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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความสุขของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

2) ศกึษาผลกระทบของปจจัยดานศาสนา ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสุขภาพ ปจจัยดานงาน 

และปจจัยดานสังคมตอความสุข 3) ศึกษาบทบาทของความเชื่อในศาสนาในการเปนตัวแปร

กํากับ (Moderator) ระหวางปจจัยดานงานกับความสุขของผูประกอบวิชาชีพบัญชี กลุมตัวอยางที่

ใชศึกษาคือผูประกอบวิชาชีพบัญชีโดยใชวิธีการสุมแบบโควตา จํานวน 382 คน จากตาราง

สําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความเช่ือม่ัน .05 โดยใชแบบสอบถามที่ไดรับการทดสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นที่มีคาดัชนีความสอดคลอง มากกวา 0.50 และมี 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ .943 วิเคราะหผลดวยสถิติเชิงพรรณนา โดยการหา

คาเฉลี่ยและคารอยละ เพื่ออธิบายระดับปจจัยตาง ๆ และใชสถิติเชิงอนุมาน โดยการวิเคราะห

การถดถอยแบบลาํดับช้ันเพื่อวิเคราะหผลกระทบของปจจัยความสุข และใชทดสอบบทบาท 

ตัวแปรกํากับ ของความเช่ือในศาสนาระหวางปจจัยดานงานกับความสุข 

ผลการวจัิยพบวา 1) ผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีคาเฉลี่ยระดับความสุข 7.149 (จากมาตรวัด 

0-10) 2) ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสุขภาพ ปจจัยดานงาน ปจจัยความเชื่อในศาสนา 

(p < .01) และปจจัยดานสังคมสงผลกระทบตอความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) 

ปจจัยดานงานเปนปจจัยที่มีผลกระทบตอความสุขมากที่สุด โดยปจจัยทั้งหาสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของความสุขไดรอยละ 34.10 และ 3) ความเชื่อในศาสนาแสดงบทบาทการเปน

ตัวแปรกํากับ ทางลบระหวางปจจัยดานงานกับความสุขของผูประกอบวิชาชีพบัญชี น่ันคือ 

ลดผลกระทบระหวางปจจัยดานงานกับความสุขของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

คําสําคัญ: ความสุข ศาสนา ผูประกอบวชิาชีพบัญชี 
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Abstract 

The purposes of this research study were 1) to investigate the level of happiness of 

accounting professionals, 2) to find the effects of religion, family, health, work and society on 

happiness and 3) to discover the role of religion beliefs as a moderator affecting between 

work and happiness of accounting professionals. The sample size of the subjects was 382 

accounting professionals selected by means of Quota sampling technique from a population. 

Based on Krejicie and Morgan’s Sample Size Table, the number of subjects is regarded as a 

sufficient size when alpha is .05. A set of questionnaires with an IOC index of each question 

higher than .50 and its reliability of .934 was used for collecting data for the study. The data 

were then analyzed by means of Descriptive Statistics, e.g. means and S.Ds to explain the 

effects of factors, and Inferential Statistics, e.g. Hieratical Regression Analysis to analyze the 

effects of various factors on happiness and to test the moderator roles of religion beliefs 

between work and happiness. 

The findings were as follows: Firstly, on average, the mean of the happiness level 

of the accounting professionals was 7.149 (0 - 10 Scale) which was considered somewhat 

high. Secondly, family, health, work, and religion beliefs had significant effects on happiness 

(p = .01) and also society had such effects (p = .05). Out of all, work had the highest effects 

on happiness and it could account the variance of happiness of the accounting professionals 

for 34.1 percent (r
2 = .341). Finally, it was found that religion beliefs played a significant 

negative moderator role between the relationship of work and happiness of the accounting 

professionals. This implies that religion beliefs can decrease the effects between working 

factor and their happiness. 

Keywords: Happiness, Religion, Accounting professionals 
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บทนํา 

เมื่อพิจารณาสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิต มนุษยโดยสวนใหญมักจะนึกถึงความสุขเปนสิ่งแรก 

ประเทศไทยเปนหนึ่งประเทศที่มีนโยบายในการสรางความสุขใหคนในชาติอยางตอเนื่องในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มักจะกลาวถึงประเด็นการสรางความสุขใหแกคนในชาติเสมอ 

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 นําเสนอแนวคิดที่วา 

สังคมไทยจะมุงไปสูการเปนสังคมที่อยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม 

และคนในสังคมมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง โดยการมุงเนนพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคม 

ที่มีคุณภาพ โดยเริ่มสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัวจนถึงระดับชุมชนเพื่อมุงสู 

การเปนสังคมที่มีคุณภาพซึ่งเปาหมายหลักขอหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ 

การที่คนในสังคมอยูเย็นเปนสุขและประเทศไทยมีความสงบสุข (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต,ิ 2554) 

หลายปที่ผานมาการพัฒนาทางสังคมเนนไปที่การพัฒนาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ 

แตจริง ๆ แลวเปาหมายสูงสุดในชีวิตของมนุษยคือการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ดังนั้น นโยบาย

สาธารณะจําเปนที่ตองปรับเปลี่ยนไปสูการเพิ่มความสุขแกประชาชน โดยการพัฒนาทางสังคม

ควรเนนไปที่การเพิ่มความสุขของประชาชนในสังคมมากกวาการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 

เนื่องจากความสุขของมนุษยเกิดจากปจจัยตาง ๆ มากกวาแคปจจัยทางเศรษฐกิจ ในชวงหลาย

สิบปที่ผานมา ความสําเร็จและการพัฒนาของแตละประเทศถูกวัดจากอัตราการเจริญเติบโต  

ทางเศรษฐกิจหรือตัวช้ีวัดที่เปนตัวเงิน แตสิ่งเหลานี้กลับเพิ่มปญหามากมาย ไมวาจะเปนการเพิ่มขึ้น

ของความไมเทาเทียมทางสังคม สิ่งแวดลอม ถูกทําลาย ปญหาทางสังคม อาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้น 

