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การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)  ระดบัความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี       

2) ผลกระทบของปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัดา้นสังคมต่อ
ความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 3) บทบาทของความเช่ือในศาสนาในการเป็นตวัแปรก ากบั 
ระหวา่งปัจจยัดา้นงานกบัความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี โดยใชแ้บบสอบถามในการส ารวจ
กลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในประเทศไทยจ านวน 420 ชุด ไดรั้บการตอบกลบัจ านวน 401 
ชุด และน ามาวเิคราะห์ดว้ยสถิตพรรณนาและสถิติอนุมานรวมทั้งการถดถอยแบบล าดบัชั้น 

ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีระดับค่าเฉล่ียความสุข 7.149 (จากมาตรวดั       
0-10) และจากการวเิคราะห์การถดถอยแบบล าดบัชั้นพบวา่ ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ 
ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัความเช่ือในศาสนาส่งผลกระทบต่อความสุขอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  
และปัจจยัดา้นสังคมส่งผลกระทบต่อความสุขอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยปัจจยัดา้นงาน
เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสุขมากท่ีสุด และปัจจยัทั้งห้าสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีได ้34.10 % (r2 = .341) นอกจากน้ี ความเช่ือในศาสนาแสดง
บทบาทการเป็นตวัแปรก ากบั (Moderator) ทางลบระหวา่งปัจจยัดา้นงานกบัความสุขของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี นัน่คือลดผลกระทบระหวา่งปัจจยัดา้นงานกบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

ดงันั้นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดกลยุทธ์การสร้างความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี ควรให้ความส าคญักบัการสนบัสนุนทั้งปัจจยัภายนอกท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัในการด ารงชีวิต
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัภายในท่ี
เป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจและแนวทางการด ารงชีวิตอยา่งเช่น ปัจจยัดา้นศาสนา เพื่อส่งผลให้พนกังานมี
ความสุขอยา่งย ัง่ยนื 
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The purposes of this thesis are as follows: 1) to study the level of happiness in accounting 

professionals, 2) to study effects of family, health, job, society, and religiosity on happiness in 
accounting professionals and 3) to study role of religion belief as moderator influencing 
relationships between each model factor and happiness in accounting professionals. Data were 
collected via self-administered questionnaires sent to 420 accounting professionals, and there 
were 401 respondents. The statistics analyzed were both descriptive and inferential statistics 
including hierarchical regression. 

The results indicate that the average of the happiness level in accounting professionals is 
7.149 (0-10 Scale). The hierarchical regression analysis results, indicate that factors of family, 
health, job, and religiosity have significant effects on happiness (p-value = 0.01) and society has 
significant effect on happiness (p-value = 0.05). The variance of happiness in accounting 
professionals can be explained by all factors at 34.1 % (r2 = .341). Additionally, job factor reveals 
the highest effect on happiness. Furthermore, religious belief plays a significant negative 
moderator between the relationship of job and happiness in accounting professionals. This means 
higher religious belief will decrease the effect of job factor on happiness in accounting 
professionals. Our study suggests that to promote accounting professional’s happiness, policy 
makers should support both fundamental of living factors including family, health, job, and 
society factors; and mental factor including religious belief and practice to lead to happiness. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหาวจิัย 
 

ภารกิจท่ีส าคญัของนักพฒันาทรัพยากรมนุษย์ภารกิจหน่ึงคือการออกแบบและพฒันา
องคก์ารให้มีชีวิตชีวา (Living Organizations) โดยการท าให้องคก์ารไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่สถานท่ีเพื่อ
หาเงินเล้ียงชีพของพนกังาน แต่ควรสร้างองคก์ารให้เปรียบเสมือนชุมชนท่ีคนไดเ้ขา้มาใชชี้วิตและ
ได้มีปฏิสัมพนัธ์กันในหลายมิติ (สมบติั กุสุมาวลี,  2549: 282) เน่ืองจากสถานท่ีท างาน
เปรียบเสมือนบ้านหลังท่ีสองของคนท างาน ดังนั้นทุกคนต่างมีความใฝ่ฝันท่ีจะท างานอย่างมี
ความสุข (รัชฎาทิพย์ อุปถมัประชา, 2553: 14) ซ่ึงความสุขเป็นปัจจยัส าคญัของทั้งบุคคลและ
องคก์าร บุคคลท่ีมีความสุขจะตั้งใจทุ่มเทผลิตผลงานให้แก่องคก์ารจนส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
ดงันั้นหากทุกคนในองคก์ารมีความสุของคก์ารก็จะมีความเข็มแข็ง (ฉตัรพงษ ์วงษสุ์ข, 2553: 86)  
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชาฮาร์ (2550: 59)  อาจารยด์า้นจิตวิทยาประจ า มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 
ผูส้อนวชิาจิตวทิยาเชิงบวกท่ีกล่าววา่ ความสุขเป็นเคร่ืองมือท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ คนท่ีมีความสุขจะ
ประสบความส าเร็จในชีวิตในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตสมรส มิตรภาพ รายได้ ผลการ
ปฏิบติังาน หรือสุขภาพ นอกจากน้ีความสุขและความส าเร็จมีความสัมพนัธ์ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกนั 
ดงันั้นคนท่ีมีความสุขมกัจะมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืน และมีแนวโน้มความเจริญกา้วหน้าใน
งานท่ีดีกวา่บุคคลอ่ืน  

ความสุขมกัเป็นประเด็นท่ีถูกหยิบยกมาพูดอยา่งสม ่าเสมอ ประเวศ วะสี (2552: 7) กล่าววา่ 
“ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการมากท่ีสุดคือความสุข” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชาฮาร์ (2550: 15) ท่ีกล่าว
วา่ทุกคนต่างแสวงหากุญแจไปสู่ความสุข ตั้งแต่ยคุโบราณ เพลโตไดมี้การจดัการเรียนการสอนเร่ือง
การมีชีวติท่ีดี จนถึงปัจจุบนัความสุขยงัคงเป็นประเด็นท่ีไดรั้บความนิยมในหมู่คนทัว่ทั้งโลก  

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีนโยบายในการสร้างความสุขให้แก่คนในชาติอย่าง
ต่อเน่ือง พระปฐมบรมราชโองการ ณ พระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (2463) กล่าววา่ “เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
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ชาวสยาม” เปรียบเสมือนนโยบายของชาติท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ยึดถือเป็นหลกัปฏิบติั อนัเห็นไดจ้าก
ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มกัจะกล่าวถึงประเด็นการสร้างความสุขให้แก่คนใน
ชาติเสมอ โดยแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 น าเสนอแนวคิด
ท่ีวา่ สังคมไทยจะมุ่งไปสู่การเป็นสังคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม 
และคนในสังคมมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง  โดยการมุ่งเนน้พฒันาคนและสังคมไทยสู่สังคมท่ี
มีคุณภาพ โดยเร่ิมสร้างภูมิคุม้กนัตั้งแต่ระดบับุคคล ครอบครัวจนถึงระดบัชุมชนเพื่อมุ่งสู่การเป็น
สังคมท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเป้าหมายหลกัขอ้หน่ึงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ การท่ี
คนในสังคมอยู่เยน็เป็นสุขและประเทศไทยมีความสงบสุข (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) โดยในปี พ.ศ. 2557 มีรัฐประหารเกิดข้ึนในประเทศไทย และมี
การจดัตั้ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติข้ึน ซ่ึงไดป้ระกาศเจตนารมณ์ วา่จะคืนความสุขให้แก่คนใน
ชาติ โดยมีการออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อสร้างความสุขและความปรองดองแก่คนในชาติ ไม่วา่จะเป็น
เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย การจดัรายการคืนความสุขให้คนในชาติ  โดยพลเอก ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การสร้างค่านิยม 12 ประการ และโครงการประชานิยมต่าง ๆ 

นอกจากน้ีความสุขยงัเป็นประเด็นส าคญัระดบัโลก The Happiness Research Institute 
(2015) รายงานแนวโน้มความผาสุกในปี พ.ศ. 2558 โดยกล่าวว่า แนวโน้มท่ี 1 ความสุขเป็น
เป้าหมายทางการเมือง คือ การพฒันาคุณภาพชีวิตควรเป็นเป้าหมายสูงสุดของนโยบายสาธารณะ 
แนวโนม้ท่ี 2  การเติบโตของดชันีวดัความสุข คือ การเพิ่มข้ึนของการวดัความกา้วหนา้ของประเทศ
ดว้ยการวดัการพฒันาคุณภาพชีวิต ไม่ใช่เพียงแค่วดัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยองค์การ
สหประชาชาติ (UN) และสหภาพยโุรป (EU) ก าลงัแสวงหาวธีิการใหม่ในการวดัความกา้วหนา้ของ
แต่ละประเทศ จากเดิมท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) ในการวดั ซ่ึง
ความร ่ ารวยไม่ไดเ้ป็นปัจจยัเพียงปัจจยัเดียวท่ีสะทอ้นถึงความสุขของคนในสังคม  แนวโน้มท่ี 3 
ความสุขเปรียบเสมือนภาพลักษณ์ของชาติ ประเทศท่ีติดอนัดับการมีความสุขของโลก จะเป็น
ประเทศท่ีได้รับการประชาสัมพนัธ์โดยปริยาย จากการสอบถามนักท่องเท่ียวกลุ่มหน่ึงพบว่า 
นักท่องเท่ียว 7 ใน 10 รับรู้ว่าประเทศเดนมาร์ก เป็นประเทศท่ีมีความสุขท่ีสุดในโลก โดย
นกัท่องเท่ียว 4 ใน 10 มีจุดหมายปลายทางคือประเทศแนวโน้มท่ี 4  การเพิ่มข้ึนของการรับรู้
ความส าคญัของสุขภาพจิต จากรายงานความสุขของโลกปี พ.ศ. 2555 กล่าวว่า  400 ลา้นคน หรือ 
ร้อยละ7 ของคนทั้งโลก ตอ้งทนทุกขท์รมานกบัภาวะซึมเศร้า และเกือบ 300 ลา้นคน หรือ ร้อยละ 3 
จากคนทั้งโลก มีความทุกขท์รมานจากความวิตกกงัวล ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสูญเสียทางสังคม
และค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายไปเพื่อการรักษา แนวโนม้ท่ี 5 ความส าคญัท่ีเพิ่มข้ึนของความแปลกแยกจาก
สังคม ความเหงาและสุขภาพจิตถูกรับรองวา่มีความสัมพนัธ์กนัเป็นอย่างดี ผูสู้งอายุท่ีอยูอ่ยา่งโดด
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เด่ียวมีอตัราการตายท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมาก โดยมีการศึกษาท่ีระบุว่าความเหงาสามารถเป็นความเส่ียง
ของสุขภาพ ซ่ึงในรายงานความสุขของโลกปี พ.ศ. 2556 กล่าวว่าการขาดการติดต่อในสังคมมี
ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ และในขณะเดียวกนัระดบัความพึงพอใจในความสัมพนัธ์ทางสังคม
เป็นหน่ึงในตวัแปรท่ีดีท่ีสุดในการใชท้  านายความสุข 

ปัจจุบนัการพฒันาทางสังคมเน้นไปท่ีการพฒันาความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ แต่จริง ๆ แล้ว
เป้าหมายสูงสุดในชีวติของมนุษยคื์อความสุข ดงันั้นกรอบนโยบายสาธารณะจ าเป็นท่ีตอ้งออกแบบ
ใหม่เพื่อเน้นการเพิ่มความสุขแก่ประชาชน เลียงโป จิกม่ี โยวเซอ ทินเลย์ นายกรัฐมนตรีของ
ประเทศภูฏานไดก้ล่าวในงานประชุมนานาชาติ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 วา่ “สังคมมนุษยไ์ม่ใช่
ตลาดท่ีผูค้นมุ่งแข่งขนัหาก าไรจากการขายสินคา้และบริการ มนุษยมี์ความเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจน้อย
กวา่ความเป็นสัตวส์ังคม ท่ีความรู้สึกของความอยูดี่มีสุขมาจากการพฒันาทางจิตวิญญาณ มากกว่า
การไดม้าซ่ึงวตัถุ” ค ากล่าวน้ีถูกกล่าวเพื่อสะทอ้นถึงการพฒันาทางสังคมวา่ควรเน้นไปท่ีการเพิ่ม
ความสุขของประชาชนในสังคมมากกว่าการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป้าหมายความสุข
ของมนุษยเ์ป็นอะไรท่ีมากกว่าเร่ืองเศรษฐกิจ ในช่วงหลายสิบปีท่ีผ่านมา ความส าเร็จของแต่ละ
ประเทศถูกวดัจากอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือตวัช้ีวดัด้านรายได้ประชาชาติ แต่ส่ิง
เหล่าน้ีกลบัเพิ่มปัญหามากมาย ไม่วา่จะเป็นการเพิ่มข้ึนของความไม่เท่าเทียมทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม
ถูกท าลาย ปัญหาทางสังคม อาชญากรรมท่ีเพิ่มสูงข้ึน การเพิ่มข้ึนของผูมี้อาการทางจิต  ส่ิงเหล่าน้ี
ลว้นเป็นผลพวงมาจากการพฒันาทางสังคมท่ีเนน้การเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไป (เสาวลกัษม ์
กิตติประภสัร์และคณะ, 2553: 47-50)   

จากการริเร่ิมแนวคิดการวดัความสุขด้วยดชันีช้ีวดัความสุขมวลรวมประชาชาติ ท าให้
น าไปสู่การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ (Paradigm Shift) ในการวดัการพฒันาและการเติบโตทาง
สังคม จากเดิมวดัดว้ยผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) ไปสู่การวดั
ดว้ยแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH)  เน่ืองจากผลกระทบ
ทางลบท่ีเกิดจากการใช้การวดัท่ีให้ความส าคญักบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่ีเน้นเงินตราและการ
ผลิตสินคา้ แต่กลบัท าใหส้ังคมเกิดความไม่เท่าเทียมของอ านาจ ท าให้เกิดความเหล่ือมล ้าทางสังคม 
ท าใหเ้กิดปัญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม และภาวะโลกร้อน  ซ่ึงส่งผลต่อคนในสังคมท่ีจะ
ไม่สามารถด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขในสังคมท่ีเนน้ระบบเศรษฐกิจและการวดัผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศ ดงันั้นจึงควรปรับแนวทางสู่การเป็นสังคมท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีดี โดยองค์ประกอบของ
ความเป็นอยู่ท่ีดีมี 4 องคป์ระกอบดงัน้ี องคป์ระกอบท่ีหน่ึงความเป็นอยูท่ี่ดีทางกาย ไดแ้ก่ สุขภาพ
กาย เศรษฐกิจพอเพียง และระบบนิเวศน์ท่ีสมบูรณ์ องคป์ระกอบท่ีสองความเป็นอยูท่ี่ดีทางใจ ไดแ้ก่ 
ความเครียดท่ีลดลง การมีสติ และการมีสุขภาพใจท่ีดี  องคป์ระกอบท่ีสามความเป็นอยูท่ี่ดีทางสังคม 
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ได้แก่ การอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขของครอบครัว ชุมชนและสังคม และการพฒันาวฒันธรรม        
ต่าง ๆ องคป์ระกอบท่ีส่ีความเป็นอยูท่ี่ดีทางจิตวญิญาณ ไดแ้ก่ การมองโลกท่ีถูกตอ้ง ความเห็นใจต่อ
ผูอ่ื้น และการลดความเห็นแก่ตวั (ประเวศ วะสี, 2547: 165-171) 

 
ตารางที ่1.1  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการพฒันาตามแนวคิดผลิตภณัฑม์วลรวม

ประชาชาติ และความสุขมวลรวมประชาชาติ 
 

ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ ความสุขมวลรวมประชาชาติ 
ทุนท่ีเป็นตวัเงิน ทุนมนุษยแ์ละสังคม 
การแข่งขนัอยา่งเสรี การอยูร่่วมกนั 
การคา้อยา่งเสรี การแลกเปล่ียนแบบเลือกเฟ้น 
ท าใหเ้กิดการบริโภค ความพอเพียง การออม 
ลทัธิวตัถุนิยม การพฒันาทางวฒันธรรมและจิตวญิญาณ 
การไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
การพฒันาแบบไม่สมดุล การพฒันาอยา่งมีสมดุล 
 
แหล่งทีม่า: ประเวศ วะสี, 2547: 167. 
 

การศึกษาแนวคิดความสุข นิยมศึกษาในหลายระดับตั้ งแต่ระดับโลก ระดับภูมิภาค 
ระดบัประเทศ ระดับจงัหวดั ระดับบุคคล หรือศึกษาในมุมมองท่ีแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นมุมมอง
อุตสาหกรรม มุมมองบริษทั มุมมองวิชาชีพหรืออาชีพ ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อให้สามารถอธิบาย
ผลกระทบของปัจจยัต่าง ๆ ต่อความสุขอย่างมีความชดัเจน จึงท าการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
เพียงวชิาชีพเดียว นัน่คือวชิาชีพบญัชี 

งานบญัชีเป็นงานท่ีตอ้งมีความรู้เฉพาะทางและตอ้งจบปริญญาตรีทางการบญัชี เน่ืองจาก
เป็นหน่ึงในวชิาชีพเฉพาะ สามารถประกอบอาชีพอิสระได ้ไม่วา่จะเป็นผูต้รวจสอบบญัชีหรือรับท า
บญัชีอิสระ การเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จะมีผลกระทบต่อวิชาชีพบญัชีเน่ืองจาก
วิชาชีพบญัชีเป็นหน่ึงในเจ็ดวิชาชีพท่ีอยูใ่นขอ้ตกลงร่วมกนัวา่ดว้ยเร่ืองการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือ
อย่างเสรี  และนายกสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ได้ประกาศว่า ประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดร่้วมลงนามในขอ้ตกลงร่วมกนัของสาขาบริการวิชาชีพบญัชี (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services: MRA) มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือน
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดย MRA ถูกท าข้ึนเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้นกับญัชีอาเซียน
สามารถเคล่ือนยา้ยไปท างานร่วมกบันกับญัชีของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได ้โดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทยมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ 
ท าให้ไม่เป็นอุปสรรคในการท างานระหว่างประเทศ จากการมีมาตรฐานการท างานท่ีมีความ
สอดคลอ้งกนั (สภาวชิาชีพบญัชี, 2557: 3-4)  

นอกจากน้ีนกับญัชีมีความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจอยา่งมาก ไม่เพียงแต่จะเป็นผูน้ าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงิน แต่ยงัมีบทบาทในการสนบัสนุนและก าหนดทิศทางธุรกิจ ซ่ึงกิจการท่ีจะประสบ
ความส าเร็จตอ้งมีระบบบญัชีท่ีดี มีบุคลากรทางบญัชีท่ีมีความรู้ความสามารถ สามารถประสานงาน
กบัหน่วยงานต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี (ยรรยง ธรรมธัชอารี, 2553: 5-6) สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
กานต ์ตระกูลฮุน (2556) อดีตกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอสซีจี   ท่ีกล่าววา่งานบญัชีเปรียบเสมือนมือ
ซ้ายท่ีช่วยผลกัดนัความส าเร็จในการบริหาร  โดยนกับญัชีมีบทบาทส าคญัในการเขา้ไปซ้ือธุรกิจ  
ต่าง ๆ จนประสบผลส าเร็จ เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากนกับญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้นพร้อมทั้งมี
การวิเคราะห์ในหลายแง่มุม ซ่ึงขอ้มูลทางการเงินช่วยท าให้สามารถตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ 
ดงันั้นผูบ้ริหารจึงสามารถด าเนินธุรกิจแบบเชิงรุกโดยมีนกับญัชีอยูเ่บ้ืองหลงั  

จากท่ีกล่าวมาจะพบว่าวิชาชีพบญัชีเป็นหน่ึงในวิชาชีพท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจ ดังนั้นนักบริหารทรัพยากรบุคคลตอ้งให้ความส าคญัแก่วิชาชีพน้ี เน่ืองจากเป็นวิชาชีพท่ี
ต้องการในตลาดแรงงานและต้องการผูท่ี้มีความรู้เฉพาะทาง  จากการส ารวจต าแหน่งงานท่ี
ตลาดแรงงานตอ้งการในปี พ.ศ. 2558-2559 ของ HR Center (2558: 611) พบวา่ พนกังานบญัชีมี
ความตอ้งการเป็นอนัดบั 4 นอกจากน้ีการส ารวจยงัช้ีให้เห็นอีกว่า วุฒิการศึกษาท่ีตลาดแรงงาน
ตอ้งการเป็นอนัดบั 3 คือปริญญาตรีดา้นการบญัชี การส่งเสริมความสุขให้เกิดข้ึนแก่ผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีย่อมเป็นแนวทางท่ีดีท่ีจะท าให้องคก์ารต่าง ๆ สามารถรักษาผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ี
เก่ง และท าใหผู้ป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท างานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ 

ดังนั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาแนวทางการสร้างความสุข โดยอาศยัปัจจัยปัจจยัด้าน
ศาสนา ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัดา้นสังคม เป็นตวัแปร
ส าคญัในการสร้างความสุข และผลจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นการสร้างการตระหนกัรู้ถึงปัจจยั
ส าคญัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพ เพื่อท าให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีให้ความ
สนใจและพฒันาปัจจยัท่ีเป็นท่ีมาของความสุขในชีวิต  และเป็นแนวทางแก่ผูบ้ริหารในการก าหนด
กลยุทธ์หรือนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพื่อสร้างความสุขให้เกิดแก่ผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี  และเป็นแนวทางแก่คนในสังคมสามารถน าไปปรับใช้ในการสร้างความสุขในชีวิต อนัจะ
น ามาสู่การเป็นสังคมแห่งความสุขของประเทศไทย 
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1.2  วตัถุประสงค์การวจิัย 
 

1)  เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นสังคม 
ปัจจยัดา้นศาสนา และความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี  

2)  เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน และ
ปัจจยัดา้นสังคมต่อความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

3)  เพื่อศึกษาบทบาทของปัจจยัดา้นศาสนาในการเป็นตวัแปรก ากบั (Moderator) ระหวา่ง
ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัด้านสุขภาพ ปัจจยัด้านงาน และปัจจยัด้านสังคม กบัความสุขของผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชี 

4)  เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดบัความสุขตามความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล 
 

1.3  ค าถามการวจิัย 
 

1)  ระดบัปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้น
ศาสนา และความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีเป็นอยา่งไร 

2)  ผลกระทบของปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัดา้น
สังคมต่อความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีเป็นอยา่งไร 

3)  ปัจจยัดา้นศาสนาแสดงบทบาทการเป็นตวัแปรก ากบั (Moderator) ระหวา่งปัจจยัดา้น
ครอบครัว ปัจจยัด้านสุขภาพ ปัจจยัด้านงาน และปัจจยัด้านสังคม กบัความสุขของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีเป็นอยา่งไร 

4)  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร  
 

1.4  กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

กรอบการวจิยัแสดงถึง แนวทางการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุข อนัไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัด้านสังคม โดยมีปัจจยัด้านศาสนา ท่ี
ประกอบดว้ยมิติย่อย 2 มิติ คือ ความเช่ือในศาสนา และการปฏิบติัทางศาสนา เป็นตวัแปรก ากบั 
(Moderator) นอกจากน้ีปัจจยัประชากรศาสตร์ อนัประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได ้
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ระดบัการศึกษา ลกัษณะงาน อายุงาน ระดบัพนกังาน และประเภทสถานท่ีท างาน มีความสัมพนัธ์
กบัระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนั ดงัภาพท่ี 1.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
  

1.5  วธิีวจิัย 
 

1)  รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์และงานวิจยั  ตลอดจนข้อมูลจากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุข ปัจจยัดา้นครอบครัว 
ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นศาสนา เพื่อพฒันากรอบการวิจยั 
เคร่ืองมือในการวจิยั และอภิปรายผลการวจิยั 

ปัจจัยความสุข 
- ปัจจยัดา้นครอบครัว 
- ปัจจยัดา้นสุขภาพ 
- ปัจจยัดา้นงาน 
- ปัจจยัดา้นสังคม 
 

ปัจจัยด้านศาสนา 
-  ความเช่ือในศาสนา 
-  การปฏิบติัทางศาสนา 
 

ระดับความสุข 
- ความพึงพอใจในชีวิต 
- ความสุข 
 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

-  เพศ                        - อาย ุ

- สถานภาพสมรส    - รายได ้
- ระดบัการศึกษา     - ลกัษณะงาน 
- อายงุาน                 - ระดบัพนกังาน 
- ประเภทสถานท่ีท างาน 
 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรก ากบั 

ตัวแปรตาม 
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2)  รวบรวมขอ้มูลในรูปแบบของแบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บขอ้มูลจากผูป้ระกอบ

วชิาชีพบญัชี แลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ 
 

1.6 ขอบเขตการวจิัย 
 

1)  ด้านเน้ือหา ศึกษาข้อมูลเฉพาะปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุข ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ปัจจยัด้านสุขภาพ ปัจจยัด้านงาน และปัจจยัด้านสังคม รวมถึงปัจจยัด้านศาสนา ท่ี
ประกอบดว้ยมิติยอ่ย 2 มิติ คือ ความเช่ือในศาสนา และการปฏิบติัทางศาสนา 

2)  ด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีในประเทศไทย เฉพาะผูท่ี้ท  างานดา้นตรวจสอบบญัชีท่ีเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบญัชี และ
นกับญัชีท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีท่ีท างานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จ านวน 68,869 คน 
และกลุ่มตวัอย่าง รวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้ท  างานดา้นตรวจสอบบญัชีท่ีเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพ
บญัชีจ านวน 91 คน และนกับญัชีในประเทศไทยท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 291 คน รวมเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีในประเทศไทยจ านวน 382 คน 

3)  ด้านเวลาระยะเวลาการด าเนินการวิจัย ตั้ งแต่ มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวม
ระยะเวลาทั้งส้ิน 12 เดือน โดยเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ระหวา่ง 1 เมษายน-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 

1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 

 1)  ทราบระดบัปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นสังคม 
ปัจจยัดา้นศาสนา และความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี  

2)  ทราบผลกระทบของปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยั
ดา้นสังคมต่อความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

3)  ทราบบทบาทของปัจจยัดา้นศาสนาในการเป็นตวัแปรก ากบั (Moderator) ระหวา่งปัจจยั
ดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัดา้นสังคม กบัความสุขของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี 

4)  ทราบความแตกต่างของระดบัความสุขตามความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล 
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5)  เพื่อเป็นขอ้มูลให้องคก์ารต่างๆไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดนโยบายหรือกลยทุธ์
ในการสร้างความสุขแก่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี รวมถึงเป็นแนวทางในการส่งเสริมความสุขแก่คน
ในองคก์าร 
 

1.8 ค านิยามเชิงปฏบิัติการ 
 

ความสุข หมายถึง ระดบัท่ีบุคคลประเมินคุณภาพชีวติปัจจุบนัในภาพรวมท่ีเป็นไปอยา่งช่ืน
ชอบ (Veenhoven, 1984) 

ปัจจยัดา้นครอบครัว  คือ ความรู้สึกต่อครอบครัว อนัเกิดจากการไดรั้บความรัก ความเอ้ือ
อาทร ความอบอุ่นทางจิตใจ ค าปรึกษา  และการไดร่้วมท ากิจกรรมต่าง ๆ กบัครอบครัว 

ปัจจยัดา้นสุขภาพ  คือ ความรู้สึกต่อสภาพร่างกาย การปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ และสามารถ
ด าเนินชีวติอยา่งปกติ 

ปัจจยัดา้นงาน คือ ความรู้สึกท่ีมีต่องาน อนัเกิดมาจากการได้ท างานท่ีทา้ทาย การได้รับ
ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการท างาน โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  และผูบ้งัคบับญัชาท่ีสนบัสนุนการท างาน 

ปัจจยัดา้นสังคม คือ ความรู้สึกต่อสังคม อนัเกิดมาจากการมีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนหรือ
บุคคลอ่ืนในสังคม การได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลในสังคม สภาพแวดล้อมในชุมชน และ
ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

ปัจจยัดา้นศาสนา คือ การยึดมัน่ตามค าสั่งสอนทางศาสนา การน าแนวทางศาสนามาใชใ้น
การด ารงชีวิต และการปฏิบติัศาสนกิจตามความเช่ือทางศาสนา โดยสามารถแบ่งมิติยอ่ยไดเ้ป็น 2 
มิติ คือ ความเช่ือในศาสนาและการปฏิบติัทางศาสนา 

ความเช่ือในศาสนา คือ การน าหลกัธรรมทางศาสนามาใช้ในการด ารงชีวิต หรือการมี
แนวคิดทางศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ 

การปฏิบติัทางศาสนา คือ การท าศาสนกิจหรือกิจกรรมทางศาสนา การบริจาคเงินหรือ
ส่ิงของเพื่อท านุบ ารุงศาสนา และไปศาสนสถานเม่ือมีโอกาส 

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในประเทศไทย คือ ผูท่ี้ท  างานดา้นตรวจสอบบญัชีท่ีเป็นสมาชิก
ของสภาวิชาชีพบญัชี และนกับญัชีท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีท างานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน 
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บทที ่2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 

บทน้ีรวบรวมแนวคิด ทฤษฏี จากต ารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้สรุป
สาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการวจิยั และน าเสนอเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1  ค านิยามและความหมายของความสุข 
2.2  ความส าคญัและประโยชน์ของความสุข  
2.3  ประเภทของความสุข 
2.4  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุข 
2.5  วธีิการวดัความสุข 
2.6  ความหมายและวชิาชีพของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

 

2.1 ค านิยามและความหมายของความสุข 
 

Webster Universal Dictionary (1970: 647) ไดใ้ห้นิยามความสุข (Happiness) หมายถึง 
สภาวะหรือสภาพท่ีมีความสุขอยา่งมาก (Felicity) เป็นสภาพจิตใจท่ีมีความสะดวกสบาย นอกจากน้ี
ยงัสามารถหมายถึงความโชคดี สอดคลอ้งกบั ชาฮาร์ (2550: 27) ท่ีกล่าววา่ Happiness มีรากศพัทม์า
จากค าว่า  Happ ในภาษาไอซ์แลนด์ หมายถึง โชคหรือโอกาส ซ่ึงมีรากศพัท์เดียวกับค าว่า 
Haphazard ท่ีหมายถึงเกิดข้ึนโดยไม่ตั้งใจ และค าวา่ Happenstance ท่ีหมายถึงเกิดข้ึนโดยบงัเอิญ แต่ 
ชาฮาร์ (2550: 27) มองว่าความสุขไม่ไดเ้กิดจากความบงัเอิญแต่เกิดจากความตั้งใจ ดงันั้นจึงให้
ความหมายความสุข ว่าคือประสบการณ์ทั้งหมดไม่วา่จะเป็นอารมณ์ในแง่บวกหรือความพึงพอใจ
ในปัจจุบนั และการรู้สึกถึงประโยชน์จากจุดมุ่งหมายในชีวิต ความสุขเป็นสภาวะท่ีสามารถข้ึนลง
ได ้แต่คนท่ีมีความสุขจะสามารถจดัการกบัสุขภาวะทางอารมณ์ไดไ้ม่วา่จะอยูร่ะดบัสูงสุดหรือต ่าสุด
เพื่อท าใหสุ้ขภาวะทางอารมณ์โดยรวมยงัเป็นบวก   

นักปรัชญากรีกโบราณและนักปรัชญาในศาสนาพุทธสมยัใหม่ ต่างให้นิยามความสุข
จ านวนมากซ่ึงแต่ละนิยามมีความแตกต่างกนัตามผูท่ี้ศึกษา เพื่อใหง่้ายต่อความเขา้ใจจึงสามารถสรุป
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ได ้2 นิยาม นิยามแรกคือ สภาวะท่ีมีลกัษณะผาสุก โดยการจดัสรรอารมณ์ให้มีความพอใจ มีความ
ส าราญ เต็มไปดว้ยความปิติ นิยามท่ีสองคือ ประสบการณ์ท่ีเพลิดเพลิน สนุกสนาน หรือพึงพอใจ 
(Stanford Graduate School of Business, 2010)  สอดคลอ้งกบัแนวคิด ความสุข คือ การระบุถึง
ความเพลิดเพลินทางใจในช่วงชีวติหน่ึง หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นปริมาณความช่ืนชอบในการด าเนิน
ชีวิตของแต่ละบุคคล ค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั คือ ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) 
และความผาสุกเชิงอตัวสิัย (Subjective Well-Being) (Veenhoven, 2009) โดยความผาสุกเชิงอตัวิสัย 
(Subjective  Well-being) คือ ความรู้สึกถึงความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตท่ีรายงานโดยตนเอง   
ซ่ึงค าวา่ความพึงพอใจในชีวิตและความสุขเป็นสองค าท่ีมกัใชแ้ทนกนัเป็นประจ า (Easterlin, 2012: 
6-7)  มากไปกวา่นั้นความสุขยงัหมายถึงระดบัท่ีบุคคลประเมินคุณภาพชีวิตปัจจุบนัในภาพรวมท่ี
เป็นไปอย่างช่ืนชอบ (Veenhoven, 1984) นอกจากน้ียงัสามารถหมายถึง “ประสบการณ์และ
ความรู้สึกท่ีมนุษยส์ามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ ตามความปรารถนาในภาพรวมจนเกิด
ไดจ้ริงและท าให้บุคคลนั้นเกิดความยินดีและอ่ิมเอมใจ ทั้งน้ีตอ้งไม่ท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน” (ศิรินนัท ์
กิตติสุขสถิต, กาญจนา ตั้งชลทิพย ,์ สุภรต์ จรัสสิทธ์ิ, เฉลิมพล สายประเสริฐ, พอตา บุนยตีรณะ 
และวรรณภา  อารีย,์ 2555: 12)  

ความสุขสามารถแบ่งองคป์ระกอบเป็น 2 ส่วน   องค์ประกอบแรกระดบัผลกระทบของ
ความเพลิดเพลิน (Hedonic Level of Affect) คือ ความรู้สึกท่ีดีท่ีสุด โดยระดบัมาจากการ
เปรียบเทียบผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ เป็นการประเมินความรู้สึกท่ีดีในภาพรวม
ชีวิต  นอกจากน้ียงัหมายถึง ระดบัผลกระทบต่อประสบการณ์ในการพึงพอใจหรือความร่ืนรมย ์
(Pleasantness) โดยมีความหมายคลา้ยคลึงกบัค าวา่ลกัษณะทัว่ไปของความเพลิดเพลิน (Hedonic 
Tone) ซ่ึงหมายถึงประสบการณ์ท่ีมีคุณภาพท่ีกระทบต่อบุคคล โดยบุคคลมกัมีประสบการณ์จาก
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ   การท่ีบุคคลรู้สึกดีหรือไม่ดี จะสะทอ้นผา่นประสบการณ์ เป็น
การประเมินความรู้สึกท่ีดีท่ีสุดในช่วงเวลาและส่ือสารไปยงัผูอ่ื้น  ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นความรู้สึกพื้นฐานของ
ความสุข  ผลกระทบของประสบการณ์ท่ีดีจะท าให้เกิดความสุข ระดับผลกระทบของความ
เพลิดเพลินสามารถวดัโดยการประเมินตนเอง (Self Estimates) ค  าถามท่ีใช้วดั เช่น คุณมีอารมณ์
อยา่งไรในวนัน้ี  (Veenhoven, 2010, 2014) องคป์ระกอบท่ีสองความพึงพอใจ (Contentment) คือ 
บุคคลสามารถประเมินชีวิตดว้ยการตระหนกัรู้ เป็นการเปรียบเทียบชีวิตตนเองกบัชีวิตผูอ่ื้นและกบั
ส่ิงท่ีตอ้งการให้เป็น  โดยใช้มาตรฐานทัว่ไปของชีวิตท่ีดี ความรู้สึกพึงพอใจมกัมาจากวฒันธรรม 
ซ่ึงการประเมินชีวิตโดยการตระหนกัรู้ (Cognitive Appraisal of Life) คือ ความสามารถทางปัญญา  
ดงันั้นแนวคิดน้ีไม่สามารถใชไ้ดก้บัคนท่ีไม่มีความสามารถน้ี เช่น เด็ก (Veenhoven, 2010) 
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ความสุขในแนวคิดของนักจิตวิทยาจะถูกกล่าวถึงในเร่ืองจิตวิทยาเชิงบวก “จิตวิทยาเชิง
บวก หมายถึง การศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นสภาวะท่ียอดเยี่ยม
ท่ีสุด โดยมีจุดประสงค์เพื่อคน้หาและส่งเสริมปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลและชุมชนได้
เจริญเติบโต” (เซลิกแมน, 2541 อา้งถึงใน ชาฮาร์, 2550: 17)  นอกจากน้ี Seligman (2011: 11-12) ยงั
กล่าวถึงแนวคิดความสุขท่ีแทจ้ริง (Authentic Happiness) ซ่ึงเป็นแนวคิดใกลเ้คียงกบัจิตวิทยาเชิง
บวก (Positive Psychology)  โดยความสุขในลกัษณะน้ีจะถูกวิเคราะห์ผ่าน สามองค์ประกอบ 
องคป์ระกอบแรกอารมณ์ทางบวก (Positive Emotion) คือ ความรู้สึกเพลิดเพลิน (Pleasure) ความ
ปลาบปล้ืม (Rapture) ความปิติอย่างเหลือลน้ (Ecstasy) ความอบอุ่น (Warmth) ความสบาย 
(Comfort) และความพอใจ (Like) โดยถา้ภาพรวมในชีวิตมีความรู้สึกดงัท่ีกล่าวมา จะถือวา่มีชีวิตท่ี
น่ายินดี (Pleasant Life) องค์ประกอบท่ีสองสภาวะท่ีผูกพนั (Engagement) คือ ความไหลล่ืนของ
ชีวติ การอยูก่บัดนตรี การหยดุเวลา และการสูญเสียความตระหนกัรู้ระหวา่งการท ากิจกรรมท่ีสนใจ 
เป็นการใช้ชีวิตในส่ิงท่ีผูกมดัตนไวอ้ย่างไหลล่ืน องค์ประกอบท่ีสามความหมาย (Meaning) คือ 
ความหมายหรือวตัถุประสงค์ในชีวิต เป็นการตอบสนองความเช่ือของตนเอง เช่น ความเช่ือทาง
ศาสนา กลุ่มการเมือง การท ากิจกรรมรักโลก การอยูร่่วมกบัครอบครัว  

Seligman (2011: 16-24) ไดท้  าการต่อยอดแนวความคิดความสุขท่ีแทจ้ริง ไปสู่แนวคิด
ความผาสุก โดยแนวคิดความผาสุกถูกแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ (PERMA) อนัประกอบด้วย 
องค์ประกอบแรกอารมณ์ทางบวก (Positive Emotion) คือ การมีชีวิตท่ีน่ายินดี (Pleasant Life) 
องคป์ระกอบท่ีสองสภาวะท่ีผูกพนั (Engagement) คือ  ความไหลล่ืนของชีวิต องค์ประกอบท่ีสาม
ความสัมพนัธ์ (Relationships) คือ การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลอ่ืน องคป์ระกอบท่ีส่ีความหมาย 
(Meaning) คือ การเป็นหรือได้รับการตอบสนองท่ีเกินกว่าในส่ิงท่ีคาดหวงั องค์ประกอบท่ีห้า
ความส าเร็จ (Achievement) คือ การประสบความส าเร็จหรือการไดรั้บชยัชนะ  

ความสุขตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ ในส านกัเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค (Neo-Classical) 
กล่าวถึงทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility) โดยความสุขคือความพอใจ ความพอใจเกิดจากการไดรั้บ
อรรถประโยชน์ อรรถประโยชน์ท่ีไดรั้บเกิดจากการอุปโภค บริโภค และการใชป้ระโยชน์จากส่ิง
ต่าง ๆ ซ่ึงนักจิตวิทยาในยุคปัจจุบนัเรียกความสุขลกัษณะน้ีว่า ความสุขเชิงภววิสัย  (Objective 
Happiness) นัน่คือความสุขจากปัจจยัต่าง ๆ รอบตวั แต่มนุษยย์งัมีความสุขอีกประเภท คือความสุข
เชิงอตัวสิัย (Subjective Happiness) เป็นความสุขท่ีเกิดจากภายใน จากจิตใจ และจากความเช่ือต่าง ๆ 
(ณรงค ์เพช็รประเสริฐ และกนกพร นิตยนิ์ธิพฤทธ์ิ, 2553: 2-3)  

ดงันั้นจึงอาจสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุขมาจากทั้งปัจจยัภายในจิตใจ และ
ปัจจยัภายนอก  โดยปัจจัยภายใน คือการมองความสุข ความทุกข์ สมรรถภาพของจิตใจ และ



13 

คุณภาพจิตใจ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายในจิตใจมนุษย ์ส่วนปัจจยัภายนอกเก่ียวกบั สถานการณ์ชีวิต การ
งาน การเงิน ความสัมพนัธ์ และส่ิงแวดลอ้ม (ประเวช ตนัติพิวฒันสกุล  และเอกอนงค ์สีตลาภินนัท์, 
2554: 25) 

การมีสุขภาพจิตท่ีดีสะทอ้นถึงการมีความสุข จากงานวิจยัของ อภิชัย มงคล, วชันี หัตถ
พนม, ภสัรา เชษฐ์โชติศกัด์ิ, วรรณประภา  ชลอกุล, ละเอียด ปัญโญใหญ่  และสุจริต  สุวรรณชีพ 
(2544) พบว่า สุขภาพจิตตามแนวคิดดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตคนไทยและความสุขในมุมมอง พุทธ
ศาสนา นกัวิชาการ และประชาชนทัว่ไปเป็นเร่ืองเดียวกนั   โดยสุขภาพจิต หมายถึง “สภาพชีวิตท่ี
เป็นสุข อนัเป็นผลจากการมีความสามารถในการจดัการปัญหาในการด าเนินชีวิต มีศกัยภาพท่ีจะ
พฒันาตนเองเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใตส้ภาพสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป”  ประเวช ตนัติพิวฒันสกุล  และเอกอนงค ์สีตลาภินนัท ์(2554: 29-
30) กล่าววา่  สุขภาพจิตมีองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 1) สภาพจิตใจ (Mental State) 
หมายถึง การรับรู้สภาวะจิตใจของตนเองวา่มีความสุขหรือทุกข ์ การเจ็บป่วยดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อ
จิตใจ และการป่วยทางจิต 2) สมรรถภาพของจิตใจ (Mental Capacity) หมายถึง ความสามารถ
ภายในท่ีเก่ียวกบัจิตใจในดา้นการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้นและความสามารถในการจดัการกบั
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข 3) คุณภาพของจิตใจ (Mental 
Quality) หมายถึง จิตใจท่ีมีความคิดดีงามในการด าเนินชีวิตอยา่งเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
4) ปัจจยัสนบัสนุน (Supporting Factor) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพจิตท่ีดี อนั
ไดแ้ก่ ครอบครัว ชุมชน รายได ้ความเช่ือต่าง ๆ ศาสนา ทกัษะ สภาพแวดลอ้มทั้งในการท างานและ
การด ารงชีวติ ความรู้สึกปลอดภยัและมัน่คงต่อชีวติและทรัพยสิ์น  

 

