง สภาพท่ีทนได้ยาก เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดข้ึนและความดับสลาย 
เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามเหตุปัจจยัท่ีไม่ข้ึนต่อตวัมนัเอง 

หลวงวิจิตรวาทการ (2541: 25)  ไดก้ล่าวถึงความสุขว่า คือความภูมิใจในเบ้ืองหลงัและ
ความมีความหวงัในเบ้ืองหนา้ ซ่ึงหมายความว่า คนท่ีมีอดีตท่ีผา่นมาท่ีดี เคยสร้างแต่คุณงามความดี 
มีความเมตตา มีความกรุณา เอ้ือเฟ้ือ เก้ือกูล ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์ปกป้องคุม้ครองผูด้อ้ยกว่า เม่ือ
มาถึงปัจจุบนั เม่ือหวนคิดถึงอดีตเม่ือใดก็มีความภูมิใจในตวัเอง จิตใจก็เบิกบาน ส่วนความมี
ความหวงัในเบ้ืองหน้าของคนในท่ีน้ีหมายถึงว่า ในปัจจุบนับุคคลท่ีมีอดีตท่ีน่าภูมิใจ มีหน้าท่ีการ
งานมั่นคงและหากคิดมองเหตุการณ์ไปในภายภาคหน้า  หน้าท่ีการงานก็มองเห็นความ
เจริญกา้วหน้าในอนาคต มีโอกาสไดเ้ล่ือนยศ เล่ือนขั้น เล่ือนตาํแหน่ง มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองใน
ชีวิต ชีวิตเช่นน้ียอ่มมีความสุข   

ประเวศ วะสี (2547) ไดก้ล่าวปาฐกถาในการสัมมนานานาชาติว่าดว้ยความสุขมวลรวม
แห่งชาติ  ไวว้า่ 

1)  ความสุขทางกาย รวมถึง สุขภาพอนามยั ความพอเพียงทางเศรษฐกิจ และ
ระบบนิเวศท่ีดี 



11 

2)  ความสุขทางจิตใจ รวมถึงการมีความเครียดนอ้ย ความมีสติ และสุขภาพจิตท่ีดี 
3)  ความสุขทางสงัคม รวมถึงการอยูร่่วมกนัดว้ยดี ทั้งในครอบครัว ในชุมชน และ

ในสงัคม รวมถึงการพฒันาดา้นวฒันธรรมและสันติภาพ 
4)  ความสุขทางจิตวิญญาณ  รวมถึงเมตตา  สัมมาทิฏฐิและการเอาตนเป็น

ศูนยก์ลางใหน้อ้ย 
เจษณี สุขจิรัตติการ (2547) ไดก้ล่าวว่า ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National 

Happiness) ใชใ้นประเทศภูฏาน ในปี 2517 โดยพระราชดาํริและพระราชปณิธานของพระราชาธิบดี 
Jigme Singye Wangchuk คือ Gross National Happiness is more importance than Gross National 
Product ซ่ึงน่าจะเทียบเคียงไดก้บัพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูข่องไทย
ท่ีว่า เราจะปกครองแผน่ดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ซ่ึง Gross National 
Happiness มีแนวทางการปฏิบติัท่ีสาํคญั 4 ประการคือ 

1) การพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมอยา่งย ัง่ยนื เท่าเทียม และพึ่งพาตนเองได ้ 
2) การอนุรักษดู์แลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3) การรักษาส่งเสริมคุณค่าทางวฒันธรรม 
4) การบริหารการจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

สมหวงั วิทยาปัญญานนท ์(2544: 1-2) ไดอ้ธิบายว่า ความสุข หมายถึง สภาวะของ
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีความรู้สึกดงัต่อไปน้ี ความรู้สึกสะดวกสบาย เป็นความรู้สึกท่ีไม่ยุ่งยาก
หรือไม่ตอ้งอดทน สภาวะท่ีระดบัความทุกขท่ี์ลดลงความรู้สึกพึงพอใจเม่ือความตอ้งการหรือความ
อยากไดรั้บการตอบสนอง ความรู้สึกใจสงบไม่วุ่นวาย ความรู้สึกดีข้ึน ภาวะความรู้สึกสบายท่ีสาร
ในร่างกายไดถู้กกระตุน้ใหห้ลัง่ออกมาจนเกิดอาการปิติยนิดี 

สุริยญั ชูช่วย (2545) ไดค้น้หาการแสวงหาความสุขและคุณค่าของชีวิตตามคาํสอนศาสนา 
และสามารถสรุปไดค้วามหมายของ  ความสุข ท่ีต่างกนั ดงัน้ี 

1) ศาสนาพุทธ ความสุข คือ การดาํเนินชีวิตอยา่งมีสติรู้เท่าทนัความคิดของตนท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

2) ศาสนาคริสต์ ความสุข คือ การดาํเนินชีวิตท่ีมีความรักต่อพระเจา้และเพื่อน
มนุษยท่ี์ก่อใหเ้กิดสนัติภาพ 

3) ศาสนาอิสลาม ความสุข คือ การดาํเนินชีวิตดว้ยการทาํความดีท่ีมีหลกัศรัทธา 
และหลกัการปฏิบติัต่อพระเป็นเจา้ท่ีก่อใหเ้กิดสนัติสุข 
 โดยสรุปแลว้อาจกล่าวไดว้่า ความสุข คือ ความสมบูรณ์ของคุณภาพชีวิตท่ีทุกชีวิตตอ้งการ
แสวงหา นอกจากน้ีแลว้ความสุขจาํเป็นตอ้งประกอบไปดว้ยความดีงามถึงจะนบัไดว้่า เป็นความสุข
ท่ีสมบูรณ์แบบ  
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2.2  ความสุขในทศันะของพระพทุธศาสนา 
 
ความสุข เป็นคาํมาจากภาษาบาลี คาํว่า สุข ํแยกออกจากคาํว่า สุ+ขม สุ เป็นคาํอุปสรรค 

แปลว่า ดี งาม หรือ ง่าย ส่วนคาํว่า ขม ธาตุนั้น แปลว่า อดทน หรือข่ม เม่ือนาํคาํสองคาํมาสนธิกนั
แลว้ก็เป็นคาํว่า สุข ํหรือ สุข ซ่ึงแปลว่า สภาพท่ีทนไดง่้าย หรือสภาพท่ีข่มไดง่้าย (ป.หลง สมบุญ, 
2537) นอกจากน้ียงัแปลไดอี้กว่า เป็นความสบาย ความสําราญกาย สําราญใจอีกดว้ย (พระธรรม
ปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2546) 

พุทธทาสภิกข ุ(2543 : 120-142) กล่าวว่า ความสุขคือ ความวิเวกของบุคคลผูส้ดบัธรรมะ
แลว้เห็นธรรมะนั้นอยูแ่ลว้อ่ิมใจอยู ่ หรือจะกล่าวอีกทางหน่ึงไดว้่า เม่ือคนไดส้ดบัธรรมะแลว้ เห็น
ธรรมะนั้นอยู่อ่ิมใจอยู่ก็เกิดวิเวกท่ีเป็นความสุข ทั้งน้ีไม่ใช่ความสุขท่ีเกิดมาจากการมีเงิน มีทรัพย์
สมบติัหรือกามารมณ์ ความวิเวก แปลวา่ คนเดียวอยา่งวิเศษ กคื็อความไม่มีอะไรมารบกวนมายัว่เยา้ 
สุขอีกประเภทหน่ึงนั้นตอ้งอิสระเต็มท่ีไม่มีอะไรมารบกวนโดยมีหลกัการท่ีสาํคญัคือ ในขณะท่ีมี
ความสุขนั้น ควรจะมีความกา้วหนา้ดว้ย สรุปไวว้า่ ความสุขประกอบดว้ย   

ขอ้ท่ี 1 ความสงบไม่มีอะไรรบกวนของบุคคลผูอ่ิ้มแลว้ในธรรมตนเห็นแลว้น้ีเป็นสุข 
ขอ้ท่ี 2 ความไม่มีจิตประทุษร้าย การไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นเป็นความสุข 
ขอ้ท่ี 3 ความปราศจากซ่ึงราคะ ความใคร่ในกามทั้งหลายไปไดน้ั้นเป็นความสุข 
ขอ้ท่ี 4 การปราศจากซ่ึงการยดึมัน่ถือมัน่ในความเป็นตวัตนของตนเองเป็น

ความสุข 
หลวงพอ่ชา สุภทัโท (2545: 35) กล่าวว่า ความสุขตามหลกัธรรมะของพระพุทธศาสนา คือ 

สะอาดกายสะอาดวาจาดว้ยการรักษาศีล สะอาดใจดว้ยการฝึกทาํสมาธิ ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขสงบ 
อนัเป็นสมบติัท่ีปราศจากโทษ สรุปคือความสุขน่าจะเกิดข้ึนแก่มนุษยไ์ด ้2 ประการ คือ 1) ความไม่
มีโรค ซ่ึงหมายถึงความมีสุขภาพอนามยัแขง็แรง กด็ว้ยการออกกาํลงักายสมํ่าเสมอซ่ึงเป็นการใหผ้ล
ทางกาย 2) การมีจิตใจสงบ ซ่ึงหมายถึงการฝึกทาํสมาธิจิตเป็นประจาํ จะเป็นบ่อเกิดแห่งกาํลงัปัญญา 
ทาํใหจิ้ตมีพลงัสามารถทาํกิจกรรมต่างๆใหส้าํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และมี ธาตุรู้  เกิดข้ึนในใจและไม่
ประมาท  

พระพรหมคุณาภรณ์ (2549: 61-62) กล่าวว่า คนเราจะมีความสุข เห็นชีวิตมีความหมาย
อย่างแทจ้ริง จิตใจจะเขา้ถึงความสงบเป็นตวัของตวัเองไดน้ั้น จะตอ้งมองทะลุความจริงของส่ิง
ทั้งหลายท่ีมาแวดลอ้มหุ้มห่อและมดัตวัเราอยู่น้ีให้เห็นแจง้ถึงธรรมชาติ จึงจะหมดความขดัแยง้  
พระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย  ์แต่ท่ีกลายเป็นพระพุทธเจา้ข้ึนมาได้ก็เพราะรู้เขา้ใจความจริงของส่ิง
ทั้งหลาย ซ่ึงเราเรียกวา่เขา้ใจธรรมชาติของส่ิงทั้งหลายนัน่เอง ความจริงของส่ิงทั้งหลายน้ีเราเรียกว่า
ธรรม ธรรมคือกฎเกณฑ ์ความจริง ความเป็นเหตุปัจจยัของส่ิงต่างๆ การรู้เห็นส่ิงทั้งหลายตามความ
เป็นจริงน้ีแหละคือการเขา้ถึงธรรม 
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 พระไพศาล วิสาโล (2527: 16-20) กล่าววา่ ความสุขเป็นรากฐานท่ีสาํคญัประการหน่ึง  ของ
ชีวิตท่ีดีงาม ปราศจากซ่ึงความสุขแลว้ ชีวิตยอ่มคลอนแคลน ร้อนรน กระวนกระวาย แต่ความสุขไม่
จาํเป็นตอ้งไดม้าจากการหมกมุ่นในวตัถุอยา่งหยาบๆ ปรนเปรอดว้ยลาภ ยศ เกียรติ  อาํนาจเสมอไป 
แมค้วามสุขเช่นน้ีจะมีคุณอยู่บา้ง แต่ก็มากไปดว้ยโทษ มิไดเ้อ้ือต่อชีวิตท่ีดีงามอย่างแทจ้ริง และ
ความสุขในการทาํงานเป็นส่ิงจาํเป็น ชีวิตท่ีตอ้งการความเจริญงอกงาม ไม่อาจตดัขาดจากการ
ทาํงานได ้การงานจึงนบัเป็นชีวิตส่วนท่ีสาํคญัของเราเลยทีเดียว  ความสุขในการงานมีข้ึนได ้เม่ือเรา
แลเห็นคุณค่าของสรรพส่ิงรอบตวั แมภ้าวะอนัไม่พึงปรารถนาก็สามารถมองเห็นดา้นกลบัของมนั 
ในทางพุทธศาสนา สุขประณีตอนัเป็นเลิศย่อมไดแ้ก่ความสุขท่ีเป็นภาวะภายในลว้นๆ ท่ีไม่ตอ้ง
อาศยัปัจจยัหรือวตัถุภายนอกมาเป็นองคป์ระกอบหรือตวัเสริม เรียกไดว้่า นิรามิสสุข คือสุขจาก
ปัญญาหรือจิตท่ีไดรั้บการอบรม จนเกิดความสงบ สะอาด สวา่งและอิสระเป็นลาํดบั   
 

2.2.1  ประเภทความสุขในทางพระพุทธศาสนา 
ความสุขในพระพุทธศาสนามีหลายประเภท ตามปรากฏในพระไตรปิฏกท่ีพระพุทธเจา้

และพระสาวกไดแ้สดงไว ้ณ สถานท่ีต่างๆ ต่างกรรมต่างวาระกนั แต่ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะขอจดัความสุข
ออกเป็น 2 ประเภท ซ่ึงสามารถครอบคลุมความสุขในทางพระพทุธศาสนา 

1)  โลกียสุข คือ ความสุขของชาวโลกเพราะเน่ืองด้วยโลกียธรรมหมายถึง
ความสุข อนัเป็นวิสัยของโลก สุขท่ีอิงอาศยัโลก เป็นความสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบัภพและภูมิ ภพในท่ีน้ี
หมายถึง แดนอนัเป็นท่ีเกิดของสัตว ์ภูมิ หมายถึง ชั้นหรือระดบัของสัตวท่ี์จะไปเกิด ซ่ึงจาํแนกโดย
ภูมิมี 3 ภพ คือ กามภพ รูปภพและอรูปภพ เป็นการแสดงใหเ้ห็นลาํดบัชั้นของความสุขและทุกขใ์น
ชั้น   โลกียะท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน (ม.มู. (ไทย) 12/94/89) 

2)  โลกุตตรสุข คือ สุขท่ีเน่ืองดว้ยโลกุตตรธรรม หมายถึงความสุขท่ีสูงกว่าโลกีย
สุข และโลกียภูมิ3 ขา้งตน้เป็นสภาพท่ีดบักิเลสและกองทุกขท์ั้งมวลจึงเป็นภาวะท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด
เพราะไม่ตอ้งอาศยัปัจจยัปรุงแต่ง พุทธจริยศาสตร์เรียกความสุขประเภทน้ีว่า นิพพานสุข และถือว่า
เป็นความสุขระดบัสูงสุดของมนุษย ์ดงัมีพุทธสุภาษิตรับรองว่า นิพฺพาน ํปรม ํสุข ํนิพพานเป็นสุข
อยา่งยิง่ (ข.ุธ. (ไทย) 25/23/31) 
  นิพพานในท่ีน้ี ไดแ้ก่ สอุปาทิเสสนิพพาน (ดบักิเลส ยงัมีเบญจขนัธ์เหลือ) กบัอนุ
ปาทิเสสนิพพาน (ดบักิเลส ไม่มีเบญจขนัธ์เหลือ) เท่านั้น มิไดห้มายรวมถึงตทงัคนิพพาน (นิพพาน
ชัว่คราว) เพราะตงัคนิพพานจดัอยูใ่นประเภทโลกียสุข (ข.ุอิติ. (ไทย) 25/44/392/394) 
 ในองัคุตรนิกาย ทุกนิบาต สุขวรรค (องฺ.ทุก.(ไทย) 20/65-77/102-105) พระพุทธเจา้ทรง
จาํแนกสุข ไวเ้ป็นคู่ๆ อยา่งกวา้งๆ มีนยัต่างๆ กนั มี 13 คู่ ดงัน้ี 
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  1)  สุขของคฤหสัถแ์ละสุขเกิดแต่บรรพชา  
2)  กามสุข และเนกขมัมสุข 

  3)  สุขเจือกิเลส และสุขไม่เจือกิเลส  
4)  สุขมีอาสวะ และสุขไม่มีอาสวะ 

  5)  สุขอิงอามิส และสุขไม่อิงอามิส   
6)  สุขของปุถุชน และสุขของพระอริยเจา้ 

  7)  กายกิสุข (สุขทางกาย) และเจตสิกสุข (สุขทางจิต) 
  8)  สุขเกิดแต่ฌานมีปิติ และสุขเกิดจากฌานไม่มีปิติ 
  9)  สุขเกิดแต่ความยนิดี และสุขเกิดแต่ความวางเฉย 
  10)  สุขท่ีถึงสมาธิ และสุขท่ีไม่ถึงสมาธิ 
  11)  สุขเกิดแต่ฌานมีปิติเป็นอารมณ์ และสุขเกิดแต่ฌานไม่มีปิติเป็นอารมณ์ 
  12)  สุขท่ีมีความยนิดีเป็นอารมณ์ และสุขท่ีไม่มีความยนิดีเป็นอารมณ์ 
  13)  สุขท่ีมีรูปเป็นอารมณ์ และสุขท่ีไม่มีรูปเป็นอารมณ์ 
 ขอ้น่าสังเกตก็คือ ขอ้ 1-7 กบัขอ้ 9 และขอ้ 12 ท่านแบ่งเป็นสองคลา้ยๆ กนั คือสุขของ
คฤหสัถ ์และความสุขท่ีเกิดแต่บรรพชา หรือสุขเกิดจากการอบรมจิต ส่วนขอ้ 8 ขอ้ 10 ขอ้ 11 และ
ขอ้ 13 เป็นความสุขท่ีเกิดจากการอบรมจิต และยงัมีการแบ่งออกไปเป็นระดบัท่ีสูงตํ่าแตกต่างกนัอีก
ดว้ย 
 ในขทุทกนิกาย ขทุทกปาฐะ สุขสูตร ( ข.ุข.ุ(ไทย) 25/76/436) ทรงแสดงสุข 3 ประการ อนั
เป็นท่ีน่าปรารถนาของบณัฑิต คือ 
  1)  สรรเสริญ 
  2)  การไดโ้ภคทรัพยเ์คร่ืองปล้ืมใจ 
  3)  ความบนัเทิงในสวรรคใ์นโลกหนา้ 

ในองัคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต อนันาถสูตร (องฺ. จตุกฺก. 21/62/79, (ไทย) 21/62/105-106) 
พระพทุธเจา้ทรงแสดงสุขของคฤหสัถ ์4 ประการ แก่อนาถบิณฑิกเศรษฐี ไดแ้ก่ 
  1)  สุขเกิดแต่ความมีทรัพย ์
  2)  สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพยบ์ริโภค 
  3)  สุขเกิดแต่ความไม่มีหน้ี 
  4)  สุขเกิดแต่ประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ 

ในองัคุตตรนิกาย นวกนิบาต นิพพานสูตร (องฺ. นวก. (ไทย) 23/43/500-503) พระสาลีบุตร
ไดแ้สดงสุข 10 ประการแก่พระอุทาย ีโดยเร่ิมจากกามสุขอนัเป็นสุขระดบัตํ่าสุด แลว้ค่อยๆ ประณีต
สูงข้ึนไปตามลาํดบัจนถึงสุขในสญัญาเวทยตินโรธสมาบติั เรียงลาํดบัไดด้งัน้ี 
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1)  กามสุข 
  2)  สุขในรูปฌานท่ี 1 (ปฐมฌาน) 
  3)  สุขในรูปฌานท่ี 2 (ทุติยฌาน) 
  4)  สุขในรูปฌานท่ี 3 (ตติยฌาน) 
  5)  สุขในรูปฌานท่ี 4 (จตุตถฌาน) 
  6)  สุขในอรูปฌานท่ี 1 (อากาสนญัจายตนฌาน) 
  7)  สุขในอรูปฌานท่ี 2 (วิญญาณญัจายตนฌาน) 
  8)  สุขในอรูปฌานท่ี 3 (อากิญจิญญายตนฌาน) 
  9)  สุขในอรูปฌานท่ี 4 (เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน) 
  10)  สุขในสญัญาเวทยติโรธสมาบติั 

 
2.2.2  ระดับความสุขในทางพระพุทธศาสนา 
สาํหรับความในพระพทุธศาสนาไดมี้การจดัลาํดบัความสุขตามหลกัพทุธจริยศาสตร์โดยได้

แบ่งความสุขออกเป็น 3 ระดบั คือ 
2.2.2.1  กามสุข (สุขท่ีเน่ืองดว้ยกาม)  
เป็นความสุขทางกาย มีลกัษณะสําคญั คือ ตอ้งอาศยัส่ิงอ่ืนบาํรุงบาํเรอประสาท

สัมผสัทั้ง 5 หรือข้ึนต่อวตัถุปรนเปรอจากภายนอก ท่านเรียกสั้นๆ ว่า ข้ึนต่ออามิส นอกจากนั้นยงัมี
ลกัษณะท่ีเป็นขอ้เสียอยา่งอ่ืนพ่วงมาดว้ยอีกมากมาย เช่น เป็นของหมดเปลือง มีการแยง่ชิงกนั หรือ
ตอ้งแยง่ชิงกนัโดยไม่รู้จกัอ่ิมไม่รู้จกัพอ หรือไม่อาจใหเ้ติมเตม็อ่ิมได ้แสวงหาอารมณ์แปลกใหม่มา
เติม หรือมาแทนเร่ือยไป มิฉะนั้น ก็จะเบ่ือหน่ายไม่อาจจะอยู่ลาํพงักบัจิตของตนไดแ้ละอาจทาํให้
หลงใหลระเริง หรือหมกมุ่นมวัเมาจนก่อใหเ้กิดทุกขแ์ก่ชีวิตและสงัคมอยา่งรุนแรง  

กามสุขมีบ่อเกิดมาจากกามคุณ 5 ไดแ้ก่ ความสุขโสมนสัอนัเน่ืองมาจากกามคุณ 5 
หรือ ความสุขท่ีเกิดจากวตัถุ เป็นความสุขท่ีเน่ืองดว้ยเวทนาคือการเสพเสวยเวทนา (เวทยติสุข) เป็น
ความสุขท่ีข้ึนต่ออามิส หรือเรียกอีกอยา่งว่า อามิสสุข เป็นความสุขในชั้นปุถุชนท่ียงัขอ้งเก่ียวอยูใ่น
โลก ดงัท่ีพระพทุธองคไ์ดต้รัสไวว้า่ 

 
ภิกษุทั้งหลาย กามคุณ 5 อยา่งดงัน้ีคือ รูปทั้งหลายท่ีรู้ไดด้ว้ยตา…เสียงทั้งหลายท่ี
รู้ไดด้ว้ยหู...กล่ินทั้งหลายท่ีรู้ไดด้ว้ยจมูก...รสทั้งหลายท่ีรู้ไดด้ว้ยส้ิน...โผฎฐพัพะ
ทั้งหลายท่ีรู้ไดด้ว้ยกาย ซ่ึงน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชกัให้อยากได ้
ชวนให้กาํหนดั เหล่าน้ีแล คือ กามคุณ 5 อาศยักามคุณ 5 ประการเหล่าน้ี มี
ความสุขความฉํ่าใจ (โสมนสั) ใดเกิดข้ึน น่ีคือส่วนดี (อสัสาทะ ความหวานช่ืน) 
ของกามทั้งหลาย น่ีเรียกวา่ กามสุข (ม.มู. (ไทย) 12/166/167-168) 
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ความสุขท่ีเกิดจากกามคุณ 5 นั้นเป็นความสุขท่ีอยู่ในระดบัท่ีหยาบโดยมีทั้งคุณ
และโทษเพราะเป็นสุขท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของตณัหาหรือวตัถุส่ิงอ่ืน มนุษยท์ัว่ไปธรรมดาย่อมมี
กิเลสตณัหาไม่มากก็นอ้ย การมีตณัหาทาํใหม้นุษยใ์หค้วามหมายแก่โลกและความคาดหวงัจากโลก 
หากจะพดูในวงกวา้งอาจหมายรวมถึงความสุขทางสังคม เช่น ความมีเกียรติยศ อาํนาจ บารมี ความ
อบอุ่น ไมตรีจิต ฯลฯ เพราะเป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกตวัของมนุษย ์การเสพเสวยกามสุขน้ีหากไม่มีการ
ยบัย ั้งชัง่ใจแลว้แทนท่ีจะเป็นความสุขกลบัเป็นความทุกขไ์ด ้และอาจทาํใหส้ังคมป่ันป่วน ทาํใหเ้กิด
การแก่งแยง่กนัเอารัดเอาเปรียบอยา่งไม่เป็นธรรมในสังคม อาจเขา้ถึงภาวะระสํ่าระสาย จนกระทัง่
ไม่มีใครไดโ้อกาสเสพสุขแบบน้ี 

แมว้่ากามสุขจะมิใช่ส่ิงท่ีเลวร้าย แต่ก็ยงัเป็นความสุขท่ีหยาบและไม่ย ัง่ยืน เทวดา
นั้นเสพกามสุขบนสวรรค ์และแมก้ามสุขของเทวดาจะลํ้าเลิศปานใดก็ยงัไม่ประณีตสุขมุเหมือนสุข
ท่ีเหนือข้ึนไป ส่ิงท่ีให้ความสุขนั้นมีจาํนวนจาํกดัไม่เพียงพอแก่ทุกคนจึงมีการแย่งชิงกนั ทะเลาะ
วิวาทกนั 

 
เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนัน่แล แมพ้วกกษตัริยก์็วิวาทกนักบัพวกกษตัริย ์แม้
พวกพราหมณ์ก็วิวาทกับพวกพราหมณ์...แมม้ารดาก็วิวาทกับบุตร แมบุ้ตรก็
วิวาทกบัมารดาแมบิ้ดาก็วิวาทกบับุตร แมบุ้ตรก็วิวาทกบับิดา..แมส้หายก็วิวาท
กบัสหาย  (ม.มู. (ไทย) 12/168/169) 
 

ดงันั้น การรู้จกัพอประมาณในการแสวงหากามสุขนัน่ยอ่มมีผลดีต่อสังคมและต่อ
ตนเอง และสุขท่ีเหนือกวา่กามสุขกคื็อฌานสุข ซ่ึงสามารถเรียกไดว้า่เป็นความสุขทางใจ 

2.2.2.2  ฌานสุข (สุขท่ีเน่ืองดว้ยฌาน) 
เป็นความสุขทางจิต มีลกัษณะสําคญั คือ ยงัเป็นของเฉพาะกาล สุขอยู่ไดต้ราบ

เท่าท่ียงัอยูใ่นภาวะจิตท่ีเป็นสมาธิ หรือภาวะท่ีสงบด่ืมดํ่าด่ิงลึกนั้น ๆ ออกมาจากภาวะจิตนั้นเม่ือใด 
ก็เป็นดัง่เดิม ท่านเรียกสั้น ๆว่าข้ึนต่อสมยั สุขระดบัน้ี มีขอ้ดีเพิ่มข้ึนมาหลายอย่าง เช่น เป็นของไม่
หมดเปลือง ไม่ตอ้งแยง่ชิงกนั เพิ่มไดไ้ม่รู้จกัหมด มีความรู้สึกเตม็อ่ิมในตวั อยูล่าํพงัจิตใจของตนเอง
ได ้ไม่ตอ้งข้ึนต่อประสาทสัมผสัทั้ง 5 แต่มีขอ้เสีย คือ ยงัหลงติด หรือติดเพลินได ้จึงอาจมี
ผลกระทบต่อการทาํกิจหนา้ท่ี ต่อชีวิตและสงัคม หยดุอยูไ่ม่พฒันาศกัยภาพต่อไป 

ณานสุขมีบ่อเกิดมาจากการท่ีจิตได้สัมผสักับสมาธิ เป็นความสุขทางใจ ฌาน
แปลว่า เพ่ง ไดแ้ก่ ภาวะท่ีจิตบรรลุสมาธิถึงระดับหน่ึง ฌานสุขเป็นแดนต่อระหว่างกามสุขกับ
นิพพานอนัเป็นความสุขสูงสุด ฌานสุขมิไดเ้กิดจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ท่ีไดเ้สวยเสพกบักามคุณ 5 
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เป็นสุขไม่เจือปนในขณะท่ีจิตกาํลงัอยูใ่นฌานเหมือนกามสุข ฌานสุขไดจ้ากการบาํเพญ็เพียรทางจิต
ท่ีเรียกวา่ การเจริญสมาธิ จิตท่ีเจริญสมาธิไดถึ้งขั้นฌาน ยอ่มหลุดพน้จากกิเลสตณัหาไดช้ัว่คราว (ถา้
หลุดพน้โดยส้ินเชิงกเ็ป็นนิพพาน) 

การบาํเพ็ญเพียรทางจิตก่อนจะบรรลุฌานนั้ นต้องก้าวข้ามอุปสรรคสําคัญ 5   
ประการไดเ้สียก่อน (เรียกว่า นิวรณ์ 5) คือ 1) กามฉนัท ์ ความอยากไดน้ัน่อยากไดน่ี้ 2) พยาบาท 
ความโกธรความแคน้เคือง 3) ถีนมิทธะ ความเซ่ืองซึมหงอยเหงา 4) อุทธจัจกุกกุจจะ ความฟุ้ งซ่าน
เดือดร้อนใจ 5) วิจิกิจฉา ความสงสัยลงัเลใจในผลท่ีจะเกิดจากการปฏิบติัของตน ต่อเม่ือละนิวรณ์
เหล่าน้ีไดแ้ลว้จิตใจจะปลอดโปร่ง เกิดความอ่ิมเอิบใจซ่ึงตรงขา้มกบัความอ่ิมทางกาย เป็นความสุข
ทางใจลว้น ๆ ไม่ตอ้งอาศยัส่ิงภายนอกตน 

ฌานสุขมีลกัษณะเหมือนกามสุขอย่างหน่ึงคือยงัตอ้งมีอะไรบางอย่างมาสนอง
ความรู้สึก ความรู้สึกน้ีเรียกว่าเวทนา ซ่ึงเกิดจากการท่ีจิตรับรู้อะไรบางอย่าง ส่ิงท่ีจิตรับรู้เรียกว่า 
อารมณ์ กามสุขนั้นเป็นสุขเวทนาท่ีเกิดจากการรับรู้ความรู้สึกทางอารมณ์ท่ีเป็น รูป กล่ิน เสียง 
สัมผสั คือ อารมณ์ทางกายภาพ ส่วนฌานสุขก็ยงัเป็นเวทนา คือเป็นสุขเวทนา เหมือนกามสุข 
ต่างกนัท่ี อารมณ์ ของฌานสุขนั้นไดแ้ก่ ธรรมารมณ์ ซ่ึงไม่ใช่อารมณ์ทางกายภาพ แต่เป็นอารมณ์
ทางความนึกคิด ฌานสุขแมจ้ะมิใช่ความสุขท่ีเกิดจากวตัถุแต่กย็งัตอ้งการส่ิงบางส่ิง (แมจ้ะมิใช่วตัถุ) 
มาสนอง จึงเป็นเหตุใหเ้กิดความยดึมัน่หรืออุปทาน ดงันั้นจึงไม่เป็นความสุขขั้นสูงสุด 

2.2.2.3  นิพพานสุข (สุขท่ีเน่ืองดว้ยนิพพาน) 
เป็นสุขขั้นอิสระ มีลกัษณะสาํคญั คือ ปลอดพน้จากขอ้บกพร่องของความสุขสอง

ระดบัขา้งตน้นั้นไปไดท้ั้งไม่ข้ึนต่อวตัถุปรนเปรอจากภายนอก และไม่เป็นของเฉพาะกาลเวลา เรียก
สั้น ๆ วา่ ไม่ข้ึนต่ออามิส และไม่ข้ึนต่อสมยั หรือพดูใหจ้าํกดักวา่นั้นวา่ไร้ทุกข ์

สุขระดับน้ีพน้จากขอ้บกพร่องขั้นตน้ทั้งหมด จึงไม่เก่ียวกบัของหมดเปลือง ท่ี
จะตอ้งแยง่ชิงกนั มีความเตม็อ่ิมในตวั อยูล่าํพงัจิตใจของตวัเองได ้ไม่ทาํให้หลงผดิหรือหมกมุ่นมวั
เมา ส่งเสริมการทาํกิจหนา้ท่ีเก้ือกลูต่อชีวิตและสังคมฝ่ายเดียวและท่ีสาํคญั คือ เป็นฐานรองรับหรือ
เป็นหลกัประกนัใหเ้สวยสุข 2 ระดบัแรกอยา่งเตม็ตวั เตม็อ่ิม และอยา่งไม่เป็นพิษภยั (พระเทพเวที 
(ประยทุธ์ ปยตฺุโต), 2536: 43-45) 

นิพพานสุขมีบ่อเกิดมาจากปัญญาหรือวิปัสสนา ศาสนาพุทธถือว่านิพพานเป็น 
ความสุขสูงสุด หรือ บรมสุข นิพพานเป็นประสบการณ์ท่ีรู้ไดเ้ฉพาะตน ผูท่ี้บรรลุแลว้อาจเล่าใหค้น
อ่ืนฟังได ้แต่ผูฟั้งก็ไม่สามารถรู้เท่ากบัผูท่ี้ไดป้ระสบมาแลว้ได ้อย่างไรก็ตามพระพุทธเจา้ไดเ้ล่า
ประสบการณ์ไวแ้ละปรากฏอยูใ่นคมัภีร์พระไตรปิฏก และมีชาวพทุธตีความเป็นต่างๆ นานา แต่การ
ตีความเหล่าน้ีกย็งัมีแก่นบางอยา่งรวมกนัอยู ่
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โดยมากมกัอธิบายกนัว่า นิพพานคือความดบั คือ การดบัตณัหาหรืออุปทานดบั 
และบางคร้ังพระพุทธองคไ์ดต้รัสไวว้่า นิพพานคือสภาพท่ีส้ินราคะ โทสะ โมหะ การท่ีบุคคลยงัไม่
ส้ินราคะ โทสะ โมหะ ย่อมก่อให้เกิดความยึดมัน่ถือมัน่ ความยึดมัน่ทาํให้คนสร้างโลกโดยให้
ความหมายและค่าแก่โลก น่ีก็คือการไม่เห็นโลกตามท่ีมนัเป็นจริงนิพพานก็คือการเห็นโลกตามท่ี
มนัเป็นจริง มิใช่เห็นโลกตามท่ีเราอยากให้เป็น การควบคุมกิเลสตณัหาไวไ้ด ้จะทาํให้คนเห็นโลก
ตามท่ีเป็นจริง 

ผูใ้ดรู้แจง้เก่ียวกบัโลกทั้งปวง รู้โลกทั้งปวงตามความเป็นจริง แยกออกไปจากโลก
ไดไ้ม่มีกิเลสในโลก ควบคุมอารมณ์ทั้งปวงได ้ปลดเปล้ืองกิเลสทั้งมวลได ้ผูน้ั้นถูกตอ้งนิพพานอนั
เป็นความสงบอยา่งยิง่ (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/23/38) 

คาํว่า แยกออกไปจากโลกได ้มิไดห้มายความว่าผูบ้รรลุนิพพานตอ้งปิดตา ปิดหู 
ฯลฯ ไม่รับรู้โลกภายนอกเสียเลย แต่เป็นการรับรู้ไดโ้ดยปราศจากราคะ โทสะ โมหะ เห็นเป็น
กลางๆ คือไม่เอาตวัเองไม่เก่ียวขอ้งกบัความโกธร ความโลภ ความหลง เช่น การทาํความดีแลว้ไม่มี
ใครยกยอ่งสรรเสริญกไ็ม่เสียใจ เพราะไม่หวงัอะไรตอบแทนอยูแ่ลว้ น่ีก็เท่ากบัแยกตวัออกจากโลก
ได ้การแยกตวัจากโลกกคื็ออยูใ่นโลกน่ีเอง แต่ไม่ยดึมัน่ในโลก ดงัมีพระพทุธพจน์แสดงไวว้า่ 

ภิกษุทั้งหลาย อุบลกดี็ ปทุมกดี็ บุณฑริกกดี็ เกิดในนํ้า งอกงามในนํ้ า ข้ึนพน้จากนํ้ า
แต่นํ้ าไม่ติดฉันใด พระตถาคตเกิดข้ึนแลว้ในโลก เจริญในโลก แต่พิชิตโลก ไม่ถูกโลกฉาบทา
เหมือนกนัฉนันั้น (ส.ํข.ุ (ไทย) 17/94/180) 

ลกัษณะประการหน่ึงของผูบ้รรลุนิพพานคือ นิราสะ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) 
ไดอ้ธิบายเร่ืองน้ีไวด้งัน้ี คาํน้ีถา้แปลตามตวัก็แปลว่าไร้ความหวงั แต่ความจริงแลว้น่าจะหมายความ
ว่า เหนือความหวงั กล่าวคือปุถุชนทัว่ไปนั้นยอ่มมีชีวิตดว้ยความหวงั ความหวงัน้ีตั้งบนความอยาก 
คนท่ีผิดหวงัก็อาจหมดหวงัได ้เพราะรู้ว่าไม่มีทางท่ีจะไดต้ามหวงั แต่ในใจก็ยงัอยากไดอ้ยูเ่พียงแต่
รู้ตวัว่าไม่มีทางได ้ส่วนคนอยู่เหนือความหวงันั้นคือคนท่ีไม่อยากไดส่ิ้งนั้นส่ิงน่ี ไม่มีอะไรจะตอ้ง
หวงัอยูโ่ดยไม่อาศยัความหวงั เป็นคนบริบูรณ์เตม็อ่ิมอยูใ่นตวั ไม่มีทางท่ีจะผดิหวงัอีก 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายต่อไปว่าแม้ผูบ้รรลุนิพพานจะเป็นผูมี้
ความสุขกไ็ม่ติดใจในความสุขรวมทั้งนิพพานสุขนั้นดว้ย เม่ือรับรู้อารมณ์จากภายนอก พระอรหนัต์
ก็ยงัเสวยเวทนาท่ีเน่ืองจากอารมณ์เหล่านั้นทั้งท่ีเป็นสุขและเป็นทุกขแ์ละไม่สุขไม่ทุกขเ์ช่นเดียวกบั
คนทัว่ไป ต่างกนัท่ีว่าเป็นการเสวยเวทนาโดยปราศจากกิเลส เวทนาจึงไม่ทาํให้เกิดตณัหา เป็นการ
เสวยเวทนาทางกาย มิใช่ทางจิต ดงันั้นแมอ้ารมณ์ทั้ง 6 จะแปรเปล่ียนไป ท่านก็ไม่เกิดความทุกข ์
(พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยตฺุโต), 2541: 246) 

การท่ีจะบรรลุนิพพานไดน้ั้นมีขั้นตอนตามลาํดบั 3 ขั้น คือ ศีล สมาธิและปัญญา  
ศีลนั้นทาํใหค้นมีความสุขเบ้ืองตน้ได ้แต่ศีลอยา่งเดียวไม่อาจทาํใหบ้รรลุนิพพานได ้ศีลเป็นเง่ือนไข
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จาํเป็นของนิพพาน แต่มิใช่เง่ือนไขเพียงพอ คือ ปราศจากศีลแลว้การกา้วไปสู่นิพพานเป็นไปไม่ได ้
แต่ศีลไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหบ้รรลุนิพพาน ศีลช่วยใหจิ้ตใจเป็นปรกติ พร้อมท่ีจะเจริญสมาธิแต่สมาธิ
อย่างเดียวก็ไม่ทาํให้บรรลุนิพพานได ้ให้ไดเ้พียงฌานสุขเท่านั้น ขั้นสุดทา้ยท่ีจะทาํให้ไดบ้รรลุ
นิพพานสุขคือปัญญา สมาธิเตรียมพร้อมให้แก่จิตใจท่ีจะใชปั้ญญาพิจารณาให้เห็นส่ิงต่างๆ ตาม
ความเป็นจริง คือเห็นแจง้เรียกตามภาษาบาลีวา่ วปัิสสนา 

การบรรลุนิพพานมิใช่เป็นการเขา้ไปรวมอยูก่บัพระเจา้ เพราะนิพพานมิใช่พระเจา้ 
นิพพานมิไดส้ร้างโลก และคํ้าจุนโลกทางดา้นศีลธรรมและความดาํรงอยูข่องโลก นิพพานมิใช่ ส่ิง 
มิใช่ส่ิงท่ีเป็นวตัถุธรรมและส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เทวดาและสัตวน์รกนั้นเป็น ส่ิง แมต้าของคนทัว่ไป
มองไม่เห็น แต่ตาของผูท่ี้เจริญสมาธิถึงระดบัหน่ึงมองเห็น นิพพานไม่อาจเห็นไดด้ว้ยทิพยจกัข ุแต่
เห็นไดด้ว้ย ปัญญาจกัข ุหรือเห็นดว้ยปัญญาเพียงเท่านั้น 

ในพระสูตรมีการใช้คาํอธิบายลกัษณะของนิพพานไปในทางท่ีช่วยให้เขา้ใจว่า
นิพพานเป็นตวัตนทางอภิปรัชญา เช่น บอกว่า นิพพานมีลกัษณะเป็นอภูต (ไม่เปล่ียนแปลง) อกต 
(ไม่ถูกสร้าง) อชาต (ไม่เกิด) อมต (ไม่ตาย) คาํเหล่าน้ีชวนใหคิ้ดวา่นิพพานเป็นอะไรบางอยา่งท่ีมีอยู่
เป็นนิรันดร ไม่มีใครสร้าง มีอยู่เองโดยไม่เกิดจากอะไร และจะมีอยู่ไปเร่ือยๆ คือ ไม่มีการตาย 
คมัภีร์พระอภิธรรมยิ่งชวนให้เขา้ใจมากข้ึนว่านิพพานเป็นตวัตนทางอภิปรัชญาเพราะแบ่งปรมตัถ
ธรรมเป็น 4 อยา่ง คือ รูป จิต เจตสิก นิพพาน การแบ่งอยา่งน้ีชวนให้คิดว่านิพพานเป็นส่ิงจริงแท้
ท่ีสุด (Ultimate Reality) (วิทย ์วิศทเวทย,์ 2538: 52) 

แต่คาํอธิบายท่ีปรากฏในส่วนอ่ืนๆ ของคมัภีร์พระไตรปิฎกเร่ืองนิพพานมิไดช้วน
ใหคิ้ดวา่นิพพานเป็นตวัตนทางอภิปรัชญาเลย ลกัษณะท่ีเรียกว่านิพพานขา้งตน้นั้นน่าจะหมายความ
ว่าผูบ้รรลุนิพพานนั้ นจะไม่กลับมาอีก จะไม่เกิดอีก จะไม่ตายอีก ทั้ งน้ีเพราะได้หลุดพน้จาก
สังสารวฏัแลว้ นิพพานเป็นคาํท่ีใชเ้รียกสภาวะท่ีจิตหลุดพน้จากตณัหา อุปทานอย่างส้ินเชิง เป็น
สภาพท่ีจิตใจไดป้ระสบอะไรบางอยา่งท่ีไม่อาจประสบไดใ้นชีวิตท่ีความสุขหมายความเพียงการท่ี
ความอยากไดรั้บการสนองอาจกล่าวไดว้า่นิพพานเป็นสภาพทางจิตวิทยา แต่มิใช่สภาพทางจิตวิทยา
ท่ีปุถุชนทัว่ไปรู้จกั จะรู้จกัไดก้ด็ว้ยการบาํเพญ็เพียรทางจิตถึงขั้นหน่ึงเท่านั้น 

สรุปแลว้ จุดหมายแห่งความสุขตามทศันะของศาสนาพุทธคือ การพฒันาตวัเองให้บรรลุ
ความสุขตั้งแต่ระดบัท่ีตํ่าสุดจนถึงสูงสุด สุดแทแ้ต่บุคคลผูน้ั้นจะมีสติปัญญาในการเลือกกระทาํ 
เพราะคนท่ีมีศีลก็มีความสุขอยู่ในระดับหน่ึง คนท่ีเจริญสมาธิก็มีความสุขข้ึนไปอีกระดับหน่ึง 
จนกระทัง่ท่ีสุดการใชปั้ญญาจะทาํใหไ้ดค้วามสุขสูงสุด คือ นิพพานสุข 

 
2.2.3  วธีิปฏิบัติเพือ่ให้เข้าถึงความสุขในทางพระพุทธศาสนา 
ในสมยัพุทธกาลมีสาํนักคิดหลายสํานักท่ีต่างแสวงหาวิธีท่ีจะทาํให้มนุษยเ์ขา้ถึงความสุข

ดงัเช่น ลทัธิของพวกนิครนถ ์ท่ีมีแนวความคิดในการบาํเพญ็ทุกกรกิริยาต่างๆ โดยเห็นว่าความสุข
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ไม่สามารถเขา้ถึงดว้ยวิธีท่ีเป็นสุข หากตอ้งอาศยัวิธีบาํเพญ็ตบะ ทรมานตนเองเท่านั้นจึงจะสามารถ
หลุดพ้นทุกข์เข้าถึงสุขได้ ความคิดน้ีได้แพร่หลายในประเทศอินเดียสมัยพุทธกาล แม้แต่
พระพุทธเจา้เองก็ทรงปฏิบติัตามวิธีดงักล่าวจนเกือบจะส้ินพระชนม ์แต่ในท่ีสุดพระองคท์รงมีพระ
ดาํริวา่ 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงในอดีต ไดเ้สวยทุกขเวทนาอนักลา้เผด็ร้อนท่ีเกิด
เพราะความเพียร อย่างยิ่งก็เพียงเท่าน้ี ไม่ยิ่งไปกว่าน้ี แมส้มณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหน่ึงใน
อนาคต จกัเสวยทุกขเวทนาอนักลา้เผด็ร้อนท่ีเกิดเพราะความเพียร อยา่งยิง่ก็เพียงเท่าน้ี ไม่ยิง่ไปกว่า
น้ี... ถึงเช่นนั้น เราก็ไม่ไดบ้รรลุญาณทศันะอนัวิเศษของพระอริยอนัสามารถยิง่กว่าธรรมของมนุษย ์
ดว้ยทุกกรกิริยาอนัเผด็ร้อนน้ี จะพึงมีทางอ่ืนเพื่อความตรัสรู้กระมงัหนอ เรามีความคิดเห็นว่า ก็เรา
จาํไดอ้ยู่ ในงานของทา้วศากยะผูพ้ระบิดา เรานั่งอยู่ท่ีร่มไมห้วา้มีเงาอนัเยน็สงดัจากกาม สงดัจาก
อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ ทางน้ีกระมงัหนอ จะพึงเป็น
ทางเพื่อความตรัสรู้ เรามีความคิดเห็นว่า เรากลวัต่อสุขอนัเวน้จากกาม เวน้จากอกุศลธรรมนั้นหรือ 
จึงมีความคิดเห็นวา่ เราไม่กลวัต่อสุขอนัเวน้จากกาม เวน้จากอกศุลธรรม 

ดูกร ภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นว่า อนับุคคลผูมี้กายซูบผอมเหลือเกินอย่างน้ี จะ
บรรลุถึงความสุขนั้นไม่ใช่ทาํไดง่้าย ถา้กระไรเราพึงกินอาหารหยาบ คือ ขา้วสุก ขนมกุมมาสเถิด 
เรากินอาหารหยาบ คือ ขา้วสุก ขนมกมุมาส (ม.ม. 13/482-483/590-591) 

ต่อจากนั้น พระโพธิสัตว์ก็ได้เสวยอาหารหยาบ จนมีกาํลงัข้ึนแลว้ ทรงบาํเพ็ญฌานจน
บรรลุจตุตถฌานและไดต้รัสรู้ 

ส่วนแนวปฏิบติัอีกสายหน่ึงท่ีมีอยูคู่่กนั คือ ลทัธิจารวาก ซ่ึงเป็นลทัธิท่ีไม่เช่ือในเร่ืองโลกน้ี 
โลกหน้า นรกและสวรรค์ ไม่เช่ือในเร่ืองวิญญาณ ดังนั้ น ลัทธิจารวากจึงสนับสนุนให้มนุษย์
แสวงหาความสุขสบายในชีวิตใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้เรียกวา่เป็นสัทธิท่ีหนกัไปในทางวตัถุนิยม 
จึงไดรั้บความนิยมจากผูค้นอยูไ่ม่นอ้ย เน่ืองจากมีแนวความคิดท่ีตอบสนองส่วนท่ีเป็นกิเลสซ่ึงมีอยู่
ในมนุษยทุ์กคน (จาํนง ทองประเสริฐ, 2539: 78) ซ่ึงถา้หากคนในสังคมถือตามลทัธิจารวาก สังคมก็
จะเกิดความวุน่วายเน่ืองจากทุกคนต่างตอ้งทาํทุกอยา่งเพื่อใหต้วัเองไดเ้สวยความสุข   

ดงันั้น พระพุทธเจา้ผูท้รงตรัสรู้จึงไดแ้สดงพระปฐมเทศนาหรือธมัมจกักปัปวฒันสูตรท่ีมี
เน้ือหาและจุดหมายของการปฏิบติัไปในทางสายกลางท่ีเรียกว่า มชัฌิมาปฏิปทา อนัเป็นหนทางท่ี
ปฏิเสธส่วนสุดทั้ง 2 ดา้น (ข.ุอุ.58/227) ไดแ้ก่ 

1)  อตัตกิลมถานุโยค การประกอบความลาํบาก เดือดร้อนแก่ตนเอง 
  2)  กามสุขิลลิกานุโยค การหมกมุ่นอยูด่ว้ยกามสุข ทั้งในวตัถุกามและกิเลสกาม  

โดยท่ีทางสายกลางนั้นเป็นวิธีการท่ีเป็นสุข กล่าวคือ เป็นวิธีการดาํเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบั
กฏธรรมชาติ ซ่ึงพอเหมาะพอดีท่ีจะให้เกิดผลตามกระบวนการดบัทุกข ์หนทางท่ีจะทาํคนให้เป็น
พระอริยะนั้นมีองคป์ระกอบ 8 อยา่ง ซ่ึงผูป้ฏิบติัจะตอ้งใชอ้งคป์ระกอบทั้ง 8 ของมรรคไปพร้อมๆ กนั 
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การปฏิบติัตนตามทางสายกลางนั้น อาจจะเรียกไดว้่าเป็นกระบวนการศึกษาและอบรมตาม
หลกัไตรสิกขา คือ การอบรม กาย วาจา จิตใจและปัญญา ให้เจริญงอกงามยิ่งข้ึนจนสามารถบรรลุ
จุดหมายสูงสุด คือ นิพพาน ไปด้วยในขณะเดียวกัน โดยเราสามารถเห็นความสัมพันธ์ของ 
ไตรสิกขาและมชัฌิมาปฏิปทา ไดด้งัน้ี (พระธรรมปิฏก, 2543: 603) 
 
 1. อธิศีลสิกขา    2. อธิสมาธิสิกขา                 3. อธิปัญญาสิกขา 
 
  

สมัมาวาจา   สมัมาวายามะ   สมัมาทิฎฐิ 
 สมัมากมัมนัตะ   สมัมาสติ   สมัมาสงักปัปะ 
 สมัมาอาชีวะ   สมัมาสมาธิ 
 

อาจจะกล่าวโดยสรุปว่า มชัฌิมาปฏิปทานั้นเป็นหลกัปฏิบติัท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงไว้
ใหเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการเขา้ถึงความสุข โดยอาศยัองคป์ระกอบทั้ง 8 ประการ เพื่อให้ปุถุชนท่ีเป็น
สาวกไดด้าํเนินชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งดีงาม อนัจะนาํไปสู่ความสุขในบั้นปลาย และเป็นพื้นฐานท่ีใช้
สาํหรับการพฒันาตนเองไปสู่ระดบัของอริยบุคคลเพื่อเขา้ถึงความสุขในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป ดงัท่ี
พระพทุธเจา้ไดต้รัสวา่ (ส.ํม. 19/221/56) 

