
บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1. หลกักำรและเหตุผล 

 1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำและโอกำส 

จากการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ต่างๆภายในโลกปัจจุบันน้ี แสดงให้เหน็ว่าย่ิงเศรษฐกจิโลก

วิวัฒนาการไปข้างหน้า ค่านิยมของสังคมกม็ีวิวัฒนาการตามไปว่า “เงิน” กลายเป็น “ความย่ิงใหญ่ของ

มนุษยชาติ” และ “ความม่ังคั่งทางวัตถุ” กลายเป็นตัวช้ีวัดส าคัญที่สามารถก าหนดความรู้สกึมีความสขุ

ของผู้คนในปัจจุบันมากขึ้น 

ต่อมาเม่ือเวลาด าเนินมาถึงจุดเปล่ียนที่ส าคัญของมวลมนุษยชาติ น่ันคือ เหตุการณ์ Nine Eleven 

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเหตุการณ์ต่อเน่ืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติเศรษฐกจิในประเทศ

สหรัฐอเมริกา (Hamburger Crisis) วิกฤติเศรษฐกจิภายในประเทศต่างๆ และเหตุการณ์ความขัดแย้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ผลจากเหตุการณ์เหล่านี้ ส่งผลกระทบสภาพเศรษฐกจิและสังคมทั่ว

โลก ท าให้นักวิชาการเรียกขานยุคน้ีว่าเป็นยุคแห่งการเปล่ียนแปลง และเป็นยุคแห่งความท้าทายที่ไม่มีที่

สิ้นสดุ 

ในประเทศไทยกเ็ช่นเดียวกัน จะเหน็ได้จากข่าวตามสื่อต่างๆ ที่ช้ีให้เหน็ว่า ผู้คนในประเทศก าลัง

ประสบกบัปัญหาความสบัสนระหว่างความต้องการความเจริญทางวัตถุกบัความเจริญทางจิตใจ ดังจะเหน็

ได้จากเหตุการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ในช่วงปี 2553 ที่ผ่านมา 

ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผู้คนในปัจจุบันตระหนักถึงความไม่มั่นคงทาง

วัตถุ และการเงิน ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่างๆกเ็กดิความเครียด ความกดดัน และความสบัสน 

จนเป็นต้นก าเนิดของแนวทางใหม่ในสงัคม น่ันคือ การแสวงหาความสขุในใจที่แท้จริง (Authentic 

Happiness) (นพ. ชาญวิทย์ วสนัต์ธนารัตน์, 2552) 

ในทางธุรกจิกเ็ช่นกนั ธุรกจิในปัจจุบันก าลังปรารถนาการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน เพ่ือให้

ธุรกจิสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกบัการเปล่ียนแปลงได้ เพ่ือให้กลายเป็นธุรกจิที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

องค์กรท างานอย่างรู้สกึสบายใจและมีความสขุ เพ่ือส่งผลไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรให้มี

ความรู้สกึไปในทศิทางเดียวกนั 

จากผลการวิจัยประเดน็ “สขุ-ทุกข์ โชคชะตา และความพอดีของคนไทย” ที่ได้ท าการส ารวจเป็น

ปีแรกจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 8,000 คนทั่วประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคม 2553 ของ อ.ศิวพร ปกป้อง 

คณะกรรมการบริหารนโยบายและคณะท างานปัญญาสมาพันธ์ และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเดก็และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกบั ความวิตกกงัวล การเงิน 

และความเช่ือมั่นต่อเศรษฐกิจ ตลอดจนการดิ้นรนหารายได้ของผู้คนในปัจจุบันที่น าไปสู่สขุทุกข์น้ันได้

ข้อสรุปที่ว่า ความสขุหรือทุกข์น้ันห่างกนัแค่นิดเดียว หากต้องการความสุขที่มากข้ึนทุกคนต้องรู้จักกบัค า

ว่า “พอประมาณ” 



