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การวเิคราะหท์นุเพือ่พฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2549–2554) ที่เน้นการพัฒนาคน 

โดยสร้าง ความสมดุลระหว่างทุน 3 ทุน คือ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม  

และทุนทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

รว่มกนั และการวเิคราะหท์นุของประเทศในระยะตอ่ไป คอื ในแผนพฒันา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) มุ่งเน้น 

ความเชือ่มโยงระหวา่งทนุ 6 ทนุ คอื ทนุธรรมชาต ิทนุกายภาพ ทนุสงัคม  

ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน และทุนวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความท้าทาย และ 

โอกาสของเศรษฐกิจไทยที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทใหม่ของโลก  

และแนวโนม้การเปลีย่นแปลงของโลกใน 20 ป ีขา้งหนา้ จากแผนพฒันา 

ฉบับที่ 11 นี้ เห็นได้ชัดเจนว่า ทุนทั้ง 6 ดังกล่าวน้ัน สอดคล้องกับ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุข ของคนในสังคมมากท่ีสุด ดังน้ัน 

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำางานจึงเป็นเป้าหมาย 

สำาคัญของหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีจะต้องส่งเสริมให้คนทำางานไทย 

เป็นแรงงานคุณภาพและมีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

 อย่างไรก็ตาม พลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และระดับโลกทำาให้มาตรการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุข 
ของคนไทยท่ีเคยใช้ได้ผลในทศวรรษท่ีผ่านมามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ  
จึงต้องการนวัตกรรมใหม่ และต้องการภาคีเครือข่ายทุกระดับท้ังในประเทศ 
ภูมิภาคและระดับโลกเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว (อ้างในทิศทาง 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555–2564) หน้า 3, กองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ)

เกริ่นกล่าว 1
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คุณภาพชีวิต การทำางาน
และความสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล

 ในขณะเดียวกัน ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ประเทศไทย 
จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซ่ึงเป็น 
การรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาค 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย 
สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว
พม่า และกัมพูชา ประเทศสมาชิกเหล่าน้ีจะร่วมมือช่วยเหลือ และสนับสนุน
กันใน 3 เสาหลัก คือ เสาหลักด้านความม่ันคง (ASEAN Security  
Community – ASC) เพ่ือให้ประชาชนในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
มีความปลอดภัยและม่ันคง เสาหลักด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม 
(ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพ่ือให้ประชากร 
ในประเทศสมาชิกอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทร มีสวัสดิการ 
ทางสังคมท่ีดี และมีความม่ันคงทางสังคม และเสาหลักด้านประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขาย
ระหว่างกัน อันจะทำาให้ภูมิภาคมีความเจริญม่ังค่ัง ประชากรมีความอยู่ดี
กินดี และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ 

 เม่ือพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555–2559) ดังกล่าวข้างต้น ท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ ให้คนทำางาน 
ในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุข ในขณะเดียวกัน  
คนทำางานในประเทศไทย ก็ต้องเผชิญกับการต้ังรับการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ดังน้ัน ความต้องการข้อมูลด้านสถานการณ์คุณภาพชีวิตและความสุข 
คนทำางานในประเทศไทย จึงเป็นเร่ืองสำาคัญ ในการนำามาวิเคราะห์เพ่ือ 
รองรับการเปล่ียนแปลงสถานการณ์คนทำางานในประเทศไทยเม่ือเข้าสู่ 
การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ข้อสำาคัญ เพ่ือเป็นการเตรียม 
ความพร้อมด้านแรงงานคุณภาพท้ังธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และ
ภาครัฐบาล ในการต้ังรับเสาหลักด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC)
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คุณภาพชีวิต การทำางาน
และความสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

 ในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา สำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ภายใต้
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำาเนิน
บทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย และพัฒนานโยบาย
สาธารณะ จนเกิดนวัตกรรมท่ีเป็นรูปแบบการดำาเนินงานสร้างเสริม 
สุขภาพภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนและสร้างเสริม 
โครงการ Happy Workplace หรือ Happy 8 ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยัง
สุขภาวะของบุคลากร ครอบครัว สังคม และชุมชนท่ีเก่ียวข้องให้มีสุข
ภาวะท่ีดีข้ึน ท้ังยังมีการพัฒนาเคร่ืองมือในการทำางานอย่างเป็นระบบ 
และต่อเน่ือง รวมท้ังพัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์  
เพ่ือรองรับการเติบโต และการขยายตัวในการทำางานของกลุ่มองค์กร 
ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการในอนาคต กล่าวได้ว่าบทบาทของสำานักสนับสนุน 
สุขภาวะองค์กรดังกล่าว เป็นการดำาเนินการพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
และความสุขคนทำางานในประเทศไทยมาอย่างต่อเน่ือง และผลการ 
ดำาเนินงานสามารถใช้เป็นฐานรากสำาคัญท่ีแข็งแกร่งในการเตรียม 
ความพร้อม ท้ังในเชิงรับและเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่ึง 
ในเครือข่ายท่ีได้รับการสนับสนุนจากสำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ในการ 
พัฒนา เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุข ท่ีเรียกว่า HAPPINOMETER
ซ่ึงเป็นท้ังคู่มือและเคร่ืองมือในการวัดคุณภาพชีวิตและความสุขด้วยตนเอง 
ของคนทำางานในองค์กรต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
อีกท้ังยังสามารถกำาหนดระยะเวลาในการวัดคุณภาพชีวิตและความสุข 
ของคนทำางานในประเทศไทยได้แบบ Real time เป็นระยะๆ สามารถ 
ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล คุณภาพชีวิตและความสุข 
ของคนทำางานในประเทศไทยได้ทุกภาคส่วน ข้อสำาคัญ สามารถนำา 
ผลที่ได้มาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำางานได้ทันที 
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คุณภาพชีวิต การทำางาน
และความสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล

 หนังสือเล่มน้ี ได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพ 
ชีวิตและความสุข รวมถึง ประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
ความสุขของคนทำางานท่ีผ่านมา ในหลากหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย 
ซ่ึงเป็นข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีนำามาสู่การพัฒนาสร้างเคร่ืองมือ 
ช้ีวัดคุณภาพชีวิตและความสุข HAPPINOMETER และสุดท้ายเป็นการ 
นำาเสนอถึงเคร่ืองมือ HAPPINOMETER โดยสังเขป  

 สุดท้าย สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล 
ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารักษ์ ผู้อำานวยการสำานัก
สนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) ท่ีให้การสนับสนุนให้มีหนังสือ “คุณภาพชีวิต การทํางาน 
และความสุข” เล่มน้ี ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ช่ืนฤทัย 
กาญจนะจิตรา ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร 
พันพ่ึง ท่ีปรึกษาโครงการฯ ขอขอบคุณทีมงาน น.ส.วรรณภา อารีย์ 
นายบุรเทพ โชคธนานุกูล น.ส.วิภาพร จารุเรืองไพศาล น.ส.อารยา ศรีสาพันธ์  
และ น.ส.ชาริต้า หะยีเตะ ที่ช่วยผลักดันให้การดำาเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

คณะผู้เขียน
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เกริ่นกล่าว 2

 หนังสือ “คุณภาพชีวิต การทำางาน และความสุข” จัดพิมพ์คร้ังแรกใน 
ปี พ.ศ. 2556 เป็นหนังสือท่ีมีการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนความหมาย 
ของคุณภาพชีวิตและความสุข ท่ีเช่ือมโยงไปสู่การทำางานท่ีมีความสุขรวมท้ัง 
หยิบยกประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของหลายๆ ประเทศ 
มานำาเสนอ เพ่ีอเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของคนทำางาน 
ส่ิงท่ีน่าสนใจของหนังสือเล่มน้ีคือ การนำาเสนอเคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุข 
คนทำางาน “HAPPINOMETER” ซ่ึงพัฒนาโดยคณะนักวิจัย สถาบันวิจัยประชากร 
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ โดยการสนับสนุนของสำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำานักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เคร่ืองมือวัดคุณภาพชีวิตและความ
สุขคนทำางาน “HAPPINOMETER” ได้รับการตอบรับและนำาไปใช้วัดความ
สุขของบุคลากรในหน่วยงานและองค์กรจากภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่าง
ต่อเน่ือง นับต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน และได้จัดทำาเป็นรายงาน
ผลการวัดความสุขคนทำางานในประเทศไทยในรอบปี 2555 และ ในรอบ 
ปี 2556 โดยในแต่ละรอบ ได้จำาแนกเป็น รอบคร่ึงปีแรก (ระหว่าง มกราคม 
ถึง มิถุนายน) และ รอบคร่ึงปีหลัง (ระหว่าง กรกฎาคม ถึง ธันวาคม)

 การจัดพิมพ์ หนังสือ “คุณภาพชีวิต การทำางาน และความสุข” คร้ังท่ี 2 น้ี  
เป็นการจัดพิมพ์เพ่ือสนองความต้องการจากผู้สนใจจำานวนมากแต่หนังสือ 
ได้หมดไปแล้ว และเพ่ือให้รูปเล่มมีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน ผู้จัดทำาจึงได้ปรับแบบปก 
และรูปภาพภายใน ส่วนเน้ือหาต่างๆ ยังอยู่ครบถ้วนเช่นเดิม

 คณะผู้เขียนขอขอบพระคุณ  สำานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์
คร้ังน้ี ขอขอบพระคุณท่ีปรึกษาโครงการฯ และทีมงานโครงการจับตาสถานการณ์ 
ความสุขของคนทำางานในประเทศไทย โดยเฉพาะ นางสาวศศิกร เจริญศักด์ิ ในการ
ดูแลจัดรูปเล่มและการจัดพิมพ์ให้การพิมพ์คร้ังท่ี 2 น้ีออกมาสวยงามและสมบูรณ์

      คณะผู้วิจัย
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1.1 พัฒนาการทางแนวคิดและทฤษฎี 
 ที่เกี่ยวข้องกับความหมายของคุณภาพชีวิต

 คุณภาพชีวิตมีบทบาทสำาคัญในแง่ความผาสุกของมนุษย์ ซึ่ง 

คณุภาพชวีติเปน็สิง่ทีเ่กีย่วกบัสวสัดกิารมนษุยแ์ละความสขุ (Oliver et al, 

1996; The Pursuit of Happiness, 2009)

 พฒันาการทางดา้นแนวคดิและความหมายของคณุภาพชวีติ มคีวาม 

เปน็มาอยา่งตอ่เนือ่ง ในชว่งปพี.ศ. 2493-2502 (ทศวรรษ 1950) มาสโลว ์

(1954) ไดพ้ฒันา ทฤษฎลีำาดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s 

Hierarchy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีการจูงใจที่นักการจัดการ 

ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นการศึกษาความต้องการของพนักงาน โดย 

นำามาเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานมีความตั้งใจทำางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายสูงสุดขององค์การ และส่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของพนักงานเช่นกัน เน่ืองจากมนุษย์ย่อมมีความต้องการ และเมื่อ 

ความต้องการยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเกิดความเครียด นำาไปสู่

การกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคลื่อน เพื่อหาวิธีการหรือพฤติกรรมที่นำาไปสู่

สิ่งที่ตนเองต้องการ เพื่อลดความตึงเครียดนั้น 

11
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 ลำาดบัขัน้ความตอ้งการของมนษุยต์าม ทฤษฎลีำาดบัขัน้ความตอ้งการ

ของมาสโลว์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

 1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs)

เช่น ความต้องการอาหาร น้ำาดื่ม ที่พักอาศัย ความต้องการ

ทางเพศ เป็นต้น

 2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เช่น ความ

ตอ้งการความมัน่คง ความตอ้งการความคุม้ครองจากอนัตราย

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นต้น

 3. ความตอ้งการทางสงัคม (Social Needs) เชน่ ความตอ้งการ

ความรัก ความใส่ใจ ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การได้รับ

การยอมรับ เป็นต้น

 4. ความต้องการเกียรติยศ (Esteem Needs) เช่น ชื่อเสียง 

เกียรติยศ ตำาแหน่ง อำานาจ การยกย่องสรรเสริญ เป็นต้น

 5. ความต้องการให้ความฝันของตนเป็นจริง (Self-Actualization 

Needs) เช่น ความเจริญรุ่งเรืองในลาภยศสรรเสริญ เป็นต้น

 ผู้บริหารองค์กรที่จะใช้ทฤษฎีของมาสโลว์ในการจูงใจพนักงาน  

ควรทราบความต้องการของพนักงานว่ามีความต้องการอยู่ในลำาดับ 

ขัน้ใด แลว้จงึจงูใจใหพ้นกังานไดร้บัการตอบสนองเพือ่ใหไ้ดค้วามตอ้งการ 

ในลำาดับที่ต้องการหรือลำาดับที่สูงกว่า โดยความต้องการทั้ง 5 ระดับ/ขั้น 

ของมาสโลว์ จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ความต้องการลําดับต้น

(Lower-Order Needs) เป็นความต้องการตอบสนองภายนอก

ประกอบด้วยความตอ้งการดา้นรา่งกายและความตอ้งการความปลอดภยั 

เชน่ การจดัสถานทีท่ำางาน ชัว่โมงการทำางานอยา่งเหมาะสม การจา่ยคา่จา้ง 

สวัสดิการ ความมั่นคงความปลอดภัยในการทำางาน 
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 ความต้องการในลําดับที่สูงกว่า (Higher-Order Needs) เป็น

ความต้องการตอบสนองภายในหรือจิตใจ ประกอบด้วย ความต้องการ

ทางสังคม ความต้องการเกียรติยศ และความต้องการให้ความคิด 

ความฝันของตนเป็นจริง เช่น หัวหน้าให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง 

การจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงาน การยกย่องพนักงาน การ 

เลื่อนตำาแหน่ง การให้อิสระในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการทำางาน การให ้

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การเปิดโอกาสให้พนักงานมีความคิด 

สร้างสรรค์ในการทำางาน เป็นต้น 

 การวิจัยทางด้านคุณภาพชีวิตมีความกว้างขวางมาก ในช่วงแรก 

นักวิจัยส่วนใหญ่ได้ใช้ทฤษฎีลำาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์เป็น 

พื้นฐานในการวิจัย สังเกตได้จากงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ดำาเนินการในช่วงปี  

พ.ศ. 2513-2522 เช่น งานวิจัยของฮาร์แลนด์ (Harland, 1972) ในปี 

พ.ศ. 2515 ที่ให้นิยามคุณภาพชีวิตว่า เป็นความต้องการในด้านอาหาร 

การได้รับการบริการ ฐานะ ความอยากมีอยากได้ ซึ่งเป็นความต้องการ

ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เช่นเดียวกับงานวิจัยของลุย (Lui, 1975) ในปี  

พ.ศ. 2517 ที่แบ่งคุณภาพชีวิตออกเป็นในด้านกายภาพและในด้าน 

จิตใจ ลุยอธิบายว่าปัจจัยป้อนเข้า (Input) ทางด้านกายภาพ ได้แก ่

อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ การบริการที่ดี สิ่งของเครื่องใช้ที่ม ี

คณุภาพ และความรำา่รวย ส่วนปัจจัยป้อนเข้า (Input) ทางด้านจิตใจที่

วัดไม่ได้จะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับความรัก ความนับถือ

และความเป็นตัวตน

 แมคคอล (McCall, 1975) ได้ขยายประเด็นลำาดับขั้นความ 

ต้องการของมาสโลว์ออกไปในเรื่องของประสบการณ์ชีวิต แมคคอล 

เสนอเกณฑ์การวัดคุณภาพชีวิตเป็นมิติต่างๆ ตามประสบการณ์ชีวิต 

ของคนทั้งในแง่ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ รวมถึงความชอบและ 
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ความเจ็บปวด ความสุขและความทุกข์ นิยามอื่นๆ อีกในเรื่องของความ

ผาสุก ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในชีวิต หรือความสุขและความ 

ทุกข์ (อ้างใน McCall, 1975) แมคคอลยังได้ชี้ให้เห็นว่า รากฐานของ

คุณภาพชีวิตคือ ความผาสุกที่เกี่ยวกับสุขภาพและความสุข เซอร์กี 

(1976) ได้ศึกษาทฤษฎีคุณภาพชีวิตที่พัฒนาต่อจากมาสโลว์ โดยให้

ความสำาคัญในมิติทางวัฒนธรรมและชี้ให้เห็นว่าลำาดับขั้นความต้องการ

ของมาสโลว์นั้นได้ให้จุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์เพื่อค้นหาประเด็นต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต

 ในแง่สุขภาพจิตน้ันมีความชัดเจนในการทำาวิจัยอย่างมาก โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งความสุขส่วนบุคคล กูรินและคณะ ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในแง่

สุขภาพจิตและความบกพร่องทางจิตขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2503 

ผลการศึกษาออกมาในแง่ของที่มาของความสุขและความทุกข์ รวมถึง 

สิ่งที่ส่งผล ต่อความกังวลและการประมาณการความสุขในอนาคต  

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาในเชิงวิทยาการระบาดสุขภาพจิต (Beiser, 1974; 

