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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ 1) ศึ ก ษาปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับ องค์ก รแห่ งความสุ ข ของ
หน่วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษา และ 2) ศึกษาแนวทางการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ขของหน่วยงาน
ที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษา ซึ่งเป็ นการวิจยั ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Research)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อหัวหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
หน่ วยงานที่ให้บริ การแก่ นกั ศึกษาจานวน 17 ท่าน จาก 8 หน่ วยงานของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ ยวชาญ และแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้น ซึ่ งจัดทา
แบบสอบถามเป็ นจานวน 3 รอบโดยแบบสอบถามรอบแรกเป็ นแบบสัมภาษณ์ ชนิ ดปลายเปิ ดใน
ประเด็นที่กาหนดให้ จากนั้นนาความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาสังเคราะห์เพื่อสร้างเป็ นแบบสอบถาม
ชนิดปลายปิ ด แบบมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อนาไปถามผูเ้ ชี่ยวชาญในรอบที่ 2 และนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์โดยหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เพื่อหาความสอดคล้องของคาตอบ
จากนั้นนาผลที่ ได้ไปสอบถามผูเ้ ชี่ ยวชาญรอบที่ 3 เพื่อให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญยืนยันความคิดเดิ ม หรื อหาก
เปลี่ ยนความคิ ดเห็ นขอให้แสดงเหตุ ผ ลเพิ่ ม เติ ม เมื่ อได้ปัจจัย ที่ เกี่ ย วข้องกับ การสร้ า งองค์กรแห่ ง
ความสุ ข ผูว้ ิจยั ได้นาวิเคราะห์ผลอีกครั้ ง โดยนาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างอื่นที่ทางานเกี่ ยวข้องกับการ
ให้บริ การนักศึกษา จานวน 100 คน สถิ ติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ วิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis)
ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ในหน่วยงานให้บริ การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีปัจจัย
หลักที่ช่วยในการเสริ มสร้ างองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ งความสุ ข ได้แก่ (1) ปั จจัยด้านผูใ้ ห้บริ การ (2)
ปั จจัยด้านองค์กร (3) ปั จจัยด้านอื่น ๆ ในการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข (4) ปั จจัยด้านความตระหนัก
ของอุปสรรคในการสร้างองค์กรแห่งความสุ ขและ (5) ปั จจัยด้านความตระหนักถึงประโยชน์ของการ
สร้างองค์กรแห่งความสุ ข
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Abstract
In the research investigation entitled “Creating a Happiness Organization for Student
Services Department” the researcher uses the Delphi Research technique in carrying out the
investigation. As such, the researcher investigates (1) the factors related to the happiness
organization of the service organization to the students. Furthermore, the researcher studies (2) the
organizational structure of happiness organization for the students. The sample population
consisted of 17 experts taken from eight service departments operated in Ramkhamhaeng
University.
The opinions exhibited by these experts were examined in the course of three rounds. The
data were collected by using Delphi technique to confirm the validity of the questionnaire. The first
round was conducted using an open-ended questionnaire concerning which issues should be
addressed. The opinions of the experts were then synthesized. On the basis of this synthesis, the
researcher thereupon constructed a close-ended five-rating scale questionnaire for the second round
again designed to elicit the opinions of the experts. The data obtained from the second round were
analyzed to determine the median and interquartile range, thereby allowing the researcher to
ascertain the loci of congruence in the opinions expressed by the experts. At the third and final
stage, the analytic results of the second round were used in querying the experts. The experts were
asked to consider whether their current opinions matched or were congruent with their earlier
responses so as to confirm or validate prior opinions. If they changed their opinions, they had to
provide additional reasons for doing so. Statistical techniques used by the researcher were
determining medians and ascertaining interquartile ranges. In making comparisons of means, the
researcher applied the standard deviation.
Findings are as follows:
1. The experts under study evinced opinions concerning the establishment of a happy
organization of service agencies to the students at a very high level. When considering each aspect,
it was found that all aspects were at high level. In the following order is (1) the benefit to create or
develop a happy organization, (2) Service provider, (3) the factors that contribute to the creation or
development of organizational happiness and (4) the factors that hinder the creation or development
of a happy organization.