การเพิ่มขึ้นของผูมีอาการทางจิต สิ่งเหลานี้ลวนเปนผลพวงมา จากการพัฒนาทางสังคมที่เนน

การเตบิโตทางเศรษฐกจิมากเกนิไป จงึเกดิการรเิริ่มแนวคดิการวัดความสุขดวยดัชนีช้ีวัดความสุข

มวลรวมประชาชาติ ทําใหนําไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift) ในการวัดการพัฒนา

และการเติบโตทางสังคม จากเดิมวัดดวยผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic 

Product: GDP) ไปสูการวัดดวยแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) 

ความสุขเปนสิ่งที่เกดิจากทัง้ปจจัยภายในและภายนอก ปจจัยภายนอกมาจากการไดรับ

การตอบสนองปจจัยสําคัญของชีวิต จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความสุขคนไทยระหวาง พ.ศ. 2552 - 

2557 ของกัลยาณ ีเสนาสุ (2559) พบวา ความพึงพอใจในสุขภาพ (จิต) ความพึงพอใจในครอบครัว 

ความพึงพอใจในชุมชน และความพึงพอใจในงาน สงผลกระทบตอระดับความสุข โดย ความพึงพอใจ 

ในสุขภาพ (จิต) สงผลกระทบตอความสุขมากที่สุด สอดคลองกับการศกึษาความสุขของขาราชการ

ตํารวจช้ันประทวนในตํารวจภูธรภาค 1 ที่พบปจจัยดานศาสนามีผลกระทบตอกับความสุขมากที่สุด 
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รองลงมา ไดแก ปจจัยดานสุขภาพ ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานการงาน 

และปจจัยดานการเห็นคุณคาในตนเอง ตามลําดับ (บุญทัน พันธจันทร, 2555) 

สวนปจจัยภายในที่มีบทบาทตอความสุข ไดแก ศาสนา เนื่องจากศาสนามีบทบาท

สําคัญในการเปนที่ยดึเหนี่ยวจติใจ เปนสิ่งที่สงเสรมิใหคนมคีวามม่ันใจในความสามารถของตนเอง 

มีขวัญกําลังใจ สามารถยืนหยัดตอสูกับสิ่งตาง ๆ โดยเฉพาะเมื่อมีวิกฤติในชีวิต ศาสนาจะมีบทบาท

สําคัญอยางมาก (สุภางค จันทวานิช, 2551) ซึ่งเมื่อคนมีความเชื่อทางศาสนาจะทําใหมีปญญา 

ในการพิจารณาโลกใหเปนปจจุบันขณะและตามความจริง สงผลใหลดการพึ่งพิงปจจัยความสุขตาง ๆ 

ในทางพุทธศาสนาเปรยีบปจจัยเหลานี้ไดกับกเิลส 

เมื่อกลาวถึงวิชาชีพที่โดดเดนเมื่อประชาคมอาเซียนเปดขึ้นคงตองกลาวถึงวิชาชีพบัญชี 

งานบัญชีเปนงานที่ตองมีความรูเฉพาะทางและตองจบปริญญาตรีทางการบัญชี เนื่องจากเปน

หนึ่งในวิชาชีพเฉพาะ สามารถประกอบอาชีพอิสระได ไมวาจะเปนผูตรวจสอบบัญชีหรือรับทํา

บัญชีอสิระ วชิาชีพบัญชีเปนหนึ่งในเจ็ดวิชาชีพที่อยูในขอตกลงรวมกันวาดวยเรื่องการเคลื่อนยาย

แรงงานฝมืออยางเสรี นอกจากนี้นักบัญชีมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจอยางมาก เนื่องจาก

เปนผูจัดทําและสนับสนุนขอมูลทางการเงินเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร จากที่กลาวมา 

จะพบวาวิชาชีพบัญชีเปนหนึ่งในวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น ผูวิจัย 

จงึสนใจที่จะพัฒนาแนวทางการสรางความสุขใหเกดิแกผูประกอบวชิาชีพบัญชี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความสุข ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสุขภาพ ปจจัยดานงาน 

ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานศาสนาของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

2. เพื่อศึกษาผลกระทบของปจจัยดานศาสนา ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสุขภาพ 

ปจจัยดานงาน และปจจัยดานสังคมตอความสุขของผูประกอบวชิาชีพบัญชี 

3. เพื่อศึกษาบทบาทของความเชื่อในศาสนาในการเปนตัวแปรกํากับ (Moderator) 

ระหวางปจจัยดานงานกับความสุขของผูประกอบวชิาชีพบัญชี 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก ผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย เฉพาะผูที่ทํางานดานตรวจสอบ

บัญชีที่เปนสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี จํานวน 16,417 คน (ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ) 

และนักบัญชีที่จบการศึกษาปริญญาตรีที่ทํางานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จํานวน 52,452 คน 

(ขอมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2559) รวมเปนผูประกอบวิชาชีพบัญชี

จํานวน 68,869 คน 
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 กลุมตัวอยาง ไดมาจากการสุมโดยใชวิธีการสุมแบบโควตา (Quota sampling) โดยขนาด

ตัวอยางไดมาจากการเปดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970) ที่ระดับความเช่ือม่ัน .05 

โดยกลุมตัวอยางที่เหมาะสมของผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีจํานวน 382 คน เมื่อแบงโควตาตาม

สัดสวนประชากร ประกอบดวย กลุมผูที่ทํางานดานตรวจสอบบัญชีที่เปนสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี

จํานวน 91 คน และนักบัญชีในประเทศไทยที่จบการศกึษาปรญิญาตร ีจํานวน 291 คน 

 ตัวแปรที่ใชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน ไดแก 

  1.1 ปจจัยดานครอบครัว คอื ความรูสกึตอครอบครัว อันเกิดจากการไดรับความรัก 

ความเอื้ออาทร ความอบอุนทางจติใจ คําปรกึษา และการไดรวมทํากจิกรรมตาง ๆ กับครอบครัว 

  1.2 ปจจัยดานสุขภาพ คือ ความรูสึกตอสภาพรางกาย การปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

