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The purpose of this research was to examine the impact of Transformational
Leadership and Happy Management on Happiness at work. The sample groups was
415 employees from 3 private companies. The 3 private companies was chosen from
7 private companies which participated in the pilot organization project, “Happy
Workplace”. Data was collected using research instruments including; demographic
questionnaire, employees’ perceptions of leaders’ transformational leadership questionnaire,
happy management questionnaire, and work happiness questionnaire. Results reveal
that employees who reported high level of transformational leadership of their leaders
possessed, expressed more happiness at work and more happy management as
compared to those reported low level of their leaders’ transformational leadership. It is
also found that employees with high level of Happy Management expressed more
happiness at work as compare to those with low level of Happy Management. In
addition, results indicated that transformational leadership and happy management were
able to predict happiness at work up to 32.2%. Results found in this study could suggest
that leaders who possessed transformational leadership helped happy management and
happiness at work. Organizations therefore should induce and develop transformational
leadership to leaders in addition to improve happy management to employees.
Suggestion for further study was to find development methods suits to improve
leadership and happy management in order to increase employees’ happiness at work.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหาวิจยั
เมื่อกล่าวถึงการทํางาน คนส่วนใหญ่มองการทํางานว่า เป็ นกิจกรรมสําคัญเสมือนเป็ น
กิจ กรรมหนึ่ ง ของชีวิต จนบางครัง้ ไม่ ส ามารถแยกออกจากกัน ได้ โดยเฉพาะยุ ค แห่ ง การ
เปลี่ยนแปลงเช่นปจั จุบนั แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2559-2555) มุ่งพัฒนา
ประเทศเพื่อก้าวทันการเปลีย่ นแปลง ปรับตัวรับมือกับการแข่งขันทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว เน้นการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ นสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมคิ ุม้ กัน
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ตามวิสยั ทัศน์ของแผนฯ
ทําให้เห็นว่า ประเทศมีแนวทางในการดําเนินการสร้างความสุขเป็ นแนวทางพัฒนาประเทศที่
สําคัญ และแผนฯสามารถดําเนินการได้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในองค์การภาครัฐและ
เอกชน เนื่องจากองค์การ ส่วนใหญ่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง อันเนื่องมาจากปจั จัย
ตามที่แผนฯ ระบุ อย่างต่ อเนื่ อง เมื่อองค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงพนักงาน สภาพแวดล้อม
ชุมชนโดยรอบ ย่อมรับผลกระทบเปลีย่ นแปลงเช่นกัน ดังนัน้ พนักงานหรือบุคลากรขององค์การ
จึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าในงาน ดํารงชีวติ และสามารถดําเนินกิจการ
งานอย่างผาสุกต่อไป
แนวทางของแผนฯ และสภาพสังคมที่เ ปลี่ยนแปลง เป็ นแรงผลักดันให้ผู้วิจยั ศึก ษา
ค้นคว้าข้อมูลในประเด็นที่มปี ระโยชน์ ต่อวงการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และองค์การ ตลอดจน
สังคมโดยรวม คือ เรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาและสร้างสรรค์องค์การ เพื่อเตรียมพร้อมรับ
การเปลีย่ นแปลง ตลอดจนสอดคล้องกับการทํางาน จากการค้นคว้า พบงานวิจยั ต่างประเทศชื่อ
The ‘What’, ‘Why’ and ‘How’ of Employee Well-Being: A New Model (Page and Brodrick,
2009: 441–458) กล่าวว่า พนักงานมีความสุขเป็ นปจั จัยสําคัญต่อความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี ององค์การ
งานวิจยั เรือ่ งนี้ ศึกษาจากการสังเกตการลาออกและผลงานของพนักงานพบว่า วิธกี ารทีส่ ามารถ
เพิม่ คุณภาพชีวติ ให้กบั พนักงาน คือ การแสดงจุดแข็งและการประเมินผลทางจิตวิทยาให้พนักงาน
ทราบเพื่อพนักงานสามารถนํ าไปบูรณาการ และพัฒนาตนเองต่อไป ก่อให้เกิดความสุขของ
พนักงานทีด่ ขี น้ึ
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ผลศึกษางานวิจยั เรือ่ งนี้ ทําให้ผวู้ จิ ยั เห็นถึงความสําคัญของความสุขว่า ความสุขมีผลต่อ
การพัฒนาบุคคลและองค์การในทิศทางทีด่ ี สามารถเป็ นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศได้
ในอนาคต สอดคล้องกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั (2523) พระราชทานแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา ทีว่ า่
“ ทุกคนมีจติ ใจทีป่ รารถนาความสุข หรือความสําเร็จ แต่การหาความสุข หรือ
ความสําเร็จนี้ ย่อมต้องเหนื่อย เหนื่อยแน่ ไม่มใี ครทีม่ คี วามสุขหรือความสําเร็จ
ได้โดยไม่เหนื่อย ถ้าไม่อยากที่จะเหนื่อยก็ต้องฝึ กฝนกําลัง การฝึ ก…ต้องฝึ ก
จิตใจให้ดี ถ้าฝึ กจิตใจให้ดี ไม่ให้ขเ้ี กียจ ให้รจู้ กั ว่างานเป็ นอย่างไรแล้ว ก็เชื่อว่า
ถ้าทํางานอย่างนัน้ ก็จะได้ผลดี เป็ นต้น ก็จะทําให้มคี วามสําเร็จ ร่างกายและ
จิตใจจะแข็งแรงพร้อมกัน...”
พระราชดํารัสฯ เน้ นเรื่องความสุข ความสุขมีความเกี่ยวข้องกับ ทุกกิจกรรมในชีวิต
การทํางานและความสุขมีการสอดประสานกัน ไม่ว่า จะเป็ น รูป แบบกายภาพหรือมโนภาพ
ความสุขสามารถสร้างองค์การและบุคลากรทีม่ คี วามแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพในการทํางานทีด่ ี
ในทํานองเดียวกับแนวคิดของนักจิตวิทยาต่างประเทศ (Veenhoven, 1997: 267-293) มองว่า
ความสุขเป็ นเสมือนการประเมินผลของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับความชื่นชอบในชีวติ โดยรวมว่า
มีระดับความรู้สกึ หรือความชื่นชอบเพียงใด ด้วยเหตุผลและมุมมองดังกล่าว ทําให้ผู้วิจยั มุ่ง
ศึกษาวิจยั ในเรื่องความสุข โดยเฉพาะความสุขในการทํางาน จากการสืบค้นข้อมูล พบจํานวน
รายการเข้าถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ (Link Website) ในประเทศไทย ณ ปจั จุบนั ทีส่ บื ค้นวันที่
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 พบรายการการเข้าถึงข้อมูล (Link Website) ในหัวข้อเรื่องความสุข
ในการทํางานจํานวน 2,750,000 รายการ ถือว่า มีจาํ นวนมากและได้รบั ความสนใจไม่น้อย ไม่วา่ จะ
เป็ นการแสดงความคิดเห็น หรือการเขียนบทความเกี่ยวกับ การสร้างความสุขในการทํางาน
นอกจากนี้ ภายใต้ส่อื เครือข่ายไร้สาย ผูว้ จิ ยั พบแอพพลิเคชัน่ (Application) สร้างสรรค์โดยคน
ไทย เป็ นแอพพิเคชัน่ (Application) ดาวน์โหลดใช้งานบนเครือข่ายไร้สายหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
ซึง่ เป็ นการรองรับการเติบโตของยุคดิจติ อลและรูปแบบการใช้ชวี ติ ของคนรุ่นใหม่ แอพพลิเคชัน่
(Application) มีช่อื ว่า Freehap หรือ www.Freehap.com เป็ นโปรแกรมการใช้งานผ่าน
โทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ มุ่ง วัด ดัช นี ค วามสุ ข ของคนไทยจากสถานภาพความรู้สึก ของบุ ค คล ณ
ขณะนัน้ เพื่อให้ทราบภาพรวมความสุขของประชากรว่า ความสุขมาจากเหตุปจั จัยใดกลุ่มคน
ส่วนใหญ่ทใ่ี ช้แอพพลิเคชัน่ (Application) นี้คอื คนรุน่ ใหม่ได้แก่ วัยรุน่ และวัยทํางาน ซึง่ เป็ นวัยที่
มีผลต่อการทํางานและสร้างความสุขในการทํางาน
การสืบค้นครัง้ นี้ทาํ ให้เห็นว่า ความสุขโดยทัวไปและความสุ
่
ขในการทํางานของประเทศไทย
มีบทบาทสําคัญและได้รบั ความสนใจจากบุคคลและองค์การมากขึน้ ตลอดระยะเวลาหลายปีทผ่ี า่ นมา
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สําหรับระดับโลก องค์การสหประชาชาติ จัดทํารายงาน Earth Institute: World Happiness
Report (Helliwell, Layard and Sachs, 2012: 42-56) โดยมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เป็ นผูด้ าํ เนินการ
ศึกษาเกีย่ วกับความสุขของประชากรโลก ซึง่ องค์การสหประชาชาติเล็งเห็นความสําคัญในเรือ่ งนี้
โดยผลการศึกษา จากศึกษาระบุว่า อันดับประเทศทีค่ นมีความสุขมากทีส่ ุดในโลก พบว่าอยู่ใน
กลุ่มประเทศยุโรปเหนือหรือภูมภิ าคสแกนดิเนเวีย ซึง่ 4 อันดับแรกได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์
ฟิ นแลนด์ และเนอเธอร์แลนด์ ขณะที่อนั ดับประเทศที่คนมีความสุขน้อยที่สุด อยู่ในเขตทางใต้
ของทะเลทรายซาฮาร่าในทวีปแอฟริกาได้แก่ โตโก เบนิ่น และ เซียร่าลีโอน สําหรับประเทศไทย
ตามรายงานวิจยั ฉบับนี้ ระบุว่า ประเทศไทย มีความสุขอยู่ในลําดับที่ 52 ถือว่า เป็ นอันดับทีด่ ี
เมื่อเปรียบเทียบระดับภูมภิ าคอาเซียน ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 3 เป็ นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย
เมือ่ วิเคราะห์ตามอันดับระดับโลกและภูมภิ าคถือว่า อยูใ่ นระดับทีน่ ่าพอใจ
รายงานอธิบายผลการศึกษาเพิม่ เติมว่า ความสุขมีผลต่ อการทํางานของมนุ ษย์ คือ
คนที่ทํางานมีความสุขมากกว่าคนว่างงาน เพราะมนุ ษย์เป็ นสัตว์สงั คม การทํางานหรือพบปะ
่ งรํ
่ ่ ารวย
ผู้คน ทําให้บุคคลมีสุขภาพจิตที่ดกี ว่า และความสุขไม่ได้เกิดมาจากระดับความมังคั
เรื่องเสรีภาพทางการเมือง ปจั จัยสนับสนุ น สวัสดิการสังคม ภาระหน้าที่ การงานทีด่ ี ตลอดจน
การปลอดจากปญั หาคอรัปชัน่ มีความสําคัญและส่งผลต่อการมีความสุขเช่นกันหรืออาจมากกว่า
และเมื่อนํ าเรื่องความสุขเปรียบเทียบระดับองค์การ การทีท่ ําให้คนในองค์การเกิดมีความสุขได้
ประกอบด้ว ยป จั จัย ต่ างๆ ไม่แตกต่างกับความสุขระดับ โลก การมีส งั คม สภาพแวดล้อมใน
องค์การทีเ่ หมาะสม เพื่อนร่วมงาน ลักษณะงาน ภาระหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ปลอดการเมือง
ในองค์การ ตลอดจนถึงการมีหวั หน้างานและผูบ้ ริหารทีด่ ี ส่งผลต่อความสุขในการทํางานอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้
เนื่องด้วยผลของการวิจยั เรื่องความสุขขององค์การสหประชาชาติ ผูว้ จิ ยั ตระหนักว่า
องค์การหรือภาคส่วน ควรมีการพัฒนาส่งเสริมและเชื่อมโยงความสุขกับเรื่องการทํางานอย่าง
เหมาะสม เช่ น เดีย วกัน กับ ถ้า องค์ก ารส่ง เสริม และมีก ารจัด การความสุ ข ที่มีป ระสิท ธิภ าพ
ความสุขระดับบุคคลและความสุขในการทํางานสามารถเกิดขึน้ ได้ การทํางานบรรลุเป้าหมาย
และการมีผลสัมฤทธิ ์ในงานทีด่ จี งึ ไม่ใช่เรือ่ งยุง่ ยากอีกต่อไป
ทํานองเดียวกันกับบทความจาก Harvard Business Review: Happiness and Your
Company (Peck, 2011) รายงานมุมมองของบริษทั ต่างๆ ทีม่ ชี ่อื เสียง เช่น Coca Cola, IKEA,
Nesquik, BMW ว่าบริษทั เหล่านี้ มีการปรับตัวตอบสนองกับแนวคิดความสุขมากขึน้ คือ บริษทั
พยายามทําเข้าใจถึงประโยชน์ และความซับซ้อนตลอดจนความน่ าสนใจของการวิจยั เกี่ยวกับ
เรื่องคุณภาพชีวติ และความก้าวหน้าของจิตวิทยาเชิงบวก รวมถึงเรื่องสวัสดิการที่เกี่ยวข้องมี
สอดคล้องเกีย่ วกับเศรษฐกิจ เพื่อนํามาเป็ นแนวทางปรับเปลีย่ นและพัฒนาองค์การต่อไป ซึง่ เห็นว่า
ความสุขเข้ามามีบทบาทสําคัญ เป็ นนโยบายพัฒนาองค์การเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากการมุมมอง
ต่างๆ ของบทความและวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสุข ไม่ว่าจะเป็ น ความสุขทัวไปหรื
่
อความสุขใน
การทํางาน ผูว้ จิ ยั พบปจั จัยทีน่ ่ าสนใจและเกี่ยวข้องกับการสร้างความสุขในการทํางาน มีความ
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เหมาะสมต่อการสนับสนุ น อีกทัง้ พบว่า ปจั จัยนี้มกี ารศึกษาวิจยั ไม่มากนัก คือ ปจั จัยเรื่องการ
จัดการความสุข
ด้วยเหตุน้ี จากปจั จัยดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ตัง้ คําถามและข้อสังเกต ถ้าองค์การมีการจัดการ
ความสุข ที่ดี ทํา ให้พนัก งานเกิด ความสุข ในชีวิต และการทํา งาน เมื่อพนัก งานเกิดความสุ ข
ก็สามารถส่งผลต่อการทํางาน เกิดผลการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตรงตามเป้าประสงค์ของ
องค์ ก าร การค้น คว้า ข้อ มู ล เกี่ย วกับ การจัด การความสุ ข ผู้วิจ ัย พบงานวิจ ัย ของจุ ฑ ามาศ
แก้วพิจติ ร, วิชยั อุตสาหจิต และสมบัติ กุสุมาวลี (2554: 64) ทําการสร้างโมเดลทีม่ ชี ่อื ว่า “เป็ นอยู-่ คือ” เป็ นโมเดลการจัดการความสุข เกิดจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลองค์การหลากสุข 103 องค์การ
ในโครงการพัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Home Model) ภายใต้การ
กํากับดูแลของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบัน
บัณ ฑิต พัฒน-บริห ารศาสตร์ ซึ่ง เป็ น หนึ่ ง ในโมเดลสํา คัญ ภายใต้โ มเดลเกี่ยวกับ องค์ก รแห่ง
ความสุข (Happy Home Model) การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ สรุปลักษณะของบุคคลที่
มีความสุข วิธกี ารสร้างความสุขและผลลัพธ์ของการทํางานอย่างมีความสุขอย่างน่ าสนใจ ผูว้ จิ ยั
เล็งเห็นว่า ควรนํามาขยายผลศึกษาต่อไป เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างความสุขอย่างเหมาะสม
และเป็ นทางเลือกให้กบั องค์การในการสร้างความสุขในการทํางาน
ปจั จัยหนึ่งที่มคี วามสอดคล้องกับการจัดการความสุขและความสุขในการทํางาน จาก
การสืบค้นข้อมูล พบ ผูน้ ํ าที่มปี ระสิทธิภาพ เป็ นปจั จัยน่ าสนใจอย่างยิง่ งานวิจยั ของ เสาวรส
ประเทืองชัยศรี (2552: 4) ให้เหตุผลสนับสนุ นเรื่องผูน้ ําทีม่ คี วามเหมาะสม สามารถนําพาความสุข
มายัง องค์ก าร คือ ผู้นํ า ที่ดีต้อ งมีเ ทคนิ ค ในการปฏิบ ัติง าน ผนวกกับ การมีค วามรับ ผิด ชอบ
ตัดสินใจ ซึง่ เป็ นการสร้างความผูกพัน ตลอดจนความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในตัวเอง รวมทัง้ เป็ นการให้
โอกาสแก่พนักงาน พัฒนาความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานเป็ น
ปจั จัยทีเ่ สริมสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน สร้างศักดิ ์ศรีในตนเองและวิชาชีพ เกิดความสุข
ในการดํารงอยูใ่ นวิชาชีพ (ลดาวรรณ รวมเมฆ, 2544 อ้างถึงใน เสาวรส ประเทืองชัยศรี, 2552: 4)
ซึ่งจากงานวิจยั ดังกล่าว ทําให้ผวู้ จิ ยั เชื่อมโยงเข้ากับคุณสมบัตขิ องผูน้ ํ าลักษณะหนึ่งทีส่ ามารถ
ขับเคลื่อนองค์การในทิศทางทีด่ แี ละสร้างความสุขภายในองค์การ ซึง่ จากการค้นคว้าสอดคล้อง
กับลักษณะภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา (Tranformational Leadership) เป็ นผูน้ ําทีม่ คี วามสําคัญต่อ
การพัฒนาบุคลากรและองค์การสูห่ นทางสร้างสรรค์และก้าวหน้าตามเป้าหมายทีว่ างไว้ คือ การ
เปิ ดโอกาสให้กบั พนักงาน แสดงความคิด มุ่งความก้าวหน้ าอย่างสร้างสรรค์ มองการณ์ไกล
สร้ า งความต้ อ งการและผลประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวมเป็ น สํ า คัญ ตลอดจนการพัฒ นาสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างยังยื
่ น ดังนัน้ เรื่องภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา จึงเป็ นตัวแปรสําคัญและควรมีการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาเป็ นปจั จัยหนึ่งในการผลักดันให้เกิดความสุขใน
การทํางานได้
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สําหรับเรื่องความสุขในการทํางาน งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวแปรตาม คือความสุขใน
การทํางานนัน้ ผูว้ จิ ยั มีความคิดเห็นว่า แนวทางการสร้างความสุขในการทํางาน มีการส่งเสริม
ความสุขในการทํางานและสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย คือ งานวิจยั ภายใต้โครงการ Happy
Workplace ของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึง่ เป็ นงานวิจยั เกีย่ วกับเรื่องความสุขเป็ นที่
นิย มและดําเนินการเป็ นหน่ วยงานแรกของประเทศไทย หนึ่ งในงานวิจยั ภายใต้โครงการที่
น่าสนใจและดําเนินการเกีย่ วกับความสุขในการทํางานโดยตรง ได้แก่ งานวิจยั ทีจ่ ดั ทําโดยสํานัก
ประชากรศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล คือ การสร้างเครื่องมือการวัดความสุขด้วย
ตนเอง หรือ Happinometer เป็ นเครื่องมือวัดสุขสภาวะทีบ่ ุคคลสามารถวัดได้ดว้ ยตนเอง มี
แนวคิดเหมือนการนําปรอทวัดความรูส้ กึ และประสบการณ์ โดยสะท้อนจากมิตคิ ุณภาพชีวติ ของ
ตนเอง สามารถใช้วดั ความสุขของคนทํางานในองค์การทุกภาคส่วน (ศิรนิ ันท์ กิตติสุขสถิต,
กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์, สุภรต์ จรัสสิทธิ ์, เฉลิมพล สายประเสริฐ, พอตา บุณยตีรณะ และวรรณณภา
อารีย,์ 2555: 31-33) โดยมีองค์ประกอบ 9 มิติ ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body) ผ่อนคลายดี
(Happy Relax) นํ้าใจดี (Happy Heart) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) สังคมดี (Happy Society)
ใฝร่ ดู้ ี (Happy Brain) สุขภาพเงินดี (Happy Money) และการงานดี (Happy Work-life)
องค์ประกอบ 9 มิติ ของ Happinometer มีความน่าสนใจและเหมาะสมต่อการวัดความสุขในการ
ทํางานของพนักงานและองค์การอย่างมาก เพราะเครื่องมือมีความครอบคลุมมิตทิ ุกด้านในการ
เกิดความสุขในการทํางาน
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วิจยั จึงสนใจต่ อยอดศึกษาภาวะผู้นําแบบพัฒนา การจัดการ
ความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ และความสุขในการทํางาน กรณีศกึ ษา: องค์การสร้างสุข ซึง่ เป็ นองค์การ
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองค์กรนําร่อง รุน่ ที่ 1
จากโครงการพัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ
แก้วพิจติ ร และคณะ, 2554: 64) ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ร่วมกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เหตุ ผ ลที่เ ลือ กองค์ก ารภายใต้โ ครงการฯ นี้ เนื่ อ งจากองค์ก ารที่เ ข้า ร่ว มโครงการฯ
มีแนวทางผลักดันความสุขเป็ นนโยบายหลักขององค์การ ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา
ครัง้ นี้ คือมุง่ ศึกษาปจั จัยทีท่ าํ ให้เกิดความสุขในการทํางาน โดยการศึกษาครัง้ นี้ ทําการศึกษาว่า
ภาวะผู้นําแบบพัฒนาส่ง ผลต่ อ ความสุข ในการทํางานหรือไม่ และการจัด การความสุข แบบ
เป็ น-อยู่-คือ ส่งผลต่อการเกิดความสุขในการทํางานของพนักงานหรือไม่ และภาวะผูน้ ํ าแบบ
พัฒนาส่งผลต่อการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือหรือไม่ ตลอดจนภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาและ
การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ สามารถทํานายความสุข ในการทํางานได้หรือไม่ และ
ทัง้ หมดมีแนวทางในการพัฒนาต่อไปอย่างไร
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ผลการศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ องค์ก าร ไม่ว่ า จะเป็ น องค์ก ารที่เ ข้า ร่ ว ม
โครงการฯ หรือ องค์ ก ารทัว่ ไป โดยเฉพาะในวงการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์แ ละองค์ก าร
ผลการศึกษาทีไ่ ด้สามารถเป็ นแนวทางในการวางรากฐานการสร้างความสุขในการทํางาน เพื่อ
รับมือกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิจยั เรือ่ ง การศึกษาภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ และ
ความสุขในการทํางาน กรณีศกึ ษา: องค์การสร้างสุข มีวตั ถุประสงค์การวิจยั ครัง้ นี้ ดังนี้
1.2.1 เพื่อศึกษาและทําความเข้าใจเรื่องภาวะผู้นําแบบพัฒนาที่ส่งผลต่อความสุขใน
การทํางาน
1.2.2 เพื่อศึกษาและทําความเข้าใจเรื่องภาวะผู้นําแบบพัฒนาที่ส่งผลต่อการจัดการ
ความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ
1.2.3 เพื่อศึกษาและทําความเข้าใจเรื่องการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ ที่ส่งผล
ต่อความสุขในการทํางานของพนักงาน

1.3 ขอบเขตและวิธีการวิจยั
1.3.1 ขอบเขตการวิ จยั
ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่มอี ทิ ธิพลส่งผลต่อความสุขในทํางาน
ได้แ ก่ ภาวะผู้นํ าแบบพัฒ นา การจัด การความสุ ข แบบเป็ น-อยู่-คือ ศึก ษาจากพนัก งานใน
องค์การ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองค์กรนําร่อง
รุ่นที่ 1 จากโครงการพัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Home Model)
(จุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ, 2554: 64) ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ร่วมกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1.3.2 วิ ธีการวิ จยั
1.3.2.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ
ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานวิจยั ตลอดจนข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับปจั จัยและการศึกษาเรื่องภาวะผู้นําแบบพัฒนา การจัดการ
ความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือและความสุขในการทํางาน
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1.3.2.2 การศึกษาเพื่อหาข้อมูลเบือ้ งต้น (Exploratory Research) จาก Happy
Management Model (จุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ, 2554: 61-105) และเครื่องมือวัดความสุข
รายบุคคล หรือ Happinometer (ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต และคณะ, 2554: 3-60)
1.3.3.3 การศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ โดยการสร้างเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลใน
รูปแบบของแบบสอบถาม (Questionaire)

1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1.4.1 ผูบ้ ริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มคี วามเข้าใจและทราบถึงบทบาทของ
ผู้นําแบบพัฒนาที่มคี วามสําคัญต่อการส่งเสริมความสุขในการทํางานขององค์การ นํ าแนวทาง
ทัศนคติ เพือ่ เตรียมกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1.4.2 ผูบ้ ริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ รูจ้ กั เข้าใจและรับทราบแนวทางเรื่อง
ความสุขในการทํางานตลอดจนการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ เพื่อนํ ามาประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ เพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์สงู สุด

1.5 คําจํากัดความในการวิจยั
1.5.1 ความสุขในการทํางาน (Happiness at Work) หมายถึง ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดจาก
พฤติก รรมภายในส่ง ผลสู่พ ฤติก รรมภายนอก ทํา ให้เ กิด ความรู้สึก พึง พอใจในการทํา งาน
มีมมุ มองทีด่ ตี ่อภาระงานและการทํางาน แสดงออกผ่านพฤติกรรมภายนอก คือ คะแนนค่าเฉลีย่
ความสุขรวมขององค์การ
1.5.2 การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ (Happy Management Model) หมายถึง
การบริหารความสุขของบุคคลอย่างมีแบบแผนสอดคล้องกับจริตพืน้ ฐานและลักษณะงานตาม
ความต้องการของบุคคลนัน้ โดยมีการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละเปิ ดโอกาสอย่างต่อเนื่องภายใน
องค์การ เพื่อเป็ นแนวทางสร้างความสุขแก่พนักงานอย่างเหมาะสมอรวมถึงเกิดความสุขระดับ
บุคคลและองค์การได้
1.5.3 ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา (Tranformational Leadership) หมายถึง ลักษณะภาวะ
ผูน้ ํ าที่เน้นการพัฒนาบุคคลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทิศทางที่ดขี น้ึ โดยเฉพาะเรื่อง
ความสุข ด้วยการเป็ นตัวแบบทีด่ ี สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ตลอดจน
มอบหมายงานที่ท้าทายและเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็ นสําคัญ

บทที่ 2
ประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึก ษาเรื่อ ง ภาวะผู้นํ า แบบพัฒ นา การจัด การความสุ ข แบบ เป็ น -อยู่-คือ และ
ความสุขในการทํางาน กรณีศกึ ษา: องค์การสร้างสุข ผูว้ จิ ยั รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับตัวแปรทีศ่ กึ ษาตามลําดับ ได้แก่ ตัวแปรตาม คือ ความสุขในการทํางาน และตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาและการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ โดยมีรายละเอียด
ดังจะกล่าวถึงต่อไปในบทนี้

2.1 แนวคิดความสุขในการทํางาน (Happiness at Work)
2.1.1 ความหมายและแนวคิ ดเกี่ยวกับความสุข
เมื่อกล่าวถึงความหมายของคําว่าความสุข คงไม่ใช่เรื่องง่ายต่อการจํากัดความที่เป็ น
สากล หรือเป็ นหนึ่งเดียว เนื่องจากบริบทของประเทศ สังคม วัฒนธรรม หรือแม้แต่องค์การ
ย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ การนิยามความหมาย นักวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ มีนิยาม
ความสุขมุมมองทีน่ ่าสนใจแตกต่างกัน ในแง่การกําเนิดความสุข Waterman (1993: 678-691)
มองว่า ความสุขเกิดจากความต้องการทีจ่ ะสร้างความพึงพอใจหรือความยินดีให้มากทีส่ ดุ เพื่อลด
ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานให้น้อยลงที่สุด จนเป็ นความรูส้ กึ พึงพอใจ โดยบุคคลนัน้
สามารถควบคุมความตึงเครียดในชีวติ ได้ เป็ นความรูส้ กึ ขัน้ แรกในการตอบสนองต่อแรงจูงใจ
ภายในของตนเอง สําหรับ Misrahi (1994: 11) ความสุข คือ ประกายความเบิกบานทีเ่ ปล่งออกมา
จากการดํารงอยูข่ องบุคคลหรือเฉิดฉายเหนือการกระทําในอดีตและปจั จุบนั ของบุคคลนัน้ และใน
อนาคตทีเ่ ป็ นไปได้ และมีงานวิจยั ชื่อ Development and Defense of a Desire-Satisfaction
Conception Of Well-being (Tupa, 2006: 7) ให้ความหมายความสุขว่าเป็ นความผาสุก ซึง่
ประกอบด้วย ความพึงพอใจของการปราศจากศีลธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม ไม่ใช่
ความสนใจของแต่ละบุคคลเป็ นตัวกําหนด ตลอดจนความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากวัตถุ หรือ
ปจั จัยภายนอก แต่มาจากจิตใจหรือปจั จัยภายในของเราเอง เพราะความสุขคือเรื่องของจิตใจ
ไม่ใช่รา่ งกาย (Tupa, 2006 อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2554: 17)
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สํ า หรับ การมองความหมายจากมุ ม มองคํ า ถาม อะไร คือ จุ ด ประสงค์ห ลัก ในการ
ดํารงชีวติ ของมนุษย์ คําตอบทีไ่ ด้รบั และเป็ นธรรมชาติทส่ี ดุ ของการตอบคําถาม คือ ความสุข เพราะ
ความสุขเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยกระตุน้ การกระทําและความอดทน ทําให้บุคคลมองโลกในแง่ดี (Optimism)
และช่วยให้มสี ุขภาพแข็งแรงกว่าบุคคลทีม่ องโลกแง่รา้ ย มีคุณธรรม เกิดพลังงานและรูส้ กึ ถึงความ
ล่องลอยของจิตวิญญาณหรือเรียกอย่างง่ายๆว่า จิตใจฟูลอย (James,1958: 76, 85; Sumner,1996;
Franken, 2007: 321 อ้างถึงใน Brulde, 2007: 18) ซึง่ เห็นพ้องกับนักคิดอีกหลายท่านว่า ความสุข
เป็ นวิธกี ารของมนุ ษย์ทม่ี ตี ่อความรูส้ กึ และชีวติ เป็ นลักษณะทางอารมณ์ เป็ นความรูส้ กึ สะเทือน
ใจต่อสิง่ ต่างๆ ขึน้ อยู่กบั วิถที างของนักวิจยั ในการทีจ่ ะนิยามในแนวคิดและบริบทนัน้ ๆ บางครัง้
เป็ นเสมือนห้วงเวลาทีค่ วามเบิกบานคล้ายจะเป็ นไปได้อย่างทันทีทนั ใดเบิกบานอย่างลึกซึง้ ซึง่
เกิดจากจิตทีม่ สี ุขภาวะดียงิ่ ไม่ใช่แค่ความเพลิดเพลินไม่ใช่ความรูส้ กึ หรืออารมณ์ชวครู
ั ่ ่ชวยาม
ั่
แต่ เป็ นภาวะภาวการณ์ ดํารงอยู่ท่ดี ที ่สี ุด ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั สิง่ ต่างๆ ซึ่งปรากฏอยู่ภายนอก แต่
ขึน้ อยูก่ บั วิธกี ารมองของบุคคลนัน้
นักคิดไทย พระไพศาล วิสาโล (2552: 174) อธิบายแบบสัน้ และกระชับเมื่อกล่าวถึงคําว่า
ความสุข โดยอธิบายว่า บุคคลต้องถามตัวเองก่อนว่า ตอนนี้ร่างกายเป็ นปกติดหี รือไม่ ถ้าตอบใช่
แสดงว่าเป็ นสุข ประเวศ วะสี (2543: 41- 46) มองความสุข คือ การสิน้ ไปของความทุกข์ ความ
ทุกข์เกิดจากการบีบคัน้ ทางกาย สังคม จิตและปญั ญา โดยการบีบคัน้ ทางกาย เช่น การขาดปจั จัย 4
สิง่ แวดล้อมไม่ดี การเป็ นโรค การบีบคัน้ ทางสังคม เช่น ความขัดแย้งในครอบครัว ชุมชน สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การขาดความยุตธิ รรม การบีบคัน้ ทางจิต เช่น หงุดหงิด รําคาญ โทสะ โลภะ
พยาบาท ฟุ้งซ่าน สงสัยระแวง เห็นแก่ตวั ขาดสติ ขาดสมาธิ การบีบคัน้ ทางปญั ญา เช่น เข้าใจ
อะไรไม่แจ่มแจ้ง โง่ คิดและทําอะไรไม่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกันกับแนวคิดของ Bstan-'dzinrgya-mtsho, Dalai Lama XIV and Cutler (2003: 46-47) ผูน้ ําทางจิตวิญญาณชาวธิเบต ทีม่ อง
ความสุขว่า เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากจิตใจ เป็ นอารมณ์ทเ่ี กิดขึน้ จากสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์มา
กระทบเป็ นความจําเป็ นขัน้ พืน้ ฐานทีส่ ุดทีม่ นุ ษย์ตอ้ งการ (พุทธทาสภิกขุ, 2548 อ้างถึงใน สิรนิ ธร
แซ่ฉว:
ั ่ 23) ความสุขเกิดจากปจั จัยภายใน หมายถึง การเป็ นอิสระจากความโลภ ความโกรธ
และความหลง ถ้ามองจากภาพรวมทัง้ หมด ความสุขตามมุมมองพุทธศาสนา มุง่ เน้นให้ปฏิบตั ธิ รรม
ใช้ชวี ติ อย่างธรรมชาติ ดําเนินชีวติ อย่างถูกต้อง กระทําความดีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็น
เป็ นสุขเป็ นส่วนใหญ่
ต่อมา หากนําคําว่าความสุขแบบไทยมาเปรียบเทียบกับคําว่าความสุขของต่างประเทศ
พบมุมมองทีน่ ่ าสนใจมากขึน้ คือ คําว่า ความสุขในภาษาอังกฤษ ตรงกับคําว่า “Happiness” ตาม
รากศัพท์ มาจากคําว่า happ ในภาษาไอแลนด์ ทีม่ คี วามหมายว่า ”โอกาส“ หรือ ”โชค“ ซึง่ เป็ น
รากฐานศัพท์เดียวกับคําว่า “เกิดขึน้ โดยไม่ได้ตงั ้ ใจ” (haphazard) และ “เกิดขึน้ โดยบังเอิญ”
(happenstance) (เบน-ซาฮาร์, 2554: 27) และเมื่อค้นหาคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ยังพบ
คําศัพท์ทม่ี คี วามใกล้เคียงกัน เช่น คําว่า Hedonic Enjoyment (ความสนุ กสนานเพลิดเพลิน)
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Well-being (อยูด่ กี นิ ดี) หรือคําว่า Eudaimonia (การตอบสนองความรูส้ กึ ทีเ่ ต็มไปด้วยความหมาย
ลึกซึ้งส่วนบุคคล) ซึ่งแต่ละคํามีความหมายสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน แต่ อาจนํ าไปใช้
ต่างกันในบริบทต่างกัน แต่ความหมายโดยรวม คือ การมุ่งความเจริญงอกงาม ความบันเทิงเริงใจ
สุขสบาย (Waterman, Schwartz and Conti, 2008: 41-49) ส่วนความหมายของความสุขแบบ
ไทยๆ ระบุตามรากศัพท์ตามพจนานุ กรม หมายถึง ความสบาย ความสําราญ ความปราศจาก
โรค (ราชบัณฑิตยสถาน, :2542 1201) จากความหมายและรากศัพท์ตลอดจนที่มา พบว่า
ความหมายของคําว่าความสุขโดยรวมทัง้ ความสุขของไทยและต่างประเทศ เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน แม้วา่ จะแตกต่างกันในบริบทของวัฒนธรรม สังคมและการนําไปใช้ในบางกรณี
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงสรุปความหมายของความสุข หมายถึง สภาวะอารมณ์ ของบุ คคลที่
เกิดขึน้ โดยไม่ตงั ้ ใจ ก่อให้เกิดความรูส้ กึ ดีต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เกิดในช่วงเวลาทีไ่ ม่มคี วามวิตกกังวล
จากการบีบคัน้ ทางสังคมหรือสภาพแวดล้อมใดๆ และได้รบั ปจั จัยพืน้ ฐานทางร่างกายและจิตใจ
ตอบสนองตามความต้องการของบุคคลนัน้ นําไปสูก่ ารมีอสิ รภาพในการใช้ชวี ติ ตลอดจนการมอง
โลกในแง่ดี ทําให้เกิดภูมคิ มุ้ กันในชีวติ และจิตใจทีส่ งบ
2.1.2 แนวคิ ดทฤษฎีความสุข
นักคิดและนักทฤษฎีอธิบายให้รายละเอียดเกีย่ วกับความสุขในรูปแบบการวิเคราะห์เป็ น
องค์ประกอบของความสุขเชิงทฤษฎี ซึง่ มีมุมมองทีน่ ่ าสนใจ คือ แนวคิดความสุขในรูปแบบการ
ถอดรหัสความสุขว่า รหัส S M I L E มองความสุขเป็ นเสมือนต่อมรับรูโ้ ดยกําหนด S (SelfAwareness) เป็ นการชื่นชมศักยภาพของต่อมสุขใจ รูจ้ กั ชื่นชมศักยภาพไร้ขดี จํากัดทีซ่ ่อนอยู่
ภายในตัวบุคคล M (Manage Emotion) มีอสิ ระในการบริหารความสุข รูจ้ กั อิสระทางอารมณ์ใน
การขยายความสุขเพิม่ อารมณ์บวกและรับมือกับอารมณ์ลบด้วยการหลีกเลีย่ งความเครียดเพื่อ
ลดมลพิษในใจ I (Innovate Inspiration) สร้างสรรค์วถิ แี ห่งความสุข รูจ้ กั สร้างเส้นทางสูเ่ ป้าหมาย ไม่
ยึดติดพื้นฐานของแรงบันดาลใจจากความสุขเพื่อสร้างสรรค์วถิ แี ห่งความสุขให้เกิดขึน้ ในใจอย่าง
แท้จริง L (Listen with Head and Heart) ฟงั เสียงความสุข รูจ้ กั ฟงั เสียงสุขด้วยสมองและหัวใจ อย่าง
เข้าใจธรรมชาติของความสุขและความเครียดของคนที่แวดล้อมและ E (Enhance Social
Happiness) ต่อยอดความสุขสู่สงั คม รูจ้ กั เปิ ดกว้างและสร้างสรรค์อย่างปล่อยวางเพื่อยกระดับ
ความสุขสูท่ ุกคนในสังคม (กฤษณ์ รุยาพร, 2551)
สมศักดิ ์ ชุณหรัศมิ ์ (2549: 56-57) อธิบายปจั จัยและแนวคิดทีช่ ถ้ี งึ ความสุขว่าประกอบด้วย
มิติของครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจพอเพียง มิติดงั กล่าวนํ าไปสู่การมีสุข
ภาวะทีด่ ี ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและปญั ญา รวมถึงโครงสร้างและกลไกหลักของสังคมส่งผล
ต่อทิศทางการพัฒนาสมาชิกในสังคม ให้มอี ุดมการณ์และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์เพือ่ การอยูร่ ว่ มกัน
อย่างสงบสุข โดยจําแนกระดับความสุขออกเป็ น 2 ด้าน ได้แก่ ความสุขระดับบุคคล คือ การมี
สุขภาพดีทงั ้ ร่างกาย จิตใจ ปญั ญาและสังคม ซึง่ ทางด้านความสุขในระดับบุคคล ถือว่า เป็ นตัว
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แปรสําคัญต่อ การมีสขุ ภาพทางกายทีด่ ี สอดคล้องกับการศึกษาทางการแพทย์ ทีก่ ล่าวถึง การมี
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็ นผลสืบเนื่องจากภาวะจิตใจและอารมณ์ท่ดี ี กล่าวคือ ความรูส้ กึ
เครียด วิตกกังวล โกรธแค้น หวาดกลัว การว่างงาน รายได้ ความแตกต่างทางด้านการศึกษา
และการถูกแปลกแยกของคนชายขอบในสังคม เป็ นต้น ทัง้ หมดเป็ นปจั จัยที่ส่งผลกระทบต่อ
จิตใจและอารมณ์ความรูส้ กึ ของบุคคลอันจะก่อให้เกิดโรคภัยทางกายตามมาได้ ต่อมา ความสุข
ระดับ สัง คม คือ การพัฒ นาสัง คมแบบองค์ร วมที่ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ การพัฒ นา มิติส งั คม
วัฒนธรรม ศาสนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะความสุขทางด้านจิตใจ (Mental
Health) ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สําหรับพุทธศาสนา พระธรรมปิ ฎก อธิบายการดําเนินชีวติ ให้เข้าถึงความสุข สามารถ
แบ่งองค์ประกอบออกเป็ น 5 ขัน้ คือ ขัน้ ที่ 1 ความสุขเกิดจากการเสพวัตถุ หรือสิง่ บํารุงบําเรอ
ภายนอกทีน่ ํ ามาปรนเปรอ จัดเป็ น ความสุขทีต่ ้องหา เพราะฉะนัน้ ต้องทําตัวให้มคี วามสุขด้วย
ตนเอง ด้วยวิธีการรักษาอิสรภาพของชีวติ และความสามารถที่จะมีความสุขไว้ ขัน้ ที่ 2 เป็ น
ความสุขจากเจริญในคุณธรรม คือ การมีเมตตา มีศรัทธา ขัน้ ที่ 3 เกิดจากการดําเนินชีวิต
ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็ นจริงตามธรรมชาติ ไม่หลงในโลกสมมติ ขัน้ ที่ 4 เป็ นความสุขจาก
การใช้ความสามารถในการปรุงแต่งจิตใจให้สบาย ไม่เครียด มีจติ ใจร่าเริงเบิกบาน และขัน้ ที่ 5
ความสุขเหนือการปรุงแต่ง คือ อยู่ดว้ ยปญั ญาทีร่ เู้ ท่าทันความจริงของโลกและชีวติ การเข้าถึง
ความจริงด้วยปญั ญา เห็นแจ้ง ทําให้วางจิตใจลงตัวสนิทสบาย พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต,
2552) นอกจากนี้ มีงานวิจยั เรื่อง Happiness Theories of the Good Life อธิบายเกีย่ วกับเรื่อง
ความสุขว่า ประกอบด้วยมโนทัศน์ตามบริบท ซึ่งมองเรื่องความสุขเป็ นองค์ความรูห้ รือเจตคติ
คือ ทัศนคติเชิงบวกและปรัชญาในการใช้ชวี ติ ทัง้ หมดของบุคคล เช่น การตัดสินใจ การสร้าง
สมดุลในชีวติ หรือเงื่อนไขชีวติ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น มาตรฐานชีวติ หรือการประเมินผล เป็ นต้น
และความสุขสามารถเป็ นแนวทางทีด่ ที ส่ี ุดในการสร้างความสมดุลระหว่างความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจ อาจจะหมายถึงมุมมองต่อความเจ็บปวดในชีวติ ก็เป็ นได้ การมีสภาวะทางอารมณ์
หรือ วุ ฒ ิภ าวะทางอารมณ์ ความสุ ข เป็ น อารมณ์ ป ระเภทหนึ่ ง ที่เ ป็ น อารมณ์ เ ชิง บวก เป็ น
สภาวการณ์ ทางอารมณ์ท่ไี ม่จําเป็ นหรือต้องการบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงและมุมมองในการ
ผสมผสานเรือ่ งความสุข คือ สภาพหรือสภาวะจิตใจทีม่ คี วามซับซ้อนประกอบด้วย องค์ประกอบ
ทางอารมณ์และปญั ญา (BrÜlde, 2007: 17-18)
Veenhoven (1997: 267-293) ศึกษาเรื่อง Advance in Understanding Happiness
เป็ นเรื่องเกีย่ วกับพัฒนาการของความสุขและความเข้าใจของมนุ ษย์เกีย่ วกับคําว่าความสุข โดย
ทําการศึกษาเชิงลึกจากคําถามที่ยงั คงใช้ถามกันอยู่ในปจั จุบนั เกี่ยวกับความสุขและความพึง
พอใจ ในชีวติ ของ 10 ประเทศในโลกช่วงต้นปี 1990 จากการประเมินชีวติ ตามรูปแบบเงือ่ นไข
และกระบวนการ ความสัมพันธ์ของความสุขโดยเฉลี่ยในประเทศและความพึงพอใจในชีวิต
ตําแหน่ง รายได้ของ 13 ประเทศทีแ่ ตกต่างกันในเรือ่ งของความรํ่ารวย จากการศึกษาตามแนวทางนี้
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ทําให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขมากขึ้น ผลการศึกษาสามารถสรุปและแสดงนโมทัศน์
ความสําคัญของความสุขดังนี้คอื ความสุขเป็ นมาตรวัดคุณภาพชีวติ ของประชากร (Measuring
Quality-of-Life) เป็ นเครื่องประเมินคุณภาพชีวติ ของประชากร เพราะโดยทัวไปความสุ
่
ขจะเป็ น
การกระทําทีร่ ะบุปญั หาสังคมทีจ่ าํ เป็ นต้องมีการแทรกแซงนโยบาย นอกจากนี้ ความสุขสามารถ
ทําหน้าทีต่ รวจสอบความก้าวหน้าของสังคม (Monitoring Social Progress) หมายถึง โปรแกรมที่
มีเกีย่ วข้องกับเรื่องความสุขโดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการเพิม่ ขึน้ และลดลงของ
ความสุขตามช่วงเวลาได้ ถ้ามีความสุขเพิม่ ขึน้ แสดงให้เห็นคุณภาพของชีวติ เกิดการปรับปรุง
ถ้าความสุขลดลงบ่งชี้ว่าอาจมีปญั หาเกิดขึ้นบางอย่าง ข้อมูลความสุขสามารถใช้ประเมินผล
กระทบของนโยบายได้ (Policy-Evaluation) โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประเมินเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพของชีวติ ซึง่ ผลกระทบของการแทรกแซงการประเมินผลสามารถวัดได้จากการ
เปลี่ยนแปลงของความสุขก่อนและหลัง หรือจากความแตกต่างของความสุขระหว่างช่วงได้รบั
ผลประโยชน์ และไม่ได้รบั ผลประโยชน์ สุดท้าย วิธกี ารนํ าเรื่องความสุขไปใช้ได้อย่างน่ าสนใจ
ที่สุด คือ การตรวจสอบของความคิด เกี่ย วกับ เงื่อ นไขสํา หรับ การมีชีวิต ที่ดีแ ละความคิด ที่
เกีย่ วข้องกับเกีย่ วกับสังคมทีด่ ี (Identification of Conditions for a Good Life) ความคิดในเรื่อง
นี้อาจผิดพลาดได้ ถ้ามีความเข้าใจทีผ่ ดิ พลาด ตัวอย่างเช่น นักการเมืองส่วนใหญ่คดิ ว่า ประชาชน
อาจมีความสุขลดน้อยลง เนื่องมาจากการมีทอ่ี ยู่อาศัยทีไ่ ม่เหมาะสม ดังนัน้ คนทีอ่ ยูใ่ นบ้านทีด่ ี
ต้องมีความสุข ซึ่งไม่เสมอไป เมื่อเปรียบเทียบกับบ้านยากจน ความสุขยังคงอยู่แต่ละมีผล
เปลี่ยนแปลงต่อเมื่อการย้ายที่อยู่อาศัยจากที่เดิมไปในที่แย่กว่า ซึ่งการตรวจสอบและระบุใน
ลักษณะนี้มคี วามสําคัญต่อนโยบายการเตรียมตัวเป็ นเจ้าของบ้านทีด่ ี มีคุณภาพชีวติ ทีเ่ หมาะสม
จากทฤษฎีและแนวคิดความสุขข้างต้น ผูว้ จิ ยั สรุปเป็ นแนวทาง 2 ระดับ คือ 1) ความสุข
เป็ นตัวกําหนดชีว้ ดั คุณภาพชีวติ ของบุคคล 2) ความสุขเป็ นบรรทัดฐานให้กบั สังคม และสามารถ
พัฒนามวลมนุ ษยชาติให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ จากมุมมองนี้นําไปสู่ปจั จัยและทีม่ าของการเกิด
ความสุขและการนําความสุขไปสูก่ ารพัฒนาในมิตติ ่อไป
2.1.3 ปัจจัยที่ทาํ ให้เกิ ดความสุข
2.1.3.1 Earth Institute เรือ่ ง World Happiness Report
Helliwell and Others (2012: 42-56) จัดทํารายงานเรื่อง ความสุขมวลรวมโลก
ให้กบั องค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็ นครัง้ แรกในการจัดอันดับความสุขของประเทศในโลกของ
สหประชาชาติ โดยระบุว่า ประเทศทีค่ นมีความสุขทีส่ ุดในโลก คือ ประเทศกลุ่มยุโรปเหนือ
4 อันดับแรก ได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟิ นแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ในขณะที่ ประเทศทีค่ นมี
ความสุขน้อยทีส่ ุด อยู่ในเขตทางใต้ทะเลทรายซาฮาร่าของทวีปแอฟริกา เช่น โตโก้ เบนิ่นและ
เซียร่าลีโอน
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Earth Institute: World Happiness Report (2012: 12-13) มีผลการศึกษาและ
รายงานว่า การที่ค นเรามีค วามสุข ไม่ได้ม าจากความมังคั
่ งหรื
่ อ รํ่า รวยเท่านัน้ เสรีภ าพทาง
การเมือง ปจั จัยสนับสนุ น สวัสดิการสังคมและการปราศจากปญั หาเรื่องคอร์รปั ชัน่ เป็ นสิง่ สําคัญ
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องระดับรายได้ทส่ี ามารถทําให้คนมีความสุข นอกจากนี้ รายงานระบุ
เพิม่ เติมว่า ช่วงวัยทีพ่ บว่า คนมีความสุขตํ่าทีส่ ุด คือ ช่วงวัยกลางคน เนื่องจากช่วงวัยดังกล่าว
เป็ นช่วงวัยที่มภี าระหน้าที่มาก อาจส่งผลให้เกิดความสุขน้อยกว่าช่วงวัยอื่น สําหรับเรื่องการ
ทํางานและความปลอดภัยในงาน ตลอดจนความสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างเพื่อนร่วมงาน รายงาน
กล่าวว่า ปจั จัยดังกล่าว สามารถทําให้เกิดความพึงพอใจในงานมากกว่าการมีค่าจ้างสูงหรือการ
มีเวลาทีส่ ะดวกต่อการทํางาน และการสร้างความสุขในระดับประเทศ พบว่า ประเทศทีม่ คี นมักมี
ความสุขส่วนใหญ่ อยูใ่ นประเทศทีร่ ่าํ รวย เพราะการเป็ นอยูท่ ด่ี ี หรือการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ทําให้
ประชาชนมีความสุขมากขึ้น สําหรับเรื่องมาตรฐานชีวติ รายงานระบุว่า การมีครอบครัวที่ดี
ส่งผลต่อความสุขของครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ของพ่อแม่และลูก เกิดสัมพันธภาพทีด่ ี
ต่อกัน
สําหรับปญั หาเรือ่ งการว่างงาน เป็ นสาเหตุสาํ คัญ ทําให้เกิดความทุกข์เท่าๆ กับ
การสูญเสียหรือการหย่าร้าง ซึง่ ปญั หาเหล่านี้เป็ นสิง่ ทีส่ ่งผลกระทบต่อระดับความสุขและความ
ทุกข์ของบุคคล ดังนัน้ ในการศึกษา สิง่ แรกทีต่ อ้ งศึกษา คือ ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขและความ
ทุกข์ของบุคคลจําเป็ นต้องเรียนรูว้ า่
1) อะไรเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดสิง่ นัน้ เป็ นอันดับแรก
2) ศึกษาเรื่องมุมมองและลักษณะปจั เจกบุคคล พิจารณาว่า มนุ ษย์ทุก
คนย่อมมีลกั ษณะพันธุกรรมเฉพาะเป็ นของตัวเอง ปจั จัยด้านพันธุกรรม ถือว่าเป็ นปจั จัยพืน้ ฐาน
สําคัญ เนื่องจาก ปฏิกริ ยิ าของพันธุกรรมสามารถส่งผลต่อการมีความสุขตลอดจนสิง่ แวดล้อมที่
บุคคลพบเจอได้ (Helliwell and Others, 2012: 58-60)
ขณะเดียวกัน เรื่องของพันธุกรรมและสิง่ แวดล้อม สามารถนํ ามาพิจารณาเป็ น
อันดับ ต้นๆ ต่ อการเป็ นป จั จัยหลักในชีวิตของมนุ ษ ย์ แสดงถึงลัก ษณะเฉพาะบุ ค คล เพราะ
พันธุกรรมและสิง่ แวดล้อมแสดงออกถึงความชัดเจนของ “ปจั จัยภายนอก” ซึ่งปจั จัยภายนอก
เป็ นปจั จัยทีส่ ามารถนํามาวิเคราะห์การก่อให้เกิดความสุขและความรูส้ กึ ตรงข้ามกับการเป็ นอยูท่ ่ี
ดีของบุคคล หากได้รบั ปจั จัยภายนอกไม่เพียงพอ
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ปจั จัยภายนอก
พันธุกรรมและ
สิง่ แวดล้อม

