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การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสขุของพนักงานบริษัทแบลคมอร์ 

ประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาระดับความสุขของพนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศ

ไทยเพ่ือส่งเสริมในการพัฒนาความสขุของพนักงานให้ดีย่ิงขึ้น ท าการเกบ็ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 

28 กุมภาพันธ ์2559 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยพนักงานบริษัทแบลคมอร์ประเทศไทยทั้งหมดที่

เข้าท างานก่อนวันที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2558 จ านวน 120 คน เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือ

วัดระดับความสุขของคนท างานหรือ “แฮปปีโนมิเตอร์” ที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยประชากรและ

สังคมมหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างอ่านและตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  มี ผู้ตอบ

แบบสอบถามครบถ้วนที่สามารถน ามาวิเคราะห์ผลได้ทั้งหมด 112 ชุดคิดเป็นร้อยละ 93.33 ของ

ตัวอย่างวิเคราะห์โดยโปรแกรมส าเรจ็รูปในการค านวณผลระดับความสุขจากสถาบันวิจัยประชากร

และสงัคมมหาวิทยาลัยมหิดล  

ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 25 ถึง 34 ปี จบ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ไม่มีบุตร ท างานส่วนใหญ่อยู่ในแผนกแนะน า

สินค้ามีระยะเวลาท างานในองค์กรน้อยกว่า 1 ปีมีรายได้ต่อเดือน 10,000 ถึง 20,000 บาท ค่า

คะแนนเฉล่ียระดับความสขุภาพรวมคือ 58.89  สะท้อนให้เหน็ว่าพนักงานในองค์กรอยู่ในระดับที่ 

“มีความสุข” เมื่ อพิจารณาเป็นรายมิติความสุข ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมีความสุข โดยมิติจิต

วิญญาณดีมีคะแนนสูงที่สุดคือ 71.74 ยกเว้นในสองมิติที่อยู่ในระดับไม่มีความสุขคือ มิติสุขภาพ

เงินดีมีคะแนนอยู่ที่ 44.48 และมิติผ่อนคลายดีมีคะแนนต ่าที่สุดอยู่ที่ 43.44 ตามล าดับ เมื่อ

พิจารณาค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสุขจ าแนกรายแผนกพบว่า ทุกแผนกมีค่าคะแนนเฉล่ียระดับ

ความสุขอยู่ในระดับ “มีความสุข” โดยแผนกบุคคลมีคะแนนมากที่สุดคือ 60.21 และแผนก

ผลิตภัณฑมี์คะแนนน้อยที่สดุคือ 56.11  

จากค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสุขภาพรวมพบว่าควรจะต้องมุ่งเน้นพัฒนาเสริมสร้าง

ความสุขของพนักงานบริษัทแบลคมอร์ประเทศไทยในมิติผ่อนคลายดีและมิติสุขภาพเงินดีอย่าง

จริงจัง 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to find level of happiness in Blackmores Thailand 

personnel. The result will be used for developing happiness guidelines in Blackmores 

Thailand. The data were collected during February 1
st 

2016 to February 28
th 

2016. The 

sample in this study were 120 of Blackmores Thailand personnel who joined with 

Blackmores before 1
st
 August 2015. The data were collected using a questionnaire 

“HAPPINOMETER” which were developed by the Institute for Population and Social 

Research, Mahidol University. The subjects read and answered the questionnaire by 

themselves. Respondents that can be fully analyzed 112 representing 93.33% of the 

sample. Computer analysis program by the Institute for Population and Social Research, 

Mahidol University was used to determine the happiness level from questionnaire. 

The finding show that in general, most respondents were female, age between 

25-34 years old. Most samples got a bachelor degree, single, don’t have child, working in 

PA team, working in Blackmores Thailand less than 1 year, and have average income 

between 10,000 – 20,000 baht. The happiness average score was 58.89 points 

interpreted at “Happy” level. Considering each happiness dimension, mostly got “Happy” 

level. The highest score at 71.74 points in good spiritual dimension. The study show 

“Unhappy” level in 2 dimension which are good money dimension and the lowest score at 

43.44 in good relaxed dimension. Considering each Blackmores department, all of them 

got “Happy” level. The highest score at 60.21 in HR & Admin department and lowest 

score at 56.11 in RA/NPD/Education department. 

