องค์กรแห่งความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัดนครราชสีมา
Happy workplace: A Case study of supporting staff
at Suranaree University of Technology, Nakhaon Ratchasima
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบองค์กรแห่งความสุขในการทางานของ
พนักงานสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคล
ทีแ่ ตกต่างกัน เก็บรวบรวมข้อมูล 278 ชุด โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ แล้ววิเคราะห์ดว้ ย
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิติ Independent Samples T-test สถิติ
One – Way ANOVA กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้สตู รตามวิธขี อง Fisher’s Least Significant Difference
(LSD) โดยพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจากจานวน 278 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 25 - 34 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี มี
สถานภาพ โสด อายุงานของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 1 – 5 ปี ตาแหน่งงาน
ระดับผูป้ ฏิบตั งิ าน สังกัดหน่ วยงานสานักอธิการบดี และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,000 –
25,000 บาท โดยผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า ระดับองค์กรแห่งความสุขของพนักงานสาย
สนับสนุ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา อยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงลาดับ
ดังนี้ ด้านมีน้าใจงาม รองลงมา มีคุณธรรม ด้านมีสงั คมดี ด้านมีครอบครัว ทีด่ ี ด้านมีสุขภาพดี
ด้านมีการหาความรู้ ด้านมีการผ่อนคลาย และด้านรูจ้ กั ใช้เงินให้ ตามลาดับ ทดสอบความ
แตกต่าง พบว่า ด้านเพศและหน่วยงานทีส่ งั กัด ทีแ่ ตกต่าง มีประสิทธิภาพการทางานทีไ่ ม่
แตกต่างกัน ด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน (ปี) ตาแหน่งงาน และรายได้เ ฉลีย่
ต่อเดือน มีระดับองค์กรแห่งความสุขในการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 ผูบ้ ริหารจึงควรให้ความสาคัญในการกาหนดนโยบายการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy
Workplace) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจให้แก่พนักงานทุกระดับ
เพื่อให้พนักงานมีระดับองค์กรแห่งความสุขอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
คาสาคัญ : ปจั จัยส่วนบุคคล, องค์กรแห่งความสุข, พนักงานสายสนับสนุ น

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.
Keywords: Personal factor, Happy Workplace, Supporting Staff
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น “มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ” แห่งแรกของประเทศ
ไทย ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 มีระบบบริหารงาน ทีแ่ ตกต่างจากระบบราชการ ทีม่ ุ่ง
จัดการเรียนการสอน การวิจยั และผลิตบุคลากรขัน้ สูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ส่งผลให้เกิดแรงกดดันในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องเร่งปรับตัว และพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน ภายใต้การถู กปรับลด
งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ส่งผล
ให้พนักงานสายสนับสนุ น ขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน อีกทัง้ สถาบันอุดมศึกษาต้องเข้ารับ
ระบบประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานภาครัฐ ( ITA) โดยส านั ก งาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งปี 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีได้รบั คะแนนการประเมินระดับ C ไม่ผ่านการประเมิน ส่งผลต่อความเชื่อมัน่
และภาพลัก ษณ์ ข องมหาวิท ยาลัย อย่า งมาก ท าให้พ นั ก งานสายสนับ สนุ น ต้อ งปฏิบ ัติต าม
กฎระเบียบและเกิดความเครียดในการทางาน นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยมีนโยบายทางานทีบ่ า้ น (Work From Hone)
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การท างานของพนั ก งานสายสนับ สนุ น เกิด ความไม่ส ะดวกในการติด ต่ อ
ประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงาน เช่น จานวนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คทีม่ จี ากัด ไม่เพียงพอ
ต่อจานวนพนักงานการสนับสนุ นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็ นต้น กลายเป็ นอุปสรรค
ในการทางานของพนักงานสายสนับสนุ น จากความสาคัญของปญั หาดังทีก่ ล่าวมา ทาให้ผวู้ จิ ยั