Keywords : Happiness Organization, Student Services Department
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บทนา
ในโลกของการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั ทาให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อความอยูร่ อด
อย่างไรก็ ตามการปรั บ องค์ก รเพื่ อปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพในการดาเนิ นงานขององค์กรอาจทาให้
พนักงานรู ้สึกไม่พอใจกับงานและขาดความสุ ขในการทางาน (Klehe, Zikic, Van Vianen, & De Pater, 2011)
การทาให้บุคลากรในองค์กรมีความสุ ข ความพึงพอใจในการทางานแม้ว่าจะต้องอยู่ท่ามกลางความ
เปลี่ ย นแปลงจึ ง เป็ นทางออกในการแก้ปั ญหาดัง กล่ า ว เพราะหากบุ คลากรในองค์ก รมี ค วามสุ ข
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพวกเขาจะเพิ่มขึ้น (Barmby, Bryson, & Eberth, 2012, Dalal, Baysinger,
Brummel, & Lebreton, 2012)
มหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง เป็ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ที่ มี ห น่ ว ยงานภายในกว่ า 50
หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ให้บริ การกับนักศึกษากว่า 10 หน่วยงาน ที่ตอ้ งรองรับนักศึกษานับแสน
คน ทาให้บุคลากรในหน่ วยงานบริ การดังกล่ าว ต้องเผชิ ญกับการเปลี่ ยนแปลงทั้งการบริ หารงาน
ภายในหน่ วยงานและปั ญหาในด้านการให้บริ การกับนักศึ กษาควบคู่กนั ซึ่ งย่อมส่ งผลต่อความสุ ข
ความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร
ดังนั้นการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร ให้เป็ นองค์กรแห่ งความสุ ขในบริ บท
ขององค์กรภาครัฐ โดยการใช้วธิ ี คน้ คว้าอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ได้งานวิจยั ที่สอดคล้องและครอบคลุม
กับสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษา จะเป็ นประโยชน์ในการนาไปพัฒนาองค์กรภาครัฐไปสู่ องค์กรแห่ งความสุ ข
และนามาซึ่ งการเพิ่มขีดความสามารถในการทางานของบุคลากรในองค์กรต่อไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั ในครั้ งนี้ จะทาให้ได้ทราบถึ งปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับ
องค์กรแห่ งความสุ ขขององค์กรภาครัฐ และสามารถนาผลจากการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการ
สร้างองค์กรแห่งความสุ ขของหน่วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรแห่ งความสุ ขของหน่วยงานที่
ให้ บ ริ ก ารแก่ นัก ศึ ก ษา และ (2) ศึ ก ษาแนวทางการสร้ า งองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ของหน่ ว ยงานที่
ให้บริ การแก่นกั ศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการวิ จยั ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร หรื อ หัว หน้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ หน่ ว ยงานที่
ให้บริ การแก่นกั ศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง รวม 8 หน่วยงาน
1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ ตัวแทนผูบ้ ริ หาร หรื อหัวหน้า และผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษาจานวน 17 ท่าน จาก 8 หน่วยงานที่ให้บริ การนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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1.3 กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ ได้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่

เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษาจานวน 100 คน จากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ ีการศึกษาแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Research)
เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับองค์กรแห่ งความสุ ขของหน่ วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษา โดยอาศัย
แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามที่ใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในการวิจยั โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อหัวหน้าที่เกี่ ยวข้องกับหน่วยงานที่
ให้บ ริ ก ารแก่ นัก ศึ ก ษาจานวน 17 ท่ า น จาก 8 หน่ วยงานที่ ใ ห้บ ริ ก ารนัก ศึ ก ษา ของมหาวิท ยาลัย
รามคาแหง โดยผูว้ ิจยั ได้จดั ทาแบบสอบถามเป็ นจานวน 3 รอบ ในรอบที่ 1 ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์
โดยใช้แบบสัม ภาษณ์ แบบมีโครงสร้ า งที่ ผูว้ ิจยั สร้ า งขึ้ นจากการทบทวนวรรณกรรม จากนั้นนา
ประเด็นความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญมารวมกัน โดยตัดข้อมูลที่ซ้ าซ้อนออกไป รอบที่ 2 ผูว้ ิจยั นา
ข้อความที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 1 มาเรี ยงลาดับความสาคัญของปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรแห่งความสุ ข และจัดทาเป็ นแบบสอบถามชนิดมาตรส่ วนประมาณค่าของไลเคิร์ท (Likert’s
Five Rating Scale) ซึ่ งกาหนดค่าระดับคะแนนช่วงความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ ในรอบที่ 3 ผูว้ ิจยั นาผล
การตอบแบบสอบถามที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญในรอบ 2 มาหาค่ามัธยฐาน (median) ค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ (interquartile range) แล้วนาไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามอีกครั้ง เพื่อเป็ นการยืนยันความ
คิดเห็นในรอบที่ 2 พร้อมกับให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาว่ามีความคิดเห็นตรงหรื อสอดคล้องกับตาแหน่ง
ของค าตอบที่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญท่ า นอื่ นแสดงความคิ ด เห็ นหรื อไม่ หากไม่ เห็ นด้วยขอให้ แสดงเหตุ ผ ล
เพิ่มเติม แต่ถา้ ผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แสดงเหตุผลถื อว่าเห็นด้วยกับตาแหน่ งของคาตอบดังกล่าว จากผลการ
ตอบแบบสอบถามของผูเ้ ชี่ ยวชาญในรอบที่ 3 ปรากฏว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 17 ท่านมีความคิดเห็ น
สอดคล้องกันสู งถึงสู งมาก ผูว้ จิ ยั จึงไม่ได้ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามรอบที่ 4
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ส าหรั บ การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ มี ท้ ัง การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการส่ ง
แบบสอบถามไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญรวม 3 รอบโดยในแต่ละรอบจะนาเอาข้อมูลที่ได้รับกลับมา ทาการลง
รหัส เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยผูว้ จิ ยั ใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ในขั้น ตอนสุ ด ท้า ย เพื่ อ เป็ นการตรวจสอบปั จ จัย ในการสร้ า งองค์ก รแห่ ง ความสุ ข ของ
หน่วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความ
สมบูรณ์แล้วไปให้ผปู้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษา ตามสานัก และคณะต่าง ๆ แบบ
เฉพาะเจาะจง จานวน 100 ชุ ด เพื่อตรวจสอบความเชื่ อมัน่ ของข้อคาถามสาหรับใช้ดาเนิ นการศึกษา
การสร้างองค์กรแห่งความสุ ขต่อไป

98 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งความสุ ขของหน่วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษา
สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ ดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูอ้ านวยการกอง
หรื อหัวหน้าสานักงานเลขานุ การคณะ/สานัก สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท และมีระยะเวลาใน
การทางานเกินกว่า 10 ปี
2. ปั จจัย หลัก ที่ ช่วยในการเสริ มสร้ า งองค์กรให้เป็ นองค์ก รแห่ ง ความสุ ข ประกอบด้วย 5
ปัจจัย ดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านผูใ้ ห้บริ การที่ช่วยในการเสริ มสร้างองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ งความสุ ข ทุกข้อ
อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด และคาตอบมีความสอดคล้องกันในระดับสู งถึงสู งมาก (0.25 – 0.50)
2.2 ปัจจัยด้านองค์กรที่ช่วยในการเสริ มสร้างองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ งความสุ ข ทุกข้ออยู่
ในระดับมากถึงมากที่สุด และคาตอบมีความสอดคล้องกันในระดับสู งถึงสู งมาก (0.25 – 0.50)
2.3 ปั จจัยด้านอื่น ๆ ในการสร้ างองค์กรแห่ งความสุ ข ที่ช่วยในการเสริ มสร้ างองค์กรให้
เป็ นองค์กรแห่ ง ความสุ ข ทุ กข้ออยู่ในระดับมากถึ งมากที่ สุด และคาตอบมี ความสอดคล้องกันใน
ระดับสู งถึงสู งมาก (0.25 – 0.50)
2.4 ปั จจัยด้านความตระหนักของอุปสรรคในการสร้ างองค์กรแห่ งความสุ ขที่ช่วยในการ
เสริ มสร้างองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ งความสุ ข ทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก และมีคาตอบสอดคล้องกันใน
ระดับสู งถึงสู งมาก (0.25 – 0.75)
2.5 ปั จจัยด้านความตระหนักถึ งประโยชน์ของการสร้ างองค์กรแห่ งความสุ ขที่ช่วยในการ
เสริ ม สร้ า งองค์ก รให้ เ ป็ นองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ทุ ก ข้อ อยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด และค าตอบมี ค วาม
สอดคล้องกันในระดับสู งถึงสู งมาก (0.25 – 0.50)
3. เปรี ยบเทียบปั จจัยในการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ขของหน่วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษา
ภาพรวมทุกปั จจัยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยง
ตามลาดับปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างองค์กรแห่งความสุ ขของหน่วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษา ได้ดงั นี้
คือ ปั จจัยด้านความตระหนักถึ งประโยชน์ของการสร้ างองค์กรแห่ งความสุ ข ปั จจัยด้านผูใ้ ห้บริ การ
ปัจจัยด้านอื่นๆ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุ ข ปั จจัยด้านองค์กร และปั จจัยด้านความตระหนักของ
อุปสรรคในการสร้างองค์กรแห่งความสุ ข ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ปั จจัยด้านความตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก คื อ ผูร้ ั บบริ การเกิ ดความสุ ข ความพึงพอใจ ผู้
ให้บริ การก็มีความสุ ข (  = 4.47) เกิดความร่ วมมือกันในองค์กร ช่วยกันแก้ปัญหา เมื่อเกิดปั ญหาขึ้น
(  = 4.45) และทาให้บุคลากรทางานอย่างมีความสุ ข เพราะบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ (  = 4.44)
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3.2 ปั จจัยด้านผูใ้ ห้บริ การ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ
การให้บริ การที่ผรู้ ับบริ การประทับใจมีความสุ ข มีความสบายใจ (  = 4.47) การให้สิ่งที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
หรื อยินดีกบั ผูอ้ ื่นที่ได้รับสิ่ งที่ดี (  = 4.46) การทากระทาที่ไม่ขดั ต่อระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กร (  = 4.45) และการกระทาใดๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดปั ญหา
3.3 ปั จจัยด้านอื่นๆ ในการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข เพื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 อันดับ แรก คื อ ความมัน่ คงในการท างานของบุ ค ลากร เช่ น รายได้ สวัส ดิ ก าร
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน (  = 4.67) การทางานเป็ นทีม การสนับสนุ นกันและกันของบุคลากร
ในองค์กร (  = 4.40) และความโปร่ งใสขององค์กร ความยุติธรรมของผูบ้ งั คับบัญชา ความจริ งใจต่อ
กัน (  = 4.00)
3.4 ปั จจัยด้านองค์กร เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 4 อันดับแรก คือ
องค์กรที่มีวตั ถุประสงค์ เป้ าหมาย และสามารถบรรลุเป้ าหมาย โดยที่มีบุคลากรทางานอย่างมีความสุ ข
(  = 4.26) องค์กรที่ช่วยกันทางาน และให้บริ การที่ทาให้ผรู ้ ับบริ การมีความสุ ข (  = 4.21) องค์กรที่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผูบ้ งั คับบัญชาดี เพื่อนร่ วมงานดี มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดี ยวกัน (  = 4.17)