Lehman, 1983; Anstee, 1985; Oliver, 1991; Carling, 1993)

 แคมป์เบลและคณะ (Campbell et al., 1976) ได้กล่าวว่า นอกจาก 

ความสุขและสุขภาพแล้ว ก็ยังมีมิติอื่นๆ อีก ชีวิตที่ดีสามารถวัดได้จาก
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สิ่งของอุปโภคบริโภค และสันนิษฐานว่าเป้าหมายระดับชาติได้เพิ่ม 

ความสนใจไปที่คุณภาพชีวิตมากกว่าการมีทรัพย์สมบัติมากมาย แม้ว่า

คุณภาพชีวิตมักจะวัดจากสิ่งของอุปโภคบริโภค แต่ในระดับชาติ ต้องมี

การเปลีย่นมมุมองจากในแงเ่ศรษฐศาสตร ์ไปเปน็มมุมองในแงจ่ติวทิยาที่

เนน้ในดา้นความผาสกุเปน็สำาคญั แคมปเ์บลและคณะยงัไดว้เิคราะหแ์ละ 

ทดลองว่า ความต้องการข้ันพ้ืนฐานคือ การมีอาหารเพียงพอ การมีท่ีอยู่อาศัย 

มสีิง่ของจำาเปน็อืน่ๆ และสิง่ทีเ่ปน็นามธรรมตา่งๆ นอกจากนี ้งานวจิยัชิน้นี ้

ยังได้รวมถึงความพึงพอใจในความงามของธรรมชาติและศิลปะด้วย 

 แคมป์เบลและคณะได้ศึกษาถึงคำาว่า “สวัสดิการ” โดยได้ให้ความ

หมายที่ว่า ความสามารถที่บุคคลมีอำานาจเหนือทรัพยากร และการที่ 

รัฐบาลได้จัดตั้งโครงการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

(Campbell et al., 1976) ในช่วงระยะเวลาแรก การศึกษาที่เกี่ยวกับ 

คุณภาพชีวิตได้แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจและสวัสดิการเป็น 

สิ่งสำาคัญต่อการดำารงอยู่ของชีวิตมนุษย์ (Lee et al., 1982; Allardt, 

1972; Campbell et al., 1976; Rescher, 1972; Scitovsky, 1976; 

Von Wright, 1972)

 จากแนวความคิดและนิยามดังกล่าว คุณภาพชีวิตได้รับการ 

พิจารณาในแง่ของแนวคิดที่มีหลากมิติ ซึ่งมักจะเป็นแนวคิดของการได้ 

รับบริการ สวัสดิการ ความพึงพอใจ เศรษฐกิจ ค่านิยมและประสบการณ์ 

ชีวิตของบุคคล งานวิจัยในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตในแง่ของ 

ความผาสุกของมนุษย์นั้นเป็นวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ขณะที่ 

คุณภาพชีวิตในแง่ของทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือวัดการพัฒนา 

(United Nations, 1995)

 ในการศึกษาของคัมมินส์ (Cummins, 1998) ได้พยายามที่จะเสนอ

นิยามล่าสุดของคำาว ่าคุณภาพชีวิต โดยอธิบายคุณภาพชีวิตจาก 
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สิ่งหลากมิติที่แยกกันอยู่มาเป็นมิติในเชิงภาวะวิสัย เช่น ความรำ่ารวย

ทรัพย์สินเงินทอง การมีสุขภาพดี ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น และ 

มิติในเชิงอัตวิสัย เช่น ความรู้สึก ความพึงพอใจ หรือความสุข เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังอธิบายว่า บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมมีผลต่อความผาสุก 

และบุคคลต่างๆ ย่อมประเมินชีวิตของตนเองแตกต่างกันออกไป

 ด้วยเหตุที่คุณภาพชีวิตเป็นประเด็นที่แพร่หลายที่เกี่ยวข้องกับคน 

ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตในฐานะที่เป็นตัวชี้วัดความ

สำาเร็จของรัฐบาลและผู้วางนโยบาย แต่นิยามของคุณภาพชีวิตยังไม่

ชัดเจนและยากที่จะให้คำาจำากัดความ งานวิจัยหลายชิ้นพยายามที่จะ

พิสูจน์แต่ไม่มีนิยามมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับกันในวงกว้าง ทั้งยัง 

ไม่มีความร่วมมือกันระหว่างงานวิจัยในปัจจุบันในการให้นิยามและแนว 

ความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต (Bunge, 1975; Storrs, 1975; 

Rogerson et al., 1989; Cummins, 1998) อย่างไรก็ตาม การตั้ง

คำาถามว่า “อะไรคือนิยามของคุณภาพชีวิต” ไม่สำาคัญเท่ากับคำาถาม

ที่ว่า “อะไรคือเงื่อนไข หรือเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพชีวิต”  

 กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์จากงานวิจัยหลายๆ ชิ้นพบว่า นิยาม

ของคุณภาพชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละบุคคลแต่ขึ้นอยู่กับ 

เกณฑ์ทางความจำาเป็น ความต้องการ และความปรารถนาของคนใน 

แต่ละท้องถิ่นและสังคม (Andrew and Crandall, 1975; Harwood, 

1976; Cummins, 1998) งานวิจัยหลายชิ้นได้ศึกษาไปถึงเวลา สถานที ่

ค่านิยม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ในการศึกษาวิเคราะห์

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตผู้วิจัยจึงต้องระบุให้เจาะจงและครอบคลุมสิ่งที่

ต้องการศึกษา สิ่งที่ต้องการศึกษาจะต้องพิจารณาถึงสมมติฐานของ 

ความต้องการส่วนบุคคลไปจนถึงสังคม และดัชนีชี้วัดถึงความต้องการ 

ของสังคมด้วย (Van Praag, 1993; Osmani, 1993)
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1.2 ตัวชี้วัดในการวัดคุณภาพชีวิต

 จากประเด็นในเรื่องนิยามและแนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

เพ่ือจะเช่ือมโยงคุณภาพชีวิตกบัการวดัเขา้ดว้ยกนั พบวา่ การวดัคุณภาพชีวิต 

ควรมีองค์ประกอบของดัชนีคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางสังคมที่สำาคัญ 

จำาแนกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย 

(Object ive Wel l -be ing) และตัวชี้ วั ดทางสั งคมเชิ งอัตวิสัย 

(Subjective Well-being) (Newman, 1975; Horley and Little, 

1985; Hankiss, 1983; Baster, 1985)

ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย

 ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-being) เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ มุ่งไปท่ีวัตถุ รายได้ของชาติหรือครัวเรือน และ

สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ โดยรายได้ของชาติและข้อมูลทางเศรษฐกิจ

เป็นสิ่งที่เข้าใจได้โดยทั่วไปและนำามาใช้อย่างกว้างขวาง (Baster, 1985) 

แท้ที่จริงแล้ว การทำาความเข้าใจตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัยไม่ใช่

เรื่องซับซ้อน ตัวอย่างของตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย ได้แก่ อัตรา

การอ่านออกเขียนได้ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ประเภทของที่อยู่อาศัย 

และค่าครองชีพ ผู้วางนโยบายมักใช้ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย 

วดัคณุภาพชวีติของระดบัครวัเรอืน ชมุชน เมอืง และประเทศ (Liu, 1975; 

Rogerson et al., 1989) การประเมินตัวชี้วัดทางสังคมเชิงภาวะวิสัย 

มกัจะเกีย่วพนักบัการใชส้ถติ ิอยา่งไรกต็าม ตวัชีว้ดัทางสงัคมเชงิภาวะวสิยั 

ไม่สามารถอธิบายสังคมได้อย่างแท้จริง (Oliver et al., 1996)

ตัวชี้วัดทางสังคมที่สําคัญ จําแนกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก่ตัวชี้วัด 
ทางสังคมเชิงภาวะวิสัย (Objective Well-being) และ ตัวชี้วัดทาง 
สังคมเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-being)
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ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย

 ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย (Subjective Well-being) เกี่ยวข้อง

กับการวัดความพึงพอใจ ความรู้สึก ทัศนคติ และความเข้าใจในระดับ

บุคคล ซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เนื่องจากมีความยากในการ

กำาหนดและวัด ตัวชี้วัดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดความสุขและความ 

พึงพอใจของมนุษย์ แนวคิดของตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย สัมพันธ์กับ 

ความเข้าใจและทัศนคติในเรื่องของชีวิตที่เป็นสุขทั้งด้านครอบครัว 

เพื่อนฝูง และมาตรฐานความเป็นอยู่ การศึกษาของแอนดริวและวิทธี่

เป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัยที่สมบูรณ์ 

ได้แก่ ตัวชี้วัดในเรื่องของการประสบความสำาเร็จ ความปลอดภัย และ

ความสนุกสนาน รวมถึงชีวิตการทำางานและครอบครัว แคมป์เบล 

(Campbell, 1980) ชี้ให้เห็นว่า การประเมินเชิงอัตวิสัยอยู่บนพื้นฐาน

ของการรายงานความเข้าใจ ความรู้สึก และการตอบสนองของบุคคล

โดยทั่วไป ตัวชี้วัดทางสังคมเชิงอัตวิสัย ได้แก่ ความรู้สึกที่ดี คุณภาพ

ชีวิตท่ีดีและความรู้สึกผาสุก เป็นตัวช้ีวัดท่ีสำาคัญ และข้ึนอยู่กับว่า 

นักวิจัยต้องการศึกษาอะไร ดังนั้น ตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัยอยู่บนพื้นฐานของ

แบบสอบถามที่อยู่ในรูปของการให้คะแนนความพึงพอใจ การประเมิน

ความพึงพอใจและสภาพชีวิต (Cullen, 1978)
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 แนวคิดของ แฮซ (Haas, 1999) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวิตควรเป็น 

การวัดในด้านอัตวิสัย (Subjective) ซึ่งครอบคลุมมิติด้านสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต สังคม และปัญญา นอกจากนี้ เพื่อให้ครอบคลุมคุณภาพ

ชีวิต ควรนำาการวัดในด้านภาวะวิสัย (Objective) มาใช้ร่วมกันในการ 

วัดคุณภาพชีวิต ในกรณีที่การวัดเชิงอัตวิสัยไม่สามารถดำาเนินการวัด

คุณภาพชีวิตได้อย่างครบถ้วน

 นอกจากนี้ องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1978) ได้ให้ความหมาย

คุณภาพชีวิตไว้ดังนี้ ความรู้สึกของการอยู่อย่างพอใจ มีความสุข ความ

พอใจต่อองค์ประกอบต่างๆ ที่มีส่วนสำาคัญต่อบุคคลนั้นๆ ได้แก่ อาหาร 

สุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา สิ่งแวดล้อม รายได้ ที่อยู่อาศัย 

และทรัพยากร โดยแบ่งประเด็นการศึกษาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การ

ศึกษาด้านภาวะวิสัย ซึ่งเป็นการวัดข้อมูลที่สามารถ นับได้หรือวัดได้ 

เช่น ข้อมูลทางประชากรและเศรษฐกิจ และการศึกษา ด้านอัตวิสัย  

เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึก และเจตคติในด้านต่างๆ  

ซึ่งเป็นการวัดโดยใช้การตอบตามความรู้สึก ความนิยม ความคิดเห็น 

การตัดสิน และความเชื่อต่อสิ่งที่ถามในแบบสอบถาม องค์การยูเนสโก 

(UNESCO) ยังได้กล่าวว่า พื้นฐานคุณภาพชีวิตของประชากร ดูได้จาก 

1) รายได้ครอบครัวที่พอเพียงแก่การเลี้ยงชีพ 2) การมีงานทำา 3) การ

ศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชาชน 4) โอกาสในการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง 5) การมีเอกราชของประเทศโดยปราศจากการแทรกแซง

จากรัฐบาลอื่น

 ขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) (The WHOQOL Group, 

1995) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคลข้ึนอยู่กับบริบททางสังคม 

วัฒนธรรม และค่านิยม ในเวลานั้นๆ และมีความสัมพันธ์กับจุด 

มุ่งหมาย ความคาดหวัง และมาตรฐานท่ีแต่ละคนกำาหนดข้ึน ซ่ึงประกอบ 
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ดว้ย 4 มติ ิดงันี ้1) มติดิา้นสขุภาพกาย (Physical) 2) มติดิา้นสขุภาพจติ 

(Psychological) 3) มติดิา้นความสมัพนัธท์างสงัคม (Social relationships) 

และ 4) มิติด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

 องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 2009) ได้เริ่มโครงการ

พัฒนาดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) 

โดยมีแนวคิดในการวัดคุณภาพชีวิต หรือความอยู่ดีมีสุขว่า ไม่ควรเน้น 

ในการให้ความสำาคัญในเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว เช่น รายได้หรือ

ผลผลิต เป็นต้น แต่ควรวัดด้วยตัวชี้วัดทางสังคม ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานใน

การพัฒนามนุษย์ที่ควรประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การมีชีวิตที่ยืนยาว 

ความรู้ และมาตรฐานความเป็นอยู่ 

 การศกึษาคณุภาพชวีติทีก่ล่าวมาข้างต้นนี ้ได้ทำาการวดัคณุภาพชวีติ 

โดยกำาหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน คือ เวลาที่ถูกถามในขณะนั้น ดังนั้น 

ระดับคุณภาพชีวิตจะสูง หรือตำ่าจึงขึ้นกับสภาพแวดล้อม ณเวลานั้น 

ซึ่ง Dupuis และ คนอื่น,(2000) ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า “คุณภาพชีวิต 

ควรถูกวัด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนย่อมมีคุณภาพชีวิตที่ 

แตกต่างกันในแต่ละระดับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละบุคคล 

ทีม่คีวามพงึพอใจในระดบัต่างกนั” (Dupuis et al., 2000 อ้างใน Royuela 

et al., 2007)

 ขณะที่ European Foundation for the Improvement of Living 

and Working Conditions (2004) ทำาการสำารวจคุณภาพชีวิตใน  

28 ประเทศในแถบทวีปยุโรป ในช่วงปี พ.ศ. 2547 โดยมีแนวคิด 

เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตดังนี้ ทัศนคติและการรับรู้ต่อเรื่องคุณภาพ 

ชีวิตของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องประเมินด้วยตนเอง 

อย่างไรก็ตาม  มิติแต่ละมิติของคุณภาพชีวิตไม่ได้แสดงบทบาทแยก 

จากกันแต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมกันก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ 
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ดีได้ ดังนั้น การจะวัดคุณภาพชีวิตให้ได้อย่างสมบูรณ์ ควรต้องทำาการวัด 

ทั้งในด้านอัตวิสัยและภาวะวิสัย ทั้งนี้ มิติเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตตามที่ 

European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions (2004) กำาหนดไว้มีดังนี้ 1) มิติด้านเศรษฐกิจ 

2) มิติด้านครอบครัว 3) มิติด้านการทำางาน 4) มิติด้านสังคมและการ

มีส่วนร่วม 5) มิติด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพ และ 6) มิติด้าน 

การพัฒนาตนเอง

1.3 คุณภาพชีวิตกับการทำางาน

 มิติด้านการทำางาน เป็นมิติสำาคัญมิติหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต 

จึงมีหลายหน่วยงาน แยกการวัดคุณภาพชีวิตการทำางาน (Quality 

of Working Life) ออกจากการวัดคุณภาพชีวิตโดยทั่วๆ ไป เนื่องจาก 

ชีวิตการทำางานมีช่วงเวลาทำางานและช่วงเวลาส่วนตัวท่ีคาบเก่ียวกัน 

 สำาหรับประชากรวัยแรงงานที่มีงานทำา การศึกษาคุณภาพชีวิต 

เพื่อให้วัดได้อย่างแท้จริงควรศึกษาคุณภาพชีวิตการทำางานเพื่อนำามา

ประกอบการจัดทำาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตด้วย ดังที่ Brief (1981) กล่าวว่า 

คุณภาพชีวิตการทำางานเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต
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 นิยาม “คุณภาพชีวิตการทํางาน” ตามที่ Davis (1977 อ้างใน

ชัยอนันต์ รีชีวะ, 2544) ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่นำาคำาว่าคุณภาพชีวิต 

ในการทำางานมาศึกษา ได้ให้นิยามดังนี้ “คุณภาพของความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมในการทํางานของเขา 

และเน้นมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ซึ่งมักจะถูกละเลย

จากปัจจัยทางเทคนิค และปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ในการออกแบบ

การทํางาน” นอกจากนี้ Merton (1977 อ้างใน ชัยอนันต์ รีชีวะ,

2544) ยังได้เพิ่มมิติด้านจริยธรรมเข้าไปในนิยามของคุณภาพชีวิต

การทำางานด้วย ดังนี้ “คุณภาพชีวิตเป็นคําที่มีความหมายกว้าง

ครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมในการทํางานและสภาพในการ 

ทํางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพการทํางาน ความพอใจ 

และความไม่พอใจในการทํางานของคนงาน การจัดการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของผลผลิต และการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ว่ามีส่วนต่อความมั่นคง และเสถียรภาพของสังคม”

