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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

            การศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ความสุขในการท างาน และรูปแบบการเสริมสร้างความสุขของบุคลากร เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive 
study) ประชากร คือ บุคลากรกองบริหารงานกลาง โดยศึกษาประชากรทุกคนจ านวน 65 ราย ตอบกลับ 61 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 93.85 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามชนิดตอบเองของคณะกรรมการโครงการ “การพัฒนา
กระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” พบว่า  
          เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.80 อายุตัวอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 36.10 อายุงานอยู่ระหว่าง      
1-10 ปี ร้อยละ 45.90 สังกัดงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร ร้อยละ 26.20 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 
34.40 การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 45.90 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 18,000 บาท ร้อยละ 34.40 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 67.20 และมีภูมิล าเนาในจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 73.80  
            ปัจจัยด้านการท างานและสังคม ประกอบด้วยความพึงพอใจในการท างานสูงสุด คือ มีความพึง
พอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย/เหมาะสมกับความสามารถ ร้อยละ 77 ทัศนคติต่อการท างานและหน่วยงานสูงสุด 
คือ การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 95.10 การได้รับความชื่นชมจากเพ่ือน
ร่วมงานสูงสุด คือ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ท าให้การติดต่อประสานงานประสบความส าเร็จ ร้อยละ 93.50         
การได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักสูงสุด คือ ได้รับเชิญจากเพ่ือนร่วมงานให้ร่วมกิจกรรมส าคัญ เช่น งานแต่งงาน  
งานท าบุญ งานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสพิเศษ ร้อยละ 91.80 การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรสูงสุด คือ            
ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน ร้อยละ 96.80 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานสูงสุด คือ ได้รับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล/
ประสบการณ์ และร่วมท ากิจกรรมกับเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี และเข้าใจความแตกต่างของบุคลากรในหน่วยงาน 
จึงยอมรับและปรับตัวได้ดี ร้อยละ 100 
          ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วยการพูดถึงองค์กรในทางที่ดี (Say) สูงสุดคือ         
มีความห่วงใยในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และเมื่อมีผู้กล่าวถึงหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยในทางที่ไม่เหมาะสมท่านได้
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือปกป้องหน่วยงาน มีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 100 ความต้องการอยู่ในองค์กร (Stay) สูงสุดคือ 
มุ่งมั่นท างานในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุ ร้อยละ 98.40 ด้านความมุ่งมั่นเพ่ือความก้าวหน้าของ
องค์กร (Strive) สูงสุดคือ การมีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน เพ่ือความก้าวหน้าในองค์กร ท่านเต็มใจและ
พยายามท างานตามเป้าหมาย เพ่ือความก้าวหน้าของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย บุคลากรทุ่มเทท างานเพ่ือประโยชน์
สูงสุดขององค์กร และบุคลากรภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย มีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 
100  
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            ปัจจัยด้านสมดุลแห่งชีวิตและการท างาน สูงสุดคือ สามารถท างานควบคู่ไปกับการดูแลสมาชิก
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี ร้อยละ 95.10 
            ปัจจัยด้านความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยด้านสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สูงสุดคือ การรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ครบ 5 หมู่ ทุกมื้อ ร้อยละ 93.50 ด้านรู้จักพักผ่อน ผ่อน
คลาย สูงสุดคือ ในแต่ละสัปดาห์ท ากิจกรรมเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง) ร้อยละ 96.70 

ด้านมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน สูงสุดคือ ความภาคภูมิใจ เมื่อได้ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน การได้ทุ่มเทท างานแม้ว่า
จะต้องท างานเพียงล าพัง การได้ร่วมแสดงออกถึงความมีน้ าใจโดยการเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอดเพ่ือนร่วมงาน/
ครอบครัวเพ่ือนร่วมงาน และการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาม เพ่ือแบ่งปันความรับผิดชอบ ร้อยละ 100 ด้านมีคุณธรรม
ในการด ารงชีวิต  สูงสุดคือ สามารถให้อภัยเพ่ือนร่วมงานที่ท างานผิดพลาดเป็นประจ า เมื่อท่านท างานผิดพลาด
ท่านยอมรับความผิดนั้น การเห็นอกเห็นใจและได้ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานที่มีภาระงานค่อนข้างมาก การได้ร่วมท า      
นุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/ให้ทาน และการได้แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 100  
ด้านความรักและให้เวลากับครอบครัว สูงสุดคือ ครอบครัวช่วยส่งเสริม/สนับสนุนให้กระตือรือร้นในการท างาน 
และครอบครัวเข้าใจสภาพการท างานเป็นอย่างดี มีจ านวนเท่ากันร้อยละ 100 ด้านอยู่ร่วมกับสังคมอย่างสงบสุข 
สูงสุดคือ ความพร้อมปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่หน่วยงานก าหนด ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน 
การได้ตั้งเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจนเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย  การได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเพ่ือนร่วมงานเสมอเมื่อมีปัญหา สามารถขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานได้  มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งที่ท างาน/ในชุมชน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างเสริมที่ท างานให้น่า
อยู่ (5 ส.) มีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 100 ด้านเปิดรับสิ่งใหม ่ๆ พัฒนาสมองสูงสุดคือ การค้นคว้าหาความรู้ใหม่และ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน และสามารถขอค าแนะน าเพ่ิมเติมในการท างานจากเพ่ือนร่วมงาน/
หัวหน้างาน มีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 100 ด้านการเงินมั่นคงรู้จักออม รู้จักใช้ สูงสุดคือ สามารถผ่อนช าระหนี้สินได้
ตรงตามก าหนดเวลาทุกครั้ง ร้อยละ 100  
   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ เพศ กับการมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีการเงินทีม่ั่นคง รู้จักออมรู้จักใช้ อายุงาน กับการได้รับความชื่นชมจากเพ่ือนร่วมงาน 
และสถานภาพการท างาน กับความพึงพอใจในงาน การได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก  และการอยู่ร่วมกันกับ
สังคมอย่างสงบสุข 
 
ข้อเสนอแนะ 
   การสร้างความสุขในการท างานของกองบริหารงานกลาง ควรจะด าเนินการใน 4 ประเด็น คือ 
การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างสุขในการท างาน การสร้าง
เสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมของกองบริหารงานกลาง 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
   เมื่อปี พ.ศ. 2509 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้มีส านักงานอธิการบดี และกองกลางเป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดีแบ่งเป็น
แผนกต่าง ๆ 5 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกการเจ้าหน้าท่ี แผนกคลัง แผนกบริการการศึกษา และแผนก
อาคารและสถานท่ี  ในเบ้ืองต้นไม่มีส านักงานเป็นการถาวร จึงใช้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นส านักงาน
ช่ัวคราว จนถึงปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายท่ีท าการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาท่ีส านักงาน
อธิการบดีจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2517 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ี
ครอบคลุมถึง ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการวางแผนพัฒนา ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจน
สวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบ่งส่วนราชการของส านักงานอธิการบดีออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ 
กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองห้องสมุด และศูนย์เล้ียงสัตว์  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์การ เพ่ือต้องการ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการในภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และกองกลาง เป็น
หน่วยงานกลางท่ีสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร และประสานงานอ านวยความสะดวก และสนับสนุนคณะ 
ศูนย์ สถาบัน ส านัก และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกองกลางมีหน่วยงานใน
สังกัด จ านวน 5 งาน คือ งานสารบรรณ งานบริหารงานท่ัวไป งานเลขานุการผู้บริหาร งานประสานงาน
มหาวิทยาลัย งานบริการยานพาหนะ และในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปล่ียนสถานภาพ เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หน้าท่ี 25 เล่ม 732 ท่ี 66 ก. ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 จึงมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ดังน้ี  

 เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2560 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า
ด้วย การจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 โดยได้ก าหนดในข้อ 18 ส านักงานอธิการบดี ให้แบ่งโครงสร้างได้เป็นท้ังใน
ระดับหน่วยงาน และหน่วยงานย่อย ดังน้ี (1) กอง ซึ่งอาจแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยคือ งานก็ได้  (2) สถาบันวิจัย 
สถาบันภาษา หรือ สถาบันการสอน สามารถจัดโครงสร้างภายในให้เป็นหน่วยงานย่อยได้อย่างยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสม ซึ่งอาจต้ังช่ือให้หน่วยงานย่อยเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ และอาจตีค่างานให้เทียบเท่างาน โดยผ่านความเห็นชอบ
ของผู้บริหารหรือกรรมการบริหารสถาบันวิจัย สถาบันภาษา หรือสถาบันการสอน (3) ศูนย์ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
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ภายใต้ส านักงานอธิการบดี ให้มีการจัดโครงสร้างภายในได้อย่างยืดหยุ่นตามความเหมาะสม โดยผ่านความ
เห็นชอบของผู้บริหารหรือกรรมการบริหารศูนย์ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  

 เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร อธิการบดี ได้มอบนโยบายการ
บริหารระบบงานและโครงสร้างส านักงานอธิการบดี ให้ทุกหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดีปรับโครงสร้างและ
ระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบาย และการเปล่ียนแปลงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุก
หน่วยงาน โดยจัดแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ (อยู่ระหว่างการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่ออนุมัติ) 

1. กลุ่มบริหารจัดการกลางของส านักงานอธิการบดี อยู่ภายในการก ากับดูแลของผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี 

2. กลุ่มบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการด าเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงานต่างๆ 
ให้ภารกิจหลักประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

3. กลุ่มสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจหลัก อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอธิการบดี 
4. กลุ่มสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจเฉพาะ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของอธิการบดี 
5. กลุ่มสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

อธิการบดี 
 
   เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ ฉบับท่ี 312/2561 ว่าด้วย 
การแบ่งหน่วยงานส านักงานอธิการบดี โดยได้ก าหนดในข้อ 5 ให้แบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ดังน้ี  
   5.1 หน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 17 หน่วยงาน คือ                    

(1) กองตรวจสอบภายใน ฯลฯ 
(10) กองบริหารงานกลาง ฯลฯ 
(17) กองอาคารและสถานท่ี  

  5.2 หน่วยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 20 หน่วยงาน คือ  
(1) สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ฯลฯ 
(20) ศูนย์อาเซียนศึกษา 

  5.3  หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ  
(1) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  ฯลฯ 
(6) อุทยานวิทยาศาสตร์ 

 



3 
 

 
 

   เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ ฉบับท่ี 313/2561 ว่าด้วย 
การแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับท่ี 313/2561 เรื่อง 
การแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงานส านักงานอธิการบดี ว่า ด้วย หน้าท่ีส านักงานอธิการบดีและหน่วยงาน 
ส านักงานอธิการบดี คือ 

กลุ่มท่ี 1 หน่วยงานกลุ่มบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัยและส านักงานอธิการบดี ดังน้ี 
(1) กองตรวจสอบภายใน ฯลฯ  

    (10) กองบริหารงานกลาง ฯลฯ 
   (17) กองอาคารและสถานท่ี  

กลุ่มท่ี 2 หน่วยงานกลุ่มสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
(1) สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ฯลฯ 
(20) ศูนย์อาเซียนศึกษา 

กลุ่มท่ี 3 หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ ดังน้ี 
(1) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ฯลฯ 
(6) อุทยานวิทยาศาสตร์ 

 
   เพ่ือให้การด าเนินงานของกองกลางสอดคล้องและรองรับนโยบายดังกล่าวของผู้บริหาร กองกลาง 
จึงได้ปรับเปล่ียนโครงสร้างและระบบบริหารงานตลอดจนปรับเปล่ียนช่ือให้สอดคล้องกับภารกิจเป็น  “กอง
บริหารงานกลาง” ประกอบด้วย 3 งาน คือ  งานสารบรรณ  งานบริการกลาง และงานบริการยานพาหนะ มี
บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย ระบบเอกสารของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
บริการผลิตเอกสารของส านักงานอธิการบดี บริการระบบไปรษณีย์ของส านักงานอธิการบดี บริหารจัดการการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  บริหารจัดการการบริการอาคารสถานท่ีของส านักงานอธิการบดี
สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร สนับสนุนระบบสารสนเทศด้านการบริหารและบริการของส านักงานอธิการบดี
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผู้บริหาร ณ กรุงเทพมหานคร  บริหารจัดการการจัดกิจกรรม และพิธี
การของมหาวิทยาลัย  สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน  บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะ บริหารจัดการระบบ
ขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการตรวจสอบ การบ ารุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัย และ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยภารกิจดังกล่าวอยู่ภายใต้การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารกองบริหารงานกลาง ซึ่งมีหน้าท่ี สนับสนุนการด าเนินงานของกองบริหารงานกลาง และการ
ด าเนินการท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย ประกอบด้วย การรวบรวมวิเคราะห์ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกอง
บริหารงานกลาง    การจัดท าแผนเตรียมความพร้อมของกองบริหารงานกลางเพ่ือรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการติดตามประเมินผล ตามยุทธศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ให้ค าปรึกษาถ่ายทอดรูปแบบ และการ
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เพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง เพ่ือสร้างและพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย 
Routine to Research  และการวิจัยสถาบัน (Institutional Research) ตามโครงการแบ่งปันสานฝัน ร่วมกัน 
พัฒนา กองบริหารงานกลาง  
  เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 
58/2562  เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี พ.ศ.  2562  ได้ปรับภารกิจของส านักงานอธิการบดี 
โดย 
  1. ปรับภารกิจของกองบริหารงานกลาง ให้เพ่ิมภารกิจการเสนอหนังสือ การลงทะเบียนรับส่ง
เอกสาร สนับสนุนและประสานงานการด าเนินการกิจกรรมโครงการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  2. ยุบเลิกกองส่งเสริมนโยบายมหาวิทยาลัย โดยโอนภารกิจการจัดการเรื่องร้องเรียนไปท่ีกอง
กฎหมาย และโอนภารกิจการเสนอหนังสือ การลงทะเบียนรับส่งเอกสาร สนับสนุนและประสานงานการด าเนินการ
กิจกรรม โครงการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไปยังกองบริหารงานกลาง 
 
  กองบริหารงานกลาง จึงเป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัดส านักงานอธิการบดี ท่ีมีผู้บังคับบัญชาช้ันต้น
คือผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัย
ดิจิทัล กองบริหารงานกลาง มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภาระงานเพ่ือรองรับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 
 
 
  “เป็นหน่วยงานให้บริการกลางด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนางานบริการสู่มาตรฐานคุณภาพ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์

http://www.r2rthailand.org/
http://planning.pn.psu.ac.th/Research/content/praaorn.pdf
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   กองบริหารงานกลาง มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสาร
ของมหาวิทยาลัย  บริการผลิตเอกสารของส านักงานอธิการบดี บริการระบบไปรษณีย์ของส านักงานอธิการบดี  
บริหารจัดการการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  บริหารจัดการการบริการอาคารสถานท่ี ของ
ส านักงานอธิการบดี  สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานอธิการบดี  
สนับสนุนระบบสารสนเทศด้านการบริหารและบริการของส านักงานอธิการบดี  สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
และภารกิจผู้บริหาร ณ กรุงเทพมหานคร     
            สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน  บริหารจัดการการจัดกิจกรรมและพิธีการของมหาวิทยาลัย  
บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะ และระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนตรวจสอบติดตามและ
บ ารุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยมีพันธกิจ ดังน้ี 

1. บริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย   
2. บริการผลิตเอกสารของส านักงานอธิการบดี  
3. บริการระบบไปรษณีย์ของส านักงานอธิการบดี   
4. บริหารจัดการการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร   
5. บริหารจัดการการบริการอาคารสถานท่ีของส านักงานอธิการบดี  
6. สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากร ส านักงาน

อธิการบดี  
7. สนับสนุนระบบสารสนเทศด้านการบริหาร และบริการของส านักงานอธิการบดี   
8. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผู้บริหาร ณ กรุงเทพมหานคร   
9. สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน   
10. สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
11. บริหารจัดการการจัดกิจกรรม และพิธีการของมหาวิทยาลัย   
12. บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 
13. บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการตรวจสอบ การติดตาม และ