โดยผลการวิจัยพบว่า ตัวเลขค่าเฉล่ียความสขุของคนไทยอยู่ที่ระดับ 6.22 คะแนน เพศหญิงมี

ความสขุกว่าเพศชายเลก็น้อย วัยรุ่นและผู้สูงอายุกว่า 50 ปีมีความสขุมากกว่าคนวัยท างาน ส่วนคนใต้และ

คนภาคกลางมีความระดับความสขุสงูสดุ คนภาคเหนือมีความสขุต ่าสดุ และผู้ที่มีฐานะปานกลางเป็นผู้ที่มี

ความสขุมากกว่าคนทุกกลุ่ม โดยร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าปีน้ีมีความสขุไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา 

ส่วนผู้มีอายุน้อยมีแนวโน้มเป็นผู้มีความสขุในปีน้ีมากกว่าปี 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงระดับความสุขโดยรวมในปี 2553 เมื่อเปรียบเทยีบกบัช่วงเวลาเดียวกันกบัปี 2552 

(ที่มา: สถาบนัแห่งชาตเิพ่ือการพัฒนาเดก็และครอบครัว มหาวทิยาลัยมหิดล) 

ผลวิจัยสะท้อนให้เหน็ว่า กลุ่มคนวัยท างานซ่ึงเป็นฐานกลุ่มใหญ่ของประเทศ คือผู้ที่สร้างรายได้

และท างานหาเล้ียงครอบครัว กลับมีความสุขน้อยกว่ากลุ่มวัยรุ่นและผู้สงูอายุ เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรให้

ความส าคัญเพ่ือเข้ามาช่วยเหลือ ลดภาระและดูแลให้มากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างงาน ท าอย่างไรให้คนกลุ่มน้ี

ได้มีเวลาพักผ่อน ไม่เครียดกบัการท ามาหาเล้ียงชีพมากเกนิไป ได้มีความสุขทดัเทยีมกบัคนกลุ่มอื่นใน

สงัคม สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐได้เตม็ที่ และได้มองเหน็อนาคตของตนเองในวันหน้า ฯลฯ 

โดยเฉพาะคนจนที่เป็นคนในวัยท างาน หากระดับความสุขยังต ่ากว่าคนอื่นแล้ว จะถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มี

ความทุกข์มากกว่ากลุ่มใด ๆ และนับว่าเป็นเร่ืองที่น่าห่วงเป็นอย่างย่ิงส าหรับสงัคมไทย 

ส่วนเร่ืองความร ่ารวยกบัความยากจนไม่ค่อยสะท้อนในเร่ืองความสขุมากเทา่ไหร่นัก แสดงให้เหน็

ว่าความสขุของมนุษย์ไม่ได้เกดิกบัผู้ที่มีฐานะดีเสมอไป คนที่มีฐานะปานกลางกลับมีความสขุมากกว่าคน

สองกลุ่มน้ี  อาจเพราะคนช้ันกลางพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองมากที่สุด ด้วยการท างานมากขึ้นรวมทั้ง

พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่มากกว่า 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงระดับความสุขในปี 2553 เม่ือวัดด้วยเชิงปริมาณ 

(ที่มา: สถาบนัแห่งชาตเิพ่ือการพัฒนาเดก็และครอบครัว มหาวทิยาลัยมหิดล) 

แต่เมื่อผู้วิจัยตั้งค าถามถึงความคาดหวังในคร่ึงปีหลังของปี 53 หรืออกีสามเดือนข้างหน้าว่าระดับ

ความสขุของคนไทยน่าจะเป็นอย่างไร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถาบันแห่งชาติ กล่าวว่า ร้อย

ละ 26 คาดว่าคนไทยน่าจะมีความสขุมากข้ึน ในขณะที่ร้อยละ 23 กลับเหน็ว่าน่าจะมีความสขุลดลง 

ตัวเลข 1 ใน 4 ของคนทั้งสองกลุ่มน้ีคาดว่าในอกีสามเดือนข้างหน้าคนไทยจะมีความสุขมากขึ้น (ศิวพร 