และสามารถดําเนนิชีวติอยางปกต ิ

  1.3 ปจจัยดานงาน คือ ความรูสึกที่มีตองาน อันเกิดมาจากการไดทํางานที่ทาทาย 

การไดรับคาตอบแทนที่ยุติธรรม มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน โอกาสกาวหนาในหนาที ่

การงาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และมผูีบังคับบัญชาที่สนับสนุนการทํางาน 

  1.4 ปจจัยดานสังคม คือ ความรูสึกตอสังคม อันเกิดมาจากการมีความสัมพันธกับ

เพื่อนหรอืบุคคลอื่นในสังคม การไดรับความชวยเหลือจากบุคคลในสังคม สภาพแวดลอมในชุมชน

และความรูสกึเปนสวนหนึ่งของชุมชน 

  1.5 ปจจัยดานศาสนา คือ การยึดม่ันตามคําสั่งสอนทางศาสนา การนําแนวทาง

ศาสนามาใชในการดํารงชีวิต และการปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อทางศาสนา โดยสามารถ 

แบงมติยิอยไดเปน 2 มติ ิคอื ความเช่ือในศาสนาและการปฏบิัตทิางศาสนา 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก ความสุข คือ ระดับที่บุคคลประเมินคุณภาพชีวิตปจจุบัน 

ในภาพรวมที่เปนไปอยางช่ืนชอบ (Veenhoven, 1984) 

 3. ตัวแปรกํากับ ไดแก ความเช่ือในศาสนา คือ การนําหลักธรรมทางศาสนามาใช 

ในการดํารงชีวติ หรอืการมแีนวคดิทางศาสนาเปนที่ยดึเหนี่ยวจติใจ 
 

สมมตฐิานของการวจัิย 

1. ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสุขภาพ ปจจัยดานงาน ปจจัยดานสังคม และปจจัย

ดานศาสนาสงผลกระทบตอความสุขของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

2. ความเช่ือในศาสนาแสดงบทบาทในการเปนตัวแปรกํากับ (Moderator) ระหวางปจจัย

ดานงานกับความสุขของผูประกอบวชิาชีพบัญชี 
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วธิดีําเนินการวิจัย 

เครื่องมอืการวิจัย 

ไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดรับการทดสอบ 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน และปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

มีคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective congruence: IOC) มากกวา .50 ทุกขอ คือ มีคาดัชนี

ความสอดคลอง 1 และคาอํานาจจําแนกระหวาง .20 ถึง .69 นอกจากนี้ทดสอบความเช่ือม่ัน 

(Reliability test) โดยการทดสอบกับกลุมนํารอง (Pilot Test) จํานวน 30 ชุด คาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ .943 โดย

แบบสอบถามประกอบดวย คําถาม 3 สวน ไดแก 

  1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได ระดับการศึกษา ศาสนา 

ลักษณะงาน อายุงาน ระดับพนักงาน และประเภทสถานที่ทํางาน จํานวน 10 ขอ 

  2. ระดับความสุข จํานวน 2 ขอ ใชมาตรวัด 11 ระดับ ตั้งแต 0-10 โดย 0 คือ ไมมี

ความสุขเลย และ 10 คอื มคีวามสุขมากที่สุด 

  3. ปจจัยที่สงผลกระทบตอความสุข ไดแก ปจจัยดานครอบครัว จํานวน 6 ขอ ปจจัย

ดานสุขภาพ จํานวน 4 ขอ ปจจัยดานงาน จํานวน 7 ขอ ปจจัยดานสังคม 5 ขอ และปจจัยดาน

ศาสนา 6 ขอ ใชมาตรวัด likert scale 5 ระดับ คือ 1 - 5 โดย 1 คือ ตรงกับผูตอบนอยที่สุดหรือ 

ไมจรงิเลย และ 5 คอื ตรงกับผูตอบมากที่สุด 

การรวบรวมขอมูล 

ใชวิธีการแจกแบบสอบถามออนไลนรวมกับแบบสอบถามที่เปนกระดาษ โดยทําจดหมาย 

ขออนุญาตตอบแบบสอบถาม เมื่อไดรับการอนุญาต ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามไปมอบแกตัวแทน

ในหนวยงาน เพื่อใหตัวแทนดําเนนิการแจกแบบสอบถาม แลวผูวจัิยจะไปรับแบบสอบถามในภายหลัง 

การวเิคราะหขอมูล 

ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการหาคาเฉลี่ยและคารอยละ เพื่ออธิบาย

ระดับปจจัยตาง ๆ และใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) โดยการวิเคราะหการถดถอย

แบบลําดับช้ัน (Hierarchical Regression) เพื่อวเิคราะหผลกระทบของ ปจจัยดานครอบครัว ปจจัย

ดานสุขภาพ ปจจัยดานงาน และปจจัยดานสังคม ตอความสุข และใชทดสอบบทบาทตัวแปร

กํากับ (Moderator) ของความเช่ือในศาสนาระหวางปจจัยดานงานกับความสุข 
 

ผลการวจัิย 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 311 คน รอยละ 77.6 มีอายุระหวาง 26 - 30 ป 

154 คน รอยละ 38.4 เปนคนโสด 316 คน รอยละ 78.8 นับถือศาสนาพุทธ 381 คน รอยละ 95.0 
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มีรายไดระหวาง 15,001 - 25,000 บาท 126 คน รอยละ 31.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

291 คน รอยละ 72.6 ทํางานดานบัญชีการเงิน 172 คน รอยละ 42.9 อายุงานระหวาง 1 - 3 ป  

111 คน รอยละ 27.7 อยูในระดับพนักงานปฏิบัติการ 220 คน รอยละ 54.9 และทํางานในบริษัท

