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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อเปรยีบเทยีบองคก์รแห่งความสุขในการท างานของ
พนกังานสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา ทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล
ทีแ่ตกต่างกนั เกบ็รวบรวมขอ้มลู 278 ชุด โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ แลว้วเิคราะหด์ว้ย 
ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติ ิIndependent Samples T-test สถติ ิ
One – Way ANOVA กรณีพบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบความแตกต่างรายคู่ โดยใชส้ตูรตามวธิขีอง Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) โดยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามจากจ านวน 278 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ
ระหว่าง 25 - 34 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตรปีระกาศนียบตัรเทยีบเท่าปรญิญาตร ีมี
สถานภาพ โสด อายงุานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 1 – 5 ปี ต าแหน่งงาน
ระดบัผูป้ฏบิตังิาน สงักดัหน่วยงานส านกัอธกิารบด ีและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 – 
25,000 บาท โดยผลการศกึษาในภาพรวมพบว่า ระดบัองคก์รแห่งความสุขของพนักงานสาย
สนบัสนุนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงล าดบั
ดงันี้ ดา้นมนี ้าใจงาม รองลงมา มคีุณธรรม ดา้นมสีงัคมด ีดา้นมคีรอบครวัทีด่ ีดา้นมสีุขภาพด ี
ดา้นมกีารหาความรู ้ดา้นมกีารผ่อนคลาย และดา้นรูจ้กัใชเ้งนิให ้ตามล าดบั ทดสอบความ
แตกต่าง พบว่า ดา้นเพศและหน่วยงานทีส่งักดั ทีแ่ตกต่าง มปีระสทิธภิาพการท างานทีไ่ม่
แตกต่างกนั ดา้นอาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อายงุาน (ปี) ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน มรีะดบัองคก์รแห่งความสุขในการท างานแตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ผูบ้รหิารจงึควรใหค้วามส าคญัในการก าหนดนโยบายการสรา้งองคก์รแห่งความสุข (Happy 
Workplace) ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่พนกังานทุกระดบั 
เพื่อใหพ้นกังานมรีะดบัองคก์รแห่งความสุขอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 
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Abstract 
 
 This study aimed at comparing a happy workplace of supporting staff at 
Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima which have different personal 
factors. The data were collected from 278 staff by using an online questionnaire.   
Then, the data were analyzed by using frequency, percentage, mean scores, standard 
deviation, Independent Samples T-test and One – Way ANOVA. The result was 
significantly different (p-value = .05). The result after using multiple comparisons of 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) also showed that 278 staff were mostly 
female between 25-34 years old with Bachelor Degree, single, 1-5 years of working 
experience in the operator level under Dean’s office division and their average income 
was 10,000 – 25,000 Bath. Overall result found that, the level of happy workplace of 
supporting staff at Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima was rated 
at the high level as follows respectively which were Generosity, Morality, Good society, 
Happy family, Good health, Further knowledge development, Relaxation and Financial 
managing. Regarding to the differences between gender and division showed no 
different in Work efficiency. Regarding to age, education level, marital status, work 
experience(year), job position and average income were significantly different (p-value = 
.05). Executives should focus on Happy Workplace policy by supporting and developing 
the understanding of the policy in order to increase company’s happiness in long term. 
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บทน า 
 
 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารเีป็น “มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั” แห่งแรกของประเทศ
ไทย ก่อตัง้เมื่อวนัที ่27 กรกฎาคม 2533 มรีะบบบรหิารงาน ทีแ่ตกต่างจากระบบราชการ ทีมุ่่ง
จดัการเรยีนการสอน การวจิยั และผลติบุคลากรขัน้สูงทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่
ตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ ส่งผลให้เกดิแรงกดดันในการปฏบิตังิานของบุคลากรภายใน
มหาวทิยาลยัฯ ที่ต้องเร่งปรบัตวัและพฒันามหาวิทยาลยัในทุกๆด้าน ภายใต้การถูกปรบัลด
งบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรรจากกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ส่งผล
ให้พนักงานสายสนับสนุนขาดแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน อกีทัง้สถาบนัอุดมศึกษาต้องเข้ารบั
ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  โดยส านักงาน



คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ ซึ่งปี 2563 ที่ผ่านมา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีุรนารไีดร้บัคะแนนการประเมนิระดบั C ไม่ผ่านการประเมนิ ส่งผลต่อความเชื่อมัน่
และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมาก ท าให้พนักงานสายสนับสนุนต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบและเกดิความเครยีดในการท างาน นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวทิยาลยัมนีโยบายท างานทีบ่า้น (Work From Hone) 
ส่งผลกระทบต่อการท างานของพนักงานสายสนับสนุน เกิดความไม่สะดวกในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงาน เช่น จ านวนคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊คทีม่จี ากดั ไม่เพยีงพอ
ต่อจ านวนพนักงานการสนับสนุนระบบเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตไรส้าย เป็นต้น กลายเป็นอุปสรรค
ในการท างานของพนักงานสายสนับสนุน จากความส าคญัของปญัหาดงัทีก่ล่าวมา ท าให้ผูว้จิยั
เกิดความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับ องค์กรแห่งความสุขในการท างานของพนักงานสาย
สนบัสนุนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา เพื่อหาค าตอบและน าขอ้มลูมาใช้
วเิคราะห์ในการจดัการองค์กรแห่งความสุข ให้แก่บุคลากรในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
และการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขแก่หน่วยงานและคณะต่างๆ ใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา ให้มคีวามยดืหยุ่นเหมาะสมกบัความท้า
ทายของสถานการณ์ในปจัจุบนั 
 
 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่ อศึกษาองค์กรแห่งความสุขในการท างานของพนักงานสายสนับสนุน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา 

2. เพื่อเปรียบเทียบองค์กรแห่งความสุขในการท างานที่แตกต่างกัน ตามปจัจัย 
ส่วนบุคคลของพนกังานสายสนบัสนุน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา 

 
 สมมติฐานของการวิจยั 

ปจัจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
สุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา จะมรีะดบัองคก์รแห่งความสุขในการท างานแตกต่างกนั 

 
ขอบเขตของการวิจยั 
ด้านเน้ือหา                           
การวจิยัครัง้นี้ ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุขในการท างานของ

พนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาซึ่งผู้วิจ ัยได้
ท าการศกึษา 2 ตวัแปร ดงันี้ 

1. ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ประกอบดว้ย ปจัจยัส่วนบุคคล 8 ดา้นดงัน้ี เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อายุงาน (ปี) ต าแหน่งงาน หน่วยงานทีส่งักดั และรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน  



2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบดว้ย องคก์รแห่งความสุข ตามแนวคดิ
ของ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (2551) ประกอบด้วย 8 ด้าน ดงันี้ มี
สุขภาพด ีมนี ้าใจงาม มกีารผ่อนคลาย มกีารหาความรู ้มคีุณธรรม รูจ้กัใชเ้งนิเป็น มคีรอบครวัที่
ด ีและมสีงัคมด ี

ด้านประชากร 
การวจิยัครัง้นี้มปีระชากรที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ พนักงานสายสนับสนุน มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา โดยมจี านวนประชากร 911 คน ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 
ด้านระยะเวลา  
ระยะเวลาที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาคือ ตัง้แต่ เดอืนสงิหาคม ถึง เดอืนตุลาคม 

2564 เป็นระยะเวลารวม 3 เดอืน 
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 

จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคก์รแห่งความสุขในการท างานของ
พนกังานสายสนบัสนุนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา ไวด้งันี้ 

Diener (อ้างถงึ จงจติ เลศิวบิูลยม์งคล, 2547) ความสุขในการท างาน คอื การรบัรูข้อง
บุคคลถงึอารมณ์ ความรูส้กึชื่นชอบและเป็นสุขเป็นผลมาจากการท างานและสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกบัการท างาน ตอบสนองความต้องการของตัวเองท าให้ชวีิตมคีุณค่า ได้ท างานที่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อตวัเองและผูอ้ื่น 