From the happiness average score with considering in each happiness dimension, 

the company should focus to improve the happiness level in good money and good relaxed 

dimension. 
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บทน า 

โลกในยุคไร้พรมแดนน้ันการเปล่ียนแปลงได้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วท าให้ส่งผลกระทบ

ในวงกว้างทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม การเมือง ค่านิยมต่างๆ รวมถึงในด้านของ

เศรษฐกจิ ซ่ึงในปัจจุบันองค์กรต่างๆ กม็ีการเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็น้ีไม่ว่า

จะเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ การก าหนดยุธศาสตร์ กลยุทธ์ในการบริหารงาน การ

สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นต้น ซ่ึงส่งผลถึงการด าเนินชีวิตและความสุขของคนในยุค

ปัจจุบันอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยของการท างานซ่ึงต้องมีความรับผิดชอบใน

หลายด้านมีภาระหน้าที่ มีการสร้างครอบครัว มีการหารายได้ที่เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึง

ที่ท  าให้เกิดภาวะกดดันและมีผลต่อระดับความสุขของบุคคลน้ันๆ ได้ซ่ึงถ้าระดับความสุขลดลงก็

สามารถเป็นสาเหตุให้มีความไม่สบายใจและเป็นทุกข์ตลอดจนถึงการส่งผลต่อระบบต่างๆไม่ว่าจะ

เป็นทางจิตใจหรือทางสขุภาพร่างกายได้เช่นกนั  

ด้วยเหตุน้ีจึงสนใจการศึกษาระดับความสุขของพนักงาน เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้

เป็นแนวทางส าหรับพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความสุขมากย่ิงขึ้ น ซ่ึงจะส่งผลให้พนักงานมี

สขุภาพจิตใจและสขุภาพกายที่ดีต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาระดับความสขุของพนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศไทย 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาระดับความสุขของพนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศ

ไทยเพ่ือส่งเสริมในการพัฒนาความสขุของพนักงานให้ดีย่ิงขึ้น 

 

ระเบยีบวิธีการวิจยั 

การศึกษาวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ท าการสุ่มเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจงคือพักงานบริษัท

แบลคมอร์สประเทศไทยทั้งหมดที่เข้าท างานก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 จ านวน 120 คน 

ท าการเกบ็ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 28 กุมภาพันธ ์2559  

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดใช้เคร่ืองมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามวัดระดับความสุขของ

คนท างานหรือ “แฮปปีโนมิเตอร์” ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึง

เป็นเคร่ืองมือที่มีความตรงตามเน้ือหา จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและประชุมร่วมกับ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านความสุข สุขภาพจิต เพ่ือพิจารณาความตรงตามเน้ือหาที่ต้องการประเมิน 

โดยแบบสอบถามวัดระดับความสุขของคนท างานหรือ “แฮปปีโนมิเตอร์
(1,2)

” ที่ปรับปรุงให้

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การศึกษาโดยใช้ค าถามปลายปิดและปลายเปิด ซ่ึงในแบบสอบถามจะ
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แบ่งเป็นทั้งหมด 2 ตอน โดย ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ มี 8 ข้อ 

ได้แก่ เพศ อายุ แผนกที่ท  างาน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ระยะเวลาที่ท  างาน 

รายได้ต่อเดือน ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามของมิติความสุขของคนท างานโดยแต่ละข้อจะอิงกับ

ตัวช้ีวัดในแต่ละมิติดังน้ี มิติที่ 1 สุขภาพดี (Happy Body) จ านวน 6 ข้อ มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี 

(Happy Relax) จ านวน 5 ข้อ มิติที่ 3 น า้ใจดี (Happy Heart) จ านวน 8 ข้อ มิติที่ 4 จิตวิญญาณ

ดี (Happy Soul) จ านวน 5 ข้อ มิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) จ านวน 3 ข้อ มิติที่ 6 

สังคมดี (Happy Society) จ านวน 6 ข้อ มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) จ านวน 3 ข้อ มิติที่ 8 

สขุภาพเงินดี (Happy Money) จ านวน 4 ข้อ มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work Life) จ านวน 20 