ภิกษุทั้งหลาย แม่นํ้าคงคาไหลหลัง่ ลาดเอน เบนบ่าสู่มหาสมุทรฉนัใด ภิกษุเม่ือเจริญอยู ่ทาํ
ใหม้ากอยู ่ซ่ึงมรรคมีองค ์8 ประการ อนัประเสริฐ ยอ่มเป็นผูโ้นม้นอ้มลาดเอน เบนไปสู่นิพพาน ฉนั
นั้น 

ดังนั้ น การปฏิบติัตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง อนัประกอบด้วยองค์ 8 
ประการ (อฏัฐงัคิกมรรค) ย่อมสามารถนาํพาบุคคลให้เขา้ถึงความสุขทั้ง 3 ระดบัคือ กามสุข ฌาน
สุขและนิพพานสุข ตามหลกัพระพทุธศาสนาได ้

 
2.2.4  ดัชนีช้ีวดัความสุขในพระพุทธศาสนา 
หลกัคาํสอนในทางพระพุทธศาสนาแมจ้ะไม่ไดก้ล่าวถึงดชันีท่ีใชว้ดัความสุขไวโ้ดยตรงก็

ตาม แต่ก็สามารถศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองน้ีไดจ้ากหลกัคาํสอนในหลายๆ เร่ือง ซ่ึงในแต่ละเร่ือง
ก็พอจะมีหลกัการและวิธีท่ีจะนาํความสุขมาให้แก่ผูป้ฏิบติัท่ีเช่ือมโยงไปยงับุคคลอ่ืนจนถึงสังคม
ส่วนรวมในท่ีสุด เพื่อใหเ้ห็นแนวทางและหลกัปฏิบติั (ธีรโชติ เกิดแกว้, 2549: 93-97) ไดย้กแนวคิด
หรือหลกัการท่ีเป็นเคร่ืองช้ีวดัความสุขมวลรวมของประชาชาติไวเ้ป็นกรณีศึกษา 4 ประการ คือ 
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2.2.4.1  วดัจากสนัติภาพ  
ไดแ้ก่การใชห้ลกัเบญจศีล เบญจธรรม สันติภาพจดัเป็นภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์

ของทุกสังคม ดังนั้ น ดัชนีความสุขในประเด็นน้ีจึงประเมินได้จากความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

1)  ความปลอดภยัในชีวิต หมายถึง ทุกชีวิตจะตอ้งไม่ถูกละเมิดไม่ว่าทาง
ใดก็ตาม ทุกคนอยู่ร่วมกนัดว้ยความรัก ความปรารถนาดี ความสงสาร เห็นอกเห็นใจกนั (เมตตา 
กรุณา) ดงันั้น ความสุขโดยมวลรวม จึงอยูท่ี่ทุกชีวิตมีความปลอดภยัจากมนุษยภยั หมายถึง ภยัท่ีเกิด
จากการกระทาํของมนุษยต่์อมนุษย ์เช่น การประทุษร้ายร่างกาย การฆ่าฟันกนั เป็นตน้ 

2)  ความปลอดภยัในทรัพยสิ์น หมายถึง ทรัพยสิ์นของคนในสังคมจะไม่
ถูกละเมิด เน่ืองจากคนในสงัคมต่างประกอบสมัมาชีพดว้ยความขยนั อดทน พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่

3)  ความปลอดภยัทางเพศ หมายถึง ภยัทางเพศทุกเร่ืองจะตอ้งไม่เกิดใน
สงัคม เน่ืองจาก คนในสงัคมต่างสาํรวม ระมดัระวงัเร่ืองเพศ ไม่สาํส่อนทางเพศ รักเดียวใจเดียว 

4)  ความปลอดภยัจากการโกหก หลอกลวง ตม้ตุ๋น เร่ืองเหล่าน้ี จะตอ้งไม่
เกิดข้ึนในสงัคม เพราะคนในสงัคมยดึมัน่ในสจัจะ มีความจริงใจต่อกนั 

5)  ความปลอดภยัจากการทาํร้ายตวัเอง หมายความว่า ทุกสังคมจะตอ้ง
ปราศจากส่ิงท่ีทาํลายชีวิต ไดแ้ก่ สุรา ยาเสพติด และแหล่งอบายมุขอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัก็คือคนในสังคม
ไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัส่ิงเหล่านั้น เน่ืองจากเป็นผูมี้ปัญญาในการจาํแนก แยกแยะส่ิงดีชัว่ ถือเอาส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและสงัคมได ้

จากดชันีช้ีวดัความสุขขา้งตน้นั้น จะเห็นถึงขอ้สรุปท่ีว่า ความสุขจะเกิดกบัชีวิตใน
สังคมไดโ้ดยอาศยัขอ้ปฏิบติับนหลกัการขอ้ห้ามของเบญจศีล เบญจธรรมท่ีเป็นหลกัแนวทางให้
ปฏิบติัเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดในสังคม ซ่ึงถือเป็นหลกัการสําคญัท่ีจะสร้างความปกติสุขให้แก่
สังคม แต่ในแง่ของความเป็นจริงแลว้ทุกๆ สังคมยงัมีปัญหาความรุนแรงท่ีมนุษยก์ระทาํข้ึนต่อ
มนุษยด์ว้ยกนัเองอยา่งมากมาย ไม่ว่าการฆ่าฟันกนั  การทะเลาะวิวาท การลกั วิ่ง ชิง ปลน้ ท่ีเห็นได้
ในข่าวสารแทบทุกวนั ทั้งทรัพยสิ์นกถู็กละเมิด และท่ีมกัเป็นข่าวประจาํ คือ เร่ืองการละเมิดทางเพศ
ท่ีเป็นภยัร้ายแรงกระทบกระเทือนต่อจิตใจของผูป้ระสบ นอกจากน้ีผูค้นในสังคมยงัขาดปัญญาใน
การพิจารณาภยัท่ีเป็นส่ิงทาํลายตวัเอง โดยเอาชีวิตไปผกูติดกบัสุรา ยาเสพติด และอบายมุขอ่ืนๆ ท่ี
เป็นสาเหตุสาํคญัของปัญหาอ่ืนๆ ตามมาในสังคม ตรงน้ีอาจเป็นดชันีช้ีวดัถึงความสุขโดยมวลรวม
ของคนในสงัคมวา่ สงัคมยงัไม่มีความสุขอยา่งแทจ้ริง เพราะยงัขาดสนัติภาพ 

2.2.4.2  วดัจากความสมานฉนัท ์  
ไดแ้ก่การใชห้ลกัความสามคัคี หลกัการท่ีนาํมาเป็นดชันีวดัความสุขอีกเร่ืองหน่ึงก็

คือ ความสามคัคี เห็นไดจ้ากพุทธดาํรัสท่ีตรัสถึงเร่ืองน้ีไวว้่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี แปลว่า ความ
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พร้อมเพียงของหมู่คณะทาํให้เกิดความสุข (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2539: 7/354/217) ซ่ึง
แนวคิดน้ีสามารถศึกษา คน้ควา้ไดจ้ากคาํสอนในหลายๆ ขอ้ เช่น หลกัสาราณียธรรม หมายถึง 
หลกัการท่ีจะทาํให้คนในสังคมระลึกถึงกนั เป็นการระลึกถึงกนัดว้ยความดีงามท่ีต่างคนต่างปฏิบติั
ต่อกนัอยา่งถูกธรรม 6 ประการ คือ    

1)  กระทาํต่อกนัดว้ยความรัก (เมตตากายกรรม) 
2)  พดูกนัดว้ยความรัก (เมตตาวจีกรรม) 
3)  คิดเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกนัดว้ยความรัก (เมตตามโนกรรม) 
4)  แบ่งปันส่ิงต่างๆ ท่ีไดม้าโดยชอบธรรมให้แก่กนัดว้ยนํ้ าใจ รวมถึง ใช้

ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นสาธารณสมบติักลางร่วมกนั (สาธารณโภคี) 
5)  รักความเป็นระเบียบ มีวินยั มีศีลเหมือนกนั (สีลสามญัญตา) 
6)  มีความเห็นชอบร่วมกัน (ทิฏฐิสามัญญตา) (มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั, 2539: 11/14/321/322) 
หลกัการเหล่าน้ี เป็นหลกัการเบ้ืองตน้ท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติัต่อกัน เพื่อให้บรรลุ

จุดประสงคข์องหลกัธรรม นัน่คือ ความรัก ความเคารพ การสงเคราะห์ช่วยเหลือกนั ไม่ทะเลาวิวาท
กนั ความสามคัคี ความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ซ่ึงจะส่งผลให้ทุกชีวิตในสังคมนั้นๆ มีความสุข 
ดงันั้น หลกัสาราณียธรรมจึงจดัเป็นหลกัการท่ีสร้างและเป็นดชันีวดัความสุขในการพฒันาประเทศ
ไดร้ะดบัหน่ึง แต่ในความเป็นจริงแลว้คนในสังคมก็ยงัมีแนวคิดท่ีแตกต่าง จึงทาํใหเ้กิดปัญหาต่างๆ 
ในสงัคมอยา่งท่ีเห็นในปัจจุบนั แมจ้ะมีนโยบายปรองดองแห่งชาติท่ีตอ้งการใหค้นในสังคมไทย รัก
สามคัคีต่อกนั ประเดน็น้ีอาจเป็นตวัช้ีวดัวา่ คนไทยยงัห่างจากความสุขจากเร่ืองน้ี 

2.2.4.3  วดัจากความพอเพียงทางวตัถุท่ีเสพ  
ไดแ้ก่การใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง เร่ืองเศรษฐกิจเป็นอีกปัจจยัท่ีจะสร้างความสุข

ใหแ้ก่มนุษยปุ์ถุชนทัว่ไปและเป็นเคร่ืองช้ีวดัความสุขของคนในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงแนวคิดน้ีจะ
สวนทางกบัการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ในโลกท่ีเน้นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีตอ้ง
แข่งขนักนัเพื่อความอยู่รอด เป็นเศรษฐกิจท่ีปลุกเร้าความโลภท่ีเป็นสาเหตุสําคญัของปัญหาทาง
สังคมในหลายๆ เร่ือง ท่ีสาํคญัเศรษฐกิจแบบน้ีไม่สามารถทาํใหค้นบรรลุความสุขท่ีแทจ้ริงได ้เห็น
ไดจ้ากบทวิพากษข์องโกวิทย ์พวงงาม (2549: 25) ท่ีไดก้ล่าวไวอ้ยา่งน่าคิดว่า มีบทพิสูจน์ใหเ้รียนรู้
แนวทางการพฒันาตามแนวกระแสหลกัท่ีเนน้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เกิดมลพิษ คนไทยกลบั
ตอ้งพบกบัความยากจน มีช่องวา่งทางสงัคม เกิดปัญหาหน้ีสิน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
และปัญหาสังคมทั้งในชีวิตและครอบครัวตามมาอีกมากมาย จนคนไทยไม่สามารถคน้หาความสุข
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
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ดงันั้น แนวคิดทางพระพทุธศาสนาจึงเสนอหลกัการเก่ียวกบัเศรษฐกิจท่ีเป็นดชันีช้ี
วดัความสาํเร็จของชาติดา้นน้ีไวข้อ้หน่ึง คือ ความสุขทางเศรษฐกิจ เรียกตามหลกัการวา่ คิหิสุข 

อาจกล่าวไดว้่าความสุขขา้งตน้นั้นเกิดจากการดาํเนินชีวิตไปแบบมีความพอเพียง
เป็นฐาน แต่เม่ือพิจารณาจากความเป็นอยูท่างดา้นเศรษฐกิจของคนไทยโดยภาพรวมแลว้ คนไทยท่ี
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีหรือรายไดดี้ ส่วนใหญ่จะอยูร่ะดบัปานกลางกบัระดบัล่าง ท่ีน่าห่วงคือคนใน
ระดบัรากหญา้ของประเทศยงัประสบปัญหากบัความยากจน ถา้วดักนัตาม GDP (Gross Domestic 
Product) คนบางส่วนยงัใชท้รัพยไ์ม่เป็น ส่งผลใหเ้กิดการเป็นหน้ีสิน และท่ีสาํคญัยงัมีคนส่วนหน่ึง
ท่ียงัว่างงาน บางส่วนไดห้นัไปประกอบมิจฉาชีพ และบางส่วนซ่ึงเป็นคนท่ีมีการศึกษาสูงยงัทาํการ
ทุจริต ผิดกฎหมาย เช่น การคอร์รัปชั่น เป็นตน้ ตรงน้ีอาจเป็นดัชนีช้ีวดัว่า คนไทยบางส่วนยงั
ห่างไกลจากความสุขทางเศรษฐกิจ 

2.2.4.4  วดัจากปัจจยัสนบัสนุนคุณภาพของชีวิต  
ได้แก่การใช้หลกัสัปปายะ ความสุขในประเด็นน้ีเป็นความสุขท่ีเกิดจากปัจจัย

สนับสนุนทั้งปัจจยัทางธรรมชาติ ปัจจยัทางวตัถุ และตวับุคคลรอบขา้ง แนวคิดน้ีมีปรากฏอยู่ใน
หลกัคาํสอนหลายขอ้ เช่น หลกัสัปปายะ 7 (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546: 209-210) ท่ี
กล่าวถึงความสุขสบายท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก หรือปัจจยัสนับสนุนคนให้บรรลุธรรมเพ่ือเขา้ถึง
ความสุขทางใจท่ีมีค่าสูงกวา่ความสุขทางกายไดแ้ก่ 

1)  ท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสม เช่น เงียบสงบ ไม่พลุกพล่าน สาํหรับท่ีอยูอ่าศยั
ของคนทัว่ๆ ไป ท่ีเหมาะสมแก่การสร้างความสุขหรือดุลยภาพของชีวิต 

2)  แหล่งอาหาร เคร่ืองปริโภค อุปโภคท่ีหาไดส้ะดวก ไม่ขาดแคลน โดย
ภาพรวมของดชันีวดัความสุขขอ้น้ีกคื็อ สงัคมจะตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองยงัชีพท่ีพอเพียง ไม่ขาดแคลน 

3)  คาํพูดท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่คาํพูดท่ีสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวาน เป็นคาํสัจ 
มีสารประโยชน์ ภาพรวมของดชันีวดัความสุขขอ้น้ี คือคนในสังคมมีการพูดจาต่อกนัอย่างถูกตอ้ง
ตามท่ีกล่าวแลว้ 

4)  บุคคลท่ีเป็นคนดี มีคุณธรรม ทรงภูมิรู้ ทรงภูมิธรรม สามารถเป็นท่ี
ปรึกษา ให้คาํแนะนาํ หรือแนวทางท่ีถูกตอ้งแก่เราไดเ้ป็นอย่างดี ท่ีสําคญัอยู่ใกลแ้ลว้มีความสุข 
ภาพรวมของดชันีวดัความสุขขอ้น้ีก็คือ สมาชิกทุกคนในสังคมตอ้งเป็นคนดี มีคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก 

5)  อาหารท่ีดีมีประโยชน์ ในสัดส่วนหรือปริมาณท่ีพอเพียงแก่ความ
ตอ้งการของร่างกาย ภาพรวมของดชันีวดัความสุขขอ้น้ี ก็คือ ทุกชีวิตตอ้งมีอาหารการกินอย่าง
พอเพียง มีความฉลาดในการเลือกบริโภคส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยา่งเหมาะสม 
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6)  ดิน ฟ้า อากาศ สภาพแวดลอ้มท่ีดี เอ้ืออาํนวยต่อพฒันาการของชีวิต
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ภาพรวมของดชันีวดัความสุขขอ้น้ี ก็คือ สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของ
ทุกสงัคมตอ้งมีดุลยภาพ ทั้งในแง่ของ ดิน นํ้า อากาศ ป่าไมซ่ึ้งถือวา่เป็นปัจจยัสนบัสนุนคุณภาพของ
ชีวิตท่ีสาํคญัยิง่ 

7)  อิริยาบถท่ีเหมาะกัน หมายถึง การใช้อิริยาบถได้สอดคล้องกับ
กิจกรรม มีการปรับเปล่ียนอิริยาบถไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัจงัหวะของชีวิต รวมถึง การออกกาํลงักาย
อยา่งเหมาะสม ในสดัส่วนท่ีใหผ้ลดีกบัสุขภาพ ภาพรวมของดชันีวดัความสุขในขอ้น้ี แบบประยกุต์
ก็คือทุกคนในสังคมมีสุขภาพท่ีแขง็แรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ เน่ืองจากมีการบริหารร่างกายอยู่
เป็นประจาํ 

ปัจจยัทั้ง 7 ประการท่ีกล่าวมา ลว้นเป็นปัจจยัท่ีสร้างความสุขทางกาย และเก้ือกูล
ต่อความสุขทางใจ หมายถึง ปัจจยัดงักล่าวจะส่งผลใหก้ารพฒันาจิตใจของเราใหบ้รรลุผลไดเ้ร็วและ
ง่ายข้ึน แต่ในความเป็นจริงแลว้ ความสุขทั้ง 7 ประการ ก็ยงัไม่ไดเ้ขา้ไปครอบคลุมถึงประชากรใน
สังคม เพราะยงัมีปัญหาจากการขาดหลกัสัปปายะทั้ง 7 ประการ นั้นอยู ่จึงทาํให้สังคมวุ่นวาย และ
เป็นตวัช้ีใหเ้ห็นวา่คนในสงัคมยงัห่างไกลจากความสุขตามดชันีช้ีวดัความสุขเร่ืองสปัปายะ 7  
 

2.2.5  วธีิสร้างและวดัความสุข 
การวดัความสุขท่ีกล่าวขา้งตน้นั้นดูเหมือนจะเป็นเร่ืองท่ีทาํไดไ้ม่ยาก เน่ืองจากมีความเป็น

รูปธรรมค่อนขา้งสูง แมว้า่ความสุขนั้นอาจไม่สามารถวดักนัไดใ้นทุกแง่มุมกต็าม แต่ถา้เราใชด้ชันีท่ี
กล่าวไวใ้นขอ้ท่ีผา่นมาเป็นเคร่ืองมือช้ีวดัก็อาจไดข้อ้สรุปถึงความสุขมวลรวมของชาวไทยว่า อยูใ่น
ระดับใด ดังนั้น ในหัวขอ้น้ี ใครขอเสนอวิธีการสร้างและการวดัความสุขในระดับปัจเจกชนท่ี
เช่ือมโยงกบับุคคลอ่ืน สังคมและส่ิงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นแนวทางในการศึกษาเร่ืองน้ีในเชิงลึก
ต่อไป 

ก่อนท่ีจะนาํเขา้สู่วิธีการสร้างและประเมินความสุข ขอยกตวัอยา่งแนวคิดเร่ืองความสุขมา
แสดงไวเ้ป็นตวัอยา่งเบ้ืองตน้ก่อน เน่ืองจาก ความสุขในระดบัปัจเจกชนจะแตกต่างไปตามความคิด
และความรู้สึกของแต่ละคน เพื่อให้เห็นความจริงขอ้น้ีขอยกตวัอยา่งผลการสาํรวจแนวคิดเก่ียวกบั
ความสุขของ อจัฉรา รักยติุธรรม และเตือนใจ ธิวอ่ง (2549: 1-2) ไวเ้ป็นกรณีศึกษา 2 เร่ือง คือ 

1)  ความสุขอยู่ท่ีใจ นิยามน้ี เป็นแนวคิดของพ่ออุ๊ยใจคาํ ตาปัญญา ครูภูมิปัญญา
จากลุ่มนํ้ าวาง วยั 76 ปี ท่ีกล่าวว่า มีเงินมีทองน้ีเป็นความทุกข ์ถา้ไม่มีอะไรสักอยา่ง แต่ใจเราสบาย 
ความสุขก็อยู่ตรงนั้น ความสุขไม่ไดอ้ยู่ท่ีไหน ความสุขอยู่ท่ีใจ ดงันั้น วิธีการสร้างความสุขตาม
ทศันะน้ี จึงอยูท่ี่การพอใจในส่ิงท่ีตนมี ในส่ิงท่ีตนเป็นอยู ่ใชชี้วิตอยา่งพอเพียง ไม่หลงติดอยูก่บัวตัถุ 

2)  ความสุขเกิดจากความภูมิใจท่ีไดท้าํประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน นิยามน้ี ไดจ้าก
แนวคิดของสุมณฑา เหล่าชยั ชาวนาจากจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีกล่าวไวอ้ย่างน่าคิดว่า ทุกคนอยากได้
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ความสุข แต่ไม่หาความสุข กลบัไปหาเงิน ดงันั้น ความสุขในทศันะน้ี ไม่ไดใ้ชเ้งินเป็นเคร่ืองช้ีวดั 
เหมือนกบัคนส่วนใหญ่ในโลกกาํหนดกนั แต่เป็นความสุขท่ีเกิดจากความภูมิใจท่ีไดรั้กษา สืบทอด
เช้ือพนัธ์ุของแผ่นดินหรือพนัธุกรรมทอ้งถ่ิน ผิดกบัชาวไร่ ชาวนา จาํนวนไม่น้อยท่ีพากนัละท้ิง
แผน่ดินเกิดไปรับจา้งหรือหางานทาํในตวัเมืองหรือถ่ินอ่ืนตามกระแสค่านิยมดา้นวตัถุ  

เพื่อใหเ้ห็นความจริงเร่ืองน้ีมากข้ึน ขอยกแนวคิดของนกัวิชาการท่ีกล่าวถึงความสุขไวเ้ป็น
กรณีศึกษา อีก 2 แนวคิด คือ 

1)  ความสุขท่ีแทจ้ริงตอ้งไม่ทาํให้ผูอ่ื้นเป็นทุกข ์ดงัแนวคิดของวิทยา นาควชัระ 
(2545: 206) ท่ีว่า คนปกติทัว่ไปจะไม่อยากทาํให้คนอ่ืนเจ็บปวดและไม่พอใจเม่ือตวัเองถูกทาํให้
เจบ็ปวด 

2)  ความสุขอยู่ท่ีความพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ดังคาํกล่าวสุรพล 
พะยอมแยม้ (2548: 263) ท่ีว่า ชีวิตท่ีมีความสุข หมายถึง ชีวิตของผูพ้อใจในส่ิงท่ีตนมีอยู่อย่าง
ต่อเน่ืองและถาวร 

จากแนวคิดของบุคคลตวัอย่างและแนวคิดของนกัวิชาการทั้ง 4 ขอ้ ขา้งตน้ อาจให้ขอ้คิด
เก่ียวกบัวิธีการสร้างความสุขให้แก่ตวัเราไดเ้ป็นอย่างดี ขอ้สําคญัอยู่ท่ีว่าเราจะเลือกทางใด และ
ความสุขท่ีเราจะสร้างข้ึนนั้ น  มิใช่ มุ่งไปท่ีตัวเราเป็นสําคัญเท่านั้ น  เ น่ืองจากแนวคิดทาง
พระพุทธศาสนาตอ้งการให้ความสุขนั้นแผ่ไปยงัสรรพชีวิตตามอุดมการณ์ท่ีพระพุทธเจา้ทรงส่ง
พระสาวกไปประกาศศาสนายงัดินแดนต่างๆ ท่ีวา่ เพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่มาก เพื่อใหผู้อ่้านได้
แนวทางในการสร้างความสุขใหแ้ก่ตวัเองและบุคคลอ่ืนรวมถึงสังคมดว้ย ผูเ้ขียนขอยกแนวคิดเร่ือง
การทาํบุญในพระพุทธศาสนามาใช้เป็นหลกัการสร้างและวดัความสุข เน่ืองจาก บุญในแง่หน่ึง 
หมายถึง ความสุข ดงัขอ้ความท่ีปรากฏในเมตตาสูตรท่ีว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ ทั้งหลาย อยา่กลวั
บุญเลย คาํวา่ บุญ น้ี เป็นช่ือแห่งความสุข ท่ีน่าปรารถนา  น่าใคร น่ารัก น่าพอใจ... (มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั, 2539: 25/22/366)  

ดงันั้น เพื่อใหท้ราบถึงวิธีการสร้างความสุขตามหลกัพระพทุธศาสนา หลกับุญกิริยาวตัถุ 10 
ประการ จึงถือเป็นหลกัท่ีสาํคญัซ่ึงสามารถท่ีจะสร้างความสุขใหเ้กิดแก่มนุษยไ์ด ้ดงัต่อไปน้ี 

1)  ความสุขเกิดจากการให ้(ทานมยั) ในแง่ของการใหว้ตัถุ ไม่ถือโทษ โกธรเคือง
กนั รวมถึงการใหอ้ภยั อนัส่งผลใหเ้กิดความสุข ความเจริญกา้วหนา้ต่อผูรั้บและผูใ้ห ้(บุญขอแปลวา่ 
ความสุข) 

2)  ความสุขท่ีเกิดจากการรักษาศีล (สีลมยั) เป็นความสุขท่ีเกิดจากการสาํรวมกาย 
วาจา ใจ มิใหไ้ปกระทาํในส่ิงท่ีล่วงละเมิดต่อบุคคลคนอ่ืนซ่ึงถือเป็นการละเวน้จากการกระทาํท่ีผดิๆ 
อนัส่งผลใหเ้กิดความสุขต่อผูป้ฏิบติัและต่อสงัคมส่วนรวม 
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3)  ความสุขท่ีเกิดจากการฝึกอบรมจิตตวัเองใหเ้กิดความสงบ ตั้งมัน่ (สมาธิ) และ
แสงสว่างทางปัญญา (ภาวนามยั) เป็นอีกวิธีท่ีจะนําความสุขมาแก่ตวัเองและสามารถแผ่กวา้ง
ออกไปยงัสรรพส่ิงไดด้ว้ย 

4)  ความสุขท่ีเกิดจากการประพฤติตนอ่อนน้อม ถ่อมตน (อปจายนมยั) มีสัมมา
คารวะต่อผูสู้งกว่าทั้งวยัวุฒิและคุณวุฒิ หรือตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงาน พอพูดถึงประเด็นน้ี อยากให้
ลองนึกถึงภาพพระจริยาวตัรของ มกุฎราชกุมาร จิกมี เคเซอร์ วงัเกล นมัชุก แห่งภูฎาน จะพบความ
จริงของขอ้น้ีไดเ้ป็นอยา่งดี กล่าวคือ ความอ่อนนอ้ม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะจดัเป็นเสน่ห์ของคนท่ี
สร้างความสุข ความประทบัใจใหแ้ก่ผูค้นท่ีพบเห็น หรือไดส้มัผสัไดเ้ป็นอยา่งดี 

5)  ความสุขท่ีเกิดจาการขวนขวยช่วยเหลือผูอ่ื้น (เวยยาวจัมยั) เป็นอีกวิธีท่ีเรา
สามารถทาํได ้เช่น ช่วยคนตาบอดขา้มถนน การช่วยแนะนาํหรือเป็นท่ีปรึกษาให้กบัผูท่ี้เดือดร้อน 
เป็นตน้ 

6)  ความสุขท่ีเกิดจากการใหส่้วนแห่งความดี (ปัตติทานมยั) เป็นการแผค่วามสุขท่ี
เกิดจากการทาํความดีงาม เช่น การกรวดนํ้ าอุทิศบุญให้กบัผูท่ี้ล่วงลบั เป็นความดี ความปรารถนาดี
ต่อผูอ่ื้นจดัวา่เป็นการสร้างความสุขอีกทางหน่ึง 

7)  ความสุขท่ีเกิดจากการยินดีในความดี ความสาํเร็จของคนอ่ืน (ปัตตานุโมทนา
มยั) เช่น เห็นเพื่อนประสบความสําเร็จในหน้าท่ีการงาน มีความกา้วหน้า ก็ยินดี ช่ืนชม ไม่อิจฉา 
ริษยา ท่ีเห็นเขาไดดี้ รวมถึง การยกย่อง สนบัสนุน คนท่ีมีโอกาสเจริญกา้วหนา้ในชีวิตซ่ึงจะส่งผล
ใหเ้กิดความสุขท่ีขยายไปยงับุคคลอ่ืนๆ ในสงัคม  

8)  ความสุขท่ีเกิดจากการฟังธรรม การศึกษาธรรมจากพระสงฆ ์จากหนงัสือ ตาํรา 
เอกสารธรรม หรือสนทนากบัพระสงฆ ์หรือนกัปราชญผ์ูรู้้ธรรม (ธมัมสัสวนมยั) รวมถึงการศึกษา
วิชาการหรือศาสตร์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชีวิตและสงัคม 

9)  ความสุขท่ีเกิดจากการถ่ายทอดธรรม (ธัมมเทศนามยั) รวมถึงการถ่ายทอด
วชิาการ ใหค้าํแนะนาํตกัเตือนต่อผูอ่ื้นในส่ิงท่ีชอบ เกิดประโยชน์ สร้างสรรค ์

10)  ความสุขท่ีเกิดจากการมีความเห็นท่ีตรงกบัความจริง (ทิฏฐุชุกมัม)์ เป็นวิธีการ
สร้างความสุขท่ีสาํคญัยิง่ เน่ืองจาก ความเห็นท่ีตรงกบัความจริง ความเห็นท่ีเกิดจากการเขา้ใจอยา่ง
ถูกตอ้ง จะส่งผลให้เราพูด และทาํทุกเร่ืองไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซ่ึงจะส่งผลดีต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม
อยา่งมหาศาล  
 จะเห็นไดว้่า หลกัการสร้างความสุข (บุญ) ขา้งตน้นั้น เป็นส่ิงท่ีเราสามารถกระทาํไดอ้ยา่ง
ง่ายๆ ในชีวิตประจาํวนัของเรา จดัเป็นหลกัท่ีทุกคนในโลกตอ้งมี เพื่อรักษาและธาํรงไวซ่ึ้งความสุข
ของมนุษยชาติร่วมกนั และจากหลกัการสร้างบุญหรือความสุขดงักล่าวสามารถนาํมาเป็นดชันีช้ีวดั
เพื่อประเมินความสุขท่ีเราไดท้าํในชีวิตประจาํวนัวา่อยูใ่นระดบัใด 
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2.2.6  ความสุขตามหลกัคหิิสุขในทางพระพุทธศาสนา 
แมว้่าพระพุทธศาสนาจะเน้นสอนให้คนเราเขา้ถึงความสุขขั้นสูงสุดท่ีเรียกว่า โลกิยสุข 

หรือนิพพานสุข อนัเป็นความสุขท่ีแทจ้ริง ไม่เจือปนดว้ยวตัถุส่ิงของต่างๆ ก็จริง อย่างไรก็ตาม ใน
ความเป็นจริงแลว้คงเป็นไปไม่ไดท่ี้คนเราจะเขา้ถึงความสุขขั้นสูงสุดเช่นนั้นกนัไดทุ้กคน ดงันั้น 
พระพุทธศาสนาจึงไดมี้คาํสอนเก่ียวกบัความสุขขั้นพื้นฐานอนัเป็นของชาวโลกไวด้ว้ย (โลกิยสุข) 
เพื่อให้ไดเ้ขา้ถึงกนัอยา่งมีความสุขและก็ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงสาํหรับผูไ้ม่สามารถเขา้ถึงความสุขขั้น
สูงสุดได ้หลกัความสุขท่ีเรียกว่า หลกัคิหิสุข อนัหมายถึงความสุขของชาวบา้นผูย้งัเก่ียวขอ้งดว้ย
โลกิยะ จึงมีปรากฏอยู่ในคาํสอนทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงปุถุชนคนทัว่ไปจาํเป็นตอ้งสร้างให้เกิด
ข้ึนกับตนเองเพื่อใช้ในการดาํเนินชีวิตอย่างมีความสุขพอประมาณโดยไม่ทาํให้ใครเดือดร้อน 
หลกัคิหิสุขน้ีประกอบดว้ย 4 ประการ (มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, 2539: 21/62/107) คือ 

2.2.6.1  ความสุขท่ีเกิดจากการมีทรัพยสิ์นอยา่งพอเพียง (อตัถิสุข)  
แต่ทรัพยท่ี์จะทาํให้เกิดความสุขในท่ีน้ี หมายถึง ทรัพยท่ี์ไดม้าจากการประกอบ

สัมมาอาชีพดว้ยความขยนั อดทน ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง มีกิน มีใชอ้ย่างเพียงพอ มี
เหลือไวเ้ป็นทุน มีไวส้งเคราะห์ อนุเคราะห์คนอ่ืนในสงัคมตามโอกาส ตามความเหมาะสม 

การท่ีจะแสวงหาทรัพยสิ์นเพื่อมาให้ได้อย่างพอเพียง (อตัถิสุข) อนัก่อให้เกิด
ความสุขตามหลกัคิหิสุขในพระพทุธศาสนานั้น มีหลกัธรรมท่ีเป็นคุณเคร่ืองใหถึ้งความสาํเร็จตามท่ี
ประสงคมุ่์งหมายในการแสวงหาทรัพยน์ั้นเรียกว่า อิทธิบาท 4 (ที.ปา., 11/231/233; อภิ.วิ., 
35/505/292) ดงัน้ี 

1)  ฉนัทะ ความพอใจ คือตอ้งการท่ีจะทาํ ใฝ่ใจรักจะทาํในส่ิงนั้นอยูเ่สมอ 
และปรารถนาจะทาํใหไ้ดผ้ลดียิง่ๆ ข้ึนไป เป็นหลกัความสาํเร็จขอ้แรกท่ีผูใ้ดมีแลว้ ก็เป็นตวัช้ีบ่งว่า
การกระทาํของผูน้ั้นมีหนทางท่ีจะสาํเร็จตามกิจท่ีประสงค ์

2)  วิริยะ  ความเพียร คือ ความขยันหมั่นประกอบกิจนั้ นด้วยความ
พยายาม เขม็แขง็ อดทน เอาธุระ ไม่ทอ้ถอย เป็นหลกัความสาํเร็จขอ้ท่ีสองท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จ
ได ้เพราะเม่ือมีความพอใจในขอ้แรกแลว้ควรท่ีจะตอ้งเพียรพยายามกระทาํส่ิงท่ีตนปรารถนานั้นให้
ลุล่วงสมบูรณ์ในท่ีสุด 

3)  จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือ ตั้ งจิตรับรู้ในส่ิงท่ีทาํและทาํส่ิงนั้ นด้วย
ความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้ งซ่านเล่ือนลอยไป อุทิศตวัอุทิศใจให้แก่ส่ิงท่ีทาํ จิตตะเป็น
หลกัความสาํเร็จขอ้ท่ีสามท่ีประกอบในอิทธิบาททั้ง 4 ประการ จะทาํใหเ้กิดความสาํเร็จ เพราะการมี
จิตใจมุ่งมัน่ เอาใจใส่ในส่ิงนั้นๆ แลว้กจ็ะเกิดความสาํเร็จกิจได ้

4)  วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมัน่ใช้ปัญญาพิจารณา
ใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอ้ยิ่งหยอ่นในส่ิงท่ีทาํนั้น มีการวางแผน วดัผล คิดคน้
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วิธีแก้ไขปรับปรุงในหลักความสําเร็จข้อท่ีส่ีน้ี เป็นส่ิงท่ีอาศัยปัญญาในการคิดพิจารณา แม้
พระพุทธเจ้าเม่ือคร้ังบาํเพ็ญทุกกรกิริยาเม่ือใช้หลักความสําเร็จทั้ งสามอย่างแล้ว ไม่ประสบ
ความสาํเร็จจึงไดใ้ชว้ิมงัสา ไตร่ตรองพิจารณาแลว้เสวยอาหาร ในท่ีสุดก็ไดส้าํเร็จเป็นพระสัมมาสัม
พทุธเจา้ กด็ว้ยใชว้ิมงัสาน้ีเอง 

คุณเคร่ืองสาํเร็จในการแสวงหาทรัพยใ์นท่ีน้ีเป็นการแสวงหาทรัพยท่ี์พอเพียงกบั
การดาํเนินชีวิต เพื่อไม่ใหชี้วิตตอ้งขาดส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่ง เช่น เคร่ืองอุปโภคบริโภคในชีวิตประจาํวนั 
การท่ีแสวงหาทรัพย์มาได้ไวใ้ช้เพียงพอกับการดําเนินชีวิต และยงัมีหลักธรรมท่ีเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในกาลปัจจุบนัหรือหลกัธรรมอนัอาํนวยประโยชน์สุขขั้นตน้เม่ือแสวงหาทรัพยม์าไดก้็
จาํเป็นท่ีจะมีการรักษาทรัพยน์ั้นๆ ไวก้บัตวัเพื่อใชจ่้ายในอนาคตต่อไป เรียกหลกัธรรมน้ีว่า ทิฏฐธมั
มิกตัถสงัวตัตนิกธรรม มี 4 ประการ (องฺ.อฏฺฐก., 23/144/289) ดงัน้ี คือ 

1)  ความถึงพร้อมดว้ยความหมัน่ (อุฏฐานสัมปทา) คือ ขยนัหมัน่เพียรใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีการงานประกอบอาชีพอนัสุจริต มีความชาํนาญ รู้จกัใชปั้ญญาสอดส่อง ตรวจตรา 
หาอุบายวิธีสามารถจดัดาํเนินการให้ไดผ้ลดี อธิบายความว่าเม่ือไดท้รัพยสิ์นมาแลว้ก็ไม่น่ิงนอนใจ
ว่าตนไดท้รัพย ์หากแต่ตอ้งขยนัหมัน่เพียรในการแสวงหาทรัพยเ์พื่อมาทดแทนทรัพยท่ี์จะใชจ่้ายไป 
มีการวางแผนในการใชจ่้ายทาํบญัชีครอบเรือน หาอุบายวิธีในการลดค่าใชจ่้าย เพิ่มรายได ้ 

2)  ความถึงพร้อมดว้ยการรักษา (อารักขสัมปทา) คือ รู้จกัคุม้ครองรักษา
ทรัพยสิ์นท่ีตนแสวงหามาได ้และผลงานอนัตนไดท้าํไวด้ว้ยความขยนัหมัน่เพียร โดยชอบธรรม 
ดว้ยกาํลงังานของตน ไม่ใหเ้ป็นอนัตรายหรือเส่ือมเสียไป ขยายความวา่ เม่ือเราแสวงหาทรัพยสิ์นมา
ได ้หรือ สร้างเครือข่ายในธุรกิจของตนไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้ กพ็ยายามรักษาฐานลูกคา้ของตนเองไว้
ใหดี้ โดยมีการคน้หาวิธีการต่างๆ ท่ีชอบธรรมมาป้องกนัมิใหท้รัพยสิ์นส่วนนั้นๆ มีค่าลดนอ้ยลงไป 

3)  คบคนดีเป็นมิตร (กลัยาณมิตตตา) คือ รู้จกักาํหนดบุคคลในถ่ินท่ีอาศยั 
เลือกเสวนาสาํเหนียกศึกษาเยี่ยงอยา่งท่านผูท้รงคุณมีศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา หลกัธรรมขอ้น้ีเป็น
หลกัสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีจะทาํใหท้รัพยสิ์นท่ีเราแสวงหามาไดน้ั้นอยูก่บัเราไปนานๆ หรือเส่ือม
สลายไป เพราะเม่ือเราคบมิตรท่ีไม่ดี ก็จะชกันาํเราไปในทางฉิบหาย เช่น การเล่นการพนัน การ
เท่ียวราตรี การเท่ียวสตรี เป็นตน้ ท่ีจะก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยสิ์นท่ีแสวงหามาไดใ้นท่ีสุด 
ในทางกลบักนั ถา้เราคบมิตรท่ีดี คบบณัฑิตผูมี้สติปัญญาสามารถ ก็จะช้ีแนะแนวทางในการดาํเนิน
ชีวิตท่ีดีใหก้บัเรา เป็นกลัยานิมิตท่ีดี ท่ีคอยปกป้องและระวงัใหก้บัเรา 

4)  มีความเป็นอยู่เหมาะสม (สมชีวิตา) คือ รู้จักกําหนดรายได้และ
รายจ่ายเล้ียงชีวิตแต่พอดี มิให้ฝืดเคืองหรือฟูมฟาย ให้รายไดเ้หนือรายจ่าย มีประหยดัเก็บออมไว ้
หลกัขอ้น้ีก็เป็นอีกขอ้ท่ีสาํคญั การท่ีเราแสวงหาทรัพยสิ์นมาไดแ้ลว้นั้น ในแต่ละวนัของชีวิตตอ้งมี
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การใช้จ่ายออกไปเป็นเร่ืองธรรมดา แต่เราจะทาํอย่างไรให้รายจ่ายนั่นมีน้อยกว่ารายรับ หรือให้
รายรับนั้นมีมากกวา่รายจ่าย ซ่ึงจะทาํใหมี้ทรัพยเ์หลือพอเกบ็ไวใ้นคราวจาํเป็น 

หลกัธรรมเพื่อประโยชน์ในปัจจุบนัทั้ง 4 ประการขา้งตน้นั้น เป็นหลกัสาํคญัต่อ
การดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัก็ว่าได ้เพราะถา้ใครแมจ้ะมีทรัพยสิ์นเงินทองมากมายสักเพียงใดก็ตาม 
แต่ถา้ขาดความขยนัหมัน่เพียรในการแสวงหาทรัพยเ์พิ่มข้ึน ไม่รู้จกัการดูแลรักษาฐานะทางการเงิน 
หรือฐานะทางเศรษฐกิจของตน คบเพ่ือนท่ีปอกลอก เพื่อนท่ีไม่ดี และใชชี้วิตเกินมาตรฐานของ
รายได ้ทรัพยสิ์นเงินทองท่ีมีอยา่งมากมายก็จะตอ้งลดนอ้ยถอยลงและในท่ีสุดก็จะตอ้งหมดส้ินไป
เพราะขาดหลกัธรรมในการใชชี้วิตทั้ง 4 ประการแต่หากผูใ้ดประพฤติตรงกนัขา้ม ก็จะประสบแต่
ความสุขจากการแสวงหาทรัพยแ์ละรู้จกัการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัชีวิตกจ็ะประสบแต่ความสุข 

2.2.6.2  ความสุขท่ีเกิดจากการใชจ่้ายทรัพย ์(โภคสุข)  
เป็นทั้งในแง่ของการเล้ียงชีพ ครอบครัว บุพการี ญาติ และบาํเพญ็ประโยชน์ ละ

เว้นส่ิงท่ีไม่จําเป็น หรือเกินความจําเป็น ใช้เท่าท่ีจ ําเป็น ใช้ในเร่ืองหรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
สร้างสรรค ์พฒันาชีวิตเท่านั้น 

 ส่วนการแบ่งทรัพยน์ั้น (หลกัโภควิภาค) ถือเป็นหลกัการแบ่งโภคทรัพยอ์อกเป็น 4 
ส่วน (ที.ปา., 11/197/202) คือ  

1)  ทรัพยส่์วนท่ี 1 คือ ทรัพยส่์วนท่ีไวใ้ชเ้ล้ียงตนเอง เล้ียงคนท่ีควรบาํรุง 
และทาํประโยชน์ต่างๆ   

2)  ทรัพยส่์วนท่ี 2-3 คือ ทรัพยส่์วนท่ีไวใ้ชใ้นการลงทุนประกอบการงาน 
3)  ทรัพยส่์วนท่ี 4 คือ ทรัพยส่์วนท่ีเกบ็ไวใ้ชจ่้ายในคราวจาํเป็น  

  ส่วนประโยชน์ท่ีควรถือเอาจากโภคทรัพย ์(หลกัโภคอาทิยะ) หรือ เหตุผลท่ีอริย
สาวกควรยึดถือ ในการท่ีจะมีหรือครองโภคทรัพย์ อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพย์มาได้ด้วย
นํ้ าพกันํ้ าแรงความขยนัหมัน่เพียรของตน และโดยสุจริตชอบธรรมแลว้ ควรถือเอาประโยชน์ 5 
ประการ (อง.ปญฺจก., 22/41/48) คือ  
   1)  เล้ียงตวั มารดาบิดา บุตรภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายใหเ้ป็นสุข 
   2)  บาํรุงมิตรสหายและผูร่้วมกิจการงานใหเ้ป็นสุข 
   3)  ใชป้้องกนัภยนัตราย 
   4)  ทาํพลี 5 อยา่ง คือ 

(1) ญาติพลี คือ การสงเคราะห์ญาติ 
(2) อติถิพลี คือ การตอ้นรับแขก 
(3) ปุพพเปตพลี คือ การทาํบุญอุทิศใหผู้ล่้วงลบั 
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(4) ราชพลี คือ การบาํรุงราชการดว้ยการเสียภาษีอากรเป็นตน้ 
(5) เทวตาพลี คือ การถวายเทวดา หมายความว่า การบาํรุงหรือทาํบุญ

อุทิศส่ิงท่ีควรบูชาตามความเช่ือถือ 
   5)  อุปถมัภบ์าํรุงสมณะพราหมณ์ผูป้ระพฤติดีปฏิบติัชอบ 

เม่ือใชโ้ภคทรัพยท์าํประโยชน์อยา่งน้ีแลว้ ถึงโภคทรัพยจ์ะหมดส้ินไป ก็สบายใจ
ไดว้่า ไดใ้ชโ้ภคทรัพยน์ั้นให้เป็นประโยชน์ถูกตอ้งตามเหตุผลแลว้ ถา้โภคทรัพยเ์พิ่มข้ึนก็สบายใจ
เช่นเดียวกนั เป็นอนัไม่ตอ้งเดือดร้อนใจในทั้งสองกรณี 

2.2.6.3  ความสุขท่ีเกิดจากการไม่เป็นหน้ีสินใคร (อนณสุข)  
เน่ืองจากยึดความพอเพียงในการดาํเนินชีวิตเป็นหลกั ตรงน้ีอาจจะขดักบัแนวคิด

ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีเนน้ผลตอบแทนหรือกาํไรสูงสุดเป็นท่ีตั้งท่ีเกิดจากการลงทุนและการ
ลงทุนทางธุรกิจ คนส่วนหน่ึงจาํเป็นตอ้งกูย้ืมเงินจากผูอ่ื้น ประเทศอ่ืน หรืออาจใชว้ิธีชกันาํให้คน
ต่างชาติเขา้มาลงทุน ซ่ึงก็ทาํใหต้อ้งเสียผลประโยชน์ของประเทศส่วนหน่ึงให้แก่นกัลงทุนเหล่านั้น 
ซ่ึงหลกัวิธีการท่ีจะทาํให้ไม่เกิดหน้ีในทางพุทธศาสนานั้น ก็คือ หลกัแห่งการสงเคราะห์ซ่ึงกนัและ
กนั หรือท่ีเรียกกนัว่า หลกัสังคหวตัถุ อนัถือเป็นหลกัยึดเหน่ียวจิตใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้
ในความสามคัคี ประกอบไปดว้ย 4 ประการ (ที.ปา., 11/140/167; 267/244) คือ 

1)  การให้ (ทาน) คือ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกนั
ดว้ยส่ิงของ ตลอดถึงให้ความรู้แนะนาํสั่งสอน การให้ในท่ีน้ีมีตีความหมายถึงการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัในทางการเงินซ่ึงเม่ือเราแบ่งปัน ช่วยเหลือคนอ่ืนก่อนแลว้ ในท่ีสุดความดีอนันั้น จะทาํให้
คนอ่ืนมาช่วยเหลือเราในยามท่ีตกทุกขไ์ดย้าก โดยการแบ่งปันกนั จึงทาํให้ไม่เกิดหน้ี หรือทาํให้
หน้ีสินนอ้ยลงได ้ แมใ้นสมยัพุทธกาลท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี (เศรษฐีผูมี้กอ้นขา้วเพื่อคนยากไร้) 
ซ่ึงไดป้วารณาตนไวใ้นพทุธศาสนาอยา่งจริงใจ เม่ือไปท่ีวดัหรือท่ีพกัสงฆใ์นสถานท่ีต่างๆ จะตอ้งมี
อาหารบิณฑบาตทั้งของเค้ียวของฉนัและแมต้อนไปฟังธรรมก็มีเคร่ืองถวายพระสงฆไ์ปเป็นประจาํ 
จนทาํใหท้รัพยสิ์นในเรือนของตนลดนอ้ยลง แต่ในท่ีสุดเทวดาผูรั้กษาเรือนของเศรษฐีก็ไดน้าํทรัพย์
ในแผน่ดินมาใหก้บัเศรษฐีจนร่ํารวยเหมือนเดิม ก็เพราะอานิสงคจ์ากการใหท้าน การเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่
และเสียสละ ช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีเศรษฐีไดก้ระทาํโดยความบริสุทธ์ิใจของตนนัน่เอง 

2)  วาจาอนัซาบซ้ึง วาจาอนัดูดด่ืมนํ้ าใจ วาจาอนัเป็นท่ีรัก (ปิยวาจา) คือ 
กล่าวคาํสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามคัคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคาํ
แสดงประโยชน์ประกอบดว้ยเหตุผลเป็นหลกัฐานจูงใจให้นิยมยินดี เป็นอีกประการท่ีสามารถช่วย
ทาํให้ผูอ่ื้นเกิดความเห็นอกเห็นใจ จากการท่ีเราเป็นคนพูดจาอ่อนหวาน ประนีประนอม ถ่อมตน 
และมีสจัจะในคาํพดู ทาํใหเ้กิดความเป็นญาติมิตรไมตรีกนัข้ึน เกิดความรู้สึกผกูพนัสนิทชิดใกล ้ซ่ึง
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มีหลายๆ กรณีท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีเป็นคนพูดจาสุภาพอ่อนหวาน มีสัจจะต่อคาํพูดของตัวเอง 
ก่อให้เกิดความเอน็ดูแก่เจา้หน้ีท่ีเห็นใจและลดหย่อนผ่อนหน้ีหรือช่วยเหลือในส่ิงอ่ืนๆ ท่ีจะทาํให้
เรานั้นปลอดจากหน้ีสินไดใ้นคราวท่ีประสบปัญหาดา้นสภาพคล่องทางการเงินหรือฐานะทาง
เศรษฐกิจ ผูค้นท่ีเราทาํความสนิทเป็นญาติมิตรเหล่านั้น จะมาคอยช่วยเหลือ ลดภาระการเป็นหน้ี 
หรือทาํใหเ้ราปลอดหน้ีไดใ้นท่ีสุด 

3)  การประพฤติประโยชน์ (อัตถจริยา) คือ การขวนขวายช่วยเหลือ
กิจการ บาํเพญ็สาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วยแกไ้ขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม กล่าวคือ 
ในภาวะปัจจุบันท่ีทาํคนมุ่งเอาแต่ธุรกิจการงานของตนเป็นหลัก  การท่ีเราทาํตนเองให้เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะโดยการเสียสละไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นเงินทอง กาํลงักาย และพลงัสติปัญญา
ในการสร้างสรรคเ์พื่อสังคมส่วนรวมอย่างถึงท่ีสุดแลว้ เม่ือตกทุกขไ์ดย้าก ผูค้นก็จะมาช่วยเหลือ 
ดงัเช่น เม่ือเร็วๆ น้ี ส่ือไดน้าํเสนอเร่ืองราวของป้าน้อยท่ีคอยเล้ียงดูแลสัตวท่ี์ถูกทอดท้ิงตามถนน
หนทางมาเล้ียงในบา้นของตนเองกว่า 200 ตวั ตลอดจนให้การดูแลรักษา ซ่ึงทาํให้เป็นหน้ีจาก
ค่าอาหารและยารักษาโรคจนมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนเป็นจาํนวนกว่า 2 ลา้นบาท ในท่ีสุดสังคมไดอ้อกมา
ช่วยเหลือเยี่ยวยาในหน้ีส่วนนั้นให้ ซ่ึงเกิดจากการท่ีป้าน้อยไดบ้าํเพญ็สาธารณะประโยชน์ให้แก่
สังคมส่วนรวมก่อน ซ่ึงเป็นผลบุญท่ียอ้นกลบัมาทาํให้ป้าน้อยพน้จากการเป็นหน้ีสินและทาํให้
หน้ีสินลดนอ้ยลงไดน้ัน่เอง 