2.2 ความส าคญัและประโยชน์ของความสุข 
 
ความสุขเป็นแรงบนัดาลใจในการใช้ชีวิตของมนุษยทุ์กคนและยงัสามารถเป็นส่ิงท่ีใช้วดั

ความเจริญเติบโตทางสังคม (Helliwell, Layard and Sachs, 2013: 3) ผลกระทบจากความสุข
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ผลกระทบท่ีหน่ึงสุขภาพและอายุยืนยาว (Health and 
Longevity) คือ ลดการป่วยจากการอกัเสบ   ท าให้หวัใจและหลอดเลือดมีความแข็งแรง มีภูมิคุม้กนั
ท่ีดี ลดความเส่ียงจากการเป็นโรคหวัใจ หลอดเลือดในสมองแตก การติดเช้ือต่าง ๆ  มีพฤติกรรมท่ีดี
ต่อสุขภาพ มีความรวดเร็วในการรักษาตวั และมีอายุท่ียืนยาว  ผลกระทบท่ีสองรายได ้ผลิตภาพ 
และพฤติกรรมองคก์าร  (Income, Productivity and Organizational Behavior) คือ ผลิตภาพในการ
ท างานท่ีเพิ่มข้ึน ผลการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน ปริมาณการขาดงานท่ีลดลง การมีความคิดสร้างสรรค์ท่ี
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เพิ่มข้ึน มีความร่วมมือร่วมใจและการประสานงานกันมากข้ึน และผลงานขององค์การดีข้ึน 
ผลกระทบท่ีสามพฤติกรรมส่วนบุคคลและพฤติกรรมทางสังคม (Individual and Social Behavior)  
คือ การเพิ่มข้ึนของความสามารถในการอดทนรอคอย   การลดการบริโภคและการออมเงินท่ีเพิ่มข้ึน 
การมีงานท า การลดกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง การเพิ่มข้ึนของกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การบริจาค การ
เป็นอาสาสมคัร และการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสังคมและเครือค่าย เป็นตน้ (De Neve, Diener, Tay 
and Xuereb, 2013: 56) 

จากการรายงานความสุขของโลกประจ าปี พ.ศ. 2558 กล่าวว่า ประเทศต่าง ๆ ก าลัง
ด าเนินการแผนพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  โดยแนวคิดเร่ืองความสุขและความผาสุกเป็นส่ิงท่ีช่วยให้แนวคิด
การพฒันาอย่างย ัง่ยืนกา้วหนา้ข้ึน แนวคิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน คือแนวคิดท่ีเรียกร้องความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมองลกัษณะองค์รวม เม่ือประเทศต่าง ๆ มุ่งการเติบโต
ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ โดยลืมนึกถึงสังคมและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผลลัพธ์คือการไม่มี
ความสุขของมนุษย ์ ในปีท่ีผา่นมาหลายประเทศมีการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ส่งผลให้เกิดความไม่
เท่าเทียมในสังคม เกิดช่องวา่งของรายได ้และท าให้เกิดความทรุดโทรมของส่ิงแวดลอ้ม  เป้าหมาย
ทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals) จึงเกิดข้ึนเพื่อช่วยให้แต่ละประเทศ
สามารถประสบความส าเร็จทั้งในเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม เพื่อระดบัความผาสุกท่ี
เพิ่มข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดยเป้าหมายทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ประกอบดว้ย เป้าประสงค ์
เป้าหมาย และตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ โดยความผาสุกเชิงอตัวิสัยและผลกระทบทางบวกของอารมณ์ 
เป็นหน่ึงในตวัช้ีวดัท่ีส าคญั (Helliwell, Layard and Sachs, 2015: 5) 

ณรงค ์เพช็รประเสริฐ และกนกพร นิตยนิ์ธิพฤทธ์ิ (2553: 13-14) กล่าววา่แนวคิดผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ ไม่สามารถวดัความสุขของคนในชาติได ้เน่ืองจากจริง ๆ แลว้ผลิตภณัฑ์มวล
รวมในประเทศไม่ไดถู้กสร้างมาเพื่อใชใ้นการวดัความสุข แต่สร้างมาเพื่อใชใ้นการวดัความสามารถ
ผลิตสินค้าหรือบริการของสังคม เน่ืองจากมีหลายบุคคลน าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศไป
สะทอ้นความสุข อาจเกิดจากแนวคิดท่ีว่าการผลิตมากหมายถึงมีผลิตภณัฑ์มากและส่งผลให้คน
สามารถบริโภคไดม้ากดงันั้นยอ่มมีความสุข โดยไม่ค  านึงถึงการกระจายท่ีแทจ้ริงของผลิตภณัฑ์ว่า
เป็นไปอย่างทัว่ถึงในสังคมหรือไม่ ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross 
National Happiness) ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใชใ้นการวดัความสุขของคนในสังคม 

  เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์และคณะ (2553: 59) กล่าวถึงแนวคิดความสุขมวลรวม
ประชาชาติของประเทศภูฏาน โดยมีองค์ประกอบส าคญั 9 องค์ประกอบ คือ ความอยู่ดีมีสุขทาง
กายภาพ การมีสุขภาพท่ีดี ความสมดุลของการใช้เวลา การศึกษา วฒันธรรมท่ีหลากหลายและ
ยดืหยุน่  ธรรมาภิบาล ความเขม้แข็งของชุมชน ส่ิงแวดลอ้มท่ีหลากหลายฟ้ืนฟูได ้และมาตรฐานค่า
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ครองชีพ  ซ่ึงมีแนวคิดท่ีใกลเ้คียงกบักบัแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ท่ีพฒันาดชันีช้ีวดัความอยูเ่ยน็เป็นสุขของสังคมไทย ท่ีประกอบดว้ย การมีสุข
ภาวะ ครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจเขม้แข็งและเป็นธรรม ชุมชนเขม้แข็ง ส่ิงแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์สมดุล และสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล ดชันีช้ีวดัน้ีถูกบรรจุในแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 2550-2554   

จากท่ีกล่าวมาจะพบว่าความสุขกลายเป็นแนวโน้มส าคัญของโลกปัจจุบัน Helliwell, 
Layard and Sachs (2015: 26-28)  จดัท ารายงานความสุขของโลกประจ าปี พ.ศ. 2559 เพื่อรายงาน
ผลการส ารวจความสุขของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกจ านวน 158 ประเทศ โดยเป็นผลจากการส ารวจ
ความสุขในปี พ.ศ. 2555-2557 ใช้องค์ประกอบในการวดัความสุข 6 องค์ประกอบ อนัได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อบุคคล (GDP Per Capita) การสนับสนุนทางสังคม (Social 
Support) อายุขยัของประชาชน (Healthy Years of Life Expectancy) อิสระในการใช้ชีวิต 
(Perceived Freedom to Make Life Decisions) ความเอ้ืออาทร (Generosity) และการรับรู้การทุจริต
ในบา้นเมือง (Perceived Absence of Corruption in Government and Business) พบวา่ประเทศท่ีมี
ความสุขท่ีสุดในโลก คือประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 7.587 และประเทศท่ีมี
ความสุขน้อยท่ีสุด คือประเทศโตโก ไดค้่าคะแนนเฉล่ีย 2.839 ประเทศท่ีมีความสุขสูงสุดในกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) คือประเทศสิงคโปร์ อยูใ่นล าดบัท่ี 24 ไดค้่าคะแนนเฉล่ีย 
6.798  ส่วนประเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ี 34 ไดค้่าคะแนนเฉล่ีย 6.455   นอกจากน้ี Helliwell, Layard 
and Sachs (2016: 20-22)   จดัท ารายงานความสุขของโลกประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อรายงานผลการ
ส ารวจความสุขของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกจ านวน 157 ประเทศ โดยเป็นผลจากการส ารวจความสุข
ในปี พ.ศ. 2556-2558 ใช้องค์ประกอบในการวดัความสุขรูปแบบเดิม พบว่าประเทศท่ีมีความสุข
ท่ีสุดในโลกคือประเทศเดนมาร์ก ไดค้่าคะแนนเฉล่ีย 7.526 และประเทศท่ีมีความสุขนอ้ยท่ีสุดคือ
ประเทศบุรุนดี ได้ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.905  ประเทศท่ีมีความสุขสูงสุดในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) คือประเทศสิงคโปร์ อยูใ่นล าดบัท่ี 22 ไดค้่าคะแนนเฉล่ีย 6.739  ส่วน
ประเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ี 33 ไดค้่าคะแนนเฉล่ีย 6.474  
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ตารางที ่2.1  การจดัอนัดบัความสุขของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก 
 

ล าดบั
ความสุข 

2555 - 2556 2557 - 2558 

ประเทศ คะแนน ประเทศ คะแนน 

1 Switzerland  7.587 Denmark  7.526 
2 Iceland  7.561 Switzerland  7.509 

3 Denmark  7.527 Iceland  7.501 

4 Norway  7.522 Norway  7.498 

5 Canada  7.427 Finland  7.413 
22 Oman  6.853 Singapore  6.739 

23 Venezuela  6.81 United Kingdom 6.725 

24 Singapore  6.798 Chile  6.705 

33 Colombia  6.477 Thailand  6.474 
34 Thailand  6.455 Saudi Arabia  6.379 

154 Rwanda  3.465 Afghanistan  3.36 

155 Benin  3.34 Togo  3.303 

156 Syria  3.006 Syria  3.069 
157 Burundi  2.906 Burundi  2.905 
158 Togo  2.839     

 
แหล่งทีม่า: Helliwell, Layard and Sachs, 2015: 26-28; 2016: 20-22. 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีใหค้วามส าคญักบัการสร้างความสุขให้กบัคนในชาติ มีการ
ส ารวจความสุขประจ าเดือน โดยความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตและส านกังานสถิติแห่งชาติ  
จากการรายงานผลการส ารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 พบวา่ คน
ไทยมีระดบัความสุขเฉล่ียในเดือนน้ี 31.51 คะแนน ซ่ึงอยูใ่นช่วงระดบัสุขภาพจิต (ความสุข) เท่ากบั
คนทัว่ไป โดยเม่ือเทียบกบัเดือนก่อนหนา้ระดบัสุขภาพจิต (ความสุข) เพิ่มข้ึน 0.13 คะแนน และมี
ระดบัท่ีเท่ากบัเดือนพฤษภาคม  โดยมีบุคคลท่ีมีระดบัสุขภาพจิต (ความสุข) ต ่ากว่าคนทัว่ไป  คิด
เป็นร้อยละ 15.7 มีบุคคลท่ีมีระดบัสุขภาพจิต (ความสุข) เท่ากบัคนทัว่ไป  คิดเป็นร้อยละ 65.5  และ
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มีบุคคลท่ีมีระดบัสุขภาพจิต (ความสุข) สูงกวา่คนทัว่ไป  คิดเป็นร้อยละ 18.8 แบบสอบถามท่ีใชใ้น
การส ารวจคร้ังน้ีมีค าถามสุขภาพจิตจ านวน 15 ขอ้ แต่ละขอ้มีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 0-3 คะแนน ซ่ึง
คะแนนเต็มของค าถามชุดน้ีคือ 45 คะแนน โดยถา้ผูต้อบไดค้ะแนนอยูใ่นช่วง 27.01-34.00 คะแนน 
แสดงว่ามีสุขภาพจิต (ความสุข) อยู่ในระดบัคนทัว่ไป ถา้ผูต้อบไดค้ะแนนอยู่ในช่วง 0.00-27.00 
คะแนน แสดงว่ามีสุขภาพจิต (ความสุข) อยูใ่นระดบัต ่ากว่าคนทัว่ไป และถา้ผูต้อบไดค้ะแนนอยู่
ในช่วง 34.01-45.00 คะแนน แสดงว่ามีสุขภาพจิต (ความสุข) อยู่ในระดับสูงกว่าคนทัว่ไป 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2558) 

 

2.3 ประเภทของความสุข 
 

2.3.1  ความสุขจากความพงึพอใจในปัจจัยส าคัญของชีวติ 
Webster Universal Dictionary (1970: 1296) ไดใ้ห้นิยามความพึงพอใจ (Satisfaction) 

หมายถึง สภาวะท่ีมีความรู้สึกส าราญใจ (Contentment) เป็นการกระท าหรือการแสดงออกถึงความ
อ่ิมเอมใจ (Gratification) ผ่านทางด้านร่างกายหรือจิตใจ Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary (2003: 1107) ไดใ้ห้นิยามเพิ่มเติมวา่ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึก
สบายใจเม่ือไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการหรือเม่ือท าในส่ิงท่ีตอ้งการท าส าเร็จ เป็นการบรรลุถึงความตอ้งการ
หรือส่ิงท่ีปรารถนา  นอกจากน้ีความพึงพอใจยงัหมายถึง การวดัจากภายในจิตใจ โดยการจดัล าดบั
ตามความรู้สึกไม่พอใจมากท่ีสุดไปสู่ความรู้สึกพอใจสูงสุด แต่บางคร้ังเป็นเร่ืองยากท่ีจะอธิบาย
ความพอใจเป็นตัวเลข โดยส่วนใหญ่จะใช้เป็นมาตรอันดับ เช่น ดี ไม่ดี เป็นต้น (Praag and 
Carbonell, 2004: 2)   

 ความพึงพอใจถูกจดัอยูใ่นทศันคติ (Attitude) รูปแบบหน่ึง โดยทศันคติ หมายถึง  สภาวะ
ทางจิตท่ีใชป้ระสบการณ์ในการตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ เป็นตวัก าหนดความรู้สึกชอบใจหรือไม่
ชอบใจ และความเช่ือในส่ิงนั้น ๆ  เป็นส่ิงท่ีใช้ประเมิน คน ส่ิงของ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ว่า
เป็นไปในทิศทางท่ีดีหรือไม่ดี (Robbins and Judge, 2012: 58 อา้งถึงใน วิเชียร วิทยอุดม, 2554: 28-
29)   

 คุณลกัษณะของทศันคติ คือ การเป็นส่ิงท่ีอยู่ภายในจิตใจ เป็นความเช่ือท่ีอยู่ภายในของ
บุคคล  เป็นส่ิงท่ีไม่ไดมี้ติดตวัมาแต่ก าเนิดแต่เป็นส่ิงท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้และการสั่งสมของ
ประสบการณ์ ซ่ึงถ้ามีกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ สามารถน าไปสู่การมีทศันคติใหม่   ทศันคติมี
ลกัษณะมัน่คงถาวร เม่ือทศันคติไดฝั้งตวัไปในจิตใจแลว้เป็นเร่ืองยากท่ีจะท าการเปล่ียนแปลง ตอ้ง
อาศยัระยะเวลายาวนานในการเปล่ียนแปลง  ทศันคติเกิดจากการจูงใจทางร่างกาย บุคคลมกัจะสร้าง
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ทศันคติจากส่ิงท่ีเขา้มากระทบ ถา้บุคคลหรือส่ิงของใดช่วยท าให้บรรลุความตอ้งการทางร่างกายก็
จะเกิดทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น นอกจากน้ีทศันคติเกิดจากการได้รับข่าวสารขอ้มูล บุคคลจะสั่งสม
ขอ้มูลและรวบรวมประสบการณ์แลว้ประมวลผลเป็นทศันคติ ทศันคติมีความเก่ียวขอ้งกบักลุ่ม กลุ่ม
ต่าง ๆ มีอิทธิพลโดยตรงต่อทศันคติ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มงาน กลุ่มกีฬา และ
สังคมต่าง ๆ  นอกจากน้ีประสบการณ์เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหบุ้คคลสามารถประเมินเร่ืองราวต่าง ๆ ถา้
มีประสบการณ์ท่ีดีต่อบุคคล ส่ิงของ หรือสถานการณ์รูปแบบนั้น จะท าให้มีทศันคติท่ีดีต่อส่ิง
เหล่านั้น (วเิชียร วทิยอุดม, 2554: 33-35) 

ความพึงพอใจในปัจจยัส าคญัของชีวติมีความสัมพนัธ์กบัความสุข Layard (2005: 31) กล่าว
วา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขในชีวิตประกอบดว้ย 7 ปัจจยัใหญ่ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีหน่ึงความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว (Family Relationships) ปัจจยัท่ีสองสถานการณ์ทางการเงิน (Financial Situation) ปัจจยั
ท่ีสามงาน (Work) ปัจจยัท่ีส่ีชุมชนและเพื่อน (Community and Friends)  ปัจจยัท่ีห้าสุขภาพ 
(Health) ปัจจยัท่ีหกอิสระส่วนบุคคล (Personal Freedom ) ปัจจยัท่ีเจ็ดคุณค่าส่วนบุคคล (Personal 
Values) สอดคลอ้งกบั รศรินทร์ เกรย,์ วรชยั ทองไทย และเรวดี สุวรรณนพเกา้ (2553: 18, 24-29) ท่ี
ไดท้  าการสังเคราะห์องคค์วามรู้เก่ียวกบัความสุขจากงานวจิยัต่าง ๆ พบองคป์ระกอบของความสุข 6 
ดา้น คือ  ศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม  ครอบครัว สุขภาพ ทุนทางสังคม  ส่ิงแวดลอ้ม และ
รายไดแ้ละหน้ีสิน   

เสาวลกัษม์ กิตติประภสัร์ (2553: 150-157) ท าการสังเคราะห์งานวิจยัจากต่างประเทศ 
พบว่า องค์ประกอบของความสุขประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ องค์ประกอบแรกรายได้ โดย
รายไดจ้ะท าให้ความสุขเพิ่มข้ึนในระยะแรก แต่ในระยะยาวจะไม่ส่งผลให้ความสุขเพิ่มข้ึนเพราะ
เม่ือรายไดเ้พิ่มข้ึนแต่ความสุขหน่วยสุดทา้ยจะลดลงเร่ือย ๆ เน่ืองจากคนมกัมีความตอ้งการท่ีไม่
ส้ินสุด องคป์ระกอบท่ีสองการท างาน การวา่งงานท าให้ความสุขลดลง เน่ืองจากการสูญเสียรายได้
และความภาคภูมิใจ องคป์ระกอบท่ีสามการศึกษาส่งผลกระทบต่อความสุข แต่ความสัมพนัธ์ยงัมี
ความไม่ชดัเจน เน่ืองจากบางคร้ังการศึกษาสูงไม่ท าให้ความสุขเพิ่มข้ึน องค์ประกอบท่ีส่ีสุขภาพ 
เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขอย่างมาก องค์ประกอบท่ีห้าชีวิตครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกับความสุขสูง การหย่าร้างหรือการท างานมากไปจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวส่งผลต่อ
ความสุขท่ีลดลง องค์ประกอบท่ีหกมิตรภาพและความสัมพนัธ์ทางสังคม การไวว้างใจ การ
ช่วยเหลือ และการใหค้วามร่วมมือท าให้เกิดความสุข องคป์ระกอบท่ีเจ็ดส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มท่ี
ดีท าใหค้นมีความสุขเพิ่มข้ึน องคป์ระกอบท่ีแปดความมัน่คงในชีวิตและการท างาน มนุษยต์อ้งการ
ความมัน่คงทางครอบครัว สังคม และการท างาน องค์ประกอบท่ีเกา้อิสรภาพ เม่ือมนุษยมี์เสรีภาพ
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ส่วนบุคคลและการเมือง จะมีความสุขอยา่งมาก องคป์ระกอบท่ีสิบความยุติธรรม ความไม่ยุติธรรม
และความเหล่ือมล ้าทางสังคม ท าใหค้วามสุขของคนในสังคมลดลง 

Easterlin (2007) ท าการศึกษาองค์ประกอบของความพึงพอใจทางด้านจิตวิทยา พบว่า 
ความสุขเป็นผลลพัธ์ของความพึงพอใจท่ีส าคญัทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจทางการเงิน 
ความพึงพอใจในครอบครัว ความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจในสุขภาพ โดยผลลพัธ์ของแต่
ละองคป์ระกอบข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ สอดคลอ้งกบั Praag and Carbonell (2004: 5, 44-45) ท่ี
กล่าววา่องคป์ระกอบส าคญัของชีวิตประกอบดว้ย ความพึงพอใจในรายได ้ความพึงพอใจในงาน 
ความพึงพอใจในสุขภาพ ความพอใจในบ้าน ความพึงพอใจในความสัมพนัธ์ของคู่แต่งงาน 
นอกจากน้ี Praag and Carbonell (2004) ยงักล่าวถึงการส ารวจขอ้มูลเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเยอรมนั (German Socio Economic Panel Survey: GSOEP) แบ่งองคป์ระกอบความพึง
พอใจเป็น 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจทางการเงิน ความพึงพอใจใน
สุขภาพ ความพึงพอใจในบา้น ความพึงพอใจในเวลาวา่ง และความพึงพอใจในสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงมี
ความสอดคล้องกับการแบ่งองค์ประกอบความพึงพอใจของ การส ารวจครัวเรือนของสหราช
อาณาจกัร (British Household Panel Survey: BHPS) ท่ีแบ่งความพึงพอใจเป็น 8 องคป์ระกอบ โดย 
5 ความพึงพอใจแรกคือองคป์ระกอบเดียวกนั เพียงแต่องคป์ระกอบท่ี 5 จากขอ้มูล German Socio 
Economic Panel Survey (GSOEP) ถูกแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบท่ี 5 และ 6 คือความพึงพอใจใน
เวลาวา่งในแง่จ านวนและความพึงพอใจในเวลาวา่งในแง่การใช ้ ส่วนองคป์ระกอบท่ี 7 และ 8 คือ
ความพึงพอใจในชีวติสังคมและความพึงพอใจในชีวติแต่งงาน   

Gray (2012: 137-145) ท าการสังเคราะห์ขอ้มูลจาก 2 การส ารวจ เพื่อระบุองคป์ระกอบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความสุข พบปัจจยัส าคญัไดแ้ก่ ประชากรศาสตร์ เศรษฐกิจ  ครอบครัว การใชชี้วิตโดย
มีศีลธรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง และการรับรู้คุณภาพของเพื่อนบา้น โดยการส ารวจแรกคือ การ
ส ารวจสุขภาพจิตและสถานการณ์ทางสังคมและวฒันธรรม (Social and Cultural Situation and 
Mental Health Survey) ในปี พ.ศ. 2551 การส ารวจน้ีเป็นการใชก้ลุ่มตวัอยา่งในระดบัชาติ จดัท าโดย 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ  ตวัอยา่ง เป็นผูมี้อายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปจ านวน 25,324 คน ค าถามท่ีใชใ้น
การส ารวจคือ ปัจจุบนัท่านมีความสุขในระดบัใด ผูต้อบสามารถตอบได ้11 ระดบั ตั้งแต่ 0-10 โดย 
ค่าคะแนน 10 แสดงถึงการมีความสุขมากท่ีสุด  ค่าคะแนน 0 หมายถึงไม่มีความสุขเลย  การส ารวจ
ท่ีสองคือ การส ารวจดชันีความผาสุก (Well-Being Indicators Survey) โดยมหาวิทยาลยัมหิดล เป็น
การเก็บขอ้มูลตวัอย่างของผูมี้อายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป จ านวน  2,519 คนในจงัหวดัชัยนาท และ
จ านวน 2,481 คนในจงัหวดักาญจนบุรี เก็บขอ้มูลในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยใชค้  าถาม ใน
ปัจจุบนัท่านรู้สึกอยา่งไร ผูต้อบสามารถตอบได ้11 ระดบั ตั้งแต่ 0-10 โดย ค่าคะแนน 10 แสดงถึง
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การมีความสุขมากท่ีสุด  ค่าคะแนน 5 แสดงถึงการรู้สึกปานกลาง ไม่ได้เสียใจแต่ไม่ได้รู้สึกมี
ความสุข ค่าคะแนน 0 แสดงถึงการไม่มีความสุข จากการสอบถามปลายเปิดในการส ารวจดชันี
ความผาสุกถึงสาเหตุท่ีผูต้อบตอบระดับความสุขในระดับนั้น พบว่า มีองค์ประกอบส าคัญ 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ ครอบครัว และสุขภาพ  ผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตเพิ่มเติมวา่ปัจจยัทางการ
เงินยงัคงมีผลต่อความสุขของคนไทย เน่ืองจากประเทศไทยยงัถูกจดัเป็นประเทศท่ีมีความยากจน  

จากการศึกษาระดับความสุขของผูสู้งอายุและความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขกับปัจจยั
ภายในและภายนอกจากจงัหวดัชยันาท ในปี 2548 พบวา่ ค่าเฉล่ียความสุขของผูสู้งอายุอยูใ่นระดบั
ปานกลาง จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย การวิเคราะห์ความถดถอย  ปัจจยัภายนอกดงัต่อไปน้ี ความ
แข็งแรงทางเศรษฐกิจ  การจดัการท่ีอยู่อาศยั ความสามารถในการท างาน การรับรู้สภาพแวดลอ้ม
ทางสังคม และการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีผลกระทบต่อระดบัความสุขอยา่งมีนยัส าคญั โดยตวัท านาย
ความสุขท่ีดีท่ีสุด คือปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความรู้สึกยากจนเม่ือเทียบกบัเพื่อนบา้น เม่ือควบคุมปัจจยั
ประชากรและปัจจยัภายนอก แลว้ท าการเปรียบเทียบระดบัความสุขพบว่า คนท่ีไม่รู้สึกยากจนมี
ระดบัความสุขท่ีสูงสุด เม่ือเทียบกบัคนท่ีรู้สึกยากจนหรือคนท่ีรู้สึกยากจนเม่ือเทียบกบัเพื่อนบา้น 
(Gray, Rukumnuaykit, Kittisuksathit and Thongthai, 2008)  ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาสามารถสรุป
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุขไดต้ามตารางท่ี 2.2 
 
ตารางที ่2.2  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุข 
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Layard (2005: 31)       
Easterlin (2007)        
อภิชยั มงคล และคณะ (2544)      

ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต และคณะ (2555: 30-33)      

รศรินทร์ เกรย ์และคณะ (2553: 18, 24-29)       

เสาวลกัษม ์กิตติประภสัร์ (2553: 150-157)       
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2.3.1.1  แนวคิดเร่ืองปัจจยัดา้นครอบครัว  
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดในสังคม เม่ือพยายามค้นหาสาเหตุจะพบว่ามาจากปัญหา

ครอบครัว ทั้งท่ีจริง ๆ แลว้สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัหลกัท่ีท าหนา้ท่ีในการขดัเกลาทางสังคม 
โดยการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมต่าง ๆ ของสังคม สอนให้คนในครอบครัวปฏิบติัตาม
กฎระเบียบทางสังคมและกฎหมาย และคอยให้ความรักความอบอุ่นแก่คนในครอบครัว (งามพิศ 
สัตยส์งวน,  2545: 1)  นอกจากน้ีครอบครัวยงัเป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของคนในครอบครัว ให้มีความสุขสมดุลตลอดตั้งแต่เกิดจนตาย (พูนสุข เวชวิฐาน, 2557: 3) 
แม้ว่าครอบครัวจะเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของสังคม แต่เป็นแหล่งผลิตบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุด เป็น
สถาบนัท่ีท าหนา้ท่ีสร้างพื้นฐานใหแ้ก่บุคคล เป็นแหล่งสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ เป็นแหล่งท่ี
ท าใหม้นุษยห์น่ึงคนกลายเป็นมนุษยท่ี์มีคุณภาพ ซ่ึงเป็นรากฐานของสถาบนัทางสังคมท่ีใหญ่ข้ึนไม่
วา่จะเป็นชุมชนหรือจนถึงระดบัประเทศ (อจัฉรา นวจินดา และกาญจนา ลุศนนัทน์, 2550: 225)  

Webster Universal Dictionary (1970: 504) ไดใ้ห้นิยามครอบครัว (Family) 
หมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศยัในบา้นหลงัเดียวกนั โดยมีความสัมพนัธ์ทางสายเลือดหรือความสัมพนัธ์
อ่ืน ๆ Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2003: 442) ไดใ้ห้นิยามเพิ่มเติมวา่ ครอบครัว 
หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั โดยอาจเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากการแต่งงาน นอกจากน้ี
ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนท่ีความสัมพนัธ์ในลกัษณะเครือญาติ มีการร่วมมือกนัท าส่ิงต่างๆ เพื่อ
ความอยู่รอด โดยส่วนใหญ่ทุกคนในครอบครัวจะใช้ชีวิตประจ าวนัร่วมกนั  ซ่ึงค าว่า เครือญาติ 
หมายถึง กลุ่มคนท่ีมีความสัมพนัธ์จากการท่ีมีบรรพบุรุษทางสายเลือดเดียวกนั โดยกลุ่มคนเหล่าน้ี
อาจจะอาศยัอยูร่่วมกนัหรือแยกกนัด ารงชีวิต โดยคนกลุ่มน้ีจะมีความสัมพนัธ์ท่ีถาวร มีความผกูพนั
ต่อกนั จะพึงระลึกเสมอวา่มีความสัมพนัธ์เป็นญาติกนั  (งามพิศ สัตยส์งวน, 2545: 12) นอกจากน้ี
ครอบครัว ยงัหมายถึง บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปท่ีมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการใช้ชีวิต ใช้ทรัพยากร 
การตดัสินใจต่าง ๆ และมีการให้คุณค่าต่อการด าเนินชีวิตร่วมกนั (Olson and Defraim, 1994 อา้งถึง
ใน พูนสุข เวชวิฐาน, 2557: 4) มากไปกวา่นั้นการมีครอบครัวดี หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจใน
ครอบครัว อนัเกิดมาจากความรู้สึกเช่ือใจ มัน่ใจในครอบครัว มีความรู้สึกผกูพนัและอุ่นใจเม่ืออยูก่บั
บุคคลในครอบครัว (ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555: 30-33) 

งามพิศ สัตยส์งวน (2545: 12) กล่าววา่สถาบนัครอบครัวมีหนา้ท่ีหลกัในการเพิ่ม
สมาชิกให้แก่สังคม เล้ียงดูสั่งสอนให้สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคม ท า
หน้าท่ีทางเศรษฐกิจ ท าหน้าท่ีทางจิตวิทยา สนองความตอ้งการทางเพศ ให้สถานภาพทางสังคม  
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กาญจนา ลุศนนัทน์ (2546: 186-187) ท่ีกล่าววา่บทบาทและหนา้ท่ีของ
ครอบครัวประกอบดว้ย 1) หนา้ท่ีทางชีววทิยา คู่สมรสจะเป็นผูส้ร้างครอบครัว เป็นบิดามารดาท่ีให้
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ก าเนิดบุตร 2) หนา้ท่ีปกป้องให้ความปลอดภยั เป็นผูจ้ดัหาปัจจยัพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต
ให้แก่คนในครอบครัว 3) หน้าท่ีให้ความรักและความอบอุ่นทางจิตใจ 4) หนา้ท่ีให้การศึกษา สั่ง
สอนอบรม และช้ีแนะในเร่ืองต่าง ๆ 5) หนา้ท่ีก าหนดสถานภาพ  บุตรเกิดโดยครอบครัวลกัษณะ
ไหนจะมีสถานภาพตามก าเนิดตามลกัษณะนั้น  6) หนา้ท่ีทางเศรษฐกิจ การหารายไดเ้พื่อมาใชจุ้น
เจือในครอบครัว 7) หน้าท่ีทางสันทนาการ การท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อผ่อนคลายความเครียด 8) 
หนา้ท่ีทางศาสนา ปลูกฝ่ังและสั่งสอนใหค้นในครอบครัวเป็นคนดีตามแนวคิดทางศาสนา  

ปัจจยัดา้นครอบครัวไดรั้บการสนบัสนุนจากงานวจิยัวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัความสุข จากการศึกษาความสุขของคนไทยในเขตชนบทพบว่า ความอบอุ่นในครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์ต่อความสุข (พิชิต พิทกัษ์เทพสมบติั, ปาริชาติ พงษ์ชัยศรี และชิชญาส์ุ ช่างเรียน, 
2553) เป็นไปในทางเดียวกบัการศึกษาความสุขของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในต ารวจภูธรภาค 
1 พบวา่ ความสุขมีความสัมพนัธ์กบั ความพอใจในครอบครัว (บุญทนั พนัธ์จนัทร์, 2555) จาก
การศึกษาแนวคิดองคป์ระกอบหรือส่วนผสมท่ีน าไปสู่ความสุขท่ียาวนาน ดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา 
พบวา่ ความสัมพนัธ์ทางสังคม อยา่งเช่น ครอบครัว มีความสัมพนัธ์ต่อความสุขในระยะยาว (Caunt, 
Franklin, Brodaty and Brodaty, 2012)   

จากการศึกษาผลกระทบของปัจจัยครอบครัวและปัจจัยท่ีไม่ใช่ครอบครัวต่อ
ความสุข ในนักเรียนอายุ 15-18 ปี ในประเทศไทย ข้อมูลมาจากการส ารวจสุขภาพจิตและ
สถานการณ์ทางสังคม  โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย พบว่า ปัจจยัครอบครัวมีความส าคญั
มากกว่าปัจจยัท่ีไม่ใช่ครอบครัวในการอธิบายความปรวนแปรของความสุข  คนท่ีรายงานว่ามีการ
ใช้เวลากบัครอบครัวอย่างเพียงพอและมีความรักระดบัสูงสุด จะมีความสุขมากท่ีสุด เช่นเดียวกบั
คนท่ีไดอ้ยู่กบัพ่อและแม่จะมีความสุขมากท่ีสุด  (Gray, Chamratrithirong,  Pattaravanich and 
Prasartkul, 2011) สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขของวยัรุ่นในประเทศ
นิวซีแลนด ์ พบวา่ ความสุขมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัครอบครัวและการ
ทานอาหารกบัครอบครัว   แต่ความสุขมีความสัมพนัธ์เชิงลบต่อ การตะโกนใส่กนั การตีเด็กโดย
ผูใ้หญ่ การเลือกปฏิบติั การล่วงละเมิดทางเพศ การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของการ
ดูแลความสัมพนัธ์ในครอบครัวเพื่อความสุขของเด็กวยัรุ่น (Lambert et al., 2015) นอกจากน้ีจาก
การศึกษาส่วนประกอบของความสุขในประเทศอิตาลีและประเทศคิวบา พบวา่ ครอบครัวถูกจดัเป็น
หน่ึงในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุข (Galati, Manzano and Sotgiu, 2006)  

2.3.1.2  แนวคิดเร่ืองปัจจยัดา้นสุขภาพ 
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2003: 580) ไดใ้ห้นิยามสุขภาพ 

(Health) หมายถึง สภาพร่างกายท่ีปราศจากการป่วยหรือการมีสุขภาวะ Webster Universal 
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Dictionary (1970: 658) ไดใ้ห้นิยามเพิ่มเติมวา่สุขภาพ (Health) หมายถึง สภาวะท่ีมีสุขจากสุขภาพ
กายและจิตใจ  World Health Organization (1948) ไดใ้ห้นิยามสุขภาพท่ีเพิ่มเติมข้ึนว่าหมายถึง 
สภาวะของความสมบูรณ์ดีทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ไม่ได้เป็นเพียงแค่การไม่มีอาการ
เจบ็ป่วยหรือความอ่อนแอทางดา้นร่างกาย  

สุชาติ โสมประยรู (2550: 2) กล่าววา่ สุขภาพกาย หมายถึง “สภาพของร่างกายท่ีมี
ความเจริญเติบโตเต็มท่ีและพฒันาการสมกบัวยั สะอาด แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 
และทุพพลภาพ พร้อมทั้งมีภูมิคุม้กนัโรคหรือความตา้นทานโรคเป็นอยา่งดี”  นอกจากน้ี สุชาติ โสม
ประยรู (2550:  1-3)  กล่าวถึงค าสอนของพระพุทธเจา้ ท่ีเก่ียวกบัปัจจยั 4 อนัประกอบดว้ย อาหาร ท่ี
อยูอ่าศยั ยารักษาโรค และเคร่ืองนุ่งห่ม ซ่ึงทั้ง 4 ปัจจยัมีความเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ดงันั้นอาจกล่าว
ได้ว่า การท่ีมนุษย์จะสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข สุขภาพถือเป็นปัจจัยส าคัญ ดังท่ี
พระพุทธเจา้ไดต้รัสไวเ้ป็น พระพุทธศาสนสุภาษิตท่ีว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ” ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสุภาษิตของชาวอาหรับโบราณท่ีวา่ “คนท่ีมีสุขภาพดี คือคนท่ีมีความหวงัและคนท่ีมี
ความหวงัคือคนท่ีมีทุกส่ิงทุกอยา่ง”  ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต และคณะ (2555: 30-33) กล่าวเพิ่มเติมวา่
สุขภาพดี คือ ความรู้สึกพึงพอใจในสุขภาพร่างกายของตนเอง มีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  
มีพฤติกรรมการกินท่ีดี และรูปร่างสมส่วน  

การศึกษาความสุขของคนไทยในเขตชนบทพบว่า สุขภาพมีความสัมพนัธ์ต่อ
ความสุข (พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2553) ผลการศึกษาเป็นไปในทางเดียวกบั การศึกษา
ความสุขของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในต ารวจภูธรภาค 1 โดยพบวา่ ความพอใจในสุขภาพมี
ความสัมพนัธ์ต่อความสุข (บุญทนั พนัธ์จนัทร์, 2555) นอกจากน้ีจากการศึกษาความสุขในการ
ท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ตวัอยา่ง จ านวน 218 คน พบวา่ ปัจจยัสุขภาพมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัความสุขในการท างานในระดบัปานกลาง (สิรินทร แซ่ฉัว่, 2553) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ส่วนประกอบของความสุขในประเทศอิตาลีและประเทศคิวบา พบวา่องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสุขมากท่ีสุด คือ สุขภาพ (Galati et al., 2006) และผลการวิจยัเป็นไปในทางเดียวกบั การศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างสุขภาพและความสุขในประเทศฟินแลนด์ พบว่า สุขภาพคือปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีสุดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุข (Miret et al., 2014) นอกจากน้ีจากการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความสุขและสุขภาพ พบวา่ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความสุขและสุขภาพท่ีดีนั้นมีความคลา้ยคลึง
กนัมาก ทั้งในระดบับุคคล ภูมิภาคและประเทศ ซ่ึงความสุขและสุขภาพมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
(Pierewan and Tampubolon, 2013)   
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2.3.1.3  แนวคิดเร่ืองปัจจยัดา้นงาน 
งานเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีคนมกัจะพดูถึงหรือนึกถึงมากท่ีสุด งานคือส่ิงท่ีเติมเต็มส่วนท่ี

ดีท่ีสุดในชีวิต เป็นแหล่งส าคญัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตหรือท าให้เกิดปัญหาในชีวิต 
(Herzberg, Mausner and Snyderman, 1959: 3) ความสุขท่ีเกิดจากปัจจยัดา้นงานจะเกิดจากการท่ี
พนกังานมีความพึงพอใจในงาน ซ่ึงตรงขา้มกบัการไม่มีความสุขท่ีจะเกิดจากการไม่มีความพึงพอใจ
ในงาน  

ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกโดยรวมของพนักงานท่ีมีต่องานของ
ตนเอง โดยถา้พนกังานมีความพึงพอใจในงานสูงจะมีความรู้สึกเชิงบวกต่องาน ในทางกลบักนัถา้
พนักงานมีความพึงพอใจในงานต ่าจะมีความรู้สึกเชิงลบต่องาน โดยสาเหตุท่ีท าให้เกิดความพึง
พอใจในงานมาจาก 1) งานมีความทา้ทาย มีขอ้มูลป้อนกลบัให้ทราบถึงผลการปฏิบติังาน 2) การให้
รางวลัในบริษทัเป็นไปอย่างมีความยุติธรรมชดัเจน 3) ไดรั้บการสนบัสนุนการท างานจากบริษทั
และมีสภาพแวดลอ้มในบริษทัเอ้ือต่อการท างาน 4) เพื่อนร่วมงานท่ีเป็นมิตรและช่วยเหลือในการ
ท างาน (ร็อบบินส์, 2005: 22) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ชาฮาร์ (2550: 139) ท่ีกล่าววา่ เง่ือนไขท่ีจะ
ท าใหเ้กิดความสุขในการท างาน มี 3 ประการคือ ประการแรกงานตอ้งมีความทา้ทายและสามารถดึง
ทกัษะและพรสวรรคข์องพนกังานออกมาใชใ้นการท างาน  โดยงานท่ีมีความทา้ทายและเป้าหมายท่ี
ชดัเจนจะท าให้พนกังานมีความตั้งใจท างาน จดจ่อในงาน และท างานดว้ยความล่ืนไหล จึงท าให้
พนักงานรู้สึกพึงพอใจและแสดงผลงานได้ออกมาดีท่ีสุด ประการท่ีสองพนักงานตอ้งไดท้  างาน
ตั้งแต่ตน้จนส าเร็จ ประการท่ีสามพนักงานตอ้งรู้สึกถึงคุณค่าของงานว่างานท่ีท ามีผลกระทบท่ี
ส าคญัต่องานของผูอ่ื้น 

  นอกจากน้ีความพึงพอใจในงาน ยงัหมายถึง ความรู้สึกทางบวกท่ีมีต่องานซ่ึงเป็น
ผลลพัธ์จากการประเมิน (Robbins and Judge, 2548: 61) การประเมินงานพิจารณาจากการรับรู้
ลกัษณะของงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน และประสบการณ์ทางอารมณ์ในการท างาน โดย
พนกังานท่ีมีความพึงพอใจ จะประเมินงานอยา่งถูกใจ (Mcshane and  Glinow, 2010: 108) ความพึง
พอใจในงาน ยงัรวมถึงความเพลิดเพลินหรือสภาวะอารมณ์เชิงบวกท่ีเป็นผลมาจากการท่ีบุคคล
ประเมินงานหรือประสบการณ์ในการท างาน และผลลพัธ์จากการรับรู้ถึงส่ิงท่ีดีในงาน (Luthans, 
2002: 230) 

ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) มีความหมายใกลเ้คียงกบัค าวา่ทศันคติต่อ
งาน (Job Attitude) โดยทั้งสองต่างหมายถึง ความเช่ือทางอารมณ์ของบุคคลท่ีส่งผลต่อบทบาทใน
การท างาน โดยทัศนคติทางบวกท่ีมีต่องานจะมีลักษณะเหมือนกับความพึงพอใจในงาน และ
ทศันคติทางลบท่ีมีต่องานจะมีลกัษณะเหมือนกบัความไม่พึงพอใจในงาน (Vroom, 1964: 99)  
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วิเชียร วิทยอุดม (2554: 35) กล่าวเพิ่มเติมว่าความพึงพอใจในงาน หมายถึง 
ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่องานของตนเอง ถา้มีความพึงพอใจในงานสูงจะก่อให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อ
งาน โดยงานต้องมีลักษณะส าคญั 5 ประการ จึงจะท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน ได้แก่ 1) 
ผลตอบแทนท่ีได้รับต้องเท่ากับจ านวนเงินท่ีคาดหวงัและต้องมีความเท่าเทียมกันในแง่ความ
ยติุธรรม 2) งานตอ้งมีความน่าสนใจและโอกาสในการเรียนรู้ 3) มีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
4) ผูบ้งัคบับญัชามีความสามารถในการดูแลและแสดงความสนใจพนกังาน 5) ผูร่้วมปฏิบติังานหรือ
เพื่อนร่วมงานมีความเป็นมิตรและสนบัสนุนในการท างาน  