มหาชนและทํางานในบรษิัทมหาชน 123 คน รอยละ 30.7 

กลุมตัวอยางมคีาเฉลี่ยความสุขในระดับมาก (x̄ = 7.15 ตามมาตรวัด 0 - 10) และจาก

การวัดระดับปจจัยดานตาง ๆ ดวยมาตรวัด 1 - 5 พบวาปจจัยดานครอบครัว สุขภาพ 

และงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x̄ = 4.05, 3.80, 3.57 ตามลําดับ) ในขณะที่ปจจัยดานสังคม

และศาสนามคีาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.44, 3.47 ตามลําดับ) 

ผลการวิเคราะหความถดถอยแบบลําดับช้ัน (Hierarchical regression analyses) แสดงผล 

ในตารางที่ 1 โดยทําการวิเคราะหผล 6 โมเดล โมเดลที่ 1 วิเคราะหความถดถอยตัวแปร

ประชากรศาสตร ในโมเดลที่ 2 เพิ่มตัวแปรปจจัยดานศาสนา ในโมเดลที่ 3 เพิ่มตัวแปรปจจัยดาน

ครอบครัวในโมเดลที่ 4 เพิ่มตัวแปรปจจัยดานสุขภาพ ในโมเดลที่ 5 เพิ่มตัวแปรปจจัยดานงาน 

และในโมเดลที่ 6 เพิ่มตัวแปรปจจัยดานสังคม ผลการวเิคราะหพบประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 

  โมเดลที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหความถดถอยตัวแปรดานประชากรศาสตร  

ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับความสุขไดประมาณรอยละ 10.2 (adjusted R
2 = .102) 

โดยสถานภาพสมรส ลักษณะงาน ประเภทสถานที่ทํางานสงผลกระทบตอระดับความสุขอยาง 

มนีัยสําคัญทางสถติ ิp < 0.01 

  โมเดลที่ 2 แสดงผลการวเิคราะหความถดถอยที่เกี่ยวกับตัวแปรตาม 2 ตัวแปร คือ  

ปจจัยประชากรศาสตรและปจจัยดานศาสนา พบวา ปจจัยดานศาสนาสงผลกระทบทางบวก

อยางมีนัยสําคัญ p < .01 ตอความสุข และปจจัยประชากรศาสตรอันไดแก ลักษณะงาน (p < .01) 

สถานภาพสมรส (p < .05) ระดับการศึกษา และประเภทสถานที่ทํางาน (p < .10) สงผลกระทบ

ทางบวกตอระดับความสุขอยางมนัียสําคัญทางสถติ ิโดยปจจัยประชากรศาสตรและปจจัยศาสนา

สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความสุขไดรอยละ 13.10 (adjusted R
2 = .131) ซึ่ง 

เมื่อเพิ่มปจจัยดานศาสนาทําใหสามารถอธบิายความแปรปรวนความสุขเพิ่มขึ้น รอยละ 2.9 

  โมเดลที่  3 พบวา ปจจัยดานครอบครัว  ลักษณะงาน ปจจัยดานศาสนา  

สงผลกระทบทางบวกอยางมีนัยสําคัญตอความสุข (p < .01) สถานภาพสมรสสงผลกระทบ

ทางบวกตอความสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .10) โดยปจจัยประชากรศาสตร ปจจัยศาสนา 

และปจจัยดานครอบครัวสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของความสุขไดรอยละ 16.50 

(adjusted R
2 = .165) ซึ่งเมื่อเพิ่มปจจัยดานครอบครัวทําใหสามารถอธิบายความแปรปรวน

ความสุขเพิ่มขึ้นรอยละ 3.4 
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  โมเดลที่ 4 พบวา ปจจัยดานสุขภาพปจจัยดานครอบครัว (p < .01) ลักษณะงาน 

ปจจัยดานศาสนา (p < .05) ระดบัการศึกษา (p < .10) สงผลกระทบทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติตอความสุข โดยปจจัยประชากรศาสตร ปจจัยดานศาสนา ปจจัยดานครอบครัว และปจจัย

ดานสุขภาพ สามารถรวมกนัอธบิายความแปรปรวนของความสุขไดรอยละ 22.40 (adjusted R
2 = .224) 

ซึ่งเมื่อเพิ่มปจจัยดานสุขภาพทําใหสามารถอธบิายความแปรปรวนความสุขเพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 

  โมเดลที่ 5 พบวา ปจจัยดานงาน ปจจัยดานสุขภาพ ลักษณะงาน (p < .01) 

สถานภาพสมรส ปจจัยดานครอบครัว (p < .05) อายุงาน (p < .10) สงผลกระทบทางบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติตอความสุข โดยปจจัยประชากรศาสตร ปจจัยดานศาสนา ปจจัยดาน

ครอบครัว ปจจัยดานสุขภาพ และปจจัยดานงาน สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของ

ความสุขไดรอยละ 33.50 (adjusted R
2 = .335) ซึ่งเมื่อเพิ่มปจจัยดานงานทําใหสามารถอธิบาย

ความแปรปรวนความสุขเพิ่มขึ้นรอยละ 11.1 

  โมเดลที่ 6 พบวา ลักษณะงาน ปจจัยดานสุขภาพ ปจจัยดานงาน (p < .01) ปจจัยดานสังคม 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา (p < .05) สงผลกระทบทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอ

ความสุข โดยปจจัยประชากรศาสตร ปจจัยดานศาสนา ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสุขภาพ 

ปจจัยดานงาน และปจจัยดานสังคม รวมกันอธบิายความแปรปรวนของความสุขไดรอยละ 34.10 

(adjusted R
2 = .341) ซึ่งเมื่อเพิ่มปจจัยดานสังคมทําใหสามารถอธิบายความแปรปรวนความสุข

เพิ่มขึ้นรอยละ .60 นอกจากนี้สามารถสรุปไดวา ปจจัยดานงานเปนปจจัยที่สงผลกระทบทางบวก

ตอความสุขมากที่สุด (β = .371, .339, p < .01, ในโมเดลที่ 5 และ 6 ตามลําดับ) 
 