4)  ความมีตนเสมอ (สมานตัตตา) คือ ทาํตนเสมอตน้เสมอปลาย ปฏิบติั
สมํ่าเสมอกนัในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกขโ์ดยร่วมรับรู้และแกไ้ข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่
ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม ถูกตอ้งตามธรรมในแต่ละกรณี การวางตนเสมอตน
เสมอปลาย กล่าวคือ การประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดีเสมอ โดยไม่เห็นแก่วตัถุส่ิงของ หรือคาํยกยอ
ปอป้ันของผูอ่ื้น ซ่ึงมีหลายๆ คร้ังท่ีเห็นในส่ือต่างๆ ในปัจจุบนัท่ีคนเม่ือพอไดดิ้บไดดี้แลว้มกัลืมตวั 
วางตนอยู่เหนือคนอ่ืน โดยไม่คาํนึงถึงชาติภูมิในอดีตของตนเอง จนในยามท่ีตนตกทุกข์ไดย้าก 
ใครๆ ท่ีเคยคบหาก็จะห่างหายกันไป ไม่ให้ความช่วยเหลือ ก็เพราะเกิดจากการวางตนท่ีไม่
สมํ่าเสมอ แต่ถา้ผูใ้ดเป็นคนท่ีเสมอตน้เสมอปลาย เป็นคนดีและทาํตวัดีมาตั้งแต่ตน้ โดยไม่มีการเส
แสร้งทาํ กจ็ะไดรั้บการยกยอ่งและสรรเสริญจากผูพ้บเห็น แมย้ามลาํบากก็จะไดรั้บการช่วยเหลือให้
รอดพน้ไดแ้มจ้ากภาวะเศรษฐกิจท่ีประสบอยูใ่นขณะนั้นๆ  

2.2.6.4  ความสุขท่ีเกิดจากการประพฤติตนอยา่งถูกตอ้ง ไม่ผดิ (อนวชัชสุข)  
ถา้พูดให้ตรงกบัประเด็นเร่ืองความสุขทางเศรษฐกิจก็คือ ความสุขท่ีเกิดจากการ

ทาํงานท่ีปราศจากโทษ หมายถึง ทาํงานท่ีสุจริตหรือสัมมาชีพ ซ่ึงในทางพระพุทธศาสนาได้มี
หลกัธรรมในการทาํงานโดยให้เวน้จากการงานท่ีมีโทษ หรืออาชีพท่ีไม่ชอบธรรม (มิจฉาชีพ) 5 
อยา่ง (องฺ.ปญฺจก., 22/17/233) ดงัน้ี คือ 
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1)  คา้ขายอาวธุ (สตัถวณิชชา) ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีมีกฎหมายของรัฐไดบ้ญัญติั
หา้มไวเ้ป็นโทษทางอาญา การคา้ขายอาวธุเป็นภยัร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติ ก่อใหเ้กิดการฆ่าฟันกนั
ในพื้นท่ีของทุกมุมโลก ดงัท่ีเห็นในสาํนกัข่าวจากต่างประเทศท่ีมีการคา้ขายอาวุธในการทาํสงคราม
ท่ีต่างประเทศจนเกิดเป็นการฆ่าลา้งเผา่พนัธ์ุ เช่น ในกมัพชูา โซมาเลีย ชูดาน คองโก เป็นตน้ การคา้
ขายอาวุธสงครามถือเป็นอาชีพท่ีไม่ควรกระทาํเพราะก่อให้เกิดโทษทั้งแก่ตนเองและแก่สังคมโลก
ดว้ย 

2)  คา้ขายมนุษย ์(สัตตวณิชชา) เป็นอีกอาชีพหน่ึงท่ีเป็นปัญหาของแทบ
ทุกประเทศท่ีกาํลงัพฒันา มีการซ้ือขายแรงงานมนุษย ์การคา้บริการทางเพศ การคา้เด็ก เป็นปัญหา
เร่ิมตั้งแต่ยคุอุตสาหกรรมเร่ือยมา ซ่ึงสหประชาชาติไดมี้มติออกเป็นมาตรการป้องกนัการคา้มนุษย ์
การคา้แรงงาน และการคา้ทาส ซ่ึงแมใ้นประเทศไทยเองก็พบเห็นปัญหาการคา้มนุษยเ์พื่อแรงงาน
บ่อยคร้ัง ส่วนใหญ่จะเป็นในดา้นการคา้บริการทางเพศและการคา้แรงงานเถ่ือน (ต่างดา้ว) ซ่ึงเป็น
ข่าวเม่ือหลายปีท่ีผา่นมา มีการขนยา้ยแรงงานพม่ามากบัรถตูแ้ช่ผกั จนทาํใหแ้รงงานทั้งหมดจาํนวน 
40 กว่าคน ตอ้งตาย การคา้มนุษยม์กัมีรูปแบบในหลายๆ มิติ ส่วนใหญ่จะเป็นการตกเป็นเหยื่อ
เน่ืองจากขาดความรู้และประสบการณ์และอีกปัญหาใหญ่ คือ เกิดจากการเขา้มาหางานทาํ เพราะ
ความยากจนและภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

3)  คา้ขายเน้ือสัตว ์(มงัสวณิชชา) แมจ้ะเป็นอาชีพท่ีอาจจะมองว่าเป็น
อาชีพท่ีไม่ค่อยจะมีปัญหา แต่ลึก ๆ แลว้การคา้เน้ือสัตวใ์นท่ีน้ี ตีความไปถึง การคา้สัตวป่์า สัตว์
สงวน ท่ีทาํให้ขาดสมดุลในพ้ืนป่า อนัเป็นปัญหาในระยะยาว การคา้ขายเน้ือสัตวห์รือสัตวป่์า เม่ือมี
ความตอ้งการ เช่น ขน หนงั หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงของสัตวเ์กิดข้ึนไม่ว่าจะเอาไปเป็นเคร่ืองประดบั 
เคร่ืองนุ่งห่ม หรืออ่ืนๆ ก็ทาํให้ธุรกิจในส่วนน้ียงัมีผูท่ี้แอบลอบคา้ขายอยู่ ซ่ึงเป็นปัญหาในเชิง
อนุรักษ ์ท่ีนบัวนัสัตวป่์าท่ีหายากจะสูญพนัธ์ุไป ท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ ในแทบแอฟริกาท่ีเร่ิมมีปัญหา
เก่ียวกบัการท่ีสัตวป่์าเร่ิมนอ้ยลง จนทาํให้รัฐบาลออกมาตรการเพ่ิมป้องกนัการลกัลอบคา้ขายสัตว ์
การคา้ขายเน้ือสตัวห์รือสตัวป่์าจึงเป็นอาชีพท่ีตอ้งหา้มตามกฏหมายอีกอาชีพหน่ึง 

4)  ค้าขายของเมา (มัชชวณิชชา) เป็นอาชีพต้องห้ามอีกประเภทท่ี
บทลงโทษทางสังคม เพราะแมจ้ะเป็นอาชีพท่ีทาํกาํไรไดดี้ในแนวทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็ตาม 
แต่การคา้ขายของเมาโดยขาดจริยธรรมทางสังคมก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่อส่วนรวม ซ่ึงเป็นปัญหา
แทบทุกประเทศต้องประสบพบเจอไม่มากก็น้อย แม้ในปัจจุบันคนจะมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน มี
สติปัญญาในการเลือกซ้ือส่ิงของท่ีไม่เป็นโทษต่อร่างกายก็ตาม แต่ขณะเดียวกนัก็มีคนจาํนวนไม่
นอ้ยท่ีเลือกท่ีจะบริโภคส่ิงมวัเมา เช่น สุรา บุหร่ี ฯลฯ ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาประเทศ จากการทาํให้
คนตอ้งเสียชีวิตจากการบริโภคของมวัเมา และก่อให้เกิดอุบติัเหตุตามมาและเป็นปัญหาหลายต่อ
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หลายทอด ยงัไม่รวมถึงการคา้ขายยาเสพติดท่ีเป็นมหันตภยัร้ายแรงของทุกประเทศท่ีทาํให้เกิด
ปัญหาอ่ืนๆ แมฝ่้ายรัฐบาลจะมีการกวาดลา้งและออกมาตรการลงโทษสูงสุด ก็ยงัมีการแอบลกัลอบ
คา้ขายของพวกน้ีอยู ่เป็นอาชีพท่ีไม่ควรประกอบเป็นอยา่งยิง่ เพราะจะนาํโทษมาสู่ตนเองและสังคม
โดยรวม 

5)  คา้ขายยาพิษ (วิสวณิชชา) ในท่ีน้ีหมายความรวมไปถึง การคา้ขาย
สารเคมี และนิวเคลียร์ ซ่ึงเป็นการคา้ขายท่ีชาวโลกประณามกัน ดังท่ีเห็นได้จากสงครามในยุค
ก่อนๆ ท่ีมีการวางยาพิษหรือสารเคมี ทาํให้เกิดการฆ่าลา้งเผ่าพนัธ์ุในดินแดนต่างๆ แมจ้ะไม่มีการ
คา้ขาย แต่การสะสมสารเคมีพิษพวกน้ีก็เป็นส่ิงตอ้งห้าม เร่ืองน้ีเกิดข้ึนท่ีสหภาพโซเวียตในยคุท่ียงั
เป็นสหภาพอยู่ โรงงานผลิตสารเคมีเกิดมีการร้ัวไหลออกมาข้างนอกโรงงาน จนกลายเป็น
โศกนาฏกรรมของประเทศทาํให้มีผูเ้สียชีวิตนับลา้นคน และแมใ้นปัจจุบนัพื้นท่ีตรงนั้นก็ยงัเป็น
พื้นท่ีตอ้งห้าม โดยเป็นพื้นท่ีห้ามเขา้ไปเด็ดขาด การคา้ขายยาพิษหรือสารเคมีเป็นอาชีพท่ีชาวโลก
ประณามและเป็นอาชีพตอ้งหา้มอยา่งเดด็ขาด 

ในการประกอบอาชีพท่ีไม่มีโทษนั้นตามหลกัพระพุทธศาสนาก็ไดบ้ญัญติัหลกั
ปฏิบติัท่ีเป็นเบ้ืองตน้ของการประพฤติตนใหต้ั้งมัน่อยูใ่นบรรทดัฐานของสงัคมในภาพรวมไวใ้หทุ้ก
คนปฏิบติัซ่ึงเป็นบรรทดัฐานของทุกประเทศหรืออาจจะเรียกว่า เป็นขอ้บญัญติัของโลก ก็ว่าได ้อนั
ไดแ้ก่ ศีล 5 (ที.ปา., 11/286/247) ดงัน้ี คือ 

1)  การเวน้จากการปลงชีวิต เวน้จากการฆ่าประทุษร้ายต่อกนั (ปาณาติปา
ตา เวรณี) ศีลขอ้น้ี เป็นศีลของโลกวา่ได ้เพราะทุกประเทศไดมี้กฎหมายหา้มไวอ้ยา่งเด็ดขาด ซ่ึงใคร
ก็ตามท่ีละเมิดกระทาํไปตอ้งไดรั้บการลงโทษจากสังคมและจากผูป้กครองของแต่ละรัฐ ไม่ว่าจะ
กระทาํผิดในท่ีใดทุกแห่งในโลกน้ี การฆ่า การประทุษร้ายต่อมนุษยด์ว้ยกนั ก็เป็นขอ้ห้าม จึงจดัว่า
ศีลขอ้แรกเป็นบรรทดัฐานของโลกอีกขอ้หน่ึง 

2)  การเวน้จากการถือเอาของท่ีเขามิไดใ้ห้ เวน้จากการลกั โกง ละเมิด
กรรมสิทธ์ิ ทาํลายทรัพยสิ์น (อทินฺนาทานา เวรมณี) เป็นเร่ืองตอ้งหา้มอีกประการในบรรดาศีลทั้ง 5 
ขอ้ ในบางประเทศไดอ้อกบทลงโทษในเร่ืองน้ีไวอ้ยา่งร้ายแรง เช่น มาเลเชีย มีการลงโทษดว้ยการ
ตดัน้ิว ตดัมือ ของผูท่ี้ทาํการลกัเล็กขโมยน้อยไวอ้ย่างเด็ดขาด ในไทยเองก็มีทั้งโทษท่ีเป็นโทษจาํ
และโทษปรับไวล้งโทษสาํหรับผูท่ี้ล่วงละเมิดศีลขอ้ท่ี 2 น้ี 

3)  การเวน้จากการประพฤติผิดในกาม เวน้จากการล่วงละเมิดส่ิงท่ีผูอ่ื้น
รักใคร่หวงแหน (กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี) ศีลขอ้น้ีรวมการคา้ประเวณีทางเพศดว้ย ซ่ึงเป็นขอ้หา้ม
ในทุกประเทศเหมือนกนั ยิง่ในประเทศท่ีเคร่งศาสนาอยา่ง อินโดนีเซีย เม่ือเร็วๆ น้ีมีการตดัสินโทษ
ของผูท่ี้ล่วงละเมิดทางเพศของนกัการเมืองคนหน่ึงถึงขั้นประหารดว้ยกนัให้ประชาชนปากอ้นหิน
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ใส่จนกว่าจะตาย ซ่ึงเป็นการลงโทษต่อผูก้ระทาํผิดในศีลขอ้น้ีท่ีแตกต่างกนัออกไป ศีลขอ้น้ีมกัจะ
ควบคู่ไปกบัศีลขอ้ท่ี 5 ดว้ยเสมอเพราะเห็นเหตุและปัจจยัของกนัและกนั 

4)  การเวน้จากการพดูเทจ็ โกหก หลอกลวง (มุสาวาทา เวรมณี) ขอ้หา้ม
น้ีมีผลสําคญัในเร่ืองการทาํธุรกรรมทางดา้นเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เช่น การท่ีผูท้าํประกนัชีวิต
กรอกแบบสอบถามของบริษทัประกนัชีวิตโดยหลอกลวง กรอกขอ้มูลอนัเป็นเท็จจนทาํให้บริษทั
หลงเช่ือรับทาํประกนัชีวิตแลว้ในเวลาไม่นานกเ็สียชีวิตก่อนเวลาอนัควรท่ีจะเป็น จนเกิดการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจนบัร้อยลา้นบาทมาแลว้ ศีลขอ้น้ีมีผลต่อธุรกิจเป็นอยา่งมาก จึงเป็นขอ้หา้มท่ีโลกไม่พึง
ปรารถนาและประณามอีกประการหน่ึง 

5)  การเวน้จากนํ้ าเมา คือ สุราและเมรัยอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความประมาท, 
เวน้จากส่ิงเสพติดใหโ้ทษ (สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี) ศีลขอ้น้ีมกัจะอิงกบัศีลขอ้ท่ี 3 เสมอ 
เพราะเม่ือคนล่วงละเมิดศีลขอ้น้ีแลว้จะส่งผลต่อศีลหลายๆ ขอ้ ท่ีสาํคญัก่อใหเ้กิดการละเมิดศีลขอ้ท่ี 
3 มากท่ีสุด เน่ืองจากความมึนเมาจากสุรา ยาเสพติดทาํใหห้ลงผดิ ทาํใหข้าดสติสัมปชญัญะ ขาดการ
ยบัย ั้งช่างใจในการกระทาํส่ิงท่ีไม่ดี จดัเป็นศีลขอ้ท่ีสาํคญัท่ีสุดในบรรดาศีลทั้ง 5 ขอ้ 

กล่าวโดยสรุป หลกัคิหิสุข ทั้ง 4 ประการ เป็นหลกัของการประพฤติปฏิบติัตน
เบ้ืองตน้ในทางพระพุทธศาสนาท่ีทาํให้ถึงความสุขในระดบัของปุถุชน และเป็นการเขา้ถึงหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระบรมโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวดว้ย ต่อเม่ือปฏิบติัได้
ตามหลกัน้ีแลว้กจ็ะนาํมาซ่ึงความสุขโดยปราศจากส่ิงท่ีเป็นโทษเจือปน 

ดงันั้น จะเห็นได้ว่า ความสุขในทศันะของพระพุทธศาสนานั้น จะมุ่งเน้นไปท่ี
ความสุขท่ีเกิดจากภายในหรือการมีจิตใจท่ีสงบเป็นหลกันัน่เอง ทั้งน้ีเพราะว่า มนัเป็นความสุขท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ภายนอกหรือไม่ข้ึนอยูก่บัวตัถุต่างๆ ท่ีอยูน่อกเหนือตวัเรา มนัเป็นความสุขอยา่ง
แทจ้ริงและเป็นความสุขท่ีจะทาํให้คนเราพฒันาตนเองไปในทางท่ีดีงามได ้พร้อมกบัการช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นให้ไดรั้บความสุขเหมือนกบัตนเองท่ีกาํลงัไดรั้บ นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดความสุขมวลรวมของ
ผูค้นผูร่้วมอาศยัอยูใ่นสงัคมเดียวกนัไดอี้กดว้ย โดยอาศยัวิธีการปฏิบติัเพื่อใหเ้ขา้ถึงความสุขไดด้ว้ย
การประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัทางสายกลางหรือหลกัมชัฌิมาปฏิปทา ซ่ึงถือไดว้่าเป็นหลกัท่ีจะนาํ
ผูป้ฏิบติัใหเ้ขา้ถึงความสุขอยา่งแทจ้ริงได ้สาํหรับหลกัทางสายกลางน้ีถือเป็นหลกัท่ีเนน้ใหค้นเราได้
ตระหนกัถึงการศึกษาเรียนรู้และปฏิบติัอยู ่3 หลกัใหญ่ๆ คือ เนน้ใหค้นเราไดป้ฏิบติัตนอยูใ่นกรอบ
ของกฎระเบียบวินัยของบา้นเมืองและกฎศีลธรรมอนัดีงามควบคู่กนัไปดว้ย ไม่ทาํให้ตนเองและ
ผูอ่ื้นเดือดร้อน รู้จกัประกอบอาชีพท่ีสุจริต มีความขยนัหมัน่เพียร เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่รู้จกัช่วยเหลือคนท่ี
ไดรั้บความเดือดร้อน เป็นตน้ หรือท่ีเรียกว่า หลกัศีล ต่อมาคือเป็นหลกัท่ีเนน้ให้คนเราไดมี้สติและ
สมาธิอยูก่บัส่ิงท่ีตนกาํลงักระทาํตลอดเวลา มีจิตใจท่ีจะอุทิศตนเองในการท่ีจะกระทาํความดีต่อไป 
พร้อมทั้งหมัน่ขยนัในการอบรมพฒันาจิตของตนเองให้สงบอยู่เสมอ ไม่ฟุ้ งซ่านไปในทางท่ีเป็น
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อกุศล เป็นตน้ หรือเรียกหลกัน้ีว่า หลกัสมาธิ และสุดทา้ยคือ เป็นหลกัท่ีเน้นให้คนเรารู้จกัพินิจ
พิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลตามความเป็นจริงท่ีปรากฏอยูเ่สมอ เพื่อให้เกิดการพฒันาจิต
ของตนเองเขา้สู่ปัญญาการรอบรู้ในทุกส่ิงอยา่งมีเหตุผลตามความเป็นจริง หรือเรียกหลกัน้ีว่า หลกั
ปัญญา 

ถา้บุคคลสามารถประพฤติปฏิบติัตนเองตามหลกัของทางสายกลางแลว้ ทุกคนก็
ย่อมสามารถเขา้ถึงความสุขในพระพุทธศาสนาไดทุ้กระดบั ไม่ว่าจะเป็นความสุขของชาวบา้นท่ี
เรียกว่า คิหิสุข อนัเป็นเป็นสุขของชาวโลก (โลกิยสุข) ท่ีทุกคนใคร่ปรารถนาตลอดการดาํเนินชีวิต
ของตนเอง และความสุขขั้นสูงข้ึนไปอนัเป็นความสงบสุขภายในจิตใจ (ฌานสุข) ไม่หวัน่ไหวกบั
วตัถุภายนอก และท่ีสาํคญัคือความสุขท่ีไดรั้บจากการคิดหาเหตุผล เกิดปัญญารู้แจง้ในความเป็นจริง
ของสรรพส่ิงท่ีเรียกวา่ โลกตุตรสุข ดว้ยเหตุน้ี สนัติภาพ ความสมานฉนัท ์ความรู้จกัพอเพียง รวมทั้ง
คุณภาพชีวิตท่ีดี กจ็ะเกิดข้ึนกบัทุกคน ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

2.3  ตวัแบบ กรอบแนวคดิและทฤษฏีทีว่่าด้วยปัจจยัทีม่ีผลต่อความสุข 
  

การศึกษาเร่ืองความสุขของขา้ราชการตาํรวจในพื้นท่ีตาํรวจภูธรภาค 1 คร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
ศึกษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฏีรวมถึงผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ตามลาํดบัดงัน้ี 

 
2.3.1  ตัวแบบ และกรอบแนวคดิเกีย่วกบัความสุข 
Layard (2005) นาํเสนอกรอบแนวคิด ปัจจยัสาํคญั 7 ประการท่ีมีผลกระทบต่อความสุข 

(The Big Seven Factors Affecting Happiness) ในหนงัสือ Happiness: Lessons from a New 
Science ไวด้งัน้ี (หา้ปัจจยัแรกตามลาํดบัความสาํคญั) 
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ภาพที ่2.1  ปัจจยัสาํคญั 7 ประการท่ีมีผลกระทบต่อความสุขของ Layard 

 
Layard (2005) ไดร้วมปัจจยัดงักล่าวน้ีว่าปัจจยัสาํคญัทั้งเจ็ด U.S. General Social Survey  

ช่วยให้เราสามารถเรียงลาํดับความสําคญัของห้าปัจจัยแรกได้ การสํารวจดังกล่าวถามผูค้นว่า
โดยรวมแลว้เขามีความสุขมากนอ้ยเพียงใด และพอใจกบัดา้นต่างๆ ของชีวิตแค่ไหน (ครอบครัว 
การเงิน  การงาน สังคมและเพ่ือนฝงู สุขภาพ) ผลการวิเคราะห์คาํตอบทาํให้เราสามารถระบุไดว้่า 
ดา้นใดของชีวิตมีความสําคญัมากท่ีสุด ดงัท่ีแสดงไวใ้นตารางขา้งบนน้ีพร้อมกบัอีกสองปัจจยัคือ 
เสรีภาพส่วนบุคคลและค่านิยมส่วนบุคคล เช่นเดียวกับผลจากงานวิจัยอ่ืนๆ ความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว (และชีวิตส่วนตวัของเรา) มีความสําคญัยิ่งกว่าปัจจยัใดๆ ท่ีมีผลต่อความสุข แต่เรายงั
ตอ้งการรายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัเหล่าน้ีซ่ึงเราสามารถหาไดจ้าก World Values Survey ซ่ึงมีการ
สาํรวจไปแลว้ดว้ยกนัถึงส่ีคร้ังตั้งแต่ปี 1981 John  Helliwell แห่ง University of British Columbia 
ไดท้าํการวิเคราะห์ผลการสํารวจดงักล่าวแลว้ และผลการวิเคราะห์ของเขาก็ครอบคลุมประชากร 
90,000  คนใน  46 ประเทศ ในการสํารวจดังกล่าวผูต้อบแบบสํารวจแต่ละรายจะต้องระบุว่า
ความสุขของตนอยู่ท่ีระดบัใดตั้งแต่  10 ถึง 100 และยงัตอ้งรายงานถึงดา้นอ่ืนๆ ของชีวิตอีกดว้ย  

 

เสรีภาพส่วนบุคคล 

สุขภาพ 

การเห็นคุณค่าของตนเอง 

สถานการณ์ทางการเงิน 

สังคมและเพือ่นฝูง 

การงาน 

ความสุข 
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ดงันั้นเราจึงสามารถอธิบายถึงท่ีมาของความสุขของเขาได้ เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเราจะตอ้ง
พิจารณาผลของแต่ละปัจจยั โดยคงปัจจยัอ่ืนๆ ของชีวิตอีกดว้ย   

2.3.1.1  ปัจจยั 1 ครอบครัว  
จากงานวิจยัของต่างประเทศพบว่า คนเราจะมีความสุขเพิ่มมากข้ึนเม่ือแต่งงาน ซ่ึง

เป็นจริงทั้งผูห้ญิงและผูช้าย ก่อนแต่งงานสองหรือสามปีจะมีความสุขเพิ่มมากข้ึน และจะมีความสุข
สูงสุดเม่ือปีท่ีแต่งงาน หลงัจากแต่งงานไดปี้หน่ึง ระดบัความสุขอาจจะลดลงบา้ง แต่กย็งัสูงกวา่ก่อน
แต่งงาน นอกจากน้ี คนท่ีแต่งงานจะมีอายยุนืกวา่คนท่ีเป็นโสด 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตุโต) (2544) จากหนงัสือเร่ือง ความสุขของครอบครัว คือ
สันติสุขของสังคม พบว่า ความสุขในครอบครัวจะมีมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัพ่อและแม่ทาํหนา้ท่ี
ตามฐานะทั้ง 3 ประการน้ี คือเป็นพระพรหม เป็นอาจารยค์นแรก และเป็นพระอรหันตข์องลูกได้
สมบูรณ์เพียงใด 

ฝน แสงสิงแก้ว (2524: 25-28) ไดอ้ธิบายความสําคญัของความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวจากความหมายของความผกูพนัรักใคร่ในครอบครัวว่า ความผกูพนัรักใคร่ในครอบครัว
นั้นนบัเป็นรากฐานของความสุข ชีวิตสังคมยอ่มตั้งตน้มาจากครอบครัว ถา้ครอบครัวแตกแยก หรือ
ครอบครัวขาดความรักความผกูพนัรักใคร่กนัในชีวิต ในสงัคมยอ่มแตกแยกประดุจเงาตามตวั 

2.3.1.2  ปัจจยัท่ี 2  งาน   
Layard (2005 อา้งถึงในพิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2553) อธิบายว่า การ

งานไม่ไดท้าํให้เรามีรายไดเ้ท่านั้น แต่ยงัช่วยเพิ่มความหมายให้กบัชีวิตอีกดว้ย  ครอบครัวของเรา
อาจจะตอ้งการเรา แต่คนเราส่วนมากตอ้งการมากกว่านั้น เราตอ้งการรู้สึกว่าเราไดมี้ส่วนร่วมทาํ
อะไรใหก้บัสงัคมดว้ย ดว้ยเหตุน้ีเองการวา่งงานจึงเป็นส่ิงท่ีเลวร้าย การว่างงานไม่ไดล้ดรายไดเ้พียง
อย่างเดียว แต่ยงัลดความสุขลงอีกดว้ย โดยทาํให้สูญเสียความเคารพตนเองและความสัมพนัธ์ทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน เม่ือคนเราตกงาน ความสุขท่ีลดลงนั้นเป็นเพราะการสูญเสียตวังาน
มากกว่าการสูญเสียรายได ้นักเศรษฐศาสตร์มกัจะปฏิเสธความเป็นจริงน้ี  มิหนาํซํ้ าบางคนยงัอา้ง
ดว้ยว่าการพกัผอ่นท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลดีต่อคนท่ีตกงาน ผลของการว่างงานท่ีวดัไดอ้าจสะทอ้นให้เห็น
ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีมีอยูแ่ลว้โดยคนท่ีมีความสุขนอ้ยกว่าตกงานบ่อยคร้ังมากกว่า แต่ 
German Socio-Economic Panel  ไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้ว่า สาํหรับใครก็ตามความเจบ็ปวดท่ีเกิดจาก
การวา่งงานน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัความเจบ็ปวดท่ีเกิดจากการสูญเสียรายได ้

การสํารวจดงักล่าวยงัตอบคาํถามสาํคญัอีกคาํถามหน่ึง บางคนคิดว่าส่ิงท่ีเลวร้าย
ท่ีสุดนั้นไม่ใช่การว่างงานแต่เป็นการไม่สามารถทาํงาน กล่าวคือ การหลุดจากตลาดงาน และไม่   
หางานทาํนั้นแย่พอๆ กบัการว่างงาน คุณไม่หางานทาํเพราะคุณหมดกาํลงัใจ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
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สาํรวจดงักล่าวปฏิเสธประเด็นน้ีอย่างส้ินเชิง การเปล่ียนสถานะจากการทาํงานเป็น การหลุดจาก
ตลาดงาน นั้นก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในระดบัความสุขน้อยกว่าการเปล่ียนสถานะจากการ
ทาํงานเป็นการวา่งงานมาก และการเกษียณอายกุไ็ม่กระทบกระเทือนระดบัความสุขดว้ย 

ดงันั้น การว่างงานจึงเป็นปัญหาท่ีพิเศษมาก แมเ้วลาผ่านไปแลว้หน่ึงหรือสองปี  
ความเจ็บปวดยงัคงอยู่เหมือนตอนเพิ่งว่างงานใหม่ๆ คุณจะไม่เกิดความเคยชินกับการว่างงาน  
(แมว้า่เจบ็ปวดนอ้ยกวา่หากคนอ่ืนตกงานดว้ย)  และเม่ือกลบัไปทาํงานใหม่ผลของการว่างงานนั้นก็
ยงัรู้สึกไดเ้หมือนเป็นแผลเป็นทางใจ 

แม้คนท่ีมีงานทาํก็ยงักลัวการว่างงาน อัตราการว่างงานท่ีเพิ่มสูงข้ึนมีผลต่อ
ความสุขของทุกคนรวมถึงคนท่ีมีงานทาํดว้ย อตัราการว่างงานเพ่ิมสูงข้ึนส่งผลสองประการดว้ยกนั  
ประการท่ีหน่ึงคือผลโดยตรง เพราะว่าจาํนวนคนท่ีไม่มีงานทาํจะมากข้ึน ประการท่ีสองคือผล
ทางออ้มท่ีกระทบทุกคน ดงันั้น ทุกสังคมจึงพยายามมุ่งหวงัให้อตัราการว่างงานอยู่ในระดบัท่ีตํ่า
และมีเสถียรภาพ 

การทาํงานเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็น แต่การชอบงานท่ีทาํก็สําคญัดว้ย บางทีส่ิงท่ีสําคญั
ท่ีสุดก็คือ คุณสามารถควบคุมงานท่ีคุณทาํไดม้ากน้อยเพียงใด เราทุกคนลว้นแลว้แต่มีความคิด
สร้างสรรคใ์นตวั แต่ถา้ไม่ไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรคท่ี์มีก็จะรู้สึกไม่ดี ซ่ึงถา้จะว่าไปก็มีขอ้คน้พบท่ี
ตรงอย่างน่าตกใจว่า ขา้ราชการชาวองักฤษไม่ว่าระดบัใดท่ีทาํงานแบบซํ้ าซากท่ีสุด จะมีอตัราการ
เกิดเสน้เลือดอุดตนัเร็วท่ีสุดดว้ย 

นอกจากน้ียงัมีงานเขียนและผูท่ี้ไดท้าํศึกษาปัจจยัดา้นการงาน ท่ีมีผลต่อความสุข  
ดงัต่อไปน้ี 

ท่าน ว.วชิรเมธี (2550: 25-38) ให้ความหมายขององคก์รว่า องคก์รมีสองความหมาย 
คือ 1) องคก์รท่ีเราทาํงาน 2) องคก์รแห่งชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร ผูน้าํ ลูกน้อง เราตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบัคนเหล่าน้ีอยูต่ลอดเวลา เพราะฉะนั้นผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ืองลูกนอ้ง ลูกนอ้งก็
จาํเป็นตอ้งรู้เร่ืองของผูบ้ริหาร เพราะเราต่างจาํเป็นตอ้งข้ึนต่อกนัและกนัในแง่ใดแง่หน่ึงอยู่เสมอ 
โดยกล่าววา่ 

 
ผูบ้ริหารตอ้งแบ่งงานและชนะใจลูกนอ้ง  ผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งมีวิธีบริหารท่ีจะทาํให้
ชนะใจลูกน้อง  ธรรมะสําหรับผูบ้ริหารก็คือ ตอ้งมีความหนักแน่นมัน่คง เป็น
หลกัเป็นชยัใหลู้กนอ้งเช่ือถือได ้ส่ิงหน่ึงท่ีจาํเป็นมากสาํหรับคนท่ีเป็นผูบ้ริหารก็
คือ ตอ้งแบ่งงานกนัทาํ เหตุท่ีตอ้งแบ่งก็เพราะมนุษยไ์ม่ไดเ้ก่งทุกเร่ือง คนท่ีบอก
ว่าตวัเองเก่งทุกเร่ืองน่าสงสาร เพราะว่าเก่งทุกเร่ืองก็ทุกข์ทุกเร่ืองเหมือนกัน 
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เพราะถนนทุกสายมกัจะวิ่งเขา้มาหา คนทุกคนจะตอ้งมีโมงยามแห่งความสุขท่ี
แบ่งสันปันส่วนให้กบัตวัเอง ถา้ไม่เช่นนั้นจะหลงไปแบกทุกเร่ือง ซ่ึงคนท่ีทาํ
เช่นน้ีอายไุม่ยนื สุขภาพไม่ดี   

ผูน้าํท่ีดีตอ้งนั่งอยู่ในหัวใจคน การเป็นผูน้าํท่ีดีตอ้งนั่งอยู่ในหัวใจคน 
ไม่ใช่นั่งอยู่บนหัวคน ก็คือ การเป็นผูน้าํท่ีนิยมใชอ้าํนาจบาตรใหญ่ ข่มลูกน้อง
ด้วยอาํนาจ ด้วยอารมณ์ ลูกน้องทาํงานไม่ทนัใจ ทั้งนายและลูกน้องก็มีสิทธ์ิ
หัวใจวายหรือกลายเป็นคนเครียดสะสม ถา้อยู่กนัดว้ยความกดดนั ตลอดเวลาท่ี
เจา้นายอยู่ ลูกน้องจะรู้สึกว่าตวัเองเป็นหญา้ท่ีถูกกอ้นหินทบั หรือไม่ก็เหมือน
การหายใจอยู่ใตน้ํ้ า เกิดความทุกข ์แต่ถา้เม่ือไรท่ีเจา้นายไปประชุม ลูกน้องจะ
สบายเกิดความสุข ภาวนาใหป้ระชุมนานๆ นอกจากนั้นแลว้ท่านยงักล่าวว่า เวลา
เราอยูก่บัส่ิงใดก็ตามท่ีใจเรารักเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ นัน่คือช่วงเวลาแห่งความสุข 
เพราะฉะนั้นคนท่ีทาํงานดว้ยใจรัก ความรักในงานเป็นสะพานไปสู่ความสุข  ก็
จะไม่สะทกสะทา้นต่อความลาํบาก 
 

เดชรัต สุขกาํเนิด (2550: 95) กล่าวว่า แง่มุมของเศรษฐศาสตร์แห่งความสุข การ
ทาํงานจึงไม่ใช่ตน้ทุนของความสุขต่อไป เพราะการทาํงานท่ีทาํให้เกิดความพอเพียงและมีความ
มัน่คง ก็สามารถเป็นสะพานท่ีจะนาํพามนุษยใ์ห้เขา้ถึงความสุขการทาํงานท่ีมีความรัก ความเขา้ใจ 
และมีความคิดสร้างสรรค ์และการทาํงานท่ีมีศกัด์ิศรี มีความภูมิใจ และเอ้ือให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ี
เท่าเทียม ไดเ้ช่นเดียวกบัการบริโภค และน่าจะเป็นสะพานท่ีมีความยัง่ยนืและมัน่คงมากกว่าดว้ยซํ้ า
ไป การพฒันาระบบและกระบวนการทางเศรษฐกิจต่างๆ จึงไม่ควรมองการทาํงานเป็นเพียงการ
สร้างรายได ้เพื่อนาํไปใชใ้นการบริโภคอีกต่อไป แต่ควรมองและให้ความสาํคญักบัการพฒันาการ
ทาํงานในฐานะของสะพานไปสู่ความสุขของมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริงมากกวา่ 

2.3.1.3  ปัจจยัท่ี 3 เศรษฐกิจ  
Layard (2005: 65) กล่าวว่า ความขดัแยง้ระหว่างความสุขในระดบับุคคลท่ีเพิ่มข้ึน

เม่ือรวยข้ึน สาเหตุหน่ึงมาจากการปรับตวัจนรู้สึกคุน้เคย กล่าวคือ มนุษยส์ามารถปรับตวัไดอ้ย่าง
รวดเร็วต่อการเปล่ียนแปลงในมาตรฐานการครองชีพ เม่ือรวยข้ึนก็บริโภคส่ิงต่างๆ เพิ่มข้ึน ก็มี
ความสุขเพิ่มข้ึนในชัว่เวลาหน่ึง แต่ผลท่ีรู้สึกดีข้ึนนั้นจะจางหายไปอยา่งรวดเร็ว 

ส่วนผลกระทบทางดา้นรายไดน้ั้น การท่ีรายไดล้ดลง  1 ใน 3 (โดยกาํหนดให้ตวั
แปรของรายไดป้ระชาชาติเท่าเดิม) เป็นสาเหตุทาํใหค้วามสุขลดลง  2 จุด (จาก 10 ถึง 100) แมร้ะดบั
ความสุขท่ีเปล่ียนแปลงนั้นจะเลก็นอ้ย แต่กท็าํใหเ้รามีวิธีการวดัผลของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลได ้
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นอกจากน้ียงัมีงานเขียนและผูท่ี้ได้ทาํศึกษาด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อความสุข  
ดงัต่อไปน้ี 

Amabile and Kramer (อา้งถึงใน พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติัและคณะ, 2553) จาก 
Harvard Business Review ศึกษาชีวิตงานภายในตน (Inner Work Life) ปัจจยัความสุขและ
ความสําเร็จ อะไรมาก่อนกนั ผลการวิจยัพบว่า ผลสําเร็จของงานมีความสัมพนัธ์อย่างยิ่งกบัส่ิงท่ี
เรียกว่า ชีวิตงานภายในตน ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระหว่างการรับรู้ขอ้มูลนาํเขา้ของแต่
ละวนั อารมณ์ท่ีสัมผสัการรับรู้นั้น และแรงจูงใจในการทาํงาน ถา้อารมณ์นาํไปสู่ความสุขก็จะมี
ผลสําเร็จของงานมากข้ึน  แต่ถ้านําไปสู่อารมณ์โกรธ  หงุดหงิด  ผลสําเร็จของงานก็ลดลง  
ความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นของปัจจยัต่างๆ ในสมองท่ีเรียกว่าชีวิตงานภายในตน สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัดา้นสมองท่ีเคยทาํกนัมา ขอ้คน้พบน้ีเป็นเร่ืองสามญัสาํนึก แต่ก็สร้างหลกัฐานเชิงประจกัษ์
ให้เห็นว่า ความเป็นมนุษยข์องแต่ละคน หรือ ชีวิตงานในตน ของสมาชิกในทีมปฏิบติัการ เป็น
ปัจจยัความสาํเร็จของงานช้ินนั้นๆ ความสุขในการทาํงานของสมาชิกนาํไปสู่ความสาํเร็จของงาน 

Easterlin (2003 อา้งถึงใน พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2553) ไดเ้สนอขอ้มูล
การสํารวจทางสังคมเก่ียวกบัส่ิงท่ีกาํหนดความสุขในชีวิต ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ซ่ึงให้
ความสนใจในดา้นท่ีเก่ียวกบัเงินทองกลบัมีความคิดท่ีว่า แมค้นเราจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึนแต่ก็ไม่ไดเ้ป็น
หลกัประกนัว่าจะมีความสุขเพิ่มข้ึนอย่างย ัง่ยืน เน่ืองจากเกิดผลในทางลบต่อการปรับตวัและการ
เปรียบเทียบทางสงัคม 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (อา้งถึงใน พิชิต 
พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2553) ไดส้รุปสาระสาํคญัของความอยูดี่มีสุขของคนไทยว่า  ความอยูดี่
มีสุขท่ีสําคญัประการหน่ึงคือการเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
ประชาชนให้มีฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีอาํนาจซ้ือเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตท่ีไดม้าตรฐาน และ
หลุดพน้จากปัญหาความยากจนและมีการกระจายรายไดใ้นกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างเท่าเทียมกนั  
อนัจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 

พระไพศาล วิสาโล (2545) ไดก้ล่าวถึงฐานะการเงินกบัความสุขใน เส้นโคง้แห่งสุข
จากทรัพย ์ว่าแมพุ้ทธศาสนาจะถือว่า นิพพาน เป็นสุขอย่างยิ่ง แต่ก็มิไดป้ฏิเสธคุณประโยชน์ของ
ทรัพยสิ์นเงินทอง พระพุทธองคท์รงเห็นว่า ทรัพยเ์ป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอย่างหน่ึง อย่างน้อยๆ 
การมีทรัพยก์็ช่วยปลดเปล้ืองความทุกขไ์ปไดห้ลายส่วน ดงัมีพุทธพจน์รับรองว่า ความจนเป็นทุกข์
ในโลก และ การกูห้น้ีเสียดอกเบ้ียเป็นทุกขส์าํหรับคฤหัสถ ์อย่างไรก็ตามความสุขจากทรัพยน์ั้นมี
หลายระดบัหลายประเภท แต่ละประเภท พทุธศาสนากมี็ท่าทีต่างกนัออกไป ถา้จะจาํแนกตามระดบั
หรือขีดขั้น การบริโภคเพื่อประโยชน์ส่วนตวัก็สามารถแยกความสุขจากทรัพยไ์ดเ้ป็น 4 ประเภท 
คือ 
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1)  ความสุข เพราะพน้จากความหิวโหยหรือภยัคุกคามชีวิต 
2)  ความสุข เพราะความสะดวกสบาย 
3)  ความสุข เน่ืองจากอยูดี่กินดี 
4)  ความสุข เน่ืองจากมีชีวิตหรูหราฟุ่ มเฟือย 

ท่าน ว. วชิรเมธี (2550) กล่าวว่าเศรษฐศาสตร์กระแสหลกัมองว่า เม่ือมนุษยไ์ด้
บริโภคแลว้ ก็จะเกิดความพึงพอใจ และความพึงพอใจนั่นแหละคือเป้าหมายในตวัของมนัเอง 
เศรษฐศาสตร์กระแสหลกัจึงกระตุน้คนให้บริโภคมากๆ เพราะเช่ือมัน่ว่าการบริโภคคือท่ีมาของ
ความสุข กล่าวอีกนยัหน่ึงวา่เศรษฐศาสตร์กระแสหลกัคิดวา่ มนุษยจ์ะมีความสุขเม่ือไดส้นองตณัหา 
(ความอยาก) 

ปังปอนด์ รักอาํนวยกิจ และพิริยะ ผลพิรุฬห์ (2550) ศึกษาปัจจัยท่ีทาํให้เกิด
ความสุขในเชิงของสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์นั้น สามารถจาํแนกประเภทของการศึกษาได้
เป็นสองประเภทดว้ยกนั แนวทางแรกก็คือ การศึกษาโดยใชข้อ้มูลทางดา้นมหภาค (Macro Level) 
พบว่า ในช่วง 50 ปีท่ีผา่นมา แมร้ายไดเ้ฉล่ียของประชากรในโลกจะเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และมี
ระดบัของการบริโภคเพิ่มข้ึนกต็าม แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัดชันีช้ีวดัความสุข (Happiness Indicators) 
ต่างๆ แลว้พบว่า ประชากรโลกไม่ไดมี้ความสุขท่ีเพิ่มข้ึนแต่อยา่งไร แต่ตรงกนัขา้ม กลบัพบว่า
ประชากรในโลกมีระดบัของความทุกขม์ากข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาเหล่าน้ีไดอ้ธิบายไปในทิศทาง
เดียวกนัว่า การมีเงินเพิ่มข้ึน ไม่ไดท้าํใหป้ระชากรในโลกมีความสุขเพิ่มข้ึนแต่อยา่งไร แต่ความสุข
ท่ีเพิ่มข้ึนน่าจะมาจากปัจจยัอ่ืนๆ มากกว่าปัจจยัท่ีบ่งช้ีถึงความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเศรษฐกิจ 
การศึกษาในระดบัขอ้มูลมหภาคน้ีไดข้อ้สรุปว่า ความสุขเกิดข้ึนจากการดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมและ
สภาพแวดลอ้มท่ีดี ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ มีความช่วยเหลือเก้ือกลูกนั เป็นตน้  

ในแนวทางท่ีสองก็คือ การใชข้อ้มูลในระดบัจุลภาค (Micro Level) ไดอ้ธิบายว่า 
รายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบทางบวกต่อระดบัความสุขของคน โดยพบว่าคนรวยท่ีมีฐานะท่ี
ดีกว่า โดยเฉล่ียจะมีความสุขมากกว่าคนจนเน่ืองจากการไม่มีรายไดท้าํให้คนยากจนกลุ่มนั้นไม่มี
โอกาสท่ีจะบริโภคสินคา้ท่ีสร้างความสุขให้แก่ตน มีระดบัของการบริโภคท่ีตํ่า และไม่มีระดับ
สวสัดิการท่ีดีในการรองรับแก่ประชาชนท่ีมีฐานะยากจนเหล่านั้น ซ่ึงผลท่ีไดน้ี้กลบัตรงกนัขา้มกบั
ผลท่ีไดจ้ากการใชข้อ้มูลในระดบัมหภาค  

2.3.1.4  ปัจจยัประการท่ี 4 สุขภาพ  
Layard (2005: 69) อธิบายว่า มนุษยใ์หค้วามใส่ใจเร่ืองสุขภาพเป็นอยา่งมาก แม้

กระนั้นกไ็ม่เคยปรากฏวา่สุขภาพเป็นปัจจยักาํหนดความสุขในอนัดบัตน้ๆ เลย ส่วนหน่ึงอาจจะเป็น
เพราะว่าคนเรามีความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัขอ้จาํกดัทางดา้นภายภาพได ้ประชาชนท่ีมี
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สุขภาพดีมกัจะประเมินการสูญเสียความสุขท่ีเกิดข้ึนจริงอนัเป็นผลจากสภาพความเจ็บป่วยสูง
เกินไป แต่คนเราก็ไม่สามารถปรับตวัให้รองรับความเจ็บปวดเร้ือรังหรืออาการทางจิตได ้เพราะ
ความรู้สึกนั้นมาจากขา้งในตวัเอง ไม่ใช่เป็นขอ้จาํกดักิจกรรมภายนอกแต่อยา่งใด การควบคุมความ
ทุกขเ์ช่นน้ีจึงตอ้งเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งทาํใหไ้ดใ้นลาํดบัแรกๆ  

นอกจากน้ียงัมีงานเขียนและผูท่ี้ไดท้าํศึกษาปัจจยัดา้นสุขภาพ ท่ีมีผลต่อความสุข  
ดงัต่อไปน้ี 

Wallis (2005) ไดอ้า้งถึงการศึกษาของ Martin Seligmen นักจิตวิทยาแห่ง
มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนีย ซ่ึงไดท้าํการศึกษาร่วมกบันกัวิจยัอีก 2 คน คือ Ray Fowler ซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหารสถาบนัจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา และนกัจิตวิทยาชาวฮงักาเรียน ช่ือ Mihaly โดยการเขา้
ไปศึกษาและอยู่ร่วมกบัผูป่้วยทางจิต ส่วนหน่ึงของผลการวิจยัไดก้ล่าวถึงการมีสุขภาพกายท่ีดี มี
ภาวะเครียดนอ้ย โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการมองโลกในแง่ดีและมีความคิดในทางบวก จะส่งผลใหมี้ชีวิตท่ี
ยนืยาว และมีความสุข 

ประเวศ  วะสี (2551) ไดก้ล่าวไวใ้นปาฐกถาพิเศษ คนไทยรวมใจ สร้างสุขภาวะทั้ง
ชาติ ในงาน รวมพล คนสร้างสุข ไวว้่าคนไทยสามารถรวมพลงักนัสลดัตวัออกจากทุกขภาวะสู่สุข
ภาวะได ้ เราสามารถพน้ทุกขร่์วมกนัได ้คนไทยสามารถสร้างชีวิตท่ีอยูเ่ยน็เป็นสุข และบา้นเมืองท่ี
ร่มเยน็เป็นสุข หรือคนทั้งชาติสร้างสรรคค์วามสุขไดเ้ป็นสุขภาวะของคนทั้งชาติ การสร้างสรรคสุ์ข
ภาวะใหเ้กิดข้ึนทั้งชาตินั้น อาจมีองคป์ระกอบในการทาํงาน 12 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

1)  รวมตวั ร่วมคิด ร่วมทาํทั้งแผน่ดิน ถา้คนไทยรวมตวัร่วมคิดร่วมทาํกนั
ทั้งแผน่ดิน ก็จะสามารถแกไ้ขปัญหานอ้ยใหญ่ต่างๆ ไดเ้ป็นลาํดบั และสามารถสร้างสรรคสุ์ขภาวะ
ข้ึนไดท้ั้งชาติในท่ีสุด ควรสนบัสนุนการรวมตวัร่วมคิดร่วมทาํของคนไทยทั้งแผน่ดิน เช่น มีชมรม
คนรักสุขภาพทุกตาํบล ทุกอาํเภอ ทุกจงัหวดั มีสมชัชาสุขภาพจงัหวดั และสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 
อนัเป็นกลไกท่ีคนไทยทัว่ประเทศจะรวมตวัร่วมคิดร่วมทาํกนัทั้งประเทศ ทั้งในเร่ืองความคิด 
กิจกรรม นโยบาย และการสร้างความรู้ น้ีคือพลงัแผน่ดิน 

2)  มีระบบการส่ือสาร ให้คนไทยรู้ความจริงโดยทัว่ถึงกนั เช่น โดย
เอกสาร โดยวิทย ุโดยโทรทศัน์ โดยอินเทอร์เน็ต โดยวิทยชุุมชน การส่ือสารจะเช่ือมโยงคนไทยเขา้
มาหากนั จะเกิดมวลมหาศาลทางกาํลงัใจ กาํลงัทางสังคม และกาํลงัทางปัญญาทั้ง 2 ประการน้ี คือ
การรวมตวัร่วมคิดร่วมทาํทั้งแผน่ดิน และการมีการส่ือสารใหรู้้ความจริงโดยทัว่ถึง เป็นเร่ืองสาํคญั
ท่ีสุดท่ีจะทาํใหว้ตัถุประสงคข์อ้อ่ืนๆ ท่ีจะกล่าวต่อไปเป็นผลสาํเร็จ 

3)  การบงัเกิดข้ึนแห่งสัมมาทิฐิ หรือ สัมมาทรรศนะ การรวมตวัร่วมคิด
ร่วมทาํ และการส่ือสารท่ีกล่าวถึงในขอ้ 1 และขอ้ 2 ตอ้งนาํไปสู่การบงัเกิดข้ึนแห่งสัมมาทิฐิ หรือ
สัมมาทรรศนะ อนัจะนาํไปสู่สัมมาปฏิบติั มิจฉาทิฐิยอ่มนาํไปสู่มิจฉาปฏิบติัสัมมาทิฐิจึงเป็นเร่ืองท่ี