การบ ารุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 

พันธกิจ 
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แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากวิวัฒนาการการจัดต้ังกองบริหารงานกลาง (กองกลาง) กว่า 50 ปี ท่ีผ่านมากองบริหารงาน
กลาง ยังไม่ เคยมีการส ารวจความสุขของบุคลากร กอรปกับได้มีการเปล่ียนแปลงระบบการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและ
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย
อ่ืน โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ท าให้บุคลากรต้องปรับตัวให้เข้ากับ กฎ ระเบียบและ
ภาระงานท่ีเพ่ิมขึ้นตามนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ท่ีมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของบุคลากร โดยไม่เพ่ิมอัตราก าลังให้สมกับท่ีได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น คือ 1.4 เท่าของเงินเดือน ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อความสุขของบุคลากร โดยความสุขมีความสัมพันธ์กับองค์กรเป็นอย่างย่ิง เช่น  
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  แนวคิดของ นฤมล  แสวงผล (2554 : 79) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานมี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานน้ัน มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับความสุขในการท างานท่ีเกิดกับบุคลากร คือเมื่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานเพ่ิมขึ้น ก็จะท า
ให้ความสุขในการท างานของบุคลากรเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 
  แนวคิดของ พระเทพคุณำภรณ์ โสภณ โสภณจิตโต ป.ธ.9 เจ้ำอำวำสวัดเทวรำชกุญชร 
วรวิหำร (อ้างใน ชุติกาญจน์ เปาทุย, 2553 : 6) ความสุข คือ ความสบาย หรือ ความส าราญ แยกออกได้เป็นสอง
ฝ่าย คือ ความสุขทางกาย กับความสุขทางใจ ความสุขทางกาย ได้แก่ ความสุขท่ีสัมผัสได้จากประสาทท้ัง 5 คือ รูป 
เสียง กล่ิน รส และผิวหนัง เรียกว่า “กามคุณ 5” จัดว่าเป็นฝ่ายรูปธรรม หรือ ความสุขท่ีเกิดจากเน้ือหนังมังสาอัน
เป็นส่ิงสกปรก ความสุขทางใจ ได้แก่ ความสุขท่ีสัมผัสได้จากจิต คือ ความสบายใจ ความสุขใจ ความอ่ิมใจ ความ
พอใจ อันเกิดจากจิตใจท่ีสงบและเย็น จัดว่าเป็นฝ่ายนามธรรม อันเป็นความสุขท่ีสะอาด ความสุขท้ังทางกายและ
ทางใจ ย่อมมีส่วนสัมพันธ์กัน ไม่อาจจะแยกให้ขาดจากกันได้ เพราะต่างก็ต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน จะขาดเสีย
อย่างใดอย่างหน่ึงไม่ได้  
  แนวคิดของ ชุติกำญจน์ เปำทุย (2553 : 45) ความสุข หมายถึง พอใจกับวิถีชีวิตของตนเอง 
และวางฝันของตัวเองตามก าลังท่ีตนท าได้ การได้รับวัตถุและความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน ท าให้คุณพึงพอใจและ
ยกระดับฐานะของคุณเท่าน้ัน เป็นการสร้างเสริมความสุขเพียงภายนอก และมันมิได้อยู่กับเราอย่างมั่นคงถาวร
ตลอดไป เพราะคนเราน้ันย่อมมีความต้องการเพ่ิมขึ้นเสมอไม่มีวันหยุดน่ิง ความสุขท่ีแท้จริงเกิดจากข้างในจิตใจ
ของคนเรา และถ้าจิตใจของเราไม่ว่างเต็มไปด้วยอารมณ์อันตรายต่าง ๆ ความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ยากย่ิง เพราะ
ความสุขน้ันมักเกิดขึ้นท่ามกลางความสงบเสมอ  
  นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีนโยบาย “การพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุข
ระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” เพ่ือให้
คณะหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเกิดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างสุขอย่างมีส่วนร่วมจากบริบทองค์กร จน
เกิดเป็นองค์กรสุขภาวะท่ีครอบคลุมประเด็น Happy Workplace 8 ประการ คือ สุขภาพดี น้ าใจงาม ผ่อนคลายดี 
พัฒนาความรู้ดี คุณธรรมดี การเงินดี ครอบครัวดี และสังคมดี 
   ดังน้ัน กองบริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี  จึงได้ศึกษำควำมสุขในกำรท ำงำนของ
บุคลำกรกองบริหำรงำนกลำง เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการท่ีนอกจากจะท าให้ทราบถึงความสุขในการ
ท างานของบุคลากรในสภาพปัจจุบันแล้ว ยังได้รับทราบปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสุข ในการท างานของ
บุคลากร และจะเป็นแรงผลักดันส าคัญอย่างย่ิงในการท่ีจะท าให้กองบริหารงานกลาง รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
น าข้อมูลไปประกอบการวางแผน และการบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ท่ี
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ก าหนดไว้ต่อไป คือ เสาหลักท่ี 1 Green an Smart Campus ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเป็นเลิศใน
การบริหารจัดการ (อ้างอิงจากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า ง : พฤศจิกายน 2560) 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1.2.1 เพ่ือศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากร กองบริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี  

  1.2.2 เพ่ือก าหนดแบบการเสริมสร้างความสุขของบุคลากร กองบริหารงานกลาง  

        ส านักงานอธิการบดี 

  

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
   1.3.1 ได้รับทราบความสุขในการท างานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี  

                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  1.3.2 ได้รับทราบปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง 

  1.3.3 เพ่ือศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความสุขของบุคลากร กองบริหารงานกลาง  

        ส านักงานอธิการบดี 

 

1.4 นิยมศัพท์ 
  องค์กร   หมายถึง   กองบริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  บุคลำกร  หมายถึง   บุคลากรทุกต าแหน่งท่ีสังกัดกองบริหารงานกลาง  

        ส านักงานอธิการบดี 

  หน่วยงำน  หมายถึง   หน่วยงานในสังกัดกองบริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี 

  ควำมสุข  หมายถึง   ความสุขของบุคลากรในสังกัดกองบริหารงานกลาง  

        ส านักงานอธิการบดี 

  ปัจจัยด้ำนกำรท ำงำนและสังคม  หมายถึง  ความพึงพอใจ ทัศนคติต่อการท างาน การได้รับ

ความช่ืนชมจากเพ่ือนร่วมงาน การได้รับการยอมรับและเป็นท่ีรู้จัก การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และ

ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานของบุคลกร กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  ควำมผูกพันต่อองค์กร หมายถึง  การพูดถึงองค์กรในทางท่ีดี  ความต้องการอยู่ในองค์กร และ

ความมุ่งมั่นเพ่ือความก้าวหน้าขององค์กรของบุคลกร กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  สมดุลแห่งชีวิตและกำรท ำงำน หมายถึง  ภาระงานของบุคลากรกับการดูแลสุขภาพ การเป็น

อุปสรรคต่อการไปพบปะสังสรรค์กับเพ่ือน การเป็นอุปสรรคต่อการออกก าลังกาย การท่องเท่ียว และการพักผ่อน

หย่อนใจส่งผลต่อการท ากิจกรรมอ่ืน การดูแลสมาชิกครอบครัว ครอบครัวเข้าใจและสนับสนุนให้น างานกลับไปท า

ท่ีบ้านและการได้พักผ่อนอย่างเต็มท่ีในช่วงวันหยุด 

  ควำมสุขของคนท ำงำน หมายถึง ความสุข 8 ด้าน ประกอบด้วย สุขภาพร่างกายแข็งแรง

(Happy Body) รู้จักพักผ่อน ผ่อนคลาย (Happy Relax) มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน (Happy Heart) มีคุณธรรมใน

การด าเนินชีวิต (Happy Soul) รักและให้เวลากับครอบครัว (Happy Family) อยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างสงบสุข

(Happy Society) เปิดรับส่ิงใหม่ ๆ พัฒนาสมอง (Happy Brain) การเงินมั่นคง รู้จักออม รู้จักใช้ (Happy Money) 

ของบุคลากร สังกัดกองบริหารงานกลาง  
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   

   จากความส าคัญของการศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของบุคลากร กองบริหารงานกลาง 

ส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร คณะผู้วิจัยจึง

ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังน้ี 

   1. ความหมายของความสุข 

   2. แนวคิดเกี่ยวกับความสุข 

   3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1 ควำมหมำยของควำมสุข  

     ควำมหมำยของควำมสุข 

   พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 นิยามว่า ความสุข หมายถึง "น. ความสบาย
กายสบายใจ..." คือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหน่ึง มีหลายระดับต้ังแต่ความสบายใจเล็กน้อยหรือความพอใจ
จนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุก มีการใช้แนวความคิดทางปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา ชีววิทยา
อธิบายความหมายของความสุข รวมถึงส่ิงท่ีท าให้เกิดความสุข 

  อภิชัย มงคลและคณะ (2544) ได้ให้ความหมายของความสุขว่า หมายถึง ความรู้สึกว่ามีความ
ภูมิใจในตนเอง รู้สึกตนเองมีประโยชน์ มีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน ด าเนินชีวิตและท างานได้ด้วยตนเอง ไม่มี
โรคภัยท่ีต้องไปรับการรักษาเป็นประจ า พอใจในรูปร่างหน้าตาของตนเอง มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อ่ืนและเพ่ือนบ้าน 
มีความรู้สึกประสบความส าเร็จ มีความก้าวหน้า มีความมุ่งมั่นจะท างาน เป็นสุขท่ีได้เริ่มอะไรใหม่ ๆ สามารถเผชิญ
กับเหตุการณ์ร้ายแรงได้ มีผู้ช่วยเหลือยามท่ีต้องการ รู้สึกปลอดภัย และมีโอกาสคลายเครียด  
   รัชนี หำญสมสกุล (2550 : 34) ได้ให้ความหมายของความสุขว่า หมายถึง ส่ิงท่ีส่งผลให้เกิด
ความรื่นเริงในการท างาน ท าให้งานไม่เครียดกับการท างาน ผลงานท่ีออกมาน้ันยอมมีคุณภาพ ความสุขส่งผลให้
เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน คือมีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานน้ันให้ส าเร็จ และต้ังใจให้ผลงานออกมาดีท่ีสุดเมื่อ
มีความสุข ความรื่นรมย์ในการท างานเกิดความกระตือรือร้น ในการท างานแล้วน้ันยอมท าให้เกิดความพึงพอใจใน
การท างานส่งผลให้เกิดความรัก ความผูกพันต่อองค์กร และความสุขเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่
เป้าหมายโดยมีผลท าให้บุคลากรในองค์กรมีบุคลิกภาพท่ีผสมผสาน และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกับท่ีองค์กร
ต้องการสร้างความสัมพันธ์ท่ีเหนียวแน่น มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมของ
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องค์การ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรน้ันมีความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้า มีความคาดหวังท่ีจะใช้ความพยายามเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การ และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะด ารงรักษาการเป็นสมาชิกขององค์การ  
   สุมำลี ดวงกลำง (2560 : 14) ได้ให้ความหมายของความสุขว่า หมายถึง ท างานจะท าให้บุคคล
อยากท างาน และใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในการท างานอย่างเต็มท่ี มีความต้ังใจ และมีความรับผิดชอบในการท างาน ลด
การขาดงาน ลดการลางานและลดการมาสาย ความสุขใน การท างานเป็นการเพ่ิมผลผลิตของบุคคลท าให้องค์การ
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ไดบรรลุ เป้าหมายขององค์การและการรับรู ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความสุขในการท างานจะท าให้หน่วยงานสามารถน าไปใช้ในการสรางปัจจัยเหล่าน้ันให้เกิดขึ้นเพ่ือเป็นประโยชนต่อ
การท างาน      
  ศูนย์จิตวิทยำสุขภำพและสุขภำวะ คณะจิตวิทยำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้ให้ความหมาย
ของ “ความสุข” ว่า ความสุขประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปน้ี 

  1. การได้ท าในส่ิงท่ีต้องการ มีอิสระท่ีจะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง เลือกท าส่ิงต่าง ๆ      
        ได้ตามท่ีตัวเองต้องการ ไม่ต้องฝืนใจท าในส่ิงท่ีไม่ต้องการ 
  2. การมีความสัมพันธ์ท่ีดี สามารถแบ่งปันความรู้สึกกับคนท่ีใกล้ชิดได้ กล้าท่ีจะรักและ 
     ไว้ใจผู้อ่ืน มีคนท่ีรักอย่างจริงใจ ได้รับการยอมรับจากคนใกล้ชิด 
  3. การมีจิตใจท่ีสงบ มีจิตใจท่ีมั่นคงไม่หว่ันไหวความเปล่ียนแปลงง่าย ๆ สามารถรับมือ 
     กับทุกส่ิงได้เป็นอย่างดี 
  4. การพัฒนาตนมีเป้าหมายในชีวิต มีความหวังในการด ารงชีวิต รู้สึกว่าประสบการณ์ 
      ชีวิตในแต่ละวันมีคุณค่า เรียนรู้จากชีวิตท่ีผ่านมา 
  5. การคิดเชิงบวก ไม่ว่าจะล้มเหลวบ่อยแค่ไหนก็ไม่คิดจะยอมแพ้ มองหาส่ิงดี ๆ ท่ีอยู่ใน 
      สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรค  
  6. การมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี รู้สึกภูมิใจในส่ิงท่ีเป็น ร่าเริงแจ่มใส ไม่เจ็บป่วยบ่อย ๆ 
  7. การกระตือรือร้นท าส่ิงต่าง ๆ สนุกสนานกับชีวิต มีแรงจูงใจ ควบคุมตัวเองให้ท าในส่ิง 
      ท่ีต้องการได้ รบัผิดชอบต่อตัวเอง ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ 
  8. การรับรู้ถึงความส าเร็จได้ในส่ิงท่ีต้องการประสบความส าเร็จตามท่ีได้ต้ังใจไว้ อ่ิมเอม 
      เมื่อได้ช่วยเหลือคนอ่ืน 
  9. การรู้สึกพอใจในส่ิงท่ีมี รู้สึกพอใจในส่ิงท่ีเป็น พอใจในส่ิงท่ีมีอยู่ ไม่รู้สึกน้อยเน้ือต่ าใจ  
      ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร 
  10. การกระท าของตนมีความภูมิใจในส่ิงท่ีท ารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในสังคมเห็นคุณค่า 
       ของตนรู้สึกว่าตัวเองมีค่า 
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   กิ่งทอง กิจจำนนท์ (2557 : 11) ได้ให้ความหมายของความสุขว่า หมายถึง สภาวะท่ีคนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพท้ังจิต กาย ปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่าง
เป็นองค์กรและสัมพันธ์กัน ได้ถูกต้องดีงามน าไปสู่การอยู่เย็นเป็นสุข คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน 
และระหว่างคนกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    พรพนำ พัวรักษำ (2554 : 17) ได้ให้ความหมายของความสุขว่า หมายถึง ความสุขเป็นส่ิงท่ีทุก

คนต้องการ ซ่ึงความสุขของแต่ละคนก็มีความหมายท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากมนุษย์มีความต้องการและความเป็นอยู่

ในสภาพแวดล้อมท่ีไมเหมือนกัน และความสุขในการท างาน หมายถึงการรับรู้หรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อการ

ท างาน หรือความรูสึกพึงพอใจในการท างาน ซึ่งเป็นความรูสึกท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลรวมถึงอารมณ์ท่ี

แสดงออกท้ังด้านบวกและด้านลบจากการใช้ชิวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีท างาน รวมถึงรูสึกพอใจในงานท่ีตนเอง

รับผิดชอบและส่ิงแวดล้อมในการท างาน รูสึกตนเองมีคุณค่าสนุกสนาน กับการท างาน พยายามท่ีจะปฏิบัติงานให้

ส าเร็จตามเป้าหมายและตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ี เกิดขึ้นในการท างานเป็นความรูสึกช่ืนชอบ หรือเป็นสุขจากงาน

ท่ีได้ท า 

    กล่ำวโดยสรุป “ความสุขคือ สภาวะท่ีบุคคลรับรู้ว่าตนเองได้ท าในส่ิงท่ีตนต้องการและท าได้
ส าเร็จ มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการกระท าของตน มีความคิดเชิงบวก มีความกระตือรือร้นใน
การด าเนินชีวิตท่ีจะน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี การพัฒนาตน การมีสัมพันธภาพท่ีดีกับคนรอบข้างและสังคม สามารถ
ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงและมีใจท่ีสงบ”  
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2.2. แนวคิดเกี่ยวกับควำมสุข 
  ดลฤดี  สุวรรณคีรี (2550 : 13-24) ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับความสุข โดยได้น าเสนอเครื่องมือใน
การสร้างความสุขในชีวิตของคนท างานเช่ือว่า Happy Workplace องค์กรแห่งความสุขหรือคู่มือความสุข 8 
ประการ ในท่ีท างาน ซึ่งประกอบด้วย 
  1. สุขภาพดี (Happy Body) มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและจิตใจ กิจกรรมท่ีน าไปสู่การมีสุขภาพดี 
ได้แก่ กิจกรรมการออกก าลังกายก่อนการท างานหรือหลังเลิกงาน การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น 
  2. น้ าใจงาม (Happy Heart) มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน ความรักและความมีน้ าใจต่อกันช่วย
ลดความขัดแย้งในการท างาน มีความสามัคคีและก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม 
  3. ทางสงบ (Happy Soul) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต องค์กรท่ี
ส่งเสริมให้คนท างานน าหลักค าสอนของศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต จะช่วยลดความขัดแย้งในการท างาน มีสติ
และสมาธิในการท างาน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่แก่ผู้อ่ืน และมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร 
  4. ผ่อนคลาย (Happy Relax) รู้จักผ่อนคลายต่อส่ิงต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต เช่น กิจกรรม 
บันเทิงหรือการพักผ่อนในเวลาพักจะช่วยลดความเหน่ือยล้า และความเครียดในการท างาน 
  5. หาความรู้ (Happy Brain) การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา นอกจากการ
ฝึกอบรมความรู้ในการท างานแล้ว ยังมีช่องทางหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต สถานศึกษา 
และส่ือต่าง ๆ ในการแสวงหาความรู้จะช่วยพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า มีความคิดกว้างไกล สร้างสรรค์ เพ่ือ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6. ปลอดหน้ี (Happy Money) มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหน้ี องค์กรควรมีโครงการในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายท่ีเหมาะสม และรณรงค์การออมเงินเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาหน้ีได้อย่างย่ังยืน 
  7. ครอบครัวดี (Happy Family) มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมั่นคง ครอบครัวท่ีอบอุ่นและมั่นคง
ต้องประกอบด้วย สมาชิกในครอบครัวมีความรักความสามัคคี มีความมั่นคงทางการเงิน มีชีวิตท่ีพอเพียง มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน องค์กรควรจัดกิจกรรมร่วมกับครอบครัวคนท างานเพื่อสร้างความเป็นกันเองและความรู้สึกท่ีดี
ต่อกัน กิจกรรมต่าง ๆ จะน าไปสู่ความใกล้ชิดระหว่างองค์กรกับครอบครัวคนท างาน เป็นการเพ่ิมความสุขในการ
ท างานมากขึ้น 
  8. สังคมดี (Happy Society) คือ สังคมท่ีมีความสงบสุขและเอ้ือเฟ้ือต่อกัน คนในสังคมต้องมี
ความรักความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือต่อชุมชนท่ีตนท างานและท่ีพักอาศัย ทุกคนในสังคมต้องมีความรักสามัคคีต่อกัน มี
ความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน มีความห่วงใยต่อปัญหาสังคม และส่ิงแวดล้อมรอบตัวเพ่ือสร้างสังคมท่ีดีให้เกิดขึ้นในท่ี
ท างาน และท่ีพักอาศัย 
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2.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
   นภัชชล รอดเที่ยง (2550  : 12) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการ

ท างานของบุคลากรท่ีสังกัดศูนย์อนามัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า

คุณภาพชีวิตในการท างานน้ันมีอ านาจในการพยากรณ์ความสุขในการท างานมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 31 (ค่า adj R2 

= .310) อาจเน่ืองจากคุณภาพชีวิตการท างานน้ันเป็นการตอบสนองความต้องการในทุก ๆ ด้าน ของพนักงานขณะ

อยู่ในท่ีท างานไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ 

และด้านความมั่นคง มีความสอดคล้องอย่างชัดเจนกับความสุขในการท างานท้ัง 8 ประการ จึงเป็นส่ิงท่ีผสมผสาน

ระหว่างงาน กับชีวิตส่วนตัวไว้อย่างสมดุล เพ่ือให้พนักงานมีความพึงพอใจในการท างานและมีการด าเนินชีวิตท่ีมี

ความสุข เมื่อบุคคลรับรู้ว่าคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีได้รับค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสม ประสบความส าเร็จ

ในชีวิตการท างาน ได้รับการยกย่อง และมีความก้าวหน้าย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิต และส่งเสริมให้มี

สุขภาพจิตท่ีดี มีความสุขในชีวิต หากมีชีวิตการท างานท่ีไม่ดี มีความไม่มั่นคง ไม่มีความก้าวหน้าในการท างาน และ