ตารางที่ 1 การวเิคราะหความถดถอยแบบลําดบัช้ันของปจจัยความสุขดานตาง ๆ 

ตัวแปร Std Beta 

โมเดล 1 

Std Beta 

โมเดล 2 

Std Beta 

โมเดล 3 

Std Beta 

โมเดล 4 

Std Beta 

โมเดล 5 

Std Beta 

โมเดล 6 

ตัวแปรประชากรศาสตร 

เพศ -.024 -.038 -.045 -.024 .007 .011 

อายุ -.040 -.082 -.056 -.052 .083 .076 

สถานภาพสมรส 0.145*** 0.132** 0.102* 0.101* 0.109** 0.118** 

รายไดเฉลี่ย -.013 .012 .013 .006 -.083 -.072 

ระดับการศึกษา .083 0.094* .070 .046 0.090* 0.092** 

ลักษณะงาน 0.166*** 0.181*** 0.181*** 0.145** 0.148*** 0.147*** 

อายุงาน .089 .082 .086 0.133* .104 .099 

ระดับพนักงาน -.008 .007 .015 .018 -.001 -.002 

ประเภทสถานท่ี 

ทํางาน 

0.125** 0.102* .083 .082 .080 .066 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ตัวแปร Std Beta 

โมเดล 1 

Std Beta 

โมเดล 2 

Std Beta 

โมเดล 3 

Std Beta 

โมเดล 4 

Std Beta 

โมเดล 5 

Std Beta 

โมเดล 6 

ปจจยัดานศาสนา  .183*** .138*** .120** .067 .050 

ตัวแปรโมเดล 

ปจจยัดาน 

ครอบครัว 

  0.198*** 0.150*** 0.093** .067 

ปจจยัดานสุขภาพ    0.257*** 0.177*** 0.171*** 

ปจจยัดานงาน     0.371*** 0.339*** 

ปจจัยดานสังคม      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*** 

***: ความสัมพันธมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 (2 ทาง) 

**: ความสัมพันธมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .05 (2 ทาง) 

*: ความสัมพันธมนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .10 (2 ทาง) 
 

 นอกจากนี้ทําการวิเคราะหบทบาทตัวแปรกํากับดวยการวิเคราะหความถดถอยแบบ

ลําดับช้ัน 2 โมเดล โดยโมเดลแรกใสตัวแปร 3 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรตาม คือ ความสุขของผูประกอบ

วิชาชีพบัญชี และตัวแปรตน คือ คาศูนยกลาง (centered) ของปจจัยดานงาน (JC) และคาศูนยกลาง 

(centered) ของความเช่ือในศาสนา (RBC) ทัง้ 2 ตัวแปรสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอ

ความสุข (p < .01) และสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสุขไดรอยละ 16.3 (r
2 = 0.163) และ

โมเดลที่สอง ใสตัวแปร 4 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรตาม คือ ความสุขของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 

และตัวแปรตน คือ คาศูนยกลาง (centered) ของปจจัยดานงาน (JC) คาศูนยกลาง (centered) 

ของความเช่ือในศาสนา (RBC) และคาผลคูณระหวางคาศูนยกลาง (centered) ของปจจัยดานงาน 

(JC) กับ คาศูนยกลาง (centered) ของความเช่ือในศาสนา (RBC) โดยคาศูนยกลาง (centered) 

ของปจจัยดานงานและความเช่ือในศาสนา สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอความสุข 

(p < .01) และทัง้ 3 ตัวแปร สามารถอธบิายความแปรปรวนของความสุขไดรอยละ 16.9 (r
2=0.169) 

 ผลการวิเคราะหพบวา ความเช่ือในศาสนา (RBC) แสดงบทบาทตัวแปรกํากับทางลบ 

(β = -.080) ระหวางปจจัยดานงานกับความสุขของผูประกอบวิชาชีพบัญชี โดยพิจารณา

คาสัมประสิทธิ์จากปฏิสัมพันธระหวางปจจัยดานงานกับความเช่ือในศาสนา (Interaction Variable) 

ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .10) น่ันคือความเช่ือในศาสนาลดผลกระทบระหวางปจจัยดานกับ

ความสุข รายละเอยีดแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การทดสอบบทบาทความเช่ือในศาสนาในฐานะตัวแปรกํากับระหวางปจจัยดานงาน

กับความสุข 

Model Variable B se (B) β t-test p-value R R2 ∆R2 

1 (Constant)  7.15 0.068 
 

105.272 0 .404a 0.163 0.163 

  
JC 0.301 0.085 0.164 3.544 0 

RBC 0.912 0.121 0.349 7.543 0 
 

2 (Constant)  7.164 0.068 
 

105.018 0 .412b 0.169 0.006 

  

JC 0.294 0.085 0.16 3.475 0.001 

RBC 0.926 0.121 0.354 7.666 0 

 JC X RBC -0.24 0.137 -0.08 -1.743 0.082 
 

เมื่อนําขอมูลจากสมการความถดถอยที่ใชวิเคราะหบทบาทความเช่ือในศาสนาในฐานะ

ตัวแปรกํากับระหวางปจจัยดานงานกับความสุขมาสรางกราฟ เพื่อพิจารณาระดับความสุข 

ที่แตกตางกัน ณ ระดับที่มีความเช่ือในศาสนาและระดับปจจัยดานงานสูง (+1 SD) กลาง และตํ่า 

(-1 SD) โดยเสนบนสุดเปนเสนความสุขของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความเชื่อในศาสนาสูง 

เสนประตรงกลางเปนเสนความสุขของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความเช่ือในศาสนาปานกลาง 

และเสนประลางสุดเปนเสนความสุขของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความเช่ือในศาสนาตํ่า ดังภาพที่ 1 

พบวาความชันของเสนความสุขที่ไดรับผลกระทบจากปจจัยดานงานลดลงตามระดับความเช่ือ

ทางศาสนาที่เพิ่มขึ้น เสนความสุขของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความเชื่อในศาสนาสูงจะมีความชัน

