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1. พยาบาลตามบ้านและผู้ดูแลเด็ก 2. พนักงานเสิร์ฟอาหาร



ภาคเกษตรกรรมและเหมืองแร่ ขึ้นแท่นอาชีพสุขน้อย
ที่สุด ด้วยคะแนน 3.76 คนงานในอุตสาหกรรมเหล่านี้ 
มองในแง่ลบมากที่สุดเกี่ยวกับโอกาสเติบโตในหน้าที่
การงานและค่าตอบแทน

อาชีพการงานที่สุขนอ้ยในอนัดับรองลงมา คือ งานใน
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และอนิเทอร์เน็ต รวมถึงองค์กรไม่
แสวงหาก าไร ที่ได้คะแนน 3.81

USA 
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จะรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีความสุขในการท างาน?? 

  
 ด้านร่างกาย-----มักเจบ็ปวดบ่อยๆ 
 ไม่ว่าจะเป็น ปวดหัว ไมเกรน ปวดท้อง เป็นไข้ ภูมิแพ้ ปวดหลัง ปวดไหล อ่อนเพลีย 
 ใจสั่น นอนไม่หลับ ความดันโลหิตสูง  ....  ท าให้ต้องลาป่วย ขาดงานประจ า  

 ด้านจิตใจ-------มักวิตกกังวล 
 คิดมาก ฟุ้งซ่าน หลงลืมง่าย หงุดหงิด โกรธง่าย ไม่มีสมาธิ ใจน้อย เซ็งชีวิต ซึมเศร้า 
 หวาดระแวง ไม่มีความสุข ท าให้หน้าเศร้าหมอง ไม่น่าดูอาจทะเลาะกับคนรอบข้างได้ง่าย

 ด้านพฤติกรรม-------มักสูบบุหรี่จัด กนิเหล้ามาก อาจใช้ยากระตุ้นหรือยาเสพ
ติดต่างๆ 
 ชอบชวนทะเลาะ จู้จี้ขี้บ่น เก็บตัว 
 อาจเสียความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดและครอบครัว ได้ง่ายๆ อาจเสียงานอีกด้วย 

  



 แบบทดสอบ : คุณมีความสุขในการท างานดีหรือเปล่า
 เวลาท างานคุณเคยนั่งนับถอยหลังอยากให้ถึงเวลาเลิกงานเร็วๆ หรือไม่ ถ้าเคย 
แสดงว่าคุณก าลังรู้สึกว่าคุณท างานอย่างไม่มีความสุข

 คนเราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับการท างานถึงวันละ 7-8 ชม. หรืออาจมากกว่า 

 เมื่อหักเวลานอนออกไปแล้ว นับว่าเราใช้ชีวิตท างานมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
เวลาตื่นเลยที่เดียว 

 ถ้าเราไม่มีความสุขในการท างาน ก็เท่ากับว่าชีวิตครึ่งหนึ่งของเราไม่มี
ความสุข 



ความสุขในการท างาน

การที่บุคคลได้กระท าในสิง่ที่ตนเองรกั รู้สึกสนุกสนาน ศรัทราใน
งานที่ท า มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน เกิดการสร้างสรรคใ์น
ทางบวก

 เป็นผลที่เกิดจากการกระท า การสร้างสรรค์ของตนเอง มีความ
ปราบปลื้มใจ น าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 เป็นการแสดงอารมณ์ในทางบวก เกิดความสนุกสนาน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจทีด่ี รักงาน ยึด
มั่นในองค์กรสูง



มีการติดต่อ สัมพันธภาพที่ดี 
ร่วมมือช่วยเหลือกัน สนทนา 

พูดคุยอย่างเป็นมิตร 

ความรักในงาน รับรู้ว่ามีพันธะในงานให้
ส าเร็จ  ยินดีที่เป็นองค์ประกอบของงาน 
กระตือรือร้น สนกุสนานเม่ือได้ปฏิบัติงาน

รู้สึกเป็นสุขเม่ือได้ปฏิบัติงาน

ภูมิใจในหน้าทีร่ับผิดชอบในงาน

ความส าเร็จในงาน รับรู้ว่าตนท างานได้
ตามเป้าหมาย  ได้รับมอบหมายงานที่
ท้าทาย รู้สึกมคีณุค่าในชีวิต เกดิความ

ภาคภูมิใจที่ท างานได้ส าเร็จ

การเป็นที่ยอมรบั รบัรู้ว่าตนเองได้รับ
ความเชื่อถือ จากผู้ร่วมงาน หวัหน้า  

ได้รับความคาดหวังและ ความไว้วางใจ 
ได้แลกเปลี่ยนหรือใช้ความรู้

ความสุขในการท างาน

(Manion, 2003)