รายได้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิต เมื่อต้องประสบปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ี ท าให้เกิดภาวะวิตกกังวล และส่งผลให้

เกิดความเครียดในงาน   

  อภิชำติ ภู่พำนิช (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การใช้ดัชนีวัดระดับความสุขในการท างานของ 

บุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนะคติต่อความสุขในการ

ท างานและ ระดับความสุขในการท างานในระดับปานกลาง  ทัศนะของความสุขในการท างานท่ีมีค่ามากท่ีสุด ได้แก่ 

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมภายในหน่วยงาน ส่วนด้านท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด คือ ด้านสวัสดิการท่ีองค์กรจัดให้ และช่วง

อายุกับเพศ มีผลต่อระดับความสุขในการท างานของบุคลากรสังกัดส านักงานฯ กล่าวคือ ผู้ท่ีมีช่วงอายุ 20-34 ปีจะ

มีความสุขในการท างานมากกว่า บุคลากรท่ีมีช่วงอายุ 35-49 ปี และเพศของบุคลากรท่ีแตกต่างกันจะมีระดับ

ความสุขในการท างานท่ีแตกต่างกันโดยเฉพาะเพศหญิง จะมีระดับความสุขมากกว่าเพศชาย 

 ปิยอร ลีระเติมพงษ์ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของพยาบาลงานบริการ
พยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริ ราช พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 210 
ราย คิดเป็นร้อยละ 88.61 อายุเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างคือ 33 ปี อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.29 
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 79.50 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 87.60 มีรายได้ 15,000 -
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.85 มีรายได้เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 64.29 และไม่ได้ท างานพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 
71.43 โดยมีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.85 และพบว่าความสุขในการท างานของพยาบาลงาน
บริการศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิริราช โดยรวมอยู่ในระดับสูง (X=3.50) และพบว่า 
องค์ประกอบท่ี 1. ด้านความพึงพอใจในชีวิต 2. ด้านความพึงพอใจในงาน 3. ด้านอารมณ์ทางบวก คะแนนเฉล่ียอยู่
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ในระดับสูง (X=3.50,3.85,3.96 ตามล าดับ) ส่วนองค์ประกอบท่ี 4 ด้านอารมณ์ทางลบคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับ
ปานกลาง (x=2.67) 
   เนตรสวรรค์ จินตนำวลี (2553 : 21-22) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความสุขในการปฏิบัติงานของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ความสุขในการปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพมีท้ังปัจจัย

ด้านบุคคล ปัจจัยด้านงาน และปัจจัยด้านองค์การ องค์การท่ีต้องการให้บุคลากรมีความสุขในการท างานจะต้อง

ส่งเสริมปัจจัยทางบวก สกัดกั้นปัจจัยทางลบ ซึ่งการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชิพต้องมีส่วนร่วมในการมี

เสริมสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน อีกท้ังเป็นบุคคลท่ีต้องมีความเสียสละสูง มีความรักในวิชีพท่ีปฏิบัติ 

กระตือรือร้นในการท างาน เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานจากบริบทของพยาบาลวิชาชีพ อีกท้ังความสุขให้ผลลัพธ์ท่ีดีหลายประการ เช่น 

สุขภาพดี มีความอ่อนเยาว์ มีอารมณ์ดี เกิดการตัดสินใจท่ีดี และสังคมเข้มแข็ง จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจท่ี

ศึกษาถึงเรื่องของความสุขในการปฏิบัติงาน 

  สิริทร แซ่ฉั่ว (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์ 

กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มส่ือและกลุ่มงานสร้างสรรค์การใช้งาน พบว่า บุคลากรเชิงสร้างสรรค์มี

ความสุขในการท างาน และมีสุขภาพอยู่ใน ระดับมาก ปัจจัยสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการ

ท างานในระดับปานกลาง ส่วนความสุขอันเกิดจากปัจจัยภายในองค์การอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งเรียงปัจจัยจาก

มากไปน้อย ได้ดังน้ี คุณลักษณะของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง และสภาพแวดล้อม ใน

งาน ซึ่งปัจจัยภายในองค์การทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการท างาน ในระดับปานกลาง 

นอกจากน้ี ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า บุคลากรเชิงสร้างสรรค์มีความสุขจากการได้ท างานท่ีตนเองรัก งานมี

ความอิสระและมีเอกลักษณ์ของงาน กฎระเบียบและเวลางานท่ียืดหยุ่น การได้ลาพักผ่อนติดต่อกัน การได้รับค า

ชมเชยและการยอมรับ มีความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้างาน เป็นส่ิงส าคัญมากต่อความสุขในการท างาน ในขณะท่ี 

การจ่ายค่าตอบแทน ความม่ันคงในงาน ความสมดุลในชีวิตการท างาน และปริมาณงานยังมีในระดับท่ีค่อนข้างน้อย

เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น 

  นฤมล แสวงผล (2554 : 79) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของ

บุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน 

มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานโดยรวม อยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่ างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน น้ัน มีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับความสุขในการท างานท่ีเกิดกับบุคลากร คือเมื่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานเพ่ิมขึ้น ก็จะท า

ให้ความสุขในการท างานของบุคลากรเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย   
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    ชินกร น้อยค ำยำง (2555 : 63-64) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อดัชนีความสุขในการ
ท างานของบุคลากรในส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า มีการศึกษาเรื่องความสุขในการ
ท างาน โดยส่วนใหญ่จะศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง พยาบาลหรือบุคลากรด้านสาธารณสุข นอกจากน้ียังมีการศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ เช่น บุคลากรมหาวิทยาลัย อาจารย์ ต ารวจ เครื่องมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถาม ผลการศึกษาส่วน
ใหญ่ พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานได้แก่ อายุ ลักษณะงาน สัมพันธภาพในครอบครัว 
นโยบายและการบริหารความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ขวัญ/ก าลังใจในการท างาน
สภาพแวดล้อมในการท างานและสวัสดิการ ส าหรับการศึกษาท่ีใช้กลุ่มตัวอย่าง เป็นบรรณารักษ์จะศึกษาใน
ประเด็นอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความสุขในการท างาน เช่น ความพอใจในการท างานความเครียด ขวัญและก าลังใจใน
การท างานเท่าน้ัน 
   ณิชำรีย์ แก้วไชยษำ (2559) ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความสุขในการท างานและความผูกกันต่อ
องค์กรของพนักงานในบริษัทน าเข้า และจัดจ าหน่ายสินค้าแห่งหน่ึง พบว่า ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร สอดคล้องกับ ลักษมี สุดดี (2550) ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรกับความสุขใน
การท างานของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลท่ัวไป เขตภาคกลาง ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสุขในกาท างาน กล่าวคือ เมื่อพยาบาลมีความยึดมั่นต่อองค์กรสูง จะท าให้เกิดทัศนคติท่ีดี เกิด
การเสียสละอย่างเต็มใจ และท างานอย่างเต็มความสามารถให้กับองค์กร ส่งผลให้เกิดแจงจูงใจในการท างาน ท าให้
พยาบาลมีความสุขในการท างาน ทัศนีย์ ตรีชิโนรส (2556) พบว่า ความสุขในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความผูกพันต่อองค์กร 
  ดังน้ัน ผู้บริหารองค์กรควรส่งเสริมและพัฒนานโยบายในส่วนของทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้เข้าถึง
และเข้าใจพนักงาน เพ่ือน าไปสู่การท าให้พนักงานเกิดความสุขในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรในระดับท่ี
สูงขึ้น ซึ่งจะหากพนักงานมีความสุขในการท างานมากขึ้น ก็จะท าให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น 
ในทางเดียวกันหากพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น พนักงานก็จะมีความสุขในการท างานมากขึ้นเช่นกัน 
  ภัทรดนัย ฉลองบุญ ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ พบว่า 
ความสุขในการท างานคือการรับรู้ของบุคลากรหรืออารมณ์ความรู้สึกช่ืนชอบหรือเป็นสุขกับภารกิจหลัก ได้กระท า
ในส่ิงท่ีตนเองรักและพึงพอใจชอบและศรัทธาในส่ิงท่ีท าพึงพอใจในประสบการณ์ชีวิตท่ีตนเอง ได้รับต้องการให้ตน
เป็นท่ียกย่องและยอมรับจากคนท่ัวไปได้ท างานในท่ีท างานท่ีมั่นคงมีความก้าวหน้าเข้าถึง โอกาสในการพัฒนา 
เพ่ือนร่วมงานท่ีจิตใจท่ีจริงใจตลอดจนได้รับสวัสดิการท่ีพอเพียง และได้รับความปลอดภัยจากการท างานซึ่งเป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ในการท างานหรือประสบการณ์ของ
บุคคลในการท างาน นอกจากน้ีปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลผลต่อความสุขในการท างาน จะเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
ต่อความสุขในการท างานของบุคลากร เพราะว่าการได้สร้างความสุขให้กับคนท่ีเข้ามารับการฝึกอบรมก็เป็นอีก
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ปัจจัยส าคัญในการท างาน ท่ีส่งผลท าให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมได้ รับประโยชน์อย่างสูงสุด และน าความรู้ท่ีได้รับจาก
การฝึกอบรมไปประยุคใช้ในงานต่างๆ ขององค์กรน้ันๆ 
   ถิตรัตน์ พิมพำภรณ์ และคณะ ได้ท าการศึกษา เรื่อง ความสุขในการท างาน การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมบริการ พบว่า ความสุขในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดขึ้นต่อกิจกรรม 

และเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในท่ีท างาน โดยมีลักษณะของอารมณ์ในทางบวก มีความช่ืนชอบ และพึงพอใจในการ

ท างาน ท้ังต่อลักษณะงาน ความส าเร็จในงาน ความสัมพันธ์ และ สภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับประเทศ

ไทยน้ัน ในปี พ.ศ.2546 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนในด้านงบประมาณของส านักงาน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ ท างานในสถาน

ประกอบการเพ่ือสร้างเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท างานโดยจัดต้ังเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการ

คุณภาพชีวิตการท างานในสถานประกอบการ (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) 

และมีผลการวิจัยชัดเจนว่า มาตรฐาน MS-QWL ช่วยลดอัตราการลาป่วยได้ถึงร้อยละ 17.13 และอัตราการลาและ

การขาดงานลดลงร้อยละ 42.89 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน และส านักงาน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้น าเสนอแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

ซึ่งประกอบด้วยความสุข 8 ประการ ได้แก่ การมีสุขภาพดี การมีน้ าใจงาม การมีสังคมดี การผ่อนคลาย การหา

ความรู้ การมีทางสงบ การปลอดหน้ี และการมีครอบครัวท่ีดี (สิรินทร แซ่ฉั่ว, 2553) โดยส่ิงน้ี นับเป็นจุดเริ่มต้นท่ี

ส าคัญในการเห็นความส าคัญของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและการมีความสุขในการท างานในประเทศไทย การเป็น

องค์กรแห่งความสุขนับเป็นกลยุทธ์ส าคัญขององค์กร เพราะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายท้ังต่อองค์กรและพนักงาน 

ไม่ว่าจะมีส่วนช่วยในการสร้างความพึงพอใจในการท างานลดอัตราการขาดงานและการลาออกของพนักงาน 

(อัชฌา ช่ืนบุญ และคณะ, 2556) ท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกดี มีความประทับใจ และภาคภูมิใจท่ีจะท างานอยู่ใน 

องค์กร เมื่อความสุขเกิดขึ้น พลังใจย่อมเกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นเดียวกัน และพลังใจจะน าไปสู่ผลงานของพนักงานท่ี

เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร สถานท่ีใดท่ีพนักงานมีความสุข สถานท่ีน้ันย่อมเป็นเหตุจูงใจให้ 

พนักงานเกิดความผูกพัน และเกิดความทุ่มเท เพ่ือสร้างผลงานของตนเองให้เกิดขึ้น (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ, มปป.) 

นอกจากน้ัน ความสุขในท่ีท างานเป็นส่ิงส าคัญในการปรับปรุงการผลิตในองค์กร นักวิชาการหลายท่านเช่ือว่าหาก

องค์กร สามารถสร้างความสุขในระยะยาวให้เกิดขึ้นในท่ีท างานได้ จะท าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

3.1 กรอบแนวคิดของกำรศึกษำ 
  จากการศึกษาแนวคิดวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้น ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิด ดังแผนภาพแสดง

กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังน้ี   
  

 

 

           

         

 

         

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
   เพศ อายุ สถานภาพการท างานของ 
   บุคลากร  สถานภาพบุคคลของ 
   บุคลากร ระดับการศึกษา  
   รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
   ภูมิล าเนา 
2. ปัจจัยความสุขของคนท างาน 
      2.1 สุขภาพด ี(Happy Body)  

      2.2 ผ่อนคลาย (Happy Relax)   

      2.3 น  าใจงาม (Happy Heart)  

      2.4 ทางสงบ (Happy Soul)  

      2.5 ครอบครัวดี (Happy Family)   

      2.6 สังคมดี (Happy Society)  

      2.7 หาความรู ้(Happy Brain)  

      2.8 ปลอดหนี  (Happy Money) 

 
 

ความสุขในการท างาน 
ของบุคลากรกองบริหารงานกลาง 

ส านักงานอธิการบดี 
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3.2 ขอบเขตกำรวิจัย 
   3.2.1 ศึกษาเฉพาะบุคลากรในสังกัดกองบริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี จ านวน 65 ราย 

  3.2.2 ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา 1 มีนาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562  

 

3.3 วิธีกำรศึกษำ 
  3.3.1  เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive study) 

   3.3.2 เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามชนิดตอบเองของคณะกรรมการโครงการ “การพัฒนา

กระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ในส่วนท่ี 1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของบุคคล ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน     

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยด้านการท างานและสังคม ส่วนท่ี 4 ความผูกพันต่อองค์กร ส่วนท่ี 5 สมดุลแห่งชีวิตและการท างาน 

ส่วนท่ี 6 ความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่วนท่ี 7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

 

3.4 ประชำกรที่ท ำกำรศึกษำ 
  ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ บุคลากรกองบริหารงานกลาง ทุกคนจ านวน 65 ราย ดังน้ี 

    1. พนักงานมหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ จ านวน 14 ราย  

2. พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 10 ราย  

3. พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 15 ราย  

4. ลูกจ้างประจ า จ านวน 10 ราย  

5. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย จ านวน 16 ราย   

 

3.5 กำรรวบรวมข้อมูล 
   การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีส่งแบบสอบถามโดยการประสานงานกับหัวหน้างานต่าง ๆ ของกอง

บริหารงานกลางเพ่ือส่งแบบสอบถาม ให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 5 วัน ตอบเสร็จปิดผนึกส่งกลับมายัง

หัวหน้าแต่ละงานเป็นผู้รวบรวมส่งคืนมาท่ีผู้วิจัย ในแบบสอบถามจะไม่มีการระบุช่ือผู้ตอบ 
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 3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   โดยน า Spread sheet ซึ่งสามารถน ามาใช้เปิดข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel และรายงานความ

ถูกต้องของฐานข้อมูล เพ่ือหาข้อผิดพลาดและตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทาง

สถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS Version 19 ด้วยวิธีการน าข้อมูล (Import) เข้าสู่โปรแกรม 

SPSS ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 Pearson Chi-Square Test  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การศึกษา ความสุขในการท างานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสุขในการท างาน และศึกษารูปแบบการเสริมสร้าง
ความสุขของบุคลากร กองบริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1  ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
           จากแบบสอบถาม จ านวน 65 ฉบับ ตอบกลับ จ านวน 61 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.85 พบว่า 

4.1.1 ลักษณะทางสังคมของประชากร 
       ประชากร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 อายุระหว่าง 31-40 ปี 

มากที่สุด จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 รองลงมาคือ อายุ ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.20  อายุงานระหว่าง 1-10 ปี มากที่สุด จ านวน  28 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 รองลงมาคือ อายุงาน
ระหว่าง 11-20 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00  สังกัดงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร มากที่สุด จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 รองลงมาคือ งานสารบรรณ งานบริการกลาง และงานบริการยานพาหนะ มีจ านวน
เท่ากันคือ  15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 รายละเอียดดังตารางที่ 1-4  

 

         ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละเพศของบุคลากร 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 31.00 50.80 
หญิง 30.00 49.20 

รวม 61.00 100 
  
        ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนร้อยละอายขุองบุคลากร       

อายุของบุคลากร       จ านวน ร้อยละ 

 30 ปี     8.00 13.10 

31-40 ปี 22.00 36.10 
41-50 ปี 16.00 26.20 

 51 ปีขึ้นไป 15.00 24.60 

                   รวม 61.00 100 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนร้อยละอายุงานของบุคลากร       

อายุงาน จ านวน ร้อยละ 
1-10 ปี 28.00 45.90 
11-20 ปี 14.00 23.00 
21-30 ปี 11.00 18.00 

 31 ปีขึ้นไป 3.00 4.90 

ไม่ระบุ 5.00 8.20 
                   รวม 61.00 100 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนร้อยละสังกัดงานของบุคลากร  

สังกัดงาน จ านวน ร้อยละ 

งานสารบรรณ 15.00 24.60 
งานบริการยานพาหนะ 15.00 24.60 

งานบริการกลาง 15.00 24.60 

งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร 16.00 26.20 

                    รวม 61.00 100 
    
                      ด้านสถานภาพการท างานของบุคลากร พบว่า เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดินมากที่สุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 รองลงมาคือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.90 รองลงมาคือระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 5-6 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนร้อยละสถานภาพการท างานของบุคลากร 

สถานภาพการท างาน จ านวน ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน  21.00 34.40 
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 12.00 19.70 
ลูกจ้างประจ า 9.00 14.80 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) 19.00 31.10 

รวม 61.00 100 
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   ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนร้อยละระดับการศึกษาของบุคลากร 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9.00 14.80 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 15.00 24.60 
ปริญญาตรี 28.00 45.90 
ปริญญาโท 9.00 14.80 

                      รวม 61.00 100 

    
   ด้านรายได้ของบุคลากรพบว่า รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 18,000 บาท มากที่สุด จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.40 รายได้ระหว่าง 30,001-45,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 27.90 มีสถานภาพ
สมรส จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 67.20 โสด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 และมีภูมิล าเนาอยู่ใน
จังหวัดขอนแก่น  จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 73.80 รายละเอียดดังตารางที่ 7-9 