Herzberg et al. (1959) ไดท้  าการเสนอทฤษฎี 2 ปัจจยั (Two-Factor Theory) เป็น
การกล่าวถึงปัจจยัท่ีท าใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในงานและไม่มีความพึงพอใจในงาน ซ่ึงเป็นผล
มากจากการส ารวจ โดยในการส ารวจถามผูเ้ขา้ร่วมการส ารวจวา่ ท่านตอ้งการส่ิงใดจากงานท่ีท่าน
ท า ซ่ึง Herzberg et al. (1959) ไดน้ าค าตอบมาจดัประเภทและจดัล าดบัความสัมพนัธ์ แลว้พบวา่มี 2 
ปัจจยัหลักท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในงาน โดยปัจจัยแรก เรียกว่าปัจจัยอนามยั (Hygiene 
Factor) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่ได้สร้างความพึงพอใจในงานแต่สามารถเพิ่มความไม่พึงพอใจในงาน 
ถึงแมปั้จจยัน้ีจะได้รับการตอบสนองอย่างเต็มท่ี ความพึงพอใจในงานสูงสุดจะเป็นแค่ 0 โดย
ประกอบด้วย ลกัษณะการบงัคบับญัชา ค่าตอบแทน นโยบายของบริษทั สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและเจา้นาย และความมัน่คงในงาน ปัจจยัท่ีสองเรียกว่า 
ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) ซ่ึงปัจจัยน้ีจะสร้างความพึงพอใจในงานให้กับพนักงาน 
ประกอบดว้ย โอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง โอกาสในความเจริญเติบโตส่วนบุคคล การไดรั้บการยก
ยอ่ง ความรับผิดชอบ และความส าเร็จ  (Herzberg et al., 1959; Robbins and Judge, 2014: 125-126; 
Ivancevich, Konopaske and Matteson, 2014: 118-119; Hellriegel, 2008: 169-170;  French et al, 
2015: 122)  รายละเอียดของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน มีดงัต่อไปน้ี 

1)  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) คือ การท่ีบุคคลอ่ืนไม่วา่จะ
เป็นหวัหนา้งาน ลูกนอ้ง เพื่อนร่วมงาน ใหค้วามส าคญั ช่ืนชม ดว้ยค าพดู หรือ การแสดงความรู้สึก 

2)  ความส าเร็จ (Achievement) คือ การท างานอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ 
สามารถแกไ้ขปัญหาในการท างาน สามารถพิสูจน์หรือช้ีแจงใหผู้อ่ื้นเห็นถึงผลลพัธ์จากการท างาน 

3)  โอกาสในการเติบโต (Possibility of Growth) คือ ความเป็นไปไดใ้น
การเปล่ียนแปลงไปสู่งานท่ีมีความกา้วหนา้ โดยการเปล่ียนแปลง สถานะหรือบทบาท 

4)  ความกา้วหนา้ (Advancement) คือ โอกาสในการเติบโตไปสู่ต าแหน่ง
ท่ีสูงข้ึน ความรับผดิชอบมากข้ึน 
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5)  เงินเดือน (Salary) คือ ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการท างาน รวมถึงการ
ข้ึนหรือลดเงินเดือน 

6)  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) คือ 
สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน ไม่วา่จะเป็น หวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน ลูกนอ้ง การมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั 
โดยการพดูคุย การท างานร่วมกนั 

7)  การบงัคบับญัชา (Supervision-Technical) คือ พฤติกรรมของหวัหน้า
งานท่ีมีต่อลูกน้อง ความสามารถ ความยุติธรรมของหัวหน้างาน การมอบหมายงาน และมนุษย
สัมพนัธ์ของหวัหนา้งาน 

8)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การได้รับการมอบหมายความ
รับผดิชอบและอ านาจในการท างาน 

9)  นโยบายและการบริหารของบริษัท (Company Policy and 
Administration) คือ แนวทางในการบริหารองค์การในภาพรวม มีนโยบายท่ีชัดเจน ส่งเสริมการ
ท างาน และ มีเส้นทางในการส่ือสารขอ้มูล 

10)  เง่ือนไขในการท างาน (Working Condition) คือ เง่ือนไขทางด้าน
ร่างกายในการท างาน จ านวนการท างาน หรือ ส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีพร้อมใชใ้นการท างาน เช่น 
ระบบระบายอากาศ แสงไฟ อุปกรณ์ พื้นท่ี และสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

11)  เน้ืองาน (Work Itself)  คือ ลกัษณะการท างานโดยปกติ ลกัษณะงาน
ท าให้เกิดอารมณ์ท่ีดีหรือแย่ งานมีลกัษณะท าประจ าหรือมีความหลากหลาย งานตอ้งใช้ความคิด
สร้างสรรคห์รือไม่ตอ้งใชค้วามคิด งานท่ีสามารถท าไดง่้ายหรือเป็นงานท่ีท าไดย้าก 

12)  ปัจจยัในชีวิตบุคคล (Factor in Personal Life) คือ ลกัษณะส่วนบุคคล 
เช่น อารมณ์หรือความรู้สึก ความตอ้งการทางครอบครัว เป็นตน้ 

13)  สถานะภาพ (Status) คือ สัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงบทบาทหรืออ านาจใน
การท างาน รวมถึงส่วนเพิ่มเติมต่าง ๆ ท่ีได้รับจากสถานะภาพ เช่น การท่ีบุคคลหน่ึงกล่าวถึงว่า
ต าแหน่งใหม่ท่ีไดรั้บมีเลขานุการคอยช่วยท างาน มีคนขบัรถและรถบริษทับริการ เป็นตน้ 

14)  ความมัน่คงในงาน (Job Security) คือ ความรู้สึกมัน่ใจในงาน จาก
สัญญาในการท างานหรือระยะเวลาคงเหลือในการท างานกบับริษทั นอกจากน้ียงัรวมถึงเสถียรภาพ
ของบริษทั (Herzberg et al, 1959: 44-49) 

จากการศึกษาองค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน โดยให้นิยามของความพึง
พอใจในงาน คือ ความรู้สึกส่วนบุคคลท่ีมีต่องานของตนเอง การท่ีพนกังานมีความพึงพอใจในงาน
จะท าให้ผลิตภาพของพนักงานเพิ่มมากข้ึน โดยท าการศึกษาในกลุ่มธุรกิจธนาคาร ในประเทศ
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อินเดีย ท าการวิเคราะห์ปัจจยัดว้ยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบ เพื่อสรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจในงาน  พบวา่ ความกา้วหนา้ในการท างานและค่าตอบแทน (Pay and Promotion) ปัจจยัดา้น
องคก์าร (Organization Factor) พฤติกรรมของหวัหนา้งาน (Supervisor Behavior) เง่ือนไขของงาน
และการท างาน (Job and Working Condition) พฤติกรรมของเพื่อนร่วมงาน  (Co-Worker 
Behavior) ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในงาน  (Sowmya and Panchanatham, 2011) มีความ
สอดคลอ้งกบั การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน ในธุรกิจโทรคมนาคม ประเทศ
ปากีสถาน พบวา่เง่ือนไขในการท างาน (Working Conditions) ค่าตอบแทนและการเล่ือนต าแหน่ง 
(Pay and Promotion) ความมัน่คงหรือความปลอดภยัในงาน (Job Security) ความยุติธรรม 
(Fairness) ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและหวัหน้างาน (Relationship with Co-Workers and 
Supervisors) ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนกังาน (Saeed, Lodhi, Iqbal, Nayyab, Mussawar 
and Yaseen, 2013) 

ความพึงพอใจในงานสามารถแบ่งมิติในการพิจารณาความพึงพอใจในงานได ้3 
มิติ มิติแรก มิติอารมณ์ท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์ท างาน มิติท่ีสอง ผลลพัธ์ท่ีดีกวา่ความคาดหวงั 
มิติท่ีสาม ปัจจยัท่ีหลากหลาย โดยปัจจยัส าคญัท่ีสุดของงานมีดงัต่อไปน้ี เน้ืองาน (The Work Itself)  
ค่าตอบแทน (Pay) โอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง (Promotions) ลักษณะการบังคับบัญชา 
(Supervision) เพื่อนร่วมงาน (Work Group)  (Luthans, 2002: 230)  สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจใน
งานของ Vroom (1964: 105-159) ท่ีประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ  คือ ลกัษณะการบงัคบับญัชา 
(Supervision) กลุ่มในการท างาน (Work Group) เน้ืองาน (Job Content) ค่าจา้ง (Wages) โอกาสใน
การเจริญเติบโต (Promotional Opportunities) จ านวนชัว่โมงในการท างาน (Hours of Work)  

นอกเหนือจากน้ี ย ังมีแนวคิดองค์ประกอบของความพึงพอใจในงาน ของ 
Hellriegel (2008: 90) ท่ีกล่าวถึงปัจจยั 7 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในงาน ปัจจยัแรก
เน้ืองาน (Work Itself)  คือ ลกัษณะของงานท่ีตอ้งสะทอ้นความทา้ทาย  ความสนใจส่วนบุคคล และ 
ความตอ้งการความสามารถทางดา้นร่างกาย  โดยมีขอ้พิจารณาลกัษณะงานสามประการ ประการท่ี
หน่ึงความทา้ทายจากงาน (Challenge)  เม่ือพนกังานประสบความส าเร็จในการท างานท่ีทา้ทาย จะ
ท าให้พนกังานรู้สึกเกิดความพึงพอใจในการท างาน  ประการท่ีสองความตอ้งการความสามารถ
ทางดา้นร่างกาย (Physical Demand) งานท่ีตอ้งใชท้กัษะทางดา้นร่างกายหรือความพยายามในการ
ท างานท่ีสูงมากจะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ประการท่ีสามความสนใจส่วนบุคคล 
(Personal Interest)  ถา้พนกังานมีความสนใจในงานท่ีท า จะท าให้มีความพึงพอใจในงานสูง  ปัจจยั
ท่ีสองโครงสร้างรางวลั (Reward Structure) ถ้ารางวลัมีความยุติธรรมและเป็นไปตามผลงานท่ี
พนักงานปฏิบติั พนักงานจะมีความพึงพอใจในการท างาน  ปัจจยัท่ีสามเง่ือนไขในการท างาน 
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(Working Condition) มีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาสองประการ ประการแรกดา้นร่างกาย (Physical)  ถา้งาน
มีความสมดุลระหวา่งเง่ือนไขในการในการท างานกบั ความตอ้งการดา้นร่างกาย จะท าให้พนกังาน
มีความพึงพอใจในการท างาน ประการท่ีสองการบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) ถา้เง่ือนไขใน
การท างานสามารถส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย จะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน 
ปัจจยัท่ีส่ีตนเอง (Self) พนกังานท่ีมีความเคารพตนเองสูง (Self-Esteem ) จะส่งผลให้มีความพึง
พอใจในงานสูง ปัจจยัท่ีหา้ส่ิงอ่ืน ๆ ในองคก์าร (Other in the Organization)  พนกังานท่ีพึงพอใจใน 
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้อง จากการได้รับความช่วยเหลือในการท างานหรือส่งเสริม
เพื่อให้ไปถึงรางวลัจะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจในงาน  ปัจจยัท่ีหกการบริหารขององค์กร 
(Organization and Management) พนักงานท่ีมีความพึงพอใจในการออกแบบนโยบายและ
กระบวนการ ท่ีส่งเสริมการท างานหรือส่งเสริมเพื่อให้ไปถึงรางวลั พนกังานจะมีความพึงพอใจใน
งาน แต่ถา้บทฝ่ายบริหารมีความขดัแยง้และมีบทบาทท่ีไม่ชดัเจนจะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจใน
การท างาน ปัจจยัท่ีเจด็ผลประโยชน์เก้ือกลู (Fringe Benefits) ถา้ผลประโยชน์เก้ือกูลไม่มีความจูงใจ
จะท าใหพ้นกังานเกิดความไม่พึงพอใจในงาน 

 จาก ท่ีก ล่าวมาจะพบว่าปัจจัยด้านงานท่ีส่ง เสริมให้พนักงานมีความสุข  
ประกอบดว้ย ความรู้สึกทางบวกท่ีมีต่องาน การไดท้  างานท่ีทา้ทาย การไดรั้บค่าตอบแทนท่ียุติธรรม 
มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการท างาน มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับ
เพื่อนร่วมงาน  และมีผูบ้งัคบับญัชาท่ีสนบัสนุนการท างาน รายละเอียดตามตารางท่ี 2.3 
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ตารางที ่2.3  ปัจจยัดา้นงานท่ีส่งเสริมใหพ้นกังานมีความสุข   
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Herzberg et al. (1959: 44-49)       

ร็อบบินส์ (2548: 22)        

ชาฮาร์ (2550: 139)             

Robbins and Judge (2014: 61)             

Mcshane and  Glinow (2010: 108)          

Luthans (2002: 230)     

วเิชียร วทิยอุดม (2554: 35)     

Vroom (1964: 99)     

พิภพ วชงัเงิน (2547: 59-69)         

Sowmya et al. (2011)     

Saeed et al. (2013)           

Hellriege (2008: 90)        

 
งานเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีความส าคัญต่อชีวิต ดังนั้ นจึงถูกจัดเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์ประกอบความพอใจในชีวิต ถา้ความพึงพอใจในงานต ่าจะส่งผลต่อการขาดงาน การลาออก 
การมีสุขภาพท่ีไม่ดีจากการมีความกงัวลและความเครียด จะป่วยเป็นโรคต่าง ๆ การมีสุขภาพจิตท่ี
แย ่ ท าใหผ้ลงานไม่ดี  สามารถเพิ่มระดบัความพึงพอในงาน โดยการเพิ่มความทา้ทายในงาน สร้าง
ความรู้สึกยอมรับนับถือตนเอง ลดภาระงานท่ีเกินกว่าศักยภาพของมนุษย์ มอบหมายงานท่ี
เหมาะสมกบับุคลิกและลกัษณะพนกังาน ให้งานท่ีพนักงานรู้สึกช่ืนชอบ  จ่ายค่าตอบแทนอย่าง
ยุติธรรม สร้างสภาพการท างานท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของพนกังาน (พิภพ วชงัเงิน,  2547: 
59-69)  
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 ผลกระทบจากปัจจยัด้านงาน ตามโมเดล Exit-Voice-Loyalty-Neglect (EVLN) 
ประกอบดว้ย 1) การออกจากการท างาน (Exit)  คือ การลาออกจากงาน การยา้ยไปยงัหน่วยธุรกิจ
อ่ืน หรือการออกจากสถานการณ์ท่ีมีความไม่พึงพอใจ 2) การส่งเสียงสะทอ้น (Voice)  คือ ความ
พยายามในการเปล่ียนแปลงโดยการส่งเสียงสะทอ้นถึงความไม่พึงพอใจในงานจากปัญหาต่าง ๆ  
ซ่ึงดีกวา่การหลบหนีปัญหา โดยเสียงสะทอ้นอาจอยูใ่นรูปแบบของค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารเพื่อใช้
ในการปรับปรุง 3) ความจงรักภกัดี (Loyalty)  คือ เม่ือพนกังานมีปัจจยัดา้นงานจะกล่าวถึงองคก์ร
ในทางท่ีดีต่อบุคคลภายนอกและแสดงถึงความไวใ้จในองคก์รและฝ่ายบริหาร 4) การละเลยการ
ท างาน (Neglect)  คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความไม่ตั้งใจในการท างาน ไดแ้ก่ การมาท างาน
สาย การขาดงาน ความพยายามในการท างานท่ีลดลง และอตัราความผิดพลาดในการท างานท่ี
เพิ่มข้ึน  (Mcshane and Glinow, 2010: 110) นอกจากน้ียงัส่งผลต่อผลการปฏิบติังาน มีงานวิจยั
หลายช้ินช้ีว่าพนกังานท่ีมีความสุขจะมีผลิตภาพท่ีมากกว่า เน่ืองจากความพึงพอใจในงานและผล
การปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ท่ีสูง โดยองค์กรท่ีพนกังานมีความพึงพอใจในการท างานสูงจะมี
ประสิทธิผลท่ีสูงกวา่องคก์ารท่ีพนกังานมีความพึงพอใจในการท างานต ่า  มากไปกวา่นั้นปัจจยัดา้น
งานส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) ท า
ให้อตัราการลาออกลดลงและยงัส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีเพิ่มข้ึนของลูกคา้ (Luthans, 2002: 233-
234; Mcshane and Glinow: 2010, 110-111; Robbins and Judge, 2014: 68) 

การศึกษาความสุขของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในต ารวจภูธรภาค 1 พบว่า 
ความสุขมีความสัมพนัธ์กบัหนา้ท่ีการงาน  เงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง และความพอใจในงาน 
(บุญทนั พนัธ์จนัทร์, 2555) ผลการวิจยัเป็นไปทางเดียวกบัการท าวิจยัเชิงคุณภาพเร่ืองความสุข ท่ี
พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุขคืองาน (Changrian, 2010)  นอกจากน้ีการศึกษาแนวคิด
ความสุขในท่ีท างานพบว่า ความสุขในสถานท่ีท างานเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการเพิ่มผลิตภาพของ
องคก์ร คนมีความสุขเป็นคนท่ีมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีคนท่ีไม่มีความสุขจะไม่ให้ความสนใจกบั
งานอยา่งเตม็ท่ี องคก์รท่ีสามารถรักษาความสุขในสถานท่ีท างานให้คงอยูใ่นระยะยาวจะท าให้ผลิต
ภาพขององค์กรเพิ่มข้ึน จากการวิจยัพบว่า การจา้งงานเต็มเวลาส่งผลในเชิงบวกต่อความสุขของ
พนกังาน  การว่างงานจะน าความทุกขม์าให้กบัพนกังาน การวา่งงานมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบั
ความสุข พนกังานชัว่คราว (Part-Time) มีความสุขมากกว่าพนกังานเต็มเวลา  รายไดส่้วนบุคคล
ส่งผลกระทบต่อความสุข มิตรภาพเชิงบวกในสถานท่ีท างานมีอิทธิพลต่อความสุขของพนักงาน  
และการท างานท่ีเจาะจงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความสุข (Wesarat, Sharif and Abdul Majid, 
2014) 
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การศึกษาเปรียบเทียบชั่วโมงการท างานและความพึงพอใจในชีวิตของชาว
อเมริกนัและชาวยุโรป โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างชัว่โมงการท างาน
และความสุขในยุโรปและอเมริกา ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่าชาวอเมริกนัจะมีความสุขในการท างาน
มากกว่าชาวยุโรป เพราะชาวอเมริกนัเช่ือในความสัมพนัธ์ระหวา่งการท างานหนกักบัความส าเร็จ
มากกว่าชาวยุโรป (Kozaryn, 2010) สอดคลอ้งกบัการศึกษาเพื่อส ารวจอิทธิพลของการท างานท่ีมี
ความยืดหยุ่นต่อความสุขของพนักงานในระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูง (HPWS)  
ผลการวิจยัพบว่า พนกังานรับรู้วา่ ความยืดหยุ่นในการท างานท าให้พวกเขามีความสุข  (Atkinson 
and Hall, 2011) ผลการวิจยัเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความสุข 
ความผกูพนัในงาน และความยดึมัน่ในงาน ซ่ึงพบวา่ความยดึมัน่ต่อองคก์ารกบัความผกูพนัในงานมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั ความสุขกบัความผกูพนัในงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่ง
มีนยัส าคญั และความสุขกบัความผกูพนัในงานมีอ านาจในการท านายความยึดมัน่ต่อองคก์าร (Field 
and Buitendach, 2011) 

2.3.1.4  แนวคิดเร่ืองปัจจยัดา้นสังคม 
Webster Universal Dictionary (1970: 1410-1411) ไดใ้ห้นิยามสังคม (Social) 

หมายถึง การอยู่อาศยัโดยพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ีสังคม (Society) ยงัหมายถึง ระบบท่ีมี
บุคคลมาอาศัยร่วมกันจนเป็นชุมชน มีการจัดระเบียบ โดยประเพณีและกฎหมาย Cambridge 
Advanced Learner’s Dictionary (2003: 1203) ไดใ้ห้นิยามเพิ่มเติมวา่ สังคม หมายถึง ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมในการพบปะสังสรรคห์รือใชเ้วลาร่วมกบัผูอ่ื้น 

นอกจากน้ีสังคม หมายถึง คนตั้งแต่สองคนท่ีมาอยูร่่วมกนัอยา่งยาวนาน ในพื้นท่ีท่ี
ก าหนด สมาชิกประกอบดว้ยคนทุกเพศ ทุกวยั มีการติดต่อสัมพนัธ์กนั มีระเบียบแบบแผนในการ
ด ารงชีวิตของตนเอง และสามารถเล้ียงตนเองได ้ สังคมมีหลากหลายขนาดตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่ 
สังคมมีความแตกต่างในวิวฒันาการ บางสังคมยงัอยู่ในรูปแบบลา้สมยั บางสังคมทนัสมยั (สุดา 
ภิรมยแ์กว้, 2553: 67) นอกจากน้ีการมีสังคมดี หมายถึง การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนบา้น อยู่
ร่วมกนัอยา่งสงบ ไม่มีการเอาเปรียบผูค้นรอบขา้ง (ศิรินนัท ์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555: 30-33) 
มากไปกว่านั้นสังคมถูกจดัเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้บุคคลมีสุขภาพจิตท่ีดี  (ประเวช ตนัติพิวฒัน
สกุล และเอกอนงค ์สีตลาภินนัท,์ 2554: 29-30)   

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข โดยการท าวิจยัเชิงคุณภาพพบวา่ ปัจจยัท่ี
ส่งผลกระทบต่อความสุขส าหรับคนเมือง คือ ปัจจยัชุมชน  (Changrian, 2010) ผลการวิจยัเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบั การศึกษาแนวความคิดขององคป์ระกอบหรือส่วนผสมท่ีน าไปสู่ความสุขท่ียาวนาน  
ดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา พบวา่ ความสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นหน่ึงในมิติส าคญั โดยความสัมพนัธ์ทาง
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สังคม อนัไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน และคู่ครอง  มีความสัมพนัธ์ต่อความสุขในระยะยาว (Cauntet et 
al., 2012)  สอดคลอ้งกบัการศึกษา องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตท่ีมีผลกระทบต่อความสุขในผูสู้งอายุ
ในแอฟริกาใต ้  จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณพบว่า ปัจจยัด้านสังคมเป็นตวัท านาย
ความสุขไดดี้ท่ีสุดส าหรับคนผวิด าและชาวอินเดีย (Westaway, Olorunju and Rai, 2007) มากไปกวา่
นั้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพทางสังคมและความสุข โดยขอ้มูลมาจากการส ารวจ
คุณภาพสังคมในฮางซู้ เซ๊ียเหมิน และเซินเจ่ิน ระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2555 พบวา่ คุณภาพสังคมกบั
ความสุขมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมาก (Lin, 2014)  นอกจากน้ีการศึกษาความสุขและปัจจยัทาง
สังคมในไตห้วนั  ดว้ยขอ้มูลจากการส ารวจการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Taiwan Social Change 
Survey) ในปี พ.ศ. 2554 ตวัอย่างเป็นกลุ่มคนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป พบว่า ปัจจยัทางสังคมรวมถึง
ปัจจยัเศรษฐกิจสังคมและการติดต่อในสังคมมีความสัมพนัธ์ต่อความสุข  (Hsu, Chang,  Sook,  
Jeong and An, 2015) 

 
2.3.2  ความสุขตามแนวคิดศาสนา 
ศาสนาเป็นรากฐานในการด ารงชีวิตอยา่งมีความสุข เป็นหลกัของชีวิต เป็นส่ิงท่ีท าให้ชีวิต

มีคุณค่า มีเป้าหมายและความหวงั (กรมการศาสนา, 2556: 1)  ศาสนาเป็นค าศพัทใ์นภาษาสันสกฤต 
โดยในภาษาบาลีใชค้  าวา่สาสนา ซ่ึงหมายถึง ค าสั่งสอน แตกต่างจากฝ่ังตะวนัตกท่ีศาสนา คือ ความ
เช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงมีอ านาจอยูเ่หนือธรรมชาติ การเช่ือในอ านาจของพระเจา้ ซ่ึงพระองคท์รง
ปกครองและควบคุมโลก พร้อมทั้งมวลมนุษยชาติ มนุษยจ์ะตอ้งมีความเช่ือ ความศรัทธา เคารพ
บูชาพระองค์และค าสั่งสอนของพระองค ์และปฏิบติัตามหลกัค าสั่งสอนอยา่งเคร่งครัด (กรมการ
ศาสนา, 2554: 6)  

ความเช่ือมีความหมายใกลเ้คียงกบัค่านิยม คือเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ มีช่วงเวลาในการ
สะสมจนท าใหเ้กิดการยอมรับของบุคคลจนน าไปเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต ค่านิยมจึงเป็นส่ิงท่ี
ก าหนดพฤติกรรมท่ีแสดงออก เป็นส่ิงท่ีท าให้สามารถตดัสินใจได้ว่าส่ิงใดดีหรือไม่ดี เป็นส่ิงท่ี
บุคคลภายในกลุ่มมีความคิดเห็นเหมือนกนั ค่านิยมจึงเป็นความเช่ือแบบหน่ึง (วิเชียร วิทยอุดม, 
2554: 47) 

Webster Universal Dictionary (1970: 1220) ไดใ้ห้นิยามศาสนา (Religion) หมายถึง ความ
เช่ือในพลงัเหนือธรรมชาติท่ีควบคุมจกัรวาลและโชคชะตาของมนุษย ์นอกจากน้ียงัหมายถึง ระบบ
เฉพาะท่ีเช่ือในพระเจา้ รวมถึงหลกัธรรมค าสอน ท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทัว่ไปกบั
พระเจา้ และความสัมพนัธ์ในจกัรวาล โดยศาสนา (Religious) ยงัสามารถหมายถึง การยอมรับและ
ปฏิบติัตามหลกัทางศาสนา 
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ศาสนามีหนา้ท่ีหลกั 2 ประการ ประการแรกหนา้ท่ีดา้นจิตใจ คือ เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ เป็น
ส่ิงท่ีส่งเสริมใหค้นมีความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง มีขวญัก าลงัใจ สามารถยนืหยดัต่อสู้กบั
ส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะเม่ือมีวิกฤติในชีวิต ศาสนาจะมีบทบาทส าคญัอยา่งมาก ประการท่ีสองหน้าท่ี
ดา้นสังคม คือ  ร่วมหล่อหลอมความแน่นแฟ้นทางสังคม คนท่ีนบัถือศาสนาเดียวกนัจะมีความรู้สึก
อุ่นใจเม่ือด าเนินชีวิตร่วมกนั เน่ืองจากแนวปฏิบติัเหมือนกนั นบัถือพระเจา้องค์เดียวกนั แต่การมี
ศาสนาท่ีแตกต่างอาจไม่ใช่อุปสรรคของสังคม เน่ืองจากทุกศาสนาต่างส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี  
(สุภางค ์จนัทวานิช, 2551: 15-16) นอกจากน้ีศาสนายงัมีหนา้ท่ีอีก 4 ประการ ประการแรกสร้าง
ระเบียบวินยั ประการท่ีสองสร้างความสามคัคี  ประการท่ีสามเป็นพลงัชีวิต ประการท่ีส่ีท าให้เอิบ
อ่ิมใจและมีความสุข เพราะท าในส่ิงท่ีศรัทธา ศาสนาเป็นส่ิงส าคญัเพราะท าให้กฎระเบียบต่าง ๆ 
ของสังคมสามารถด ารงอยูไ่ด ้  (สุภางค ์จนัทวานิช, 2551: 36-47) 

โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2550) แบ่งองคป์ระกอบส าคญัของศาสนาเป็น 2 
ด้าน ได้แก่ ด้านท่ีหน่ึงหลักธรรมและความเช่ือทางศาสนา  เป็นหลกัธรรมท่ีใช้สอนเพื่อการ
ด ารงชีวิต ในหลักธรรมจะอธิบายถึง เร่ืองราวในชีวิตทั้งอดีตคือความเป็นมา ปัจจุบนัคือความ
เป็นอยู่ และอนาคตคือความเป็นไป อธิบายถึงสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ท าให้ผูน้ับถือศาสนามี
ความรู้สึกสงบและมีความหวงัในชีวิต  ดา้นท่ีสองวิธีการปฏิบติัและพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีแสดงออกถึง
ความเช่ือทางศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาเร่ิมตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต โดยแต่ละช่วงชีวิตจะมี
พิธีกรรมทางศาสนามาเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัมีพิธีกรรมตามเทศกาลหรือวนัส าคญัต่าง ๆ ในศาสนา 
ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีมีการปฏิบติัและสืบทอดกนัมา   โดยพิธีกรรมจะเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความหมายใน
ชีวิต เป็นการกระชบัความเช่ือ สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ มนุษยก์บัมนุษย ์
และมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้หลกัธรรมค าสอนทางศาสนาและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไดรั้บความ
เคารพนับถือและมีการปฏิบติัสืบต่อไป  การมีความเช่ือทางศาสนาจะถูกสะทอ้นผ่านวิถีในการ
ด ารงชีวติประจ าวนั โดยผูท่ี้มีความเช่ือถือทางศาสนา จะยดึถือกฎหรือบญัญติัต่าง ๆ เป็นแนวทางใน
การด ารงชีวิต โดยศาสนาพุทธจะมีหลกั ศีล 5 ศาสนาคริสต์จะมีบญัญติั 10 ประการ และศาสนา
อิสลามจะมีหลกัเกณฑอ์ยา่งละเอียดในการด ารงชีวติทุกดา้น  

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นศาสนาทุกศาสนา ซ่ึงสะทอ้นได้
จากการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยตั้งแต่ฉบบัแรก ก าหนดให้พระมหากษตัริยเ์ป็นอคัร
ศาสนูปถัมภก นั่นคือการเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทในการทะนุบ ารุงศาสนาต่าง ๆ ท่ีรัฐรับรอง ทุก
ศาสนาต่างเป็นแหล่งท่ีพึ่งทางใจ แหล่งบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมแก่คนในศาสนานั้น ๆ ให้เป็นคน
ท่ีมีความสุขทางใจ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี จะกล่าวถึงแนวคิดทางศาสนาท่ีมีผลกระทบต่อความสุข ของ 
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3 ศาสนา ไดแ้ก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์และศาสนาอิสลาม โดยทั้งสามศาสนาเป็นศาสนาท่ีมีคน
ไทยนบัถือมากท่ีสุด  

ศาสนาพุทธมีหลกัธรรมท่ีน าไปสู่ความสุข คือ อริยะสัจ 4  อริยสัจ หมายถึงความจริงอนั
ประเสริฐ เป็นความจริงท่ีท าใหค้นเป็นพระอริยะ โดยมีหลกั 4 ประการคือ ทุกข ์สมุทยั นิโรธ มรรค  
ทุกข์ คือสภาพท่ีทนได้ยาก  ทุกส่ิงบนโลกใบน้ีลว้นเป็นอนิจจงัคือไม่เท่ียง มีการเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา  สมุทยั คือเหตุท่ีท าให้เกิดทุกข์  นิโรธ คือการดบัทุกข์ ตอ้งก าจดัความไม่รู้และความ
อยากต่าง ๆ ให้หมดส้ิน เม่ือไม่มีกิเลสจะพบกบัความสุขท่ีบริสุทธ์ิและสงบ  มรรค คือขอ้ปฏิบติัท่ี
น าไปสู่การดับทุกข์ โดยอริยะมรรคมีองค์ 8 ประกอบด้วย สัมมาทิฐิ คือการเห็นชอบ สัมมา
สังกัปปะ คือการด าริชอบ สัมมาวาจา คือการพูดชอบ สัมมากัมมันตะ คือการกระท าชอบ 
สัมมาอาชีวะ คือการเล้ียงชีพชอบ สัมมาวายามะ คือการพยายามชอบ สัมมาสติ คือการระลึกชอบ  
สัมมาสมาธิ คือการตั้งจิตมัน่ชอบ โดยหลกัธรรมน้ีพระพุทธเจา้ทรงสอนแก่พุทธศาสนิกชนเพื่อให ้
รู้และเข้าใจทุกข์ และสามารถด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข (กรมการศาสนา, 2556: 27-30) 
นอกจากน้ีโอวาทปาติโมกขไ์ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหวัใจของหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยมี
แนวคิดหลกัคือ “พึงท าความดี ละเวน้ความชัว่ และช าระจิตให้บริสุทธ์ิ” ซ่ึงพระพุทธเจา้ตรัสเพื่อให้
พุทธศาสนิกชนมีหลกัธรรมในการด ารงชีวติ เพื่อขจดักิเลสหรือความเศร้าหมองทั้งปวง  โดยมีพุทธ
ศาสนสุภาษิตบทหน่ึงกล่าวไวว้า่ “จิตท่ีฝึกดีแลว้ ยอ่มน าความสุขมาให้” (สุชาติ โสมประยรู, 2550: 
32) 

นอกจากน้ีพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) (ม.ป.ป: 4-15) ไดเ้สนอแนวคิดความสุข 5 
ชั้น ชั้นแรกความสุขจากการเสพวตัถุ ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 ตา หู จมูก ล้ิน กาย เป็นความสุขท่ี
เกิดจากภายนอก ดังนั้นตอ้งแสวงหาตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความตอ้งการ แต่เม่ือได้รับการ
สนองบ่อย ๆ คร้ัง  อาจเกิดความรู้สึกเบ่ือ จนส่ิงนั้นไม่สามารถตอบสนองความสุขไดอี้ก ดงันั้นจึง
ตอ้งพฒันาความสามารถในการมีความสุขในเร่ืองต่าง ๆ ควบคู่ไปดว้ย โดยศีล 8  คือเคร่ืองมือส าคญั
ท่ีจะท าใหม้นุษยมี์ความสามารถในการมีความสุข ท าใหม้นุษยรู้์สึกถึงความพอเพียง เม่ือไม่สามารถ
แสวงหาหรือไดรั้บการตอบสนองความสุขจากปัจจยัภายนอก แต่ยงัคงสามารถมีความสุขได ้ชั้นท่ี
สองความสุขจากการมีคุณธรรมในการด ารงชีวิต มีเมตตา กรุณา รู้จกัให้ผูอ่ื้น มีความรู้สึกสุขเม่ือได้
ให้ผูอ่ื้น ชั้นท่ีสามความสุขจากการด าเนินชีวิตตามความจริงของธรรมชาติ อยู่กบัปัจจุบนั ไม่เอา
ความสุขของตนเองไปผูกกับส่ิงสมมติ ชั้ นท่ีส่ีความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง มนุษย์มี
ความสามารถในการปรุงแต่ง ดงันั้นจึงตอ้งปรุงแต่งจิตให้มีความสุข ชั้นท่ีห้าความสุขเหนือการปรุง
แต่ง การมีปัญญารู้ทนัความจริงของโลกและชีวิต สามารถปล่อยวางลงได้ จะท าให้มีความสุข
ตลอดเวลา โดยเป็นความสุขท่ีเกิดจากภายใน 
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พุทธศาสนิกชนในศาสนาพุทธจะมีแนวทางท่ีแสดงถึงการมีความเช่ือทางศาสนาพุทธ
ดงัต่อไปน้ี 1) การบูชาพระในแต่ละวนั ชาวพุทธจะมีพระรัตนตรัยเป็นท่ีพึงระลึกเสมอ เพื่อท าให้
ตนเองมีความประพฤติดี ประพฤติชอบ มีความเจริญรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุข โดยจะนิยมบูชา
พระในตอนเชา้และตอนกลางคืน ก่อนนอนหลบั แต่จะมีกรณีพิเศษท่ีปฏิบติัคือเม่ือมีความไม่สบาย
ใจ หรือตอ้งตดัสินใจเร่ืองส าคญั 2) การสวดมนตก่์อนนอน  เป็นการเจริญภาวนา โดยการสวดบท
สรรเสริญพระรัตนตรัยและแผเ่มตตา 3) การท าบุญใส่บาตรและการกรวดน ้ าอุทิศส่วนกุศล เป็นการ
ท านุบ ารุงศาสนา เน่ืองจากพระสงฆเ์ป็นพุทธบุตรเป็นผูค้วรแก่การสักการะ 4) การรักษาศีล เป็นการ
รักษาศีล 5 หรือศีล 8  โดยศีล 5 ประกอบดว้ย การละเวน้การฆ่าสัตว ์การละเวน้การลกัทรัพย ์การละ
เวน้จากการประพฤติผดิในกาม การละเวน้จากการพูดเท็จ การละเวน้จากการด่ืมของมึนเมา โดยศีล 
8 เพิ่มขอ้ปฏิบติั 3 ขอ้นัน่คือ การละเวน้การรับประทานอาหารยามวิกาล การละเวน้การใช้เคร่ือง
หอม การละเวน้การนอนบนท่ีนอนอนัสูงใหญ่  5) การปฏิบติัสมถะและวิปัสสนา เป็นการภาวนา 
การภาวนา คือการฝึกจิตใจ  โดยแบ่งได ้2 แบบ แบบแรกการปฏิบติัสมถะ คือการฝึกจิตให้มีความ
สงบ ให้มีสมาธิ แบบท่ีสองวิปัสสนา คือการฝึกเจริญภาวนาให้เกิดปัญญา มีความรู้อยา่งแจง้ชดัใน
ส่ิงต่าง ๆ ตามความเป็นจริง  6) การไปวดัในวนัส าคญัทางศาสนา (กรมการศาสนา, 2556: 32-52) 

ศาสนาอิสลามมีแนวคิดหลัก คือ การด ารงอยู่และมีความผูกพนักับพระเป็นเจ้า นั่นคือ 
อลัลอฮห์รือส่ิงอ่ืนทั้งหมดท่ีมาจากพระองค ์ซ่ึงอลัลอฮถื์อเป็นส่ิงสูงสุด อลัลอฮคื์อผูส้ร้างทุกส่ิงบน
โลกใบน้ี เป็นผูป้กครองดูแลจกัรวาล เป็นผูป้ระทานความรู้และสอนวิธีปฏิบติัให้แก่มนุษย ์เพื่อท่ี
มนุษยจ์ะไดป้ฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง บรรลุความดีงามสูงสุด มีความเช่ือวา่โลกมีวนัอวสาน แต่มนุษยไ์ม่
มีการดบัสูญ เม่ือส้ินชีวติจะไปสู่โลกแห่งวิญญาณเพื่อรอวนัส้ินโลก เม่ือวนัส้ินโลกมาถึงทุกชีวิตจะ
ฟ้ืนคืนเพื่อรับการพิพากษาและรับผลตอบแทนจากบาปหรือบุญท่ีได้กระท าไว ้ มีหลกัส าคญั 3 
ประการ คือ หลกัศรัทธา 6 ส่ิง ส่ิงแรกศรัทธาในพระเป็นเจา้องค์เดียวคืออลัลอฮ ์ส่ิงท่ีสองศรัทธา
ในมลาอิกะฮคื์อทูตสวรรค ์ส่ิงท่ีสามศรัทธาในคมัภีร์ ส่ิงท่ีส่ีศรัทธาในบรรดานบี ส่ิงท่ีห้าศรัทธาใน
โลกหนา้ ส่ิงท่ีหกศรัทธาในการก าหนดของอลัลอฮ ์โดยมีหลกัปฏิบติั 5 ประการ ไดแ้ก่ ประการแรก
การกล่าวปฏิญาณตนวา่จะมีพระเจา้เพียงองค์เดียว ประการท่ีสองการละหมาด ประการท่ีสามการ
ถือศีลอด ประการท่ีส่ีการบริจาคซะกาต ประการท่ีห้าการประกอบพิธีฮจัญ์ (กรมการศาสนา, 2556: 
66-76) 

ผูน้บัถือศาสนาอิสลามจะมีแนวทางท่ีแสดงถึงการมีความเช่ือทางศาสนาอิสลามดงัต่อไปน้ี 
1) การละหมาด เป็นการแสดงความเคารพสักการะอลัลอฮ์ โดยสามารถร่วมท าเป็นกลุ่มไดโ้ดยมี
อิหม่ามเป็นผูน้ า 2) การขอพรหรือดุอาร์ เน่ืองจากพระเป็นเจา้ทรงบญัญติัไวว้่า เจา้จงขอแลว้พระ
เป็นเจา้จะประทานให้ 3) การท าความสะอาดร่างกาย 4) การแต่งกายดว้ยความส ารวม  ผูห้ญิงตอ้ง
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ปิดร่างกายทั้งหมด ใส่ผา้คลุมศีรษะ เปิดเผยไดเ้ฉพาะหนา้และมือทั้งสองขา้ง 5) การถือศีลอดใน
เดือนรอมฎอน โดยการงดรับประทานอาหารตั้งแต่พระอาทิตยข้ึ์นและสามารถรับประทานอาหาร
ไดเ้ม่ือพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า 6) การประกอบพิธีฮจัญ์ ตอ้งปฏิบติัให้ไดห้น่ึงคร้ังในชีวิต ณ นคร
เมกกะฮ ์โดยการเดินวนรอบกะอบ์ะฮ ์โดยมีหินด าท่ีมุมผนงักะอบ์ะฮเ์ป็นจุดเร่ิมตน้ 7) การบริจาคซะ
กาตเป็นการบริจาคทรัพยสิ์นต่าง ๆ (กรมการศาสนา, 2556: 77-97) 

ศาสนาคริสตมี์แนวคิดคือ พระเจา้เป็นผูส้ร้างโลก พระเจา้เป็นผูท้รงสรรพานุภาพ เป็นองค์
สัพพัญญู และเป็นองค์ความดีบริบูรณ์ ทรงด ารงอยู่นิรันดร เป็นผูป้ระทานชีวิตแก่มนุษย์ ท่ี
ประกอบดว้ยวิญญาณและร่างกาย พระเจา้มีเพียงหน่ึงเดียวแต่แบ่งเป็นสามพระบุคคลคือ พระบิดา 
พระบุตร และพระจิต ศูนยก์ลางศาสนาอยู่ท่ีพระเยซูเจา้ ซ่ึงมีฐานะเป็นพระบุตรท่ีลงมาเกิดเป็น
มนุษย ์ทรงยอมพลีพระชนม์บนไมก้างเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย ์ดงันั้นชาวคริสต์ท่ีแทจ้ริง
ตอ้งด าเนินรอยตามพระเยซูเจา้ คือการเป็นมนุษยเ์พื่อผูอ่ื้น ผูท่ี้ท  าไดจ้ะเป็นบุคคลท่ีมีชีวิตนิรันดร 
โดยศาสนาคริสต์มีคุณธรรมทางเทววิทยาท่ีส าคญั 3 ประการคือ ความเช่ือหรือศรัทธา ความหวงั 
และความรัก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่บนพื้นฐานในการด ารงชีวิต นอกจากน้ีวิถีการด ารงชีวิตของผูน้บัถือ
ศาสนาคริสต์ จะมีความผกูพนักบัพระเจา้ เน่ืองจากพระองคเ์ป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือ เป็นผูบ้รรเทา
ทุกข ์และเป็นผูช่้วยใหร้อดพน้จากบาปและความตาย (กรมการศาสนา, 2556: 132-133)  