44 

สาํคญัยิง่นกั ความเห็นชอบ ในท่ีน้ีคือการเห็นวา่ สุขภาพมีความสาํคญัสูงสุด เพราะสุขภาพหมายถึง
สุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ซ่ึงเป็นท่ีสุดแห่งความเจริญ ทั้งทางวตัถุ 
ทางจิต ทางสงัคม และทางจิตวิญญาณหรือทางปัญญา เม่ือมีความถูกตอ้งทุกๆ ประการก็เกิดเป็นสุข
ภาวะ ซ่ึงเป็นยอดปรารถนาของมนุษย ์เพราะความไม่รู้หรืออวิชชา มนุษยม์กัไม่ปรารถนาส่ิงต่างๆ 
อย่างใดอย่างหน่ึงอย่างแยกส่วน แลว้ก็ไปไม่ถึงสุขภาวะ แต่เกิดทุกขภาวะและวิกฤตการณ์ต่างๆ 
สุขภาพหรือสุขภาวะเกิดจากปัญญารวบยอดท่ีจะนาํไปสู่ความสุขกาย สบายใจ และการอยูร่่วมกนั
ดว้ยความสุข สุขภาพหรือสุขภาวะเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ทุกคนควรใส่ใจและปรารถนาใน
การเป็นผูมี้สุขภาพดี แทนท่ีการเร่งเร้าและมีความอยาก (กิเลส) ต่างๆ อนันาํไปสู่ความทุกข ์

4)  ความเขา้ใจว่าสุขภาพคือดุลยภาพ คือ กาย ใจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีดุลยภาพ จะเกิดความเป็นปรกติและความยัง่ยนืนัน่คือสุขภาพ ความไม่
สบายหรือการเจ็บป่วยทุกชนิดเกิดจากการเสียดุลยภาพ ถา้เสียมากข้ึนก็เขา้ไอซีย ูถา้เสียมากข้ึนอีก
ชีวิตก็ส้ินสุด ประดุจเรือท่ีไดดุ้ลยอ่มวิ่งไปไดไ้กล แต่เรือท่ีเสียดุลยอ่มพลิกควํ่าล่มจมหายไดง่้าย เรา
ตอ้งดูแลชีวิตของเราใหไ้ดดุ้ลอยูเ่สมอ ทั้งในเร่ืองการออกกาํลงักาย อาหารการกิน การนอน การคิด 
การระวงัพิษภยัจากส่ิงแวดลอ้ม การลดความเครียด ความเครียดคือการเสียดุล และเป็นเคร่ืองบัน่
ทอนชีวิต เพราะนาํไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น โรคความดนัโลหิต โรคหัวใจ โรคสมอง โรคมะเร็ง โรค
ติดเช้ือ และโรคอนัไม่ปรากฏมูลเหตุต่างๆ เป็นอนัมาก แต่การดูแลให้ชีวิตเราอยูใ่นสภาวะสมดุล
เสมอ ราคาถูกกวา่และไดผ้ลดีกวา่เหลือคณานบั คนส่วนใหญ่ไม่สนใจรักษาดุลยภาพชีวิต แมแ้ต่คน
ท่ีมีการศึกษาสูง และพระสงฆ์องค์เจา้ แลว้พากันเขา้ไปสู่ความไม่สบาย และความเจ็บป่วย
นานาประการ เป็นภาระหนกัต่อการตรวจรักษา การเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียโอกาส ชีวิตพิการ
และเสียชีวิตอยา่งน่าเสียดาย ฉะนั้นจึงตอ้งช่วยกนัให้สนใจในการรักษาดุลยภาพชีวิต ถา้คนไทย
ทั้งหมดสนใจรักษาดุลยภาพชีวิต เราจะตดัความสูญเสียเศรษฐกิจและชีวิตไปไดอ้ยา่งมหาศาล และ
เป็นหัวใจของการสร้างเสริมสุขภาวะให้เกิดข้ึนเตม็แผน่ดิน การรักษาดุลยภาพชีวิตน้ีมีส่วนท่ีเรา
ควบคุมและทาํไดเ้อง เช่น การออกกาํลงั อาหารการกิน การนอน การพฒันาจิตใจ แต่บางเร่ืองก็เป็น
เร่ืองใหญ่ๆ ท่ีกระแทกเขา้มาให้ชีวิตเสียสมดุลอยา่งแรง เช่น เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ือง
นโยบาย ในการสร้างเสริมสุขภาพเราจึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองใหญ่ๆ เหล่านั้นดว้ย 

5)  การงดเวน้และลดละ ซ่ึงการเสพของท่ีทาํใหชี้วิตเสียสมดุลต่างๆ เช่น 
บุหร่ี สุรา ฝ่ิน มอร์ฟิน โคเคน ยาบา้ และอ่ืนๆ 

6)  การระมดัระวงั อุบติัเหตุและอุบติัภยัทุกชนิด อุบติัเหตุและอุบติัภยั
ต่างๆ ทาํใหเ้กิดการเสียสมดุลอยา่งรุนแรง ทาํใหเ้จบ็ป่วย พิการทุพพลภาพ สูญเสียชีวิต และสูญเสีย
เศรษฐกิจมหาศาล ทุกคน ทุกพื้นท่ี ทุกองคก์ร จะตอ้งมีสติรําลึกว่าอุบติัเหตุและอุบติัภยัมีอะไรบา้ง 
เกิดจากอะไร และทาํอยา่งไรจะป้องกนัได ้
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7)  การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีทาํให้เกิดดุลย
ภาพชีวิตและเกิดความสุขสูงสุด และทาํให้เกิดการอยู่ร่วมกนัดว้ยสันติเป็นไปง่ายข้ึน การเจริญ
วิปัสสนากรรมฐานจึงควรเป็นวิถีชีวิตของทุกคน 

8)  การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้ม มีผลกระทบต่อสุขภาพอยา่งแรง 
เช่น ถา้ป่าหมดไป ตน้นํ้ าลาํธารเหือดแหง้ มีการใชส้ารเคมีจนดินเป็นพิษ นํ้าเป็นพิษ มีการใชย้าฆ่า
แมลงกนัอย่างสุดๆ จนแผ่นดินประดุจอาบดว้ยสารพิษ เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งใส่ใจ และหาทาง
แกไ้ขอยา่งไม่ทอดท้ิงกนั ถา้คนในเมืองเอาเปรียบคนชนบท คนชนบทผลิตอาหารท่ีปนเป้ือนดว้ย
สารพิษให้คนในเมืองกิน ยอ่มทาํลายสุขภาพของทั้งคนในเมืองและชนบท ในทางตรงขา้มหากมี
การเช่ือมโยงระหวา่งผูผ้ลิตในชนบทกบัผูบ้ริโภคในเมืองอยา่งเก้ือกลูกนั กล่าวคือ ผูผ้ลิตรับผดิชอบ
การผลิตอยา่งรักษาส่ิงแวดลอ้มและปลอดสารพิษ คนในเมืองไดบ้ริโภคอาหารปลอดสารพิษ และ
ทุกคร้ังท่ีบริโภคก็ไปส่งเสริมเศรษฐกิจและการรักษาส่ิงแวดลอ้มในชนบท ถา้เช่ือมโยงพลงั
ผูบ้ริโภคกบัผูผ้ลิตได ้จะเป็นพลงัมหาศาลในการรักษาดุลยภาพและสร้างเสริมสุขภาพ ในการน้ีตอ้ง
มีกลไกการเช่ือมโยง 

9)  การพฒันาอยา่งบูรณการในพ้ืนท่ี ดุลยภาพหรือสุขภาพเกิดจากการ
เช่ือมโยงองคป์ระกอบต่างๆ ทั้งหมดเขา้มาอยา่งบูรณาการ การพฒันาอยา่งใดอยา่งเดียว หรืออยา่ง
แยกส่วนจะนาํไปสู่การเสียสมดุลเสมอ การพฒันาจึงไม่ควรพฒันาแต่เศรษฐกิจอย่างเดียวและ
ทอดท้ิงอย่างอ่ืน แต่ควรพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว  ชุมชน วัฒนธรรม ศาสนธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ พร้อมกนัไปอยา่งเช่ือมโยง อนัจกัทาํใหเ้กิดดุลยภาพหรือสุขภาพ 

10)  การสร้างเสริมสุขภาวะในองคก์รต่างๆ ในองคก์รทุกชนิด ไม่ว่าจะ
เป็นครอบครัว ชุมชน โรงเรียน โรงงาน บริษทั สถานประกอบการ กองทพั หรือองคก์รใดอ่ืน ควรมี
การสร้างเสริมสุขภาพใหเ้ป็นองคก์รสุขภาพดี ซ่ึงนอกจากจะเป็นสุขภาวะของทุกคนในองคก์รแลว้ 
ยงัก่อใหเ้กิดการลดการสูญเสียขององคก์ร เช่น สูญเสียเวลาทาํงาน สูญเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาโรค 

11)  การมีนโยบายสาธารณะท่ีสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายสาธารณะ
ต่างๆ เป็นเร่ืองท่ีกระทบกระเทือนต่อสุขภาวะอยา่งรุนแรงได ้เช่น ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม ทาํให้เกิด
ปัญหาสังคม สร้างอาชีพท่ีเสียสมดุลชีวิต งานใหญ่อยา่งหน่ึงของการสร้างเสริมสุขภาพ คือ การมี
กระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีนาํไปสู่การมีสุขภาพดี 

12)  การมีระบบบริการสุขภาพท่ีดี ยอ่มเป็นระบบท่ีไม่เพียงแต่ใหบ้ริการ
เม่ือเจบ็ป่วย หรือการซ่อมสุขภาพเท่านั้น แต่เป็นระบบท่ีส่งเสริมการสร้างสุขภาพดว้ย ระบบบริการ
สุขภาพเป็นระบบท่ีใหญ่ มีกาํลงัมาก มีบารมีมาก หากระบบบริการสุขภาพเป็นระบบท่ีสมบูรณ์ 
กล่าวคือหันมาสร้างเสริมสุขภาพดว้ย ยอ่มอยูใ่นฐานะท่ีจะสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพไดใ้น
ทุกขอ้  
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ท่าน ว. วชิรเมธี (2550: 122) กล่าวว่า จากการสังเกตชีวิตของบุคคลหลายคนท่ีมี
สุขภาพดี มีความสุขและอายุยืนมาเป็นเวลานาน ได้บทสรุปว่า หากเราปรารถนาจะเป็นบุคคล
เช่นนั้นบา้ง เราก็สามารถเป็นได ้ดว้ยการปฏิบติัตามสูตร อารมณ์ดีเพราะมีความสุข ดงัต่อไปน้ี มี
สัมมาทิฎฐิ ดาํริถูกทาง วางตนเหมาะสม ช่ืนชมคนอ่ืน ไม่ฝืนสังขาร ทาํงานสุจริต ฝึกจิตให้สูง ไม่
ปรุงความคิด และไม่ยดึติดโลกธรรม จากทั้ง 9 ขอ้น้ีหากเขา้ใจและตีประเด็นใหแ้ตก รับรองไดว้่ามี
ความสุข เม่ือมีความสุขแลว้ส่ิงหน่ึงท่ีสะทอ้นออกมาอย่างเห็นไดช้ดั คือ การเป็นคนอารมณ์ดี สี
หน้าแช่มช่ืน ผ่องใส เพราะว่ามีความสุข ความสุขน้ีเป็นรากฐานให้อารมณ์ดี มนัจะเกิดภาวะสอง
อยา่งน้ีไดเ้พราะวา่มนัมีเหตุ และเหตุคือทั้ง 9 ขอ้ท่ีกล่าวมาทั้งหมด 

ปังปอนด์ รักอาํนวยกิจ และพิริยะ ผลพิรุฬห์ (2550) รายงานผลการวิจัยเร่ือง 
ความสุขกายสบายใจของคนเมือง ทางดา้นภาวะสุขภาพนั้น พบว่า ประชากรในเขตเมืองโดยเฉล่ียมี
ปัญหาทางดา้นสุขภาพจากโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ มากกว่าประชากรในเขตชนบท แต่เม่ือพิจารณาถึง
ระดบัของความแตกต่างของสัดส่วนการมีปัญหาสุขภาพและปัญหาเร้ือรังในเขตเมืองและชนบท
แลว้ จะเห็นว่า ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตเมืองจะประสบปัญหาการเจ็บป่วยโดยรวมท่ีสูงกว่า
ประชากรในชนบท มากกว่าความแตกต่างในกรณีของการเป็นโรคเร้ือรัง โดยในกรณีของโรค
เร้ือรังนั้นพบวา่ โรคความดนัโลหิตสูง เป็นโรคท่ีพบมากถึง ร้อยละ 8 ในประชากรในเขตเมือง และ
ในชนบทพบเพียงร้อยละ 5 ในขณะท่ีโรคอมัพาตเป็นโรคเร้ือรังท่ีพบนอ้ยท่ีสุดทั้งในเขตเมืองท่ีพบ
ร้อยละ 0.3 และเขตชนบท ร้อยละ 0.2 ซ่ึงโดยเปรียบเทียบแลว้จะเห็นไดช้ดัเจนว่า ประชากรในเขต
เมืองมีการเจ็บป่วยจากโรคเร้ือรังทุกประเภทมากกว่าประชากรในเขตชนบท โดยเฉพาะความดนั
โลหิตสูง โรคปอด โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน ยกเวน้โรคมะเร็งท่ีพบว่า จากกลุ่มตวัอย่างมีการ
เจบ็ป่วยในอตัราเท่ากนัคือ ร้อยละ 0.58 

เหตุผลท่ีคนเมืองมีอตัราเจ็บป่วยมากกว่าคนชนบทพบว่า โดยปกติคนเมืองตอ้ง
ประสบกบัความเส่ียงต่างๆ ท่ีทาํให้เกิดโรคน้ี เช่น โรคอว้น สูบบุหร่ี นอนหลบัพกัผอ่นไม่เพียงพอ 
ไม่มีการออกกาํลงักาย เป็นตน้ ส่วนคนชนบทมีความเส่ียงในเร่ืองของโรคขอ้เส่ือม โรคกระดูก และ
ความดนัโลหิต เน่ืองจากปัจจยัจากการทาํงาน เช่น นัง่ผิดวิธี เดินมากเกินไป หรือการยกของหนกั  
เป็นตน้ 

2.3.1.5  ปัจจยัท่ี 5  การเห็นคุณค่าของตนเอง 
Coopersmith (1981 อา้งถึงใน พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2553) กล่าวว่า 

การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นทัศนคติต่อการยอมรับนับถือตนเองและเช่ือในความสามารถ 
ความสําคญั ความสําเร็จและความมีคุณค่าของตน อีกทั้งยงัไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการมีคุณค่าใน
ตนเองวา่มาจากแหล่งสาํคญัซ่ึงบุคคลใชเ้ป็นส่ิงตดัสินความสาํเร็จของตนเอง 4 แหล่ง ดงัน้ี 
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1)  การมีอาํนาจ (Power) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถมีอิทธิพลและ
ควบคุมบุคคลอ่ืนได ้

2)  การมีความสําคญั (Significance) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับ 
ไดรั้บการใส่ใจ รวมทั้งไดรั้บความรักใคร่จากบุคคลอ่ืนได ้

3)  การมีคุณความดี (Virtue) หมายถึง การยึดมัน่ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมและศีลธรรมของสงัคม 

4)  การมีความสามารถ (Competence) หมายถึง การประสบผลสาํเร็จใน
การกระทาํส่ิงต่างๆ 

Coopersmith กล่าวว่า ลกัษณะของบุคคลท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงและตํ่า   
บุคคลท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง จะเป็นคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง มีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนในความเป็น ตน รับรู้คุณค่าของตนเองตามความเป็นจริง มีความเช่ือถือในความคิดของ
ตนเอง แสดงพฤติกรรมออกมาได้อย่างเหมาะสม มีความกระตือรือร้น เช่ือมั่นในตนเองว่ามี
ความสามารถในการทาํงานให้ประสบความสําเร็จ กลา้คิด กลา้แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค ์ 
มองโลกในแง่ดี สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้มีความรับผดิชอบทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้ง
สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีต่อบุคคลรอบขา้งได ้แต่ขณะเดียวกนัก็ยอมรับความลม้เหลวของตนเองได ้ทาํ
ใหชี้วิตอยูอ่ยา่งไม่วิตกกงัวล มีความยดืหยุน่ในการดาํรงชีวิต ทาํใหด้าํรงชีวิตอยา่งมีความสุข 

บุคคลท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองตํ่า จะมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบับุคคลท่ีมีการเห็น
คุณค่าในตนเองสูง คือ จะอยู่ในภาวะไม่สอดคลอ้งกลมกลืนใน ตน มกัไม่เห็นความสําคญัของ
ตนเอง วิตกกังวลกบัตวัเอง ไม่ชอบแสดงตวั แสวงหาการยอมรับจากบุคคลอ่ืน เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับตนเอง มีความประหม่า หวัน่ไหว เม่ือรู้ว่าตนเองอยู่ในสายตาของผูอ่ื้น มกัไม่ค่อยยอมรับ
ความลม้เหลวของตน ทาํใหมี้ความเครียดและมีความวิตกกงัวลสูง จึงเป็นผูไ้ม่มีความสุขในชีวิต 

2.3.1.6  ปัจจยัท่ี 6 ศาสนา 
Mishra (อา้งถึงในพิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2553) ไดเ้ขียนถึงเร่ืองศาสนา

กบัความสุขในบทความเร่ือง Deeper Sense of Happiness โดยกล่าววา่ ทุกส่ิงในโลกไม่มีอะไรยัง่ยนื
และวงจรของความตอ้งการ ความปรารถนาจะทาํใหค้นเรามีความสับสนและทนทุกขท์รมานไม่จบ
ส้ิน ชาวพุทธไดก้ล่าวถึงส่ิงหน่ึงว่า การเปล่ียนแปลงความสุขธรรมดา ใหเ้ป็นความสุขท่ีย ัง่ยนืนัน่ก็
คือ การกา้วไปสู่ความเป็นจริง โดยการมีสติและการคิดใคร่ครวญ ไตร่ตรอง สาํหรับชาวพุทธส่ิงท่ี
สูงสุดของความสุข กคื็อ ความอิสรเสรี มิใช่ความอยากไดอ้ยากมี ความสุขเกิดข้ึนไดด้ว้ยจิตกาํหนด 

พระพรหมคุณาภรณ์ (2549: 3) กล่าวว่า การเจริญคุณธรรม เช่น มีเมตตากรุณา มี
ศรัทธา เราก็มีความสุขเพิ่มข้ึนอีกประเภทหน่ึง แต่ก่อนน้ีชีวิตเคยตอ้งไดว้ตัถุมาเสพตอ้งได ้ตอ้งเอา  
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เม่ือไดจึ้งจะมีความสุข แต่เสียคือไม่มีความสุข แต่คราวน้ี คุณธรรมทาํใหใ้จเราเปล่ียนไป เหมือนพ่อ
แม่ท่ีมีความสุขเม่ือให้แก่ลูก เพราะรักลูก ความรักคือเมตตา อยากให้ลูกมีความสุข พอเห็นลูกมี
ความสุข ตวัเองก็มีความสุข เม่ือพฒันาเมตตากรุณาขยายออกไปถึงใคร ใหแ้ก่คนนั้น ก็ทาํให้ตวัเอง
มีความสุขศรัทธาในพระศาสนาในการทําความดี และในการบําเพ็ญประโยชน์เป็นต้น ก็
เช่นเดียวกนั เม่ือใหด้ว้ยศรัทธา ก็มีความสุขจากการให้นั้น ดงันั้นคุณธรรมท่ีพฒันาข้ึนมาในใจ เช่น 
เมตตากรุณา ศรัทธา จึงทาํให้เรามีความสุขจากการให้ การให้กลายเป็นความสุข พระธรรมปิฏก 
(ประยทุธ์ ปยตุโต) ไดก้ล่าวถึงความสุขไว ้5 ขั้นไว ้ดงัน้ี 

1)  ขั้นความสุขเกิดจากการเสพวตัถุ หรือส่ิงบาํรุงบาํเรอภายนอกท่ีนาํมา
ปรนเปรอ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ของเรา ขอ้น้ีเป็นความสุขสามญัท่ีทุกคนในโลกปรารถนากนัมาก เรา
จะตอ้งพฒันาความสามารถท่ีจะมีความสุขไวด้ว้ยคู่กนั เป็นคนท่ีสุขไดง่้ายก็เป็นอนัว่าสบาย อย่าง
นอ้ยก็ฝึกตวัเองไว ้อยา่ให้ความสุขตอ้งข้ึนกบัวตัถุมากเกินไป ศีล 5 เป็นตวัอยา่งของวิธีฝึกไม่ใหเ้รา
สูญเสียอิสรภาพ โดยไม่เอาความสุขไปข้ึนต่อวตัถุมาก เพราะฉะนั้น จะตอ้งทาํตวัใหมี้ความสุขดว้ย
ตนเองสาํรองไวใ้หไ้ด ้ดว้ยวิธีฝึกรักษาอิสรภาพของชีวิต และรักษาความสามารถท่ีจะมีความสุขไว ้ 

2)  ขั้นความสุขเกิดจากการเจริญคุณธรรม เช่น มีเมตตากรุณา มีศรัทธา 
พอเจริญคุณธรรมมากข้ึน คุณธรรมทาํใหใ้จเราเปล่ียนไป เม่ือใหด้ว้ยศรัทธา ก็มีความสุขจากการให้
นั้น ดงันั้น คุณธรรมท่ีพฒันาข้ึนมาในใจ เช่น เมตตากรุณา ศรัทธา จึงทาํใหเ้รามีความสุขจากการให ้
การใหก้ลายเป็นความสุข  

3)  ขั้นความสุขเกิดจากการดาํเนินชีวิตถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง
ของธรรมชาติ ไม่หลงอยู่ในโลกของสมมติ คนท่ีปรับชีวิตได ้เขา้ถึงความจริงของธรรมชาติ จึง
สามารถหาความสุขจากการดาํเนินชีวิตท่ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงของธรรมชาติไดเ้สมอ พอปัญญา
มาบรรจบใหว้างใจถูก ชีวิตและความสุขกถึ็งความสมบูรณ์  

4)  ขั้นความสุขเกิดจากความสามารถปรุงแต่ง คนเราน้ีมีความสามารถใน
การปรุงแต่ง ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษของมนุษย ์ปรุงแต่งทุกขก์็ได ้ปรุงแต่งสุขก็ได ้โดยเฉพาะท่ีเห็น
เด่นชดัก็คือปรุงแต่งความคิดมาสร้างส่ิงประดิษฐ์ จนมีเทคโนโลยีต่าง พระพุทธเจา้ตรัสว่า ตโต ปา
โมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺต ํกริสฺสติ แปลว่า ภิกษุปฏิบติัถูกตอ้งแลว้ มากดว้ยปราโมทย ์มีจิตใจร่าเริง
เบิกบานอยู่เสมอ จักทาํทุกข์ให้หมดส้ินไป ดังนั้นท่านผูเ้กษียณอายุนั้ น ควรจะใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ เป็นโอกาสดีมาปรุงแต่งใจ แต่ก่อนน้ีปรุงแต่งแต่ทุกขท์าํให้ใจเครียด ขุ่นมวั เศร้าหมอง 
ตอนน้ีปรุงแต่งใจให้มีธรรม 5 อย่างน้ี คือ ปราโมทย  ์มีความร่าเริงเบิกบานใจ ปีติ ความอ่ิมใจ 
ปัสสัทธิ ความผอ่นคลาย สงบเยน็กายใจ สุข โล่งโปร่งใจ สมาธิ สงบใจตั้งมัน่ ไม่มีอะไรมารบกวน 
ทาํใจใหไ้ดอ้ยา่งน้ีอยูเ่สมอ  
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5)  ขั้นความสุขเหนือการปรุงแต่ง คืออยู่ดว้ยปัญญา ท่ีรู้เท่าทนัความจริง
ของโลกและชีวิต การเขา้ถึงความจริงดว้ยปัญญาเห็นแจง้ ทาํใหว้างจิตวางใจลงตวัสนิทสบาย กบัทุก
ส่ิงทุกอยา่ง อยูอ่ยา่งผูเ้จนจบชีวิต เพราะไม่ตอ้งห่วงกงัวลถึงความสุขของตนและไม่มีอะไรท่ีจะตอ้ง
ทาํเพื่อตวัเองอีกต่อไป จะมองโลกดว้ยปัญญาท่ีรู้ความจริง และดว้ยใจท่ีกวา้งขวางและรู้สึกไม่มี
อะไรรบกวนใหขุ้่นขอ้งหมองมวั 

นอกจากน้ี พระพรหมคุณาภรณ์ (2549: 380) ยงักล่าวว่า ความสุขเป็นส่ิงท่ีสาํคญั
และจาํเป็นยิง่ในทางจริยธรรม และพระพุทธศาสนาก็สนบัสนุนให้ปฏิบติัเพื่อเขา้ถึงภาวะท่ีจะเสวย
ความสุขไดใ้นระดบัต่างๆ มากมายหลายระดบั โดยเฉพาะเน้นให้พยายามบรรลุความสุขประณีต
ด้านในท่ีไม่ต้องอิงอาศัยอามิส ซ่ึงมีประโยชน์ในทางจริยธรรมมาก (กามสุขไม่จําเป็นต้อง
สนับสนุน) เพราะคนคอยแต่จะหมกมุ่นกนัเกินพออยู่แลว้ แต่กระนั้นก็ไม่สนับสนุนให้ติดพนัใน
ความสุขชนิดใดๆ เลย ยิง่กวา่นั้น พทุธศาสนาสนใจการสร้างความพร้อมท่ีจะมีความสุข หรือการทาํ
ตนใหพ้ร้อมท่ีจะมีความสุข มากยิง่กวา่การสร้างภาวะแห่งการเสวยสุขต่างระดบัต่างประเภทนั้นเสีย
อีก ภาวะพร้อมท่ีจะมีความสุขน้ี เม่ือบรรลุถึงแลว้ ผูบ้รรลุสามารถเลือกเสวยความสุขระดบัต่างๆ ท่ี
ตนเองสร้างไวก่้อนแลว้ไดต้ามท่ีพอใจ อน่ึงภาวะท่ีจะเสวยสุขน้ี เป็นความสุขเองดว้ยในตวัและเป็น
ความสุขท่ีเหนือกวา่สุขอ่ืนทั้งหมด ทั้งน้ีเพราะมนัไม่มีส่ิงท่ีเป็นเช้ือมูลของความทุกขเ์หลือติดอยูเ่ลย  
และเพราะการท่ีไม่มีเช้ือทุกขเ์หลืออยูน้ี่เอง จึงกลบัทาํให้ผูบ้รรลุสามารถเสวยความสุขอย่างอ่ืนได้
อย่างดีโดยสมบูรณ์คือทาํให้ความสุขเหล่านั้นไม่เป็นทางก่อโทษก่อทุกขแ์ก่ผูเ้สวยมนัหรือผูอ่ื้นใด
ไดอี้ก ภาวะพร้อมท่ีจะเสวยสุขซ่ึงเป็นความสุขดว้ยในตวัของมนัเองน้ี คือลกัษณะสาํคญัอยา่งหน่ึง
ของนิพพาน 

ท่าน ว. วชิรเมธี  (2550: 117) กล่าวว่า ความสุขตามหลกัพุทธเศรษฐศาสตร์มองว่า 
การบริโภคเป็นเพียง สภาพเอ้ือ ใหเ้กิดความสุขเท่านั้น ยงัไม่ใช่ความสุขแท ้ความสุขแทต้อ้งกา้วให้
สูงข้ึนไปจากการคอยสนองตณัหา (ความอยาก) จนกระทัง่สามารถอยูเ่หนือตณัหาได ้

2.3.1.7  ปัจจยัท่ี 7 คือ ปัจจยัส่วนบุคคล 
Seligman (อา้งถึงในพิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2553) ไดศึ้กษางานวิจยั

เก่ียวกบัเร่ืองความสุข พบว่าในดา้นความจาํเป็นขั้นพื้นฐานและรายได ้ส่งผลเลก็นอ้ยต่อความรู้สึก
พึงพอใจในชีวิต เร่ืองการศึกษาท่ีดีหรือการมีระดบัสติปัญญาสูง  การดูโทรทศันเ์ป็นเวลานาน ไม่ได้
ส่งผลใหมี้ความสุข เร่ืองของอายพุบวา่ วยัสูงอายจุะมีความพึงพอใจในชีวิตมากกวา่ในวยัเดก็และวยั
สูงอายมีุแนวโนม้อารมณ์เสียนอ้ยกวา่ในวยัเดก็ ประชาชนท่ีมีอายรุะหว่าง 20-24 ปี มีความรู้สึกเศร้า
หดหู่เฉล่ีย 3.4 วนัต่อเดือน ส่วนประชานท่ีมีอายุระหว่าง 65-74 ปี เฉล่ียอยู่ท่ี 2.3 วนัต่อเดือน   
สาํหรับในเร่ืองการแต่งงานพบวา่ ผูท่ี้แต่งงานแลว้จะมีความสุขมากกวา่ในช่วงแรกของการแต่งงาน 
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Easterlin (2003) ไดก้ล่าวถึงขอ้มูลการสาํรวจทางสังคมเก่ียวกบัส่ิงท่ีกาํหนด
ความสุขดา้นสถานภาพสมรสกบัความสุข จากการศึกษาพบว่า โดยเฉล่ียแลว้คนเราจะสามารถ
ปรับตวัไดอ้ย่างรวดเร็วในสถานภาพของการสมรส แต่จะปรับตวัไดช้า้ในสถานภาพของการเป็น
หมา้ย นอกากน้ียงัพบว่าบุคคลท่ีแต่งงานแลว้ โดยส่วนใหญ่จะมีความสุขมากกว่าบุคคลท่ียงัไม่ได้
แต่งงาน 

การแต่งงานมีผลต่อความสุขทางดา้นบวก การหย่าร้างมีผลทางดา้นลบ หมายถึง 
ความสุขท่ีมีชีวิตการแต่งงานมีความสําคญักบัความสุขของผูห้ญิง จากการศึกษาคนอเมริกนั การ
หยา่ร้างทาํใหค้นไม่มีความสุข จึงทาํให้ผูท่ี้มีครอบครัวท่ีอบอุ่น และผูท่ี้เป็นหมา้ยจากการหยา่ร้างมี
ความสุแตกต่างกัน ส่วนผูท่ี้หย่าร้างแล้วแต่งงานใหม่จะมีความสุขกว่าท่ีไม่ได้แต่งงานใหม่  
ความสุขในชีวิตการแต่งงาน ทาํให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ แต่จากการศึกษาคน
เยอรมนัจะแตกต่างจากคนอเมริกันคือ ความสุขของคนเยอรมนัจะลดน้อยลง ความสุขของคน
เยอรมนัจะมีมากเฉพาะเม่ือตอนฮนันีมูนเท่านั้นแลว้ความสุขกจ็ะค่อยๆ ลดลงเร่ือยๆ  

จากการศึกษาดา้นรายไดก้บัความสุขพบว่า รายไดมี้ผลต่อความสุขทางดา้นบวก  
การท่ีมีรายไดเ้พิ่มสูงข้ึนทาํให้ความสุขเพิ่มสูงข้ึนไปดว้ย ความสุขจะเพิ่มข้ึนและลดลงตามรายได ้ 
และระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน ความสุขจะแตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีแสดง
ถึง นอกจากน้ี สุขภาพท่ีดีก็มีผลต่อความสุขในชีวิตดว้ยเช่นกนั ซ่ึงจะมีผลต่อการปรับตวัดา้นต่างๆ 
ทั้งทางดา้นความสมัพนัธ์ งาน การใชชี้วิตอยา่งสนัโดษ 

การปรับตวัให้กบัชีวิตการแต่งงานได้ดีก่อให้เกิดความสุขในชีวิต และมีผลต่อ
คุณภาพของเดก็ทางดา้นการศึกษา อยา่งไรกต็าม รายไดเ้พิ่มข้ึนมีผลต่อชีวิตและความปรารถนาดา้น
ความตอ้งการสินคา้ และยงัมีผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของเดก็ 

ประชาชนมกัจะตดัสินโดยการสมมติว่า การมีรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน การไดรั้บความ
สะดวกสบายท่ีเพิ่มข้ึน และการคา้ท่ีแสดงถึงการมีตาํแหน่งจะทาํให้ชีวิตมีความสุขยิ่งข้ึนคาํตดัสิน
ดังกล่าวเป็นจุดอ่อนของการปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีซ่ึงนิยมหาความสุขและการ
เปรียบเทียบทางสงัคม 

Davis and Smith (2002) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความสุข พบว่าคนเราจะมีความสุข
ท่ีสุดในช่วงวยักลางคน และจะค่อยๆ เพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุค่อนขา้งมากจะมี
ความสุขมากกว่าผูท่ี้มีอายุนอ้ย แต่ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการเลือกสาํรวจกลุ่มตวัอย่างเพียงไม่ก่ีกลุ่ม
เท่านั้นด้วย  ทาํให้มีความหลากหลายของอายุมีไม่มาก เขาพบว่าความสุขของคนเราสามารถ
เปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยูก่บัความพงึพอใจในชีวิตในแต่ละช่วงอาย ุไม่วา่จะทั้งทางดา้นชีวิตครอบครัว 
(โดยยึดจากความสมบูรณ์/ความอบอุ่นของครอบครัว) ทั้งน้ีความพอใจในชีวิตครอบครัวจะค่อยๆ 
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เพิ่มข้ึนในช่วงอายุ 40 ปี แลว้จะค่อยๆ ลดลง ส่วนความพึงพอใจดา้นการทาํงาน พบว่าจะค่อยๆ 
เพิ่มข้ึนจนถึงช่วงอาย ุ58 ปี และจะค่อยๆ ลดลง ส่วนทางดา้นสถานะทางการเงินนั้นจะค่อยๆ ลดลง
เม่ือผา่นช่วงอาย ุ36 ปี แต่จะเพิ่มข้ึนเม่ืออายเุพิ่มข้ึนมา 

Frankel and Hewitt (อา้งถึงในพิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2553) พบว่า
นักศึกษาในประเทศแคนาดาท่ีเป็นสมาชิกชมความความเช่ือทางคริสเตียนมีสุขภาพดีกว่า มี
ความสุขมากกว่าและสามารถจดัการกบัความเครียดไดดี้กว่านกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกชมรมทาง
ศาสนา 

Lykken (อา้งถึงในพิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2553) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึง
พอในชีวิตและไดข้อ้สรุปว่า ความพึงพอใจของคนนั้น 50% มาจากอิทธิพลของยีนและพนัธุกรรม 
เช่น การมีอุปนิสยัร่าเริง บุคลิกภาพ ความเครียด ระดบัความกงัวล และความกดดนั  ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีนอกเหนือจากพนัธุกรรม ไดแ้ก่ รายได ้สถานภาพการสมรส ศาสนา และการศึกษา ซ่ึงลว้นส่งผล
ต่อความสุข Lykken พบว่าไม่มีการจาํกดัว่าคนเราจะตอ้งสุขหรือทุกขไ์ปตลอด เม่ือมีความสุขก็
ไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งมีความสุขไปตลอด เม่ือมีความทุกขก์็ไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งทุกขไ์ป
ตลอดเช่นกนั ยกตวัอย่างผูท่ี้สูญเสียแขนขาจากอุบติัเหตุก็ยงัสามารถกลบัมากระโดดโลดเตน้ได ้
แมว้่า 1 สัปดาห์หลงัจากประสบอุบติัเหตุ ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บจะรู้สึกโกรธและมีความกงัวลอยา่งมาก 
แต่พบวา่ 8 สปัดาห์หลงัจากนั้นกส็ามารถกบัมามีความสุขไดเ้หมือนเดิม 

Cockrum and White (อา้งถึงในพิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2553) ศึกษา
อิทธิพลของตวัแปรจากจิตวิทยาสงัคมท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในชีวิตของชายและหญิงท่ีไม่
เคยสมรสมาก่อน ซ่ึงมีอายุระหว่าง 27-46 ปี ชาย 30 คน หญิง 30 คน ผลการแสดงให้เห็นว่า การ
เห็นคุณค่าในตนเองของบุคคลมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความพึงพอในชีวิตทั้งหญิงและชาย และเม่ือ
เปรียบเทียบระหวา่งชายและหญิงจะพบวา่การเห็นคุณค่าในตนเองมีผลกระทบต่อความพึงพอใจใน
ชีวิตของผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิง ซ่ึงผูว้ิจยัไดอ้ธิบายวา่ เน่ืองมาจากผูช้ายไดรั้บการคาดหวงัจากสงัคมให้
ประสบความสาํเร็จในการทาํงานและการมีชีวิตอยูเ่ม่ือผูช้ายยงัหาคู่ไม่ได ้ทาํให้ผูช้ายรับรู้ถึงการไร้
ความสามารถของตน และจะประเมินตนเองไปในทางลบอยา่งมาก ในขณะท่ีสังคมไม่ไดค้าดหวงั
ใหผู้ห้ญิงประสบความสาํเร็จทาการงานมากนกั และการอยูเ่ป็นโสดของผูห้ญิงนั้นแมจ้ะขดัแยง้กบั
ความคาดหวงัของสังคม แต่ผูห้ญิงมองว่าเป็นแนวทางท่ีตนเองเลือก ดงันั้น ลกัษณะการประเมิน
ตนเองจึงมีลกัษณะเป็นกลาง  
 

2.3.2  แนวคดิ ทฤษฏีเกีย่วกบัความสุขมวลรวมประชาชาติ 
แนวคิดเร่ืองความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือ Gross National Happiness (GNH) เป็น                

พระบรมราโชบายของกษตัริยจิ์กมี ซิงเย วงัชุก แห่งภูฏาน ท่ีรัฐบาลภูฎานไดน้าํมาเป็นนโยบายหลกั 
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ในการบริหารประเทศ แนวคิดน้ีมีความชดัเจนมากข้ึนในปี ค. ศ. 2004 ท่ีมีการจดัประชุมวิชาการ
นานาชาติว่าดว้ยความสุขมวลรวม (The First International Seminar on Operation of Gross 
National Happiness)โดยมีการสร้างองคค์วามรู้เพิ่มเติมข้ึนมาจากหลายมุมของโลก เหมือน
สาขาวิชาการอ่ืนๆในปัจจุบนั มีการเช่ือมโยงกับวิชาเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั รัฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การศึกษา การแพทย ์บริหารธุรกิจ เป็นตน้ ตลอดจนมิติทางจิตวิญญาณ 
และศาสนา นบัเป็นการสร้างองคค์วามรู้และเตรียมพร้อมใชง้านในภาคส่วนต่างๆ รอบดา้น ซ่ึงใน
ปัจจุบนั ประเทศภูฎานกไ็ดแ้ทรกซึมแนวคิด GDH น้ีไปในแต่ละระดบัตั้งแต่ระดบันโยบายประเทศ 
ระดบัมณฑล ระดบัทอ้งถ่ินจนถึงในโรงเรียนและวิถีชีวิตประชาชน ในขณะท่ีแพร่ขยายแนวคิดไป
ในเวทีโลกดว้ย GDH มิไดพ้ดูถึงแค่ ตวัช้ีวดั ท่ีเป็นรูปธรรมแต่พดูถึง แนวคิด หรือหลกัการท่ีเป็น
แนวทางการคิดการปฏิบติัร่วมกนั โดย GDH มี 4 หลกัการใหญ่ คือ  

1)  การพฒันาทางเศรษฐกิจ (Economic Development)   
2)  ธรรมาภิบาล (Good Governance)  
3)  การอนุรักษว์ฒันธรรม (Cultural Preservation)   
4)  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (Nature Preservation)  

หลกัการทั้ง 4 มุ่งสนบัสนุนและสร้างเป้าหมายร่วมกนั คือ สงัคมท่ีอยูเ่ยน็เป็นสุขอยา่งย ัง่ยนื 
ซ่ึงกวา้งขวางกว่า GNP หรือ GDP (Gross Domestic Product) หรือผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ 
เพราะนอกจากมิติทางเศรษฐกิจการเงินแลว้ ยงัเน้นในการบริหารจดัการท่ีโปร่งใสมีคุณธรรม 
ดงันั้น การอนุรักษว์ฒันธรรม หมายถึง วฒันธรรมหรือวิถีชีวิตท่ีสอดประสานไปกบัคุณธรรมต่างๆ 
ของประเทศ ในขณะท่ีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ยิง่ใหภ้าพในระยะยาวหรือความยัง่ยนื หลกัการทั้ง 4 
ขา้งตน้อธิบายได ้ดงัน้ี  

1)  การพฒันาเศรษฐกิจสังคมอย่างย ัง่ยืนและเสมอภาคไม่ไดป้ฏิเสธตวัช้ีวดั ทาง
เศรษฐกิจท่ีใชอ้ยูเ่ดิม แต่มุ่งมองวา่การพฒันาเศรษฐกิจนั้นจะตอ้งกระทาํไปตามแนว ทางสายกลางท่ี
ตอ้งรวมปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมและปัจจยัทางดา้นจิตใจ ในส่วนลึกของประชาชนเขา้มาพิจารณา
ประกอบดว้ย  

2)  การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เน้นว่าการพฒันาใดๆ ไม่ว่าจะมาจากส่วนใดก็ตาม 
จะตอ้ง ไม่ทาํลายความสมดุลระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ โดยคาํนึงว่าโลกท่ีเราอาศยัอยูน้ี่มีสถานะ
เป็น ชีวภาพท่ีถูกทาํลายได ้(Mortal Organism) จาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการบาํรุงเล้ียงและปกป้อง  

3)  การรักษาและส่งเสริมวฒันธรรม เน้นท่ีคุณค่ามนุษย  ์ซ่ึงเป็นองค์ประกอบ
สาํคญัท่ีช่วยให้สังคมมีความหมาย มีความเอ้ืออาทรต่อกนัและทาํใหส้ังคมสามารถดาํรงอยูร่่วมกนั
ไดอ้ยา่งสนัติ 



53 

4)  การส่งเสริมการจดัการปกครองท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
เป็นเง่ือนไข ท่ีสาํคญัท่ีสุดในการนาํพาประชาชนไปสู่ ความสุขมวลรวมประชาชาติ ประเทศต่างๆ
กาํลงัถูกบีบใหเ้ขา้สู่การปกครองแบบประชาธิปไตยหรือ ธรรมาภิบาล   

ศาสตราจารยน์ายแพทย ์ประเวศ วะสี ไดส้รุปสาระสาํคญัของความสุขมวลรวมประชาชาติ
นั้นประกอบดว้ย ความเป็นอยูท่ี่ดี ส่ีดา้น ดงัน้ี (ประเวศ วะสี, 2547: 170) 

1)  ความเป็นอยู่ท่ีดีทางกาย ครอบคลุมถึงสุขภาพกายท่ีดี สภาพทางเศรษฐกิจท่ี
พอเพียง ระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์ เป็นตน้ 

2)  ความเป็นอยู่ท่ีดีทางใจ ครอบคลุมถึงความเครียดท่ีลดลง การมีสติ ตลอดถึง
การมีสุขภาพใจท่ีดี 

3)  ความเป็นอยู่ท่ีทางสังคม ครอบคลุมถึงการพฒันาทางวฒันธรรม การอยู่
ร่วมกนัอยา่งเป็นสุขในครอบครัว ชุมชนและสนัติสุขในสงัคม 

4)  ความเป็นอยูท่ี่ดีทางจิตวิญญาณ ครอบคลุมถึงความเห็นใจ ทศันะการมองโลก
ท่ีถูกตอ้ง การเห็นแก่ตวัลดลง เป็นตน้ 

จากแนวคิดในเร่ืองความสุขมวลรวมประชาชาติของประเทศภูฐาน และแนวความเป็นอยูท่ี่
ดีของ ศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสี ไดส้รุปวา่ ความสุขมวลรวมประชาชาติก่อใหเ้กิด ความ
เป็นอยูท่ี่ดี ดงัน้ี 

 
ตารางที ่2.1  แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติของประเทศภูฏาน ก่อใหเ้กิดความเป็นอยูท่ี่ดี 
                      ทั้งส่ีดา้น 
 
ความสุขมวลรวมประชาชาติของประเทศภูฎาน ความเป็นอยู่ทีด่ี 
1) การพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื 
2) การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
3) การส่งเสริมวฒันธรรม 
 
4) การมีหลกัธรรมะ/ธรรมาภิบาล 

1) ก่อใหเ้กิดความเป็นอยูท่ี่ดีทางกายและทางใจ 
2) ก่อใหเ้กิดความเป็นอยูท่ี่ดีทางกาย ทางใจและ
ทางสงัคม 
3) ก่อให้เกิดความเป็นอยู่ท่ีดีทางใจ ทางสังคม
และทางจิตวิญญาณ 
4) ก่อใหเ้กิดความเป็นอยูท่ี่ดีทางสังคมและทาง
จิตวิญญาณ 
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นอกจากน้ี ศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสี ไดท้าํการเปรียบเทียบลกัษณะของ GDP 
กบั GDH วา่มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

 
ตารางที ่2.2  การเปรียบเทียบระหวา่ง GDP กบั GDH 
 

GDP GDH 
1) ทุนท่ีเป็นตวัเงิน 
2) การแข่งขนัอยา่งเสรี 
3) การคา้เสรี 
4) ทาํใหเ้กิดการบริโภค 
5) ลทัธิวตัถุนิยม 
6) การไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
7) การพฒันาแบบไม่สมดุล 

1) ทุนมนุษยแ์ละสงัคม 
2) การอยูร่วมกนั 
3) การแลกเปล่ียนแบบเลือกเฟ้น 
4) การพอเพียง, การออม 
5) การพฒันาทางวฒันธรรมและจิตวิญญาณ 
6) การเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
7) การพฒันามนุษยแ์บบมีสมดุล 

 
แหล่งทีม่า:  ประเวศ วะสี, 2547: 171. 