ความสุข/ความทุกข์
ปจั จัยส่วนบุคคล

ภาพที่ 2.1 แสดงสาเหตุและทีม่ าของความสุข
แหล่งที่มา: Helliwell and Others, 2012: 59.
ปจั จัยภายนอก ประกอบด้วย รายได้ ภาระงาน ชุมชนและการกํากับดูแล
ค่านิยมและศาสนา สําหรับปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย สุขภาพจิต สุขภาพกาย ประสบการณ์
ครอบครัว การศึกษา เพศ และอายุ ด้วยเหตุน้ี ความสุขของบุคคลเกิดขึน้ เมื่อมีการประกอบกัน
ของปจั จัยต่างๆ และพิจารณาสิง่ เกี่ยวข้องในชีวติ ผนวกกัน รวมถึงปจั จัยภายนอกปจั จุบนั ด้วย
สําหรับปจั จัยส่วนบุคคล ควรมีการพัฒนาตามแนวทางชีวติ มาก่อน จากนัน้ นํ ามาผนวกเข้ากับ
ปจั จัยภายนอก สามารถเกิดผลดีและประสิทธิภาพมากขึน้
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั เรื่องนี้ ตัง้ ข้อสันนิษฐานว่า ความสุขทีร่ บั ผลกระทบจากปจั จัย
ด้านสภาพแวดล้อม เป็ นสิง่ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงทางความคิด
ซึง่ การศึกษาแสดงผลกระทบเกี่ยวกับการยึดติดพันธุกรรม ตลอดจนการศึกษาต่างๆ ทีผ่ ่านมา
พบว่า ผลการวิจยั ส่วนใหญ่จากอดีตจนถึงปจั จุบนั ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุทแ่ี ท้จริงเกีย่ วกับข้อ
สันนิษฐานดังกล่าว ในทีน่ ้ี จึงมองต่อไปว่า มีตวั แปรใดบ้างมีความเกี่ยวข้องกับปจั จัยภายนอก
และปจั จัยส่วนบุคคล มีผลกระทบกับความสุขของบุคคลอย่างไร การกําหนดแนวทางความสุข
ผลของแต่ละปจั จัยส่งผลต่อการมีความสุขอย่างไร จึงสามารถมุ่งเน้ นอธิบายด้วยปจั จัยต่างๆ
ได้ถูกต้อง ซึง่ อาจขึน้ อยู่กบั กลุ่มตัวอย่างประชากรทีพ่ จิ ารณาเช่นกัน (Helliwell and Others,
2012: 59)
ปจั จัยแรกทีผ่ จู้ ดั ทําสนใจศึกษา คือ ปจั จัยภายนอก ต่อมาเป็ นปจั จัยส่วนบุคคล
มีกรณีศกึ ษาจํานวนมาก พบว่า การมีปฏิสมั พันธ์สองทางระหว่างปจั จัยต่างๆ กับความสุขเป็ น
เรื่องน่ าสนใจ เช่น การศึกษาส่งผลกับความสุขรายบุคคล พบว่า ความสุขจะส่งผลต่อกิจกรรม
การเรียนรู้ของบุ คคล ในทํานองเดียวกัน ถ้าสุข ภาพส่งผลต่ อความสุข ความสุขก็ส่งผลต่ อ
สุขภาพด้วย เพราะเป็ นปฏิกริ ยิ าสองทาง ด้วยเหตุผลนี้ เป็ นเหตุให้แผนผังแนวคิดด้านบน ลูกศร
จึงวิง่ ออกจากปจั จัยส่วนบุคคลและปจั จัยภายนอกไปสูค่ วามสุขและวิง่ จากความสุขไปสูป่ จั จัยอื่น
ด้านการค้นหาความสุข โดยการแสวงหาป จั จัย เพื่อเป็ นการวัดอัต ภาพของ
สังคม สามารถศึก ษาจากรายได้ข องครัว เรือนที่เ พิ่ม สูงขึ้น (หรือสูงกว่า ผลิต ภัณฑ์ม วลรวม

15
ประชาชาติต่อประชากร 1 คน) โดยทัวไป
่ การศึกษาการปรับปรุงสภาพชีวติ ของคนยากจนหรือ
ความทุกข์ทรมานจากการ ถูกกีดกันปจั จัยต่างๆ เช่น การขาดเสบียงอาหารทีเ่ พียงพอ การเข้าถึง
การดูแลรักษาสุขภาพ การมีบา้ นทีป่ ลอดภัย การมีน้ําสะอาดและสุขอนามัยทีด่ ี ตลอดจนโอกาส
ทางการศึกษา เป็ นเรื่องที่ไม่แปลกนัก หากครัวเรือนนัน้ มีรายได้เพิม่ ขึ้นจากระดับที่ต่ํามาก
รายได้นนั ้ สามารถปรับปรุงความเป็ นอยูท่ ด่ี ใี ห้เกิดขึน้ ได้
รายงานกล่าวต่อไปว่า ความพึงพอใจของคนยากจนทีเ่ พิม่ ขึน้ สามารถเป็ นตัววัด
รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน แม้จะเป็ นปจั จัยเล็กๆ จากรายได้ของครัวเรือน แต่สงิ่ นี้สามารถส่งผล
ต่อการอยูร่ อดของเด็ก ยุตกิ ารหิวโหย มีโภชนาการทีด่ ขี น้ึ เกิดความปลอดภัยในการคลอด และ
มีโอกาสทางการเรียนรูใ้ นการฝึ กอบรมเพือ่ ปรับปรุงงานและมีประโยชน์ในการจ้างงานอีกด้วย
สําหรับบุคคลทีม่ รี ายได้สงู หรือรํ่ารวย การมีสภาวะอาหารทีเ่ พียงพอ มีทพ่ี กั และ
สิง่ อํานวยความสะดวก เช่น มีน้ําสะอาด มีสุขอนามัย และเสือ้ ผ้า เป็ นเพียงการตอบสนองความ
ต้องการส่วนเกินของคนรวยเท่านัน้ แต่ปจั จัยดังกล่าว กลับมีความสําคัญและเป็ นความต้องการ
ขัน้ พืน้ ฐานของคนยากจน ซึ่งเห็นได้ว่า มักเป็ นความตรงข้ามกันเสมอ ทัง้ หมดนี้ เมื่อมองตาม
เงือ่ นไขของความสมบูรณ์ ปจั จัยเหล่านี้อาจกลายเป็ นกับดักต่อกลุ่มคนรวยในอนาคตเช่นกัน
สิง่ ที่สําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิตและเป็ นอันตรายต่อการดํารงชีวิตของคน
ยากจน คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศที่เพิม่ ขึน้ โดยการกระทําของมนุ ษย์ ซึ่งโดย
ธรรมชาติทวไป
ั ่ สภาพภูมอิ ากาศเป็ นตัวกําหนดว่า ภูมภิ าคใดทีม่ คี วามลําบากต่อการดํารงชีวติ
แต่สงิ่ เหล่านี้กําลังเปลี่ยนไปและบอกว่าในโลกของความรํ่ารวย ประชากรทีร่ ่ํารวยถูกแยกออก
จากผูท้ พ่ี วกเขากําลังทําให้ได้รบั อันตราย ในทีน่ ้ีหมายถึง ความรํ่ารวยสามารถเปลี่ยนแปลงระบบ
อุณหภูมอิ ากาศและธรรมชาติทค่ี วรเป็ นได้ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้องและผิดจริยธรรมอย่างมาก
รายงาน World Happiness Report โดยภาพรวมทัง้ หมด สามารถสรุปเรื่อง
ความสุข สามารถเกิดได้ทุกสภาวะ ส่วนใหญ่เกิดจากการได้รบั ปจั จัยภายนอกทีเ่ หมาะสม เช่น
การมีสุข ภาวะที่ดี มีอ าหารสมบูรณ์ ไม่บ กพร่องในป จั จัยขัน้ พื้นฐาน สิ่ง เหล่ านี้ ส ามารถนํ า
ความสุขสู่บุคคลในขัน้ ต้นได้ เมื่อปจั จัยภายนอกเหมาะสม ความต้องการปจั จัยส่วนบุคคลก็จะ
เกิดตามมา ซึง่ มีระดับความต้องการตามแต่ละบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั สภาวะร่างกายและ
จิตใจทีม่ คี วามปรารถนาและพึงพอใจของบุคคล (Helliwell and Others, 2012: 161)
นอกจากนี้ คนรวยและคนยากจน มีระดับความสุขหรือได้รบั ความสุขในปจั จัยที่
ต่างกัน คนยากจนต้องการปจั จัยขัน้ พืน้ ฐานในการดํารงชีวติ สําหรับคนรวยต้องการสิง่ อํานวย
ความสะดวกเพิม่ เติมเพือ่ ความสะดวกสบายมากกว่าปจั จัยขัน้ พืน้ ฐานโดยทัวไปในการดํ
่
ารงชีวติ
ทีไ่ ด้รบั การตอบสนองครบถ้วนแล้ว ความสุขของประชากรโลก ไม่ว่าจะเป็ นภูมภิ าค เชือ้ ชาติใด
การเกิดความสุขนัน้ ต้องตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานก่อน จากนัน้ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละบุคคลได้
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2.1.3.2 Positive State Mindfulness: A Multidimensional Model of Mindfulness
in Relation to Positive Experience งานวิจยั ของ Ritchie and Bryant (2012: 150-181) เป็ น
การศึกษาวิจยั เชิงปริมาณเกี่ยวกับเรื่องสภาวะจิตเชิงบวก: รูปแบบความหลากหลายของจิตใจ
และความสัมพันธ์ต่อประสบการณ์เชิงบวก เป็ นการศึกษาทดสอบทฤษฎีของ Langer ในบริบท
ของประสบการณ์จากสภาวการณ์เชิงบวก ซึง่ แนวคิด (Langer, 1992 อ้างถึงใน Ritchie and
Bryant, 2012: 150-152) เป็ นแนวความคิดช่วงแรกของมโนทัศน์เรื่องสติหรือสภาวะจิต เป็ น
สภาวะจิต แห่งการรับ รู้ สู่การเปิ ดกว้างเพื่อรับความแปลกใหม่ของบุคคลอย่างกระตือรือร้น
แบ่งเป็ นหมวดหมู่และความแตกต่างอย่างชัดเจน จากมุมมองของสภาวะจิตนี้ เป็ นวิธที เ่ี ต็มไป
ด้วยความมานะพยายามในการเข้าถึงสภาวะปจั จุบนั ขณะซึง่ ตรงกันข้ามโดยสิน้ เชิงกับสภาวะจิตที่
ไม่มสี มาธิ ทัง้ สองรูปแบบ มีความคล้ายกันในเรื่องของกระบวนการต่างๆ ทางจิตวิทยาสังคม
การศึกษาครัง้ นี้แบ่งการศึกษาเป็ น 3 กรณี คือ การศึกษาที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อ
ชีใ้ ห้เห็น รูปแบบทัง้ สามปจั จัย คือ มุ่งเน้นความสนใจ ความชื่นชมใหม่ๆ และความคาดหวังใน
ตอนต้นและตอนจบ การศึกษาที่ 2 ชี้ให้เห็นถึงมิตแิ ต่ละมิตวิ ่า มีรูปแบบที่แตกต่างกันในเรื่อง
ของความเกีย่ วข้องกับลักษณะมิตเิ ฉพาะของสภาวะจิต การรับรู้ การซึมซับความเชื่อ การอดทน
ทีม่ คี วามไม่แน่ นอน ความจําเป็ นของโครงสร้าง และความต้องการความรูค้ วามเข้าใจ ส่วน
การศึกษาที่ 3 เป็ นการแสดงในแต่ละมิตทิ ่มี คี วามสัมพันธ์เป็ นเอกลักษณ์กบั ผลกระทบเชิงบวก
การนับถือตนเอง การเชื่อมโยงระหว่างบุคคล และความถี่ตลอดการทดลองว่ามีความเกีย่ วข้องกับ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ คล้องสอดกับอัตชีวประวัตเิ ชิงบวก ผลการศึกษา พบว่าสภาวะจิตเชิงบวกมี
ผลและความสําคัญมากกว่าการปราศจากการดูแลเอาใจใส่ ซึ่งอธิบายไว้ในมิตทิ งั ้ สามอย่าง
ชัดเจนข้างต้น
รายงาน Earth Institute: World Happiness Report (Helliwell and Others,
2012: 3-161) และ Positive State Mindfulness: A Multidimensional Model of Mindfulness
in Relation to Positive Experience (Ritchie and Bryant, 2012: 150-181) ทําให้ผวู้ จิ ยั ตระหนักว่า
ปจั จัยทีท่ ําให้เกิดความสุขมาจากมุมมองและความคิดภายในจิตใจของบุคคลเป็ นส่วนผลักดันที่
สําคัญ ถ้าบุคคลนัน้ มีการบริหารจัดการจิตใจทีด่ ี รูส้ ภาวะจิตของตนเอง เข้าใจอารมณ์ในปจั จุบนั
ความสุขสามารถบังเกิดขึ้นได้ในเวลาที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมและปจั จัยภายนอกเป็ นตัว
สนับสนุ นทําให้เกิดความสุขระยะเวลายาวนานขึน้ เมื่อมีความสุขในชีวติ การสร้างความสุขใน
การทํางานจึงไม่ใช่เรื่องยาก เพราะความสุขในการทํางานเป็ นส่วนหนึ่งของความสุขมวลรวม
ของบุ ค คล ดัง จะกล่ า วต่ อ ไป ในเรื่อ งความหมายของความสุข ในการทํา งานและการวิจ ยั ที่
เกีย่ วข้องเพือ่ นํามาพัฒนาให้บุคลากรในองค์การให้มกี ารดําเนินชีวติ ทีด่ ี
2.1.4 ความหมายและแนวคิ ดของความสุขในการทํางาน
ความสุขในการทํางาน มีความหมายและนิยามจํากัดความจากนักคิดและนักวิชาการ
หลากหลาย (Lyubomirsky, 2001: 239-249) มองความสุขในการทํางานเกิดจากหลายปจั จัยที่
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เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็ น ด้านปจั จัยส่วนบุคคล ประสบการณ์ แรงจูงใจ ตลอดจนแนวคิดเชิงบวก
และแนวคิดจริยธรรม ซึ่งสามารถให้ผลลัพธ์ท่ดี หี ลายประการ อาทิ การมีสุขภาพดี อ่อนเยาว์
อารมณ์ดี เกิดการตัดสินใจทีด่ แี ละสังคมเข้มแข็ง เป็ นต้น
สําหรับ Diener (2003 อ้างถึงใน จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล, 2547: 26) มองความสุขในการ
ทํางานสอดคล้องกับ (Lymbomirsky, 2001: 239-249) ทีม่ องว่าความสุขในการทํางาน เป็ นการ
รับรูข้ องบุคลากรถึงอารมณ์ความรูส้ กึ ชื่นชอบหรือเป็ นสุขกับภารกิจหลัก อันเป็ นผลมาจากการ
ทํางานสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางาน ซึง่ เป็ นการตอบสนองความต้องการของตนเอง
ให้ชีวิตมีคุณค่า ได้ทํางานที่เกิดประโยชน์ เกิดความสมหวังในประสบการณ์ ท่ไี ด้รบั Manion
(2003 อ้างถึงใน ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, 2551: 38) มองว่าความสุขในการทํางาน คือ ผลทีเ่ กิด
จากการเรียนรู้ ซึง่ เป็ นผลตอบสนองจากการกระทําทีส่ ร้างสรรค์ของตนเองมีการแสดงออก โดย
การยิม้ หัวเราะ มีความปลาบปลืม้ ใจซึง่ จะนําไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็ น
อารมณ์ ใ นทางบวกที่เ กิด จากพฤติก รรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ การปฏิบ ัติง าน เช่ น การให้ค วาม
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน การร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ด้ ว ยเหตุ และผลส่ ง ผลให้ส ามารถตัด สิน ใจอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและผลจากการประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน ทํา ให้แสดงอารมณ์ ในทางบวก เช่น ความสุข สนุ กสนาน ทําให้
สถานทีท่ าํ งานเป็ นทีน่ ่ารืน่ รมย์ บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านร่วมกันด้วยความสุข ทําให้เกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีในที่ทํางาน มีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ได้รบั มอบหมายมีความผูกพันในงานทําให้คงอยู่ใ น
องค์กรต่อไป นอกจากนี้ ความสุขในการทํางานเป็ นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจของบุคคล
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในการทํางานหรือประสบการณ์ของบุคคลในการทํางานคือ เกิด
ความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) เป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลเกิดขึน้ ในขณะทํางาน ทําให้รสู้ กึ สนุ ก
และไม่มคี วามรูส้ กึ วิตกกังวลใดๆ ในการทํางาน รวมถึงความพึงพอใจในงาน (Pleasure) ซึง่ เป็ น
ความรูส้ กึ ของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทํางาน โดยเกิดความรูส้ กึ เพลิดเพลินชอบใจพอใจ เต็มใจ
สนใจ มีความถูกใจและยินดีในการปฏิบตั งิ านของตน และความกระตือรือร้นในการทํางาน (SelfValidation) ทําให้บุคคลเกิดความรูส้ กึ ว่าอยากทํางานมีความตื่นตัวอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว
กระฉับกระเฉงมีชวี ติ ชีวาในการทํางาน (War, 1990: 193-210)
งานวิจยั เรื่อง Well-Being in the Workplace and its Relationship to Business Outcomes:
A Review of the Gullup Studies (Harter, Schmidt and Keyes, 2003: 205-224) เป็ นงานวิจยั
วิพากษ์งานของ Gallup ปี 1999 แสดงสุขภาวะในทีท่ าํ งานและความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
โดยการศึกษาครัง้ นี้เสนอแนวทางการวิจยั ไว้ 2 แนวทาง ซึง่ เป็ นการศึกษาคุณลักษณะผลกระทบ
ของสิง่ แวดล้อมองค์การจากคุณภาพชีวติ และผลงานของพนักงาน (Harter et al., 2003: 205-224)
แนวทางการศึกษาแรก ศึกษาจากความเครียดและสุขภาพของพนักงาน เพราะเป็ นสิง่ ที่
ชัดเจนและดีทส่ี ุดในการอธิบายถึงทฤษฎีเกีย่ วกับมนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม (French, Caplan and
Van Harrison,1982 quoted in Harter et al., 2003: 1) โดยให้เหตุผลว่าผลงานและคุณภาพ
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ชีวติ ของพนักงานถูกสกัดกัน้ จากความเครียดและความเบื่อหน่าย ถ้าเมื่อใดทีเ่ กิดความต้องการ
ทรัพยากร ไม่วา่ จะมีความต้องการมากหรือลดลง อยูใ่ นสถานการณ์ทไ่ี ม่สมดุล จากประสบการณ์ท่ี
ไม่พงึ ปรารถนาของบุคคล ความเครียดและความเบื่อหน่ายจะเกิดขึน้ และเป็ นอุปสรรคต่อผลงาน
และคุณภาพชีวติ ได้เท่ากับสุขภาวะหรือความสุขในการทํางาน
แนวทางที่ 2 ของการวิจยั ศึกษาพฤติกรรม ปญั ญาและความรูส้ กึ เชิงบวกทีม่ ตี ่อสุขภาพ
และแนวคิด (Isen, 1987; Warr, 1999 quoted in Harter et al., 2003: 1) จากแนวทางการศึกษาที่ 2
เรือ่ งความเป็ นอยูท่ ด่ี หี รือความสุขในการทํางาน คือ การแสดงปฏิกริ ยิ าทางอารมณ์และการประเมิน
ค่าเชิงบวกของพนักงาน ตลอดจนความสัมพันธ์ภายในที่ทํางาน ส่งผลให้ผลงานและคุณภาพ
ของพวกเขาดีขน้ึ บุคคลทีล่ กั ษณะเหล่านี้ถอื ว่า เป็ นบุคคลเหมาะสมและมีสภาวะพึงมี ซึง่ เรียก
สถานการณ์น้ีว่า การจัดการความยุ่งยากของบุคคล การศึกษายังอธิบายอีกว่า สภาวะนี้เป็ น
สภาวะของการมองโลกในแง่ดี คือ เมื่อบุคคลมีความต้องการเหมาะสมกับทรัพยากร สภาวะ
อารมณ์เชิงบวกต่อประสบการณ์สว่ นบุคคลจะเกิดขึน้ และบุคคลนัน้ จะเกิดความเข้าใจด้วยตนเอง
(Brim, 1992; Csikszentmihalyi, 1997 quoted in Harter et al., 2003: 1) จากแนวทางที่ 2
สรุปว่า สุขภาวะในการทํางานหรือความสุขในการทํางาน หมายถึง การแสดงอารมณ์เชิงบวกของ
พนักงาน ผลลัพธ์ คือความสุขและผลงานของพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ นันเอง
่
จากการศึกษาครัง้ นี้ สามารถสรุปความหมายของความสุขในการทํางาน หมายถึง ส่วน
หนึ่งของบทบาทในการช่วยเหลือพนักงานโดยทําสิง่ ทีร่ สู้ กึ ว่าสิง่ นัน้ เป็ นธรรมชาติทถ่ี ูกต้องของ
บุคคลโดยมีอสิ ระและผ่านพฤติกรรมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันองค์การ มีผลต่อการเพิม่ ขึน้ ของ
ความถีอ่ ารมณ์เชิงบวก ซึง่ เป็ นลักษณะทีเ่ หมาะสมในการแสดงออกในช่วงเวลาระยะสัน้ สําหรับ
การเสริมแรงทางลบอาจใช้ได้ดกี ว่าในกรณี ต้องการช่วยเหลือองค์การเกีย่ วกับเรื่องทางการเงิน
แต่วธิ กี ารเสริมแรงทางลบ อาจทําให้ความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน
ลดลงในกรณีท่ีต้อ งการความต่ อ เนื่ อ งในระยะยาว ซึ่ง ทางเลือ กหนึ่ ง ที่น่ า สนใจและสรุ ป ว่ า
เหมาะสมทีส่ ุดคือ การมีพฤติกรรมอารมณ์เชิงบวก สามารถนําไปสูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของสิง่ ทีค่ าดหวัง
ตลอดจนความเข้าใจได้ชดั เจนขึน้ เช่นเดียวกับ Hughes (2007: 281-284) เขียนบทความเรื่อง
Is Life a Balancing Act? เป็ นบทความเกีย่ วกับการสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ โดย
ทําการศึกษากลุ่มของพนักงานในองค์การ วิเคราะห์จากลักษณะของความสมดุลในการทํางาน
จากสาเหตุและผลกระทบต่อวิธกี ารช่วยเหลือพนักงานในการสร้างสมดุล ปรับปรุงประสิทธิภาพ
งานและการเป็ นอยู่ทด่ี ี ซึ่งผลการศึกษา จากบทความรายงานว่า ความสมดุลระหว่างชีวติ และ
การทํางานมีความสําคัญ และมีผลกระทบอย่างมากไม่เ พียงแต่ ใ นธุ รกิจการผลิต เท่านัน้ แต่
รวมถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมเช่นกัน ดังนัน้ จะเป็ นได้ว่า ความสมดุลในชีวติ และการทํางานมี
ผลต่อการสร้างความสุขในการทํางานอย่างปฏิเสธไม่ได้ สําหรับมุมมองของนักวิจยั และนักคิด
ไทยให้ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการทํางานที่ช ดั เจนและน่ าสนใจเช่นกัน
อภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีวะ (2547 อ้างถึงใน กัลยารัตน์ อ๋องคณา, 2549: 4) นายกรัฐมนตรีคนที่ 27
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ของประเทศไทย ให้มุมมองความสุขในการทํางานว่า ไม่มสี ูตรสําเร็จ แต่สงิ่ ที่ต้องมี คือ การมี
วินยั ในตนเองต้องรูจ้ กั ตนเอง ว่าชอบอะไร ทําอะไรแล้วมีความสุขนันเป็
่ น สิง่ สําคัญมากกว่ารูส้ กึ
ว่าตนเองมีคุณค่า เกิดความภาคภูมใิ จ จึงส่งผลให้เกิดความสุขได้
วีณา มิง่ เมือง (2551) ความสุขในการทํางาน เป็ นความสุขทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทํางาน อัน
เป็ นความสุขทีไ่ ด้จากตัวงาน ต้องจัดการกับงานหรือปฏิบตั ติ ่องานให้ถูกต้องโดยสร้างความรูส้ กึ
ทางบวกต่องานจากการมองเห็นคุณค่าในงาน สอดคล้องและเห็นพ้องต้องกันกับ ลักษมี สุดดี
(2550: 31) ทีม่ องความสุขในการทํางานว่า เป็ นเรื่องของความรูส้ กึ ความคิด หรืออารมณ์ของ
บุ ค คลที่มีต่ อ การทํา งานและจากการใช้ชีวิต อยู่ใ นภาพแวดล้อ มในการทํา งาน พึง พอใจกับ
ประสบการณ์ ชีวิตที่ตนเองได้รบั รู้สกึ พอใจในงานที่ตนเองรับ ผิดชอบและสิง่ แวดล้อมในการ
ทํ า งาน รู้สึก ตนเองมีคุ ณ ค่ า สนุ ก สนานกับ การทํ า งาน พยายามปฏิบ ัติง านให้สํ า เร็จ ตาม
เป้ า หมายให้ผ ลต่ อ อารมณ์ ค วามรู้สึก ทางบวกมากกว่ า อารมณ์ ค วามรู้สึกลบ ทํา ให้เ กิด การ
สร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี ามพืน้ ฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม และจงจิต เลิศวิบลู ย์มงคล (2547: 38) มอง
ความสุขในการทํางาน หมายถึง บุคคลได้กระทําในสิง่ ทีต่ นเอง รักและพึงพอใจ ชอบและศรัทธา
ในงานทีท่ าํ พึงพอใจในประสบการณ์ชวี ติ ทีต่ นเองได้รบั ตลอดจนประสบการณ์เหล่านัน้ ให้ผลต่อ
อารมณ์ความรูส้ กึ ทางบวกมากกว่าอารมณ์ความรูส้ กึ ทางลบ ทําให้เกิดการสร้างสรรค์สงิ่ ทีด่ งี าม
บนพืน้ ฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม
นอกจากนี้ การอธิบายถึงลักษณะของการมีความสุขในการทํางาน ปจั จัยหลักที่ทําให้
คนทํา งานอย่า งมีค วามสุ ข นั น้ งานที่ทํา มีค วามท้า ทายและเปิ ด โอกาสให้ผู้ป ฏิบ ัติไ ด้แ สดง
ศักยภาพอย่างเต็มที่ ทําให้ผู้ปฏิบตั ิรู้สกึ มีคุณค่า เป็ นสิง่ ที่สามารถทําให้เกิดความสุขในการ
ทํางานได้ควบคู่กบั วัฒนธรรมการทํางานทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้ตดั สินใจ มีส่วนร่วม มี
ความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ สําหรับปจั จัยแวดล้อม สภาพแวดล้อมในทีท่ าํ งานส่งเสริมหรือเอือ้ อํานวย
ต่อการทํางานและความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงานอย่างมาก และปจั จัยสุดท้าย ภาวะผูน้ ํ า ผูน้ ํ า
ส่งเสริมการทํางาน ทําให้ทศิ ทางที่ชดั เจนในการทํางานสามารถสร้างขวัญกําลังใจได้ดอี กี ด้วย
(ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2549)
สําหรับลักษณะบุคคลทีร่ สู้ กึ มีความสุขในการทํางาน อธิบายว่าบุคคลจําเป็ นต้องทํางาน
อย่า งมีส่ว นร่ว ม คือ พนัก งานทุ ก คนสามารถมีส่ว นร่ว มในการทํา งาน ร่ ว มกํ า หนดทิศ ทาง
ั หาและแก้ป ญ
ั หา ตลอดจนร่ว มกัน ชื่น ชม
นโยบาย เป้ าหมาย ร่ ว มวางแผน ร่ว มค้น หาป ญ
ความสําเร็จของงาน และต้องมีความรับผิดชอบ การทํางานบ่งบอก หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
พนั ก งานอย่ า งชัด เจน และเปิ ด โอกาสให้มีก ารพิจ ารณาตัด สิน ใจบริห ารจัด การในหน้ า ที่ท่ี
รับ ผิดชอบของพนัก งานจะทํา ให้พ นัก งานรู้ส ึกผูกพัน ในงานที่ทํา มีโ อกาสรับ ผิด ชอบและมี
จิตสํานึกจากภายนอกจะลดลง ทําให้พนักงานรูส้ กึ เป็ นอิสระภายใต้ความรับผิดชอบทีแ่ ต่ละคนมีอยู่
มีความพึงพอใจในงานทีท่ าํ เป็ นปจั จัยหนึ่งทีส่ าํ คัญ คือ ทําให้บุคคลมีความตัง้ ใจ ใส่ใจ และทุ่มเท
ให้กบั งานทีเ่ ขาทําและรับผิดชอบได้อย่างยาวนาน ส่งผลให้เกิดความเชีย่ วชาญในงานทีท่ าํ และมี
การพัฒนาอย่างต่ อเนื่ อง สําหรับ ความก้าวหน้ าในชีวิต ทํางาน ทํา ให้มองเห็นโอกาสในการ
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ก้าวหน้าสูง ไม่ว่าจะเป็ นความก้าวหน้าในสายงานด้านบริหาร ด้านวิชาการและด้านบริการทีเ่ ขา
รับผิดชอบ จะทําให้พนักงานมองเห็นความก้าวหน้าและมีโอกาสได้พฒ
ั นางานและตนเอง ทําให้
พนักงานรูส้ กึ มีความหวังทีจ่ ะก้าวหน้าในชีวติ การทํางาน เป็ นเหตุให้เกิดความสุขในการทํางาน
เช่นกัน ความสําเร็จของงาน ความมีมติ รภาพในชีวติ ทํางาน ตลอดจนการยอมรับนับถือต่างๆ
สนับสนุ นการทํางาน คือ ความสําเร็จสร้างความภูมใิ จ มิตรสร้างความสบายใจในการอยู่รว่ มกัน
ส่งผลให้บุคคลได้รบั การยอมรับนับถือ ทัง้ จากองค์กรทีป่ ฏิบตั งิ านและองค์กรภายนอกตลอดจน
สาธารณชน ทําให้พนักงานรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในตัวเองเมื่อได้รบั การยอมรับนับถือ ส่งผลให้รสู้ กึ สุข
ใจในการทํางานและเป็ นแรงจูงใจได้อย่างต่อเนื่องด้วยเพราะการสร้างผลงานยังยื
่ นกว่าทรัพย์สนิ
เงินทอง (วุฒพิ งศ์ ถายะพิงค์, 2549: 103-105)
ดังนัน้ จากความหมายและแนวคิดทัง้ หมดข้างต้น สามารถสรุปความหมายของความสุข
ในการทํางาน หมายถึง ปฏิกริ ยิ าการรับรูท้ ่เี กิดจากสภาวะทางร่างกายมีการตอบสนองต่อสิง่
ได้รบั จากภายนอกผนวกกับความต้องการภายในใจตรงตามความต้องการของตนเองในขณะ
ทํางาน จนทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความสมดุลทางด้านร่างกายและจิตใจ ทําไปสูก่ าร
มีประสิทธิภาพในการทํางาน สัมพันธภาพระหว่างเพือ่ นร่วมงานตลอดจนการดําเนินชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ด้วยเหตุน้ี ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการเกิดความสุขในการทํางานตามแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
พบว่ามีหลากหลายปจั จัย ไม่ว่าจะเป็ น สภาพแวดล้อม บรรยากาศ การเรียนรูข้ องบุคคล ภาวะ
ผูน้ ํ า รวมถึงลักษณะองค์การ มีผลต่อความสุขในการทํางานทัง้ สิน้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง
ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ มีงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและน่ าสนใจทําการศึกษาและตอบคําถามเรื่องความสุข
ในการทํางานในประเด็นต่างๆ ดังจะกล่าวต่อไป
2.1.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทํางานในประเทศไทย
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับความสุขในการทํางานในประเทศไทย พบว่า มีนักวิจยั หน่ วยงาน
ตลอดจนสถาบันต่างๆ ให้ความสนใจกับการศึกษาในหัวข้อความสุขในการทํางานมากขึน้ ในช่วง
หลายปี ทผ่ี า่ นมา เนื่องจาก ผูว้ จิ ยั พบการศึกษาและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งนี้ปริมาณมากขึน้ ทํา
ให้ความสําคัญของเรื่องความสุขในการทํางานขยายตัวเป็ นวงกว้าง โดยเฉพาะในระดับองค์การ
และพบปจั จัยสาเหตุในการเกิดความสุขในการทํางานในบริบทๆ ทีแ่ ตกต่างกัน จากการศึกษา
และรวบรวมงานวิจยั
กัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549) ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคล การ
รับรู้ คุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงาน กับความสุขในการทํางานของพยาบาลโรงพยาบาล
เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูง มีปจั จัยส่วนบุคคล ด้านการศึกษา มี
ความสัม พัน ธ์ เ ชิง บวกในระดับ ตํ่ า กับ ความสุ ข ในการทํ า งาน ส่ ว นอายุ สถานภาพสมรส
ประสบการณ์ในการทํางาน ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความสุขในการทํางาน ด้านการรับรูค้ ุณค่าใน
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ตนและสภาพแวดล้อมในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความสุขในการ
ทํางาน
สุกญ
ั ญา อินต๊ะโดด (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี
ขององค์การ ความต้องการมีสว่ นร่วมในองค์การและความสุขในการทํางาน กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรม
สิง่ ทอในเขตภาคเหนือตอนบน ผลการศึกษาคือ พนักงานสิง่ ทอทีม่ รี ายได้ต่ํามีความสุขในการ
ทํางานมากกว่าพนักงานทีม่ รี ายได้สงู และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ความต้องการ
มีสว่ นร่วมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางาน อีกทัง้ ผลการศึกษาเห็น
พ้องต้องกันกับ กัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549) คือ ไม่พบความแตกต่างของความสุขในการทํางาน
ของพนักงานทีม่ สี ถานภาพสมรสและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีต่ ่างกัน
นภัชชล รอดเที่ยง (2550 ) ศึกษาเกี่ยวกับปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อความสุขในการทํางาน
ของบุ ค ลากรที่ส งั กัด ศู น ย์อ นามัย ในเขตภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ผลการศึกษา พบความสุขในการทํางานของบุคลากรที่สงั กัดศูนย์อนามัย ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับปานกลางปจั จัยที่มี
ความสัม พัน ธ์ก ับ ความสุ ข ในการทํา งาน ได้แ ก่ อายุ สภาพสมรส ตํ า แหน่ ง ทางการบริห าร
ระยะเวลาทํางาน สัมพันธภาพในทีท่ ํางานและสวัสดิการ ส่วนปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลและสามารถร่วม
คาดทํานายความสุขในการทํางานของบุคลากร ได้แก่ ลักษณะงาน สัมพันธภาพในครอบครัว
สภาพแวดล้อมในการทํางานและได้รบั การยอมรับนับถือ
อารดา บุญเลิศ (2552 ) ทําศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลความสุขในการ
ทํางาน ของบุคลากรสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบ องค์ประกอบของ
ความสุข ในการทํางานทัง้ สิน้ 12 องค์ประกอบประกอบด้วย ความสามารถในการเผชิญปญั หา
และอุปสรรค องค์ประกอบคุณภาพจิต องค์ประกอบสุขภาพจิตดี องค์ประกอบบรรยากาศการ
ทํางานทีด่ ี องค์ประกอบความรักในงาน องค์ประกอบสัมพันธภาพในการทํางาน องค์ประกอบ
ความไว้วางใจ องค์ประกอบรักการเรียนรูแ้ ละพัฒนา องค์ประกอบการสนับสนุ นจากองค์การ
องค์ประกอบความ พึงพอใจในชีวติ องค์ประกอบสัมพันธภาพในครอบครัวและองค์ประกอบการ
เป็ นทีย่ อมรับและเชื่อถือ ตามลําดับ สําหรับ กุรศิ รา จามะรี (2553) ทําการศึกษาเกีย่ วกับการจัด
เวลาพักระหว่างการทํางานที่มผี ลต่อความสุขในการทํางานของพนักงาน ผลการศึกษา พบ
พนักงานมีระดับความสุขในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก การจัดเวลาพักระหว่างการ
ทํางานของพนักงานส่วนใหญ่มกี ารกําหนดให้มเี วลาพักระหว่างการทํางานร้อยละ 63 ไม่มกี าร
จัดบริเวณทีพ่ กั ในการพักระหว่างการทํางาน ไม่มกี ารจัดเครื่องดื่มในเวลาพักระหว่างการทํางาน
ไม่มกี ารจัดกิจกรรมในเวลาพักระหว่างการทํางานและพนักงานทีม่ เี พศแตกต่างกันมีความสุขใน
การทํางานแตกต่างกันและการจัดเวลาพักระหว่างการทํางานแตกต่างกันมีความสุขในการ
ทํางานไม่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าจากงานวิจยั เชิงปริมาณ พบผลการวิจยั เน้นไปทีก่ ารศึกษา
ผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทํางานกับปจั จัยส่วนบุคคล เช่น เพศ
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สถานภาพ อายุ การศึกษา แต่พบผลการศึกษาวิจยั ทีแ่ ตกต่าง ทําให้เห็นภาพองค์ประกอบของ
ความสุขในการทํางาน ทําให้เข้าใจในลายละเอียดมากขึน้ (อารดา บุญเลิศ, 2552)
สําหรับการศึกษาความสุขในการทํางานเชิงคุณภาพ พบงานวิจยั สิรนิ ทร แซ่ฉวั ่ (2553)
ศึกษาความสุขในการทํางานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์: กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้งาน การศึกษาครัง้ นี้ ทําการศึกษาด้วยวิธกี ารแบบ
ผสมผสานผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบ บุคลากรเชิงสร้างสรรค์มคี วามสุขในการทํางานและมี
สุขภาพอยูใ่ นระดับมาก ปจั จัยสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการทํางานในระดับ
ปานกลาง ส่วนความสุขอันเกิดจากปจั จัยภายในองค์การอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เรียงปจั จัย
จากมากไปน้อย ได้แก่ คุณลักษณะของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลลัพธ์ทค่ี าดหวัง และ
สภาพแวดล้อมในงาน ซึง่ ปจั จัยภายในองค์การทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขใน
การทํางานในระดับปานกลาง
ส่วนผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า บุคลากรเชิงสร้างสรรค์มคี วามสุขจากการได้ทาํ งานที่
ตนเองรัก งานมีความอิสระและมีเอกลักษณ์ของงาน กฎระเบียบและเวลางานทีย่ ดื หยุน่ การได้
ลาพักผ่อนติดต่อกัน การได้รบั คําชมเชยและการยอมรับ มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั หัวหน้างานเป็ น
สิง่ สําคัญมากต่อความสุขในการทํางาน ในขณะที่ การจ่ายค่าตอบแทน ความมันคงในงาน
่
ความ
สมดุลในชีวติ การทํางาน และปริมาณงาน ยังมีในระดับทีค่ อ่ นข้างน้อยเมือ่ เปรียบเทียบกับปจั จัยอื่น
นอกจากนี้ สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ ซึง่ เป็ นองค์การทีผ่ ลักดัน
แนวคิดเรื่องการทํางานอย่างมีความสุข มีการศึกษาวิจยั เชิงลึกเพื่อพัฒนาแนวคิด ดําเนินการ
จัดทําตัวแบบองค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) ถือว่า เป็ นตัวแบบมาตรฐานและเป็ นที่
นิ ย มทํ า มาใช้ ก ัน อย่ า งแพร่ ห ลายในประเทศไทย ตัว แบบองค์ ก ารแห่ ง ความสุ ข (Happy
Workplace) เป็ นกระบวนการพัฒนาคนในองค์การอย่างมีเป้าหมายและเปลีย่ นแปลงยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ขององค์การ เพื่อให้องค์การมีความสามารถและมีความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงสู่การเติบโตอย่างยังยื
่ น โดยตัวแบบมีการกําหนดลักษณะความสุข ที่เ รียกว่า
“ความสุข 8 ประการ” (Happy 8) เป็ นแนวคิดการจัดสมดุลชีวติ ของมนุ ษย์ โดยมองความสุขของ
มนุ ษย์ทวไปว่
ั ่ า มนุ ษย์มีความสุขจากองค์ประกอบอะไรและจัดการอย่างไร ซึ่งแบ่งการมอง
ความสุขเป็ น 3 ส่วน คือ ความสุขของตัวเรา ความสุขของครอบครัว ความสุขขององค์การและ
สังคม (แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, 2552: 15) ดังองค์ประกอบดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงปจั จัยการเกิดความสุข “ความสุข 8 ประการ” (Happy 8)
ความสุขของตัวเรา
Happy Body
Happy Heart
Happy Relax
Happy Brain
Happy Soul
Happy Money

สุขภาพดี
มีน้ําใจงาม
ได้ผอ่ นคลาย
หาความรู้
มุ่งคุณธรรม
จัดการรายรับรายจ่าย

ความสุขของครอบครัว
Happy Family
ครอบครัวสุขสันต์

ความสุขขององค์การ
และสังคม
Happy Society
สังคมน่าอยู่

“ความสุข 8 ประการ” เป็ นแนวทางสร้างและบริหารจัดการให้ชีวิต มีความสุข โดย
เปลีย่ นมุมมองมุ่งเน้นการเกิดทัศนคติเชิงบวกในการดําเนินชีวติ เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม
สร้างความสมดุลทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็ นสุขภาพกาย สุขภาพใจและการทํางาน มุ่งเน้ นให้เกิด
ศักยภาพและประสิทธิภาพในองค์การตลอดจนถึงสังคม นอกจากนี้ ส่งเสริมคุณธรรมและคุณค่า
ภายในจิตใจให้ดขี น้ึ เป็ นการเห็นถึงความสําคัญของการเป็ นองค์การแห่งความสุขและสร้าง
ความสุขกับคนทุกเพศทุกวัยอีกด้วย
ด้วยเหตุผลและแนวคิดข้างต้น เป็ นปจั จัยสําคัญให้สาํ นักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้าง
สร้างเสริมสุขภาพ มุง่ ส่งเสริมและสนับสนุ นหน่ วยงานทีม่ คี วามสนใจและมีความต้องการพัฒนา
ต่อยอดการสร้างสุขให้เกิดขึน้ ในสังคมอย่างยังยื
่ น ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างเครื่องมือวัด การสร้าง
โมเดลพัฒนาความสุข ตลอดจนการวิจยั กึง่ ทดลองเพื่อเป็ นองค์การต้นแบบ ซึ่งจากการค้นคว้า
และศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับงานวิจยั ภายใต้การสนับสนุ นของสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้าง
เสริมสุขภาพ พบ งานวิจยั เกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือการวัดความสุขระดับบุคคล หรือ การวัด
ความสุขด้วยตนเอง มีช่อื ภาษาอังกฤษว่า HAPPINOMETER เป็ นนวัตกรรมการวัดคุณภาพ
ชีวติ และความสุขด้านสังคมศาสตร์ โดยนําดัชนีแต่ละมิตขิ องความสุขในการทํางานมารวมรวบ
สร้างเป็ นข้อคําถามและสะท้อนกลับเป็ นผลคะแนนความสุขรายบุคคลและองค์การ สามารถ
นํ า ไปพิจ ารณาหาความจํา เป็ น และเสริม สร้า งความสุ ข ให้ก ับ คนในองค์ก ารอย่า งเหมาะสม
ก่อให้เกิดความสุขอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
เครื่องมือวัดความสุขระดับบุคคล หรือ HAPPINOMETER (ศิรนิ นั ท์ กิตติสุขสถิต, และ
คณะ 2555: 5) จัดทําศึกษาและวิจยั โดยสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายใต้การสนับสนุ นของสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครื่องมือมี
ความสอดคล้องและใกล้เคียงกับมิติ “ความสุข 8 ประการ” (Happy 8) ของ สสส. ค่อนข้างมาก
เครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง หรือ HAPPINOMETER มีประเด็นและความน่ าสนใจเพิม่ เติม
จาก Happy 8 เล็กน้อย เพื่อให้เกิดภาพของความสุขระดับบุคคลทีช่ ดั เจนและครอบคลุมใน
รายละเอียดมากขึน้ ซึง่ เน้นทีเ่ รือ่ งความสุขในการทํางานเป็ นสําคัญในมิตสิ ดุ ท้าย
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“การวัดความสุขด้วยตนเอง” หรือ HAPPINOMETER ศิรนิ นั ท์ กิตติสุขสถิต และ คณะ
(2555) อธิบายถึงเครื่องมือวัดความสุขในการทํางานว่า มีองค์ประกอบสําคัญความสุข 9 มิติ
ดังนี้
1) Happy Body (สุขภาพดี) หมายถึง การมีสุขภาพกายและใจทีด่ คี อื การเป็ น
คนทีร่ จู้ กั ใช้ชวี ติ รูจ้ กั กิน รูจ้ กั นอนทีเ่ หมาะสม มีรา่ งกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรมการบริโภค
ทีด่ แี ละเหมาะสม มีความพึงพอใจสุขภาวะทางกายของตนเอง
2) Happy Relax (ผ่อนคลายดี) หมายถึง การรูจ้ กั ผ่อนคลายคือ ต้องรูจ้ กั ปล่อย
วาง ดําเนินชีวติ ด้วยทางสายกลาง ไม่ตงึ เกินไป ไม่หย่อยเกินไป เป็ นบุคคลทีส่ ามารถบริหารเวลาใน
แต่ละวันเพื่อการพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ พอใจกับการบริหารจัดการปญั หาของตนเอง และทํา
ชีวติ ให้งา่ ย
3) Happy Heart (นํ้าใจดี) หมายถึง การมีน้ํ าใจงามคือ เป็ นผูร้ จู้ กั ให้ส่งมอบ
ความปรารถนาแก่ผอู้ ่นื เป็ นผูใ้ ห้ทด่ี ี ให้ดว้ ยความบริสุทธิ ์ใจ จากนัน้ จะได้รบั สิง่ ดีๆตอบแทน เป็ น
บุคคลทีม่ จี ติ สาธารณะ มีสว่ นร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กบั ส่วนรวม และมีเมตตากับคนรอบข้าง
4) Happy Soul (จิตวิญญาณดี) หมายถึง การมีจติ วิญญาณทีด่ คี อื การรูจ้ กั ทาง
แห่งความสงบ มีศลี ธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวติ และมีศรัทธาในศาสนาทีต่ นนับถือ เป็ นบุคคล
ทีร่ แู้ พ้รชู้ นะ รูจ้ กั ให้ และมีความกตัญญูรคู้ ุณ
5) Happy Family (ครอบครัวดี) หมายถึง การมีครอบครัวทีด่ แี ละอบอุ่น สมาชิก
ในครอบครัวมีความรักและให้เกียรติซง่ึ กันและกัน มีความมันคง
่ เอือ้ เฟื้ อต่อกัน รูส้ กึ ผูกพัน เชื่อใจ
มันใจและอุ
่
น่ ใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง
6) Happy Society (สังคมดี) หมายถึง การดํารงอยู่ในสังคมทีด่ ี การทีบ่ ุคคลมี
ความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อเพือ่ นบ้าน ชุมชน สังคมโดยรอบมีความรักและสามัคคีกนั เอือ้ เฟื้อแบ่งปนั ไม่
ทําให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผูค้ นรอบข้าง ไม่ทาํ ให้สงั คมเสื่อถอย ตลอดจนมีสภาพแวดล้อม
ทีด่ ี สงบสุข
7) Happy Brain (ใฝร่ ดู้ )ี หมายถึง การมีสมองทีส่ ดใสคือ การรูจ้ กั พัฒนาสมอง
พัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความรู้ความเชี่ยวชาญไปสู่การเป็ นมืออาชีพ ด้วยการมีความรู้ มี
การศึกษาและตื่นตัวกระตือรือร้นในการเรียนรู้สงิ่ ใหม่ๆ
เพื่อปรับตัวให้เท่าทัน ตัง้ รับการ
เปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลาและพอใจทีจ่ ะแสดงความทันสมัยอยูเ่ สมอ
8) Happy Money (สุขภาพเงินดี) หมายถึง การรูจ้ กั จัดการบริหารการเงินอย่าง
เหมาะสม คือ รูจ้ กั ประมาณตนในการใช้จ่าย เป็ นหนี้ทค่ี วรเป็ น รูว้ ่าสิง่ ใดควรใช้จ่าย สิง่ ใดเป็ นสิง่
ฟุม่ เฟื อย อยูบ่ นพืน้ ฐานของความพอเพียง และมีความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจัดการ
ระบบการรับ จ่าย และออมเงินแต่ละเดือน
9) Happy Work Life (การงานดี) หมายถึง การมีชวี ติ การทํางานทีด่ ี มีสวัสดิการ
ในการทํางานทีเ่ หมาะสมและปลอดภัย ตลอดจนการให้โอกาสในการทํางานและเรียนรู้ เป็ นบุคคล
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ทีม่ คี วามสบายใจในทีท่ าํ งาน มีความรัก ความผูกพันและความภาคภูมใิ จในองค์การ มีความมันใจ
่
ในอาชีพรายได้ และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้าของตนเองในองค์การ
จากเหตุผล การประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปสาระสําคัญ
แนวทางตลอดจนปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการทํางานว่า การเกิดความสุข ไม่ว่าจะเป็ น ความสุข
ในการทํางานหรือความสุขโดยทัวไป
่ ส่วนใหญ่เน้นบุคคลเป็ นสําคัญ การเกิดความรูส้ กึ เชิงบวก
นําไปสู่ความสุขนัน้ มักมีปจั จัยภายนอกสนับสนุ นการเกิดความสุขด้วย เช่น ภาวะผูน้ ํา การจัดการ
สวัสดิการ ลักษณะงาน สภาพแวดล้อม เพือ่ นร่วมงาน การเมือง วัฒนธรรมและสังคม
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั มุ่งศึกษาปจั จัยหรือตัวแปรอิสระทีเ่ ชื่อมโยงกับแนวคิดความสุขในการทํางาน
ตามแนวคิดเครื่องมือ HAPPINOMETER ซึ่งเป็ นปจั จัยปลายทางหรือตัวแปรตามทีส่ ะท้อนให้เห็น
ความสุขในการทํางานทีค่ วามเหมาะสมและชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษาครัง้ นี้ ตามมิติ 9 ประการ
ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) นํ้าใจดี (Happy Heart) มีคุณธรรมดี
(Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) ใฝร่ ดู้ ี (Happy Brain)
การเงินดี (Happy Money) และ การงานดี (Happy Work Life) เพื่อนําไปสูก่ ารวิจยั ทีส่ มั ฤทธิ ์ผล
และผูว้ จิ ยั ขอนิยามชื่อเครื่องมือจาก “การวัดความสุขด้วยตนเอง” หรือ HAPPINOMETER เป็ น
เครือ่ งมือวัดความสุขในการทํางาน เพือ่ สร้างเข้าใจตรงกับการวิจยั ครัง้ นี้
ด้วยเหตุ ผลทัง้ หมดนี้ ผู้วิจยั คาดหวังว่า ความสุขในการทํางานมีประโยชน์ และสามารถ
ส่งเสริมประสิทธิภาพทํางานของพนักงานและประสิทธิผลขององค์การได้ ซึ่งการทีจ่ ะเกิดความสุข
ในการทํางานอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ นนัน้ บริบทต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการทํางานต้องได้รบั การจัดการที่
เหมาะสม การนํ ารูปแบบการจัดการความสุขทีเ่ กีย่ วเนื่องมาพัฒนาสร้างความสุขในการทํางานของ
พนักงานภายใต้การนําของผูน้ ําทีม่ ปี ระสิทธิภาพจึงมีความสําคัญและเป็ นปจั จัยทีน่ ่าสนใจไม่น้อย