 
ตารางท่ี 7    แสดงจ านวนร้อยละรายได้ต่อเดือนของบุคลากร 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 18,000 บาท 21.00 34.40 
18,001-30,000 บาท 11.00 18.00 
30,001-45,000 บาท 17.00 27.90 
45,001-60,000 บาท 4.00 6.60 
มากกว่า 60,001 บาท 8.00 13.10 

                        รวม 61.00 100 

    
 

ตารางท่ี 8  แสดงจ านวนร้อยละสถานภาพบุคคลของบุคลากร  

สถานภาพบุคคล จ านวน ร้อยละ 
โสด 18.00 29.50 
สมรส 41.00 67.20 
หม้าย/หย่าร้าง 2.00 3.30 

                        รวม 61.00 100 
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                       ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนร้อยละภูมิล าเนาของบุคลากร  

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
ขอนแก่น 45.00 73.80 
จังหวัดอ่ืน 16.00 26.20 

                        รวม 61.00 100 

  
    จากตารางที่ 1-9 กล่าวได้ว่า ลักษณะทางสังคมของประชากรส่วนใหญ่ของกองบริหารงานกลาง
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเพศชาย จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ  50.80  บุคลากรมีอายุตัว 
อยู่ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย 36.10 มีอายุงานอยู่ระหว่าง 1-10 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.90 สังกัดงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร มากที่สุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 โดยเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 45.90 มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 18,000 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 มี
สถานภาพสมรส จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 67.20 และมีภูมิล าเนาจังหวัดขอนแก่น จ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.80 
 

  4.1.2 ปัจจัยด้านการท างานและสังคม 
      ปัจจัยด้านการท างานและสังคม ของบุคลากรกองบริหารงานกลาง  แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ 
ความพึงพอใจในงานทัศนคติต่อการท างานและหน่วยงาน การได้รับความชื่นชมจากเพ่ือนร่วมงาน การได้รับการ
ยอมรับและเป็นที่รู้จัก การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
   พบว่าในเรื่องของความพึงพอใจในงานสูงสุด 2 อันดับแรกคือ มีความพึงพอใจในงานที่ได้รับ
มอบหมาย/เหมาะสมกับความสามารถ คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาคือ การท างานในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย    
ท าให้มีความมั่นคง คิดเป็นร้อยละ 71 ส่วนความพึงพอใจในการท างาน ต่ าสุด 2 อันดับแรก คือ ความพึงพอใจใน
การท างานต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ที่ท าให้รู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่ คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมา           
คือ หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย มีกลไกให้เข้าสู่ต าแหน่งการท างานที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 57.75 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 10  
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ตารางท่ี 10 แสดงความพึงพอใจในการท างาน 

ความพึงพอใจในการท างาน 
ค่าเฉลี่ย 

 
ร้อยละ 

1. งานที่ท่านได้รับมอบหมาย/เหมาะสมกับความสามารถของท่าน 3.08 77.00 
2. หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย มีกลไกให้ท่านเข้าสู่ต าแหน่งการท างานที่สูงขึ้น 2.31 57.75 

3. การท างานในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ท าให้ท่านมีความมั่นคง 2.84 71.00 

4. หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบการท างานให้กระชับ รวดเร็วอยู่เสมอ 2.69 67.25 
5. ผลตอบแทนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับภาระงานที่ท่านรับผิดชอบ 2.43 60.75 

6. สวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับจากหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย มีความเหมาะสม 2.44 61.00 

7. หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย มีพ้ืนที่ให้ท่านท างานอย่างสะดวกสบาย มีระบบ 
    จัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบง่ายต่อการใช้งาน 

2.66 66.50 

8. หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ท าให้ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับการเอาใจใส่ 2.26 56.50 
 
   ในเรื่องของทัศนคติต่อการท างานและหน่วยงาน พบว่าสูงสุด 2 อันดับแรกคือ มีการส่งเสริมให้
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share/KM เครือข่าย มข.-มอ.-มช.) เห็นด้วยร้อยละ 
95.10 รองลงมาคือ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน เห็นด้วยร้อยละ 93.40 ส่วนทัศนคติต่อการ
ท างานและหน่วยงาน และต่ าสุด 2 อันดับแรก คือ มีกลไก (ประกาศ/ระเบียบ) ก าหนดค่าตอบแทนหรือเงินรางวัล
ส าหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น และมีสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากร (เงินฉุกเฉิน/กองทุนคอมพิวเตอร์/
ช่วยเหลือค่าจอดรถของบุคลากร) เห็นด้วยร้อยละ 85.30 รายละเอียดดังตารางที่ 11   
 
                ตารางท่ี 11 แสดงทัศนคติต่อการท างานและหน่วยงาน 

ทัศนคติต่อการท างานและหน่วยงาน 
ทัศนคติ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. มีกระบวนการส่งเสริมบุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
   (อบรม/เขียนบทความ/ทุนวิจัย/ทุนการศึกษา) 

91.6 
 

8.4 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share/KM  
   เครือข่าย มข.-มอ.-มช.) 

95.10 4.9 

3. มีกลไก (ประกาศ/ระเบียบ) ก าหนดค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลส าหรับผู้ท่ีมีผลการ 
   ปฏิบัติงานโดดเด่น 

85.30 14.70 

4. มีสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากร (เงินฉุกเฉิน/กองทุนคอมพิวเตอร์/ช่วยเหลือค่าจอด 85.30 14.70 
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ทัศนคติต่อการท างานและหน่วยงาน 
ทัศนคติ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
รถของบุคลากร) 

5. มีสวัสดิการร้านค้าอาหารราคาถูก สะอาด และปลอดภัย 86.90 13.10 

6. จัดกิจกรรมเพ่ือยกย่องชมเชย/แสดงความชื่นชมยินดีกับผู้มีผลงานดีเด่น/สร้างชื่อเสียง 
    เป็นที่ประจักษ์ 

88.50 11.50 

7. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน 93.40 6.60 
8. จัดสถานที่ (ห้องกิจกรรม/ห้องสันทนาการ) ไว้เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการพักผ่อน/ผ่อน 
    คลายจากการท างาน/ใช้ในช่วงเวลาพักจากการท างาน 

91.80 8.20 

9. มีกระบวนการดูแลสุขภาพของบุคลากรทุกกลุ่ม เพ่ิมเติมจากสิทธิที่มี (จัดตรวจสุขภาพ 
    ประจ าปี/การได้รับการฉีดวัคซีน ได้รับอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี/ปรับให้บุคลากรมี 
    สุขภาพที่เหมาะสม/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการท างานของบุคลากรเพ่ือสุขภาพ) 

88.50 11.50 

10. มีการส่งเสริมด้านความพอเพียงและคุณธรรมจริยธรรม 90.20 9.80 

11. มีสวัสดิการเรื่องการศึกษาเล่าเรียนของบุตรที่เหมาะสม เช่น ทุนการศึกษา 90.20 9.80 
  
 ในเรื่องของการได้รับความชื่นชมจากเพ่ือนร่วมงาน พบว่าสูงสุด คือ การเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

จึงท าให้การติดต่อประสานงานประสบความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 93.50 ต่ าสุด คือ การได้รับการยกย่องเรื่อง
ความรู้ความสามารถจากเพ่ือนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 75.40 รายละเอียดดังตารางที่ 12  

 
    ตารางท่ี 12 แสดงการได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน 

การได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน 
การได้รับความชื่นชม 

เคย ไม่เคย 

1. ท่านได้รับการยกย่องจากเพ่ือนร่วมงานที่ท่านมีส่วนช่วยเหลือให้งานส าเร็จ 80.50 19.50 
2. ท่านได้รับการยกย่องจากเพ่ือนร่วมงาน เมื่อปฏิบัติงานได้ตามท่ีได้รับมอบหมาย 78.70 21.30 

3. ท่านได้รับการยกย่องเรื่องความรู้ความสามารถจากเพื่อนร่วมงาน 75.40 24.60 
4. ท่านเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงท าให้การติดต่อประสานงานประสบความส าเร็จ 93.50 6.50 

5. ท่านได้รับการยกย่องชมเชยด้านการมีน้ าใจจากเพ่ือนร่วมงาน 85.20 14.80 
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  ในเรื่องของการได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก พบว่าสูงสุด คือ ได้รับเชิญจากเพ่ือนร่วมงานให้
ร่วมกิจกรรมส าคัญ เช่น งานแต่งงาน งานท าบุญ งานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสพิเศษ  คิดเป็นร้อยละ 91.80 และ
ต่ าสุด คือ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งหน่วยงานภายนอก  คิดเป็นร้อยละ 22.90 
รายละเอียดดังตารางที่ 13 

 

    ตารางท่ี 13 แสดงการได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก 

การได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก 
การได้รับการยอมรับ 
เคย ไม่เคย 

1. ท่านมักได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งหน่วยงานภายนอก 22.90 77.10 
2. ด้วยท่านมีความรู้ความสามารถ จึงมักได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา 86.90 13.10 

3. หน่วยงานของท่าน มักมอบหมายให้ท่านเป็นผู้แทนไปร่วมกิจกรรมส าคัญที่องค์กรอ่ืน
จัดขึ้น 

57.40 42.60 

4. ท่านมักได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เสมอ 82.00 18.00 

5. ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากบุคลากรหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน 88.50 11.50 
6. ท่านมักได้รับเชิญจากเพื่อนร่วมงานให้ร่วมกิจกรรมส าคัญ เช่น งานแต่งงาน 
    งานท าบุญ งานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสพิเศษ 

91.80 8.20 

 
   ในเรื่องของการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร พบว่าสูงสุด มีจ านวนเท่ากัน 2 คือ ให้ความส าคัญ
กับความคิดเห็นส่วนรวม มากกว่าส่วนตัว และเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  เห็นด้วย
ร้อยละ 96.80 ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และต่ าสุด คือ มีระบบพิจารณาความดีความชอบที่เชื่อถือ 
โปร่งใสตรวจสอบได้ เห็นด้วยร้อยละ 85.20 รายละเอียดดังตารางที่ 14 
 
                  ตารางท่ี 14 แสดงการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 

การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
การรับรู้ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. มีกฎระเบียบข้อบังคับมากเกินไป ท าให้ท่านปฏิบัติงานไม่คล่องตัว 95.10 4.90 

2. มักจัดประชุมสื่อสารข้อมูล กฎระเบียบ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ 
   บุคลากรได้ทราบ 

91.80 8.20 

3. มีนโยบาย ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ท่านจึงมีโอกาสพัฒนางาน 95.00 5.00 

4. ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ไว้สูงเกินกว่าที่ท่านปฏิบัติได้ 96.70 3.30 
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การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
การรับรู้ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
5. เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 96.80 3.20 

6. ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นส่วนรวม มากกว่าส่วนตัว 96.80 3.20 

7. ให้ความส าคัญในเรื่องการท างานมากกว่าตัวบุคคล 93.50 6.50 
8. ให้คุณค่ากับทรัพยากรบุคคล จึงใส่ใจเรื่องความสุขของบุคลากร 91.90 8.10 

9. ให้ความส าคัญกับเรื่องสวัสดิการ เพื่อจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 88.60 11.40 

10. มีระบบพิจารณาความดีความชอบท่ีเชื่อถือ โปร่งใสตรวจสอบได้ 85.20 14.80 
 
   ในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พบว่าสูงสุด มีจ านวนเท่ากัน คือ ท่านได้รับความ
ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล/ประสบการณ์ และร่วมท ากิจกรรมกับเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี และท่านเข้า
ใจความแตกต่างของบุคลากรในหน่วยงาน จึงยอมรับและปรับตัวได้ดี คิดเป็นร้อยละ 100  ส่วนความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน ต่ าสุด คือ ท่านรู้สึกว่าเพ่ือนร่วมงานขาดเหตุผล และไม่ยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน คิดเป็นร้อย
ละ 75.50 รายละเอียดดังตารางที่ 15 
 
   ตารางท่ี 15 แสดงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
การปฏิบัติ 

เคย ไม่เคย 
1. ท่านและเพ่ือนร่วมงานได้วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันอยู่เสมอ 96.70 3.30 

2. ท่านและเพ่ือนร่วมงานได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องงานอยู่เสมอ 98.30 1.70 

3. ท่านได้รับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล/ประสบการณ์ และร่วมท า
กิจกรรมกับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี 

100.00 0 

4. ท่านได้รับการยอมรับในเรื่องความรู้ความสามารถในการท างานจากเพ่ือนร่วมงาน 95.10 4.90 
5. เมื่อเพ่ือนร่วมงานมีความจ าเป็นเร่งด่วน ท่านยินดีปฏิบัติงานแทน 98.40 1.60 

6. ท่านได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงาน ดังนั้น เมื่อขอความร่วมมือ จึงได้รับการ
ตอบสนองเป็นอย่างดี 

96.70 3.30 

7. ท่านเคยร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เกี่ยวกับการท างานในหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย 

95.10 4.90 

8. ท่านมักยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานเฉพาะที่สอดคล้องกับท่านเท่านั้น 86.90 13.10 
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ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
การปฏิบัติ 

เคย ไม่เคย 
9. ท่านรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานขาดเหตุผล และไม่ยอมรับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน 75.50 24.50 

10. ท่านเข้าใจความแตกต่างของบุคลากรในหน่วยงาน จึงยอมรับและปรับตัวได้ดี 100.00 0 

  

  4.1.3 ความผูกพันต่อองค์กร  
                     ในเรื่องของความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกองบริหารงานกลาง  แยกออกเป็น 3 ด้าน
ด้วยกันคือ การพูดถึงองค์กรในทางที่ดี (Say) ความต้องการอยู่ในองค์กร (Stay) และความมุ่งมั่นเพ่ือความก้าวหน้า
ขององค์กร (Strive)  
   การพูดถึงองค์กรในทางที่ดี (Say)  พบว่าสูงสุด คือ  การมีความห่วงใยในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
และเมื่อมีผู้กล่าวถึงหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยในทางที่ไม่เหมาะสมท่านได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือปกป้องหน่วยงาน   
มีจ านวนเท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ 100 และต่ าสุดคือ ท่านไม่พูดถึงหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยในด้านลบ คิดเป็นร้อยละ 
88.50 รายละเอียดดังตารางที่ 16   
 
    ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนร้อยละการพูดถึงองค์กรในทางท่ีดี (Say)   

ความผูกพันต่อองค์กร 
ความผูกพัน 

มาก น้อย 
การพูดถึงองค์กรในทางท่ีดี (Say)  

1. ท่านมีความรู้สึกรัก/ภาคภูมิใจในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 98.40 1.60 

2. ท่านมีความห่วงใยในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 100.00 0 
3. ท่านได้พูดถึงจุดเด่น/ข้อดีขององค์กรให้ผู้อื่นฟังเสมอ 96.70 3.30 

4. ท่านไม่พูดถึงหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยในด้านลบ 88.50 11.50 

5. ท่านแนะน าให้เพ่ือน/ญาติ/คนรู้จักมาท างานในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 96.70 3.30 
6. เมื่อมีผู้กล่าวถึงหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยในทางท่ีไม่เหมาะสมท่านได้ให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องเพื่อปกป้องหน่วยงาน 

100.00 0 

7. ท่านมักพูดเสมอว่า งานของท่านเป็นงานที่มีเกียรติ และน่าสนใจ 95.10 4.90 
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   ความต้องการอยู่ในองค์กร (Stay)  พบว่าสูงสุด คือ ท่านมุ่งมั่นท างานในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
จนเกษียณอายุ คิดเป็นร้อยละ 98.40 ต่ าสุดคือ เมื่อผู้น าหน่วยงานท่าน มีอคติต่อท่าน ท่านจะตัดสินใจลาออกจาก
หน่วยงานนี้ คิดเป็นร้อยละ 65.60 รายละเอียดดังตารางที่ 17 
 
   ตารางท่ี 17 แสดงจ านวนร้อยละความต้องการอยู่ในองค์กร (Stay) 

ความผูกพันต่อองค์กร 
ความผูกพัน 

มาก น้อย 

ความต้องการอยู่ในองค์กร (Stay) 
1. ท่านมุ่งม่ันท างานในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุ 98.40 1.60 

2. ท่านไม่เคยคิดย้ายออกจากหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยเพื่อไปร่วมงานกับองค์กร 
   อ่ืน แม้ว่าจะมีผลประโยชน์มากกว่า 

93.40 6.60 

3. เมื่อท่านเห็นว่า ผู้น าหน่วยงานท่าน มีอคติต่อท่าน ท่านจะตัดสินใจลาออก
จากหน่วยงานนี้ 

65.60 34.40 

4. เมื่อท่านหมดภาระท่ีต้องรับผิดชอบ (เช่น หมดหนี้สิน ลูกท างานมั่นคงแล้ว)  
   ท่านจะลาออกจากหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

67.30 32.70 

5. ท่านไมค่ิดลาออกจากองค์กร เพราะผูกพันกับองค์กรนี้ 91.80 8.20 

 
   ความมุ่งมั่นเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร (Strive) ระดับความผูกพันสูงสุด คือ การมีเป้าหมายใน
การท างานที่ชัดเจนเพ่ือความก้าวหน้าในองค์กร  และความเต็มใจและพยายามท างานตามเป้าหมาย เพ่ือ
ความก้าวหน้าของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ท่านทุ่มเทท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร และท่านภาคภูมิใจที่ได้
เป็นส่วนของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนความมุ่งมั่นเพ่ือความก้าวหน้าของ
องค์กร (Strive) ต่ าสุดคือ ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 
96.70 รายละเอียดดังตารางที่ 18 
 

ตารางท่ี 18 แสดงจ านวนร้อยละความมุ่งม่ันเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร (Strive)  

ความผูกพันต่อองค์กร 
ความผูกพัน 

มาก น้อย 

ความมุ่งม่ันเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร (Strive) 
1. ท่านยินดีท างาน ที่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยมอบหมายเพ่ิมเพ่ือเป้าหมายของ
องค์กร 

98.40 1.60 
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ความผูกพันต่อองค์กร 
ความผูกพัน 

มาก น้อย 
2. ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 96.70 3.30 

3. ท่านมีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน เพื่อความก้าวหน้าในองค์กร 100.00 0 

4. ท่านเต็มใจและพยายามท างานตามเป้าหมาย เพื่อความก้าวหน้าของ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

100.00 0 

5. ท่านทุ่มเทท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 100.00 0 
6. ท่านพยายามรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิ ให้หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 98.30 1.70 

7. ท่านภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 100.00 0 

 

        4.1.4  สมดุลแห่งชีวิตและการท างาน 
                   ในเรื่องของสมดุลแห่งชีวิตและการท างาน พบว่าสูงสุด คือ สามารถท างานควบคู่ไปกับการดูแล
สมาชิกครอบครัวได้เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 95.10 และต่ าสุดคือ ภาระงานของท่านเป็นอุปสรรคต่อการออก
ก าลังกาย การท่องเที่ยว และการพักผ่อนหย่อนใจ คิดเป็นร้อยละ 59 รายละเอียดดังตารางที่ 19    
 