ของเสนตรงนอยที่สุด ตรงขามกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความเช่ือในศาสนาตํ่าจะมีความชัน

ของเสนความสุขมากที่สุด โดยเมื่อผูประกอบวิชาชีพบัญชีมีความเชื่อในศาสนาตํ่า จะพบวา 

ระดับความสุขของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ที่มีระดับปจจัยดานงานแตกตางกันสงผลใหมีระดับ

ความสุขแตกตางกันมาก (ระดับความสุข ณ ปจจัยดานงานตํ่า = 6.14, ปานกลาง = 6.41, สูง = 6.69 

โดยผลตางระดับความสุขของแตละระดับปจจัยดานงาน .27 และ .28) เมื่อผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีมรีะดับความเช่ือในศาสนาปานกลาง พบวา การเปลี่ยนแปลงระดับความสุขตามระดับปจจัย

ดานงานเริ่มนอยลง (ระดับความสุข ณ ปจจัยดานงานตํ่า = 7.03, ปานกลาง = 7.16, สูง = 7.30 

โดยผลตางระดับความสุขของแตละระดับปจจัยดานงาน .13 และ .14) และเมื่อผูประกอบวิชาชีพ

บัญชีมีระดับความเช่ือในศาสนาสูง พบวา การเปลี่ยนแปลงระดับความสุขตามระดับปจจัยดานงาน

นอยลงจน ระดับความสุข ณ ปจจัยดานงานตํ่าและปานกลางไมมีความแตกตางกัน และระดับ

ความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของปจจัยดานงานระดับกลางไปสูระดับสูงมีเพียง .01 ซึ่งยืนยัน

ถึงบทบาทการเปนตัวแปรกํากับของความเช่ือในศาสนาระหวางงานและความสุข นั่นคือ

ผลกระทบของปจจัยดานงานตอความสุขคอย ๆ ลดลงตามระดับความเช่ือในศาสนาที่เพิ่มขึ้น 
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Low Mean High

ความเช่ือในศาสนา High 7.91 7.91 7.92 

ความเช่ือในศาสนา Mean 7.03 7.16 7.30 

ความเช่ือในศาสนา  Low 6.14 6.41 6.69 
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ภาพที ่1 ระดับความสุขที่แตกตางกันตามระดับความเช่ือในศาสนาและปจจัยดานงาน 
 

ดังนั้นจากผลการวิจัยที่กลาวมาจึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานครอบครัว ปจจัย

ดานสุขภาพ ปจจัยดานงาน ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานศาสนาสงผลกระทบตอความสุขของ

ผูประกอบวิชาชีพบัญชี และสมมติฐานที่ 2 ความเช่ือในศาสนาแสดงบทบาทในการเปนตัวแปร

กํากับ (Moderator) ระหวางปจจัยดานงานกับความสุขของผูประกอบวชิาชีพบัญชี 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

ผลจากการวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนา ที่พบวา ปจจัยดานศาสนา 

ปจจัยดานครอบครัว ปจจัยดานสุขภาพ ปจจัยดานงาน และปจจัยดานสังคม สงผลกระทบตอ

ความสุข 

ปจจัยดานครอบครัวไดรับการสนับสนุนจากการศึกษาความสุขของคนไทยในเขตชนบท

ที่พบวา ความอบอุนในครอบครัวมีความสัมพันธตอความสุข (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ,  

ปารชิาต ิพงษชัยศร ีและ ชิชญาสุ ชางเรียน, 2553) เปนไปในทางเดียวกับการศึกษาความสุขของ

ขาราชการตํารวจช้ันประทวนในตํารวจภูธรภาค 1 พบวา ความพอใจในครอบครัวสงผลกระทบ

ตอความสุข(บุญทัน พันธจันทร, 2555) สอดคลองกับการศึกษาแนวคิดองคประกอบหรือสวนผสม

ที่นําไปสูความสุขที่ยาวนาน ดวยการวิเคราะหเนื้อหา พบวา ความสัมพันธทางสังคม อยางเชน 

ครอบครัวมคีวามสัมพันธตอความสุขในระยะยาว (Caunt, Franklin, Brodaty, N. E., & Brodaty, H., 2012) 

นอกจากนี้จากการศึกษาผลกระทบของปจจัยครอบครัวและปจจัยที่ไมใชครอบครัวตอความสุข 

ในนักเรียนอายุ 15 - 18 ป ในประเทศไทย พบวา ปจจัยครอบครัวมีความสําคัญมากกวาปจจัย

ที่ไมใชครอบครัวในการอธิบายความแปรปรวนของความสุข คนที่รายงานวามีการใชเวลากับ

ครอบครัวอยางเพยีงพอและมคีวามรักระดับสูงสุด จะมีความสุขมากที่สุด เชนเดียวกับคนที่ไดอยู

กับพอและแมจะมีความสุขมากที่สุด (Gray, Chamratrithirong, Pattaravanich & Prasartkul, 2011) 
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ปจจัยดานสุขภาพไดรับการสนับสนุนจากการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความสุขของ

คนไทย ของกัลยาณี เสนาสุ (2559) ที่พบวา ความพึงพอใจในสุขภาพ (จิต) สงผลกระทบตอความสุข

มากที่สุด สอดคลองกับการศึกษาความสุขของคนไทยในเขตชนบทของ พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 

ปารชิาต ิพงษชัยศร ีและ ชิชญาสุ ชางเรยีน (2553) และการศึกษาความสุขของขาราชการตํารวจ

ช้ันประทวนในตํารวจภูธรภาค 1 ของ บุญทัน พันธจันทร (2555) พบวา สุขภาพมีผลกระทบ

ตอความสุข ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาสวนประกอบของความสุขในประเทศอิตาลีและประเทศคิวบา 

พบวา องคประกอบที่เกี่ยวของกับความสุขมากที่สุด คือ สุขภาพ (Galati, Manzano, & Sotgiu, 2006) 