Warr, 1990 ความสุขในการท างานประกอบด้วย

ความรื่นรมย์ในงาน

ความพึงพอใจใน
งาน

ความกระตือรือร้น
ในการท างาน

• สนุกกับงาน

• ไม่วิตกกังวลใด

• เพลิดเพลิน

• ชอบใจ พอใจ เต็มใจ

• สนใจ ถูกใจ ยนิดี

• อยากท างาน

• ตื่นตัว คล่องแคล่ว

• รวดเร็ว กระฉับกระเฉง

• มีชีวิต ชีวา



ความสุขในการท างาน
 (work happiness) Diener, 2003 

พึงพอใจในงานที่
ตนกระท า

รูสึกเป็นทกุข์เมือ่
เกิดสิ่งที่ไม่ดีต่อ

งาน อยากปรับปรุง

อารมณ์ด้านบวก 
รู้สึกมีคุณค่าเมื่อ

ท างาน

พึงพอใจในชีวิต
ปัจจุบัน



อารมณ์ทางบวก

งานที่ท าเป็นงานที่ไดกุ้ศล

ชวิีตมีคณุคา่เมื่อไดท้ างาน

มีความรกั เอาใจใสก่ับงานที่ท าเสมอ

ยิ้มแย้มแจม่ใสไดเ้สมอ ขณะท างาน

ความพึงพอใจในงาน

ไดท้ างานที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม

มีความสขุเมื่องานที่ท าประสบผลส าเรจ็

มีความสขุเมื่อไดท้ างาน

รูส้กึชอบงานที่ท าในขณะน้ี

พึงพอใจสภาพแวดลอ้มของการท างาน

ความพึงพอใจในชวิีต

พึงพอใจในประสบการณ์ที่ไดร้บัในชวิีต

พึงพอใจในชวิีตปัจจบัุน

สมหวังกับเป้าหมายของชวิีต

ไดด้ ารงต าแหน่งตามที่คาดหวัง

อารมณ์ทางลบ

ไม่สบายใจเมื่อเห็นการท างานที่ไม่ซือ่สตัย์

รูส้กึเบ่ืองานเมื่อเห็นการกระท าที่ไม่ถูกตอ้ง

หงุดหงิดเมื่อผู้รว่มงานไม่รบัผิดชอบ

เบ่ือหน่ายเมื่อการท างานขาดความสามัคคี

Work happiness
Diener, 2003



วิธีเสริมสร้างความสุขในการท างาน 

1. พัฒนาทักษะในการท างาน 

บางคนท างานที่ไม่ถนัด งานที่ยาก งานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ท า
ให้ผลงานออกมาไม่ดี หมดก าลังใจในการท างาน การพัฒนาตัวเองจะ
ประสบความส าเร็จกับงานมากขึ้น ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน และ
หัวหน้า ก็จะมีความสุข ภูมิใจในงานทีท่ ามากขึ้น 

2. พัฒนาทักษะการด าเนินชีวิต 

คนที่ไม่ค่อยมีความสุขในชีวิต มักจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้าย ขาด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เอาแต่ใจตนเอง 
เข้ากับผู้อื่นไม่ค่อยได้ ฯลฯ 



ทักษะการด าเนินชีวิตที่ควรพัฒนา ได้แก่ 

2. พัฒนาทักษะการด าเนินชีวิต 

การตัดสินใจ พยายามใชเ้หตุผล ตัดเรือ่งอารมณ์ทิ้ง 

ทุกปัญหามีทางออก ถา้คดิไม่ออก หาคนช่วย ฝึกการถาม

คิดท าสิ่งใหม่ๆ  คิดทางบวก 

 เป็นผู้ฟังที่ดี คิดก่อนพูด 

 วิเคราะห์ความต้องการของผู้อ่ืน ไม่เอาแต่ใจตัวเอง  

ควบคุมอารมณ์ ถา้หดหู่ ยิ้มสู้ จะดีขึ้นเอง 



3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน 

• จัดของให้เป็นระเบียบและดูสะอาด จะได้ไม่หงุดหงิดเมื่อหาของไม่เจอ 

• หาภาพครอบครัว คนรัก หรือของที่มีค่าทางจิตใจ วางไว้ใกล้ตัว เพื่อเตือน
ให้มีก าลังใจ  ในการท างาน 