ปกป้อง, 2553) 

จากผลการวิจัยที่สะท้อนให้เหน็ว่า กลุ่มคนวัยท างานซ่ึงเป็นฐานกลุ่มใหญ่ของประเทศ และเป็น

กลุ่มคนที่สร้างรายได้และท างานหาเล้ียงครอบครัว กลับมีความสขุน้อยกว่ากลุ่มวัยรุ่นและผู้สูงอายุ จึงถือ

เป็นประเดน็ส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับองค์กรต่างๆ ปัจจุบันพบว่าองค์กรธุรกจิจ านวน

มากก าลังเผชิญปัญหาเดียวกัน น่ันคือ พนักงานภายในบริษัทมีอัตราการหมุนเวียนสูง (Turnover rate) 

พนักงานรุ่นใหม่ หรือ กลุ่ม First Jobber มีการเปล่ียนงานบ่อย พนักงานมุ่งหวังสิ่งตอบแทนที่ได้รับจาก

องค์กรมากกว่าการให้สิ่งที่ดีที่สดุกบัองค์กร พนักงานสามารถถูกจูงใจโดยง่ายด้วยเงินหรือวัตถุ พนักงาน

ไม่มีความรักหรือผูกพันกบัองค์กร ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเช่ือมโยงโดยตรงกบั ปัญหาที่ส าคัญในปัจจุบัน คือ 

พนักงานไม่มีความสุขในการท างาน ดังน้ัน ประเดน็ดังกล่าวน้ีจึงเป็นโอกาสที่ดีมากส าหรับการท าการศึกษา

เชิงทดลองโดยอาศัยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) และสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการส่งเสริมให้พนักงานมีความสขุในการท างาน

เพ่ิมมากขึ้น ผ่านการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงความคาดหวังว่าจะมีความความสขุ ความทุกข์ในคร่ึงหลังของปี 2553 

(ที่มา: สถาบนัแห่งชาตเิพ่ือการพัฒนาเดก็และครอบครัว มหาวทิยาลัยมหิดล) 

จากผลการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมหาวิทยาลัยอสัสมัชัน (2552) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสขุใน

การท างานของพนักงานในองค์กรภายในประเทศ คือ งาน ความม่ันคง และความก้าวหน้าเป็นอนัดับแรก 

(12.7%) ขณะที่ธรรมาภิบาลและความรู้สกึรับผิดชอบต่อสงัคมกลับเป็นอนัดับท้ายสุด (5.7%) ซ่ึง

สามารถวิเคราะห์ผลได้ว่า พนักงานในองค์กรส่วนใหญ่รักตนเองมากกว่าองค์กร และพบว่า ประสทิธภิาพ

สงูสดุขององค์กรได้จากคนท างานด้วยความสขุ ซ่ึงน าไปสู่แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งความสขุ (Happy 

Workplace) ขององค์กรรัฐบาลและเอกชนจ านวนมาก 

ศูนยเ์ครือข่ำยวิชำกำรเพือ่สงัเกตกำรณ ์และวิจยัควำมสุขชุมชน (ศูนยวิ์จยัควำมสุขชุมชน) 

มหำวิทยำลยัอสัสมัชนั เสนอผลวิจยัเชิงส ำรวจ เรือ่ง “ประเมินควำมสุขของคนท ำงำน” 

แสดงค่ำระดบัควำมสุขในกำรท ำงำนโดยภำพรวม 

ควำมสุขในกำรท ำงำน 

โดยภำพรวม 

ค่ำระดบัควำมสุข กำรแปลผล 

6.39 ค่อนข้างมาก 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าระดับความสขุในการท างานโดยภาพรวม จากผลวิจัยเชิงส ารวจเร่ือง 

“ประเมินความสุขของคนท างาน” 

(ที่มา: ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพ่ือสงัเกตการณ ์และวิจัยความสขุชุมชน มหาวิทยาลัยอสัสมัชัน) 