นอกจากนี้จากการศึกษาความสัมพันธระหวางความสุขและสุขภาพ พบวา ปจจัยที่ทําใหเกิด

ความสุขและสุขภาพที่ดีนั้นมีความคลายคลึงกันมาก ทั้งในระดับบุคคล ภูมิภาคและประเทศ  

ซึ่งความสุขและสุขภาพมคีวามสัมพันธเชิงบวก (Pierewan & Tampubolon, 2013) 

ปจจัยดานงานไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยกอนหนาวาเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอ

ความสุข จากการศึกษาความสุขของขาราชการตํารวจช้ันประทวนในตํารวจภูธรภาค 1 พบวา 

ความสุขมีความสัมพันธกับหนาที่การงาน เงินเดือนเงินประจําตําแหนง และความพอใจในงาน 

(บุญทัน พันธจันทร, 2555) ผลการวิจัยเปนไปทางเดียวกับการทําวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องความสุข 

ที่พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอความสุข คอื งาน (Changrian, 2010) นอกจากนี้การศึกษาแนวคิด

ความสุขในที่ทํางานพบวา ความสุขในสถานที่ทํางานเปนสิ่งสําคัญสําหรับการเพิ่มผลิตภาพของ

องคกร คนมีความสุขเปนคนที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่คนที่ไมมีความสุขจะไมใหความสนใจกับ

งานอยางเต็มที่ องคกรที่สามารถรักษาความสุขในสถานที่ทํางานใหคงอยูในระยะยาวจะทําให

ผลติภาพขององคกรเพิ่มขึ้น จากการวจัิยพบวา การจางงานเต็มเวลาสงผลในเชิงบวกตอความสุข

ของพนักงาน การวางงานจะนําความทุกขมาใหกับพนักงาน การวางงานมีความสัมพันธในเชิงลบกับ

ความสุข พนักงานช่ัวคราว (part-time) มีความสุขมากกวาพนักงานเต็มเวลา รายไดสวนบุคคล

สงผลกระทบตอความสุข มติรภาพเชิงบวกในสถานที่ทํางานมอีทิธพิลตอความสุขของพนักงาน และ

การทํางานที่เจาะจงมีความสัมพันธเชิงบวกตอความสุข (Wesarat, Sharif, & Abdul Majid, 2014) 

นอกจากนี้จากการศกึษาเปรยีบเทียบช่ัวโมงการทํางานและความพึงพอใจในชีวิตของชาวอเมริกัน

และชาวยุโรป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางช่ัวโมงการทํางานและ

ความสุขในยุโรปและอเมริกา ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาชาวอเมริกันจะมีความสุขในการทํางาน

มากกวาชาวยุโรป เพราะชาวอเมรกิันเช่ือในความสัมพันธระหวางการทํางานหนักกับความสําเร็จ

มากกวาชาวยุโรป (Kozaryn, 2010) 

ปจจัยดานสังคมไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยกอนหนาวาเปนปจจัยที่สงผลกระทบ

ตอความสุข จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสุข โดยการทําวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา 

ปจจัยที่สงผลกระทบตอความสุขสําหรับคนเมอืง คอื ปจจัยชุมชน (Changrian, 2010) ผลการวิจัย
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เปนไปในทศิทางเดยีวกับ การศกึษาแนวความคดิขององคประกอบหรอืสวนผสมที่นําไปสูความสุข

ที่ยาวนาน ดวยการวิเคราะหเนื้อหา พบวา ความสัมพันธทางสังคมเปนหนึ่งในมิติสําคัญ โดย

ความสัมพันธทางสังคม อันไดแก ครอบครัว เพื่อน และคูครองมีความสัมพันธตอความสุข 

ในระยะยาว (Caunt, Franklin, Brodaty, N. E., & Brodaty, H., 2012) สอดคลองกับการศึกษา 

องคประกอบคุณภาพชีวิตที่มีผลกระทบตอความสุขในผูสูงอายุในแอฟริกาใต พบวา ปจจัยดาน

สังคมเปนตัวทํานายความสุขไดดีที่สุดสําหรับคนผิวดําและชาวอินเดีย (Westaway, Olorunju, & 

Rai, 2007) มากไปกวานั้นการศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพทางสังคมและความสุข โดย

ขอมูลมาจากการสํารวจคุณภาพสังคมในฮางซู เซี๊ยเหมิน และเซินเจิ่น ระหวางป 2554-2555 

พบวา คุณภาพสังคมกับความสุขมีความสัมพันธกันอยางมาก (Lin, 2014) นอกจากนี้การศึกษา

ความสุขและปจจัยทางสังคมในไตหวันดวยขอมูลจากการสํารวจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

(Taiwan Social Change Survey) ในป 2554 ตัวอยางเปนกลุมคนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป พบวา 

ปจจัยทางสังคมรวมถึงปจจัยเศรษฐกิจสังคมและการติดตอในสังคมมีความสัมพันธตอความสุข 

(Hsu, Chang, Chong & An, 2015) 

ปจจัยดานศาสนาไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยกอนหนาวาเปนปจจัยที่สงผลกระทบ

ตอความสุข จากการศึกษาความสุขของคนไทยในเขตชนบท โดยมีตัวอยางจํานวน 960 คน พบวา 

ความสนใจธรรมะมีความสัมพันธกับความสุข (พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, ปาริชาติ พงษชัยศรี และ

ชิชญาสุ ชางเรียน, 2553) สอดคลองกับ การศึกษาความสุขของขาราชการตํารวจชั้นประทวน 

ในตํารวจภูธรภาค 1 ตัวอยางจํานวน 400 นาย พบวา ความสุขมีความสัมพันธกับความเครง 

ในศาสนา (บุญทัน พันธจันทร, 2555) 