• จัดกระถางต้นไม้ แจกันดอกไม้ เพื่อความสดชื่นกับสถานที่ท างาน 

• เปิดเพลงเบาๆขณะท างาน เพื่อช่วยผ่อนคลายและท างานได้เพลิดเพลนิ 



 4.ผ่อนคลายความเครียด  

 ออกก าลังกาย เดินมากขึ้น การเดินท าให้อายุยืน
 เสริมสวย ชอปปิ้ง  นวด spa

 เที่ยวกับเพื่อน 
 ดูทีวี ดูหนัง ฟังเพลง 
 เล่นกับลูกๆ หรือสัตว์เลี้ยง 
 รดน้ าต้นไม้  
 ท างานฝีมือ เย็บปักถักร้อย 
 ตกแต่งบ้าน 
 อ่านหนังสืออ่านเลน่ หนังสือธรรมะ 
 สวดมนต์ไหว้พระ ท าสมาธิ  

4. กิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย



 
5. ก าหนดเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน 

การท างานไปวันๆโดยไม่มีเป้าหมายทีช่ัดเจน มองไม่เห็นอนาคต 
เซ็งชีวิต เบื่อตัวเอง  ไม่มคีวามสุขในการท างาน 
 เป้าหมายระยะสั้น ได้แก่ การก าหนดเวลาท างานแต่ละชิ้น และท า
ให้ได้ตามนั้น เพื่อเกิดความภูมิใจในตนเอง 
 เป้าหมายระยะยาว ได้แก ่การมองอนาคตว่าอีก 5 ปี 10 ป ีเราจะ
ได้อยู่ต าแหน่งใด  ยังท าหน้าที่เดิมหรือไม่ งานเป็นยังไง เราจะได้
รู้ว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างไร  
การมีความหวัง  จะช่วยท าให้สามารถ อดทน ฟันฝา่อุปสรรค 
และสนุกกับงานมากขึ้นกว่าที่คิด  



10 คู่มือการสร้างความสขุให้กับตนเอง

คอยจดจ าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นทุกวัน และบอกเพื่อน มองแต่ส่วนที่ดีทีสุ่ดในตัวคนอื่น

เนน้จุดแข็งของตัวเอง ทางเลือกไหนท าให้คุณรู้สึกดีที่สุด

อยู่ใกล้คนที่ห่วงใยคุณอย่าพยายามท าทุกอย่างด้วยตัวเอง มองค าปฏิเสธในแง่ดี

อย่าคิดว่าเรื่องเลวร้ายนั้นเกิดขึ้นกับคุณคนเดียว อย่าพอใจกับความสุขระยะสั้น 

หาสมุดมาจดกิจกรรมหรือช่วงเวลาที่คุณมี
ความสุข ท างานอย่างตั้งใจและเต็มที่ที่สดุ 



การสร้างความสุขในการท างาน โดยลดความเครยีด 
กฤติน กุลเพ็ง  มหาลัยบูรพา  

1.  การแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี 
 การท างานย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดา อย่าแก้ปญัหาโดยการใชอ้ารมณ์ จะท า
ใหเ้ครียดมากขึ้น เมื่อแกป้ัญหาได้ ก็จะสบายใจ หายเครียด

2.  การบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม        
 จะช่วยให้การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มเีวลาเหลือส าหรับการพักผ่อน 
และครอบครัวท าใหเ้ครียดน้อยลง  ควรทบทวนดูว่า ใช้เวลาแต่ละวันไปกับ
เรื่องใดบ้าง เพื่อการจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม ทั้งการท างาน สังสรรค์ 
ครอบครัวและการพักผ่อน 

3. การปรบัเปลี่ยนความคิด             
 ถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนความคิดในแง่มุมใหม่ จะช่วยให้เครียดน้อยลงถ้า
รู้สึกตัวเองคิดมากหาทางออกไม่ได้ควรหยุดคิดสักพักคิดให้ยดืหยุ่นมากข้ึน
กว่าเดิม คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างที่คนอืน่คดิ และคิดถึงคนอื่นบ้าง



การสร้างความสุขในการท างาน

4. การพักผ่อนหย่อนใจ    
 หลังเลิกงานแล้ว ควรได้พักผ่อนหย่อนใจ  เพ่ือผ่อนคลายจิตใจท าให้พร้อมที่จะ

กลับไปท างานอย่างมีประสิทธิภาพ   กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจมีอยู่มากมาย ควร
เลือกตรงข้ามกับงานประจ า