   ตารางท่ี 19 แสดงสมดุลแห่งชีวิตและการท างาน 

สมดุลชีวิตและการท างาน 
การปฏิบัติ 

เคย ไม่เคย 

1. ภาระงานของท่าน ท าให้ท่านมีข้อจ ากัดในการดูแลสุขภาพ 72.10 27.90 
2. ภาระงานของท่าน เป็นอุปสรรคต่อการไปพบปะ สังสรรค์กับเพ่ือน 62.30 37.70 

3. ภาระงานของท่านเป็นอุปสรรคต่อการออกก าลังกาย การท่องเที่ยว และการ
พักผ่อนหย่อนใจ 

59.00 41.00 

4. ภาระงานของท่านส่งผลต่อการท ากิจกรรมอ่ืน เช่น อาสาสมัคร สัมมนานอกสถานที่ 63.90 36.10 

5. ท่านสามารถท างานควบคู่ไปกับการดูแลสมาชิกครอบครัวได้เป็นอย่างดี 95.10 4.90 
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านเข้าใจ และสนับสนุนให้ท่านน างานกลับไปท าท่ีบ้านได้ 86.90 13.10 

7. ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในช่วงวันหยุด 90.20 9.80 
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  4.1.5 ความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ในเรื่องของความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของบุคลากรกองบริหารงานกลาง  
แยกออกเป็น 8 ด้านด้วยกันคือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง (Happy Body) รู้จักพักผ่อน ผ่อนคลาย (Happy Relax) 
มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน (Happy Heart) มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต (Happy Soul) รักและให้เวลากับครอบครัว 
(Happy Family) อยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างสงบสุข (Happy Society) เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ พัฒนาสมอง (Happy 
Brain) และการเงินมั่นคง รู้จักออม รู้จักใช้ (Happy Money) จากการศึกษาพบรายละเอียด ดังนี้  
  ในเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรง (Happy Body)  พบว่าสูงสุดคือ การรับประทานอาหารที่
ปรุงสุก สะอาด ครบ 5 หมู่ ทุกมื้อ คิดเป็นร้อยละ 93.50 และการออกก าลังกายสม่ าเสมออย่างน้อย 3 วันต่อ
สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 90.20 ตามล าดับ และต่ าสุดคือ การสูบบุหรี่/ได้รับควันบุหรี่  คิดเป็นร้อยละ 36 
รายละเอียดดังตารางที่ 20 
 
   ตารางท่ี 20 แสดงจ านวนร้อยละของสุขภาพร่างกายแข็งแรง (Happy Body)  

ความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การปฏิบัติ 

เคย ไม่เคย 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง (Happy Body) 

1. ท่านได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ 90.20 9.80 

2. ท่านรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ครบ 5 หมู่ ทุกม้ือ 93.50 6.50 
3. ท่านได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี/ท าประกันสุขภาพ 77.10 22.90 

4. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์ ไวน์ สุรา ยาดอง) 65.60 34.40 
5. ท่านสูบบุหรี่/ได้รับควันบุหรี่  36.00 64.00 

 
    การรู้จักพักผ่อน ผ่อนคลาย (Happy Relax) วิธีการใช้ปฏิบัติพบว่าสูงสุด คือ ในแต่ละสัปดาห์
ท่านท ากิจกรรมเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ (Shopping อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง) คิดเป็นร้อยละ 96.70 และ
ต่ าสุดคือ การมีกิจกรรมผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน คิดเป็นร้อยละ 63.50 รายละเอียดดังตารางที่ 21 
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   ตารางท่ี 21 แสดงจ านวนร้อยละการรู้จักพักผ่อน ผ่อนคลาย (Happy Relax) 

ความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การปฏิบัติ 

เคย ไม่เคย 

รู้จักพักผ่อน ผ่อนคลาย (Happy Relax) 

1. ท่านมีกิจกรรมผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน 63.50 36.50 
2. ในแต่ละสัปดาห์ท่านท ากิจกรรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ (Shopping อ่าน
หนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง) 

96.70 3.30 

3. ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานที่ท าให้ผ่อนคลาย (สัมมนานอกสถานที่/
แข่งขันกีฬาประจ าปี/งานบุญประเพณี) 

91.80 8.20 

4. เมื่อมีปัญหาในการท างาน ท่านปรึกษาหัวหน้า/เพ่ือนร่วมงาน 90.20 9.80 

5. เมื่อมีความกดดันจากท่ีท างาน ท่านปรึกษา/พูดคุยกับคนในครอบครัว 91.80 8.20 

6. ท่านสามารถจัดการปัญหาจากการท างานได้อย่างลงตัว 95.10 4.90 
7. ท่านมีความเครียดจากการท างาน/ครอบครัว/ชุมชน 90.10 9.90 

 
   การมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน (Happy Heart) พบว่าสูงสุด คือ ท่านภาคภูมิใจ เมื่อได้ช่วยเหลือ
เพ่ือนร่วมงาน ท่านได้ทุ่มเทท างานแม้ว่าจะต้องท างานเพียงล าพัง ท่านได้ร่วมแสดงออกถึงความมีน้ าใจโดยการ
เยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอดเพ่ือนร่วมงาน/ครอบครัวเพ่ือนร่วมงาน และท่านช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาม เพ่ือแบ่งปันความ
รับผิดชอบ มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 100 และต่ าสุดคือ ท่านยินดีให้เพ่ือนร่วมงานมาปรึกษาปัญหาชีวิต 
และการท างาน คิดเป็นร้อยละ 95.10 รายละเอียดดังตารางที่ 22 

 
ตารางท่ี 22 แสดงจ านวนร้อยละการมีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน (Happy Heart) 

ความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การปฏิบัติ 

เคย ไม่เคย 
มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน (Happy Heart) 

1. ท่านภาคภูมิใจ เม่ือได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 100.00 0 

2. ท่านได้ทุ่มเทท างานแม้ว่าจะต้องท างานเพียงล าพัง 100.00 0 
3. ท่านได้ร่วมแสดงออกถึงความมีน้ าใจโดยการเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอดเพื่อน
ร่วมงาน/ครอบครัวเพื่อนร่วมงาน 

100.00 0 

4. ท่านร่วมแสดงความยินดี/เข้าร่วมกิจกรรมยกย่องชื่นชม เมื่อเพ่ือนร่วมงาน 96.60 3.40 
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ความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การปฏิบัติ 

เคย ไม่เคย 
ประสบความส าเร็จ/ได้เลื่อนต าแหน่ง 

5. ท่านยินดีให้เพื่อนร่วมงานมาปรึกษาปัญหาชีวิต และการท างาน 95.10 4.90 

6. ท่านช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาม เพื่อแบ่งปันความรับผิดชอบ 100.00 0 

 
  การมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต (Happy Soul) พบว่าสูงสุด คือ ท่านสามารถให้อภัยเพ่ือน
ร่วมงานที่ท างานผิดพลาดเป็นประจ า เมื่อท่านท างานผิดพลาดท่านยอมรับความผิดนั้น ท่านเห็นอกเห็นใจและได้
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานที่มีภาระงานค่อนข้างมากท่านได้ร่วมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/ให้ทาน และท่านได้
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 100 และต่ าสุดคือ ท่านมีโอกาส
ปฏิบัติวิปัสสนา/นั่งสมาธิอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 75.40 รายละเอียดดังตารางที่ 23 
 

ตารางท่ี 23 แสดงจ านวนร้อยละการมีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต (Happy Soul) 

ความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การปฏิบัติ 

เคย ไม่เคย 

มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิต (Happy Soul) 
1. ท่านสามารถให้อภัยเพื่อนร่วมงานที่ท างานผิดพลาดเป็นประจ า 100.00 0 

2. เมื่อท่านท างานผิดพลาดท่านยอมรับความผิดนั้น 100.00 0 

3. ท่านเห็นอกเห็นใจและได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีภาระงานค่อนข้างมาก 100.00 0 
4. ท่านได้ใช้หลักศาสนาเป็นแนวทางในการท างานและด าเนินชีวิต 96.70 3.30 

5. ท่านได้ร่วมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/ให้ทาน 100.00 0 

6. ท่านได้แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 100.00 0 
7. ท่านมีโอกาสปฏิบัติวิปัสสนา/นั่งสมาธิอยู่เสมอ 75.40 24.60 

 
  ในเรื่องความรักและให้เวลากับครอบครัว (Happy Family) พบว่าสูงสุด คือ ครอบครัวของท่าน
ส่งเสริม/สนับสนุนให้ท่านกระตือรือร้นในการท างาน และครอบครัวของท่านเข้าใจสภาพการท างานของท่านเป็น
อย่างดี มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 100 และต่ าสุดคือ ท่านได้น าสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 70.50 รายละเอียดดังตารางที่ 24 

 



35 
 

ตารางท่ี 24 แสดงจ านวนร้อยละความรักและให้เวลากับครอบครัว (Happy Family) 

ความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การปฏิบัติ 

เคย ไม่เคย 

ความรักและให้เวลากับครอบครัว (Happy Family) 

1. ครอบครัวของท่านส่งเสริม/สนับสนุนให้ท่านกระตือรือร้นในการท างาน 100.00 0 
2. ครอบครัวของท่านได้ชี้แนะแนวทาง/ให้ค าแนะน าในการท างานกับท่าน 98.30 1.70 

3. เมื่อท่านมีปัญหาในการท างาน ท่านได้รับก าลังใจจากคนในครอบครัว 98.40 1.60 
4. ครอบครัวของท่านเข้าใจสภาพการท างานของท่านเป็นอย่างดี 100.00 0 

5. ท่านได้น าสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน 70.50 29.50 

6. ท่านท ากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเสมอ เช่น ร่วมท าบุญ/ท่องเที่ยว/
ออกก าลังกาย/Shopping 

98.40 1.60 

 
  การอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างสงบสุข (Happy Society) พบว่าสูงสุด คือ มีจ านวนเท่ากันคือ ท่าน
พร้อมปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่หน่วยงานก าหนด ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ท่านได้
ตั้งเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจนเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ท่านได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารกับเพ่ือนร่วมงานเสมอเมื่อมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานได้ ท่านมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งที่ท างาน/ในชุมชน และท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างเสริมที่ท างานให้น่าอยู่     
(5 ส.) มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 100 และต่ าสุดคือ ท่านได้ตระหนักว่าองค์กรให้คุณประโยชน์/ให้เกียรติ/
ศักดิ์ศรีกับท่าน คิดเป็นร้อยละ 98.30 รายละเอียดดังตารางที่ 25 

 
ตารางท่ี 25 แสดงจ านวนร้อยละการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างสงบสุข (Happy Society) 

ความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การปฏิบัติ 

เคย ไม่เคย 
อยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างสงบสุข (Happy Society) 

1. ท่านพร้อมปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่หน่วยงานก าหนด 100.00 0 

2. ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน 100.00 0 
3. ท่านได้ตั้งเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

100.00 0 

4. ท่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนร่วมงานเสมอ 100.00 0 
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ความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การปฏิบัติ 

เคย ไม่เคย 
5. เมื่อมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได้ 100.00 0 

6. ท่านได้ตระหนักว่าองค์กรให้คุณประโยชน์/ให้เกียรติ/ศักดิ์ศรีกับท่าน 98.30 1.70 

7. ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งท่ีท างาน/ในชุมชน 100.00 0 
8. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างเสริมที่ท างานให้น่าอยู่ (5 ส.) 100.00 0 

   
   การเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ พัฒนาสมอง (Happy Brain) พบว่าสูงสุด คือ ท่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่และ
น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน และท่านได้ขอค าแนะน าเพ่ิมเติมในการท างานจากเพ่ือนร่วมงาน/หัวหน้า
งาน มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 100 และต่ าสุดคือ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่องค์กรจัดขึ้น 
(Show and Share/KM/เครือข่าย) คิดเป็นร้อยละ  63.90 รายละเอียดดังตารางที่ 26 

 
ตารางท่ี 26 แสดงจ านวนร้อยละการเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ พัฒนาสมอง (Happy Brain) 

ความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การปฏิบัติ 

เคย ไม่เคย 

เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ พัฒนาสมอง (Happy Brain) 

1. ท่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน 100.00 0 
2. ท่านเข้าร่วมฟังการถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารหน่วยงาน/ มหาวิทยาลัย 
(ประชุมประจ าปี) เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางการท างานของตนเอง 

85.30 14.70 

3. ท่านได้ขอค าแนะน าเพิ่มเติมในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้างาน 100.00 0 

4. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่องค์กรจัดขึ้น 
   (Show and Share/KM/เครือข่าย) 

63.90 36.10 

5. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมงานที่มีลักษณะงานแบบ
เดียวกัน (จับคู่ท างาน/คู่แฝดแทนกัน) 

77.10 22.90 

6. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรม/สัมมนา/บรรยาย เพ่ือพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม 90.20 9.80 

 
  การเงินมั่นคง รู้จักออม รู้จักใช้ (Happy Money) พบว่าสูงสุดคือ ท่านผ่อนช าระหนี้สินได้ตรง
ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 และต่ าสุดคือ ในแต่ละเดือนท่านได้ออมเงินอยู่เสมอ คิดเป็นร้อยละ 
91.80 รายละเอียดดังตารางที่ 27   
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ตารางท่ี 27 แสดงจ านวนร้อยละการเงินม่ันคง รู้จักออม รู้จักใช้  (Happy Money) 

ความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การปฏิบัติ 

เคย ไม่เคย 

การเงินม่ันคง รู้จักออม รู้จักใช้  (Happy Money) 

1. ท่านได้บริหารจัดการ การเงิน เพื่อป้องกันการมีหนี้สินระยะยาว 93.40 6.60 
2. ท่านได้ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง เช่น ลดการซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือย/ท าบัญชี
ครัวเรือน 

93.40 6.60 

3. ท่านสามารถบริหารจัดการรายได้ที่ได้รับให้พอเพียงในแต่ละเดือน 98.40 1.60 

4. ท่านผ่อนช าระหนี้สินได้ตรงตามก าหนดเวลาทุกครั้ง 100.00 0 

5. ในแต่ละเดือนท่านได้ออมเงินอยู่เสมอ 91.80 8.20 

 
   4.1.6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรกองบริหารงานกลาง สรุปได้ดังนี้ 
  1. แนวทางการเสริมสร้างความสุขของบุคลากร  

1) การจัดสุขสันต์วันเกิดของบุคลากร ประจ าเดือน 
2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ 
3) มีการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร แล้วน าเสนอผลงานของกอง

ประจ าเดือน 
4) มีการดูแลสุขภาวะของบุคลากรแบบองค์รวม (กาย ใจ จิตวิญญาณ) 
5) การแสดงออกซ่ึงความมีน้ าใจ เช่น ป่วย ไข้ งานบวช งานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่ 

 
  2. แนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

1) ส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม 
2) มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
3) จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้บ่อย ๆ 
4) จัดแต่งชุดไทยในวันส าคัญ/งานท าบุญ/ร่วมแต่งกาย 
5) การเข้าร่วมกิจกรรมของกอง/กองเห็นความส าคัญของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
6) มีการจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบ่อย ๆ 
7) การจัดเสวนาเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับองค์กรให้บุคลากรรับทราบในทิศทางเดยีวกัน 
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8) ช่วงปีหลัง ๆ มานี้ ขาดการจัดสัมมนาของหน่วยงาน เพ่ือท าให้บุคลากรมีความผูกพัน
ต่อกันและกัน และต่อองค์กร การสร้างขวัญก าลังใจ 

9) ท าบุญตักบาตร 
10) ความเอ้ืออาทร การมีจิตส านึก การมีน้ าใจให้กันและกัน 
11) ควรมีกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
12) มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมมอบภารกิจในแต่ละปี 
13) กิจกรรมความผูกพันของคนในองค์กร (เช่น การจัดงานวันเกิดในแต่ละเดือน) 
14) สร้างความผูกพันโดยการประชุมพบปะเดือนละ 2 ครั้ง 
15) มีการจัดกิจกรรมพบปะเสวนาบ่อย ๆ ครั้ง 
16) สร้างความเข้าใจในกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน 
17) การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
18) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยอมรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน 
19) ให้เกียรติและเคารพสิทธิผู้อื่นในที่ท างาน 
20) มีกิจกรรมทอดกฐิน/ผ้าป่า ร่วมกัน 
21) การจัดงานตามธรรมเนียมประเพณีราชการทั่วไป 
22) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างาน 
23) ขับเคลื่อนระบบงานบุคคลด้วยธรรมาภิบาลและคุณธรรมอย่างเป็นธรรม 
24) การใส่ใจบุคลากรทุกคน 
25) การปรับอัตราเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว 
26) การจัดสัมมนาในแต่ละครั้งควรให้บุคลากรเข้าร่วมครบทุกคน 
27) การบรรจุเป็นพนักงานประจ า 
28) ควรมีการจัดกิจกรรมสุขสันต์วันเกิดของบุคลากร ประจ าเดือน แต่ต้องหาเวลาที่

บุคลากรสามารถเข้าร่วมได้ เพราะบางครั้งบุคลากรก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเท่าที่ควร 
29) ควรจัดให้บุคลากรได้มีโอกาสตรวจสุขภาพประจ าปีแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 
30) การแสดงออกซ่ึงความมีน้ าใจ มีไมตรี และเพ่ือความสามัคคีของคนภายในหน่วยงาน 
31) ควรจัดให้มีสิทธิพิเศษในการไปใช้บริการฟิตเนสของมหาวิทยาลัย 
32) การแสดงออกซ่ึงความมีน้ าใจ เช่น ป่วย ไข้ งานบวช งานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่ ควรจัดให้มี 
33) กิจกรรมวันเกิด อาจจะจัดส าหรับผู้เกิดเดือนเดียวกัน โดยก าหนดวัน/เดือนละครั้ง

เพ่ือเป็นก าลังใจ 
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34) ควรจัดให้มีการอบรม และเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยชี้แนะ เพ่ือ
ความก้าวหน้าของบุคลากร 

35) การรับฟังเป็นเรื่องที่ดี หากมีการมาแชร์ข้อมูลกัน แต่ส าหรับเลขานุการ การลุกออก
จากโต๊ะท างานเป็นเรื่องทีย่ากจะกระท า ด้วยบริบทของงานและการบริการผู้บริหาร 