 

 จากการผลการส ารวจภายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า ความสขุในการท างาน

โดยภาพรวมของคนท างานอยู่ในเกณฑค่์อนข้างมาก คือ มีค่าระดับความสขุ 6.39 จาก 10 แต่อย่างไรก็

ตาม พบว่า ปัจจัยที่ท  าให้คนท างานรู้สกึมีความสุขในการท างานน้ัน ส่วนใหญ่เกดิจากปัจจัยด้านสิ่งจูงใจที่

ส่งผลโดยตรงกบัตัวพนักงานเทา่นั้น ซ่ึงอาจจะตีความได้ว่า ในสมัยน้ีพนักงาน จะรู้สึกมีความสขุในการ

ท างาน เน่ืองจากได้รับผลตอบแทน ความก้าวหน้า ความมั่นคงในงานเทา่นั้น ไม่ได้มีความสขุเน่ืองจาก

ความรู้สกึเป็นส่วนหน่ึงของงาน ความสนุกกบังาน หรือความรักความผูกพันจากองค์กรเลย ซ่ึงผลการ

ส ารวจน้ันได้มีความสมัพันธเ์ช่ือมโยงกบัค่านิยมของสังคมสมัยน้ี ที่มีแนวโน้มให้ความส าคัญกบัเงิน และมี

ค่านิยมในวัตถุมากขึ้น 

 ดังน้ัน ความสขุของคนท างานที่อยู่ในเกณฑค่์อนข้างมากน้ี จึงสามารถแปรผันโดยตรงได้ตาม 

อตัราค่าแรง ระดับเงินเดือน สวัสดิการ การเล่ือนขั้น แต่ในทางตรงกนัข้าม ความสขุในการท างานจะ

เพ่ิมข้ึนได้ยากกว่า เม่ือปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สกึส่วนบุคคลน้ันเกดิจากการรักองค์กร รักสงัคม หรือรัก



ประเทศชาติ ยกตัวอย่างเช่น เม่ือพนักงานได้เพ่ิมเงินเดือน หรือได้โบนัสปลายปีเพ่ิมขึ้น เขาจะรู้สกึมี

ความสขุมากกว่าการที่รับรู้ว่าแผนกที่เขาก าลังท างานอยู่ ได้รับรางวัลหน่วยงานตัวอย่างประจ าปี เป็นต้น 

โดยสิ่งเหล่าน้ีเป็นเร่ืองปกติ ที่มนุษย์จะรู้สกึเช่นน้ัน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการหล่อหลอมของสังคมในปัจจุบัน ที่

มีแนวโน้มที่จะปลูกฝังค่านิยมในเร่ืองความส าคัญของเงิน หรือค่านิยมในวัตถุเป็นหลัก 

กำรจดัอนัดบัปัจจยัทีม่ีผลต่อควำมสุขในกำรท ำงำน 

อนัดบัที่ ปัจจัยที่มผีลต่อความสขุในการท างาน ค่าร้อยละ 

1 งาน ความมั่นคง และความก้าวหน้า 12.7 

2 ความสมัพันธก์บัเพ่ือนร่วมงาน 12.3 

3 หัวหน้าที่รายงานตรง 11.1 

4 สขุภาพกาย 10.9 

5 สขุภาพใจ / อารมณค์วามรู้สกึทัว่ๆไป 10.8 

6 สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 10.8 

7 บริษัท / นโยบาย / ผลิตผล 9.7 

8 การใช้เวลา / การจัดแบ่งเวลาระหว่างงานกบัชีวิตสว่นตวั 8.8 

9 การส่งเสริมรปูแบบการใช้ชวีิตในที่ท างานกบัชีวิตส่วนตวั 7.2 

10 ธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม 5.7 

 รวมทั้งสิ้น 100.0 

ตารางที่ 2 แสดงการจัดอนัดับปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างาน 