ข้อ  สามารภน าค่าคะแนนทั้งหมดมาหาค่าเฉล่ียระดับความสุขในภาพรวมของแต่ละบุคคลอีกทั้ง

ยังสามารถสะท้อนกลับไปเป็นผลคะแนนความสขุองค์กรได้อกีด้วย  

 

การวิเคราะหข์อ้มูล  

วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ แผนกที่ท  างาน ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ระยะเวลาที่ท  างาน รายได้ต่อเดือน โดยใช้การจ าแนกเป็นความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ  

วิเคราะห์ระดับความสขุของพนักงานบริษัท แบลคมอร์ส ประเทศไทย ในภาพรวมของ

ทั้งองค์กรและจ าแนกเป็นรายมิติ และในภาพรวมแยกในแต่ละแผนก โดยโปรแกรมส าเรจ็รูปจาก

สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ผลการศึกษา 

จากตัวอย่างที่วิเคราะห์ข้อมูลได้จ านวน 112 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย

ละ 91.07  มีช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 58.04 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 

48.21 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 56.25 ท างานในแผนก PA Team ร้อยละ 75 ไม่มีบุตร ร้อยละ 

54.47 มีระยะเวลาท างานในองค์กรน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 33.93 มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 

20,000 บาท ร้อยละ 43.75 

 

ค่าคะแนนเฉลีย่ระดบัความสุขจ าแนกรายมิติและภาพรวม 

จากการส ารวจระดับความสุขของตัวอย่าง พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสุขภาพ

รวมอยู่ที่ 58.89 (จากคะแนนเตม็ 100) สะท้อนให้เหน็ได้ว่า พนักงานในองค์กรอยู่ในระดับที่ 

“มีความสุข” เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มี 7 มิติที่อยู่ในระดับ “มีความสุข” และ มี 2 มิติที่อยู่

ในระดับ “ไม่มีความสุข” โดย มิติจิตวิญญานดี มีคะแนนเฉล่ียความสุขสูงที่สุดคือ  71.74 และ

มิติผ่อนคลายด ีมีค่าคะแนนเฉล่ียความสขุต ่าที่สดุอยู่ที่ 43.44 รายละเอยีดดังภาพ 
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ภาพที ่ 1  แสดงข้อมูลคะแนนเฉล่ียระดับความสขุแยกในมิติต่างๆ 

 

ค่าคะแนนเฉลีย่ระดบัความสุขจ าแนกรายแผนกหรือหน่วยงาน 

จากการส ารวจพบว่า ทุกแผนกมีค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสุขอยู่ในระดับ “มี

ความสุข” โดย แผนกบุคคล (HR & Admin) มีคะแนนเฉล่ียความสุขสูงที่สุด คือ 60.21 และ

แผนกผลิตภัณฑ์ (RA/NPD/Education)  มีค่าคะแนนเฉล่ียความสุขต ่ าที่ สุดคือ 56.11 

รายละเอยีดดังตาราง 

 

ตารางที ่1 แสดงค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสขุจ าแนกรายแผนกหรือหน่วยงาน 

 

คะแนนความสุขเฉลีย่ สุขภาพ

ดี 

ผ่อน

คลาย

ดี 

น ้าใจดี จิต

วิญญาน

ดี 

ครอบครวั

ดี 

สงัคมดี ใฝ่รูด้ ี สุขภาพ

เงินดี 

การ

งานดี 

ความสุข

ภาพรวม 

แผนกบุคคล (HR & 

Admin) 

50.00 47.50 63.89 62.50 75.00 60.42 58.33 65.63 60.63 60.21 

แผนกแนะน าสนิค้า 

(PA Team) 

56.35 42.82 66.99 72.06 50.10 51.72 64.12 42.06 64.28 59.43 

แผนกการตลาด 

(Marketing/Trade 

Marketing) 

50.00 51.25 61.11 62.50 58.33 50.00 52.08 70.31 61.56 58.54 

แผนกขาย (Sales 

Team/BKK/UPC)   

49.06 45.94 65.28 74.38 50.00 49.22 52.60 43.36 59.84 56.80 

แผนกบัญชี (Finance) 62.50 30.00 59.72 62.50 50.00 58.33 58.33 56.25 58.13 56.25 

แผนกผลิตภัณฑ ์

(RA/NPD/Education)   