5.  การรู้จักยืนยันสิทธิของตน      
 ความเครียดอาจเกิดจากการยอม  เกรงใจผู้อื่นมากเกินไป สิทธิที่ควรรักษา คือสิทธิ 

ที่จะปฏิเสธอย่างมีเหตุผล สิทธิที่จะท างานด่วนของตนให้เสร็จก่อน สิทธิที่จะไต่ถาม
เพราะความไม่เข้าใจ สิทธิเปลี่ยนใจเมื่อได้ข้อมูลใหม่

6.  การสร้างเข้มแข็งทางจิตใจ         
 จิตใจที่เข้มแข็งจะช่วยให้เอาชนะความเครียดได้   การสร้างเข้มแข็งทางจิตใจโดย

สร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง พัฒนา ปรับปรุงตัวเอง เข้าใจชีวิตว่า ไม่มีอะไรแน่นอน 
ไม่ยึดติดกับอดีต หรือกังวลกับอนาคตมากเกินไป สร้างความอบอุ่นในครอบครัว 
เพราะครอบครัวเป็นก าลังใจที่ส าคัญในการต่อสู้กับอุปสรรค



การสร้างความสุขในการท างาน
7.  การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน      
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน สามารถท าได้โดยเอาใจเขามาใส่ใจเรา อยู่เสมอ
8.  การแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม    
 การแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมท าให้เกิดความเครียด ควรฝึกควบคุมอารมณ์คิดก่อนท า ท าอย่าง

เหมาะสม จะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง เม่ืออารมณ์ดี ควรแสดงออกด้วยการยิ้ม พูดเล่น ฮัมเพลง เพื่อให้
คนใกล้ชิดรู้สึกดีด้วย 

9.  การออกก าลังกาย     
 การออกก าลังกายจนเหนื่อยและเหง่ือออกจะช่วยคลายเครียดได้ หลังเลิกงานหรือในวันหยุดควรออก

ก าลังกายหรือเล่นกีฬากับกลุ่มเพื่อนจะรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินยิ่งขึ้นการช่วยกันท างานบ้านใน
วันหยุด ก็ถือว่าเป็นการออกก าลังกายท่ีดีและช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

10. การพูดอย่างสร้างสรรค์  
 จะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน  สวัสด ี ขอโทษ  ขอบคุณ เป็นประโยคท่ีควรพูดติดปาก หมั่นพูด

ชมเชย ไต่ถามทุกข์สุข ให้ก าลังใจ ประสานความเข้าใจ เพื่อลดความขัดแย้งในการท างาน จะช่วยตัด
ปัญหา ลดความเครียด





แรงสนับสนุนทางสังคมมีต่อสุขภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนนุทางสงัคมที่มีต่อสุขภาพ

อนามัย สรุปได้เป็น      2  กลุ่มใหญ่ คือ  
1. ผลต่อสขุภาพกาย  แบ่งออกเป็น 

1.1 ผลโดยตรง 
 แรงสนับสนุนทางสังคมน้อย  มีอัตราป่วยและตาย

มากกว่าผู้ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมมาก
ถึง  2.5  เท่า

 ผู้ป่วยเป็นวัณโรค  ความดันโลหิต
สูง  อุบัติเหตุ  ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ขาดแรงสนับสนุน
ทางสังคม  หรือถกูตัดขาดจากเครือข่ายแรง
สนับสนุนทางสังคม

 คนที่ขาดแรงสนบัสนุนทางสังคม  จะเป็นผู้ที่อยู่ใน
ภาวะของการติดโรคได้ง่าย  เนื่องจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบต่อมไร้ท่อ  และมีผลท าให้
ภูมิคุ้มกันโรคลดลงอีกด้วย



1.2 ผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตามค าแนะน าในการรักษาพยาบาล

• ผู้ป่วยที่ปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์  ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีครอบครัวคอยให้การ
สนับสนุนในการควบคุมพฤติกรรม  และผู้ป่วยที่ที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมมาก

•  ผู้ที่มีแรงสนับสนุนทางสงัคมจะมีพฤติกรรมการป้องกันโรค และสง่เสริมสุขภาพ
ดีกว่าผู้ที่มีแรงสนบัสนุนทางสังคมน้อย

2.ผลต่อสขุภาพจิต

• แรงสนับสนุนทางสังคมเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อสู้กบัปัญหา ช่วย
ลดความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความเครียดและชว่ยลดความเครียด

• ผู้ที่ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับสูง  มีปัญหาทางด้านร่างกาย  และจิตใจ
น้อยกว่าผู้ได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับต่ า