 
กล่าวสรุปไดว้่า ความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือ GDH นบัเป็นการพฒันาอยา่งเป็นองค์

รวมท่ีสมดุล โดยตั้งอยู่บนความตระหนักท่ีว่า โดยธรรมชาติแลว้มนุษยแ์สวงหาความสุขทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ดังนั้นหลกัการของ ความสุขมวลรวมประชาชาติ จึงมุ่งตอบสนองต่อความ
ตอ้งการอนัสูงสุดน้ีของพลเมืองทุกคน โดยภูฎานเป็นผูป้ระกาศทฤษฎีและดาํเนินนโยบายเป็น
แบบอยา่งแรกเร่ิม  
 

2.3.3  แนวคดิ ทฤษฏีเกีย่วกบัความสุขแบบตะวนัตก 
จากท่ีกล่าวถึงนิยามของความสุขในทศันะต่างๆแลว้ เห็นไดว้่า ความสุขนั้นเป็นส่ิงท่ีมนุษย์

ทุกคนปรารถนา ไม่ว่าแตกต่างกนัดว้ยชาติ ศาสนา ภาษาใดๆ ก็ตาม เพราะความสุขเป็นภาษาสากล
ท่ีทุกคนสามารถรับรู้ไดด้ว้ยใจ จากท่ีในอดีตท่ีมองว่า การท่ีมนุษยเ์ราจะมีความสุขนั้นก็ดว้ยการ
พฒันาทางเศรษฐกิจเป็นหลกั ซ่ึงช้ีวดักนัดว้ย GDP หรือผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (Gross 
Domestic Product) ต่อมาหลงัจากกษตัริยภู์ฐานไดป้ระกาศนโยบายถึงความสุขมวลรวมของ
พระองคท่ี์ใชใ้นการบริหารประเทศ ท่ีไม่เนน้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นหลกัอยา่ง GDP แต่หันมา
เน้น แนวคิดทางดา้น GDH หรือความสุขมวลรวมภายในประเทศเป็นหลกั (Gross Domestic 
Happiness) มากกวา่แค่ตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจแต่เพียงอยา่งเดียว  
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โดยมีนักจิตวิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักสุขวิทยาได้ศึกษาวิจัยมานานแลว้เก่ียวกับเร่ือง
ความสุขเพียงแต่ยงัไม่ไดน้าํมาใชเ้ป็นนโยบายในการบริหารประเทศเท่านั้น โดยมีแนวคิด ทฤษฎีท่ี
กล่าวถึงความสุข ดงัต่อไปน้ี คือ 

Seligman (อา้งในพิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2553) แบ่งทฤษฎีความสุขออกเป็น 2 
กลุ่มหลกั คือ กลุ่มแรก The Three Traditional Theories ไดแ้ก่ 1) Hedonism Theory 2) Desire 
Theory 3) Objective List Theory กลุ่มท่ีสอง คือ Authentic Happiness Theory 

กลุ่มแรก คือ The Three Traditional Theories 
1)  Hedonism Theory ถือว่า ความสุขเป็นความรู้สึกส่วนตวัท่ียงัดิบอยู ่ชีวิตเป็น

สุขทาํใหค้วามรู้สึกร่ืนรมย ์(pleasure) สูงสุดและความเจบ็ปวดนอ้ยท่ีสุด คนท่ีมีความสุขเป็นคนยิม้
เสมอ เป็นคนกระตือรือร้น มีสายตาเป็นประกาย ความร่ืนรมยเ์ขม้ขน้และมีหลายรูปแบบ และเวน้
ระยะห่าง ทฤษฎีน้ีมีรากฐานแนวคิดจาก Bentham’s utilitarianism และช้ีใหเ้ห็นรูปของลทัธิบริโภค
นิยมของคนอเมริกนั (American consumerism) และนกัจิตวิทยาแนวบวก Danny Kahucman ซ่ึง
ทฤษฎีของเขาตอ้งต่อสู้กบัคาํถามท่ีสําคญัคือ ชีวิตของใครกนัแน่ เจา้ของประสบการณ์หรือการ
ตดัสินยอ้นหลงัเก่ียวกบัความร่ืนรมย ์ 

2)  Desire Theory นกัวิจยัทั้งสองเช่ือว่าทฤษฎีน้ีดีกว่า Hedonism ทฤษฎีน้ีถือว่า
เป็นเร่ืองการไดม้าในส่ิงท่ีตอ้งการ (Getting what you want) ดว้ยความพอใจนั้นข้ึนอยูก่บับุคคลท่ี
ตอ้งการ ทฤษฎีน้ีรวมกลุ่มกบั Hedonism เม่ือส่ิงท่ีตอ้งการเป็นความร่ืนรมยท่ี์มากมาย และความ
เจ็บปวดเพียงเล็กน้อย เหมือนกบั Hedonism ทฤษฎีน้ีอธิบายไดว้่าทาํไมคนจึงตอ้งการไอศครีม
มากกว่าการถูกลงโทษ ทฤษฎีน้ีถือว่า การได้รับในส่ิงท่ีตอ้งการทาํให้เกิดความสุข โดยไม่ตอ้ง
พิจารณาขนาดปริมาณของความร่ืนรมย ์

3)  Objective List theory ทฤษฎีน้ีมอบความสุขอยูน่อกความรู้สึก และมอบใหแ้ก่
ส่ิงต่างๆ ท่ีมีคุณค่าอยา่งแทจ้ริงในโลก ถือว่า ความสุขประกอบดว้ยชีวิตของมนุษยท่ี์สามารถสร้าง
ความสําเร็จบางส่ิงบางอย่างจากรายการท่ีควรค่าแก่การติดตาม รายการเหล่าน้ีอาจจะเป็นเงิน  
ความสําเร็จ มิตรภาพ ความปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ การมีส่ิงของเพ่ิมความสะดวกสบาย  
การศึกษา ความรัก เป็นตน้ ถา้พิจารณาเดก็ๆ ท่ีถูกทอดท้ิง อาศยัตามถนนหนทาง อยูใ่นลกัษณะของ
เส้ือผา้มอมแมม คน้หาอาหารจากกองขยะและอ่ืนๆ Hedonism หรือ Desire Theory อาจพิจารณาว่า
เขามีความสุข แต่โดยทฤษฎีน้ีจะไม่ถือว่าน่ามีความสุข เพราะเด็กๆ เหล่าน้ีถูกกีดกนัจากส่ิงของ
ต่างๆ ท่ีเขาควรจะไดรั้บท่ีถือวา่มีคุณค่าต่อชีวิต 

กลุ่มท่ีสอง คือ Authentic Happiness Theory 
Seligman สร้างทฤษฎีน้ีโดยถือวา่มีความสุข 3 ประเภทท่ีแตกต่างกนัคือ  
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1)  ชีวิตท่ีร่าเริง (The Pleas Life (pleasures)) 
2)  ชีวิตท่ีดี (The Good Life (engagement)) 
3)  ชีวิตท่ีมีความหมาย (The Meaningful Life) ความสุขประเภทท่ี 1 และ 2 มี

ลกัษณะเป็นแบบอตัวิสัย ประเภทท่ี 3 อยา่งนอ้ยก็เป็นวตัถุวิสัย และมอบไวใ้นการเป็นเจา้ของและ
การให้บริการในส่ิงท่ียิ่งใหญ่กว่า และมีคุณค่ากว่าความร่ืนรมย ์และความตอ้งการของแต่ละบุคคล 
ทฤษฎีน้ีบูรณาการทฤษฎีแบบดั้ งเดิม 3 ทฤษฎีนั่นคือ ชีวิตท่ีร่าเริง เป็นความสุขตามวิธีคิดของ 
Hedonism ชีวิตท่ีดีเป็นความสุขตามวิธีคิดของ Desire Theory ส่วนชีวิตท่ีมีความหมาย เป็นความสุข
ตามแนวคิดวตัถุวิสยัของ Objective List Theory  

Veenhoven (1991) ไดน้าํเสนอ 3 ทฤษฎีวา่ดว้ยความสุข คือ  
1)  Set-Point Theory ซ่ึงถือว่าเราถูกวางโปรแกรมทางความคิด (Mentally 

Programmed) สําหรับระดับของความสุข ส่วนใหญ่ก็ไม่เก่ียวกันว่าเราทําอะไรได้ดีแค่ไหน 
ความสุขจึงเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนกบัเรา ความแตกต่าง ตวัอยา่งท่ีคลาสสิค คือ ทฤษฎีท่ีกาํหนดโดยพระ
เจา้ นบัถือพระเจา้เพื่อตดัสินใจว่าใครจะมีความสุขมากนอ้ยเท่าใด เป็นเร่ืองนอกเหนือการควบคุม
ของแต่ละบุคคล  

2)  Comparison Theory ซ่ึงถือว่าความสุขเป็นผลมาจากการคาํนวณทางความคิด
โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานชีวิตท่ีดี ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าความสุขเป็นผลผลิตของการคิดของมนุษยแ์ละ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแตกต่างกนัระหว่างความคาดคิด (Perception) ท่ีว่าชีวิตก็เป็นอยา่งท่ีมนัเป็น 
(Life-as-it-is) และความคิดท่ีว่า ชีวิตควรเป็นอยา่งไร (How-life-should-be) ความคิดท่ีว่าชีวิตควร
เป็นอยา่งไร เช่ือวา่มีรากมาจากความเช่ือหมู่ (Collective beliefs) และจะแตกต่างในวฒันธรรม 

  ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของทฤษฎีน้ีคือ การเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน (Standards) ซ่ึง
แตกต่างไปตามธรรมชาติและการเปรียบเทียบ และเป็นความเช่ือหมู่ ทฤษฎีน้ีสมมติว่า เรามี
มาตรฐานของชีวิตท่ีดีแลว้ เราก็ชัง่ชีวิตในความเป็นจริงกบัมาตรฐานน้ี มาตรฐานถูกสมมติเวลา
เปล่ียนแปลงได ้และติดตามความคาดคิดของความเป็นไปได ้หรือพูดนัยหน่ึง เรามีแนวโนม้ท่ีจะ
พิจารณาตดัสินชีวิตจากการท่ีเราคิดวา่เป็นไดจ้ริง  

3)  Affective Theory  กล่าวว่าความสุขข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ทางอารมณ์ท่ีไม่มี
เหตุผล (Unreasoned Emotional Experience) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความพอใจของส่ิงท่ีตอ้งการ 
ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ความสุขคือส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ โดยทัว่ไปเรารู้สึกดีเพียงใด โดยวิธีคิดแบบน้ีเราไม่
คาํนวณความสุข แต่เราจะอุปมาน (Infer) เช่น จากคาํพูดท่ีว่า โดยทัว่ไปฉันรู้สึกดี  เพราะฉะนั้นจึง
อนุมานได้ว่า  ฉันมีความสุข โดยความคิดแบบน้ี  คาํถามหน่ึงคือ เราเก็บรวบรวมจาํนวนของ
ประสบการณ์ทางอารมณ์ (Affective Experience) อยา่งไร คาํถามอ่ืนคืออะไรท่ีทาํใหเ้รารู้สึกดีหรือ
แย ่ ซ่ึงจะไปเช่ือมโยงคาํถามท่ีกวา้งกวา่ เก่ียวกบัหนา้ท่ีของอารมณ์ (Affect) 
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ศาสตราจารยท์างดา้นความสุขวิทยา Veenhoven (1991) ระบุว่า ความสุขคือ ความพอใจใน
ชีวิตความเป็นอยูข่องเรา แต่มนุษยก์็ยงัไม่มีความพอใจ ยงัมีความอยากมี อยากเป็น อยากดงัมากข้ึน 
เขาจึงแนะนาํวิธีเพิ่มความสุขแบบตะวนัตกไว ้8 ขั้นตอน คือ 

1)  คิดถึงเร่ืองดีๆ ท่ีเรามีอยู ่ท่ีเรียกว่า count your blessings เช่น เรามีแขนขา
ครบถว้น ตาดี ไม่พิการ ดีกว่าคนอ่ืนหลายคน ไม่ควรจะมานั่งซึมเศร้า และให้หัดเขียนบนัทึก
ประจาํวนัถึงเร่ืองท่ีเรารู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณ อยากจะขอบคุณเพื่อนหรือคนท่ีมีพระคุณต่อเราสัก 4-5 
เร่ือง สปัดาห์ละคร้ัง  

2)  แสดงความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย  ์เช่น ช่วยคนชราขา้มถนน ช่วยซ้ือ
พวงมาลยัจากเด็กตามถนน ให้ทิปแก่เด็กเสิร์ฟ เด็กป๊ัม บริจาคเงินช่วยเหยื่อเคราะห์ร้าย การแสดง
ความเมตตากรุณาต่อคนอ่ืนทาํใหมี้ผลบวกทางใจทาํใหเ้ราสบายใจไดท่ี้นัน่และเด๋ียวนั้น  

3)  ช่ืนชมความดีงามของชีวิตของธรรมชาติรอบตวั เช่น ให้เวลาเล็กๆ นอ้ยๆ ช่ืน
ชมกบัความงามความหอมของดอกไม ้นกปลา และธรรมชาติอ่ืนๆ 

4)  แสดงความขอบคุณต่อคนท่ีทาํให้เราประสบความสําเร็จ คนท่ีสอนเรา หรือ
บุคคลท่ีเป็นกลัยาณมิตรต่อเรา  

5)  รู้จกัให้อภยั เช่น เขียนจดหมายไปให้อภยัศตัรูคู่อาฆาตท่ีเคยทาํให้เราเจ็บปวด 
เขาว่าทาํอยา่งน้ีได ้จะทาํให้เราหมดเร่ืองท่ีจะมาหลอกหลอนให้หลงครุ่นคิดหมกมุ่นซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า
ไปตลอดชีวิต  

6)  ให้เวลาให้ความสาํคญัต่อเพื่อน ครอบครัว หรือญาติ ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า 
เพราะความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัมนุษยค์นอ่ืนทาํใหเ้กิดความพึงพอใจต่อเรามากในลาํดบัตน้ๆ อยา่งหน่ึง  

7)  ให้เวลาดูแลสุขภาพของตวัเองให้ดี นอนให้พอ ออกกาํลงักายเป็นประจาํ หา
เร่ืองทาํให้ยิม้หัวเราะท่ีทาํให้อารมณ์ดี เช่น อ่านโจ๊ก ดูหนงัตลก เขาพบว่าทาํอยา่งน้ีจะทาํใหเ้ราเกิด
ความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยูไ่ดดี้ข้ึนอีกอยา่ง 

8)  หัดคิดหัดมองโลกให้เป็น คนเราตอ้งมีปัญหาส่วนตวัดว้ยกนัทุกคนไม่มากก็
น้อย หัดคิดในทางบวก มีแผนวิธีการแกไ้ขปัญหาส่วนตวัพร้อมใช้อยู่ในหัว หรืออาจจะตอ้งใช้
ธรรมะเขา้ข่มบา้งในบางคร้ังบางคราว อาจจะใชค้าํพดูปลุกใจเช่น เร่ืองน้ีอยา่งมากก็เสียเงิน เร่ืองน้ี
ไม่ใช่เร่ืองคอขาดบาดตาย ... อกหกัดีกวา่รักไม่เป็น เป็นตน้  

นกัวิจยัชาวองักฤษไดท้าํการสาํรวจความคิดเห็นถึงของประชาชนทัว่โลกกว่า 80,000 คน
และวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ จดัอนัดบัประเทศทัว่โลก พบวา่ (ธีรยสุ วฒันาศุภโชค, 2549)  

อนัดบั 1 คือ เดนมาร์ก จากการท่ีมีมาตรฐานในการดาํรงชีวิตท่ีสูง อตัราความยากจนตํ่ามาก 
มีระบบสาธารณสุขและสวสัดิการสังคมท่ีกระจายสู่ประชาชนทุกคนในวงกวา้ง รวมถึงระบบ
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การศึกษามีคุณภาพสูงและมีการให้โอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียม นอกจากน้ี การท่ีจาํนวน
ประชากรไม่มากนกั ประมาณ 5.5 ลา้นคนเท่านั้น ทาํให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในสังคม
ดว้ย สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติกมี็ความสวยงาม น่าอยู ่จึงทาํใหเ้ดนมาร์กไดรั้บอนัดบัหน่ึง 

อนัดบั 2 สวิตเซอร์แลนด ์ติดอนัดบัไปดว้ยสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีสวยงามเหมือน
ภาพวาด โลเคชันอยู่ใจกลางยุโรป โดดเด่นไปด้วยอัตราของการเกิดอาชญากรรมท่ีตํ่ามาก 
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีพร่ังพร้อม มีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้ประชาชนทาํมากมาย 
นอกจากน้ี ยงัมีเอกลกัษณ์ท่ีความสงบสุขของสังคมและไม่มีปัญหาทางการเมืองให้ประชาชนปวด
หวัมากนกั  

อนัดบั 3 และ 4 ค่อนขา้งคลา้ยคลึงกนั คือ ออสเตรีย และไอซ์แลนด ์ดินแดนแห่งนํ้ าแขง็ขั้ว
โลก ทั้งสองประเทศน้ี มีรัฐสวสัดิการท่ีแขง็แกร่งมาก ระบบสาธารณสุขท่ีเยี่ยมยอด ทาํให้ช่วงอายุ
ของประชากรอยู่ไดถึ้ง 80 ปีทีเดียว นอกจากน้ี ยงัมีนโยบายท่ีคุมเขม้ในเร่ืองของการดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้ม ทาํให้ความเป็นอยู่ดี และท่ีสําคญัก็คือ อตัราของการไม่มีงานทาํและอตัราความ
ยากจนตํ่ามากๆ จาํนวนประชากรท่ีไม่สูงมากนกัในแต่ละประเทศ ทาํใหก้ารดูแลทาํไดท้ัว่ถึงมากข้ึน 

อนัดบั 5 คือ บาฮามาส เป็นหน่ึงเดียวในแคริบเบียน แมว้่าบาฮามาสน้ี จะไม่โดดเด่นใน
เร่ืองความมัง่คัง่เท่าชาติตะวนัตก โดยอตัราความยากจนยงัสูงอยู่ก็ตาม แต่จากสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงาม ภูมิอากาศท่ีเป็นเลิศ รวมถึงวฒันธรรมของชาวบาฮามาสเอง ท่ีร่าเริง ยิ้มง่าย 
และสบายๆ ไม่ซีเรียต ทาํให้ประชาชนค่อนขา้งมีความสุข โดยเฉพาะค่านิยมดา้นครอบครัวและ
ความเช่ือทางศาสนาท่ีแขง็แกร่ง ทาํใหเ้ป็นหน่ึงในเกราะกาํบงัของประเทศ 

อนัดบั 6 และ 7 คือ ประเทศแถบสแกนดิเนเวียทั้งส้ิน นัน่คือ ฟินแลนด ์และสวีเดน ท่ีแมว้่า
ระบบภาษีอากรจะสูงมาก แต่ประชาชนก็ไดรั้บการดูแลเป็นอย่างดีจากรัฐบาลเช่นกนั โดดเด่นท่ี
ระบบการปกครองท่ีโปร่งใสและความมัน่คงทางการเมือง ทาํให้ประชาชนกินดีอยูดี่มีความสุขไป
ตามๆ กนั 

อนัดบั 8 คือ ภูฏาน ซ่ึงแมว้่าจะติดอนัดบัหน่ึงในประเทศท่ีมีรายไดต่้อหวัประชากรตํ่าของ
โลก และอตัราการรู้หนงัสือยงัตํ่า ช่วงอายขุองประชากรกเ็พียง 55 ปีเท่านั้น แต่ประชาชนของภูฎาน
ก็มีความสุข เน่ืองจากความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชนในประเทศ รวมถึงสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติท่ีงดงาม ไม่ถูกทาํลายจากเง้ือมมือผูค้น รวมถึงวฒันธรรมและความเช่ือของคนท่ียดึมัน่ใน
ศีลธรรม ทาํใหเ้กิดความสงบสุขโดยรวม แมไ้ม่ตอ้งร่ํารวย 

อนัดบั 9 คือ คือ บรูไน โชคดีจากความมัง่คัง่ในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ ทาํใหป้ระชาชน
อยูดี่กินดี รวมถึงมีความมัน่คงทางการเมืองสูงมาก โดยประเทศถูกปกครองโดยสุลต่านมานานกว่า 
6 ศตวรรษแล้ว และรัฐบาลเองก็มีสวัสดิการท่ีดีมากต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการบริการ
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สาธารณสุข และการศึกษาท่ีไม่ตอ้งเสียเงิน ไปจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั นอกจากน้ี รัฐบาลยงัใหก้าร
สนบัสนุนในการซ้ือบา้นและอาหารต่างๆ อีกดว้ย อตัราความยากจนจึงแทบไม่ปรากฏเลย  

อนัดบั 10 คือ แคนาดา หน่ึงเดียวจากทวีปอเมริกาเหนือ ซ่ึงมีความมัง่คัง่ของประเทศเป็น
จุดเด่น แต่ก็มีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีงดงามเช่นกนั รวมถึงระบบสาธารณสุขท่ีดี และอตัรา
การเกิดอาชญากรรมท่ีตํ่ามากอีกประเทศหน่ึงในโลก จึงติดอนัดบัทอ็ปเทน็ปีน้ี 

กล่าวสรุปไดว้่า ความสุขแบบตะวนัตกน้ี เป็นแนวคิด ทฤษฎีท่ีดูมีความเป็นรูปธรรม หรือ
ส่ิงของท่ีสัมผสัจบัตอ้งไดม้ากกว่าแนวคิดแบบตะวนัออกมาก เพราะว่า มีรากฐานความคิดท่ีดูเป็น
แนวทางวิทยาศาสตร์มากกวา่ (Scientific Concept) ส่วนแนวคิดทางดา้นตะวนัออกจะมีรากฐานทาง
ศาสนาและธรรมชาติมากกวา่ แต่อยา่งไรกต็าม ทั้งตะวนัตกและตะวนัออกก็ตอ้งการส่ิงเดียวกนั นั้น
คือ ความสุข 

 
2.3.4  ผลของความสุข 
Layard (2005, 23-24) เขียนไวว้่า ความสุขเป็นเหตุใหสุ้ขภาพดีข้ึน ในเดือนกนัยายน 1932 

คุณแม่อธิการแห่ง American School Sisters of Notre Dame ตดัสินใจใหแ้ม่ชีใหม่ทุกคนเขียนเร่ือง
เล่าเก่ียวกับตนเอง แล้วเก็บข้อมูลน้ีไวจ้นเม่ือไม่นานมาน้ีได้นําไปให้นักจิตวิทยาประเมินค่า
ความรู้สึกดี จากนั้ นจึงนําผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับอายุขยัของแม่ชี ผลออกมาเป็นท่ี
น่าสนใจวา่ ระดบัความรู้สึกดีของแม่ชีท่ีปรากฏจากการเขียนของตนในช่วงอายยุีสิ่บกว่า เป็นเคร่ือง
พยากรณ์ไดอ้ยา่งดีวา่แม่ชีนั้นจะมีอายยุนืเพียงใด 

ในจาํนวนแม่ชีท่ียงัคงมีชีวิตอยูใ่นปี ค. ศ. 1991 แม่ชีจาํนวนหน่ึงในส่ีท่ีอารมณ์ดีท่ีสุดมี
เพียงร้อยละ 21 และเสียชีวิตภายในเวลาเกา้ปีต่อมา ในขณะท่ีแม่ชีจาํนวนหน่ึงในส่ีท่ีอารมณ์ดีนอ้ย
ท่ีสุด มีอตัราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 55 สถิติน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ความสุขสามารถยดือายขุยัของคนได ้
 ความรู้สึกดีท่ีย ัง่ยืนส่วนมากเป็นส่ิงท่ีดีสําหรับมนุษย์ ความสุขไม่ว่าจะวดัอย่างไรก็ดู
เหมือนว่าจะส่งเสริมให้สุขภาพกายดี (หากปัจจยัอ่ืนๆ เท่าเทียมกนั) คนท่ีมีความสุขมกัจะมีระบบ
ภูมิคุม้กนัเขม้แขง็กว่า และมีระดบัของคอร์ติซอลท่ีก่อให้เกิดความเครียดตํ่ากว่า คนท่ีมีความสุขมี
โอกาสเส่ียงต่อการติดโรคหวดัตํ่ากวา่ และมีโอกาสฟ้ืนจากการผา่ตดัใหญ่ไดเ้ร็วกวา่ดว้ย 

ในขณะเดียวกนั เม่ือใครกต็ามท่ีมีประสบการณ์ท่ีมีความสุข ระดบัสารเคมีในร่างกายก็จะดี
ข้ึน แรงดันเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจมีแนวโน้มท่ีจะลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
ประสบการณ์ท่ีดีต่างๆ นั้นสามารถส่งผลท่ีดีต่อสุขภาพในระยะยาวดว้ย ถา้พวกเรานาํนกัแสดงชาย
และหญิงจาํนวน 750 คน ท่ีเคยไดรั้บการเสนอช่ือเขา้ชิงรางวลัออสกา้ พวกเราสามารถเห็นไดว้่า 
ก่อนท่ีคณะกรรมการตดัสินรางวลัออสกา้จะประกาศรางวลันั้น ผูไ้ดรั้บรางวลัหรือผูไ้ม่ไดรั้บรางวลั
จะมีภาวะสุขภาพท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนัโดยเฉล่ีย แต่ผูท่ี้ไดรั้บรางวลันั้นจะมีอายยุนืยาวกว่าผูท่ี้ไม่ได้
รับรางวลัอีก 4 ปี และน่ีคือผลแห่งการไดรั้บกาํลงัใจจากการชนะรางวลันัน่เอง 
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Lyobomirsky (1980 อา้งใน Claudia Wallis, 2005) กล่าวว่า ความรู้สึกมีความสุขสามารถ
ช่วยให้สุขภาพร่างกายดีข้ึน ช่วยเพิ่มระดบัของพลงักาย พลงัใจ และช่วยบรรเทาความเจบ็ปวดหรือ
อ่อนเพลียให้กบัผูป่้วยได ้ทั้งน้ี วิธีการเพิ่มระดบัความสุขในทางจิตวิทยานั้น ยงัเป็นการแสดงออก
ถึงลกัษณะท่ีคาํนึงถึงผูอ่ื้น ไม่เห็นแก่ตวัและมีนํ้าใจต่อผูอ่ื้นดว้ย เช่น การไปเยีย่มคนชราตามบา้นพกั
คนชรา การช่วยเหลือเดก็หรือเพื่อนบา้น และการเขียนจดหมายไปหาปู่ยา่ตายาย เป็นตน้ 

Wallis (2005: 30-36) ไดอ้า้งถึง การศึกษาของ Martin Seligmen นกัจิตวิทยาแห่ง
มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนีย ซ่ึงไดท้าํการศึกษาร่วมกบันกัวิจยัอีก 2 คน คือ Ray Fowler ซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหารสถาบนัจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา และนกัจิตวิทยาชาวฮงักาเรียน ช่ือ Mihaly โดยการเขา้
ไปศึกษาและอยู่ร่วมกบัผูป่้วยทางจิต ส่วนหน่ึงของผลการวิจยัไดก้ล่าวถึงการมีสุขภาพกายท่ีดี มี
ภาวะเครียดนอ้ยโดยมุ่งเนน้ไปท่ีการมองโลกในแง่ดีและมีความคิดในทางบวก จะส่งผลให้มีชีวิตท่ี
ยนืยาวและมีความสุข 

ท่านพุทธทาสภิกข ุ(2543: 31-33) กล่าวว่า มนุษยรู้์จกัความสุขเพียงแค่อามิสสุข ซ่ึงควร
เรียกวา่ ความเพลิดเพลินแห่งใจมากกวา่ แลว้กย็ดึถือเอาวา่ นัน่คือความสุขท่ีแทจ้ริง โลกน้ีมีเหยือ่คือ 
รูปเสียง กล่ิน รส สัมผสัท่ียวนใจ เรียกว่า ยงัอยูใ่นวิสัยโลกิยะอย่างเต็มท่ี รู้จกัความสุข แต่ส่ิงท่ีตน
ชอบหรือกาํหนดัจึงไม่ไดรั้บความสุขท่ีแทจ้ริง เราจะค่อยๆรู้จกัและชนะความสุขท่ีหลอกลวงไดที้
ละเลก็ทีละนอ้ย กด็ว้ยการปฏิบติัธรรม ผูป้ฏิบติัจนมรรคเกิดข้ึนได ้ยอ่มมีความแจ่มแจง้ต่อชีวิต รู้จกั
ทุกขสุ์ขตามท่ีเป็นจริง รู้จกัตวัของตวัถูกตรงตามเป็นจริง รู้จกัหนา้ท่ีของชีวิต และมองเห็นแนวแห่ง
ความหลงงมงายท่ีผา่นมาแลว้ แลว้ไดรั้บผลคือ ความสงบสุขแห่งใจเป็นเคร่ืองตอบแทน 

ท่านชุติปัญโญ (2548: 30-31, 62) พดูถึงคาํวา่ ความสุข ทุกคนลว้นมีจินตนาการในความคิด
ของตวัเองเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ กรอบแห่งความสุขของแต่ละคนจะแตกต่างกนัออกไป และความสุข
ของแต่ละวยักมี็ความซบัซอ้นต่างกนัอีกชั้นหน่ึง 
 เด็กนอ้ยมีความสุขจากการไดเ้ล่นกิจกรรมท่ีตนเองชอบ  วยัหนุ่มสาวมีความสุขจากการได้
เล่นกิจกรรมท่ีตนเองชอบ วยัหนุ่มสาวมีความสุขจากการได้แสวงหาความรักและความฝัน วยั
กลางคนความสุขเร่ิมลงมาท่ีการทาํงาน แต่พอชีวิตอยา่งเขา้สู่วยัชรา ความสุขก็วกกลบัมาอยูท่ี่อดีต
ของวนัวาน มีความสุขทุกคร้ังท่ีคิดถึงอดีตอนัเป็นวีรกรรมของชีวิต เม่ือพิจารณาเหตุปัจจยัท่ีเกิดข้ึน  
จึงกล่าวไดว้่า ความสุขโดยพื้นฐานของคนเรานั้นแตกต่างกนั แต่ในความแตกต่างนั้น ก็บ่งบอก
ความรู้สึกของความสุขว่า มีรสเดียวคือรสแห่งความสบายใจ อ่ิมเอมใจทุกคร้ังท่ีไดรั้บสนองตอบ
ตามท่ีประสงค์ไว  ้ทุกคร้ังท่ีได้สัมผสัสุข ใจของเราจะรู้ทันทีว่าอะไรท่ีหล่อเล้ียงชีวิตให้ปร่ิม
ปราโมทย ์เช่นเดียวกบัความทุกขท่ี์มาเยอืนกจ็ะสมัผสัถึงความอึดอดัทางอารมณ์ไดเ้ช่นกนั   
 ประเวศ วะสี (2551: 18-20) การมองเห็นความดีของคนใกลชิ้ดและเพ่ือนมนุษย ์บวกกบั
ความเมตตากรุณาจะทาํให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดี สัมพนัธภาพท่ีดีเป็นบ่อเกิดของความสุขและความ
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สร้างสรรคอ์ย่างยิ่ง การจะหลุดพน้จากอาํนาจมายาคติซ่ึงทาํให้เราติดอยู่ในมุมมองเก่าๆ ความคิด
เก่าๆ อนัก่อใหเ้กิดความทุกขค์วามขดัแยง้ คือ การดูใจของตนเอง ปรกติเราจะดูแต่ของอ่ืนนอกกาย  
แต่ไม่ดูใจของตนเอง จึงตกเป็นเหยื่อของเหตุท่ีทาํให้เกิดทุกข ์ทุกวนัทุกเวลา ความพอใจหรือไม่
พอใจท่ีเราไม่รู้ตวันั่นแหละพาเราไปสู่ความทุกขเ์ป็นอเนกปริยาย เพราะความพอใจทาํให้เราเกิด
ความโลภอยากไดอี้ก เกิดความกลวัท่ีจะสูญเสีย เกิดความกีดกนัและความโกรธท่ีคนอ่ืนจะมาแย่ง  
ความไม่พอใจก็ทาํให้เกิดความโกรธ การทาํร้าย เป็นตน้ เหล่าน้ีคือเหตุให้เกิดทุกขโ์ดยเราไม่รู้ตวั  
ถา้เราฝึกดูใจของเราบ่อยๆ ให้เห็นว่ากาํลงัพอใจแลว้ กาํลงัไม่พอใจแลว้ การรู้เท่าทนัความพอใจ
หรือไม่พอใจท่ีกาํลงัเกิดข้ึนทาํให้ความรู้สึกนั้นๆ ไม่กาํเริบกลายเป็นเหตุก่อทุกข ์จิตใจของเราจะ
สงบและมีความสุข   

วิทยากร เชียงกูล (2551: 157-158) เขียนในเร่ือง การเปรียบเทียบทาํให้เป็นทุกข ์ ของ 
Schwartz ช้ีถึงการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นว่า การท่ีตอ้งเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
ทาํใหค้นลงัเลและไม่มีความสุข ตวัอยา่งถา้คนเราเกิดเจอของ 2 อยา่งท่ีน่าสนใจจะซ้ือพอๆ กนั และ
คิดไม่ตกแบบรักพี่เสียดายน้อง เราอาจจะตดัสินใจไม่ซ้ือเลยก็ได ้บางคร้ังกุญแจท่ีจะช่วยให้เรา
เขา้ใจว่า ทาํไมการมีทางเลือกมากข้ึน จึงไม่ไดท้าํให้เรามีความสุขเพิ่มข้ึน ก็คือ การมีทางเลือกมาก
ข้ึน ทาํให้คุณตอ้งมีความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน การวิจยัช้ีให้เห็นว่ามนุษยเ์ราจะมีความสุขมากกว่า ถา้
การตดัสินใจของเราไม่สามารถเปล่ียนไปในทางตรงกนัขา้มได ้(Not Reversible) เพราะเรารู้ว่า  เม่ือ
เราตดัสินใจในส่ิงท่ีเรารู้ว่าเราไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดอี้กแลว้  เราจะเตรียมจิตใจของเราเพ่ือ
สนบัสนุนความชอบธรรมในการตดัสินใจอนันั้น แต่ถา้เราเลือกส่ิงท่ีคิดวา่เราสามารถเปล่ียนใหม่ได ้  
เราจะมีจิตใจท่ีวอกแวก โลเล ชอบเปรียบเทียบในเชิงรักพี่เสียดายนอ้ง สงสัยว่าท่ีเราเลือกมาอาจจะ
ไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ส่ิงท่ีเราไม่ไดเ้ลือกอาจจะดีกว่า คนท่ีมีทศันคติน้อยลง เพราะการมีทศันะ
ชอบเปรียบเทียบว่า ถ้าเขาเลือกคู่ครองเป็นคนอ่ืนแทนคนน้ี เขาน่าจะได้คู่ครองท่ีดีกว่าน้ี ใน
สมยัก่อนท่ียงัไม่มีโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต และการติดต่อส่ือสารในสังคมอย่างสะดวกรวดเร็ว   
คนเรามกัจะเปรียบเทียบตวัเองกบัเพื่อนบา้นในละแวกเดียวกนั ในสมยัก่อนถา้คุณทาํงานเป็นแค่
เสมียนและใช้ชีวิตอยู่ในละแวกบา้นท่ีคุณมีเพื่อนฝูงทาํงานระดับไม่แตกต่างกันมาก คุณจะมี
ความสุขมากพอสมควร แต่ในยุคปัจจุบนัท่ีคุณมีโอกาสเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนๆ อีกจาํนวนมากใน
ประเทศน้ีหรือในโลกน้ี ท่ีมีงานดีกว่าคุณ รวยมากกว่าคุณ การเปรียบเทียบดงักล่าวมีโอกาสทาํให้
คุณมีความสุขลดลง แมว้่าคุณจะประสบความสาํเร็จในชีวิต และมีชีวิตท่ีมัง่คัง่สะดวกสบาย แต่ก็ยงั
มีคนท่ีรวยกว่าคุณอยู่เสมอ การเปรียบเทียบตวัเราเองกับคนท่ีรวยกว่าหรือประสบความสําเร็จ
มากกว่ามีโอกาสทาํให้เราอิจฉา รู้สึกเป็นศตัรู เครียด และทาํให้ความภาคภูมิใจในตวัเราลดลงได ้  
ในทางตรงกนัขา้ม หากเรารู้จกัการเปรียบเทียบตวัเรากบัคนท่ีจนกว่าโชคดีนอ้ยกว่าเราจะช่วยเพิ่ม
ความภาคภูมิใจในตวัเอง และลดความกงัวลใจของเรา ดงันั้น การรู้จกัเปรียบเทียบแบบน้ีจะมีผลดี
ต่อจิตใจเรามากกวา่ 
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ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ จากการศึกษาตามกรอบแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองความสุขแลว้ สามารถสรุป
ไดว้่า คนเราจะมีความสุขไดน้ั้นจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีสําคญั 7 ประการ โดยเรียงลาํดบัตาม
ความสําคญัไดด้งัน้ี คือ ปัจจยัทางดา้นครอบครัว ปัจจยัทางดา้นการงาน ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
ปัจจยัทางดา้นสุขภาพ ปัจจยัทางดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง ปัจจยัทางดา้นศาสนา และปัจจยัส่วน
บุคคล ปัจจัยเหล่าน้ีถา้เป็นไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ มาขดัขวาง ก็ย่อมสามารถนํา
ความสุขมาให้แก่ทุกคนได ้ยกตวัอย่างเช่น ปัจจยัทางดา้นครอบครัว ถา้คนในครอบครัวมีความ
สมานสามคัคีกนั รักใคร่กลมเกลียวซ่ึงกนัและกนั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ต่างคนต่างช่วยกนัทาํมาหา
เล้ียงชีพ ไม่ทะเลาะเบาะแวง้กัน ให้กาํลงัใจซ่ึงกันและกัน ด้วยเหตุน้ี คนในครอบครัวก็ย่อมมี
ความสุขได ้แมว้่าจะไม่ร่ํารวยมากนักก็ย่อมสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างอบอุ่นและมีความสุข โดย
สาํหรับแนวคิดเก่ียวกบัความสุขแบบตะวนัตกนั้น จะเนน้ความสุขไปท่ีการสามารถจบัตอ้งสัมผสั
ได้เป็นประการสําคญัโดยมีวิทยาศาตร์เป็นรากฐานท่ีสําคญั ซ่ึงจะแตกต่างจากแนวคิดเก่ียวกับ
ความสุขแบบตะวนัออกท่ีจะเนน้ความสุขไปท่ีความสุขทางจิตใจเป็นสาํคญัโดยมีหลกัคาํสอนทาง
ศาสนาและธรรมชาติเป็นรากฐานท่ีสําคญั ดังเช่นกรณีของประเทศภูฎานท่ีให้ความสําคญักับ
ความสุขมวลรวมประชาชาติ (GDH) มากกว่าผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (GDP) โดยนาํเอาเร่ือง
ของเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม มาเป็นตวัช้ีวดัความสุขของประชากร ซ่ึงจะ
เน้นผลลพัธ์คือ สังคมอยู่เยน็เป็นสุขอย่างย ัง่ยืน ส่วนผลของความสุขนั้นอาจกล่าวไดว้่า ความสุข
สามารถเป็นสาเหตุทาํใหค้นมีอารมณ์ความรู้สึกท่ีดี มีสุขภาพท่ีดี และมีอายท่ีุยนืได ้
 

2.4  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
Manion (2003) ทาํการศึกษาองคป์ระกอบของความสุขในการทาํงาน ของพยาบาล กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นพยาบาล จาํนวน 24 คน จากการศึกษาพบว่ามีความสุขในการทาํงานของพยาบาลเกิด
จากปัจจยั 4 ประการไดแ้ก่ การติดต่อสัมพนัธ์ มีความรักในงาน ความสาํเร็จในงาน และการเป็นท่ี
ยอมรับ นอกจากน้ีพบว่าความสุขในการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกในการทาํงาน เช่นการเห็น
คุณค่าในตน การรับรู้ลกัษณะงาน สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และ
ภาวะผูน้าํ ปัจจยัดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดการคงอยูใ่นงานในอตัราท่ีสูงข้ึน 

Francis and Lewis (2003) ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนากบัภาวะความสุข ของ
นกัศึกษาในเยอรมนั โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาใน University of Wurzburg จาํนวน 331 คน ใช้
แบบสอบถาม The Oxford Happiness Inventory (OHI), The Francis Scale of Attitude toward 
Christianity และ Eysenck Personality Questionnaire ผลการศึกษาพบวา่ ไม่มีความสมัพนัธ์ระหวา่ง
พทุธศาสนากบัภาวะความสุข ในนกัศึกษาเยอรมนั 
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Eickholt (1994) ไดท้าํงานศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขสมบูรณ์กบัความ
พึงพอใจในงานของอาจารยใ์หญ่โรงเรียนประถมศึกษาในรัฐ Wisconsin โดยจากองค์ประกอบ
ทั้งหมดของความสุขสมบูรณ์ ผูว้ิจยัไดด้า้นเพียง 2 ดา้นเท่านั้นในการศึกษาแบบแผนในชีวิตในเร่ือง
การออกกาํลงักาย และการจัดการด้านอารมณ์ ตัวแปรการศึกษาน้ีได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการเป็นอาจารยใ์หญ่ ขนาดของชุมชนและการบริหารในโรงเรียน โดยใชแ้บบวดั
ความพึงพอใจในงานของ Minnesota แบบประเมินแบบแผนในการใชชี้วิต ในเร่ืองของการออก
กาํลงักายและการจดัการดา้นอารมณ์ และแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัตวัแปรตน้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง 
ผลท่ีไดก้ารจากศึกษาพบว่า ในเพศชายมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างความสุขสมบูรณ์กบัความพึง
พอใจในงาน ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุดคือ การจดัการดา้นอารมณ์ ในทางกลบักนั ไม่มี
ความสมัพนัธ์กนัระหวา่งความสุขสมบูรณ์กบัความพึงพอใจในงานของเพศหญิง 
 Davis and Smith (2002) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองความสุข พบว่าคนเราจะมีความสุขท่ีสุด
ในช่วงวยักลางคน และจะค่อยๆ เพิ่มข้ึนเล็กน้อย พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุค่อนขา้งมากจะมี
ความสุขมากกว่าผูท่ี้มีอายนุอ้ย แต่ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการท่ีเลือกสาํรวจกลุ่มตวัอยา่งเพียงไม่ก่ีกลุ่ม
เท่านั้ นด้วย ทาํให้มีความหลากหลายของอายุมีไม่มากเขาพบว่าความสุขของคนเราสามารถ
เปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในชีวิตในแต่ละช่วงอาย ุไม่วา่จะทั้งทางดา้นชีวิตครอบครัว 
(โดยวดัจากความสมบูรณ์/ความอบอุ่นของครอบครัว) ทั้งน้ี ความพอใจในชีวิตของครอบครัวจะ
ค่อยๆ เพิ่มข้ึนในช่วงอาย ุ40 ปี แลว้จะค่อยๆ ลดลง ส่วนทางดา้นสถานะทางการเงินนั้น จะค่อยๆ 
ลดลงเม่ือผา่นช่วงอาย ุ36 ปี แต่จะเพิ่มข้ึนเม่ืออายเุพิ่มข้ึนมา 
 นอกจากน้ียงัพบอีกว่า ความพอใจในชีวิตครอบครัวจะเพิ่มข้ึน เม่ือความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวเป็นไปดว้ยดี และจะลดลงเม่ือเกิดการหย่าร้างหรืออยู่เป็นหมา้ย ความพอใจในงานก็จะ
เพิ่มข้ึนเม่ือไดเ้ล่ือนตาํแหน่ง ความพอใจในสุขภาพจะเพิ่มข้ึนเม่ือร่างกายไม่เจ็บป่วย และความ
พอใจดา้นการเงิน จะเพิ่มข้ึนเม่ือมีรายไดท่ี้มัน่คงและลดลงเม่ือมีรายไดท่ี้ลดลงตาม 
 โดยรวมแลว้ ความสุขมีความสําคญัต่อชีวิตมาก และส่วนมากส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข
นัน่คือ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ชีวิตครอบครัว สุขภาพ และหนา้ท่ีการงาน ดงันั้น ถา้คนเรามีปัจจยั
ดงักล่าวท่ีดีแลว้ ก็จะทาํให้มีความสุขตามไปดว้ย คนส่วนมากมกัมีความสุขในช่วงวยักลางคน และ
เร่ิมมีความสุขนอ้ยลงในช่วงวยัทอง คนวยักลางคนพึงพอใจในชีวิตครอบครัวและการงานแต่ไม่ได้
สนใจดา้นสุขภาพเท่าท่ีควรแต่พอล่วงเลยวยันั้นมาแลว้ ก็หันกลบัมาสนใจเร่ืองสุขภาพ โดยท่ีจะ
สนใจเร่ืองการงานลดลงเช่นกนั แต่ทั้ง 3 ปัจจยัดงักล่าว ก็มีผลกระทบโดยรวมต่อความสุขทั้งส้ิน 
ทั้งน้ีรวมถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจดว้ยเช่นกนั ซ่ึงใจความสาํคญัของเร่ืองความสุข ส่วนใหญ่แลว้ 
น่าจะมีเหตุผลมาจากเร่ืองทางจิตศาสตร์ ความสุขถูกกาํหนดมาโดยพนัธุกรรมและบุคลิกภาพส่วน
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บุคคล แต่ก็อาจเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของบุคคลนั้นดว้ย เพราะส่ิงแวดลอ้มย่อมส่งผลต่อพฤติกรรม
ของคนโดยตรง นโยบายของรัฐบาลก็มีส่วนสาํคญัและมีอิทธิพลต่อความสุข เพราะเม่ือมีนโยบายท่ี
ดี ก็จะใหเ้ศรษฐกิจดี คนมีสุขภาพท่ีแขง็แรง ประชากรก็จะมีความสุข แทจ้ริงแลว้ ไม่มีกฎเกณฑใ์ด
ตายตวัท่ีกาํหนดและบ่งบอกไวว้า่ คนเราจะมีความสุขตลอดไปได ้
 Graney (1975) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง Happiness and Social Participation in aging ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมในกลุ่มผูสู้งอายุโดย
การศึกษาน้ีใชร้ะยะเวลาถึง 4 ปี  กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูสู้งอายหุญิงจาํนวน  60 คน ท่ีมีช่วงอายรุะหว่าง 
62-89 ปี เคร่ืองม่ือท่ีใชคื้อ  1. มาตรวดัสมดุลทางอารมณ์ (The Affect Balance Scale) แบ่งเป็น 2 
ดา้น คือ  อารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบ  2. มาตรวดัทางสังคมทางดา้นกิจกรรม  3. มาตรวดั
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลผลจากการศึกษาพบว่า ความสุขมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มผูสู้งอาย ุถา้ไดมี้การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมมาก ผูสู้งอายกุ็จะ
มีความสุขมาก ตรงกนัขา้มถา้การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมนอ้ย ผูสู้งอายกุจ็ะไม่มีความสุข 

Fray and Stutzer (2002: 8-10) ทาํการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของการเพ่ิมข้ึนของรายไดต่้อ
หวักบัความพึงพอใจในชีวิตของชาวญ่ีปุ่น ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1958-1991 ปรากฏว่าในช่วงเวลากว่า 30 ปี 
รายไดต่้อหวัของชาวญ่ีปุ่นเพิ่มข้ึนกว่า 6 เท่า แต่ชาวญ่ีปุ่นกลบัมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ไดมี้ความพึง
พอใจในชีวิตเพิ่มข้ึนเลยตลอดช่วงเวลาสามทศวรรษท่ีผ่านมา ขณะเดียวกนัในแง่ของการบริโภค 
การสํารวจในสหรัฐอเมริกาพบว่า แมว้่าร้อยละของครัวเรือนอเมริกันท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศจะ
เพิ่มข้ึน 5 เท่า ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีเคร่ืองลา้งจานจะเพิ่มข้ึน 7 เท่า ร้อยละของครัวเรือนท่ีมี
รถยนตม์ากกว่าหน่ึงคนัจะเพิ่มข้ึน 3 เท่า แต่ชาวอเมริกนัยงัรู้สึกว่าตนเองยากจนลงอยา่งเห็นไดช้ดั
เม่ือเปรียบเทียบกบัสองทศวรรษก่อน 
 การศึกษาท่ีสาํคญัอีกเร่ืองหน่ึงคือ การเปรียบเทียบความสุขหรือความพอใจในชีวิตของคน
กว่า 80,000 คนใน 51 ประเทศ ในช่วงทศวรรษท่ี 1990 ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ในหลายประเทศ
ประชาชนมีความพึงพอใจในชีวิตสูงมากคือ สูงอยู่ในระดบัเดียวกบัประเทศท่ีมีรายไดม้ากกว่าตน
ถึง 5 เท่า ดงันั้น ความสมัพนัธ์ระหวา่งเงิน การบริโภค และความสุขจึงมีความซบัซอ้นกว่าความเช่ือ
หรือรหัสของเศรษฐศาสตร์กระแสหลกั อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า ความเช่ือเร่ือง เงินซ้ือความสุข 
หรือ การบริโภคนาํมาซ่ึงความสุข มิไดเ้ป็นความจริงเสมอไป 
 Easterlin (2003) ได้ทาํการศึกษาและพยายามสร้างทฤษฎีท่ีดีกว่าเก่ียวกับความสุข 
(Building a Better Theory of  Well-Being) โดยมีแนวทางการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ  
คือ 1) แนวทางดา้นจิตวิทยาและ 2) แนวทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงผูเ้ขียนจะมุ่งเนน้แนวทางดา้น
เศรษฐศาสตร์ (เก่ียวกับการใช้จ่ายเงิน) เป็นสําคัญ ประกอบกับการสํารวจทางสังคม โดยใช้
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แบบสอบถามแบบเปิดโดยมีคาํถาม คือ คุณอยากจะมีอะไรเม่ือคุณคิดถึงชีวิตท่ีมีความสุข ในรายการ
เหล่านั้นคุณมีอะไรบา้งแลว้ ผลท่ีไดคื้อ คนส่วนใหญ่มีรายการท่ีคลา้ยคลึงกนั 10 รายการ ดงัน้ี 1)
บา้น 2) รถ 3) โทรทศัน์ 4) การไปเท่ียวต่างประเทศ 5) สระว่ายนํ้ า 6) บา้นพกัตากอากาศ 7) การมี
เงินมาก 8) การมีชีวิตสมรสท่ีมีความสุข 9) การมีบุตรทั้งจาํนวนและคุณภาพตามท่ีตอ้งการ 10) การ
มีสุขภาพดี ซ่ึงความต้องการในรายการเหล่าน้ีจะแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงอายุและระดับ
การศึกษา 
 นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัไดเ้สนอทฤษฏีใหม่เพื่ออธิบายการมีชีวิตท่ีมีความสุข โดยทฤษฏีเดิมได้
อธิบายถึงการมีชีวิตท่ีมีความสุขว่า คนเราจะให้ความสาํคญักบัแต่ละส่ิงไม่เท่ากนั แลว้แต่ว่าเขาจะ
เห็นวา่มนัมีความสาํคญัต่อตนเองมากนอ้ยเพียงไร นอกจากน้ีคนเรามกัจะอยากมีเหมือนๆ กนักบัคน
อ่ืนท่ีมี และอยากมีเท่าท่ีคนอ่ืนมีดว้ย ซ่ึงหากตนเองไดรั้บตามแบบท่ีตอ้งการก็จะมีความพึงพอใจ 
และนาํไปสู่การมีชีวิตท่ีดีและมีความสุขนั่นเอง อย่างไรก็ดี ผูเ้ขียนไดเ้สนอทฤษฏีใหม่ คือ การท่ี
คนเราตอ้งการจะบริโภคอะไรนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัท่ีกล่าวมา ความพึงพอใจไม่ไดม้าจากสาเหตุ
ขา้งตน้ แต่มาจากการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริโภคน้อยกว่าท่ีตนเองคาดหมายไว  ้ซ่ึงการจ่ายเงินน้ี
เป็นไปเพื่อการเปล่ียนแปลงตนเองไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน มีการใชชี้วิตท่ีดีข้ึนรวมทั้งตนเองยงัตอ้งการ
ใหผู้อ่ื้นปรับปรุงชีวิตของพวกเขาใหดี้เท่าเทียมกบัตนเองดว้ย (แต่ตอ้งไม่ดีกวา่ตนเอง) 

สุพรรณี ไชยอาํพรและสนิท สมคัรการ (2534) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตของคนไทย 
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวเมืองและชาวชนบท โดยให้ความหมายท่ีคลา้ยคลึงกันระหว่าง
คุณภาพชีวิตกบัความสุข ไวว้า่ ชีวิตท่ีมีคุณภาพ คือ ชีวิตท่ีมีความสุขและความสุขนั้นเกิดไดจ้าก 

1)  ความสุขทางกาย หมายถึง การท่ีเรามีความเป็นอยูท่ี่ดี อาทิเช่น มีท่ีอยูอ่าศยัท่ีดี 
มีสุขภาพท่ีดี มีสาธารณูปโภคและรวมไปถึงการพกัผอ่นและสนทนาการท่ีดีตามสมควร 

2)  ความสุขทางใจ หมายถึง การรู้จกัความพอดี พอใจในสภาพท่ีเป็นอยู่ มีความ
รัก ความผกูพนักนัในครอบครัวและเพื่อนมนุษย ์

ประนอม รอดคาํดี (2538) ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัระดบัความสุขสมบูรณ์ของนิสิต
นกัศึกษาในระดบัปริญญาบณัฑิตในมหาวิทยาลยัสังกดัของรัฐ 9 แห่งในกรุงเทพมหานคร ในดา้น
ร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา การเรียน และดา้นจิตวิญญาณ พบว่า ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัความสุข
สมบูรณ์ของนิสิตนกัศึกษาในทางบวก ไดแ้ก่ เพศหญิง คะแนนคุณภาพการบริการสวสัดิการและ
สภาพแวดลอ้มในมหาวิทยาลยั และคะแนนการเขา้ร่วมกิจกรรมของนิสิตนกัศึกษา ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์
ในทางลบ ไดแ้ก่ สาขาวิชาท่ีนิสิตนักศึกษาเรียน และท่ีอยู่อาศยัท่ีบา้นของตนเอง พร้อมทั้งเสนอ
รูปแบบการพฒันาความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนกัศึกษา 
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ชุติมา บูรณธนิต (2539) ได้วิจัยเก่ียวกับความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
สภาพแวดลอ้ม ความมีคุณค่าในตนเอง และการสนบัสนุนทางสงัคม กบัระดบัความสุขสมบูรณ์ของ
อาจารยพ์ยาบาลวิทยาลยัพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข พบว่า อายุ ประสบการณ์การทาํงาน 
สภาพแวดลอ้มท่ีบา้น ความมีคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคม รายไดแ้ละตาํแหน่ง
หน้าท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกระดับตํ่าถึงปานกลางกับระดับความสุขสมบูรณ์ ส่วนตวัแปรท่ี
ร่วมกนัพยากรณ์ระดบัความสุขสมบูรณ์ของอาจารยพ์ยาบาลไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติในระดบั
ร้อยละ 24.2 (R = .242) ไดแ้ก่ ประสบการณ์การทาํงาน การสนบัสนุนทางสังคม ความมีคุณค่าใน
ตนเอง และรายไดต้ามลาํดบั 

พระธรรมปิฏก (2543) เน้ือหาไดแ้สดงความสาํคญัของความสุขตามหลกัพุทธศาสนาว่า
พทุธศาสนายอมรับความสุขตามความเป็นจริง สอนใหป้ฏิบติัเพื่อบรรลุความสุข และยอมรับว่ากาม
มีความสุข แต่อริยสาวกละกามเพราะเห็นวา่กามมีความสุขกจ็ริงแต่ยงัปะปนดว้ยความทุกขม์ากและ
ขอ้สาํคญัคือ ยงัมีความสุขอ่ืนท่ีลึกซ้ึง ประณีตกว่าความสุขท่ีเกิดจากกามหรือจากการเสพเสวยรส
อร่อยของโลกอยา่งสามญัชน อีกทั้งไดแ้บ่งความสุขออกทั้งอยา่งกวา้งได ้3 ระดบั คือ 1) กามสุข 2) 
ฌานสุข และ 3) นิโรธสมาปัตติสุข ส่วนหลกัการใหญ่ของพระพุทธศาสนา สําหรับปฏิบติัต่อ
ความสุขมี 3 หวัขอ้ คือ 1) ไม่เอาทุกขท์บัถมตนท่ีไม่มีทุกขท์บัถม 2) ไม่ละท้ิงความสุขท่ีชอบธรรม 
3) ไม่หมกหมุ่นสยบในความสุขนั้น แมจ้ะมีหลกัการดงักล่าวเป็นแกนกลางให้ แต่ความละเอียดอ่อน 
ความกวา้งขวางลึกซ้ึงเก่ียวกบัความสุขยงัแตกต่างกนัออกไป และวิธีการท่ีจะกา้วจากระดบักามสุข
ไปสู่สุขท่ีประณีตกวา่กโ็ดยความพร้อมและการฝึก 