เกิดความสนใจในการศึก ษาเกี่ยวกับ องค์ก รแห่ง ความสุ ข ในการท างานของพนักงานสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาคาตอบและนาข้อมูลมาใช้
วิเคราะห์ในการจัดการองค์กรแห่งความสุข ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และการด าเนิ น กิจ กรรมเสริม สร้า งองค์ก รแห่ ง ความสุ ข แก่ ห น่ ว ยงานและคณะต่ า งๆ ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ให้มคี วามยืดหยุ่นเหมาะสมกับความท้า
ทายของสถานการณ์ในปจั จุบนั
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ในการท างานของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อ เปรีย บเทีย บองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ในการท างานที่แ ตกต่ า งกัน ตามป จั จัย
ส่วนบุคคลของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ปจั จัยส่ ว นบุ ค คลที่แ ตกต่ างกันของพนัก งานสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จะมีระดับองค์กรแห่งความสุขในการทางานแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
ด้านเนื้ อหา
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุขในการทางานของ
พนั ก งานสายสนั บ สนุ น มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุ ร นารี จัง หวัด นครราชสีม าซึ่ง ผู้ว ิจ ัย ได้
ทาการศึกษา 2 ตัวแปร ดังนี้
1. ตัวแปรต้น (Independent Variable) ประกอบด้วย ปจั จัยส่วนบุคคล 8 ด้านดังนี้ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน (ปี) ตาแหน่ งงาน หน่ วยงานทีส่ งั กัด และรายได้เฉลีย่
ต่อเดือน

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด้วย องค์กรแห่งความสุข ตามแนวคิด
ของ สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (2551) ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ มี
สุขภาพดี มีน้าใจงาม มีการผ่อนคลาย มีการหาความรู้ มีคุณธรรม รูจ้ กั ใช้เงินเป็ น มีครอบครัวที่
ดี และมีสงั คมดี
ด้านประชากร
การวิจยั ครัง้ นี้มปี ระชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานสายสนับสนุ น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีจานวนประชากร 911 คน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้เ ก็บรวบรวมข้อมูลที่ศึกษาคือ ตัง้ แต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุ ลาคม
2564 เป็นระยะเวลารวม 3 เดือน
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับองค์กรแห่งความสุขในการทางานของ
พนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ไว้ดงั นี้
Diener (อ้างถึง จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล, 2547) ความสุขในการทางาน คือ การรับรูข้ อง
บุคคลถึงอารมณ์ ความรูส้ กึ ชื่นชอบและเป็ นสุขเป็ นผลมาจากการทางานและสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน ตอบสนองความต้องการของตัว เองทาให้ชวี ิต มีคุ ณค่ า ได้ทางานที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผูอ้ ่นื
อัชฌา ชื่นบุญ และคณะ (2556) กล่าวว่า ความสุขในการทางาน หมายถึง ภาวะในการ
ทางานที่ทุกคนรูส้ กึ มีความสุขกับงานที่ทา ปฏิบตั งิ านโดยปราศจากความรูส้ กึ ว่า ตนเองกาลัง
ทางาน และผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ความรูส้ กึ ที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจตอบสนองด้วยการแสดงออกถึงความรูส้ กึ สนุ กกับงาน ไม่มคี วามวิตกใด ๆ ในการ
ทางาน มีความพึงพอใจในงาน มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการทางาน และมีชวี ติ ชีวาใน
การทางานอยูเ่ สมอ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จินดาพรรณ รามทอง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความสุขในการทางานของบุคลากรสาย
สนับสนุ น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ : การวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุตาม
กลุ่ ม ประสบการณ์ ท างาน โดยมีก ลุ่ ม ตัว อย่ า งคือ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิท ยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จานวน 313 คน ได้มาจากการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบ่งชัน้
ผลการวิจยั พบว่า ความสุขในการทางานสามารถแยกได้เป็ น 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรสุขภาพจิต
และสังคม และตัวแปรครอบครัวและสุขภาพ ซึง่ พบว่า ตัวแปรสุขภาพจิตและสังคมได้รบั อิทธิพล

ทางตรงจากตัวแปรลักษณะงาน ตัวแปรครอบครัวและสุขภาพ ตัวแปรสิง่ แวดล้อมในการทางาน
ตัวแปรสัมพันธภาพกับผูบ้ งั คับบัญชา และตัวแปรสัมพันธภาพกับผูร้ ว่ มงาน ตามลาดับ
สายฝน รัต นยัง (2559) ได้ศึกษาเรื่อ ง แนวทางการสร้า งองค์ก รแห่ง ความสุ ข ของ