และองค์กรที่ ตอบสนองความต้องการของบุ ค ลากรมี กฎระเบี ย บที่ เอื้ อต่อการงาน ทาให้เกิ ดขวัญ
กาลังใจในการทางาน (  = 4.17)
3.5 ปั จจัยด้านความตระหนักของอุปสรรคในการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ ระเบียบขั้นตอนต่างๆ ทาให้เกิ ดความล่าช้า
ส่ งผลต่อการทางานต่าง ๆ (  = 3.70) ระบบการบริ หารจัดการที่ไม่มีความสอดคล้องกัน หรื อต่างคน
ต่างทา (  = 3.63) และกฎระเบียบที่ออกมาไม่สัมพันธ์กบั การทางาน (  = 3.61)
การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ในประเทศไทย แนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งความสุ ขที่ได้รับความนิยม ได้แก่แนวคิดของ
สานักสนับสนุ นสุ ขภาวะองค์กรส านัก งานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาวะ (สสส.) ซึ่ ง
ประกอบด้วยแนวคิดความสุ ข 8 ประการ (ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์, 2553.) ได้แก่ (1) Happy Body
คือ เป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพดี (2) Happy Heart คือ เป็ นผูท้ ี่มีน้ าใจช่วยเหลือผูอ้ ื่น (3) Happy Relaxation คือ
เป็ นผูท้ ี่สามารถจัดการกับอารมณ์ ของตนเอง (4) Happy Brain คือ เป็ นผูร้ ักการเรี ยนรู้และเป็ นมือ
อาชีพในงานของตนเอง (5) Happy Soul คือ เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและความกตัญญู (6) Happy Money คือ
เป็ นผูใ้ ช้เงินเป็ น มีเงินเก็บ รู ้จกั ใช้ เป็ นหนี้ อย่างมีเหตุผล (7) Happy Family คือ เป็ นผูท้ ี่รักและดูแล
ครอบครัวตนเองได้ และ (8) Happy Society คือ เป็ นผูท้ ี่รักและดูแลองค์กร สังคมของตนเองได้
อย่า งไรก็ ต ามงานวิ จ ัย นี้ ที่ พ บว่า มี แ ค่ 5 ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งองค์ก รแห่ ง ความสุ ข ของ
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หน่ วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษา ได้แก่ (1) ปั จจัยด้านผูใ้ ห้บริ การ (2) ปั จจัยด้านองค์กร (3) ปั จจัย
ด้านอื่น ๆ ในการสร้ างองค์กรแห่ งความสุ ข (4) ปั จจัยด้านความตระหนักของอุปสรรคในการสร้ าง
องค์ก รแห่ ง ความสุ ข และ (5) ปั จ จัย ด้า นความตระหนัก ถึ ง ประโยชน์ ข องการสร้ า งองค์ก รแห่ ง
ความสุ ข
ความแตกต่างที่เกิ ดขึ้น เกิดจากปั จจัยในการสร้ างความสุ ขที่เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงานมี
ความแตกต่างกันไป สาหรับการสร้างองค์กรแห่งความสุ ขของหน่วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหงสามารถยื น ยัน ผลการวิ จ ัย จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการแจก
แบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จานวน 96 คน นั้น พบว่ามีความสอดคล้องกับความความคิดเห็น
ของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 17 ท่าน ซึ่ งสามารถอภิปรายผลในแต่ละปั จจัยได้ดงั นี้
1. ปั จจัยด้านผูใ้ ห้บริ การ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ช่วยในการสร้ างองค์กร
แห่งความสุ ขของหน่วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ การให้บริ การที่ผรู ้ ับบริ การ
ประทับใจมีความสุ ข มีความสบายใจ การให้สิ่งที่ดีกบั ผูอ้ ื่น หรื อยินดี กบั ผูอ้ ื่นที่ได้รับสิ่ งที่ดี การทา
กระทาที่ไม่ขดั ต่อระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และการกระทาใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิ ดปั ญหา
ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องจาก องค์กรทุกองค์กรต้องการส่ งมอบบริ การที่ดีให้กบั ผูม้ าใช้บริ การทุกคน อยาก
ให้ผรู ้ ับบริ การได้รับสิ่ งที่ดี สามารถแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ตามที่ผรู ้ ับบริ การต้องการ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) กล่าวว่า คุณภาพการบริ การ เป็ นสิ่ งที่ลูกค้าทุกคน