(ที่มา: ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพ่ือสงัเกตการณ ์และวิจัยความสขุชุมชน มหาวิทยาลัยอสัสมัชัน) 

 ความสขุในการท างานในปัจจุบันน้ี จึงไม่นับว่าเป็นความสขุที่ย่ังยืน หรือเป็นความสุขที่เที่ยงแท้ 

(Authentic Happiness) เน่ืองจากมีการวิจัยหลายต่อหลายคร้ังที่ยืนยันไปในทศิทางเดียวกนัว่า การมี

อารมณ์ความรู้สกึ / ชีวิตที่ดี (Well Being) เป็นคนละเร่ืองกบัความร ่ารวยทางวัตถุ (Well Off) แต่

กระน้ันคนส่วนใหญ่กยั็งคงมีความเช่ืออย่างผิดๆ เน่ืองจากผู้คนมักถูกสงัคมทุนนิยมเพ่ือการบริโภคกล่อม

เกลาให้มีความเช่ือว่า ถ้ามีเงินมากขึ้น กจ็ะมีความสขุมากขึ้น 

 ในรอบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา คนอเมริกนัระดับทั่วไปมีเงินจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมข้ึนเทา่ตัว เน่ืองจาก

ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน และคนช้ันกลางรวยข้ึน ผู้คนมีรายได้ที่จะซ้ือสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 

รถยนต์ โทรศัพทม์ือถือ คอมพิวเตอร์พกพา ฯลฯ เพ่ิมข้ึน แต่ไม่ได้หมายความว่าคนจะซ้ือความสุขได้เพ่ิม

มากขึ้น การส ารวจความคิดเหน็ของชาวอเมริกนัโดยให้เขาตอบว่ามีความสขุความพอใจมาก ปานกลาง 

น้อย หรือน้อยมาก พบว่า ในปี 1957 ซ่ึงเป็นปีที่คนอเมริกนัมีรายได้เฉล่ียสทุธปีิละ 3,500 ดอลล่าร์ มีคน

ตอบว่า มีความสขุมาก (Very Happy) 35% แต่ในปี 2002 ซ่ึงคนอเมริกนัมีรายได้เฉล่ียสทุธปีิละ 

23,500 ดอลล่าร์ คนที่ตอบว่ามีความสขุมากกลับมีเพียง 30% ลดลงจากเดิม 5% ด้วยซ า้ (วิทยากร เชียง

กูล, 2548) ซ่ึงสถานการณ์ดังกล่าวน้ี ไม่ได้เกิดข้ึนเพียงในสหรัฐอเมริกาเทา่น้ัน ปรากฏการณ์รายได้ที่

เพ่ิมข้ึน แต่ความสขุในชีวิตน้อยลง ก าลังแผ่ขยายไปทั่วโลก ในประเทศไทยกเ็ช่นเดียวกนั นอกจากสงัคมที่



ถูกหล่อหลอมให้เช่ือในระบบวัตถุนิยมแล้ว คนในสังคมยังถูกปลูกฝังให้ฟุ้งเฟ้อ ไม่ค่อยมีความประมาณ

การในการจับจ่าย และค่านิยมการกู้ยืมกเ็ป็นปัญหาขึ้นมาในสงัคมไทย โดยผลการวิจัยดังกล่าวของชาว

อเมริกนันั้นไม่ใช่เป็นเพียงการวิจัยเพ่ือส ารวจอารมณ์ความรู้สึกของคน ซ่ึงเป็นเร่ืองอตัวิสยัอย่างเดียว สถิติ

ทางสังคมอื่นๆกยื็นยันว่าคนอเมริกนัมีความทุกข์เพ่ิมขึ้น อตัราการหย่าร้างเพ่ิมข้ึนเทา่ตัว อตัราการฆ่าตัว

ตายในหมู่วัยรุ่นเพ่ิมขึ้นเทา่ตัว ปัญหาหดหู่ซึมเศร้า (Depression) ขยายตัวอย่างรวดเรว็ ปัญหา