36) มีการดูแลสุขภาวะของบุคลากรแบบองค์รวม (กาย ใจ จิตวิญญาณ) เป็นโครงการที่ดี
มากค่ะ ควรท าแบบต่อเนื่อง 

37) ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี หรือ สุขภาพจิต 
 

  3. แนวทางการสร้างความสุขในที่ท างาน 
1) สร้างสวัสดิการเพิ่ม 
2) มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
3) ความเอาใจใส่จากหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา 
4) สนับสนุนความก้าวหน้า 
5) จัดสถานที่ในส่วนของการออกก าลังกายได้ดีพอควรแล้ว/บึงสีฐาน/จักรยาน 
6) มีระบบการท างานเป็นขั้นตอนอยู่แล้ว 
7) ได้ผู้บังคับบัญชาที่ดี/เพ่ือนร่วมงานที่ดี 
8) อยากให้มีการเพ่ิมค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นทุกปีโดยวัดจากเกณฑ์การประเมิน 
9) ควรจัดสร้างที่พักให้บุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียม มีโอกาสได้พักในมหาวิทยาลัย

โดยเท่าเทียมกัน หรือจะเปิดให้เช่าเป็นรายเดือนก็ได้ ในราคาบุคลากร ตัวอย่าง
หอพักนักศึกษา (หากมีบุคลากรท่านใดท างานดึก ไม่สะดวกกลับบ้าน ก็สามารถพักท่ี
พักในมหาวิทยาลัยได้ เพ่ือความสะดวก ความปลอดภัย) 

10) อยากให้มีการจัดอบรมสอนภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากร 
11) ควรมีค่าตอบแทนในต าแหน่งเหมือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
12) ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานในแต่ละต าแหน่ง เช่น เงินช่วยเหลือ/

ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ    เดือนละ 500 บาทก็ยังดี 
13) ส่วนกลางต้องเดินทางตลอด เสี่ยงอันตรายค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 240 บาท ถ้าเทียบ

เศรษฐกิจปัจจุบัน ค่าอาหารในแต่ละวันก็ไม่เพียงพอ 
14) ให้มีสถานที่ท างานที่เหมาะสมเพ่ือบรรยากาศในการท างาน 
15) เคารพสิทธิผู้อื่นในที่ท างาน 
16) รู้จักให้เกียรติและเคารพผู้อื่น 
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17) ควรมีการปรับและเลื่อนต าแหน่งในบุคลากร 
18) ค่าตอบแทนส าหรับลูกจ้างชั่วคราวค่อนข้างน้อยมาก 
19) ควรมีการพิจารณาให้อยู่ในมาตรฐานของสังคมที่ก าหนดอัตราขั้นต่ าของเงินเดือนไว้ 
20) เอาใจใส่ดูแลให้ความช่วยเหลือ เมื่อมีความเดือนร้อน 
21) ณ ตอนนี้งานเลขานุการ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายละคน หากเป็นไปได้ถ้ากองได้กรอบอัตรา

เพ่ิมอยากให้เลขาฯ มี 3 คนต่อ 2 ฝ่าย เพื่อทดแทนในกรณีลาป่วย หรือลาพักผ่อน 
ตั้งแต่ท างานมาลาพักผ่อนไม่กี่ครั้ง เนื่องจากมีความเกรงใจ ห่วงงาน และห่วงเจ้านาย 
มีหลายปีที่ไม่ได้ใช้วันลาเลยก็มี หากจะกรุณาเห็นปัญหาตรงนี้เพ่ือความผาสุก 
ขอบพระคุณค่ะ 
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  4.2 ลักษณะทางสังคมประชากรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากร
กองบริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมประชากรและความสุขในการท างานของบุคลากรกอง
บริหารงานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ เพศ อายุงาน และสถานภาพการท างาน ดังนี้ 

1. ปัจจัยทางเพศมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีการเงินมั่นคง
รู้จักออม รู้จักใช้ 

2. ปัจจัยอายุงานมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการได้รับความชื่นชมจากเพ่ือนร่วมงาน 
3. ปัจจัยด้านสภาพการท างานมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน การได้รับการ

ยอมรับและเป็นที่รู้จัก และการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างมีความสุข 
 

   4.2.1 ความสัมพันธ์ของเพศ กับการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีการเงินมั่นคง 
รู้จักออม รู้จักใช ้
              ในเรื่องความสัมพันธ์ของเพศ กับ การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้ค่า x

2 = 8.946 , df = 3 ,   
p value น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ เพศมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ การมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง นั่นแสดงว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง  กับ
ลักษณะทางสังคมของประชากร ในเรื่องของเพศมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
รายละเอียดดังตารางที่ 28 

ตารางท่ี 28  แสดงความสัมพันธ์ของเพศกับ การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ของบุคลากร 

เพศ 
การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

รวม 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด 

ชาย - 17 13 1  

หญิง 2 24 4 - 
รวม 2 41 17 1 61 

 

               ในเรื่องความสัมพันธ์ของเพศ กับ การมีการเงินมั่นคง รู้จักออม รู้จักใช้ ได้ค่า  x
2  = 8.079 , df 

= 2 , p value น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ เพศมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการมีการเงิน
มั่นคง รู้จักออม รู้จักใช้ นั่นแสดงว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรกองบริหารงาน
กลาง  กับลักษณะทางสังคมของประชากร ในเรื่องของเพศมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ การมีการเงินมั่นคง รู้จัก
ออม รู้จักใช้ รายละเอียดดังตารางที ่29 
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   ตารางที่  29 แสดงความสัมพันธ์ของเพศกับ การมีการเงิน ม่ันคง รู้จักออมรู้จักใช้           
ของบุคลากร 

เพศ 
การมีการเงินม่ันคง รู้จักออมรู้จักใช้ 

รวม 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด 

ชาย - 14 14 3  

หญิง - 7 11 12 

รวม - 21 25 15 61 
 
       จากตารางที่ 28 -29  กล่าวได้ว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากร
กองบริหารงานกลาง  กับลักษณะทางสังคมของประชากร ในเรื่องของเพศ พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติเพียง 2 
ประเด็นคือ การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และ การมีการเงินมั่นคง รู้จักออมรู้จักใช้ 
 

          4.2.2  ความสัมพันธ์ของอายุงานกับ การได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน  
                     ในเรื่องของอายุงานกับ การได้รับความชื่นชมจากเพ่ือนร่วมงาน ได้ค่า x

2 = 31.54 , df = 16 , 
p value น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ อายุงาน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ การได้รับความ
ชื่นชมจากเพ่ือนร่วมงาน  นั่นแสดงว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรกองบริหารงาน
กลาง  กับลักษณะทางสังคมของประชากร ในเรื่องของอายุงานมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการได้รับความชื่นชม
จากเพ่ือนร่วมงาน รายละเอียดดังตารางที่ 30  
 
       ตารางที่ 30 แสดงความสัมพันธ์ของอายุงานกับการได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน         
ของบุคลากร 

อายุงาน 
การได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน 

รวม 
ประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย 

≤ 10 ปี 1 - - -  
11-20 ปี 2 2 2 3 

21-30 ปี 10 7 7 - 

31 ปีขึ้นไป 15 4 4 - 
ไม่ระบุ - 1 1 - 

รวม 28 14 11 3 61 
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   4.2.3 ความสัมพันธ์ของสถานภาพการท างานกับ ความพึงพอใจในงาน  การได้รับ
การยอมรับและเป็นที่รู้จัก  และการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างสงบสุข 
                   ในเรื่องของสถานภาพการท างานกับความพึงพอใจในงาน  ได้ค่า  x

2  = 12.595, df = 6,        
p value น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ สถานภาพการท างานมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
ความพึงพอใจ นั่นแสดงว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง  กับ
ลักษณะทางสังคมของประชากร ในเรื่องของสถานภาพการท างานมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน 
รายละเอียดดังตารางที่ 31 
 
   ตารางที่ 31 แสดงความสัมพันธ์ของสถานภาพการท างาน กับความพึงพอใจในงานของ
บุคลากร  

สถานภาพการท างาน 
ความพึงพอใจในงาน 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน - 1 - - 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 8 11 1 - 
ลูกจ้างประจ า 9 28 - - 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 1 1 - 
 

                    ในเรื่องของสถานภาพการท างานกับ การได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก ได้ค่า x
2 = 21.564 , 

df = 13,  p value น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ สถานภาพการท างานมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับ การได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก นั่นแสดงว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของ
บุคลากรกองบริหารงานกลาง กับลักษณะทางสังคมของประชากร ในเรื่องของสถานภาพการท างานมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับ การได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก รายละเอียดดังตารางที่ 32 
 
       ตารางที่ 32 แสดงความสัมพันธ์ของสถานภาพการท างาน กับการได้รับการยอมรับและเป็นที่
รู้จัก  ของบุคลากร 

สถานภาพการท างาน 
การได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก 

ประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน - 1 - - 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ - 4 - - 
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สถานภาพการท างาน 
การได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก 

ประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย 
ลูกจ้างประจ า 15 23 1 - 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 13 1 - 

  

              ในเรื่องของสถานภาพการท างาน กับการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างสงบสุข ได้ค่า x
2 = 16.724 , 

df = 4, p value น้อยกว่า 0.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ สถานภาพการท างานมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับ การอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างสงบสุข นั่นแสดงว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของ
บุคลากรกองบริหารงานกลาง  กับลักษณะทางสังคมของประชากร ในเรื่องของสถานภาพการท างานมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ การได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก รายละเอียดดังตารางที่ 33 
 
   ตารางที่ 33 แสดงความสัมพันธ์ของสถานภาพการท างาน กับการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่าง
สงบสุขของบุคลากร 

สถานภาพการท างาน 
การอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างสงบสุข 

ของบุคลากร 

ประจ า บ่อยครั้ง บางครั้ง ไม่เคย 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน - 1 - - 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ - 4 - - 

ลูกจ้างประจ า 15 23 1 - 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 13 1 - 

 
   จากตารางที่ 30-33  การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพการท างาน ความพึงพอใจในงาน การ
ได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จัก การอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างสงบสุข มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน ของ
บุคลากรกองบริหารงานกลาง  
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บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
          5.1.1  ลักษณะทางสังคมของประชากรทั่วไป 
   ลักษณะทางสังคมของประชากรส่วนใหญ่ของกองบริหารงานกลางส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.80  บุคลากรมีอายุตัว อยู่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 36.10 มีอายุ
งานอยู่ระหว่าง 1-10 ปี ร้อยละ 45.90 และเป็นบุคลากรสังกัดงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร ร้อยละ 26.20   
โดยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 34.40 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 45.90 มีรายได้ต่อเดือนน้อย
กว่า 18,000 บาท ร้อยละ 34.40  มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 67.20 และมีภูมิล าเนาจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 
73.80 
 

  5.1.2 ลักษณะทางสังคมของประชากรกับ ปัจจัยด้านการท างานและสังคม 
     ปัจจัยด้านการท างานและสังคม ของบุคลาการกองบริหารงานกลาง  แบ่งออกเป็น 6 ด้านด้วยกัน
คือ ความพึงพอใจในการท างาน ทัศนคติต่อการท างานและหน่วยงาน การได้รับความชื่นชมจากเพ่ือนร่วมงาน   
การได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก การรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  พบว่า 
  ในเรื่องของความพึงพอใจในการท างานสูงสุด คือ มีความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย/
เหมาะสมกับความสามารถ ร้อยละ 77 และต่ าสุด คือ ความพึงพอใจในการท างานต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยที่ท า
ให้รู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่ ร้อยละ 56.50  
   ในเรื่องของทัศนคติต่อการท างานและหน่วยงานสูงสุดคือ การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share/KM เครือข่าย มข.-มอ.-มช.) ร้อยละ 95.10 และต่ าสุด คือ มีกลไก 
(ประกาศ/ระเบียบ) ก าหนดค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลส าหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่น  และมีสวัสดิการ
ช่วยเหลือบุคลากร (เงินฉุกเฉิน/กองทุนคอมพิวเตอร์/ช่วยเหลือค่าจอดรถของบุคลากร) มีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 
85.30 
                     ในเรื่องของการได้รับความชื่นชมจากเพ่ือนร่วมงานสูงสุดคือ ต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงท าให้
การติดต่อประสานงานประสบความส าเร็จ  ร้อยละ 93.50 และต่ าสุด คือ ได้รับการยกย่องเรื่องความรู้
ความสามารถจากเพ่ือนร่วมงาน ร้อยละ 75.40            
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   ในเรื่องของการได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักสูงสุดคือ ได้รับเชิญจากเพ่ือนร่วมงานให้ร่วม
กิจกรรมส าคัญ เช่น งานแต่งงาน งานท าบุญ งานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสพิเศษ ร้อยละ 91.80   และต่ าสุดคือ ได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานภายนอก ร้อยละ 22.90 
   ในเรื่องของการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรสูงสุด คือ การให้ความส าคัญกับความคิดเห็น
ส่วนรวม มากกว่าส่วนตัว และเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  มีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 
96.80  และต่ าสุดคือ มีระบบพิจารณาความดีความชอบที่เชื่อถือ โปร่งใสตรวจสอบได้ ร้อยละ 85.20 
   ในเรื่องของความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานสูงสุด คือ การได้รับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล/ประสบการณ์ และร่วมท ากิจกรรมกับเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี  และเข้าใจความแตกต่างของบุคลากรใน
หน่วยงาน จึงยอมรับและปรับตัวได้ดี มีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 100 และต่ าสุดคือ รู้สึกว่าเพ่ือนร่วมงานขาดเหตุผล 
และไม่ยอมรับฟังขอ้เสนอแนะ ร้อยละ 75.50                
   ในเรื่องของความผูกพันต่อองค์กรด้านการพูดถึงองค์กรในทางที่ดี  (Say) สูงสุดคือ มีความห่วงใย
ในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และเมื่อมีผู้กล่าวถึงหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยในทางที่ไม่เหมาะสมท่านได้ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องเพ่ือปกป้องหน่วยงาน มีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 100 และต่ าสุดคือ ไม่พูดถึงหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยในด้าน
ลบ ร้อยละ 88.50 
    ในเรื่องของความผูกพันต่อองค์กรด้านความต้องการอยู่ในองค์กร (Stay)  สูงสุดคือ มุ่งมั่นท างาน
ในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุ ร้อยละ 98.40 และต่ าสุดคือ เมื่อเห็นว่า ผู้น าหน่วยงานท่าน มีอคติต่อ
ท่าน ท่านจะตัดสินใจลาออกจากหน่วยงานนี้ ร้อยละ 65.60    
   ในเรื่องของความผูกพันต่อองค์กรด้านความมุ่งมั่นเพ่ือความก้าวหน้าขององค์กร (Strive)  สูงสุด
คือ ท่านมีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน เพ่ือความก้าวหน้าในองค์กร  ท่านเต็มใจและพยายามท างานตาม
เป้าหมาย เพ่ือความก้าวหน้าของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ท่านทุ่มเทท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร และ
ท่านภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย มีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 100  และต่ าสุดคือ ท่านได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ร้อยละ 96.70   
            ในเรื่องของสมดุลแห่งชีวิตและการท างานสูงสุดคือ สามารถท างานควบคู่ไปกับการดูแลสมาชิก
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี ร้อยละ 95.10 และต่ าสุดคือ ภาระงานของท่านเป็นอุปสรรคต่อการออกก าลังกาย การ
ท่องเที่ยว และการพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 59             
   ในเรื่องความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้าน สุขภาพร่างกาย (Happy Body) 
สูงสุดคือ ท่านรับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ครบ 5 หมู่ ทุกมื้อ ร้อยละ 93.50 และต่ าสุดคือ ท่านสูบบุหรี่/
ได้รับควันบุหรี่  ร้อยละ 36           
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   ในเรื่องความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้าน รู้จักพักผ่อน ผ่อนคลาย (Happy 
Relax) สูงสุดคือ ในแต่ละสัปดาห์ท่านท ากิจกรรมเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ (Shopping อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟัง
เพลง) ร้อยละ 96.70 และต่ าสุดคือ ท่านมีกิจกรรมผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน ร้อยละ 63.50       
  ในเรื่องความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้าน มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน (Happy 
Heart) สูงสุดคือ ท่านภาคภูมิใจ เมื่อได้ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ท่านได้ทุ่มเทท างานแม้ว่าจะต้องท างานเพียงล าพัง 
ท่านได้ร่วมแสดงออกถึงความมีน้ าใจโดยการเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอดเพ่ือนร่วมงาน/ครอบครัวเพ่ือนร่วมงาน และท่าน
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาม เพ่ือแบ่งปันความรับผิดชอบ มีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 100 และต่ าสุดคือ ท่านยินดีให้เพ่ือน
ร่วมงานมาปรึกษาปัญหาชีวิต และการท างาน ร้อยละ 95.10 
            ในเรื่องความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้ าน มีคุณธรรมในการด ารงชีวิต 
(Happy Soul) สูงสุดคือ คือ ท่านสามารถให้อภัยเพ่ือนร่วมงานที่ท างานผิดพลาดเป็นประจ า  เมื่อท่านท างาน
ผิดพลาดท่านยอมรับความผิดนั้น ท่านเห็นอกเห็นใจและได้ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานที่มีภาระงานค่อนข้างมากท่าน
ได้ร่วมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/ให้ทาน และท่านได้แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มี
จ านวนเท่ากัน ร้อยละ 100  และต่ าสุดคือ ท่านมีโอกาสปฏิบัติวิปัสสนา/นั่งสมาธิอยู่เสมอ ร้อยละ 75.40     
  ในเรื่องความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้าน รักและให้เวลากับครอบครัว
(Happy Family) สูงสุดคือ คือ ครอบครัวของท่านส่งเสริม/สนับสนุนให้ท่านกระตือรือร้นในการท างาน และ
ครอบครัวของท่านเข้าใจสภาพการท างานของท่านเป็นอย่างดี มีจ านวนเท่ากันร้อยละ 100 และต่ าสุดคือ  ท่านได้
น าสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน ร้อยละ 70.50            
   ในเรื่องความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้าน อยู่ร่วมกับสังคมอย่างสงบสุข
(Happy Society) สูงสุดคือ คือ ท่านพร้อมปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่หน่วยงานก าหนด ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่วยงาน ท่านได้ตั้งเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจนเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย ท่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเพ่ือนร่วมงานเสมอเมื่อมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือ
จากเพ่ือนร่วมงานได้ ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งที่ท างาน/ในชุมชน  และท่านมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสร้างเสริมที่ท างานให้น่าอยู่ (5 ส.) มีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 100 และ ต่ าสุดคือ ท่านได้ตระหนักว่าองค์กร
ให้คุณประโยชน์/ให้เกียรติ/ศักดิ์ศรีกับท่าน ร้อยละ 98.30            
   ในเรื่องความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้าน เปิดรับสิ่งใหม่  ๆ พัฒนาสมอง
(Happy Brain) สูงสุดคือ คือ ท่านค้นคว้าหาความรู้ใหม่และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน และท่านได้
ขอค าแนะน าเพิ่มเติมในการท างานจากเพ่ือนร่วมงาน/หัวหน้างาน มีจ านวนเท่ากันร้อยละ 100 และต่ าสุดคือ  ท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่องค์กรจัดขึ้น (Show and Share/KM/เครือข่าย) ร้อยละ  63.90 
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            ในเรื่องความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้าน การเงินมั่นคงรู้จักออม รู้จักใช้  
(Happy Money) สูงสุดคือ ท่านผ่อนช าระหนี้สินได้ตรงตามก าหนดเวลาทุกครั้ง ร้อยละ 100 และต่ าสุดคือ  ในแต่
ละเดือนท่านได้ออมเงินอยู่เสมอ ร้อยละ 91.80           
    