2.2 แนวคิดการจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู่-คือ
จุฑามาศ แก้วพิจติ ร, และคณะ (2554: 61-63) เสนอ แนวคิดการจัดการความสุขแบบ
เป็ น-อยู-่ คือ หรือ โมเดลความสุข “เป็ น-อยู-่ คือ” โดยอธิบายว่า เป็ นการมองความสุขผ่านมุมมอง
ของนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ซึง่ ทําหน้าทีจ่ ดั การความสุขในองค์การ (Happy Management)
รูปแบบการจัดการความสุขเกิดจากการสังเคราะห์ขอ้ มูล บทสัมภาษณ์ ผ่านการวิจยั คุณภาพเชิง
ลึก ศึกษาวิธกี ารสร้างความสุขในองค์การจากตัวอย่างจํานวน 103 องค์การในโครงการถอดรหัส
100 องค์การหลากสุข ภายใต้การสนับสนุ นของสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายใต้แนวคิดการจัดการความสุข
แบบ เป็ น-อยู-่ คือ แสดงถึงความเชื่อพืน้ ฐาน 2 ประการในการจัดการความสุข ทีส่ ามารถนํามาสู่
คุณภาพชีวติ ทีด่ ตี ลอดจนการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความสุข ได้แก่
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1) บุคคลมีความสุขในการทํางานประกอบด้วย 3 ส่วน คือ บุคคลทํางานตรงตาม
จริตของตนเองหรือระหว่างการทํางาน บุคคลนัน้ ได้แสดงความเป็ นตัวของตัวเอง และอยู่ในที่
ทํา งานที่ส ามารถเติม เต็ม ความต้อ งการ สนั บ สนุ น ให้บุ ค คลได้แ สดงความรู้ ความสามารถ
ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง โดยมีผ ลงานและเป็ นที่ต้องการของเพื่อนร่ว มงานและ
องค์การ
2) การ เป็ น-อยู่-คือ ที่สามารถสร้างความสุขได้ ต้อง ไม่ใช่ เป็ น-อยู่-คือ ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ตอ้ ง เป็ น-อยู-่ คือ สมดุลระหว่าง 3 ส่วน ประกอบด้วย พนักงาน ครอบครัว
และองค์การ
จากเงือ่ นไขและแนวคิดพืน้ ฐาน แสดงให้เห็นว่า การจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู-่ คือ มี
ลักษณะเป็ นโมเดลการจัดการความสุข เน้นการสร้างความสมดุลรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็ นบุคคล
ครอบครัวและองค์การเพื่อให้เกิดความสุขในชีวติ และการทํางานอย่างยังยื
่ น โดยการจัดการ
ความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ มีแนวคิดสําคัญ 3 ประการ ดังนี้
2.2.1 ลักษณะของบุคคลที่มีความสุขในการทํางาน
หมายถึง การระบุอตั ลักษณ์กําหนด การ “เป็ น-อยู่-คือ” ของบุคคล ในทีน่ ้ี คือ ลักษณะ
ความเป็ นอยู่ ตลอดจนความสามารถของบุคคลในการสร้างความสุขและได้รบั ความสุขในการ
ทํางาน
เป็ นตัวตนที่แท้ จริ ง เป็ นสุขทางใจ
เป็ นคนได้ เต็มศักยภาพและเป็ นคน

อยู่ดีกินดี อยู่อย่างมี Passion

ที่ครอบครัว สังคมชุมชนพอใจ

อยู่ในองค์การที่ดี มีผ้ นู ํา และ

เป็ น

เพื่อนร่วมงานดี อยู่ในตําแหน่ง
และอาชีพที่เหมาะสมและเป็ นที่
ยอมรับ

คือผลงานขององค์การ

อยู่

คือ

คือความหวังขององค์การและ
คือภาพลักษณ์ขององค์การ

ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของการ “เป็ น-อยู-่ คือ” ของ จุฑามาศ แก้วพิจติ ร
แหล่งที่มา: จุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ, 2554: 69.
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การศึกษาการจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู่-คือ หรือโมเดล “เป็ น-อยู่-คือ” (จุฑามาศ
แก้วพิจติ ร และคณะ, 2554: 69) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทัง้ หมด พบคํา 3 คํา ได้แก่ คําว่า
“เป็ น” “อยู่” และ “คือ” ผูว้ จิ ยั และ คณะ สรรหาคําเพื่อนํ ามาอธิบายแนวคิดและรายละเอียดของ
โมเดลสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการสื่อความหมายทีช่ ดั เจนเชื่อมโยงถึงความสุขในการทํางาน
มากขึน้ คําว่า “เป็ น” “อยู”่ และ “คือ” เป็ นคําไทยทีม่ คี วามสอดคล้องและเกีย่ วข้องกับชีวติ ประจําวัน
ของคนเรา โดยเฉพาะความหมายของแต่ ละคํามีความชัดเจนและครอบคลุ มตามแนวคิดที่
กําหนด โดยคําแรก คําว่า “เป็ น” ความหมายตามราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตสถาน, 2542:
706-707) นิยามความหมายของคําว่า “เป็ น” หมายถึง สามารถ, ได้ เช่น เต้นเป็ น รําเป็ น เป็ นต้น
สําหรับคําว่า “อยู่” เป็ นคําไทยแท้ อธิบายว่า “อยู่” เป็ นคํากริยา หมายถึง พัก อาศัย และคําว่า
“คือ” เป็ นคํากริยา หมายถึง เป็ น เช่น โลก คือดาวดวงหนึ่ง. (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 252, 1334)
จากความหมายของคําทัง้ สามคํา ตามความหมายเดิม พบว่า ทัง้ สามคําเป็ นคําที่มี
ความหมายพ้องกัน หมายถึง สามารถ เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษตามรากศัพท์ คําว่า “ Is Am
Are” ซึง่ มาจาก Verb to be เป็ นคํากริยาช่วยในการแสดงการกระทําบางอย่างหรือบ่งบอกอัต
ลักษณ์บางประการได้ ด้วยเหตุผลและความหมายดังกล่าว ผนวกกับหลักการและแนวคิดของ
การจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู-่ คือ คําว่า “เป็ น” หมายถึง การเป็ นคนทีม่ ตี วั ตน มีงานตรงจริต
ของตนเอง มีความรูค้ วามสามารถ ส่งผลให้เกิดความสุขในการทํางาน ซึง่ สอดคล้องกับรากศัพท์
เดิม “เป็ น” หมายถึง สามารถ เพราะ การเป็ นคนรูปแบบ “เป็ น” สิง่ สําคัญคือ ต้องประกอบด้วย
ความสามารถเป็ นทีต่ งั ้ สําหรับ คําว่า “อยู”่ จากแนวคิดของการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ
ให้ความหมายชัดเจนในประเด็นเกีย่ วกับการอาศัยและพึง่ พึง
ดังนัน้ “อยู่” หมายถึง ผูท้ ด่ี ํารงตนอย่างมีความหวัง มีชวี ติ และอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ดี ไม่ว่าจะเป็ นที่ทํางานหรือในชีวติ ประจําวันทัวไป
่ ตลอดจนมีคุณภาพชีวติ ที่ดใี นทุกปจั จัย
และสุดท้าย คําว่า “คือ” จากหลักการและแนวคิดของการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ ให้
นิยามความหมายว่า หมายถึง การเป็ นตัวแทนขององค์การก่อให้เกิดภาพลักษณ์และสิง่ ทีด่ กี บั
องค์การและบุคคลนัน้
ดังนัน้ ถ้าบุ คคลฝึ กตนให้มคี วามสุขในทํางาน สามารถทําให้บุคคลนัน้ มีพฒ
ั นาการ
ทัง้ ชี วิต ส่ ว นตัว และสัง คมส่ ว นรวมในทิ ศ ทางที่ดี เ ช่ น กัน ด้ ว ยเหตุ น้ี ทํ า ให้ เ ห็น ว่ า การมี
เป็ น-อยู่-คือ อย่างเหมาะสม จึงมีความสําคัญและจําเป็ นในการสร้างความสุขในการทํางาน
โดยการจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู-่ คือ มีองค์ประกอบตามประเด็น 3 คําหลัก ดังต่อไปนี้
2.2.1.1 เป็ น ความหมายของคําว่า เป็ น ในกรณีการจัดการความสุขแบบ เป็ นอยู่-คือ หมายถึง การเป็ นคนทีม่ ตี วั ตน มีงานตรงจริตของตนเอง มีความรูค้ วามสามารถส่งผล
ให้เกิดความสุขในการทํางาน เมื่อได้รบั การจัดการความสุขประกอบด้วย เป็ นตัวตนที่แท้จริง
เป็ นสุขทางใจ เป็ นคนได้เต็มศักยภาพและเป็ นคนที่ครอบครัว สังคมชุมชนพอใจ โดยแยก
ออกเป็ นองค์ประกอบ คือ
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1) เป็ นตัวตนทีแ่ ท้จริง คือ การเป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะจริตตรงกับงาน
และมีความรักในงานทีท่ าํ (จุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ, 2554: 70) ในทีน่ ้ี หมายถึง การมี
งานทีส่ อดคล้องกับลักษณะนิสยั ของตนเอง สามารถทํางานได้อย่างสบายใจ จนทําให้เกิดความ
รักในวิชาชีพทีท่ ํา สามารถนําไปสู่ความสําเร็จในการทํางานได้ ความหมายตามรากศัพท์ของ
ราชบัณฑิตสถาน คําว่า จริต (จะหฺรดิ ) น. หมายถึง ความประพฤติ, กิรยิ าหรืออาการ, เช่น พุทธ
จริต เสียจริต ซึง่ ตามพฤติกรรมในทางปฏิบตั ิ คําว่า จริต สามารถอธิบายได้ว่า เป็ นลักษณะของ
จิต หรือ อุ ป นิ ส ยั และกิริย าอัน เป็ น พื้น ฐานของแต่ ล ะคน เมื่อ นํ า มารวมกับ คํา ว่ า “ตัว ตน” ซึ่ง
ประกอบด้วยร่างกาย ความคิด และจิตใจคือ สิง่ ทีแ่ สดงความเป็ นตัวตนของเรา (โอโช, 2555: 32)
เหตุผลและนิยามเหล่านี้ เป็ นการช่วยสร้างความเข้าใจและสนับสนุ นโครงสร้างแนวคิดของการ
จัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู่-คือ ด้วยเหตุน้ีจงึ สามารถสรุปว่า “เป็ นตัวตนทีแ่ ท้จริง” หมายถึง
การเป็ นคนที่มอี ุปนิสยั และพฤติกรรมทางกายและใจพืน้ ฐานสอดคล้องกับงานที่ทํา รักในงาน
ของตนเอง ดําเนินกิจการงานต่างๆจนเกิดความสุขในการทํางานได้
2) เป็ นสุขทางใจ คือ การเป็ นบุคคลที่มคี วามกระตือรือร้นที่จะมา
ทํางาน รูส้ กึ อบอุ่นเมื่ออยูก่ บั หัวหน้า รูส้ กึ สนุ กเมื่ออยูก่ บั เพื่อนร่วมงาน มีความสุขภาคภูมใิ จใน
องค์การ นอกจากนี้ การเป็ นสุขทางใจต้องแสดงหรือสร้างจากความรูส้ กึ ภายในหรือทีภ่ าษาอังกฤษ
เรียกว่า Passion (ความรักและอยากทํางาน) พุทธทาสภิกขุ กล่าวว่า การแสวงหาความสําราญ
ทางฝา่ ยกาย เป็ นต้นเหตุแห่งสงคราม การแสวงหาความสําราญทางฝา่ ยจิต เป็ นเหตุแห่งสันติภาพ
ถ้าโลกยังบูชาลัทธิวตั ถุนิยม มัวแสวงแต่ความสําราญทางกายอย่างเดียว อยู่เพียงใด ก็ไม่มหี วัง
ในสันติภาพ แม้จะเปิ ดสภาสันนิบาตชาติเพื่อสันติภาพขึน้ อีกสัก 10 สันนิบาตก็ตามฯ จากคํา
กล่าวข้างต้น การเป็ นทุกทางใจคือ การสามารถสร้างความสุขจากมุมมองภายในอย่างยังยื
่ นซึง่
เกิดขึน้ มากกว่าความสุขทีไ่ ด้จากวัตถุหรือปจั จัยภายนอกเป็ นสําคัญ เมือ่ เป็ นสุขทางใจ การได้มา
ซึง่ ความอบอุ่น เกิดความกระตือรือร้น สนุ กในการทํางาน มีความภาคภูมใิ จเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดตามมา
สิง่ เหล่านี้ปรากฏขึน้ อย่างถาวร เมือ่ เราพบความอบอุน่ และสุขจากภายใน
3) เป็ นคนได้เต็มศักยภาพ คือ การเป็ นบุคคลทีไ่ ด้ทํางานทีร่ กั ได้ใช้
ความรู้ ความสามารถในการทํางาน ในทีน่ ้ี คือ ศักยภาพ ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า potentiality
ซึง่ เป็ นคําทีป่ ระกอบด้วยคําว่า ศักย (อ่านว่า สัก-กะ-ยะ) ฉบับราชบัณฑิตสถาน หมายถึง อาจ หรือ
สามารถ และภาพ หมายถึง ภาวะ หรือความมี ความเป็ น เมื่อรวมกัน คําว่า ศักยภาพ หมายถึง
พลังหรือ คุณสมบัติท่ีแ ฝงอยู่ใ นสิ่ง ต่ างๆ สามารถพัฒนาให้ป รากฏเป็ นที่ป ระจักษ์ ได้ คนที่มี
ศักยภาพ คือ คนทีม่ คี วามสามารถซ่อนอยู่ภายใน หากได้รบั การสนับสนุ น ส่งเสริมอย่างเต็มที่
และถูกทางความสามารถที่สูงสุดจะปรากฏขึน้ ดังนัน้ เป็ นคนได้เต็มศักยภาพ จึงหมายถึงการ
เป็ นคนทีม่ คี วามสามารถภายในทีซ่ ่อนเร้นอยู่ สามารถดึงความสามารถนัน้ ออกมาใช้อย่างเต็มที่
เมื่อมีการการทํางาน บุคคลนัน้ สามารถใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานอย่างสุดความ
สามารถของตนเอง เกิดประสิทธิภาพในการทํางานและความสุขในการทํางานได้ดมี ากกว่าการ

29
ทํางานทีไ่ ม่ได้ใช้ทกั ษะความชํานาญตามทีป่ ระสงค์ นอกจากนี้ยงั เป็ นคนทีเ่ กิดความสุขในการ
ทํางานจากการมีความรูแ้ ละใช้ความรูใ้ นการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง
4) เป็ นคนที่ครอบครัว สังคม ชุมชนพอใจ คือ การเป็ นบุคคลที่มี
สุขภาพกายและใจที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว อยู่ในศีลธรรม จารีต และ
กฎหมาย ในที่น้ี หมายถึง บุคคลที่มสี มบูรณ์ทงั ้ กายและใจเต็มไปด้วยมุมมองที่สอดคล้องกับ
สังคมและชุมชนทีต่ นเองดํารงอยู่ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม มีการช่วยเหลือชุมชน
ทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างต่อเนื่องและผูกพัน ดังงานวิจยั World Happiness Report ของ Helliwell
et al., 2012: 3-161) ทีส่ นับสนุ นและกล่าวว่าการมีความสัมพันธ์ทด่ี คี รอบครัวช่วยให้บุคคลนัน้ มี
ความสุข ประสบความสําเร็จในชีวติ และมีคุณภาพชีวติ ทีด่ มี ากกว่าคนทีค่ รอบครัวแตกแยกหรือ
หย่าร้าง ด้วยเหตุน้ี การเป็ นคนในลักษณะทีค่ รอบครัว สังคม ชุมชนพอใจ บุคคลนัน้ ต้องอยู่บน
พืน้ ฐานการใช้ชวี ติ ทีพ่ อดี หรือพอเพียงประกอบด้วย การเป็ นคนทีค่ รอบครัว สังคม ชุมชนพอใจ
ตามแนวคิดการจัดการความสุขแบบเป็ น อยู่ คือ หมายถึง ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะครอบครัว
รูปแบบใดต้องมีความพอใจในสิง่ ที่ตวั เป็ นดําเนินชีวติ ไม่สร้างให้เกิดปญั หาสังคมตามมาใน
อนาคต
2.2.1.2 อยู่ ความหมายของคําว่า อยู่ กรณีการจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู่คือ “อยู”่ ในทีน่ ้ี คือ การอาศัยและดําเนินชีวติ ในสภาวะแวดล้อมทีท่ าํ งานและทีอ่ ยูอ่ าศัย อยูเ่ ป็ น
กิจวัตร โดยประกอบด้วย อยู่ดกี นิ ดี อยู่อย่างมี Passion อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ทํางานอยูใ่ นองค์การทีด่ ี มีผนู้ ําและเพือ่ นร่วมงานดี อยูใ่ นตําแหน่ งและอาชีพทีเ่ หมาะสมและเป็ น
ทีย่ อมรับ
1) อยู่ดกี นิ ดี ตามความหมายคําศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ คําว่า WellBeing หมายถึง การทีบ่ ุคคลปราศจากการขาดแคลนปจั จัยพืน้ ฐาน เช่น อาหาร เครื่องนุ่ มห่ม ที่
อยู่อาศัย ยารักษาโรคและพอใจในสิง่ ทีต่ นมี ไม่ว่าสิง่ นัน้ เป็ นปจั จัยภายนอก หรือเกิดจากจิตใจ
ภายใน Stanford Encyclopedia of Philosophy (จากเว็บไซต์ http://plato.stanford.edu/
entries/well-being/) ให้มุมมองเกีย่ วกับการอยู่ดกี นิ ดี มักอธิบายถึงสิง่ ทีส่ ามารถเป็ นเครื่องมือ
และมีคุณประโยชน์กบั มนุ ษย์ ซึ่งคําถามเรื่องความอยู่ดกี นิ ดี ประกอบด้วยเรื่องของความสนใจ
อันเป็ นอิสระของบุคคลและสิง่ นัน้ ต้องดํารงอยู่ในศีลธรรม โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวัตถุนิยม
นอกจากนี้ ส่วนใหญ่เรื่อง “การอยู่ดกี ินดี” นิยมใช้เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ภายหลังแนวคิดและ
มุมมองปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องนี้กว้างขวางขึน้ จึงเน้นให้ความสําคัญเกี่ยวข้องกับวิธกี ารที่ทําให้
ชีวติ ของบุคคลดียงิ่ ขึน้
ซึ่งบุคคลที่อยู่ดกี นิ ดีนัน้ สุขภาพถือว่าส่วนประกอบสําคัญ แต่ไม่ใช่
สาระสําคัญทัง้ หมด ความสัมพันธ์ต่อการเป็ นอยูท่ ด่ี แี ละความสนใจของบุคคลและบุคคลอื่นๆ มี
คุณค่าและส่งผลต่อความอยูด่ กี นิ ดีทงั ้ สิน้ ดังนัน้ จากแนวคิดการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ
่
หมายถึง การทีบ่ ุคคลหนึ่งทีม่ คี วามเป็ นอยูท่ ด่ี ี ได้รบั ค่าตอบแทน สวัสดิการและ มีความมันคงใน
การทํางานทีด่ แี ละเหมาะสม อีกทัง้ ได้รบั โอกาสต่างๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง
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2) อยูอ่ ย่างมี Passion คือ เป็ นบุคคลทีร่ กั งาน องค์การ เพื่อนร่วมงาน
หัวหน้าและผูน้ ําองค์การ มีความรูส้ กึ ว่างานมีคุณค่า ท้าทาย และมีความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของงาน มี
เป้าหมายร่วมกับองค์การ มีความพยายามในการทํางานและส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ Passion
หรือทีเ่ รียกว่า ความรักและอยากทํางาน อธิบายในหนังสือ Big Question (Marinoff อ้างถึงใน
ดาวใจ ศรลัมพ์, 2555: 47) กล่าวว่า ความมุง่ มันและความปรารถนา
่
(Passion) เป็ นพลังสําคัญ
ทีช่ ่วยขับเคลื่อนบุคคลในการทําสิง่ ต่างๆ โดยทุกคนสามารถเปลี่ยนแรงปรารถนาเพื่อใช้อย่าง
เหมาะสมในการดําเนินชีวติ และกิจกรรมต่างๆได้บรรลุเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ จากความหมายและ
แนวคิด ทําให้เห็นว่า เมื่อเกิดเป็ นสุขทางใจ การทํางานหรือดําเนินชีวติ ลําดับต่อมาก็ดตี ามด้วย
เช่นกัน ทําให้เกิดการอยูอ่ ย่างมี Passion โดยในนิยามความหมายตามการจัดการความสุขแบบ
เป็ น-อยู-่ คือ เน้นไปทีก่ ารกระทําให้เกิดความสนุกในงานออกมาเป็ นรูปธรรมมากขึน้
3) อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการทํางาน ในที่น้ี หมายถึง บุคคลที่
อยู่ในสภาพแวดล้อ มที่เ อื้อต่ อการเดินทาง มีการเดิน ทางสะดวก มีค วามปลอดภัย สถานที่
ทํางานมีส่งิ อํานวยความสะดวกเพียงพอ มีระบบงานที่ดี สถานที่ทํางานน่ าอยู่ มีวฒ
ั นธรรม
องค์การแบบพึง่ พาและเน้นผลงานรวมถึงปลอดอบายมุข นอกจากนี้ การมีสภาพแวดล้อมใน
การทํางานเชิงกายภาพทีด่ มี คี วามสําคัญมากต่อการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพราะ ถ้าลักษณะ
ทางกายภาพที่บุคคลต้องเผชิญในการทํางาน เช่น เสียงทีด่ งั มากจากเครื่องจักร อุณหภูมทิ ส่ี ูง
มากในสถานทีท่ ํางาน หรือสารเคมีทเ่ี ป็ นพิษในวัตถุดบิ ของการผลิต อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัยของพนักงานได้ ตลอดจนเกิดความเครียดในการทํางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และความสุขในการทํางาน นอกจากนี้ มีแนวคิดสนับสนุ นการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สร้าง
บรรยากาศการทํางานให้ดขี น้ึ สุขภาพของคนทํางานก็ดขี น้ึ ได้ ความสุขก็น่าจะมีมากขึน้ องค์กร
นัน้ สามารถเติบโตได้ แข่งขันได้ เพราะคนมีความสุขและสามารถเพิม่ ผลผลิตให้ได้มากขึน้
(ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, 2555: 1)
4) อยู่ในองค์การทีด่ ี มีผนู้ ํ าและเพื่อนร่วมงานดี หมายถึง การเป็ น
บุคคลทีม่ คี วามประทับใจในนิสยั ใจคอของผูน้ ํา เช่น ความมีน้ําใจ มีคุณธรรม และมีความเข้าใจ
ในบทบาทของผูน้ ํา เช่น การสร้างและพัฒนาทีมงาน การเป็ นแบบอย่างทีด่ ี เป็ นต้น เสาวรส
ประเทืองชัยศรี (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผูน้ ํากับความสุขในการทํางาน ผลการศึกษา
พบว่า ภาวะผูน้ ํ าแบบอย่างของหัวหน้ างานการพยาบาลตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพ มี
ความสัม พัน ธ์ท างบวกระดับ ปานกลางกับ ความสุ ข ในการทํ า งานของพยาบาลวิช าชีพ ใน
โรงพยาบาลชุมชน ซึง่ จากผลการศึกษา ในการจัดการความสุขให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพที่
ดีนัน้ ต้องมีหวั หน้าและการรับรูเ้ กี่ยวกับผูน้ ํ าของตนเองที่เหมาะสมด้วย นอกจากนี้ การอยู่ใน
องค์การทีด่ ี มีผนู้ ํ าและเพื่อนร่วมงานดี บุคคลต้องมีเพื่อนร่วมงานเอือ้ อาทรต่อกัน สามารถ
ปรึกษาปญั หาร่วมกันได้ ตลอดจนต้องได้รบั การสนับสนุนจากองค์การทีด่ อี กี ทางหนึ่ง (The Ken
Blanchard Companies, 2009: 4) อ้างถึงใน มนเสฏฐ ประชาศิลป์ชยั , 2555: 2) ระบุว่า การที่
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พนักงานจะเกิดความมุง่ มันทุ
่ ่มเท (Passion) ได้นนั ้ สวัสดิภาพของพนักงาน (Well-Being) ถือ
เป็ นปจั จัยพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญมาก จึงสามารถนําไปสูก่ ารจัดการความสุขทีน่ ่าพึงพอใจ
5) อยู่ในตําแหน่ งและอาชีพที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ ในที่น้ี
หมายถึง การเป็ นบุคคลที่มภี าระหน้าที่ชดั เจน สามารถวางแผน ควบคุมงานได้ดว้ ยตนเอง มี
อิสระในการตัดสินใจ และมีโอกาสเติบโตในอาชีพ การจะได้รบั โอกาสในการเติบโตหรือมีภาระ
งานที่ช ัด เจนนั น้ บุ ค คลดัง กล่ า ว ต้อ งมีค วามรู้ค วามสามารถในอาชีพ หรือ สายงานที่ไ ด้ร บั
มอบหมายจนสามารถได้รบั การยอมรับเป็ นอย่างดี ซึง่ ต้องรักในงานทีท่ ํา หมายถึง งานทีด่ แี ละ
เหมาะสม ทางพุ ท ธศาสนา เรีย กว่ า สัม มาอาชีว ะ จากวิกิพีเ ดีย (ประเทศไทย) รวบรวม
ความหมายและสรุปว่า หมายถึง การเว้นมิจฉาอาชีวะ อันได้แก่ การเลี้ยงชีพไม่ชอบ คือการ
แสวงหาปจั จัยมาบริโภคที่มชิ อบ คือการโกงหรือหลอกลวง เว้นการประจบสอพลอ การบีบ
บังคับขูเ่ ข็ญ และการต่อลาภด้วยลาภ หรือก็คอื การแสวงหาลาภโดยไม่ประกอบด้วยความเพียร
กาย ซํ้า คือขีเ้ กียจ อยากได้มาง่ายๆโดยไม่อาศัยกําลังแห่งสติปญั ญาและแรง (สัมมาวายามะ)
ออย่างได้มาก เสียโลภจนไม่ชอบธรรม เช่น เบียดเบียนลูกจ้าง และทําลายสิง่ แวดล้อม สังคม เพื่
ให้น้อย ซึ่งสิง่ เหล่านี้เป็ นพฤติกรรมและการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับการจัดการความสุขที่มี
ประสิทธิภาพ การมีความสุขในการทํางานต้อง ดําเนินงานหรืออยู่ในตําแหน่ งหน้าทีก่ ารงานที่
ถูกต้อง สุจริต ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ตนเองและส่วนร่วม ปจั จัยเหล่านี้จะนํ ามาซึ่งการ
จัดการความสุขทีเ่ ป็ นแบบแผนและถูกต้อง
2.2.1.3 คือ ประกอบด้วย คือผลงานองค์การ คือความหวังองค์การ และคือ
ภาพลักษณ์องค์การ ในทีน่ ้ีหมายถึง การเป็ นปลายทางแห่งความมุง่ หวังในการสร้างความสุขใน
องค์การและการทํางาน
1) คือผลงานองค์การ หมายถึง บุคคลทีเ่ ห็นความสําคัญของงาน และ
มองว่างานและบุคลากรในองค์การเป็ นส่วนหนึ่งแห่งความสําเร็จขององค์การ สามารถเป็ น
ผลงานให้กบั องค์การได้ ทีม่ คี วามพยายาม กระตือรือร้นเพื่องานประสบความสําเร็จและมีความ
รับผิดชอบต่องาน ในทีน่ ้ี หมายถึง การมีพฤติกรรมเป็ นพนักงานทีด่ ขี ององค์การ (Organization
Citizenship Behavior) ซึง่ การเป็ นพนักงานทีด่ ขี ององค์การนัน้ Organ and Bateman (1991:
275) หมายถึง พฤติกรรมทีไ่ ม่เป็ นทางการในการให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือและความ
เป็ นมิตร ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นการปฏิบตั งิ านในทีต่ ่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นในโรงงาน หน่วยงานรัฐบาลคณะ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้เป็ นทีส่ งั เกตและถูกระบุไว้ในหน้าทีท่ ต่ี อ้ งปฏิบตั แิ ต่พฤติกรรม
เหล่านี้เป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับการดําเนินงานในองค์การ เนื่องจากหากขาดพฤติกรรมเหล่านี้ไป
แล้วระบบต่ างๆ ในองค์การจะไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ ด้วยเหตุ น้ี สรุปว่า คือผลงานของ
องค์การ คือพฤติกรรมและการเห็นความสําคัญของพนักงานทีก่ ระทําและสนับสนุ นผลประโยชน์
องค์การนํามาสูก่ ารประสบความสําเร็จของบุคคล
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2) คือความหวังองค์การ คือ เป็ นบุคคลทีต่ อ้ งการของเพื่อนร่วมงาน
เป็ นผูส้ ร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ คําว่า ความหวัง เป็ นคําทีแ่ สดงความรูส้ กึ ถึงความต้องการและ
ปรารถนาอย่า งลึก ซึ้ง ในจิต ใจที่ต้อ งการเห็น ความสํา เร็จ ในสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ ง บริบ ทนี้ หมายถึง
ความสําเร็จในภาพรวมขององค์การ การได้มาซึง่ แนวคิดใหม่ นวัตกรรม จากนิยามความหมาย
ของนวัตกรรม พจจานุ กรมเคมบริดจ์ (อ้างถึงใน ก้องเกียรติ บูรณศรี, 2553: 27) อธิบายว่าเป็ น
การใช้แนวคิดใหม่หรือกระบวนการใหม่ในการทํางาน จากนิยามตามแนวคิดการจัดการความสุข
แบบ เป็ น-อยู-่ คือ สรุปว่าคือ ความหวังองค์การ เป็ นบุคคลทีต่ อ้ งสร้างความหวังให้กบั องค์การที่
ดีได้คอื บุคลากรทีเ่ ป็ นทรัพยากรบุคคลทีม่ คี า่ ขององค์การอย่างแท้จริง
3) คือภาพลักษณ์องค์การ คือ เป็ นบุคคลทีม่ กี ริยามารยาททีเ่ หมาะสม
และเป็ นนักสื่อสารองค์การทีด่ ี คําว่า เป็ นบุคคลทีม่ กี ริยามารยาททีเ่ หมาะสม ในทีน่ ้ีหมายถึง
การเป็ นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณสมบัติแสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์การ เสมือนตัวแทนของ
องค์การ เช่น การกริยามารยาทที่ดขี องพนักงาน แสดงถึงภาพลักษณ์ ท่บี ุคคลภายนอกมอง
กลับมายังองค์การผ่านพนักงานเป็ นสําคัญ คําว่าภาพลักษณ์องค์การทีด่ ี พิชญา กรรณานุ วฒ
ั น์
(2540: 13) อธิบายว่า สถาบันใดมีภาพลักษณ์ทด่ี ี พนักงานขององค์การหรือประชาชนจะ
เลื่อมใสศรัทธา ให้ความไว้วางใจและให้ความร่วมมือต่ อหน่ วยงานนัน้ ๆก่อให้เกิดการความ
ราบรื่นในการดําเนินงานและความเจริญก้าวหน้าในองค์การนัน้ เมื่อมองกลับกันจะเห็นว่า การ
เป็ นบุคคลที่เหมาะสมมีกริยามารยาทที่ดีนัน้ สามารถส่งผลต่ อภาพลักษณ์ องค์การได้ และ
องค์การก็เช่นกัน ถ้ามีประวัตกิ ารดําเนินงานทีด่ ี แสดงภาพลักษณ์ในประกอบกิจการทีเ่ หมาะสม
สิ่งเหล่ านี้ ส ามารถเป็ น “คือ ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก าร” เช่นกัน ภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ารจาก
มุมมองของคนส่วนใหญ่ เน้นการมีกริยามารยาททีเ่ หมาะสม เช่น การพูดจาแสดงคําพูดระหว่าง
บุ ค คลที่เ หมาะสม ไม่ ใ ช้ถ้ อ ยคํ า หยาบคาบต่ อ กัน ไม่ ว่ า จะเป็ น กับ เพื่อ นร่ ว มงาน หัว หน้ า
ตลอดจนลูกค้า ต้องมีการใช้คาํ พูดกริยาวาจาทีเ่ หมาะสมสอดคล้องกับการบริการทีด่ ี นอกจากนี้
ต้องเป็ นคนทีม่ กี ารสื่อสารทีด่ ขี ององค์การ เป็ นทีร่ กั และประสานงานกับทุกคนในองค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีน้ํ าใจ นํ้ าเสียง และบุคลิกภาพเหมาะสม มีขอ้ มูลพืน้ ฐานขององค์การที่ถูกต้อง
แสดงความรูส้ กึ ทีด่ เี ชิงบวกอย่างแท้จริงต่อองค์การ ในทีน่ ้ี หมายถึงความจริงใจ ทัง้ หมดนี้เป็ น
การบ่งบอกถึงภาพลักษณ์องค์การทีด่ ไี ด้มากทีส่ ุดและสามารถสร้างความสุขในองค์การได้อย่าง
่ น
ยังยื
จากแนวคิดและองค์ประกอบของ เป็ น-อยู-่ คือ แสดงให้เห็นความคิดพืน้ ฐานของรูปแบบ
การจัดการความสุขดังกล่าวเป็ นอย่างดีว่า เป็ น-อยู่-คือ มีแนวทางและสามารถนํ าองค์ประกอบ
มาพัฒนาให้เกิดความสุขทีส่ มดุลในทุกด้านของบุคคล โดยประกอบด้วยวิธกี ารสร้างความสุขใน
การทํางานตามประเด็นทีก่ ล่าวมา
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2.2.2 วิ ธีการสร้างความ คือ-อยู่-เป็ น
ตามหลักคิดและแนวทางของการจัดการความสุขแบบ เป็ นคือ การจัดการความสุข-อยู-่
จําเป็ นต้องมีการให้เกียรติ ให้โอกาส มีการ หรือมีความสุขเกิดขึน้ ในองค์การและการทํางานนัน้
พัฒนาและการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันคือ เมื่อความ-อยู่-เป็ น“
เกิดขึน้ การให้โอกาส พัฒนาและเรียนรูจ้ ะเกิดควบคูด่ ว้ ย ”คือ
2.2.2.1 การให้เกียรติและให้โอกาส เป็ นวิธกี ารแสดงการเคารพระหว่างกันของ
เพื่อนร่วมงานเป็ นการส่งเสริมให้พนักงานแสดงศักยภาพของตนเอง การให้โอกาสประกอบด้วย
ส่วน คือ ทัศนคติและพฤติกรรม 2 ด้านทัศนคติ แสดงการให้เกียรติและโอกาส ต้องเกิดจากการ
มีทศั นคติทด่ี ตี ่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยการเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงาน เห็นว่าเพื่อน
ร่วมงานมีศกั ยภาพ สามารถทํางานได้หลายอย่างพนักงานเป็ นมนุษย์ทม่ี คี ุณค่า สามารถพัฒนาได้
นอกจากนี้ ยัง เห็น ว่ า เพื่อ นร่ ว มงานเป็ น เหมือ นเพื่อ น พี่น้ อ งหรือ เป็ น สมาชิก ในครอบครัว
สามารถนําไปสู่การช่วยเหลือซึง่ กันและกันได้ ตลอดจนการเข้าใจเพื่อนร่วมงาน คือ เข้าใจสิง่ ที่
บุคคลนัน้ เป็ น ซึ่งจะนํ าไปสู่การยอมรับและการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันได้ ด้านของพฤติกรรม
เน้นการให้ความเป็ นกันเองการสือ่ สารด้วย ปิยวาจา การช่วยเหลือ ซึง่ กันและกัน การให้โอกาส
และการให้อสิ ระในการทํางาน ด้านพฤติกรรมที่แสดงถึงการให้ความเป็ นกันเองนัน้ เป็ นการ
ทําลายช่องว่างระหว่างผูบ้ ริหารกับพนักงานได้เป็ นอย่างดี วิธกี ารสร้างความเป็ นกันเอง คือ
ผู้บ ริห ารต้อ งพยายามเข้า ไปพูดคุ ยกับ พนัก งาน สํา หรับ ระดับ พนัก งาน การร่ว มกันทํา งาน
ร่วมกันทํากิจกรรม ถือว่าเป็ นการให้ความกันเองซึ่งกันและกัน สําหรับด้านการสื่อสารด้วยปิ ย
วาจา เป็ นการพูดจากับเพื่อนร่วมงานอย่างไพเราะและจริงใจต่ อกัน ซึ่งเป็ นการช่วยให้การ
ทํางานร่วมกันมีประสิทธิภาพ ไม่มคี วามขัดแย้งกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เช่นกัน เป็ น
การแสดงนํ้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน โดยไม่ตอ้ งร้องขอความช่วยเหลือ ถือแสดงนํ้าใจให้แก่กนั อย่าง
บริสทุ ธิ ์ใจ
2.2.2.2 การสื่อสารอย่างจริงใจ เป็ นลักษณะการสื่อสารสองทาง จุดประสงค์
ของการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจกับพนักงานว่า องค์การกําลังขับเคลื่อนไปในทิศทางใด
และเป็ นการขอความร่ว มมือให้พนักงานมีส่วนร่ว มกับองค์การ เพื่อการติดตามงานและให้
ข้อเสนอแนะแก่พนักงานและให้ความรูแ้ ก่พนักงาน ตลอดจนถึงการรับฟงั ความต้องการของ
พนักงานอีกด้วย การสื่อสารมุ่งความสําคัญทีค่ วามจริงใจในการสื่อสาร เพื่อต้องการให้พนักงาน
มีความเข้าใจที่ตรงกัน สอดรับกับองค์การ และเปิ ดใจต่อกัน ซึ่งการสื่อสารต้องรับฟงั ผลการ
ป้อนกลับและความต้องการของพนักงานเป็ นสําคัญ แสดงความปรารถนาดีให้แก่กนั ระหว่าง
พนักงานด้วยกันและองค์การ สิง่ นี้นําไปสูก่ ารมีความสุขอย่างยังยื
่ นภายในองค์การ
2.2.2.3 การพัฒนาและเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง Michalos (2008: 347–366) ศึกษา
เรื่อง Ideas of ‘Education’, ‘Influences’ and ‘Happiness and Literature เป็ นเรื่องเกีย่ วกับ
แนวคิดของการศึกษา อิทธิพลและความสุข ศึกษาโดยวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ ในประเด็นทีว่ ่า
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การศึกษามีอทิ ธิพลต่อความสุขหรือไม่ ถ้ามี มากหรือน้อยเพียงใด ผลศึกษาสรุปว่า คําตอบ
ขึน้ อยูก่ บั การนิยามความหมาย อิทธิพลและการนําเสนอแนวคิดความสุข การวิจยั ครัง้ นี้ อธิบาย
เพิม่ เติมว่า ตัวแปรทัง้ สามที่สําคัญข้างต้นและสิง่ หนึ่งที่ควรคาดหวังอย่างมากคือคําตอบจาก
คําถามพื้นฐานเป็ นสําคัญ ด้วยเหตุน้ี จากผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องและการสร้างองค์การให้
บุคลากรมีความสุขนัน้ เพื่อความสอดคล้องกับโมเดล เป็ น-อยู่-คือ และขอบเขตของการพัฒนา
ต้องครอบคลุ มทัง้ ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน รวมถึงทักษะการดําเนินชีวิต
ตลอดจนการแก้ปญั หาเรื่องหนี้สนิ วิธคี ดิ ที่สําคัญของการพัฒนาพนักงาน คือ การที่พนักงาน
จัดการเรื่องส่วนตัวไม่ให้กระทบต่อการทํางาน ดังนัน้ การพัฒนาพนักงานจึงจําเป็ นต้องพัฒนา
ทัง้ เรือ่ งงานและเรือ่ งส่วนตัวพร้อมกัน
2.2.3 ผลของการทํางานอย่างมีความสุข
ตามหลักการของการจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู-่ คือ ส่งผลให้ผนู้ ําเป็ นทีร่ กั และศรัทธา
องค์ก ารมีผ ลงาน สะท้อ นความสุข และครอบครัว ของพนัก งานได้รบั การดูแลเอาใจใส่ เป็ น
แนวคิดปลายทางเมือ่ เกิดการจัดการความสุขทีค่ รบถ้วน
2.2.3.1 ผูน้ ํ าเป็ นทีร่ กั และศรัทธา ในทีน่ ้ี หมายถึง ปลายทางในการเกิดความสุข
ในการทํางานและเป็ นองค์การแห่งความสุข ผู้นําย่อมมีความสําคัญกับองค์การและบุคลากร
อย่า งมาก การมีผู้นํ า ที่ไ ด้ร บั การยอมรับ ว่ า เป็ น ต้น แบบที่ดีใ นการทํา งานและดูแ ลให้ค วาม
ช่ว ยเหลือพนักงาน บางคนได้รบั ความเคารพเหมือนบิดามารดา เหมือนหัว หน้ าครอบครัว
เหตุผลเหล่านี้มคี วามสําคัญมากต่อการขับเคลื่อนองค์การทีด่ ี (จุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ,
2554: 101)
2.2.3.2 องค์การมีผลงาน ตามแนวคิดการจัดการความสุขแบบเป็ นคือ -อยู่หมายถึง บุคลากรในองค์การหรือพนักงานสามารถส่งมอบชิ้นงานหรืองานของตนเองต่ อสู่
ผลงานสามารถเป็ นตัวแทนขององค์การและเป็ นภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั ภายนอกอย่างมีคุณภาพ
องค์การ ในทีน่ ้ี ไม่ใช่เพียงผลงานอย่างเดียวเท่านัน้ บุคลากรมีพฤติกรรมทีด่ ี ถือว่าเป็ นผลงาน
เช่นกันด้วย จากแนวคิดนี้มคี วามสอดคล้องกับองค์ประกอบอย่างชัดเจน “คือ”
2.2.3.3 ครอบครัวได้รบั การดูแลเอาใจใส่ ในองค์การที่เกิดความสุขในการ
ทํางาน บุคลากรหรือพนักงานมักมีความสมดุลในการดําเนินชีวติ คือ ไม่ทํางานหนักจนไม่มี
เวลาให้ครอบครัว นอกจากนี้ ผลการพัฒนาพนักงานทีค่ รอบคลุมทัง้ เรือ่ งงานและการดําเนินชีวติ
ทําให้บุคลากรหรือพนักงานมีความรับผิดชอบตลอดจนให้ความสําคัญต่อการดูแลครอบครัว
อย่างเหมาะสม
จากองค์ประกอบทัง้ หมดและแนวคิดของการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ ที่กล่าวมา
บุ ค คลที่มีค วามสุ ข ในการทํ า งาน ต้อ งมีอ งค์ป ระกอบของความสุ ข แบบ เป็ น -อยู่-คือ ครบ
องค์ประกอบ ซึง่ ต้องเป็ นความสุขทีม่ าจากภายในของบุคคลนัน้ และต้องมีผลรวม เป็ น-อยู-่ คือ

35
ในระดับทีท่ ําให้ตนเองมีความสุข กล่าวคือ บุคลากรหรือพนักงานต้องมีความเป็ นตัวของตัวเอง
อยู่อย่างมีคุณค่า เหตุผลนี้จะนํ าให้พนักงานเป็ นผูม้ ศี กั ยภาพในการทํางานและเป็ นที่ต้องการ
ขององค์การ โดยการจําเป็ นต้องมีองค์ประกอบทัง้ หมดทีส่ มดุลกัน อาจมีระดับไม่เท่ากันตามแต่
ละบุคคล เพราะ มนุ ษย์มคี วามต้องการที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความสุขตามแต่ช่วงเวลาและ
สถานการณ์
ด้วยเหตุน้ี การประเมินความสุข จึงเป็ นเรื่องไม่งา่ ยนัก เนื่องจากแต่ละบุคคลจะทราบว่า
ตัวเอง มีความสุขหรือไม่ โดยวิธกี ารสังเกตพนักงานมีลกั ษณะแบบ “คือ” ซึ่งเป็ นปจั จัยสรุป
ปลายทางของการการจัดการความสุขหรือไม่ ปจั จัยทีท่ าํ ให้พนักงาน “คือ” มาจากผลรวม “เป็ น”
ทีถ่ ูกต้องเหมาะสม “อยู”่ และผลรวมของ
ผลรวมของ
เป็ น

+

ผลรวมของ
อยู่

=

ผลรวมของ
คือ

ภาพที่ 2.3 สมการ เป็ น-อยู-่ คือ
แหล่งที่มา: จุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ, 2554: 69.
เงือ่ นไขตามสมการความต้องการ เป็ น-อยู-่ คือ อธิบายว่า ความต้องการของแต่ละบุคคล
หรือสถานการณ์ทเ่ี ผชิญ ตลอดจนเวลาดําเนินการ มีผลต่อการจัดการความสุขและสร้างความสุข
ทัง้ สิ้น ตัวอย่างเช่น สังเกตจากช่วงแรกเริม่ ของการทํางาน พบว่าพนักงานมีความต้องการ
“เป็ นมาก ”กว่าปจั จัยอื่น แต่หลังจากเข้ามาทํางานหรือมีอายุมากขึน้ ความต้องการ จะเพิม่ ”อยู่“
มากขึน้ เนื่องจาก มีพฒ
ั นาการปรับตัว เกิดความสมดุลในชีวติ มากขึน้ ตามลําดับ ทําให้มองพืน้ ที่
และการดํารงชีวติ ทัง้ ชีวติ ส่วนตัวและการทํางานทีม่ นคงยิ
ั ่ ง่ ขึน้
ดังนัน้ การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ หมายถึง การจัดการความสุขของบุคคล
อย่างมีแบบแผนสอดคล้องกับจริตพืน้ ฐานและลักษณะงานตามความต้องการของบุคคลนัน้ โดย
มีการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละเปิ ดโอกาสอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดผลลัพธ์และภาพลักษณ์ท่ดี ตี ่อ
องค์การรวมถึงเกิดความสุขระดับบุคคลและองค์การได้
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ผูน้ าํ เป็ นที่รักและ
ศรัทธา