 การศึกษาของ Marcel และ Dupuis (2006) สรุปว่า คุณภาพ

ชีวิตการทำางาน ควรให้ความสำาคัญที่บทบาทการทำางาน ได้แก่ นายจ้าง 

ลูกจ้าง และสภาพแวดล้อมในที่ทำางาน (Seashore, 1975 อ้างใน 

Royuela et al., 2007) นอกจากนี้ จากการประชุมของ European 

Council ซ่ึงจัดข้ึน ณ กรุงบรัสเซลส์ ใน พ.ศ. 2548 ได้มีการกล่าวถึงคำาว่า 

คุณภาพชีวิตการทำางานไว้เช่นกัน โดยมีการกำาหนดกรอบการวิเคราะห์

คุณภาพชีวิตการทำางานเป็น 10 มิติ โดยส่วนใหญ่เป็นการวัดในเชิง 

อัตวิสัย (Subjective) ดังนี้ 

 1. คุณภาพที่แท้จริงของงานที่ทำา (Intrinsic job quality)

 2. การพัฒนาทักษะ/ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความก้าวหน้า 

ในอาชีพ (Skills, life-long learning and career development)
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 3. ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality)

 4. สุขภาพและความปลอดภัยในการทำางาน (Health and safety 

at work)

 5. ความยืดหยุ่นและความมั่นคง (Flexibility and security)

 6. การมีส่วนร่วมและการเข้าถึงตลาดแรงงาน (Inclusion and 

access to the labour market)

 7. โครงสร้างการทำางานและความสมดุลในชีวิตการงาน (Work 

organization and work-life balance)

 8. การสนทนาเชิงสังคมและการมีส่วนร่วมของคนทำางาน (Social 

dialogue and worker involvement)

 9. ความหลากหลายและไม่แบ่งแยก (Diversity and non- 

discrimination)

 10. ผลการปฏิบัติงานโดยรวม (Overall work performance)

 ประเด็นที่น่าสนใจของ Delamotte และ Takezawa (1984) ใน 

เรื่องคุณภาพชีวิตการทำางาน มีดังนี้

 1. ความพึงพอใจต่อสภาพการทำางานมีผลต่อคุณภาพชีวิต 

คนทำางาน เช่น การมีโอกาสตัดสินใจในเร่ืองเก่ียวกับการทำางาน 

ความพึงพอใจในการทำางาน เป็นต้น

 2. นยิามคณุภาพชวีติการทำางาน คอื ความพงึพอใจกบัคา่ตอบแทน 

ที่ ได้รับ ชั่วโมงการทำางาน สภาพแวดล้อมการทำางาน 

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทำางาน ความก้าวหน้าในหน้าที่ 

การงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 



24

คุณภาพชีวิต การทำางาน
และความสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล

 3. สถานประกอบการควรให้ความสำาคัญต่อคุณภาพชีวิต 

การทำางาน เนื่องจากเมื่อคนทำางานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สถาน-

ประกอบการก็จะได้รับการทำางานที่ดีขึ้น 

 ท้ังน้ี Kossen (1991, อ้างใน นภารัตน์ ด่านกลาง, 2550) กล่าวว่า 

กระบวนการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนทำางาน ได้แก่ 

 1. การเพิ่มคุณค่าต่องาน

 2. การให้อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 3. การให้มีโอกาสในการสร้างสรรค์งาน

 4. การมีการหมุนเวียนงาน

 5. การมีการเปลี่ยนงานที่น่าเบื่อไปสู่งานที่ถูกใจ

 6. การให้คำาชมเชยและการยอมรับ

 7. การให้ค่าตอบแทนที่ดี 

 8. การให้มีจิตสำานึกรับผิดชอบต่องาน

 9. การมีสถานที่เลี้ยงเด็กสำาหรับพนักงานที่มีภาระการเลี้ยงดูลูก

ในเวลางาน

 10. การมีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ

 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา 10 ปัจจัยข้างต้น พบว่า บางปัจจัย

เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของคนทำางาน และบางปัจจัยเป็นหน้าที่ของ 

ผู้บริหารสถานประกอบการ หรือหัวหน้างานที่ต้องสังเกตพฤติกรรม 

และความต้องการของพนักงาน เพื่อตอบสนองหรือจูงใจสิ่งที่พนักงาน

ต้องการอย่างแท้จริง 
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 จากความหมายข้างต้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำางาน พบว่า 

ส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญท่ีทรัพยากรมนุษย์ หรือคนทำางานเป็นหลัก ไม่ว่า 

จะเป็นสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำางาน สวัสดิการ บทบาทหน้าที่ในการ 

ทำางาน ความพึงพอใจในชีวิต โอกาสการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่

เกี่ยวกับงาน การพัฒนาและให้ความสำาคัญต่อทรัพยากรมนุษย์จะส่งผล 

ต่อกระบวนการผลิต ดังท่ี Elton Mayo (อ้างใน กัญญาวีณ์ สุวิทย์วรกุล, 

 2550) ได้ศึกษาและทดสอบเกี่ยวกับเรื่องบุคคล พบว่า บุคคลเป็น

ปัจจัยที่ผันแปรได้ และเป็นหัวใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน  

จึงต้องให้ความสนใจให้บุคคลทำางานอย่างมีความสุข 

      

1.4 ความสุข

 ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา ความสุข เป็นการ

ประเมินความรู้สึกและประสบการณ์ของแต่ละคนว่า มีความชื่นชอบ

ชีวิตโดยรวมของตนเองมากแค่ไหน  ทั้งนี้ ประสบการณ์ด้านอารมณ์

ทางบวก เช่น ความปิติ ความสนใจ และความภาคภูมิใจ ต้องมีบ่อยคร้ัง

ขณะที่ประสบการณ์ด้านอารมณ์ทางลบ เช่น ความเศร้า ความวิตก 

กังวล และความโกรธ ต้องมีไม่บ่อยครั้ง (Veenhoven, 1997;

Lyubomirsky et. al. 2005) 

 “ความสุข” จึงมักถูกนํามาใช้ร่วมกับ “คุณภาพชีวิต” ซึ่งสามารถ

พบได้ในนิยามและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการศึกษาคุณภาพชีวิตเสมอมา 

ดังน้ัน การวัดคุณภาพชีวิต จึงสามารถสะท้อน การวัดความสุขของบุคคล

ในระดับที่น่าเชื่อถือได้  
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 การกล่าวถึงเรื่องสวัสดิการของมนุษย์ ความสุข และคุณภาพชีวิต

นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใด ความสุขของชีวิตได้มีการกล่าวกันมา

ตั้งแต่ยุคอริสโตเติล แต่ก็เป็นความหมาย ในเชิง “จริยธรรม” ซึ่งเป็น

ความหมายที่ได้รับอิทธิพลแนวความคิดของทางตะวันตก ในการให้ 

ความหมายในเชิงระบบของ “ความสุข” อริสโตเติลได้ชี้ให้เห็นถึง

แนวทางที่นำาไปสู่ความผาสุก หรือที่เรียกว่า “Eduaemonia” ซึ่งต่อมา

ได้เปลี่ยนให้เป็นคำาศัพท์สมัยใหม่คือ “Happiness” 

 ในช่วงปีพ.ศ. 2483-2492 (ทศวรรษ 1940) รัฐบาลของประเทศ 

ทางตะวันตกได้พัฒนานโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2478 ดร.เอส. ปาร์คส คัดแมน 

รัฐมนตรีผู้นับถือนิกายคริสเตียนแองโกลอเมริกันผู้มีชื่อเสียง ได้ศึกษา

ความท้าทายของความสุขและค้นหา “ความสุข” ในมิติต่างๆ ของชีวิต 

ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสุขภาพ การเมือง การทำางานและค่าจ้าง ความรัก 

ชีวิตประจำาวัน มิตรภาพ จินตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวัสดิการ 

สังคม ตลอดจนด้านศาสนา (Oliver et al., 1996)

ความสุข โดยทั่วไป หมายถึง ประสบการณ์ และความรู้สึก ที่บุคคล

สามารถบรหิารจดัการได้อย่างสมํา่เสมอตามความปรารถนาในภาพรวม 

จนเกดิได้จรงิ และทาํให้บคุคลนัน้เกดิความยนิด ี  และอิม่เอมใจ ทัง้นี้ 

ต้องไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน รวมถึง คุณภาพ “ความสุข” (Quality of 

Happiness) สามารถประเมินได้จาก ตัวชี้วัดทางสังคมระดับบุคคล 

ซึ่งเป็นการวัดจากระดับของความพึงพอใจ ความหวัง และความสุข 

ของสภาพความเป็นอยู่นั้นๆ
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 การศึกษาของ Mathias (2006 อ้างใน ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต, 

2550) ซึ่งได้ทำาการศึกษาระดับความสุขในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 

พบว่า ระดับความสุขไม่ได้เพิ่มขึ้นตามระดับรายได้ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์

เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Paradox of Happiness หรือ ความขัดแย้งกัน

ของความสขุ โดยสรปุแล้ว ภาณภุาคย์ พงศ์อตชิาต (2550) ได้กล่าวถงึ 

สถานการณ์ Paradox of Happiness ไว้โดยอ้างอิงการศึกษาของ 

Mathias ไว้ดังนี้ ในช่วงแรกผู้คนจะพยายามทำางานให้มาก เพื่อให้ 

ตนเองมีรายได้ที่สูงขึ้น โดยเข้าใจว่าผลที่ได้รับคือ ความสุข โดยละเลย

การให้ความสำาคัญต่อการพักผ่อน สาเหตุดังกล่าวเกิดจาก การเปรียบ

เทยีบฐานะตนเองกบัคนรอบข้าง เมือ่ตนเองมสีถานะความเป็นอยูท่ีด่กีว่า

คนรอบข้างก็มีระดับความสุขที่สูงกว่าผู ้ที่มีระดับฐานะตำ่ากว่าคน 

รอบข้าง วิธีการวัดความสุขนี้เป็นลักษณะของ  การเปรียบเทียบสิ่งใด 

สิ่งหนึ่งระหว่างตนเองและผู้อื่น

 กล่าวโดยสรุป ความสุข โดยทั่วไป หมายถึง ประสบการณ์ และ

ความรู้สึก ที่บุคคลสามารถบริหารจัดการได้อย่างสมำา่เสมอตามความ

ปรารถนาในภาพรวม จนเกิดได้จริง และทำาให้บุคคลนั้นเกิดความยินดี   

และอิม่เอมใจ ทัง้นี ้ต้องไม่ทำาให้ผูอ้ืน่เดอืดร้อน รวมถงึ คณุภาพ “ความ

สุข” (Quality of Happiness) สามารถประเมินได้จาก ตัวชี้วัด 

ทางสังคมระดับบุคคล ซึ่งเป็นการวัดจากระดับของความพึงพอใจ  

ความหวัง และความสุข ของสภาพความเป็นอยู่นั้นๆ 
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ดัชนีวัดความสุขของโลก

 รายงานระดับความสุข โดย New Economics Foundation  

(NEF, 2009) ได้พัฒนาดัชนีวัดความสุขโลก หรือ Happy Planet Index 

(HPI) ซึ่งทำาการวัดระดับความสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยใช้  

3 ปัจจัยหลักในการวัดคือ ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) 

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy) และรอยเท้าทางนิเวศ 

(Ecological Footprint) ทั้งนี้ New Economics Foundation (NEF) 

ได้กำาหนดค่าอุดมคติของแต่ละปัจจัย ดังนี้ ความพึงพอใจในชีวิต (Life 

Satisfaction) มีค่า 8.2 อายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิด (Life Expectancy) 

มีค่า 82.0 และรอยเท้าทางนิเวศ1 (Ecological Footprint) มีค่า 1.5

และกำาหนดค่าของระดับความสุข อยู่ที่ 83.5 

 สำาหรับผลการวัดระดับความสุขของกลุ่มประเทศในเอเชีย 

ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที ่7 จาก 24 ประเทศในเอเชยี, (2009) ดงัตาราง 1

ตาราง 1 การแสดงค่า HPI ของกลุ่มประเทศในเอเชีย เรียงจากมากไปน้อย

1 รอยเท้าทางนิเวศ คือ ตัวชี้วัดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศอันเนื่องจาก

กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ รวมถึงการปลดปล่อยของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ 

ของมนุษย์ ตลอดวัฏจักรชีวิต (กิติกร จามรดุสิต, 2552)

ความ
พึงพอใจ
ในชีวิต

อายุคาด
เฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิด

รอยเท้า
ทางนิเวศ

ค่า HPIประเทศ

1.  เวียดนาม 6.1 70.5 0.8 61.2

2.  ภูฏาน 7.6  62.9 1.3         61.1

3.  ศรีลังกา 6.1 74.0 1.1        60.3
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ที่มา: New Economics Foundation, 2009

ความ
พึงพอใจ
ในชีวิต

อายุคาด
เฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิด

รอยเท้า
ทางนิเวศ

ประเทศ

4. ฟิลิปปินส์ 6.4 70.4 1.2 59.2

5. อินโดนีเซีย 6.6 66.8 1.2 57.9

6. จีน  6.3 71.6 1.5 56.0

7. ไทย 6.5 70.0 1.6 55.4

8. มัลดีฟส์ 6.6 66.6 1.6 53.5

9. บังคลาเทศ 5.7 62.8 0.6 53.2

10. มาเลเซีย 7.4 73.2 3.0 52.7

11. ติมอร์-เลสเต 6.6 55.5 0.8 52.0

12. เนปาล 5.5 61.6 0.6 50.0

13. มองโกเลีย 6.7 64.0 1.9 49.6

14. อินเดีย 5.4 63.3 0.8 48.7

15. เมียนมาร์ 5.3 60.2 0.9 44.6

16. ไต้หวัน 6.6 76.1 3.9 43.4

17. ฮ่องกง 6.6 81.6 4.6 42.9

18. กัมพูชา 5.6 56.2 1.1 42.2

19. ญี่ปุ่น 6.2 82.0 4.3 41.7

20. บรูไน 7.6 76.4 5.6 41.2

21. เกาหลี 5.8 77.0 3.4 41.1

22. ลาว 5.4 54.7 1.0 40.3

23. ปากีสถาน 4.3 63.0 0.7 39.4

24. สิงคโปร์ 6.9 78.7 6.2 36.1

ค่า HPI
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การพัฒนาความสุขมวลรวม (Gross National Happiness) 
ของประเทศภูฎาน  

 ประเทศภูฏาน ได้ เปลี่ยนระบบการปกครองประเทศจาก

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 

โดยประกาศการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2548 โดยร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับแรกได้แล้วเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ.2550 ถึงแม้ว่าภูฏาน 

จะเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่การให้ความสำาคัญต่อบทบาทหน้าที่

ของข้าราชการเป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กร Organizational Development 

(OD) ได้ทบทวน โดยเห็นว่าหน้าที่ของข้าราชการคือ การให้บริการ

ประชาชน นอกจากนั้น องค์กร Organizational Development (OD)  

ได้สนับสนุนให้องค์กรภาครัฐใช้แนวคิดของการพัฒนาความสุขมวลรวม 

(GNH) มาใช้ภายในองค์กร ซ่ึงพบว่า แต่ละองค์กรภาครัฐได้ตอบสนองต่อ 

แนวคิดดังกล่าว โดยเน้นการพัฒนาใน 4 ด้านภายในองค์กรภาครัฐ 

ได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม การบริหารกิจการบ้านเมือง 

ที่ดี การดำารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิม และการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี 

(Bachu Phub Dorji and Anne-Marie Schreven, n.d.)