อชัฌา ชื่นบุญ และคณะ (2556) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน หมายถงึ ภาวะในการ
ท างานที่ทุกคนรูส้กึมคีวามสุขกบังานที่ท า ปฏบิตังิานโดยปราศจากความรูส้กึว่า ตนเองก าลงั
ท างาน และผลงานที่ออกมามปีระสทิธภิาพตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ความรูส้กึที่เกดิขึ้น
ภายในจติใจตอบสนองดว้ยการแสดงออกถงึความรูส้กึสนุกกบังาน ไม่มคีวามวติกใด ๆ ในการ
ท างาน มคีวามพงึพอใจในงาน มคีวามตื่นตวัและกระตอืรอืรน้ในการท างาน และมชีวีติชวีาใน
การท างานอยูเ่สมอ 

 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
จนิดาพรรณ รามทอง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของบุคลากรสาย

สนบัสนุน มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ : การวเิคราะหป์จัจยัเชงิสาเหตุตาม
กลุ่มประสบการณ์ท างาน โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 313 คน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบ่งชัน้ 
ผลการวจิยัพบว่า ความสุขในการท างานสามารถแยกไดเ้ป็น 2 ตวัแปร คอื ตวัแปรสุขภาพจติ
และสงัคม และตวัแปรครอบครวัและสุขภาพ ซึง่พบว่า ตวัแปรสุขภาพจติและสงัคมไดร้บัอทิธพิล



ทางตรงจากตวัแปรลกัษณะงาน ตวัแปรครอบครวัและสุขภาพ ตวัแปรสิง่แวดลอ้มในการท างาน 
ตวัแปรสมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา และตวัแปรสมัพนัธภาพกบัผูร้ว่มงาน ตามล าดบั 

สายฝน รตันยงั (2559) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวทิยาลยัศลิปากร โดยเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามแบบปลายปิดกบั
บุคลากร สายสนบัสนุนมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร ส านักงานอธกิารบดตีลิง่ขนั และวงั
ท่าพระ จ านวน 143 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามแบบสมบูรณ์กลับมา จ านวน 125 คน 
ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความเป็นองค์กรแห่งความสุขของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวทิยาลยั
ศลิปากรในภาพรวมมคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัปานกลาง และมกีารเปรยีบเทยีบปจัจยัส่วนบุคคลของ
บุคลากรสายสนบัสนุน  

อุมาวรรณ วาทกิจ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยส าคัญเป็นองค์กรแห่งความสุข 
กรณีศกึษา ธุรกจิโรงแรมระดบั 4 – 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมอืง จ.ขอนแก่น เป็นวจิยัเชงิปรมิาณ 
มกีลุ่มเป้าหมาย คอื บุคลากรระดบัปฏบิตักิารของโรงแรมระดบั 4 – 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 8 แห่ง โดยแบ่งกลุ่มแบบโควตาตามสดัส่วน ใช้วธิกีารสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มชี่วงอายรุะหว่าง 25 – 29 
ปี สมรสแล้ว การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีอายุการท างานในโรงแรมน้อยกว่า 5 ปี และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานในแผนกแม่บ้านและแผนกครัว โดยได้ใช้แนวคิด MapHR 
สามารถสรุปองค์ประกอบส าคญัของการเป็นองค์กรแห่งความสุขในมุมมองของบุคลากรได้ 3 
องคป์ระกอบ คอื สุขดว้ยการจดัการ สุขดว้ยกระบวนการสรา้งสุข และสุขดว้ยผลลพัท์ 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

 
การศกึษา องค์กรแห่งความสุขในการท างานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู 
 กลุ่มตวัอย่าง ได้จากการค านวณของกลุ่มตวัอย่างในกรณีที่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน (finite  Population)  ใชสู้ตร ทาโร ยามาเน (Taro Tayamane, 1970) ในการหาขนาด
กลุ่มตวัอย่างทีม่รีะดบัความเชื่อมัน่ 95% จ าแนกตามระดบัค่าความคลาดเคลื่อน โดยยอมให้มี
ความคลาดเคลื่อน ±5% จะได้พนักงานสายสนับสนุนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดั
นครราชสมีา จ านวนทัง้สิน้ 278 คน   

  
 

   (𝑒) 
 

 