60.00 43.33 61.11 63.33 52.78 50.00 58.33 62.50 55.00 56.11 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

พนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศไทยมีความสุขอยู่ในระดับ “มีความสุข” มีค่า

คะแนนสงูสดุในมิติจิตวิญญานดีและมีค่าคะแนนต ่าสดุในมิติผ่อนคลายดี ซ่ึงสอดคล้องกับรายงาน

สถานการณ์ความสขุของคนท างานในประเทศไทยปีที่ 2 รอบคร่ึงปีแรก มกราคมถึงมิถุนายนพ.ศ. 

2556 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
(3)
 และ สอดคล้องกับการศึกษา

ระดับความสขุของบุคคลากรโรงพยาบาลปากเกรด็ (อมฤต จิรเศรษฐสิริ, 2557)
(4) 
นอกจากน้ียัง 

สอดคล้องกับ  การส ารวจสุขภาวะบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2556 (กรแก้ว  

ถิรพงศ์สวัสด์ิและจันทร์ธรา สมตัว, 2556)
(5) 
เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มี 7 มิติที่อยู่ในระดับ 

“มีความสุข” ได้แก่ มิติจิตวิญญานดี มิติน า้ใจดี มิติการงานดี มิติใฝ่รู้ดี มิติสุขภาพดี มิติสังคมดี 

มิติครอบครัวดี  พบว่ามี 2 มิติที่อยู่ในระดับ “ไม่มีความสุข” คือ มิติสุขภาพเงินดี และมิติผ่อน

คลายด ี 

ผลวิเคราะห์ระดับความสุขจ าแนกรายแผนก พบว่าแผนกบุคคล (HR & Admin)  

มีค่าคะแนนเฉล่ียความสุขสูงที่สุด และแผนกผลิตภัณฑ์ (RA/NPD/Education)  มีค่าคะแนน

เฉล่ียระดับความสุขต ่าที่สุด นอกจากน้ียังพบว่ ามีบางมิติที่ มีค่าคะแนนอยู่ในระดับ “ไม่มี

ความสขุ” กล่าวคือ 

ในมิติผ่อนคลายดี มีแผนกที่มีค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสุขอยู่ในระดับ “ไม่มี

ความสุข” จ านวนมากที่สุดคือมีทั้งหมด 4 แผนกได้แก่ แผนกบุคคล (HR & Admin) แผนก

แนะน าสินค้า (PA Team)  แผนกขาย (Sales Team/BKK/UPC)  แผนกบัญชี (Finance) และ 

แผนกผลิตภัณฑ ์(RA/NPD/Education)   

ในมิติสุขภาพ เ งินดี  แผนกที่ มี ค่ าคะแนนเฉ ล่ียระ ดับความสุขอ ยู่ ในระ ดับ  

“ไม่มีความสุข” รองลงมาคือมีทั้งหมด 2 แผนกได้แก่ แผนกแนะน าสินค้า (PA Team)และ

แผนกขาย (Sales Team/BKK/UPC)   

ในมิติสุขภาพดี แผนกที่มีค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสุขอยู่ในระดับ “ไม่มีความสุข” 

มีทั้งหมด 1 แผนกได้แก่ แผนกขาย (Sales Team/BKK/UPC)   

 

แนวทางพฒันาระดบัความสุขของพนกังานบริษทัแบลคมอรส์ประเทศไทย 

จากผลการศึกษา ค่าคะแนนเฉล่ียระดับความสุขในภาพรวมขององค์กร อยู่ในระดับ 

“มีความสุข” แสดงให้เหน็ว่า พนักงานในองค์กรมีความสุข ดังน้ันควรมีการสนับสนุนและมีการ

พัฒนาบุคลากรให้มีระดับความสุขที่เพ่ิมมากข้ึนจนไปถึงระดับที่มี “ความสุขมาก” กจ็ะส่งผลต่อ

ทั้งประสทิธภิาพการท างาน การด าเนินชีวิตประจ าวัน รวมถึงสภาวะจิตใจที่ดีข้ึน 

พนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศไทย ควรมีการสร้างเสริมระดับความสุขในมิติ