 เค เอ็น. ชยดิลเลเก (2537) ไดเ้ขียนเร่ืองเก่ียวกบัจริยศาสตร์แนวพุทธ แปลเรียบเรียงโดย 
ผศ. สุเชาว ์พลอยชุม สรุปความว่า พระพุทธศาสนาถือว่า ความดีสูงสุดหรืออุดมคติทางจริยศาสตร์
นั้น คือเอกภาพแห่งความสุข ความสมบูรณ์ ความรู้แจง้ และเสรีภาพ ส่ิงเหล่าน้ีเองท่ีรวมกนัเป็น
หน่ึงและถือว่าความดีสูงสุดก็คือ ส่ิงท่ีรวมไวซ่ึ้งความสุขสูงสุด ความสมบูรณ์ทางศีลธรรม ความรู้
แจง้ส้ินสุด และความเป็นอิสระอยา่งสมบูรณ์ ส่ิงน้ีเองเป็นเป้าหมายของชีวิตท่ีจะพึงบรรลุถึงได ้ใน
ชีวิตของมนุษยห์รือในมนุษยใ์นโลกน้ี เก่ียวกับความสุขนั้น พุทธศาสนา ยอมรับหลกัการของ
ความสุขนิยม (Hedonism) วา่มีความสาํคญัต่อชีวิตมนุษยปุ์ถุชน เพราะวา่แรงกระตุน้ท่ีสาํคญัท่ีทาํให้
มนุษยพ์ยายามกระทาํการต่าง ๆ นั้นมาจาก ความอยากมีความสุขเกลียดความทุกข ์นัน่เอง 

พระมหานิยม อิสิวโํส (หาญสิงห์) (2545) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบแนวความคิดเร่ืองความสุข
ในทฤษฏีจริยศาสตร์ของจอห์น สจ๊วต มิลล ์กบัพทุธจริยศาสตร์ ผลการวิจยั สรุปไดด้งัน้ี 

1)  ความเหมือนหรือความคลา้ยคลึงกนั 
  ความสุขในทศันะของมิลล ์หมายถึง ความร่ืนรมยแ์ละการปราศจากความเจบ็ปวด 
เม่ือว่าโดยความหมาย ประเภท ลกัษณะ บ่อเกิด ระดบั และเกณฑ์ตดัสินความสุข มีความเหมือน



67 

หรือคลา้ยคลึงกบัพุทธจริยศาสตร์ในระดบักามสุขของพุทธจริยศาสตร์เท่านั้น ขณะท่ีความสุขใน
พุทธจริยศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 คือ กามสุข ฌานสุข และนิพพานสุข แมว้่ามิลลจ์ะเนน้ความสุข
เช่นเดียวกบัพทุธจริยศาสตร์ แต่ความสุขของมิลลมี์ความหมายแคบกวา่ พทุธจริยศาสตร์มาก 
  2)  ความแตกต่างกนั 
  ความสุขในทศันะของมิลล ์มีความแตกต่างจากพุทธจริยศาสตร์อยูห่ลายประเด็น 
เม่ือวา่โดยความหมาย ประเภท ลกัษณะ บ่อเกิด ระดบั และเกณฑต์ดัสินความสุข 
  เน่ืองจากพุทธจริยศาสตร์ มีแนวคิดเร่ือง ความสุข ท่ีลึกซ่ึงยิ่งกว่าของมิลล์มาก 
โดยเฉพาะพทุธจริยศาสตร์ยงัมีความสุขอีก 2 อยา่ง คือ ฌานสุข และนิพพานสุข โดยท่ีมิลลไ์ม่ไดพ้ดู
ถึงความสุขสองประเภทน้ีเลย ดงันั้น โดยภาพรวมแลว้ ความสุขของมิลล ์เป็นไดเ้พียงกามสุขหรือ 
โลกิยสุข ของพทุธจริยศาสตร์เท่านั้น ถึงแมว้า่มิลลจ์ะเนน้ประเดน็คุณภาพของความสุขคือเนน้จิตใจ
กต็าม ถึงอยา่งนั้น กย็งัอยูใ่นขั้นของกามสุขนัน่เอง 
  อีกประเด็นหน่ึงท่ีมีความแตกต่าง ก็คือเกณฑต์ดัสินความดี มิลลเ์นน้ท่ีผลของการ
กระทาํ วิธีการจะเป็นอยา่งไร ผดิหรือถูกศีลธรรมก็ตาม ถา้ผลออกมาดีคือนาํประโยชน์สุขมาให้ส่ิง
นั้นก็ถือว่าเป็นส่ิงท่ีดีสําหรับชีวิต ผิดกบัพุทธจริยศาสตร์ท่ียึดถือเจตนาของการกระทาํเป็นสําคญั 
เช่น ถา้เจตนาของผูก้ระทาํดี การกระทาํยอ่มออกมาดี 
  3)  จุดร่วมท่ีเหมือนกนั 
  แนวคิดเร่ือง ความสุข ของมิลลก์บัพุทธจริยศาสตร์มีจุดร่วมท่ีเหมือนกนัอยู่อย่าง
หน่ึง คือ ความสุขท่ีสองทศันะพูดถึงนั้น เป็นความสุขของทุกๆ คนท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ใช่ความสุขของ
ใครคนใดคนหน่ึง ทุกคนมีค่าเป็นหน่ึงเสมอไม่มีใครมีค่าเป็นสอง แมว้่าเบ้ืองตน้ พุทธจริยศาสตร์จะ
ให้ความสําคญักบัความสุขส่วนตนคือให้ฝึกฝนพฒันาตนเอง จนมีความสุขภายในตนก่อนแลว้ 
ต่อเม่ือฝึกฝนพฒันาตนไปโดยลาํดับจนบรรลุนิพพานสุขอนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธจริย
ศาสตร์แลว้ จึงจะบาํเพญ็ประโยชน์สุขเพื่อมหาชนต่อไป อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแนวคิดน้ีก็ยงัมีจุด
ร่วมท่ีเหมือนกนั คือ ความสุขของส่วนรวม 

สุนนัทา ศรีดากุล (2546) ไดว้ิจยัเปรียบเทียบความสุขและประสิทธิผลในการทาํงานของ
ขา้ราชการกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีจริยธรรมในการทาํงานและการกาํกบัการแสดงออกของตน
แตกต่างกนั พบว่า ขา้ราชการท่ีมีอายุงานมาก สถานสมรสแลว้ การศึกษาสูง และรายไดสู้ง จะมี
ประสิทธิภาพในการทํางานและมีความสุข  ข้าราชการท่ีมีจริยธรรมในการทํางานสูงจะมี
ประสิทธิภาพในการทาํงานสูงดว้ย โดยตวัแปรจริยธรรมในการทาํงาน การกาํกบัการแสดงออกของ
ตนประสิทธิผลในการทาํงาน และความสุขมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

นรัญญา ธนกุลภารัชต ์(2547) ไดศึ้กษาทศันะเร่ืองความสุขของพระพทุธศาสนานิกายเถร
วาทกบัสุขนิยมทางจริยศาสตร์ ผลการศึกษาพบความเหมือนและความแตกต่างกนัระหว่างความสุข
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ทั้ง 2 ทศันะ กล่าวคือ ในดา้นการนาํเสนอเร่ืองความสุขนั้น ทั้งพระพุทธศาสนาและสุขนิยมทางจริย
ศาสตร์ต่างใหค้วามสาํคญัแก่ความสุขในฐานะเป็นส่ิงท่ีมนุษยป์รารถนา หากแต่พระพุทธศาสนานั้น
มีแนวคิดเร่ืองนิพพานอนัเป็นความสุขในระดับโลกุตตระขณะท่ีสุขนิยมแมจ้ะเสนอความสุขท่ี
ประณีตข้ึนก็ยงัอยูใ่นขั้นโลกียะ ตลอดจนเกณฑก์ารตดัสินการกระทาํท่ีนาํไปสู่ความสุขนั้นสุขนิยม
พิจารณาท่ีผลเพียงอย่างเดียว ขณะท่ีพระพุทธศาสนาให้พิจารณาทุกด้าน ตั้ งแต่เจตนา วิธีการ 
ตลอดจนผลท่ีไดรั้บจึงจะเรียกว่า เป็นส่ิงท่ีดีนาํความสุขมาให้อย่างแทจ้ริง ในดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัความสุข ทั้งสองทศันะสนบัสนุนแนวคิดแบบมนุษยนิ์ยม หากแต่ในทศันะของ
พระพทุธศาสนานั้นมิไดม้องวา่มนุษยอ์ยูเ่หนือกวา่ธรรมชาติ และไม่ใชค้วามตอ้งการของมนุษยเ์ป็น
ศูนยก์ลางเช่นสุขนิยม ท่ีพิจารณาแต่ความสุขท่ีเกิดแก่ตวัมนุษย ์และใหส่ิ้งท่ีมีชีวิตอ่ืนรับใชค้วามพึง
พอใจของมนุษย ์และประเด็นสุดทา้ยคือกระบวนการทาํให้เกิดความสุข พระพุทธศาสนามุ่งให้
มนุษยก์ลบัมาพิจารณาตน้เหตุของความทุกขแ์ละความสุขท่ีอยูใ่นตวัเอง ดว้ยกระบวนการพฒันาศีล 
สมาธิ และปัญญาโดยตระหนกัรู้ความเป็นจริงของชีวิตตามหลกัไตรลกัษณ์ ซ่ึงสามารถใชจ้ดัการกบั
ตน้ตอของปัญหาได ้ต่างจากสุขนิยมท่ีมุ่งจดัการปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเพื่อใหไ้ดต้ามความ
ตอ้งการของตน อนัเป็นลกัษณะของการพึ่งพิงปัจจยัภายนอก จึงไม่อาจพบความสุขท่ีแทจ้ริงได ้

อารีรัตน์ วิจิตรพชัรผล (2549) ไดศึ้กษาความสุขสมบูรณ์ ความผกูพนัต่อองคก์าร และ
คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นขา้ราชการท่ีดีของขา้ราชการกรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จากผลการวิจยัพบวา่ 

 1)  ความสุขสมบูรณ์ทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
พฤติกรรมการเป็นขา้ราชการท่ีดีของขา้ราชการกรม ปภ. อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

 2)  ความผูกพันต่อองค์การด้านอารมณ์/ความรู้สึก  และด้านบรรทัดฐานมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการเป็นขา้ราชการท่ีดีของขา้ราชการ
กรมปภ. ส่วนความผูกพนัต่อองค์การด้านความคงอยู่มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับตํ่ากับ
พฤติกรรมการเป็นขา้ราชการท่ีดีของขา้ราชการ กรม ปภ. อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

3)  คุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายุ และระยะเวลาในการทาํงานมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการเป็นขา้ราชการท่ีดีของขา้ราชการกรม ปภ. 

4)  ความสุขสมบูรณ์ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่าถึงปานกลางกบั
ความผูกพนัต่อองค์การดา้นอารมณ์/ความรู้สึก และดา้นบรรทดัฐานมีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมการเป็นขา้ราชการท่ีดีของขา้ราชการกรมปภ. ส่วนความผูกพนัต่อ
องคก์ารดา้นความคงอยูมี่ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่ากบัพฤติกรรมการเป็นขา้ราชการท่ีดีของ
ขา้ราชการ กรม ปภ. อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นความ
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คงอยู่นั้ น มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดับตํ่ากับความสุขสมบูรณ์ด้านสติปัญญาและด้านจิต
วิญญาณอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่ากบัความสุข
สมบูรณ์ดา้นร่างกาย และดา้นอารมณ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

5)  ตวัแปรท่ีร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมการเป็นขา้ราชการท่ีดีของขา้ราชการกรม 
ปภ. อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ความสุขสมบูรณ์ ดา้นอารมณ์/
ความรู้สึก ความผูกพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน ความสุขสมบูรณ์ดา้นสังคม ความสุขสมบูรณ์
ดา้นสติปัญญา และท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ความสุขสมบูรณ์ดา้นร่างกาย โดยสามารถร่วมกนัทาํนาย
พฤติกรรมการเป็นขา้ราชการท่ีดีของขา้ราชการกรม ปภ. ไดร้้อยละ 43 (R² = 0.43) สมการทาํนาย
พฤติกรรมการเป็นขา้ราชการท่ีดีของขา้ราชการกรม ปภ. คือY= 34.184 + 1.161 ความสุขสมบูรณ์
ดา้นอารมณ์ + .854 ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐาน + .656 ความสุขสมบูรณ์ดา้นสังคม + 
.488 ความสุขสมบูรณ์ดา้นสติปัญญา + .279 ความสุขสมบูรณ์ดา้นร่างกาย 
 สิริลกัษณ์ ภกัดีศรี (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองความสุขมวลรวมของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ผลจากการคน้ควา้ สรุปไดด้งัน้ี 1) ดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความสุข
ในระดบัสุขมาก 2) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความสุขในระดบัสุขมาก 3) 
ดา้นวฒันธรรม ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความสุขในระดบัสุขมากท่ีสุด 4) ดา้นธรรมะ/ธรร
มาภิบาล ประชากรในกรุงเทพมหานครมีความสุขในระดบัสุขปานกลาง ความสุขมวลรวมของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัท่ีมีความสุขมากสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั HPI: The Happy 
Planet Index ซ่ึงพฒันาโดย New Economics Foundation ไดว้ดัระดบัความสุขของแต่ละประเทศใน
โลก ท่ีพบว่าประเทศไทยอยู่ท่ีอนัดบั 32 ของโลก เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียแลว้ 
ประเทศไทยยงัมีระดบัความสุขท่ีสูงกว่า เช่น มาเลเชีย มีระดบัความสุขอยู่อนัดบัท่ี 44 สิงคโปร์
ระดบัความสุขอยูอ่นัดบัท่ี 131 เป็นตน้ 
 วรชยั  ทองไทย  (การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ, 2548) ไดก้ล่าวถึงเร่ือง
ความสุขท่ีวดัได:้ ฐานคิดใหม่ในการวดัไดว้่า การสาํรวจความสุขของบุคคลโดยใชแ้บบสอบถาม 
เป็นท่ียอมรับว่าสามารถเช่ือถือได ้แต่ผลการสาํรวจท่ีไดไ้ม่สามารถนาํมาเปรียบเทียบในช่วงเวลาท่ี
ต่างกันซ่ึงงานวิจัยดังกล่าวพยายามจะเสนอตัวช้ีว ัดความสุขตัวใหม่ท่ีสามารถใช้ได้ในทุก
สถานการณ์ โดยใชฐ้านแนวคิดตามแบบทุนนิยมและฐานแนวคิดทางพทุธศาสนา  โดยงานวิจยัน้ีจะ
ใชต้วัช้ีวดัเพียง 2 ตวั คือ  อตัถิสุข (สุขจากการมีทรัพย)์ และ อนณสุข (สุขจากการไม่เป็นหน้ี) ส่วน
ตวัช้ีวดัทางออ้มใชก้ารนอนหลบัเป็นตวัช้ีวดัความสุข และการเจบ็ป่วยเป็นตวัช้ีวดัทางออ้มของการ
ไม่มีความสุข สถิติท่ีใชคื้อ ต่างไขวแ้ละค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ในการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ชายและหญิง ซ่ึงมีสมมติฐาน คือ รายไดมี้ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการหลบันอน รายไดมี้
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ความสัมพนัธ์ทางลบกบัการเจ็บป่วย หน้ีสินมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการนอนหลบั และหน้ีสินมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความเจ็บป่วย โดยแหล่งขอ้มูลมีการสาํรวจขอ้มูลในจงัหวดักาญจนบุรี 
ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2543 ซ่ึงการเก็บขอ้มูลประกอบดว้ยขอ้มูลหมู่บา้น เก็บเฉพาะขอ้มูลในชนบท และ
ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเกบ็ทุกคนมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ผลการวิเคราะห์ไดย้อมรับสมมติฐานทั้ง 4 ขอ้  
คือรายได้มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับนอนหลบั รายได้มีความสัมพนัธ์ทางลบกับการเจ็บป่วย  
หน้ีสินมีความสัมพนัธ์ทางลบกบัการนอนหลบั และหน้ีสินมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเจบ็ป่วย  
ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ อตัถิสุข หรือความสุขจากการมีทรัพย ์ละ อนณสุข หรือความสุขจากการไม่เป็น
หน้ี จึงเป็นตวัช้ีวดัความสุขของบุคคลไดดี้ 
 สุริยญั ชูช่วย (2545) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การแสวงหาความสุขและคุณค่าของชีวิต กรณีศึกษา
ทศันะกลุ่มคนต่างวยัในกรุงเทพมหานคร พบว่าในทศันะของสุขนิยมความสุข คือ ความสุขสบาย
ทางกายและทางใจ ในทศันะอสุขนิยม ความสุขคือ การมีปัญญาความรู้หรือ ความสงบทางจิต ใน
ทศันะมนุษยนิ์ยม ความสุขคือ การดาํเนินชีวิตท่ีมีความรักต่อพระเจา้และเพื่อนมนุษย ์ในทศันะ
ศาสนาอิสลาม ความสุขคือ การดาํเนินชีวิตดว้ยการทาํความดีตามหลกัศรัทธาต่อพระผูเ้ป็นเจา้ ทั้ง
สามศาสนาลว้นแต่เนน้ความสุขทางดา้นจิตวิญญาณมากกว่าความสุขทางโลก ดา้นทศันะเก่ียวกบั
ชีวิตท่ีดีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทุกวยัใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้และแสวงหาความรู้อยูเ่สมอเป็นอนัดบั
ท่ีสอง วยัผูใ้หญ่ใหค้วามสาํคญักบัการมีสติเท่าทนัความคิดและความรู้สึกของตนเองในลาํดบัท่ีสอง 
วยักลางคนให้ความสําคญักับการมีจิตใจสงบปราศจากความสุขและความทุกข์เป็นอนัดับสอง 
นอกจากน้ียงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีวยัต่างกนัจะมีทศันะเก่ียวกบัการแสวงหาความสุขและทศันะ
เก่ียวกับคุณค่าของชีวิตแตกต่างกัน แต่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีวยัต่างกันไม่มีทศันะเก่ียวกับชีวิตท่ีดีท่ี
แตกต่างกนั 

ปังปอนด ์รักอาํนวยกิจ และพิริยะ ผลพิรุฬห์ (2550) ทาํการวิจยัเร่ือง ความสุขกายสบายใจ
ของคนเมือง  ซ่ึงเป็นการสาํรวจระดบัประเทศของประชากรอาย ุ15-60 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเมืองและ
เขตชนบทจาก 5 ภาค พบว่า ระดบัความสุขเฉล่ียของประชากรในเขตเมืองใกลเ้คียงกบัในชนบท  
ภาคท่ีระดบัความเป็นเมืองสูงกวา่ชนบทอยา่งภาคกลางและภาคตะวนัออกมีระดบัความสุขนอ้ยกว่า
ภาคท่ีมีความเป็นชนบทมากกว่าอยา่งภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอ้มูลจากการสาํรวจ
ยงัแสดงว่าประชากรท่ีอยูอ่าศยัในเขตเมืองมีแนวโนม้จะเจบ็ไขไ้ดป่้วยมากกว่าประชากรท่ีอาศยัอยู่
ในชนบท ถึงแมว้่าอยู่ในเขตเมืองจะไดรั้บความสะดวกสบาย โอกาสในการทาํงานและการศึกษา 
รวมทั้ งทางเลือกในการบริโภคท่ีมากข้ึน แต่ตอ้งประสบกับภาวะปัจจัยท่ีบั่นทอนทั้ งทางด้าน
สุขภาพจิตสุขภาพกายมากกว่า นอกจากน้ีคนเมืองยงัพบประสบกับความเส่ียงในการทาํงาน 
มลภาวะ การแข่งขนัในการทาํงานและการศึกษา ส่งผลให้เกิดความสบายใจนอ้ยกว่าคนชนบท ท่ี
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การดาํรงชีวิตไม่เร่งรีบ การทาํงานท่ีไม่ตอ้งแข่งขนักบัใคร มีธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีดี มีความ
เส่ียงนอ้ยกวา่คนเมือง ส่งผลใหใ้ชชี้วิตอยา่งสบายใจมากกวา่ 

ธนเกียรติ ชอบช่ืนชม (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ความสุขของนายทหารประทวนในกองทพับก
และในส่วนกองทพัภาคท่ี 1 และหน่วยข้ึนตรง พบว่า จากการศึกษาระดบัความสุขของนายทหาร
ประทวนกองทพับก ในส่วนกองทพัภาคท่ี 1 และหน่วยข้ึนตรง ในปัจจยัดา้นงาน ดา้นฐานะทาง
เศรษฐกิจ ดา้นครอบครัว ดา้นสุขภาพ ดา้นศาสนา ดา้นเสรีภาพส่วนบุคคล ดา้นค่านิยมส่วนบุคคล  
และความสุขสามารถอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี แสดงว่า ตวัอย่างพอใจในเร่ืองงานและสวสัดิการ ใน
เร่ืองเศรษฐกิจพบว่าตวัอยา่งยงัไม่ค่อยพอใจกบัฐานะทางเศรษฐกิจ ในเร่ืองครอบครัวนั้นตวัอยา่งมี
ความพอใจกบัครอบครัว ทางดา้นสุขภาพตวัอยา่งมีความพอใจในภาวะสุขภาพของตนดว้ยเช่นกนั   
ดา้นศาสนาพบว่าตวัอยา่งมีความพอใจ สาํหรับดา้นเสรีภาพส่วนบุคคลพบว่าตวัอยา่งมีความพอใจ
แต่ยงัรู้สึกมีเร่ืองกวนใจอยูบ่า้งและมีความรู้สึกไม่สงบในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ทาํใหต้วัอยา่งยงั
มีความรู้สึกหงุดหงิด รําคาญใจเป็นคร้ังคราว และในดา้นการเห็นคุณค่าของตนเอง ตวัอยา่งมีความ
พอใจในดา้นน้ี  

จากการวิเคราะห์ดา้นความสุข โดยการใชค้าํถามของ Diener 5 ขอ้ซ่ึงเป็นคาํถามทางออ้ม 
พบวา่มีเพียงเร่ืองเดียวท่ีตวัอยา่งพอใจ คือ เร่ืองความพอใจในชีวิต ส่วนเร่ืองอ่ืนๆ ตวัอยา่งยงัไม่ค่อย
พอใจ แสดงว่าโดยรวมแลว้ตวัอย่างยงัไม่ค่อยมีความพอใจในความสุข ขณะเดียวกนัผูว้ิจยัไดต้ั้ง
คาํถามทางออ้มอีก 2 ขอ้ และคาํถามทางตรงอีก 2 ขอ้ ผลบ่งช้ีว่าตวัอยา่งมีความพอใจ ซ่ึงสรุปไดว้่า
ตวัอย่างมีความสุข และจากการท่ีผูว้ิจยัไดถ้ามคาํถามเพิ่มเติมในดา้นความสุขโดยการใชค้าํถาม
ปลายเปิด ตวัอยา่งตอบเร่ืองเศรษฐกิจเป็นอบัดบัแรก แสดงว่า เศรษฐกิจเป็นส่ิงท่ีมีผลทาํใหต้วัอยา่ง
พอใจและมีความสุขและจากการวิเคราะห์ตวัแปร พบว่า ความรู้สึกสงบในชีวิตประจาํวนั ความ
พอใจในฐานะเศรษฐกิจ การเป็นท่ียอมรับและช่ืนชม ความเคร่งในศาสนา และการมีโรคประจาํตวั   
เป็นตวัแปรท่ีมีผล มีอิทธิพล มีความสมัพนัธ์ ต่อความสุขเรียงตามลาํดบั 

พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั, ปาริชาติ พงษช์ยัศรี และชิชญาส์ ช่างเรียน (2552) ทาํการวิจยัเร่ือง 
ความสุขของคนไทยในเขตชนบท ผลจากการศึกษา ตวัอยา่งในการศึกษาเป็นชาย ร้อยละ 57.9 อายุ
โดยเฉล่ียเท่ากบั 46.1 ปี เป็นหวัหนา้ครัวเรือนชาย ร้อยละ 57.9 เป็นผูท่ี้สมรสแลว้ ร้อยละ 88.7 เป็น
ผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาสูงกว่าชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 45.7 พอใจในฐานะทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 83.5 
เห็นว่าความสัมพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวอบอุ่น ร้อยละ 98.1 ตอบว่าสุขภาพในปัจจุบนัของ
ตวัเองอยูใ่นระดบัดีมาก ดี และปานกลาง ร้อยละ 90.5 เกือบทั้งหมดตอบว่าตนสนใจในธรรมะ ใน
เร่ืองค่านิยมส่วนบุคคลซ่ึงถามเร่ือง เงินซ้ือความสุขได ้ความยุติธรรมในสังคมไทย และ คนส่วน
ใหญ่ไวใ้จไดห้รือไม่ ตวัอยา่งท่ีตอบว่า ไม่ได ้ไม่ยติุธรรม และ ไวใ้จไม่ได ้มีร้อยละ 67.2, 45.0 และ 
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49.2 ตามลาํดบั  เกือบทั้งหมดตอบวา่ภาคภูมิใจในตวัเอง ส่วนเร่ืองเสรีภาพส่วนบุคคล ผูต้อบตอบวา่
มีความสงบสุขในชีวิตประจาํวนั ร้อยละ 56.6 และตอบว่ามีเสรีภาพในการท่ีจะทาํอะไรตามท่ี
ตอ้งการ ร้อยละ 43.8 

จากการสาํรวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุข จะเห็นไดว้า่ ความสุขเป็นส่ิงท่ีสาํคญัสาํหรับ
ชีวิตคนเรา การงานและครอบครัวถือเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างยิ่งสําหรับทุกคน เพราะว่าถา้การงาน
เป็นไปไดด้ว้ยดี ประสพความสาํเร็จ ก็ยอ่มพลอยทาํให้ครอบครัวราบร่ืนมีความสุขตามไปดว้ย ใน
ขณะเดียวกนัถา้ครอบครัวราบร่ืนมีความสุข ก็ย่อมพลอยทาํให้การทาํงานมีความสุขและประสพ
ผลสาํเร็จไดง่้าย โดยท่ีคนเราจะให้ความสาํคญักบัความสุขภายนอกมากกว่าความสุขภายในเพราะ
สัมผสัจบัตอ้งไดง่้ายและเห็นไดช้ดั นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นว่า คนเราทุกคนท่ีมาเกิดมาย่อมมี
เป้าหมายคือความสุขดว้ยกนัทั้งนั้น ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นปุถุชนคนธรรมดาหรืออริยชนก็ตาม เน่ือง
ดว้ยปุถุชนคนธรรมดาก็มีความตอ้งการความสุขตามท่ีตนเองจะหามาไดท่ี้เรียกว่า โลกิยสุข ส่วน
อริยชนก็มีความตอ้งการความสุขท่ีเกิดจากการปฏิบติัท่ีเรียกว่า โลกุตตรสุข เช่นเดียวกนั ดงันั้น 
ความสุขจึงเป็นเป้าหมายท่ีสาํคญัท่ีทุกคนปรารถนาท่ีจะประสพและปรารถนาท่ีจะเสวยสุขให้ได้
นานท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทาํไดใ้นขณะท่ียงัมีชีวิตอยู ่
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2.5  กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 
  

                 ตวัแปรตน้                                                                      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.2  กรอบแนวคิดของการวิจยั 
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ปัจจยัส่วนบุคคล 

ครอบครัว 

งาน 

เศรษฐกิจ 

สุขภาพ 

การเห็นคุณค่าของตนเอง 

ศาสนา 



 
 

 
บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การวิจยัเร่ือง ความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 คร้ังน้ีเป็น

การศึกษาในเชิงปริมาณ ซ่ึงในบทน้ีประกอบไปดว้ย วิธีการวิจยั ประชากร และการสุ่มตวัอยา่ง การ
เก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล สถิติท่ีใช ้ตวัแปรนิยามปฏิบติั และสมมติฐานวิจยั ดงั
รายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 

3.1  วธีิวจิยั 
  

วิธีวิจยัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ การสาํรวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง (Survey Research) 
 

3.2  ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 
  

3.2.1  ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในพื้นท่ีตาํรวจภูธรภาค 1 
โดยครอบคลุมพื้นท่ี 9 จงัหวดั จากขอ้มูลขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในพ้ืนท่ีตาํรวจภูธรภาค 1 ณ 
เดือน กรกฎาคม 2553 มีจาํนวนทั้งส้ิน 11,865 นาย แบ่งไดด้งัน้ี 

1) บก.อก.ภ.1   (ตั้งอยู ่ถ.วิภาวดี)      226 นาย 
2) บก.สส.ภ.1   (ตั้งอยู ่ถ.วิภาวดี)                 169 นาย 
3) ศูนยฝึ์กอบรบ.ภ.1 (ตั้งอยู ่จ.สระบุรี)     117 นาย 
4) ภ.จว.สิงห์บุรี          680 นาย 
5) ภ.จว.อ่างทอง          772 นาย 
6) ภ.จว.ชยันาท          803 นาย 
7) ภ.จว.สมุทรปราการ      1,727 นาย 
8) ภ.จว.นทบุรี          1,336 นาย 
9) ภ.จว.ปทุมธานี      1,553 นาย 
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10) ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา     1,767 นาย 
11) ภ.จว.ลพบุรี       1,390 นาย 
12) ภ.จว.สระบุรี      1,325 นาย 

ประชากรรวมทั้งส้ิน  11,865 นาย 
 
3.2.2  กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งของจาํนวนประชากรผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชสู้ตรของ Taro Yamane (Yamane, 1970 
อา้งถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์, 2540: 71) โดยสูตรมีดงัน้ี 
 
    n      =       N 
                                                         1 + N (e)2 
 
 ซ่ึงแทนค่าไดด้งัน้ี e    คือ การคาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่งเท่ากบั 0.05 
    N   คือ ขนาดของประชากร 
    n    คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ  
       n   =                   11,865 
                                                             1+ 11,865 (0.05)2 
      =             386.95 
      =             387 
 จากสูตรน้ี กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีมีจาํนวน  387  นาย แต่เพื่อให้มีความ
สมบูรณ์มากข้ึนผูว้ิจยัจึงไดเ้พิ่มจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเป็น  400 นาย 
  

3.2.3  เทคนิคในการสุ่มตัวอย่าง  
จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 400 นาย ผูว้ิจยัไดมี้ขั้นตอนในการสุ่มดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการ
จบัสลากหน่วยงานท่ีสังกดัอยูใ่นตาํรวจภูธรภาค 1 ทั้งหมด 12 หน่วยงาน ผูว้ิจยัไดท้าํการจบัสลาก
ออกมา 10 หน่วย จากทั้งหมด 12 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 
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1) บก.อก.ภ.1    6) ภ.จว.สมุทรปราการ 
2) ศฝร.ภ.1    7) ภ.จว.สระบุรี 
3) ภ.จว.นนทบุรี    8) ภ.จว.ชยันาท 
4) ภ.จว.ปทุมธานี   9) ภ.จว.ลพบุรี 
5) ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา             10) ภ.จว.สิงห์บุรี 
ขั้นตอนท่ี 2 ใชว้ิธีการสุ่มแบบสดัส่วน ซ่ึงเป็นการกาํหนดสดัส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีความแตกต่างกนัไวล่้วงหนา้ว่าจะเก็บขอ้มูลจากหน่วยงานทั้ง 10 หน่วยๆ ละ 40 นาย โดยวิธีสุ่ม
ตวัอยา่งตามสถานีในหน่วยงานทั้ง 10 หน่วยงาน ดงัน้ี 

1) บก.อก.ภ.1     
2) ศฝร.ภ.1     
3) ภ.จว.นนทบุรี   สภ.ปากเกร็ด  
4) ภ.จว.ปทุมธานี  สภ.ปากคลองรังสิต และ สภ.สวนพริกไทย 
5) ภ.จว.พระนครศรีอยธุยา สภ.เมืองพระนครศรีอยธุยา 
6) ภ.จว.สมุทรปราการ  สภ.พระสมุทรเจดีย ์และสภ.ราชาเทวะ 
7) ภ.จว.สระบุรี   สภ.หนองแค และสภ.เสา้ไห ้
8) ภ.จว.ชยันาท   สภ.เมืองชยันาท  
9) ภ.จว.ลพบุรี   สภ.เมืองลพบุรี และสภ.ชยับาดาล 

                     10) ภ.จว.สิงห์บุรี  สภ.เมืองสิงห์บุรี และสภ.ไชโย  
 
 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  

ผูว้ิจยัใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการเดินทางไปตามสถานีตาํรวจภูธรแต่ละแห่ง แลว้แจก
แบบสอบถามให้กบัขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนของแต่ละสถานีกรอกคาํตอบดว้ยตวัเอง (Self– 
Administered Questionnaire) และไดรั้บแบบสอบถามคืน 
 

3.4  การประมวลผล 
  

ผูว้ิจยันาํคาํตอบท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามมาประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) 
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3.5  การวเิคราะห์ 
  

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอการวิเคราะห์ในรูปของตาราง และสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

1)  การพรรณาลกัษณะส่วนบุคคล และคุณสมบติัของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
โดยใชค่้าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าตํ่าสุด 
(Minimum) ค่าสูงสูด (Maximum) 

2)  การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ การหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นการทาํงาน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นการเห็นคุณค่าของตวัเอง และปัจจยัดา้นศาสนา กบัตวัแปรตามคือ 
ความสุข โดยใชส้ถิติความแตกต่างของร้อยละการทดสอบ Chi-Square test และ Gamma (G)  

3)  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวดัขนาดและ
ทิศทางของผลกระทบของตวัแปรอิสระคือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นการ
ทาํงาน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นการเห็นคุณค่าของตวัเอง และปัจจยัดา้น
ศาสนา วา่ปัจจยัใดมีต่อตวัแปรตามคือ ความสุข มากท่ีสุดและรองลงมา 
 

3.6  ตวัแปรในการวจิยัและนิยามปฏิบัต ิ
 

3.6.1  ตัวแปรตาม  
คือ ความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวน  
ความสุข หมายถึง ชีวิตท่ีถึงระดบัท่ีตอ้งการ สภาพท่ีเรียกว่ายอดเยี่ยม ความพอใจในชีวิต 

โดยไดรั้บส่ิงสาํคญัๆ ตามท่ีตอ้งการ แทบท่ีจะไม่อยากเปล่ียนแปลงอะไรเลย ตั้งอยูด่ว้ยความร่าเริง 
มีชีวิตชีวาและมีพลงั มีความสงบภายในใจและความผาสุก 
 

3.6.2  ตัวแปรอสิระ  
ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อาย ุอายรุาชการ ชั้นยศ ระดบัการศึกษา สถานภาพ

สมรส ระยะเวลาการปฏิบติังาน และรายไดต่้อเดือน ซ่ึงมีนิยามปฏิบติั ดงัน้ี 
ปัจจยัส่วนบุคคล  หมายถึง  คุณลกัษณะของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

เร่ือง  เพศ  อาย ุ ชั้นยศ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพ  สายงาน  เงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง  หน้ีสิน  
และอายงุาน (ปี) 
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ครอบครัว หมายถึง  การอยู่ร่วมกนัของคนท่ีเป็นญาติกนั  ถา้เป็นครอบครัวใหญ่จะมีปู่ตา
ยายและหลานอยูด่ว้ยหรือมีคนตอ้งรับผดิชอบดูแล  สมาชิกในครอบครัวมีเวลาใหก้นั  มีญาติพี่นอ้ง
ไปมาหาสู่กนั  มีความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั  และมีความรักใคร่ผกูพนัใหแ้ก่กนัและกนั 

เศรษฐกิจ หมายถึง  การมีกินมีใช ้ การมีรายไดเ้สริม  และการมีเงินออม   
งาน หมายถึง หน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  ซ่ึงในแต่ละส่วน  โดยแบ่งตามความสามารถท่ี

ต่างกนัไป  มีเพื่อนร่วมทาํหนา้ท่ีเดียวกนั สามารถปรับตวัเขา้หนา้ท่ีอ่ืนได ้มีความภูมิใจและพอใจใน
หน้าท่ีท่ีทาํอยู่  และมีส่ิงท่ีทาํให้เกิดความพอใจท่ีได้รับจากหน่วยงาน  ได้แก่  เคร่ืองแบบ  ค่า
รักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร  การเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ  กองทุน  ท่ีอยูอ่าศยั  และวนัลาต่างๆ   
รวมถึงความพอใจจากการไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากผูบ้งัคบับญัชา  การเปิดโอกาสให้ไดท้าํงาน
และแกปั้ญหา  และการไดรั้บคาํปรึกษาอยา่งเป็นธรรม  

    สุขภาพ หมายถึง การไม่มีโรคประจาํตวัท่ีร้ายแรงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการดาํรงชีวิต  การ
นอนหลบัสนิท  การไม่หงุดหงิดง่าย  ระบบขบัถ่ายปกติ  ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ  การไม่เหน่ือยง่าย  
ไม่เวียนศีรษะมึนงง  และการไม่มีความวิตกกงัวล    

การเห็นคุณค่าของตนเอง  หมายถึง  การท่ีบุคคลรอบตวัเช่ือฟังความคิดเห็น การยอมรับผล
การกระทาํของตวัเอง  มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน  สามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงต่างๆ ได ้
และการไดเ้ป็นท่ียอมรับช่ืนชมจากสงัคม 

ศาสนา  หมายถึง  การมีหลกัธรรมคาํสอนท่ีสามารถนาํไปปฏิบติัได ้ เช่น การสวดมนต์
ไหว้พระ  ใส่บาตร  หรือการทาํพิธีทางศาสนา  ความคิดต่อความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่การบาํเพ็ญ
ประโยชน์  และความสนใจในหลกัคาํสอนธรรมะ        
 

3.7 สมมตฐิานของการวจิยั 
  

การศึกษาวิจยัน้ีมีสมมติฐานของการวิจยั ดงัน้ี 
1)  ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนหญิงน่าจะมีความสุขมากกว่าขา้ราชการตาํรวจ

ชั้นประทวนชาย 
2)  ข้าราชการตํารวจชั้ นประทวนท่ีอายุมากกว่าน่าจะมีความสุขมากกว่า 

ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่    
3)  ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีการศึกษาสูงกว่าน่าจะมีความสุขมากกว่า 

ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีการศึกษาตํ่ากวา่     
4)  ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีสถานโสดน่าจะมีความสุขมากกว่าสถาน

อ่ืนๆ  
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5)  ข้าราชการตํารวจชั้ นประทวนท่ีมีชั้ นยศสูงกว่าน่าจะมีความสุขมากกว่า
ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีชั้นยศตํ่ากวา่     

6)  ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนผูท่ี้มีเงินเดือนสูงกว่าน่าจะมีความสุขมากกว่า
ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนผูท่ี้มีรายไดต้ ํ่ากวา่   

7)  ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีเงินประจาํตาํแหน่งสูงกว่าน่าจะมีความสุข
มากกวา่ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีเงินประจาํตาํแหน่งนอ้ยกวา่ 

8)  ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีอายุงานมากกว่าน่าจะมีความสุขมากกว่า 
ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีอายงุานนอ้ยกวา่   

9)  ข้าราชการตํารวจชั้ นประทวนผู ้ท่ีไม่มีหน้ีสินน่าจะมีความสุขมากกว่า 
ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนผูท่ี้มีหน้ีสิน   

10)  ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีความพอใจในครอบครัวมากน่าจะผลต่อ
ความสุขมากกวา่ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีความพอใจในครอบครัวนอ้ย 

11)  ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีความพอใจในการทาํงานมากน่าจะผลต่อ
ความสุขมากกวา่ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีความพอใจในการทาํงานนอ้ย 

12)  ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีความพอใจในเศรษฐกิจมากน่าจะผลต่อ
ความสุขมากกวา่ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีความพอใจในเศรษฐกิจนอ้ย 

13)  ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีความพอใจในสุขภาพมากน่าจะผลต่อ
ความสุขมากกวา่ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีความพอใจในสุขภาพนอ้ย 

14)  ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีความพอใจในเศรษฐกิจมากน่าจะผลต่อ
ความสุขมากกวา่ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีความพอใจในเศรษฐกิจนอ้ย 

15)  ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีเห็นคุณค่าในตวัเองมากน่าจะผลต่อความสุข
มากกวา่ตาํรวจชั้นประทวนท่ีเห็นคุณค่าในตวัเองนอ้ย 

16)  ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีความสนใจในศาสนามากน่าจะผลต่อ
ความสุขมากกวา่ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีความสนใจในศาสนานอ้ย 



  

 

บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1” ใน
ส่วนน้ีจะไดน้าํเสนอในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1)  การพรรณนาลกัษณะต่างๆ นั้น คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัครอบครัว ปัจจยั
งาน ปัจจยัเศรษฐกิจ ปัจจยัการเห็นคุณค่าในตนเอง ปัจจยัศาสนา และปัจจยัความสุข ซ่ึงเป็นการ
พรรณนาตวัแปรตัวเดียวเพื่อตอบสนองวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 สถิติท่ีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด 

2)  การวิ เคราะห์ว่ า ปัจจัยใดมีความสัมพันธ์กับความสุขเพื่อตอบสนอง
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 สถิติท่ีใชคื้อ ความแตกต่างของร้อยละ,  และ Gamma 

3)  การวิเคราะห์ว่าปัจจยัใดมีผลกบัความสุขมากท่ีสุดและรองลงมา โดยใชส้ถิติ 
Multiple Regression 
 

4.1  ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัอืน่ๆ: การพรรณนาตวัแปรตวัเดยีว 
  

4.1.1  ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 พบว่าตาํรวจชั้น
ประทวนส่วนใหญ่เป็นชายร้อยละ 82.9 และเป็นหญิง ร้อยละ 17.1 อายุ ตาํรวจชั้นประทวนมีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 47.6 รองลงมาคืออาย ุ40-49 ปี ร้อยละ 25.0  อายตุ ํ่ากว่า 30 ปี 
ร้อยละ 23.1 อายุ 50-59 ปี ร้อยละ 4.1 และนอ้ยท่ีสุดคืออายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 0.2 
การศึกษา ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 72.1 รองลงมามี
การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 17.1 และมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 10.8 สถานภาพ
สมรส ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่สมรสแลว้ ร้อยละ 52.6 รองลงมาเป็นโสด ร้อยละ 42.1 และ
เป็นหมา้ย/หยา่ร้าง ร้อยละ 5.3 ช้ันยศสูงสุด ตาํรวจชั้นประทวนมีชั้นยศดาบตาํรวจ ร้อยละ 48.6 ชั้น
ยศสิบตาํรวจตรี ร้อยละ 16.6  ชั้นยศจ่าสิบตาํรวจ ร้อยละ 13.2 ชั้นยศสิบตาํรวจเอก ร้อยละ 12.3 และ
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ชั้นยศสิบตาํรวจโท ร้อยละ 9.4 หน้าที่ ตาํรวจชั้นประทวนมีหนา้ท่ีงานป้องกนัและปราบปราม ร้อยละ 
40.1 รองลงมาคืองานธุรการ/อาํนวยการ ร้อยละ 31.0 งานจราจร ร้อยละ 16.7 งานสืบสวน ร้อยละ 
11.1 และน้อยท่ีสุดงานสอบสวน ร้อยละ 1.7 เงินเดือน ตาํรวจชั้นประทวนมีเงินเดือนระหว่าง 
16,001-20,000 บาท รองลงมา ตํ่ากว่า 8,000 บาท ร้อยละ 19.7  มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 18.7 
ระหว่าง 12,001-16,000 บาท ร้อยละ 18.3 และนอ้ยท่ีสุดมีเงินเดือนระหว่าง 8,001-12,000 บาท ร้อยละ 
17.8  เงินประจําตําแหน่ง ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 98.6 มีเงินประจาํตาํแหน่ง 3,000 
บาท รองลงมาร้อยละ 1.2 มีเงินประจาํตาํแหน่ง 1,500 บาท และร้อยละ 0.2 มีเงินเดือนประจาํ
ตาํแหน่ง 7,500 บาท ระยะเวลารับราชการ ตาํรวจชั้นประทวนรับราชการระหว่าง 10 -19 ปี ร้อยละ 
36.5 รองลงมารับราชการนอ้ยกว่า 10 ปี ร้อยละ 36.5 รับราชการระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 20.0 รับ
ราชการระหว่าง 30-40 ปี ร้อยละ 5.3 และนอ้ยท่ีสุดรับราชการมากกว่า 41 ปีข้ึนไป ร้อยละ 0.2 
หนีสิ้นในปัจจุบัน ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่มีหน้ีสิน ร้อยละ 75.0 และไม่มีหน้ีสิน ร้อยละ 25.0 
(ดูตารางท่ี 4.1) 
 
ตารางที ่4.1  ร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ(จํานวน) 

เพศ  
     ชาย 82.9(345) 
     หญิง 17.1(71) 
         รวม 100.0(416) 
อายุ  
     ตํ่ากวา่ 30 ปี 23.1(  96 ) 
     30-39 ปี 47.6(198) 
     40-49 ปี 25.0(104) 
     50-59 ปี 4.1(17) 
     60 ปีข้ึนไป 0.2(1) 
         รวม 100.0(416) 

 = 35.73    S.D. = 7.21    Min = 23    Max = 60 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ(จํานวน) 

 
การศึกษา 

 

     ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 17.1(71) 
     ปริญญาตรี 72.1(300) 
     สูงกวา่ปริญญาตรี 10.8(45) 
         รวม 100.0(416) 
สถานภาพสมรส  
     โสด 42.1(175) 
     สมรส 52.6(219) 
    หมา้ย/หยา่ร้าง 5.3(22) 
         รวม 100.0(416) 
ช้ันยศสูงสูด  
     ดาบตาํรวจ 48.6(202) 
     จ่าสิบตาํรวจ 13.2(55) 
     สิบตาํรวจเอก 12.3(51) 
     สิบตาํรวจโท 9.4(39) 
     สิบตาํรวจตรี 16.6(69) 
         รวม 100.0(416) 
หน้าที ่  
     งานป้องกนัและปราบปราม 40.1(167) 
     งานสืบสวน 11.1(46) 
     งานธุรการ/อาํนวยการ 31.0(129) 
     งานสอบสวน 1.7(7) 
     งานจราจร 16.7(67) 
         รวม 100.0(416) 
เงินเดือน  
     ตํ่ากวา่ 8,000 บาท 19.7(82) 



83 

ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ(จํานวน) 
     8,001-12,000 บาท 17.8(74) 
     12,001-16,000 บาท 18.3(76) 
     16,001-20,000 บาท 25.7(107) 
     มากกวา่ 20,0001 บาท 18.5(77) 
         รวม 100.0(416) 
 
เงินประจําตําแหน่ง 

 

     1,500 บาท 1.2(5) 
     3,000 บาท 98.6(3000) 
     7,500 บาท 0.2(1) 
         รวม 100.0(416) 
ระยะเวลารับราชการ  
     นอ้ยกวา่ 10 ปี 36.5(152) 
     10-19 ปี 38.0(158) 
     20-29 ปี 20.0(83) 
     30-40 ปี 5.3(22) 
     มากกวา่ 40 ปีข้ึนไป 0.2(1) 
         รวม 100.0(416) 
หนีสิ้นในปัจจุบัน  
     ไม่มี 25.0(104) 
     มี 75.0(312) 
         รวม 100.0(416) 
 

4.1.2  ปัจจัยครอบครัว 
 ผลจากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวปัจจัยด้านครอบครัวเพื่อวดัความสุขอนัเกิดจาก
ครอบครัว พอจะสรุปไดว้่า เร่ืองท่ีมีความสุขจากครอบครัว (วดัจากท่ีตอบว่าเห็นดว้ยมากท่ีสุดและ
เห็นดว้ยมาก รวมกนัแลว้ร้อยละ 50 ข้ึนไป) เร่ืองท่ีมากท่ีสุดคือ ครอบครัวของตาํรวจชั้นประทวนมี
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ความสัมพนัธ์ท่ีดี ร้อยละ 88.0 รองลงมาคือเอาใจใส่ต่อกิจกรรมของคนในครอบครัว ร้อยละ 70.9 
และการท่ีมีครอบครัวท่ีอบอุ่น ร้อยละ 67.3 ตามลาํดบั (ดูตารางท่ี 4.2) 
 
ตารางที ่4.2  ร้อยละของปัจจยัครอบครัว 
 

ประเดน็คาํถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

รวม 

ครอบครัวของขา้พเจา้มี
ความสัมพนัธ์ท่ีดี 

37.3 50.7 9.4 1.9 0.7 100.0(416) 

 88.0     
ขา้พเจา้ใส่ใจกิจกรรมของคนใน
ครอบครัว 

16.3 54.6 21.9 5.0 2.2 100.0(416) 

 70.9     
ขา้พเจา้มีครอบครัวท่ีอบอุ่น 19.0 48.3 24.8 5.8 2.2 100.0(416) 
 67.3     
ขา้พเจา้ใส่ใจความเป็นอยูข่องคน
ในครอบครัว 

16.3 47.4 27.4 7.7 1.2 100.0(416) 

 63.7     
ขา้พเจา้มีเวลาใหก้บัครอบครัว
เม่ือวา่งจากการทาํงาน 

1.9 33.7 44.2 14.4 5.8 100.0(416) 

 35.6     
ขา้พเจา้มีเวลาสังสรรคก์บัญาติพ่ี
นอ้ง หรือเพ่ือนในโอกาสสาํคญั 
เช่น วนัเกิด ปีใหม่ สงกรานต ์
เป็นตน้ 

1.9 21.2 40.6 23.6 12.7 100.0(416) 

 23.1     

 
นอกจากน้ีแลว้ผูว้ิจยัยงัไดถ้ามคาํถามโดยตรงว่า “โดยสรุปทุกวนัน้ีท่านมีความพอใจใน

ครอบครัวมากนอ้ยเพียงใด” ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่มีความพอใจ (วดัจากท่ีตอบว่า พอใจมาก
และพอใจปานกลาง) ร้อยละ 93.5 ท่ีตอบว่ามีความพอใจนอ้ยและไม่พอใจ ร้อยละ 4.8 และ 1.7 (ดู
ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางที ่4.3  ร้อยละระดบัความพอใจในครอบครัว 
 

ความพอใจ 
พอใจ
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 

ไม่ทราบ
ไม่แน่ใจ 

รวม 

ความพอใจในครอบครัวโดยสรุป 22.8 70.7 4.8 1.7 0.0 100.0(416) 
 93.5     

 
 ผูว้ิจยัยงัไดถ้ามคาํถามว่า ถา้จะให้คะแนนครอบครัวของท่าน ระหว่าง 0-10 ท่านจะให้
คะแนนเท่าใด ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ใหค้ะแนนความพอใจในครอบครัว 7 คะแนน รองลงมา 
คือ 8, 10 และคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 1 คะแนน คะแนนโดยเฉล่ียเท่ากบั 6.90 (ดูตารางท่ี 4.4) 
 
ตารางที ่4.4  ร้อยละของคะแนนครอบครัว 
 
คะแนน ร้อยละ(จํานวน) 
1 0.2(1) 
2 9.1(38) 
3 0.5(2) 
4 1.4(6) 
5 11.1(46) 
6 10.6(44) 
7 23.8(99) 
8 22.4(93) 
9 9.1(38) 
10 11.8(49) 
รวม 100.0(416) 
 