 เมือ่ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N = ขนาดของประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอยา่ง 
 



 แทนค่าในสตูร    
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ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบสะดวกหรอืสมคัรใจ (Convenient or 
Volunteer Sampling) โดยท าการเก็บข้อมูลพนักงานสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสีมา และท าการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google 
Form พรอ้มด าเนินการแจกแบบสอบถามผ่านทางกลุ่มไลน์ส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวทิยาลยั
ฯ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนทุกด้าน ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตาม
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
 1. ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
จงัหวดันครราชสมีาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลพนักงานสายสนับสนุน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา 
 2. ผู้วจิยัส่งแบบสอบถามไปขอความร่วมมอืจากพนักงานสายสนับสนุนมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา ที่เป็นกลุ่มตวัอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
ขอ้มลูในการศกึษา โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูผ่านทาง Google Form   
 3. น าข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในการตอบ
แบบสอบถาม 
   4. น าขอ้มลูทีไ่ดม้าลงรหสั จดัล าดบัขอ้มลู และน าไปวเิคราะหป์ระมวลผลต่อไป 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 

 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู โดยน าเขา้
ขอ้มูลจากแบบสอบถามทีเ่ก็บรวบรวมไดม้าเป็นรหสัตวัเลข (Coding) แล้วบนัทกึลงในโปรแกรม 
เพื่อท าการประมวลผลขอ้มลูสถติ ิดงันี้ 
 1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการแปลความหมายของ
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามส่วนที ่1 ปจัจยัส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เพื่อใช้อธบิายข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของส่วนที่ 2 
เกีย่วกบัองคก์รแห่งความสุขในการท างานของพนกังานสายสนบัสนุนมหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี



สุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา 
 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามของส่วนที ่2 เกี่ยวกบัองคก์รแห่งความสุขในการท างานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา 
 4. วเิคราะห์ขอ้มลูเปรยีบเทยีบความแตกต่างขององค์กรแห่งความสุขในการท างานของ
พนกังานสายสนับสนุนมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา ตามปจัจยัส่วนบุคคล 
กรณีจ าแนกด้านเพศ จะใช้สถิตกิารวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test (Independent 
Sample) ส าหรบักรณีจ าแนก อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง อายุการท างาน และ
ระดบัเงนิเดอืน จะใชส้ถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) โดยใชค้่า 
F - test  เพื่อวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายกลุ่ม กรณีพบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผูว้จิยัจะ
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างนัน้เป็นรายคู่ โดยใช้วธิ ี(Least Significant Difference : 
LSD) 
 

ผลการวิจยั 
 

 สรุปผลการศกึษาขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามคือ องค์กรแห่งความสุขในการท างานของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา จากจ านวน 278 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง (จ านวน 154 คน) มอีายุระหว่าง 25 - 34 ปี (จ านวน 122 คน) ระดบัการศึกษา
ปรญิญาตรปีระกาศนียบตัรเทยีบเท่าปรญิญาตร ี(จ านวน 180 คน) มสีถานภาพ โสด (จ านวน 
147 คน) อายุงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1 – 5 ปี (จ านวน 118 คน) 
ต าแหน่งงานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบัผู้ปฏิบัติงาน (จ านวน 232 คน) 
หน่วยงานที่สงักดัของส่วนใหญ่อยู่หน่วยงานส านักอธกิารบด ี(จ านวน 210 คน) และมรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 – 25,000 บาท (จ านวน 144 คน)  

สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูล ระดับองค์กรแห่งความสุขของพนักงานสายสนับสนุน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา โดยผลการศกึษาในภาพรวมพบว่า ระดบั
องค์กรแห่งความสุขของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสมีา อยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัดงันี้ ด้านมนี ้าใจงาม รองลงมา มคีุณธรรม ด้านมี
สงัคมด ีดา้นมคีรอบครวัทีด่ ีดา้นมสีุขภาพด ีดา้นมกีารหาความรู ้ดา้นมีการผ่อนคลาย และดา้น
รูจ้กัใชเ้งนิให ้ตามล าดบั 
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านเพศ และหน่วยงานที่สงักัด ที่แตกต่าง มี
ประสทิธภิาพการท างานที่ไม่แตกต่างกนั ด้านอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายุงาน (ปี) 
ต าแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มรีะดบัองค์กรแห่งความสุขในการท างานแตกต่างกนั 
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  