สขุภาพเงินดี และมิติผ่อนคลายดีอย่างจริงจัง เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับการ

ท างานและปัญหาที่ เกิดในระหว่างการท างาน การสื่ อสารที่ มีประสิทธิภาพและเชิงบวก  
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การจัดกิจกรรมสัมพันธ์หรือการเล่นกีฬาเพ่ือการผ่อนคลาย และ การปรับโครงสร้างรายได้ให้มี

ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น 

 

แนวทางการพฒันาระดบัความสุขในแผนกต่างๆ 

1. แผนกบุคคล (HR & Admin) แผนกบัญชี (Finance) และแผนกผลิตภัณฑ์ 

(RA/NPD/Education) ควรมุ่งเน้นพัฒนาสร้างเสริมความสขุในมิติมิติผ่อนคลายดี  

2. แผนกแนะน าสินค้า (PA Team)ควรมุ่งเน้นพัฒนาสร้างเสริม ความสุขในมิติมิติ

ผ่อนคลายดีและมิติสขุภาพเงินดี  

3. แผนกการตลาด (Marketing/Trade Marketing) ควรมุ่งเน้นพัฒนาสร้างเสริม

ความสุข สนับสนุนและมีการพัฒนาบุคลากรให้มีระดับความสุขที่เพ่ิมมากข้ึนจนไปถึงระดับที่มี 

“ความสขุมาก”  

4. แผนกขาย (Sales Team/BKK/UPC) ควรมุ่งเน้นพัฒนาสร้างเสริมความสุขใน

มิติมิติผ่อนคลายดี มิติสขุภาพเงินดี มิติสงัคมดี และมิติสขุภาพดี  

 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. เคร่ืองมือวัดระดับความสุขของคนท างานหรือ “แฮปปีโนมิเตอร์” น้ันสามารถวัด

ระดับความสุขออกมาได้เป็นความสุขในช่วงเวลาหน่ึง ดังน้ันจึงควรมีการวัดระดับความสุขของ

พนักงานบริษัทแบลคมอร์สประเทศ อย่างต่อเน่ืองปีละ 1-2 คร้ัง  

2. ควรใช้เคร่ืองมือที่มีความหลายหลาย ในการวัดระดับความสุขของพนักงาน เพ่ือ

น าผลที่ได้มาเปรียบเทยีบเพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ 

3. ควรจะมีการท าการศึกษาในรูปแบบองค์กรที่หลากหลาย ไม่จ ากัดแค่องค์กร

รูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเทา่นั้น เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีมุมมองที่กว้างมากข้ึน  

 

บรรนานุกรม 

 

กรแก้ว ถิรพงษ์สวัสด์ิ, และ จันทร์ธรา สมตัว. (2556). ส ำรวจสขุภำวะบุคลำกรศูนยอ์นำมยัที ่6 

ปีงบประมำณ 2556. สบืค้นจาก       

http://203.157.71.148/Information/center/research-56/Kornkeaw.p 

จรัมพร โห้ล ายอง, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, และ กาญจนา ตั้งชลทิพย์. 

(2557). รำยงำนสถำนกำรณ์ควำมสุขคนท ำงำนในประเทศไทยปีที่ 2 รอบครึง่ปีแรก 

(มกราคมถึ งมิ ถุนายน  พ .ศ . 2556) โดยสถาบัน วิ จัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ: อพัทรูยู ครีเอทนิว จ ากดั. 

981



8 

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, สุภรณ์ จรัสสิทธิ์, เฉลิมพล สายประเสริฐ, พอตา 

บุนยตีรณะ, วรรณภา อารีย์, และสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

(2555). คู่มือกำรวดัควำมสุขดว้ยตนเอง HAPPINOMETER. กรุงเทพฯ: ธรรมดา

เพรส. 

ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, จรัมพร โห้ล ายอง, และ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2555). คุณภำพชีวิตกำร

ท ำงำนและควำมสขุ. กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส. 

อมฤต จิรเศรษฐสริิ. (2557). ปัจจยัทีมี่ผลต่อระดบัควำมสขุของบุคคลำกรโรงพยำบำลปำกเกร็ด 

(การค้นคว้าแบบอสิระปริญญามหาบัณฑติ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์. 

 

 

982