โดยศาสนาคริสต์มีแนวคิดส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุข ไดแ้ก่ แนวคิดความสุขท่ีแทจ้ริง
หรือบุญลาภ  8 ประการ โดยมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 1) ความสุขแก่บุคคลท่ีมีใจยากจน คือบุคคล
ท่ีมีความสุภาพถ่อมตน มีความเป็นเด็กในจิตใจ มีจิตใจท่ีพึ่งพาพระเจา้เสมอ จะไดรั้บไดแ้ผ่นดิน
สวรรค ์ คือใจท่ีมีพระเจา้ครอบครอง ใจท่ีมีความสุขและสันติ  2) ความสุขแก่บุคคลท่ีเป็นทุกข์
โศกเศร้า คือบุคคลท่ีเป็นทุกขเ์ศร้าโศกเพราะความบาป การถูกกดข่ีจากกฎของศาสนา สังคม และ
การเมือง จะไดรั้บการบรรเทาใจจากพระเจา้ คือใจท่ีเป็นอิสระจากสภาพบาป ไม่ยึดติดกบัส่ิงของ
ของโลก  3) ความสุขแก่บุคคลท่ีมีใจอ่อนโยน คือ บุคคลท่ีสุภาพอ่อนโยน ไม่ใชค้วามรุนแรง อุทิศ
ตนเพื่องานของพระเจา้จะไดรั้บแผน่ดินโลกเป็นมรดก คือการเป็นท่ีรักใคร่ของผูอ่ื้น 4) ความสุขแก่
บุคคลท่ีมีใจกระหายความชอบธรรม คือเปรียบเหมือนคนจนท่ีปรารถนาจะเห็นความยุติธรรมใน
สังคม ตอ้งการให้เกิดความดีในสังคม จะไดรั้บความอ่ิมเอมใจท่ีแทจ้ริงจากพระเจา้ 5) ความสุขแก่
บุคคลท่ีมีใจเมตตากรุณา คือบุคคลท่ีปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น รู้จกัให้อภยั อยากให้ผูอ่ื้นไดดี้ มีความสุข 
จะไดรั้บพระกรุณาของพระเจา้ตอบแทน 6) ความสุขแก่บุคคลท่ีมีใจบริสุทธ์ิ คือบุคคลท่ีมีจิตใจ
สะอาด บริสุทธ์ิ ปราศจากส่ิงไม่ดีทั้งทาง กาย วาจา ใจ จะไดพ้บพระเจา้ คือ การมีความสุขจากการ
ประทบัอยูข่องพระเจา้ในใจ เพราะพระเจา้อยูใ่นใจท่ีบริสุทธ์ิ 7) ความสุขแก่บุคคลท่ีสร้างสันติ คือ
บุคคลท่ีมีความปรองดอง ผูท้  าให้เกิดความกลมเกลียว และการให้อภยั จะไดรั้บการเป็นบุตรของ
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พระเจา้ เน่ืองจากพระเจา้เป็นความรักและสันติ 8) ความสุขแก่ผูท่ี้ถูกข่มเหงเพราะความชอบธรรม 
คือบุคคลท่ีมียึดมัน่ในความดี เห็นคุณค่าแห่งความดี ยึดมัน่ในเจตนารมณ์แห่งความรัก ให้อภยัแก่ผู ้
เบียดเบียนจะไดรั้บแผน่ดินสวรรค ์คือพระเจา้จะประทานความยุติธรรมท่ีสมบูรณ์ทั้งในโลกน้ีและ
โลกหนา้ 

ผูน้บัถือศาสนาคริสตจ์ะมีแนวทางท่ีแสดงถึงการมีความเช่ือทางศาสนาคริสตด์งัต่อไปน้ี 1) 
การภาวนา เป็นรูปแบบความผกูพนักบัพระเจา้ เป็นการสวดอธิษฐานภาวนา 2) การร่วมพิธีมิสซา 
หรือพิธีขอบคุณพระเจา้ 3) การพลีกรรม คือการยอมรับความทุกขย์ากล าบาก 4) การท าบุญให้ทาน 
คือการท ากิจกรรมอนัดีต่อพระเจา้ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์และการบริจาคทรัพยสิ์น 5) การร่วม
พิธีศีลลา้งบาปหรือศีลจุ่ม คือการเขา้พิธีในการเกิดใหม่ในชีวิตฝ่ายจิต (กรมการศาสนา, 2556: 135-
141) 

 
ตารางที ่2.4  การเปรียบเทียบความเช่ือทางศาสนาพุทธ คริสต ์และอิสลาม 
 

การแสดงความเช่ือทางศาสนาในชีวติประจ าวนั 

การปฏิบติั พุทธ คริสต ์ อิสลาม 
    การภาวนา การบูชาพระในแต่ละ

วนั การสวดมนต ์การ
ปฏิบติัสมถะ และการ

วปัิสสนา  

การภาวนา  การละหมาด การขอ
พร หรือดุอาร์  

การร่วมพิธีทาง
ศาสนา 

การไปวดัในวนัส าคญั
ทางศาสนา  

พิธีมิสซา  การละหมาดท่ีมสัยดิ 
การประกอบพิธีฮจัจ์  

การใชห้ลกัธรรม
ทางศาสนาในการ

ด ารงชีวิต 

อริยะสัจ 4 ทางสาย
กลาง 

ความสุขแทจ้ริงหรือ
บุญลาภ  8 ประการ  

หลกัคุณธรรม  

การปฏิบติัตามกฎ
ปฏิบติั 

ศีล 5 หรือศีล 8  บญัญติั 10 ประการ หลกัปฏิบติั 5 ประการ 

การมีความเช่ือยดึ
มัน่ต่อศาสนา 

กฎแห่งกรรม  การเช่ือในพระเจา้  การเช่ือในพระเจา้  

การท าทาน การท าบุญ ท าทาน การท าบุญใหท้าน  การบริจาคซะกาต  
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โดยทั้ง 3 ศาสนาต่างมีแนวคิดเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัท่ีคลา้ยคลึงกนั ทุกศาสนามีการสวดภาวนา 
การร่วมพิธีทางศาสนา การใชห้ลกัธรรมทางศาสนาในการด ารงชีวติ การปฏิบติัตามกฎปฏิบติั การมี
ความเช่ือยดึมัน่ต่อศาสนา และการท าทาน 

การน าแนวคิดทางศาสนามาปรับใช้ในการด ารงชีวิตในปัจจุบนัถือว่าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก 
จากการปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาทางวิชาการ  เร่ืองวิชาศึกษาทัว่ไปของหลกัสูตรการศึกษา 
ระดบัปริญญาตรี จดัโดยทบวงมหาวิทยาลยั วนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2538 โดยพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป. อ. ปยุตฺโต) (2552: 8-12) ท่านกล่าวถึงการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์วา่ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา
เน้นการพฒันาในเชิงเศรษฐกิจ มุ่งความเจริญเชิงวตัถุ จนเกิดผลเสียแก่จิตใจคนในสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเม่ือระยะเวลาผา่นไปมีการพิสูจน์แลว้วา่เป็นส่ิงท่ีผิดจึงเกิดแนวคิดการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืน (Sustainable Development) โดยการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน คือ การพฒันาเชิงเศรษฐกิจควบคู่ไป
กบัการรักษาส่ิงแวดล้อมให้ยงัคงดีอยู่ โดยปัจจุบนัประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีนโยบายในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม จากเดิมท่ีจะกล่าวถึงการพฒันาเศรษฐกิจเพียงอยา่งเดียว แต่ต่อมาจึงมี
การเพิ่มเติมการพฒันาสังคมเข้าไป โดยเฉพาะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัหลัง ๆ ให้
ความส าคญักบัการพฒันาคน ซ่ึงการพฒันาคนและการพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ความแตกต่างกนั  

การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ คือ การพฒันาเพื่อน ามนุษย์ไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
เปรียบมนุษยเ์สมือนทรัพยากรหรือทุนแบบหน่ึง ส่วนการพฒันาคน คือ การพฒันาในฐานะท่ีคน
เป็นคนไม่ใช่ทรัพยากร เพื่อให้คนกลายเป็นคนท่ีสมบูรณ์ การพฒันาคน คือ การท าให้เขามีชีวิตท่ีดี 
มีอิสรภาพในการด ารงชีวิต และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ระบบการด าเนินชีวิตของคนแบ่ง
ออกเป็น 3 องค์ประกอบ ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบตอ้งมีการพฒันาร่วมกันอย่างบูรณาการ โดย
องค์ประกอบท่ีหน่ึงด้านพฤติกรรม คือส่ิงท่ีคนแสดงออกมาอย่างมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
โดยส่ิงแวดลอ้มมี 2 แบบ แบบแรกส่ิงแวดลอ้มทางสังคมคือเพื่อน และแบบท่ีสองส่ิงแวดลอ้มทาง
วตัถุคือปัจจยั 4  ดังนั้นคนจึงต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสมเพื่อท าให้คนแสดง
พฤติกรรมท่ีดี แต่มนุษยมี์จิตใจซ่ึงอยู่ภายในท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัในการก าหนดพฤติกรรม จึง
เป็นท่ีมาขององค์ประกอบท่ีสองดา้นจิตใจ ความสุขส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย ์พฤติกรรมของ
คนท่ีมีความสุขและไม่มีความสุขจะมีความแตกต่างกนั ดงันั้นจึงตอ้งส่งเสริมให้คนมีความสุขเพื่อ
ท าใหมี้จิตใจท่ีดี องคป์ระกอบท่ีสามคือปัญญา ถา้มนุษยมี์ความเขา้ใจถึงสาเหตุต่าง ๆ เขา้ใจถึงหลกั
เหตุผลของการกระท าและผลกระทบจากการกระท าจะท าให้มนุษยมี์ความสุข ซ่ึงแนวคิดทาง
ศาสนาเป็นแนวทางท่ีส าคญัท่ีจะพฒันาจิตใจมนุษยใ์หมี้ปัญญาสามารถมองโลกไดอ้ยา่งเขา้ใจและมี
ความสุขในการด ารงชีวติ 
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นอกจากน้ียงัมีนักเศรษฐศาสตร์ท่ีสนใจใช้แนวคิดทางศาสนามาอธิบายหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม จากเดิมท่ีแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เนน้การสร้าง  ความพึงพอใจสูงสุดหรือ
อรรถประโชน์จากการบริโภค ซ่ึงท าให้งานวิจยัจ  านวนมากมุ่งเน้นท่ีจะแสวงหาปัจจยัท่ีสามารถ
สร้างความสุขใหแ้ก่มนุษย ์แต่จริง ๆ แลว้ มนุษยอ์าจไม่ตอ้งพึงพิงปัจจยัต่าง ๆ ก็สามารถมีความสุข
ได ้โดยปกติมนุษยมี์ความไม่รู้ มีความโลภ โกรธ หลง แต่สามารถเติบโตทางจิตวิญญาณได้ เม่ือ
ไดรั้บการพฒันาจนมีปัญญา แมไ้ม่บริโภคก็สามารถมีความสุขได ้จึงเกิดแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์  

พุทธเศรษฐศาสตร์ คือ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะท าให้ทั้งปัจเจกบุคคลและ
สังคมบรรลุซ่ึงศานติสุข จากการมีชีวิตอยู่บนโลกของวตัถุ ภายใตเ้ง่ือนไขของการมีทรัพยากรท่ี
จ ากดั โดยสามารถแบ่งระดบัความสุขได้เป็น 3 ระดบั ได้แก่ ความสุขระดบัท่ี 1 กามสุขหรือสา
มิสสุข คือ ความสุขจากการไดรั้บหรือเสพในส่ิงท่ีปรารถนา เป็นความสุขท่ีอิงกบัอามิสนัน่คือปัจจยั
หรือส่ิงของต่าง ๆ โดยเม่ือมีความเช่ือในศาสนาและฝึกจิตจนมีปัญญาจะท าให้สามารถไปสู่ 
ความสุขระดบัท่ี 2 นัน่คือนิรามิสสุข คือ ความสุขจากใจท่ีสงบ และ ฌานสุข คือ  ความสุขดว้ยฌาน 
หรือการเพ่งพินิจดว้ยจิตท่ีแน่วแน่ และเม่ือมนุษยฝึ์กจิตจนมีปัญญาสามารถเขา้ใจทุกอยา่งตรงตาม
สภาวะท่ีเป็นจริง ประกอบกบัมีศีลและสมาธิ  จะท าให้ไปสู่ความสุขระดับท่ี 3 นิพพานสุข คือ 
ความสุขจากการหลุดพน้ จิตไม่เสวยอารมณ์ ดงันั้นถา้มนุษยส์ามารถฝึกจิตจนมีปัญญาเขา้ใจทุก
อยา่งตรงตามสภาวะท่ีเป็นจริง จะท าใหล้ดการพึ่งพิงปัจจยัความสุขต่าง ๆ  ผลกระทบระหวา่งปัจจยั
ท่ีสร้างความสุขต่อความสุขจะลดลง (อภิชยั พนัธเสน, 2549: 3-10; ตีรณ พงศม์ฆพฒัน์, 2559: 2-16) 

ปัจจัยด้านศาสนาเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมักจะถูกศึกษาถึงความสัมพันธ์ต่อความสุข จาก
การศึกษาความสุขของคนไทยในเขตชนบท โดยมีตวัอย่างจ านวน 960 คน พบว่า ความสนใจ
ธรรมะมีความสัมพนัธ์กบัความสุข (พิชิต พิทกัษ์เทพสมบติั และคณะ, 2553) สอดคล้องกับ 
การศึกษาความสุขของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในต ารวจภูธรภาค 1 ตวัอยา่งจ านวน 400 นาย 
พบวา่ ความสุขมีความสัมพนัธ์กบัความเคร่งในศาสนา (บุญทนั พนัธ์จนัทร์, 2555) มากไปกวา่นั้น
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการให้กบัความสุข โดยท าการเปรียบเทียบ ระหวา่งการท าบุญ
ทางศาสนาและการให้โดยทัว่ ๆ ไป  พบวา่ การให้ทัว่ ๆ ไปท่ีเป็นการให้เชิงการกุศล  ดว้ยการให้
เงินหรือบริจาคส่ิงของจะส่งผลต่อความสุขมากกวา่การท างานจิตอาสา แต่ทั้งสองต่างเพิ่มความสุข  
การให้ทางศาสนา อนัได้แก่ การใส่บาตร การท าสังฆทาน การให้ความช่วยเหลือพระ ท าให้
ความสุขเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีถ้ามีการให้อย่างสม ่าเสมอจะยิ่งส่งผลให้มีความสุขเพิ่มข้ึน การให้
พระสงฆท์ าให้เกิดความสุขท่ีสูงสุด เน่ืองจากในสังคมไทยการให้พระสงฆมี์ความเช่ือว่าจะไดบุ้ญ  
โดยการใหท้ั้งสองแบบมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความสุข (Pholphirul, 2014) 
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ความเช่ือทางศาสนาถูกจดัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการปรับเปล่ียนความสุข จาก
การวจิยัเชิงทดลองผลของการปฏิบติัธรรมต่อสุขภาวะทางจิตในผูเ้ขา้ร่วมหลกัสูตรพฒันาจิตให้เกิด
ปัญญาและสันติสุข  มีการให้ท าแบบสอบถามก่อนและหลังปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมมี
ระยะเวลา 8 วนั 7 คืน โดยใชแ้นวคิด สติปัฏฐาน 4 คือการพิจารณา กาย เวทนา จิต และธรรม ให้
ตรงกบัความเป็นจริง ณ ปัจจุบนั  ส าหรับสุขภาวะทางจิตใจในการศึกษาคร้ังน้ีถูกให้นิยามว่าคือ 
สภาพจิตใจของบุคคลท่ีมีความเช่ือมโยงกับเหตุการณ์ หรือประสบการณ์ในช่วงชีวิตช่วงใด
ช่วงหน่ึง ส่ิงท่ีสะทอ้นถึงสุขภาวะทางจิตใจ ประกอบด้วย ความวิตกกงัวล ภาวะซึมเศร้า ภาวะ
สุขภาพทัว่ไป ความมีชีวติชีวา ความผาสุก การควบคุมตนเอง ผลการวิจยัพบวา่ สุขภาวะทางจิตของ
ผูเ้ขา้ปฏิบติัธรรมมีความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังปฏิบติัธรรม โดยเฉล่ียสุขภาวะจิตของผู ้
ปฏิบติัธรรมเพิ่มข้ึน (มุทิตา คงป้ัน, 2551) สอดคล้องกับ การศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาวะทางจิต
วิญญาณของนกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียน 2 แห่งคือ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกและ
โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง  โดยทั้งสองโรงเรียนต่างน าแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็น
แนวทางหลกัในการจดัการเรียนการสอน ส่งผลให้เด็กมีศีลธรรมและปัญญา วิถีชีวิตของเด็กด าเนิน
ไปอยา่งมีความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนา (ปิยมาศ ยนิดีสุข, 2548)  

จากการวิจยัความเช่ือและการปฏิบติัทางพุทธศาสนาของคนไทย : การปลูกฝังอบรมและ
คุณภาพชีวติพบวา่ เยาวชนไทยผูท่ี้มีการปฏิบติัทางพุทธศาสนามากเป็นผูท่ี้มีสุขภาพจิตท่ีดีมาก (ดวง
เดือน พนัธุมนาวินและคณะ, 2540) สอดคลอ้งกบัการศึกษาระดบัความสุขและอิทธิพลของปัจจยั
ภายในและภายนอกท่ีมีต่อความสุขในผูสู้งอายุ โดยเก็บขอ้มูลจาก ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป 
จ านวน 550 คน พบว่า เวลาท่ีใช้ในการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา มีอิทธิพลต่อระดบั
ความสุข (วิทมา ธรรมเจริญ, 2555)  นอกจากน้ีจากการศึกษาผลกระทบของการให้ค  าปรึกษาบน
พื้นฐานปัจจยัดา้นศาสนาต่อการส าเร็จการศึกษาพบว่า นกัเรียนท่ีมีปัจจยัดา้นศาสนาสามารถเรียน
จบในระดบัปฐมการศึกษาและมีการสมคัรเรียนต่อระดบัวิทยาลยัมากกวา่ เม่ือมีการควบคุม ปัจจยั
ส่วนบุคคลและปัจจยัความสัมพนัธ์อ่ืนท่ีมีผลต่อการจบการศึกษา มากไปกว่านั้นยงัพบว่า การให้
ค  าปรึกษาท่ีไม่เป็นทางการ โดยผูใ้หญ่ท่ีมีต าแหน่งทางศาสนาอย่างเป็นทางการ เช่น พระ จะมี
บทบาทส าคญัมากในการสมคัรเรียนต่อในวทิยาลยั (Erickson and Phillips, 2012) 
 จากท่ีกล่าวมาจะพบว่า ความสุขเป็นส่ิงท่ีไดรั้บผลกระทบจากทั้งปัจจยัภายในจิตใจและ
ปัจจยัภายนอก โดยปัจจยัดา้นศาสนาเป็นปัจจยัภายในท่ีมีขอ้บ่งชีวา่ เม่ือคนมีความเช่ือทางศาสนาท่ี
สูงความคิดต่าง ๆ จะเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ ผลกระทบระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัว 
ปัจจยัดา้นสุขภาพ  ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัดา้นสังคม กบัความสุข จะเปล่ียนแปลงไปเม่ือบุคคลมี
ความเช่ือทางศาสนา   
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2.3.3  ความสุขตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
จากการศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์กบัระดบัความสุขพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

รายได ้และระดบัการศึกษา มีความสัมพนัธ์ต่อความสุขอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สุภาณี สุขะ
นาคินทร์ (2549); รัชนีวรรณ ช่างท าร่อง (2550); พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ (2553); ธญัยากร 
อญัมณีเจริญ (2555) ท าการศึกษาปัจจยัเพศกบัระดบัความสุขพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบั
ของความสุขท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ (2553);  บุญทนั พนัธ์จนัทร์ (2555) ศึกษาปัจจยัอายุกบั
ระดบัความพึงพอใจในชีวติพบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในชีวิตท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัอายุกบัระดบัความสุขของ กณัฐิกา ชยั
สวสัด์ิ (2546); พวงแกว้ แสนค า (2549); รัชนีวรรณ ช่างท าร่อง (2550); ธญัยากร อญัมณีเจริญ 
(2555) ท่ีพบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

บุญทนั พนัธ์จนัทร์ (2555) ศึกษาปัจจยัสถานภาพสมรสกบัระดบัความพึงพอใจในชีวิต
พบว่า สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในชีวิตท่ีแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัสถานภาพสมรสกบัระดบัความสุขของ สุภาณี สุขะ
นาคินทร์  (2549); รัชนีวรรณ ช่างท าร่อง (2550); ธญัยากร อญัมณีเจริญ (2555); วิทมา ธรรมเจริญ 
(2555) ท่ีพบวา่ สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  

พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ (2553) ศึกษาปัจจยัรายไดก้บัระดบัความพึงพอใจในชีวิต
พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในชีวิตท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัรายไดก้บัระดบัความสุขของ กณัฐิกา ชยัสวสัด์ิ (2546); พวงแกว้ 
แสนค า (2549); รัชนีวรรณ ช่างท าร่อง (2550); พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ (2553); บุญทนั 
พนัธ์จนัทร์ (2555); ธญัยากร อญัมณีเจริญ (2555); Senasu and  Singhapakdi (2014) ท่ีพบวา่ รายได้
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ   นอกจากน้ีพิชิต 
พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ (2553); บุญทนั พนัธ์จนัทร์ (2555) ศึกษาปัจจยัระดบัการศึกษากบัระดบั
ความพึงพอใจในชีวิตพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจในชีวิตท่ี
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยระดับการศึกษากับระดับ
ความสุขของ กณัฐิกา ชยัสวสัด์ิ (2546); สุภาณี สุขะนาคินทร์  (2549); กลัยารัตน์ อ๋องคณา (2549); 
รัชนีวรรณ ช่างท าร่อง (2550); พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ (2553); ธญัยากร อญัมณีเจริญ 
(2555); Senasu and  Singhapakdi (2014) ท่ีพบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบั
ความสุขท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผลการวจิยัท่ีกล่าวมาแสดงในตารางท่ี 2.5 



42 

ตารางที ่2.5  ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุข 
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Senasu and  Singhapakdi (2014)         

บุญทนั พนัธ์จนัทร์ (2555) ความพึงพอใจในชีวติ        

บุญทนั พนัธ์จนัทร์ (2555) ความสุข          
ธญัยากร อญัมณีเจริญ (2555)       
วทิมา ธรรมเจริญ (2555)          
พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ (2553) 
 ความพึงพอใจในชีวติ 

       

พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ (2553)  
ความสุข 

       

รัชนีวรรณ ช่างท าร่อง (2550)      
กลัยารัตน์ อ๋องคณา (2549)          

สุภาณี สุขะนาคินทร์ (2549)        

พวงแกว้ แสนค า (2549)         
กณัฐิกา ชยัสวสัด์ิ (2546)        
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2.4 ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อความสุข 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุขจ านวนมากพบวา่ ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยั
ดา้นสุขภาพ  ปัจจยัดา้นงาน  ปัจจยัดา้นสังคม  และปัจจยัดา้นศาสนา ส่งผลกระทบต่อความสุข จาก
การศึกษาผลกระทบระหวา่งความพึงพอใจในครอบครัว สุขภาพ และงาน กบัความสุขในประเทศ
ไทย ข้อมูลจดัเก็บโดยวิธีการสอบถามทางโทรศพัท์ แบบสอบถามพฒันาโดย The Japan 
International Cooperation Agency (JICA) ใชว้ิธีการสุ่มขอ้มูลแบบง่ายและวิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เก็บขอ้มูลโดยนิดา้โพล ในปี พ.ศ. 2555 ตวัอยา่งในส ารวจมีสัดส่วนตามประชากรแต่ละ
ภาคของประเทศไทย  อาย ุและรายไดค้รัวเรือน มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 1,004 คน แต่งานวิจยั
น้ีมุ่งเนน้ผูต้อบท่ีเป็นคนท างานซ่ึงมีจ านวน 799 คน ทุกสมมุติฐานทดสอบโดยวิธีการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบล าดบัชั้น (Hierarchical Regression) และการตรวจสอบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ใช้
วธีิการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ผลจากการวิเคราะห์พบวา่ ความพึงพอใจในครอบครัว 
สุขภาพ และงาน ส่งผลกระทบทางบวกต่อความสุขในประเทศไทย โดยวดัทั้งความสุขในปัจจุบนั
และอนาคต แมว้่าจะมีเพียงแค่ความพึงพอใจในงานท่ีมีผลกระทบทางบวกต่อความสุขในอนาคต 
แต่ความพึงพอใจทั้งสามส่งผลกระทบทางบวกต่อความสุขในปัจจุบนั ส่ิงท่ีพบเพิ่มเติมระหว่างตวั
แปรทั้งสาม คือความพึงพอใจในงานแสดงบทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดในการท านายความสุขในปัจจุบนั
และอนาคต ยิง่กวา่นั้นผลการวจิยัน้ีระบุวา่เพศมีอิทธิพลเล็กนอ้ยในฐานะตวัแปรก ากบั (Senasu and 
Singhapakdi,  2014) 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขระหวา่งครัวเรือนในเขตเมืองและเขต
ชนบทในประเทศไทย พบวา่ ความภาคภูมิใจในตนเอง ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยั
ดา้นเพื่อน ปัจจยัดา้นการเงิน และปัจจยัดา้นสุขภาพ มีอิทธิพลต่อระดบัความสุข โดยสามารถท านาย
ความสุขในครัวเรือนเขตชนบทได้ร้อยละ 40.2 โดยความภาคภูมิใจในตนเองมีอ านาจการท านายท่ี
สูงสุด ซ่ึงผลจากการวิจยัของครัวเรือนในเมืองมีความแตกต่างกนั โดยปัจจยัดา้นเพื่อน ปัจจยัดา้น
ครอบครัว ปัจจยัดา้นการเงิน การมองโลกในแง่ดี มีอ านาจในการท านายความสุข 23.7% โดยปัจจยั
ดา้นเพื่อนมีอ านาจในการท านายความสุขมากท่ีสุด  (Changrian, 2010)    

นอกจากน้ีจากการศึกษาความสุขของคนไทยในเขตชนบทพบวา่ ความอบอุ่นในครอบครัว
มีผลกระทบต่อความสุขมากท่ีสุด รองลงมาคือ สุขภาพ ความสนใจธรรมะ ฐานะทางเศรษฐกิจ และ
เสรีภาพส่วนบุคคล ตามล าดบั ตวัแปรเหล่าน้ีสามารถอธิบายระดบัความสุขได้ร้อยละ 40 (พิชิต 
พิทกัษ์เทพสมบติั, ปาริชาติ พงษ์ชัยศรี และชิชญาส์ุ ช่างเรียน, 2553) สอดคล้องกับการศึกษา
ความสุขของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในต ารวจภูธรภาค 1 ตวัอยา่งจ านวน 400 นาย พบว่า
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ระดบัความสุขของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนอยู่ในระดบัปานกลางคือ ร้อยละ 63 จากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) พบวา่ ปัจจยัดา้นศาสนาส่งผล
กระทบต่อความสุขมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นการงาน และปัจจยัดา้นการเห็นคุณค่าในตนเอง ตามล าดบั ซ่ึงตวัแปรอิสระทั้ง 
6 ตวัสามารถอธิบายความสุขไดร้้อยละ 35  (บุญทนั พนัธ์จนัทร์, 2555)  

สพลกิตต ์สังขทิ์พย ์และสุชาดา บวรกิติวงศ์ (2557) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความสุขในการท างาน ตวัอยา่งเป็นครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 
480 คน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์ลิสเรลและการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พบวา่ 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความสุขมากท่ีสุด ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว รองลงมาคือ 
ความสัมพนัธ์กับนักเรียน การรับรู้คุณค่าในตนเอง การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้ริหาร ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ลกัษณะงาน และคุณภาพชีวิต
การท างาน สอดคลอ้งกบั วิทมา ธรรมเจริญ (2555) ท าการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัภายนอกและ
ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อความสุขของผูสู้งอายุ ตวัอยา่งเป็นผูมี้อายุมากกวา่ 60 ปี จ านวน 550 คน 
วิเคราะห์ผลดว้ยวิธีการวิเคราะห์เส้นทาง พบว่า ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของความสุขไดร้้อยละ 19 ปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ เขตท่ีอยู่อาศยั มีอิทธิพล
โดยรวมต่อระดบัความสุขมากท่ีสุด รองลงมาคือเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา 
และสถานภาพสมรส ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ ภาวะสุขภาพกายของผูสู้งอายุมีอิทธิพลต่อ
ความสุข  จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุขไดต้ามตารางท่ี 2.6 
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ตารางที ่2.6  ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุข 
 

ท่ีมา 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุข 

ตวัแปร
ก ากบั 

ปัจ
จยั
ดา้
นค

รอ
บค

รัว
  

ปัจ
จยั
ดา้
นสุ

ขภ
าพ

  

ปัจ
จยั
ดา้
นง

าน
  

ปัจ
จยั
ดา้
นส

ังค
ม 

 

ปัจ
จยั
ดา้
นศ

าส
นา

  

 Senasu and  Singhapakdi (2014)        เพศ 
Changrian (2010)        

สพลกิตต ์สังขทิ์พย ์และสุชาดา 
บวรกิติวงศ ์(2557) 

          

พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ 
(2553) 

         

บุญทนั พนัธ์จนัทร์ (2555)         

วทิมา ธรรมเจริญ (2555)        

 
หมายเหตุ:    หมายถึง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุขมากท่ีสุด  

  หมายถึง ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุข 
 

2.5 วธีิการวดัความสุข 
 

 การวดัความสุข สามารถจดัประเภทค าถามไดห้ลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นตามจ านวน
ขอ้ค าถาม หรือลกัษณะการถาม การจดัประเภทการวดัความสุขตามจ านวนขอ้ค าถามสามารถแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ แบบค าถามเชิงเด่ียวและค าถามเชิงซ้อน รูปแบบแรกค าถามเชิงเด่ียว คือ การ
ถามโดยตรง มีขอ้ค าถามเพียงขอ้เดียวท่ีถูกใชใ้นการถามเพื่อวดัความสุข และรูปแบบท่ีสองค าถาม
เชิงซอ้น คือ มีหลายขอ้ค าถามท่ีถูกใชใ้นการสอบถามเพื่อสะทอ้นถึงความสุข เป็นลกัษณะการถาม
เชิงออ้ม ลกัษณะค าถามเชิงเด่ียว ไดแ้ก่ ค  าถามจากการส ารวจสังคมทัว่ไปของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(The General Social Surveys) ท่ีถามวา่ โดยภาพรวมแลว้แต่ละวนัท่ีผา่นมาคุณมีความสุขระดบัใด 
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ผูต้อบสามารถตอบไดส้ามแบบ คือ มีความสุขมาก มีความสุข หรือไม่มีความสุขเลย (เสาวลกัษม ์
กิตติประภสัร์และคณะ, 2553: 67-69)  ซ่ึงมีลกัษณะค าถามคลา้ยคลึงกบั การส ารวจคุณค่าในโลก 
(World Value Survey) โดยค าถามคือ  หากพิจารณาทุกส่ิงในชีวิต คุณพึงพอใจชีวิตของคุณในวนัน้ี
ระดบัใด ผูต้อบสามารถเลือกค าตอบได ้10 ระดบัคะแนน โดยค่าคะแนน 1 คือไม่พึงพอใจในชีวิต
เลย ค่าคะแนน 10 คือพึงพอใจในชีวติมากท่ีสุด (Easterlin, 2012: 6-7) 

 ลกัษณะค าถามเชิงซ้อนท่ีเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับ มาจากบทความศาสตร์ใหม่ของ
ความสุขท่ีเขียนโดย Wallis (2005) ตีพิมพใ์น วารสาร Time ฉบบัเดือนมกราคม  พ.ศ. 2548 โดย
กล่าวถึงเคร่ืองมือการวดัความสุขในชีวิตของ Diener, Emmons, Larsen and Griffin (1985) 
แบบสอบถามน้ีประกอบดว้ยค าถาม 5 ขอ้ ผูต้อบสามารถตอบได้ 7  ระดบั ตั้งแต่ 1-7 คะแนน ค่า
คะแนน 7  แสดงถึงขอ้ความในแบบสอบถามตรงกบัความจริงในชีวิตของผูต้อบมากท่ีสุด ส่วนค่า
คะแนน 1 แสดงถึงขอ้ความในแบบสอบถามไม่ตรงกบัความจริงในชีวิตเลย  ค าถามท่ีใช้ถามมี
ดงัต่อไปน้ี 1) ส่วนใหญ่ในชีวิตของท่านเป็นไปอยา่งท่ีท่านคิด 2) สภาพแวดลอ้มในชีวิตของท่านดี
เยี่ยม 3) ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิตของท่าน 4) จนถึงทุกวนัน้ี ท่านไดรั้บในส่ิงท่ีส าคญัตามท่ีท่าน
ตอ้งการ  5) ถา้ท่านสามารถกลบัไปแกไ้ขบางส่ิงในชีวิตท่านได ้ท่านไม่มีส่ิงใดท่ีจะตอ้งแกไ้ข โดย
คะแนนท่ีไดรั้บบ่งบอกถึงระดบัความพึงพอใจในชีวิต ถา้ไดค้ะแนน  31-35  แสดงวา่ผูต้อบมีความ
พึงพอใจในชีวติมากท่ีสุด  ถา้ไดค้ะแนน  26-30  แสดงวา่ผูต้อบมีความพึงพอใจในชีวิตอยา่งมาก ถา้
ไดค้ะแนน  21-25  แสดงวา่ผูต้อบมีความพึงพอใจในชีวติเล็กนอ้ย ถา้ไดค้ะแนน  20  แสดงวา่ผูต้อบ
มีความพึงพอใจในชีวิตระดบัปานกลาง ถ้าได้คะแนน  15-19  แสดงว่าผูต้อบไม่พึงพอใจในชีวิต
เล็กนอ้ย ถา้ไดค้ะแนน  10-14  แสดงวา่ผูต้อบไม่พึงพอใจในชีวติ  ถา้ไดค้ะแนน  5-9  แสดงวา่ผูต้อบ
ไม่พึงพอใจในชีวติมากท่ีสุด  

การจดัประเภทการวดัความสุขตามลกัษณะค าถามสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
ค  าถามความสุขเชิงอตัวิสัย (Subjective Well-Being) และค าถามความสุขเชิงภววิสัย (Objective 
Well-Being) รูปแบบแรกค าถามเชิงอตัวิสัย สามารถวดัไดโ้ดยการสอบถามโดยตรงถึงระดบัความ
พึงพอใจในชีวิตในภาพรวม โดยสะทอ้นเป็นระดบัคะแนน 0-10  แบบท่ีสอง การวดัความสุขเชิง  
ภววิสัย (Objective Well-Being) เป็นการวดัจากองค์ประกอบความสุข เช่น สุขภาพ ความรู้ 
การศึกษา ปัจจยัพื้นฐาน และสภาพแวดลอ้ม เป็นตน้ (เสาวลกัษม ์ กิตติประภสัร์, 2553: 141-142)  
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Sison (2015: 15) ท่ีกล่าววา่ วิธีการวดัความสุขมี 2 รูปแบบ รูปแบบแรก
เป็นการวดัเชิงภววิสัย โดยการรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ ดัชนีช้ีวดัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  เช่น 
ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ รายได ้การวา่งงาน และเงินเฟ้อ เป็นตน้ แบบท่ีสองเป็นการวดัเชิงอตั
วสิัย โดยการใหแ้ต่ละบุคคลประเมินความสุขของตนเองหรือสภาพจิตใจ  โดยการศึกษาความสุขใน
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สมยัใหม่ เนน้การศึกษาเชิงอตัวิสัยมากกวา่เชิงภววิสัย  Veenhoven (2012) กล่าวเพิ่มเติมวา่ในการ
ระบุความพึงพอใจเชิงอตัวิสัยในช่วงหน่ึงของชีวิต  ความสุขจะหมายถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงภายในจิตใจ
ของเรา 

นอกจากน้ี รศรินทร์ เกรย,์ วรชยั ทองไทย และเรวดี สุวรรณนพเกา้ (2553: 18, 24-29) ได้
เสนอวิธีการจดัประเภทการวดัความสุขตามลักษณะค าถามอีกสองรูปแบบ รูปแบบแรกการวดั
ความสุขแบบบนสู่ล่าง (Top Down) คือ การวดัความสุขหรือความพึงพอใจในชีวิตในภาพรวมดว้ย
การถามค าถามเพียงขอ้เดียว แลว้ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  รูปแบบท่ี
สองการวดัความสุขแบบล่างสู่บน (Bottom Up)   คือ การวดัความพึงพอใจจากองคป์ระกอบต่าง ๆ 
ของชีวติ  

  การวดัความสุขดว้ยค าถามเชิงซอ้น จะมีลกัษณะเป็นค าถามในการวดัผลเชิงจิตวิทยา  เช่น 
แบบสอบถาม  20-Item Life Satisfaction Index of Neugarten ซ่ึงแบบสอบถามน้ีควรใชใ้นการวดั
อาการทางจิต ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งรู้ในการวดัความสุข การถามเพียงค าถามเดียวไม่สามารถ
ระบุถึงความผิดปกติทางจิต แตกต่างจากเร่ืองความสุขท่ีแนวคิดมีความชัดจนและเป็นค าถามท่ี
ผู ้ตอบสามารถตอบได้ ดังนั้ นค าถามโดยตรงเพียงค าถามเดียวสามารถวัดถึงความสุขได ้
(Veenhoven, 2012) 

ในแง่ความน่าเช่ือถือของการวดัความสุขดว้ยค าถามเดียว การใชเ้พียงค าถามเดียวในการวดั
ความสุข อาจจะมีความคลุมเครือในการวดัความสุข จากการถามค าถามเดียวสองคร้ัง พบวา่ค าตอบ
จะไม่เหมือนกนัเสมอไป โดยค่าสหสัมพนัธ์  (Correlation) มากกวา่ .70 จึงมีการทดสอบเพิ่มเติม 
ตลอดสัปดาห์ มีการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ซ ้ า พบว่าค่าลดลงเหลือมากกว่า .60 แต่
ลักษณะการตอบของผูต้อบจะไม่เปล่ียนแปลงไปมากนัก นั่นคือจะไม่เปล่ียนแปลงจากการมี
ความสุขไปสู่การไม่มีความสุข เพียงแต่จะเปล่ียนจากการมีความรู้สึกระดับท่ีมากไปสู่การมี
ความรู้สึกระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นส่ิงทัว่ไปท่ีสามารถจะเกิดข้ึนได ้(Veenhoven,  2012) 

นอกจากน้ี Sison (2015: 15-20) ได้ท าการรวบรวมแนวคิด เคร่ืองมือวดัความสุขท่ีมี
ลักษณะเป็นการวัดความพึงพอใจในชีวิต  เคร่ืองมือแรก  แบบวัดระดับความเจริญรุ่งเรือง 
(Flourishing Scale) ของ Diener, Wirtz, Tov, Kim-Priceto, Choi, Oishi and Biswas-Diener (2010) 
ท่ีได้พฒันาข้ึนในปี พ.ศ. 2553  ประกอบด้วยข้อค าถาม 8 ข้อ คลอบคลุมในหลายปัจจยั เช่น 
ความสัมพนัธ์ ความภูมิใจในตนเอง วตัถุประสงค ์ความผกูพนั ความสามารถ และการมองโลกใน
แง่ดี เป็นตน้ โดยคะแนนรวมจะสะทอ้นถึงสุขภาวะทางจิตใจ ท าให้เป็นท่ีรู้จกัในอีกช่ือ คือระดบัสุข
ภาวะทางจิตใจ (Psychological Wellbeing Scale)  
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 เคร่ืองมือท่ีสองแบบสอบถามวิธีการทางความสุข (Approaches to Happiness 
Questionnaire)  ของ Peterson (2013) ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนในปี พ.ศ. 2556  ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 
13 ขอ้ เช่น ชีวิตของฉนัตอบสนองวตัถุประสงค์ท่ีสูงกว่า  ฉนัท าส่ิงส าคญัเพื่อสังคม เป็นตน้ โดย
ค าถามสามารถแบ่งเป็น 3 มิติหลกั ประกอบดว้ย มิติแรกความผูกพนั คือจุดแข็งทางความสัมพนัธ์
ระหว่างงาน ความรัก มิตรภาพ เวลาว่าง และครอบครัว  มิติท่ีสองความหมาย คือความเช่ือในส่ิง
หน่ึงว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเม่ือไม่ท าเพียงคนเดียว  และมิติท่ีสามความปิติยินดี คือปริมาณหรือระดบั
ความยินดีในชีวิตท่ีผ่านมา ค าตอบท่ีไดรั้บจะแสดงถึงแนวทางการใช้ชีวิต  โดยมีระดบัคะแนนใน
การตอบ 5 อนัดบั ตั้งแต่ไม่ใช่ฉันเลยในค่าคะแนน 1  จนถึงตรงกบัส่ิงท่ีฉันเป็นมากท่ีสุดในค่า
คะแนนท่ี 5 ถา้ไดรั้บคะแนนในส่วนความผกูพนัและความหมายสูง แสดงวา่มีแนวทางในการไปสู่
การมีความพึงพอใจในชีวติ แต่ถา้ไดค้ะแนนดา้นความปิติยนิดีท่ีสูงแสดงวา่ไม่มีแนวทางในการเพิ่ม
ความพึงพอใจในชีวติ  

เคร่ืองมือท่ีสามแบบสอบถามคลงัความสุขท่ีแทจ้ริง (Authentic Happiness Inventory 
Questionnaire) ของ Peterson (2005) ท่ีพฒันาข้ึนในปี พ.ศ. 2558 มีวตัถุประสงคก์ารวดัความสุขใน
ภาพรวม โดยสะทอ้นถึงการมีอารมณ์ทางบวก เช่น อิสระ ความรู้สึกขอบคุณ ความพึงพอใจ ความปิ
ติยนิดี เป็นตน้ มีขอ้ความจ านวน 24 กลุ่ม ใหผู้ต้อบเลือก โดยผูต้อบตอ้งเลือกขอ้ท่ีตรงกบัตนเองมาก
ท่ีสุด ตวัอย่างกลุ่มขอ้ความท่ีเป็นตวัเลือก เช่น ฉันดูเหมือนเป็นคนลม้เหลว ฉันดูไม่เหมือนผูช้นะ 
ฉนัดูเหมือนคนท่ีเป็นผูช้นะมากกวา่คนส่วนใหญ่ เม่ือมองกลบัไปในอดีตทั้งหมดส่ิงท่ีฉนัมองเห็น
คือชยัชนะ ฉนัรู้สึกวา่ฉนัเป็นผูป้ระสบความส าเร็จท่ีโดดเด่น เป็นตน้ 
 เคร่ืองมือท่ีส่ีแบบสอบถามทางอารมณ์ของ Fordyce (1988) (Fordyce Emotion 
Questionnaire) พฒันาข้ึนในปี พ.ศ. 2531 เป็นการวดัความรู้สึกโดยใชอ้งคป์ระกอบอารมณ์ทางบวก 
ประกอบดว้ย 2 ค าถาม ค าถามแรกถามเก่ียวกบัระดบัความสุข โดยมีค่าคะแนน 11 ล าดบั ตั้งแต่ไม่มี
ความสุขท่ีสุดค่าคะแนนเท่ากบัศูนย ์จนถึงการมีความสุขท่ีสุดค่าคะแนนเท่ากบัสิบ ส่วนค าถามขอ้ท่ี
สองคือ จงประมาณการสัดส่วนเวลาท่ีท่านรู้สึกถึงความสุข ไม่รู้สึกมีความสุข หรือมีความสุขระดบั
ปานกลาง จาก 100%   

เคร่ืองมือท่ีห้าแบบสอบถามความสุขโดยทัว่ไป (General Happiness Questionnaire) หรือท่ี
รู้จกัในช่ือระดบัความสุขเชิงอตัวิสัย (Subjective Happiness Scale) ของ Lyubomirsky and Lepper 
(1999) ท่ีพฒันาข้ึนในปี พ.ศ. 2542 เพื่อแสดงถึงความสุขท่ีคงอยู่ (Enduring Happiness) 
ประกอบดว้ย 4 ขอ้ค าถาม ค าถามขอ้ท่ีหน่ึงเพื่อทดสอบความสุขของตนเองโดยปกติ ค าถามขอ้ท่ี
สองเพื่อทดสอบความสุขเม่ือเทียบกบัคนระดบัเดียวกนั ค าถามขอ้ท่ีสามเพื่อทดสอบความสุขเม่ือ
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เทียบกบัคนท่ีมีความสุขอย่างมาก และค าถามขอ้ท่ีส่ีเพื่อทดสอบความสุขเม่ือเทียบกบัคนท่ีไม่มี
ความสุข โดยแบ่งระดบัคะแนนเป็น 7 ระดบั 