           5.1.3 ลักษณะทางสังคมของประชากรมีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการท างาน 
   จากการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง  
เกี่ยวข้องกับลักษณะทางสังคมของประชากรพบว่า 
   ในเรื่องของเพศ  มีนัยส าคัญทางสถิติ 2 ประเด็นคือ การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และการมี
การเงินมั่นคง รู้จักออมรู้จักใช้ 
   ในเรื่องของอายุงาน มีนัยส าคัญทางสถิติเพียง ประเด็นเดียวคือ การได้รับความชื่นชมจากเพ่ือน
ร่วมงาน 
   ในเรื่องของสถานภาพการท างาน มีนัยส าคัญทางสถิติ 3 ประเด็นคือ ความพึงพอใจในงาน  การ
ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จัก  และการอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่างสงบสุข 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
   จากการน าเสนอผลการศึกษาความสุขจากแบบสอบถาม ตลอดจนข้อเสนอแนะในการท างานของ
บุคลากรกองบริหารงานกลาง และที่ประชุมได้มีการระดมสมองเพ่ือศึกษารูปแบบการเสริมสร้างความสุขของ
บุคลากร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานกลาง ได้รูปแบบการเสริมสร้างความสุขที่
ผู้บริหารของกองบริหารงานกลาง (หัวหน้างานสารบรรณ หัวหน้างานบริการกลาง หัวหน้างานบริการยานพาหนะ 
และผู้อ านวยการกองบริหารงานกลาง) ควรจะด าเนินการใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
                    1. การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กองบริหารงานกลาง  ได้แก่ 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 
2) จัดให้มีการประชุมประจ าเดือน/วาระ เมื่อได้รับนโยบายจากผู้บริหาร และเมื่อมี

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานจากบุคลากร/งาน และอ่ืน ๆ 
                     2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสุขในการท างานของกองบริหารงานกลาง  ได้แก่ 

1) จัดให้มีการจัดงาน “กิจกรรมสุขสันต์ประจ าเดือนเกิดของบุคลากร” (ข้ึนหน้าเว็บ จัดบอร์ด 
รับประทานอาหารร่วมกัน) 

2) สนับสนุนการสร้างเสริมเอกลักษณ์ของกอง (ตัดเสื้อ/สูทให้กับบุคลากร เพ่ือใช้ในงานพิธี
การต่าง ๆ การสวมเสื้อสัญลักษณ์ของกองประจ าสัปดาห์ และการสวมผ้าไทยทุกวันศุกร์)  
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3) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (การให้ข้อเสนอแนะในการท างานของบุคลากรใน
แต่ละงาน อย่างน้อยหนึ่งข้อเสนอแนะ/เดือน) 

4) จัดให้มีเพ่ิมช่องทางให้บุคลากรได้ระบายความรู้สึกจากการท างาน (มีปัญหาปรึกษา
ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้างาน ได้ 24 ชม.)  

   3. การสร้างเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
1) ท าการศึกษา/วิจัย เปรียบเทียบในประประเด็นค่าตอบแทนต่าง ๆ ของพนักงานขับรถ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) ท าการศึกษา/วิจัย สภาพก าลังคน (man power) การวางแผนก าลังคน (man power 

planning)  เพ่ือประกอบการขออัตราก าลังคนทดแทนจากการ ลาออก โอนย้าย ตาย 
และเกษียณอายุราชการ 

3) การสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน เช่น การมอบรางวัล แยกเป็นรางวัลด้านต่าง ๆ อย่าง
ครอบคลุม (มาก่อน และกลับหลังเวลาปฏิบัติงาน แต่ไม่เบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ การแต่งกายวัฒนธรรมไทย การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน การมี
น้ าใจและช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้รับบริการ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและองค์กร การมีทัศนคติที่ดีต่องานและ
องค์กร การมีความซื่อสัตย์ การเสียสละต่อส่วนรวม การยิ้มรับด้วยมิตรไมตรี การยอมรับ
ฟังความคิดเห็นและน าไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุง และการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของเพ่ือน
ร่วมงาน เป็นต้น)  

             4. การดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ของกองบริหารงานกลาง  
1) จัดให้มีการประสานงานกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือตรวจสุขภาพ

ทั่วไป ของบุคลากรเป็นประจ าทุกปี  
2) สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมออกก าลังกายประจ าสัปดาห์ (ทุกวันพุธ เวลา 16.00 น.) 

ณ บริเวณโถงชั้น 1 ของอาคารสิริคุณากร เช่น โยคะ เต้นร า แอโรบิต บาสโลบ 
3) จัดให้มีการประสานงานกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือจัดกิจกรรม

ตรวจสุขภาพจิต ประจ าปีโดยจัดท าแบบทดสอบความเครียด 
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   ซึ่งทั้ง 4 ประเด็น (การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กองบริหารงานกลาง  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างสุขในการท างานของกองบริหารงานกลาง การสร้างเสริมขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  และการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ของกองบริหารงานกลาง) สอดคล้องกับการศึกษาของพิสมัย 
วัฒนาวรสกุล (2551) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยพยากรณ์ความสุขในชีวิตของพนักงานองค์การรัฐบาลและเอกชนใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า คุณภาพ ชีวิตในการท างานโดยรวมนั้นมีอ านาจในการพยากรณ์ความสุขใน

ชีวิตของพนักงาน (β = .507; t = 13.117, p = .001)  
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ค ำชี้แจงในกำรตอบแบบสอบถำม 

   เนื่องด้วย นางสาวกรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ และนางสาวผ่องศรี บุญสามารถ บุคลากร สังกัดกอง

บริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าลังด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการ

ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสุขในการท างานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 2 โดยมี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากร กองบริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี 

เพ่ือเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากร กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในแต่ละงาน    

สังกัดกองบริหารงานกลาง และเพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างสุขในการท างานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง  

   อนึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ที่จะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ทางผู้วิจัย

จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามชนิดตอบเองของคณะกรรมการโครงการ “การพัฒนากระบวนการและ

รูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน”  ขอให้ท่านได้ตอบตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด ข้อมูลหรือค าตอบที่ได้จากท่านจะถือเป็นความลับ ไม่มีการ

เปิดเผยชื่อของท่านให้ผู้อ่ืนทราบ เพราะข้อมูลทั้งหมดที่ได้จะถูกน ามาแปลผลโดยรวมในรูปของสรุปผลการวิจัย และ

จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายบุคคลไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดก็ตาม ในระหว่างการตอบแบบสอบถาม ถ้าท่านมีข้อสงสัยใด 

ๆ ทางผู้วิจัยยินดีตอบข้อสงสัยจากท่านตลอดเวลา ทาง Email Address kannsu@kku.ac.th  โทร 48763  หรือ :  

bpongs@kku.ac.th โทร 45593 

      ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านให้ความร่วมมือ เพื่อร่วมสร้างสุขในองค์กรส านักงานอธิการบดีของเรา 

                                  นางสาวกรรณิการ์  สุจิตรประเสริฐ   พนักงานธุรการ 
                             นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
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แบบสอบถำม 
 เรื่อง ควำมสุขในกำรท ำงำนของบุคลำกรกองบริหำรงำนกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

 
ค ำชี้แจง 
  

  แบบสอบถามชุดนี้ ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนท่ี 1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของบุคลากร 
  ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านการท างานและสังคม 
  ส่วนท่ี 3 ความผูกพันต่อองค์กร 

ส่วนท่ี 4 สมดุลแห่งชีวิตและการท างาน 
ส่วนท่ี 5 ความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
 1. เพื่อศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากร กองบริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากร กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในแต่ละงาน  

   สังกัดกองบริหารงานกลาง 

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างสุขในการท างานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง 

 

  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในฐานะบุคลากร กองบริหารงานกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น         
ตอบแบบสอบถามตามความจริง และครบถ้วนทุกข้อ โดยข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการสร้างสุขในกอง
บริหารงานกลาง ต่อไป  
 
 

           ขอขอบคุณยิ่ง 
คณะท างาน 
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โปรดท าเครื่องหมาย  ในข้อที่ตรงกับข้อมูลของท่านหรือเตมิข้อมลูลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
1. เพศ  (  )  1. ชาย (  ) 2. หญิง 
2. อาย ุ (  ) 1.  ≤ 30 ป ี    (  ) 2. 31-40 ปี  (  ) 3. 41.-50 ป ี (  ) 4. ≥ 51 ปีข้ึนไป 
3. ท่านท างานในกองบริหารงานกลาง (กองกลาง เดิม) มาเป็นระยะเวลา..................................ปี 
4. สังกัดงานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง 

(  ) งานสารบรรณ  (  ) งานบริการยานพาหนะ (  ) งานบริการกลาง (  ) งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร 
5. ประเภทของบุคลากร 

(  ) 1. พนักงานมหาวิทยาลัย/เงินงบประมาณแผ่นดิน (  ) 3. ลูกจ้างประจ า 
(  ) 2. พนักงานมหาวิทยาลัย/เงินรายได ้  (  ) 4. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างช่ัวคราว) 

6. ระดับการศึกษาสูงสุด (  ) 1. ต่ ากว่า ปริญญาตร ี (  ) 2. ปริญญาตร ี  (  ) 3. ปริญญาโท  
7. อัตราเงินเดือนปจัจุบัน (  ) 1.  ≤ 18,000 บาท      (  ) 4. 45,001-60,000 บาท 

(  ) 2. 18,001-30,000 บาท  (  ) 5. ≥ 60,001 บาท 
(  ) 3. 30,001-45,000 บาท 

8. สถานภาพสมรส (  ) 1. โสด   (  ) 2. สมรส  (  ) 3. หย่าร้าง/หม้าย 
9. จ านวนบุตร   ............................. คน      
10. จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลรับผิดชอบ ....................................คน 
11. อายุสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลรับผิดชอบ  (  ) 1.  ≤ 22 ปี     (  ) 4. 41-50 ปี  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   (  ) 2. 23-30 ปี  (  ) 5. 51-60 ปี 
(  ) 3. 31-40 ปี  (  ) 6. ≥ 61 ปีขึ้นไป 

12. ภูมิล าเนาเดิม  (  ) 1. จังหวัดขอนแก่น  (  ) 2. จังหวัดอื่น ........................................................................... 
13. ที่อยู่ปัจจุบัน  (  ) 1. อ.เมือง จ.ขอนแก่น (  ) 2. อ. ..................... จ................................ 
14. โรคประจ าตัว   (  ) 1. ไม่มี  

(  ) 2. มี ระบุโรคประจ าตัวที่เป็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  ) 2.1  โรคไมเกรน (  ) 2.6 โรคต้อกระจก ต้อเนื้อ 
(  ) 2.2  โรควุ้นตาเสื่อม  (  ) 2.7 โรคกระเพาะ /กรดไหลยอ้น 
(  ) 2.3  โรคภมูิแพ ้ (  ) 2.8 โรคเนื้องอก, มะเร็ง 
(  ) 2.4  โรคความดัน (  ) 2.9 โรคเข่า ข้อ อับเสพ  
(  ) 2.5  โรคเบาหวาน (  ) 2.10 อื่น ๆ ระบุ ..................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของบุคลากร 
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ค ำชี้แจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
15. ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 

ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน ระดับควำมพึงพอใจ 
มำกที่สุด มำก น้อย น้อยที่สุด 

1. งานที่ทา่นได้รับมอบหมายเหมาะสมกับความสามารถของท่าน     

2. หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย มีกลไกให้ท่านเข้าสูต่ าแหน่งการท างานทีสู่งขึ้น     
3. การท างานในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ท าให้ท่านมีความมั่นคง     

4. หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย พฒันาระบบการท างานให้กระชับ รวดเร็วอยู่เสมอ     

5. ผลตอบแทนทีท่่านได้รับเหมาะสมกับภาระงานทีท่่านรับผิดชอบ     
6. สวัสดิการต่าง ๆ ที่ท่านได้รับจากหน่วยงาน/มหาวทิยาลัย มคีวามเหมาะสม     

7. หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย มีพืน้ที่ให้ท่านท างานอยา่งสะดวกสบาย มีระบบจัดเก็บ  
    เอกสารที่เป็นระบบง่ายต่อการใช้งาน 

    

8. หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ท าให้ท่านรู้สึกว่าท่านได้รับการเอาใจใส่     
 
16. ทัศนคติต่อกำรท ำงำนและหน่วยงำน 

ทัศนคติต่อกำรท ำงำนและหน่วยงำน 
ระดับทัศนคต ิ

เห็นด้วย 
อย่ำงยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

ท่ำนเห็นว่ำหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 
1. มีกระบวนการส่งเสริมบุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
   (อบรม/เขียนบทความ/ทนุวิจยั/ทุนการศึกษา) 

    

2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share/KM  
   เครือข่าย มข.-มอ.-มช.) 

    

3. มีกลไก (ประกาศ/ระเบียบ) ก าหนดค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลส าหรับผู้ที่มีผล 
   การปฏิบัติงานโดดเด่น 

    

4. มีสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากร (เงินฉุกเฉิน/กองทุนคอมพิวเตอร์/ช่วยเหลือค่า 
   จอดรถของบุคลากร) 

    

5. มีสวัสดิการร้านคา้อาหารราคาถูก สะอาด และปลอดภัย     

6. จัดกิจกรรมเพื่อยกย่องชมเชย/แสดงความชื่นชมยนิดีกับผู้มผีลงานดีเด่น/ 
    สร้างชื่อเสียงเปน็ทีป่ระจักษ ์

    

7. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน     
8. จัดสถานที่ (ห้องกิจกรรม/ห้องสันทนาการ) ไว้เพื่อเอ้ืออ านวยต่อการพักผ่อน 
   /ผ่อนคลายจากการท างาน/ใช้ในช่วงเวลาพักจากการท างาน 

    

9. มีกระบวนการดูแลสุขภาพของบุคลากรทุกกลุ่ม เพิ่มเติมจากสิทธิที่มี (จัดตรวจ 
   สุขภาพประจ าป/ีการได้รับการฉีดวัคซีน ได้รบัอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี/ปรบัให้ 
   บุคลากรมีสุขภาพที่เหมาะสม/ปรับเปลีย่นอุปกรณ์ในการท างานของบุคลากร 

    

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านการท างานและสังคม 
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ทัศนคติต่อกำรท ำงำนและหน่วยงำน 
ระดับทัศนคต ิ

เห็นด้วย 
อย่ำงยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

   เพื่อสุขภาพ) 

10. มีการส่งเสริมด้านความพอเพียงและคุณธรรมจริยธรรม     
11. มีสวัสดิการเร่ืองการศึกษาเล่าเรียนของบุตรที่เหมาะสม เชน่ ทุนการศึกษา     

 
17. กำรได้รับควำมชื่นชมจำกเพื่อนร่วมงำน 

กำรได้รับควำมชื่นชมจำกเพื่อนร่วมงำน ระดับกำรได้รับควำมชื่นชม 
เป็นประจ ำ บ่อยครั้ง บำงครั้ง ไม่เคย 

1. ท่านได้รบัการยกย่องจากเพือ่นร่วมงาน ทีท่่านมีส่วนช่วยเหลือให้งานส าเร็จ     

2. ท่านได้รบัการยกย่องจากเพือ่นร่วมงาน เม่ือปฏิบัตงิานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย     
3. ท่านได้รบัการยกย่องเร่ืองความรู้ความสามารถจากเพื่อนร่วมงาน     

4. ท่านเป็นผู้มีมนุษยสัมพนัธ์ดี จึงท าให้การติดต่อประสานงานประสบความส าเร็จ     
5. ท่านได้รบัการยกย่องชมเชยด้านการมนี้ าใจจากเพื่อนร่วมงาน     

 
18. กำรได้รับกำรยอมรับและเป็นที่รู้จัก 

กำรได้รับกำรยอมรับและเป็นทีรู่้จัก 
ระดับกำรได้รับกำรยอมรับ 

เป็นประจ ำ บ่อยครั้ง บำงครั้ง ไม่เคย 

1. ท่านมักได้รับเชญิเป็นวทิยากรให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทัง้หน่วยงานภายนอก     
2. ด้วยท่านมีความรู้ความสามารถ จึงมักได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคบับัญชา     

3. หน่วยงานของท่าน มักมอบหมายให้ท่านเป็นผู้แทนไปร่วมกิจกรรมส าคัญที่องค์กร 
    อ่ืนจัดขึ้น 

    

4. ท่านมักได้รับแตง่ตั้งเปน็กรรมการ ท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เสมอ     
5. ท่านได้รบัการยอมรับนบัถือจากบุคลากรหน่วยงานอ่ืน ๆ ทีไ่ด้ปฏิบตัิงานร่วมกัน     

6. ท่านมักได้รับเชญิจากเพื่อนรว่มงานให้ร่วมกิจกรรมส าคัญ เชน่ งานแต่งงาน 
    งานท าบญุ งานเลี้ยงสังสรรคใ์นโอกาสพิเศษ 

    

 
19. กำรรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 

กำรรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
ระดับกำรรับรู ้

เห็นด้วย 
อย่ำงยิ่ง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง 

ท่ำนเห็นว่ำหน่วยงำน/มหำวิทยำลัยของท่ำน..... 
1. มีกฎระเบียบข้อบังคับมากเกินไป ท าให้ท่านปฏบิัติงานไม่คลอ่งตัว     

2. มักจัดประชุมสื่อสารข้อมูล กฎระเบียบ พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
   ให้บุคลากรได้ทราบ 

    