ให้เกียรติและโอกาส

คือ
สื่ อสารอย่างจริ งใจ

อยู่
เป็ น

ครอบครัวได้รับ
การดูแลเอาใส่ ใจ

พัฒนาและเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่อง

องค์การมีผลงาน
ทีส่ ะท้อนความสุข

ภาพที่ 2.4 รูปแบบการจัดการความสุข หรือ โมเดล เป็ น-อยู-่ คือ
แหล่งที่มา: จุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ, 2554: 62.
จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ ของ
จุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ (2554: 61-105) แนวคิดเรื่องการจัดการความสุขหรือโมเดล
ความสุข เป็ น-อยู-่ คือ มีการสนับสนุ นการสร้างความสุขให้กบั บุคลากรในองค์การครอบคลุมรอบ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรม ทัศนคติ ตลอดจนถึงการจัดการองค์การเพื่อสร้างความสมดุลใน
ชีวติ ส่วนตัวและการทํางาน ด้วยเหตุน้ี การสร้างความเป็ น-อยู-่ คือ ให้เกิดขึน้ ในองค์การ รวมถึง
การพิจารณาแนวคิดอย่างลึกซึ้ง จําเป็ นต้องมีการพิสูจน์ ประสิท ธิภาพของแนวคิดให้เ ป็ นที่
ประจักษ์และเกีย่ วเนื่องกับความสุขในการทํางาน สร้างความเข้าใจทีถ่ ูกต้องทีส่ ดุ
ความสนใจและเหตุผลต่อการศึกษารูปแบบการจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู่-คือ และ
แนวปฏิบตั สิ ามารถเข้าใจและเข้าถึงความสุขในการทํางานไม่ยากนัก ส่งผลทําให้เกิดความสุข
อย่างยังยื
่ นได้ ด้วยเหตุน้ี ผูว้ จิ ยั จึงมุ่งศึกษาวิจยั ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความสุข
โดยทํา การศึก ษาพนั ก งานในองค์ก าร ตามรูป แบบการจัด การความสุ ข เป็ น -อยู่-คือ มีก าร
เชื่อมโยงหรือส่งผลต่อความสุขในการทํางานหรือไม่ ดังสมมติฐานทีว่ ่า พนักงานทีม่ กี ารจัดการ
ความสุขตามรูปแบบเป็ น-อยู-่ คือระดับมาก มีความสุขในการทํางานมากกว่าการจัดการความสุข
แบบเป็ น-อยู-่ คือ ระดับน้อย เพื่อทดสอบความเป็ นไปได้ของข้อมูล และพิสจู น์ความเชื่อพืน้ ฐาน
ต่อไป
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2.3 ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็ น ในองค์การหรือสังคมใดๆ ถือว่าเป็ นความ
ปรารถนาสูงสุดของทุกคน เพราะ ความสุข ทําให้องค์การและสังคมน่ าอยู่ ผู้คนต่างมีความ
เอือ้ เฟื้อเผือ่ แผ่กนั ซึง่ เป็ นสิง่ ทีค่ วรเกิดขึน้ ในทุกภาคส่วนและได้รบั การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
จากเหตุผลดังกล่าว ปจั จัยทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการสร้างความสุข ไม่วา่ จะเป็ นความสุขในการ
ทํางานหรือความสุขโดยทัวไป
่ มีความสําคัญทัง้ สิน้
การมีผู้นําที่ดี ถือว่ามีความสําคัญและเป็ นป จั จัยลําดับแรกๆ ในการพัฒนาองค์การ
เช่นกัน ผูน้ ําต้องมีภาวะผูน้ ําทีเ่ หมาะสมเป็ นองค์ประกอบ เพราะการมีภาวะผูน้ ําทีเ่ หมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์การ สามารถทําให้บุคลากรหรือพนักงานเกิด
ความสามัคคี องค์การมีความหลากสุข การเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูน้ ําทีม่ ปี ระสิทธิภาพนัน้ เป็ นกลไก
ขับ เคลื่อ นองค์ก ารเป็ น อย่า งดี สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายที่กํา หนดไว้แ ละเกิดสัมฤทธิผ ลของ
องค์การโดยรวม
2.3.1 ความหมายของภาวะผูน้ ํา (Leadership)
คําว่า ภาวะผูน้ ํ า และ ผูน้ ํ า เป็ นคําทีต่ ้องทําความเข้าใจเพื่อให้เกิดความชัดเจนตรงกัน
เนื่องจาก คําว่า “ภาวะผูน้ ํ า” กับ คําว่า “ผูน้ ํ า” เป็ นคําใกล้เคียงกัน แต่มคี วามแตกต่างกัน คือ
“ภาวะผูน้ ํ า” เป็ นคําแสดงถึงคุณสมบัติ หรือลักษณะของผูน้ ํ า เช่น สติปญั ญา ความดีงาม
ตลอดจนความรู้ความสามารถของบุคคล หรือเรียกว่า ความเป็ นผู้นํา สําหรับคําว่า “ผู้นํา”
หมายถึง บุคคลที่มคี วามสามารถประสานคนที่มคี วามหลากหลาย มีความแตกต่าง มีจํานวน
มาก มารวมกันและร่วมมือเพือ่ ไปในสูเ่ ป้าหมาย เกิดสัมฤทธิ ์ผลเดียวกันได้
จากความหมายของทัง้ สองคํา สรุปว่า “ภาวะผูน้ ํา” เป็ นคุณสมบัตหิ รือคุณลักษณะทีบ่ ุคคล
พึงมี ไม่ว่าจะเป็ นผูน้ ํ าหรือไม่เป็ นก็ตาม “ผูน้ ํา”เป็ นบุคคล พจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
(2542) จากความหมายและนิยาม คําว่า “ภาวะผู้นํา” และ “ผู้นํา” เป็ นคําที่ความหมายสอด
ประสานกัน จึงไม่สามารถแยกจากกันเด็ดขาด เนื่องจากการเป็ นผูน้ ําย่อมมีภาวะผูน้ ําด้วยเสมอ
ไม่วา่ จะเป็ นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ความหมายของคําว่า “ภาวะผูน้ ํา” มีนิยามและความแตกต่างจากนักคิดและนักวิชาการ
หลากหลาย มองว่า ภาวะผู้นํา คือ พฤติกรรมของแต่ละบุคคลเพื่อสังการให้
่
กลุ่มทํากิจกรรม
บรรลุเป้าหมายทีไ่ ด้ตกลงไว้ และมีอทิ ธิพลเพิม่ มากขึน้ และเหนือกว่ากลไกการปฏิบตั ติ ามคําสัง่
ปกติขององค์กร เป็ นกระบวนการที่มอี ิทธิพลต่อการดําเนินการของบุ คคลหรือกลุ่มในความ
พยายามบรรลุเป้าประสงค์ในสถานการณ์ต่างๆ (Katz and Kahn, 1978: 528; Hersey and
Blanchard, 1988: 86; Yukl, 1999: 33-48) นอกจากนี้ มีมุมมองเพิม่ เติมว่า ภาวะผูน้ ํา เป็ น
พฤติกรรมของบุคคลทีก่ ํากับกิจกรรมของกลุ่มไปสู่เป้าหมายร่วมกัน (Hemphill and Coons,
1957: 7)
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สําหรับ Bass (1990: 19-20) ภาวะผูน้ ํา หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกตัง้ แต่สอง
คนขึ้นไปของกลุ่มที่มเี กี่ยวข้องกับการสร้างเงื่อนไขหรือปรับโครงสร้างสถานการณ์ การรับรู้
ตลอดจนความคาดหวังของสมาชิก ภาวะผู้นํ ามัก เกิดขึ้น เมื่อสมาชิกกลุ่มมีก ารปรับ เปลี่ย น
แรงจูงใจหรือความสามารถอื่นๆในกลุ่ม คือ สมาชิกของกลุ่มสามารถระบุและแสดงความเป็ น
ภาวะผูน้ ํ าได้ และภาวะผูน้ ํ า เป็ นการดําเนินการที่มอี ทิ ธิพลกับกิจกรรมในการจัดการของกลุ่ม
ตลอดจนการบรรลุเป้าหมาย (Rauch and Behling, 1984: 46)
มุมมองของประเทศไทย ภาวะผูน้ ํา คือ ศิลปะการมีอทิ ธิพลเหนือคนอื่น สามารถนําคน
เหล่านัน้ ได้โดยยอมรับและมันใจในตั
่
วผูน้ ํา มีความเคารพนับถือและให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ
เพื่อการปฏิบตั กิ จิ การลุล่วงไปด้วยดี ในทีน่ ้ี หมายถึง ต้องเป็ นบุคคลทีผ่ อู้ ่นื อยากเดินตามด้วย
(อรุณ รักธรรม; อานันท์ ปนั ยารชุน อ้างถึงใน พิชาภพ พันธุแ์ พ, 2554: 11) จะเห็นว่า ส่วนใหญ่
ความหมายของคําว่า ภาวะผูน้ ํ า เป็ นคุณสมบัตหิ รือการทีบ่ ุคคลหนึ่งใช้อทิ ธิพลเหนือบุคคลอื่น
ก่อให้เกิดกิจกรรมและความสัมพันธ์ภายในกลุ่มหรือองค์การ ซึ่งความหมายของภาวะผูน้ ํ ามี
ความวัตถุประสงค์ทแ่ี ตกต่างกัน เช่น จุดมุง่ หมายในการใช้อทิ ธิพล ใครใช้อทิ ธิพล เป็ นต้น
จากความหมายของภาวะผู้นําทัง้ หมด ภาวะผู้นํา เป็ นเรื่องที่เ กี่ยวข้องกับผู้นํา การ
ปฏิบตั ภิ ารกิจหน้าทีต่ ่างๆ ของผูน้ ําต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือผูร้ ่วมงานในฐานะผูใ้ ช้อทิ ธิพล เพื่อ
เป็ นวิธกี ารให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาหรือผูร้ ว่ มงานมีพฤติกรรมตามทีต่ นต้องการในสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อนํ าไปสู่ความสําเร็จทางการบริหาร ดังนัน้ สรุปความหมายของภาวะผูน้ ํ า คือ ศาสตร์และ
ศิลป์ในการชักจูงคนให้มาร่วมกิจกรรมกัน เกิดการร่วมมือทีด่ ี ด้วยไปด้วยพลัง มีความเต็มใจ
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.2 องค์ประกอบของภาวะผูน้ ํา
องค์ประกอบของภาวะผูน้ ํา เป็ นบ่อเกิดของภาวะผูน้ ํา รวมถึงคุณสมบัตทิ ผ่ี นู้ ําควรมีตาม
แนวความคิดของ (Koont’z O, Donnell and Weihrich, 1994 อ้างถึงใน พิชาภพ พันธุแ์ พ, 2554:
12-13) เสนอแนวคิดทักษะ และองค์ประกอบของภาวะผูน้ ํา ประกอบด้วย
1) ความสามารถในการใช้อํานาจ (Power) เป็ นความสามารถของบุคคลหรือ
กลุ่มทีท่ าํ หรือมีอทิ ธิพลทําให้บุคคลหรือกลุ่มกระทําตาม
2) ความเข้า ใจในธรรมชาติข องคนในด้า นความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ และ
ความสามารถในการจูงใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ทาํ งานด้วยความเต็มใจ
3) การกระตุน้ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาแสดงความสามารถหรือใช้ศกั ยภาพทีม่ อี ย่าง
เต็มความสามารถเป็ นการสนับสนุ นให้เกิดความจงรักภักดี การอุทศิ ตนเพื่อสนับสนุ นความ
ต้องการผูน้ ํา
4) ความสามารถในการเลือกรูปแบบของภาวะผูน้ ํ าและสามารถสร้างบรรยากาศ
ทีจ่ ะนําไปสูก่ ารพัฒนาและบรรยากาศทีด่ ใี นการทํางาน
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พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) (2541: 5-6) เสนอความคิดเห็นน่ าสนใจเกีย่ วกับ
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความเป็ นผูน้ ํ าประกอบด้วย 1) ตัวผูน้ ํ าต้องมีคุณสมบัตภิ ายในตนเอง
เป็ นจุดเริม่ และเป็ นแกนกลางไว้ 2) ผูต้ าม โยงด้วยคุณสมบัตทิ ่สี มั พันธ์กบั ผูต้ าม ในทางพุทธ
ศาสนาใช้คาํ ว่า “ผูร้ ว่ มไปด้วย” 3) จุดหมายของผูน้ ําต้องชัดเจนแน่วแน่ 4) มีหลักการและวิธกี าร
เพือ่ นําไปสูค่ วามสําเร็จหรือบรรลุจุดมุง่ หมาย 5) สิง่ ทีท่ าํ ต้องโยงด้วยคุณสมบัตทิ ส่ี มั พันธ์กบั สิง่ ที่
จะทํา 6) สถานการณ์ โยงด้วยคุณสมบัตทิ ่สี มั พันธ์กบั สภาพแวดล้อมหรือสิง่ ที่ประสบซึ่งอยู่
ภายนอกว่า ทําอย่างไรจะผ่านไปได้ด้วยดี ท่ามกลางสังคม สิง่ แวดล้อมหรือสิง่ ที่ประสบ เช่น
ปญั หา เป็ นต้น
จากความหมายและองค์ประกอบของภาวะผู้นํา สามารถวิเคราะห์แยกแยะลักษณะ
ภาวะผูน้ ําทีน่ ่ าสนใจได้หลายลักษณะด้วยกัน สําหรับการศึกษาครัง้ นี้ ขอมุ่งเน้นไปทีภ่ าวะผูน้ ํ า
แบบพัฒนา เนื่องจาก ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาเป็ นลักษณะภาวะผูน้ ํ าทีม่ คี วามสอดคล้องกับการ
สร้างความสุขสูอ่ งค์การเหมาะสมทีส่ ุด ด้วยเหตุน้ี ผูว้ จิ ยั จึงยกตัวอย่างแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ ํา
ทีน่ ่าสนใจ 2 ทฤษฎี ได้แก่ ภาวะผูน้ ําแบบคุณลักษณะ (Trait Leadership) และ ภาวะผูน้ ําแบบ
บารมี (Charismatic Leadership) เพือ่ เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกับภาวะผูน้ ําทัง้ สองกับ
ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา (Transformational Leadership) ตลอดจนเปรียบเทียบให้เห็นความ
สอดคล้องและความสําคัญในการนําภาวะผูน้ ําแบบพัฒนามาเชื่อมโยงกับมุมมองความสุขในการ
ทํางานดังต่อไปนี้
2.3.3 ทฤษฎีภาวะผูน้ ําแบบคุณลักษณะ (Trait Leadership Theory)
ทฤษฎีคุณลักษณะ เป็ นแนวคิดทฤษฎีทม่ี องภาวะผูน้ ําจากคุณสมบัตขิ องบุคคล (Trait)
ในด้านของทักษะ (Skill) บุคลิกภาพ (Personality) รูปร่างหรือลักษณะทางกายภาพ แนวคิดนี้
เป็ นแนวคิดแรกทีถ่ ูกนํามาใช้ศกึ ษาเรือ่ งภาวะผูน้ ํา เพือ่ ดูวา่ ผูน้ ําทีม่ ปี ระสิทธิผลควรมีคุณลักษณะ
หรือทักษะอย่างไร (วิชยั อุตสาหจิต, 2554) และเชื่อว่าลักษณะบุคคลดังกล่าว เป็ นลักษณะของ
ผูน้ ํ าโดยกําเนิด มีลกั ษณะหรือเอกลักษณ์เฉพาะ นอกจากนี้ มีผูใ้ ห้ความสนใจศึกษาว่า บุคคล
บางคนเกิดมาเพื่อเป็ นผูน้ ํ า (Born to be Leader) และความเป็ นผูน้ ํ าสามารถถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมได้ทฤษฎีภาวะผูน้ ํ าแบบคุณลักษณะ ขัน้ แรก คือ ศึกษาจากการพยายามอธิบายว่า
อะไรคือลักษณะทางกายภาพ ลักษณะส่วนบุคคล และความสามารถที่ทําให้ผูน้ ํ าแตกต่างจาก
บุคคลอื่นๆ เช่น พิจารณานํ้าหนัก ส่วนสูง ร่างกาย พลังงาน หรืออายุ นอกจากนี้มเี รื่องความคิด
ริเริม่ หรือการมีนิสยั แตกต่างจากบุคคลอื่น ความสามารถในการปรับตัว การมีอํานาจเหนือผูอ้ ่นื
การมีความเชื่อมันในตนเอง
่
มีความมันคงในจิ
่
ตใจ การลงโทษผูท้ ไ่ี ด้รบั การตัดสินว่ากระทําผิด
การมองโลกในแง่ดี และสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองมาพิจารณาได้เช่นกัน สิง่ เหล่านี้เป็ น
่
กบั ตนเองมากกว่า
หลักฐานสําคัญที่ผู้นําสามารถนํ ามาใช้ในการปรับตัว สร้างความมันใจให้
สมาชิกคนอื่น หรือสร้างความเป็ นผูน้ ํ าให้เกิดขึน้ โดยแนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผูน้ ํ าแบบ
คุณลักษณะ สรุปองค์ประกอบดังตาราง
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ตารางที่ 2.2 ตารางแสดงประเภทและประเด็นทีน่ ่าสนใจของภาวะผูน้ ํา
ประเภทลักษณะของผูน้ ํา
1. บุคลิกลักษณะทางกาย
2. พืน้ ฐานทางสังคม
3. บุคลิกลักษณะทางจิตใจและทักษะ
ทางปญั ญา
4. แรงจูงใจในการทํางาน
5. การเข้าสังคม

ประเด็นที่สนใจศึกษา
1. อายุ ความสูง รูปร่าง ลักษณะทางกายภาพ
2. ภูมลิ าํ เนา การศึกษา สถานภาพ
3. ระดับเชาวน์ปญั ญา ความเชือ่ มัน่
ความคิดริเริม่ การเปิ ดใจกว้าง
4. ความต้องการประสบความสําเร็จ
ความอุตสาหะ ความต้องการอํานาจ
5. ความสามารถในการเข้าสังคม
การเป็ นทีน่ ิยม ทักษะในการสือ่ สาร

แหล่งที่มา: Brown and Monberg, 1980: 476.
นอกจากนี้ เพื่อความเข้าใจในแนวคิดและมีความชัดเจนในรูปแบบภาวะผูน้ ํ านี้ ผูว้ จิ ยั
เสนอ Keith (1962 อ้างถึงใน สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ, 2542: 257) สรุปลักษณะ
สําคัญ 4 ประการ ซึ่งจําเป็ นสําหรับภาวะการเป็ นผู้นําที่มปี ระสิทธิผล ตามทรรศนะของเขาใน
หนังสือ Human Relation at Work คือ การเป็ นผูน้ ํา ประกอบด้วย
1) ความเฉลียวฉลาด (Intelligence) หมายถึง ความหลักแหลมในการวิเคราะห์
ั หาหรือ วิเ คราะห์ส ัม พัน ธภาพระหว่ า งบุ ค คลที่ซ ับ ซ้อ น ความสามารถในการรับ รู้ การ
ปญ
ติดต่อสื่อสาร และจูงใจบุคคลอื่น ผูน้ ํามีแนวโน้มฉลาดกว่าผูต้ าม แต่ระดับความเฉลียวฉลาด ไม่
จําเป็ นต้องต่างกันมากนัก
2) การบรรลุวุฒภิ าวะทางสังคม (Social Maturity) หมายถึง ผูน้ ํ ามีแนวโน้ม
สนใจเรื่องทัวไปอย่
่
างกว้างขวางและมีความมันคงทางอารมณ์
่
ไม่หวันไหวง่
่
าย อดทนต่อภาวะ
คับข้องใจ ไม่มที ศั นคติเป็ นปฏิปกั ษ์ต่อสังคม อีกทัง้ มีความเชื่อมันในตนเองและเคารพตนเอง
่
พอสมควร
3) แรงจูงในจากภายในเพื่อขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จ (Inner Motivation and
Achievement Drives) หมายถึง ผูน้ ํามีแรงขับด้านการจูงใจมุง่ ความสําเร็จในระดับทีส่ งู ตามลําดับ
ส่วนใหญ่เป็ นการตอบสนองแรงจูงใจภายใน คือมุ่งทํางานทีม่ รี างวัลประเภทความพอใจซึง่ เป็ น
นามธรรมมากกว่ารางวัลรูปธรรม
4) ทัศนคติดา้ นมนุ ษยสัมพันธ์ (Human Relations Attitudes) หมายถึง ผูน้ ําที่
ประสบความสําเร็จและเป็ นทีย่ อมรับ มักทํางานสําเร็จโดยอาศัยการพึง่ พาบุคคลอื่น เช่น ผูต้ าม
หรือเพื่อนร่วมงาน ดังนัน้ ผูน้ ํ าจําเป็ นต้องความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสังคมและการพัฒนาทักษะ
ทางมนุ ษยสัมพันธ์ดว้ ย
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จากแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ ําแบบคุณลักษณะ ทําให้ทราบว่า ภาวะผูน้ ําแบบคุณลักษณะ
ทําการศึกษาผูน้ ําว่า ผูน้ ํามีคุณลักษณะใดเฉพาะ มีบุคลิกภาพบางประการทีแ่ ตกต่างจากบุคคล
อื่น ซึง่ ภาวะผูน้ ํ าแบบคุณลักษณะสามารถเป็ นแนวทางในการกําหนดลักษณะเบื้องต้นของผูน้ ํ า
ตามหลักเกณฑ์จากรูปธรรมและนามธรรม
2.3.4 ทฤษฎีภาวะผูน้ ําแบบบารมี (Charismatic leadership Theory)
ทฤษฎีภาวะผูน้ ํ าแบบบารมี มีแก่นสําคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องบารมีโดยตรง ซึ่ง “บารมี”
คือ พรสวรรค์ในการดลใจให้ผอู้ ่นื ปฏิบตั ติ ามที่ต้องการ ใช้ในการอธิบายรูปแบบของอิทธิพลที่
ไม่ได้อยู่บนพืน้ ฐานของระบบอํานาจตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือระบบอํานาจอย่างเป็ น
ทางการ (วิชยั อุตสาหจิต, 2554)
จุดกําเนิดของบารมี หรือ การมีบารมี เกิดจากบุคคลแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างจาก
บุคคลอื่นในสถานการณ์ วิกฤต เกิดจากคุณลักษณะของบุคคลเฉพาะ ได้แก่ การมีวสิ ยั ทัศน์
เข้มแข็ง ความสามารถในการสื่อสารดีเลิศ มีความเชื่อมัน่ สามารถไว้เนื้อเชื่อใจ มีความฉลาด
และเชื่อมันในมั
่ นในตั
่ วเองสูง มีพลังและความกระตือรือร้นสูง เป็ นผูเ้ น้นการกระทํา แต่แนวคิดที่
ยอมรับมากทีส่ ุดของการกําเนิดบารมีไม่ได้เกิดจากคุณลักษณะของผูน้ ํ าหรือสถานการณ์วกิ ฤต
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ส่วนใหญ่เกิดขึน้ เมื่อสองปจั จัยแสดงออกมาพร้อมกัน สําหรับ
คุณลักษณะหรือองค์ประกอบของบุคคลทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบบารมี ประกอบด้วยคุณลักษณะ 10
ประการ ได้แก่ การมีวสิ ยั ทัศน์ทด่ี ี มีทกั ษะในการสื่อสารทีด่ เี ลิศ มีความมันใจในตั
่
วเองและยึด
หลักคุณธรรม ความสามารถในการจุดประกายความเชื่อมัน่ พร้อมรับความเสีย่ ง กระตือรือร้น
และเน้นการกระทํา ฐานอํานาจเชิงสัมพันธ์ ข้อขัดแย้งภายในทีน่ ้อยทีส่ ุด ความสามารถในการ
กระจายอํานาจให้คนอื่น บุคลิกทีส่ ง่ เสริมตัวเอง (Lussier and Achua, 2010: 18-19)
จากแนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ ํ าแบบบารมี สรุปว่า การทีผ่ นู้ ํ ามีภาวะผูน้ ําแบบบารมีนัน้ ต้อง
มาจากภายในจิตใจส่งออกมาถึงพฤติกรรมภายนอก แสดงความน่ าเคารพเกรงขามด้วยความ
บริสทุ ธิ ์ใจจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดยผูน้ ําลักษณะนี้เป็ นผูท้ ส่ี ามารถทําให้ผตู้ ามเชื่อใจและศรัทธาได้
อย่างไม่มขี อ้ สงสัย
2.3.5 ทฤษฎีภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา (Transformational Leadership Theory)
ทฤษฎีภาวะผูน้ ํ าที่ได้รบั การกล่าวถึงระยะหลังมากขึน้ และถือว่าเป็ นแนวคิดภาวะผูน้ ํ า
ที่ควรพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดขึน้ กับผูบ้ ริหาร ผูน้ ํ า ตลอดจนพนักงานในองค์การ คือ “ภาวะ
ผูน้ ําแบบพัฒนา”
ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา (Transformational Leadership) หมายถึง คุณสมบัตหิ รือ
ลักษณะของผู้นําที่สามารถแปลงวิสยั ทัศน์ ให้เป็ นความจริงนํ าไปสู่การปฏิบตั ิ สามารถทําให้
บุคคลสนใจและยินดีปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีเ่ สนอ โดยผูน้ ํ าจะทํางานทีท่ า้ ทายและเป็ นผูก้ ําหนดกลยุทธ์
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นําไปสูก่ ระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ แนวคิดนี้ถูกสร้างขึน้ ครัง้ แรกจากงานวิจยั เชิง
พรรณนาเกี่ยวกับผู้นําทางการเมืองในปี 1978 โดยในตอนนัน้ ใช้ช่อื เรียกว่า “ภาวะผูน้ ํ าแบบ
ปรับเปลีย่ น” (Transforming Leadership) (วิชยั อุตสาหจิต, 2554)
ในประเทศไทย ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนามีการเรียกชื่อทีห่ ลากหลายด้วยกันตามแต่บริบท
และนิยามของการวิจยั เช่น ภาวะผูน้ ํ าเชิงปฏิรูป ภาวะผูน้ ํ าแบบบูรณาการ ภาวะผูน้ ํ าเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นต้น สําหรับในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขอระบุช่อื เป็ น “ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา”
เนื่ อ งจากคุ ณ ลัก ษณะของผู้นํ า มุ่ง เน้ น การเปลี่ย นแปลงและก่ อ ให้เ กิด การพัฒ นาบุ ค คลและ
องค์การในทิศทางทีด่ ขี น้ึ
การศึก ษาครัง้ นี้ ผู้วิจ ยั เน้ นการศึก ษาเรื่อ งภาวะผู้นํา แบบพัฒนา (Transformational
Leadership) ตามแนวคิดของ Bass and Avolio (1994) เป็ นกระบวนการทีผ่ นู้ ํามีอทิ ธิพลต่อผู้
ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูต้ ามให้สูงขึน้ กว่าความพยายามทีค่ าดหวัง พัฒนา
ความสามารถของผูต้ ามสู่ระดับทีส่ งู และมีศกั ยภาพมากขึน้ เกิดการตระหนักรูเ้ กีย่ วกับภารกิจ
วิสยั ทัศน์ของทีมและองค์การ จูงใจให้ผรู้ ว่ มงานหรือผูต้ าม มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกลกว่าความสนใจ
ส่วนตัวนําไปสูป่ ระโยชน์ของกลุ่มองค์การหรือสังคม กระบวนการทีผ่ นู้ ํามีอทิ ธิพลต่อผูร้ ว่ มงาน
หรือผูต้ ามประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ “4I’s” (Four I’s) ได้แก่
1) การประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งหรือ การมีอิ ท ธิ พ ลอย่ า งมีอุ ด มการณ์
(Ldealized Influence: II) หมายถึง การทีผ่ นู้ ําเป็ นตัวแบบทีด่ แี ก่ผตู้ าม เป็ นทีย่ กย่องเคารพนับ
ถือศรัทธา มีความไว้วางใจและทําให้ผตู้ ามเกิดความภาคภูมใิ จเมื่อได้ร่วมงาน ผูต้ ามมีความ
พยายามประพฤติปฏิบตั เิ หมือนกับผูน้ ํ าและต้องการเลียนแบบผูน้ ํ า สิง่ ทีผ่ นู้ ํ าต้องปฏิบตั เิ พื่อ
บรรลุถงึ คุณลักษณะ คือ ผูน้ ําต้องมีวสิ ยั ทัศน์และสามารถถ่ายทอดคุณลักษณะไปยังผูต้ ามได้
และต้องมีความสมํ่าเสมอมากกว่าการเอาอารมณ์เป็ นที่ตงั ้
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ใน
สถานการณ์วกิ ฤต เป็ นผูท้ ไ่ี ว้ใจได้ว่าทําในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง มีศลี ธรรมและจริยธรรมสูง หลีกเลีย่ งการ
ใช้อาํ นาจเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นตน ประพฤติตนให้เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมและกลุ่ม นอกจากนี้
ผูน้ ําต้องแสดงถึงความเฉลียวฉลาด มีสมรรถภาพและความตัง้ ใจ มีความเชื่อมันในตน
่
แน่วแน่
ในอุดมการณ์ ความเชื่อและค่านิยมของตนเอง ส่งเสริมความภาคภูมใิ จ ความจงรักภักดี และ
ความมันใจของผู
่
ต้ าม ทําให้ผตู้ ามมีความเป็ นหนึ่งเดียวกับผูน้ ํ าโดยอาศัยวิสยั ทัศน์และการมี
จุดประสงค์รว่ มกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการ ด้วยเหตุน้ี ผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนา
จึงรักษาอิทธิพลของตนต่อการบรรลุเป้าหมายและปฏิบตั ภิ าระหน้าทีข่ ององค์การ
2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation: IM) หมายถึง การทีผ่ นู้ ํา
ประพฤติหรือแสดงการกระทําทีจ่ ูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผูต้ าม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน
ให้เกิดความหมาย และท้าทายในเรื่องงานของผูต้ าม ผูน้ ํ ากระตุน้ จิตวิญญาณของทีม (Team
Spirit) ให้มชี วี ติ ชีวา แสดงออกอย่างกระตือรือร้นผ่านการสร้างเจตคติทด่ี แี ละการคิดเชิงบวก
สามารถมองเห็นภาพทีด่ ใี นอนาคต ผูน้ ําสร้างและสือ่ ความหวังทีต่ อ้ งการอย่างชัดเจน นอกจากนี้
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ผูน้ ําแสดงการอุทศิ ตัวตลอดจนผูกพันกับเป้าหมาย วิสยั ทัศน์เพื่อให้เกิดความ เชื่อมันและแสดง
่
ให้เห็นความตัง้ ใจอย่างแน่ วแน่ ว่า สามารถบรรลุเป้าหมายได้ วิธกี ารนี้ทําให้ผูต้ ามมองข้าม
ผลประโยชน์ ของตน สนใจประโยชน์ ร่วมกันเพื่อวิสยั ทัศน์ และภารกิจขององค์การนํ าไปสู่การ
พัฒนาความผูกพันของผูต้ ามต่อเป้าหมายระยะยาว การสร้างแรงบันดาลใจนี้เกิดขึน้ ผ่านการ
คํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคลและการกระตุ้นทางปญั ญาควบคู่ด้วย สามารถช่วยให้ผู้ตาม
จัดการกับอุปสรรคและเสริมความคิดสร้างสรรค์
3) การกระตุน้ ทางปญั ญาหรือส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริม่ (Intellectual
Stimulation: IS) หมายถึง การทีผ่ นู้ ํากระตุน้ ผูต้ ามให้ตระหนักถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในหน่วยงาน
ทําให้ผตู้ ามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆมาแก้ปญั หา เพื่อหาข้อสรุปทีด่ กี ว่า ทําให้เกิดสิง่
ใหม่และสร้างสรรค์ ตลอดจนถึงนวัตกรรม ผูน้ ํามีการคิดและแก้ปญั หาอย่างเป็ นระบบ มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ มีการตัง้ สมมุตฐิ านชัดเจน เปลีย่ นกรอบ (Reframing) และมองปญั หเผชิญหน้า
กับสถานการณ์เก่าๆ ด้วยหนทางใหม่ จูงใจสนับสนุ นความคิดริเริม่ ทีเ่ หมาะสมในการพิจารณา
หาคําตอบของปญั หาให้กําลังใจผูต้ ามในความพยายามหาวิธแี ก้ปญั หาอย่างสร้างสรรค์ หน้าที่
สําคัญของผู้นําอีกประการ คือ กระตุ้นให้ผู้ตามแสดงความคิดและเหตุผล
ตลอดจนไม่
วิพากษ์วจิ ารณ์ความคิดของผูต้ าม แม้ว่าผูต้ ามมีความแตกต่างจากความคิดของผูน้ ํา ผูน้ ําต้อง
ทําให้ผตู้ ามรูส้ กึ ว่า ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทายและเป็ นโอกาสดีทจ่ี ะแก้ปญั หาร่วมกัน ผูน้ ํา
ควรสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูต้ ามว่า ปญั หาทุกอย่างมีทางแก้ไข โดยผูน้ ําต้องแสดงและพิสจู น์ว่า
เอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้ จากความร่วมมือร่วมใจในการแก้ปญั หาของทุกคน นอกจากนี้ ผู้
ตามต้องได้รบั การกระตุน้ ให้ตงั ้ คําถามต่อค่านิยมของตนเอง ความเชื่อประเพณี เพื่อเป็ นการ
กระตุน้ ทางปญั ญา ซึง่ มีสาํ คัญต่อการพัฒนาความสามารถของผูต้ าม สร้างความตระหนักรูแ้ ละ
เข้าใจในการแก้ไขปญั หาด้วยตนเอง
4) การคํานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล หรือการมอบหมายงานทีท่ า้ ทายให้แก่
พนักงาน (Individualized Consideration : IC) หมายถึง การทีผ่ นู้ ํามีความสัมพันธ์เกีย่ วข้อง
กับบุคคล ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่ผตู้ ามรายบุคคล ทําให้ผตู้ ามรูส้ กึ มีคุณค่า เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญ ผูน้ ํา
เป็ นเสมือนโค้ช (Coach) และทีป่ รึกษา (Advisor) พฤติกรรมดังกล่าวสามารถพัฒนาผูต้ ามได้
เมื่อผนวกกับความเอาใจใส่ความต้องการของปจั เจกบุคคล ปจั จัยนี้ก่อให้เกิดสัมฤทธิ ์ผลของแต่
ละบุคคลและผูน้ ําสามารถพัฒนาศักยภาพของผูต้ ามให้สงู ขึน้ อีกด้วย การมอบหมายงานทีท่ า้
ทายให้แก่ผตู้ าม ผูน้ ํ าต้องปฏิบตั ติ นโดยการเปิ ดโอกาสให้ผตู้ ามเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ตลอดจนสร้าง
บรรยากาศสนับสนุ นและตระหนักถึงการให้กําลังใจทีเ่ หมาะสม เช่น ผูต้ ามบางคนเหมาะสมกับ
การได้รบั กําลังใจ บางคนเหมาะสมได้รบั อํานาจการตัดสินใจด้วยตนเอง บางคนเหมาะสมกับ
โครงสร้างงาน เป็ นต้น นอกจากนี้ ผูน้ ําต้องส่งเสริมการสื่อสารสองทาง มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูต้ าม
เป็ นการส่วนตัวเพื่อความเข้าใจและลดช่องว่างระหว่างผูน้ ําและผูต้ าม ผูน้ ําทีด่ ตี อ้ งเป็ นผูฟ้ งั ทีด่ ี
ด้วย การเป็ นผูฟ้ งั ทีด่ เี ป็ นการแสดงถึงการยอมรับและเข้าใจปญั หาของบุคคล ตลอดจนถึงแสดง
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ถึงการเป็ นทีป่ รึกษาทีด่ ี มีความเอาใจใส่อารมณ์ ความรูส้ กึ ทําให้เกิดความไว้ใจระหว่างผูน้ ํากับ
ผูต้ าม
จากนิยามความหมายและลักษณะของภาวะผูน้ ํา 3 รูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ น ภาวะผูน้ ําแบบ
คุณลักษณะ ภาวะผูน้ ํ าแบบบารมี และภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา มีคุณลักษณะเหมือนและแตกต่างกัน
ตามบริบทและตามสถานการณ์ สรุปแนวคิดและความหมายตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 2.3 ตารางเปรียบเทียบลักษณะภาวะผูน้ ําแบบคุณลักษณะแบบบารมีและแบบพัฒนา
ภาวะผูน้ ําแบบคุณลักษณะ
(Trait Leadership)
เป็ นภาวะผูน้ ําทีเ่ น้นลักษณะ
บุคลิกภาพภายนอกและพฤติกรรมที่
แสดงความเป็ นผูน้ ําเป็ นคุณลักษณะ
ทีจ่ บั ต้องได้ เช่น มีน้ําเสียงน่าเกรง
ขาม มีความเชือ่ มันในตนเอง
่
มีการ
สร้างแรงจูงใจให้บุคคลคล้อยตาม
มีการสือ่ สารทีด่ ี มีความมุง่ มั ่งเป็ นต้น
(เน้นเชิงรูปธรรม เห็นได้ชดั
จับต้องได้)

ภาวะผูน้ ําแบบบารมี
(Charismatic Leadership)
เป็ นภาวะผูน้ ําทีเ่ กิดจากความมี
ลักษณะพิเศษในตนเอง สามารถสร้าง
ความศรัทธาให้กบั ผูต้ ามจาก
บุคลิกภาพส่วนตัวและอํานาจหรือจาก
การเกิดในสภาการณ์วกิ ฤต มีการ
กระจายอํานาจและการยอมรับนับถือ
ลงไปทีผ่ ตู้ าม เกิดภาวะผูต้ ามทีป่ ฏิบตั ิ
ตาม เนื่องจากการ
จูงใจและอํานาจบารมีของผูท้ าํ จนทํา
ให้เกิดการสร้างผลงานได้
(เน้นความศรัทธาทีเ่ กิดจาก
ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล เชิง
นามธรรม ตลอดจนอํานาจนํามาสูก่ าร
ปฏิบตั ติ ามของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา)

ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา
(Transformational Leadership)
เป็ นภาวะผูน้ ทีม่ งุ่ เน้นหลอมรวม
องค์การ ให้ผคู้ นเกิดการเห็นคล้อยตาม
กัน ทําให้เกิดความไว้วางใจและความ
เคารพนักถือ ตลอดจนมุง่ ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์โดยการให้ความสนใจอย่าง
ใกล้ชดิ กับกลุ่มคนหรือทีมงาน ด้วยการ
ชีแ้ จงวิสยั ทัศน์ทม่ี คี วามชัดเจนและน่า
คล้อยตามนําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงใน
ทิศทางทีด่ ี
(เน้นการทํางานเป็ นทีม มุง่ ประโยชน์
ส่วนรวม ผูต้ ามเชือ่ ถือจากการเห็น
ผูน้ ําทํา จึงศรัทธาปฏิบตั ติ าม)

2.3.2 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเรื่องภาวะผู้นําแบบพัฒนากับความสุขในการทํางานโดยตรง ไม่
ปรากฎ พบเพียงงานวิจยั ใกล้เคียงและกล่าวถึงมุมมองตลอดจนบทบาทของภาวะผูน้ ําทีส่ ง่ ผลต่อ
ความสุข ในการทํางานเป็ นส่วนใหญ่ ได้แก่ Charbonneau (2004: 565-576) ศึกษากลยุทธ์การ
โน้มน้าวใจและมุมมองของภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาของบุคลากรทางทหารจํานวน 181 คน ด้วย
วิธกี ารศึกษาวิจยั เชิงปริมาณจากกลยุทธ์การโน้มน้าวใจ 4 ปจั จัย และปจั จัยภาวะผูน้ ํ าแบบ
พัฒ นา 4 ป จั จัย ทํ า การศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง กลยุ ท ธ์ก ารโน้ ม น้ า วใจเป็ น ที่รู้จ ัก มี
่ ่เป้าหมายของงานและความมุมมองของภาวะผูน้ ํ าแบบ
ประสิทธิภาพในการสร้างความมุ่งมันสู
พัฒนา ผลการศึกษา พบว่า อิทธิพลจากกลยุทธ์โน้มน้าวใจหรือการชีน้ ํ า การดึงดูดใจ และการ
ร่วมมือกัน คาดหมายว่าสามารถทํานายผลเกีย่ วกับพฤติกรรม แรงจูงใจ การกระตุน้ ทางปญั ญา
และการพิจารณาส่วนบุคคลทีน่ ่ าสนใจและแตกต่างกัน ผลทีพ่ บแสดง การโน้มน้าวใจมีอทิ ธิพล
สําคัญต่อปจั จัยภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาทัง้ 4 ปจั จัย สําหรับ Ozaralli (2002: 335-344) ศึกษา
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เรื่อง ผลกระทบของภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาต่อการมอบอํานาจและประสิทธิภาพของทีม โดยศึกษา
จากพนักงานโรงงานทีแ่ ตกต่างกันจํานวน 152 คน เพื่อประเมินเกีย่ วกับพฤติกรรมของผูน้ ําทีม่ ี
ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาว่าพนักงานรูส้ กึ ว่าหัวหน้ามอบอํานาจให้มากน้อยเพียงใด การศึกษาครัง้ นี้
ผลการศึกษาชีว้ ่า ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาสามารถทํานายถึงการมอบอํานาจของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
และการมอบอํานาจของทีมทีป่ ระสบความสําเร็จมากขึน้ อีกทัง้ คาดการณ์ถงึ ประสิทธิภาพของทีม
ด้วย Singh (2007: 261-274) นักวิจยั ชาวอินเดีย ศึกษาเรื่อง Self-Sacrifice and Transformational
Leadership: Mediating Role of Altruism ซึง่ เกีย่ วกับการเสียสละและภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา:
บทบาทสํ า คัญ ของการเห็น ประโยชน์ แก่ ส่ ว นรวม เป็ น งานวิจ ัย ของนั ก วิจ ัย ชาวอิน เดีย
ทําการศึกษาด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณจากการสํารวจและทดลองจากสองสถานการณ์กบั กลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกัน ได้แก่ การศึกษาที่ 1 สํารวจผูจ้ ดั การจํานวน 127 คน ตอบคําถามเกี่ยว
การเสียสละ การเห็นประโยชน์แก่สว่ นรวมและภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การทํางานของหน่วยงานหรือไม่ การศึกษาที่ 2 ทําการทดลอง กับนักเรียนจํานวน 161 คนทีถ่ ูก
แบ่งกลุ่มด้วยเรื่องการเสียสละและการเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวม จากนัน้ วัดผลกระทบจาก 2
ปจั จัยนี้ต่อภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาเพื่อระบุตวั ตนและศึกษาการส่งผลต่อการทํางาน ผลการศึกษา
พบว่า มีความเป็ นไปได้ถงึ ความแตกต่างระหว่างการเสียสละกับการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
คือ การเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมเป็ นตัวประสานระหว่างความเสียสละกับภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา
ซึ่ง ภาวะผู้นํ า แบบพัฒ นามีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกกับ ผู้ต ามในเรื่อ งของการรับ รู้ต ัว ตนและ
ประสิทธิภาพการทํางานของหน่วยงาน
Vincent-Hoper, Muser and Janneck (2012: 663-682) ศึกษาเรื่องTransformational
Leadership, Work Engagement, and Occupational Success ซึง่ เกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา ความผูกพันในงานและความสําเร็จในอาชีพ ผลการศึกษา พบว่า
ภาวะผู้นํ า แบบพัฒ นา ความผู ก พัน ในงาน และความสํ า เร็จ ในอาชีพ ของชายและหญิง มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก สําหรับความผูกพันในงานบางประการมีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ํา
แบบพัฒนาและปจั จัยที่สําคัญของความสําเร็จในอาชีพ ซึ่งพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
แม้วา่ ผลการศึกษาส่งผลทัง้ สองกลุ่ม
สําหรับงานวิจยั ของประเทศไทย ทําการศึกษาภาวะผูน้ ํ ามีความเกีย่ วข้องและส่งผลถึง
ความสุขในการทํางาน พบงานวิจยั ของ เฉลา ระโหฐาน (2553) ทําการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริหารและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุรเี ขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผูน้ ําการ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก พิจารณาทุกด้าน พบว่า มากทุกด้าน และประสิทธิผลในการบริหารงานของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน สุดท้ายเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กบั
ประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พรรณิภา สืบสุข
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(2548) เห็นพ้องต้องกันกับเฉลา ระโหฐาน ทีเ่ ห็นความสําคัญของภาวะผูน้ ํา จึงศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรูล้ กั ษณะงาน ภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ่วย กับความสุขใน
การทํางานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจยั พบว่า ความสุข
ในการทํางานของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่ในระดับสูง การรับรู้
ลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทํางานของพยาบาลประจําการในระดับ
ปานกลาง ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลงของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข
ในการทํางานของพยาบาลประจําการในระดับปานกลาง และ เสาวรส ประเทืองชัยศรี (2552)
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ํ าแบบอย่างของหัวหน้าพยาบาลกับความสุขในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขต 13 ผลการศึก ษา พบว่า ภาวะผู้นําของหัว หน้ า
พยาบาลตามการรับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับสูง ความสุขในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับสูง ภาวะผูน้ ํ าแบบอย่างของหัวหน้างานการพยาบาลตามการรับรู้
ของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ ปานกลางกับความสุขในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากแนวคิดและการประมวลเอกสารงานวิจยั เกี่ย วกับภาวะผู้นํา แบบพัฒนาข้างต้น
พบว่า นักวิจยั เน้ นการหาปจั จัยทางด้านภาวะผู้นําแบบพัฒนากับ ตัวแปรต้นบางประการว่า
่ นและเกิดผลิตภาพทีด่ ดี ว้ ยปจั จัยใด แต่ผวู้ จิ ยั
สามารถทําให้พนักงานอยู่ในองค์การได้อย่างยังยื
ไม่พบปจั จัยด้านความสุขในการทํางานอย่างชัดเจน จึงทําให้ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่า ความหมาย
องค์ประกอบและแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา มีความสําคัญและสอดคล้องกับ
ความสุขในการทํางาน และเป็ นตัวแปรหนึ่งที่สําคัญ เพราะภาวะผู้นําแบบพัฒนามุ่งเน้ นการ
เปลีย่ นแปลงและให้ความสําคัญกับบุคลากรในองค์การเป็ นอันดับแรก การมีผนู้ ําและสร้างภาวะ
ผู้นําที่ดีในองค์การส่งผลให้เ กิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานและผู้นํา เกิดการทํางาน
ร่วมกันที่มปี ระสิทธิภาพลดสภาวะความกังวลภายในจิตใจระหว่างกัน ปจั จัยเหล่านี้ สามารถ
ส่งผลให้องค์การมีความสุขและดําเนินการอย่างยังยื
่ น ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมุ่งประเด็นศึกษาภาวะ
ผูน้ ํ าแบบพัฒนาส่งผลต่อความสุขในการทํางานและการจัดการความสุข เพราะปจั จัยดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับผูน้ ํ าและมีแนวโน้มส่งผลถึงกันได้ โดยเกิดเป็ นสมมติฐานในการวิจยั ที่ว่า ผูน้ ํ าที่
ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาระดับมากมีความสุขในการทํางานมากกว่าผูน้ ํ าที่มภี าวะผูน้ ํ าระดับน้อย
และภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาทีม่ รี ะดับมากแตกต่างมีการจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู-่ คือ มากกว่า
ผู้นํ า ที่มีภ าวะผู้นํ า ระดับ น้ อ ย จากสมมติฐ านนํ า ไปสู่ ก ารวิจ ัย เพื่อ ขยายผล พิสู จ น์ แ ละหา
ข้อเท็จจริงระหว่างตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
การศึกษาภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาและการจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู-่ คือ และความสุข
ในการทํางาน กรณีศกึ ษา: องค์การสร้างสุข ผูว้ จิ ยั นําแนวคิดเกีย่ วกับภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา การ
จัด การความสุ ข แบบ เป็ น -อยู่-คือ ตลอดจนความสุ ข ในการทํา งาน มาเป็ น กลไกสํา คัญ ใน
การศึกษา โดยการศึกษาครัง้ นี้ รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการ
ทํางาน ประกอบด้วย แนวคิดความสุขในการทํางาน ของ ศิรนิ นั ท์ กิตติสุขสถิต (2555: 30-33)
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ทฤษฎีภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา ของ Bass and Avolio (1994) แนวคิดการจัดการความสุขแบบ
เป็ น-อยู่-คือ ของ จุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ 2554: 61-105) (ดังแสดงรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค) โดยนําแต่ละองค์ประกอบและปจั จัยมาสังเคราะห์เป็ นแนวทางในการศึกษาปจั จัย
ทีเ่ กีย่ วกับความสุขในการทํางาน มีองค์ประกอบสําคัญ 9 องค์ประกอบ คือ สุขภาพดี (Happy
Body) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) นํ้าใจดี (Happy Heart) มี คุณธรรมดี (Happy Soul)
ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) ใฝร่ ดู้ ี (Happy Brain) การเงินดี
(Happy Money) และการงานดี (Happy Work Life) ซึง่ ตอบโจทย์ความสุขในการทํางานอย่าง
ชัดเจน องค์ประกอบดังกล่าว ถือว่า เป็ นเป้าหมายสําคัญในการศึกษาเพื่อพิสจู น์ งานวิจยั เรื่อง
การศึกษาภาวะผู้นําแบบพัฒนา การจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู่-คือ และความสุขในการ
ทํางาน กรณีศกึ ษา: องค์การสร้างสุข เพื่อการสร้างความสมดุลระหว่างชีวติ และการทํางานของ
พนักงานต่อไปตรงตามกรอบแนวคิดดังภาพที่ 2.4

2.4 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา

การจัดการความสุขแบบ

1. การทีผ่ นู้ ําประพฤติตนเป็ น
แบบอย่าง (Idealized
Influence)

เป็ น-อยู่-คือ

2. ผูน้ ําสร้างแรงบันดาลใจ
(Inspiration Motivation)
3. ส่งเสริมให้พนักงานมีความ
คิดริเริม่ (Intellectual
Simulation)
4. การมอบหมายงานทีท่ า้
ทายให้แก่พนักงาน
(Individualized
Consideration)

ความสุขในการทํางาน
1. Happy Body สุขภาพดี

1 เป็ น ‐ เป็ นตัวตนทีแ่ ท้จริง
เป็ นสุขทางใจเป็ นคนได้เต็มศักยภาพ
เป็ นคนทีค่ รอบครัว สังคม ชุมชนพอใจ

2. Happy Relax ผ่อนคลายดี.

2 อยู่ ‐ อยูด่ กี นิ ดี อยูอ่ ย่างมี
Passion อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้
ต่อการทํางาน อยูใ่ นองค์การทีด่ ี
มีผนู้ ําและเพือ่ นร่วมงานดี อยูใ่ น
ตําแหน่งและอาชีพทีเ่ หมาะสมและเป็ น
ทีย่ อมรับ

4. Happy Soul

3 คือ ‐ คือผลงานขององค์กร
คือความหวังขององค์กร
คือภาพลักษณ์ขององค์กร

8. Happy Money การเงินดี

3. Happy Heart นํ้าใจดี

5. Happy Family ครอบครัวดี
6. Happy Society สังคมดี
7. Happy Brain

ใฝร่ ดู้ ี

9. Happy Work Life การงานดี

ลักษณะปัจเจกบุคคล (เพศ อายุ การศึกษา ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ทาํ งาน)

ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิด

มีคุณธรรมดี
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2.5 สมมติฐานในการวิจยั
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องทีไ่ ด้ประมวลมาข้างต้น ทําให้ตงั ้ สมมติฐาน
ดังนี้
2.5.1 ผูน้ ํ าทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนาระดับมากมีความสุขในการทํางานมากกว่าผูน้ ําทีม่ ี
ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาระดับน้อย
2.5.2 ผูน้ ํ าที่มภี าวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาระดับมากมีการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ
มากกว่าผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนาระดับน้อย
2.5.3 พนักงานที่มกี ารจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ ระดับมากมีความสุขในการ
ทํางานมากกว่าพนักงานทีม่ กี ารจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ ระดับน้อย
2.5.4 ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาและการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ สามารถทํานาย
ความสุข ในการทํางานได้

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั เรื่อง ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ และความสุข
ในการทํางาน กรณีศกึ ษา: องค์การสร้างสุข เป็ นวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อทําความเข้าใจและหาการส่งผลถึงปจั จัยทีป่ รากฏ ด้วยวิธกี ารแสวงหาความรู้
หรือความจริงทางสังคมทีใ่ ช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) เป็ นหลักมุง่ เน้น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence) ทีส่ ามารถวัดและจับต้องได้ สามารถแยกสิง่ ทีศ่ กึ ษา
ออกเป็ นตัวแปรเชิงเหตุและผล เพื่อให้การศึกษาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทก่ี ําหนดไว้ ผูว้ จิ ยั
ดําเนินการตามขัน้ ตอน ในบทนี้ อธิบายถึงการศึกษาทีใ่ ช้ในการวิจยั 7 ด้าน คือ ประชากร และ
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ตัวแปรทีศ่ กึ ษา นิยามปฏิบตั กิ ารของตัวแปร เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั และการหาคุณภาพของเครือ่ งมือ แนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถามให้มคี ุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ พนักงานในองค์การทีเ่ ข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองค์กรนําร่อง รุน่ ที่ 1 จากโครงการพัฒนาองค์
ความรูเ้ กีย่ วกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ,
2554: 19-23) ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึง่ เป็ นกรณีศกึ ษาในครัง้ นี้จาํ นวน 7 องค์การ
รวมทัง้ สิน้ 7,890 คน โดยมีขนั ้ ตอนดําเนินการดังนี้
3.1.1 ผู้วิจยั ทําหนังสือจากทางคณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์เพื่อขออนุ ญาตองค์การในการศึกษาวิจยั องค์การภายใต้โครงการฯดังกล่าว โดย
ทางผูว้ จิ ยั ได้รบั การตอบรับจากองค์การจํานวน 3 องค์การ จากทัง้ หมด 7 องค์การ เป็ นจํานวน
กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 3,605 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้การเปิ ดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and
Mogan (1970: 2) ทีร่ ะบุขนาด และจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีเ่ หมาะสมกับจํานวนประชากร ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีเ่ หมาะสม คือ 367 คน ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นจํานวน 415 คน
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3.1.3 การสุ่มตัวอย่างจากพนักงานในองค์การที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบ
อาสาสมัคร (Volunteer Sampling) โดยยึดหลักการคัดเลือกจากความสมัครใจเป็ นสําคัญ และ
ความพร้อ มในการให้ข้อ มูล ตลอดจนความร่ว มมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล เพื่อ การศึก ษา
นอกจากนี้ มีเกณฑ์คดั เลือกจากวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์การที่มุ่งสร้างความสุขในการ
ทํางานให้กบั บุคลากรในองค์การ ขอบเขตองค์การทีใ่ ช้ในการศึกษาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ดังกล่าว ประกอบด้วย องค์การนําร่องจากโครงการฯ รวมทัง้ สิน้ จํานวน 3 องค์การ จาก 7
องค์การ
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนและอัตราการตอบกลับทีไ่ ด้รบั แบบสอบถามคืน
องค์การ
1) องค์การที่ 1
2) องค์การที่ 2
3) องค์การที่ 3
รวม

แบบสอบถาม
ที่แจก
300
99
265
664

แบบสอบถามที่ได้รบั อัตราการตอบกลับ
(ชุด)
(ร้อยละ)
184
61.3
66
66.6
165
62.2
415
62.5

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
การศึกษาครัง้ นี้ได้กาํ หนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา ดังต่อไปนี้
3.2.1 ตัวแปรอิ สระ (Independent Variable)
3.2.1.1 ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาของ Bass and Avolio (1994) มี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่
1)
2)
3)
4)

การทีผ่ นู้ ําประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง (Idealized Influence)
ผูน้ ําสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation)
ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริม่ (Intellectual Simulation)
การมอบหมายงานทีท่ า้ ทายให้แก่พนักงาน (Individualized

Consideration)
3.2.1.2 การจัดการความสุขหรือโมเดลความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ ของ จุฑามาศ
แก้วพิจติ ร และคณะ (2554: 62) มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) “เป็ น ” ได้แ ก่ เป็ น ตัว ตนที่แ ท้จ ริง เป็ น สุ ข ทางใจ เป็ น คนได้เ ต็ม
ศักยภาพและเป็ นคนทีค่ รอบครัว สังคม ชุมชนพอใจ
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2) “อยู่” ได้แก่ อยู่ดกี ินดี อยู่อย่างมี Passion อยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ ต่อการทํางาน อยู่ในองค์การทีด่ ี มีผนู้ ํ าและเพื่อนร่วมงานดี อยู่ในตําแหน่ งและอาชีพที่
เหมาะสมและเป็ นทีย่ อมรับ
3) “คือ” ได้แก่ คือผลงานขององค์การ คือความหวังขององค์การ และ
คือภาพลักษณ์ขององค์การ
3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
3.2.2.1 ความสุขในการทํางาน (Happiness at Work by HAPPINOMETER)
ตามแนวคิดของ ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต และคณะ (2555: 60) มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่
1) Happy Body สุขภาพดี
2) Happy Relax ผ่อนคลายดี
3) Happy Heart นํ้าใจดี
4) Happy Soul มีคุณธรรมดี
5) Happy Family ครอบครัวดี
6) Happy Society สังคมดี
7) Happy Brain ใฝร่ ดู้ ี
8) Happy Money การเงินดี
9) Happy Work Life การงานดี

3.3 นิยามเชิงปฏิบตั ิ การของตัวแปร
3.3.1 ความสุขในการทํางาน (Happiness at Work) หมายถึง ปฏิกริ ยิ าของพฤติกรรม
หรือความรูส้ กึ ภายในที่แสดงและส่งผ่านออกมาทางพฤติกรรมภายนอกของบุคคล ทําให้เกิด
ความรู้สกึ เชิงบวกในการทํางาน มีทศั นคติท่ดี แี ละการประพฤติตนที่เหมาะสมในการทํางาน
ส่งผลต่อผลงานและผลสัมฤทธิ ์ขององค์การ โดยมีองค์ประกอบสําคัญในการสร้างความสุขในการ
ทํางานตามแนวคิดของ ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต และคณะ (2554: 30-33) ดังนี้
3.3.1.1 องค์ประกอบที่ 1 Happy Body สุขภาพดี หมายถึง การทีบ่ ุคคลมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมส่วน มีพฤติกรรมการบริโภคที่ปลอดภัย มีความพึงพอใจสภาวะ
สุขภาพกายของตนเอง
3.3.1.2 องค์ประกอบที่ 2 Happy Relax ผ่อนคลายดี หมายถึง การทีบ่ ุคคล
สามารถบริหารเวลาในแต่ละวันเพื่อการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพ พอใจการบริหารจัดการปญั หา
ของตนเอง และทําชีวติ ให้งา่ ย สบายๆ
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3.3.1.3 องค์ประกอบที่ 3 Happy Heart นํ้าใจดี หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีจติ
สาธารณะ มีสว่ นร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กบั ส่วนรวม ตลอดจนมีเมตตากับคนรอบข้าง
3.3.1.4 องค์ประกอบที่ 4 Happy Soul มีคุณธรรมดี หมายถึง การทีบ่ ุคคลมี
ความตระหนักถึงคุณธรรม และศีลธรรม รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย รูจ้ กั ให้ และมีความกตัญญูรคู้ ุณ
3.3.1.5 องค์ประกอบที่ 5 Happy Family ครอบครัวดี หมายถึง การทีบ่ ุคคลมี
ความรูส้ กึ ผูกพัน เชื่อใจ มันใจ
่ และอุน่ ใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง
3.3.1.6 องค์ประกอบที่ 6 Happy Society สังคมดี หมายถึง การทีบ่ ุคคลมี
ความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อเพือ่ นบ้าน ไม่ทาํ ให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน ไม่เอาเปรียบผูค้ นรอบข้าง ไม่ทาํ ให้สงั คม
เสือ่ มถอย
3.3.1.7 องค์ประกอบที่ 7 Happy Brain ใฝร่ ดู้ ี หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีความ
ตื่น ตัว กระตือ รือ ร้น ในการเรีย นรู้สิ่ง ใหม่ ๆ ปรับ ตัว ให้เ ท่ า ทัน และตัง้ รับ การเปลี่ย นแปลง
ตลอดเวลา และพอใจทีจ่ ะแสดงความทันสมัยอยูเ่ สมอ
3.3.1.8 องค์ประกอบที่ 8 Happy Money การเงินดี หมายถึง การทีบ่ ุคคลมี
วินัยในการใช้จ่ายเงิน มีความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับ จ่าย และ
ออมเงินในแต่ละเดือน
3.3.1.9 องค์ประกอบที่ 9 Happy Work Life การงานดี หมายถึง การทีบ่ ุคคลมี
ความสบายใจในทีท่ ํางาน มีความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมใิ จในองค์กร มีความมันใจ
่
ในอาชีพรายได้ และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้าของตนเองในองค์กร
3.3.2 การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ (Happy Management) หมายถึง
โมเดลการจัดการความสุขทีม่ ุ่งเน้นจัดการให้บุคคลนัน้ มีลกั ษณะการสร้างความสุขทีเ่ หมาะสม
ตามบริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นอยู่ โดยองค์ประกอบของการจัดการประกอบด้วย
3 องค์ประกอบหลักตามแนวคิดของจุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ (2554: 62-71) ดังนี้
3.3.2.1 องค์ประกอบที่ 1 “เป็ น” หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่สามารถทําให้
เกิดความสุขได้ ได้แก่ การเป็ นตัวตนที่แท้จริง เป็ นคนมีสุขทางใจ เป็ นคนที่เต็มศักยภาพและ
เป็ นคนทีค่ รอบครัว สังคม ชุมชนพอใจ
3.3.2.2 องค์ประกอบที่ 2 “อยู่” หมายถึง ลักษณะการดําเนินชีวติ ที่เหมาะสม
เพื่อสร้างความสมดุลในการทํางานและการดํารงชีวติ โดยบุคคลนัน้ ต้องอยู่ดกี นิ ดี อยู่อย่างมี
Passion อยูใ่ นตําแหน่งและอาชีพทีเ่ หมาะสมเป็ นทีย่ อมรับ
3.3.2.3 องค์ประกอบที่ 3 “คือ” หมายถึง ลักษณะบุคคลทีส่ ามารถเป็ นตัวแทน
แสดงถึงลักษณะขององค์การได้ คือผลงานขององค์การ ความหวังขององค์การ และภาพลักษณ์
ขององค์การทีด่ ี
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3.3.3 ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา (Transformational Leadership) หมายถึง ลักษณะ
ผู้นําตาม การรับ รู้ของพนักงานที่มองว่าเป็ นผู้นําที่สามารถแปลงวิส ยั ทัศน์ ให้เ ป็ นความจริง
นํ าไปสู่การปฏิบ ตั ิได้ สามารถทําให้บุ คคลสนใจ ยินดีปฏิบ ตั ิต าม ผลักดันและยอมรับ ความ
คิดเห็นของผูอ้ ่นื เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การและความสุขอย่างยังยื
่ น ตามแนวคิดของ Bass
and Avolio (1994) ดังนี้
3.3.3.1 องค์ประกอบที่ 1 การที่ผูน้ ํ าประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง (Idealized
Influence) หมายถึง การทีผ่ นู้ ําเป็ นตัวแบบแก่ผตู้ าม เป็ นทีย่ กย่อง เคารพนับถือ เป็ นทีศ่ รัทธา
ตลอดจนไว้วางใจ ทําให้ผตู้ ามเกิดความภาคภูมใิ จเมื่อร่วมงาน ทําให้ผตู้ ามพยายามประพฤติ
ปฏิบตั ติ ามผูน้ ําในสิง่ ทีเ่ หมาะสม
3.3.3.2 องค์ประกอบที่ 2 ผูน้ ําสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation)
หมายถึงการที่ผูน้ ํ า สร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดความหมายและท้าทายในเรื่องงานของผูต้ าม
กระตุน้ จิตวิญญาณของทีม ให้มชี วี ติ ชีวา แสดงออกอย่างกระตือรือร้น ผ่านการสร้างเจตคติทด่ี ี
และการคิดในแง่บวก สามารถมองเห็นภาพทีด่ ใี นอนาคต โดยผูน้ ําจะสร้างและสื่อความหวังที่
ต้องการอย่างชัดเจน
(Intellectual
3.3.3.3 องค์ประกอบที่ 3 ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริม่
Simulation) หมายถึงการทีผ่ นู้ ํากระตุน้ ผูต้ ามให้ตระหนักถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในหน่วยงาน ทําให้ผู้
ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปญั หา เพื่อหาข้อสรุปใหม่ทด่ี กี ว่า ทําให้เกิดสิง่ ใหม่
และสร้างสรรค์ ตลอดจนถึงนวัตกรรม
3.3.3.4 องค์ป ระกอบที่ 4
การมอบหมายงานที่ท ้า ทายให้แ ก่พ นัก งาน
(Individualized Consideration) หมายถึง การทีผ่ นู้ ํามีความสัมพันธ์ ดูแลเอาใจใส่ผตู้ ามเป็ น
รายบุคคล ทําให้ผตู้ ามรูส้ กึ มีคุณค่าและความสําคัญ เสมือนทีป่ รึกษา (Advisor) ของผูต้ ามเพื่อ
การพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของปจั เจกบุคคล เกิดสัมฤทธิ ์ผลของแต่ละบุคคล มอบโอกาส
การเรียนรูแ้ ละภาระงานให้ตรงตามความสามารถเพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูต้ ามให้สงู ขึน้

3.4 เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษาและการหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
ผู้วิจยั ได้กําหนดใช้เครื่องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็ น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในภาคสนาม โดยแบบสอบถามเกิดจากการพัฒนาจาก
แบบสอบถามดัง้ เดิม และสร้า งขึ้น ใหม่ ต ามแนวคิด ความหมายและทฤษฎีท่ีเ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง
ประกอบด้วยแบบสอบถามจํานวน 4 แบบสอบถาม มีรายละเอียด ดังนี้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเรือ่ งภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา (Transformational Leadership)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู-่ คือ (Happy Management)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน (Happiness at work)
ตารางที่ 3.2 ตัวแปรและเครือ่ งมือของแบบสอบถาม
ชื่อตัวแปร
ลักษณะปจั เจกบุคคล
ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา
การจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู-่ คือ
ความสุขในการทํางาน

ชื่อเครื่องมือในแบบสอบถาม
แบบสอบถามข้อมูลทัวไป
่
แบบสอบถามลักษณะการทํางานของหัวหน้างาน
แบบสอบถามลักษณะงาน
แบบสอบถามความสุขในชีวติ ทัวไป
่

รายละเอีย ดการสร้า งเครื่อ งมือ สํ า หรับ เก็บ รวบรวมข้อ มู ล และเกณฑ์ก ารใช้แ ต่ ล ะ
แบบสอบถาม มีดงั นี้
3.4.1 แบบสอบถามข้อมูลด้านปัจเจกบุคคล
แบบสอบถามข้อ มู ล ทัว่ ไปของประชากรที่ต้ อ งการศึก ษา ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ ทํางาน ตํ าแหน่ ง ระดับ ตําแหน่ งงานและรายได้เฉลี่ยต่ อเดือนของ
พนักงาน วิธีการตอบแบบสอบถามใช้การทําสัญลักษณ์ เครื่องหมายถูกหน้ าข้อที่ต รงกับตัว
ผูต้ อบแบบสอบถาม ซึง่ ปรากฏแบบสอบถามส่วนนี้ อยู่ในส่วนที่ 1 ของชุดของแบบสอบถาม
ทัง้ หมด
3.4.2 แบบสอบถามเรื่องภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาตามแนวคิ ด
3.4.2.1 ทีม่ าของแบบสอบถาม
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา (Transformational Leadership)
พัฒนาจากแบบสอบถามของเฉลา ระโหฐาน (2553) ซึ่งทําเครื่องมือวัดภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา
จากวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ํ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริหาร
และประสิท ธิผ ลในการบริห ารงานของสถานศึก ษาขัน้ พื้นฐาน ในสัง กัดสํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาชลบุรี เขต 2 จํานวน 30 ข้อ ตามแนวคิดของ Bass (1999 อ้างถึงใน เฉลา ระโหฐาน,
2553: 56) มีลกั ษณะการตอบแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ของลีเคิรท์ (1993 อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์, 2551) แบ่งเกณฑ์ตงั ้ แต่น้อยทีส่ ุดหรือไม่
จริงเลย จนถึง เป็ นจริงมากทีส่ ุด เป็ นแบบสอบถามมุง่ สอบถามลักษณะการทํางานของผูน้ ํ าหรือ
หัวหน้างาน แบ่งจํานวนข้อตามองค์ประกอบของทฤษฎี ดังนี้
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1) การทีผ่ นู้ ําประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง (Idealized Influence) ข้อที่
1-8 จํานวน 8 ข้อ
2) ผูน้ ํ าสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) ข้อที่ 9-16
จํานวน 8 ข้อ
3) ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริม่ (Intellectual Simulation) ข้อที่
17-23 จํานวน 7 ข้อ
4) การมอบหมายงานที่ท้าทายให้แก่พนักงาน
(Individualized
Consideration) ข้อที่ 24-30 จํานวน 7 ข้อ
3.4.2.2 เกณฑ์การให้คะแนน
แบบสอบถามลักษณะการทํางานของผู้นําหรือหัว หน้ าท่าน มีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 5 คะแนน คือ ตรงกับลักษณะหัวหน้ามากทีส่ ุด 4 คะแนน หมายถึง ตรงกับลักษณะ
หัวหน้าค่อนข้างมาก 3 คะแนน ตรงกับลักษณะหัวหน้าปานกลางหรือเป็ นบางส่วน 2 คะแนน
ตรงกับลักษณะหัวหน้าเป็ นส่วนน้อย และ 1 คะแนน หมายถึง ตรงกับลักษณะหัวหน้าน้อยทีส่ ุด
หรือไม่จริงเลย
3.4.2.3 การแปลความหมายคะแนน
วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของข้อคําถามทัง้ หมดในเรื่องภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาใน
แต่ละด้านประกอบด้วย Idealized Influence การทีผ่ นู้ ําประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง (ข้อที1่ -8)
Inspiration Motivation ผูน้ ําสร้างแรงบันดาลใจ (ข้อที่ 9-16) Intellectual Simulation ส่งเสริมให้
พนักงานมีความคิดริเริม่ (ข้อที1่ 7-23) Individualized Consideration การมอบหมายงานทีท่ า้
ทายให้แก่พนักงาน (ข้อที่ 24-30)
ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างข้อคําถามสําหรับการวัดภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา
ผูน้ ํา/หัวหน้ าของท่านมีลกั ษณะที่
เกี่ยวข้องกับการทํางานต่อไปนี้
มาก น้ อย เพียงใด
1. สามารถสร้างความเชื่อมันศรั
่ ทธา
และเป็ นทีย่ อมรับของผูร้ ว่ มงาน

มาก
ที่สดุ
5

ระดับความคิ ดเห็น
ค่อนข้าง ปานกลาง ค่อนข้าง
มาก
น้ อย
4

3

2

น้ อย
ที่สดุ
1

3.4.3 แบบสอบถามการจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู่-คือ
3.4.3.1 ทีม่ าของแบบสอบถาม
แบบสอบถามลักษณะงาน หรือแบบสอบถามการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ
เป็ น แบบวัด ที่ส ร้า งภายใต้ แ นวคิด โมเดลการจัด การความสุ ข แบบเป็ น -อยู่ -คือ (Happy
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Management) ซึ่งเป็ นหนึ่งในโมเดลภายใต้องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy
Home Model) โดยเครื่องมือหรือแบบวัดทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ มีการพิจารณาสร้างข้อคําถามจากการ
สังเคราะห์และพิจารณาความสอดคล้องตามแนวคิดทัง้ หมดจํานวน 31 ข้อมีลกั ษณะการตอบ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 8 ระดับ (Rating Scale) ตัง้ แต่ น้อยทีส่ ุดหรือไม่จริงเลย
จนถึง เป็ นจริงมากทีส่ ุด เพื่อเพิม่ ความละเอียดมากยิง่ ขึน้ โดยแบบสอบถามการจัดการความสุข
แบบเป็ น อยู่ คือ มุ่งสอบถามลักษณะงานของบุคคลนัน้ โดยแบ่งข้อคําถาม ตามองค์ประกอบ
ของทฤษฎี ดังนี้
1) เป็ น ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วดั ได้แก่ การเป็ นตัวตนทีแ่ ท้จริง เป็ น
สุขทางใจ เป็ นคนได้เต็มศักยภาพและเป็ นคนทีค่ รอบครัว สังคม ชุมชนพอใจ (ข้อที่ 1-6, 20, 21,
29) จํานวน 9 ข้อ
2) อยู่ ประกอบด้วย 5 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ การอยู่ดกี นิ ดี อยู่อย่างมี Passion
อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการทํางาน อยู่ในองค์การทีด่ ี มีผนู้ ํ าและเพื่อนร่วมงานดี อยู่ใน
ตําแหน่ง และอาชีพทีเ่ หมาะสมและเป็ นทีย่ อมรับ (ข้อที่ 7-13, 22-25, 28, 30, 31) จํานวน 15 ข้อ
3) คือ ประกอบด้ ว ย 3 ตัว ชี้ว ัด ได้ แ ก่ คือ ผลงานขององค์ ก ร คือ
ความหวังขององค์กร และคือภาพลักษณ์ขององค์กร (ข้อที่ 14-19, 26) จํานวน 7 ข้อ
นอกจากนี้ ข้อคําถามของแบบสอบถาม มีข้อความที่เป็ นข้อคําถามลักษณะ
คําคุณศัพท์กลับทิศทางจํานวน 6 ข้อ (ข้อ 3, 4, 8, 17, 18, 29) เพื่อเป็ นการเน้นให้ผตู้ อบ
แบบสอบถามมีความละเอียดรอบคอบและอ่านทุกข้อคําถามเพื่อกันการตอบแบบสอบถามแบบ
ไม่ตงั ้ ใจและเพือ่ ให้เกิดความถูกต้องแม่นยําทีส่ ดุ
ตารางที่ 3.4 ตัวอย่างข้อคําถามสําหรับการวัดการจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู-่ คือ
งานของท่าน
1.
2.

มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย น้อย I น้อย ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก มาก

ไม่ตรงกับจริตนิสยั ของท่าน _____ _____ _____ _____ I _____ _____ _____ _____ตรงกับจริตนิสยั ของท่าน
1
2
3
4
5
6
7 8
งานน่าเบือ่ - ไม่น่าทํา
_____ _____ _____ _____ I _____ _____ _____ _____ สนุ ก- น่าทํา
1
2
3
4
5
6
7 8

3.4.3 แบบสอบถามความสุขในการทํางาน (Happiness at Work) พัฒนาจาก
HAPPINOMETER
3.4.3.1 ทีม่ าของแบบสอบถาม
แบบสอบถามความสุขในชีวติ ทัวไป
่ เป็ นแบบสอบถามวัดระดับความสุข 9 มิติ
มุ่งวัดความสุขทีเ่ กี่ยวข้องกับชีวติ ประจําวันและการทํางานของบุคคล โดยเป็ นแบบสอบถามที่
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พัฒนาจากแบบวัดความสุขด้วยตนเอง หรือ HAPPINOMETER ซึง่ เป็ นการพัฒนาจากงานวิจยั
ของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มีองค์ประกอบและแบ่งข้อคําถามตาม
มิติ ดังนี้
ความสุขในการทํางาน
จํานวน 56 ข้อ
1) Happy Body สุขภาพดี (ข้อที่ 1-6)
จํานวน 6 ข้อ
2) Happy Relax ผ่อนคลายดี (ข้อที่ 7-11)
จํานวน 5 ข้อ
3) Happy Heart นํ้าใจดี
(ข้อที่ 12-20)
จํานวน 9 ข้อ
4) Happy Soul มีคุณธรรมดี (ข้อที่ 21-25)
จํานวน 5 ข้อ
5) Happy Family ครอบครัวดี (ข้อที่ 26-28)
จํานวน 3 ข้อ
6) Happy Society สังคมดี (ข้อที่ 29-34)
จํานวน 6 ข้อ
7) Happy Brain ใฝร่ ดู้ ี
(ข้อที่ 35-37)
จํานวน 3 ข้อ
8) Happy Money การเงินดี (ข้อที่ 38-41)
จํานวน 4 ข้อ
9) Happy Work Life การงานดี (ข้อที่ 42-56)
จํานวน 16 ข้อ
3.4.3.2 การแปลความหมายคะแนน
แบบสอบถามความสุข ในชีวิต ทัวไป
่ มีก ารแปลคะแนนโดยใช้โ ปรแกรมวัด
ความสุขสําเร็จรูปเอ็กซ์เซล (HAPPINOMETER Excel Program: HEP) ซึง่ เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้
จัดเก็บข้อมูล ตลอดจนคํานวณค่าคะแนนเฉลีย่ ความสุขทีแ่ สดงผลค่าคะแนนเฉลีย่ ความสุขในทุก
ตัวชีว้ ดั ทุกมิตแิ ละค่าเฉลีย่ รวมของแบบสอบถามชุดนี้ โดยมีการรายงานค่าเฉลีย่ ในรูปแบบทุก
มิตเิ ป็ นรายบุคคล และภาพรวมขององค์การ ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ตารางที่ 3.5 ความหมายของค่าคะแนนเฉลีย่ จากการวัดความสุขในชีวติ ทัวไป
่
คะแนนเฉลี่ย
0.00-24.99

ความหมาย
ไม่มีความสุขอย่างยิ่ ง: Very Unhappy สะท้อนให้
เห็นว่า คนทํางานในองค์การของท่านอยูใ่ นระดับ
“ไม่มคี วามสุขเลย” ผูบ้ ริหารต้องดําเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน

25.00- 49.99

ไม่มีความสุข: Unhappy สะท้อนให้เห็นว่า คนใน
องค์การของท่านอยูใ่ นระดับ “ไม่มคี วามสุข”
ผูบ้ ริหารต้องดําเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ)
คะแนนเฉลี่ย
50.00-74.99

ความหมาย
มีความสุข: Happy สะท้อนให้เห็นว่า คนทํางานใน
องค์การของท่านอยูใ่ นระดับ “มีความสุข” ผูบ้ ริหาร
ต้องสนับสนุนให้มคี วามสุขยิง่ ขึน้ ไป

75.00- 100.0

มีความสุขอย่างยิ่ ง: Very Happy ซึง่ สะท้อนให้
เห็นว่า คนทํางานในองค์การของท่านอยูใ่ นระดับ
“มีความสุขมาก” ผูบ้ ริหารควรสนับสนุนและยกย่อง
เป็ นแบบอย่าง

แหล่งที่มา: ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต และคณะ, 2555: 39.

3.5 แนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถามให้มีคณ
ุ ภาพ
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขนั ้ ตอนในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือดังต่อไปนี้
3.5.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity)
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ทัง้ หมด 3 แบบสอบถาม
คือ พัฒนาแบบสอบถาม ซึง่ เป็ นเครื่องมือเดิมทีม่ ผี วู้ จิ ยั อยูก่ ่อนแล้ว ปรับข้อคําถามในเรื่องของ
ภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการวิจยั ครัง้ นี้ จํานวน 2 แบบสอบถาม ได้แก่ แบบสอบถาม
เรื่องหัวหน้าของท่านหรือภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา (Transformational Leadership) และแบบสอบถาม
ความสุขโดยทัวไป
่ ในทีน่ ้ี คือความสุขในการทํางาน ซึง่ เป็ นการพัฒนามาจากแบบวัดความสุข
รายบุคคล หรือ HAPPINOMETER นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ทําการสร้างแบบสอบถามใหม่จาํ นวน 1 ชุด
คือ แบบสอบถามเรื่องลักษณะงานของท่านหรือการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ (Happy
Management) ต่อมานํ าเครื่องมือทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจความถูกต้องและความครอบคลุมถึงเนื้อหา (Contents
Validity) ตรงตามทฤษฎีห รือ แนวคิด ที่เ กี่ย วกับ ตัว แปร มาปรับ ปรุ ง แก้ไ ขข้อ คํา ถามเพื่อ ให้
เหมาะสมกับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง จากนัน้ ดํา เนิ น การปรับ แก้แ บบสอบถามตามคํา แนะนํ า และนํ า
แบบสอบถามไปศึกษานํ าร่อง (Pilot Study) จํานวน 40 ชุด กับกลุ่มทดลองซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียง
กันกับกลุ่มตัวอย่าง
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3.5.2 เก็บและรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบแบบสอบถาม
นําข้อมูลมาคํานวณหาค่าอํานาจจําแนก (Discriminating Power) เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพข้อคําถามรายข้อโดยใช้วธิ ที างสถิตทิ ดสอบ T-test และหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ราย
ข้อกับทัง้ ฉบับ (Item Total Correlation) โดยทดลองตัดทีละข้อความ จากนัน้ คํานวณหาความ
เชื่อมันด้
่ วยวิธสี มั ประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) และตัดข้อความที่
ทําให้ค่าครอนบาคตํ่า ดังนัน้ ข้อคําถามในแบบสอบถามนี้ ค่าความเชื่อถือได้มาก (Reliability) จึง
นําแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริง (สุชาต ประสิทธิ ์รัฐสินธุ,์ 2550:
284) โดยวิเคราะห์ดงั นี้
3.5.2.1 การใช้สถิตแิ บบที (T-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ราย
ข้อระหว่างกลุ่มคะแนนสูงกับกลุ่มคะแนนตํ่า
3.5.2.2 หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างราย
ข้อกับแบบสอบถามทัง้ ฉบับ (Item Total Correlation) เพื่อทดสอบความสอดคล้องภายในของ
แบบสอบถาม ผลการตรวจสอบพบว่า ข้อคําถามของแบบสอบถามแต่ละชุดมีค่าอํานาจจําแนก
(ค่า t) ทีม่ นี ยั สําคัญทางสถิตสิ าํ หรับการวิเคราะห์หาความสอดคล้องภายในของแบบสอบถาม
ด้วยการหาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์รายข้อกับทัง้ ฉบับ (Item Total Correlation) และไม่พบข้อ
คําถามทีม่ คี า่ สหสัมพันธ์ต่าํ กว่า .02 (ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข)
3.5.2.3 การทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์
่
โดย
อัลฟ่าครอนบาช (Cronbach’ Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามขึน้ ใหม่ คือ แบบแบบสอบถามลักษณะงานของท่านหรือการจัดการ
ความสุขแบบเป็ น อยู่ คือ (Happy Management) จํานวน 31 ข้อ ค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
ทัง้ ฉบับเท่ากับ (0.928)
ทัง้ นี้ ภายหลังการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สรุปจํานวนข้อคําถามทีน่ ํ ามาใช้ในการ
วิจยั ครัง้ นี้ มีจํานวน 54 ข้อ แบ่งเป็ น แบบสอบถามเรื่องภาวะผู้นําแบบพัฒนาหรือลักษณะ
หัวหน้าของท่าน จํานวน 30 ข้อ แบบสอบถามเรื่องการจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู-่ คือ หรือ
ลักษณะงาน จํานวน 31 ข้อ และแบบสอบถามเรื่องความสุขทัวไป
่
จํานวน 56 ข้อ รวม
แบบสอบถามทัง้ สิน้ 200 ข้อ

3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ทําการศึกษาในองค์การที่เป็ นกรณีศกึ ษา คือองค์การที่เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองค์กรนํ าร่อง รุ่นที่ 1 จาก
โครงการพัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ
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แก้วพิจติ ร และคณะ, 2554: 19-23) ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยมุ่งเน้นกับการศึกษาปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความสุขในการทํางาน ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา
คือ เพื่อศึกษาทําความเข้าใจเรื่องภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาทีส่ ่งผลต่อความสุขในการทํางาน และ
เพื่อศึกษาทําความเข้าใจเรื่องภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาทีส่ ่งผลต่อการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่คือ และสุดท้ายเพื่อศึกษาและทําความเข้าใจเรื่องการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ ทีส่ ่งผล
ต่อความสุขในการทํางานของพนักงานในองค์การ ทัง้ นี้ เพื่อให้ผลการศึกษาวิจยั มีความน่าเชื่อถือ
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็ น 2 วิธี ดังนี้
3.6.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary)
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ปจั จัยและอิทธิพลต่อความสุขในการทํางาน เพื่อสามารถหาแนวทางสร้างความสุขในการทํางาน
ได้อย่างเหมาะสม โดยทําการศึกษาจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ และ
ข้อมูลอ้างอิงทีเ่ กีย่ วข้องผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อนํามาสร้างกรอบแนวคิดและเครื่องมือใน
การวิจยั การเก็บรวบ รวมข้อมูล ตลอดจนการอภิปรายผลการศึกษา
3.6.2 การศึกษาข้อมูลจากการสํารวจ (Survey)
การศึกษาจากการสํารวจครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารแจกแบบสอบถามเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่ง ผู้วิจ ยั ดํา เนิ น เก็บ จากข้อ มูล แบบสอบถามด้ว ยตนเอง โดยนํ า แบบสอบถามมอบให้ฝ่า ย
ทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การ หรือผูป้ ระสานขององค์การ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่าง มีนาคม-เมษายน 2556 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลสมบูรณ์ แล้ว จึงนํ าข้อมูลมา
ดําเนินการวิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนาและเชิงอนุ มาน เพื่อแปลผล อภิปรายผล รายงานผล
ตามขัน้ ตอนในการวิจยั แสดงดังภาพที่ 3.1
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ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี
เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
สร้างเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามภาวะผูน้ ํา
แบบสอบถามการจัดการ
แบบสอบถามความสุข
แบบพัฒนา
ความสุขแบบเป็ นอยู่ คือ
ในการทํางาน
ทดสอบความเทีย่ งตรงและความเชื่อมันของเครื
่
อ่ งมือ
ปรับปรุงแบบสอบถาม
เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ อภิปรายผลการวิจยั
รายงานผลการวิจยั
ภาพที่ 3.1 ขัน้ ตอนการวิจยั สําหรับเสนอโครงการ

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั เรือ่ ง ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาและการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ
และความสุขในการทํางาน กรณีศกึ ษา องค์การสร้างสุข ผูว้ จิ ยั พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อ คํ า ถาม จากนั น้ นํ า มาวิเ คราะห์ด้ว ยโปรแกรมคอมพิว เตอร์สํา เร็จ รูป ทางสถิติ เพื่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานและนอกสมมติฐาน ตามรายละเอียด ต่อไปนี้
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3.7.1 สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
3.7.1.1 หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลีย่ (Mean) ร้อยละ (Percentage) ค่า
พิสยั (Rage) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการอธิบายข้อมูลปจั เจก
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
3.7.1.2 อธิบายข้อมูลในแต่ละด้านทีท่ ําศึกษาและบรรยายให้ทราบถึงภาวะผูน้ ํา
แบบพัฒนาในแต่ละด้าน การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ ในแต่ละด้าน ตลอดจนโดยรวม
ซึง่ ใช้ค่าทางสถิตคิ อื ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผนวกกับค่าคะแนนเฉลี่ยสําเร็จรูปของความสุขในทํางานซึ่งคํานวณค่าด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป
เอ็กเซล (Excel)
3.7.1.3 นํ า ข้อ มูล จากแบบสอบถามทัง้ 3 ชุ ด ลํ า ดับ คะแนนเพื่อ นํ า ไปสู่ก าร
วิเคราะห์ผลเป็ นข้อมูลทางสถิตแิ ละภาษาวิชาการ
3.7.2 สถิ ติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics)
3.7.2.1 การวิเ คราะห์ค วามแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ย 2 กลุ่ ม แบบเป็ น อิส ระ
ต่อกัน (Independent Samples t-test) เพือ่ วิเคราะห์หาความแตกต่างของภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา
ในระดับสูงกับระดับตํ่า ตลอดจนการจัดการความสุขและความสุขในการทํางาน รวมทัง้ วิเคราะห์
ความแตกต่างของพนักงานทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
3.7.2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว (One-Way ANOVA)
เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาและการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ
และความสุขในการทํางานในระดับสูง ระดับกลาง และระดับตํ่า รวมทัง้ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาและการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ ตลอดจนความสุขในการ
ทํางานต่อปจั จัยส่วนบุคคล (ช่วงอายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ทาํ งาน รายได้)
ทีแ่ ตกต่างกันมากกว่า 2 กลุ่ม
3.7.2.3 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทํานายของภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา การจัดการความสุขแบบ
เป็ น-อยู-่ คือ และความสุขในการทํางาน

63
ตารางที่ 3.6 สมมติฐานและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั
สมมติ ฐานที่ 1 ผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนาระดับมาก
มีความสุขในการทํางานมากกว่าผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบ
พัฒนาระดับน้อย

สถิ ติที่ใช้
One-Way ANOVA
Independent Samples t-test

สมมติ ฐานที่ 2 ผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนาระดับมากมี
การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ มากกว่าผูน้ ําทีม่ ภี าวะ
ผูน้ ําแบบพัฒนาระดับน้อย

One-Way ANOVA
Independent Samples t-test

สมมติ ฐานที่ 3 พนักงานทีม่ กี ารจัดการความสุขแบบ
เป็ น-อยู-่ คือ ระดับมาก มีความสุขในการทํางานมากกว่า
พนักงานทีม่ กี ารจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ ระดับ
น้อย

One-Way ANOVA
Independent Samples t-test

สมมติ ฐานที่ 4 ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา การจัดการความสุข
แบบเป็ น-อยู-่ คือ สามารถทํานายความสุขในการทํางานได้

Multiple Regression
Analysis

บทที 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิ จ ั ยเรือง“ภาวะผู้นําแบบพั ฒนา การจั ดการความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ และความสุข
ในการทํางาน กรณีศึกษา: องค์การสร้างสุข” เป็นการวิ จ ั ยเชิงปริมาณ ทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึงเป็นพนักงานในองค์การเอกชนทีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
(Happy Workplace) กลุ่มองค์กรนําร่อง รุ่นที1 จากโครงการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับองค์กร
แห่งความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ แก้วพิจ ิตร และคณะ, 2554: 19-23) ภายใต้การ
กํากั บดูแลของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกั บคณะพั ฒนาทรั พยากรมนุษย์ สถาบัน
บั ณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร์จํานวน3 องค์การ จาก 7 องค์การ จํานวน 415 คน ในบทนีผูว้ ิ จ ั ยได้
นําเสนอและวิ เคราะห์ตามขั นตอนต่างๆแบ่งเป็นการนําเสนอลั กษณะทั วไปของกลุ่มตั วอย่างผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื อทดสอบสมมติฐาน รวมทั งผลการวิเคราะห์ข้อมูลนอกเหนือสมมติฐาน
เพือพิจารณาในรายละเอียดตามป ั จจั ยส่วนบุคคลดั งต่อไปนี

4.1 ลั กษณะทั วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั งนี คือ พนักงานในองค์การเอกชนทีเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองค์กรนําร่อง รุ่นที 1 จากโครงการ
พัฒนาองค์ความรู้เกียวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ แก้วพิจ ิตร
และคณะ, 2554: 19-23) ภายใต้การกํากั บดูแลของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จํานวน 3 องค์การ จํานวน
ทั งสิน3,605 คน สามารถเก็บข้อมูลได้จํานวน 415 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 จากกลุ่มตัวอย่าง
ทั งหมด ซึงมีล ั กษณะส่วนบุคคล(ดั งสรุปไว้ในตารางที 4.1) มีรายละเอียดดั งต่อไปนี
4.1.1 เพศ กลุ่มตั วอย่างจําแนกเป็นเพศชายจํานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 41 เพศหญิง
จํานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 59
4.1.2 ช่วงอายุ กลุ่มตั วอย่างมีอายุระหว่างอายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 209 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50 รองลงมา 31-40 ปี จํานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 37 อายุระหว่าง 41-50 ปี มีจํานวน
44 คน คิดเป็นร้อยละ 11 และอายุ 50 ปีข ึ นไป จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2
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4.1.3 วุฒกิ ารศึกษา กลุ่มตั วอย่างมีระดั บการศึกษาคือ ระดั บปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 49 รองลงมา คือ ตํ ากว่าระดับปริญญาตรี จํานวน 179 คน
คิดเป็นร้อยละ 43 ระดับปริญญาโท จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และระดับปริญญาเอก
ไม่พบกลุ่มตั วอย่างทีอยู่ในระดั บการศึกษานี
4.1.4 ระดับ ตํ า แหน่ ง งานในป ั จจุ บ ัน กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ ตํ า แหน่ ง
พนักงาน-พนักงานอาวุโส จํานวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ระดับหัวหน้างาน-ผู้ช่วยผู้จ ัดการ
จํานวน 106 คน ร้อยละ 26 และระดั บผู้จ ั ดการขึ นไปจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4
4.1.5 ประสบการณ์ทํางาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีประสบการณ์อยู่ระหว่าง 1-5 ปี
จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา ประสบการณ์ระหว่าง 5-10 ปี จํานวน 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28 มีประสบการณ์ทํางานอยู่ในระหว่างมีประสบการณ์10 ปีข ึนไป จํานวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23 และสุดท้ายประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19
4.1.6 รายได้เฉลียรวมต่อ เดือ นจากบริษ ัท พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ว นใหญ่ มีร ายได้
ระหว่าง 10,000-20,000 บาท จํานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาเป็น ผู้ท ีมีรายได้
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ต่อมา ผู้ท ีมีรายได้ ระหว่าง
30,001-40,000 บาท จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ผู้ท ีมีรายได้ระหว่าง 40,001-50,000 บาท
จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ผู้ท ีมีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4 และสุดท้ายผู้ท ีมีรายได้สูงกว่า 50,000 บาทขึนไป จํานวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 3
(ตารางที 4.1)
ตารางที 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตั วอย่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
อายุ

วุฒิการศึกษา

ชาย
หญิง
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
50 ปีข ึ นไป
ตํ ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก

จํ านวน (N= 415)

ร้อยละ

172
243
209
153
44
9
179
204
32
-

41
59
50
37
11
2
43
49
8
-
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ตารางที 4.1 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
ระดั บตําแหน่ งงาน
ในปัจจุบ ั น
ประสบการณ์ ทํางาน

รายได้เฉลียรวมต่อ
เดือน จากบริ ษ ัท

ระดั บพนักงาน-พนักงานอาวุโส
ระดั บหั วหน้างาน-ผู้ ช่วยผู้ จ ั ดการ
ตั งแต่ระดั บผู้ จ ั ดการขึ นไป
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
5-10 ปี
10 ปีข ึ นไป
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,000 บาทขึ นไป

จํ านวน (N= 415)

ร้อยละ

292
106
17
79
126
114
96
16
180
123
59
26
11

70
26
4
19
30
28
23
4
43
30
14
6
3

สรุป ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานทีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจ ัยนี
เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญ ญาตรีหรือ
เทียบเท่า ตําแหน่งงานอยู่ในระดับพนักงาน-พนักงานอาวุโส ประสบการณ์การทํางานระหว่าง
1-5 ปี และรายได้เฉลียต่อเดือน 10,000-20,000 บาท

4.2 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวแปรภาวะผู้นําแบบพั ฒนา
(Transformational Leadership) และการจัดการความสุขแบบ
เป็ น-อยู-่ คือ (Happy Management)
ผลการวิ เคราะห์สถิติพรรณนาของตั วแปรภาวะผู้นําแบบพั ฒนาแสดงระดับการรับรูข้ อง
พนักงานทีมีต่อหั วหน้างานของตนเอง โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การที
ผู้นํ า ประพฤติตนเป็ น แบบอย่า ง ผู้นํ ามีก ารสร้างแรงบัน ดาลใจ ผู้นํ าส่ ง เสริม ให้พนักงานมี
ความคิดริเ ริม และผู้นํ ามอบหมายงานทีท้าทายให้แ ก่พนัก งาน สําหรับตัว แปรการจัดการ
ความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ “เป็น” การเป็นตัวตนทีแท้จริง เป็นสุข
ทางใจโดยต้องเป็นคนทีเต็มศั กยภาพและเป็นคนทีครอบครั ว สั งคม ชุมชนพอใจ“อยู”่ การอยู่ดี
กิน ดี มี Passion อยู่ใ นสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการทํางานและองค์การทีดี มีผู้นํ าและเพื อน
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ร่วมงานดีตลอดจนอยู่ในตําแหน่ ง อาชีพทีเหมาะสมเป็นทียอมรับ “คือ” คือผลงานขององค์กร
ความหวั งขององค์กรและภาพลั กษณ์ขององค์กร สําหรั บซึงผลการศึกษาดั งตารางที 4.2 ต่อไปนี
ตารางที 4.2 ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําแบบพั ฒนาและการจั ดการความสุข
แบบเป็น-อยู-่ คือ
ตั วแปร

ค่าเฉลีย

SD

ค่าน้ อยสุด
(MIN)

ค่าสูงสุด
(MAX)

ภาวะผู้ นําแบบพั ฒนา
การทีผู้ นําประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ผู้ นํามี การสร้ างแรงบั นดาลใจ
ผู้ นําส่งเสริ มให้พนักงานมี ความคิ ดริ เริม
ผู้ นํามอบหมายงานทีท้าทายให้แก่พนักงาน
โดยรวม

3.86
3.33
3.75
3.74
3.79

0.715
0.654
0.744
0.745
0.689

1.13
0.88
1.00
1.00
1.03

5.00
4.38
5.00
5.00
5.00

การจั ดการความสุขแบบเป็น-อยู่-คื อ
เป็น
อยู่
คื อ
โดยรวม

5.52
5.88
5.73
5.74

1.033
1.033
1.172
0.970

2.67
1.80
1.71
2.25

8.00
8.00
8.00
7.80

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรูเ้ รื องภาวะผู้นําแบบพัฒนาคิดเป็ น
ระดั บคะแนน โดยรวม มีค่าเฉลียอยูท่ ี (3.79) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานที (0.689) ค่าตํ าสุดอยู่ท ี
(1.03) ค่าสูงสุด (5.00) สําหรั บองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การทีผู้นําประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
มีค่าเฉลียที (3.86) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานที (0.715) ค่าตํ าสุด อยู่ท ี (1.13) และค่าสูงสุด (5.00)
ด้านผู้นํามีการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลียที (3.33) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานที (0.654) ค่า
ตํ าสุดอยู่ท ี (0.88) และค่าสูงสุด (4.38) สําหรับด้านผู้นําส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริมมี
ค่าเฉลียที (3.75) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานที (0.744) ค่าตํ าสุดอยู่ท ี (1.00) และค่าสูงสุด (5.00)
และด้า นผู้นํ ามอบหมายงานทีท้าทายให้แก่ พนักงาน มีค่ าเฉลียอยู่ท ี (3.74) ส่วนเบี ยงเบน
มาตรฐานที (0.745) ค่าตํ าสุด อยู่ท ี (1.00) และค่าสูงสุด (5.00) สําหรับผลการวิเคราะห์สถิติ
พรรณนาของตั วแปรของการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
ระดั บคะแนนความคิดเห็นเกียวกั บเรืองการจั ดการความสุขแบบ เป็น อยู่ คือ โดยรวม ค่าเฉลีย
อยูท่ ี (5.74) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานที (0.970) ค่าตํ าสุดอยู่ท ี (2.25) และค่าสูงสุด (7.80) ส่วน
องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ “เป็น” การเป็นตั วตนทีแท้จริง เป็นสุขทางใจโดยต้อง เป็นคนทีเต็ม
ศักยภาพและเป็นคนทีครอบครัว สังคม ชุมชนพอใจมีระดับค่าเฉลียอยูท่ ี (5.52) ส่วนเบียงเบน
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มาตรฐานที (1.033) ค่าตํ าสุด อยู่ท ี (2.67) และค่าสูงสุด (8.00) ด้าน “อยู”่ การอยู่ดี กินดี มี
Passion อยู่ในสภาพแวดล้อมทีเอือต่อ การทํางาน ในองค์การทีดี มีผู้นําและเพื อนร่วมงานดี
และอยู่ใ นตําแหน่ ง อาชีพทีเหมาะสมและเป็ น ทียอมรับ มีค่าเฉลียที (5.88) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐานที (1.033) ค่าตํ าสุดอยู่ท ี (1.80) และค่าสูงสุด (8.00) และ “คือ” คือผลงานขององค์กร
ความหวั งขององค์กรและ ภาพลั กษณ์ขององค์กรมีค่าเฉลียที (5.73) ส่วนเบียงเบนมาตรฐานที
(1.172) ค่าตํ าสุดอยู่ท ี (1.71) และค่าสูงสุด (8.00)

4.3 ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระดั บ
ภาวะผูน้ ําแบบพั ฒนา
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระดับภาวะผู้นํ าแบบ
พั ฒนา เมือทดสอบระดั บความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นําแบบพั ฒนาและความสุขในการทํางาน
ทีมีระดั บภาวะผู้นําแบบพั ฒนาต่างกั นสามกลุ่ม คือ กลุ่มห ัวหน้าทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาระดับ
น้อย(กลุ่มคะแนนตํ ากว่า Percentileที 33) กลุ่มหั วหน้าทีมีภาวะผู้นําแบบพั ฒนาระดั บปานกลาง
(กลุ่มคะแนน Percentile ที 34-65) และกลุ่มหัวหน้าทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาระดับมาก (กลุ่ม
คะแนนสูงกว่า Percentileที 66) โดยใช้ One-Way ANOVA พบว่า ผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบ
พั ฒนาในระดั บต่างกั นมีความสุขในการทํางานแตกต่างกันอย่างเชื อถือได้ทางสถิติ (F=14.536,
p<.05) (ดังตารางที 4.3) นอกจากนี พบว่า ผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาระดับมากและปาน
กลางมีความสุขในการทํางานมากกว่าผู้นํ าทีมีภาวะผู้นํ าแบบพัฒนาระดับน้ อย (59.822 >
56.129, 54.072, p<.05, โดยการเปรียบเทียบความต่างของค่าเฉลียดังตารางที 4.3.1) ผลทีพบ
นีจึงสนับสนุนสมมติฐานที1 ทีว่า ผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบพั ฒนาอยู่ในระดั บมากมีความสุขในการ
ทํางานมากกว่าผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบพั ฒนาอยู่ในระดับน้อย โดยพบความแตกต่างชัดเจนใน
ด้านนํ าใจดี (F=6.404, p<.05) ด้านจิตวิญญาณดี (F=4.144, p<.05) ด้านสังคมดี (F= 5.093,
p<.05) ด้านใฝ่ รู้ด(F=4.180,
ี
p<.05) และด้านการงานดี (F=19.959, p<.05) ส่วนด้านอื นๆ ไม่พบ
ความแตกต่างทีชั ดเจน (ดั งตารางที 4.3)

69
ตารางที 4.3 ตารางผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่างลั กษณะภาวะผู้นําแบบพั ฒนากั บ
ความสุขในการทํางาน
ความสุขในการทํางาน

ภาวะผู ้นํา
แบบพั ฒนา

N

1. สุขภาพดี (Happy Body)

มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย

246
156
13
246
156
13
246
156
13
246
156
13
246
156
13
246
156
13
246
156
13
246
156
13
246
156
13
246
156
13

2.ผ่อนคลายดี (Happy Relax)

3.นํ าใจดี (Happy Heart)

4.จิตวิ ญญาณดี (Happy Soul)

5.ครอบครั วดี (Happy Family)

6.สั งคมดี (Happy Society)

7.ใฝ่ รู้ ด(ี Happy Brain)

8.สุขภาพเงิ นดี (Happy
Money)
9.การงานดี (Happy Work-life)

ผลรวมความสุขในการทํางาน
(All Item in Happiness)

หมายเหตุ: * มีนัยสําคั ญทางสถิติท.05
ี

57.60
55.48
58.85
47.48
45.29
41.15
69.16
65.99
61.97
68.39
65.16
72.69
49.56
50.16
49.36
53.88
51.52
44.87
59.45
55.98
50.64
56.22
53.64
52.88
61.67
54.76
51.52
59.82
56.13
54.07

S.D

F

p

15.543
15.941
16.602
12.871
13.115
13.716
10.705
9.752
14.404
13.491
11.838
14.806
18.368
16.946
21.370
12.072
10.141
15.971
15.817
13.075
16.826
17.995
16.890
18.857
11.105
11.350
18.668
7.562
6.515
9.994

0.977

0.377

2.477

0.085

6.404*

0.002

4.144*

0.017

0.057

0.944

5.093*

0.007

4.180*

0.016

1.134

0.323

19.959*

0.000

14.536*

0.000
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ตารางที 4.4 ผลการเปรียบเทียบความต่างของค่าเฉลียความสุขในการทํางานตามระดั บ
ภาวะผู้นําแบบพั ฒนา
ความสุขในการทํางาน
โดยรวม(S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)
นํ าใจดี (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)
จิตวิ ญญาณดี (L)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)
สั งคมดี (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)
ใฝ่ รู้ ด(L)
ี
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)
การงานดี (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)

ค่าเฉลีย
1

ภาวะผู ้นําแบบพั ฒนา
2

3

54.07
56.13
59.82

2.057
5.756*

3.694*

-

61.97
65.99
69.16

4.023
7.196*

3.172*

-

72.69
65.16
68.39

7.532*
4.298

3.234*

-

44.87
51.52
53.88

6.650
9.002*

2.353

-

50.64
55.98
59.45

5.343
8.812*

3.469*

-

51.52
54.76
61.67

3.251
10.155*

6.914*

-

หมายเหตุ: *มีนัยสําคั ญทางสถิติท.05
ี
(S) Scheffe, (L) LSD
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4.4 ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนของการจั ดการความสุขแบบ
เป็ น-อยู-่ คือ ตามระดั บภาวะผู้นําแบบพั ฒนา
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ ตามระดับ
ภาวะผู้นําแบบพัฒนา เมื อทดสอบระดับความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นําแบบพัฒนา และการ
จัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ ทีมีร ะดับภาวะผู้นํ าแบบพัฒนาต่างกันสามกลุ่มโดยใช้OneWay ANOVA พบว่า หัวหน้าทีมีระดับภาวะผู้นําแบบพัฒนาต่างกันมีการจัดการความสุขแบบ
เป็ น -อยู-่ คือ แตกต่างกัน อย่างเชื อถือได้ท างสถิติ (F=43.985, p<.05) (ดัง ตารางที 4.5)
นอกจากนี พบว่า ผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาระดับมากและปานกลางมีการจัดการความสุข
แบบเป็น-อยู-่ คือ มากกว่าผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบพัฒนาระดับน้อย (187.64 >166.16, 136.38
โดยการเปรียบเทียบจากตารางความต่างของค่าเฉลียแบบเชฟเฟ่ Scheffe, ดังตารางที 4.6) ซึง
สนับสนุนสมมติฐานที 2 ทีว่า ผูน้ ําทีมีภาวะผู้นําแบบพั ฒนาระดั บมากมีการจั ดการความสุขแบบ
เป็น-อยู-่ คือ มากกว่าผู้นําทีมีภาวะผู้นําแบบพั ฒนาอยู่ในระดั บน้อยเมือแยกวิ เคราะห์การจัดการ
ความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ 3 ด้าน พบว่า การจัดการความสุขแบบ เป็น (F= 35.175, p < .05) ด้าน
การจั ดการความสุขแบบ อยู่ พบว่า มีความแตกต่างอย่างเชือถือได้ทางสถิต(F=34.439,
ิ
p<.05)
และการจั ดการความสุขแบบ คือ มีความแตกต่างอย่างเชื อถือได้ทางสถิติ (F= 38.189, p<.05)
(ดั งตารางที 4.5)
ตารางที 4.5 ตารางผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่างลั กษณะภาวะผู้นําแบบพั ฒนากั บการ
จั ดการความสุขแบบ เป็น-อยู-่ คือ
ความสุขในการทํางาน

1 เป็น
2 อยู่
3 คื อ
4 ผลรวมของการจั ดการ
ความสุขแบบเป็น-อยู่-คื อ
(All total Happy
Management)

ภาวะผู ้นํา
แบบพั ฒนา

N

X

S.D.