รศรินทร์ เกรย ์และคณะ (2553: 18, 24-29) ท าการสังเคราะห์การส ารวจความสุขในระดบั
นานาชาติมากกวา่ 100 โครงการ พบวา่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัความสุข มีทั้งท่ีมีลกัษณะเหมือน
และแตกต่างกนัในค าถามและค าตอบ โดยค าตอบท่ีให้เลือกนั้น สามารถอยู่ในรูปแบบคะแนนท่ี
ต่อเน่ือง ตั้งแต่ 0-10  อยา่งเช่น การสอบถามความพึงพอใจในชีวิตจะมีลกัษณะการให้คะแนนเป็น 
0-10  หรือค าตอบท่ีอยู่ในรูปแบบมาตรอนัดบั อย่างเช่น การส ารวจเก่ียวกบัระดบัความสุขใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2489 (USA Gallup Polls) ใชค้  าถามในการส ารวจคือ ให้อธิบายตวั
คุณในเองในปัจจุบนั โดยมีค าตอบใหเ้ลือกส่ีอนัดบั คือ มีความสุขมาก ค่อนขา้งมีความสุข ค่อนขา้ง
ไม่มีความสุข และไม่มีความสุขมาก Veenhoven  (2012) สรุปว่าค าถามท่ีมกันิยมใช้ในหลาย
ประเทศเพื่อวดัความสุขของประชาชน  คือค าถาม  เม่ือพิจารณาในภาพรวม ท่านรู้สึกพึงพอใจใน
ชีวติของท่านในวนัน้ีอยา่งไร  

ประเทศไทยได้มีการพฒันาแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวดัความสุขจ านวนมาก โดย
แบบสอบถามท่ีนิยมใชใ้นการวดัความสุขมีดังต่อไปน้ี แบบสอบถามแรก แบบทดสอบดชันีช้ีวดั
สุขภาพจิตคนไทย อภิชยั มงคล, ยงยุทธ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ, ทวี ตั้งเสรี, วชันี หตัถพนม, ไพรวลัย ์ร่ม
ซา้ย และวรวรรณ จุฑา (2552) ไดจ้ดัท าแบบทดสอบดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตคนไทย จ านวน 2 ฉบบั คือ 
ฉบบัสมบูรณ์และฉบบัยอ่ ฉบบัสมบูรณ์มีขอ้ค าถามจ านวน 55 ขอ้ และฉบบัย่อมีขอ้ค าถามจ านวน 
15 ขอ้  แบ่งมิติสุขภาพจิตเป็น 4 มิติคือ 1) สภาพจิตใจ (Mental State)  2) สมรรถภาพของจิตใจ 
(Mental Capacity) 3) คุณภาพของจิตใจ (Mental Quality)  4) ปัจจยัสนบัสนุน (Supporting Factor)  
มีค่าความเช่ือมัน่ของฉบบัสมบูรณ์ 0.92 และฉบบัยอ่มีค่าความเช่ือมัน่ 0.81 ฉบบัยอ่และฉบบัเต็มมี
ความสอดคลอ้งกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P < 0.001) มีค่าความพอ้งตรงกนั (Kappa) 0.66  
นอกจากน้ี Yiengprugsawan, Somboonsook, Seubsman and Sleigh  (2013)  ท าการทดสอบดชันีวดั
สุขภาพจิตแบบสั้นของกรมสุขภาพจิต ในแต่ละองค์ประกอบว่ามีความสัมพนัธ์กบั ความพึงพอใจ
ในชีวิตและความสุขอย่างไร ผลการวิจยัพบว่า สภาพจิตใจและปัจจยัสนับสนุนมีความสัมพนัธ์
ระดับปานกลาง หรือสูงกับความสุข แต่สมรรถภาพของจิตใจและคุณภาพของจิตใจไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความสุข จากการวิเคราะห์ประชากร พบวา่อายุและเพศมีผลกระทบเล็กน้อยต่อ
ความสุข แต่สถานะทางการสมรส เช่น การหย่าหรือการเป็นหมา้ย  และการมีรายไดค้รัวเรือนต ่ามี
ผลกระทบท่ีสูงต่อความสุข ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงสนับสนุนว่า ดชันีวดัสุขภาพจิตแบบสั้ นของกรม
สุขภาพจิตสามารถวดัความสุขในคนไทยได ้
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แบบสอบถามท่ีสองเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตตามแนวคิดขององค์การอนามยัโลกฉบบัย่อ 
สุวฒัน์ มหตันิรันดร์กุล, วิระวรรณ ตนัติพิวฒันสกุล และวนิดา พุ่มไพศาลชยั (2545: 1)  พฒันา
แบบสอบถามจากกรอบแนวคิดของค าวา่คุณภาพชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบักบับริบททางวฒันธรรม สังคม 
และสภาพแวดล้อม แบบสอบถามจะเน้นไปท่ีการรับรู้ในเร่ืองคุณภาพชีวิตของผูต้อบ  ไม่ได้
คาดหวงัท่ีจะเป็นการวดัรายละเอียดความผิดปกติทางจิต แบบสอบถามจดัมิติยอ่ยตามองคป์ระกอบ
คุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลก 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย (Physical Domain) ดา้น
จิตใจ (Psychological Domain) ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationships) และดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) โดยมีขอ้ค าถามจ านวน 26 ขอ้ ขอ้ความทางบวก 23 ขอ้ และขอ้ความ
ทางลบ 3 ขอ้ ท าการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยมีค่าความเช่ือมัน่  (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เท่ากบั 0.8406 ค่าความเท่ียงตรงเท่ากบั 0.6515   

แบบสอบถามท่ีสามเคร่ืองมือวดัความสุขดว้ยตนเอง (Happinometer) ศิรินนัท ์กิตติสุขสถิต 
และคณะ (2555: 30-33)ไดท้  าการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัดชันีความสุข โดยก าหนดมิติความสุข 
เป็น 9 มิติ ประกอบดว้ย สุขภาพดี การผอ่นคลาย น ้ าใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี 
สุขภาพเงินดี และการงานดี เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวคิดความสุข 8 ประการและองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Workplace) ของส านกัสนบัสนุนสุขภาวะองคก์ร ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

2.6 ความหมายและวชิาชีพของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 
 

งานด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชีถูกจดัว่าเป็นงานท่ีมีลักษณะเป็นวิชาชีพ โดยมีสภา
วิชาชีพบญัชีเป็นผูค้วบคุมดูแลและออกกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ควบคุมนักบญัชีและผูต้รวจสอบ
บญัชี โดยสภาวิชาชีพบญัชี (Federation of Accounting Professions) จดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2547 มี
วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การท างานดา้นการบญัชีในประเทศไทยมีมาตรฐาน
เดียวกนัและมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ียอมรับกนัทัว่ไปในระดบันานาชาติ (สมนึก เอ้ือจิ
ระพงษพ์นัธ์ และสมเดช โรจน์คุรีเสถียร,  2552: 14) 

ตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 สภาวชิาชีพบญัชีให้ความหมายวิชาชีพบญัชีวา่ 
หมายถึง “วิชาชีพในการท าบญัชี ดา้นการสอบบญัชี ดา้นการบญัชีบริหาร ดา้นการวางระบบบญัชี 
ดา้นการบญัชีภาษีอากร ดา้นการศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี และการบริการเก่ียวกบัการบญัชีใน
ดา้นอ่ืนตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง” 
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 สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ และสมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552: 11-12) ไดอ้ธิบายเพิ่มเติม
เก่ียวกบัรายละเอียดของวิชาชีพบญัชี โดยกล่าวว่างานบญัชีสามารถแบ่งประเภทใหญ่ได้เป็น 7 
ประเภทดงัต่อไปน้ี 

 1) งานบญัชีการเงินทัว่ไป (General Financial Accounting) คือ งานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การรวบรวมขอ้มูล บนัทึกรายการคา้ท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจ และจดัประเภทรายการต่าง ๆ ให้
เป็นหมวดหมู่ โดยจดัท าตามหลกัการบญัชีท่ียอมรับกนัทัว่ไป (Generally Accepted Accounting 
Principles) ผลลพัธ์คือรายการทางการเงินเพื่อน าเสนอแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ราชการ นกัลงทุน หรือเจา้หน้ี  

2) งานวางระบบบญัชี (Accounting System Design) คือ งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกแบบและวางรูปแบบระบบบญัชี ไม่วา่จะเป็นการออกแบบเอกสารต่าง ๆ ขั้นตอนในการบนัทึก
บัญชี การก าหนดหมวดหมู่ทางบัญชี เส้นทางเอกสาร เป็นต้น ผลลัพธ์คือระบบบัญชี ท่ีมี
กระบวนการจดัท าบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ 

 3) งานบญัชีต้นทุนและบญัชีบริหาร (Cost Accounting and Managerial 
Accounting) คือ งานท่ีเก่ียวข้องกับการรวบรวมข้อมูลต้นทุน การค านวณต้นทุน การจัดท า
งบประมาณ การรายงานตน้ทุน โดยรายงานท่ีจดัท าจะถูกน าไปใช้ในวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
การวางแผนและการควบคุมการด าเนินงาน และเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  

4) งานด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือ งานท่ีเก่ียวข้องกับ
ตรวจสอบระบบการปฏิบติังาน การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบขอ้มูลทาง
การเงิน เพื่อท าใหก้ารด าเนินของธุรกิจเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพื่อปรับปรุงระบบ
การท างานต่าง ๆ โดยนกัตรวจสอบภายในเป็นพนกังานของบริษทันั้น ๆ  

 5) งานด้านการบริหารภาษีอากร (Tax Services) คือ งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วางแผนภาษีของกิจการ เพื่อท าให้กิจการมีก าไรเพิ่มข้ึน โดยเสียภาษีน้อยลงแบบถูกต้องตาม
ประมวลรัษฎากร 

 6) งานดา้นการตรวจสอบบญัชี (Auditing) คือ งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ
บญัชี เป็นตวัแทนของสาธารณะชนในการตรวจสอบขอ้มูลในรายงานทางการเงินต่าง ๆ ให้จดัท า
ตามหลกัการบญัชีท่ียอมรับกนัทัว่ไป เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลภายนอกท่ีจะตอ้งใช้ขอ้มูลทาง
การเงิน เช่น ผูถื้อหุ้น ท่ีจะน าขอ้มูลไปวิเคราะห์การลงทุน กรมสรรพากร ท่ีจะน ารายงานทางการ
เงินไปตรวจสอบกบัภาษีท่ีกิจการยืน่  

7) งานดา้นวิชาการ เป็นงานเก่ียวกบัการเผยแพร่ความรู้ทางบญัชี ผลิตองคค์วามรู้
ใหม่ ท าวจิยัในหวัขอ้การบญัชี เช่น อาจารยม์หาวทิยาลยั นกัวจิยั เป็นตน้  
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นอกจากน้ี พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ให้นิยาม “ผูท้  าบญัชี หมายถึง ผูรั้บผิดชอบ
ในการท าบญัชีของผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี ไม่วา่จะไดก้ระท าในฐานะเป็นลูกจา้ง ของผูมี้หนา้ท่ีจดัท า
บญัชีหรือไม่ก็ตาม”  โดยตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 1)  มีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร   
2)  มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นผูท้  าบญัชี  3) ไม่เคยตอ้งโทษจ าคุกในความผิดตาม
กฎหมายบญัชี กฎหมายผูส้อบบญัชี หรือกฎหมายวิชาชีพบญัชี เวน้แต่พน้โทษมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 
ปี  ถา้จดัท าบญัชีให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนเกินกวา่ 5 ลา้นบาท 
สินทรัพยร์วมเกินกวา่ 30 ลา้นบาท และรายไดร้วมเกิน 30 ลา้นบาท หรือเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย  กิจการร่วมคา้ตาม
ประมวลรัษฎากร ผูป้ระกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน หลกัทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิต 
ประกนัวินาศภยั  หรือผูป้ระกอบธุรกิจซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมการลงทุน  ต้องมี คุณวุฒิไม่ต ่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเ ทียบเท่ า  จาก
สถาบนัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรอง โดยหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
ผูท้  าบญัชี  คือ จดัท าบญัชีเพื่อให้แสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปล่ียนแปลงฐานะ
การเงินของผูมี้หน้าท่ีจดัท าบญัชีท่ีเป็นอยู่ตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบญัชีโดยมี
เอกสารท่ีตอ้งใช้ประกอบการลงบญัชีให้ถูกตอ้งครบถว้น  โดยการลงรายการบญัชีเป็นภาษาไทย 
หากลงรายการเป็นภาษาต่างประเทศให้มีภาษาไทยก ากบัหรือลงรายการเป็นรหสับญัชีให้มีคู่มือค า
แปลรหสับญัชีท่ีเป็นภาษาไทยไว ้และท าการเขียนดว้ยหมึก ดีดพิมพ์ หรือตีพิมพ ์หรือท าดว้ยวิธีอ่ืน
ใด ท่ีไดผ้ลในท านองเดียวกนั  (ส านกัพฒันาบญัชีธุรกิจ, 2556) นอกจากน้ีนกับญัชียงัหมายถึง 
บุคคลท่ีปฏิบติังานในการจดบนัทึกรายการคา้ต่าง ๆ ของกิจการ จ าแนกรายการเป็นหมวดหมู่ แลว้
จดัท ารายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการโดยใชห้น่วย
ท่ีเป็นเงินตรา (สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ และสมเดช โรจน์คุรีเสถียร, 2552: 3)   

เดิมงานบญัชีถูกสงวนไวใ้ห้แก่คนไทยเท่านั้น จากบญัชีทา้ยพระราชกฤษฎีการก าหนดใน
อาชีพและวีชาชีพท่ีห้ามคนต่างดา้วท า  พ.ศ. 2522 ขอ้ 8 ก าหนดไวว้า่ “งานควบคุม ตรวจสอบหรือ
ให้บริการบญัชี” เป็นวิชาชีพท่ีห้ามคนต่างด้าวท า (กระทรวงแรงงาน, 2552)  แต่เน่ืองจากเป็น
วิชาชีพท่ีตอ้งใช้ทกัษะสูงและลกัษณะงานมีความเฉพาะเจาะจง จึงท าให้เป็นวิชาชีพท่ีขาดแคลน
แรงงาน  ดังนั้นเม่ือมีการเปิดประชาคมอาเซียน วิชาชีพบญัชีจึงถูกบรรจุ เป็นหน่ึงในอาชีพท่ี
สามารถเคล่ือนยา้ยแรงงาน จึงเป็นโอกาสแก่คนในวิชาชีพบญัชีของประเทศไทย ท่ีจะไปท างานใน
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน   
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บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 

บทน้ีเสนอระเบียบวธีิการวิจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
3.1  กรอบการวจิยั 
3.2  สมมติฐานในการวจิยั 
3.3  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.4  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.5  เกณฑท่ี์ใชว้ดั 
3.6  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.7  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.8  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 กรอบการวจิัย 
 

กรอบแนวคิดการวิจยัแสดงถึง แนวทางการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุข อนัไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัดา้นสังคม โดยมีปัจจยัดา้นศาสนา 
ท่ีประกอบดว้ยมิติยอ่ย 2 มิติ คือ ความเช่ือในศาสนา และการปฏิบติัทางศาสนา เป็นตวัแปรก ากบั 
(Moderator) นอกจากน้ีปัจจยัประชากรศาสตร์ อนัประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได ้
ระดบัการศึกษา ลกัษณะงาน อายุงาน ระดบัพนกังาน และประเภทสถานท่ีท างาน มีความสัมพนัธ์
กบัระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนั ดงัภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

3.2 สมมติฐานในการวจิัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นครอบครัวส่งผลกระทบต่อระดบัความสุข 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นสุขภาพส่งผลกระทบต่อระดบัความสุข 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นงานส่งผลกระทบต่อระดบัความสุข 
สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นสังคมส่งผลกระทบต่อระดบัความสุข 
สมมติฐานท่ี 5 ผลกระทบระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัวกบัความสุขของกลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้น

ศาสนาสูงจะมีมากกวา่กลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้นศาสนาต ่า 

ปัจจัยความสุข 
- ปัจจยัดา้นครอบครัว 
- ปัจจยัดา้นสุขภาพ 
- ปัจจยัดา้นงาน 
- ปัจจยัดา้นสังคม 
 

ปัจจัยด้านศาสนา 
-  ความเช่ือในศาสนา 
-  การปฏิบติัทางศาสนา 
 

ระดับความสุข 
- ความพึงพอใจในชีวิต 
- ความสุข 
 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

-  เพศ                        - อาย ุ

- สถานภาพสมรส    - รายได ้
- ระดบัการศึกษา     - ลกัษณะงาน 
- อายงุาน                 - ระดบัพนกังาน 
- ประเภทสถานท่ีท างาน 
 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรก ากบั 

ตัวแปรตาม 
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สมมติฐานท่ี 6 ผลกระทบระหวา่งปัจจยัดา้นสุขภาพกบัความสุขของกลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้น
ศาสนาสูงจะมีมากกวา่กลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้นศาสนาต ่า 

สมมติฐานท่ี 7 ผลกระทบระหวา่งปัจจยัดา้นงานกบัความสุขของกลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้นศาสนา
สูงจะมีมากกวา่กลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้นศาสนาต ่า 

สมมติฐานท่ี 8 ผลกระทบระหวา่งปัจจยัดา้นสังคมกบัความสุขของกลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้น
ศาสนาสูงจะมีมากกวา่กลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้นศาสนาต ่า 

สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่  9.1) เพศ 9.2) อาย ุ9.3) สถานภาพ
สมรส 9.4) รายได ้9.5) ระดบัการศึกษา 9.6) ลกัษณะงาน 9.7) อายงุาน 9.8) ระดบัพนกังาน และ 
9.9) ประเภทสถานท่ีท างาน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนั 

 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.3.1  ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในประเทศไทย เฉพาะผูท่ี้

ท  างานดา้นตรวจสอบบญัชีท่ีเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบญัชี และนกับญัชีท่ีจบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีท่ีท างานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชน  

ขอ้มูลผูท่ี้ท  างานด้านตรวจสอบบญัชี อา้งอิงขอ้มูลจากจ านวนสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี  
โดยผูว้ิจยัท าหนงัสือจากทางคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เพื่อ
ขอขอ้มูลจากสภาวชิาชีพบญัชี และทางสภาวชิาชีพบญัชีไดจ้ดัท าหนงัสือตอบกลบัท่ีแสดงถึงขอ้มูล  
ผูท่ี้ท างานดา้นตรวจสอบบญัชี ท่ีเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี ณ วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 มี
จ านวน 16,417 คน และขอ้มูลจ านวนนกับญัชี ผูว้ิจยัไดม้าจากส านกังานสถิติแห่งชาติ โดยจ านวน
นกับญัชีในประเทศไทยท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีจ านวน 52,452 คน   รวมเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีจ านวน 68,869 คน 
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3.3.2  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้การเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Mogan 

(1970: 2) ท่ีระบุจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมกบัจ านวนประชากร ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างท่ี
เหมาะสมจ านวน 382 คน เพื่อป้องกนัการตอบแบบสอบถามท่ีไม่ครบถว้นหรือขอ้ผิดพลาด ผูว้ิจยั
จึงด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 420 คน เลือกตวัอยา่งโดยใชว้ิธีจดัสรร
โควตา้ (Quota Sampling) โดยแบ่งตวัอยา่งตามสัดส่วน 16,417: 52,452 ไดต้วัอยา่งผูท่ี้ท  างานดา้น
ตรวจสอบบญัชีท่ีเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบญัชี 91 คน นกับญัชีในประเทศไทยท่ีจบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 291 คน รวมเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในประเทศไทยจ านวน 382 คน
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1  ขอ้มูลประชากรและตวัอยา่ง 
 

ประเภท 
ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

จ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
ตวัอยา่ง 

จ านวน
แบบสอบถาม 

จ านวนท่ี
ไดรั้บคืน 

ผูท่ี้ท างานดา้นตรวจสอบบญัชีท่ีเป็น
สมาชิกของสภาวชิาชีพบญัชี 

16,417 91 100 94 

นกับญัชีท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 52,452 291 320 307 
รวม 68,869 382 420 401 

 
 นอกจากน้ีใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) และแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยผูท่ี้ท  างานด้านตรวจสอบบญัชีท่ีเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบญัชี 
สามารถแบ่งกลุ่มขอ้มูลตามลกัษณะองคก์าร ได ้4 กลุ่ม คือ บริษทัตรวจสอบบญัชีขา้มชาติขนาด
ใหญ่ บริษทัตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ และส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดเล็ก
และผูต้รวจสอบบญัชีอิสระ รายละเอียดองคก์ารท่ีถูกเลือกเป็นตวัอยา่งแสดงในตารางท่ี 3.2  
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ตารางที่ 3.2  จ านวนตวัอยา่งตามประเภทหน่วยงานของผูท่ี้ท  างานดา้นตรวจสอบบญัชีท่ีเป็นสมาชิก
ของสภาวชิาชีพบญัชี 

 
ประเภทหน่วยงาน จ านวนแบบสอบถาม 

บริษทัตรวจสอบบญัชีขา้มชาติขนาดใหญ่ 73 
     บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 50 
     บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 6 
     บริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ  ากดั 8 
     บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จากดั 9 
บริษทัตรวจสอบบญัชีขนาดใหญ่ 14 
     บริษทั บญัชีกิจ จ ากดั 3 
     บริษทั เอเอนเอสออดิท จ ากดั 2 
     อ่ืน ๆ 9 
หน่วยงานภาครัฐ 3 
     ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 3 
ส านกังานตรวจสอบบญัชีขนาดเล็กและผูต้รวจสอบ
บญัชีอิสระ 

4 

รวม 94 
 
นกับญัชีท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สามารถแบ่งกลุ่มขอ้มูลตามลกัษณะองคก์าร ได ้4 

กลุ่ม คือ  บริษทัมหาชน บริษทัจ ากดั  รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานรัฐ รายละเอียดองคก์ารท่ีถูกเลือก
เป็นตวัอยา่งแสดงในตารางท่ี 3.3 
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ตารางที่ 3.3  จ านวนตวัอยา่งตามประเภทองคก์ารท่ีนกับญัชีท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสังกดั
อยู ่

 
ประเภทหน่วยงาน จ านวนแบบสอบถาม 

บริษทัมหาชน   123 
     บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 60 
     บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 52 
     บริษทั บางจากปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน) 2 
     อ่ืน ๆ 9 
บริษทัจ ากดั 90 
    บริษทั โอสถสภา จ ากดั  20 
     บริษทั บุญรอดเทรดด้ิง จ ากดั 7 
     บริษทั ไทยโทเรซินเทติคส์ จ  ากดั 5 
     บริษทั บุญรอดบริวเวอร่ี จ ากดั 3 
     บริษทั ไทยซมัมิท แหลมฉบงั โอโตพาร์ท จ ากดั 2 
     บริษทั จิตตาภทัร์การบญัชี จ ากดั 2 
     บริษทั ยนิูลีเวอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2 
     บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จ ากดั 2 
     บริษทั กรีน เมทลัส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2 
     อ่ืน ๆ 45 
รัฐวสิาหกิจ 49 
     องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ 37 
     การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 9 
     อ่ืน ๆ 3 
หน่วยงานรัฐ 45 
     กรมสรรพากร 42 
     อ่ืน ๆ 3 

รวม 307 

 
 



59 

3.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ ประกอบดว้ยค าถาม 4 ส่วน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายได ้ระดบัการศึกษา ศาสนา 
ลกัษณะงาน อายงุาน ระดบัพนกังาน และประเภทสถานท่ีท างาน 

ส่วนท่ี 2 ระดบัความสุข ไดแ้ก่ ระดบัความสุขและความพึงพอใจในชีวติ 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุข ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ 

ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นศาสนา  
ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นอ่ืน ๆ  
รายละเอียดการสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล แสดงในตารางท่ี 3.4 และ

แบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลแสดงในภาคผนวก ก 
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ตารางที ่3.4  การวเิคราะห์แบบสอบถาม 
 
ล าดบั
ขอ้ 

ประเด็นค าถาม ค าถาม
เชิงบวก/
ลบ 

ท่ีมา 

 ระดบัความสุข 
1. 
 

เม่ือท่านมองชีวติในภาพรวมท่านมีความสุข
ระดบัใด 

+ 
 

  
Veenhoven (2012) 

2. 
 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม ท่านรู้สึกพึงพอใจใน
ชีวติของท่านในวนัน้ีระดบัใด  

+ 
 

 

  ปัจจยัดา้นครอบครัว 
3. 
 

ในครอบครัวของท่านมีการแสดงออกถึงความ
รัก ความเอ้ืออาทร หรือความเอาใจใส่ ระหวา่ง
สมาชิกในครอบครัว 

+ 
 

การส ารวจสภาวะทาง
สังคมและวฒันธรรม พ.ศ. 
2557 ของ ส านกังานสถิติ

แห่งชาติ (2557) 
 

4. 
 

ท่านใชเ้วลาท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกใน
ครอบครัวอยา่งมีความสุข 

+ 

5. 
 
 

ท่านรู้สึกมัน่คงและปลอดภยัเม่ืออยูใ่น
ครอบครัว 
 
 

+ 
 
 

การส ารวจสุขภาพจิต
(ความสุข) คนไทย พ.ศ. 

2557  ของ ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ (2557) 

6. 
 

ครอบครัวของท่านมีการพูดคุยปรึกษาหารือ 
หรือตดัสินใจร่วมกนัดว้ยเหตุผลในเร่ืองส าคญั
ของครอบครัว 

+ 
 

การส ารวจสภาวะทาง
สังคมและวฒันธรรม พ.ศ. 
2557 ของ ส านกังานสถิติ

แห่งชาติ (2557) 
 

7. 
 

ท่านมีความรู้สึกขดัแยง้ ไม่พอใจ หรือใชค้วาม
รุนแรง ในการแกปั้ญหาครอบครัว 

- 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 
ล าดบั
ขอ้ 

ประเด็นค าถาม 
 

ค าถามเชิง
บวก/ลบ 

ท่ีมา 
 

  ปัจจยัดา้นสุขภาพ 
8. ท่านพอใจกบัสุขภาพของท่านในตอนน้ี  +  

เคร่ืองช้ีวดัคุณภาพ
ชีวติขององคก์าร
อนามยัโลกชุดยอ่ 
ฉบบัภาษาไทย  
(สุวฒัน์ มหตันิ

รันดร์กุล และคณะ,  
2545) 

 

9. 
 

การเจบ็ปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง ปวด
ตามตวั ท าใหท้่านไม่สามารถท าในส่ิงท่ีตอ้งการ *** 

- 
 

10. 
 

ท่านตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลอยา่งเป็นประจ า 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวิตและท างานได ้

- 
 

11. 
 

ท่านมีก าลงัเพียงพอท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ในแต่ละวนั (ทั้ง
เร่ืองงานหรือการด าเนินชีวิตประจ าวนั)  

+ 
 

12. 
 

ท่านรู้สึกกงัวลและทุกขท์รมานใจเก่ียวกบัการ
เจบ็ป่วยของท่าน 

- 
 

  ปัจจยัดา้นงาน 
13. ท่านช่ืนชอบหรือมีความรู้สึกทางบวกต่องานท่ีท า + 

สร้างจากนิยามเชิง
ปฏิบติัการ 

14. 
 

งานท่ีท่านท ามีความทา้ทาย  ท าใหท้่านตอ้งใชท้กัษะ
และความสามารถของท่านในการท างานอยา่งเตม็ท่ี 

+ 
 

15. 
 

ท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเหมาะสมกบัทกัษะ 
ความสามารถ และภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

+ 

16. 
 

ในองคก์ารของท่านมีสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการ
ท างาน เช่น อุปกรณ์อ านวยความสะดวก แสงสวา่งท่ี
เพียงพอ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

+ 
 

17. 
 

ท่านมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน เน่ืองจาก
หน่วยงานของท่านมีนโยบายท่ีชดัเจนในการเล่ือน
ต าแหน่งพนกังาน 

+ 
 

18. 
 

ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน มีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

+ 
 

19. 
 

ผูบ้งัคบับญัชาของท่านใหก้ารสนบัสนุนท่านในการ
ท างาน เช่น การสอนงาน การใหค้  าปรึกษา เป็นตน้ 

+ 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 
ล าดบั
ขอ้ 

ประเด็นค าถาม  ค าถาม
เชิงบวก/
ลบ 

ท่ีมา 

  ปัจจยัดา้นสังคม 
20. 

 
ท่านมีเพื่อนหรือคนอ่ืน ๆ ในสังคมคอย
ช่วยเหลือท่านในยามท่ีตอ้งการ 

+ การส ารวจสภาวะทาง
สังคมและวฒันธรรม 

พ.ศ. 2557 ของ ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ (2557) 

 
 

21. ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนบา้น + 
22. ท่านรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีอาศยัอยู ่ + 
23. 

 
ท่านพอใจกบัส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  เช่น อากาศ 
น ้า ขยะ เป็นตน้ 

+ 
 

24. 
 
 

ท่านมัน่ใจวา่ชุมชนท่ีท่านอาศยัอยูมี่ความ
ปลอดภยั 
 

+ 
 

การส ารวจสุขภาพจิต
(ความสุข) คนไทย พ.ศ. 

2557  ของ ส านกังานสถิติ
แห่งชาติ (2557) 

  ปัจจยัดา้นศาสนา: ความเช่ือในศาสนา 
25. 

 
 

ท่านเช่ือวา่หลกัค าสอนทางศาสนาเป็นส่ิงจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินชีวิต โดยท่านมีแนวคิดทาง
ศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ 

+ 
 

การส ารวจสภาวะทาง
สังคมและวฒันธรรม 

พ.ศ. 2557 ของ ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ (2557) 26. 

 
เม่ือท่านประสบปัญหาในชีวิตท่านใชห้ลกัค า
สอนทางศาสนาเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

+ 
 

27. 
 

ท่านมีความยดึมัน่และมีแนวคิดพื้นฐานทาง
ศาสนา เช่น กฎแห่งกรรม การเช่ือในพระเจา้ 
เป็นตน้  ** 

+ 
 

สร้างจากนิยามเชิง
ปฏิบติัการ 

 
 28. 

 
เป้าหมายสูงสุดในการด ารงชีวติ คือ การไปสู่
สวรรคห์รือนิพพาน * 

+ 
 

29. 
 

ท่านไม่เช่ือวา่แนวคิดทางศาสนาสามารถท าให้
ท่านมีความสุข *** 

- 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 
ล าดบั
ขอ้ 

ประเด็นค าถาม 
 

ค าถาม
เชิงบวก/
ลบ 

ท่ีมา 
 

  ปัจจยัดา้นศาสนา: การปฏิบติัทางศาสนา 
30. 

 
ท่านปฏิบติัศาสนกิจหรือท ากิจกรรมทางศาสนา
เป็นประจ า 

+ สร้างจากนิยามเชิง
ปฏิบติัการ 

 
 

31. ท่านไปศาสนสถานทุกคร้ังท่ีมีโอกาส + 
32. 

 
ท่านไดใ้ชจ่้ายเงินหรือบริจาคส่ิงของเพื่อท านุบ ารุง
ศาสนา  ** 

+ 

33. ท่านมกัจะสวดมนตห์รือสวดภาวนา  * + 
34. ท่านไม่เคยปฏิบติัตามหลกัค าสอนทางศาสนา *** - 

 
หมายเหตุ:  *    หมายถึง     ขอ้ค าถามท่ีตดัตามมติคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 

     **   หมายถึง  ขอ้ค าถามท่ีปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
                 *** หมายถึง   ขอ้ค าถามท่ีตดัเน่ืองจากผลการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่และไดรั้บการอนุมติั
จากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
 

3.5  เกณฑ์ทีใ่ช้วดั 
 

เกณฑ์ท่ีใช้วดัในแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 เกณฑ์ โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 ระดบั
ความสุขมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 11 ระดบั ตั้งแต่ 0-10 คะแนน ส าหรับค าถามขอ้หน่ึง 10 คะแนน คือ 
ผูต้อบมีความสุขมากท่ีสุด และ 0 คะแนน คือ ผูต้อบไม่มีความสุขเลย  และส าหรับค าถามขอ้ท่ีสอง 
10 คะแนน คือ ผูต้อบพึงพอใจในชีวติมากท่ีสุด และ 0 คะแนน คือ ผูต้อบไม่มีความพึงพอใจในชีวิต
เลย ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุขมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดบั คือ ตรงกบัผูต้อบมาก
ท่ีสุด ตรงกบัผูต้อบค่อนขา้งมาก ตรงกบัผูต้อบปานกลางหรือเป็นบางส่วน ตรงกบัผูต้อบเป็นส่วน
นอ้ย และตรงกบัผูต้อบนอ้ยท่ีสุดหรือไม่จริงเลย รายละเอียดเกณฑค์ะแนนแสดงในตารางท่ี 3.5 
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ตารางที ่3.5  เกณฑค์ะแนนในแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม ระดบัคะแนน ความหมาย 

ส่วนท่ี 2 ระดบัความสุข 0 ผูต้อบไม่มีความสุขเลย 
10 ผูต้อบมีความสุขมากท่ีสุด  

ระดบัความพึงพอใจในชีวติ 0 ผูต้อบไม่มีความพึงพอใจในชีวติเลย  

10 ผูต้อบพึงพอใจในชีวติมากท่ีสุด  

 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อความสุข ค าถามเชิงลบ 

1 ตรงกบัผูต้อบมากท่ีสุด  
2 ตรงกบัผูต้อบค่อนขา้งมาก  
3 ตรงกบัผูต้อบปานกลางหรือเป็นบางส่วน 

4 ตรงกบัผูต้อบเป็นส่วนนอ้ย  

5 ตรงกบัผูต้อบนอ้ยท่ีสุดหรือไม่จริงเลย 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อความสุข ค าถามเชิงบวก 

5 ตรงกบัผูต้อบมากท่ีสุด  
4 ตรงกบัผูต้อบค่อนขา้งมาก  

3 ตรงกบัผูต้อบปานกลางหรือเป็นบางส่วน 

2 ตรงกบัผูต้อบเป็นส่วนนอ้ย  

1 ตรงกบัผูต้อบนอ้ยท่ีสุดหรือไม่จริงเลย 

 
เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ียระดบัความสุขและปัจจยัต่าง ๆ ยึดตามแนวคิดของ  

สิน พนัธ์ุพินิจ (2549)  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.6 และ 3.7   และเกณฑ์ในการแปลความหมาย
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ยดึตามแนวคิดของ  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2549) รายละเอียดแสดง
ในตารางท่ี 3.8   
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ตารางที ่3.6  เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉล่ียระดบัความสุข  
 

ค่าเฉล่ีย   ความหมาย 
9.00  -  10.00 ผูต้อบมีระดบัความสุขมากท่ีสุด 

7.00  -  8.00 ผูต้อบมีระดบัความสุขมาก 

5.00  -  6.00 ผูต้อบมีระดบัความสุขปานกลาง 

3.00  -  4.00 ผูต้อบมีระดบัความสุขนอ้ย 

0.00  -  2.00 ผูต้อบมีระดบัความสุขนอ้ยท่ีสุด 

 
ตารางที ่3.7  เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉล่ียปัจจยัต่าง ๆ   
 
ค่าเฉล่ีย   ความหมาย 

4.51  -  5.00 ผูต้อบมีระดบัปัจจยัดา้นครอบครัว สุขภาพ งาน สังคม และศาสนา มากท่ีสุด 

3.51  -  4.50 ผูต้อบมีระดบัปัจจยัดา้นครอบครัว สุขภาพ งาน สังคม และศาสนามาก 

2.51  -  3.50 ผูต้อบมีระดบัปัจจยัดา้นครอบครัว สุขภาพ งาน สังคม และศาสนาปานกลาง 

1.51  -  2.50 ผูต้อบมีระดบัปัจจยัดา้นครอบครัว สุขภาพ งาน สังคม และศาสนานอ้ย 

1.00  -  1.50 ผูต้อบมีระดบัปัจจยัดา้นครอบครัว สุขภาพ งาน สังคม และศาสนานอ้ยท่ีสุด 

 
ตารางที ่3.8  เกณฑใ์นการแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  
 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์   ความหมาย 
± 0.71 ถึง ±1.00 มีความสัมพนัธ์สูง 

± 0.30 ถึง ±0.70 มีความสัมพนัธ์ปานกลาง 

± 0.29 ถึง ±0.01 มีความสัมพนัธ์ต ่า 

0 หรือ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ไม่มีความสัมพนัธ์ 
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3.6 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 

3.6.1  ความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) 
ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมและพฒันาแบบสอบถามตามนิยามเชิงปฏิบติัการ แลว้

น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา ศ.ดร.กลัยาณี เสนาสุ ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการท าวิจยั
เร่ืองความสุขและคุณภาพชีวิตในการท างานเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้ท าการปรับปรุงแกไ้ข
ตามค าแนะน า แลว้จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบดว้ย ศ.ดร.บุษยา วีรกุล 
ผูเ้ช่ียวชาญในการท าวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ  และกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกสถาบนั ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพดั ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตและผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีมีความเขา้ใจในกลุ่มผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี แลว้จึงน ามาปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน า
เพื่อใหเ้หมาะสมกบักลุ่มตวัอยา่ง มีความถูกตอ้งและความครอบคลุมถึงเน้ือหา 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัใช้ใบปะหน้าเพื่อส่ือสารถึงวตัถุประสงค์และประโยชน์จากผลการวิจยั 
เพื่อให้ผูต้อบเห็นถึงความส าคญัของแบบสอบถามแลว้ตอบแบบสอบถามอย่างตั้งใจและตรงตาม
ความเห็น นอกจากน้ีเพื่อจูงใจผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดส่ื้อสารถึงการไดร่้วมท าบุญในใบปะ
หนา้แบบสอบถาม เน่ืองจากทุกการท าแบบสอบถาม 1 ฉบบั ผูว้จิยัจะน าเงินไปบริจาคแก่มูลนิธิช่วย
คนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์1 บาท 

 
3.6.2  การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability Test) 
ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มน าร่อง (Pilot Test) จ านวน 30 ชุด โดยกลุ่มน า

ร่องเป็นส่วนหน่ึงของประชากรแต่ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ นกับญัชีท่ี
ท างานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 12 คน และนกับญัชีท่ีท างานในสถาบนับณัฑิตพฒันบริ
หารศาสตร์ จ านวน 18 คน แลว้น าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์เชิงสถิติ  โดยค านวณหาความเช่ือมัน่
โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) และตดัขอ้ค าถาม
ท่ีท าให้ค่าครอนบาคต ่า เพื่อให้ได้ค่าความน่าเช่ือถือท่ีสูง (Reliability) ของแบบสอบถาม 
รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข โดยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบัคือ .943 ระดบัความสุข  .909   ปัจจยัดา้นครอบครัว .842 ปัจจยัดา้นสุขภาพ .732  ปัจจยัดา้น
งาน .932 ปัจจยัดา้นสังคม .867 และปัจจยัดา้นศาสนา .886 แลว้จึงน าแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจริง โดยรายละเอียดความเช่ือมัน่แบบสอบถามแสดงในตารางท่ี 3.9 และ
สามารถสรุปกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือไดต้ามภาพท่ี 3.2 
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ตารางที่ 3.9  ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 

 

 

ภาพที ่3.2  กระบวนการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

แบบสอบถาม ล าดบัขอ้
ค าถาม 
ท่ีตดั 

ค่าความเช่ือมัน่ 
ก่อนตดัขอ้ค าถามท่ีท า
ใหค้่าความเช่ือมัน่ต ่า 

ค่าความเช่ือมัน่ 
หลงัตดัขอ้ค าถาม 

ท่ีท  าใหค้่าความเช่ือมัน่ต ่า 
ทั้งฉบบั  .931 .943 
ส่วนท่ี 2 ระดบัความสุข  .909 .909 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความสุข 
 .926 .940 

   ปัจจยัดา้นครอบครัว  .842 .842 
   ปัจจยัดา้นสุขภาพ 9 .575 .732 
   ปัจจยัดา้นงาน  .932 .932 
   ปัจจยัดา้นสังคม  .867 .867 
ปัจจยัดา้นศาสนา  .820 .886 
   ความเช่ือในศาสนา 29 .681 .869 
   การปฏิบติัทางศาสนา 34 .764 .884 

วธีิการ ทบทวน
วรรณกรรม 

น าเสนอขอ้ค าถามต่อ
คณะกรรมการ
วทิยานิพนธ์ 

ทดสอบ
แบบสอบถาม 

ผลลพัธ์ ขอ้ค าถาม
เบ้ืองตน้ 

ขอ้ค าถามท่ีไดรั้บการ
ปรับปรุง 

แบบสอบถาม
ฉบบัสมบูรณ์ 
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3.7 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

3.7.1  การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุข  ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้น

สุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นศาสนา  จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ 
วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ และขอ้มูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาสร้างกรอบแนวคิด 
เคร่ืองมือในการวจิยั จนกระทัง่อภิปรายผลการศึกษา 

 
3.7.2  การศึกษาข้อมูลจากการส ารวจ (Survey Research) 
การศึกษาจากการส ารวจคร้ังน้ี ใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ร่วมกบัแบบสอบถาม

ท่ีเป็นกระดาษ โดยแบบสอบถามออนไลน์ ถูกจัดท าผ่าน Google Document ผูว้ิจ ัยได้ส่ง 
แหล่งขอ้มูลท่ีสามารถเขา้ถึงแบบสอบถามให้แก่ตวัแทนในแต่ละบริษทั เพื่อให้ตวัแทนในแต่ละ
บริษทัน าไปกระจายสู่เพื่อนร่วมงานในบริษทั โดยผ่านอีเมล์และโปรแกรมไลน์ แบบสอบถามท่ี
เป็นกระดาษจะจดัส่งให้แก่บางหน่วยงานท่ีไม่สะดวกในการจดัท าแบบสอบถามออนไลน์ ไดแ้ก่ 
บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
กรมสรรพากร และบริษทั โอสถสภา จ ากดั โดยผูว้ิจยัท าจดหมายขออนุญาตทอดแบบสอบถามใน
หน่วยงานดงักล่าว ท่ีออกในนามคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
และส่งให้ตวัแทนในหน่วยงานนั้นด าเนินการเพื่อส่งมอบแก่บุคคลผูมี้อ  านาจตดัสินใจ เม่ือไดรั้บ
อนุมติัใหท้อดแบบสอบถาม ผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปมอบแก่ตวัแทนในหน่วยงาน เช่น ผูจ้ดัการ
แผนกบัญชีหรือฝ่ายบุคคล  เพื่อให้ตัวแทนด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม โดยผูว้จิยัจะกลบัไปเก็บแบบสอบถามหลงัจากการส่งมอบใหต้วัแทน 3 อาทิตย ์   
 

3.8 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

3.8.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
1)  หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์  
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2)  อธิบายขอ้มูลโดยใช้ค่าทางสถิติ คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการอธิบายระดบัความสุข ระดบัปัจจยัดา้นครอบครัว 
ระดบัปัจจยัดา้นสุขภาพ ระดบัปัจจยัดา้นงาน ระดบัปัจจยัดา้นสังคม และระดบัปัจจยัดา้นศาสนา 