3. มีนโยบาย ให้ความส าคัญกบัการพัฒนาบุคลากร ท่านจึงมีโอกาสพัฒนางาน     
4. ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบตัิงาน ไว้สงูเกินกว่าที่ทา่นปฏิบตัิได้     
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5. เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน     

6. ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นส่วนรวม มากกว่าส่วนตัว     
7. ให้ความส าคัญในเร่ืองการท างานมากกว่าตัวบุคคล     

8. ให้คุณค่ากับทรัพยากรบุคคล จึงใส่ใจเร่ืองความสุขของบุคลากร     
9. ให้ความส าคัญกับเรื่องสวัสดกิาร เพื่อจูงใจให้บุคลากรปฏิบัตงิานได้ตามเป้าหมาย     

10. มีระบบพิจารณาความดีความชอบที่เชื่อถือ โปร่งใสตรวจสอบได้     
 
20. ควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน 

ควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน 
ระดับกำรปฏบิัติ 

เป็นประจ ำ บ่อยครั้ง บำงครั้ง ไม่เคย 

1. ท่านและเพื่อนร่วมงานได้วางแผนปฏบิัติงานร่วมกันอยู่เสมอ     

2. ท่านและเพื่อนร่วมงานได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองงานอยู่เสมอ     
3. ท่านได้รบัความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล/ประสบการณ์ และร่วมท า 
   กิจกรรมกับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี 

    

4. ท่านได้รบัการยอมรับในเร่ืองความรู้ความสามารถในการท างานจากเพื่อน 
    ร่วมงาน 

    

5. เมื่อเพื่อนร่วมงานมีความจ าเป็นเร่งด่วน ท่านยินดปีฏิบัตงิานแทน     

6. ท่านได้รบัความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน ดงันัน้ เม่ือขอความร่วมมือ จึงได้รับ 
    การตอบสนองเปน็อย่างด ี

    

7. ท่านเคยร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ เก่ียวกับการท างานในหน่วยงาน/ 
    มหาวิทยาลยั 

    

8. ท่านมักยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเฉพาะทีส่อดคล้องกับท่าน 
   เท่านั้น 

    

9. ท่านรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานขาดเหตุผล และไม่ยอมรับฟงัข้อเสนอแนะจากทา่น     

10. ท่านเข้าใจความแตกต่างของบุคลากรในหน่วยงาน จึงยอมรบัและปรับตัวได้ด ี     
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ค ำชี้แจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

ควำมผูกพันต่อองค์กร 
ระดับควำมผูกพัน 

มำกที่สุด มำก น้อย น้อยที่สุด 

Say : กำรพูดถึงองค์กรในทำงที่ด ี

1. ท่านมีความรู้สึกรัก/ภาคภูมิใจในหน่วยงาน/มหาวทิยาลัย     
2. ท่านมีความห่วงใยในหนว่ยงาน/มหาวทิยาลัย     

3. ท่านได้พดูถึงจุดเด่น/ข้อดีขององค์กรให้ผู้อื่นฟังเสมอ     
4. ท่านไม่พูดถึงหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยในด้านลบ     

5. ท่านแนะน าให้เพื่อน/ญาติ/คนรู้จักมาท างานในหน่วยงาน/มหาวิทยาลยั     
6. เม่ือมีผู้กล่าวถึงหน่วยงาน/มหาวิทยาลยัในทางทีไ่ม่เหมาะสมท่านได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
    เพื่อปกป้องหน่วยงาน 

    

7. ท่านมักพูดเสมอว่า งานของท่านเปน็งานที่มีเกียรติ และน่าสนใจ     

Stay : ควำมต้องกำรอยู่ในองค์กร 
1. ท่านมุ่งมั่นท างานในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุ     

2. ท่านไม่เคยคิดย้ายออกจากหน่วยงาน/มหาวทิยาลัยเพื่อไปร่วมงานกับองค์กร 
   อ่ืน แม้ว่าจะมีผลประโยชน์มากกว่า 

    

3. เม่ือท่านเห็นว่า ผู้น าหน่วยงานท่าน มีอคติต่อท่าน ท่านจะตดัสินใจลาออกจาก 
    หน่วยงานนี ้

    

4. เม่ือท่านหมดภาระที่ต้องรับผดิชอบ (เชน่ หมดหนี้สิน ลูกท างานมั่นคงแล้ว)  
   ท่านจะลาออกจากหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

    

5. ท่านไม่คิดลาออกจากองค์กร เพราะผูกพันกับองค์กรนี้     
Strive : ควำมมุ่งมั่นเพ่ือควำมก้ำวหน้ำขององค์กร 

1. ท่านยินดที างาน ที่หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยมอบหมายเพิ่มเพือ่เป้าหมายขององค์กร     
2. ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย     

3. ท่านมีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน เพื่อความก้าวหน้าในองค์กร     
4. ท่านเต็มใจและพยายามท างานตามเป้าหมาย เพื่อความกา้วหน้าของหน่วยงาน 
   /มหาวิทยาลัย 

    

5. ท่านทุ่มเทท างานเพื่อประโยชน์สงูสุดขององค์กร     

6. ท่านพยายามรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิ ให้หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย     
7. ท่านภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย     

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร 
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ค ำชี้แจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

สมดุลชีวิตและกำรท ำงำน 
ระดับกำรปฏบิัติ 

เป็นประจ ำ บ่อยครั้ง บำงครั้ง ไม่เคย 

1. ภาระงานของทา่น ท าให้ท่านมีข้อจ ากัดในการดูแลสุขภาพ     

2. ภาระงานของทา่น เปน็อุปสรรคต่อการไปพบปะ สังสรรค์กับเพื่อน     
3. ภาระงานของทา่นเปน็อุปสรรคต่อการออกก าลังกาย การทอ่งเที่ยว และการ 
   พักผ่อนหย่อนใจ 

    

4. ภาระงานของทา่นสง่ผลต่อการท ากิจกรรมอ่ืน เช่น อาสาสมคัร สัมมนานอก 
   สถานที ่

    

5. ท่านสามารถท างานควบคู่ไปกับการดูแลสมาชิกครอบครัวไดเ้ป็นอย่างดี     
6. สมาชิกในครอบครัวของท่านเข้าใจ และสนบัสนุนให้ท่านน างานกลบัไปท าที่บา้นได้     

7. ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในช่วงวันหยุด     

 
 
 

ค ำชี้แจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเปน็จริงมากที่สดุ 

ควำมสุข 8 ประกำร 
ระดับกำรปฏบิัติ 

 เป็นประจ ำ บ่อยครั้ง บำงครั้ง ไม่เคย 

Happy Body สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 

1. ท่านได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอ อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์     
2. ท่านรับประทานอาหารทีป่รุงสุก สะอาด ครบ 5 หมู่ ทุกมื้อ     

3. ท่านได้รบัการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี/ท าประกนัสุขภาพ     
4. ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์ ไวน์ สุรา ยาดอง)     

5. ท่านสบูบุหรี่/ได้รบัควันบุหรี่      
Happy Relax รู้จักพักผ่อน ผ่อนคลำย 

1. ท่านมีกิจกรรมผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน     
2. ในแต่ละสัปดาห์ท่านท ากิจกรรมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ (Shopping อ่านหนังสือ  
    ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง) 

    

3. ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานที่ท าให้ผ่อนคลาย (สัมมนานอกสถานที่ 
    /แข่งขันกีฬาประจ าปี/งานบญุประเพณี) 

    

4. เม่ือมีปัญหาในการท างาน ทา่นปรึกษาหัวหน้า/เพื่อนร่วมงาน     

5. เม่ือมีความกดดันจากที่ท างาน ท่านปรึกษา/พูดคุยกับคนในครอบครัว     
6. ท่านสามารถจัดการปัญหาจากการท างานได้อยา่งลงตัว     

7. ท่านมีความเครียดจากการท างาน/ครอบครัว/ชุมชน     
 
 

ส่วนที่ 4 สมดุลแห่งชีวิตและการท างาน 

ส่วนที่ 5 ความสุขของคนท างานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ควำมสุข 8 ประกำร 
ระดับกำรปฏบิัติ 

เป็นประจ ำ บ่อยครั้ง บำงครั้ง ไม่เคย 

Happy Heart มีน้ ำใจเอื้ออำทรต่อกัน 

1. ท่านภาคภูมิใจ เมื่อได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน     
2. ท่านไดทุ้่มเทท างานแม้วา่จะต้องท างานเพียงล าพัง     

3. ท่านได้ร่วมแสดงออกถึงความมีน้ าใจโดยการเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอดเพื่อนร่วมงาน 
   /ครอบครัวเพื่อนร่วมงาน 

    

4. ท่านร่วมแสดงความยินด/ีเข้าร่วมกิจกรรมยกย่องชื่นชม เมื่อเพื่อนร่วมงาน 
   ประสบความส าเร็จ/ได้เลื่อนต าแหน่ง 

    

5. ท่านยินดีให้เพื่อนร่วมงานมาปรึกษาปัญหาชีวิต และการท างาน     
6. ท่านช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาม เพื่อแบ่งปันความรบัผิดชอบ     

Happy Soul มีคุณธรรมในกำรด ำเนินชีวิต 
1. ท่านสามารถให้อภัยเพื่อนร่วมงานทีท่ างานผิดพลาดเปน็ประจ า     

2. เมื่อท่านท างานผิดพลาดท่านยอมรับความผิดนัน้     
3. ท่านเห็นอกเห็นใจและได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีภาระงานค่อนข้างมาก     

4. ท่านได้ใช้หลักศาสนาเปน็แนวทางในการท างานและด าเนินชวีิต     

5. ท่านได้ร่วมท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม/ศาสนา/ให้ทาน     
6. ท่านได้แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ต่อการปฏิบัติหนา้ที่     

7. ท่านมีโอกาสปฏิบัติวปิัสสนา/นั่งสมาธิ อยู่เสมอ     
Happy Family รักและให้เวลำกับครอบครัว 

1. ครอบครัวของท่านส่งเสริม/สนับสนุนให้ท่านกระตือรือร้นในการท างาน     
2. ครอบครัวของท่านไดช้ี้แนะแนวทาง/ให้ค าแนะน าในการท างานกับทา่น     

3. เม่ือท่านมีปัญหาในการท างาน ท่านได้รบัก าลังใจจากคนในครอบครัว     
4. ครอบครัวของท่านเข้าใจสภาพการท างานของท่านเปน็อย่างดี     

5. ท่านไดน้ าสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน     
6. ท่านท ากิจกรรมร่วมกับสมาชกิในครอบครัวเสมอ เช่น ร่วมท าบุญ/ท่องเที่ยว 
   /ออกก าลังกาย/Shopping 

    

Happy Society อยู่ร่วมกันกับสังคมอย่ำงสงบสุข 

1. ท่านพร้อมปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่หน่วยงานก าหนด     
2. ท่านปฏบิัติตามกฎระเบียบขอ้บังคับของหน่วยงาน     

3. ท่านได้ตัง้เป้าหมายการท างานอย่างชดัเจนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
   ของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 

    

4. ท่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเพื่อนร่วมงานเสมอ     
5. เม่ือมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานได้     

6. ท่านได้ตระหนักว่าองค์กรให้คุณประโยชน์/ให้เกียรติ/ศักดิ์ศรีกับท่าน     
7. ท่านมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิทั้งทีท่ างาน/ในชุมชน     
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8. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างเสริมที่ท างานให้น่าอยู่ (5 ส.)     

 

ควำมสุข 8 ประกำร 
ระดับกำรปฏบิัติ 

เป็นประจ ำ บ่อยครั้ง บำงครั้ง ไม่เคย 

Happy Brain เปิดรับสิง่ใหม่ ๆ พัฒนำสมอง 

1. ท่านค้นควา้หาความรู้ใหม่และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน     
2. ท่านเข้าร่วมฟังการถ่ายทอดนโยบายของผูบ้ริหารหน่วยงาน/ มหาวิทยาลัย 
   (ประชุมประจ าปี) เพื่อน ามาก าหนดทิศทางการท างานของตนเอง 

    

3. ท่านได้ขอค าแนะน าเพิ่มเติมในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน/หัวหน้างาน     

4. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่องค์กรจัดขึ้น 
   (Show and Share/KM/เครือข่าย) 

    

5. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานที่มลีักษณะงานแบบ 
   เดียวกัน (จับคู่ท างาน/คู่แฝดแทนกัน) 

    

6. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรม/สัมมนา/บรรยาย เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มเติม     

Happy Money กำรเงินมั่นคง รู้จักออม รู้จักใช้ 
1. ท่านไดบ้ริหารจัดการการเงิน เพื่อป้องกันการมีหนี้สินระยะยาว     

2. ท่านได้ด าเนนิชีวิตอยา่งพอเพียง เช่น ลดการซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือย/ท าบัญชี 
   ครัวเรือน 

    

3. ท่านสามารถบริหารจัดการรายได้ทีไ่ด้รับให้พอเพียงในแต่ละเดือน     
4. ท่านผ่อนช าระหนีส้ินได้ตรงตามก าหนดเวลาทุกคร้ัง     

5. ในแต่ละเดือนท่านได้ออมเงินอยู่เสมอ     

 
 
 
 
 

ค ำชี้แจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย  รอบตัวเลข ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด 
 

          

          
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

ความสุขเลย 

มีความสุข 

มากที่สุด 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ปัจจุบันท่านมีความสุขในภาพรวมอยู่ในระดับใด 
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1. กองบริหารงานกลาง ควรมีแนวทางการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรอย่างไร ? 

1.1. การจัดสุขสันต์วันเกิดของบุคลากร ประจ าเดือน 
.......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................... 
1.2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย/ความคิดสรา้งสรรค์ 
.......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................... 
1.3. มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร แล้วน าเสนอผลงานของกองประจ าเดือน 
.......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................... 
1.4. มีการดูแลสุขภาวะของบุคลากรแบบองค์รวม (กาย ใจ จติวิญญาณ) 
.......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................... 
1.5. การแสดงออกซึ่งความมีน้ าใจ เช่น ป่วย ไข้ งานบวช งานแต่ง ขึ้นบา้นใหม่ 
.......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วน เพื่อร่วมสร้างสุขในองค์กร**** 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 



ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ-สกุล : นางสาวกรรณิการ สุจิตรประเสริฐ    

ตําแหนง : พนักงานธุรการ   

สังกัด : งานบริการกลาง กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี   

โทรศัพท : 0-4320-2057   หมายเลขภายใน  50445  โทรสาร : 0-4320-2216 

มือถือ : 087-4908831 E-mail :  kannsu@kku.ac.th 

ประวัติการศึกษา :  

  ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผลงาน :  

- รายงานประจําป 2558 - 2561 

- แผนปฏิบัติการ ของกองบริหารงานกลาง ประจาํปงบประมาณ 2558 - 2562 

- แผนการบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 รายงานผล แผนบริหารความ

เสีย่ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 

- รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 2558 – 2561 

- ร าย ง านผลตามมาตรการและ โคร งการตามนโยบายการ กํ า กับ ดู แลองค ก าร ท่ีดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562  

- รายงานผลการดําเนินงานโครงการแสดงมทุตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาํป 2558 

- รายงานการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน กองบริหารงานกลาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 – 2561 

- รายงานผลความพึงพอใจผูเขารวมงานเครือขายสานสัมพันธวันข้ึนปใหม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 – 2561 

- รายงานผลความผูกพันของบุคลากร กองบริหารงานกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-

2561 

- รายงานผลความพึงพอใจของผูใชบริการหองประชุม กองบริหารงานกลาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 - 2561 

 

 

 



ประวัติผูรวมวิจัย 

ช่ือ-สกุล : นางพัชรีวรรณ  ดิฐสถาพรเจริญ 

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ  

สังกัด : กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี 

โทรศัพท : 48673     โทรสาร : 043-202057  

โทรศัพทมือถือ : 091 8652464  E-mail : dsriam@kku.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) สาขา บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ประเทศไทย 

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) สาขา นโยบายสาธารณะและบริหารโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  ประเทศไทย  

สายวิชาท่ีมีความชํานาญ/เช่ียวชาญ 

- การศึกษาวิเคราะห  การวิจัย การติดตามประเมินผล การศึกษาความเปนไปไดในเรื่องเก่ียวกับนโยบาย 

แผนงาน โครงการ  กําลังคน  งบประมาณ ตนทุนตอหนวย ประสบการณท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยท้ังใน

และตางประเทศ ผลงานท่ีไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการการวิจัย 

การนําเสนอผลงานสถาบันระดับชาติ 

- การติดตามประเมินผลเงินทุนวิจัยของฝายวิจัย คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- ปงบประมาณ 2531-2544 

- การติดตามประเมินผลโครงการเพ่ิมพูนทักษะแพทยใชทุนปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2544  

- คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- การวิเคราะหสภาพกําลังคน คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2554 

- การติดตามประเมินผลเงินทุนพัฒนาคณาจารยในแผนพัฒนาคณะแพทยศาสตร ระยะท่ี 8   

- ประจําปการศึกษา 2544 คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผลงานท่ีไดรับการคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการ การวิจัยระดับสถาบัน/ระดับองคกร 

- คาใชจายตอหัวนักศึกษา คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2546-2548 

- จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2546-2548 

- ตนทุนตอหนวยของโรงพยาบาลศรีนครินทร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

- การแกปญหาการเกิดหนี้เงินยืมทดรองจายคางนาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2560 

- ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความตองการคงอยูในองคกร ของบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําปงบประมาณ 2561  

- ระบบตรวจสอบและแจงเวียนขอมูลลูกหนี้เงินยืมทดรองจายสวนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

     

 



ประวัติผูรวมวิจัย 

 

ช่ือ-สกุล : นางสาวผองศรี บุญสามารถ 

ตําแหนง : เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 

สังกัด : งานบริการกลาง กองบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี   

โทรศัพท : 0-4320-2057   หมายเลขภายใน  45593  โทรสาร : 0-4320-2216 

มือถือ : 082-1204916 E-mail :  bpongs@kku.ac.th 

ประวัติการศึกษา :  

  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารการศึกษา จากวิทยาลัยครูเลย 

  จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  

 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย : 

           เรื่อง การพัฒนาระบบ IT มาใชในการใหบริการยานพาหนะสวนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน   

       โดยไดรับการสนับสนุนทุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน  

       ประจําปงบประมาณ 2557  

เรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความตองการคงอยูในองคกร ของบุคลากรในสังกัดสํานัก 

       งานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยไดรับการสนับสนุนทุน โครงการวิจัยสถาบัน  

       มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2561  

เรื่อง การบริหารจัดการสินทรัพยสวนกลาง ของอาคารสิริคุณากร สํานักงานอธิการบดี  

       มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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