F

p

มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย

246
156
13
246
156
13
246
156
13
246
156
13

52.44
46.01
39.92
92.60
83.40
66.85
42.60
37.11
29.62
187.64
166.16
136.38

8.652
8.128
12.867
13.515
15.363
18.133
7.239
7.787
10.413
26.140
28.128
39.494

35.175*

0.000

34.439*

0.000

38.189*

0.000

43.985*

0.000

หมายเหตุ: * มีนัยสําคั ญทางสถิติท.05
ี
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ตารางที 4.6 ผลการเปรียบเทียบความต่างของค่าเฉลียของการจั ดการความสุขแบบ
เป็น-อยู-่ คือ ตามระดั บภาวะผู้นําแบบพั ฒนา
การจั ดการความสุข
แบบเป็ น-อยู-่ คือ
โดยรวม (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)
เป็น (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)
อยู่ (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)
คื อ (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)

ค่าเฉลีย
1

ภาวะผู ้นําแบบพั ฒนา
2

3

136.38
166.16
187.64

30.135*
51.253*

21.118*

-

39.92
46.01
52.44

6.083
12.520*

6.437*

-

66.85
83.40
92.60

16.558*
25.747*

9.190*

-

29.62
37.11
42.60

7.494*
12.986*

5.493*

-

หมายเหตุ: * มีนัยสําคั ญทางสถิติท.05
ี
(S) Scheffe, (L) LSD

4.5 ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระดั บ
การจั ดการความสุขแบบ เป็ น-อยู-่ คือ
ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนของความสุขในการทํางานตามระดับการจัดการความสุข
แบบเป็น-อยู-่ คือ เมือทดสอบระดั บความแตกต่างระหว่างการจัดการความสุขแบบ เป็น-อยู-่ คือ
และความสุขในการทํางานทีมีระดั บการจั ดการความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ สามกลุ่ม โดยใช้ OneWay ANOVA พบว่า พนักงานทีมีระดั บการจั ดการความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ โดยรวมต่างกัน มี
ความสุขในการทํางานแตกต่างกั นอย่างเชือถือได้ทางสถิต(F=63.449,
ิ
p<.05) (ดั งตารางที 4.7)
นอกจากนี พบว่า พนักงานทีมีการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ ระดับมากและปานกลางมี
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ความสุขในการทํางานมากกว่าพนักงานทีมีการจัดการความสุขแบบ เป็น-อยู-่ คือ ระดับน้อย
(62.00 > 55.98, 49.66 โดยการเปรียบเทียบจากตารางความต่างของค่าเฉลียแบบเชฟเฟ่
Scheffe ดัง ตารางที 4.8) ซึงพบว่า สนับสนุ นสมมติฐ านที 3 ทีว่า พนักงานทีมีการจัดการ
ความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ ระดับมากมีความสุขในการทํางานมากกว่าพนักงานทีมีการจัดการ
ความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ ระดั บน้อย เมื อแบ่งแยกความสุขในการทํางานออกแต่ละด้าน พบว่า
พนักงานทีมีการจั ดการความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ มีความสุขในการทํางานทีแตกต่างกันในด้าน
สุขภาพดี (F=4.787, p<.05) ด้านผ่อนคลายดี (F=20.665, p<.05) ด้านนํ าใจดี (F=12.338,
p<.05) ด้านจิตวิญญาณดี (F= 5.490,p<.05) ด้านครอบครัวดี (F=4.223, p<.05) ด้านสังคมดี
(F=20.240, p<.05) และการงานดี (F= 87.745, p<.05) (ดั งตารางที 4.7)
ตารางที 4.7 ตารางผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่างการจั ดการความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ
กั บความสุขในการทํางาน
ความสุขในการทํางาน

1. สุขภาพดี (Happy Body)

2.ผ่อนคลายดี (Happy Relax)

3.นํ าใจดี (Happy Heart)

4.จิตวิ ญญาณดี (Happy Soul)

5.ครอบครั วดี (Happy Family)

6.สั งคมดี (Happy Society)

7.ใฝ่ รู้ ด(ี Happy Brain)

การจั ดการความสุข
แบบเป็ น-อยู-่ คือ

N

X

S.D.

F

p

มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย

183
207
25
183
207
25
183
207
25
183
207
25
183
207
25
183
207
25
183
207
25

59.51
54.73
54.80
49.89
44.90
34.20
70.46
65.94
62.78
69.48
65.99
62.40
52.60
47.75
46.00
56.22
50.66
44.00
59.65
56.72
54.33

14.937
16.042
16.360
13.113
11.342
15.987
10.004
10.515
11.339
11.750
13.719
13.853
16.795
18.405
19.264
11.126
11.131
11.160
14.779
15.055
15.047

4.787*

0.009

20.655*

0.000

12.338*

0.000

5.490*

0.004

4.223*

0.015

20.240*

0.000

2.618

0.074
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ตารางที 4.7 (ต่อ)
ความสุขในการทํางาน

การจั ดการความสุข
แบบเป็ น-อยู-่ คือ

N

X

8.สุขภาพเงิ นดี (Happy Money)

มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
น้อย

183
207
25
183
207
25
183
207
25

56.05
55.31
47.25
65.56
54.56
43.67
62.00
55.98
49.66

9.การงานดี (Happy Work-life)
ผลรวมความสุขในการทํางาน
(All Item in Happiness)

S.D.

F

p

16.831 2.782
18.020
18.670
9.653 87.785*
10.123
12.491
6.461 63.449*
6.716
6.461

0.063
0.000
0.000

หมายเหตุ: * มีนัยสําคั ญทางสถิติท.05
ี
ตารางที 4.8 ผลการเปรียบเทียบค่าความต่างของค่าเฉลียของความสุขในการทํางานตาม
ระดั บการจั ดการความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ
ความสุขในการ
ทํางาน
โดยรวม (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)
สุขภาพดี (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)
ผ่อนคลายดี (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)
นํ าใจดี (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)

ค่าเฉลีย

การจั ดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ
1
2
3

49.66
55.98
62.00

6.323*
12.348*

6.025*

-

54.80
54.73
59.51

.0656
4.708*

4.774*

-

34.20
44.90
49.89

10.703*
15.691*

4.987*

-

62.78
65.94
70.46

3.164
7.683*

4.519*

-
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ตารางที 4.8 (ต่อ)
ความสุขในการ
ทํางาน
จิตวิ ญญาณดี (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)
ครอบครั วดี (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)
สั งคมดี (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)
การงานดี (S)
น้อย (1)
ปานกลาง (2)
มาก(3)

ค่าเฉลีย

การจั ดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ
1
2
3

62.40
65.99
69.48

3.590
7.081*

3.491*

-

46.00
47.75
52.60

1.746
6.596

4.850*

-

44.00
50.66
56.22

6.660*
12.215*

5.555*

-

43.67
54.56
65.56

10.897*
21.897*

10.999*

-

หมายเหตุ: * มีนัยสําคั ญทางสถิติท.05
ี
(S) Scheffe, (L) LSD

4.6 ผลการวิ เคราะห์อํานาจในการทํานายภาวะผู้นําแบบพั ฒนาและการจั ดการ
ความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ ต่อความสุขในการทํางาน
ผลการวิเคราะห์อํานาจในการทํานาย ตามสมมติฐานที 4 ทีว่า ภาวะผู้นําแบบพัฒนา
การจั ดการความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ สามารถทํานายความสุขในการทํางานได้ เมื อนําตัวแปร
ภาวะผู้นําแบบพั ฒนาและการจั ดการความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ มาวิเคราะห์ในการหาค่าอํานาจ
การทํานายโดยใช้ว ิธีสถิติความถดถอยพหุคูณ ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรทั งหมดร่วมกัน
ทํานายได้ 32.2% อย่างไรก็ตาม เมื อทําการวิเคราะห์แยกแบบ Stepwise พบว่า ตัวแปรที
สามารถทํานายความสุขในการทํางาน คือ การจัดการความสุขแบบ “อยู”่ ซึงมีอํานาจในการ
ทํานายมากทีสุด คือ 30.2% (F=178.925, p< .05) รองลงมา ภาวะผู้นําแบบพัฒนาด้านการที
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ผู้นําประพฤติตนเป็นแบบอย่าง คือ 1.3% (F=94.720, p<.05) และการจัดการความสุขแบบ
“คือ” ทํานายได้ 0.7% (F=64.920, p<.05) (ดั งตารางที 4.9)
ตารางที 4.9 ผลการวิ เคราะห์อํานาจในการทํานายภาวะผู้นําแบบพัฒนาและการจั ดการ
ความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ ต่อความสุขในการทํางาน
ตั วพยากรณ์
การจั ดการความสุขแบบ “อยู่”
ภาวะผู้ นําแบบพั ฒนาด้านการทีผู้ นํา
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
การจั ดการความสุขแบบ “คื อ”
Constant

R2 (%ทํานาย)
30.2%
1.3%
0.7%

B
0.195
0.142

Beta
0.403
0.108

t
6.092
2.412

p
0.000
0.016

0.121
31.787

0.132

1.990
15.523

0.047
0.000

หมายเหตุ: R2 = 32.2%, F= 190.523 p<.05
สําหรั บการวิเคราะห์ความสุขในการทํางาน ทํานายแยกออกตามตัวแปร พบว่า ภาวะ
ผู้นําแบบพั ฒนา สามารถวิ เคราะห์อํานาจทํานายความสุขในการทํางานได้11.6% เมื อวิเคราะห์
แบบ Stepwise พบว่า ตั วแปรเรื องภาวะผู้นําแบบพัฒนาทีสามารถทํานายความสุขในการทํางาน
ได้มากทีสุด คือ ด้านการมอบหมายงานทีท้าทายให้ก ับพนักงาน ซึงมีค่าอํานาจในการทํานาย
10.4% (F=48.136, p<.05) รองลงมาคือ การทีผู้นําประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เพิมค่าอํานาจ
ทํานายอีก 1.2% โดยค่าทํานายทั งหมดรวมเป็น11.6% (F=53.506, p<.05) (ดั งตารางที 4.10)
ตารางที 4.10 ผลการวิ เคราะห์อํานาจในการทํานายภาวะผู้นําแบบพั ฒนาต่อความสุขในการ
ทํางาน
ตั วพยากรณ์
R2 (%ทํานาย) B
การมอบหมายงานทีท้าทายให้ก ั บพนักงาน
10.4%
0.263
ภาวะผู้ นําแบบพั ฒนาด้านการทีผู้ นํา
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง

1.2%

Constant

หมายเหตุ: R2 = 11.6%, F= 53.506, p<.05

0.232

44.214

Beta
0.183

t
2.392

p
0.017

0.177

2.317

0.021

22.638

0.000
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การวิ เคราะห์ความสุขในการทํางาน ทํานายแยกออกตามตัวแปรตัวต่อไป พบว่า การ
จัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ สามารถวิเคราะห์อํานาจทํานายความสุขในการทํางานได้
31.2% เมือวิ เคราะห์แบบ Stepwise พบว่า ตั วแปรเรื องการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ ที
สามารถทํานายความสุขในการทํางานได้มากทีสุด คือ การจัดการความสุขแบบ “อยู”่ 30.2%
(F=178.925, p<.05) รองลงมาคือ การจั ดการความสุขแบบ “คือ” เพิมค่าอํานาจทํานายอีก1.0%
โดยค่าทํานายทั งหมดรวมเป็น31.2% (F=184.695, p<.05) (ดั งตารางที 4.11)
ตารางที 4.11 ผลการวิ เคราะห์อํานาจในการทํานายการจั ดการความสุขแบบเป็น-อยู-่ คือ
ต่อความสุขในการทํางาน
ตั วพยากรณ์
การจั ดการความสุขแบบ “อยู่”

R2 (%ทํานาย) B
30.2%
0.206

การจั ดการความสุขแบบ “คื อ”
Constant

1.0%

0.145
34.247

Beta
0.426

t
6.460

p
0.000

0.158

2.402

0.017

19.173

0.000

หมายเหตุ: R2 = 31.2%, F= 184.695, p

4.7 ผลการทดสอบอืนๆ นอกเหนื อสมมติ ฐาน
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยรวม พบว่า เพศ (t = 1.266, p>.05) อายุ (t = 0.709,
p>.05) การศึกษา (t = 0.526, p>.05) คือ ไม่พบความแตกต่างในเรื องของความสุขในการทํางาน
อย่างเชือถือได้ทางสถิติ สําหรับป ั จจัยด้านตําแหน่ งในป ั จจุบ ัน(t = 6.754, p<.05) ประสบการณ์
ทํางาน (t = 3.838, p<.05) และรายได้ (t = 4.056, p<.05) พบความแตกต่างอย่างเชื อถือได้
ทางสถิติ (ดั งตารางที 4.12)
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ตารางที 4.12 ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกั บความสุขในการทํางาน
ความสุขในการทํางาน
t
1.266
0.709
0.526
6.754*
3.838*
4.056*

ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
ตําแหน่งงานในป ั จจุบ ั น
ประสบการณ์ทํางาน
รายได้

p
0.206
0.547
0.591
0.001
0.010
0.001

4.7.1 ผลการวิ เคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีเพศแตกต่างกั น
ผลการวิ เคราะห์ พบว่า พนักงานชายและหญิงทีมีความสุขในการทํางานไม่แตกต่างกัน
อย่างเชือถือได้ทางสถิติ(t=1.266, p>.05) และเมื อแยกวิเคราะห์เป็นด้าน พบว่า พนักงานชาย
และหญิงมีความสุขในการทํางานด้านสุขภาพดี (t= 6.420, p<.05) จิตวิญญาณดี (t= 2.095,
p<.05) แตกต่างกัน อย่า งมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ส่วนด้านอื นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคั ญทางสถิติ(ดั งตารางที 4.13)
ตารางที 4.13 ผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างของความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีเพศ
ต่างกั น
ความสุขในการทํางาน

เพศ

N

1. สุขภาพดี (Happy Body)

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

172
243
172
243
172
243
172
243
172
243
172
243
172
243

2.ผ่อนคลายดี (Happy Relax)
3.นํ าใจดี (Happy Heart)
4.จิตวิ ญญาณดี (Happy Soul)
5.ครอบครั วดี (Happy Family)
6.สั งคมดี (Happy Society)
7.ใฝ่ รู้ ด(ี Happy Brain)

X
51.05
60.95
46.19
46.65
67.60
67.84
65.73
68.44
48.21
50.89
52.30
53.00
59.98
56.38

S.D.

t

p

16.64
13.66
13.27
12.89
10.99
10.37
13.50
12.60
17.14
18.38
12.40
11.08
15.94
14.13

6.420*

0.000

0.349

0.727

0.227

0.820

2.095*

0.037

1.507

0.133

0.600

0.549

-2.425*

0.016
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ตารางที 4.13 (ต่อ)
ความสุขในการทํางาน

เพศ

N

8.สุขภาพเงิ นดี (Happy
Money)
9.การงานดี (Happy Work-life)

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

172
243
172
243
172
243

ผลรวมความสุขในการทํางาน
(All Item in Happiness)

X
55.01
55.25
59.46
58.26
57.70
58.65

S.D.

t

p

17.97
17.41
12.85
11.37
7.90
7.21

0.132

0.895

-1.005

0.315

1.266

0.206

หมายเหตุ: * มีนัยสําคั ญทางสถิติท ีระดั บ.05
4.7.2 ผลการวิ เคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีอายุแตกต่างกั น
ผลการวิเ คราะห์ พบว่า พนักงานที มีร ะดับอายุทแตกต่
ี
างมีความสุข ในการทํางาน
แตกต่างกันอย่างเชื อถือได้ทางสถิติ (t=1.266, p<.05) โดยแยกเป็นด้านทีพบความแตกต่าง
ได้แก่ ด้านสุขภาพดี (t=4.654, p<.05) ด้านครอบครัวดี (t=6.060, p<.05) ด้านใฝ่ รู้ดี (t=3.059,
p<.05) และด้านการงานดี (t=8.845, p<.05) ส่วนในด้านอื นๆไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคั ญทางสถิติ(ดั งตารางที 4.14)
ตารางที 4.14 ผลการวิ เคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีอายุแตกต่างกั น
ความสุขในการทํางาน

1. สุขภาพดี (Happy Body)

2.ผ่อนคลายดี (Happy Relax)

3.นํ าใจดี (Happy Heart)

อายุ

N

X

S.D.

F

p

21-30 ปี
31-40ปี
41-50ปี
50 ปีข ึ นไป
21-30 ปี
31-40ปี
41-50ปี
50 ปีข ึ นไป
21-30 ปี
31-40ปี
41-50ปี
50 ปีข ึ นไป

209
153
44
9
209
153
44
9
209
153
44
9

56.56
55.13
61.02
72.22
46.12
45.88
48.07
56.11
67.94
66.98
69.19
69.14

15.35
15.75
16.52
8.33
12.59
12.90
14.68
14.95
10.58
10.51
10.63
14.12

4.654*

0.003

2.029

0.109

0.614

0.606
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ตารางที 4.14 (ต่อ)
ความสุขในการทํางาน

4.จิตวิ ญญาณดี (Happy Soul)

5.ครอบครั วดี (Happy Family)

6.สั งคมดี (Happy Society)

7.ใฝ่ รู้ ด(ี Happy Brain)

8.สุขภาพเงิ นดี (Happy
Money)

9.การงานดี (Happy Work-life)

ผลรวมความสุขในการทํางาน
(All Item in Happiness)

อายุ

N

X

S.D.

F

p

21-30 ปี
31-40ปี
41-50ปี
50 ปีข ึ นไป
21-30 ปี
31-40ปี
41-50ปี
50 ปีข ึ นไป
21-30 ปี
31-40ปี
41-50ปี
50 ปีข ึ นไป
21-30 ปี
31-40ปี
41-50ปี
50 ปีข ึ นไป
21-30 ปี
31-40ปี
41-50ปี
50 ปีข ึ นไป
21-30 ปี
31-40ปี
41-50ปี
50 ปีข ึ นไป
21-30 ปี
31-40ปี
41-50ปี
50 ปีข ึ นไป

209
153
44
9
209
153
44
9
209
153
44
9
209
153
44
9
209
153
44
9
209
153
44
9
209
153
44
9

65.96
67.88
71.25
70.00
46.97
51.03
55.49
65.74
52.33
52.56
54.17
56.94
59.97
55.50
57.20
52.78
56.34
54.66
51.85
52.08
55.94
61.00
62.95
65.55
57.35
58.47
60.71
63.69

12.81
13.21
11.57
18.54
17.66
17.00
18.76
19.74
11.64
11.23
13.08
11.60
15.32
14.88
13.16
11.79
17.50
17.06
19.47
20.49
12.38
10.33
11.74
15.81
7.65
6.69
8.01
10.42

2.337

0.073

6.060*

0.000

0.709

0.547

3.059*

0.028

0.964

0.410

8.845*

0.000

4.302*

0.005

หมายเหตุ: * มีนัยสําคั ญทางสถิติท.05
ี
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4.7.3 ผลการวิ เคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีระดั บการศึกษา
แตกต่างกั น
ผลการวิ เคราะห์ พบว่า พนักงานทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันโดยรวมมีความสุขใน
การทํางานไม่แตกต่างกั นอย่างมีความเชือถือได้ทางสถิต(t=0.526,
ิ
p<.05) นอกจากนี เมื อแยก
ออกเป็นด้านพบว่า ด้านครอบครั ว (t=4.612, p<.05) ด้านใฝ่ รู้ด(t=20.294,
ี
p<.05) ด้านสุขภาพ
เงินดี (t=4.951, p<.05) และการงานดี (t=6.913, p<.05) ส่วนในด้านอื นๆไม่พบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคั ญทางสถิต(ดั
ิ งตารางที 4.15)
ตารางที 4.15 ผลการวิ เคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีระดั บการศึกษา
แตกต่างกั น
ความสุขในการทํางาน

ระดั บการศึกษา

N

X

S.D.

F

p

1.สุขภาพดี (Happy Body)

ตํ ากว่าปริ ญญาตรี
179
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า 204
ปริ ญญาโท
32

58.13
55.49
58.28

16.31
15.67
11.95

1.490

0.226

2.ผ่อนคลายดี (Happy Relax)

ตํ ากว่าปริ ญญาตรี
179
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า 204
ปริ ญญาโท
32

45.95
47.40
43.28

13.48
12.44
13.95

1.626

0.198

3.นํ าใจดี (Happy Heart)

ตํ ากว่าปริ ญญาตรี
179
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า 204
ปริ ญญาโท
32

67.40
67.91
68.66

11.05
9.86
12.94

0.239

0.788

4.จิตวิ ญญาณดี (Happy Soul)

ตํ ากว่าปริ ญญาตรี
179
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า 204
ปริ ญญาโท
32

67.82
66.59
69.06

13.23
12.57
14.89

0.735

0.480

5.ครอบครั วดี (Happy Family)

ตํ ากว่าปริ ญญาตรี
179
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า 204
ปริ ญญาโท
32

52.51
47.10
51.56

17.38
17.76
19.68

4.612*

0.010

6.สั งคมดี (Happy Society)

ตํ ากว่าปริ ญญาตรี
179
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า 204
ปริ ญญาโท
32

52.84
52.26
54.82

12.14
11.17
11.74

0.686

0.504

82
ตารางที 4.15 (ต่อ)
ความสุขในการทํางาน

ระดั บการศึกษา

N

X

S.D.

F

p

7.ใฝ่ รู้ ด(ี Happy Brain)

ตํ ากว่าปริ ญญาตรี
179
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า 204
ปริ ญญาโท
32

53.35
60.17
68.49

13.73
14.90
15.00

20.294

0.000

8.สุขภาพเงิ นดี (Happy
Money)

ตํ ากว่าปริ ญญาตรี
179
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า 204
ปริ ญญาโท
32

52.06
57.41
58.01

17.63
17.50
16.13

4.651*

0.008

9.การงานดี (Happy Work-life)

ตํ ากว่าปริ ญญาตรี
179
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า 204
ปริ ญญาโท
32

61.13
57.29
54.84

11.23
12.19
12.75

6.913*

0.001

ผลรวมความสุขในการทํางาน
(All Item in Happiness)

ตํ ากว่าปริ ญญาตรี
179
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า 204
ปริ ญญาโท
32

58.65
57.87
58.45

7.52
7.53
7.38

0.526

0.591

หมายเหตุ: * มีนัยสําคั ญทางสถิติท.05
ี
4.7.4 ผลการวิ เคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีระดั บตําแหน่ งงาน
ในปัจจุบ ั นแตกต่างกัน
ผลวิ เคราะห์ พบว่า พนักงานทีมีระดับตําแหน่ งงานในป ั จจุบ ันต่างกันมีความสุ
ขในการ
ทํางานแตกต่างกันอย่างเชื อถือได้ทางสถิติ (t= 6.754, p<.05) เมื อแยกออกเป็นด้าน พบว่า
ด้านนํ าใจดี (t= 5.627, p<.05) ด้านสุขภาพเงิน ดี (t= 5.740, p<.05) และด้านการงานดี
(t=10.164, p<.05) ตําแหน่ ง งานต่างกัน มีความสุขในการทํางานด้านดัง กล่าวต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคั ญทางสถิติ สําหรั บด้านอืนๆไม่ปรากฏ (ดั งตารางที 4.16)
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ตารางที 4.16 ผลการวิ เคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมี ระดั บตําแหน่งงานใน
ป ั จจุบ ั นแตกต่างกั น
ความสุขในการทํางาน

1. สุขภาพดี
(Happy Body)
2.ผ่อนคลายดี
(Happy Relax)
3.นํ าใจดี
(Happy Heart)
4.จิตวิ ญญาณดี
(Happy Soul)
5.ครอบครั วดี
(Happy Family)
6.สั งคมดี
(Happy Society)
7.ใฝ่ รู้ ดี
(Happy Brain)
8.สุขภาพเงิ นดี
(Happy Money)
9.การงานดี
(Happy Work-life)
ผลรวมความสุขใน
การทํางาน (All Item
in Happiness)

ระดั บตําแหน่ งงาน

N

X

S.D.

F

p

ระดั บพนักงาน –พนักงานอาวุโส
ระดั บหั วหน้างาน-ผู้ ช่วยผู้ จ ั ดการ
ระดั บผู้ จ ั ดการขึ นไป
ระดั บพนักงาน –พนักงานอาวุโส
ระดั บหั วหน้างาน-ผู้ ช่วยผู้ จ ั ดการ
ระดั บผู้ จ ั ดการขึ นไป
ระดั บพนักงาน –พนักงานอาวุโส
ระดั บหั วหน้างาน-ผู้ ช่วยผู้ จ ั ดการ
ระดั บผู้ จ ั ดการขึ นไป
ระดั บพนักงาน –พนักงานอาวุโส
ระดั บหั วหน้างาน-ผู้ ช่วยผู้ จ ั ดการ
ระดั บผู้ จ ั ดการขึ นไป
ระดั บพนักงาน –พนักงานอาวุโส
ระดั บหั วหน้างาน-ผู้ ช่วยผู้ จ ั ดการ
ระดั บผู้ จ ั ดการขึ นไป
ระดั บพนักงาน –พนักงานอาวุโส
ระดั บหั วหน้างาน-ผู้ ช่วยผู้ จ ั ดการ
ระดั บผู้ จ ั ดการขึ นไป
ระดั บพนักงาน –พนักงานอาวุโส
ระดั บหั วหน้างาน-ผู้ ช่วยผู้ จ ั ดการ
ระดั บผู้ จ ั ดการขึ นไป
ระดั บพนักงาน –พนักงานอาวุโส
ระดั บหั วหน้างาน-ผู้ ช่วยผู้ จ ั ดการ
ระดั บผู้ จ ั ดการขึ นไป
ระดั บพนักงาน –พนักงานอาวุโส
ระดั บหัวหน้างาน-ผู้ ช่วยผู้ จ ั ดการ
ระดั บผู้ จ ั ดการขึ นไป
ระดั บพนักงาน –พนักงานอาวุโส
ระดั บหั วหน้างาน-ผู้ ช่วยผู้ จ ั ดการ
ระดั บผู้ จ ั ดการขึ นไป

292
106
17
292
106
17
292
106
17
292
106
17
292
106
17
292
106
17
292
106
17
292
106
17
292
106
17
292
106
17

57.89
54.01
56.84
45.89
47.55
49.41
66.88
69.00
74.84
66.95
67.78
70.59
49.00
52.04
49.78
51.94
54.24
56.37
58.08
56.84
60.78
53.47
58.20
65.07
57.07
62.88
61.96
57.43
59.92
60.06

15.98
14.71
16.08
13.32
12.14
13.33
10.86
9.75
8.65
12.95
12.93
15.19
17.94
17.01
22.22
11.73
10.27
16.35
14.43
15.63
20.15
18.29
14.97
16.10
11.86
11.42
11.70
7.60
6.60
8.75

2.394

0.093

1.084

0.339

5.627*

0.004

0.717

0.489

1.140

0.321

2.409

0.091

0.598

0.550

5.740*

0.003

10.164* 0.000

6.754*

0.001
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4.7.5 ผลการวิ เคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีประสบการณ์
ทํางานแตกต่างกั น
ผลการวิ เคราะห์ พบว่า พนักงานทีมีระดับหรือจํานวนปีของประสบการณ์แตกต่างกัน
มีความสุขในการทํางานไม่แตกต่างกันอย่างมีความเชื อถือได้ทางสถิติ (t=3.838, p>.05) เมื อ
แยกวิเคราะห์แต่ละด้าน พบว่า ด้านใฝ่ รู้ด(t=
ี 4.600, p<.05) และด้านการงานดี (t=14.413,
p<.05) มีความแตกต่างอย่างเชื อถือได้ท างสถิติ สําหรับด้านอื นๆไม่ปรากฏความแตกต่า ง
(ดั งตารางที 4.17)
ตารางที 4.17 ผลการวิ เคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีประสบการณ์ทํางาน
แตกต่างกั น
ความสุขในการทํางาน

ประสบการณ์
ทํางาน

N

X

1. สุขภาพดี (Happy Body)

น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
5-10 ปี
10 ปีข ึ นไป
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
5-10 ปี
10 ปีข ึ นไป
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
5-10 ปี
10 ปีข ึ นไป
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
5-10 ปี
10 ปีข ึ นไป
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
5-10 ปี
10 ปีข ึ นไป
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี

79
126
114
96
79
126
114
96
79
126
114
96
79
126
114
96
79
126
114
96
79
126

58.23
54.29
57.98
57.71
46.52
45.87
46.54
47.08
67.76
68.17
68.30
66.52
67.22
65.04
69.25
68.07
46.84
47.88
51.24
52.95
53.43
51.45

2.ผ่อนคลายดี (Happy Relax)

3.นํ าใจดี (Happy Heart)

4.จิตวิ ญญาณดี (Happy Soul)

5.ครอบครั วดี (Happy Family)

6.สั งคมดี (Happy Society)

S.D.

F

14.61 1.619
16.99
14.34
16.29 0.159
12.54
13.28
13.22
13.05
9.89 0.592
11.05
10.75
10.55
12.70 2.251
13.50
11.75
13.85
18.70
18.53 2.468
16.79
17.27
12.23
11.38 1.025

p
0.184

0.924

0.621

0.082

0.062

0.382
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ตารางที 4.17 (ต่อ)
ความสุขในการทํางาน

7.ใฝ่ รู้ ด(ี Happy Brain)

8.สุขภาพเงิ นดี (Happy Money)

9.การงานดี (Happy Work-life)

ผลรวมความสุขในการทํางาน
(All Item in Happiness)

ประสบการณ์
ทํางาน

N

X

5-10 ปี
10 ปีข ึ นไป
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
5-10 ปี
10 ปีข ึ นไป
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
5-10 ปี
10 ปีข ึ นไป
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
5-10 ปี
10 ปีข ึ นไป
น้อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
5-10 ปี
10 ปีข ึ นไป

114
96
79
126
114
96
79
126
114
96
79
126
114
96
79
126
114
96

52.49
54.04
60.23
60.12
57.53
53.39
55.93
55.65
54.50
54.62
54.83
55.19
61.76
63.12
57.41
56.78
59.44
59.48

S.D.

F

11.27
11.88
12.73
4.600*
17.11
14.71
13.11
18.77
17.24 0.167
17.41
17.61
11.48 14.413*
12.55
10.44
11.08 3.838*
6.66
8.35
6.86
7.40

p

0.004

0.919

0.000

0.010

หมายเหตุ: * มีนัยสําคั ญทางสถิติท.05
ี
4.7.6 ผลการวิ เคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมีระดั บรายได้
แตกต่างกั น
ผลการวิเคราะห์ พบว่า พนักงานทีมีระดับรายได้แตกต่างกันมีความสุขในการทํางาน
แตกต่างกั นอย่างเชือถือได้ทางสถิต(t=4.056,
ิ
p<.05) เมือแยกออกเป็นด้าน พบว่า ด้านสุขภาพ
การเงินดี (t= 5.405, p<.05) และด้านการงานดี (t=9.133, p<.05) ส่วนด้านอื นๆไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคั ญทางสถิต(ดั
ิ งตารางที 4.18)
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ตารางที 4.18 ผลการวิ เคราะห์ความสุขในการทํางานของพนักงานทีมี ระดั บรายได้แตกต่างกั น
ความสุขในการทํางาน

1. สุขภาพดี (Happy Body)

2.ผ่อนคลายดี (Happy Relax)

3.นํ าใจดี (Happy Heart)

4.จิตวิ ญญาณดี
(Happy Soul)

5.ครอบครั วดี
(Happy Family)

6.สั งคมดี (Happy Society)

รายได้เฉลียรวม
ต่อเดือน

N

X

น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,000 บาทขึ นไป
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,000 บาทขึ นไป
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,000 บาทขึ นไป
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,000 บาทขึ นไป
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,000 บาทขึ นไป
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท

16
180
123
59
26
11
16
180
123
59
26
11
16
180
123
59
26
11
16
180
123
59
26
11
16
180
123
59
26
11
16
180
123

68.13
56.11
55.98
57.80
56.73
57.27
44.69
45.75
46.30
51.92
50.00
46.46
67.01
67.58
68.59
67.09
65.49
70.96
69.69
67.50
67.07
67.54
65.38
66.82
51.04
49.03
48.04
51.55
54.17
59.85
53.39
52.22
52.09

S.D.

F

14.36 1.865
16.78
14.91
14.81
14.42
12.52
6.18 1.250
14.17
12.23
12.83
12.09
11.62
11.24 0.656
10.78
10.62
9.92
9.88
13.17
15.00 0.240
12.65
13.49
11.83
14.28
16.47
23.74 1.445
17.65
17.60
17.61
15.68
20.69
12.10 1.357
11.93
12.02

p
0.099

0.285

0.657

0.944

0.207

0.240
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ตารางที 4.18 (ต่อ)
ความสุขในการทํางาน

7.ใฝ่ รู้ ด(ี Happy Brain)

8.สุขภาพเงิ นดี (Happy
Money)

9.การงานดี (Happy Worklife)

ผลรวมความสุขในการทํางาน
(All Item in Happiness)

รายได้เฉลียรวม
ต่อเดือน

N

X

30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,000 บาทขึ นไป
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,000 บาทขึ นไป
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,000 บาทขึ นไป
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,000 บาทขึ นไป
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,000 บาทขึ นไป

59
26
11
16
180
123
59
26
11
16
180
123
59
26
11
16
180
123
59
26
11
16
180
123
59
26
11

53.11
54.17
60.99
53.13
57.31
57.38
58.90
63.46
60.61
46.48
51.70
56.20
60.28
63.46
65.34
53.65
54.98
61.32
62.66
65.10
63.46
57.07
56.71
58.87
59.88
61.23
62.70

หมายเหตุ: * มีนัยสําคั ญทางสถิติท.05
ี

S.D.

F

10.54
9.72
10.25
10.92
14.06
16.19 1.252
15.46
15.83
15.41
17.23
5.405*
18.19
17.72
13.42
15.18
15.40
10.31 9.133*
12.22
10.45
11.45
10.96
11.70
7.84
7.91
6.51
7.20
6.77
8.76

p

0.284

0.000

0.000

0.001

บทที่ 5
การสรุปและอภิปรายผล
การวิจยั เรื่อง ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนา การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ และความสุข
ในการทํางาน กรณีศกึ ษา: องค์การสร้างสุข ศึกษากลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นพนักงานองค์การทีเ่ ข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองค์กรนํ าร่อง รุ่นที่ 1 จาก
โครงการพัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ แก้วพิจติ ร
และคณะ, 2554: 19-23) ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จาํ นวนทัง้ สิน้ 415 คน โดยมีตวั
แปรตามคือ ความสุขในการทํางาน ตัวแปรอิสระ คือ ภาวะผู้นําแบบพัฒนาและการจัดการ
ความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องและการส่งผลถึงของ
ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาและการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ ที่มตี ่อความสุขในการทํางาน
บทนี้สรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นี้

5.1 การสรุปและอภิปรายผลตามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ในการวิจยั ครัง้ นี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานในองค์การ
เอกชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองค์กรนํา
ร่องรุน่ ที1่ จากโครงการพัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Home Model)
(จุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ, 2554: 19-23) ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จํานวน
ทัง้ สิน้ 415 คน สุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) โดยการสมัครใจของ
องค์การในการเข้าร่วมทําการศึกษา ในครัง้ นี้ได้กลุ่มตัวอย่าง 3 องค์การ จากทัง้ หมด 7 องค์การ
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างอายุระหว่าง 21-30 ปี มีวุฒกิ ารศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดับตําแหน่งงานในปจั จุบนั คือระดับพนักงาน-พนักงานอาวุโส
มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี และรายได้เฉลีย่ รวมต่อเดือนจากบริษทั 10,000-20,000 บาท ต่อ
เดือ น กล่ า วได้ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งในครัง้ นี้ มีค วามชัด เจนว่ า โดยภาพรวมกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่เ ป็ น
พนักงานใหม่และอายุไม่มากนัก
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5.2 การสรุปและอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังที่ได้กล่าวในบทที่ 4 นัน้ ปรากฏผล
สนับสนุ นสมมติฐานทุกสมมติฐานและสามารถทํานายผลตามทีม่ งุ่ หวัง (ดังแสดงในตารางที่ 5.1)
มีรายละเอียดทีจ่ ะอภิปรายต่อไป
ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานการวิ จยั

ผลการทดสอบ
สมมติ ฐาน

สมมติฐานที่ 1 ผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนาระดับมากมีความสุขใน
การทํางานมากกว่าผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนาระดับน้อย

สนับสนุ นสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 2 ผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนาระดับมากมีการจัดการ
ความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือมากกว่าผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนา
ระดับน้อย
สมมติฐานที่ 3 พนักงานทีม่ กี ารจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ
ระดับมากมีความสุขในการทํางานมากกว่าพนักงานทีม่ กี ารจัดการ
ความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือระดับน้อย

สนับสนุนสมมติฐาน

สมมติฐานที่ 4 ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาและการจัดการความสุขแบบ
เป็ น-อยู-่ คือ สามารถทํานายความสุขในการทํางานได้

สนับสนุ นสมมติฐาน

สนับสนุ นสมมติฐาน

5.2.1 การสรุปและอภิ ปรายผลตามสมมติ ฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 1 ระบุว่า “ผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนาระดับมากมีความสุขในการทํางาน
มากกว่าผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนาระดับน้อย” ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของภาวะผูน้ ํา
แบบพัฒนากับความสุขในการทํางาน พบผลการสนับสนุ นสมมติฐานที่ 1 คือ ผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ํ า
แบบพัฒนาระดับมากมีความสุขในการทํางานมากกว่าผูน้ ํ าทีม่ ภี าวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาระดับน้อย
เพราะเหตุน้ี ผลการศึกษาอธิบายได้ว่า ผูน้ ํ าที่มภี าวะผู้นําแบบพัฒนาสามารถส่งเสริมให้เกิด
ความสุขในการทํางานได้ ดังที่ ลดาวรรณ รวมเมฆ (2544 อ้างถึงใน เสาวรส ประเทืองชัยศรี,
2552: 4) กล่าวว่า ผูน้ ํ าทีด่ ตี อ้ งมีเทคนิคในการปฏิบตั งิ าน นํามาผนวกกับมีความรับผิดชอบ มี
การตัดสินใจ ซึ่งเป็ นการสร้างความผูกพัน ตลอดจนความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในตัวเอง รวมทัง้ เป็ น
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การให้โอกาสแก่พนักงาน ได้พฒ
ั นาความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ าร
งานเป็ นปจั จัยที่เสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน สร้างศักดิ ์ศรีในตนเองและวิชาชีพ
เกิดความสุขในการดํารงอยู่ในวิชาชีพได้ ซึ่งตรงกับลักษณะของผู้นําแบบพัฒนาทุกประการ
(Transformational Leadership) คือผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนา ต้องเป็ นผูน้ ํามีการประพฤติ
ตนเป็ นแบบอย่าง (Idealized Influence) สามารถสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation)
มุง่ ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริม่ (Intellectual Simulation) และสามารถจัดการมอบหมายงานที่
ท้าทายแก่พนักงานได้ (Individualized Consideration) (Bass and Avoilo,1994) นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องลักษณะผูน้ ําทีม่ ปี ระสิทธิภาพ 9 ลักษณะทีน่ ่ าสนใจ หรือ9Traits of Effective Leaders
(วิชยั อุตสาหจิต, 2552) ทีเ่ ป็ นรูปแบบลักษณะภาวะผูน้ ําทีต่ รงตามคุณลักษณะผูน้ ําแบบพัฒนา
คือผูน้ ํ าที่ดมี ปี ระสิทธิภาพนัน้ ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม (Integrity) รูจ้ กั การยืดหยุ่นการผ่อน
ปรน (Flexibility) สามารถเข้าผูอ้ ่นื ได้ (Sensitivity to Others) มีความเฉลียวฉลาด (Intelligence)
่
(Self Confidence) รูจ้ กั ทีจ่ ะจัดการควบคุมหรือ สังการอย่
่
าง
มันคง
่ (Stability) เชื่อมันในตนเอง
เหมาะสม (Dominance) มีความมุง่ มัน่ ความทุม่ เทและความเสียสละ (High Energy) ตลอดจนมี
ศูนย์รวมการควบคุมอยู่ภายในตัวเองหรือการมีแนวคิดว่าตัวเองลิขติ ชีวติ ตัวเองได้หรือการไม่
เชื่อโชคชะตา (Locus of Control) ซึง่ จากแนวคิดข้างต้นทัง้ หมดนี้ เป็ นปจั จัยสนับสนุ นภาวะ
ผูน้ ําแบบพัฒนาสามารถทําให้ผนู้ ําสามารถสร้างความสุขในการทํางานได้และยังแสดงให้เห็นอีก
ว่า ถ้ามีระดับภาวะผูน้ ําแบบพัฒนามากเท่าใด ความสุขในการทํางานงานจะมีระดับทีด่ ขี น้ึ เช่นกัน
ดังผลตามสมมติฐานที่ 1 (ดังตารางที่ 5.1) การศึกษาครัง้ นี้ พนักงานกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจ
และเกิดการรับรูพ้ ฤติกรรมผูน้ ํ าของตนเองว่ามีลกั ษณะตรงตามลักษณะภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา
เมือ่ พิสจู น์ตามสมมติฐาน เห็นพ้องต้องกันตามสมมติฐานทีว่ ่า ผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนามาก
สามารถส่งผลให้เกิดความสุขในการทํางานมากขึน้ ได้จากงานวิจยั ของ Osaralli (2002) มีความเห็น
สอดคล้องกับผลการศึกษาครัง้ นี้ โดยผลการศึกษาระบุว่าพฤติกรรมของผูน้ ํ าแบบพัฒนาและ
ปริมาณการให้อํานาจของผู้นําที่กระจายอํานาจให้กบั พนักงาน มีผลต่ อประสิทธิภาพในการ
ทํางานเป็ นทีม ผลงานของทีม การสร้างนวัตกรรมใหม่ตลอดจนการสื่อสารให้มที ศิ ทางทีด่ ขี น้ึ ซึง่
สิง่ เหล่านี้เป็ นปจั จัยพืน้ ฐานที่ทําให้เกิดความสุขในการทํางาน เมื่อแยกวิเคราะห์เป็ นรายด้าน
ตามปจั จัยความสุขในการทํางานจากการวิจยั ครัง้ นี้ สะท้อนให้เห็นผลการศึกษาที่น่าสนใจคือ
ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาสามารถส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทํางานเกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้าน
ผ่อนคลายดี ด้านครอบครัวดี และด้านสุขภาพการเงินดี เนื่องจากเมื่อวิเคราะห์จากองค์ประกอบ
และข้อคําถามจากแบบสอบถาม พบว่า ด้านที่ไม่พบความแตกต่ างระหว่างภาวะผู้นําแบบ
พัฒนากับความสุขในการทํางาน มีสาเหตุเนื่องจากปจั จัยเหล่านี้เป็ นปจั จัยส่วนบุคคล เกิดจาก
ตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวกับผูน้ ํ าเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งนอกเหนืออํานาจของผูน้ ํ าจาก
ภาพรวมทัง้ หมด สรุปผลตามสมมติฐานได้อย่างชัดเจนว่า พนักงานรับรูแ้ ละเข้าใจถึงผูน้ ํ าที่มี
ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาสามารถส่งผลต่อความสุขในการทํางานได้
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5.2.2 การสรุปและอภิ ปรายผลตามสมมติ ฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 2 ระบุว่า “ผูน้ ํ าที่มภี าวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาระดับมากมีการจัดการความสุข
แบบเป็ น-อยู-่ คือ มากกว่าผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนาระดับน้อย”
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของภาวะผูน้ ําแบบพัฒนากับการจัดการความสุขแบบ
เป็ น-อยู่-คือ พบผลการสนับสนุ นสมมติฐานที่ 2 ทีว่ ่า ผูน้ ํ าทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนาระดับมากมี
การจัดการความสุขแบบ เป็ น-อยู่-คือมากกว่าผูน้ ํ าทีม่ ภี าวะผูน้ ําแบบพัฒนาอยู่ในระดับน้อย ซึง่
สอดคล้องใกล้เคียงกับแนวคิดในสมมติฐานที่ 1 ที่พสิ ูจน์ ความแปรปรวนของภาวะผู้นําแบบ
พัฒนากับความสุขในการทํางาน เพราะความสุขในการทํางานกับการจัดการความสุขแบบเป็ นอยู่-คือ มีพน้ื ฐานการก่อกําเนิดทีค่ ล้ายคลึงกัน เนื่องจากแนวคิดใกล้เคียงและสอดคล้องกัน ถ้า
สมมติฐานที่ 1 มีความเป็ นไปได้ สมมติฐานที่ 2 มีโอกาสเป็ นไปได้สูงเช่นกัน จากการทดสอบ
และวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ผลการศึกษาสนับสนุ นสมมติฐาน ดังแนวคิดของจุฑามาศ
แก้วพิจติ ร และคณะ (2554: 62-105) ทีร่ ะบุวา่ การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ เรื่องผูน้ ํามี
ความสําคัญและเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการความสุขรูปแบบนี้ (Happy Management) (ดังภาพ
ที่ 5.1)
จากรูปแบบหรือโมเดลการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ ในวงล้อของเป็ น-อยู่-คือ
พบว่า ตามองค์ประกอบ “อยู่” ทีว่ ่า บุคคลทีจ่ ะมีการจัดการความสุขทีด่ ตี อ้ งอยูด่ กี นิ ดี อยูอ่ ย่างมี
Passion อยูใ่ นองค์การทีด่ ี มีผนู้ ําและเพื่อนร่วมงานดี อยูใ่ นมีตําแหน่งและอาชีพทีเ่ หมาะสมเป็ น
ที่ยอมรับ จะเห็นได้ว่า หลักการและองค์ประกอบพืน้ ฐานของโมเดล แสดงให้เห็นว่า ถ้ามีผูน้ ํ าที่ดี
การจัดการความสุขสามารถเกิดขึน้ ได้ สนับสนุ นผูน้ ําและความสําคัญของผูน้ ําในการจัดการและ
สร้างความสุขในการทํางานอย่างชัดเจน จากผลการศึกษาและแนวคิดของจุฑามาศ แก้วพิจติ ร
และคณะ (2554: 101) ทีร่ ะบุว่า ผลของการทํางานอย่างมีความสุข นอกจากจะทําให้บุคคลนัน้
มีลกั ษณะ “คือ”ได้แก่ คือผลงานขององค์การ คือความหวังขององค์การ และคือภาพลักษณ์ของ
องค์การแล้วนัน้ ยังส่งผลให้ผนู้ ํ าเป็ นทีร่ กั และศรัทธา องค์การมีผลงานและครอบครัวได้รบั การ
ดูแลเอาใจใส่อกี ด้วย
ซึ่งลักษณะผู้นํา ที่เ ป็ นที่รกั และศรัท ธานัน้ ตรงตามลัก ษณะของผู้นํา แบบพัฒ นาตาม
แนวคิดของ Bass and Avolio (1994) ทีไ่ ด้กล่าวไปในสมมติฐานที1่ ทีว่ ่า ผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ํา
แบบพัฒนาต้องเป็ นผูน้ ํามีการประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง (Idealized Influence) สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจได้ (Inspiration Motivation) ซึ่งการเป็ นผูน้ ํ าที่เป็ นที่รกั และศรัทธาตามปจั จัย
ดังกล่าวข้างต้น ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า ผูน้ ําทีม่ ภี าวะผูน้ ํ าแบบพัฒนามีประสิทธิภาพสามารถการ
จัด การความสุ ข แบบเป็ น -อยู่-คือ ได้ซ่ึงเป็ น แนวคิด ใหม่ท่ีน่า สนใจและตอบโจทย์อ งค์ก ารที่
ต้องการมุง่ เน้นการสร้างความสุขในองค์การและประสิทธิภาพขององค์การอย่างยังยื
่ น