 
อภิปรายผล 

 
ในการวเิคราะหผ์ลการศกึษา สามารอภปิรายผลเปรยีบเทยีบระหว่างขอ้คน้พบทีไ่ดจ้าก

การศกึษาและแนวคดิหรอืงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
 ในด้านปจัจยัส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญงิ อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 25 – 34 ปี มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตรหีรอืประกาศนียบตัรเทียบเท่าปรญิญาตร ี
สถานภาพโสด อายุงานอยู่ระหว่าง 1 – 5 ปี ต าแหน่งงานระดับผู้ปฏิบตัิงาน สังกัดส านัก
อธกิารบด ีทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000 – 25,000 บาท มรีะดบัองค์กรแห่งความสุขในการ
ท างาน โดยภาพรวมอยู่ระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ระดบัองค์กรแห่งความสุข
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 2 ด้าน ได้แก่ ดา้นมนี ้าใจงาม และดา้นมคีุณธรรม โดยมดีา้นที่เหลอือกี 6 
ดา้น มรีะดบัองคก์รแห่งความสุขอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นมสีงัคมทีด่ ีดา้นมคีรอบครวัทีด่ ีดา้น
มสีุขภาพดี ด้านการหาความรู้ ด้านมกีารผ่อนคลาย และด้านรู้จกัใช้เงนิเป็น ตามล าดบั ซึ่ง
สอดคล้องกบั ชาญวทิย ์วสนัต์ธนารตัน์ (2551) แนวคดิองคก์รแห่งความสุข 8 ประการ ที่อธบิาย
ว่า 

องคก์รแห่งความสุข (Happy Workplace) หมายถงึ แนวคดิหลกัทีมุ่่งการด าเนินงานกบั
กลุ่มเป้าหมายหลกัคอื “คนท างาน ในองค์กร” ที่ถอืเป็นบุคคลส าคญัและเป็นก าลงัหลกัของทัง้
ครอบครวั องค์กร ชุมชน และสงัคม การสร้างความสุขในที่ท างาน โดยอุมาวรรณ วาทกิจ 
(2560) ทีศ่กึษาเรือ่ง ปจัจยัส าคญัเป็นองคก์รแห่งความสุข กรณศีกึษา ธุรกจิโรงแรมระดบั 4 – 5 
ดาว ในเขตอ าเภอเมอืง จ.ขอนแก่น ได้สรุปผลการวิจยัได้ว่า ประชากรเพศหญิง ช่วงอายุ
ระหว่าง 25 – 29 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมอีายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปี นัน้จะสงัเกตุได้
ว่า อายุของพนักงานสายสนับสนุน ในช่วงวยันี้จดัอยู่ในกลุ่มของGeneration Y หรอื Gen Y 
ตามหลกัการแบ่งกลุ่มประชากรดว้ยหลกัประชากรศาสตรน์ี้ เป็นวยัแห่งการสรา้งตวั ท างานเกบ็
เกี่ยวประสบการณ์ สร้างฐานะ เป็นก าลังส าคัญขององค์กร โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 5 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

Happy Heart การมนี ้าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกนัและกนัของบุคลากร ปจัจยัส าคญัใน
องค์ประกอบนี้ คอื การให้การช่วยเหลอืคนรอบขา้ง การให้ความส าคญักบัการท างานร่วมกนั 
ดงันัน้ องค์กรจงึควรจดักจิรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกดิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุคลากร โดยเน้น
กจิกรรมทีส่่งเสรมิการท างานรว่มกนัเพื่อส่งเสรมิพฒันาการมปีฏบิตัสิมัพนัธร์ะหว่างบุคลากรและ
การท างานรว่มกนั รวมถงึกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวมและสงัคมเพื่อเสรมิสรา้ง 
การมนี ้าใจเอือ้อาทรต่อบุคคลอื่น  