 ประเทศภูฏานได้สำารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับ 

บริการจากองค์กรภาครัฐ (Customer Satisfaction Survey) โดย 

เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งผลการสำารวจพบว่า 

ประชาชนต้องการให้มีการปรับปรุงการให้บริการของข้าราชการ โดยเฉพาะ 

คุณภาพของการให้บริการ ระบบการทำางาน และระยะเวลาในการให้

บริการ ผลสำารวจดังกล่าว ทำาให้ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงการให้

บริการขององค์กรภาครัฐ ดังนั้น การให้ความสำาคัญต่อสุขภาวะของ

ข้าราชการจึงเป็นตัวชี้วัดสำาคัญที่องค์กรภาครัฐหันมาสนใจ โดยกล่าวว่า 

คุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีได้ โดย 
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The Royal Civil Service Commission ได้เน้นที่ระบอบการจ้างงาน 

และการให้การสนับสนุนข้าราชการ โดยให้ความสำาคัญที่ ความพึง 

พอใจในการทำางาน การพัฒนาตนเอง และสวัสดิการ เป็นตัวสนับสนุน

สุขภาวะที่ดีของข้าราชการ รวมทั้ง การมีระบบการบริหารที่ดีโดยเน้น

ขนาดที่เหมาะสม (Right Sizing) ของหน่วยงานราชการ ให้ข้าราชการ

ได้ทำางานในตำาแหน่งที่เหมาะสม มีความสมดุลระหว่างภาระงานและ

จำานวนข้าราชการ มีประสิทธิภาพทั้งการทำางานเดี่ยวและการทำางาน 

เป็นทีม ตลอดจนมีการกำาหนดยุทธศาสตร์ในการอบรมและพัฒนา 

ความสามารถของข้าราชการ

 ประเทศภูฏาน เป็นประเทศที่ใช้ความสุขเป็นตัววัดความอยู่ดีมีสุข 

ของคนในประเทศ ต่างกับหลายๆ ประเทศที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศ หรือ GDP เป็นตัววัดการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ เริ่มให้ความสนใจในการนำา 

ความสุขมวลรวม เป็นตัววัดการพัฒนาของประเทศ  

 คำาว่า “ความสุข” ถูกนำามาใช้ร่วมกับคำาว่า “คุณภาพชีวิต” อยู่

หลายครั้ง และเกี่ยวข้องกับ 2 มิติต่อไปนี้ คือ 1) โอกาสแห่งชีวิตและ

ผลลัพธ์แห่งชีวิต (Chances and Outcomes) และ 2) คุณภาพจาก

ภายนอกและภายใน (Outer and Inner Qualities) ดังตาราง 2
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ตาราง 2 มิติที่เกี่ยวข้องกับ “ความสุข” และ “คุณภาพชีวิต” 
ของประเทศภูฏาน

 

 คำาว่า สภาพแวดล้อมรอบตัว (Livability of Environment) มี 

ความหมายคือ การพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง

กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในเชิงสังคมวิทยา สถานภาพการพักอาศัยนั้น

มีความสัมพันธ์กับคุณภาพสังคมอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยสังคมที่ดี (Good 

Society) จะให้ความสำาคัญที่สวัสดิการและความเท่าเทียมทางสังคม 

ขณะที่แนวคิดปัจจุบันได้ให้ความสำาคัญที่ เครือข่ายใกล้ชิด การมี 

วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และการมีอาสาสมัครช่วยเหลือในสังคม

 ความสามารถในการดำารงชีวิตของมนุษย์ (Life-ability of the 

Person) เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจัดการปัญหาของแต่ละ

บุคคล ซึ่งการมีชีวิตที่ดี (Good Life) ในความหมายของศาสตร์ต่างๆ 

ได้มีการให้นิยามศัพท์ต่างๆ กัน เช่น วงการแพทย์และนักจิตวิทยา  

ได้ใช้คำาว่า คุณภาพชีวิต และความอยู่ดีมีสุข  

 อรรถประโยชน์แห่งชีวิต (Utility of Life) กล่าวว่า การมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและยั่งยืนนั้น จำาเป็นต้องมีหลายปัจจัยประกอบกัน

 การมีชีวิตที่เบิกบาน (Enjoyment of Life) พิจารณาจากปัจจัย 

ที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น การอยู่ดีมีสุข ความพึงพอใจในชีวิต และ

ความสุข เป็นต้น

คุณภาพจากภายนอก คุณภาพจากภายใน

โอกาสแห่งชีวิต

ผลลัพธ์แห่งชีวิต

สภาพแวดล้อมรอบตัว
(Livability of Environment)

ความสามารถในการดำารงชีวิตของ
มนุษย์ (Life-ability of the Person)

อรรถประโยชน์แห่งชีวิต
(Utility of Life)

การมีชีวิตที่เบิกบาน
(Enjoyment of Life)
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1.5 ความสุขของคนทำางาน   

 ความสุขในการทำางานของคนในองค์กร มีความสำาคัญต่อการทำางาน 

และองค์กรอย่างแท้จริง คนทำางานที่มีความสุขนั้น ไม่ได้หมายถึงรายได้ 

เป็นส่ิงเดียวท่ีสำาคัญท่ีสุด ต้องมี “คุณภาพชีวิตการทํางาน” ซึ่งหมายถึง

คุณภาพของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกบัสิง่แวดลอ้มโดยสว่นรวม 

ในการทำางานของบุคคล และเน้นมิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 

มนุษย์ รวมทั้งยังครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำางาน 

และสภาพในการทำางาน ตลอดจน ควรใหค้วามสำาคญัทีบ่ทบาทการทำางาน 

ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง และสภาพแวดล้อมในท่ีทำางาน (Davis, 1977; 

Merton, 1977; Seashore, 1975; Royuela et al., 2007)

 คนทํางานที่มีความสุขนั้น ไม่ได้หมายถึงรายได้เป็นสิ่งเดียว 

ที่สําคัญที่สุด ต้องมี “คุณภาพชีวิตการทํางาน” ซึ่งหมายถึงคุณภาพ 

ของความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวม 

ในการทํางานของบุคคล
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 คนทำางาน คือ บุคคลหนึ่งในสังคมทั่วไป ที่มีความปรารถนาให้ 

ตนเองดำาเนินชีวิตไปอย่างมีความสุข ตามเงื่อนไข หรือเกณฑ์บางอย่าง 

ที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น เช่น ความต้องการให้มีอาชีพที่มั่นคงและ 

ก้าวหน้า ความต้องการทำางานในองค์กรที่มั่นคง ความต้องการได้รับ

โอกาสในการพัฒนา ได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่อง เป็นบุคคลที่มี 

คุณค่าในองค์กร ได้รับการยอมรับจากบุคคลทุกระดับในที่ทำางาน ได้รับ 

ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ได้รับสวัสดิการที่พึงพอใจ มีหัวหน้างานและ 

เพื่อนร่วมงานที่ดี

 ความสุขของคนทำางาน จึงหมายถึง ประสบการณ์ และความรู้สึก 

ของคนทำางาน ที่ต้องการให้ตนเป็นที่ยกย่องและยอมรับจากคนทั่วไป 

การได้ทำางานในที่ทำางานที่มั่นคง มีความก้าวหน้า การเข้าถึงโอกาสใน 

การพัฒนาอย่างทั่วถึง การมีผู้บังคับบัญชาที่มีความเมตตาและกรุณา 

การมีเพื่อนร่วมงานที่จริงใจ การได้รับสวัสดิการที่พอเพียง และการได้ 

รับความปลอดภัยจากการทำางาน ถ้าคนทำางานได้รับสิ่งต่างๆ ดังกล่าว

อย่างบ่อยครั้งและต่อเนื่อง คนทำางานก็จะทำางานอย่างมีความสุข



2
เครื่องมือและการวัด

คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำางาน



คุณภาพชีวิตข้าราชการส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาตรฐาน
และที่สูงกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์
แต่พบว่ายังมีตัวชี้วัดบางตัวที่ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการ



2.1 ประสบการณ์ในต่างประเทศ

ประเทศเกาหลี 

 การศึกษาของ Kim และ Cho (2003) เรื่อง

คุณภาพชีวิตของข ้าราชการในประเทศเกาหลี 

โดยเปรียบเทียบกับพนักงานบริษัทเอกชน โดยใช้วิธี 

แจกแบบสอบถามให้ผู ้ให้ข้อมูลกรอกด้วยตนเอง  

และทำาการเลือกตัวอย ่างทั้งแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) และแบบโควต้า (Quota 

Sampling) กำาหนดขนาดตัวอย่างแบบสัดส่วน และ 

ให ้หั วหน ้ าส ่ วนราชการเป ็นผู ้ คัด เลือกผู ้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า คุณภาพชีวิตของข้าราชการมี 

ระดับตำ่ากว่าพนักงานบริษัทเอกชน โดยมิติด้าน 

สภาพแวดล้อมในการทำางานมีผลกระทบต่อการม ี

คุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการ ทั้งนี้ Kim และ Cho 

นำาตัวชี้วัดด ้านอัตวิสัยมาใช ้ร ่วมกับตัวชี้วัดด ้าน 

ภาวะวิสัย ได้แก่ ระดับความพึงพอใจต่อนโยบายของ 

ระบบราชการ ความพึงพอใจในการดำาเนินชีวิต โดย 

ผลที่ ได ้จากตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัย สามารถนำาเป ็น 

ข้อเสนอให้แก่ผู้บริหารในการพัฒนาสภาพแวดล้อม

การทำางานภายในระบบราชการได้ต่อไป

 ตัวอย่างการพัฒนาให้เกิดคุณภาพชีวิตของ 

องค์กรภาคเอกชนของประเทศเกาหลี เช่น การให้

37
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ความสำาคัญต่อมิติด้านครอบครัว โดยให้พ่อแม่ที่ต้องทำางานและไม่มี 

เวลาเล้ียงลูก สามารถจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพ่ือจะได้มีเวลาเล้ียงลูกได้ 

 สำาหรับกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในประเทศ

เกาหลี โดย Civil Service Commission (Kim and Cho, 2003)  

ได้กำาหนดไว้ 10 มิติ ดังนี้

 1. ด้านการเดินทาง (Commuting) ตัวชี้วัด ได้แก่ ระยะเวลา

ในการเดินทางมาทำางาน

 2. ด้านการทํางาน (Work) ตัวชี้วัด ได้แก่ รายได้ ชั่วโมงการ

ทำางาน ความพึงพอใจในงาน และความมั่นคงในงาน

 3. ด้านสุขภาพ (Health) ตัวชี้วัด ได้แก่ สถานะสุขภาพใน

ปัจจุบัน ความเครียดและความกังวล

 4. ด้านครอบครัว (Family) ตัวชี้วัด ได้แก่ ความสัมพันธ์

ระหว่างคู่สมรส

 5. ด้านฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว (Family finances) ตัวช้ีวัด 

ได้แก่ รายได้เฉลี่ยสุทธิของครอบครัว สถานะทางการเงินของ

ครอบครัว

 6. ด้านที่พักอาศัย (Housing) ตัวชี้วัด ได้แก่ การครอบครอง

ที่พักอาศัย

 7. ด้านการพักผ่อน (Leisure) ตัวชี้วัด ได้แก่ จำานวนวันหยุด

พักผ่อน จำานวนวันลาพักร้อน

 8. ด้านสังคม (Social life) ตัวชี้วัด ได้แก่ จำานวนเพื่อนที่มีการ

พบปะสังสรรค์

 9. ด้านชุมชน (Community) ตัวชี้วัด ได้แก่ ความสัมพันธ์กับ

เพื่อนบ้าน
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 10. ด้านประเทศ (Country) ตัวชี้วัด ได้แก่ ความภูมิใจใน

ประเทศตนเอง และความคิดที่ย้ายถิ่นไปต่างประเทศ

 ผลการสำารวจพบว่า คุณภาพชีวิตของข้าราชการตำ่ากว่าของ 

พนักงานเอกชน โดยข้าราชการรมีระดับรายได้ตำ่ากว่า จำานวนชั่วโมง 

การทำางานมากกว่า รายได้สุทธิของครอบครัวตำา่กว่า และส่วนใหญ่ไม่มี

ที่พักอาศัยเป็นของตนเองโดยยังคงต้องเช่าที่พักอาศัย นอกจากนี้ 

จำานวนวันหยุดมีน้อยกว่าภาคเอกชน ในส่วนการวัดความพึงพอใจในมิติ

ต่างๆ พบว่า ความพึงพอใจของข้าราชการในด้านการทำางาน สุขภาพ 

ครอบครัว ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว ที่พักอาศัย การพักผ่อน และ

สังคมมีระดับตำ่ากว่าพนักงานเอกชน โดยความพึงพอใจต่อปัจจัยสำาคัญ 

ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ เรียงตามลำาดับ ดังนี้

 1. ด้านการทํางาน

 2. ด้านฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว

 3. ด้านสังคม

 4. ด้านประเทศ

 5. ด้านครอบครัว

 6. ด้านการพักผ่อน

 7. ด้านชุมชน

 โดยพบว่า ระดับความพึงพอใจในปัจจัยด้านการเดินทาง ด้านที่พัก

อาศัย และด้านสุขภาพ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติระหว่าง

ข้าราชการและพนักงานเอกชน
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ประเทศญี่ปุ่น 

 การศกึษาคณุภาพชวีติของข้าราชการในประเทศญีปุ่น่ โดย Ali Nas-

ermoaddeli และคณะ ( 2003a ; 2003b ) ได้ทำาการศกึษาในข้าราชการ 

ชาวญี่ปุ่นจำานวน 2,100 คน โดยทำาการติดตามและศึกษาคุณภาพชีวิต

ด้านสุขภาพจิตและสังคมเป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2544  

ถึงปี พ.ศ. 2545 จากการศึกษาติดตามข้อมูลระยะยาวต่อเนื่อง ทำาให้

เหลือผู้เข้าร่วมการศึกษาจำานวน 1,392 คน โดยผู้ศึกษาได้แบ่งระดับ

ข้าราชการไว้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผู้บริหาร 2) กลุ่มผู้ชำานาญการ  

3) กลุม่ผูป้ฏบิตักิาร และ 4) กลุม่ผูท้ำางานฝ่ายสนบัสนนุ เช่น คนขบัรถ 

เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ศึกษายังได้แบ่งช่วงอายุของกลุ่มข้าราชการเป็น  

4 กลุ่มอีกเช่นกัน ได้แก่ 1) กลุ่มอายุตำ่ากว่า 30 ปี  2) กลุ่มอายุ 30- 

39 ปี 3) กลุ่มอายุ 40-49 ปี และ 4) กลุ่มอายุ 49 ปีขึ้นไป 

 วิธีการวัดคุณภาพชีวิต จากการศึกษานี้ ได้ใช้กระบวนการวัด  

3 ชุด ได้แก่

 1. แบบวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก คือฉบับ 

WHOQOL-BREF (WHO/ QOL-26) ซึ่ งประกอบด้วย 

ข้อคำาถามจำานวน 26 ข้อ ประกอบด้วย 4 มิติ ดังน้ี 

  1) สุขภาพกาย 2) สุขภาพจิต 3) ความสัมพันธ์ทางสังคม และ  

4) สภาพแวดล้อม โดยผลจากการวัดจากแบบสอบถามชุดนี้ 

คือ คะแนนที่สูงขึ้น มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อคุณภาพชีวิต

 2. แบบวัดความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ (Sense of Coherence 

(SOC)) (SOC-13) โดย ลักษณะแบบวัดใช้วิธีการให้คะแนน

แบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) 7 ระดับ
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 3. แบบวดัแรงจงูใจในการทาํงาน โดยลกัษณะแบบวดัใชว้ธิกีารให้

คะแนนแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) 4 ระดับ

 สรุปผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ภาวะการ

มีสุขภาพกายที่ดีจะลดลง ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งเป็นผลให้เกิดภาวะ

การเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ ส่วนผู้ที่มีเป้าหมายและเข้าใจว่าตนเองต้องการ

อะไร และมีความรู้สึกว่าตนเองได้ทำางานที่มีคุณค่า จะสามารถจัดการ

กับปัญหาหรือสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้ดี จึงเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคน

อื่น นอกจากนี้ พบว่า สภาพแวดล้อมในการทำางานที่ต่างกันมีผลต่อการ

จดัการตอ่ปญัหาดา้นสขุภาพทีต่า่งกนั และมผีลตอ่ระดบัคณุภาพชวีติเชน่

กนั โดยจากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตา่งๆ พบวา่ ภาระ

งานและสภาพแวดลอ้มในการทำางานมผีลตอ่คณุภาพชวีติ ดงันี ้ภาระงาน

มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบตอ่สขุภาพกาย ขณะทีส่ภาพแวดลอ้มในการทำางาน 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อสุขภาพกาย 

    

ประเทศเดนมาร์ก 

 Ventegodt และคณะ (2003) ได้ทำาการศึกษาคุณภาพชีวิต 

เพื่อพัฒนาการวัดคุณภาพชีวิตให้เป็นแบบวัดคุณภาพชีวิตมาตรฐาน 

โดยทำาการสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตจากการศึกษาทบทวนทฤษฎี

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรวัดต่างๆ จำานวนกว่า 100 ข้อคำาถาม 

และได้สังเคราะห์ออกมาเป็นเครื่องมือวัดจำานวน 8 ข้อคำาถาม ที่มาจาก 

8 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ซึ่งสามารถวัดคุณภาพชีวิตได้อย่าง 

ถูกต้องและเที่ยงตรง ทั้งนี้ Ventegodt และคณะ (2003)ได้ทำาการ 

ศึกษาวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีสมมติฐานของการ

ศึกษา คือ คุณภาพชีวิตที่แย่เป็นผลให้เกิดภาวะการป่วยเป็นโรคต่างๆ 



42

คุณภาพชีวิต การทำางาน
และความสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล

 แนวคิดคุณภาพชีวิตของ Ventegodt และคณะ (2003) ทั้ง  

8 แนวคิด ที่ถูกนำามาสร้างเป็นข้อคำาถาม ได้แก่

 1. สุขภาวะ ได้สร้างข้อคำาถามตามแนวคิดคือ ขณะนี้คุณมีความ

รู้สึกอย่างไร โดยมีข้อเลือกตอบจำานวน 5 ข้อเลือก ตั้งแต่  

รู้สึกดีมาก ไปจนถึง รู้สึกแย่มาก

 2. ความพึงพอใจในชีวิต ข้อคำาถามในข้อนี้ สร้างเช่นเดียวกับ 

ข้อ 1 คือ เป็นการวัดอย่างตรงไปตรงมา ใช้ข้อคำาถามที่ชัดเจน 

คือ ขณะนี้คุณมีความพึงพอใจในชีวิตเป็นอย่างไร 

 3. ความสุข เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่สามารถเข้าใจได้อย่างง่าย 

และสร้างเป็นคำาถามได้อย่างง่าย คือ ขณะนี้ความสุขของคุณ 

เป็นอย่างไร

 4. การเข้าใจชีวิต ได้ใช้ข้อคำาถาม คือ ชีวิตของคุณมีคุณค่า 

มากน้อยอย่างไร 

 5. การสร้างสมดุลภายใน เป็นการประเมินสุขภาพกายและใจ 

เนื่องจากไม่ใช่แค่สุขภาพกายหรือการเจ็บป่วย ที่มีผลต่อ 

สุขภาวะ แต่สุขภาพทางใจหรือทางจิตก็มีผลต่อสุขภาวะเช่น

เดียวกัน 

 6. การตระหนักถึงศักยภาพในการดำารงชีวิต ใช้ข้อคำาถามดังน้ี 

“ปัจจุบันท่านตระหนักถึงความฝัน และความต้องการที่อยู่

ภายในลึกๆ ได้ดีมากน้อยเพียงใด” 

    7.  การเติมเต็มความต้องการ โดยหมายถึงความต้องการที่แท้จริง 

เช่น ความต้องการด้านอาหาร ความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งเป็น

ความต้องการที่มาจากส่วนบุคคล
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 ปัจจัยที่วัดค่าได้/ปัจจัยเชิงภาวะวิสัย (Objective factors) เพื่อ

ต้องการวัดการปฏิบัติตนเมื่อไม่เห็นด้วยกับค่านิยม หรือวัฒนธรรมใน

สังคมชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ คุณภาพชีวิตเชิงภาวะวิสัยเป็นการสะท้อน

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่ ระดับ 

การปรับตัวให้เข้ากับค่านิยมของวัฒนธรรมจะคล้ายกับการมีชีวิต 

ความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being)โดยผู้ศึกษาสันนิษฐานว่า ผู้มีสุขภาพดี  

มักสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมในชุมชนได้อย่างกลมกลืน

     

The Gallup Organization

 The Gallup Organization เป็นบริษัทวิจัยระดับนานาชาติที่ทำางาน

วิจัยในหลายสาขา รวมถึงในสาขาของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้ในการ 

กระตุ้นผลประกอบการขององค์กร โดย The Gallup Organization  

ได้ทำาการสำารวจผลการดำาเนินงานในองค์กรต่างๆ ที่ได้เป็นที่ปรึกษา 

และนำามาพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระดับความผูกพันของ 

พนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) เรียกว่า การสำารวจ Q12 

ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 12 ข้อ ดังนี้

 1. ฉันทราบหรือไม่ว่าที่ทำางานคาดหวังอะไรจากฉัน

 2. ฉันมีวัสดุและอุปกรณ์ที่จำาเป็นต้องใช้ในการทำางานหรือไม่

 3. ในท่ีทำางานฉันมีโอกาสได้ทำาในส่ิงท่ีฉันทำาได้ดีท่ีสุดทุกวันหรือไม่

 4. ในช่วง 7 วัน ที่ผ่านมา ฉันได้รับคำาชมสำาหรับการทำางานดี 

หรือไม่

 5. เจ้านายของฉันหรือใครบางคนในที่ทำางานมีท่าทีใส่ใจต่อฉัน 

ในฐานะคนคนหนึ่งหรือไม่
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 6. มีใครบางคนในที่ทำางานที่สนับสนุนการพัฒนาของฉันหรือไม่

 7. ที่ทำางานเห็นความสำาคัญของความเห็นของฉันหรือไม่

 8. ภารกิจและจุดประสงค์ของบริษัททำาให้ฉันรู้สึกว่างานของฉัน 

มีความสำาคัญหรือไม่

 9. เพื่อนร่วมงานของฉันมุ่งมั่นที่จะทำางานอย่างมีคุณภาพหรือไม่

 10. ฉันมีเพื่อนสนิทในที่ทำางานหรือไม่

 11. ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีใครบางคนในที่ทำางานพูดกับฉัน 

เรื่องความก้าวหน้าของฉันหรือไม่

 12. ในช่วงปีที่ผ่านมา ฉันมีโอกาสได้เรียนรู้และเติบโตในการ 

ทำางานหรือไม่

 แนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือวัด 12 ข้อ ดังกล่าว ได้ศึกษาจาก

ความต้องการของพนักงานในองค์กร 4 ด้านคือ 1) ความจำาเป็นขั้น 

พื้นฐาน 2) การสนับสนุนจากผู้จัดการ 3) การทำางานเป็นทีม และ  

4) ความก้าวหน้า

 ในประเทศไทย ได้มีการใช้ข้อคำาถาม 12 ข้อ ของ The Gallup 

Organization เช่นกัน และในปี พ.ศ.2551 ซึ่งมีการประกาศรางวัล 

Great Workplace Award 2008 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏว่า 

ประเทศไทยมีองค์กรที่ติดอันดับ 20 องค์กรแรกที่ได้รับรางวัลนี้ คือ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย 

ขณะเดียวกัน รูปแบบการทำางานของธนาคารก็เป็นในลักษณะของการ

ทำางานด้านการบริการ เช่นเดียวกับระบบราชการที่มีการทำางานใน

ลักษณะของการบริการประชาชนเช่นเดียวกัน จึงต้องให้ความสำาคัญ 

ต่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  ซึ่งจากการสำารวจโครงการ 

Voice of The Employee (VOE) โดยใช้ข้อคำาถามทั้ง 12 ข้อ พบว่า  
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พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์เกือบ 13,000 คน จาก 15,000 คน  

ให้คะแนนความพึงพอใจในทุกข้อเฉลี่ยที่ 4 คะแนนจากคะแนนเต็ม  

5 คะแนน แสดงให้เห็นว่า พนักงานในองค์กรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร

2.2 ประสบการณ์ในประเทศไทย  

การศึกษาของสำานักงาน ก.พ. (2550) 

  สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำานักงานก.พ., 2550)

ไดพ้ฒันากรอบแนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติการทำางานของขา้ราชการ 

พลเรอืน (Quality of Work-life Framework) ซึง่ประกอบดว้ย 4 มติ ิดงันี ้

 มิติด้านการทํางาน หมายถึง ทางกายภาพ ทางการบริหารงาน

และทางการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียด คือ
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     1) ทางกายภาพ ได้แก่ การมีสถานที่ทำางานที่มีสภาพแวดล้อมดี 

มีความปลอดภัย มีอุปกรณ์การทำางานเหมาะสม 

     2) ทางการบริหารงาน ได้แก่ การมีผู้บริหารที่มีคุณภาพและ 

คุณธรรม มีระบบการบริหารงานที่ดี มีการกระจายภาระงาน

อย่างเหมาะสม มีการทำางานแบบยืดหยุ่น มีข้อบังคับ ค่านิยม 

และวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการทำางาน

     3) ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ มีการบริหารทรัพยากร

บุคคลโดยระบบคุณธรรม มีระบบก้าวหน้าที่ชัดเจน มีการ 

บริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ข้าราชการได้ทำางาน 

ตรงตามความรู้ความสามารถ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ได้รับการยอมรับ มีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี   

 มิติด้านส่วนตัว หมายถึง ข้าราชการมีความสมดุลระหว่างชีวิตกับ

การทำางาน มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีความเครียด มีการ

พัฒนาด้านจิตใจ 

 มิติด้านสังคม หมายถึง ข้าราชการมีความสัมพันธ์ที่ดีทุกระดับ 

มีความผูกพันกับองค์กร มีการสื่อสารภายในองค์กรที่ดี มีกิจกรรม 

ร่วมกันทั้งด้านนันทนาการ กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และการ 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ

 มิติด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนและ

สวัสดิการที่เหมาะสม มีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร รู้จักการบริหาร 

จัดการการเงิน

 นอกจากนี ้ทางสำานกังาน ก.พ. ไดม้อบหมายใหส้มหวงั พธิยิานวุฒัน ์ 

และคณะ (2540) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของ 

ข้าราชการพลเรือนสังกัดราชการส่วนกลางจำานวนตัวอย่างที่ได้จากการ 
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สำารวจ 6,487 คน ทำาการศกึษา 4 องคป์ระกอบของคณุภาพชวีติการทำางาน 

ได้แก่ 1) ด้านลักษณะงาน 2) ด้านความเกี่ยวข้องผูกพันกับงาน 3) ด้าน 

ความพึงพอใจในงาน และ 4) ด้านความก้าวหน้าและผลการปฏิบัติงาน 

ในรอบปทีีผ่า่นมา โดยผลการสำารวจพบวา่ ระดบัคณุภาพชวีติการทำางาน 

ด้านลักษณะงานโดยรวมนั้น งานที่ปฏิบัติมีศักยภาพจูงใจในการทำางาน 

อยู่ในระดับปานกลาง ระดับคุณภาพชีวิตการทำางานด้านความเกี่ยวข้อง 

ผูกพันกับงานโดยรวมอยู่ในระดับมากระดับคุณภาพชีวิตการทำางานด้าน 

ความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความก้าวหน้า

และผลการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมาในด้านการรับรู้ความพึงพอใจ

ในการทำางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางด้านความก้าวหน้าและผล 

การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง และด้านสัมฤทธิผลของงานอยู่ใน

ระดับมาก 

 ทั้งนี้ ในการศึกษาเดียวกันนี้ พบว่า ข้าราชการที่มีคุณภาพชีวิต 

การทำางานที่ดี ได้แก่ ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม และหน่วยงานอิสระ

 ข้าราชการที่มีคุณภาพชีวิตการทำางานในระดับพอใช้ ได้แก่ 

ข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข

 ข้าราชการที่มีคุณภาพชีวิตการทำางานที่ควรปรับปรุง ได้แก่ 

ข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และทบวงมหาวิทยาลัย

 การศึกษาข้างต้น ได้ทำาการทำานายปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยที่มี 

ผลต่อความก้าวหน้าและความสำาเร็จในรอบปีที่ผ่านมา ปัจจัยที่มีผลต่อ
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คุณภาพชีวิตการทำางานโดยรวม ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะงาน ปัจจัยที่ม ี

ผลต่อความเกี่ยวข้องผูกพันกับงาน และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 

ในงาน ทั้งนี้ ในแต่ละสมการที่ทำาการวิเคราะห์ได้กำาหนดตัวแปรอิสระ 

หรือปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อสิ่งที่ศึกษาแตกต่างกันไปในแต่ละปัจจัย 

โดยในการวิ เคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางาน  

ได้กำาหนดตัวแปรทำานายจำานวน 13 ตัวแปรที่นำามาวิเคราะห์ ได้แก่  

1) เพศ 2) อายุ 3) ระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง 4) ตำาแหน่งหน้าที่

ประเภททั่วไป 5) ตำาแหน่งหน้าที่วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

6) ระดับตำาแหน่ง 7) รายได้พิเศษโดยเฉล่ียต่อเดือน 8) ความเพียงพอ 

ของรายได้ในครอบครัว 9) จำานวนบุตร 10) การอุปการะผู้อ่ืน 11) 

การเดินทางโดยรถยนต์ 12) ระยะทางที่ใช้ในการเดินทางไปกลับ และ  

13) เวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางไปกลบั พบวา่ ปจัจยัสำาคญัทีส่ามารถทำานาย 

คณุภาพชวีติการทำางานโดยรวมไดแ้ก ่ระดบัตำาแหนง่ อาย ุ ความเพยีงพอ 

ของรายได้ในครอบครัว จำานวนบุตร การอุปการะผู้อื่น ระยะทางเดินทาง 

ไปกลับ และรายได้พิเศษโดยเฉลี่ยต่อเดือน ส่วนตัวแปรทำานายท่ีเหลือ 

ท่ีมีผลในทางลบ ได้แก่ ตำาแหน่งหน้าท่ีประเภททั่วไป เวลาที่ใช้ในการ 

เดินทางไปกลับ ระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งและเพศ 

 การทำานายปัจจัยที่เหลือได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าและ

ความสำาเร็จในการทำางานในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยตัวแปรทำานาย

ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง 

ระดับตำาแหน่ง รายได้พิเศษโดยเฉลี่ยต่อเดือน ความเพียงพอของ 

รายได้ในครอบครัว การเดินทางโดยรถยนต์ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง 

ไปกลับ ลักษณะงาน ความเกี่ยวข้องผูกพันกับงาน และความพึงพอใจ

ในงาน โดยผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อการทำานาย

ความก้าวหน้าและความสำาเร็จในการทำางานในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ 
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ความพึงพอใจในงาน ระดับตำาแหน่ง ลักษณะงาน ความเกี่ยวข้อง

ผูกพันในงาน สำาหรับตัวแปรอื่น พบว่ามีผลน้อยมากต่อการทำานาย

ความก้าวหน้าและความสำาเร็จในการทำางานในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ 

อายุ ระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง อายุราชการ และเวลาที่ใช้ในการ 

เดินทางไปกลับ

 การทำานายปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะงาน พบว่า ปัจจัยที่ทำาการ

วิเคราะห์การทำานายได้แก่ เพศ ตำาแหน่งหน้าที่วิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำาแหน่ง รายได้ รายได้พิเศษโดยเฉลี่ยต่อเดือน 

ความเพียงพอของรายได้ในครอบครัว จำานวนบุตร อุปการะผู้อื่น ระยะ

ทางในการเดินทางไปกลับ และเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปกลับ โดย 

ตัวแปรที่มีผลในการทำานายที่สำาคัญ คือ ระดับตำาแหน่ง ความเพียงพอ

ของรายได้ภายในครอบครัว จำานวนบุตร เพศ ระยะเวลาที่ใช้ในการเดิน

ทางไปทำางานไปกลับ และรายได้

 การทำานายปัจจัยที่มีผลต่อความเกี่ยวข้องผูกพันกับงาน พบว่า 

ปัจจัยที่นำามาวิเคราะห์ ได้แก่ อายุ อายุราชการ ระยะเวลาที่ดำารง 

ตำาแหน่ง ตำาแหน่งหน้าที่ประเภททั่วไป ตำาแหน่งหน้าที่วิชาชีพเฉพาะ 

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบงาน คู่สมรสรับ

ราชการกรมเดียวกัน รายได้พิเศษโดยเฉลี่ยต่อเดือน การอุปการะผู้อื่น 

การมีบ้านพักเป็นของตนเอง การเดินทางโดยรถยนต์ และเวลาที่ใช้ใน 

การเดินทางไปกลับ โดยผลการทำานายปัจจัยที่มีผลต่อความเกี่ยวข้อง

ผูกพันกับงาน คือ อายุ อายุราชการ การอุปการะผู้อื่น ตำาแหน่งหน้าที่

ประเภททั่วไป ตำาแหน่งหน้าที่ที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ การเดินทางโดย 

รถยนต์ และเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปทำางานไปกลับ 

 การทำานายปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน ได้แก่ เพศ อายุ 
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ระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่ง ตำาแหน่งหน้าที่ประเภททั่วไป ตำาแหน่งหน้าที่

วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ รายได้ รายได้พิเศษโดยเฉลี่ยต่อ

เดือน ความเพียงพอของรายได้ครอบครัว จำานวนบุตร และเวลาที่ใช้

ในการเดินทางไปกลับ โดยผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการทำานาย 

ความพึงพอใจในงาน คือ รายได้ ความเพียงพอของรายได้ภายใน 

ครอบครัว จำานวนบุตร รายได้พิเศษโดยเฉลี่ยต่อเดือน ตำาแหน่งหน้าที่

ประเภททั่วไป ระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน ตำาแหน่งหน้าที่เป็น

วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และเวลาที่ใช้ในการเดินทางไป

ทำางานไปกลับ

    การศึกษาดังกล่าว ยังได้นำาเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตข้าราชการพลเรือน โดยได้นำาเสนอปัจจัยสำาคัญที่มีผลต่อคุณภาพ

ชีวิตการทำางานของข้าราชการจำานวน 12 ปัจจัย ได้แก่ 1) การพัฒนา

ข้าราชการพลเรือนเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการทำางาน 2) ค่าตอบแทน 

3) ผู้บังคับบัญชาและการปกครองบังคับบัญชา 4) ความก้าวหน้า  

5) นโยบายและการบริหารงานของทางราชการ 6) ระบบและโครงสร้าง 

ขององค์กร 7) สวัสดิการ 8) สภาพแวดล้อมในการทำางาน 9) ส่ิงอำานวย 

ความสะดวกและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 10) ความสัมพันธ์อันดี