หมายเหตุ:   = 6.90    S.D. = 2.19    Min = 1     Max = 10 
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4.1.3  ปัจจัยงาน 
 ผลจากการถามคาํถามความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นงานเพื่อวดัความสุขอนัเกิดจากการ
ทาํงาน พอจะสรุปไดว้า่เร่ืองท่ีมีความสุขจากการทาํงาน (วดัจากท่ีตอบวา่เห็นดว้ยมากท่ีสุด และเห็น
ดว้ยมากรวมกนัแลว้ร้อยละ 50 ปีข้ึนไป) ใน 11 เร่ือง เร่ืองท่ีมากท่ีสุด คือ ตาํรวจชั้นประทวนเห็นว่า
ควรจะมีอาชีพเสริมนอกจากการทาํงานตาํรวจ ร้อยละ 89.5 รองลงมาคือตาํรวจชั้นประทวนมีความ
ภูมิใจในอาชีพของตวัเอง ร้อยละ 78.6 และเห็นวา่เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่เป็นมิตรท่ีดี ร้อยละ 65.0  
 อย่างไรก็ตามตาํรวจชั้นประทวนยงัเห็นว่าไม่มีความสุขในการทาํงาน (วดัจากท่ีเห็นดว้ย
มากท่ีสุดและมากคะแนนไม่เกินร้อยละ 50) จากเร่ืองดังต่อไปน้ีคือ สามารถทาํหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 44.2 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ร้อยละ 
21.8 การทาํงานได้แสดงความคิดเห็นไดต้ามตอ้งการและอิสระ ร้อยละ 21.4 พอใจในสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ท่ีไดรั้บร้อยละ 19.7 และท่ีมีความเห็นว่ามีความสุขนอ้ยท่ีสุดคือ ความพอใจกบั
สวสัดิการท่ีทางการจดัใหร้้อยละ 10.1 (ดูตารางท่ี 4.5) 
 
ตารางที ่4.5  ร้อยละของปัจจยัดา้นงาน 
 

ประเดน็คาํถาม 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

รวม 

ขา้พเจา้คิดวา่ควรท่ีจะมีอาชีพเสริม
นอกจากการทาํงานตาํรวจ 

57.5 32.0 9.1 1.0 0.5 100.0(416) 

 89.5     
ขา้พเจา้ภมิูใจในอาชีพตาํรวจ 26.2 52.4 14.9 4.6 1.9 100.0(416) 
 78.6     
เพ่ือนร่วมงานส่วนใหญ่เป็นมิตรท่ีดี 8.7 56.3 29.8 4.6 0.7 100.0(416) 
 65.0     
ขา้พเจา้สามารถทาํหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.5 37.7 39.4 13.2 3.1 100.0(416) 

 44.2     
ผูบ้งัคบับญัชาของขา้พเจา้ใหค้วาม
เป็นธรรมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2.6 19.2 28.1 30.8 19.2 100.0(416) 

 21.8     
ในการทาํงาน ขา้พเจา้ไดแ้สดงความ
คิดเห็นไดต้ามตอ้งการและอิสระ 

2.4 19.0 30.3 27.9 20.4 100.0(416) 

 21.4     
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 
 

     

ประเดน็คาํถาม 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

รวม 

ขา้พเจา้พอใจในสิทธิประโยชน์   
ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าเล่าเรียนบุตร 

2.4 17.3 31.3 31.5 17.5 100.0(416) 

 19.7     
ขา้พเจา้พอใจจาํนวนวนัท่ีสามารถ  
ลาพกัและลากิจได ้

2.2 13.7 34.1 25.2 24.8 100.0(416) 

 15.9     
ผูบ้งัคบับญัชาของขา้พเจา้เปิด
โอกาสใหท้าํงานและแกปั้ญหาอยา่ง
อิสระ 

1.9 13.7 34.1 25.2 24.8 100.0(416) 

 15.6     
ขา้พเจา้พอใจในการช่วยเหลือจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเม่ือประสบความ
ยากลาํบาก เช่น ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาการเงิน การทาํงานอ่ืน ๆ  

1.7 11.8 29.1 32.0 25.5 100.0(416) 

 13.5     
ขา้พเจา้พอใจกบัสวสัดิการท่ีทางการ
จดัให ้เช่น ท่ีอยู ่เบ้ียเล้ียง พาหนะ 

0.7 9.4 22.8 35.3 31.7 100.0(416) 

 10.1     

 
นอกจากน้ียงัไดถ้ามคาํถามโดยตรงว่า “โดยสรุปทุกวนัน้ีท่านพอใจในงานท่ีท่านทาํอยูม่าก

นอ้ยเพียงใด” ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่มีความพอใจ(วดัจากท่ีตอบว่า พอใจมากและพอใจปาน
กลาง) ร้อยละ 79.8 และท่ีตอบว่ามีความพอใจนอ้ยและไม่พอใจ ร้อยละ 14.4 และ 5.8 (ดูตารางท่ี 
4.6) 
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ตารางที ่4.6  ร้อยละระดบัความพอใจในงานท่ีทาํ 
 

ความพอใจ 
พอใจ
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 

ไม่ทราบ
ไม่แน่ใจ 

รวม 

ความพอใจในงานท่ีทาํ
โดยสรุป 

7.7 72.1 14.4 5.8 0.0 100.0(416) 

 79.8     
 
 ผูว้ิจยัยงัไดถ้ามว่า ถา้จะให้คะแนนความพอใจในงานของท่าน ระหว่าง  0-10 ท่าจะให้
คะแนนเท่าใด ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ใหค้ะแนน ความพอใจ 7 คะแนน รองลงมา คือ 6,5 และ
คะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 0 คะแนน คะแนนโดยเฉล่ียเท่ากบั 6.45 (ดูตารางท่ี 4.7) 
 
ตารางที ่4.7  ร้อยละของคะแนนครอบครัว 
 
คะแนน ร้อยละ(จํานวน) 
1 0.7(3) 
2 2.9(12) 
3 1.7(7) 
4 3.8(16) 
5 18.8(78) 
6 21.9(91) 
7 23.1(96) 
8 15.9(66) 
9 8.2(34) 
10 3.1(13) 
รวม 100.0(416) 

 
หมายเหตุ:   = 6.45    S.D. = 1.75     Min = 0     Max = 10 
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4.1.4  ปัจจัยเศรษฐกจิ 
 ผลจากการถามคาํถามด้านปัจจัยเศรษฐกิจ 4 คาํถาม ซ่ึงถือเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อ
ความสุขพอจะสรุปไดว้่าเร่ืองเศรษฐกิจท่ีก่อใหเ้กิดความสุข (วดัจากท่ีตอบว่าเห็นดว้ยมากท่ีสุดและ
เห็นดว้ยมาก รวมกนัแลว้ร้อยละ 50 ข้ึนไป) ใน 4 เร่ือง มากท่ีสุดคือ สมควรเพิ่มอตัราเงินเดือนให้
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบนั ร้อยละ 88.9 รองลงมาคือ ภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนัมี
ผลกระทบต่อครอบครัว ร้อยละ 83.7 ยกเวน้ 2 เร่ือง คือ การมีเงินออมไวใ้นอนาคต และมีเงินเดือน
พอเพียงกบัค่าใชจ่้ายในปัจจุบนั มีผูต้อบเห็นดว้ยนอ้ยและเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดถึงร้อยละ 65.1 และ 
74.3 ตามลาํดบั (ดูตารางท่ี 4.8) 
 
ตารางที ่4.8  ร้อยละของปัจจยัเศรษฐกิจ 
 

ประเด็นคาํถาม 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

รวม 

   ท่านเห็นสมควรเพ่ิมอตัรา
เงินเดือนใหเ้พยีงพอกบั
ค่าใชจ่้ายในปัจจุบนั 

75.0 13.9 7.7 1.9 1.4 100.0(416) 

 88.9     
   ภาวะทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั มีผลกระทบต่อท่าน
และครอบครัว 

52.9 30.8 14.7 1.2 0.5 100.0(416) 

 83.7     
   ท่านมีเงินออมไวใ้ชจ่้ายใน
อนาคต 

2.2 7.2 25.5 29.3 35.8 100.0(416) 

 9.4     
   เงินเดือนของท่านพอเพยีง
กบัค่าใชจ่้ายในปัจจุบนั 

1.4 5.5 18.8 32.2 42.1 100.0(416) 

 6.9     
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นอกจากน้ียงัไดถ้ามคาํถามโดยตรงว่า  “โดยสรุป ท่านพอใจในสถานภาพทางเศรษฐกิจ
มากนอ้ยเพียงใด” พบว่า  ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ไม่พอใจในสถานภาพทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 
36.5 รองลงมามีความพอใจนอ้ย ร้อยละ 33.2 และท่ีตอบว่าพอใจมากและพอใจมีเพียงร้อยละ 30.3 
เท่านั้น (ดูตารางท่ี 4.9) 

 
ตารางที ่4.9  ร้อยละระดบัความพอใจในสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
 

ความพอใจ 
พอใจ
มาก 

พอใจ 
พอใจ
น้อย 

ไม่
พอใจ 

ไม่ทราบ
ไม่แน่ใจ 

รวม 

ความพอใจในสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจโดยสรุป 

1.7 28.6 33.2 36.5 0.0 100.0(416) 

 30.3     
 
 ผูว้ิจยัยงัไดถ้ามว่า  “ถา้จะให้คะแนนเศรษฐกิจของท่าน ระหว่าง 0-10 ท่าจะให้คะแนน
เท่าใด ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ให้คะแนนความพอใจเศรษฐกิจ 5 คะแนน รองลงมาคือ 4, 3 
และคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 1 คะแนน คะแนนโดยเฉล่ียเท่ากบั 4.73 (ดูตารางท่ี 4.10) 
 
ตารางที ่4.10  ร้อยละของคะแนนเศรษฐกิจ 
 
คะแนน ร้อยละ(จํานวน) 
1 1.6(7) 
2 6.3(26) 
3 12.5(51) 
4 20.2(84) 
5 38.0(158) 
6 7.5(31) 
7 7.7(32) 
8 4.6(19) 
9 1.2(5) 
10 0.5(2) 
รวม 100.0(416) 

 
หมายเหตุ:   = 4.73    S.D. = 1.61     Min = 1     Max = 10 
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4.1.5  ปัจจัยสุขภาพ 
ประเด็นเร่ืองสุขภาพมีคาํถาม 9 ขอ้ ผลของคาํถามแต่ละขอ้ปรากฏดงัต่อไปน้ี โรคประจํา

ประตัว พบว่า ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.1 ไม่มีโรคประจาํตวั มีเพียงร้อยละ 8.9 เท่า
นั่นท่ีมีโรคประจาํ โรคร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตประจําวัน พบว่า ตาํรวจชั้น
ประทวนส่วนใหญ่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 35.6 รองลงมาร้อยละ 31.0 เป็นอุปสรรค ร้อยละ 25.5 
ไม่เป็นอุปสรรค และมีเพียงร้อยละ 7.9 เท่านั้นท่ีมีโรคประจาํตวั โรคนอนไม่หลับ ตาํรวจชั้น
ประทวนส่วนใหญ่นอนหลบัสนิทเป็นคร้ังคราว ร้อยละ 60.1 รองลงมาร้อยละ 16.8 เป็นประจาํ ร้อยละ 
14.4 ไม่เคยเลย และบ่อย ๆ ร้อยละ 8.7 โรครู้สึกหงุดหงิดรําคราญใจ ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่
รู้สึกหงุดหงิดรําคาญใจเป็นคร้ังคราวร้อยละ 71.2 รองลงมาไม่เคยเลยร้อยละ 14.9 เป็นบ่อย ๆ ร้อยละ 
12.0 และเป็นประจาํร้อยละ 1.9 โรคท้องผูกท้องเสียเป็นประจํา ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ไม่เคย
เป็นโรคทอ้งผกูทอ้งเสีย ร้อยละ 47.8 รองลงมาเป็นคร้ังคราว ร้อยละ 41.8 เป็นบ่อย ๆ ร้อยละ 9.1 
และเป็นประจาํร้อยละ 1.2 การออกกําลงักายอย่างจริงจังเป็นประจํา ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่
ออกกาํลงักายอาทิตยล์ะไม่เกิน 2 วนั ร้อยละ 54.6 รองลงมา 3 วนัข้ึนไปร้อยละ 27.6 และไม่ไดอ้อก
กาํลงักายเลยร้อยละ 17.8 อาการเหน็ดเหน่ือยจากการทํางานมากกว่าปกติ ตาํรวจชั้นประทวนส่วน
ใหญ่เหน็ดเหน่ือยจากการทาํงานมากกว่าปกติเป็นคร้ังคราวร้อยละ 78.8 รองลงมาเป็นบ่อย ร้อยละ 
12.3 ร้อยละ 4.8 ไม่เคยเลย และร้อยละ 4.1 เป็นประจาํ อาการมึนงงหรือเวียนศีรษะเป็นประจํา 
ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่มีอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะเป็นคร้ังคราวร้อยละ 77.4   เป็นบ่อย ๆ 
ร้อยละ 12.3 ไม่เคยเลย ร้อยละ 11.8 และเป็นประจาํร้อยละ 4.1 ความรู้สึกเป็นกังวลเวลาออกไป
ปฏิบัติงานที่เส่ียงต่ออนัตราย ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่รู้สึกกงัวลเลก็นอ้ยเม่ือปฏิบติังานท่ีเส่ียง
อนัตราย   ร้อยละ 51.2 เป็นกงัวลพอสมควรร้อยละ 29.8 ไม่เลยร้อยละ 12.3 เป็นกงัวลมากร้อยละ 
6.7 (ตารางท่ี 4.11) 

 
ตารางที ่4.11  ร้อยละของปัจจยัสุขภาพ 
 
ปัจจัยสุขภาพ       ร้อยละ(จํานวน) 

ท่านมีโรคประจําตัวหรือไม่  
     มี 8.9(37) 
     ไม่มี 91.1(379) 
         รวม 100.0(416)  
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 

 

ปัจจัยสุขภาพ  ร้อยละ(จํานวน) 

ท่านคดิว่าเป็นโรคร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวติประจําวนั
หรือไม่ 

 

     ไม่เป็นอุปสรรค 25.5(106) 
     เป็นอุปสรรค 31.0(129) 
     ร้ายแรง 0.0 
     ไม่มีโรคประจาํตวั 7.9(33) 
     ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 35.6(148) 
         รวม 100.0(416) 
ท่านนอนหลบัสนิทเป็นปกตหิรือไม่  
     ไม่เคยเลย 14.4(60) 
     เป็นคร้ังคราว 60.1(250) 
     เป็นบ่อย ๆ  8.7(36) 
     เป็นประจาํ 16.8(70) 
         รวม 100.0(416) 
ท่านรู้สึกหงุดหงิด รําคาญใจเป็นประจําหรือไม่  
    ไม่เคยเลย 14.9(62) 
     เป็นคร้ังคราว 71.2(296) 
     เป็นบ่อย ๆ  12.0(50) 
     เป็นประจาํ 1.9(8) 
         รวม 100.0(416) 
ท่านท้องผูกหรือท้องเสียเป็นประจํา  
     ไม่เคยเลย 47.8(199) 
      เป็นคร้ังคราว 41.8(174) 
      เป็นบ่อย ๆ  9.1(38) 
      เป็นประจาํ 1.2(5) 
         รวม 100.0(416) 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 

 

ปัจจัยสุขภาพ  ร้อยละ(จํานวน) 

ท่านออกกาํลงักายอย่างจริงจังสัปดาห์ละกีว่นั  
     ไม่ไดอ้อกกาํลงักายเลย 17.8(74) 
     ไม่เกิน 2 วนั 54.6(227) 
     3 วนัข้ึนไป 27.6(115) 
         รวม 100.0(416) 
ท่านเหน็ดเหน่ือยจากการทาํงานมากกว่าปกติเป็นประจําหรือไม่  
     ไม่เคยเลย 4.8(20) 
     เป็นคร้ังคราว 78.8(328) 
     เป็นบ่อย  12.3(51)  
     เป็นประจาํ 4.1(17) 
         รวม 100.0(416) 
ท่านมึนงงหรือเวยีนศีรษะเป็นประจําหรือไม่  
     ไม่เคยเลย 11.8(49) 
      เป็นคร้ังคราว 77.4(322) 
      เป็นบ่อย ๆ 12.3(51)  
      เป็นประจาํ 4.1(17) 
          รวม 100.0(416) 
ท่านรู้สึกเป็นกงัวลเวลาออกไปปฏิบัตงิานทีเ่ส่ียงต่ออนัตรายหรือไม่  
     ไม่เลย 12.3(51) 
      เป็นกงัวลเลก็นอ้ย 51.2(213) 
      เป็นกงัวลพอสมควร 29.8(124) 
      เป็นกงัวลมาก 6.7(28) 
      ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 0.0  
        รวม 100.0(416) 
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นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดถ้ามคาํถามโดยตรงว่า “โดยสรุปแลว้ สุขภาพของท่านเป็นอย่างไร” 
ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่โดยสรุปแลว้มีสุขภาพดี (วดัจากดีมาก และดี) ร้อยละ 65.2 ตอบว่ามี
สุขภาพดี รองลงมา ร้อยละ 25.7 ตอบว่าสุขภาพปานกลาง ร้อยละ 7.9 ตอบว่าสุขภาพไม่ค่อยดี และ
ร้อยละ 1.2 ตอบวา่สุขภาพไม่ดี (ดูตารางท่ี 4.12) 

 
ตารางที ่4.12  ร้อยละระดบัสุขภาพ  
 

ความพอใจ ดมีาก ด ี ปานกลาง ไม่ด ี ไม่ค่อยดี 
ไม่แน่ใจ/
ไม่ทราบ 

รวม 

ระดบัสุขภาพ โดยสรุป 5.3 59.9 25.7 1.2 7.9 0.0 100.0(416) 
 65.2      

 
 ผูว้ิจัยยงัได้ถามว่า ถ้าจะให้คะแนนสุขภาพของท่านระหว่าง 0-10 คะแนน ท่านจะให้
คะแนนเท่าใด” ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ใหค้ะแนนสุขภาพ 9 คะแนน รองลงมาคือ 8, 5 และ
คะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 1 คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 6.13 (ดูตารางท่ี 4.13) 
 
ตารางที ่4.13  ร้อยละคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 
คะแนน ร้อยละ(จํานวน) 
1 1.4(6) 
2 0.5(2) 
3 0.5(2) 
4 0.2(1) 
5 14.1(58) 
6 7.8(32) 
7 11.7(48) 
8 26.1(107) 
9 30.7(126) 
10 8.3(34) 
รวม 100.0(416) 

 
หมายเหตุ:   = 6.13     S.D. = 1.20     Min =  1    Max = 10 
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4.1.6  ปัจจัยการเห็นคุณค่าของตนเอง 
 จากการถามคาํถามดา้นปัจจยัการเห็นคุณค่าของตนเอง พบวา่ ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่
มีคนในครอบครัวและคนทีใ่กล้ชิดเช่ือฟังความคดิเห็น มากร้อยละ 55.3 รองลงมาคือเช่ือฟังนอ้ยร้อยละ 
42.1 และเช่ือฟังนอ้ยร้อยละ 2.6  ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่เม่ือทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงผิดพลาดมักจะ
ยอมรับผลการกระทําของตนเองมากร้อยละ 54.9 รองลงมายอมรับปานกลางร้อยละ 31.7 และ
ยอมรับนอ้ยร้อยละ 2.6  ตาํรวจชั้นประทวนมีความม่ันใจในการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง
มากร้อยละ 61.1 รองลงมาปานกลางร้อยละ 35.6 นอ้ยร้อยละ 3.1 และไม่เลยร้อยละ 0.2 ตาํรวจชั้น
ประทวนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อมมากร้อยละ 56.5 ปานกลางร้อยละ 41.1 
และนอ้ยร้อยละ 1.7 ตาํรวจชั้นประทวนคิดว่าตนเองเป็นที่ยอมรับและได้รับความช่ืนชมจากสังคม
รอบข้างปานกลางร้อยละ 60.8 รองลงมาไดรั้บความช่ืนชมมากร้อยละ 36.3 ไดรั้บความช่ืนชมนอ้ย
ร้อยละ 1.9 และไม่เลย 1.0 ตาํรวจชั้นประทวนไม่เคยได้รับรางวัลอนัเน่ืองมาจากความสามารถของ
ตนเองร้อยละ 44.0 รองลงมาเคยมากกว่า 2 คร้ังร้อยละ 29.3  เคย 1 คร้ังร้อยละ 14.2 เคย 2 คร้ังร้อยละ 
12.5 (ดูตารางท่ี 4.14) 
 
ตารางที ่4.14  ร้อยละของการเห็นคุณค่าของตนเอง 
 
การเห็นคุณค่าของตนเอง ร้อยละ(จํานวน) 

ครอบครัวและคนทีใ่กล้ชิดเช่ือฟังความคดิเห็นของท่าน  
     ไม่เลย 0.0 
     นอ้ย 2.6(11) 
     ปานกลาง 42.1(175) 
     มาก 55.3(230) 
         รวม 100.0(416) 
เม่ือทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงผดิพลาด ท่านมักยอมรับผลการกระทาํของตนเอง  
     ไม่เลย 0.7(3) 
     นอ้ย 2.6(11) 
     ปานกลาง 31.7(132) 
     มาก 64.9(270) 
     ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 0.0 
         รวม 100.0(416) 



96 

ตารางที ่4.14  (ต่อ) 
 

 

การเห็นคุณค่าของตนเอง ร้อยละ(จํานวน) 

มีความม่ันใจในการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง  
     ไม่เลย 0.2(1) 
     นอ้ย 3.1(13) 
     ปานกลาง 35.6(148) 
     มาก 61.1(254) 
     ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 0.0 
         รวม 100.0(416) 
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากบัส่ิงแวดล้อม  
     ไม่เลย 0.0 
      นอ้ย 1.7(7) 
      ปานกลาง 41.8(174) 
      มาก 56.5(235) 
      ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 0.0 
         รวม 100.0(416) 
ท่านคดิว่าตนเองเป็นทีย่อมรับและได้รับความช่ืนชมจากสังคมรอบข้าง  
     ไม่เลย 1.0(4) 
     นอ้ย 1.9(8) 
     ปานกลาง 60.8(253) 
     มาก 36.3(151) 
     ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 0.0 
         รวม 100.0(416) 
เคยได้รับรางวลัอนัเน่ืองมาจากความสามารถของตนเอง  
    ไม่เคย 44.0(183) 
     เคย 1 คร้ัง 14.2(59) 
    เคย 2 คร้ัง  12.5(52)  
    เคยมากกวา่ 2 คร้ัง 29.3(122) 
         รวม 100.0(416) 
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นอกจากน้ี ยงัไดถ้ามคาํถามโดยตรงว่า “โดยสรุป ท่านคิดว่าท่านเห็นคุณค่าของตวัเองมาก
นอ้ยเพียงใด” ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่เห็นคุณค่าของตวัเองในระดบัมากร้อยละ 51.9 รองลงมา
ระดบัปานกลาง 43.5 นอ้ยร้อยละ 2.4 และไม่เลยร้อยละ 2.2 (ดูตารางท่ี 4.15) 

 
ตารางที ่4.15  ร้อยละระดบัการเห็นคุณค่าของตนเอง 
 

การเห็นคุณของตนเอง มาก ปานกลาง น้อย ไม่เลย 
ไม่แน่ใจ/
ไม่ทราบ 

รวม 

การเห็นคุณค่าของตนเอง 
โดยสรุป 

51.9 43.5 2.4 2.2 0.0 100.0(416) 

 
 ผูว้ิจยัยงัไดถ้ามว่า “ถา้จะใหค้ะแนนการเห็นคุณค่าในตวัของท่านเอง ระหว่าง 0-10 ท่านจะ
ให้คะแนนเท่าใด” ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ให้คะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง 7 คะแนน 
รองลงมาคือ 8, 5 และคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ 4, 3, 2 ตามลาํดบั คะแนนเฉล่ียเท่า 7.33 (ดูตารางท่ี 4.16) 
 
ตารางที ่4.16  ร้อยละคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง 
 
คะแนน ร้อยละ(จํานวน) 

1 1.4(6) 
2 0.5(2) 
3 0.5(2) 
4 0.2(1) 
5 14.1(58) 
6 7.8(32) 
7 30.7(126) 
8 26.1(107) 
9 11.7(48) 
10 8.3(34) 
รวม 100.0(416) 

 
หมายเหตุ:   = 7.33    S.D. = 1.49      Min =  1    Max = 10 
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4.1.7  ปัจจัยศาสนา 
 ผลจากการถามคาํถามดา้นศาสนาทั้ง 6 คาํถาม นัน่คือ การสวดมนต์ไหว้พระใส่บาตรหรือ
ทําพิธีกรรมทางศาสนา ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.2 ตอบว่าไม่เคย รองลงมาร้อยละ 
43.8 เคย และร้อยละ 1.2 ไม่ตอบ การอ่านหนังสือธรรมะหรือฟังธรรม ตาํรวจชั้นประทวนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 55.5 ตอบว่าอ่านหนงัสือธรรมะหรือฟังธรรมปานกลาง รองลงมาร้อยละ 22.4 ตอบว่า
นอ้ย ร้อยละ 17.3 ตอบว่ามาก และร้อยละ 4.8 ตอบว่าไม่ไดศึ้กษาเลย การนําหลกัธรรมคําสอนของ
ศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 68.1 ตอบว่าไม่แน่ใจ/ไม่
ทราบ รองลงมาร้อยละ 31.9 ตอบวา่เป็นประจาํ และร้อยละ 1.2 ไม่ตอบ เช่ือว่าความสามัคคีจะทําให้
สังคมมีความสุขได้ ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.6 ตอบว่ามาก รองลงมาร้อยละ 19.2 
ตอบว่าปานกลาง ร้อยละ 1.9 ตอบว่านอ้ย และร้อยละ 0.2 ตอบว่าไม่ได ้เช่ือว่าความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อกนัจะทาํให้สังคมมีความสุข ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.7 ตอบวา่มาก รองลงมาร้อยละ 
14.9 ตอบว่าปานกลาง ร้อยละ 1.9 ตอบว่านอ้ย และร้อยละ 0.5 ตอบว่าไม่เลย เช่ือว่าการทําบุญ การ
บริจาคเงินหรือทรัพย์สินและการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อการกุศลสําคัญต่อชีวิต ตาํรวจชั้นประทวน
ใหญ่ร้อยละ 55.8 ตอบว่ามาก รองลงมาร้อยละ 40.1 ตอบว่าปานกลาง ร้อยละ 3.1 ตอบว่านอ้ย และ
ร้อยละ 1.0 ตอบวา่ไม่เลย (ดูตารางท่ี 4.17) 
 
ตารางที ่4.17  ร้อยละปัจจยัศาสนา 
 
ปัจจัยศาสนา ร้อยละ(จํานวน) 

การสวดมนต์ ไหว้พระ ใส่บาตร หรือทาํพธีิกรรมทางศาสนา  
     ไม่เคย 56.2(231) 
      เคย 43.8(180) 
      ไม่ตอบ 1.2(5) 
         รวม 100.0(416) 
การอ่านหนังสือธรรมหรือฟังธรรม  
     ไม่ไดศึ้กษาเลย 4.8(20) 
     นอ้ย 22.4(93) 
     ปานกลาง  55.5(231) 
     มาก 17.3(72) 
         รวม 100.0(416) 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 
 

 

ปัจจัยศาสนา ร้อยละ(จํานวน) 

การนําหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาไปปฏิบัติในชีวติประจําวนั  
     เป็นประจาํ 31.9(131) 
     ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 68.1(280) 
      ไม่ตอบ 1.2(5) 
         รวม 100.0(416) 
เช่ือว่าความสามัคคจีะทาํให้สังคมมีความสงบสุขได้  
     ไม่ได ้ 0.2(1) 
      นอ้ย 1.9(8) 
      ปานกลาง 19.2(80) 
     มาก 78.6(327) 
     ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 0.0 
         รวม 100.0(416) 
เช่ือว่าความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ต่อกนัจะทาํให้สังคมมีความสุข  
     ไม่เลย 0.5(2) 
     นอ้ย 1.9(8) 
     ปานกลาง 14.9(62) 
     มาก 82.7(344) 
     ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 0.0 
         รวม 100.0(416) 
เช่ือว่าการทาํบุญ การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน และการบําเพญ็ประโยชน์
เพือ่การกศุลสําคญัต่อชีวติ 

 

    ไม่เลย 1.0(4) 
     นอ้ย 3.1(13) 
    ปานกลาง 40.1(167)  
    มาก 55.8(232) 
     ไม่ราบ/ไม่แน่ใจ 0.0 
         รวม 100.0(416) 
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นอกจากน้ีแลว้ยงัไดถ้ามคาํถามโดยตรงว่า “โดยสรุปแลว้ ท่านเคร่งในศาสนามากน้อย
เพียงใด” ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่เคร่งในศาสนาปานกลางร้อยละ 96.2 ตอบว่านอ้ยและไม่
สนใจ ร้อยละ 3.9 (ดูตารางท่ี 4.18) 

 
ตารางที ่4.18  ร้อยละความเคร่งในศาสนา 
 

ความเคร่งในศาสนา มาก ปานกลาง น้อย ไม่สนใจ 
ไม่แน่ใจ/
ไม่ทราบ 

รวม 

ความเคร่งในศาสนา     
โดยสรุป 

20.0 76.2 2.9 1.0 0.0 100.0(416) 
 

 
ผูว้ิจยัยงัไดถ้ามว่า ถา้จะให้คะแนนความเคร่งในศาสนาระหว่าง 0-10 ท่านจะให้คะแนน

เท่าใด ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่คะแนนความเคร่งในศาสนา 9 รองลงมา คือ 7, 6 และคะแนนท่ี
นอ้ยท่ีสุดคือ 1 คะแนน คะแนนโดยเฉล่ียเท่ากบั 7.91 (ดูตารางท่ี 4.19) 
 
ตารางที ่4.19  ร้อยละคะแนนความเคร่งศาสนา 
 
คะแนน ร้อยละ(จํานวน) 

1 0.7(3) 
2 0.2(1) 
3 0.5(2) 
4 4.8(20) 
5 9.7(40) 
6 16.9(70) 
7 24.7(102) 
8 13.3(55) 
9 25.7(106) 
10 4.1(17) 
รวม 100.0(416) 

 
หมายเหตุ:   =  7.91   S.D. = 2.10     Min = 1      Max = 10 
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4.1.8  ปัจจัยความสุข 
ในการถามว่าเขามีความสุขมากนอ้ยเพียงใดไดถ้ามคาํถามทางออ้ม 6 คาํถาม พบว่าส่วน

ใหญ่ตาํรวจชั้นประทวนมีความสุขในระดบัปานกลาง โดยสามารถเรียงลาํดบัไดด้งัต่อไปน้ี ชีวิต
เกือบถึงระดบัท่ีตอ้งการร้อยละ 68.3 สภาพชีวิตตอนน้ีอยูใ่นขั้นยอดเยีย่มร้อยละ 66.1 และรู้สึกร่าเริง
มีชีวิตชีวาและมีพลงัร้อยละ 58.7 (ดูตารางท่ี 4.20) 

 
ตารางที ่4.20  ร้อยละของปัจจยัความสุข 
 

ประเด็นคาํถาม 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

รวม 

แทบทุกมุมมอง ชีวิตของ
ขา้พเจา้เกือบจะถึงระดบัท่ี
ตอ้งการ 

1.0 21.6 68.3 7.0 2.2 100.0(416) 

 22.6     
สภาพชีวิตของขา้พเจา้
ในตอนน้ีเรียกไดว้า่ยอดเยีย่ม 

1.4 11.1 66.1 18.8 2.6 100.0(416) 

 12.5     
ทุกวนัน้ีขา้พเจา้รู้สึกร่าเริง มี
ชีวิตชีวาและมีพลงั 

2.6 23.3 58.7 13.7 1.7 100.0(416) 

 25.9     
ปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดรั้บส่ิง
สาํคญั ๆ ตามท่ีตอ้งการ 

1.0 12.7 57.7 24.5 4.1 100.0(416) 

 13.7     
ชีวิตขา้พเจา้มีความสงบสุข 4.3 30.5 54.8 8.7 1.7 100.0(416) 
 34.8     
ขา้พเจา้พอใจในชีวิต 2.9 23.6 54.3 17.8 1.4 100.0(416) 
 26.5     
ปัจจุบนัขา้พเจา้แทบจะไม่
อยากเปล่ียนแปลงอะไรเลย 

1.0 15.4 51.4 24.0 8.2 100.0(416) 

 16.4     
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นอกจาก 6 คาํถามทางออ้มน้ีแลว้ยงัไดมี้การถามคาํถาม ผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษาเพิ่มเติมเก่ียวกบั
ประเด็น ความมีใจสงบมัน่คงกบัส่ิงท่ีดีทาํอยู่ทุกวนัน้ีกบัในระยะ 2-3 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนัมี
ความสุขเพิ่มข้ึนและ/หรือลดลง พบว่า ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.4 มีใจสงบม่ันคงกบั
ส่ิงที่คิดและทําอยู่ทุกวันนีป้านกลาง ร้อยละ 32.7 มาก ร้อยละ 4.1 นอ้ย และร้อยละ 0.2 ไม่แน่ใจ/ไม่
ทราบ และในระยะ 2-3 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนัตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 46.6 มี
ความสุขเพิ่มข้ึน ร้อยละ 38.5 เท่า ๆ เดิม ร้อยละ 13.2 นอ้ยลง และร้อยละ 1.7 ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ (ดู
ตารางท่ี 4.21) 
 
ตารางที ่4.21  ร้อยละปัจจยัความสุข 
 
ปัจจัยความสุข ร้อยละ(จํานวน) 

มีใจสงบม่ันคงกบัส่ิงทีค่ดิและทาํอยู่ทุกวันนี ้  
     ไม่เลย 0.7(3) 
      นอ้ย 4.1(17) 
      ปานกลาง 62.4(259) 
      มาก 32.7(136) 
      ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 0.2(1) 
         รวม 100.0(416) 
ในระยะ 2-3 ปีทีผ่่านมาจนถึงปัจจุบันมีความสุขเพิม่ขึน้และ/หรือน้อยลง  
      นอ้ยลง 13.2(55) 
      เท่า ๆ เดิม 38.5(160) 
     มากข้ึน 46.6(194) 
     ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 1.7(7) 
         รวม 100.0(416) 
 
 นอกจากน้ียงัได้วดัความสุขโดยคาํถามโดยตรงว่า “โดยสรุป ทุกวนัน้ีท่านคิดว่าท่านมี
ความสุขมากนอ้ยเพียงใด” ปรากฏว่าตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.0 มีความสุขในระดบั
ปานกลาง รองลงมาร้อยละ 31.7 มีความสุขมาก ร้อยละ 4.8 มีความสุข และร้อยละ 0.5 ไม่มี
ความสุข (ดูตารางท่ี 4.22) 
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ตารางที ่4.22  ร้อยละระดบัการมีความสุข 
 

ระดบัการมีความสุข มาก ปานกลาง น้อย ไม่ม ี
ไม่แน่ใจ/
ไม่ทราบ 

รวม 

ระดบัการมีความสุข 
โดยสรุป 

31.7 63.0 4.8 0.5 0.0 100.0(416) 

 
 นอกจากน้ียงัไดถ้ามว่า “ถา้จะให้ความสุขระหว่าง 0-10 ท่านจะให้คะแนนความสุขของ
ท่านเท่าใด” ปรากฏวา่ ตาํรวจชั้นประทวนส่วนใหญ่ใหค้ะแนนความสุข 8 คะแนน รองลงมาคือ 7, 5 
และคะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ 1 คะแนนโดยเฉล่ียเท่ากบั 6.86 (ดูตารางท่ี 4.23) 
 
ตารางที ่4.23  ร้อยละคะแนนความสุข 
 
คะแนน ร้อยละ(จํานวน) 

1 0.7(3) 
2 0.2(1) 
3 0.5(2) 
4 4.8(20) 
5 16.9(70) 
6 13.3(55) 
7 24.7(102) 
8 25.7(106) 
9 9.7(40) 
10 4.1(17) 
รวม 100.0(416) 

 
หมายเหตุ:   = 6.86  S.D. = 1.61    Min = 0     Max = 10 
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4.2  ปัจจยัทีม่ีความสัมพนัธ์กบัความสุข: การวเิคราะห์ 2 ตวัแปร 
  

งานเขียนในส่วนน้ีตอ้งการตอบสนองวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ท่ีตอ้งการทราบว่าตวัแปรใด 
(ตวัแปรอิสระ 1 ตวัเท่านั้น) มีผล มีอิทธิพล มีความสัมพนัธ์กบัความสุข ในการวิเคราะห์ตอนน้ีจะ
วดัความสุขโดยเลือกคาํถาม 2 คาํถาม คือ “ความพอใจในชีวิต” ซ่ึงเป็นคาํถามทางออ้มและคาํถาม
ทางตรงซ่ึงถามว่า “โดยสรุป ทุกวนัน้ีท่านคิดว่าท่านมีความสุขมากนอ้ยเพียงใด” (เรียกว่าความสุข 
(โดยสรุป)) สถิติท่ีใชคื้อ ความแตกต่างของร้อยละ,  และ G เพื่อวดัความแกร่งของ
ความสมัพนัธ์ 

 
4.2.1  ปัจจัยส่วนบุคคลกบัความสุข 

4.2.1.1  อาย ุกบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) 
  ความสุขในการวิเคราะห์ขั้นตอนน้ีจะใชจ้ากคาํถามความพอใจในชีวิตซ่ึงไดแ้ก่
คาํถามขอ้ 67 และคาํถามทางตรงซ่ึงไดแ้ก่คาํถามขอ้ 73 

 ผลจากตาราง 4.24 พบว่า ผูท่ี้มีช่วงอายรุะหว่าง 40-49 ปี มีความพอใจในชีวิตมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 33.0 รองลงมาไดแ้ก่ ผูท่ี้มีช่วงอายรุะหว่าง 30-39 ปี, ตํ่ากว่า 30 ปี, 50-59 ปี ซ่ึงมีความ
พอใจในชีวิตร้อยละ 30.4, 21.4, 11.8 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย   พบว่า มีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .027 แสดงว่าอายุมีผล มีอิทธิพล มีความสัมพนัธ์กบัความพอใจในชีวิตและมี
ความสมัพนัธ์ตรงกนัขา้มท่ีแทบจะไม่มีเลย (G=-.05) 
  เ ม่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความสุข พบว่า เป็นไปตาม
สมมติฐาน นัน่คือ ขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีอายมุากมีความสุขมากกวา่ตาํรวจชั้นประทวนท่ี
มีอายนุอ้ย นัน่คือ ผูท่ี้มีอายรุะหว่าง 50-59 ปี ความสุขในระดบัมากร้อยละ 47.1 รองลงมาไดแ้ก่ ผูท่ี้
มีช่วงอายรุะหว่างตํ่ากว่า 30 ปี, 40-49 ปี, 30-39 ปี ซ่ึงมีความสุขในชีวิตร้อยละ 37.9, 31.7, 26.4  
ตามลาํดบั ซ่ึงเม่ือทดสอบดว้ย  พบวา่ ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิต แสดงว่าอายไุม่มีผล ไม่มี
อิทธิพล ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขและมีความสัมพนัธ์ตรงกนัขา้มท่ีแทบจะไม่มีเลย (G=-.06) 
(ตารางท่ี 4.24) 
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ตารางที ่4.24  ร้อยละของความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามอาย ุ
 
ความพอใจในชีวติและ 

ความสุข 
ตํา่กว่า 30 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 

60 ปี 
ขึน้ไป 

รวม 

ความพอใจในชีวติ       
      เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 21.4 30.4 33.0 11.8 0.0 27.7(111) 
     เห็นดว้ย 61.6 63.7 48.0 70.6 100.0 59.6(239) 
     ไม่เห็นดว้ยและ 
     ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

17.0 5.9 19.0 17.7 0.0 12.7(51) 

           รวม 100.0 (112) 100.0(171) 100.0(100) 100.0(17) 100.0(1) 100.0(401) 

 = 23.112    df  = 12   p = .027  G = -.05 
ความสุข (โดยสรุป)       
      มาก 37.9 26.4 31.7 47.1 0.0 31.7(132) 
     ปานกลาง 55.2 68.0 64.4 52.9 100.0 63.0(262) 
     นอ้ยและไม่มี 1.5 5.6 3.9 0.0 0.0 5.3(22) 
           รวม 100.0(116) 100.0(178) 100.0(104) 100.0(17) 100.0(1) 100.0(416) 

 

หมายเหตุ:    =  10.990    df  = 12  p = .532  G = -.06 

 
4.2.1.2  การศึกษา กบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) 
ผลจากตารางท่ี 4.25 พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานวิจยั นัน่คือ ผูท่ี้มีการศึกษาสูงคือ

ผูท่ี้มีการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรีมีความพอใจในชีวิตมากร้อยละ 27.7 มากกว่าผูท่ี้มีการศึกษา
ระดบัตํ่ากว่า (ตํ่ากว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี) ท่ีมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 22.1 และร้อยละ 26.4 
ตามลาํดบั ความแตกต่างน้ีเม่ือทดสอบดว้ย    พบว่ามีนยัสาํคญัท่ีระดบั .043 แสดงว่า
ระดบัการศึกษามีผล มีอิทธิพล มีความสัมพนัธ์กบัความพอใจในชีวิตและมีความสัมพนัธ์ตรงกนั
ขา้มในระดบัตํ่า (G=-.15) 
  ในทาํนองเดียวกนัเม่ือหาความสัมพนัธ์กบัความสุข พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน 
นัน่คือ ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัชั้นสูงกว่าปริญญาตรีมีความสุขในระดบัมาก ร้อยละ 33.3 มากกว่าผูท่ี้
การศึกษาระดบัตํ่ากว่า (ตํ่ากว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี) ท่ีมีความสุขในชีวิตร้อยละ 29.6 และร้อยละ 
32.0 ตามลาํดับ เม่ือทดสอบด้วย   พบว่าไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าระดับ
การศึกษาไม่มีผล มีอิทธิพล มีความสัมพนัธ์กบัความสุขและมีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า (G=.04) (ดู
ตารางท่ี 4.25) 
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ตารางที ่4.25  ร้อยละของความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามการศึกษา 
 
ความพอใจในชีวติและ

ความสุข 
ตํา่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี รวม 

ความพอใจในชีวติ     
      เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 22.1 26.4 27.7 27.7(111) 
     เห็นดว้ย 63.2 62.2 59.6 59.6(239) 
     ไม่เห็นดว้ยและ 
     ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

14.7 11.5 12.7 12.7(51) 

           รวม 100.0(68) 100.0(288) 100.0(45) 100.0(401) 

 = 12.979    df  = 7    p = .043  G = -.15 
ความสุข(โดยสรุป)     
      มาก 29.6 32.0 33.3 31.7(132) 
     ปานกลาง 66.2 62.0 64.4 63.0(262) 
     นอ้ยและไม่มี 4.2 6.0 2.2 5.3(22) 
           รวม 100.0(71) 100.0(300) 100.0(45) 100.0(416) 

 

หมายเหตุ:    =  1.946  df  =  6  p = .925  G = .04 

 
4.2.1.3  สถานภาพสมรส กบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) 
ผลจากตารางท่ี 4.26 พบว่า ผูท่ี้เป็นโสดมีความพอใจในชีวิตมากร้อยละ 20.0 นอ้ยกว่า

ผูท่ี้สมรสท่ีพอใจในชีวิตมาก ร้อยละ 34.6 แต่มากกว่าผูท่ี้เป็นหมาย/หยา่ร้างท่ีพอใจในชีวิตร้อยละ 
18.2 เม่ือทดสอบดว้ย   พบว่ามีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .040 แสดงว่า สถานภาพ
สมรส มีผล มีอิทธิ มีความสัมพนัธ์กบัความพอใจในชีวิตและมีความสัมพนัธ์ตรงกนัขา้มในระดบั
ตํ่า (G=-.13) 

ในขณะเดียวกนัพบว่า ผูท่ี้มีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้างมีความสุขในระดบัมากร้อยละ 
45.5 มากกวา่ผูท่ี้มีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรส ร้อยละ 35.4 และร้อยละ 27.4 ซ่ึงเม่ือทดสอบ
ดว้ย   พบว่าไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ แสดงว่า สถานภาพไม่มีผล ไม่มีอิทธิพล ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัระดบัความสุขและเป็นความสมัพนัธ์ระดบัตํ่า (G=.-03) (ดูตารางท่ี 4.26) 
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ตารางที ่4.26  ร้อยละของความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามสถานภาพสมรส 
 
ความพอใจในชีวติและความสุข โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง รวม 

ความพอใจในชีวติ     
      เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 20.0 34.6 18.2 27.7(111) 
     เห็นดว้ย 67.9 52.1 68.2 59.6(239) 
     ไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 11.9 13.3 13.6 12.7(51) 
           รวม 100.0(168) 100.0(211) 100.0(22) 100.0(401) 

  = 13.201    df  =  6    p =  .040   G = -.13 
ความสุข(โดยสรุป)     
      มาก 35.4 27.4 45.5 31.7(132) 
     ปานกลาง 57.7 68.0 54.5 63.0(262) 
     นอ้ยและไม่มี 6.8 4.6 0.0 5.3(22) 
           รวม 100.0(175) 100.0(219) 100.0(22) 100.0(416) 

 

หมายเหตุ:    =  9.402    df  =  6    p =  .152  G = -.03 

 
4.2.1.4  ชั้นยศ กบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) 

  ผลจากตารางท่ี 4.27 พบวา่ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีชั้นยศดาบตาํรวจมีความพอใจใน
ชีวิตมากร้อยละ 33.5 มากกวา่ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีชั้นยศ สิบตาํรวจเอก, จ่าสิบตาํรวจ, สิบตาํรวจตรี, 
สิบตาํรวจโท ท่ีมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 32.7, 28.8, 14.7, 13.2 ตามลาํดบั ซ่ึงเม่ือทดสอบดว้ย 

  พบว่ามีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .009 แสดงว่า ชั้นยศ มีความมีผล มีอิทธิพล มี
ความสมัพนัธ์กบัความพอใจในชีวิตและเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัตํ่า (G=.19) 
  ในขณะเดียวเม่ือสอบถามถึงความสุขในชีวิตกลบัพบว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมียศ
สิบตาํรวจตรีมีความสุขในชีวิตมากร้อยละ 37.7 มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีชั้นยศจ่าสิบตาํรวจ, 
ดาบตาํรวจ, สิบตาํรวจโท, สิบตาํรวจเอก ท่ีมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 36.7, 30.7, 28.2, 25.5 
ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย   พบว่า ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่าชั้นยศไม่มีความ
ผล มีอิทธิผล มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสุขและมีความสัมพนัธ์ในระดบัตํ่า (G=.08) (ดูตารางท่ี 
4.27)  
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ตารางที ่4.27  ร้อยละของความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามชั้นยศ 
 
ความพอใจในชีวติและ

ความสุข 
ดาบตาํรวจ 

จ่าสิบ 
ตาํรวจ 

สิบ 
ตาํรวจเอก 

สิบ 
ตาํรวจโท 

สิบ 
ตาํรวจตรี 

รวม 

ความพอใจในชีวติ       
     เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 33.5 28.8 32.7 13.2 14.7 27.7(111) 
     เห็นดว้ย 55.2 55.8 61.2 60.5 73.5 59.6(239) 
     ไม่เห็นดว้ยและ 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

11.3 15.4 6.1 26.3 11.7 12.7(51) 

           รวม 100.0(194) 100.0(52) 100.0(49) 100.0(38) 100.0(68) 100.0(401) 

  =  26.429    df  =  12    p =  .009  G =  .19 
ความสุข(โดยสรุป)       
     มาก 30.7 36.4 25.5 28.2 37.7 31.7(132) 
     ปานกลาง 65.8 58.2 54.7 59.0 59.4 63.0(262) 
     นอ้ยและไม่มี 3.5 5.4 9.8 12.8 2.9 5.3(22) 
           รวม 100.0(202) 100.0(55) 100.0(51) 100.0(39) 100.0(69) 100.0(416) 

 

หมายเหตุ:   = 16.198    df  = 12   p =  .182  G = .08 

 
4.2.1.5  หนา้ท่ี กบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) 
ผลจากตารางท่ี 4.28 พบว่า ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีหนา้ท่ีงานจราจรมีความพอใจ

ในชีวิตมากท่ีสุดร้อยละ 67 มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีหนา้ท่ีงานป้องกนัปราบปราม งานธุรการ/
อาํนวยการ งานสืบสวน ซ่ึงมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 22.5, 19.0, 14.0 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย 

  พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 แสดงว่าหนา้ท่ีการทาํงานมีผล มีอิทธิพล มี
ความสมัพนัธ์กบัระดบัความพอใจและมีความสมัพนัธ์ตรงกนัขา้มในระดบัตํ่า (G=-.30) 

ในขณะเดียวกนัเม่ือหาความสัมพนัธ์กบัความสุข ก็พบว่า ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมี
หนา้ท่ีงานสืบสวนมีความความสุขมากท่ีสุดร้อยละ 47.8 มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีทาํหนา้ท่ีงาน
ป้องกนัปราบปราม งานธุรการ/อาํนวยการ งานสอบสวนและงานจราจร ซ่ึงความความสุขร้อยละ 
35.9, 31.8, 28.6 และ 10.4 ตามลาํดบั ซ่ึงเม่ือทดสอบดว้ย   พบว่า มีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .000 แสดงวา่หนา้ท่ีการงานมีผล มีอิทธิพล มีความสัมพนัธ์กบัความสุขและมีความสัมพนัธ์
ตรงกนัขา้มในระดบัตํ่า (G=-.19) (ตารางท่ี 4.28) 
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ตารางที ่4.28  ร้อยละของความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามหนา้ท่ี 
 
ความพอใจในชีวติและ

ความสุข 
งานป้องกนั
ปราบปราม 

งาน
สืบสวน 

งาน 
จราจร 

งานธุรการ/
อาํนวยการ 

งาน
สอบสวน 

รวม 

ความพอใจในชีวติ       
      เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 22.5 14.0 67.2 19.0 0.0 27.7(111) 
      เห็นดว้ย 63.1 72.1 31.3 65.1 80.0 59.6(239) 
      ไม่เห็นดว้ยและ 
      ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

14.4 14.0 1.5 15.9 20.0 12.7(51) 

           รวม 100.0(160) 100.0(43) 100.0(67) 100.0(126) 100.0(5) 100.0(401) 

  =  71.347    df  = 12    p = .000  G = -.30 
ความสุข(โดยสรุป)       
      มาก 35.9 47.8 10.4 31.8 28.6 31.7(132) 
     ปานกลาง 58.1 45.7 88.1 63.6 42.9 63.0(262) 
     นอ้ยและไม่มี 6.0 6.5 1.5 4.7 28.6 5.3(22) 
           รวม 100.0(167) 100.0(46) 100.0(67) 100.0(129) 100.0(7) 100.0(416) 

 

หมายเหตุ:   = 35.490   df  =  12    p = .000  G = -.19 

 
4.2.1.6  เงินเดือน กบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) 
ผลจากตารางท่ี 4.29 พบว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีระดบัเงินเดือน 16,001-20,000 

บาทมีความพอใจในชีวิตมากท่ีสุด ร้อยละ 36.5 มากกว่า ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีระดบัเงินเดือน 
12,001-16,000 บาท, มากกว่า 20,001 บาท, 8,001-12,000 บาท และตํ่ากว่า 8,000 บาท ซ่ึงมีความ
พอใจในชีวิตร้อยละ 31.0, 27.8, 27.1 และ 13.6 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย   พบว่า ไม่
มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ แสดงว่า เงินเดือนไม่มีผล ไม่มีอิทธิพล ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพอใจ
ในชีวิตและมีความสมัพนัธ์ตรงกนัขา้มในระดบัตํ่า (G=-.10) 

เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างเงินเดือนกบัความสุข พบว่า ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมี
เงินเดือนมากกว่า 20,001 บาท มีความสุขมากท่ีสุดร้อยละ 35.1 กว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีเงินเดือน 
ตํ่ากว่า 8,000 บาท, 16,001-20,000 บาท, 12,001-16,000 บาท และ 8,001-12,000 บาท ซ่ึงมีความสุข
ร้อยละ 32.9, 31.8, 30.3 และ 28.4 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย   พบว่ามีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .024 แสดงว่าเงินเดือนมีผล มีอิทธิพล มีความสัมพนัธ์กบัความสุขและแทบจะไม่มี
ความพนัธ์เลย (G=.04) (ดูตารางท่ี 4.29) 
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ตารางที ่4.29  ร้อยละของความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามเงินเดือน 
 