บุคลากรสายสนับสนุ นมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบปลายปิดกับ
บุคลากร สายสนับสนุนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สานักงานอธิการบดีตลิง่ ขัน และวัง
ท่า พระ จานวน 143 คน และมีผู้ต อบแบบสอบถามแบบสมบูร ณ์ ก ลับ มา จ านวน 125 คน
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความเป็ นองค์กรแห่งความสุขของบุคลากรสายสนับสนุ นมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในภาพรวมมีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับปานกลาง และมีการเปรียบเทียบปจั จัยส่วนบุคคลของ
บุคลากรสายสนับสนุน
อุ ม าวรรณ วาทกิจ (2560) ได้ ศึก ษาเรื่อ ง ป จั จัย ส าคัญ เป็ น องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข
กรณีศกึ ษา ธุรกิจโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว ในเขตอาเภอเมือง จ.ขอนแก่น เป็ นวิจยั เชิงปริมาณ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรระดับปฏิบตั กิ ารของโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น จานวน 8 แห่ง โดยแบ่งกลุ่มแบบโควตาตามสัดส่วน ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบหลาย
ขัน้ ตอน ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 25 – 29
ปี สมรสแล้ว การศึกษาระดับปริญญาตรี อายุการทางานในโรงแรมน้ อยกว่า 5 ปี และผู้ตอบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ท างานในแผนกแม่ บ้า นและแผนกครัว โดยได้ใ ช้แ นวคิด MapHR
สามารถสรุปองค์ประกอบสาคัญของการเป็ นองค์กรแห่งความสุขในมุมมองของบุคลากรได้ 3
องค์ประกอบ คือ สุขด้วยการจัดการ สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข และสุขด้วยผลลัพท์
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษา องค์กรแห่งความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุ นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการค านวณของกลุ่มตัวอย่างในกรณีท่ที ราบจานวนประชากรที่
แน่ นอน (finite Population) ใช้สูตร ทาโร ยามาเน (Taro Tayamane, 1970) ในการหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับความเชื่อมัน่ 95% จาแนกตามระดับค่าความคลาดเคลื่อน โดยยอมให้ม ี
ความคลาดเคลื่อน ±5% จะได้พนักงานสายสนับสนุ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา จานวนทัง้ สิน้ 278 คน
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ดัง นัน้ ผู้ว ิจยั จึงใช้ว ิธ ีก ารสุ่ ม ตัว อย่า ง แบบสะดวกหรือ สมัค รใจ (Convenient or
Volunteer Sampling) โดยทาการเก็บ ข้อ มูล พนัก งานสายสนับสนุ น ภายในมหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีสุ รนารี จังหวัด นครราชสีมา และทาการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ผ่ าน Google
Form พร้อมดาเนินการแจกแบบสอบถามผ่านทางกลุ่มไลน์ส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ฯ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อ มูล เพื่อให้ได้ข้อ มูล ครบถ้ว นทุกด้าน ผู้ศึกษาได้ดาเนินการตาม
ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ขอความอนุ เ คราะห์จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี
จังหวัดนครราชสีมาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพนักงานสายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
2. ผู้วจิ ยั ส่งแบบสอบถามไปขอความร่วมมือจากพนักงานสายสนับสนุ นมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บ
ข้อมูลในการศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทาง Google Form
3. น าข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่า ง มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถู ก ต้อ งในการตอบ
แบบสอบถาม
4. นาข้อมูลทีไ่ ด้มาลงรหัส จัดลาดับข้อมูล และนาไปวิเคราะห์ประมวลผลต่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูป โดยนาเข้า
ข้อมูลจากแบบสอบถามทีเ่ ก็บรวบรวมได้มาเป็ นรหัสตัวเลข (Coding) แล้วบันทึกลงในโปรแกรม
เพื่อทาการประมวลผลข้อมูลสถิติ ดังนี้
1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการแปลความหมายของ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคล
2. ค่ าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เพื่อใช้อธิบายข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของส่วนที่ 2
เกีย่ วกับองค์กรแห่งความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
3. ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อ ใช้อ ธิบายข้อ มูล ที่ไ ด้จาก