Happy Soul คอื การมคีวามศรทัธาในศาสนาและมศีลีธรรมในการด าเนินชวีติ องคก์ร
ควรจดักจิกรรมการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม กจิกรรมทางศาสนาทุกศาสนาตามเทศกาลต่าง ๆ 
รวมถงึกจิกรรมกลุ่มสมัพนัธข์องคนทุกหน่วยงานในองคก์ร 



Happy Society คอื สงัคมดแีละสภาพแวดลอ้มทีด่ ีมคีวามรกัสามคัค ีเอื้อเฟ้ือต่อชุมชน
ทีต่นปฏบิตังิาน ซึง่เกดิจากความรูส้กึมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ การทีค่นในชุมชนมี
การใหค้วามช่วยเหลอืพึ่งพาซึง่กนัและกนั และชุมชนมคีวามผาสุกสงบสุข ดงันัน้ นอกจากการ
จดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความสามคัคแีละความเอื้ออาทรต่อกนัแล้ว นโยบายด้านความมัน่คง
ปลอดภยัในองค์กร ก็จะเป็นอีกปจัจยัหน่ึงที่จะท าให้บุคลากรปฏบิตัิงานได้อย่างมัน่ใจและมี
ความสุขในการท างาน  

Happy Brain คอื การศกึษาหาความรูแ้ละเรยีนรูพ้ฒันาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง 
ๆ องคก์รจงึควรมนีโยบายดา้นการพฒันาบุคลากรระดบัปฏบิตักิาร โดยมกีารกระตุ้นใหบุ้คลากร
เรยีนรูส้ ิง่ใหมอ่ยูเ่สมอ การปรบัตวัยอมรบัสิง่ใหม ่การปรบัตวัพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลง และการ
เสรมิสรา้งพฒันาตวัเองตลอดเวลาซึ่งจะน าไปสู่การเป็นมอือาชพี และความเตบิโตก้าวหน้าใน
การท างาน  
Happy Work-life การทีอ่งคก์รจดัสภาพแวดลอ้มในองคก์รด ีเอื้อต่อการท างานมกีารดูแลดา้น
สุขอนามยั สวสัดกิาร และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน มคีวามมัน่คงและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน มคีวามรูส้กึภาคภูมใิจในการเป็นบุคลากรขององค์กร ส่งผลให้พนักงานมรีะดบัองคก์ร
แห่งความในการท างานอยา่งยัง่ยืน่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 คณะผูบ้รหิารควรส่งเสรมิและใหค้วามส าคญัในดา้นรูจ้กัใชเ้งนิใหเ้ป็น เนื่องจากดา้นรูจ้กั
ใช้เงนิให้เป็น จะม ี3 ประเดน็ที่มคี่าเฉลีย่องค์กรแห่งความสุขอยู่ในระดบัปานกลาง เรยีงล าดบั
ตามค่าเฉลีย่ ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัทัง้หมดแต่ละเดอืนเพยีงพอกบัรายจ่ายแต่ละเดอืน การ
ผ่อนช าระหน้ีสนิต่าง ๆ ของในปจัจบุนัเป็นภาระ และล าดบัทีม่คี่าเฉลีย่เป็นล าดบัสุดทา้ยคอื การ
มเีงินส ารองไว้ใช้เมื่อยามฉุกเฉิน ดงันัน้ผู้บรหิารและคณะกรรมการเสรมิสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ควรส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจการสรา้ง
เสรมิองคก์รแห่งความสุขให้กบัผู้บรหิาร พนักงานทุกระดบัอย่างเป็นรปูธรรม เช่น จดักจิกรรม
การใหค้วามรูเ้กีย่วกบักบัการออมเงนิและส่งเสรมิการลงทุน โดยเชญิสถาบนัการเงนิต่าง ๆ เขา้
มาให้ความรู้นี้  การชี้แจงการเข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชพี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
รูปแบบแผนการลงทุนต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานเพื่อส่งเสรมิระดบั
องค์กรแห่งความสุข ด้านรู้จกัใช้เงนิเป็น ในประเด็นย่อยเรื่อง การมเีงนิส ารองไว้ใช้เมื่อยาม
ฉุกเฉิน 
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