 
3.8.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ในการทดสอบระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนั

ตามลกัษณะประชากรศาสตร์ และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงชั้น (Hierarchical Regression) เพื่อ
วเิคราะห์ผลกระทบของ ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัดา้นสังคม 
ต่อความสุข และบทบาทตวัแปรก ากบั (Moderator) ของปัจจยัดา้นศาสนา 
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บทที ่4 
 

ผลการวจิยั 

บทน้ีเป็นการน าเสนอผลการวจิยัซ่ึงเรียบเรียงเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 
4.1  การวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง  
4.2  การอธิบายระดบัความสุข ระดบัปัจจยัดา้นครอบครัว ระดบัปัจจยัดา้นสุขภาพ 

ระดบัปัจจยัดา้นงาน ระดบัปัจจยัดา้นสังคม และระดบัปัจจยัดา้นศาสนา 
4.3  ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 

Coefficients) ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ 
4.4  ผลกระทบระหว่างปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน 

ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้นศาสนา กบัระดบัความสุข 
4.5  ผลการทดสอบปัจจยัดา้นศาสนาในฐานะตวัแปรก ากบั 
4.6  ผลกระทบของความเช่ือในศาสนาต่อระดบัความสุขในฐานะตวัแปรก ากบั 

         4.7  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อระดบัความสุข 

 
4.1 การวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่าง สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6  มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 เป็น
คนโสด 316 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8  นบัถือศาสนาพุทธ 381 คน คิดเป็นร้อยละ 95.0 มีรายได้
ระหวา่ง 15,001-25,000 บาท 126 คน คิดเป็นร้อยละ31.4 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 291 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.6 ท างานดา้นบญัชีการเงิน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 อายุงานระหวา่ง 1-3  ปี 111 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 อยูใ่นระดบัพนกังานปฏิบติัการ 220 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 และท างานใน
บริษทัมหาชน 123 คน คิดเป็นร้อยละ30.7 ดงัแสดงขอ้มูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างใน
ตารางท่ี 4.1  
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ตารางที ่4.1  การวเิคราะห์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ  ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 401 100 

 
6. ระดบัการศึกษา 401 100 

ชาย 90 22.4 
 

ปริญญาตรี 291 72.6 
หญิง 311 77.6 

 
ปริญญาโท 109 27.2 

2. อาย ุ 401 100 
 

ปริญญาเอก 1 0.2 
21-25 ปี 84 20.9 

 
7. ลกัษณะงาน 401 100 

26-30 ปี 154 38.4 
 

การตรวจสอบบญัชี 94 23.4 
31-35 ปี 66 16.5 

 
การบญัชีการเงิน 172 42.9 

36-40 ปี 31 7.7 
 

การบญัชีตน้ทุนฯ 72 18 
41-45 ปี 26 6.5 

 
การวางระบบบญัชี 8 2 

46-50 ปี 14 3.5 
 

การบญัชีภาษีอากร 55 13.7 
50 ปีข้ึนไป 26 6.5 

 
8. อายงุาน 401 100 

3. สถานภาพสมรส 401 100 
 

นอ้ยกวา่ 1 ปี  53 13.2 
โสด 316 78.8 

 
1-3 ปี 111 27.7 

สมรส 83 20.7 
 

4-6 ปี 92 22.9 
หมา้ย 2 0.5 

 
7-9 ปี 37 9.2 

4. ศาสนา 401 100 
 

ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 108 26.9 
พุทธ 381 95 

 
9. ระดบัพนกังาน 401 100 

คริสต ์ 9 2.2 
 

พนกังานปฏิบติัการ 220 54.9 
อิสลาม 8 2 

 
พนกังานอาวุโส 67 16.7 

อ่ืน ๆ 3 0.7 
 

หวัหนา้งาน 70 17.5 
5. รายไดเ้ฉล่ีย 401 100 

 
ผูจ้ดัการแผนก 27 6.7 

นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 18 4.5 
 

ผูจ้ดัการฝ่าย 14 3.5 
15,001-25,000 บาท 126 31.4 

 
อ่ืน ๆ  3 0.7 

25,001-35,000 บาท 93 23.2 
    35,001-45,000 บาท 74 18.5 
    45,001-55,000 บาท 23 5.7 
    สูงกวา่ 55,000 บาท 67 16.7 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 
10. ประเภทสถานท่ีท างาน 401 100 
ประกอบอาชีพอิสระ 4 1 
บริษทัมหาชน 123 30.7 
บริษทัจ ากดั 104 25.9 
บริษทัตรวจสอบบญัชีขา้มชาติขนาดใหญ่ 73 18.2 
รัฐวสิาหกิจ 49 12.2 
หน่วยงานภาครัฐ 48 12 

 

4.2 การอธิบายระดับความสุข ระดับปัจจัยด้านครอบครัว ระดับปัจจัยด้านสุขภาพ 
ระดับปัจจัยด้านงาน ระดบัปัจจัยด้านสังคม และระดับปัจจัยด้านศาสนา 

 
4.2.1  ระดับความสุข 

ระดบัความสุขมีค่าเฉล่ีย 7.149 หมายถึงผูต้อบมีระดบัความสุขมาก โดยระดบัความสุข 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ขอ้ ค าถามความสุข มีค่าเฉล่ีย 7.162 หมายถึงผูต้อบมีระดบัความสุขมาก 
และขอ้ค าถามความพึงพอใจในชีวิต มีค่าเฉล่ีย 7.137 หมายถึงผูต้อบมีระดบัความพึงพอใจในชีวิต
มาก รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2  ระดบัความสุข 
 

ค าถาม ค่าเฉล่ีย SD จ านวนผูต้อบตามล าดบัคะแนน 

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

ระดบัความสุข 7.149 1.483 จ านวนผูต้อบ 
    1. เม่ือท่านมอง

ชีวติในภาพรวม
ท่านมีความสุข
ระดบัใด 

7.162 1.527 1 1 5 6 10 29 36 123 140 39 11 401 

2. เม่ือพิจารณาใน
ภาพรวม ท่านรู้สึก
พึงพอใจในชีวติ
ของท่านในวนัน้ี
ระดบัใด 

7.137 1.589 0 3 3 7 8 36 46 119 122 35 22 401 

 

4.2.2  ระดับปัจจัยด้านครอบครัว 
ระดบัปัจจยัดา้นครอบครัวมีค่าเฉล่ีย 4.05 หมายถึง ผูต้อบมีระดบัปัจจยัดา้นครอบครัวมาก 

โดยปัจจยัดา้นครอบครัว ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 4.01, 3.67, 4.43, 3.97 และ4.20 
ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3  ระดบัปัจจยัดา้นครอบครัว 
 

 ค าถาม 
 

ค่าเฉล่ีย SD จ านวนผูต้อบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 
        ปัจจยัดา้นครอบครัว 4.05 .61   

1. ในครอบครัวของท่านมีการ
แสดงออกถึงความรัก ความเอ้ืออาทร 
หรือความเอาใจใส่ ระหวา่งสมาชิกใน
ครอบครัว 

4.01 .786 1 8 91 186 115 

2. ท่านใชเ้วลาท ากิจกรรมร่วมกบั
สมาชิกในครอบครัวอยา่งมีความสุข 

3.67 .893 4 33 125 169 70 

3. ท่านรู้สึกมัน่คงและปลอดภยัเม่ืออยู่
ในครอบครัว 

4.43 .697 1 4 30 154 212 

4. ครอบครัวของท่านมีการพูดคุย
ปรึกษาหารือ หรือตดัสินใจร่วมกนั
ดว้ย เหตุผลในเร่ืองส าคญัของ
ครอบครัว 

3.97 .874 4 17 85 178 117 

5. ท่านมีความรู้สึกขดัแยง้ ไม่พอใจ 
หรือใชค้วามรุนแรง ในการแกปั้ญหา
ครอบครัว* 

4.20 1.124 216 111 32 21 21 

 
หมายเหตุ:  * เป็นขอ้ค าถามเชิงลบท่ีไดก้ลบัค่าคะแนนใหเ้ป็นไปตามเกณฑค์ะแนนในตารางท่ี 3.5  
 

4.2.3  ระดับปัจจัยด้านสุขภาพ 
ระดบัปัจจยัดา้นสุขภาพมีค่าเฉล่ีย 3.80 หมายถึง ผูต้อบมีระดบัปัจจยัดา้นสุขภาพมาก โดย

ปัจจยัดา้นสุขภาพประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 3.30, 4.08, 3.79 และ 4.04 ตามล าดบั 
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4  ระดบัปัจจยัดา้นสุขภาพ 
 

 ค าถาม 
 

ค่าเฉล่ีย SD จ านวนผูต้อบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 
        ปัจจยัดา้นสุขภาพ 3.80 .65   

6. ท่านพอใจกบัสุขภาพของท่านในตอนน้ี 3.30 .860 17 36 177 152 19 
7. ท่านตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลอยา่งเป็น
ประจ า เพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติและท างาน
ได*้ 

4.08 .979 168 135 68 24 6 

8. ท่านมีก าลงัเพียงพอท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ในแต่
ละวนั (ทั้งเร่ืองงานหรือการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั) 

3.79 .736 2 9 120 210 60 

9. ท่านรู้สึกกงัวลและทุกขท์รมานใจเก่ียวกบั
การเจบ็ป่วยของท่าน* 

4.04 1.005 164 130 74 26 7 

 
หมายเหตุ:  * เป็นขอ้ค าถามเชิงลบท่ีไดก้ลบัค่าคะแนนใหเ้ป็นไปตามเกณฑค์ะแนนในตารางท่ี 3.5 
 

4.2.4  ระดับปัจจัยด้านงาน  
ระดบัปัจจยัดา้นงานมีค่าเฉล่ีย 3.57 หมายถึง ผูต้อบมีระดบัปัจจยัดา้นงานมาก โดยระดบั

ปัจจยัดา้นงาน ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 7 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 3.37, 3.69, 3.29, 3.72, 3.28, 3.94, และ 3.71 
ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5  ระดบัปัจจยัดา้นงาน 
 

 ค าถาม 
 

ค่าเฉล่ีย SD จ านวนผูต้อบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 
ปัจจยัดา้นงาน 3.57 .57   
10. ท่านช่ืนชอบหรือมีความรู้สึกทางบวกต่อ
งานท่ีท า 

3.37 .799 6 41 175 157 22 

11. งานท่ีท่านท ามีความทา้ทาย ท าใหท้่านตอ้ง
ใชท้กัษะและความสามารถของท่านในการ
ท างานอยา่งเตม็ท่ี 

3.69 .843 5 26 117 195 58 

12. ท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรม เหมาะสม
กบัทกัษะ ความสามารถ และภาระงานท่ี
รับผดิชอบ 

3.29 .826 12 39 190 140 20 

13. ในองคก์ารของท่านมีสภาพแวดลอ้มท่ี
ส่งเสริมการท างาน เช่น อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก แสงสวา่งท่ีเพียงพอ อุณหภูมิท่ี
เหมาะสม เป็นตน้ 

3.72 .850 7 21 112 199 62 

14. ท่านมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
เน่ืองจากหน่วยงานของท่านมีนโยบายท่ีชดัเจน
ในการเล่ือนต าแหน่งพนกังาน 

3.28 .975 20 56 152 139 34 

15. ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน มี
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

3.94 .720 2 9 78 235 77 

16. ผูบ้งัคบับญัชาของท่านใหก้ารสนบัสนุน
ท่านในการท างาน เช่น การสอนงาน การให้
ค  าปรึกษา เป็นตน้ 

3.71 .878 6 30 102 198 65 
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4.2.5  ระดับปัจจัยด้านสังคม  
ระดบัปัจจยัด้านสังคม มีค่าเฉล่ีย 3.44 หมายถึง ผูต้อบมีระดบัระดบัปัจจยัด้านสังคมปาน

กลาง โดยระดบัปัจจยัดา้นสังคม ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 5 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 3.86, 3.39, 3.14, 3.34 และ
3.49  ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.6 

 
ตารางที ่4.6  ระดบัปัจจยัดา้นสังคม 
 

 ค าถาม 
 

ค่าเฉล่ีย SD จ านวนผูต้อบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 
        ปัจจยัดา้นสังคม 3.44 .59   

17. ท่านมีเพื่อนหรือคนอ่ืน ๆ ในสังคม
คอยช่วยเหลือท่านในยามท่ีตอ้งการ 

3.86 .707 1 13 87 240 60 

18. ท่านมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนบา้น 3.39 .845 10 37 168 158 28 
29. ท่านรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ี
อาศยัอยู ่

3.14 .896 16 72 171 125 17 

20. ท่านพอใจกบัส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
เช่น อากาศ น ้า ขยะ เป็นตน้ 

3.34 .839 13 39 166 165 18 

21. ท่านมัน่ใจวา่ชุมชนท่ีท่านอาศยัอยูมี่
ความปลอดภยั 

3.49 .778 6 29 154 188 24 

 
4.2.6  ระดับปัจจัยด้านศาสนา 
ระดบัปัจจยัดา้นศาสนา มีค่าเฉล่ีย 3.47 หมายถึง ผูต้อบมีระดบัปัจจยัดา้นศาสนาปานกลาง 

โดยระดบัปัจจยัดา้นศาสนา มีปัจจยัย่อย 2 ดา้น ดา้นความเช่ือในศาสนา มีค่าเฉล่ีย 3.83 หมายถึง 
ผูต้อบมีระดบัความเช่ือในศาสนามาก ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย  4.00, 3.67 และ 3.82 
ตามล าดบั  และด้านการปฏิบติัทางศาสนา มีค่าเฉล่ีย 3.11 หมายถึง ผูต้อบมีระดบัการปฏิบติัทาง
ศาสนาปานกลางประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ขอ้ มีค่าเฉล่ีย 2.99, 3.15 และ 3.18  ตามล าดับ  
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7  ระดบัปัจจยัดา้นศาสนา 
 

ค าถาม 
  

ค่าเฉล่ีย SD จ านวนผูต้อบตามระดบัคะแนน 

1 2 3 4 5 
        ปัจจยัดา้นศาสนา 3.47 .73   
ความเช่ือในศาสนา 3.83 .81 
22. ท่านเช่ือวา่หลกัค าสอนทางศาสนา
เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวติ 
โดยท่านมีแนวคิดทางศาสนาเป็นท่ียดึ
เหน่ียวจิตใจ 

4.00 .877 8 10 77 187 119 

23. เม่ือท่านประสบปัญหาในชีวติท่านใช้
หลกัค าสอนทางศาสนาเป็นแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา 

3.67 .910 9 29 113 185 65 

24. ท่านมีความยดึมัน่และมีแนวคิด
พื้นฐานทางศาสนา เช่น กฎแห่งกรรม
หรือการเช่ือในพระเจา้ เป็นตน้ 

3.82 .889 11 14 92 202 82 

การปฏิบติัทางศาสนา 3.11 .80           
25. ท่านปฏิบติัศาสนกิจหรือท ากิจกรรม
ทางศาสนาเป็นประจ า 

2.99 .916 19 94 179 90 19 

26. ท่านไปศาสนสถานทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 3.15 .968 17 84 149 124 27 
27. ท่านไดใ้ชจ่้ายเงินหรือบริจาคส่ิงของ
เพื่อท านุบ ารุงศาสนา 

3.18 .837 5 74 189 111 22 
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4.3 ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพยีร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficients) ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ 

 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรด้วยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน
พบวา่ระดบัความสุขมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ในระดบัต ่าโดยความสัมพนัธ์ท่ี
มีนยัส าคญั และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นบวกคือ อายุ (r = .213) สถานภาพสมรส (r = .219)  
ระดบัการศึกษา (r = .144) ลกัษณะงาน (r = .248)  อายงุาน(r = .189)  และประเภทสถานท่ีท างาน (r 
= .249)  ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความสุขกบัตวัแปรโมเดล พบวา่ ความสัมพนัธ์มี
นยัส าคญั และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นบวกในระดบัปานกลางกบั ปัจจยัดา้นสุขภาพ (r = 
.329)  ปัจจยัดา้นงาน (r = .370)  และปัจจยัดา้นสังคม (r = .350) ในขณะท่ีความสัมพนัธ์มีนยัส าคญั
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นบวกในระดบัต ่ากบัปัจจยัดา้นครอบครัว (r = .216)  และปัจจยั
ดา้นศาสนา (r = .267)  โดยปัจจยัยอ่ยทั้ง 2 ดา้น ของปัจจยัดา้นศาสนา ไดแ้ก่ ความเช่ือในศาสนา (r 
= .208) และการปฏิบติัทางศาสนา (r = .183)  ความสัมพนัธ์มีนัยส าคญัและค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เป็นบวกในระดบัต ่า  ดงัรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ กบัความสุข 
 
ล าดบั 
ท่ี 

ตวัแปร 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

1. ระดบัความสุข 1                                 
2. ปัจจยัดา้นครอบครัว .267** 1                 
3. ปัจจยัดา้นสุขภาพ .329** .219** 1                
4. ปัจจยัดา้นงาน .370** .191** .239** 1               
5. ปัจจยัดา้นสังคม .350** .371** .222** .389** 1              
6. ปัจจยัดา้นศาสนา .216** .245** .107* .117* .304** 1             
7. ความเช่ือในศาสนา .208** .245** .126* .127* .263** .905** 1            
8. การปฏิบติัทางศาสนา .183** .198** .067 .084 .287** .903** .634** 1           
9. เพศ -.012 .050 -.038 -.085 -.026 .096 .103* .071 1          

10. อาย ุ .213** .021 -.033 .176** .037 .185** .181** .154** .003 1         
11. สถานภาพสมรส .219** .123* .010 -.038 .007 .134** .113* .129* -.093 .453** 1        
12. รายไดเ้ฉล่ีย .077 -.019 -.061 .098* -.057 -.078 -.049 -.092 -.033 .441** .199** 1       

13. ระดบัการศึกษา .144** .094 .086 -.073 -.012 -.017 .020 -.051 .044 .302** .063 .347** 1      
14. ลกัษณะงาน .248** .063 .117* .100* .097 .088 .052 .107* .083 .319** .149** -.077 .127* 1     
15. อายงุาน .189** -.003 -.111* -.069 .018 .113* .118* .087 .005 .736** .412** .520** .263** .166** 1    
16. ระดบัพนกังาน .094 -.047 -.085 .001 -.027 -.003 .021 -.027 -.078 .537** .328** .558** .134** .026 .673** 1   
17. ประเภทท่ีท างาน .249** .132** .115* -.061 .187** .148** .155** .113* .070 .311** .076 .044 .227** .543** .144** .025 1 

 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (2 ทาง) และ * หมายถึง  ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2 ทาง)
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4.4 ผลกระทบระหว่างปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านงาน ปัจจัย
ด้านสังคม และปัจจัยด้านศาสนา ต่อความสุข 

 
ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดบัชั้น (Hierarchical Regression Analyses) แสดง

ในตารางท่ี 4.9 โดยมีตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์จ านวน 9 ตวัแปร ซ่ึงการวิเคราะห์ดว้ยตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตร์น้ีไดน้ าเสนอในโมเดลท่ี 1 ส่วนการวิเคราะห์ท่ีเพิ่มตวัแปรโมเดลเขา้ไป มี 5 
ตวัแปรคือ ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นศาสนา  
ไดว้เิคราะห์ไวใ้นโมเดลท่ี 2 ถึง 6 ซ่ึงผลการวเิคราะห์พบประเด็นท่ีส าคญัดงัน้ี 

โมเดลท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะห์ความถดถอยตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของระดบัความสุขได้ประมาณ 10.2% (Adjusted R2 = .102) โดยสถานภาพสมรส 
ลกัษณะงาน ประเภทสถานท่ีท างานส่งผลกระทบทางบวกต่อระดบัความสุขอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  p < 0.01 

โมเดลท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยท่ีเก่ียวกบัตวัแปรตาม 2 ตวัแปร คือ  ปัจจยั
ประชากรศาสตร์และปัจจยัด้านศาสนา พบว่า ปัจจยัด้านศาสนาส่งผลกระทบทางบวกอย่างมี
นยัส าคญั p < 0.01 ต่อความสุข ซ่ึงผลสอดคล้องกบัโมเดลท่ี 3  นอกจากน้ี ยงัพบว่าปัจจยั
ประชากรศาสตร์อนัไดแ้ก่ ลกัษณะงาน (p < 0.01) สถานภาพสมรส (p < 0.05) ระดบัการศึกษา และ
ประเภทสถานท่ีท างาน (p < 0.10) ส่งผลกระทบทางบวกต่อระดบัความสุขอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยปัจจยัประชากรศาสตร์และปัจจยัศาสนาสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความสุขได ้
13.10 % (Adjusted R2 = 0.131) ซ่ึงเม่ือเพิ่มปัจจยัดา้นศาสนาท าให้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ความสุขเพิ่มข้ึน 2.9 %  

โมเดลท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเพื่อทดสอบสมมติฐาน 1  พบวา่ ปัจจยัดา้น
ครอบครัวส่งผลกระทบทางบวกอยา่งมีนยัส าคญั p < 0.01 ต่อความสุข โดยผลสอดคลอ้งกบัโมเดล
ท่ี 4  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 1  นอกจากน้ียงัพบวา่   ลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นศาสนา (p < 0.01) 
สถานภาพสมรส  (p < 0.10) ส่งผลกระทบทางบวกต่อความสุขอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัศาสนา และปัจจยัดา้นครอบครัวสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของ
ความสุขได ้ 16.50% (Adjusted R2 = 0.165) ซ่ึงเม่ือเพิ่มปัจจยัดา้นครอบครัวท าให้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนความสุขเพิ่มข้ึน 3.4 %  
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โมเดลท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความความถดถอยเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 2  พบว่า 
ปัจจยัดา้นสุขภาพส่งผลกระทบทางบวกอยา่งมีนยัส าคญั p < 0.01 ต่อความสุข โดยผลสอดคลอ้งกบั
โมเดลท่ี 5 และ 6  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 2  นอกจากน้ียงัพบวา่  ปัจจยัดา้นครอบครัว (p < 
0.01) ลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นศาสนา (p < 0.05) ระดบัการศึกษา  (p < 0.10) ส่งผลกระทบทางบวก
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติต่อความสุข โดยปัจจยัประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านศาสนา ปัจจยัด้าน
ครอบครัว และปัจจยัดา้นสุขภาพ สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความสุขได ้ 22.40% 
(Adjusted R2 = 0.224)  ซ่ึงเม่ือเพิ่มปัจจยัดา้นสุขภาพท าให้สามารถอธิบายความแปรปรวนความสุข
เพิ่มข้ึน 5.9 %  

โมเดลท่ี 5 แสดงผลการวเิคราะห์ความถดถอยเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 3  พบวา่ ปัจจยัดา้น
งานส่งผลกระทบทางบวกอยา่งมีนยัส าคญั (p < 0.01) ต่อความสุข  ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 3 
นอกจากน้ียงัพบว่า  ปัจจยัดา้นสุขภาพ ลกัษณะงาน (p < 0.01) สถานภาพสมรส ปัจจยัดา้น
ครอบครัว (p < 0.05) อายุงาน (p < 0.10) ส่งผลกระทบทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อ
ความสุข โดยปัจจยัประชากรศาสตร์  ปัจจยัด้านศาสนา ปัจจยัด้านครอบครัว ปัจจยัด้านสุขภาพ  
และปัจจยัดา้นงาน สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความสุขได ้33.50%  (Adjusted R2 = 
0.335) ซ่ึงเม่ือเพิ่มปัจจยัดา้นงานท าใหส้ามารถอธิบายความแปรปรวนความสุขเพิ่มข้ึน 11.1 %  

โมเดลท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบวา่ ปัจจยัดา้น
สังคมส่งผลกระทบทางบวกอยา่งมีนยัส าคญั (p < 0.05) ต่อความสุข ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐาน 4 
นอกจากน้ียงัพบวา่  ลกัษณะงาน ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน (p < 0.01) สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา (p < 0.05) ส่งผลกระทบทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติต่อความสุข  โดยปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นศาสนา ปัจจยัด้านครอบครัว ปัจจยัด้านสุขภาพ  ปัจจยัด้านงาน และ
ปัจจยัดา้นสังคม ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความสุขได ้ 34.10%  (Adjusted R2 =  0.341) 
ซ่ึงเม่ือเพิ่มปัจจยัดา้นสังคมท าให้สามารถอธิบายความแปรปรวนความสุขเพิ่มข้ึน 0.6 %  โดยใน
โมเดลน้ี ปัจจยัดา้นครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อความสุขอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ เน่ืองจากการ
เพิ่มข้ึนของปัจจยัดา้นสังคมซ่ึงมีอิทธิผลต่อระดบัความสุขท่ีมากกวา่และท าให้ปัจจยัดา้นครอบครัว
มีอิทธิผลต่อความสุขลดลง โดย ค่า Std Beta ของปัจจยัดา้นครอบครัวในโมเดลท่ี 5 คือ 0.093 ซ่ึงมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  และในโมเดลท่ี 6 ลดลงเหลือเพียง .067 นอกจากน้ีสามารถสรุปไดว้่า 
ปัจจยัดา้นงานเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบทางบวกต่อความสุขมากท่ีสุด (β = 0.371, 0.339, p < .01 

ในโมเดลท่ี 5 และ 6 ตามล าดบั) ดงันั้นสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1-4 ไดต้ามตารางท่ี 
4.10 
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ตารางที ่4.9  การวเิคราะห์ถดถอยแบบล าดบัชั้นของปัจจยัความสุขดา้นต่าง ๆ 

 
ตวัแปร Std Beta Std Beta Std Beta Std Beta Std Beta Std Beta 

โมเดล 1  โมเดล 2 โมเดล 3 โมเดล 4 โมเดล 5 โมเดล 6 
       ตวัแปรประชากรศาสตร์   

      เพศ -.024 -.038 -.045 -.024 .007 .011 
     อาย ุ -.040 -.082 -.056 -.052 .083 .076 
     สถานภาพสมรส 0.145*** 0.132** 0.102* 0.101* 0.109** 0.118** 
     รายไดเ้ฉล่ีย -.013 .012 .013 .006 -.083 -.072 
     ระดบัการศึกษา .083 0.094* .070 .046 0.090* 0.092** 
     ลกัษณะงาน 0.166*** 0.181*** 0.181*** 0.145** 0.148*** 0.147*** 
     อายงุาน .089 .082 .086 0.133* .104 .099 
     ระดบัพนกังาน -.008 .007 .015 .018 -.001 -.002 
     ประเภทสถานท่ีท างาน 0.125** 0.102* .083 .082 .080 .066 
ปัจจยัดา้นศาสนา   0.183*** 0.138*** 0.120** .067 .050 
ตวัแปรโมเดล   
     ปัจจยัดา้นครอบครัว   0.198*** 0.150*** 0.093** .067 
     ปัจจยัดา้นสุขภาพ  0.257*** 0.177*** 0.171*** 
     ปัจจยัดา้นงาน  0.371*** 0.339*** 
     ปัจจยัดา้นสังคม   0.103** 

Adjusted R Square       0.102        0.131        0.165         0.224          0.335          0.341  
F 5.876*** 6.832*** 7.946*** 10.284*** 15.959*** 15.253*** 

 
หมายเหตุ:  ***  หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (2 ทาง) 
                   **    หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2 ทาง) 
                   *      หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 (2 ทาง) 
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ตารางที ่4.10  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 1-4 
 

สมมติฐาน ผลการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัดา้นครอบครัวส่งผลกระทบต่อระดบัความสุข ++ 
สมมติฐานท่ี 2  ปัจจยัดา้นสุขภาพส่งผลกระทบต่อระดบัความสุข ++ 
สมมติฐานท่ี 3  ปัจจยัดา้นงานส่งผลกระทบต่อระดบัความสุข ++ 
สมมติฐานท่ี 4  ปัจจยัดา้นสังคมส่งผลกระทบต่อระดบัความสุข + 

 
หมายเหตุ:  +    หมายถึง  ยอมรับสมมติฐานท่ีนยัส าคญั 0.05                                                                                                                 

++  หมายถึง  ยอมรับสมมติฐานท่ีนยัส าคญั 0.01 
 

4.5 การทดสอบปัจจัยด้านศาสนาในฐานะตัวแปรก ากบั 
 
 สมมติฐานท่ี 5-8 ถูกทดสอบโดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดบัชั้น (Hierarchical 
Regression Analyses) ในสมมติฐานท่ี 5 ผลกระทบระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัวกบัความสุขของ
กลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้นศาสนาสูงจะมีมากกวา่กลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้นศาสนาต ่า ท าการวิเคราะห์การถดถอย
แบบล าดบัชั้น 2 โมเดล โดยโมเดลแรกใส่ตวัแปร 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรตาม คือ ความสุขของผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชี และตวัแปรตน้ คือ ค่าศูนยก์ลาง (Centered) ของปัจจยัดา้นครอบครัว (FC) 
และค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นศาสนา (RC)โดยค่าศูนยก์ลางไดม้าจากการน าค่าของตวัแปรนั้นลบ
ดว้ยค่าเฉล่ีย และโมเดลท่ีสอง ใส่ตวัแปร 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรตาม คือ ความสุขของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี และตวัแปรตน้ คือ ค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นครอบครัว (FC) ค่าศูนยก์ลางของปัจจยั
ดา้นศาสนา (RC) และค่าผลคูณระหวา่งค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นครอบครัว (FC) กบั ค่าศูนยก์ลาง 
ของปัจจยัดา้นศาสนา (RC) ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัดา้นศาสนา (RC) ไม่ไดแ้สดงบทบาทตวั
แปรก ากบัระหว่างปัจจยัดา้นครอบครัวกบัความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี โดยพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกับปัจจัยด้านศาสนา (Interaction 
Variable) ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.953) จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 5 รายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 4.11   
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ตารางที ่4.11  การทดสอบบทบาทของปัจจยัดา้นศาสนาในฐานะตวัแปรก ากบัระหวา่งปัจจยัดา้น

ครอบครัวกบัความสุข 
 
Model Variable B se 

(B) 
β t-test p-

value 
R R2 ∆R2 F-test p-

value 
1 Constant 7.150 .071   101.279 .000 .309 .096 .096 21.061 .000 
   FC .559 .120 .228 4.640 .000   

 RC .327 .100 .160 3.263 .001 
                        

2 Constant  7.151 .072   98.738 .000 .309 .096 .000 14.006 .000 
   FC .558 .121 .228 4.599 .000   

RC .327 .100 .160 3.259 .001 
FC X RC -.009 .147 -.003 -.059 .953 

 
สมมติฐานท่ี 6 ผลกระทบระหว่างปัจจยัด้านสุขภาพกบัความสุขของกลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้น

ศาสนาสูงจะมีมากกว่ากลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้นศาสนาต ่า ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดบัชั้น 2 
โมเดล โดยโมเดลแรกใส่ตวัแปร 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรตาม คือ ความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี และตวัแปรตน้ คือ ค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นสุขภาพ (HC) และค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้น
ศาสนา (RC) และโมเดลท่ีสอง ใส่ตวัแปร 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรตาม คือ ความสุขของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชี และตวัแปรตน้ คือ ค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นสุขภาพ (HC) ค่าศูนยก์ลางของปัจจยั
ดา้นศาสนา (RC) และค่าผลคูณระหวา่งค่าศูนยก์ลางของปัจจยัสุขภาพ (HC) กบั ค่าศูนยก์ลางของ
ปัจจยัดา้นศาสนา (RC) ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัดา้นศาสนา (RC) ไม่ไดแ้สดงบทบาทตวัแปร
ก ากับระหว่างปัจจัยด้านสุขภาพกับความสุขของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นสุขภาพกบัปัจจยัดา้นศาสนา (Interaction Variable) 
ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.327) จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.12   
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ตารางที ่4.12  การทดสอบบทบาทของปัจจยัดา้นศาสนาในฐานะตวัแปรก ากบัระหวา่งปัจจยัดา้น

สุขภาพกบัความสุข 
 

Model Variable B se 
(B) 

β t-test p-
value 

R R2 ∆R2 F-test p-
value 

1 Constant  7.150 .069   103.938 .000 .376 .141 .141 32.768 .000 
   HC .374 .095 .183 3.922 .000   

 RC .707 .107 .309 6.622 .000 
            

2 Constant  7.143 .069   103.260 .000 .379 .143 .002 22.164 .000 
  HC .379 .096 .186 3.972 .000   

RC .696 .108 .304 6.471 .000 
HC X RC .141 .144 .046 .981 .327 

 

สมมติฐานท่ี 7 ผลกระทบระหวา่งปัจจยัดา้นงานกบัความสุขของกลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้นศาสนา
สูงจะมีมากกวา่กลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้นศาสนาต ่า ท าการวเิคราะห์การถดถอยแบบล าดบัชั้น 2 โมเดล โดย
โมเดลแรกใส่ตวัแปร 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรตาม คือ ความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี และตวั
แปรตน้ คือ ค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นงาน (JC) และค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นศาสนา (RC) และ
โมเดลท่ีสอง ใส่ตวัแปร 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรตาม คือ ความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี และ
ตวัแปรตน้ คือ ค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นงาน (JC) ค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นศาสนา (RC) และค่า
ผลคูณระหวา่งค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นงาน (JC) กบั ค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นศาสนา (RC) ผล
การวเิคราะห์พบวา่ ปัจจยัดา้นศาสนา (RC) ไม่ไดแ้สดงบทบาทตวัแปรก ากบัระหวา่งปัจจยัดา้นงาน
กบัความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ดา้นงานกบัปัจจยัดา้นศาสนา (Interaction Variable) ซ่ึงไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.148) จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 7 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.13   
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ตารางที ่4.13  การทดสอบบทบาทของปัจจยัดา้นศาสนาในฐานะตวัแปรก ากบัระหวา่งปัจจยัดา้น

งานกบัความสุข 
 
Model Variable B se 

(B) 
β t-test p-

value 
R R2 ∆R2 F-test p-

value 
1 Constant  7.150 .068   105.523 .000 .409 .167 .167 39.893 .000 
   JC .358 .094 .176 3.811 .000   

 RC .913 .120 .349 7.578 .000 
            

2 Constant  7.160 .068   105.244 .000 .414 .171 .004 27.369 .000 
  JC .357 .094 .175 3.800 .000   

 RC .915 .120 .350 7.607 .000 
JC X RC -.214 .148 -.066 -1.449 .148 

 
สมมติฐานท่ี 8 ผลกระทบระหว่างปัจจยัด้านสังคมกบัความสุขของกลุ่มผูมี้ปัจจยัด้าน

ศาสนาสูงจะมีมากกว่ากลุ่มผูมี้ปัจจยัด้านศาสนาต ่า ท าการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดบัชั้น 2 
โมเดล โดยโมเดลแรกใส่ตวัแปร 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรตาม คือ ความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชี และตวัแปรตน้ คือ ค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นสังคม (SC) และค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้น
ศาสนา (RC) และโมเดลท่ีสอง ใส่ตวัแปร 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรตาม คือ ความสุขของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี และตวัแปรตน้ คือ ค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นสังคม (SC) ค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้น
ศาสนา (RC) และค่าผลคูณระหวา่งค่าศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นสังคม (SC) กบั ค่าศูนยก์ลางของ
ปัจจยัดา้นศาสนา (RC) ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัดา้นศาสนา (RC) ไม่ไดแ้สดงบทบาทตวัแปร
ก ากบัระหวา่งปัจจยัดา้นสังคมกบัความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิ
จากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสังคมกบัปัจจยัด้านศาสนา (Interaction Variable) ซ่ึงไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ (p = 0.540) จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 8 รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.14   
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ตารางที ่4.14  การทดสอบบทบาทปัจจยัดา้นศาสนาในฐานะตวัแปรก ากบัระหวา่งปัจจยัดา้นสังคม

กบัความสุข 
 
Model Variable B se (B) β t-test p-

value 
R R2 ∆R2 F-test p-

value 
1 Constant 7.150 .069   103.598 .000 .368 .136 .136 31.254 .000 
   SC .247 .100 .121 2.474 .014   

 RC .783 .122 .313 6.400 .000 
            

2 Constant 7.162 .072   99.686 .000 .370 .137 .001 20.929 .000 
  SC .245 .100 .120 2.447 .015   

RC .789 .123 .316 6.424 .000 
SC X RC -.093 .151 -.029 -.614 .540 

 
ตารางที ่4.15  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 5-8 
 

สมมติฐาน ผลการวจัิย 
สมมติฐานท่ี 5 ผลกระทบระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัวกบัความสุขของกลุ่มผู ้

มีปัจจยัดา้นศาสนาสูงจะมีมากกวา่กลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้นศาสนาต ่า  
- 

สมมติฐานท่ี 6 ผลกระทบระหวา่งปัจจยัดา้นสุขภาพกบัความสุขของกลุ่มผูมี้
ปัจจยัดา้นศาสนาสูงจะมีมากกวา่กลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้นศาสนาต ่า 

- 

สมมติฐานท่ี 7 ผลกระทบระหวา่งปัจจยัดา้นงานกบัความสุขของกลุ่มผูมี้ปัจจยั
ดา้นศาสนาสูงจะมีมากกวา่กลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้นศาสนาต ่า  

- 

สมมติฐานท่ี 8 ผลกระทบระหวา่งปัจจยัดา้นสังคมกบัความสุขของกลุ่มผูมี้
ปัจจยัดา้นศาสนาสูงจะมีมากกวา่กลุ่มผูมี้ปัจจยัดา้นศาสนาต ่า 

- 

 
หมายเหตุ:   -   หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐาน 

      +   หมายถึง ยอมรับสมมติฐานท่ีนยัส าคญั 0.05    
                    ++ หมายถึง ยอมรับสมมติฐานท่ีนยัส าคญั 0.01 
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4.6 ผลกระทบของความเช่ือในศาสนาต่อระดับความสุขในฐานะตัวแปรก ากบั 
 
แมว้่าปัจจยัดา้นศาสนาจะไม่แสดงบทบาทตวัแปรก ากบัระหว่างครอบครัว สุขภาพ งาน 

และสังคมต่อความสุข แต่ปัจจยัดา้นศาสนามีองคป์ระกอบยอ่ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความเช่ือทางศาสนา
และการปฏิบติัทางศาสนา ทางผูว้ิจยัจึงทดสอบเพิ่มเติมถึงบทบาทการเป็นตวัแปรก ากบัต่อระดบั
ความสุข และพบวา่ความเช่ือในศาสนาแสดงบทบาทการเป็นตวัแปรก ากบัระหว่างปัจจยัดา้นงาน
และความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี  

โดยท าการวเิคราะห์การถดถอยแบบล าดบัชั้น 2 โมเดล โดยโมเดลแรกใส่ตวัแปร 3 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ตวัแปรตาม คือ ความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี และตวัแปรตน้ คือ ค่าศูนยก์ลาง ของ
ปัจจยัดา้นงาน (JC) และค่าศูนยก์ลางของความเช่ือในศาสนา (RBC) และโมเดลท่ีสอง ใส่ตวัแปร 4 
ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรตาม คือ ความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี และตวัแปรตน้ คือ ค่าศูนยก์ลาง
ของปัจจยัด้านงาน (JC) ค่าศูนย์กลางของความเช่ือในศาสนา (RBC) และค่าผลคูณระหว่างค่า
ศูนยก์ลางของปัจจยัดา้นงาน (JC) กบั ค่าศูนยก์ลางของความเช่ือในศาสนา (RBC) ผลการวิเคราะห์
พบวา่ ความเช่ือในศาสนา (RBC) แสดงบทบาทตวัแปรก ากบัทางลบ (β = -.080) ระหว่างปัจจยั
ด้านงานกับความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิจากปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นงานกบัความเช่ือในศาสนา (Interaction Variable) ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.1) 
นัน่คือความเช่ือในศาสนาลดผลกระทบระหว่างปัจจยัด้านงานกบัความสุข รายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 4.16  และการทดสอบบทบาทตวัแปรก ากบัของความเช่ือในศาสนาต่อปัจจยัความสุขอ่ืน ๆ 
แสดงในภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 
ตารางที ่4.16  การทดสอบบทบาทความเช่ือในศาสนาในฐานะตวัแปรก ากบัระหวา่งปัจจยัดา้นงาน

กบัความสุข 
 
Model Variable B se 

(B) 
β t-test p-

value 
R R2 ∆R2 F-test p-

value 
1 Constant  7.150 .068   105.272 .000 .404 .163 .163 38.755 .000 
  JC .301 .085 .164 3.544 .000   

RBC .912 .121 .349 7.543 .000 
 

2 Constant  7.164 .068   105.018 .000 .412 .169 .006 26.981 .000 
  JC .294 .085 .160 3.475 .001   

RBC .926 .121 .354 7.666 .000 
JC X RBC -.240 .137 -.080 -1.743 .082 

 

เม่ือน าขอ้มูลจากสมการความถดถอยท่ีใชว้ิเคราะห์บทบาทความเช่ือในศาสนาในฐานะตวั
แปรก ากบัระหว่างปัจจยัดา้นงานกบัความสุขมาสร้างกราฟ เพื่อพิจารณาระดบัความสุขท่ีแตกต่าง
กนั ณ ระดบัท่ีมีความเช่ือในศาสนาและระดบัปัจจยัดา้นงานสูง (+1 SD) กลาง และต ่า (-1 SD) ได้
ตามภาพท่ี 4.1 ซ่ึงความชนัของเส้นความสุขท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัดา้นงานลดลงตามระดบั
ความเช่ือทางศาสนาท่ีเพิ่มข้ึน โดยเม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีความเช่ือในศาสนาต ่า จะพบว่า 
ระดบัความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ท่ีมีระดบัปัจจยัด้านงานแตกต่างกนัส่งผลให้มีระดบั
ความสุขแตกต่างกนัมาก (ระดบัความสุข ณ ปัจจยัดา้นงานต ่า = 6.14, ปานกลาง = 6.41, สูง = 6.69 
โดยผลต่างระดบัความสุขของแต่ละระดบัปัจจยัดา้นงาน 0.27 และ 0.28)  เม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีมีระดบัความเช่ือในศาสนาปานกลาง  พบว่า การเปล่ียนแปลงระดบัความสุขตามระดบัปัจจยั
ดา้นงานเร่ิมนอ้ยลง (ระดบัความสุข ณ ปัจจยัดา้นงานต ่า = 7.03, ปานกลาง = 7.16, สูง = 7.30 โดย
ผลต่างระดบัความสุขของแต่ละระดบัปัจจยัดา้นงาน 0.13 และ 0.14) และเม่ือผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีมีระดบัความเช่ือในศาสนาสูง พบวา่ การเปล่ียนแปลงระดบัความสุขตามระดบัปัจจยัดา้นงาน
น้อยลงจน ระดบัความสุข ณ ปัจจยัด้านงานต ่าและปานกลางไม่มีความแตกต่างกนั และระดับ
ความสุขท่ีเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มข้ึนของปัจจยัดา้นงานระดบักลางไปสู่ระดบัสูงมีเพียง 0.01 ซ่ึงยืนยนั
ถึงบทบาทการเป็นตวัแปรก ากบัของความเช่ือในศาสนาระหวา่งปัจจยัดา้นงานและระดบัความสุข 
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ภาพที ่4.1   ระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนัตามระดบัความเช่ือในศาสนาและปัจจยัดา้นงาน 