และความสามัคคีกลมเกลียวในองค์กร และ 11) คุณค่าและความ 

สำาคัญของงานที่ปฏิบัติ นอกจากนี้ได้นำาข้อเสนอแนะในการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตการทำางานของข้าราชการพลเรือนนำามาคำานวณเป็นปัจจัยที่ 

12 โดยทำาการศึกษาปัจจัยเหล่านี้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางาน

ของข้าราชการพลเรือนในแต่ละระดับ ได้แก่ ข้าราชการระดับ 1-6 

ข้าราชการระดับ 7-8 และข้าราชการระดับ 9-11 โดยการให้ข้าราชการ

ให้คะแนนกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของข้าราชการ

พลเรือน 3 อันดับแรก หลังจากนั้น ได้เลือกปัจจัยที่ได้คะแนนมากที่สุด
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จำานวน 5 ปัจจัย มาพิจารณา ได้ปัจจัยท่ีได้รับความสำาคัญต่อข้าราชการ 

ในแต่ละกลุ่มระดับ ดังตาราง 3 อย่างไรก็ตาม จะพบว่า ปัจจัยสำาคัญ 

5 อันดับแรกนั้น ไม่จำาเป็นต้องมี 5 ปัจจัย เนื่องจากบางอันดับมีปัจจัย

ที่ได้จำานวนเท่ากัน เช่น ข้าราชการในกลุ่ม 7-8 ที่มีคะแนนของปัจจัย 

ค่าตอบแทน และปัจจัยผู้บังคับบัญชาเท่ากันในปัจจัยที่สำาคัญอันดับ 2  

เช่นเดียวกันกับปัจจัยสำาคัญอันดับ 5 ของข้าราชการในกลุ่มระดับ 7-8 

ที่พบว่ามีปัจจัยที่มีคะแนนเท่ากันจำานวน 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน

สวัสดิการและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล 

ต่อคุณภาพชีวิตการทำางานโดยรวม ซึ่งไม่นำาตัวแปรในเรื่องของระดับ

ตำาแหน่งที่แตกต่างกันมาพิจารณา จะพบว่า มีจำานวน 5 ปัจจัยที่มีผล 

ต่อคุณภาพชีวิตการทำางาน เรียงตามลำาดับปัจจัยที่ได้คะแนนสูงสุด 

ดังนี้ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน การพัฒนาข้าราชการ สวัสดิการ 

และผู้บังคับบัญชา (รายละเอียด ดังตาราง 3)  

51



52

คุณภาพชีวิต การทำางาน
และความสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล

ตาราง 3 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของข้าราชการ
ระดับตำาแหน่งต่างๆ

1. ความก้าวหน้า
2. ค่าตอบแทน
3. การพฒันาขา้ราชการเพือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพของงาน
4. สวัสดิการ
5. ผู้บังคับบัญชาและการปกครองบังคับบัญชา

1. ความก้าวหน้า
2. ค่าตอบแทน,ผู้บังคับบัญชาและการปกครอง
 บังคับบัญชา (คะแนนเท่ากัน)
3. การพฒันาขา้ราชการเพือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพของงาน
4. ความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีกลมเกลียวในองค์กร
5. สวัสดิการ, สภาพแวดล้อม (คะแนนเท่ากัน)

1. ความก้าวหน้า
2. ความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีกลมเกลียวในองค์กร
3. ผู้บังคับบัญชาและการปกครองบังคับบัญชา,
 การพฒันาขา้ราชการเพือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพของงาน
 (คะแนนเท่ากัน)
4. ค่าตอบแทน
5. สภาพแวดล้อม

1. ความก้าวหน้า
2. ค่าตอบแทน
3. การพฒันาขา้ราชการเพือ่สง่เสรมิประสทิธภิาพของงาน
4. สวัสดิการ
5. ผู้บังคับบัญชาและการปกครองบังคับบัญชา

ข้าราชการในระดับ
ตําแหน่ง

ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน

1-6

7-8

9-11

รวม

ที่มา : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคนอื่นๆ , 2540.
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 นอกจากนี ้กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (2552) 

ได้ทำาการศึกษาเรื่อง โครงการศึกษาปัจจัยความผาสุกในการทำางาน 

โดยเก็บข้อมูลในข้าราชการทุกระดับ รวมถึงลูกจ้างประจำา พนักงาน

ราชการ ลกูจ้างชัว่คราว และลกูจ้างเหมา ทีท่ำางานในสงักดัสำานกังานปลดั

กระทรวงฯ จำานวน 1,903 ตัวอย่าง พบว่า เนื่องจากบทบาทของภาครัฐ

ที่เปลี่ยนไป รวมถึงข้อจำากัดของระบบราชการในปัจจุบันที่ไม่สามารถ 

ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้ ทำาให้ข้าราชการส่วนหนึ่ง 

เกดิความเครยีด มผีลกระทบตามมาคอื การขาดงานผลการปฏบิตังิานตำ่า 

เกิดความผิดพลาดในการทำางาน มีการลาออก และเกิดความขัดแย้ง

ภายในองค์กร นอกจากนี้ จากการศึกษาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์

สมองไหลของข้าราชการ เนื่องจากลักษณะงานหรือการทำางานที่ไม่ได้ 

ใช้ความสามารถ ปัญหาเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ และปัญหาอัตรา 

ผลตอบแทน เป็นต้น ทั้งนี้ การศึกษาข้างต้นกล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตการทำางานได้ประโยชน์อย่างน้อย 3 ด้าน คือ 1) เพิ่มความพึงพอใจ

ในงาน เกิดความผูกพันต่อองค์กรและลดการลาออกน้อยลง 2) เพิ่ม

ผลผลิตหรือผลงานให้สูงขึ้น 3) เพิ่มความมีประสิทธิผลขององค์กร 

ดังนั้น การศึกษาจึงได้กำาหนดมิติที่ใช้ในการวัดความผาสุกในการทำางาน

ของบุคลากรระดับตำาแหน่งต่างๆ 6 มิติ ได้แก่

 1. มิติกายภาพ

 2. มิติการบริหารงาน

 3. มิติการบริหารทรัพยากรบุคคล

 4. มิติส่วนบุคคล

 5. มิติสังคม

 6. มิติเศรษฐกิจ
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 ผลการศึกษา พบว่า ระดับความผาสุกของข้าราชการสังกัด 

สำานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ใน 

ระดับปานกลาง ที่คะแนนเฉลี่ย 3.14 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ข้าราชการระดับตำาแหน่ง 6-7 มีคะแนนเฉลี่ยความผาสุกโดยรวมตำ่า 

ที่สุด คือ 2.97 คะแนน ข้าราชการระดับตำาแหน่ง 8 ขึ้นไป มีคะแนน

เฉลี่ยความผาสุกโดยรวมสูงที่สุด คือ 3.19 คะแนน รายละเอียดปัจจัย

ต่างๆ ที่ถูกนำามาวัดหาความผาสุกในการทำางาน ดังนี้

   มิติกายภาพ

 1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงานเอื้ออำานวยต่อการ

ทำางาน

 2) คุณภาพของอุปกรณ์ เครื่องมือสำาหรับการทำางาน 

 3) สถานท่ีทำางานเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน มีพ้ืนท่ีเพียงพอ 

ต่อการทำางาน

 4) การเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยสำาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

   มิติการบริหารงาน

 1) การมีวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงานโครงสร้าง

สายบังคับบัญชาชัดเจน

 2) ผู้บริหารระดับหน่วยงานสามารถนำาพาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จ

 3) ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถ

 4) ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาให้ความใส่ใจในทุกข์สุข 

 5) งานมีความท้าทาย มีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง

 6) เพื่อนร่วมงานรับรู้ขอบเขตความรับผิดชอบงานของแต่ละบุคคล



55

คุณภาพชีวิต การทำางาน
และความสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

 7) การกระจายภาระงานในหน่วยงานมีความเหมาะสม

 8) การพจิารณาความดคีวามชอบยดึหลกัความรูค้วามสามารถและ

ผลงาน

 9) หน่วยงานยึดแนวทางการร่วมคิด ร่วมทำาและร่วมรับผิดชอบ

   มิติการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1) ความก้าวหน้าในอาชีพมีความชัดเจน

 2) งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ

 3) การพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่

ตำาแหน่งที่สูงขึ้น

 4) การมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสำาเร็จในงาน

 5) การได้รับการชื่นชมและพิจารณาผลงานอย่างเป็นธรรม

   มิติส่วนบุคคล

 1) การแบ่งเวลาในการทำางาน เวลาส่วนตัวและสังคมเป็นไปอย่าง

เหมาะสม

 2) การมีเวลาออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพอย่างเหมาะสม

 3) การทำางานไม่เป็นอุปสรรคต่อการพักผ่อน หรือการทำากิจกรรม

ที่ต้องการ

 4) ความรู้สึกเบื่อหน่ายและเครียดกับงานที่ทำาทุกวันนี้ 

   มิติสังคม

 1) การได้รับคำาแนะนำาและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเมื่อ

เกิดปัญหา



56

คุณภาพชีวิต การทำางาน
และความสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล

 2) ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นบุคลากรของสำานักงานปลัดกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 3) การมีโอกาสสร้างความสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานในระหว่าง 

การทำางาน

   มิติเศรษฐกิจ

 1) เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอกับค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจ 

ปัจจุบัน

 2) เงินเดือนที่ได้รับเพียงพอสำาหรับเงินออมเพื่ออนาคต

 3) ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับ 

ผิดชอบ

 4) ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับหน่วยงาน 

หรือองค์กรอื่น 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการโครงการฯ เกี่ยวกับการสร้างกิจกรรม 

ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความผาสุกในการทำางาน ได้แบ่งการดำาเนินกิจกรรม

เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 1. กลุ่มกิจกรรมที่ควรดำาเนินการเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยที่ 

ตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐานร่วมกัน ในการทำางานด้วยความ

ผาสุกในระบบราชการ ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมในการ

ทำางาน การพัฒนาการทำางาน การดูแลสุขภาพกายและใจ 

และการสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น

 2. กลุ่มกิจกรรมทางเลือก เป็นกิจกรรมที่ขึ้นกับความพร้อมของ

แต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ทุนการศึกษา สวัสดิการและชมรม

ต่างๆ และกิจกรรมเพ่ือความผ่อนคลายและสันทนาการ เป็นต้น
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 3. กลุ่มกิจกรรมท้าทาย เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้ และเทคนิค

เฉพาะด้าน และมีความยากในการดำาเนินการ ได้แก่ การจัด 

สถานรับดูแลเด็กเล็กในสถานที่ทำางาน การให้คำาปรึกษา  

ด้านกฎหมาย รถรับส่ง การประกันชีวิตหมู่ การจัดให้คุณภาพ

ชีวิตเป็นวาระประชุมของส่วนราชการ เป็นต้น

โดยสรุป ตัวชี้วัดที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของข้าราชการ

จากการทบทวนรายงานการศึกษาในส่วนที่สอง พบว่า เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุราชการ เงินเดือน ค่าตอบแทน 

สวัสดิการ ตำาแหน่งหน้าท่ี ลักษณะงาน วัฒนธรรมองค์กร การปกครอง 

บังคับบัญชาที่ดี การมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในการทำางาน  

การได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน ความก้าวหน้า 

การมีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดี และความสัมพันธ์กับเพื่อน 

ร่วมงานที่ดี ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางาน 

     

การวัดความสุขของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 ความสุขถูกนำามาเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตอย่างเลี่ยงไม่ได้  

แม้บริบทของคำาว่า “ความสุข” จะเป็นนามธรรม ลึกซึ้งและยังเป็นที่

ถกเถียงกันถึงวิธีการวัดมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม นิยามและทฤษฎี 

ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตต่างมีคำาว่า “ความสุข” เข้ามาร่วมด้วย ดังนั้น

การวัดความสุขจึงเป็นตัวที่สามารถสะท้อนการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ได้ในระดับหนึ่ง
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 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความหมายความสุขไว ้

คือ สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการ

จัดการปัญหาในการดำาเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้ 

สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป (กรมสุขภาพจิต, 

ม.ป.ป.) ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตได้สร้างคำาถามการวัดความสุขจำานวน  

15 ข้อคำาถาม ซึ่งให้ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 

เป็นการให้ประเมินเหตุการณ์ให้ตรงตามความรู้สึก ซึ่งประกอบด้วย 

ตัวเลือกตอบ 4 ระดับ คือ ไม่เลย เล็กน้อย มาก และมากที่สุด  

หลังจากนั้น คะแนนที่ได้จากการวัดจะถูกนำามาแปลผลตามที่กำาหนดไว้ 

ดังนี้ มีความสุขมากกว่าคนทั่วไป มีความสุขเท่ากับคนทั่วไป และมี 

ความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป นอกจากนี้ สำานักงานสถิติแห่งชาติ  

ได้ดำาเนินการสำารวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต ในปี 

พ.ศ. 2551 โดยใช้แบบวัดความสุขซึ่งให้ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้กำาหนดระดับ

ความสขุของตนเองในปจัจบุนัเปน็ระดบั 0 (ไมม่คีวามสขุเลย) จนถงึระดบั 

10 (สุขมากที่สุด) วิธีการวัดความสุขโดยให้กำาหนดระดับ 0 – 10 นี้  

ไดถ้กูนำาไปใชใ้นโครงการพฒันาดชันชีีว้ดัความอยูด่มีสีขุ ของสถาบนัวจิยั

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2548 โดยใช้

แบบสัมภาษณ์ดังนี้ “ตอนนี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไร” พร้อมทั้ง

ใช้เครื่องมือประกอบคือ สัญลักษณ์ภาพยิ้ม  วิธีการวัดด้วยระดับ 

1 – 10 ยังสอดคล้องกับการใช้วัดความสุขโลกของ World Data Base 

of Happiness
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 แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพสนใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำางานด้วยเช่น

กัน โดยได้นำาแนวคิดของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 

ที่ได้กำาหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้าของมนุษย์ เรียกว่า “ความสุข 8 

ประการ” (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, 2551) ซึ่งได้นำามาพัฒนาเป็น

“องค์กรแห่งความสุข” (Happy Workplace) (แผนงานสุขภาวะ

องค์กรภาคเอกชน, 2552) โดยการให้ความสำาคัญต่อ “คน” และเพิ่ม

คุณค่าของ “คน” ให้เป็น “คนสําคัญ” ดังนั้นจึงเกิดเป็นกระบวนการ

พัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย หรือเรียกว่า “กระบวนการสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในองค์กร” ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวสามารถ

เกิดขึ้นได้ จำาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยนมุมมอง 

ของคนในองค์กร เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ ในการอยู่ร่วมกันและทำางาน 

อย่างมีความสุข เกิดภาวะ “สมดุลของชีวิต” นั่นคือคนทำางานมีทักษะ

การทำางานที่ดี (Work Skill) และมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี (Life Skill) 

ควบคู่กันไป 

 นอกจากนี้ การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำาคัญต่อคนทำางาน 

มีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม มีกระบวนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตการทำางานที่เหมาะกับองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรอยู่ร่วม

กันอย่างมีความสุข และคนทำางานมีความสุขในการทำางาน เรียกว่าเป็น

วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข โดยกระบวนการก่อให้เกิดวัฒนธรรม

องค์กรนั้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

การศึกษาของแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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 1. การมีตัวตน องค์กรต้องทำาให้คนทำางานตระหนักว่า การคิด

การกระทำา การอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร คือ ตัวตนของ

องค์กร 

 2. ความเชื่อมั่น องค์กรต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวตนของ

องค์กรให้แก่คนทำางาน เพื่อให้คนทำางานเกิดความเชื่อมั่นว่า 

สิ่งนี้ดีและเหมาะสมต่อองค์กร โดยผู้นำามีส่วนสำาคัญในการ 

เชื่อมความคิดของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เห็นเป้าหมายเดียวกัน 

เพื่อนำาไปสู่การเติบโตขององค์กร

 3. ความศรัทธา องค์กรที่สามารถผ่าน 2 ขั้นตอนแรกได้ในการ

สร้างวัฒนธรรมองค์กร จะทำาให้คนทำางานทุกคนทราบและ

ตระหนักดีว่า สิ่งที่องค์กรดำาเนินอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับ

องค์กร

 องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะได้รับผลลัพธ์ คือเกิดความสุข 

ความเชื่อใจในการทำางานร่วมกัน (High Trust) เพิ่มคุณค่าของทุน 

มนุษย์ในองค์กร (Human Capital) เกิดการทำางานเป็นทีม (Team-

Flow-Based Organization) มีความคิดที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) 

มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น (Productivity) เป็นที่ยอมรับของสังคม

มากขึ้น (Social Responsibility) รวมทั้งได้รับประโยชน์และกำาไร 

ตามเป้าหมาย (Profit Requirement)  

 จากแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งความสุข ทำาให้เกิดความสุข 8 ประการ 