แบบสอบถามของส่วนที่ 2 เกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุขในการทางานของพนักงานสายสนับสนุ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความแตกต่างขององค์กรแห่งความสุขในการทางานของ
พนักงานสายสนับสนุ นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตามปจั จัยส่วนบุคคล
กรณีจาแนกด้านเพศ จะใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test (Independent
Sample) สาหรับกรณีจาแนก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง อายุการทางาน และ
ระดับเงินเดือน จะใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใช้ค่า
F - test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างเป็ นรายกลุ่ม กรณีพบความแตกต่างเป็ นรายกลุ่ม ผูว้ จิ ยั จะ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างนัน้ เป็ นรายคู่ โดยใช้วธิ ี (Least Significant Difference :
LSD)
ผลการวิ จยั
สรุปผลการศึกษาข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับปจั จัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ผู้ ต อบแบบสอบถามคือ องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ในการท างานของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จากจานวน 278 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง (จานวน 154 คน) มีอ ายุร ะหว่าง 25 - 34 ปี (จานวน 122 คน) ระดับ การศึกษา
ปริญญาตรีประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี (จานวน 180 คน) มีสถานภาพ โสด (จานวน
147 คน) อายุงานของผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ อยู่ระหว่าง 1 – 5 ปี (จานวน 118 คน)
ต าแหน่ งงานของผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ ผู้ปฏิบ ัติง าน (จานวน 232 คน)
หน่ วยงานที่สงั กัดของส่วนใหญ่อยู่หน่ วยงานสานักอธิการบดี (จานวน 210 คน) และมีรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน 10,000 – 25,000 บาท (จานวน 144 คน)
สรุ ป ผลวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระดับ องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า ระดับ
องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข ของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีสุ ร นารี จัง หวัด
นครราชสีมา อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับดังนี้ ด้านมีน้ าใจงาม รองลงมา มีคุณธรรม ด้านมี
สังคมดี ด้านมีครอบครัวทีด่ ี ด้านมีสุขภาพดี ด้านมีการหาความรู้ ด้านมีการผ่อนคลาย และด้าน
รูจ้ กั ใช้เงินให้ ตามลาดับ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ า ด้านเพศ และหน่ ว ยงานที่สงั กัด ที่แตกต่ าง มี
ประสิทธิภาพการทางานที่ไม่แตกต่างกัน ด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อายุงาน (ปี )
ตาแหน่ งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีระดับองค์กรแห่งความสุขในการทางานแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

อภิ ปรายผล
ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารอภิปรายผลเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบทีไ่ ด้จาก
การศึกษาและแนวคิดหรืองานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
ในด้านปจั จัยส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ
ระหว่าง 25 – 34 ปี มีระดับการศึกษาปริญ ญาตรีหรือ ประกาศนียบัต รเทียบเท่าปริญ ญาตรี
สถานภาพโสด อายุง านอยู่ร ะหว่ า ง 1 – 5 ปี ต าแหน่ ง งานระดับ ผู้ป ฏิบตั ิง าน สัง กัด ส านัก
อธิการบดี ทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,000 – 25,000 บาท มีระดับองค์กรแห่งความสุขในการ
ทางาน โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับองค์กรแห่งความสุข
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านมีน้ าใจงาม และด้านมีคุณธรรม โดยมีดา้ นที่เหลืออีก 6
ด้าน มีระดับองค์กรแห่งความสุขอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านมีสงั คมทีด่ ี ด้านมีครอบครัวทีด่ ี ด้าน
มีสุ ขภาพดี ด้านการหาความรู้ ด้านมีการผ่อ นคลาย และด้านรู้จกั ใช้เงินเป็ น ตามลาดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2551) แนวคิดองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ ที่อธิบาย
ว่า
องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) หมายถึง แนวคิดหลักทีม่ ุ่งการดาเนินงานกับ
กลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทางาน ในองค์กร” ที่ถอื เป็ นบุคคลสาคัญและเป็ นกาลังหลักของทัง้