92
5.2.3 การสรุปและอภิ ปรายผลตามสมมติ ฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 3 ระบุ ว่า “พนักงานที่มีการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือระดับ มาก
มีความสุขในการทํางานมากกว่าพนักงานทีม่ กี ารจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือระดับน้อย”
ผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า พนักงานทีม่ กี ารจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือระดับมาก
มีความสุขในการทํางานมากกว่าพนักงานที่มกี ารจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือระดับน้อย”
อย่ า งชัด เจน ซึ่ง สนั บ สนุ น สมมติฐ านที่ 3 เป็ น อย่ า งดี และเมื่อ นํ า มาเชื่อ มโยงตามมุ ม มอง
ความสุขจาก Earth Institute: World Happiness Report 2012 ทีว่ ่า การทีค่ นเรามีความสุข
ไม่ได้มาจากความมังคั
่ งหรื
่ อรํ่ารวยเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ เสรีภาพทางการเมืองปจั จัยสนับสนุ น
สวัสดิการสังคมตลอดจนการปราศจากปญั หาเรือ่ งคอรัปชันเป็
่ นสิง่ สําคัญกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับ
เรื่องของระดับรายได้ทช่ี ่วยให้คนในสังคมมีความสุข (Helliwell et al., 2012: 42-56) จากคํากล่าว
ตามรายงานเป็ นเสมือนแรงสนับสนุ น ทําให้ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ
สามารถเข้ามาจัดการปญั หาต่างๆและสร้างความสุขในชีวติ ประจําวันตลอดจนความสุขในการ
ทํางานซึ่งจากผลการศึกษาสรุปได้ชดั เจนว่า การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ ส่งผลต่อ
ความสุขในการทํางานอย่างแน่นอน ศิรนิ นั ท์ กิตติสุขสถิต และคณะ (2555: 12) อธิบายเพิม่ เติม
เกี่ยวกับความหมายของความสุ ขคนทํ างานว่ า หมายถึง ประสบการณ์ และความรู้สึก ของ
คนทํางานที่ต้องการให้ตนเป็ นที่ยกย่องและยอมรับจากคนทัวไป
่ การได้ทํางานในที่ทํางานที่
่ มีความก้าวหน้า การเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาอย่างทัวถึ
่ ง การมีผบู้ งั คับบัญชาทีม่ คี วาม
มันคง
เมตตาและกรุณา การมีเพือ่ นร่วมงานทีจ่ ริงใจ การได้รบั สวัสดิการทีพ่ อเพียง และการได้รบั ความ
ปลอดภัยจากการทํางาน ซึง่ ถ้าคนทํางานได้รบั สิง่ ต่างๆ ดังกล่าวบ่อยครัง้ และต่อเนื่อง คนทํางานก็
จะทํางานอย่างมีความสุข (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, 2551; กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์ และ
คณะ; ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต และคณะ, 2552 อ้างถึงใน ศิรนิ นั ท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555: 12)
คํานิยามและการอธิบายข้างต้น ผนวกกับงานวิจยั ของ สิรนิ ทร แซ่ฉวั ่ (2553) ทีเ่ สนอผลการวิจยั
เชิงคุณภาพว่า บุคลากรเชิงสร้างสรรค์มคี วามสุขจากการได้ทาํ งานทีต่ นเองรัก งานมีความอิสระ
และมีเอกลักษณ์ของงานมีกฎระเบียบและเวลางานทีย่ ดื หยุน่ การได้ลาพักผ่อนติดต่อกันได้รบั คํา
ชมเชยและการยอมรับมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั หัวหน้างานเป็ นสิง่ สําคัญมากต่อความสุขในการ
ทํางาน ซึ่งจากผลการศึกษาต่างๆ ยืนยันและสนับสนุ นแนวทาง ของการจัดการความสุขแบบ
เป็ น-อยู่-คือ ทีป่ ระกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ “เป็ น” หมายถึง การทีบ่ ุคคลนัน้ เป็ นตัวตน
ที่แท้จริง มีความเป็ นสุขทางใจ เป็ นคนได้เต็มศักยภาพ และเป็ นคนที่ครอบครัว สังคมพอใจ
“อยู่” หมายถึง การทีบ่ ุคคลนัน้ อยู่ดกี นิ ดี อยู่อย่างมี Passion ในองค์การทีด่ ี มีผนู้ ํ าและเพื่อน
ร่วมงานดีอยู่ในตําแหน่ งและอาชีพที่เหมาะสมและเป็ นทีย่ อมรับ สําหรับ “คือ” หมายถึง การที่
บุคคลนัน้ คือผลงานขององค์การ คือความหวังขององค์การและคือภาพลักษณ์ขององค์การได้
อย่างชัดเจน (จุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ, 2554: 62, 64) และเมื่อแยกวิเคราะห์ตามปจั จัย
ของการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ สามารถแสดงให้เห็นผลตามสมมติฐาน ทีว่ ่า พนักงาน
ทีม่ กี ารจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือระดับมาก มีความสุข ในการทํางานมากกว่าพนักงานที่
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มีการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือระดับน้อย แต่พบในบางประเด็นทีย่ งั ไม่สามารถทําให้เกิด
ความสุขของบุคคลส่งผลไปสูค่ วามสุขในการทํางานได้ ในประเด็นดังนี้ คือ ด้านใฝร่ ดู้ ี และด้าน
สุขภาพการเงินดี เนื่องจากในการแบ่งกลุ่มเพื่อหาความแตกต่างของผูท้ ่มี กี ารจัดการความสุข
แบบเป็ น-อยู่-คือ ระดับมากน้อยแต่ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ยความสุขจํานวนเท่าๆกัน แสดงให้เห็นว่า
การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือแม้ว่าจะระดับมากหรือน้อยอาจจะไม่แตกต่างกันมาก และมี
การตอบโจทย์ของบุคคลไม่เต็มทีใ่ นประเด็นดังกล่าวเนื่องจากอาจมีผลมาหลายสาเหตุเช่น ช่วง
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เป็ นช่วงต้นปี องค์การ มีภาระงานและค่าใช้จ่ายสูงจึงมีผลกระทบใน
ประเด็นดังกล่าว แต่ผลโดยรวม ถือว่า สนับสนุนสมมติฐาน การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ
ส่งผลต่อความสุขในการทํางานอย่างเชื่อถือได้
5.2.4 การสรุปและอภิ ปรายผลตามสมมติ ฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 4 ระบุว่า “ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาและการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ
สามารถทํานายความสุขในการทํางานได้”
ผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาและการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ
สามารถทํานายความสุขในการทํางานได้เมื่อวิเคราะห์หาค่าอํานาจการทํานาย โดยใช้วธิ สี ถิติ
ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิเคราะห์พบตัวแปรทัง้ หมดร่วมกันทํานายได้ 32.2% ถือว่าอยู่ใน
ระดับพึงพอใจจากผลการศึกษา องค์ประกอบทีส่ ามารถทํานายความสุขในการทํางานมากทีส่ ุด
คือ องค์ประกอบ “อยู่” ของการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ ทีว่ ่า การทีบ่ ุคคลมีการอยู่ดกี นิ ดี
อยู่อย่างมี Passion ในองค์การทีด่ ี มีผนู้ ําและเพื่อนร่วมงานดี อยูใ่ นตําแหน่ งอาชีพทีเ่ หมาะสม
และเป็ นทีย่ อมรับ ซึ่งจากปจั จัยนี้สามารถทํานายได้สูงถึง 30.2% และเมื่อเชื่อมโยงกับแนวคิด
ความสุขในการทํางานของ Warr (1990: 193-210) ทีว่ ่า ความสุขในการทํางานเป็ นความรูส้ กึ ที่
เกิดขึน้ ภายในจิตใจของบุคคลทีต่ อบสนองต่อเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในการทํางานหรือประสบการณ์
ของบุคคลในการทํางานประกอบด้วยความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) เป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลที่
เกิดขึน้ ในขณะทํางานโดยเกิดความรูส้ กึ สนุ กกับการทํางานและไม่มคี วามรูส้ กึ วิตกกังวลใดๆ ใน
การทํางานความพึงพอใจในงาน (Pleasure) เป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทํางาน
โดยเกิดความรูส้ กึ เพลิดเพลินชอบใจพอใจเต็มใจสนใจมีความถูกใจและยินดีในการปฏิบตั งิ าน
ของตนความกระตือรือร้นในการทํางาน (Self - Validation) เป็ นความรูส้ กึ ของบุคคลทีเ่ กิดขึน้
ในขณะทํางานโดยเกิดความรูส้ กึ ว่าอยากทํางานมีความตื่นตัวทํางานได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว
กระฉับกระเฉงมีชวี ติ ชีวาในการทํางานทําให้เห็นภาพและสนับสนุนองค์ประกอบ “อยู”่ เป็ นอย่าง
ดีและสามารถทํานายความสุขในการทํางานได้และตรงตามแนวคิดทฤษฎีตวั ทํานายที่ 2 ทีส่ ามารถ
ส่งผลต่อความสุขในการทํางาน คือ องค์ประกอบจากภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาทีว่ ่า เป็ นผูน้ ํ ามีการ
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง (Idealized Influence) ทํานายได้ 1.3% ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ
แนวคิดของ Lombardi ทีอ่ ธิบายและแสดง The Vince Lombardi Leadership Model ทีว่ ่า
ความเป็ นผู้นําประกอบร่วมมาจากหลายคุณลักษณะ แต่ละบุคคลสามารถพัฒนาทักษะและ
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คุณลักษณะต่างๆทําให้ตนเป็ นผูน้ ําทีด่ ี โดยหนทางสู่การเป็ นผูน้ ํ าทีด่ เี ริม่ จากการรูจ้ กั จุดยืนและ
อุดมการณ์ในชีวติ ของตนเอง (Lombardi, 2001 อ้างถึงใน วีระวัฒน์ ปนั นิตามัย, 2544: 36) โดย
แนวคิดนี้สามารถเชื่อมโยงแลอธิบายคุณสมบัตขิ องผูน้ ําทีส่ ามารถเป็ นปจั จัยทีท่ าํ ให้เกิดความสุข
ในการทํางาน ตามตัวทํานายที่ปรากฏผลข้างต้น และตัวทํานายสุดท้าย ทํานายได้ 0.7% คือ
องค์ประกอบของการจัดการแบบเป็ น-อยู่-คือในองค์ประกอบ “คือ”ทีว่ ่า คือผลงานขององค์การ
คือความหวังขององค์การ และคือภาพลักษณ์ขององค์การเหตุทอี ่ งค์ประกอบนี้รว่ มทํานายผลได้
อาจเป็ นไปได้ว่าผลการศึกษาสอดคล้องตามสมการเงื่อนไขของการจัดการความสุขแบบเป็ นอยู่-คือที่ว่าถ้าผลของ “เป็ น” และ “อยู่” สูง “คือ” ก็จะแปรผันตาม ไปด้วย ซึ่งตรงตามผลการ
ทํานายสนับสนุนสมมติฐานข้างต้น
จากผลการวิเคราะห์ทงั ้ หมดนี้ สรุปว่า ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา การจัดการความสุขแบบ
เป็ น-อยู่-คือ สามารถทํานายความสุขในการทํางานได้ นอกจากนี้ผลสนับสนุ นสมมติฐานที่ 1-3
ยังสามารถพิสจู น์ได้อกี ระดับหนึ่งว่า ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนากับการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ
สามารถทํานายความสุขในการทํางานได้ มีความสอดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและเป็ น
ประโยชน์ต่อการทําไปพัฒนาสร้างความสุขในการทํางานให้กบั องค์การอย่างชัดเจน

5.3 การสรุปและอภิปรายผลนอกเหนื อสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลนอกเหนือสมมติฐาน โดยแยกตามกลุ่มปจั จัยส่วนบุคคล พบผล
เด่นชัดทีน่ ่าสนใจ ดังตาราง 5.2
ตารางที่ 5.2 ตารางเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลกับความสุขในทํางาน
ความสุขในการทํางาน
สุขภาพดี
ผ่อนคลายดี
นํ้าใจดี
จิตวิญญาณดี
ครอบครัวดี
สังคมดี
ใฝร่ ดู้ ี
สุขภาพเงินดี
การงานดี

เพศ

X
X

X
X

X
X

อายุ

X
X
X

X

X


รวม

X

X

หมายเหตุ:  = แตกต่าง X = ไม่แตกต่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล
การศึกษา
ตําแหน่ ง
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X





X



ประสบการณ์
X
X
X
X
X
X

X
X


รายได้
X
X
X
X
X
X
X
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5.3.1 ปัจจัยด้านเพศ
พนักงานที่มเี พศต่างกันความสุขในการทํางานไม่แตกต่างกันอย่างเชื่อถือได้ทางสถิติ
ซึง่ เห็นพ้องต้องกันกับกัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549) ตามผลการศึกษา สรุปว่า ความสุขในการทํางาน
ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่ นระดับสูง แต่ไม่พบปจั จัย
ส่วนบุคคลด้านเพศที่มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกหรือส่งผลต่อความสุขในการทํางานและเมื่อแยะ
ออกเป็ นปจั จัยแต่ ละด้าน ในการศึกษาครัง้ นี้ พบ ความแตกต่างที่ส่งผลต่ อความสุขในการ
ทํางาน โดยด้านทีม่ คี วามแตกต่างกันได้แก่ ด้านสุขภาพดี จิตวิญญาณดีและใฝร่ ดู้ ี สาเหตุความ
แตกต่าง เนื่องมาจากมุมมองและความคิดเพศทีต่ ่างกันส่งผลต่อการมองต่างมุมได้ อัมพร เบญจ
พลพิทกั ษ์ (2556) ผูอ้ ํานวยการสํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้น่าสนใจว่า “ผู้หญิงมีแนวโน้ มขาดความมันใจมากกว่
่
าผู้ชาย
เพราะค่านิยมของสังคมกําหนดคุณค่าของผูห้ ญิงทีค่ วามสวยตรงข้ามกับผูช้ ายทีถ่ ูกกําหนดคุณ
ค่าที่ความสามารถโดยผู้หญิงมีแนวโน้ มที่จะให้ความสําคัญกับ เรื่องความงามมากกว่าเรื่อง
ความสําเร็จจากหน้าทีก่ ารงานและฐานะทางการเงิน เนื่องจากการเรียนรูท้ ว่ี ่าความสําเร็จในชีวติ
ผูห้ ญิงมักมีเรื่องความงามมาเกีย่ วข้อง นอกจากนี้หากมีความสามารถใกล้เคียงกัน ผูห้ ญิงทีส่ วย
กว่ามักจะได้รบั โอกาสทีด่ กี ว่าผูห้ ญิงทีไ่ ม่สวย ซึง่ สาเหตุน้ี อาจมีผลต่อผลการศึกษาเรือ่ งความสุข
ในการทํางานระหว่างเพศชายและหญิงได้ สําหรับด้านทีไ่ ม่พบความแตกต่างในปจั จัยเกี่ยวกับ
เพศ ได้แก่ ด้านผ่อนคลายดี นํ้าใจดี ครอบครัวดี สังคมดี สุขภาพการเงินดีและการงานดี สาเหตุ
ทีไ่ ม่พบความแตกต่างระหว่างด้านต่างๆ เหล่านี้กบั ความสุขใน การทํางาน เพราะอันเนื่องมาจาก
ด้านเหล่านี้แสดงอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละเพศในการถ่ายทอดผ่านความสุข ซึง่ เป็ นสาเหตุให้
ไม่พบความแตกต่าง
5.3.2 ปัจจัยด้านอายุ
พนักงานทีม่ รี ะดับอายุแตกต่างมีความสุขในการทํางานแตกต่างกันอย่างเชื่อถือได้ทาง
สถิตโิ ดยระดับอายุ 50 ปี ขน้ึ ไปที่มคี วามสุขในการทํางานมากกว่าช่วง อายุอ่นื ๆ ผลการศึกษา
สอดคล้องกับ นภัชชล รอดเทีย่ ง (2550) ทีศ่ กึ ษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสุขในการทํางานของ
บุคลากรทีส่ งั กัดศูนย์อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผลการศึกษา พบว่า ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั ความสุขในการทํางาน
ได้แก่ อายุ สภาพสมรส ตําแหน่งทางการบริหาร ระยะเวลาทํางาน สัมพันธภาพในทีท่ าํ งานและ
สวัส ดิก าร ตามงานวิจ ัย ของ นภัช ชล รอดเที่ย ง พบอายุ ส่ ง ผลต่ อ ความสุ ข ในการทํ า งาน
เช่นเดียวกับการศึกษาครัง้ นี้ จากผลค่าความแปรปรวนระหว่างอายุกบั ความสุขในการทํางาน
พบว่า ภาพรวมของการศึกษา อายุต่างกันมีความสุขในการทํางานแตกต่างกันอย่างเชื่อถือได้
ทางสถิติ ด้านทีพ่ บความแตกต่าง ได้แก่ ด้านสุขภาพดี ครอบครัวดี และใฝร่ ดู้ ี ส่วนด้านทีไ่ ม่พบ
ความแตกต่างแม้ว่าอายุต่างกัน ได้แก่ ด้านผ่อนคลายดี นํ้าใจดี จิตวิญญาณดี สังคมดี และสุขภาพ
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เงินดี เหตุทท่ี ําให้ไม่แตกต่างอาจมาจากหลายสาเหตุดว้ ยกัน อาทิ สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
นโยบายของบริษัท ซึ่งสิง่ เหล่านี้เป็ นปจั จัยควบคุมที่ทุกคนในองค์การจําเป็ นต้องปฏิบตั ิตาม
ด้วยเหตุผลดังกล่าว อาจส่งผลเกี่ยวเนื่องถึงช่วงอายุท่ไี ม่ว่าช่วงอายุใดก็ตาม ต้องปฏิบตั ติ าม
ทัง้ สิน้
5.3.3 ปัจจัยด้านการศึกษา
พนักงานทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกันโดยรวมมีความสุขในการทํางานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีความเชื่อถือได้ทางสถิติ ซึง่ สอดคล้องกับ นภัชชล รอดเทีย่ ง (2550) ทีศ่ กึ ษาปจั จัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรทีส่ งั กัดศูนย์อนามัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษา พบว่าเพศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความสุขในการ
ทํางาน และเมื่อแยกออกเป็ นรายด้าน พบความแตกต่างของความสุขในการทํางานแตกต่างกัน
จากระดับการศึกษา ได้แก่ ด้านครอบครัวดี ใฝร่ ดู้ ี สุขภาพเงินดีและการงานดี สําหรับด้านทีไ่ ม่
พบความแตกต่าง คือ ด้านสุขภาพดี ผ่อนคลายดี นํ้าใจดี จิตวิญญาณดี และสังคมดี สาเหตุทไ่ี ม่
พบความแตกต่าง อาจเกิดจากหลายปจั จัย เช่น การสร้างสวัสดิการที่เหมาะสมครอบคลุมทุก
ระดับการศึกษา เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรูเ้ พิม่ เติม เป็ นต้น
5.3.4 ปัจจัยระดับตําแหน่ ง
พนักงานทีม่ รี ะดับตําแหน่ งงานในปจั จุบนั แตกต่างกัน มีความสุขในการทํางานแตกต่าง
กันอย่างมีความเชื่อถือได้ทางสถิติ เมื่อแยกออกเป็ นด้าน พบว่า ด้านนํ้าใจดี ด้านสุขภาพเงินดี
และด้านการงานดี มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ พนักงานในตําแหน่ งผู้จดั การขึ้นไป มี
ความสุขในการทํางานมากว่าระดับพนักงาน-อาวุโส และระดับหัวหน้างาน-ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ซึ่ง
อาจจะเป็ นไปได้ว่า ตําแหน่ งงานดี มีสุขภาพเงินดี การงานดี จึงมีผลต่อระดับความสุขในการ
ทํางานที่แตกต่างกันกว่าระดับตําแหน่ งอื่นๆ สําหรับด้านทีไ่ ม่พบพบความแตกต่างระหว่าง
ตําแหน่ งงานกับความสุขในการทํางาน คือ ด้านสุขภาพดี ผ่อนคลายดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี
สังคมดี และใฝร่ ดู้ ี เหตุผลทีไ่ ม่พบความแตกต่าง อาจมาจากสาเหตุ ด้านทีไ่ ม่พบความแตกต่าง
เป็ นด้านที่ข้นึ กับปจั จัยส่วนบุ คคลเป็ นส่วนใหญ่ ตําแหน่ งหน้ าที่ไม่ได้มผี ลมากนัก เช่น ด้าน
สุขภาพดีและผ่อนคลายดี การทีม่ สี ุขภาพดีและจิตใจดีนนั ้ บุคคลต้องดําเนินการด้วยตนเอง คือ
การดูแลตนเองทัง้ ร่างกายและจิตใจ ด้วยการออกกําลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ตําแหน่ งงาน
ไม่ได้ส่งผลต่อการมีสุขภาพดี หรือ การมีจติ วิญญาณทีด่ ที งั ้ หมด อาจมีผลต่อความสุขเล็กน้อย
แต่ไม่ใช่ภาพรวมทัง้ หมด เนื่องจากตําแหน่ งงานเป็ นเพียงสถานะหนึ่งเท่านัน้ การทีบ่ ุคคลหนึ่งมี
ความสุขในการทํางานประกอบด้วยหลายปจั จัย เช่น ลักษณะงาน เพื่อนร่วมงาน หรือสุขภาพทีด่ ี
ก็เป็ นได้
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5.3.5 ปัจจัยประสบการณ์ทาํ งาน
พนักงานทีม่ รี ะดับหรือจํานวนปีของประสบการณ์แตกต่างกันมีความสุขในการทํางานไม่
แตกต่างกันอย่างมีความเชื่อถือได้ทางสถิติ เมื่อแยกวิเคราะห์แต่ละด้าน พบว่า ด้านทีพ่ บความ
แตกต่างทีว่ ่า ประสบการณ์ทาํ งานมีผลต่อความสุขในการทํางานคือ ด้านใฝร่ ดู้ ี และด้านการงาน
ดี ความเป็ นไปได้ทม่ี คี วามแตกต่างอาจจะมาจากการทีบ่ ุคคลนัน้ มีอายุการทํางานได้มกี ารสังสม
่
ประสบการณ์มกี ารเรียนรูใ้ นภาระงานมากกว่า รวมถึงรูส้ กึ พอใจกับงานทีท่ าํ ในระดับทีเ่ หมาะสม
จึงทําให้เกิดความสุขในการทํางานมากกว่าผูม้ ปี ระสบการณ์ในการทํางานน้อย สําหรับด้านทีไ่ ม่
พบความแตกต่ างระหว่างปจั จัยประสบการณ์ ทํางานกับความสุขในการทํางาน ได้แก่ ด้าน
สุขภาพดี ผ่อนคลายดี นํ้ าใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี และใฝ่รู้ดี สาเหตุ ท่ไี ม่พบ
ความแตกต่าง อาจมาจากด้านต่างๆเหล่านี้เป็ นส่วนบุคคลเป็ นสําคัญ
5.3.6 ปัจจัยด้านรายได้
ผลการวิเคราะห์ พบว่า พนักงานทีม่ รี ะดับรายได้แตกต่างกัน มีความสุขในการทํางาน
แตกต่างกันอย่างเชื่อถือได้ทางสถิติ เมื่อแยกออกเป็ นรายด้าน ด้านสุขภาพการเงินดีและด้าน
การงานดีมคี วามแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตสิ ่วนด้านอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง เพราะ
ปจั จัยด้านอื่นๆ เป็ นปจั จัยรองลงมา จากปจั จัยการเงินและงาน เมื่อเปรียบเทียบในเรื่องของการ
ก่อให้เกิดความสุขในการทํางาน โดยระดับรายได้ทม่ี คี วามสุขในการทํางานมากกว่าระดับรายได้
อื่นๆ คือ ระดับรายได้ 50,000 บาทขึน้ ไป ซึง่ อาจจะเป็ นไปได้ว่าระดับรายได้สงู มีสุขภาพการเงิน
และงานดีกว่าระดับอื่นๆ

5.4 ข้อจํากัดในการวิจยั
ประการแรก ในการเก็บข้อมูลครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ทําการเก็บข้อมูลจากองค์การที่เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองค์กรนํ าร่อง รุ่นที่ 1 จาก
โครงการพัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ แก้วพิจติ ร
และคณะ, 2554: 19-23) ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอ้ จํากัดทีพ่ บในครัง้ นี้คอื การ
ติดต่อและดําเนินการเข้าพบ ตลอดจนเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างจํากัดเรื่องเวลาและ
ความสะดวกของพนักงานในองค์การเนื่องจากเป็ นองค์การทีเ่ ข้าร่วมโครงการ การดําเนินการ
ติดต่ อต้องผ่านโครงการเป็ นหลัก เพื่อดําเนินการตามขัน้ ตอน นอกจากนี้ ธุรกิจขององค์การ
ภาระหน้าทีข่ องพนักงานในแต่ละองค์การมีความแตกต่างกัน จึงทําให้ในการส่งและเก็บรวบรวม
แบบสอบถามจึงไม่พร้อมกันและใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระยะเวลากว่า 2 เดือน จึงจะได้รบั
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ข้อ มูล ป้ อนกลับ ครบถ้ว นทัง้ หมด การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล แบบสอบถาม ผู้วิจ ัย ไม่ ส ามารถ
ดําเนิ นการเก็บ ด้วยตนเองจึงมีผู้รบั ผิดชอบโดยตรงของแต่ ละองค์การเป็ นผู้แจก ในที่น้ี คือ
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ หรือพนักงานเฉพาะกิจ ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากผูบ้ ริหาร
องค์การให้ดาํ เนินการเรือ่ งนี้
ประการทีส่ อง การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา การจัดการความสุข
แบบเป็ น-อยู่-คือ และความสุขในการทํางาน กรณีศึกษา องค์การสร้างสุข เป็ นแบบประเมิน
ตนเองไม่ได้ศึกษาเทคนิ ควิธีการอื่นในการพิสูจน์ แนวคิดมากกว่านี้ หากมีโอกาสและความ
เป็ นไปได้ควรมีการทดลองทํารูปแบบการจัดการความสุขตามลักษณะและธรรมชาติขององค์การ
นั น้ ๆเพื่อ ให้เ กิ ด การจัด การในองค์ ก ารที่เ หมาะสมและได้ ผ ลการศึก ษาที่ล ะเอีย ดยิ่ง ขึ้น

5.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้
ผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ทําให้สามารถเสนอแนะแนวทางการปฏิบตั หิ รือการนํ าผลทีพ่ บ
ไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมให้ผนู้ ําและบุคลากรในองค์การเกิดพฤติกรรมความสุขในการทํางานที่
ยังยื
่ นและการเป็ นบุคคลทีม่ คี วามสุขในการทํางานได้ดงั นี้
ประการแรก การวิจยั แสดงให้เห็นถึงการศึกษาภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาและการจัดการ
ความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสุขในการทํางาน โดยการศึกษาครัง้ นี้เน้นไปทีก่ าร
สํารวจ ติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับการรับรูภ้ าวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาของพนักงานทีม่ ตี ่อผูน้ ํ าการ
จัดการความสุขตลอดจนความสุขของบุคลากรในองค์การขัน้ เบื้องต้นในช่วงระยะเวลาปจั จุบนั
เพือ่ ทราบภาพรวมสะท้อนเป็ นผลความสุขในการทํางานโดยรวมขององค์การ
ดัง นั น้ องค์ก ารหรือ ผู้เ กี่ย วข้อ งในการสร้า งความสุ ข ขององค์ก ารควรตระหนั ก ถึง
ความสําคัญของเรื่องนี้เป็ นอันดับแรกและเข้าใจกระบวนการของการเกิดความสุขในการทํางาน
และลักษณะ ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาที่ดแี ละวิธกี ารดําเนินการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ
อย่างถูกต้อง มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดผลดีใน
ระยะยาว ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าและผลักดันเรื่องความสุขในการทํางานให้เป็ นนโยบาย
สําคัญขององค์การ โดยศึกษาแนวคิดและเครื่องมือการวัดความสุขเพิม่ เติมเกีย่ วกับความสุขใน
การทํางานด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER จาก ศิรนิ นั ท์ กิตติสุขสถิต และคณะ (2555: 3-60)
และการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู-่ คือ Happy Management จากจุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ
(2554: 61-105) อาจมองเห็นมุมมองและแนวทางทีก่ ว้างมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ผบู้ ริหารหรือผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การสามารถนําผลการศึกษาไปเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาและประยุกต์ใช้กบั องค์กรตามความเหมาะสม สอดคล้องกับทรัพยากร ระยะเวลาและ
โอกาส เท่าทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
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ประการทีส่ อง การวิจยั ครัง้ นี้พบด้วยว่า ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนาและการจัดการความสุข
แบบเป็ น-อยู่-คือ มีบทบาทต่อการช่วยส่งเสริมการมีความสุขในการทํางาน ดังจะเห็นได้จากผล
การศึกษาว่า องค์ประกอบ “อยู่” และ “คือ” ของการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ องค์ประกอบ
จากภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาทีว่ ่า เป็ นผูน้ ํามีการประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง (Idealized Influence)
เป็ นตัวทํานายทีส่ ามารถทํานายว่า ภาวะผูน้ ํ าแบบพัฒนา การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ
มีผลต่อความสุขในการทํางาน ดังนัน้ เพือ่ นการขยายผลทีก่ ว้างออกไป
ผูว้ จิ ยั เสนอแนวทางในการพัฒนาองค์การจากการต่อยอดผลของการศึกษาครัง้ นี้ คือ
ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ควรส่งเสริมและมุ่งพัฒนาให้สบื เนื่องต่อไปใน
อนาคต โดยนําหลักการองค์ประกอบ “อยู”่ ทีว่ ่า การทีบ่ ุคคลมีการอยูด่ กี นิ ดี อยูอ่ ย่างมี Passion
อยู่ในองค์การทีด่ ี มีผนู้ ํ าและเพื่อนร่วมงานดี อยู่ในตําแหน่ งอาชีพทีเ่ หมาะสมและเป็ นทีย่ อมรับ
ซึ่งมีผลการทํานายมากที่สุดมาจัดการความสุขในองค์การเชื่อมโยงกับลักษณะภาวะผูน้ ํ าแบบ
พัฒนาในประเด็นการทีผ่ นู้ ํ าประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง(Idealized Influence) เกิดเป็ นแนวทาง
รูปธรรม ดังนี้
5.5.1 องค์การกําหนดมาตรฐานหรือกลยุทธ์สร้างหัวหน้างานพันธุใ์ หม่ โดยทําการผ่าน
การทดสอบเบื้องต้น (Pre-test) ตามข้อกําหนดพืน้ ฐานขององค์ประกอบ “อยู่” ภายใต้รูปแบบ
การจัดการความสุข เช่น การเป็ นหัวหน้าทีด่ ตี อ้ งมีการอยูด่ กี นิ ดีก่อน อยู่อย่างมี Passion ไม่ว่า
จะเป็ นเรือ่ งงานหรือเรื่องส่วนตัว รักในการทีท่ าํ โดยให้บุคคลแสดงลักษณะทีต่ รงตามหัวข้อหลัก
ซึง่ มีรายละเอียดปลีกย่อยตามแนวทางพืน้ ฐาน ดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3 ตารางตัวอย่างแนวทางการสร้างหัวหน้างานพันธุใ์ หม่
หัวหน้ างานพันธุใ์ หม่
“อยู”่

“ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง”
(Idealized Influence)

ก่อน
(Pre-test)

อยูด่ กี นิ ดี

- มีเวลาส่วนตัวและเวลางานเหมาะสม
สมดุลกัน
- ค่าตอบแทนเพียงพอกับค่าใช้จา่ ยโดย
การทําบัญชีรายรับรายจ่าย จํากัดส่งทีไ่ ม่
จําเป็ นออกไป

เวลาส่วนตัวกับ
เวลางานเป็ น
เรือ่ งเดียวกัน
มีคา่ ใช้จา่ ย
มากกว่ารายได้

อยูอ่ ย่างมี Passion

- มีการหาความรูเ้ พิม่ เติมให้สอดคล้อง
กับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
-สร้างเป้าหมายให้กบั งานทีท่ าํ และ
ดําเนินตามเป้าหมายทีว่ างไว้ให้ลุล่วง

ไม่คอ่ ยวางแผน
หรือหาความรู้
เพิม่ เติมในงาน
ทําตามหน้าที่
อย่างเดียว

หลัง
(Post-test)
ดีขน้ึ มีเวลางานสมดุล
กับเวลาส่วนตัว รูจ้ กั
แบ่งเวลาให้เหมาะสม
และมีรายจ่ายสมดุลกับ
รายรับมากขึน้ แม้วา่
บางเดือนยังมีปญั หา
บ้าง
มีความรูใ้ หม่ๆ
นอกเหนือสายงานด้วย
ทําให้มโี ลกทัศน์
กว้างไกล เมือ่ ว่า
วางแผนก็เห็นมุมมอง
ขึน้
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ)
หัวหน้ างานพันธุใ์ หม่
“อยู”่

“ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง”
(Idealized Influence)

อยูใ่ นองค์การทีด่ ี มีผนู้ ําและ
เพือ่ นร่วมงานดี

- มาทํางานทันเวลา ใกล้ทท่ี าํ งาน ทาง
เดียวกันไปด้วยกัน รับเพือ่ นร่วมงาน
มาเป็ นเพือ่ นร่วมเดินทางด้วย(แสดง
ไมตรีและเอือ้ เฟื้อต่อเพือ่ นร่วมงาน)
- มองผูน้ ําทีเ่ ป็ นแบบอย่าง ดําเนินรอย
ตามในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง

อยูใ่ นตําแหน่งและอาชีพที่
เหมาะสมและเป็ นทีย่ อมรับ

- มีการวางแผนงานก่อนทํางานเสมอ
- รับผิดชอบในภาระหน้าทีง่ านของ
ตนเองและงานมีความชัดเจน

ผลที่ได้รบั

ก่อน
(Pre-test)

หลัง
(Post-test)

เน้นตัวเองเป็ น
สําคัญ ไม่ให้
ความสําคัญกับ
ผูน้ ําและเพือ่ น
ร่วมงานมากนัก
เน้นผลสําเร็จของ
ตนเองฝา่ ยเดียว
วางแผนงานบ้าง
แต่ไม่ต่อเนื่อง ทํา
ให้ไม่ทราบภาระ
งานทีช่ ดั เจน

เห็นอกเห็นใจกันมาก
ขึน้ มีการประสานงานที่
ดีระหว่างเพือ่ นร่วมงาน
และหัวหน้าเพราะอาทร
ต่อกัน

งานมีความชัดเจนมาก
ขึน้ และเป็ นระบบ ทําให้
มีการสือ่ สารทีด่ รี ะหว่าง
เพือ่ นร่วมงานและฝา่ ย
ต่างๆมากขึน้
มีความสุขในการทํางานและในชีวติ ประจําวัน เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั เพือ่ นร่วมงานและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สร้างความอิม่ เอมใจให้กบั ตนเองและคนรอบข้าง สร้างบรรทัดฐานแห่ง
ความสุขทีเ่ ป็ นรูปธรรม คือผลงานและภาพลักษณ์ขององค์กรทีด่ ดี ว้ ย

การดํ า เนิ น การตามตารางข้า งต้ น สามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ พนั ก งานทุ ก ระดับ
โดยเฉพาะพนักงานเข้าใหม่ อนุ มตั ิเริม่ ดําเนินการได้ตงั ้ แต่เริม่ ปฐมนิเทศ เพื่อเป็ นการเริม่ ต้น
วางรากฐานในการสร้างสุขและมีความสุขในการทํางานขององค์การทีด่ ใี นอนาคตต่อไป
5.5.1.1 องค์การกําหนดสวัสดิการรูปแบบใหม่ให้กบั พนักงานทีม่ จี ติ สาธารณะ
และมีการสร้างสุขภายในองค์การ ตัวอย่างเช่น กําหนดสมุดบันทึกความดีให้กบั พนักงานใหม่
ตอนปฐมนิเทศเพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้างสุข “สมุดพกบันทึกการให้ = สุข” ในกรณีน้ีพนักงาน
มีน้ํ าใจช่วยเหลือพนักงานฝา่ ยอื่นๆ หรือสังคมภายนอก นอกเหนือกิจกรรมทีอ่ งค์การกําหนด
สามารถนํากิจกรรมมาแลกแต้ม สะสมเหมือนบัตรเครดิต เมือ่ ได้คะแนนตามยอดสามารถมาแลก
เป็ นของสมนาคุณหรือเงินพิเศษไปส่งต่อความสุขให้กบั มูลนิธหิ รือนํ ามาช่วยเหลือในฝ่ายงาน
ของตนเองได้เพื่อให้เกิดความสุขในการทํางานอย่างยังยื
่ น ในที่น้ีอาจเพิม่ เติมอีกประเด็นคือ
ฝา่ ยงานพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์สามารถออกแบบหลักสูตรการพัฒนาพนักงานเน้นไปทีค่ วามสุข
ในการทํางานและความต้องการอยูด่ มี สี ุขของพนักงานในองค์การเป็ นหลัก เพื่อให้เกิดเป้าหมาย
สุดท้าย คือ การทีท่ ุกคนอยู่ร่วมกันในองค์การอย่างมีความสุข เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
และส่งผลให้สงั คมโดยรอบมีความสุขอย่างยังยื
่ นต่อไป
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5.5.1.2 กําหนดสรุปเป็ นโมเดลเชิงสร้างสรรค์ในการนําผลการวิจยั สูก่ ารพัฒนา
ความสุขอย่างยังยื
่ นคือ Happy 3B ได้แก่
1) Happy Beginning (HAPPINOMETER) ขัน้ แรก ทําการสํารวจ
ความสุขและระดับความสุขโดยภาพรวมเพือ่ ให้ได้ผลความสุขพืน้ ฐานเพือ่ ประเมินสูก่ นั ต่อไป
2) Happy Becoming (Happy Management) ขัน้ ทีส่ อง ทําการจัดการ
ความสุขตามความต้องการขององค์การและพนักงานในส่วนทีข่ าดและต้องการเพิม่ เติม ด้วยวิธที ่ี
เหมาะตามทีอ่ งค์การกําหนด ภายใต้ขอบเขตการจัดการรูปแบบนี้
3) Happy Best Practice (Happy Work Place) ขัน้ สุดท้าย ประเมินผล
การจัดการความสุขและความสุขพื้นฐานด้วยแบบวัดความสุขด้วยตนเอง HAPPINOMETER
และ แบบสอบถามการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ เพื่อตรวจสอบผลปลายทางหลังจากมี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลง ในกรณีผลการศึกษาและระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์เป็ นที่น่าพอใจ
สามารถเป็ นตัวแบบความสุขแก่สว่ นงานอื่น หรือขยายผลไปสูอ่ งค์การ สังคมในภาพรวมต่อไป

Happy
Best
Practice

Happy
Becoming

Happy
Begining

ภาพที่ 5.1 โมเดลสรุปแนวทางการสร้างความสุขในการทํางานตามผลการวิจยั

5.6 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
ผลการศึกษาทีพ่ บ ทําให้สามารถเสนอแนะแนวทางหรือเรือ่ งทีค่ วรทําวิจยั ต่อไป ดังนี้
ประการแรก การวิจยั ครัง้ นี้เน้นศึกษาพนักงานในองค์การทีเ่ ข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองค์กรนําร่อง รุน่ ที่ 1 จากโครงการพัฒนาองค์
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ความรูเ้ กีย่ วกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Home Model) (จุฑามาศ แก้วพิจติ ร และคณะ,
2554: 19-23) ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึง่ อาจจะมีลกั ษณะไม่กระจายตัวคือกลุ่ม
ตัว อย่ า งเป็ น องค์ ก รในภาคเอกชนทัง้ หมด ซึ่ง แตกต่ า งจากหน่ ว ยงานภาครัฐ หรือ สัง กัด
รัฐวิสาหกิจอื่นๆ รวมทัง้ กลุ่มหน่ วยงานอิสระอื่นๆ เช่น หน่ วยงานอิสระ (NGO) ตลอดจน
ประชาชนทัวไป
่ เพื่อศึกษาบทบาทของการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ ตลอดจนความสุข
ในการทํางานให้ชดั เจนและครอบคลุมมากขึน้
ประการที่สอง การวิจยั ในครัง้ นี้ ได้ทําการศึกษามุมมองการรับรูข้ องพนักงานเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นําแบบพัฒนา การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ และความสุขในการทํางานเป็ น
สําคัญ ซึง่ เป็ นผลการศึกษาในภาพรวม ครัง้ ต่อไปอาจส่งเสริมหรือเน้นการศึกษาเฉพาะเจาะจง
เช่น ในระดับบริหารหรืออํานวยการและในระดับเฉพาะทางมากขึน้ เพื่อให้เห็นมิตเิ ฉพาะทาง
และพบผลการวิจยั ทีห่ ลากหลายในทุกมิติ
ประการที่สาม การวิจยั ครัง้ ต่อไป อาจทําการศึกษาเน้นไปที่ตวั แปรย่อยลงไปในราย
ละเอียดแต่ละตัวแปรที่สําคัญ เช่น การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ เน้นไปทีอ่ งค์ประกอบ
“คือ” เป็ นสําคัญ เพราะเป็ นปลายทางของการจัดการความสุขเพื่อดูว่า ปจั จัยใดทีท่ าํ ให้บุคคลนัน้
คือความหวัง ภาพลักษณ์ และผลงานขององค์การได้ โดยการทํางานศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ
ควบคู่กบั การทดลองหรือประเมินผลไปด้วยเพื่อความครอบคลุมและชัดเจนหรือเรื่องการวิจยั
ต่อไปอาจเป็ นในเรื่องการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือต่อสวัสดิการของพนักงาน ลักษณะ
การทํางานอิสระต่อการความสุขในการทํางาน เป็ นต้น เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและหลากหลาย
ในการวิจยั มากขึน้
ประการที่ส่ี จากการวิจ ัย ในครัง้ นี้ ค วรมีก ารวัด และประเมิล ผลอีก ครัง้ (Post-test)
หลังจากทีม่ กี ารวัดผลหรือทําวิจยั เสร็จสิน้ ลง ควรดําเนินการต่อไปเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
องค์การให้ดีข้นึ นอกจากนี้ หัวข้อที่ควรขยายผลต่ อยอดการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ปจั จัยหรือ
บทบาทของพนักงานต่อการสร้างความสุขในทํางาน หรือ การจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ
ต่อการสร้างประสิทธิผลขององค์การ เป็ นต้น
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เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบสอบถามเพื่อการวิ จยั
เรื่อง ภาวะผูน้ ําแบบพัฒนาและการจัดการความสุขแบบเป็ น-อยู่-คือ
ต่อความสุขในการทํางาน
แบบสอบถามมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการทํางานของหัวหน้ างานของท่านและปจั จัยที่
เกี่ย วข้อ ง ซึ่ง เป็ น การวิจ ัย ในการทํา วิท ยานิ พ นธ์ร ะดับ ปริญ ญาโท คณะพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ส ถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ข้อมูลที่ได้จะนํ าไปวิเคราะห์และนํ าเสนอผลในภาพรวม ไม่มกี ารเสนอผลหรือ
แสดงผลรายบุ ค คล จึง ไม่ม ีผ ลกระทบต่ อ ผู้ต อบหรือ รายบุ ค คลใดๆ โดยผลการวิจ ยั จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามเป้าหมายต่อไป
ในที่น้ีจงึ ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสอบถามชุดนี้ตามความเป็ นจริงมากที่สุดเพื่อให้การ ศึกษา
ถูกต้องเชื่อถือได้และสามารถใช้ประโยชน์ได้สงู สุด
แบบสอบถามชุดนี้ มีทงั ้ หมด 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที1่ : ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบ
ส่วนที2่ : ลักษณะการทํางานของหัวหน้างานของท่าน
ส่วนที3่ : ลักษณะงานของท่าน
ส่วนที4่ : ความสุขในชีวติ ทัวไป
่
การตอบส่วนที่ 2
5 หมายถึงข้อความในข้อนัน้ เป็ นจริงหรือตรงกับลักษณะของหัวหน้างานของท่านมากที่สดุ 4 หมายถึง
ข้อความในข้อนัน้ เป็ นจริงหรือตรงกับลักษณะของหัวหน้างานของท่านค่อนข้างมาก3 หมายถึง
ข้อความในข้อนัน้ เป็ นจริงหรือตรงกับลักษณะของหัวหน้างานของท่านปานกลาง2 หมายถึงข้อความใน
ข้อนัน้ เป็ นจริงหรือตรงกับลักษณะของหัวหน้างานของท่านเป็ นส่วนน้ อย1 หมายถึงข้อความในข้อนัน้
เป็ นจริงหรือตรงกับลักษณะของหัวหน้างานของท่านน้ อยที่สดุ ,ไม่จริ งเลยการตอบส่วนที่ 3 และ 4
ตอบตามความจริงทีส่ ดุ ในข้อทีใ่ กล้เคียงกับตัวท่านมากทีส่ ดุ โดยการทําเครือ่ งหมายถูก () หรือ
เครือ่ งหมายทีก่ ําหนดไว้
ผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ทีน่ ้ี ทีท่ า่ นได้สละเวลาอันมีคา่ ให้ความร่วมมือใน
การศึกษาครัง้ นี้ และหากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด สามารถสอบถามผูว้ จิ ยั ได้โดยตรงหรือทางอีเมล์
ตามข้างล่างนี้

ป.ล. ผูป้ ระสานงาน : อัญมณี วัฒนรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-698-9787
อีเมล์: nintoya@hotmail.com

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวอัญมณี วัฒนรัตน์
นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์
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ส่วนที่ 1: แบบสอบถามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบ
คําชี้แจงกรุณาระบุขอ้ มูลทัวไปของท่
่
าน โดยทําเครือ่ งหมายถูก () ลงในช่อง ทีอ่ ยูข่ า้ งหน้า
ลักษณะทีต่ รงกับความเป็ นจริงเกีย่ วกับตัวท่าน (กรุณาตอบทุกข้อ) ดังต่อไปนี้
1. เพศ:หญิง

ชาย

2. อายุ:

หญิง

21-30 ปี
41-50 ปี

3. วุฒกิ ารศึกษา:

31-40 ปี
50 ปีขน้ึ ไป

ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาโท

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาเอก

4. ระดับตําแหน่งงานในปจั จุบนั
ระดับพนักงาน – พนักงานอาวุโส
ระดับหัวหน้างาน – ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ
ตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไป
5. ประสบการณ์ทาํ งาน:

น้อยกว่า 1 ปี
5-10 ปี

1-5 ปี
10 ปีขน้ึ ไป

6. รายได้เฉลีย่ รวมต่อเดือนจากบริษทั เช่น เงินเดือน ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา
น้อยกว่า 10,000 บาท