(Happy 8) ในการจัดสมดุลชีวิตมนุษย์ เพื่อให้เกิดความสมดุลของชีวิต

ในการทำางานและการใช้ชีวิต โดยมองความสุข 3 ส่วน ประกอบกัน คือ 

ความสุขของตัวเราเอง ความสุขของครอบครัว และความสุขขององค์กร

และสังคม โดยความสุขทั้ง 3 ส่วนนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ
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	 องค์ประกอบความสุขของตัวเราเอง ประกอบด้วย

 1. สุขภาพดี (Happy Body) คือ การมีสุขภาพกายและใจที่

  แข็งแรง เกิดจากการรู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข 

 2. นํ้าใจงาม (Happy Heart) คือ การมีนำ้าใจเอื้ออาทรต่อกัน 

  รู้จักการแบ่งปันอย่างเหมาะสม รู้จักบทบาทของแต่ละคน  

  ตัง้แต่ เจ้านาย ลูกน้อง พ่อแม่ และสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต

 3. การผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ การรู้จักผ่อนคลาย 

  ต่อสิ่งต่างๆ ในการดำาเนินชีวิต 

 4. การหาความรู้ (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความ

  รูเ้พือ่พฒันาตนเอง และนำาไปสูก่ารเปน็มอือาชพี เพือ่ใหเ้กดิ 

  ความกา้วหนา้และมัน่คงในการทำางาน และพรอ้มทีจ่ะเปน็คร ู

  เพื่อสอนคนอื่น

 5. คุณธรรม (Happy Soul) คือ การมี หิริ โอตัปปะ หมายถึง

  การละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำาที่ไม่ดีของตนเอง ซึ่ง 

  นับเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  

  ในการทำางานเป็นทีม 

 6. ใช้เงินเป็น (Happy Money) คือ ความสามารถในการจัดการ 

  รายรับและรายจ่ายตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงการรู้จัก 

  การทำาบัญชีครัวเรือน

	 องค์ประกอบความสุขของครอบครัว ประกอบด้วย 

 7. ครอบครวัทีด่ ี(Happy Family) คอื การมคีรอบครวัทีอ่บอุน่

  และมัน่คง เพราะครอบครวัเปน็ภมูคิุม้กนัและเปน็กำาลงัใจทีด่ ี

  ในการที่จะเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคต่างๆ 
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 องค์ประกอบความสุขขององค์กรและสังคม	ประกอบด้วย

 8. สงัคมด ี(Happy Society) คอื การมคีวามรกั ความสามคัค ี

  เอื้อเฟื้อต่อสังคมที่ตนเองทำางานและสังคมที่พักอาศัย 

 แนวคิดดังกล่าว เป็นแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งความสุข ซึ่ง

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พิจารณา

เห็นว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่สำาคัญ และ “ความสุข” คือ สิ่งที่ทุกคน

ปรารถนา ดังนั้น ความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 จึงเป็นแนวคิด 

ที่ต้องการจัดสมดุลของการใช้ชีวิตในโลกส่วนตัว โลกครอบครัว และ 

โลกทางสังคมของคนนั่นเอง
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การศึกษาคุณภาพชีวิตคนทำางานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

 ในปี 2551 ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุน 

ให้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทำาการศึกษา 

คุณภาพชีวิตคนทำางานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ (ช่ืนฤทัย  

กาญจนะจิตรา และคณะ, 2551) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วัด 

คุณภาพชีวิตของคนทำางานและคุณภาพชีวิตการทำางานในสถานประกอบการ 

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ี ได้กำาหนดองค์ประกอบ 

ของคุณภาพชีวิตไว้ 6 องค์ประกอบ ดังนี้

 1. ครอบครัว ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ตัว ได้แก่ ลักษณะการพัก

อาศัยของคนทำางาน การกลับไปเยี่ยมบ้าน และความสัมพันธ์ 

ในครอบครัว

 2. สภาพแวดล้อมและการพักอาศัย ประกอบด้วยตัวชี้วัด 7 ตัว 

ดังนี้ การครอบครองที่อยู่อาศัยของคนทำางาน ค่าใช้จ่ายการ

เช่าที่พัก ปัญหาสภาวะแวดล้อมที่พบบริเวณที่พักอาศัย ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบริเวณที่พักอาศัย ระยะเวลา 

เฉล่ียท่ีใช้ในการเดินทางไปทำางาน ความยากลำาบากในการเดินทาง 

ไปกลับที่ทำางาน และความปลอดภัยในการเดินทางมาทำางาน

 3. คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ประกอบด้วยตัวชี้วัด 

11 ตัว ดังนี้ ความกตัญญู ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมี 

ระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร ความอดทนอดกลั้น ความ

มีสัมมาคารวะ ความซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง ความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น 

การให้ทาน การปฏิบัติศาสนกิจ และการได้รับความสะดวก 

เมื่อติดต่อทางราชการ
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 4. สังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัด 7 ตัว ดังนี้ การรู้จักคนในชุมชน 

ความสัมพันธ์กับคนในชุมชน ความแตกต่างของรูปแบบการใช้ 

ชีวิตในชุมชน สถานะของคนทำางานเมื่อเปรียบเทียบกับคนใน

ชุมชน การจัดกิจกรรมในชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมในชุมชน และการสังสรรค์กับเพื่อน

 5. ชีวิตการทํางาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 14 ตัว ได้แก่ วันทำางาน

จำานวนช่ัวโมงการทำางานต่อวัน การทำางานล่วงเวลา การทำางานกะ 

รายได้ประจำาและรายได้พิเศษจากการทำางานวันหยุด วันลา 

สวัสดิการ การเจรจาต่อรองและการมีส่วนร่วมของคนทำางาน 

สหภาพแรงงาน ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำางาน 

สภาพแวดล้อมในที่ทำางาน หนี้สิน และภาวะการออมเงิน

 6. สุขภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 7 ตัว ได้แก่ สุขภาพกาย 

สุขภาพจิต การรับประทานอาหารมื้อหลัก การออกกำาลัง

กายและการพักผ่อนหย่อนใจ การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่ม 

ที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มชูกำาลัง การมีเพศสัมพันธ์และ

พฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสังคม

 ผลจากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบด้านครอบครัวของคน

ทำางานอยู่ในระดับดี คือ มีการพูดคุยกันด้วยความเข้าใจกันดีกับคนใน 

ครอบครัว พอใจกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว สามารถ

จัดสรรเวลาเพื่อกลับไปเยี่ยมครอบครัวได้ และมีเวลาอยู่ร่วมกันกับ

ครอบครัวอย่างเพียงพอ 

 องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมและการพักอาศัย พบว่า คน 

ทำางานไม่มีความยากลำาบากในการเดินทางมาทำางาน โดยคนทำางาน 

ส่วนใหญ่อาศัยในบ้านเช่าที่อยู่ใกล้ที่ทำางาน ทั้งนี้ สภาพปัญหา ที่พบใน
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บริเวณที่พักอาศัยส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งต้องเผชิญปัญหายุงและแมลง

ในบริเวณที่พักอาศัย 

 องค์ประกอบด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม พบว่า  

คนทำางานมีทัศนคติที่ดีต่อคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมของคน 

ในสังคม 

 องค์ประกอบด้านสังคม พบว่า คนทำางานรู้สึกว่าตนไม่มีความ

แปลกแยกกับคนในชุมชน โดยมีความสัมพันธ์ในระดับดีกับคนในชุมชน

และสังคม อย่างไรก็ตาม พบว่า ประมาณ 2 ใน 5 ของคนทำางาน 

ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 

 องค์ประกอบด้านชีวิตการทำางาน พบว่า มีความแตกต่างของ

ปริมาณงานระหว่างคนทำางานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดย 

คนทำางานในภาคอุตสาหกรรมมีการทำางานล่วงเวลาร้อยละ 80 ขณะที่ 

ในภาคบริการมีการทำางานล่วงเวลาร้อยละ 50 ทั้งนี้ ปัจจัยด้าน 

สวัสดิการเป็นตัวชี้วัดสำาคัญต่อคุณภาพชีวิตการทำางาน ซึ่งคนทำางาน 

ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับจาก

สถานประกอบการ เมื่อพิจารณาปัญหาสภาพแวดล้อมบริเวณ ที่ทำางาน

พบว่า คนทำางานเกือบคร่ึงหน่ึงต้องเผชิญกับปัญหาความร้อน นอกจากน้ี 

1 ใน 3 ของคนทำางานยังต้องพบจำานวนปัญหาในสถานประกอบการที่

ตนเองทำางานถึงมากกว่า 5 อย่างขึ้นไป 

 องค์ประกอบด้านสุขภาพ พบว่า คนทำางานประเมินสุขภาพตนเอง

ว่าอยู่ในระดับท่ีพึงพอใจ โดยมีค่าเฉล่ียความสุขอยู่ท่ีระดับ 6.92 คะแนน 

(จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) โดยสอดคล้องกับความสามารถในการ

จัดการปัญหา หากพบว่า คนทำางานสามารถจัดการกับปัญหาที่เผชิญได้ 

ระดับความสุขจะเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการดูแลสุขภาพกลับพบว่า  
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คนทำางานเลือกที่จะงดอาหารเช้า  ซึ่งเป็นมื้อที่สำาคัญมากกว่าอาหาร 

เย็น นอกจากนี้ ยังไม่ออกกำาลังกายถึงเกือบครึ่งหนึ่ง และเกือบ 1 ใน 

4 ของคนทำางานผู้ชายยังคงสูบบุหรี่เป็นประจำา ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ 

โรคเรื้อรัง

การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ 

 ในปี 2552 สำานักงาน ก.พ. ได้สนับสนุน สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำาเนินการศึกษาวิจัย “โครงการพัฒนา

ระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจและคุณภาพชีวิตข้าราชการ: 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตของข้าราชการ” 

(กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ, มปป.) ผลการศึกษาคุณภาพชีวิต

ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตามเกณฑม์าตรฐาน โดย สถาบนัวจิยัประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลครั้งนี้ พบว่า
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 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพชีวิตของข้าราชการตามตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิต 

ทั้ง 4 มิติ คือ มิติด้านส่วนตัว มิติด้านการทำางาน มิติด้านสังคม และมิติ 

ด้านเศรษฐกิจ สามารถสรุปผลตัวช้ีวัดตามเกณฑ์มาตรฐานดังน้ี

 มิติด้านส่วนตัว พบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดี (พิจารณาจากร้อยละของ

ข้อมูล ที่ส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งจะอยู่ในกลุ่มตามเกณฑ์ไปจนถึงสูง 

กว่าเกณฑ์) โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพตนเองของข้าราชการอายุ 40 ป ี

ขึ้นไป ทั้งชายและหญิงที่คำานึงถึงการป้องกันโรค โดยมีการตรวจสุขภาพ 

ประจำาปีพร้อมทัง้ตรวจวดัระดบันำา้ตาลในเลอืดเพือ่หาการเป็นโรคเบาหวาน 

นอกจากนี้ พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น การสูบบุหรี่ พบว่า 

ข้าราชการเกือบร้อยละ 80 ไม่เคยสูบบุหรี่ ส่วนสุขภาพจิตที่ดีเป็นตัว 

ชี้วัดสำาคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการ ซึ่งจากตัวชี้วัดความ

สามารถในการจดัการปัญหาในชวีติของข้าราชการ พบว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ข้าราชการสามารถจัดการกับปัญหาในชีวิตได้ มีร้อยละ 17.7 อย่างไร

กต็าม พบว่า ข้าราชการถงึร้อยละ 81.3 สามารถจดัการกบัปัญหาในชวีติ

ได้ในระดับที่มากถึงมากที่สุด (หมายถึงระดับที่สูงกว่าเกณฑ์)

 อย่างไรก็ตาม ยังปรากฏส่วนที่น ่าเป ็นห่วงต่อคุณภาพชีวิต 

ข้าราชการในมิติส่วนตัวบ้าง คือ การไม่ตรวจสุขภาพประจำาปีและการ 

ไม่ออกกำาลังกายของข้าราชการ ที่ยังพบถึงร้อยละ 25.1 และ 30.3 

ตามลำาดับ แม้ว่าข้าราชการจะมีสวัสดิการที่สามารถตรวจสุขภาพประจำา

ปีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ตาม สำาหรับพฤติกรรมด้านการออกกำาลังกาย 

นั้น องค์กรภาครัฐหลายแห่งมีการสนับสนุนด้านการออกกำาลังกาย 

เช่น การจัดห้องออกกำาลังกาย สนามกีฬา เป็นต้น เพื่อให้ข้าราชการ

สามารถใช้เวลาว่างออกกำาลังกายได้ ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐ 

ช่วยแก้ไขให้แล้ว แต่ขึ้นอยู่กับตัวข้าราชการในการให้ความสำาคัญต่อ

สุขภาพของตน นอกจากนี้ ตัวชี้วัดการบริหารเวลาระหว่างชีวิตและการ
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ทำางาน กับตัวชี้วัดการมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ พบว่า ข้าราชการ 

ที่มีคุณภาพชีวิตใน 2 ตัวชี้วัดนี้ตำ่ากว่าเกณฑ์ถึงร้อยละ 24.8 และ 

21.9 ตามลำาดับ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกัน อันอาจมาจากความไม ่

สามารถบริหารจัดการเวลาระหว่างชีวิตทำางานและชีวิตส่วนตัวได้ดี 

ทำาให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำาวันด้านอื่นๆ เช่น การพักผ่อน 

เป็นต้น  

 มิติด ้านการทํางาน เป็นมิติสำาคัญที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ข้าราชการไปสู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยพบว่า ในภาพรวมของมิติด้านการ

ทำางานอยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทุกตัวชี้วัดจะมีข้าราชการ

มากกว่าครึง่หนึง่อยูใ่นระดบัเดยีวกบัเกณฑ์มาตรฐาน หรอืสงูกว่าเกณฑ์ 

มาตรฐาน แต่พบว่า มีบางตัวชี้วัดที่มีข้าราชการตกอยู่ในระดับตำ่ากว่า

เกณฑ์ในสัดส่วนที่ควรให้ความสนใจ ได้แก่ การเลื่อนตำาแหน่งอย่าง

ยุติธรรม การให้รางวัล ยกย่องและพิจารณาความดีอย่างยุติธรรม การมี

เส้นทางก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หน่วยงานมีการบริหารคนด้วย 

ความเป็นธรรม การได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิที่ตนพึงมีพึงได้ 

อย่างเสร ีและหน่วยงานมวีฒันธรรมการทำางานร่วมกนัอย่างอบอุน่ โดยที่

ตัวชี้วัดเหล่านี้อยู ่ในระดับตำ่ากว่าเกณฑ์ประมาณร้อยละ 20 ของ

ข้าราชการที่ตอบแบบสอบถาม 
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 สำาหรับตัวชี้วัดภาระงานและอัตรากำาลังคนที่เพียงพอนั้น ยังคงเป็น

ปัญหาสำาหรับข้าราชการ พบว่า เกณฑ์มาตรฐานที่ได้มีค่าอยู่ที่ประมาณ

ร้อยละ 40-45 เท่านัน้ โดยข้าราชการถงึร้อยละ 48.4 มปัีญหาด้านภาระ

งาน และร้อยละ 35.6 เห็นว่าหน่วยงานมีอัตรากำาลังไม่เพียงพอต่อ

ปริมาณงาน ซึ่งตัวชี้วัด 2 ตัวนี้มีค่าร้อยละในระดับตำ่ากว่าเกณฑ์  

สูงมากที่สุดเป็นอันดับ 1 และ 2 ของมิติการทำางาน

 มิติด้านสังคม ส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสังคมการ 

ทำางาน เนื่องจากชีวิตการทำางาน มีบทบาทสำาคัญต่อการกำาหนด 

คุณภาพชีวิต ดังนั้น ในมิติสังคมจึงเป็นการเน้นถึงความสัมพันธ์ของ 

คนในหน่วยงาน ความผูกพันกับงาน และการสื่อสารภายในหน่วยงาน 

โดยเกณฑ์มาตรฐานของตัวชี้วัดในมิติสังคมของข้าราชการมีค่าอยู ่

ระหว่างร้อยละ 21-45 ซึ่งในส่วนที่อยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์พบเป็น 

สัดส่วนที่สูงกว่าระดับตำ่ากว่าเกณฑ์หลายเท่า นั่นคือ ความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลของข้าราชการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีเพียงตัวชี้วัดการ 

เข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ทำางาน ชุมชน และสังคมที่พักอาศัยเท่านั้นที่

พบเพียงร้อยละ 20.2 ที่อยู่ในระดับตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

 มิติด้านเศรษฐกิจ พบว่า มีตัวชี้วัดที่ตำ่ากว่าเกณฑ์ 2 ตัว ได้แก่ 

ความเพียงพอของค่าตอบแทนในการดำารงชีวิต และการไม่มีหนี้สิน 

ที่ต้องผ่อนชำาระ โดยพบว่า มีข้าราชการถึงร้อยละ 62.8 และ 84.7 

ตามลำาดับ ที่อยู่ในระดับตำ่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำารวจ 