 
ภายหลงัจากการวิเคราะห์บทบาทการเป็นตวัแปรก ากบัของความเช่ือในศาสนาต่อปัจจยั

ด้านงานกบัความสุข และพบว่า ความเช่ือในศาสนาแสดงบทบาทตวัแปรก ากบัทางลบระหว่าง
ปัจจยัดา้นงานกบัความสุข ไดท้  าการวเิคราะห์เพิ่มเติมถึงบทบาทความเช่ือในศาสนาในการวิเคราะห์
การถดถอยแบบล าดบัชั้น ในตารางท่ี 4.17 แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการถดถอยแบบล าดบัชั้น 
(Hierarchical Regression Analyses) 3 โมเดล โมเดลท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ตวัแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ โมเดลท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ค่าศูนยก์ลางของทุกตวัแปรโมเดล ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นสังคม และโมเดลท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นงานกบัความเช่ือในศาสนา (Interaction Variable) 
นัน่คือ ผลคูณของค่าศูนยก์ลางความเช่ือในศาสนากบัปัจจยัดา้นงาน 

ในโมเดลท่ี 1 ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดบั
ความสุขไดป้ระมาณ 10.2% (Adjusted R2 = .102) โดยสถานภาพสมรส ลกัษณะงาน ประเภท
สถานท่ีท างานส่งผลกระทบดา้นบวกต่อระดบัความสุขอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.01) 
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ในโมเดลท่ี 2 ปัจจยัประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ ลกัษณะงาน (p < 0.01) สถานภาพสมรส 
และระดบัการศึกษา (p < 0.10)  และค่าศูนยก์ลางของตวัแปรโมเดล อนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสุขภาพ 
ปัจจยัดา้นงาน (p < 0.01)  และปัจจยัดา้นสังคม (p < 0.05) ส่งผลกระทบทางบวกอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติต่อความสุข โดยปัจจยัประชากรศาสตร์ ความเช่ือในศาสนา และค่าศูนยก์ลางของตวัแปร
โมเดลทุกตวัสามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความสุขได ้34.00% (Adjusted R2 = 0.340) 
ซ่ึงเม่ือเพิ่มค่าศูนยก์ลางของตวัแปรโมเดลทั้งหมด ท าให้สามารถอธิบายความแปรปรวนความสุข
เพิ่มข้ึน 23.8 %  

ในโมเดลท่ี 3 ปัจจยัประชากรศาสตร์ อนัไดแ้ก่ สถานภาพสมรส ลกัษณะงาน (p < 0.01) 
และระดบัการศึกษา (p < 0.05)  และค่าศูนยก์ลางของตวัแปรโมเดล อนัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสุขภาพ 
ปัจจยัดา้นงาน (p < 0.01)  และปัจจยัดา้นสังคม (p < 0.05) ส่งผลกระทบทางบวกอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติต่อความสุข และท่ีส าคญัยิง่ ค่าสัมประสิทธ์ิจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นงานกบัความ
เช่ือในศาสนา (Interaction Variable) ส่งผลกระทบทางลบอยา่งมีนยัส าคญั (p < 0.01) ต่อความสุข 
โดยมีค่าเบตา้เป็นลบ (β = -0.121) ยิ่งเป็นการยืนยนัการแสดงบทบาทตวัแปรก ากบัทางลบระหวา่ง
ปัจจยัดา้นงานกบัความสุขของความเช่ือในศาสนา โดยปัจจยัประชากรศาสตร์ ความเช่ือในศาสนา 
ค่าศูนยก์ลางของตวัแปรโมเดลทุกตวั และค่าสัมประสิทธ์ิจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นงานกบั
ความเช่ือในศาสนา (Interaction Variable) สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความสุขได ้
35.4 % (Adjusted R2 = 354) ซ่ึงเม่ือเพิ่มค่าค่าสัมประสิทธ์ิจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นงานกบั
ความเช่ือในศาสนา ท าให้สามารถอธิบายความแปรปรวนความสุขเพิ่มข้ึน 1.4 % ซ่ึงรายละเอียด
แสดงในตารางท่ี 4.17   
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ตารางที ่4.17  การวเิคราะห์การถดถอยแบบล าดบัชั้นของปัจจยัความสุขดา้นต่าง ๆ 

 
ตวัแปร Std Beta Std Beta Std Beta 

โมเดล 1  โมเดล 2 โมเดล 3 
ตวัแปรประชากรศาสตร์   
      เพศ -.024 .011 .004 
     อาย ุ -.040 .077 .071 
     สถานภาพสมรส 0.145*** 0.119** 0.130*** 
     รายไดเ้ฉล่ีย -.013 -.073 -.070 
     ระดบัการศึกษา .083 0.091* 0.094** 
     ลกัษณะงาน 0.166*** 0.149*** 0.153*** 
     อายงุาน .089 .099 .096 
     ระดบัพนกังาน -.008 -.004 .003 
     ประเภทสถานท่ีท างาน 0.125** .064 .074 
ตวัแปรโมเดล   
    ความเช่ือในศาสนา Centered: RBC  .045 .039 
   ปัจจยัดา้นครอบครัว Centered: FC  .067 .067 
   ปัจจยัดา้นสุขภาพ Centered: HC  0.170*** 0.174*** 
   ปัจจยัดา้นงาน Centered: JC  0.338*** 0.338*** 
   ปัจจยัดา้นสังคม Centered: SC   0.107** 0.109** 
JC X RBC   -0.121*** 

Adjusted R Square .102 .340 .354 
F 5.876*** 15.232*** 15.074*** 

 
หมายเหตุ:   *** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (2 ทาง) 
                    **   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2 ทาง) 
                    *     หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.10 (2 ทาง) 
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4.7 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทีม่ผีลต่อระดับความสุข 
 

ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานทางประชากรศาสตร์ 9 
ปัจจยั อนัไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได ้ระดบัการศึกษา ลกัษณะงาน อายุงาน ระดบั
พนักงาน และประเภทสถานท่ีท างานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อระดับความสุขท่ีแตกต่างกัน มี
ดงัต่อไปน้ี 
 

4.7.1  ผลการวเิคราะห์ระดับความสุขของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีทีม่ีเพศแตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อระดับ

ความสุขท่ีแตกต่างกนั  โดยผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีชายมีความสุขโดยรวม (x̄ = 7.183) มากกวา่ ผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชีหญิง (x̄ = 7.139) แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (F = .060, p = .807)  ดงัตารางท่ี 
4.18 จึงปฏิเสธ สมมติฐานท่ี 9.1  
 
ตารางที ่4.18  การวเิคราะห์ระดบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีเพศแตกต่างกนั 
 
เพศ / ระดบัความสุข N x̄  SD F Sig 

ชาย 90 7.183 1.469 .060 .807 
หญิง 311 7.139 1.488   

รวม 401 7.149 1.482 
       
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง) 
                   *   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง) 
 

4.7.2  ผลการวเิคราะห์ระดับความสุขของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีทีม่ีอายุแตกต่างกนั 
ผลการวเิคราะห์พบวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีระดบัความสุขแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 9.186, p < .01) ดงัตารางท่ี 4.19   
เม่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบเชฟเฟ่เพิ่มเติม พบวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีอาย ุ

31 ปีข้ึนไป มีระดบัความสุขสูงกวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีอายุ 21-30 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติ  (p < .01 และ p < .05 ตามล าดบั) ดงัตารางท่ี 4.20  จากผลท่ีกล่าวมาจึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 
9.2 

 
ตารางที ่4.19  การวเิคราะห์ระดบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายแุตกต่างกนั 
 
อาย ุ/ ระดบัความสุข N x̄  SD F Sig 

21 - 25 84 6.923 1.381 9.186** .000 
26 - 30 154 6.795 1.692   
31 - 40 97 7.572 1.262 
40 ข้ึนไป 66 7.644 1.063 

รวม 401 7.150 1.483 
 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง) 
                   *   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง) 
 
ตารางที ่4.20  การวเิคราะห์เพิ่มเติมระดบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายแุตกต่างกนั

ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe's method)  
 

อาย/ุ 
ระดบั

ความสุข 

ระดบัความสุข 21 - 25 26 - 30 31 - 40 40 ข้ึนไป  
x̄  6.923 6.795 7.572 7.644  

21 - 25 6.923   .127 -.650* -.721*  
26 - 30 6.795 -.127   -.777** -.848**  
31 - 40 7.572 .650* .777**   -0.072  
40 ข้ึนไป 7.644 .721* .848** .072    
 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง) 
                   *   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง) 
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4.7.3  ผลการวเิคราะห์ระดับความสุขของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีทีส่ถานภาพสมรส
แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนั โดยผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีสถานภาพสมรสมีระดบัความสุข (x̄  = 
7.783) สูงกวา่ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีสถานภาพโสด (x̄  = 6.981) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 
20.073, p < .01)  ดงัตารางท่ี 4.21 จึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 9.3 

 
ตารางที ่4.21  การวเิคราะห์ระดบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีสถานภาพสมรสแตกต่าง

กนั 
 
สถานภาพสมรส / 
ระดบัความสุข 

N x̄  SD F Sig 

โสด 316 6.981 1.485 20.073** .000 

สมรส 83 7.783 1.316   

รวม 399 7.148 1.486 

         
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง) 
                   *   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง) 

 
4.7.4  ผลการวเิคราะห์ระดับความสุขของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีทีม่ีรายได้แตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนัไม่ส่งผลกระทบต่อ

ระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนั โดยผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีรายไดม้ากกว่า 45,000 บาท มีระดบั
ความสุขโดยรวม สูงกวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีรายได ้นอ้ยกวา่ 45,001 บาท แต่ไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ (F = 1.977, p =  .081)  ดงัตารางท่ี 4.22 จึงปฏิเสธ สมมติฐานท่ี 9.4  
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ตารางที ่4.22  การวเิคราะห์ระดบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั 

 
รายได ้/ ระดบัความสุข N x̄  SD F Sig 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 18 7.278 1.331 1.977 .081 
15,001 - 25,000 บาท 126 7.075 1.453   
25,001 - 35,000 บาท 93 7.167 1.286 
35,001 - 45,000 บาท 74 6.811 1.889 
45,001 - 55,000 บาท 23 7.261 1.330 
มากกวา่ 55,000 บาท 67 7.567 1.305 

รวม 401 7.149 1.483 
        
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง)  
                   *   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง) 
 

  

4.7.5  ผลการวเิคราะห์ระดับความสุขของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีทีม่ีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ระดบัความสุขท่ีแตกต่างกัน โดยผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทมีระดับ
ความสุข (x̄  = 7.495) สูงกวา่กวา่ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (x̄  = 7.017) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 8.387, p < .01)  ดงัตารางท่ี 4.23 จึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 9.5  
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ตารางที ่4.23  การวเิคราะห์ระดบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง

กนั 
 

ระดบัการศึกษา / 
ระดบัความสุข 

N x̄  SD F Sig 

ปริญญาตรี 291 7.017 1.554 8.387** .004 

ปริญญาโท 109 7.495 1.220   

รวม 400 7.148 1.484 

       หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง)  
                   *   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง) 
 

  

4.7.6 ผลการวเิคราะห์ระดับความสุขของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีทีม่ีลกัษณะงานทีแ่ตกต่าง
กนั 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีลกัษณะงานแตกต่างกนัมีระดบัความสุข
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 8.842, p < .01) ดงัตารางท่ี 4.24 

เม่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบเชฟเฟ่เพิ่มเติมตามตารางท่ี 4.25 พบว่าผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีท่ีท างานดา้นการบญัชีการเงินและดา้นการบญัชีภาษีอากร มีระดบัความสุขสูงกว่า ผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีท างานดา้นการตรวจสอบบญัชีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p < .01, p < .05)     
จากผลท่ีกล่าวมาจึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 9.6 โดยสามารถสรุปไดว้า่ลกัษณะงานทางบญัชีท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที ่4.24  การวเิคราะห์ระดบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีลกัษณะงานทางบญัชีท่ี

แตกต่างกนั 
 
ลกัษณะงาน / ระดบั

ความสุข 
N x̄  SD F Sig 

การตรวจสอบบญัชี 94 6.553 1.728 8.842** .000 
การบญัชีตน้ทุนฯ 72 6.958 1.705   
การบญัชีภาษีอากร 55 7.355 1.235 
การบญัชีการเงิน 172 7.462 1.189 

รวม 393 7.137 1.484 
 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง) 
                   *   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง) 
 
ตารางที ่4.25  การวเิคราะห์เพิ่มเติมระดบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีลกัษณะงานทาง

บญัชีท่ีแตกต่างกนัดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe's Method)  
 

ลกัษณะงาน/ ระดบั
ความสุข  

ระดบั
ความสุข 

การ
ตรวจสอบ
บญัชี 

การบญัชี
ตน้ทุนฯ 

การบญัชี
ภาษีอากร 

การบญัชี
การเงิน 

      x̄  6.553 6.958 7.355 7.462 
การตรวจสอบบญัชี 6.553   -.405 -.801* -.909** 
การบญัชีตน้ทุนฯ 6.958 .405   -.396 -.504 
การบญัชีภาษีอากร 7.355 .801* .396   -.108 
การบญัชีการเงิน 7.462 .909** .504 .108   
 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง) 

 

                   *   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง) 
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4.7.7  ผลการวเิคราะห์ระดับความสุขของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีทีม่ีอายุงานที่แตกต่างกนั 
ผลการวเิคราะห์พบวา่ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายงุานแตกต่างกนัมีระดบัความสุขท่ี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 8.098, p < .01) ดงัตารางท่ี 4.26 
เม่ือท าการวเิคราะห์เปรียบเทียบแบบเชฟเฟ่เพิ่มเติม พบวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายุ

งานตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไป มีระดบัความสุขสูงกวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายงุาน 4-6 ปี และนอ้ยกวา่ 
1 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p < .05) ดงัตารางท่ี 4.27 จากผลท่ีกล่าวมาจึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 
9.7  

 
ตารางที ่4.26  การวเิคราะห์ระดบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายงุานท่ีแตกต่างกนั 
 
อายงุาน / ระดบัความสุข N x̄  SD F Sig 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 53 6.698 1.609 8.098** .000 
1-3 ปี  111 7.081 1.285  
4-6 ปี 92 6.799 1.831 
ตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไป 145 7.589 1.199 

รวม 401 7.149 1.483 
 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง) 

   

                   *   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง) 
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ตารางที ่4.27  การวเิคราะห์เพิ่มเติมระดบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายงุานท่ีแตกต่าง

กนัดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) 
 
อายงุาน / ระดบั

ความสุข 
ระดบั
ความสุข 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 1-3 ปี  4-6 ปี ตั้งแต่ 7  
ปีข้ึนไป 

 

 x̄  6.698 7.081 6.799 7.589  
นอ้ยกวา่ 1 ปี 6.698   -.383 -.101 -.892*  
1-3 ปี  7.081 .383   .282 -.509  
4-6 ปี 6.799 .101 -.282   -.791*  
ตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไป 7.589 .892* .509 .791*    
 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง) 
                   *   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง) 
 

4.7.8  ผลการวเิคราะห์ระดับความสุขของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีทีม่ีระดับพนักงานที่
แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีระดับพนักงานแตกต่างกันมีระดับ
ความสุขแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 3.384, p < .05) ดงัตารางท่ี 4.28 

เม่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบเชฟเฟ่เพิ่มเติมตามตารางท่ี 4.29 พบว่าผูป้ระกอบ
วิชาชีพบญัชีระดับหัวหน้างานมีระดับความสุขสูงกว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีระดับพนักงาน
อาวโุส อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05)  จากผลท่ีกล่าวมาจึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 9.8  
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ตารางที ่4.28  การวเิคราะห์ระดบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีระดบัพนกังานท่ีแตกต่าง

กนั 
 

ระดบัพนกังาน / ระดบั
ความสุข 

N x̄  SD F Sig 

พนกังานปฏิบติัการ 220 7.071 1.409 3.384* .018 
พนกังานอาวุโส 67 6.858 1.829   
หวัหนา้งาน 70 7.600 1.350 
ตั้งแต่ผูจ้ดัการแผนก 44 7.273 1.331 

รวม 401 7.149 1.483 
 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง) 
                   *   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง) 
 
ตารางที ่4.29  การวเิคราะห์เพิ่มเติมระดบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีระดบัพนกังานท่ี

แตกต่างกนัดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) 
 
ระดบัพนกังาน/ 
ระดบัความสุข 

ระดบัความสุข พนกังาน
ปฏิบติัการ 

พนกังาน
อาวโุส 

หวัหนา้
งาน 

ตั้งแต่ผูจ้ดัการ
แผนก 

 x̄  7.070 6.858 7.600 7.273 
ปฏิบติัการ     7.070      0.212  -0.530  -0.202  
อาวโุส     6.858  -       0.212     -0.742*  - 0.415  
หวัหนา้งาน     7.600          0.530   0.742*              0.327  
ตั้งแต่ผูจ้ดัฯ      7.273          0.202          0.415  -   0.327    
   
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง) 
                   *   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง) 
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4.7.9  ผลการวเิคราะห์ระดับความสุขของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีทีม่ีประเภทสถานทีท่ างาน
ทีแ่ตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะห์พบวา่ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีประเภทองคก์รท่ีแตกต่างกนัมีระดบั
ความสุขแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 7.150, p < .01) ดงัตารางท่ี 4.30   

เม่ือท าการวเิคราะห์เปรียบเทียบแบบเชฟเฟ่เพิ่มเติม พบวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีท างาน
ในรัฐวสิาหกิจ บริษทัมหาชน หน่วยงานภาครัฐ มีระดบัความสุขสูงกวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ี
ท างานในบริษทัตรวจสอบบญัชีขา้มชาติขนาดใหญ่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (p < .05) ดงัตารางท่ี 
4.31  จากผลท่ีกล่าวมาจึงยอมรับ สมมติฐานท่ี 9.9  
 
ตารางที ่4.30  การวเิคราะห์ระดบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีประเภทสถานท่ีท างานท่ี

แตกต่างกนั 
 
ประเภทสถานท่ีท างาน/ 

ระดบัความสุข 
 N   x̄   SD   F   Sig  

บริษทัตรวจสอบฯ            73  6.445  1.711  7.150**     0.000  
บริษทัจ ากดั          104  7.014     1.482  
 หน่วยงานภาครัฐ            48             7.292             1.491  
 บริษทัมหาชน         123             7.370            1.283  
 รัฐวสิาหกิจ            49           7.684             1.171  

 รวม         397             7.136             1.480   
 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง) 
                   *   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง) 
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ตารางที ่4.31  การวเิคราะห์เพิ่มเติมระดบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีประเภทสถานท่ี

ท างานท่ีแตกต่างกนัดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe's Method)  
 
ประเภทสถานท่ีท างาน/ 

ระดบัความสุข 
ระดบั

ความสุข 
 บริษทัตรวจฯ   บริษทัจ ากดั   หน่วยงานภาครัฐ  

  x̄          6.445      7.014            7.292  
 บริษทัตรวจฯ  6.445   -0.569   -.846*  
 บริษทัจ ากดั  7.014        0.569    -0.277  
 หน่วยงานภาครัฐ  7.292  .846*      0.277    
 บริษทัมหาชน  7.370  .925*      0.355             0.078  
 รัฐวสิาหกิจ  7.684  1.238*     0.669            0.392 
 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง) 

 

                   *   หมายถึง ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง)  

 
สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัความสุข

ไดต้ามตารางท่ี 4.32 
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ตารางที ่4.32  สรุปผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์กบัความสุข 
 

ปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ 

ผลการ
วเิคราะห์ 

ผลการวเิคราะห์เพิ่มเติม P-
Value 

เพศ - - 0.807 
อาย ุ ++ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอาย ุ31 ปีข้ึนไป มีระดบั

ความสุขสูงกวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี 
0.00 

สถานภาพสมรส ++ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีสมรสมีระดบัความสุขสูงกวา่ผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชีโสด 

0.00 

รายได ้ - - 0.081 
ระดบัการศึกษา ++ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทมี

ระดบัความสุขสูงกวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี 

0.004 

ลกัษณะงาน ++ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีท างานดา้นการบญัชีการเงิน
และดา้นการบญัชีภาษีอากรมีระดบัความสุขสูงกวา่ผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชีท่ีท างานดา้นการตรวจสอบบญัชี  

0.00 

อายงุาน ++ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายงุานตั้งแต่ 7 ปีข้ึนไป มี
ระดบัความสุขสูงกวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายงุาน 
นอ้ยกวา่ 1 ปี และ 4-6 ปี  

0.00 

ระดบัพนกังาน + ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีระดบัหวัหนา้งานมีระดบั
ความสุขสูงกวา่ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีระดบัพนกังาน
อาวโุส 

0.018 

ประเภทสถานท่ี
ท างาน 

++ ผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีท างานในรัฐวสิาหกิจ บริษทั
มหาชน หน่วยงานภาครัฐ มีระดบัความสุขสูงกวา่ผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชีท่ีท างานในบริษทัตรวจสอบบญัชี
ขา้มชาติขนาดใหญ่ 

0.00 

 
หมายเหตุ:  -    หมายถึง ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุข 

     +   หมายถึง ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัความสุขท่ีนยัส าคญั 0.05  
     ++ หมายถึง ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์มีความสัมพนัธ์กบัความสุขท่ีนยัส าคญั 0.01 
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บทที ่5 
 

สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 

บทน้ีเป็นการสรุปและอภิปรายผลการวิจยั โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดจ้าก
การทบทวนวรรณกรรม จากนั้นเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับองค์การ ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป และขอ้จ ากดัในการวจิยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 

การศึกษาเร่ือง อิทธิพลของศาสนาต่อปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุข: กรณีศึกษาของผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชีในประเทศไทย มีวตัถุประสงค ์4 ประการ ไดแ้ก่  1)  ศึกษาระดบัปัจจยัดา้น
ครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัดา้นศาสนา และความสุขของผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชี 2)  ศึกษาความแตกต่างของระดบัความสุขตามความแตกต่างของปัจจยัส่วน
บุคคล 3)  ศึกษาผลกระทบของปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยั
ดา้นสังคมต่อความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 4) ศึกษาบทบาทของปัจจยัดา้นศาสนาในการเป็น
ตวัแปรก ากบั (Moderator) ระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยั
ดา้นสังคม กบัความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในประเทศไทย เฉพาะผู ้
ท่ีท  างานดา้นตรวจสอบบญัชีท่ีเป็นสมาชิกของสภาวชิาชีพบญัชี และนกับญัชีท่ีจบการศึกษาปริญญา
ตรีท่ีท างานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จ านวน 68,869 คน โดยกลุ่มตวัอย่างรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มผูท่ี้ท  างานดา้นตรวจสอบบญัชีท่ีเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีจ านวน 91 คน และนกั
บญัชีในประเทศไทยท่ีจบการศึกษาปริญญาตรีจ านวน 291 คน รวมเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีใน
ประเทศไทยจ านวน 382 คน ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 420 ชุด และได้
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์กลบัคืนมาจ านวน 401 ชุด คิดเป็นร้อยละ  95.48 ของจ านวนแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.6  มีอายุระหวา่ง 26-
30 ปี 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4 เป็นคนโสด 316 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8  นบัถือศาสนาพุทธ 381
คน คิดเป็นร้อยละ 95.0 มีรายได้ระหว่าง 15,001-25,000 บาท 126 คน คิดเป็นร้อยละ31.4 จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.6 ท างานดา้นบญัชีการเงิน 172 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.9 อายุงานระหวา่ง 1-3  ปี 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 อยูใ่นระดบัพนกังานปฏิบติัการ 
220 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 และท างานในบริษทัมหาชน 123 คน 

ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความสุขมาก (x̄ = 7.149) มีระดบัปัจจยัดา้นครอบครัวมาก (x̄ = 
4.05) มีระดบัปัจจยัดา้นสุขภาพมาก (x̄ = 3.80) มีระดบัปัจจยัดา้นงานมาก (x̄ = 3.57) มีระดบัปัจจยั
ดา้นสังคมปานกลาง (x̄ =3.44) และมีระดบัปัจจยัดา้นศาสนาปานกลาง (x̄ = 3.47)  

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรด้วยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน
พบวา่ระดบัความสุขมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ในระดบัต ่าโดยความสัมพนัธ์ท่ี
มีนยัส าคญั และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นบวกคือ อายุ (r = .213) สถานภาพสมรส (r = .219)  
ระดบัการศึกษา (r = .144) ลกัษณะงาน (r = .248)  อายงุาน (r = .189)  และประเภทสถานท่ีท างาน(r 
= .249)  ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัความสุขกบัตวัแปรโมเดล พบวา่ ความสัมพนัธ์มี
นยัส าคญั และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นบวกในระดบัปานกลางกบั ปัจจยัดา้นสุขภาพ (r = 
.329)  ปัจจยัดา้นงาน (r = .370)  ปัจจยัดา้นสังคม (r = .350) ในขณะท่ีความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัและ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นบวกในระดบัต ่ากบัปัจจยัดา้นครอบครัว (r = .216)  ปัจจยัดา้น
ศาสนา (r = .267)  โดยปัจจยัยอ่ยทั้ง 2 ดา้น ของปัจจยัดา้นศาสนา ไดแ้ก่ ความเช่ือในศาสนา (r = 
.208) การปฏิบติัทางศาสนา (r = .183)  ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็น
บวกในระดบัต ่า 

จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบล าดบัชั้นเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีเก่ียวกบัตวัแปร ปัจจยั
ดา้นศาสนา ปัจจยัด้านครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัดา้นสังคม พบว่า 
ปัจจยัดา้นศาสนา ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน ส่งผลกระทบต่อระดบั
ความสุขอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.01) และปัจจยัดา้นสังคมส่งผลกระทบต่อระดบัความสุข
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.05) 

จากการวเิคราะห์การถดถอยแบบล าดบัชั้นเพื่อทดสอบบทบาทตวัแปรก ากบัของปัจจยัดา้น
ศาสนา ระหว่างครอบครัว สุขภาพ งาน และสังคม ต่อความสุข พบว่า ปัจจยัดา้นศาสนาไม่แสดง
บทบาทตวัแปรก ากบัระหวา่งครอบครัว สุขภาพ งาน และสังคม ต่อความสุข แต่ปัจจยัดา้นศาสนามี
องคป์ระกอบยอ่ย 2 ดา้น ไดแ้ก่ ความเช่ือทางศาสนาและการปฏิบติัทางศาสนา ทางผูว้ิจยัจึงทดสอบ
เพิ่มเติมถึงบทบาทการเป็นตวัแปรก ากบัต่อระดบัความสุข และพบว่าความเช่ือในศาสนาแสดง
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บทบาทการเป็นตวัแปรก ากบัระหวา่งปัจจยัดา้นงานและความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี   โดย
พิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นงานกบัความเช่ือในศาสนา (Interaction 
Variable) ท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.1) ในสมการถดถอยแบบล าดบัชั้น นัน่คือความเช่ือใน
ศาสนาลดผลกระทบระหวา่งปัจจยัดา้นกบัความสุข  

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่า เพศและรายได้ไม่ส่งผลต่อระดบั
ความสุขท่ีแตกต่างกนั โดยอายุ สถานภาพสมรส ลกัษณะงาน อายุงาน ประเภทสถานท่ีท างาน 
ระดบัการศึกษา (P < 0.01) และระดบัพนกังาน (P < 0.05) ส่งผลต่อระดบัความสุขท่ีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 

5.2 การอภิปรายผลการวจิัย 
 
 ผลจากการวิจยัมีความสอดคล้องกบังานวิจยัก่อนหน้า ของ กลัยาณี เสนาสุ (2559) สพล
กิตต ์สังขทิ์พย ์และสุชาดา บวรกิติวงศ ์(2557) บุญทนั พนัธ์จนัทร์ (2555) วิทมา ธรรมเจริญ (2555) 
พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ (2553) Senasu and  Singhapakdi (2014)  Changrian (2010)  ท่ี
กล่าวถึงผลกระทบของปัจจยัดา้นศาสนา ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน 
และปัจจยัดา้นสังคมต่อความสุข  
 

5.2.1  ปัจจัยด้านครอบครัว 
ปัจจยัดา้นครอบครัวไดรั้บการสนบัสนุนจากงานวิจยัก่อนหนา้วา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ

ต่อความสุข จากการศึกษาความสุขของคนไทยในเขตชนบทพบว่า ความอบอุ่นในครอบครัวมี
ความสัมพนัธ์ต่อความสุข (พิชิต พิทกัษ์เทพสมบติั, ปาริชาติ พงษ์ชัยศรี และชิชญาส์ุ ช่างเรียน, 
2553) เป็นไปในทางเดียวกบัการศึกษาความสุขของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในต ารวจภูธรภาค 
1 พบวา่ ความพอใจในครอบครัวส่งผลกระทบต่อความสุข (บุญทนั พนัธ์จนัทร์, 2555) สอดคลอ้ง
กบัการศึกษาแนวคิดองค์ประกอบหรือส่วนผสมท่ีน าไปสู่ความสุขท่ียาวนาน ด้วยการวิเคราะห์
เน้ือหา พบวา่ ความสัมพนัธ์ทางสังคม อยา่งเช่น ครอบครัว มีความสัมพนัธ์ต่อความสุขในระยะยาว 
(Caunt, Franklin, Brodaty and Brodaty, 2012)  นอกจากน้ีจากการศึกษาผลกระทบของปัจจยั
ครอบครัวและปัจจยัท่ีไม่ใช่ครอบครัวต่อความสุข ในนกัเรียนอายุ 15-18 ปี ในประเทศไทย ขอ้มูล
มาจากการส ารวจสุขภาพจิตและสถานการณ์ทางสังคม   โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย พบว่า 
ปัจจยัครอบครัวมีความส าคญัมากกว่าปัจจยัท่ีไม่ใช่ครอบครัวในการอธิบายความแปรปรวนของ
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ความสุข  คนท่ีรายงานว่ามีการใช้เวลากบัครอบครัวอยา่งเพียงพอและมีความรักระดบัสูงสุด จะมี
ความสุขมากท่ีสุด เ ช่นเดียวกับคนท่ีได้อยู่กับพ่อและแม่จะมีความสุขมากท่ีสุด  (Gray, 
Chamratrithirong,  Pattaravanich and Prasartkul, 2011) สอดคล้องกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความสุขของวยัรุ่นในประเทศนิวซีแลนด ์ พบวา่ ความสุขมีความสัมพนัธ์ทางบวก
ต่อการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับครอบครัวและการทานอาหารกับครอบครัว   แต่ความสุขมี
ความสัมพนัธ์เชิงลบต่อ การตะโกนใส่กนั การตีเด็กโดยผูใ้หญ่ การเลือกปฏิบติั การล่วงละเมิดทาง
เพศ การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการดูแลความสัมพนัธ์ในครอบครัวเพื่อ
ความสุขของเด็กวยัรุ่น (Lambert et al., 2015) นอกจากน้ีจากการศึกษาส่วนประกอบของความสุข
ในประเทศอิตาลีและประเทศคิวบา พบวา่ ครอบครัวถูกจดัเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสุข (Galati, Manzano and Sotgiu, 2006)  

 
5.2.2  ปัจจัยด้านสุขภาพ 
ปัจจยัดา้นสุขภาพไดรั้บการสนบัสนุนจากงานวิจยัก่อนหนา้วา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความสุข  จากการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุขของคนไทย ของ กลัยาณี เสนาสุ (2559) 
พบว่า ความพึงพอใจในสุขภาพ (จิต) ส่งผลกระทบต่อความสุขมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ความสุขของคนไทยในเขตชนบทและการศึกษาความสุขของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนใน
ต ารวจภูธรภาค 1 พบวา่ สุขภาพมีผลกระทบต่อความสุข (พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2553: 
บุญทนั พนัธ์จนัทร์, 2555) นอกจากน้ีจากการศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรเชิง
สร้างสรรค์ พบว่า ปัจจยัสุขภาพมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสุขในการท างานในระดบัปาน
กลาง (สิรินทร แซ่ฉัว่, 2553) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาส่วนประกอบของความสุขในประเทศอิตาลี
และประเทศคิวบา พบวา่องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขมากท่ีสุด คือ สุขภาพ (Galati et al., 
2006) และผลการวิจยัเป็นไปในทางเดียวกบั การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสุขภาพและความสุข
ในประเทศฟินแลนด์ พบวา่ สุขภาพคือปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความสุข (Miret et 
al., 2014) นอกจากน้ีจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขและสุขภาพ พบวา่ ปัจจยัท่ีท าให้
เกิดความสุขและสุขภาพท่ีดีนั้นมีความคลา้ยคลึงกนัมาก ทั้งในระดบับุคคล ภูมิภาคและประเทศ ซ่ึง
ความสุขและสุขภาพมีความสัมพนัธ์เชิงบวก (Pierewan and Tampubolon, 2013)   
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5.2.3  ปัจจัยด้านงาน 
ปัจจยัด้านงานได้รับการสนับสนุนจากงานวิจยัก่อนหน้าว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความสุข จากการศึกษาความสุขของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในต ารวจภูธรภาค 1 พบว่า 
ความสุขมีความสัมพนัธ์กบัหนา้ท่ีการงาน  เงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง และความพอใจในงาน 
(บุญทนั พนัธ์จนัทร์, 2555) ผลการวิจยัเป็นไปทางเดียวกบัการท าวิจยัเชิงคุณภาพเร่ืองความสุข ท่ี
พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุขคืองาน (Changrian, 2010)  นอกจากน้ีการศึกษาแนวคิด
ความสุขในท่ีท างานพบว่า ความสุขในสถานท่ีท างานเป็นส่ิงส าคัญส าหรับการเพิ่มผลิตภาพ 
(Productivity) ขององคก์าร เน่ืองจากคนท่ีมีความสุขเป็นคนท่ีท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ี
คนท่ีไม่มีความสุขจะไม่ใหค้วามสนใจกบังานอยา่งเตม็ท่ี องคก์รท่ีสามารถรักษาความสุขในสถานท่ี
ท างานใหค้งอยูใ่นระยะยาวจะท าให้ผลิตภาพขององคก์รเพิ่มข้ึน จากการวิจยัพบวา่ การจา้งงานเต็ม
เวลาส่งผลในเชิงบวกต่อความสุขของพนกังาน  การวา่งงานจะน าความทุกขม์าให้กบัพนกังาน การ
ว่างงานมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบกบัความสุข พนกังานชัว่คราว (Part-Time) มีความสุขมากกว่า
พนกังานเตม็เวลา  รายไดส่้วนบุคคลส่งผลกระทบต่อความสุข มิตรภาพเชิงบวกในสถานท่ีท างานมี
อิทธิพลต่อความสุขของพนักงาน  และการท างานท่ีเจาะจงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความสุข 
(Wesarat, Sharif and Abdul Majid, 2014) นอกจากน้ีจากการศึกษาเปรียบเทียบชัว่โมงการท างาน
และความพึงพอใจในชีวิตของชาวอเมริกันและชาวยุโรป โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชัว่โมงการท างานและความสุขในยุโรปและอเมริกา ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่า
ชาวอเมริกนัจะมีความสุขในการท างานมากกว่าชาวยุโรป เพราะชาวอเมริกนัเช่ือในความสัมพนัธ์
ระหวา่งการท างานหนกักบัความส าเร็จมากกวา่ชาวยุโรป (Kozaryn, 2010) สอดคลอ้งกบัการศึกษา
เพื่อส ารวจอิทธิพลของการท างานท่ีมีความยดืหยุน่ต่อความสุขของพนกังานในระบบการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง (HPWS)  ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานรับรู้วา่ ความยืดหยุน่ในการท างานท าให้พวก
เขามีความสุข  (Atkinson and Hall, 2011) ผลการวิจยัเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุข ความผกูพนัในงาน และความยึดมัน่ในงาน ซ่ึงพบวา่ความยึดมัน่ต่อ
องคก์ารกบัความผกูพนัในงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั ความสุขกบัความผกูพนัใน
งานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมีนยัส าคญั และความสุขกบัความผูกพนัในงานมีอ านาจในการ
ท านายความยึดมัน่ต่อองคก์าร (Field and Buitendach, 2011) มากไปกวา่นั้นงานวิจยัความสุขใน
ประเทศไทยของ Senasu and  Singhapakdi (2014) มีผลการวิจยัท่ีแสดงถึงผลกระทบท่ีมากท่ีสุด
ของปัจจยัดา้นงานเม่ือเปรียบเทียบกบัปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัในคร้ังน้ี 
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5.2.4  ปัจจัยด้านสังคม 
ปัจจยัดา้นสังคมไดรั้บการสนบัสนุนจากงานวิจยัก่อนหน้าวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความสุข จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข โดยการท าวจิยัเชิงคุณภาพพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผล
กระทบต่อความสุขส าหรับคนเมือง คือ ปัจจยัชุมชน  (Changrian, 2010) ผลการวิจยัเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกบั การศึกษาแนวความคิดขององคป์ระกอบหรือส่วนผสมท่ีน าไปสู่ความสุขท่ียาวนาน  
ดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหา พบวา่ ความสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นหน่ึงในมิติส าคญั โดยความสัมพนัธ์ทาง
สังคม อนัไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อน และคู่ครอง  มีความสัมพนัธ์ต่อความสุขในระยะยาว (Caunt et al., 
2012)  สอดคลอ้งกบัการศึกษา องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตท่ีมีผลกระทบต่อความสุขในผูสู้งอายุใน
แอฟริกาใต ้  จากการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณพบวา่ ปัจจยัดา้นสังคมเป็นตวัท านายความสุข
ไดดี้ท่ีสุดส าหรับคนผิวด าและชาวอินเดีย (Westaway, Olorunju and Rai, 2007) มากไปกว่านั้น
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพทางสังคมและความสุข โดยขอ้มูลมาจากการส ารวจคุณภาพ
สังคมในฮางซู ้เซ๊ียเหมิน และเซินเจ่ิน ระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2555 พบวา่ คุณภาพสังคมกบัความสุขมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างมาก (Lin, 2014)  นอกจากน้ีการศึกษาความสุขและปัจจยัทางสังคมใน
ไตห้วนั  ดว้ยขอ้มูลจากการส ารวจการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Taiwan Social Change Survey) ในปี 
พ.ศ. 2554 ตวัอยา่งเป็นกลุ่มคนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป พบว่า ปัจจยัทางสังคมรวมถึงปัจจยัเศรษฐกิจ
สังคมและการติดต่อในสังคมมีความสัมพนัธ์ต่อความสุข  (Hsu, Chang,  Sook,  Jeong and An, 
2015) 

 
5.2.5  ปัจจัยด้านศาสนา 
ปัจจยัดา้นศาสนาไดรั้บการสนบัสนุนจากงานวิจยัก่อนหนา้วา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความสุข จากการศึกษาความสุขของคนไทยในเขตชนบท โดยมีตวัอย่างจ านวน 960 คน พบว่า 
ความสนใจธรรมะมีความสัมพนัธ์กบัความสุข (พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั และคณะ, 2553) สอดคลอ้ง
กบั การศึกษาความสุขของขา้ราชการต ารวจชั้นประทวนในต ารวจภูธรภาค 1 ตวัอยา่งจ านวน 400 
นาย พบวา่ ความสุขมีความสัมพนัธ์กบัความเคร่งในศาสนา (บุญทนั พนัธ์จนัทร์, 2555) มากไปกวา่
นั้นจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการให้กบัความสุข โดยท าการเปรียบเทียบ ระหว่างการ
ท าบุญทางศาสนาและการให้โดยทัว่ ๆ ไป  พบวา่ การให้ทัว่ ๆ ไปท่ีเป็นการให้เชิงการกุศล  ดว้ย
การให้เงินหรือบริจาคส่ิงของจะส่งผลต่อความสุขมากกว่าการท างานจิตอาสา แต่ทั้งสองต่างเพิ่ม
ความสุข  การใหท้างศาสนา อนัไดแ้ก่ การใส่บาตร การท าสังฆทาน การให้ความช่วยเหลือพระ ท า
ให้ความสุขเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีถา้มีการให้อย่างสม ่าเสมอจะยิ่งส่งผลให้มีความสุขเพิ่มข้ึน การให้
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พระสงฆท์ าให้เกิดความสุขท่ีสูงสุด เน่ืองจากในสังคมไทยการให้พระสงฆมี์ความเช่ือว่าจะไดบุ้ญ  
โดยการใหท้ั้งสองแบบมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อความสุข (Pholphirul, 2014)   

 
5.2.6  บทบาทปัจจัยด้านศาสนาในฐานะตัวแปรก ากบั 
จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นศาสนาไม่แสดงบทบาทการเป็นตวัแปรก ากบั  เน่ืองจาก

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีมี
อายุ 21-30 ปี จ  านวน 59.3 % ซ่ึงผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีค่าเฉล่ียระดบัปัจจยัทางศาสนาท่ีเพิ่มข้ึน
ตามอายุ (x̄ 21-25 = 3.319, x̄ 26-30 = 3.378, x̄ 31-40 = 3.586, x̄  40 ปีข้ึนไป = 3.689) โดยผู ้
ประกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอาย ุ21-30 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัปัจจยัทางศาสนาท่ีต ่ากวา่ค่าเฉล่ียโดยรวม (x̄ 
ปัจจยัทางศาสนา = 3.467) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) พบว่าผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีท่ีมีอายแุตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัปัจจยัทางศาสนาท่ีแตกต่างกนั โดยผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ี
มีอายุ 40 ปีข้ึนไปมีระดบัปัจจยัทางศาสนาท่ีสูงกวา่ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีอายุ 21-30 ปี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ (F = 5.003 p < 0.01) จึงส่งผลให้ปัจจยัดา้นศาสนาโดยรวมไม่แสดงบทบาทการ
เป็นตวัแปรก ากบั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ บุญทนั พนัธ์จนัทร์ (2555) ท่ีศึกษาความสุขของ
ขา้ราชการต ารวจชั้นประทวน ท่ีมีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายุ 30-49 ปี จ  านวน 72.6  % พบว่า 
ศาสนาส่งผลกระทบต่อความสุขมากท่ีสุดในสมการท านายความสุข ท่ีประกอบดว้ย ศาสนา สุขภาพ 
ครอบครัว เศรษฐกิจ การงาน และการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยสามารถอธิบายความแปรปรวน
ความสุขได ้34.60 % (r2=.346) ซ่ึงการงานและการเห็นคุณค่าในตนเองไม่ส่งผลกระทบต่อความสุข
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติซ่ึงขดัแยง้กับการวิจัยคร้ังท่ีศาสนาส่งผลกระทบน้อยท่ีสุดในสมการ
ถดถอยของความสุขและปัจจัยด้านงานในการวิจัยคร้ังส่งผลกระทบต่อความสุขมากท่ีสุด  
นอกจากน้ียงัมีการวิจยัของ วิทมา ธรรมเจริญ (2555) ท่ีท  าการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัต่าง ๆ ต่อ
ความสุขของกลุ่มผูสู้งอายุ มีกลุ่มตวัอยา่งอายุ 60-64 มี 58.30% และ 65-69 มี 41.70% จากการ
วเิคราะห์เส้นทางพบวา่ ภารกิจทางสังคมและศาสนามีอิทธิพลเชิงบวกทั้งทางตรงและออ้มต่อระดบั
ความสุข 

จากการพิจารณาลงไปในปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้นศาสนา พบวา่ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมี
อาย ุ21-30 มีระดบัการปฏิบติัทางศาสนาท่ีนอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย (x̄ การปฏิบติัทางศาสนา = 3.106, x̄ 21-
25 = 2.956, x̄ 26-30 = 3.0519, x̄ 31-40 = 3.162, x̄  40 ปีข้ึนไป = 3.338) จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (ANOVA) พบว่าผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีอายุแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัการปฏิบติั
ทางศาสนาท่ีแตกต่างกนั โดยคนท่ีมีอายุ 40 ข้ึนไป มีการปฏิบติัทางศาสนาท่ีสูงกวา่ ช่วงอายุ 21-25 
(F= 3.283, P< .05) ซ่ึงแตกต่างจากความเช่ือในศาสนาท่ีทุกช่วงอายุอยูใ่นระดบัมาก (x̄ ความเช่ือใน
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ศาสนา = 3.829, x̄ 21-25 = 3.683, x̄ 26-30 = 3.703, x̄ 31-40 = 4.01, x̄  40 ปีข้ึนไป = 4.04) โดย
ค่าเฉล่ียความเช่ือในศาสนาอยูใ่นระดบัมาก แต่การปฏิบติัทางศาสนาอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น
เม่ือท าการวเิคราะห์แยกในปัจจยัยอ่ยของปัจจยัดา้นศาสนา พบวา่ความเช่ือในศาสนาแสดงบทบาท
ตวัแปรก ากบัระหว่างงานกบัความสุขเพียงปัจจยัเดียว เน่ืองจากผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีส่วนใหญ่
เป็นวยัท างาน และประกอบกบัในสมการถดถอยปัจจยัดา้นงานมีผลกระทบต่อความสุขมากท่ีสุด  

 โดยเม่ือพิจารณาระดบัปัจจยัดา้นงาน พบวา่ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีอายุ 21-30 มีปัจจยั
ดา้นงานท่ีสูงกวา่ ช่วงอายุอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P < 0.01) และปัจจยัดา้นงานจะลดลงเม่ือ
อายเุพิ่มข้ึน และจะเพิ่มข้ึนอีกคร้ังตอนอายุ 40 ปี (x̄ ปัจจยัดา้นงาน = 3.57, x̄ 21-25 = 3.815, x̄ 26-30 
= 3.545, x̄ 31-40 = 3.426, x̄  40 ปีข้ึนไป = 3.532) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
พบวา่ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีอายุแตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัปัจจยัดา้นงานท่ีแตกต่างกนั โดยผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีอายุ 21-30 มีระดบัปัจจยัดา้นงานท่ีสูงกวา่ ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีมีอาย ุ
26 ปี ข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 7.889, p < 0.01) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง 

 
5.2.7  บทบาทความเช่ือในศาสนาต่อความสุข 
ผลการวจิยัพบวา่ความเช่ือในศาสนาแสดงบทบาทการเป็นตวัแปรก ากบัระหวา่งปัจจยัดา้น

งานและความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี   แมว้า่งานวิจยัก่อนหนา้จะไม่มีการศึกษาถึงบทบาท
ปัจจยัดา้นศาสนาในฐานะตวัแปรก ากบัระดบัความสุข  แต่มีการศึกษาบทบาทความเช่ือทางศาสนา
ในการปรับเปล่ียนความสุข จากการวิจยัเชิงทดลองผลของการปฏิบติัธรรมต่อสุขภาวะทางจิตใน
ผูเ้ขา้ร่วมหลกัสูตรพฒันาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข  มีการให้ท าแบบสอบถามก่อนและหลัง
ปฏิบติัธรรม การปฏิบติัธรรมมีระยะเวลา 8 วนั 7 คืน โดยใชแ้นวคิด สติปัฏฐาน 4 คือการพิจารณา 
กาย เวทนา จิต และธรรม ให้ตรงกบัความเป็นจริง ณ ปัจจุบนั  ผลการวิจยัพบว่า สุขภาวะทางจิต
ของผูเ้ขา้ปฏิบติัธรรมมีความแตกต่างระหวา่งก่อนและหลงัปฏิบติัธรรม โดยเฉล่ียสุขภาวะจิตของผู ้
ปฏิบติัธรรมเพิ่มข้ึน (มุทิตา คงป้ัน, 2551) สอดคล้องกับ การศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาวะทางจิต
วิญญาณของนกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียน 2 แห่งคือ โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศกและ
โรงเรียนมธัยมวดับึงทองหลาง  โดยทั้งสองโรงเรียนต่างน าแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็น
แนวทางหลกัในการจดัการเรียนการสอน ส่งผลให้เด็กมีศีลธรรมและปัญญา วิถีชีวิตของเด็กด าเนิน
ไปอยา่งมีความสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนา (ปิยมาศ ยินดีสุข, 2548) นอกจากน้ีจากการวิจยั
ความเช่ือและการปฏิบติัทางพุทธศาสนาของคนไทย: การปลูกฝังอบรมและคุณภาพชีวิตพบว่า 
เยาวชนไทยผูท่ี้มีการปฏิบติัทางพุทธศาสนามากเป็นผูท่ี้มีสุขภาพจิตท่ีดีมาก (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน
และคณะ, 2540) สอดคลอ้งกบัการศึกษาระดบัความสุขและอิทธิพลของปัจจยัภายในและภายนอกท่ี
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มีต่อความสุขในผูสู้งอายุ โดยเก็บขอ้มูลจาก ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป พบว่า เวลาท่ีใช้ในการ
ปฏิบติัภารกิจทางสังคมและศาสนา มีอิทธิพลต่อระดบัความสุข (วทิมา ธรรมเจริญ, 2555)   

โดยสาเหตุส าคัญท่ีความเช่ือในศาสนาแสดงบทบาทการเป็นตัวแปรก ากับความสุข 
เน่ืองจากศาสนามีหน้าท่ีหลกัด้านจิตใจ คือ เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมให้คนมีความ
มัน่ใจในความสามารถของตนเอง มีขวญัก าลงัใจ สามารถยนืหยดัต่อสู้กบัส่ิงต่าง ๆ โดยเฉพาะเม่ือมี
วกิฤติในชีวติ ศาสนาจะมีบทบาทส าคญัอยา่งมาก (สุภางค ์จนัทวานิช, 2551: 15-16)  

โดยศาสนาพุทธมีหลกัธรรมท่ีน าไปสู่ความสุข คือ อริยะสัจ 4  โดยหลกัส าคญัของแนวคิด
น้ีคือ การสอนให้มนุษย์มองทุกส่ิงบนโลกใบว่าเป็นอนิจจงัคือไม่เท่ียง มีการเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลา  โดยตอ้งก าจดัความไม่รู้และความอยากต่าง ๆ ให้หมดส้ิน เม่ือไม่มีกิเลสจะพบกับ
ความสุขท่ีบริสุทธ์ิและสงบ  นอกไปจากนั้นยงัมีหลกัธรรมโอวาทปาติโมกข์ท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่า
เป็นหวัใจของหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยมีแนวคิดหลกัคือ “พึงท าความดี ละเวน้ความชัว่ 
และช าระจิตให้บริสุทธ์ิ” ซ่ึงพระพุทธเจา้ตรัสเพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีหลกัธรรมในการด ารงชีวิต 
เพื่อขจดักิเลสหรือความเศร้าหมองทั้งปวง  โดยมีพุทธศาสนสุภาษิตบทหน่ึงกล่าวไวว้า่ “จิตท่ีฝึกดี
แลว้ ยอ่มน าความสุขมาให้” (สุชาติ โสมประยรู, 2550: 32) ไดรั้บการสนบัสนุนจากแนวคิดของ 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) (ม.ป.ป: 4-15) ท่ีกล่าวถึงแนวคิดความสุข 5 ชั้น ชั้นแรก
ความสุขจากการเสพวตัถุ ผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 ตา หู จมูก ล้ิน กาย เป็นความสุขท่ีเกิดจาก
ภายนอก ดงันั้นตอ้งแสวงหาตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความตอ้งการ แต่เม่ือไดรั้บการสนองบ่อย ๆ 
คร้ัง  อาจเกิดความรู้สึกเบ่ือ จนส่ิงนั้นไม่สามารถตอบสนองความสุขได้อีก ดงันั้นจึงตอ้งพฒันา
ความสามารถในการมีความสุขในเร่ืองต่าง ๆ ควบคู่ไปดว้ย โดยศีล 8  คือเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะท าให้
มนุษยมี์ความสามารถในการมีความสุข ท าให้มนุษยรู้์สึกถึงความพอเพียง เม่ือไม่สามารถแสวงหา
หรือได้รับการตอบสนองความสุขจากปัจจยัภายนอก แต่ยงัคงสามารถมีความสุขได้ ชั้นท่ีสอง
ความสุขจากการมีคุณธรรมในการด ารงชีวิต มีเมตตา กรุณา รู้จกัให้ผูอ่ื้น มีความรู้สึกสุขเม่ือไดใ้ห้
ผูอ่ื้น ชั้นท่ีสามความสุขจากการด าเนินชีวิตตามความจริงของธรรมชาติ  อยู่กับปัจจุบนั ไม่เอา
ความสุขของตนเองไปผูกกับส่ิงสมมติ ชั้ นท่ีส่ีความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง มนุษย์มี
ความสามารถในการปรุงแต่ง ดงันั้นจึงตอ้งปรุงแต่งจิตให้มีความสุข ชั้นท่ีห้าความสุขเหนือการปรุง
แต่ง การมีปัญญารู้ทนัความจริงของโลกและชีวิต สามารถปล่อยวางลงได้ จะท าให้มีความสุข
ตลอดเวลา โดยเป็นความสุขท่ีเกิดจากภายใน 
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 จากผลการวิจยัท่ีระบุว่าความเช่ือในศาสนาแสดงบทบาทการเป็นตวัแปรก ากบัทางลบ
ระหว่างปัจจยัดา้นงานและความสุขของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  นัน่คือการลดผลกระทบระหว่าง
ปัจจยัดา้นงานกบัความสุข สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีกล่าวมา คือเม่ือมนุษยมี์ความเช่ือทางศาสนา จน
สามารถฝึกจิตให้ให้มีปัญญาสามารถมองโลกไดอ้ยา่งเป็นปัจจุบนัขณะ ไม่ยึดติดกบัส่ิงใด ย่อมท า
ใหปั้จจยัต่าง ๆ ท่ีเขา้มากระทบ อยา่งเช่น ปัจจยัดา้นงานมีผลต่อระดบัความสุขนอ้ยลง  

 

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

ผูบ้ริหารและนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยค์วรให้ความส าคญักบัการออกแบบนโยบายเพื่อ
พฒันาความสุขของพนกังาน โดยเนน้ไปท่ีการส่งเสริมปัจจยัอนัเป็นท่ีมาของความสุข ดงัต่อไปน้ี 

  1)  ดา้นครอบครัว  ส่งเสริมให้พนกังานมีความรัก ความอบอุ่นทางจิตใจ และการ
ไดร่้วมท ากิจกรรมต่าง ๆ กบัครอบครัว โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดัท่องเท่ียวประจ าปีโดย
พนกังานสามารถพาครอบครัวเขา้มาร่วมได ้ การมีสวสัดิการท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวท่ีดี 
เช่น การมีสถานท่ีรับเล้ียงเด็กภายในองคก์าร การจดัประกวดครอบครัวอบอุ่นภายในองคก์ร โดยจดั
เดือนละคร้ังให้พนักงานและครอบครัวมาแบ่งปันการท ากิจกรรมร่วมกนัภายในครอบครัวอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความรักและความเอ้ืออาทรภายในครอบครัว และให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ตดัสิน และมีการมอบรางวลัเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจและเป็นตวัอยา่งแก่ครอบครัวอ่ืน ๆ 

2)  ดา้นสุขภาพ  ส่งเสริมให้พนกังานมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จ็บ และสามารถด าเนินชีวิตอยา่งปกติ โดยผา่นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจดัตั้งชมรมกีฬา 
ไม่วา่จะเป็น ชมรมแบดมินตนั ชมรมป่ันจกัรยาน โดยองคก์ารสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในชมรม การจดั
กิจกรรมวิง่มาราธอนภายในองคก์าร มีสวสัดิการท่ีส่งเสริมสุขภาพพนกังาน ตั้งแต่การป้องกนัจนไป
ถึงการรักษา เช่น การมีกิจกรรมออกก าลงักายในช่วงเช้า การส่งเสริมให้พนักงานลดความอว้น
เน่ืองจากความอว้นเป็นบ่อเกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ อาจมีเงินจูงใจแก่ผูท่ี้สามารถลดน ้ าหนกัได ้มีการ
ติดป้ายประชาสัมพนัธ์ภยัร้ายจากความอว้นบริเวณโซนบริการกาแฟ มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญด้าน
สุขภาพมาจดัเสวนา การด ารงชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลโรค จดัสัมมนาภยัร้ายจากโรคคนท างาน
ส านักงาน เพื่อให้องค์ความรู้และแนวทางป้องกัน และสุดท้ายให้สิทธิในการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลตามท่ีจ่ายจริง 
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3)  ดา้นงาน ส่งเสริมใหพ้นกังานไดท้  างานท่ีทา้ทาย จ่ายค่าตอบแทนอยา่งยุติธรรม 
พนักงานมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการท างาน มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองค์กรทั้งระหว่างเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา โดยผ่านระบบต่าง ๆ 
ภายในองค์กร เช่น ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ ระบบพี่เล้ียงและท่ีปรึกษา (Coaching and 
Mentoring) สร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีมีความสมดุลในชีวิต (Work life Balance) การท างานแบบมี
ความยืดหยุ่นตามรูปแบบการด ารงชีวิต  โดยพนกังานสามารถก าหนดเวลาเขา้งานและเลิกงานได ้
แต่ตอ้งท างานครบตามจ านวนชัว่โมงท างาน สามารถท างานนอกสถานท่ีท างาน โดยสามารถท างาน
จากท่ีบา้นหรือร้านกาแฟ เป็นตน้ 

4)  ดา้นสังคม ส่งเสริมให้พนกังานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนหรือบุคคลอ่ืนใน
สังคม มีท่ีพกัท่ีมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศยั โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท าโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) การให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการ
ออกแบบโครงการเพื่อพฒันาชุมชนท่ีอยูอ่าศยั การมีสวสัดิการให้พนกังานกูซ้ื้อบา้นในดอกเบ้ียท่ีต ่า 
การมีบา้นพกัสวสัดิการในสภาพแวดลอ้มท่ีดีและมีส่ิงอ านวยความสะดวก 

5)  ด้านศาสนา ส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิดทางศาสนา เช่น การเชิญพระมา
เทศน์ในวนัส าคญั การจดัสถานท่ีภายในองค์กรให้พระรับบิณฑบาต การปลูกจิตส านกัและสร้าง
ค่านิยมองคก์รให้พนกังานมีความเช่ือในศาสนาโดยจดัไปท่องเท่ียวไหวพ้ระ 9 วดั จดัปฏิบติัธรรม
ในวนัเสาร์อาทิตย์ เป็นตน้ นอกจากน้ีองค์กรควรมีสวสัดิการด้านศาสนา พนักงานสามารถเบิก
จ่ายเงินในการท ากิจกรรมทางศาสนา เช่น การเขา้ร่วมปฏิบติัธรรม การสวดมนตข์า้มปี หรือการซ้ือ
หนงัสือธรรมะ ซีดีธรรมะ ภาพยนตร์ท่ีส่งเสริมศาสนา อาทิเช่น เร่ืองพระพุทธเจา้ โดยก าหนดวงเงิน
ต่อปี เม่ือพนกังานมีปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุขอยา่งครบถว้นยอ่มท าให้องคก์รมีพนกังานท่ีมีความสุข
และท างานอยา่งเตม็ความสามารถ 

นอกจากน้ีภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรก าหนดนโยบายและมาตรการในการ
ส่งเสริมความสุขแก่คนในสังคม สนบัสนุนการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขโดยอาศยัปัจจยัท่ีพบจาก
การวจิยัคร้ังน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัจจยัภายในอยา่งเช่นปัจจยัทางศาสนา  โดยการรณรงคใ์ห้คนไทย
พาสมาชิกในครอบครัวเขา้ศาสนสถานเพื่อปฏิบติัศาสนกิจในทุกวนัอาทิตย ์ซ่ึงจะท าให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันและได้รับการกล่อมเกลาด้วยหลักค าสอนทางศาสนา นอกจากน้ี
สนบัสนุนใหมี้การออกก าลงักายในทุกสวนสาธารณะในช่วง 17.30-19.00 ของทุกวนั มีการเชิญคน
มาน าออกก าลงักาย เพื่อท าให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชนและมีสุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง  อนัจะน ามาสู่การมีความสุขอยา่งย ัง่ยนืของคนไทย 
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5.4  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจิัยในอนาคต 
 

1)  ควรขยายการศึกษาไปสู่วิชาชีพอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได ้
รวมถึงศึกษาขยายไปในวงกวา้งมากข้ึน เช่น ระดบัประเทศ เพื่อให้ขอ้มูลสามารถประยุกตใ์ชไ้ด้ใน
วงกวา้ง 

2)  ควรมีการศึกษาปัจจยัความสุขจากปัจจยัปรัชญาอ่ืน เช่น การสร้างความสุขจาก
ความพอเพียง อิสระในการด ารงชีวติ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นตน้ 

3)  ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อแสวงหาปัจจยัความสุขอ่ืน ๆ ท่ีไม่ปรากฏ
ในการทบทวนวรรณกรรม และประเด็นอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  

4)  ควรท าการวิจยัเชิงทดลองเพื่อทดสอบความเช่ือในศาสนาในฐานะตวัแปรก ากบั 
เช่น การขอความร่วมมือกบัสถานปฏิบติัธรรม เพื่อเก็บขอ้มูลระดบัความสุขและปัจจยัความสุข 
ในช่วงก่อน ระหวา่ง และหลงัการปฏิบติัธรรม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงรูปธรรมและสามารถประยุกตใ์ช้
ได ้
 

5.5 ข้อจ ากดัในการวจิัย 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในประเทศไทยส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มคนวยัรุ่นท่ีใหค้วามสนใจในงานจึงท าใหก้ารอธิบายปัจจยัดา้นศาสนาไม่ชดัเจนนกัจึง
ตอ้งอาศยัการวเิคราะห์ความแปรปรวนเพิ่มเติม 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
เร่ือง อทิธิพลของศาสนาต่อปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อความสุข: กรณศึีกษาของ 

ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีในประเทศไทย 
 

แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา อิทธิพลของศาสนาต่อปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุขของผู ้
ประกอบวิชาชีพบญัชี  ซ่ึงเป็นการวิจยัในการท าวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
สถาบนับณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์ ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการตอบแบบสอบถามจะน าไปวเิคราะห์และน าเสนอผลใน
ภาพรวม ไม่มีการเสนอผลรายบุคคลและรายบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบ โดยผลการวิจยัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างความตระหนกัรู้ถึงปัจจยัส าคญัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความสุขของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี เพ่ือท า
ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีให้ความสนใจและพฒันาปัจจยัท่ีเป็นท่ีมาของความสุขในชีวิต  และเป็นแนวทางแก่
ผูบ้ริหารในการก าหนดกลยทุธ์หรือนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพ่ือสร้างความสุขใหเ้กิดแก่ผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชี  ในท่ีน้ีจึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามชุดน้ีตามความเป็นจริงมากท่ีสุด เพ่ือให้การศึกษา
ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และสามารถใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด 

แบบสอบถามชุดนีม้ทีั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย 
 

ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2: ระดบัความสุข 
ส่วนท่ี 3: ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสุข ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นครอบครัว ปัจจยัดา้นสุขภาพ ปัจจยัดา้นงาน  

ปัจจยัดา้นสงัคม และความเช่ือในศาสนา  
 ส่วนท่ี 4: ความคิดเห็นอ่ืน ๆ หรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามจะไดร่้วมท าบุญ โดยทุกการตอบแบบสอบถาม 1 ฉบบั ทางผูว้จิยัจะน า
เงินไปบริจาคแก่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์1 บาท 

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี ท่ีท่านไดส้ละเวลาอนัมีค่าใหค้วามร่วมมือในการวจิยัคร้ัง
น้ี และหากท่านมีขอ้สงสยัประการใด สามารถสอบถามผูว้จิยัไดโ้ดยตรงหรือทางอีเมลข์า้งล่างน้ี 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
นายพชร  ใจอารีย ์

นกัศึกษาคณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

อีเมลผ์ูว้จิยั: nut_phatcha@hotmail.com
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงใน และกรอกขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของ
ท่าน  
 
1. เพศ    ชาย                        หญิง  
 

2. ปัจจุบันท่านอายุ   21 – 25 ปี  26 – 30 ปี   31 – 35 ปี 
 36 - 40 ปี  41 – 45 ปี  46 – 50 ปี
 50 ปีข้ึนไป   
 

3. สถานภาพสมรส             โสด          สมรส           หมา้ย    
 
4. ศาสนา      พทุธ    คริสต ์  อิสลาม   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................... 
 
5. รายได้เฉลีย่รวมต่อเดอืน  
นอ้ยกวา่ 15,000 บาท  15,001 – 25,000 บาท  25,001 – 35,000 บาท 

35,001 – 45,000 บาท  45,001 – 55,000 บาท  สูงกวา่ 55,000 บาท 
 

6. ระดบัการศึกษาสูงสุด         ต ่ากวา่ปริญญาตรี       ปริญญาตรี  
ปริญญาโท ปริญญาเอก  

7. ลกัษณะงาน  

     การตรวจสอบบญัชี  การบญัชีการเงิน การบญัชีตน้ทุนหรือการบญัชีบริหาร    
     การวางระบบบญัชี         การบญัชีภาษีอากร  การศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี  
อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ..................................... 
 

8. อายุงาน         นอ้ยกวา่ 1 ปี   1-3 ปี   4-6 ปี     7-9 ปี        ตั้งแต่ 10  ปีข้ึนไป 
 

9. ระดบัพนักงาน    พนกังานปฏิบติัการ พนกังานอาวโุส  หวัหนา้งาน 

ผูจ้ดัการแผนก     ผูจ้ดัการฝ่าย                  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).....................................
 

10. สถานทีท่ างาน   …………………………………….………………….………………… 
 

11. ประเภทสถานทีท่ างาน    ประกอบอาชีพอิสระ     บริษทัมหาชนบริษทัจ ากดั   

บริษทัตรวจสอบบญัชีขา้มชาติขนาดใหญ่             รัฐวิสาหกิจ  ส านกังานบญัชี
ส านกังานตรวจสอบบญัชี     หน่วยงานภาครัฐ     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................. 
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ส่วนที ่2: ระดบัความสุข 
 
โปรดเขียนระดบัท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดลงในช่องวา่ง 
 

1.  เม่ือท่านมองชีวติในภาพรวมท่านมีความสุขระดบัใด (0-10) 
ค าตอบ   ........................ 

 
 

 
 
 
 
 

2.  เม่ือพิจารณาในภาพรวม ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวติของท่านในวนัน้ีระดบัใด (0-10) 
ค าตอบ   ........................ 

 
 

 
 
 
 
ส่วนที ่3: ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อความสุข 
 
โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน    ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว ซ่ึงในแต่
ละช่องมีความหมาย ดงัน้ี 
 

1  คือ   ไม่เลย หมายถึง ตรงกบัผูต้อบนอ้ยท่ีสุดหรือไม่จริงเลย 
2  คือ   เลก็นอ้ย หมายถึง ตรงกบัผูต้อบเป็นส่วนนอ้ย  
3  คือ   ปานกลาง หมายถึง ตรงกบัผูต้อบปานกลางหรือเป็นบางส่วน 
4  คือ   มาก หมายถึง ตรงกบัผูต้อบค่อนขา้งมาก  
5  คือ   มากท่ีสุด หมายถึง ตรงกบัผูต้อบมากท่ีสุด 

 
 
 
 

มีความสุขมาก
ท่ีสุด 

ไม่มีความสุข
เลย 

 

0 10 

พึงพอใจในชีวติมากท่ีสุด ไม่พึงพอใจในชีวติ
เลยชีวิต 

0 10 
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ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น  
ไม่
เลย  
1 

เล็ก 
นอ้ย 

2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 
 

4 

มาก
ท่ีสุด  

5 

ปัจจยัดา้นครอบครัว 
1.  ในครอบครัวของท่านมีการแสดงออกถึงความรัก ความเอ้ืออาทร หรือความเอา
ใจใส่ ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.  ท่านใชเ้วลาท ากิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัวอยา่งมีความสุข 1 2 3 4 5 
3.  ท่านรู้สึกมัน่คงและปลอดภยัเม่ืออยูใ่นครอบครัว 1 2 3 4 5 
4.  ครอบครัวของท่านมีการพดูคุยปรึกษาหารือ หรือตดัสินใจร่วมกนัดว้ยเหตุผลใน
เร่ืองส าคญัของครอบครัว 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5.  ท่านมีความรู้สึกขดัแยง้ ไม่พอใจ หรือใชค้วามรุนแรง ในการแกปั้ญหา
ครอบครัว 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ปัจจยัดา้นสุขภาพ 
6.  ท่านพอใจกบัสุขภาพของท่านในตอนน้ี  1 2 3 4 5 
7.  ท่านตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลอยา่งเป็นประจ า เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิต
และท างานได ้

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8.  ท่านมีก าลงัเพียงพอท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ในแต่ละวนั (ทั้งเร่ืองงานหรือการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั)  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9.  ท่านรู้สึกกงัวลและทกุขท์รมานใจเก่ียวกบัการเจบ็ป่วยของท่าน 1 2 3 4 5 
ปัจจยัดา้นงาน 

10.  ท่านช่ืนชอบหรือมีความรู้สึกทางบวกต่องานท่ีท า 1 2 3 4 5 
11.  งานท่ีท่านท ามีความทา้ทาย  ท าให้ท่านตอ้งใชท้กัษะและความสามารถของ
ท่านในการท างานอยา่งเตม็ท่ี 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

12.  ท่านไดรั้บค่าตอบแทนท่ียติุธรรม เหมาะสมกบัทกัษะ ความสามารถ และภาระ
งานท่ีรับผิดชอบ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

13.  ในองคก์ารของท่านมีสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการท างาน เช่น อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวก แสงสวา่งท่ีเพียงพอ อุณหภูมิท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

14.  ท่านมีโอกาสกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน เน่ืองจากหน่วยงานของท่านมีนโยบาย
ท่ีชดัเจนในการเล่ือนต าแหน่งพนกังาน 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

15.  ท่านมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 1 2 3 4 5 
16.  ผูบ้งัคบับญัชาของท่านให้การสนบัสนุนท่านในการท างาน เช่น การสอนงาน 
การให้ค  าปรึกษา เป็นตน้ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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ค าถาม 

ระดบัความคิดเห็น  
ไม่
เลย 
1 

เล็ก 
นอ้ย 

2 

ปาน
กลาง 

3 

มาก 
 
4 

มาก
ท่ีสุด 

5 

ปัจจยัดา้นสงัคม 
17.  ท่านมีเพ่ือนหรือคนอ่ืน ๆ ในสงัคมคอยช่วยเหลือท่านในยามท่ีตอ้งการ 1 2 3 4 5 
18.  ท่านมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนบา้น 1 2 3 4 5 
29.  ท่านรู้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนท่ีอาศยัอยู ่ 1 2 3 4 5 
20.  ท่านพอใจกบัส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  เช่น อากาศ น ้า ขยะ เป็นตน้ 1 2 3 4 5 
21.  ท่านมัน่ใจวา่ชุมชนท่ีท่านอาศยัอยูมี่ความปลอดภยั 1 2 3 4 5 

ปัจจยัดา้นศาสนา: ความเช่ือในศาสนา 
22.  ท่านเช่ือวา่หลกัค  าสอนทางศาสนาเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิต โดยท่านมี
แนวคิดทางศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

23.  เม่ือท่านประสบปัญหาในชีวิตท่านใชห้ลกัค  าสอนทางศาสนาเป็นแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

24.  ท่านมีความยดึมัน่และมีแนวคิดพ้ืนฐานทางศาสนา เช่น กฎแห่งกรรมหรือการเช่ือ
ในพระเจา้ เป็นตน้ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ปัจจยัดา้นศาสนา: การปฏิบติัทางศาสนา 
25.  ท่านปฏิบติัศาสนกิจหรือท ากิจกรรมทางศาสนาเป็นประจ า 1 2 3 4 5 
26.  ท่านไปศาสนสถานทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 1 2 3 4 5 
27.  ท่านไดใ้ชจ่้ายเงินหรือบริจาคส่ิงของเพ่ือท านุบ ารุงศาสนา   1 2 3 4 5 
 

ส่วนที ่4: ความคดิเห็นอืน่ ๆ หรือข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ  
 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 

........................................ขอบคุณครับส าหรับการตอบแบบสอบถาม.................................................. 
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ภาคผนวค ข 
ผลการวเิคราะห์ค่าสถติิ Cronbach's Alpha  ด้วยโปรแกรม  SPSS ของ

แบบสอบถาม (ก่อนตดัข้อค าถามที่ท าให้ค่าความเช่ือมั่นต า่) 
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1)  รายละเอยีดค่าสถิติ  Cronbach's Alpha  ทั้งฉบับ 
 

 
Item Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Happiness 124.77 254.323 .525 .929 

Life Satisfaction 124.50 250.672 .637 .927 

Family 1 128.57 260.254 .577 .928 

Family 2 128.77 252.461 .720 .926 

Family 3 128.33 260.092 .569 .928 

Family 4 128.53 259.982 .496 .929 

Family 5 128.30 260.700 .467 .930 

Health 1 128.83 257.523 .643 .928 

Health 2 129.03 278.723 -.105 .938 

Health 3 128.23 271.564 .093 .935 

Health 4 128.50 260.879 .592 .928 

Health 5 128.23 266.944 .257 .932 

Job 1 128.70 257.321 .794 .927 

Job 2 129.10 256.714 .671 .927 

Job 3 128.87 256.947 .732 .927 

Job 4 128.63 253.895 .788 .926 

Job 5 128.83 255.592 .799 .926 

Job 6 128.50 259.431 .699 .927 

Job 7 128.60 257.421 .581 .928 

Society 1 128.77 256.875 .728 .927 
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1)  รายละเอยีดค่าสถิติ Cronbach's Alpha  ทั้งฉบับ (ต่อ) 
 

 
Item Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Society 2 128.90 255.541 .701 .927 

Society 3 129.10 261.403 .451 .930 

Society 4 129.27 257.651 .543 .929 

Society 5 129.00 259.724 .536 .929 

Religious Belief 1 128.43 258.875 .738 .927 

Religious Belief 2 128.57 258.047 .630 .928 

Religious Belief 3 128.57 258.875 .598 .928 

Religious Belief 4 128.53 271.775 .063 .936 

Religious Practice 1 129.23 259.013 .539 .929 

Religious Practice 2 129.20 256.510 .597 .928 

Religious Practice 3 129.07 259.995 .579 .928 

Religious Practice 4 128.13 260.533 .558 .929 

 
2)  รายละเอยีดค่าสถิติ Cronbach's Alpha  ของ ระดับความสุข 
 

 
Item Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Happiness 8.10 1.403 .833 .a 

Life Satisfaction 7.83 1.454 .833 .a 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This 
violates reliability model assumptions. You may want to check item codings. 
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3)  รายละเอยีดค่าสถิติ Cronbach's Alpha  ของ ปัจจัยด้านครอบครัว 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Family 1 16.47 8.326 .776 .780 

Family 2 16.67 7.747 .708 .793 

Family 3 16.23 8.323 .753 .785 

Family 4 16.43 8.116 .668 .805 

Family 5 16.20 9.407 .392 .879 

 
4)   รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha  ของ ปัจจัยด้านสุขภาพ 
 

 
Item 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

Health 1 16.40 6.455 .392 .493 

Health 2 16.60 7.490 -.002 .732 

Health 3 15.80 5.407 .476 .429 

Health 4 16.07 6.547 .458 .472 

Health 5 15.80 5.614 .516 .413 
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5)  รายละเอยีดค่าสถิติ Cronbach's Alpha  ของ ปัจจัยด้านงาน 
 

Item Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Job 1 23.07 17.651 .786 .922 

Job 2 23.47 17.361 .663 .934 

Job 3 23.23 16.737 .858 .915 

Job 4 23.00 16.552 .807 .920 

Job 5 23.20 16.510 .915 .910 

Job 6 22.87 17.430 .828 .919 

Job 7 22.97 16.654 .687 .934 

 
6)  รายละเอยีดค่าสถิติ Cronbach's Alpha  ของ ปัจจัยด้านสังคม 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Society 1 14.13 9.637 .613 .858 

Society 2 14.27 9.306 .598 .861 

Society 3 14.47 8.120 .800 .810 

Society 4 14.63 8.171 .724 .832 

Society 5 14.37 8.654 .726 .831 
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7)   รายละเอียดค่าสถิติ Cronbach's Alpha  ของ ปัจจัยด้านศาสนา 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Religious Belief 1 26.90 18.921 .686 .786 

Religious Belief 2 27.03 17.826 .701 .778 

Religious Belief 3 27.03 17.895 .690 .780 

Religious Belief 4 27.00 19.793 .197 .867 

Religious Practice 1 27.70 17.597 .658 .782 

Religious Practice 2 27.67 17.333 .659 .782 

Religious Practice 3 27.53 18.809 .577 .795 

Religious Practice 4 26.60 19.972 .401 .817 

 
(1)  รายละเอยีดค่าสถิติ Cronbach's Alpha  ของ ความเช่ือทางศาสนา 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Religious Belief 1 12.13 4.602 .698 .513 

Religious Belief 2 12.27 4.133 .673 .486 

Religious Belief 3 12.27 4.547 .527 .579 

Religious Belief 4 12.23 4.599 .186 .869 
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(2)  รายละเอยีดค่าสถิติ Cronbach's Alpha  ของ การปฏิบัติทางศาสนา 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Religious Practice 1 11.40 4.041 .658 .654 

Religious Practice 2 11.37 3.551 .786 .569 

Religious Practice 3 11.23 4.254 .720 .629 

Religious Practice 4 10.30 6.010 .168 .884 
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ภาคผนวค ค 
การทดสอบบทบาทของความเช่ือในศาสนาในฐานะตวัแปรก ากบัปัจจัยต่าง ๆ 
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1)  การทดสอบบทบาทของความเช่ือในศาสนาในฐานะตวัแปรก ากบัระหวา่งปัจจยัดา้นครอบครัวกบัความสุข 
 
Model Variable B se (B) β t-test P-value R R2 ∆R2 F-test P-value 

1 Constant 7.150 .071   101.137 .000 .305 .093 .093 20.446 .000 

  

ปัจจยัดา้นครอบครัว 
(Centered) : FC 

.564 .121 .230 4.676 .000 

  
ความเช่ือในศาสนา 
(Centered) : RBC 

.279 .090 .152 3.083 .002 

 2 Constant 7.141 .072   98.582 .000 .306 .094 .001 13.720 .000 

  

ปัจจยัดา้นครอบครัว 
(Centered) : FC 

.574 .122 .234 4.708 .000 

  

ความเช่ือในศาสนา 
(Centered) : RBC 

.282 .091 .154 3.112 .002 

FC X RBC .075 .130 .028 .580 .562 
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2)  การทดสอบบทบาทของความเช่ือในศาสนาในฐานะตวัแปรก ากบัระหวา่งปัจจยัดา้นสุขภาพกบัความสุข 
 
Model Variable B se (B) β t-test P-value R R2 ∆R2 F-test P-value 

1 Constant 7.150 .069   103.639 .000 .369 .136 .136 31.437 .000 

  

ปัจจยัดา้นสุขภาพ 
(Centered) : HC 

.703 .107 .308 6.550 .000 

  
ความเช่ือในศาสนา 
(Centered) : RBC 

.311 .086 .169 3.606 .000 

 2 Constant 7.141 .069   102.775 .000 .372 .139 .002 21.301 .000 

  

ปัจจยัดา้นสุขภาพ 
(Centered) : HC 

.690 .108 .302 6.381 .000 

  

ความเช่ือในศาสนา 
(Centered) : RBC 

.318 .086 .173 3.677 .000 

HC X RBC .128 .126 .048 1.012 .312 
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3)  การทดสอบบทบาทของความเช่ือในศาสนาในฐานะตวัแปรก ากบัระหวา่งปัจจยัดา้นสังคมกบัความสุข 
 
Model Variable B se (B) β t-test P-value R R2  ∆R2 F-test P-value 

1 Constant 7.150 .069   103.669 .000 .370 .137 .137 31.572 .000 

  

ปัจจยัดา้นสังคม 
(Centered) : SC 

.229 .089 .125 2.585 .010 

  
ความเช่ือในศาสนา 
(Centered) : RBC 

.793 .121 .317 6.569 .000 

                        
2 Constant 7.164 .071   100.592 .000 .372 .138 .001 21.247 .000 

  

ปัจจยัดา้นสังคม 
(Centered) : SC 

.222 .089 .121 2.492 .013 

  

ความเช่ือในศาสนา 
(Centered) : RBC 

.802 .121 .321 6.613 .000 

SC X RBC -.113 .140 -.038 -.808 .420 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวค ง 
การวเิคราะห์ความแปรปรวนของปัจจยัด้านงานและศาสนาเพิม่เตมิเพือ่อธิบาย

สาเหตุการไม่มีนัยส าคญัในฐานะตวัแปรก ากบัของปัจจยัด้านศาสนา 
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1)  ปัจจยัดา้นศาสนา 
 
(1)  ค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นศาสนาตามช่วงอายขุองผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
 

Age N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error Minimum Maximum 
 

21-25 84 3.319 .736 .080 1.17 5.00 
26-30 154 3.378 .732 .059 1.00 5.00 
31-40 97 3.586 .688 .069 1.00 4.83 
40 up 66 3.689 .689 .085 2.17 5.00 
Total 401 3.467 .727 .036 1.00 5.00 

 
(2)  การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นศาสนาของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั 
 

Age  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 7.693 3 2.564 5.003 .002 
Within Groups 203.458 397 .512     
Total 211.151 400       
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(3)  การวเิคราะห์เพิ่มเติมปัจจยัดา้นศาสนาของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัดว้ยวธีิ
เชฟเฟ่ (Scheffe's Method) 
 

(I)                   
Age 

(J) 
Age 

Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
21-25 26-30 -.058 .097 .948 -.331 .214 

31-40 -.266 .107 .102 -.566 .033 
40 up -.369* .118 .021 -.701 -.039 

26-30 21-25 .058 .097 .948 -.214 .331 
31-40 -.208 .093 .171 -.469 .052 
40 up -.312* .105 .034 -.607 -.016 

31-40 21-25 .266 .107 .102 -.033 .566 
26-30 .208 .093 .171 -.052 .469 
40 up -.103 .114 .844 -.424 .217 

40 up 21-25 .369* .118 .021 .039 .701 
26-30 .312* .105 .034 .016 .607 
31-40 .103 .114 .844 -.217 .424 

 
2)  การปฏิบติัทางศาสนา 
 
(1)  ค่าเฉล่ียการปฏิบติัทางศาสนาตามช่วงอายขุองผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
 

Age N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error Minimum Maximum 
 

21-25 84 2.956 .811 .089 1.00 5.00 
26-30 154 3.052 .773 .062 1.00 5.00 
31-40 97 3.162 .753 .076 1.00 5.00 
40 up 66 3.338 .871 .107 1.67 5.00 
Total 401 3.106 .799 .039 1.00 5.00 
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(2)  การวเิคราะห์การปฏิบติัทางศาสนาของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั 
 

Age  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 6.194 3 2.065 3.283 .021 

Within Groups 249.670 397 .629     
Total 255.864 400       

 
(3)  การวเิคราะห์เพิ่มเติมการปฏิบติัทางศาสนาของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัดว้ย
วธีิเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) 
 

(I)    
Age 

(J)    
Age 

Mean Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
21-25 26-30 -.096 .108 .852 -.398 .206 

31-40 -.205 .118 .391 -.537 .127 
40 up -.382* .130 .037 -.748 -.016 

26-30 21-25 .096 .108 .852 -.206 .398 
31-40 -.109 .103 .768 -.398 .179 
40 up -.286 .117 .112 -.614 .041 

31-40 21-25 .205 .118 .391 -.127 .537 
26-30 .109 .103 .768 -.179 .398 
40 up -.177 .127 .583 -.532 .178 

40 up 21-25 .382* .130 .037 .016 .748 
26-30 .286 .117 .112 -.041 .614 
31-40 .177 .127 .583 -.178 .532 
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3)  ความเช่ือในศาสนา 
 
(1)  ค่าเฉล่ียความเช่ือในศาสนาตามช่วงอายขุองผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
 

Age N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error Minimum Maximum 
 

21-25 84 3.6825 .799 .088 1.00 5.00 
26-30 154 3.7035 .832 .067 1.00 5.00 
31-40 97 4.0103 .788 .080 1.00 5.00 
40 up 66 4.0404 .703 .087 2.33 5.00 
Total 401 3.8288 .808 .040 1.00 5.00 

 
(2)  การวเิคราะห์ความเช่ือในศาสนาของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั 
 

Age Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 10.367 3 3.456 5.471 .001 

Within Groups 250.763 397 .632     
Total 261.131 400       
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(3)  การวเิคราะห์เพิ่มเติมความเช่ือในศาสนาของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั 
ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) 
 

(I)      
Age 

(J)      
Age 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

21-25 26-30 -.021 .108 .998 -.324 .282 
31-40 -.328 .118 .055 -.660 .005 
40 up -.358 .131 .059 -.725 .009 

26-30 21-25 .021 .108 .998 -.282 .324 
31-40 -.307* .103 .032 -.596 -.018 
40 up -.337* .117 .042 -.665 -.009 

31-40 21-25 .328 .118 .055 -.005 .660 
26-30 .307* .103 .032 .018 .596 
40 up -.031 .127 .996 -.386 .326 

40 up 21-25 .358 .131 .059 -.009 .725 
26-30 .337* .117 .042 .009 .666 
31-40 .031 .127 .996 -.326 .386 

 
4) ปัจจยัดา้นงาน 
 
(1)  ค่าเฉล่ียปัจจยัดา้นงานตามช่วงอายขุองผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี 
 
N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maximum 

84 3.815 .522 .057 2.71 4.86 
154 3.545 .567 .046 1.71 4.86 

97 3.426 .560 .057 2.14 5.00 
66 3.533 .548 .067 2.43 5.00 

401 3.570 .568 .028 1.71 5.00 
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(2)  การวเิคราะห์ปัจจยัดา้นงานของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนั 
 

Age Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 7.241 3 2.414 7.889 .000 

Within Groups 121.472 397 .306     
Total 128.714 400       

 
(3)  การวเิคราะห์เพิ่มเติมปัจจยัดา้นงานของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีมีอายท่ีุแตกต่างกนัดว้ย         
วธีิเชฟเฟ่ (Scheffe's Method) 
 

(I)   
Age 

(J)   
Age 

Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 
21-25 26-30 .270* .075 .005 .059 .481 

31-40 .389* .082 .000 .158 .621 
40 up .282* .091 .023 .027 .538 

26-30 21-25 -.270* .075 .005 -.481 -.059 
31-40 .119 .072 .433 -.082 .320 
40 up .012 .081 .999 -.216 .241 

31-40 21-25 -.389* .082 .000 -.621 -.158 
26-30 -.119 .072 .433 -.320 .082 
40 up -.107 .088 .691 -.355 .141 

40 up 21-25 -.282* .091 .023 -.538 -.027 
26-30 -.012 .081 .999 -.241 .216 
31-40 .107 .088 .691 -.141 .355 

 
 
หมายเหตุ:  ** หมายถึง  ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 (2 ทาง) 
                   *   หมายถึง  ความสัมพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (2 ทาง) 
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