แมวางานวิจัยกอนหนาจะไมมีการศึกษาถึงบทบาทปจจัยดานศาสนาในฐานะตัวแปร

กํากับตอระดับความสุข แตมีการศึกษาบทบาทความเช่ือทางศาสนาในการปรับเปลี่ยนความสุข 

จากการวจัิยเชิงทดลองถึงผลของการปฏิบัติธรรมตอสุขภาวะทางจิตในผูเขารวมหลักสูตรพัฒนา

จิตใหเกิดปญญาและสันติสุข มีการใหทําแบบสอบถามกอนและหลังปฏิบัติธรรม ผลการวิจัย

พบวา สุขภาวะทางจิตของผูเขาปฏิบัติธรรมมีความแตกตางระหวางกอนและหลังปฏิบัติธรรม 

โดยเฉลี่ยสุขภาวะจติของผูปฏบิัตธิรรมเพิ่มขึ้น (มุทติา คงปน, 2551) 

โดยศาสนาพุทธมีหลักธรรมที่นําไปสูความสุข คือ อริยะสัจ 4 โดยหลักสําคัญของ

แนวคิดนี้ คือ การสอนใหมนุษยมองทุกสิ่งบนโลกใบวาเปนอนิจจังคือไมเที่ยง มีการเปลี่ยนแปลง 

ไดตลอดเวลา โดยตองกําจัดความไมรูและความอยากตาง ๆ ใหหมดสิ้น เมื่อไมมีกิเลสจะพบกับ

ความสุขที่บริสุทธิ์และสงบ นอกไปจากนั้นยังมีหลักธรรมโอวาทปาติโมกขที่ไดรับการยกยองวา

เปนหัวใจของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมแีนวคดิหลักคอื “พงึทําความดี ละเวนความช่ัว 

และชําระจิตใหบริสุทธิ์” ซึ่งพระพุทธเจาตรัสเพื่อใหพุทธศาสนิกชนมีหลักธรรมในการดํารงชีวิต 
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เพื่อขจัดกเิลสหรอืความเศราหมองทัง้ปวง โดยมีพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกลาวไววา “จิตที่ฝกดีแลว 

ยอมนําความสุขมาให” (สุชาต ิโสมประยูร, 2550) 

สอดคลองกับแนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) (ม.ป.ป) ที่กลาวถึง

แนวคดิความสุข 5 ช้ัน ความสุขในระดับช้ันแรกมาจากการเสพวัตถุ ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 เปน

ความสุขที่เกิดจากปจจัยภายนอกผานการแสวงหา เพื่อตอบสนองความตองการ แตเมื่อไดรับ 

การสนองบอยครั้ง สิ่งนั้นจะไมสามารถตอบสนองความสุขไดอีก ดังนั้นจึงตองพัฒนาความสามารถ 

ในการมีความสุขในเรื่องตาง ๆ ควบคูไปดวย โดยศีล 8 คือเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหมนุษยมี

ความสามารถในการมีความสุข ทําใหมนุษยรูสึกถึงความพอเพียง เมื่อไมสามารถแสวงหาหรือ

ไดรับการตอบสนองความสุขจากปจจัยภายนอก แตยังคงสามารถมีความสุขได โดยความสุขจาก

ลําดับช้ันที่สูงขึ้น มาจากการมีคุณธรรมในการดํารงชีวิต ดําเนินชีวิตตามความจริงของธรรมชาติ 

อยูกับปจจุบัน ไมเอาความสุขของตนเองไปผูกกับสิ่งสมมติ การมีปญญารูทันความจริงของโลก

และชีวิต สามารถปลอยวาง จะทําใหมีความสุขตลอดเวลา โดยความสุขในระดับช้ันที่สูงขึ้นเปน

ความสุขที่เกดิจากภายใน 

ดังนั้น เมื่อมนุษยมีความเชื่อทางศาสนา จนสามารถฝกจิตใหใหมีปญญาสามารถ

มองโลกไดอยางเปนปจจุบันขณะ ไมยึดติดกับสิ่งใด ยอมทําใหปจจัยตาง ๆ ที่เขามากระทบ 

อยางเชน ปจจัยดานงาน มผีลตอระดับความสุขนอยลง 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

1. ผูบรหิารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรใหความสําคัญกับการออกแบบนโยบาย

เพื่อพัฒนาความสุขของพนักงาน โดยเนนไปที่การสงเสริมปจจัยอันเปนที่มาของความสุข ไดแก 

ครอบครัว สุขภาพ สังคม งาน และศาสนา เพื่อใหพนักงานมคีวามสุขจากการทํางาน 

2. ผูประกอบวิชาชีพบัญชีควรสนใจและใหความสําคัญแกปจจัยที่สงผลตอความสุข 

ในชีวติ ไดแก ครอบครัว สุขภาพ สงัคม งาน และควรดํารงชีวติและปฏบิัตติามคําสอนของศาสนา 

ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

1. ควรขยายการศกึษาไปสูวชิาชีพอื่น ๆ เพื่อใหสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได รวมถึง

ศึกษาขยายไปในวงกวางมากขึ้น เชน ระดับประเทศ เพื่อใหขอมูลสามารถประยุกตใชไดอยาง

กวางขวาง 

2. ควรมีการศึกษาปจจัยความสุขที่อยูภายในจิตใจเพิ่มขึ้น เชน การสรางความสุขจาก

ความพอเพยีง อสิระในการดํารงชีวติ ความฉลาดทางอารมณ เปนตน 
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3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อแสวงหาปจจัยความสุขอื่น ๆ ที่ไมปรากฏ 

ในการทบทวนวรรณกรรม และประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเตมิ 

4. ควรทําการวิจัยเชิงทดลองเพื่อทดสอบความเช่ือในศาสนาในฐานะตัวแปรกํากับ เชน 

การขอความรวมมอืกับสถานปฏิบัติธรรม เพื่อเก็บขอมูลระดับความสุขและปจจัยความสุขในชวง

กอน ระหวาง และหลังการปฏบิัตธิรรม เพื่อใหไดขอมูลเชิงรูปธรรมและสามารถประยุกตใชได 
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