• ผู้ที่มีแรงสนับสนนุทางสงัคมต่ ามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสงู 
และโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมสูง



http://www.expert2you.com/view_article.php?art_id=288

คาถาหกพี (6Ps) ให้หมั่นท่องไว้เสมอ แล้วจะเป็นคนท างานที่มีความสุข
มีผู้ชื่นชอบ อยากให้กาารสนับสนุนมีอย่างนี้

1. Positive Thinking คือการมองโลกในแง่ดี มีทัศนคติที่เป็นบวกอยู่เสมอ 

2.  Peaceful Mind การมีจิตใจที่สงบ จะสร้างความสุขที่คนอื่นต้องอิจฉา

3. Patient คือการที่มีความอดทน รอคอยให้ถงึช่วงของเรา 

4. Punctual คือการตรงต่อเวลา การมีวินัย 

5. Polite คือความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน 

6. Professional หมายถึงความเป็นมืออาชีพ 



เติมความสุขให้ตัวเองในทุกๆ วันกันดีกว่า
 ส่องกระจกทุกเช้าแล้วยิ้มให้ตัวเอง
 วางของเล่นไว้บนโต๊ะท างาน หรือติดค าขวัญข าๆ ไว้บนบอร์ดคลายเครียด
 เปลี่ยนแปลงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ บางอย่าง เช่น เปลี่ยนร้านกินข้าว เปลี่ยนเส้นทางไปกลับที่ท างาน 

การท าชีวิตประจ าวันไมใ่ห้ซ้ าซากจ าเจช่วยแก้เบื่อได้อย่างมาก
 สนใจใครรู่้เรื่องราวความเป็นไปในโลกใหม้ากขึ้น ข่าวคราวใกล้ตัวและบ้านเมือง
 สัมผัสกับธรรมชาติ เดินบนสนามหญ้าไปสวนสาธารณะ ออกนอกเมือง ปลูกต้นไม้ ธรรมชาติช่วย

เยียวยาร่างกายและจิตวิญญาณ เพราะเราอยู่กับตึกและเทคโนโลยีมากไปแล้ว
 เขียนรายการสิ่งที่คุณท าแล้วมีความสุขและอย่าลืมท าทุกๆ วัน
 เข้านอนเร็วกว่าเดิมครึ่งชั่วโมง และตื่นให้เร็วขึ้นเพื่อท าสมาธิ เดินเล่น ฟังเสียงนก
 ตื่นนอนอย่างสดชื่น แล้วพูดกับตัวเองว่า “วันนี้ฉันจะมีความสุข จะมองแต่ด้านดีๆ พบเห็นแต่สิ่งดีๆ 

และสิ่งสวยๆ งามๆ”
 คบเพื่อนใหม่ๆ บ้าง โดยเฉพาะพวกที่สนุกสนานเฮฮามีอารมณ์ขัน
 จัดแฟชั่นโชว์ส่วนตัวปีละ 2 ครั้ง เปิดตู้รื้อเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า และ กระเป๋า ลองแต่งตัว

ครบเครื่องดูว่าชุดไหนยังใส่แล้วเช้งอยู่ ชุดไหนเอ๊าตแ์ล้วจัดการโละทิ้ง แบบนี้สนุกว่ารื้อตู้จัดเสื้อผ้า
เฉยๆ แน่นอน

 หัดให้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือ หรือของเล่นไฮเทคทั้งหลายแล้วสนุกกับมัน
 ก่อนนอนอย่าดูหนังรุนแรงฆ่ากันเลือดกระฉูดหรือประเภทบีบคั้นอารมณ์ ควรจบวันด้วยเรื่องสบาย

ใจให้ความเพลิดเพลินดีกว่า



 9 วิธีท างานอย่างมีความสุข 

1. เริ่มงานอย่างสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ปลอดโปร่ง 
2. ปรับปรุงบุคลิกภาพ ให้เหมาะกับต าแหน่งและลักษณะงาน 
3. สนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เสมอ
4. ใส่ความกระตือรือร้นและพลังวังชาลงไปในงาน การสะสาง คือการลงมือ การ

แก้ไข 
5. หม่ันบันทึกค าเตือนเพื่อกันลืม ส าหรับตนเอง 
6. หม่ันหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา
7. ต้องหาการคลายเครียด
8. แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ แล้วล าดับความส าคัญของงาน
9. ก าหนดเวลาพักผ่อน เวลาท างาน และเวลานั่งสมาธิ
บทความจากนิตยสาร  First Magazine ท่ีมา : http://women.sanook.com/work
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