คาดหวังที่จะได้รับจากการบริ การของผูใ้ ห้การบริ การ โดยผูใ้ ห้บริ การต้องเอาใจใส่ และให้ความเป็ น
กันเองกับลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว มีความกระตือรื อร้นในการให้
ความช่วยเหลือลูกค้า จะช่วยให้ลูกค้ารับรู ้วา่ มีความตั้งใจในการให้บริ การ และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ยุพาวรรณ ทองตะนุ นาม และคนอื่น ๆ (2558) พบว่า องค์กรแห่ งความสุ ขในบริ บทขององค์กร
ภาครัฐจะมีล ักษณะเป็ นองค์กรที่ บุคลากรหรื อพนักงานในองค์กรมี ความพึงพอใจต่อการทางานใน
องค์กร มีจิตวิญญาณในการทางานให้องค์กร
2. ปั จจัยด้านองค์กร พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ช่วยในการสร้างองค์กรแห่ ง
ความสุ ขของหน่วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ข้อ โดยข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 อัน ดับ แรก คื อ องค์ก รที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์
เป้ าหมาย และสามารถบรรลุเป้ าหมาย โดยที่มีบุคลากรทางานอย่างมีความสุ ข องค์กรที่ช่วยกันทางาน
และให้บริ การที่ทาให้ผรู้ ับบริ การมีความสุ ข องค์กรที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผูบ้ งั คับบัญชาดี เพื่อนร่ วมงานดี
มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน และองค์กรที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากร มีกฎระเบียบ
ที่เอื้อต่อการงาน ทาให้เกิดขวัญกาลังใจในการทางาน ตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่ องจากองค์กรที่มีบรรยากาศ
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การทางานที่สามารถพูดคุยกันได้ในเวลาที่มีปัญหา ร่ วมกันคิดและแก้ไขปั ญหา ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
อย่างไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ทาให้บุคลากรในองค์กรสามารถผลิ ตงานหรื อทางานได้อย่างมีความสุ ข
มีสุขภาพใจ และกายแข็งแรง อัตราการลาออกก็ลดน้อยลง เกิดความผูกพันต่อองค์กร มีความรู ้สึกเป็ น
ส่ วนหนึ่ งขององค์กร พร้ อมที่จะพัฒนาองค์กรต่อไปอย่างยัง่ ยืน สอดคล้องกับแนวคิดของ Buchanan
(1974) ที่กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร (organization commitment) เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้งาน
ขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ เพราะจากการที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความผูกพันต่อองค์กรสู ง
ก็จะส่ งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานยินดีที่จะอุทิศแรงกาย แรงใจ เพื่อปฏิบตั ิงานในหน้าของตนให้ดีที่สุด ซึ่ งการ
ที่ ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านจะเกิ ด ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ จุ ด มุ่ ง หมายของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านได้รั บ การ
ตอบสนองจากองค์ก ร จึ ง เป็ นหน้า ที่ ข องผูบ้ ริ หารองค์ก รที่ จะพยายามสร้ า งทัศ นคติ ที่ ดีต่อองค์ก ร
เพื่อให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานในองค์กรคงอยูก่ บั องค์กรอย่างมีคุณค่า ด้วยการสร้ างความผูกพันต่อองค์กร และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เจริ ญชัย เพ็งสว่าง (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นผูส้ มบูรณ์
แบบกับ ความสุ ข ในการท างานของพนัก งานสายงานบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ใ นสถาบัน การเงิ น พบว่า
ความสุ ขในการทางานเกิดจากการที่บุคคลมีความพึงพอใจในสิ่ งที่ตนเองเป็ นและกระทาอยู่ มีความพึง
พอใจในงานที่กระทา ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทางานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตน มี
ความร่ วมมือร่ วมใจในการทางาน มีความสนุ กเพลิดเพลิน กระตือรื อร้ นมีความรู ้สึกดี ท้ งั ทางกายและ
จิตใจมุ่งมัน่ ที่จะกระทาให้ประสบความสาเร็ จด้วยความขยัน มีทกั ษะ ความสามารถ ประสบการณ์