10,000-20,000 บาท

20,001 – 30,000 บาท

30,001- 40,000 บาท

40,001- 50,000 บาท

50,000 บาท ขึน้ ไป
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ส่วนที่ 2: แบบสอบถามลักษณะการทํางานของหัวหน้ างานของท่าน
คําชี้แจงแบบสอบถามนี้มงุ่ สอบถามลักษณะการทํางานผูน้ ํา/หัวหน้าของท่านโปรดอ่านข้อความและตอบ
โดยทําเครื่องหมายในช่อง 5, 4, 3, 2, 1 เพียงช่องเดียวที่เป็ นจริ งหรือตรงกับลักษณะของหัวหน้ า
มากที่สดุ (5), ค่อนข้างมาก (4),ปานกลาง (3), ค่อนข้างน้ อย (2), และน้ อยที่สดุ หรือไม่จริ งเลย (1)
ประเด็นคําถาม
ผูน้ ํา/หัวหน้ าของท่านมีลกั ษณะที่เกี่ยวข้องกับการทํางานต่อไปนี้ มาก-น้ อย เพียงใด
1. สามารถสร้างความเชือ่ มันศรั
่ ทธาและเป็ นทีย่ อมรับของผูร้ ว่ มงาน
2. สามารถทําให้ผรู้ ว่ มงานเกิดความภาคภูมใิ จเมือ่ ได้รว่ มงานกัน
3. สามารถสร้างความไว้วางใจให้กบั ผูร้ ว่ มงานได้
4. เป็ นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม มองโลกในแง่ดแี ละเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผรู้ ว่ มงาน
5. สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆได้
6. เป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
7. สามารถแสดงความมันใจในการที
่
จ่ ะเอาชนะอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
8. สามารถระบุจุดประสงค์หลักในการทํางานของผูร้ ว่ มงานได้อย่างชัดเจน
9. มีความเสียสละประโยชน์สว่ นตนเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม
10. สามารถจูงใจให้ผรู้ ว่ มงานมีเจตคติทด่ี ตี ่อการทํางาน
11. สามารถกระตุน้ ให้ผรู้ ว่ มงานมีกาํ ลังใจในการทํางาน
12. ผูบ้ ริหารสร้างความคาดหวังในความสําเร็จของงานแก่ผรู้ ว่ มงาน
13. มีความตัง้ ใจในการทํางานอย่างแน่วแน่
14. มีวธิ กี ารส่งเสริมให้ผรู้ ว่ มงานมีความสามัคคีกนั ในการปฏิบตั งิ าน
15. สามารถถ่ายทอดความคิดทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับค่านิยมและความเชือ่ ถือ
16. สามารถปฏิบตั ติ น ให้ผรู้ ว่ มงานเคารพและศรัทธา
17. สามารถกระตุน้ ให้ผรู้ ว่ มงาน เห็นแนวทางใหม่ๆในการแก้ปญั หา
18. มีการส่งเสริมและสนับสนุ นให้ผรู้ ว่ มงานแสดงความคิดเห็นในแง่มมุ ต่างๆ อย่างเต็มที่
19. ส่งเสริมให้ผรู้ ว่ มงานรูจ้ กั วิเคราะห์ปญั หาโดยใช้เหตุผลและข้อมูลหลักฐาน
20. สนับสนุ นวิธกี ารทํางาน หรือวิธแี ก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ด้วยวิธกี ารใหม่ๆ
21. มอบหมายงานทีท่ า้ ทายความสามารถของผูร้ ว่ มงาน
22. สามารถตรวจสอบข้อสันนิษฐานของปญั หาทีส่ าํ คัญว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
23. ให้อสิ ระแก่ผรู้ ว่ มงานในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มที่
24. ส่งเสริมให้ผรู้ ว่ มงานปฏิบตั งิ านด้วยความตัง้ ใจและพัฒนาจุดด้อยของตนเองอยูเ่ สมอ
25. ปฏิบตั ติ ่อผูร้ ว่ มงานโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
26. ให้ความสนใจแก่ผรู้ ว่ มงานอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติใดๆ
27. มีการนิเทศโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของผูร้ ว่ มงาน
28. มอบหมายงานตรงกับความรูค้ วามสามารถของผูร้ ว่ มงาน
29. รับฟงั เรือ่ งราวของผูร้ ว่ มงานอย่างตัง้ ใจ
30. มีการติดตามผลการปฏิบตั งิ านของผูร้ ว่ มงานเป็ นรายบุคคล

ระดับความ
คิ ดเห็น
5 4 3 2 1
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ส่วนที่ 3: แบบสอบถามลักษณะงานของท่าน
คําชี้ แจงแบบสอบถามนี้มุ่งสอบถามลักษณะการทํางานของท่าน โปรดอ่านคําศัพท์ท่ีอยู่สองด้านของข้อ
คําถามแต่ละข้อ แล้วพิจารณาว่า งานของท่านมีลกั ษณะตรงกับคําศัพท์ขา้ งใด แล้วเลือกกากบาทช่องเหนือ
เส้นเหนือตัวเลขทีอ่ ยู่ดา้ นคําศัพท์นนั ้ โดยกากบาทยิง่ ใกล้คําศัพท์แสดงว่างานของท่านมีลกั ษณะตามคําศัพท์
นัน้ มาก โปรดกากบาทแห่ งเดี ยวในแต่ ละข้อดังตัวอย่างต่อไปนี้(สามารถค้นคว้าเพิม่ เติมจากเว็บไซต์
(http://happyworkplace-thaihealthnida.com/download.php)
งานของท่าน
ทําให้องค์การใช้จ่ายมาก _______ _______ _______ _______| _______ _______ ___x___ ______ทํากําไรให้องค์การมาก
1
2
3
4
5
6
7
8
มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้ อย น้ อย |น้ อย ค่อนข้างน้ อย ค่อนข้างมาก มาก
(กากบาทเหนื อเลข 7 ซึง่ อยู่ใกล้ด้านทํากําไร หมายความว่า งานของท่านทํากําไรให้องค์การค่อนข้างมาก)

งานของท่าน
1. กับจริตนิสยั ของท่าน
2. งานน่าเบือ่ -ไม่น่าทํา
3. ทําได้อย่างสุข/สบายใจ
4. ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถ
5. เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
6. ไม่มคี วามมั ่นคง

7. ค่าตอบแทนตํ่ากว่าปกติ
8. มีโอกาสก้าวหน้าในงาน
สูง
9. ไม่มใี ครอยากทํางานนี้
10 งานนี้ไม่มคี ุณค่า

______ ______ ______ ______ | ____ _____ ____ ______
1
2
3
4
5
6
7 8
______ ______ ______ ______ | ____ _____ ______ _____
1
2
3
4
5
6
7
8
______ ______ ______ ______ | ____ _____ ______ _____
1
2
3
4
5
6
7
8
______ ______ ______ ______ | ______ _____ ____ _____
1
2
3
4
5
6
7
8
____ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____
1
2
3
4
5
6
7
8
_____ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____
1
2
3
4
5
6
7
8

ตรงกับจริตนิสยั ของ
ท่าน
สนุก-น่าทํา
ทําด้วยความทุกข์/กังวล
ไม่ตอ้ งใช้ความรู้
ความสามารถ
เป็ นงานทีป่ ลอดภัย
มีความมันคง
่

_____ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____ ค่าตอบแทนเหมาะสม
1
2
3
4
5
6
7
8
______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ ____ ไม่มโี อกาสก้าวหน้า
1
2
3
4
5
6
7
8
_____ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____ ใครๆ ก็อยากทํางานนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ ____ งานมีคณ
ุ ค่า น่ายกย่อง
1
2
3
4
5
6
7
8

11 ต่างคนต่างทํา/โดดเดีย่ ว ______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____ ช่วยกัน/พึง่ พากัน
1
2
3
4
5
6
7
8
______
______
______
______
|
______
_____
______
_____
12 ทีท่ าํ งานไม่สะดวกสบาย
1
2
3
4
5
6
7
8
______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____
13 ไม่มรี ะบบระเบียบ
1
2
3
4
5
6
7
8

ทีท่ าํ งานสะดวกสบาย
อยูอ่ ย่างเป็ นระบบ
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14 ทํางานแบบเดิมด้วย
วิธเี ดิมทุกวัน
15 คือภาระหน้าทีข่ องท่าน
16 คือสิง่ ทีท่ าํ ไปเรือ่ ยๆ
17 คือความสําเร็จของชีวติ
18 คือการมีเพือ่ น รักใคร่
สนิทสนม
19 คือความกดดัน

______
1
______
1
______
1
______
1
______
1
______
1

______
2
______
2
______
2
______
2
______
2
______
2

______
3
______
3
______
3
______
3
______
3
______
3

______ | ______
4
5
______ | ______
4
5
______ | ______
4
5
______ | ______
4
5
______ | ______
4
5
______ | ______
4
5

_____
6
_____
6
_____
6
_____
6
_____
6
_____
6

______
7
______
7
______
7
______
7
______
7
______
7

_____
8
_____
8
_____
8
_____
8
_____
8
_____
8

คิดหาแนวทางใหม่
วิธใี หม่ในการทํางาน
คือสิง่ ทีท่ า่ นอยากทํา
คือความเจริญเติบโต
ความล้มเหลวในชีวติ
คือการมีศตั รู เกลียดชัง
กัน
คือโอกาสทีด่ ขี องชีวติ

20 ทําให้สขุ ภาพกายเสือ่ ม
โทรม

______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____
1
2
3
4
5
6
7
8

ทําให้สขุ ภาพกาย
แข็งแรง

21 ทําให้รสู้ กึ เป็ นเจ้าของ
งาน

______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____
1
2
3
4
5
6
7
8

ทําให้รสู้ กึ ว่าเป็ นผูร้ บั จ้าง
ทํางาน

22 ใช้เวลาทํางานมาก
จนไม่มเี วลาส่วนตัว

______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____
1
2
3
4
5
6
7
8

ทํางานตามกรอบเวลา
ทําให้มเี วลาส่วนตัว

23 แตกแยก ขาดความ
ร่วมมือในกลุ่มงาน

______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____
1
2
3
4
5
6
7
8

มีความสมานสามัคคี
ร่วมมือกันในกลุ่มงาน

24 ไม่มอี สิ ระในการ
ตัดสินใจ

______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____
1
2
3
4
5
6
7
8

มีอสิ ระในการตัดสินใจ

25 ทํางานตามระบบ ไม่
เปิ ดโอกาสให้คดิ สิง่ หรือ
วิธใี หม่
26 ขาดการสือ่ สารทีช่ ดั เจน
ในกลุ่มงาน

______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____
1
2
3
4
5
6
7
8

27 บรรยากาศไม่น่าทํางาน

______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____
1
2
3
4
5
6
7
8

มีบรรยากาศ
น่าทํางาน

28 ไม่สามารถวางแผน

______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____
1
2
3
4
5
6
7
8

วางแผนได้

29 เน้นความสุขสบายใจ
ของพนักงานมากกว่า
30 ผลงาน
ไม่สามารถปรึกษาใคร
31 เพือ่ แก้ปญั หาให้ได้
ภาระงานไม่ชดั เจน

______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____

สามารถแสดงความคิด
สร้างสรรค์ เกิด
นวัตกรรม
______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____ มีการสือ่ สารอย่าง
1
2
3
4
5
6
7
8
ชัดเจนและสมํ่าเสมอ

เน้นผลงานมากกว่าความส
1
2
3
4
5
6
7
8
สบายใจของผูท้ าํ งาน
______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____ สามารถหาทีป่ รึกษา
เพือ่ แก้ปญั หาให้ได้
1
2
3
4
5
6
7
8
______ ______ ______ ______ | ______ _____ ______ _____ ภาระงานชัดเจน
1

2

3

4

5

6

7

8
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ส่วนที่ 4: แบบสอบถามความสุขในชีวิตทัวไป
่
คําชี้แจงแบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามวัดระดับความสุข 9 ด้าน มุง่ วัดความสุขทีเ่ กีย่ วข้อง
กับท่านโปรดกรอกข้อมูลตามจริงและทําเครือ่ งหมายลงในช่องทีเ่ ป็ นคําตอบหรือตรงกับ
ระดับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ เพียงคําตอบเดียวซึง่ ในแต่ละช่องมีความหมายดังนี้
(สามารถศึกษาเพิม่ เติมได้จากเว็บไซต์ www.happinometer.com)

4.1 Happy Body: สุขภาพดี
1.1 ปจั จุบนั ท่านมีน้ําหนัก
ซม.
1.3 BMI

กิโลกรัม

1.2 ส่วนสูงของท่าน

**สูตรคํานวน BMI = นํ้าหนัก (กิโลกรัม) / ส่วนสูง (เมตร) ยกกําลัง 2 ** เช่น นน. 50

กก. และ สูง 1.50 เมตร ค่า BMI = 50 / (1.50 * 1.50) = 22.22 (ตรวจสอบค่า BMI ของตนว่าอยูใ่ นระดับใด
ได้ทต่ี ารางทีแ่ นบประกอบ)

1.4 เส้นรอบเอวของท่าน

นิ้ว หรือเท่ากับ

ซม.

2. โดยปกติ ท่านกิ นอาหารเช้า โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วนั
ไม่กนิ
กินแต่ไม่บ่อย (1-2 วัน)
เป็ นประจํา (5-6 วัน)
กินทุกวัน

กินเป็ นบางครัง้ (3-4 วัน) กิน

3. ปัจจุบนั ท่านออกกําลังกายโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วนั
ไม่ได้ออกกําลังกาย
มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์

น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์
ทุกวัน

3 วันต่อสัปดาห์

4. ปัจจุบนั ท่านสูบบุหรี่/ใบจาก หรือไม่
สูบประจํา
ไม่สบู แต่เคยสูบ

สูบบ่อยครัง้
ไม่เคยสูบเลย

สูบนานๆครัง้

5. ปัจจุบนั ท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวท์ สาโท หรือสุราพืน้ บ้าน
หรือไม่
ดื่มเกือบทุกวัน/เกือบทุกสัปดาห์
ไม่ด่มื แต่เคยดื่ม

ดื่มเกือบทุกเดือน
ไม่เคยดื่มเลย

ดื่มปี ละ 1-2 ครัง้
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6. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจกับสุขภาพของท่านอย่างไรบ้าง
ไม่พอใจเลย/พอใจ
พอใจมาก

พอใจน้อย
พอใจมากทีส่ ดุ

พอใจปานกลาง

4.2 Happy Relax: ผ่อนคลายดี
7. โดยรวมแล้วท่านรู้สึกว่าได้รบั การพักผ่อนเพียงพอหรือไม่
ไม่พอ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ดุ

8. โดยรวมแล้วใน 1 สัปดาห์ท่านทํากิ จกรรมเพื่อเป็ นการพักผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสือ
ดูหนัง ฟังเพลง ช็อปปิ้ ง เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ)
ไม่ได้ทาํ
ทํา 5-6 สัปดาห์

ทํา 1-2 วัน /สัปดาห์
ทําทุกวัน

ทํา 3-4 /สัปดาห์

9. โดยทัวไปท่
่
านมีความเครียดบ้างหรือไม่ (เครียดจากการทํางาน/ เรื่องครอบครัว/เรื่อง
อื่นๆ) บ้างหรือไม่
เครียดมากทีส่ ดุ
เครียดน้อย

เครียดมาก
ไม่เครียดเลย

เครียดปานกลาง

10. โดยรวมแล้วท่านคิ ดว่าชีวิตของท่านเป็ นไปตามที่ท่านคาดหวัง หรือไม่
ไม่สามารถไปตามทีค่ าดหวังเลย
เป็ นไปตามทีค่ าดหวังน้อย
เป็ นไปตามทีค่ าดหวังมาก
เป็ นไปตามทีค่ าดหวังปานกลาง
เป็ นไปตามทีค่ าดหวังมากทีส่ ดุ
11. เมื่อประสบปัญหาในชีวิต โดยทัวไปท่
่
านสามารถจัดการกับปัญหาได้หรือไม่
ไม่สามารถจัดการได้เลย
จัดการได้มาก

จัดการได้น้อยมาก
จัดการได้มากทีส่ ดุ

จัดการได้ปานกลาง

4.3 Happy Heart: นํ้าใจดี
12. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกเอื้ออาทร/ห่วงใยคนรอบข้าง
ไม่รสู้ กึ เลย/น้อยทีส่ ดุ
มาก

น้อย
มากทีส่ ดุ

ปานกลาง
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13. โดยรวมแล้ว ท่านให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง
ไม่เคย/แทบจะไม่เคยช่วย

นานๆครัง้

ช่วยแทบทุกครัง้

ช่วยทุกครัง้

ช่วยบ้างบางครัง้

14. โดยรวมแล้วท่านให้ความสําคัญกับการทํางานเป็ นทีม หรือไม่
ไม่ให้/ให้น้อยทีส่ ดุ
มาก

น้อย
มากทีส่ ดุ

ปานกลาง

15. โดยรวมแล้วท่านให้ความสัมพันธ์ในที่ทาํ งานของท่านเป็ นเหมือนพี่เหมือนน้ อง
หรือไม่
ไม่เหมือน/เหมือนน้อยทีส่ ดุ

น้อย

มาก

มากทีส่ ดุ

ปานกลาง

16. โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานในองค์การ
ไม่สอ่ื สาร/เหมือนน้อยทีส่ ดุ

น้อย

มาก

มากทีส่ ดุ

ปานกลาง

17. โดยรวมแล้วในองค์กรของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการทํางานระหว่างกัน
หรือไม่
ไม่ม/ี น้อยทีส่ ดุ

น้อย

ปานกลาง

มากมากทีส่ ดุ

18. โดยรวมแล้วท่านเต็มใจและยิ นดี ในการทําประโยชน์ เพื่อส่วนรวม หรือไม่
ไม่เต็มใจ/เต็มใจน้อยทีส่ ดุ
มาก

น้อย
มากทีส่ ดุ

ปานกลาง
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19. โดยรวมแล้วท่านเข้าร่วมกิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม เช่น การปลูกป่ า การ
บริ จาคสิ่ งของ หรือไม่
ไม่ทาํ /ทําน้อยทีส่ ดุ

น้อย

มาก

มากทีส่ ดุ

ปานกลาง

20. โดยรวมแล้วท่านได้ทาํ กิ จกรรมที่สามารถทําได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ ต่อสังคม
เช่น การคัดแยกขยะ การลดใช้ถงุ พลาสติ ก เป็ นต้น
ไม่ทาํ /ทําน้อยทีส่ ดุ

น้อย

มาก

มากทีส่ ดุ

ปานกลาง

4.4 Happy Soul: จิตวิญญาณดี
21. โดยรวมแล้วท่านทํานุบาํ รุงศิ ลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน หรือไม่
ไม่ทาํ /ทําน้อยทีส่ ดุ

น้อย

มาก

มากทีส่ ดุ

ปานกลาง

22. โดยรวมแล้ว ท่านปฏิ บตั ิ กิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ หรือไม่
ไม่ปฏิบตั /ิ ปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ดุ

น้อย

มาก

มากทีส่ ดุ

ปานกลาง

23. โดยรวมแล้ว ท่านยกโทษและให้อภัยอย่างจริ งใจต่อผูท้ ี่สาํ นึ กผิด
ไม่ยกโทษ/ให้อภัยน้อยทีส่ ดุ

น้อย

มาก

มากทีส่ ดุ

ปานกลาง

24. โดยรวมแล้ว ท่านยอมรับและขอโทษในความผิดที่ทาํ หรือมีส่วนรับผิดชอบ
ไม่ยอมรับ/ขอโทษน้อยทีส่ ดุ

น้อย

มาก

มากทีส่ ดุ

ปานกลาง
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25. โดยรวมแล้ว ท่านตอบแทนผูม้ ีพระคุณ หรือช่วยเหลือท่าน
ไม่ตอบแทน/ตอบแทนน้อยทีส่ ดุ

น้อย

มาก

มากทีส่ ดุ

ปานกลาง

4.5 Happy Family: ครอบครัวดี
26. ท่านมีเวลาอยู่กบั ครอบครัว เพียงพอหรือไม่
ไม่เพียงพอ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ดุ

27. ท่านทํากิ จกรรม (เช่น ออกกําลังกายในสวนสาธารณะ ไปทําบุญ ไปซื้อของ ปลูกต้นไม้
เป็ นต้น) ร่วมกันกับคนในครอบครัว
ไม่ทาํ /ทําน้อยทีส่ ดุ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ดุ

28. ท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่าน
ไม่ทาํ /ทําน้อยทีส่ ดุ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ดุ

4.6 Happy Society: สังคมดี
29. โดยรวมแล้วเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ท่าน หรือไม่
ไม่ม/ี มีน้อยทีส่ ดุ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ดุ

30.โดยรวมแล้วท่านปฏิ บตั ิ ตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม หรือไม่
ไม่ปฏิบตั /ิ ปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ดุ

น้อย

มาก

มากทีส่ ดุ

ปานกลาง
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31. โดยรวมแล้วท่านรู้สึก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือไม่
ไม่รสู้ กึ /รูส้ กึ น้อยทีส่ ดุ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ดุ

32. โดยรวมแล้ว เมื่อท่านมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน
หรือไม่
ไม่รสู้ กึ /รูส้ กึ น้อยทีส่ ดุ

น้อย

มาก

ปานกลาง

มากทีส่ ดุ

33. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่า สังคมไทยทุกวันนี้ มีความสงบสุข หรือไม่
น้อยทีส่ ดุ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ดุ

34. โดยรวมแล้วทุกวันนี้ ท่านใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข หรือไม่
ไม่ม/ี มีน้อยทีส่ ดุ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ดุ

4.7 Happy Brain: ใฝ่ ร้ดู ี
35. โดยรวมแล้วท่านสนใจในการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ เพิ่ มเติ มจากแหล่งความรูต้ ่างๆ
หรือไม่
ไม่สนใจ/สนใจน้อยทีส่ ดุ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ดุ

36. โดยรวมแล้ว ท่านสนใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้ าในชีวิต หรือไม่
ไม่สนใจ/สนใจน้อยทีส่ ดุ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ดุ

37. ท่านมีโอกาสที่จะได้รบั การอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเองหรือไม่
ไม่มโี อกาส/มีโอกาสน้อยทีส่ ดุ

มีโอกาสน้อย

มีโอกาสมาก

มีโอกาสมากทีส่ ดุ

มีโอกาสปานกลาง

4.8 Happy Money: สุขภาพเงินดี
38. ท่านรู้สึกว่า การผ่อนชําระหนี้ สินต่างๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบนั เป็ นภาระ หรือไม่
เป็ นภาระหนักทีส่ ดุ
เป็ นภาระน้อย

เป็ นภาระหนักมาก
เป็ นภาระปานกลาง
ไม่เป็ นภาระ/ไม่ได้ผอ่ นชําระ/ไม่ได้เป็ นหนี้สนิ
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39. ท่านผ่อนชําระหนี้ ตามกําหนดเวลาทุกครัง้ หรือไม่
ไม่ตรงเวลาทุกครัง้

ไม่ตรงเวลาบ่อยครัง้

ตรงเวลาบ้างบางครัง้

ตรงเวลาเกือบทุกครัง้

ตรงเวลาทุกครัง้ /ไม่ได้ผอ่ นชําระ/ไม่มหี นี้สนิ

40. โดยรวมแล้ว ท่านมีเงิ นเก็บออมในแต่ละเดือน หรือไม่
ไม่ม/ี มีน้อยทีส่ ดุ
มี เก็บออมมาก

มี เก็บออมเพียงเล็กน้อย
มี เก็บออมมากทีส่ ดุ

มี เก็บออมปานกลาง

41. โดยรวมแล้ว ค่าตอบแทนที่ท่านได้รบั ทัง้ หมดในแต่ละเดือนเป็ นอย่างไร เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายจ่ายทัง้ หมดในแต่ละเดือน
รายจ่ายเกินกว่ารายได้มาก
รายได้พอๆกับรายจ่าย

รายจ่ายเกินกว่ารายได้เล็กน้อย
รายจ่ายน้อยกว่ารายได้

รายจ่ายน้อยกว่ารายได้มาก

4.9 Happy WorkLife: การงานดี
42. ท่านมีความสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร หรือไม่
ไม่ม/ี มีน้อยทีส่ ดุ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ดุ

มาก

มากทีส่ ดุ

43. ท่านได้รบั การดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์การ หรือไม่
ไม่ได้รบั /ได้รบั น้อยทีส่ ดุ

น้อย

ปานกลาง

44. ท่านพึงพอใจรับสวัสดิ การที่องค์การจัดให้หรือไม่
ไม่พอใจเลยพอใจน้อยทีส่ ดุ
พอใจมาก

พอใจน้อย
พอใจมากทีส่ ดุ

พอใจปานกลาง

45. ท่านได้รบั การปฏิ บตั ิ อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การของท่าน
หรือไม่
ไม่ได้เลย/ได้รบั น้อยทีส่ ดุ
ได้รบั มาก

ได้รบั เล็กน้อย
ได้รบั มากทีส่ ดุ

ได้รบั พอสมควร
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46. ท่านได้รบั การพิ จารณาเลื่อนขัน้ / เลื่อนตําแหน่ ง/ ปรับขึน้ เงิ นค่าจ้างประจําปี ที่ผา่ น
มาด้วยความเหมาะสม
ไม่เหมาะสม/เหมาะสมน้อยทีส่ ดุ

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ดุ

47. อาชีพของท่านในขณะนี้ มีความมันคง
่ หรือไม่
ไม่มนคง/มั
ั่
นคงน้
่ อยทีส่ ดุ
มันคงมาก
่

มันคงน้
่ อย
มันคงมากที
่
ส่ ดุ

มันคงปานกลาง
่

48. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รบั คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิ ดจากการทํางาน (การถูก
ฟ้ องร้อง/การได้รบั อันตรายจากการทํางาน ฯลฯ)
ไม่คมุ้ ค่า/คุม้ ค่าน้อยทีส่ ดุ
คุม้ ค่าน้อย
คุม้ ค่าปานกลาง
คุม้ ค่ามาก
คุม้ ค่ามากทีส่ ดุ
49. ขณะที่ทาํ งานอยู่ในองค์การนี้ หากท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเมื่อสําเร็จการศึกษา
แล้ว ท่านจะทํางานต่อหรือว่าลาออก
ลาออกแน่นอน
อาจจะลาออก
น่าจะลาออก
ไม่ลาออก
ไม่ลาออกแน่นอน
50. ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ทาํ งาน หรือองค์การอื่นเรียกไปทํางาน ท่านพร้อมที่จะไป
หรือไม่
ไปแน่นอน/ไปทันที
คิดว่าจะไป
ไม่แน่ใจ
ไม่ไป
ไม่ไปแน่นอน
51. โดยรวมแล้วท่านสามารถแสดงความคิ ดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับ
นายจ้าง หรือหัวหน้ างาน หรือไม่
ไม่มสี ว่ นร่วม/มีน้อยทีส่ ดุ
มีสว่ นร่วมบ้างเล็กน้อย
มีสว่ นร่วมปานกลาง
มีสว่ นร่วมมาก
มีสว่ นร่วมมากทีส่ ดุ
52. ความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รบั จากองค์การของท่านเป็ น
อย่างไร
ไม่ถูกต้องทุกครัง้
ไม่ถูกต้องบ่อยครัง้
ถูกต้องบ้างบางครัง้
ถูกต้องเกือบทุกครัง้
ถูกต้องทุกครัง้
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53. ความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รบั จากองค์การของ
ท่านเป็ นอย่างไร
ไม่ตรงเวลาทุกครัง้
ไม่ตรงเวลาบ่อยครัง้
ตรงเวลาบ้างบางครัง้
ตรงเวลาเกือบทุกครัง้
ตรงเวลาทุกครัง้
54. โดยรวมแล้วท่านทํางานอย่าง “มีความสุข”
ไม่ม/ี น้อยทีส่ ดุ
น้อย
ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ดุ

55. ท่านภาคภูมิใจที่ได้เป็ นพนักงาน/บุคลากรขององค์การ/ได้ทาํ งานในองค์การนี้
หรือไม่
ไม่ภาคภูมใิ จ/ภูมใิ จน้อยทีส่ ดุ
น้อย
ปานกลาง
มาก
มาก
ทีส่ ดุ
56. ท่านรู้สึกเป็ นเจ้าของร่วมขององค์การที่ท่านทํางานในปัจจุบนั หรือไม่
ไม่รสู้ กึ /รูส้ กึ น้อยทีส่ ดุ
น้อย
ปานกลาง
มาก
ทีส่ ดุ

มาก

57. คะแนนเต็ม 100 คะแนนท่านให้คะแนนความสุขของตัวท่านเอง ___________คะแนน

*** ขอบพระคุณอย่างสูงสําหรับการให้ข้อมูล ซึง่ แบบสอบถามนี้ จะใช้ในงานวิ จยั ผลรวมเท่านัน้ ***
*** ไม่มีรายงานรายบุคคลและขอโปรดส่งคืนผูแ้ จกแบบสอบถามโดยด่วน ***
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เอกสารประกอบ
ตารางค่าดัชนี มวลกายBMI

การคํานวณ BMI

สูตร BMI = นํ้าหนัก (กิ โลกรัม) / ส่วนสูง (เมตร)²
ตัวอย่าง กรณีทผ่ี หู้ ญิงส่วนสูง 150 เซนติเมตร นํ้าหนัก 50 กิโลกรัม ค่า BMI เป็ นเท่าไร
1) ทําส่วนสูง จาก เซนติเมตร เป็ น เมตรก่อน คือ 1.50 เมตร
2) จากนัน้ นําค่านํ้าหนักตัง้ หารด้วยส่วนสูง x ส่วนสูง
คือ
50 =
50
1.50 x 1.50
2.25
เฉพาะฉะนัน้ BMI= 22.2 (ได้คา่ BMI มาตรฐาน)
ถือว่า ผูห้ ญิงคนนี้มนี ้ ําหนักตามดัชนีมวลกายในเกณฑ์ปกติ
เรื่องขนาดเส้นรอบเอว
*** ในกรณีเป็ นผูช้ ายไม่ควรเกิน 36 นิ้ว (90 เซนติเมตร) และ เส้นรอบเอวในผูห้ ญิงไม่ควรเกิน
32 นิ้ว (80 เซนติเมตร) หากเกินค่าทีก่ ล่าวไว้ทา่ นมีภาวะอ้วนลงพุง ***
เพิ่ มเติ ม เว็บไซต์การคํานวณ BMI อัตโนมัต:ิ http://203.157.240.12/bp/bmi.php
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ผลการทดสอบเครือ่ งมือวิจยั
1. ผลการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามเรื่องลักษณะหัวหน้ าของท่านหรือภาวะ

ผูน้ ําแบบพัฒนา(Transformational Leadership)
ข้อ
คําถาม
การที่ผนู้ ําประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่าง

t

p

r

- 3.987
- 4.679
- 4.773
- 5.644

.001
.000
.000
.000

.753
.794
.755
.745

- 6.367
- 4.025
- 3.684
- 5.695

.000
.002
.003
.000

.662
.776
.756
.740

มีความเสียสละประโยชน์สว่ นตนเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม
สามารถจูงใจให้ผรู้ ว่ มงานมีเจตคติทด่ี ตี ่อการทํางาน
สามารถกระตุน้ ให้ผรู้ ว่ มงานมีกาํ ลังใจในการทํางาน
ผูบ้ ริหารสร้างความคาดหวังในความสําเร็จของงานแก่ผรู้ ว่ มงาน
มีความตัง้ ใจในการทํางานอย่างแน่วแน่
มีวธิ กี ารส่งเสริมให้ผรู้ ว่ มงานมีความสามัคคีกนั ในการปฏิบตั งิ าน
สามารถถ่ า ยทอดความคิด ที่สํา คัญ เกี่ย วกับ ค่า นิ ย มและความ
เชื่อถือ
16 สามารถปฏิบตั ติ น ให้ผรู้ ว่ มงานเคารพและศรัทธา
ส่งเสริ มให้พนักงานมีความคิ ดริ เริ่ ม

- 6.208
- 6.736
- 7.517
- 5.221
- 5.135
- 5.789
- 3.232

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.008

.754
.783
.782
.695
.767
.769
.739

- 5.283

.000

.802

17 สามารถกระตุน้ ให้ผรู้ ว่ มงาน เห็นแนวทางใหม่ๆในการแก้ปญั หา

- 4.413

.000

.767

18 มีก ารส่งเสริมและสนับสนุ น ให้ผู้ร่ว มงานแสดงความคิดเห็น ใน - 4.971
แง่มมุ ต่างๆ อย่างเต็มที่

.000

.753

1
2
3
4

สามารถสร้างความเชื่อมันศรั
่ ทธาและเป็ นทีย่ อมรับของผูร้ ว่ มงาน
สามารถทําให้ผรู้ ว่ มงานเกิดความภาคภูมใิ จเมือ่ ได้รว่ มงานกัน
สามารถสร้างความไว้วางใจให้กบั ผูร้ ว่ มงานได้
เป็ นผูม้ คี ุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแง่ดแี ละเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
แก่ผรู้ ว่ มงาน
5 สามารถควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆได้
6 เป็ นผูม้ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกล มีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
7 สามารถแสดงความมันใจในการที
่
จ่ ะเอาชนะอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
8 สามารถระบุจุดประสงค์หลักในการทํางานของผูร้ ่วมงานได้อย่าง
ชัดเจน
ผูน้ ําสร้างแรงบันดาลใจ
9
10
11
12
13
14
15

130
ข้อ
คําถาม
19 ส่งเสริมให้ผรู้ ่วมงานรูจ้ กั วิเคราะห์ปญั หาโดยใช้เหตุผลและข้อมูล
หลักฐาน
ั หาที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีก าร
20 สนับสนุ น วิธีก ารทํา งาน หรือวิธีแ ก้ป ญ
ใหม่ๆ
21 มอบหมายงานทีท่ า้ ทายความสามารถของผูร้ ว่ มงาน
ั หาที่สํา คัญ ว่า มีค วาม
22 สามารถตรวจสอบข้อสัน นิ ษฐานของป ญ
เหมาะสมหรือไม่
23 ให้อสิ ระแก่ผรู้ ว่ มงานในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มที่
การมอบหมายงานที่ท้าทายให้แก่พนักงาน
24 ส่งเสริมให้ผรู้ ว่ มงานปฏิบตั งิ านด้วยความตัง้ ใจและพัฒนาจุดด้อย
ของตนเองอยูเ่ สมอ
25 ปฏิบตั ติ ่อผูร้ ว่ มงานโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
26 ให้ความสนใจแก่ผูร้ ่วมงานอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติ
ใดๆ
27 มีการนิเทศโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์ความต้องการและ
ความสามารถของผูร้ ว่ มงาน
28 มอบหมายงานตรงกับความรูค้ วามสามารถของผูร้ ว่ มงาน
29 รับฟงั เรือ่ งราวของผูร้ ว่ มงานอย่างตัง้ ใจ
30 มีการติดตามผลการปฏิบตั งิ านของผูร้ ว่ มงานเป็ นรายบุคคล

t

p

r

- 5.006

.000

.779

- 4.971

.000

.773

- 4.572
- 5.006

.000
.000

.717
.784

- 3.596

.002

.659

-4.173

.001

.742

- 5.882
- 5.545

.000
.000

.563
.722

- 3.564

.002

.717

- 4.679
- 4.889
-4.572

.000
.000
.000

.752
.758
.710

2. ผลการทดสอบคุณ ภาพของแบบสอบถามเรื่ อ งลัก ษณะงานของท่ า นหรื อ การ

จัดการความสุขแบบเป็ น อยู่ คือ(Happy Management)
ข้อ
คําถาม
เป็ นเป็ นตัวตนทีแ่ ท้จริงเป็ นสุขทางใจเป็ นคนได้เต็มศักยภาพเป็ นคนที่
ครอบครัว สังคมชุมชนพอใจ
1
2
3
4
5
6
20
21
29

ไม่ตรงกับจริตนิสยั ของท่าน / ตรงกับจริตนิสยั ของท่าน
งานน่าเบื่อ-ไม่น่าทํา / สนุก-น่าทํา
ทําได้อย่างสุขสบายใจ / ทําด้วยความทุกข์กงั วล
ได้ใช้ความรูค้ วามสามารถ / ไม่ตอ้ งใช้ความรูค้ วามสามารถ
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ / เป็ นงานทีป่ ลอดภัย
ไม่มคี วามมันคง
่ / มีความมันคง
่
ทําให้สขุ ภาพกายเสือ่ มโทรม / ทําให้สขุ ภาพกายแข็งแรง
ทําให้รสู้ กึ เป็ นเจ้าของงาน / ทําให้รสู้ กึ ว่าเป็ นผูร้ บั จ้างทํางาน
เน้นความสุขสบายใจของพนักงานมากกว่าผลงาน / เน้นผลงาน

t

p

R

-3.122
-3.351
-2.741
- 3.748
-2.278
- 4.159
- 3.472
- 3.832
- 1.791

.010
.006
.013
.001
.035
.001
.003
.001
.097

.683
.653
.458
.533
.479
.306
.574
.344
.144
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มากกว่าความสุขสบายใจของผูท้ าํ งาน
อยู่ อยูด่ กี นิ ดีอยูอ่ ย่างมี Passionอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการ
ทํางานอยูใ่ นองค์การทีด่ ี มีผนู้ ําและเพือ่ นร่วมงานดีอยูใ่ นตําแหน่งและ
อาชีพทีเ่ หมาะสมและเป็ นทีย่ อมรับ

t

p

R

7
8
9
10
11
12
13
22

ค่าตอบแทนตํ่ากว่าปกติ / ค่าตอบแทนเหมาะสม
มีโอกาสก้าวหน้าในงานสูง / ไม่มโี อกาสก้าวหน้า
ไม่มใี ครอยากทํางานนี้ / ใครๆ ก็อยากทํางานนี้
งานนี้ไม่มคี ุณค่า / งานมีคุณค่า น่ายกย่อง
ต่างคนต่างทํา โดดเดีย่ ว / ช่วยกัน พึง่ พากัน
ทีท่ าํ งานไม่สะดวกสบาย / ทีท่ าํ งานสะดวกสบาย
ไม่มรี ะบบระเบียบ / อยูอ่ ย่างเป็ นระบบ
ใช้เวลาทํางานมากจนไม่มเี วลาส่วนตัว / ทํางานตามกรอบเวลา
ทําให้มเี วลาส่วนตัว
23 แตกแยก ขาดความร่วมมือในกลุ่มงาน / มีความสมานสามัคคี
ร่วมมือกันในกลุม่ งาน
24 ไม่มอี สิ ระในการตัดสินใจ / มีอสิ ระในการตัดสินใจ
25 ทํ า งานตามระบบ ไม่ เ ปิ ด โอกาสให้ คิด สิ่ง ใหม่ ห รือ วิธีใ หม่ /
สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรม
27 บรรยากาศไม่น่าทํางาน / มีบรรยากาศน่าทํางาน
28 ไม่สามารถวางแผน / วางแผนได้
30 ไม่สามารถปรึกษาใครเพื่อแก้ปญั หาให้ได้ / สามารถหาทีป่ รึกษา
เพือ่ แก้ปญั หาให้ได้
31 ภาระงานไม่ชดั เจน / ภาระงานชัดเจน
คือคือผลงานขององค์กรคือความหวังขององค์กรคือภาพลักษณ์ของ
องค์กร

- 4.302
- 1.258
- 2.861
- 5.515
- 3.655
- 3.767
- 4.228
- 714

.000
.226
.010
.000
.004
.001
.002
.484

.606
.348
.648
.709
.659
.484
.620
.144

- 4.051

.002

.674

- 5.477
- 6.263

.000
.000

.612
.783

- 3.833
- 3.246
- 3.713

.001
.008
.002

.675
.595
.619

- 3.171

.008

.588

14 ทํางานแบบเดิมด้วยวิธีเดิมทุกวัน / คิดหาแนวทางใหม่วธิ ีใหม่
ในการทํางาน
15 คือภาระหน้าทีข่ องท่าน / คือสิง่ ทีท่ า่ นอยากทํา
16 คือสิง่ ทีท่ าํ ไปเรือ่ ยๆ / คือความเจริญเติบโต
17 คือความสําเร็จของชีวติ / ความล้มเหลวในชีวติ
18 คือการมีเพือ่ น รักใคร่สนิทสนม / คือการมีศตั รู เกลียดชังกัน
19 คือความกดดัน / คือโอกาสทีด่ ขี องชีวติ
26 ขาดการสื่อสารที่ชดั เจนในกลุ่มงาน / มีการสื่อสารอย่างชัดเจน
และสมํ่าเสมอ

- 3.935

.001

.456

- 2.245
- 5.334
- 3.856
- 3.395
- 4.200
- 4.481

.038
.000
.003
.006
.001
.001

.351
.652
.523
.387
.577
.737
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empirically. Altruism
altruism, andtransformational
mediates the relationship
leadership, and on their own
between self-sacrifice and
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กรุงเทพมหานคร
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ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสุขในการทํางานของ
พยาบาลประจําการในระดับ
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(r = 0.48) อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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พยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลเอกชน เขต
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ความสัมพันธ์กบั ความสุขใน
การทํางาน3) ปจั จัยทีม่ ี
อิทธิพลและสามารถร่วมคาด
ทํานายความสุขในการทํางาน
ของบุคลากรได้แก่ลกั ษณะงาน
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ผลต่อความสัมพันธ์ทางบวก
กับความสุขในการทํางานของ
ของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลทั ่วไปเขตภาค
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4) ความยึดมั ่นผูกพันต่อ
องค์การมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสุขในการ
ทํางานของของพยาบาล
ประจําการโรงพยาบาลทั ่วไป
เขตภาคกลาง
5) ตัวแปรร่วมกันพยากรณ์
ความสุขในการทํางานของ
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กรณีศกึ ษา:อุตสาหกรรมสิง่
ทอในเขตภาคเหนือตอนบน.

พนักงานอุตสาหกรรมสิง่ ทอในเขต
ภาคเหนือตอนบน.

Methodology
ระเบียบวิ ธีวิจยั

วิจยั เชิงปริมาณ

References
อ้างอิ ง

1) พนักงานสิง่ ทอในเขต
ภาคเหนือตอนบนทีม่ ปี จั จัย
ทางชีวสังคมเฉพาะด้าน
รายได้ขนาดและสถานทีต่ งั ้ ใน
การทํางานต่างกันมีความสุข
ในการทํางานแตกต่างกัน
พนักงานสิง่ ทอทีท่ าํ งานใน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กมี
ความสุขในการทํางาน
มากกว่าพนักงานสิง่ ทอที่
ทํางานในอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่
2) พนักงานสิง่ ทอทีม่ ี
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี
ขององค์การและความต้องการ
มีสว่ นร่วมในองค์การต่างกัน มี
ความสุขในการทํางาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ โดยที่ พนักงานสิง่
ทอทีม่ พี ฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การและ
ความต้องการมีสว่ นร่วมใน
ระดับสูง มีความสุขในการ
ทํางานมากกว่าพนักงานทีม่ ี

วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต.สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
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Author
ผูแ้ ต่ง

Year
ปี ที่
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Title
ชื่อเรื่อง
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กลุ่มตัวอย่าง
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2552

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ผูน้ ําแบบอย่างของหัวหน้า
ชุมชน เขต 13จํานวน 346 คน
พยาบาลกับความสุขในการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชน เขต 13.

วิจยั เชิงพรรณนา

อารดา

2552

การวิเคราะห์องค์ประกอบของ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย วิจยั เชิงปริมาณ

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี
ขององค์การและความต้องการ
มีสว่ นร่วมในองค์การระดับตํ่า
3) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ทีด่ ขี ององค์การ ความต้องการ
มีสว่ นร่วมในองค์การมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสุขในการทํางาน
ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผูน้ ํา
ของหัวหน้าพยาบาลตามการ
รับรูข้ องพยาบาลวิชาชีพอยูใ่ น
ระดับสูง ความสุขในการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง ภาวะ
ผูน้ ําแบบอย่างของหัวหน้างาน
การพยาบาลตามการรับรูข้ อง
พยาบาลวิชาชีพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับ
ปานกลางกับความสุขในการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ผลการวิจยั ได้องค์ประกอบ

References
อ้างอิ ง

วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต. สาขาบริหาร
การพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร์. มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยานิพนธ์ปริญญา
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เสาวรส
ประเทืองชัยศรี.
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Author
ผูแ้ ต่ง

Year
ปี ที่
ศึกษา

บุญเลิศ.

2553

Sample
กลุ่มตัวอย่าง

Methodology
ระเบียบวิ ธีวิจยั

ความสุขในการทํางานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.

รามคําแหง
จํานวน 360 คน

โดยวิธกี ารวิเคราะห์
องค์ประกอบ
(Factor Analysis)

การจัดเวลาพักระหว่างการ
ทํางานทีม่ ผี ลต่อความสุขใน
การทํางานของพนักงาน

พนักงานบริษทั เกีย่ วกับ
อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์
จํานวน 3 บริษทั จํานวน 246 คน

วิจยั เชิงปริมาณ

Results
ผลลัพธ์

References
อ้างอิ ง

ของการทํางานทัง้ สิน้ จํานวน
12 องค์ประกอบ อธิบายความ
แปรปรวนทัง้ หมดได้
ร้อยละ 49.887 ประกอบด้วย
องค์ประกอบความสามารถใน
การเผชิญปญั หาและอุปสรรค
องค์ประกอบคุณภาพจิต
องค์ประกอบสุขภาพจิตดี
องค์ประกอบบรรยากาศการ
ทํางานทีด่ ี องค์ประกอบความ
รักในงาน องค์ประกอบ
สัมพันธภาพในการทํางาน
องค์ประกอบความไว้วางใจ
องค์ประกอบการรักในการ
เรียนรูแ้ ละพัฒนา องค์ประกอบ
การสนับสนุ นจากองค์การ
องค์ประกอบความพึงพอใจใน
ชีวติ องค์ประกอบสัมพันธภาพ
ในครอบครัวและองค์ประกอบ
การเป็ นทีย่ อมรับและเชือ่ ถือ
ตามลําดับ
พนักงานมีระดับความสุขใน
การทํางานโดยรวมระดับมาก
มีการจัดเวลาพักระหว่างการ

มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค์การ.
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
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มหาบัณฑิตสาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
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เฉลา ระโหฐาน

2553

การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้ ําการ
เปลีย่ นแปลงของผูบ้ ริหารและ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาชลบุรเี ขต 2

ผูบ้ ริหาร 96 คน ครู 305 คน
ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาชลบุร ี เขต 2

วิจยั เชิงปริมาณ

ผลการศึกษา พบว่า
1. ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ชลบุร ี เขต 2 โดยรวม อยูใ่ น
ระดับมาก พิจารณาทุกด้าน
พบว่า มากทุกด้าน
2.ประสิทธิผลในการ

วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์.
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ทํางานของพนักงานส่วนใหญ่ม ี องค์การบัณฑิตวิทยาลัย
การกําหนดให้มเี วลาพัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
ระหว่างการทํางานร้อยละ 63 จอมเกล้าพระนครเหนือ
ไม่มกี ารจัดบริเวณทีพ่ กั ในการ
พักระหว่างการทํางานไม่มกี าร
จัดเครือ่ งดืม่ ในเวลาพักระหว่าง
การทํางานไม่มกี ารจัดกิจกรรม
ในเวลาพักระหว่างการทํางาน
และพนักงานทีม่ เี พศแตกต่าง
กันมีความสุขในการทํางาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตแิ ละการจัดเวลาพัก
ระหว่างการทํางานแตกต่างกัน
มีความสุขในการทํางานไม่
แตกต่างกัน
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สิรนิ ทร แซ่ฉั ่ว

2553

ความสุขในการทํางานของ
บุคลากรเชิงสร้างสรรค์:
กรณีศกึ ษาอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์กลุ่มสือ่ และกลุ่ม
งานสร้างสรรค์เพือ่ การใช้งาน.

อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสือ่
วิจยั เชิงผสมผสาน
และกลุ่มงานสร้างสรรค์เพือ่ การใช้
งานได้แก่สอ่ื สิง่ พิมพ์
การกระจายเสียงเพลงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แฟชันและซอฟต์
่
แวร์
จํานวน 6 องค์การประชากร 218
ท่าน

บุคลากรเชิงสร้างสรรค์ม ี
ความสุขในการทํางานและมี
สุขภาพอยูใ่ นระดับมากปจั จัย
สุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความสุขในการทํางานใน
ระดับปานกลางส่วนความสุข
อันเกิดจากปจั จัยภายใน
องค์การอยูใ่ นระดับ
ค่อนข้างมากซึง่ ปจั จัยภายใน
องค์การทุกด้านมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความสุขในการทา
งานในระดับปานกลางผล

150

บริหารงานของสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี เขต 2
โดยรวม อยูใ่ นระดับมากทุก
ด้าน
3. ภาวะผูน้ ําการเปลีย่ นแปลง
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผล
การบริหารงานของสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต. สาขาพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์และ
องค์การ
คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์. สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์.
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ผูแ้ ต่ง

2554

Title
ชื่อเรื่อง

ความสุขหลากมุมมองด้วย
Home โมเดล

Sample
กลุ่มตัวอย่าง

องค์การตัวอย่างจํานวน 103
องค์การ
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วิจยั เชิงคุณภาพ

Results
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การศึกษาเชิงคุณภาพพบว่า
บุคลากรเชิงสร้างสรรค์ม ี
ความสุขจากการได้ทาํ งานที่
ตนเองรักงานมีความอิสระและ
มีเอกลักษณ์ของงาน
กฎระเบียบและเวลางานที่
ยืดหยุน่ การได้ลาพักผ่อน
ติดต่อกันการได้รบั คาชมเชย
และการยอมรับมีความสัมพันธ์
อันดีกบั หัวหน้างานเป็ นสิง่
สําคัญมากต่อความสุขในการ
ทํางาน
สังเคราะห์โมเดลการสร้างสุข
ในทีท่ าํ งานจํานวน 3 โมเดล
ด้วยการมองวิธกี ารสร้าง
ความสุขในมิตติ ่างๆระดับ
องค์การ ระดับการบริหาร
ทรัพยากรมนุ ษย์และระดับ
ปจั เจกชน

References
อ้างอิ ง

151

จุฑามาศ
แก้วพิจติ ร,
วิชยั อุตสาหจิต
สมบัติ กุสุมาวลี

Year
ปี ที่
ศึกษา

ความสุขหลากมุมมอง
ด้วย Home โมเดล.พิมพ์
ครัง้ ที่ นนทบุร:ี สองขา ครี
เอชั ่น จํากัด.
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Author
ผูแ้ ต่ง

ศิรนิ นั ท์
กิตติสขุ สถิต
และ คณะ

Year
ปี ที่
ศึกษา
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Title
ชื่อเรื่อง

คูม่ อื การวัดความสุขด้วย
ตนเอง(HAPPINOMETER:
The Happiness SelfAssessment).

Sample
กลุ่มตัวอย่าง

องค์การทัวไปทั
่ ง้ ภาครัฐและเอกชน
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วิจยั เชิงปริมาณ
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สามารถสร้างและพัฒนา
เครือ่ งมือวัดความสุขด้วย
ตนเอง HAPPINOMETER
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ศิรนิ นั ท์ กิตติสขุ สถิต และ
คณะ. (2555). คูม่ อื การวัด
ความสุขด้วยตนเอง
HAPPINOMETER:
The Happiness SelfAssessment). พิมพ์ครัง้ ที่
1. กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ธรรมดาเพลส.
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