ครอบครัว องค์ก ร ชุ มชน และสังคม การสร้างความสุ ข ในที่ทางาน โดยอุ มาวรรณ วาทกิจ
(2560) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง ปจั จัยสาคัญเป็ นองค์กรแห่งความสุข กรณีศกึ ษา ธุรกิจโรงแรมระดับ 4 – 5
ดาว ในเขตอ าเภอเมือ ง จ.ขอนแก่ น ได้ส รุป ผลการวิจยั ได้ว่า ประชากรเพศหญิง ช่ ว งอายุ
ระหว่าง 25 – 29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปี นัน้ จะสังเกตุได้
ว่า อายุของพนักงานสายสนับสนุ น ในช่วงวัยนี้จดั อยู่ในกลุ่มของGeneration Y หรือ Gen Y
ตามหลักการแบ่งกลุ่มประชากรด้วยหลักประชากรศาสตร์น้ี เป็ นวัยแห่งการสร้างตัว ทางานเก็บ
เกี่ย วประสบการณ์ สร้า งฐานะ เป็ น ก าลัง ส าคัญ ขององค์ก ร โดยมีอ งค์ป ระกอบส าคัญ 5
องค์ประกอบ ได้แก่
Happy Heart การมีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ซ่งึ กันและกันของบุคลากร ปจั จัยสาคัญใน
องค์ประกอบนี้ คือ การให้การช่วยเหลือคนรอบข้าง การให้ความสาคัญกับการทางานร่วมกัน
ดังนัน้ องค์กรจึงควรจัดกิจรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากร โดยเน้น
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมการทางานร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการมีปฏิบตั สิ มั พันธ์ร ะหว่างบุคลากรและ
การทางานร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมเพื่อเสริมสร้าง
การมีน้าใจเอือ้ อาทรต่อบุคคลอื่น
Happy Soul คือ การมีความศรัทธาในศาสนาและมีศลี ธรรมในการดาเนินชีวติ องค์กร
ควรจัดกิจกรรมการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาตามเทศกาลต่าง ๆ
รวมถึงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของคนทุกหน่วยงานในองค์กร

Happy Society คือ สังคมดีและสภาพแวดล้อมทีด่ ี มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชน
ทีต่ นปฏิบตั งิ าน ซึง่ เกิดจากความรูส้ กึ มันคงปลอดภั
่
ยในชีวติ และทรัพย์สนิ การทีค่ นในชุมชนมี
การให้ความช่วยเหลือพึ่งพาซึง่ กันและกัน และชุมชนมีความผาสุกสงบสุข ดังนัน้ นอกจากการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความเอื้ออาทรต่อกันแล้ว นโยบายด้านความมันคง
่
ปลอดภัยในองค์ก ร ก็จะเป็ นอีกปจั จัยหนึ่ ง ที่จะทาให้บุคลากรปฏิบตั ิง านได้อย่างมันใจและมี
่
ความสุขในการทางาน
Happy Brain คือ การศึกษาหาความรูแ้ ละเรียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง
ๆ องค์กรจึงควรมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบตั กิ าร โดยมีการกระตุ้นให้บุคลากร
เรียนรูส้ งิ่ ใหม่อยูเ่ สมอ การปรับตัวยอมรับสิง่ ใหม่ การปรับตัวพร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง และการ
เสริมสร้างพัฒนาตัวเองตลอดเวลาซึ่งจะนาไปสู่การเป็ นมืออาชีพ และความเติบโตก้าวหน้าใน
การทางาน
Happy Work-life การทีอ่ งค์กรจัดสภาพแวดล้อมในองค์กรดี เอื้อต่อการทางานมีการดูแลด้าน
สุขอนามัย สวัสดิการ และปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน มีความมันคงและความก้
่
าวหน้าในหน้าที่
การงาน มีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในการเป็ นบุคลากรขององค์กร ส่งผลให้พนักงานมีระดับองค์กร
แห่งความในการทางานอย่างยังยื
่ น่
ข้อเสนอแนะ
คณะผูบ้ ริหารควรส่งเสริมและให้ความสาคัญในด้านรูจ้ กั ใช้เงินให้เป็ น เนื่องจากด้านรูจ้ กั
ใช้เงินให้เป็ น จะมี 3 ประเด็นที่มคี ่าเฉลีย่ องค์กรแห่งความสุขอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาดับ
ตามค่าเฉลีย่ ได้แก่ ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดแต่ละเดือนเพียงพอกับรายจ่ายแต่ละเดือน การ
ผ่อนชาระหนี้สนิ ต่าง ๆ ของในปจั จุบนั เป็ นภาระ และลาดับทีม่ คี ่าเฉลีย่ เป็ นลาดับสุดท้ายคือ การ
มีเ งิน ส ารองไว้ ใ ช้เ มื่อ ยามฉุ ก เฉิ น ดัง นัน้ ผู้บ ริห ารและคณะกรรมการเสริม สร้า งองค์ก รแห่ ง
ความสุข ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ควรส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจการสร้าง
เสริมองค์กรแห่งความสุขให้กบั ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น จัดกิจกรรม
การให้ความรูเ้ กีย่ วกับกับการออมเงินและส่งเสริมการลงทุน โดยเชิญสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้า
มาให้ค วามรู้น้ี การชี้แจงการเข้าร่วมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รูปแบบแผนการลงทุนต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานเพื่อส่งเสริมระดับ
องค์กรแห่งความสุข ด้านรู้จกั ใช้เ งินเป็ น ในประเด็นย่อยเรื่อ ง การมีเงินสารองไว้ใช้เ มื่อยาม
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