และ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมถึ ง เมื่อพบเห็ นสิ่ งที่ไม่ดีงามหรื องานที่ไม่ถูกต้องจะมีความรู ้ สึกผิดหวัง
และต้องการแก้ไขให้ดีข้ ึน
3. ปัจจัยด้านอื่นๆ ในการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความเห็นว่าเป็ นปั จจัย
ที่ช่วยในการสร้างองค์กรแห่งความสุ ขของหน่วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก และเพื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 ข้อ และอยูใ่ นระดับมาก 7 ข้อ โดยข้อที่
มี ค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 อันดับ แรก คื อ ความมัน่ คงในการท างานของบุ ค ลากร เช่ น รายได้ สวัส ดิ ก าร
ความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน การทางานเป็ นทีม การสนับสนุ นกันและกันของบุคลากรในองค์กร
และความโปร่ ง ใสขององค์ก ร ความยุติ ธ รรมของผูบ้ งั คับ บัญชา ความจริ ง ใจต่ อ กัน จะเห็ นได้ว่า
ธรรมชาติของมนุ ษย์มีความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ น อาหาร น้ า ที่ อยู่อาศัยรวมทั้ง ความ
ต้องการการยอมรับนับถือ สอดคล้องกับ แนวคิดของ Maslow (อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เพิ่งมาก, 2548,
หน้า 14-16) ที่กล่าวว่า ความต้องการทางด้านร่ างกาย (physiological needs) เป็ นความต้องการเบื้องต้น
ที่ตอ้ งการอยู่รอด เมื่ อร่ างกายได้รับการตอบสนองแล้ว มนุ ษย์ก็จะมี ความต้องการในขั้นสู งขึ้ น คื อ
ความต้องการด้านความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงต่าง ๆ รวมถึ งการป้ องกันเพื่อให้เกิ ดความปลอดภัย
จากความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน
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4. ปัจจัยด้านความตระหนักของอุปสรรคในการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมี
ความเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ช่วยในการสร้ างองค์กรแห่ งความสุ ขของหน่ วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษา
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมาก 7 ข้อ และอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง 2 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ ระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ทาให้เกิดความล่าช้า
ส่ งผลต่อการทางานต่าง ๆ ระบบการบริ หารจัดการที่ไม่มีความสอดคล้องกัน หรื อต่างคนต่างทา และ
กฎระเบี ยบที่ออกมาไม่สัมพันธ์ กบั การทางาน ทั้งนี้ เนื่ องจาก องค์กรที่มีการบริ หารจัดการที่มีความ
ซับซ้อนมากจะส่ งผลให้การทางานเกิ ดความล่าช้า เสี ยหาย ส่ งผลให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานทางานได้ล่าช้า เกิ ด
ความเบื่อหน่ายในการทางาน เพราะมีระเบียบขั้นตอนที่ซบั ซ้อนยุง่ ยาก ดังนั้น องค์กรควรมีการบริ หาร
จัดการในเรื่ องของขั้นตอนการทางานที่ชดั เจน เพื่อลดปั ญหาดังกล่าว สอดคล้องกับหลักการบริ หาร
ของ Fayol (อ้างถึงใน วันชัย มีชาติ, 2552, หน้า 34-39) ที่กล่าวว่าการบริ หารงานองค์กรนั้น จะต้อง
ประกอบไปด้วย (1) การแบ่งงานกันทาตามความชานาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิ ดผลดี แก่องค์กรมาก
ที่สุด สิ ทธิ อานาจหรื ออานาจในการสั่งการให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานกระทาอย่างใด (2) ความมีวินยั คือ การยอม
ปฏิบตั ิตามกติกาขององค์กร ซึ่ งจะกาหนดในเรื่ องของความประพฤติของพนักงาน วิธีการปฏิบตั ิต่าง ๆ
ในองค์กร (3) ระบบการบังคับบัญชาจะต้องมีค วามชัดเจนว่าใครอยูใ่ นความควบคุมของใคร สายการ
บังคับบัญชาจะกาหนดช่ องทางการสื่ อสารภายในองค์กร และเส้นทางของการใช้อานาจในองค์กร
อย่างชัดเจน (4) ความเป็ นธรรม การบริ หารงานในองค์กรจะต้องมีความยุติธรรมและความเมตตา
เพื่อให้เกิดการยอมรับและมีการปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั ในองค์กร และ (5) หลักความสามัคคี การที่