ความพอใจในชีวติ
และความสุข 

ตํ่ากว่า 
8,000 บาท 

8,001-
12,000 บาท 

12,001-
16,000 บาท 

16,001-
20,000 บาท 

มากกว่า 
20,001 บาท 

รวม 

ความพอใจในชีวติ       
     เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 13.6 27.1 31.0 36.5 27.8 27.7(111) 
     เห็นดว้ย 74.0 60.0 56.8 53.8 54.2 59.6(239) 
     ไม่เห็นดว้ยและ 
     ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

12.4 12.9 12.2 9.7 18.0 12.7(51) 

           รวม 100.0(81) 100.0(70) 100.0(74) 100.0(104) 100.0(72) 100.0(401) 

  =  19.442    df  =  12    p =  .078   G = -.10 
ความสุข(โดยสรุป)       
     มาก 32.9 28.4 30.3 31.8 35.1 31.7(132) 
     ปานกลาง 64.6 56.8 67.1 66.4 58.4 63.0(262) 
     นอ้ยและไม่มี 2.4 14.8 2.6 1.9 6.5 5.3(22) 
           รวม 100.0(82) 100.0(74) 100.0(75) 100.0(107) 100.0(77) 100.0(416) 

 

หมายเหตุ:    =  23.413    df = 12    p = .024  G =  .04 

 
4.2.1.7  เงินประจาํตาํแหน่ง กบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) 
ผลจากตารางท่ี 4.30 พบวา่เป็นไปตามสมมติฐาน นัน่คือตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีเงิน

ประจาํตาํแหน่งมากมีความสุขในชีวิตมากกว่า นัน่คือ ตาํตรวจชั้นประทวนท่ีมีเงินประจาํตาํแหน่ง
มากกวา่มีความพอใจในชีวิตมากร้อยละ 27.8 ซ่ึงมากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีเงินประจาํตาํแหน่ง
นอ้ยซ่ึงมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 25.0 ซ่ึงแตกต่างกนัร้อยละ 3.8 เม่ือทดสอบดว้ย   
พบว่า ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าเงินเดือนประจําตําแหน่งไม่มีผล ไม่มีอิทธิผล ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความพอใจในชีวิตและมีความสมัพนัธ์ตรงกนัขา้มในระดบัตํ่า (G=-.10) 

เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างเงินประจาํตาํแหน่งกบัความสุข พบว่า ตาํรวจชั้น
ประทวนท่ีมีเงินเดือนประจาํตาํแหน่งมากมีความสุขในชีวิตมากร้อยละ 31.7 ซ่ึงมีความสุขในชีวิต
มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีเงินเดือนนอ้ยซ่ึงมีความสุขร้อยละ 20.0 แตกต่างกนัร้อยละ 11.7 เม่ือ
ทดสอบดว้ย   พบวา่มีนยัสาํคญัทางสถิติร้อยละ .000 แสดงว่าเงินเดือนประจาํตาํแหน่ง
มีผล มีอิทธิผล มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสุขและมีความสัมพนัธ์กนัมาก (G=.614) ดูตารางท่ี 
4.30 
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ตารางที ่4.30  ร้อยละของความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามเงินประจาํตาํแหน่ง 
 
ความพอใจในชีวติและความสุข 1500 บาท 3000 บาท 7500 บาท รวม 

ความพอใจในชีวติ     
     เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 25.0 27.8 0.0 27.7(111) 
     เห็นดว้ย 50.0 59.6 100.0 59.6(239) 
     ไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 25.0 12.6 0.0 12.7(51) 
           รวม 100.0(4) 100.0(396) 100.0(1) 100.0(401) 

 = 1.444    df  = 6    p = .963  G = -.10 
ความสุข(โดยสรุป)     
     มาก 20.0 31.7 0.0 31.7(132) 
     ปานกลาง 40.0 63.4 100.0 63.0(262) 
     นอ้ยและไม่มี 40.0 4.9 0.0 5.3(22) 
           รวม 100.0(5) 100.0(410) 100.0(1) 100.0(416) 

 
หมายเหตุ:    =  45.329    df  =  6   p = .000  G = .614 
 

4.2.1.8  ระยะเวลารับราชการ กบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) 
ผลจากตารางท่ี 4.31 พบว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีความ

พอใจในชีวิตมากท่ีสุดร้อยละ 46.8 มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีอาย ุ10-19 ปี, 30-39 ปี และนอ้ย
กว่า 10 ปี ซ่ึงมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 31.9, 18.2 และ 16.1 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย  

  พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 แสดงว่าระยะเวลารับราชการมีผล มีอิทธิผล 
มีความสมัพนัธ์กบัระดบัความพอใจและมีความสมัพนัธ์ตรงกนัขา้มในระดบัตํ่า (G=-.26) 

เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลารับราชการกบัความสุข พบว่า ตาํรวจชั้น
ประทวนท่ีมีระยะเวลารับราชการระหว่าง 30-39 ปี มีความสุขในชีวิตมากร้อย 50.0 มากกว่าตาํรวจ
ชั้นประทวนท่ีมีระยะเวลารับราชการนอ้ยกว่า 10 ปี, 20-29 ปี และ 10-19 ปี ซ่ึงมีความสุขในชีวิต
ร้อยละ 33.5, 30.1 และ 28.1 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย   พบว่าไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
แสดงว่าระยะเวลารับราชการไม่มีผล ไม่มีอิทธิพล ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในชีวิตและมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า (G=.03) (ตารางท่ี 4.31) 
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ตารางที ่4.31  ร้อยละของความพอใจในชีวติและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามระยะเวลารับ 
                      ราชการ 
 
ความพอใจในชีวติและ 

ความสุข 
น้อยกว่า 

10 ปี 
10-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 

มากกว่า 
40 ปีขึน้ไป 

รวม 

ความพอใจในชีวติ       
     เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 16.1 31.9 46.8 18.2 0.0 27.7(111) 
     เห็นดว้ย 68.3 58.0 44.3 59.1 100.0 59.6(239) 
     ไม่เห็นดว้ยและ 
     ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

14.6 10.1 8.9 22.7 0.0 12.7(51) 

           รวม 100.0(161) 100.0(138) 100.0(79) 100.0(22) 100.0(1) 100.0(401) 

  =  32.022    df  =  12   p =  .001  G = -.26 
ความสุข(โดยสรุป)       
     มาก 33.5 28.1 30.1 50.0 0.0 31.7(132) 
     ปานกลาง 59.8 66.4 66.3 50.0 100.0 63.0(262) 
     นอ้ยและไม่มี 6.7 5.5 3.6 0.0 0.0 5.3(22) 
           รวม 100.0(164) 100.0(146) 100.0(83) 100.0(22) 100.0(1) 100.0(416) 

 
หมายเหตุ:    =  7.589    df  = 12    p = .816  G = .03 
 

4.2.1.9 หน้ีสิน กบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) 
ผลจากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีหน้ีสินมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 

35.7 มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีไม่มีหน้ีสินร้อยละ 4.8 ซ่ึงแตกต่างกนัร้อยละ 30.9 ความแตกต่าง
น้ีเม่ือทดสอบดว้ย   พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 แสดงว่าการมีหน้ีสิน มีผล 
มีอิทธิพล มีความสมัพนัธ์กบัความพอใจในชีวิตและมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า (G=.64) 

เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างการมีหน้ีสินกบัความสุขพบว่า ตาํรวจชั้นประทวนท่ี
ไม่มีหน้ีสินมีความสุขมากร้อยละ 48.1 มากวา่ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีหน้ีสินร้อยละ 26.3 ซ่ึงแตกต่าง
กนัร้อยละ 21.8 ความแตกต่างน้ีเม่ือทดสอบดว้ย   พบว่ามีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.000 แสดงว่าการมีหน้ีสิน มีผล มีอิทธิพล มีความสัมพนัธ์กบัความสุขและมีความสัมพนัธ์กนัใน
ระดบัตํ่า (G=.48) (ตารางท่ี 4.32) 
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ตารางที ่4.32  ร้อยละของความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามหน้ีสิน 
 
ความพอใจในชีวติและความสุข มี ไม่มี รวม 

ความพอใจในชีวติ    
      เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 35.7 4.8 27.7(111) 
     เห็นดว้ย 55.2 72.1 59.6(239) 
     ไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 9.1 23.1 12.7(51) 
           รวม 100.0(297) 100.0(104) 100.0(401) 

  =  44.189    df  =  3   p =  .000  G = .64 
ความสุข(โดยสรุป)    
      มาก 26.3 48.1 31.7(132) 
     ปานกลาง 66.7 51.9 63.0(262) 
     นอ้ยและไม่มี 7.0 0.0 5.3(22) 
           รวม 100.0(312) 100.0(104) 100.0(416) 

 

หมายเหตุ:    =  21.702    df = 3    p =  .000  G = .48 
 

4.2.1.10  ปัจจยัดา้นครอบครัวกบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) 
  ผลจากตารางท่ี 4.33 พบว่า ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นครอบครัว (โดยสรุป) 
ในระดบัมากมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 31.2 มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นครอบครัว 
(โดยสรุป) ในระดบัปานกลาง นอ้ย/นอ้ยท่ีสุด และมากท่ีสุด ซ่ึงมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 25.0, 
20.0 และ 17.9 ตามลาํดบั ซ่ึงเม่ือทดสอบดว้ย    พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .002 
แสดงว่าปัจจยัดา้นครอบครัว (โดยสรุป) มีผล มีอิทธิพล มีความสัมพนัธ์กบัความพอใจชีวิตและมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า (G=.30) 
  เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นครอบครัว(โดยสรุป)กบัความสุข พบว่า 
ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นครอบครัวในระดบัมากท่ีสุดมีความสุขในชีวิตมากร้อยละ 42.1 
มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นครอบครัว (โดยสรุป) ในระดบัปานกลางและระดบัมาก 
ซ่ึงมีความสุขในชีวิตร้อยละ 30.0 และ 29.3 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย    พบว่ามี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .000 แสดงว่าปัจจยัด้านครอบครัว (โดยสรุป) มีผล มีอิทธิพล มี
ความสมัพนัธ์กบัความสุขในชีวิตและมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า (G=.28) (ดูตารางท่ี 4.33) 
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ตารางที ่4.33  ร้อยละของความพอใจในชีวติและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามปัจจยัดา้น 
                       ครอบครัว  
 
ความพอใจในชีวติและความสุข มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย/น้อยทีสุ่ด รวม 

ความพอใจในชีวติ      
     เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 17.9 31.2 25.0 20.0 27.7(111) 
     เห็นดว้ย 58.9 58.9 68.8 80.0 59.6(329) 
     ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
อยา่งยิง่ 

23.2 9.8 6.3 0.0 12.7(51) 

           รวม 100.0(95) 100.0(285) 100.0(16) 100.0(5) 100.0(401) 

  =  26.481    df  =  9   p =  .002  G = .30 
ความสุข(โดยสรุป)      
     มาก 42.1 29.3 30.0 0.0 31.7(132) 
     ปานกลาง 53.7 66.7 50.0 71.4 63.0(262) 
     นอ้ยและไม่มี 4.2 4.1 20.0 28.6 5.3(22) 
           รวม 100.0(95) 100.0(294) 100.0(20) 100.0(7) 100.0(416) 

 

หมายเหตุ:    =  52.721    df = 9    p =  .000  G = .28 
 

4.2.1.11 ปัจจยัดา้นงาน กบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) 
  ผลจากตารางท่ี 4.34 พบว่า ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นงาน (โดยสรุป) ใน
ระดบันอ้ย/นอ้ยท่ีสุดมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 52.4 มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นงาน 
(โดยสรุป) ในระดบัมาก ปานกลาง และมากท่ีสุด ซ่ึงมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 28.0, 27.3 และ 9.4 
ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย      พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .030 แสดงว่าปัจจยั
ดา้นงาน (โดยสรุป) มีผล มีอิทธิพล มีความสัมพนัธ์กบัความพอใจในชีวิตและมีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัตํ่า (G=.28) 
  เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นงาน (โดยสรุป) กบัความสุข พบว่า ตาํรวจ
ชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นงาน(โดยสรุป) ในระดับมากท่ีสุดมีความสุขในชีวิตมากร้อยละ 50.0 
มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นงาน (โดยสรุป) ในระดบัมาก ปานกลาง และน้อย/น้อย
ท่ีสุด ซ่ึงมีความสุขในชีวิตร้อยละ 33.3, 20.0 และ 16.7 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย    
พบว่ามีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .005 แสดงว่าปัจจยัดา้นงาน (โดยสรุป) มีผล มีอิทธิพล มี
ความสมัพนัธ์กบัความสุขในชีวิตและมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า (G=.37) (ดูตารางท่ี 4.34) 
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ตารางที ่4.34  ร้อยละของความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามปัจจยัดา้นงาน  
 

ความพอใจในชีวติและความสุข มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง 
น้อย/น้อย
ทีสุ่ด 

รวม 

ความพอใจในชีวติ      
     เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 9.4 28.0 27.3 52.4 27.7(111) 
    เห็นดว้ย 62.5 59.7 65.5 38.1 59.6(329) 
    ไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

28.1 12.3 7.3 9.5 12.7(51) 

           รวม 100.0(32) 100.0(293) 100.0(55) 100.0(21) 100.0(401) 

  =  18.490    df  =  9   p =  .030  G = .28 
ความสุข(โดยสรุป)      
     มาก 50.0 33.3 20.0 16.7 31.7(132) 
     ปานกลาง 50.0 62.3 71.7 66.7 63.0(262) 
    นอ้ยและไม่มี 0.0 4.3 8.3 16.7 5.3(22) 
           รวม 100.0(32) 100.0(300) 100.0(60) 100.0(24) 100.0(416) 

 

หมายเหตุ:    =  23.385    df = 9    p =  .005  G = .37 
 

4.2.1.12  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ กบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) 
  ผลจากตารางท่ี 4.35 พบว่า ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (โดยสรุป) 
ในระดบันอ้ย/นอ้ยท่ีสุด มีความพอใจในชีวิตร้อยละ 42.9 มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ (โดยสรุป) ในระดบัปานกลาง มาก มากท่ีสุด ซ่ึงมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 22.5, 15.3 
และ 14.3 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย    พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 แสดง
ว่าปัจจยัด้านเศรษฐกิจ (โดยสรุป) มีผล มีอิทธิพล มีความสัมพนัธ์กับความพอใจในชีวิตและมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า (G=.36) 
  เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (โดยสรุป) กบัความสุข พบว่า 
ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (โดยสรุป) ในระดบัมากท่ีสุดมีความสุขในชีวิตมากร้อยละ 
42.9 มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (โดยสรุป) ในระดบัมาก ปานกลาง และ
นอ้ย/น้อยท่ีสุด ซ่ึงมีความสุขในชีวิตร้อยละ 40.3, 32.6 และ 23.7 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย  

  พบว่าไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ แสดงว่าปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ (โดยสรุป) ไม่มีผล ไม่มี
อิทธิพล ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความสุขในชีวิตและมีความสมัพนัธ์กนัตํ่า (G=.23) (ดูตารางท่ี 4.35) 
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ตารางที ่4.35  ร้อยละของความพอใจในชีวติและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามปัจจยัดา้น 
                      เศรษฐกิจ  
 
ความพอใจในชีวติและความสุข มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย/น้อยทีสุ่ด รวม 

ความพอใจในชีวติ      
     เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 14.3 15.3 22.5 42.9 27.7(111) 
    เห็นดว้ย 57.1 69.5 62.8 49. 59.6(329) 
    ไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย
อยา่งยิง่ 

28.6 15.2 14.7 8.2 12.7(51) 

           รวม 100.0(7) 100.0(118) 100.0(129) 100.0(147) 100.0(401) 

  =  32.521    df  =  9   p =  .000  G = .36 
ความสุข(โดยสรุป)      
     มาก 42.9 40.3 32.6 23.7 31.7(132) 
     ปานกลาง 57.1 56.3 60.9 70.4 63.0(262) 
    นอ้ยและไม่มี 0.0 3.4 6.5 5.9(152) 5.3(22) 
           รวม 100.0(7) 100.0(119) 100.0(138) 100.0(152) 100.0(416) 

 
หมายเหตุ:    =  13.674    df = 9    p =  .134   G = .23 

 
4.2.1.13  ปัจจยัดา้นสุขภาพ กบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) 

  ผลจากตารางท่ี 4.36 พบว่า ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นสุขภาพ (โดยสรุป) 
ในระดบัมากมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 32.0 มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีปัจจยัดา้นสุขภาพ (โดย
สรุป) ในระดบัปานกลาง นอ้ย/นอ้ยท่ีสุด และมากท่ีสุด ซ่ึงมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 24.2, 16.1 
และ 9.1 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย    พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 แสดงว่า
ปัจจัยด้านสุขภาพ  (โดยสรุป)  มีผล  มีอิทธิผล  มีความสัมพันธ์กับความพอในชีวิตและมี
ความสมัพนัธ์ตรงกนัขา้มในระดบัตํ่า (G=-.08) 
  ขณะเดียวกนัเม่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสุขภาพ (โดยสรุป) กบัความสุข 
พบว่า ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นสุขภาพ (โดยสรุป) มากท่ีสุดมีความสุขในชีวิตมากร้อยละ 
59.1 มากกวา่ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นสุขภาพ (โดยสรุป) ในระดบัมาก นอ้ย/นอ้ยท่ีสุด และ
ระดบัปานกลาง ซ่ึงมีความสุขในชีวิตร้อยละ 33.3, 27.3 และ 23.4 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย  

  พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 แสดงว่าปัจจยัดา้นสุขภาพ (โดยสรุป) มีผล มี
อิทธิพล มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในชีวิตและมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า (G=.28) (ดูตารางท่ี 
4.36) 
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ตารางที ่4.36  ร้อยละของความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามปัจจยัดา้นสุขภาพ 
 
ความพอใจในชีวติและความสุข มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย/น้อยทีสุ่ด รวม 

ความพอใจในชีวติ      
     เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 9.1 32.0 24.2 16.1 27.7(111) 
     เห็นดว้ย 63.6 58.2 65.7 51.6 59.6(329) 
     ไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 27.3 9.8 10.1 32.3 12.7(51) 
           รวม 100.0(22) 100.0(244) 100.0(99) 100.0(36) 100.0(401) 

  =  49.456    df  =  12   p =  .000  G = -.08 
ความสุข(โดยสรุป)      
     มาก 59.1 33.3 23.4 27.3 31.7(132) 
     ปานกลาง 36.4 63.9 69.2 54.5 63.0(262) 
     นอ้ยและไม่มี 4.5 2.8 7.5 18.2 5.3(22) 
           รวม 100.0(22) 100.0(249) 100.0(107) 100.0(38) 100.0(416) 

 
หมายเหตุ:    =  42.377    df =  12    p =  .000  G = .28 

 
4.2.1.14 ปัจจยัดา้นการเห็นคุณค่าตนเอง กบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดย

สรุป) 
  ผลจากตารางท่ี 4.37 พบว่า ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นการเห็นคุณค่าของ
ตวัเอง (โดยสรุป) ในระดบัมากมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 37.6 มากกวา่ตาํรวจชั้นประทวนท่ีปัจจยั
ดา้นสุขภาพ (โดยสรุป) ในระดบัมากท่ีสุด น้อย/น้อยท่ีสุดและปานกลาง ซ่ึงมีความพอใจในชีวิต
ร้อยละ 20.8, 14.3 และ 11.1 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย    พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .000 แสดงว่าปัจจยัดา้นการเห็นคุณค่าของตวัเอง (โดยสรุป) มีผล มีอิทธิพล มีความสัมพนัธ์
กบัความพอใจในชีวิตและมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า (G=.25) 
  เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการเห็นคุณค่าของตวัเอง (โดยสรุป) กบั
ความสุข พบว่า ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง (โดยสรุป) ในระดบัปาน
กลางมีความสุขในชีวิตมากร้อยละ 50.0 มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีปัจจยัดา้นการเห็นคุณค่า
ตวัเอง (โดยสรุป) ในระดบัมากท่ีสุด มาก และน้อย/น้อยท่ีสุด ซ่ึงมีความสุขในชีวิตร้อยละ 37.5, 
24.3 และ 22.2 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย    พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 
แสดงว่าปัจจยัดา้นการเห็นคุณค่าของตวัเอง (โดยสรุป) มีผล มีอิทธิพล มีความสัมพนัธ์กบัความสุข
ในชีวิตและมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า (G=.48) (ดูตารางท่ี 4.37) 
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ตารางที ่4.37  ร้อยละของความพอใจในชีวติและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามการเห็นคุณค่า 
                       ตวัเอง 
 
ความพอใจในชีวติและความสุข มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย/น้อยทีสุ่ด รวม 

ความพอใจในชีวติ      
     เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 20.8 37.6 11.1 14.3 27.7(111) 
     เห็นดว้ย 63.2 55.5 55.6 57.1 59.6(329) 
     ไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 16.1 6.9 33.3 28.6 12.7(51) 
           รวม 100.0(212) 100.0(173) 100.0(9) 100.0(7) 100.0(401) 

  =  32.857    df  =  9   p =  .000  G = .25 
ความสุข(โดยสรุป)      
     มาก 37.5 24.3 50.0 22.2 31.7(132) 
     ปานกลาง 58.8 70.2 40.0 44.4 63.0(262) 
     นอ้ยและไม่มี 3.7 5.5 10. 33.3 5.3(22) 
           รวม 100.0(216) 100.0(181) 100.0(10) 100.0(9) 100.0(416) 

 
หมายเหตุ:    =  21.702    df = 3    p =  .000  G = .48 
 

4.2.1.15  ปัจจยัดา้นศาสนา กบัความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) 
  ผลจากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นศาสนา (โดยสรุป) ใน
ระดบัน้อย/น้อยท่ีสุดมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 66.7 มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีปัจจยัดา้น
ศาสนา (โดยสรุป) ในระดบัปานกลาง มาก และมากท่ีสุด ซึงมีความพอใจในชีวิตร้อยละ 33.3, 29.4 
และ 18.2 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย    พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 แสดง
วา่ปัจจยัดา้นศาสนา มีผล มีอิทธิพล มีความสมัพนัธ์กบัความพอใจในชีวิตและมีความสมัพนัธ์กนัใน
ระดบัตํ่า (G=.31) 
  เม่ือหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านศาสนา (โดยสรุป) กับความสุข พบว่า 
ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นศาสนา (โดยสรุป) ในระดบัมากท่ีสุดมีความสุขในชีวิตมากร้อยละ 
48.2 มากกว่าตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีปัจจยัดา้นศาสนา (โดยสรุป) ในระดบัมาก นอ้ย/นอ้ยท่ีสุด และ
ปานกลาง ซ่ึงมีความความสุขในชีวิตร้อยละ 28.1, 25.0 และ 16.7 ตามลาํดบั เม่ือทดสอบดว้ย  

  พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 แสดงว่าปัจจยัดา้นศาสนา (โดยสรุป) มีผล มี
อิทธิพล มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในชีวิตและมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า (G=.48) (ดูตารางท่ี 
4.38) 
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ตารางที ่4.38  ร้อยละของความพอใจในชีวิตและความสุข (โดยสรุป) จาํแนกตามปัจจยัดา้นศาสนา 
 
ความพอใจในชีวติและความสุข มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย/น้อยทีสุ่ด รวม 

ความพอใจในชีวติ      
     เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 18.2 29.4 33.3 66.7 27.7(111) 
     เห็นดว้ย 55.8 61.5 50.0 0.0 59.6(239) 
     ไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 26.0 9.0 16.7 33.3 12.7(51) 
           รวม 100.0(77) 100.0(309) 100.0(12) 100.0(3) 100.0(401) 

  =  46.581    df  =  9   p =  .000  G = .31 
 
ความสุข(โดยสรุป) 

     

     มาก 48.2 28.1 16.7 25.0 31.7(132) 
     ปานกลาง 44.6 67.8 66.7 50.0 63.0(262) 
     นอ้ยและไม่มี 7.2 4.1 6.7 25.0 5.3(22) 
           รวม 100.0(83) 100.0(317) 100.0(12) 100.0(4) 100.0(416) 

 

หมายเหตุ:    =  21.702    df = 3    p =  .000  G = .48 
 

4.3  ปัจจยัทีม่ีผลต่อความสุขพจิารณาตามลาํดบัความสําคญั: การวเิคราะห์มากกว่า  
       2 ตวัแปร 

 
การวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ 3 ท่ีว่า “ตอ้งการทราบว่า

ปัจจยัหรือตวัแปรใดมีความสัมพนัธ์ มีผล มีอิทธิพลต่อความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวน
ในตาํรวจภูธรภาค 1 มากท่ีสุด รองลงมา จนถึงไม่มีความสัมพนัธ์เลย” สถิติท่ีใชคื้อ Multiple 
Regression ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 ปัจจยัท่ีนาํมาวิเคราะห์ไดแ้ก่ครอบครัว งาน 
เศรษฐกิจ สุขภาพ การเห็นคุณค่าในตนเอง และศาสนา 

 จากตารางท่ี 4.39 เม่ือวดัดว้ยค่าของสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุ () พบว่าปัจจยัท่ีอธิบาย
ความสุขขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 ไดดี้ท่ีสุดและมีผลทางบวกเรียง
ตามลาํดบัความสาํคญัคือ ศาสนา สุขภาพ ครอบครัว เศรษฐกิจ การงาน การเห็นคุณค่าในตนเอง ซ่ึง
มีค่า Beta .152, .134, .120, .118, .097 และ .068 ตามลาํดบั ตวัแปรอิสระทั้งหมดอธิบายความสุข
ประมาณร้อยละ 35.0 (r2) (ดงัตารางท่ี 4.39) 
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ตารางที ่4.39  ปัจจยัท่ีผลต่อความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 
 
ปัจจัย (b) () t p 

ดา้นครอบครัว 
ดา้นงาน 
ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นสุขภาพ 
ดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง 
ดา้นศาสนา 

.119 

.084 

.078 

.100 

.059 

.174 

.120 

.097 

.118 

.134 

.068 

.152 

2.429 
1.898  
 2.489 
 2.800 
1.376 
3.235 

.016 

.058 

.013 

.005 

.170 

.001 
 
หมายเหตุ:  r2 = .346 
 
 
 
 
 

          



 
บทที ่5 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุป 
  

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 น้ีมี
วตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนใน
ตาํรวจภูธรภาค 1 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวน
ในตาํรวจภูธรภาค 1 3) เพื่อศึกษาว่าปัจจยัใดหรือตวัแปรใดท่ีมีความสัมพนัธ์หรือมีผลต่อความสุข
ของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 มากท่ีสุด และรองลงมา การวิจยัไดใ้ชก้าร
สาํรวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง (Survey Research) โดยการสุ่มตวัอยา่งอาศยัความน่าจะเป็นจะเป็นหลาย
ขั้นตอนและเลือกตวัอยา่งมาจาํนวน 400 นาย ซ่ึงเป็นตาํรวจชั้นประทวนท่ีทาํงานอยูใ่นตาํรวจภูธร
ภาค 1 ไดท้าํการเก็บขอ้มูลระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2554  สาํหรับการใชส้ถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ความแตกต่างของร้อยละ 2-test Gamma Correlation และ 
Multiple Regression การวิจยัน้ีมีกรอบแนวคิดท่ีมีตวัแปรอิสระ 7 ตวั นัน่คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั
ครอบครัว ปัจจยังาน ปัจจยัเศรษฐกิจ ปัจจยัสุขภาพ ปัจจยัการเห็นคุณค่าของตวัเอง และปัจจัย
ศาสนา ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัควาสุข 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นชายร้อยละ 82.9 อายโุดยเฉล่ียเท่ากบั 35.7 
ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 72.1 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 52.6 มีชั้นยศดาบตาํรวจ ร้อย
ละ 48.6 มีหนา้ท่ีงานป้องกนัและปราบปราม ร้อยละ 40.1 มีเงินเดือนระหว่าง 16,001-20,000 บาท 
ร้อยละ 25.7 มีเงินเดือนประจาํตาํแหน่ง 3,000 บาท ร้อยละ 98.6 มีระยะเวลารับราชการระหว่าง 10-
19 ปี ร้อยละ 38.0 และมีหน้ีสินในปัจจยัร้อยละ 75.0 มีความพอใจในสภาพครอบครัว ร้อยละ 93.5 
พอใจในงานท่ีทาํร้อยละ 79.8 ขณะเดียวกนักลุ่มตวัอยา่งมีความพอใจมากและพอใจในสถาภาพทาง
เศรษฐกิจเพียงร้อยละ 30.3 พอใจในสุขภาพ ร้อยละ 65.2 การเห็นคุณค่าของตนเองอยูใ่นระดบัมาก
ร้อยละ 51.9 และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความเคร่งในศาสนาระดบัปานกลาง ร้อยละ 76.2 เม่ือ
สอบถามถึงระดบัความสุขกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ท่ีเป็นขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนตอบว่ามี
ความสุขในระดบัปานกลาง ร้อยละ 63.0 
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ในการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 16 ตวั คือ 1) เพศ 2) อาย ุ3) ระดบั
การศึกษา 4) สถานภาพสมรส 5) ชั้นยศ 6) หนา้ท่ี 7) เงินเดือน 8) เงินประจาํตาํแหน่ง 9) ระยะเวลา
รับราชการ 10) หน้ีสินปัจจุบนั 11) ความพอใจในครอบครัว 12) ความพอใจในงาน 13) ความพอใจ
ในสภาพทางเศรษฐกิจ 14) ความพอใจในสุขภาพ 15) การเห็นคุณค่าของตวัเอง และ16.ความเคร่ง
ในศาสนา กบัตวัแปรตามคือความสุข ซ่ึงจะแทนดว้ย 2 คาํถาม คือ คาํถามทางออ้ม ในประเด็นท่ีว่า 
“ท่านพอใจในชีวิต” แต่ไดร้วมคาํถาม “ไม่เห็นดว้ย” เขา้กบั “ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง” เพื่อความ
เหมาะสมในการวิเคราะห์ และอีกคาํถามทางตรงท่ีถามว่า “โดยสรุป ทุกวนัน้ีท่านคิดว่าท่านมี
ความสุขมากนอ้ยเพียงใด” แต่ไดร้วมเอาคาํตอบ “ไม่มี” เขา้กบัคาํตอบ “นอ้ย” ผลจากการวิเคราะห์
พอจะสรุปไดว้่า มีตวัแปรอิสระจาํนวน 9 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพอใจในชีวิตและความสุข
โดยสรุป เช่น ตาํรวจชั้นประทวนท่ีมีสุขภาพดีกว่ามีความสุขในชีวิตมากกว่า เป็นความสัมพนัธ์ท่ี
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือทดสอบดว้ย 2-test พบว่ามีนยัสาํคญัทางสถิติ สาํหรับการวดัตวั
แปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ระดบัสูงกบัความพอใจในชีวิตและความสุข เม่ือวดัดว้ย G มากกว่า .50 
ไดแ้ก่  เงินประจาํตาํแหน่ง (.61) และหน้ีสิน (.64) 

เม่ือวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์หรือผลกระทบของตัวแปรอิสระหรือปัจจัย 6 คือ ด้าน
ครอบครัว ดา้นงาน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพ ดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง และดา้นศาสนา โดยใช้
สถิติ Multiple Regression ผลปรากฏว่า ปัจจยัดา้นศาสนามีความสัมพนัธ์กบัความสุขมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นการงาน และ
ปัจจยัดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง ตามลาํดบั ซ่ึงปัจจยัหรือตวัแปรอิสระทั้ง 6 ตวั สามารถอธิบาย
ความแตกต่างในตวัแปรตามไดถึ้งร้อยละ 35.0 (r2 = .346) 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ  
 
จากการวิจยัเร่ือง ความสุขของตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 ผูว้ิจยัไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะ 2 ประการ คือ ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั และขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ัง
ต่อไป 

 
5.2.1  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 จากการทบทวนวรรณกรรม และผลของการวิจยัผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะจากการวิจยัเร่ือง
ความสุขของตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 คร้ังน้ีท่ีจะสามารถนาํไปเป็นแนวทางการเพ่ิม
ระดบัความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 ได ้โดยจะเสนอขอ้เสนอแนะ
ตวัแปรหรือปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีผูศึ้กษาไดศึ้กษามาแยกออกเป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
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1)  ดา้นครอบครัว  ควรเอาใจใส่บุคคลในครอบครัวของตนเองให้มากกว่าน้ี หา
โอกาสพกัผ่อน ทาํกิจกรรมกบัครอบครัวของตนและส่งเสริมแนะนาํบุคคลในครอบครัวดว้ยการ
เสริมกาํลงัใจและแรงใจใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง ตาํรวจภูธรภาคเองควรจดัให้มีการพกัผอ่น
แบบทั้งครอบครัวให้กบัขา้ราชการในสังกดัเพื่อเช่ือมสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างครอบครัวตาํรวจ
ดว้ยกนั 

2)  ดา้นงาน  การทาํงานราชการตาํรวจเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติเป็นอาชีพท่ีเสียสละ
อยา่งมากต่อสังคม ผูป้ฎิบติัตอ้งมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและจิตสาํนึก หมัน่ศึกษาขอ้กฎหมาย
และระเบียบวิธีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนและหนา้ท่ี โดยการอบรมเพ่ิมเติมและเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 

3)  ด้านเศรษฐกิจ  ควรศึกษาเร่ืองการจัดการทรัพย์สินและการลงทุนท่ีจะ
ก่อให้เกิดรายไดเ้ท่าท่ีจะไม่กระทบต่องานประจาํของตนเอง ไม่ใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่ายในส่ิงท่ีไม่จาํเป็น 
การจดัทาํบญัชีรายรับรายจ่าย ในส่วนตาํรวจภูธรภาคเองควรจดัให้มีการสัมมนาอบรมเร่ืองการเงิน 
การออ้มเงินตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและการจดัอบรมในเร่ืองการเตรียมตวัสู่วยัเกษียนอย่างมี
ความสุข 

4)  ดา้นสุขภาพ  แมจ้ะเป็นตาํรวจท่ีประชาชนมองว่าเขม้แข็ง แต่บางคร้ังก็มีการ
ละเลยเร่ืองสุขภาพเน่ืองจากการทาํงานไม่เป็นเวลา ทาํให้มีผลเสียต่อสุขภาพได ้ตาํรวจภูธรภาคจึง
ควรมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายอยูเ่สมอ เพื่อให้มีความพร้อมทางร่างกายในการปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งสมบูรณ์ 

5)  ด้านเห็นคุณค่าในตนเอง  การปฏิบัติหน้าท่ีต้องพบเจอทั้ งส่ิงท่ีดีและไม่ดี 
บางคร้ังอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ ควรหมั่นตรวจสอบว่าส่ิงท่ีได้กระทําไปนั้ นถูกต้องตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์รหรือไม่ โดยยึดหลกัของเกียรติและศกัด์ิศรีของขา้ราชการตาํรวจตามอุดม
คติของตาํรวจขอ้ท่ี 6 วา่ “มุ่งบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อประชาชน” 

6)  ด้านศาสนา ตาํรวจภูธรภาคแต่ละภาคควรจดัให้มีการอบรมด้านคุณธรรม
ศีลธรรมเพิ่มเติม เพราะอาชีพตาํรวจคลุกคลีอยู่ระหว่างคนดีกบัคนไม่ดี เพื่อเป็นการทาํความเขา้ใจ
ในหลกัศาสนาให้ดีข้ึนควรจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นศาสนา เช่น การจดัทาํบุญใส่บาตรทุกวนัพระ
และการสดับฟังธรรมเทศนาเน่ืองในโอกาสสําคญั ๆ โดยอาจอาราธนาพระคุณเจ้าท่ีมีความรู้
ความสามารถมาบรรยายธรรมะเป็นตน้ 

 
5.2.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1)  ควรทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองความสุขกบัขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนใน
ตาํรวจภูธรภาคอ่ืนๆ 
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2)  ควรนาํปัจจยัท่ีผูว้ิจยัศึกษามา ไปใชก้บัตาํรวจภูธรภาคอ่ืนๆ หรือการวิจยั
ความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นประทวนกบัความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้นสัญญาบตัร เพื่อจะ
ไดท้ราบวา่ปัจจยัเหล่านั้นมีผลต่อความสุขแตกต่างกนัหรือไม่ เพียงไร 

3)  ควรนาํปัจจยัอ่ืนๆ มาศึกษาประกอบเพิ่มเติมดว้ย เช่น ฐานะทางครอบครัวก่อน
เขา้มารับขา้ราชการตาํรวจ และสถานะของคู่ครอง เป็นตน้ 
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ภาคผนวก  

 

แบบสอบถามเร่ืองความสุข ของข้าราชการตาํรวจช้ันประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 
 
เรียน  ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนั

บณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาระดบัความสุขของขา้ราชการตาํรวจชั้น
ประทวนในตาํรวจภูธรภาค 1 ดงันั้น จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการกรอกแบบสอบถามให้
ครบทุกข้อตามความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่าน  ข้อมูลท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามน้ีจะใชป้ระโยชน์เพื่อการวิจยัเท่านั้น และถือเป็นความลบั ไม่มีผลกระทบต่อตวัท่าน
แต่อยา่งใด  

ทั้ งน้ี ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี. 
        ดว้ยความนบัถือ 
           ส.ต.ท.บุญทนั  พนัธ์จนัทร์ 
      โทร. 084-5678184, 086-5230705 
 
 
คาํช้ีแจง: กรุณาเติมคาํลงในช่องว่าง..........หรือทาํเคร่ืองหมาย    √     ลงใน          ตามความเป็นจริง 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.  เพศ              ชาย        หญิง 
2. อาย ุ(เตม็) ................ ปี 
3. การศึกษา             ตํ่ากวา่ปริญญาตรี        ปริญญาตรี     

           สูงกวา่ปริญญาตรี 
4. สถานภาพสมรส            โสด         สมรส         หมา้ย/หยา่ร้าง 
5. ชั้นยศสูงสุด                             ดาบตาํรวจ        จ่าสิบตาํรวจ         สิบตาํรวจเอก 
               สิบตาํรวจโท         สิบตาํรวจตรี 
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6. หนา้ท่ี                                  งานป้องกนัปราบปราม               งานสืบสวน                   งานจราจร       
                                                งานธุรการ/อาํนวยการ                 งานสอบสวน 
7.  เงินเดือน................................................บาท/เดือน 
8.  เงินประจาํตาํแหน่ง................................บาท/เดือน 
9.  ระยะเวลารับราชการ.................... ปี 
10. หน้ีสินในปัจจุปัน                    ไม่มี               มีประมาณ...................................บาท 
 
ส่วนที ่2  ปัจจัยด้านครอบครัว 

17. โดยสรุป ท่านคิดวา่ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวของท่านอบอุ่นมากนอ้ยเพียงใด 
            มากท่ีสุด                   มาก                         ปานกลาง               นอ้ย                     นอ้ยท่ีสุด 
18. ถา้จะใหค้ะแนนครอบครัวของท่าน ระหวา่ง 0-10 ท่านจะใหค้ะแนนเท่าใด...................คะแนน 
 
สวนที ่3  ปัจจัยด้านงาน 
 

ข้อคาํถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

11. ขา้พเจา้มีเวลาใหก้บัครอบครัวเม่ือวา่ง
จากการทาํงาน 

     

12. ขา้พเจา้มีเวลาสังสรรคก์บัญาติพ่ีนอ้ง 
หรือเพ่ือนในโอกาสสาํคญั  เช่น วนัเกิด ปี
ใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ 

     

13. ขา้พเจา้ใส่ใจความเป็นอยูข่องคนใน
ครอบครัว 

     

14. ขา้พเจา้มีครอบครัวท่ีอบอุ่น      
15. ขา้พเจา้ใส่ใจกิจกรรมของคนใน
ครอบครัว 

     

16. ครอบครัวของขา้พเจา้มีความสัมพนัธ์ท่ีดี      

ข้อคาํถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

19. ขา้พเจา้คิดวา่ควรท่ีจะมีอาชีพเสริม
นอกจากการทาํงานตาํรวจ 

     

20. เพ่ือนร่วมงานส่วนใหญ่เป็นมิตรท่ีดีต่อ
ขา้พเจา้ 
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30. โดยสรุป ท่านพอใจในงานท่ีทาํอยูทุ่กวนัน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
            มากท่ีสุด                    มาก                        ปานกลาง               นอ้ย                     นอ้ยท่ีสุด 
31. ถา้จะใหค้ะแนนปัจจยัดา้นงานของท่าน ระหวา่ง 0-10 ท่านจะใหค้ะแนนเท่าใด...................
คะแนน 
ส่วนที ่4 ปัจจัยด้านเศรษฐกจิ 

ข้อคาํถาม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
21. ขา้พเจา้สามารถทาํหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

22. ในการทาํงาน ขา้พเจา้ไดแ้สดงความ
คิดเห็นไดต้ามตอ้งการและอิสระ 

     

23. ขา้พเจา้พอใจกบัสวสัดิการท่ีทางการจดั
ใหเ้ช่นท่ีอยู ่เบ้ียเล้ียง พาหนะ 

     

24. ขา้พเจา้พอใจในสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ี
ไดรั้บ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร 

     

25. ขา้พเจา้พอใจในการช่วยเหลือจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเม่ือประสบความยากลาํบาก 
เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการเงิน การ
ทาํงาน อ่ืนๆ 

     

26. ขา้พเจา้พอใจจาํนวนวนัท่ีสามารถลาพกั
และลากิจได ้

     

27. ผูบ้งัคบับญัชาของขา้พเจา้เปิดโอกาสให้
ทาํงานและแกปั้ญหาอยา่งอิสระ 

     

28.  ผูบ้งัคบับญัชาของขา้พเจา้ใหค้วามเป็น
ธรรมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

29. ขา้พเจา้ภมิูใจในอาชีพตาํรวจของขา้พเจา้      

ข้อคาํถาม 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

32. ภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั  มี
ผลกระทบต่อท่านและครอบครัว 

     

33. ท่านมีเงินออมไวใ้ชจ่้ายในอนาคต      
34. เงินเดือนของท่านพอเพียงกบัค่าใชจ่้ายใน
ปัจจุบนั 

     

35. ท่านเห็นควรเพ่ิมอตัราเงินเดือนให้
เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในปัจจุบนั 
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36. โดยสรุป ท่านพอใจในสถานภาพทางเศรษฐกิจมากนอ้ยเพยีงใด 
            มากท่ีสุด                   มาก                         ปานกลาง               นอ้ย                    นอ้ยท่ีสุด 
37. ถา้จะใหค้ะแนนปัจจยัดา้นเศรษฐกิจของท่าน ระหวา่ง 0-10 ท่านจะใหค้ะแนนเท่าใด...................
คะแนน 
 
ส่วนที ่5 ปัจจัยด้านสุขภาพ 
38.  ท่านมีโรคประจาํตวัหรือไม่          มีระบุ__________________        ไม่มี ________________ 
39.  (ถา้มี)   ท่านคิดวา่เป็นเร่ืองร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัหรือไม่เพียงใด 
             ไม่           มีผลกระทบ              ร้ายแรง         ไม่มีโรคฯ                       ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 
40.  ท่านนอนหลบัสนิทเป็นปกติหรือไม่ 
  ไม่เคยเลย                       เป็นคร้ังคราว               เป็นบ่อย ๆ         เป็นประจาํ 
41.  ท่านรู้สึกหงุดหงิด รําคาญใจเป็นประจาํหรือไม่ 
  ไม่เคยเลย             เป็นคร้ังคราว  เป็นบ่อย ๆ         เป็นประจาํ 
42.  ท่านทอ้งผกูหรือทอ้งเสียเป็นประจาํหรือไม่ 
  ไม่เคยเลย                      เป็นคร้ังคราว  เป็นบ่อย ๆ         เป็นประจาํ 
43.  ท่านออกกาํลงักายอยา่งจริงจงัสปัดาห์ละก่ีวนั   
              ไม่ไดอ้อกกาํลงักายเลย                ไม่เกิน 2 วนั                  3 วนัข้ึนไป 
44.  ท่านเหน็ดเหน่ือยจากการทาํงานมากกวา่ปกติเป็นประจาํหรือไม่ 
  ไม่เคยเลย                       เป็นคร้ังคราว              เป็นบ่อย ๆ          เป็นประจาํ 
45.  ท่านมึนงงหรือเวยีนศีรษะเป็นประจาํหรือไม่ 
   ไม่เคยเลย                       เป็นคร้ังคราว              เป็นบ่อย ๆ                    เป็นประจาํ 
46.  ท่านรู้สึกเป็นกงัวลเวลาออกไปปฏิบติังานท่ีเส่ียงต่ออนัตรายหรือไม่ 
   ไม่เลย        เป็นกงัวลเลก็นอ้ย      เป็นกงัวลพอสมควร                
    เป็นกงัวลมาก                ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 
47.  โดยสรุป ท่านพอใจในสุขภาพของท่านมากนอ้ยเพยีงใด 
   มากท่ีสุด         มาก               ปานกลาง     นอ้ย                   นอ้ยท่ีสุด 
48. ถา้จะใหค้ะแนนดา้นสุขภาพของท่าน ระหวา่ง 0-10 ท่านจะใหค้ะแนนเท่าใด..................คะแนน 
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ส่วนที ่6  การเห็นคุณค่าในตนเอง 
49. ท่านรู้สึกวา่คนในครอบครัวและคนท่ีใกลชิ้ดท่าน เช่ือฟังความคิดเห็นของท่านมากนอ้ยเพียงใด 
            ไม่เลย                     นอ้ย             ปานกลาง               มาก                 ไม่ทราบ /ไม่แน่ใจ 
50.  เม่ือท่านทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงผดิพลาด ท่านยอมรับผลการกระทาํของตวัท่านไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
            ไม่ยอมรับ       นอ้ย                ปานกลาง               ยอมรับ              ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 
51.  ท่านมีความมัน่ใจในการตดัสินใจและการกระทาํของตนเองมากนอ้ยเพียงใด      
            ไม่เลย                     นอ้ย              ปานกลาง               มาก                 ไม่ทราบ /ไม่แน่ใจ 
52. ท่านสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 
            ไม่เลย                     นอ้ย              ปานกลาง               มาก                 ไม่ทราบ /ไม่แน่ใจ 
53. ท่านคิดวา่ตนเองเป็นท่ียอมรับและไดรั้บความช่ืนชมจากสงัคมรอบขา้งมากนอ้ยเพียงใด 
            ไม่เลย                     นอ้ย              ปานกลาง               มาก                 ไม่ทราบ /ไม่แน่ใจ 
54.ท่านเคยไดรั้บรางวลัอนัเน่ืองมาจากความสามารถของตนเองหรือไม่ 
             ไม่เคย                        เคย 1 คร้ัง               เคย 2 คร้ัง                เคยมากกวา่ 2 คร้ัง 
55.โดยสรุป ท่านพอใจในคุณค่าของตนเองมากนอ้ยเพียงใด 
             มากท่ีสุด                    มาก                         ปานกลาง                นอ้ย                       นอ้ยท่ีสุด 
56. ถา้จะใหค้ะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองของท่าน ระหวา่ง 0-10 ท่านจะใหค้ะแนนเท่าใด............
คะแนน 
 
ส่วนที ่7 ปัจจัยด้านศาสนา 
57.  ท่านสวดมนต ์ไหวพ้ระ ใส่บาตร หรือทาํพิธีทางศาสนาของท่านบ่อยเพียงใด 
           ไม่เคยสวด                   สวด _____ คร้ัง/วนั/สปัดาห์ 
58.  ท่านอ่านหนงัสือธรรม หรือฟังธรรมมากนอ้ยเพียงใด 
           ไม่ไดศึ้กษาเลย             นอ้ย                        ปานกลาง                  มาก                 ไม่ทราบ /ไม่
แน่ใจ 
59.  ท่านนาํหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาขอ้ใดไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั   
       ระบุ____________________              ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 
60.  ท่านคิดวา่ความสามคัคีจะทาํใหส้งัคมมีความสงบสุขไดม้ากนอ้ยหรือไม่ เพียงใด 
            ไม่ได ้                         นอ้ย              ปานกลาง              มาก                   ไม่ทราบ /ไม่แน่ใจ 
61.  ท่านคิดวา่ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนัจะทาํใหส้งัคมมีความสุขมากนอ้ยหรือไม่ เพียงใด 
            ไม่ได ้                         นอ้ย              ปานกลาง              มาก                    ไม่ทราบ /ไม่แน่ใจ 
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62.  ท่านคิดวา่การทาํบุญ การบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์น และการบาํเพญ็ประโยชน์ เพือ่การกศุล
สาํคญัต่อ       ชีวิตของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

           ไม่เลย                   นอ้ย                     ปานกลาง               มาก                     ไม่ทราบ /ไม่แน่ใจ 
63.  โดยสรุป ท่านคิดวา่ ท่านดาํเนินชีวิตตามหลกัศาสนามากนอ้ยเพียงใด 
            มากท่ีสุด              มาก                      ปานกลาง              นอ้ย                      นอ้ยท่ีสุด 
64.ถา้จะใหค้ะแนนความเคร่งศาสนา ระหวา่ง 0-10 ท่านจะใหค้ะแนนเท่าใด...................คะแนน 
 
ส่วนที ่8 ปัจจัยด้านความสุข 

72.  ขา้พเจา้มีใจสงบมัน่คงกบัส่ิงท่ีคิดและทาํอยูทุ่กวนัน้ี มากนอ้ยเพียงใด 
          ไม่เลย               นอ้ย                 ปานกลาง               มาก                 ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 
73. โดยสรุป ท่านคิดวา่มีความสุขมากนอ้ย เพยีงใด 
          มากท่ีสุด      มาก                     ปานกลาง               นอ้ย                 นอ้ยท่ีสุด 
74. ในระยะ 2 -3 ปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั คิดวา่มีความสุขเพิ่มข้ึนหรือลดลงมากนอ้ย เพียงใด 
           นอ้ยลง   เท่า ๆ เดิม        มากข้ึน     ไม่แน่ใจ/ไม่ทราบ 
75. ถา้ใหค้ะแนน 0-10 จะใหค้ะแนนความสุขของท่านเท่าใด ____________คะแนน 
 

ข้อคาํถาม 
เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

ไม่แน่ใจ 

65. แทบทุกมุมมอง ชีวิตของขา้พเจา้
เกือบจะถึงระดบัท่ีตอ้งการ 

     

66. สภาพชีวิตของขา้พเจา้ในตอนน้ี
เรียกไดว้า่ยอดเยีย่ม 

     

67. ขา้พเจา้พอใจในชีวติ      
68. จนถึงจุดน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บส่ิง 
สาํคญั ๆ ตามท่ีตอ้งการ 

     

69. ถา้เร่ิมตน้ชีวิตใหม่ได ้ขา้พเจา้
แทบจะไม่อยากเปล่ียนแปลงอะไรเลย 

     

70. ทุกวนัน้ีขา้พเจา้รู้สึกร่าเริง มี
ชีวิตชีวาและมีพลงั 

     

71. ชีวิตของขา้พเจา้มีความสงบ
ภายในใจและความผาสุก 
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