ของสำานักงานสถิติแห่งชาติและผลจากการสนทนากลุ่มที่พบว่าภาวะ 

ด้านเศรษฐกจิทีเ่ป็นปัญหาในกลุม่ข้าราชการโดยส่วนใหญ่คอืภาระหนีส้นิ

และค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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 ในภาพรวม จึงอาจสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตข้าราชการส่วนใหญ ่

อยู่ในระดับมาตรฐาน และที่สูงกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ แต่พบว่ายังมี 

ตัวชี้วัดบางตัวที่ตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตที่ดีของข้าราชการ ตัวชี้วัดเหล่านี้ ได้แก่ การไม่ตรวจ 

สุขภาพประจำาปี การไม่ออกกำาลังกาย การไม่สามารถบริหารเวลา 

ระหว่างชีวิตและการทำางานได้ในระดับที่ดี การมีเวลาพักผ่อนที่ไม่ 

เพียงพอ ภาระงานที่มาก หน่วยงานมีอัตรากำาลังคนไม่เพียงพอต่อ 

ปริมาณงาน ค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอในการดำารงชีวิตและการมีหนี้สิน

ของข้าราชการ







3.1 พัฒนาการของ HAPPINOMETER 

 HAPPINOMETER เปน็แนวคดิการวดัความสขุระดบับคุคลทีต่อ่ยอด

จาก แบบสำารวจความสขุดว้ยตนเอง (Self Assessment: SAS) ซ่ึง แบบสำารวจน้ี  

พฒันาจากเครือ่งมอืวดั “คณุภาพชวีติคนทาํงาน” ทีส่รา้งขึน้โดย “โครงการ

วิจัยคุณภาพชีวิตคนทํางานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

และภาคบริการ” ปี 2551 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก แผนงานสุขภาวะ

องค์กรภาคเอกชน (Happy Workplace) สำานักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ“โครงการพัฒนาระบบเงินเดือน

คา่ตอบแทนสิง่จงูใจและคณุภาพชวีติขา้ราชการ: การศกึษาเพือ่พฒันา 

เกณฑม์าตรฐานตวัชีว้ดัคณุภาพชวีติของขา้ราชการ” ป ี2552 ทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนนุจาก สำานกังาน ก.พ.ทัง้ 2 โครงการ ดำาเนนิการโดย สถาบนัวจิยั 

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

 HAPPINOMETER ประกอบด้วย ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตคนทำางานที่

พัฒนาจากวิถีชีวิตของคนทำางานในสถานประกอบภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคบรกิาร ตลอดจน คนทำางานในภาครฐับาล ดงันัน้ ตวัชีว้ดัทัง้หมดจงึเปน็

ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทำางานทั้ง

ในสถานประกอบการทัง้สองภาค และภาครฐับาลมากทีส่ดุ รวมทัง้มคีวาม 

เหมาะสมอย่างยิ่งในการนำามาใช้เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความ

สุขของคนทำางาน
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 การพัฒนาตัวชี้วัดความสุข HAPPINOMETER เป็นการศึกษาที่  

 1) มีความตรงตามเนื้อหา จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

และประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านคุณภาพชีวิต ความสุข สุขภาพ

จิต เพื่อพิจารณาความตรงตามเนื้อหาที่ต้องการประเมิน จำานวน 9 ครั้ง 

 2) มคีวามตรงตามโครงสรา้ง จากการวเิคราะหด์ว้ยหลกัการวเิคราะห์

ปัจจัย (factor analysis) (ยกเว้นข้อคำาถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิลงความเห็น 

ว่าจำาเป็นต้องมีข้อนี้ จึงไม่คำานึงถึง ค่า factor loading)

 3) มีความน่าเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (reliability) โดยพิจารณาจาก 

เกณฑค์า่ Cronbach’s alpha coefficient ซึง่จำาแนกตามองคป์ระกอบหลกั

 HAPPINOMETER จึงเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุข 

ที่น่าเชื่อถือ ที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎีที่  

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือวัดความสุข (HAPPINOMETER) 

ตลอดจน ผ่านการวิเคราะห์จากกระบวนการวิจัย ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับคุณภาพชีวิต และความสุขของคนทำางานทั้งคนทำางานในภาครัฐบาล 

และภาคเอกชนที่เป็นภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคบริการ

     

3.2 ข้อตกลงเบื้องต้นของ HAPPINOMETER    

 HAPPINOMETER เป็นเครื่องมือวัดระดับความสุขของคนทำางานที่ 

สนับสนุนแนวคิดองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ (Happy 8) ที่ได ้

กำาหนดตัวชี้วัดความสุข 8 ประการไว้ ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body) 

นำ้าใจงาม (Happy Heart) การผ่อนคลาย (Happy Relax) การ 

หาความรู ้ (Happy Brain) คุณธรรม (Happy Soul) ใช้เงินเป็น 

(Happy Money) ครอบครวัทีด่ ี(Happy Family) สงัคมด ี(Happy Society)  
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 HAPPINOMETER มีตัวชี้วัดความสุขของคนทำางานทั้งหมด 

56 ตัวชี้วัด โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับความสุข 8 ประการ หรือ

ความสุขใน 8 มิติ ซึ่งเมื่อรวมกับมิติด้านการงานดีที่เพิ่มขึ้นมาทำาให ้

กลายเป็น Happy 8 Plus HAPPINOMETER พัฒนาขึ้นเพื่อให้องค์กร

หรือหน่วยงานทั้งหมดที่ดำาเนินตามแนวคิดของความสุข 8 ประการ 

ได้มีเครื่องมือที่สามารถวัด ติดตาม และประเมนิผลความสขุคนในองค์กร

ได้อย่างต่อเนือ่ง เป็นระบบน่าเชือ่ถอื และสามารถนำาผลการวัด ติดตาม 

และประเมินผล ไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ข้อตกลงเบือ้งต้นของการใช้เครือ่งมอื HAPPINOMETER มดีงัต่อไปนี้ 

 1) ความสุขของบุคคลเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพียงแต่ 

  มากหรือน้อย ช้าหรือเร็ว HAPPINOMETER สามารถวัดได ้

  เป็นความสุขระยะสั้น โดยจะมีการวัดเป็นรายไตรมาส

 2) เป็นเครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล โดยมุ่งไปที่คนทำางาน

แต่ละคน แต่สามารถให้ภาพรวมสถานการณ์ความสุขของ 

คนทำางานในระดับองค์กรได้

 3) เป็นเครื่องมือซึ่งใช้ประเมินประสบการณ์ด้านอารมณ์ และ 

ระดับความชื่นชอบชีวิตโดยรวมของบุคคล ทั้งทางบวกและลบ 

 4) เป็นเครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล ซึ่งประเมิน จาก 

องค์ประกอบคุณภาพชีวิตและความสุข 9 มิติ 56 ตัวชี้วัด 

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไข ต่อไปนี้

 ก) ผู้ตอบ ตอบตามความรู้สึกที่ใกล้เคียงความรู้สึกของ

ตนเองมากที่สุด

 ข) ผู้ตอบ ให้ความหมายของแต่ละตัวชี้วัดด้วยความรู้สึก 

หรือประสบการณ์ของตนเอง 
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 ค) ผู้ตอบ มีความซื่อสัตย์ ในการตอบทั้ งข้อมูลเชิง 

ประจักษ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ที่ปรากฏเป็น

คำาถามใน HAPPINOMETER

 ง) ผู้ตอบ ตอบให้เสร็จในเวลาที่กำาหนด 

3.3 องค์ประกอบของ HAPPINOMETER 

 เครื่องมือ HAPPINOMETER ประกอบด้วยข้อคำาถาม 10 ตอน 

ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป รวม 8 คำาถาม มิติความสุข 9 มิติ รวมทั้งหมด 

56 ตัวชี้วัด และระดับความสุขมวลรวม 1 คำาถาม สำาหรับตัวชี้วัดทั้ง 

56 ตัวชี้วัด นำามาทำาให้เป็นข้อคำาถาม ในแต่ละมิติ ทั้ง 9 มิติ รวม  

56 ข้อคำาถาม มีรายละเอียด ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นข้อคำาถามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ มี 8 ข้อคำาถาม 

ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด สถานภาพสมรส จำานวนบุตร 

ลักษณะงาน สภาพการจ้างงาน ระยะเวลาที่ทำางานในองค์กรหรือ 

หน่วยงานในปัจจุบัน 

 ตอนที่ 2 – 10 เป็นข้อคำาถามของ มิติคุณภาพชีวิตและความสุข

ของคนทำางาน ดังนี้

 ตอนที่ 2 มิติที่ 1 สุขภาพดี (Happy Body) หมายถึง การที่

บุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรมการบริโภคที่

ปลอดภัย มีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง 

 มตินิี ้ม ี6 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก ่คา่ BMI และ เสน้รอบเอว การรบัประทาน

อาหารเช้า การออกกำาลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ความ 

พึงพอใจกับสุขภาพกาย 
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 ตอนที่ 3 มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) หมายถึง การที่

บุคคลสามารถบริหารเวลาในแต่ละวันเพื่อการพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ 

พอใจกับการบริหารจัดการปัญหาของตนเอง และทำาชีวิตให้ง่าย สบายๆ

 มิตินี้ มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเพียงพอที่ได้รับในการพักผ่อน

การทำากิจกรรมที่ เป็นการพักผ่อนหย่อนใจในรอบสัปดาห์ การมี

ความเครียดโดยรวม การมีชีวิตที่เป็นไปตามที่คาดหวังโดยรวม ความ

สามารถในการจัดการปัญหาโดยรวม

 ตอนที่ 4 มิติที่ 3 น้ําใจดี (Happy Heart) หมายถึง การที่

บคุคลมจีติสาธารณะ มสีว่นรว่มในการสรา้งประโยชนใ์หก้บัสว่นรวม และ

มีเมตตากับคนรอบข้าง 

 มิตินี้ มี 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเอื้ออาทรหรือห่วงใยต่อคน

รอบข้าง การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง การให้ความสำาคัญกับ 

การทำางานเป็นทีม ความสัมพันธ์ในที่ทำางานเหมือนพี่เหมือนน้อง 

การสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่าง 

การทำางานระหว่างกัน ความเต็มใจและยินดีในการทำาประโยชน์ 

เพื่อส่วนรวม การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การทำา

กิจกรรมที่สามารถทำาได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม

 ตอนท่ี 5 มิติท่ี 4 จิตวิญญาณดี (Happy Soul) หมายถึง การท่ี 

บคุคลมคีวามตระหนกัถงึคณุธรรม และศลีธรรม รูแ้พรู้ช้นะ รูจ้กัให ้และ

มีความกตัญญูรู้คุณ 

 มิตินี้ มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 

การให้ทาน การปฏิบัติกิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ การยกโทษและ

ให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้สำานึกผิด การยอมรับและขอโทษในความผิด 

ที่ทำาหรือมีส่วนรับผิดชอบ การตอบแทนหรือช่วยเหลือผู้มีพระคุณ 
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 ตอนที่ 6 มิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) หมายถึง การ

ที่บุคคลมีความรู้สึกผูกพัน เชื่อใจ มั่นใจ และอุ่นใจกับบุคคลในครอบครัว 

ของตนเอง 

 มิติน้ี มี 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ การมีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเพียงพอ 

การทำากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว การมีความสุขกับครอบครัว

 ตอนที่ 7 มิติที่ 6 สังคมดี (Happy Society) หมายถึง การที่

บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน ไม่ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เอา

เปรียบผู้คนรอบข้าง ไม่ทำาให้สังคมเสื่อมถอย 

 มิตินี้ มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ เพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา 

การปฏิบัตตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสังคม ความรู้สึกปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อมีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจากคน 

ในชุมชน ความรู้สึกว่าสังคมไทยทุกวันนี้มีความสงบสุข การใช้ชีวิตใน

สังคมอย่างมีความสุข

 ตอนที่ 8 มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) หมายถึง การที่บุคคล

มีความตื่นตัว กระตือรือล้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อปรับตัวให้

เท่าทันและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดง 

ความทันสมัยอยู่เสมอ

 มิตินี้ มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การแสวงหาความรู้ใหม่ ความสนใจที่

พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต โอกาสที่จะได้รับในการอบรม 

ศึกษาต่อ ดูงาน 

 ตอนที่ 9 มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money) หมายถึง

การที่บุคคลมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถและพึงพอใจใน 

การบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน 
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 มิตินี้ มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ภาระในการผ่อนชำาระหนี้สินต่างๆ 

การผ่อนชำาระหนี้สินตามกำาหนดเวลา การมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน 

ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน 

 ตอนที่ 10 มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-life) หมายถึง

การที่บุคคลมีความสบายใจในที่ทำางาน มีความรัก ความผูกพัน และ

ความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพรายได้ และมีความ 

พึงพอใจกับความก้าวหน้าของตนเองในองค์กร 

 มิตินี้ มี 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีความสุขกับสภาพแวดล้อม

โดยรวมขององค์กร การได้รับความดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร 

ความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ การได้รับการปฏิบัติอย่าง 

ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติ หรือระเบียบต่างๆ การ 

ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง ปรับขึ้นค่าจ้างด้วยความ 

เหมาะสม การมีอาชีพที่มั่นคง การได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากับความ 

เสี่ยงอันอาจเกิดจากการทำางาน การมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดการ

ศึกษาและกลับมาพัฒนาหน่วยงาน หรือองค์กร ความสามารถในการ

แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน หรือ

นายจ้าง การได้รับค่าตอบแทนถูกต้องและตรงตามเวลา การทำางาน 

อย่างมีความสุข การมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นบุคลากรขององค์กร และ

การมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กร
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3.4 รูปแบบการเข้าถึง HAPPINOMETER 

 เครื่องมือ HAPPINOMETER สามารถเข้าถึงได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

 รูปแบบที่ 1 เรียกว่า Paper-based 

 เป็นการเข้าใช้โดยกรอกลงในตัวเล่มเครื่องมือ ที่เป็นแบบสอบถาม

ด้วยตนเอง ซึ่งมีให้เลือกตอบทั้งแบบฉบับเต็ม มีคำาถามทั้งหมด  

10 ตอน รวม 56 คำาถาม และแบบฉบับสั้น มีคำาถามรวมทั้งหมด  

20 ข้อคำาถาม

 รูปแบบที่ 2 เรียกว่า Online-based 

 เป็นการตอบคำาถามทั้งหมด บนโปรแกรม SOFTWARE ได้ที่ 

www.happinometer.com และสามารถเลือกตอบได้ทั้ง ฉบับเต็ม และ

ฉบับสั้น

 รูปแบบที่ 3 เรียกว่า Mobile App-based 

 เป็นการตอบคำาถามทั้งหมด ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

ทั้งระบบ Andriod และ IOS (Iphone, Ipad และ Ipod) และสามารถ

เลือกใช้ได้ทั้งฉบับเต็มและฉบับสั้น

3.5 ค่าคะแนนระดับความสุขและความหมาย

 คุณประโยชน์ของ HAPPINOMETER คือ เป็นเครื่องมือวัดความ 

สุขคนทำางานในองค์กรที่สามารถนำาผลที่ได้ไปพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตของบุคคลได้ทันที องค์กร สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสำารวจ 

ติดตาม ประเมินผล คุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรในองค์กร 

ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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 HAPPINOMETER ได้พัฒนาโปรแกรมวัดความสุขสำาเร็จรูป 
(โปรแกรม Excel) ซ่ึงโปรแกรมน้ี สามารถใช้วัดค่าคะแนนเฉล่ียความสุข 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 ค่ าคะแนนเฉลี่ ยระดับความสุขจากการวัด โดยเครื่ อ งมือ 
HAPPINOMETER สามารถตีความและให้ความหมาย ได้ดังต่อไปนี้ 

Very Unhappy = คะแนน 0.00 – 24.99 

 หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่าอยู่ในขั้นตำ่ากว่า 
เป้าหมายมากทีส่ดุ เป็นสญัญาณระบใุห้ผูบ้รหิารต้องให้การพฒันาสนบัสนนุ 
Happy 8 Plus ทันที

Unhappy = คะแนน 25.00 – 49.99

 หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่าอยู่ในขั้นตำ่ากว่า 
เป้าหมาย เป็นสัญญาณระบุให้ผู้บริหารต้องให้การพัฒนาสนับสนุน Happy 
8 Plus อย่างจริงจัง

Happy = คะแนน 50.00 – 74.99 

 หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่าอยู่ในขั้น ตาม 
เป้าหมาย เป็นสัญญาณว่า ผู้บริหารควรให้การพัฒนาสนับสนุน Happy 8 

Plus ต่อไป

Very Happy = คะแนน 75.00 – 100

 หมายถึง ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ได้ว่าอยู่ ในขั้น  
เกินเป้าหมาย เป็นสัญญาณว่า ผู้บริหารควรให้การพัฒนาสนับสนุน 

Happy 8 Plus ต่อไปและยกย่องเป็นแบบอย่าง
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