บุคคลในองค์กรร่ วมแรงร่ วมใจกันทางานเพื่อให้เกิดผลตามความต้องการของหน่วยงาน เป็ นการสร้าง
ความเป็ นทีมงานในการทางานร่ วมกันของผูป้ ฏิบตั ิงาน
5. ปั จจัยด้านความตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
มีความเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ช่วยในการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ขของหน่วยงานที่ให้บริ การแก่นกั ศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุ กข้อ โดยข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก คือ ผูร้ ับบริ การเกิ ดความสุ ข ความพึงพอใจ ผูใ้ ห้บริ การก็มีความสุ ข เกิ ด
ความร่ วมมื อกันในองค์ก ร ช่ วยกันแก้ปั ญ หาเมื่ อเกิ ดปั ญ หาขึ้ น และท าให้ บุ ค ลากรท างานอย่า งมี
ความสุ ข เพราะบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เนื่ องจาก องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการ
ทางานของพนักงาน ย่อมทาให้พนักงานปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีความสุ ข ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการ
ท างานดี ข้ ึ น เกิ ดความร่ วมมื อ กันภายในหน่ วยงาน และท าให้ อ งค์ก รบรรลุ ตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้
สอดคล้องกับแนวคิดของ ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว (2551) กล่าวว่า ความสุ ขในการทางานเป็ นการรับรู ้
อารมณ์ ความรู ้สึกที่มีต่องานในทางบวก การรับรู ้สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผูร้ ่ วมงาน ได้กระทาในงาน
ที่ ต นเองรั ก ผูก พัน ในงานที่ ท าพึ ง พอใจในการปฏิ บ ั ติ ง านรวมทั้ง การประสบความส าเร็ จ ในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งนาไปสู่ การปฏิบตั ิที่มีประสิ ทธิ ภาพ
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สรุ ปได้ว่า การศึกษาปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่ งความสุ ขใน
บริ บทขององค์กรภาครัฐ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะเมื่อบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานมีความสุ ข ความพึง
พอใจในการทางาน การให้บริ การก็จะมีสิทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลไปด้วย และนามาซึ่ งการเพิ่มขีด
ความสามารถในการทางานของบุคลากรในองค์กรต่อไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยรามคาแหง จึงควรนาผล
จากการศึ ก ษาไปใช้เป็ นแนวทางในการสร้ า งองค์ก รแห่ ง ความสุ ข ของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้บ ริ ก ารแก่
นักศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านบุคลากร การให้ความสาคัญในการทางานกับบุคลากรในองค์กร ควรให้การยอมรับใน
ความเท่าเทียมกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงาน เปิ ดโอกาสและ
กระตุ ้นให้บุค ลากรได้แสดงศัก ยภาพที่ มี อยู่ไ ด้อย่า งเต็ม ที่ รวมถึ ง พัฒนาศักยภาพของบุ ค ลากรใน
หน่วยงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรสามารถเป็ นองค์กรแห่งความสุ ขได้อย่างยัง่ ยืน
2. ด้านผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารในหน่ วยงานของมหาวิทยาลัยรามค าแหงควรมี การส่ งเสริ มให้
บุคลากรมีความตระหนักถึงประโยชน์ รวมไปถึงอุปสรรค์ในการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ขผ่านการ
ให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู ้สึกผูกพันกับองค์กร อันจะ
ส่ งผลให้สามารถดาเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กรได้
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับการสร้ างองค์กรแห่ งความสุ ขให้ครบทุ กหน่ วยงาน
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ในองค์ก ารหรื อ
มหาวิทยาลัยอื่น ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน เพื่อเป็ นการยืนยันข้อมูลในการวิจยั
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