อาชญากรรม ความรุนแรง การติดยา การติดเหล้า ล้วนแต่เพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงปรากฏการณ์เช่นนี้กเ็กดิขึ้นใน

ประเทศไทยเช่นเดียวกนั โดยการค้นพบในเร่ืองน้ีจึงช้ีให้เหน็ว่า การเจริญทางเศรษฐกจิในประเทศที่มีการ

พัฒนาทางอุตสาหกรรมไม่ได้มีส่วนช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางสงัคม (Social Well Being) หรือ

ความสขุแต่อย่างใด ในหลายกรณีกลับเป็นตัวการในการสร้างปัญหาเพ่ิมมากขึ้น 

 นอกจากน้ียังมีผลการศึกษาส ารวจวิจัยเพ่ิมเติมพบว่า ในกลุ่มนักศึกษากลุ่มที่มีความสขุมากน้ัน 

ไม่มีความสัมพันธข้์องเกี่ยวกับรายได้ของพวกเขาแต่อย่างใด แต่สัมพันธก์บัประเดน็ที่ว่า พวกเขามี

ความสัมพันธท์ี่ใกล้ชิด อบอุ่นกบัเพ่ือน มากกว่านักศึกษากลุ่มอื่นที่มีความสขุน้อยกว่า ดังน้ัน 

ความสัมพันธท์ี่ดีหรือรู้สกึเป็นส่วนหน่ึง (The Need to Belong) จึงเป็นความต้องการที่ลึกซ้ึง หรือน าไปสู่

ความสขุย่ิงกว่าความต้องการเงินทอง 

 จากผลการวิจัยต่างๆ จึงยืนยันตรงกนัว่า “เงิน ไม่ส าคัญเทา่ความรักและความรู้สกึเป็นส่วนหน่ึง” 

ดังน้ัน จึงน าไปสู่เหตุผลส าคัญในการท างานวิจัยเชิงทดลองช้ินนี้  เพ่ือค้นหาแนวทางที่จะเพ่ิมความสขุใน

การท างานของพนักงานให้มากขึ้น ผ่านการเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee 

Engagement) โดยเน้นการใช้แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงิน เพ่ือสร้างความรักและความรู้สกึเป็นส่วนหน่ึงของ

พนักงานต่อองค์กรให้มากขึ้น ซ่ึงจะท าการทดลองประยุกต์ใช้เคร่ืองมือสนุทรียสาธก (Appreciative 

Inquiry) และจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เป็นศูนย์กลางของการท าวิจัย 

นอกจากน้ี ในมุมมองด้านความส าคัญของความสขุของคนในชาติน้ัน พบว่า การวัดความเจริญ

ด้วยตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกจิแบบเดิม หรือ โดยการใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉล่ียภายในประเทศ หรือ 

GDP (Gross Domestic Product) น้ีไม่ได้แสดงการเติบโตที่แท้จริง กล่าวคือ ไม่สามารถช้ีวัดการเติบโตใน

คุณภาพชีวิต เช่น การมีชีวิตดีขึ้น มีความสขุมากขึ้น และได้มีหลักฐานทั่วโลกที่ช้ีให้เหน็ว่า การเติบโตทาง

เศรษฐกจิ หรือการมีทรัพย์สินเงินทองมากไม่ได้แปลว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสขุมากขึ้นตามไปด้วย

เสมอไป  มีหลายประเทศที่มี GDP อยู่ในระดับเดียวกนั แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมากในเร่ืองสขุภาพ

และการศึกษา ประเทศยากจนบางประเทศมีตัวเลขคุณภาพชีวิตดีกว่าประเทศร ่ารวยกว่าบางประเทศ เช่น 

ประชากรอายุยืนกว่า ประชากรวัยเดก็ตายน้อยกว่า ผู้คนมีสขุภาพจิตดีกว่า มีความเครียดน้อยกว่า และมี

ตัวช้ีวัดถึงการอยู่ดีมีสขุอกีหลายอย่างดีกว่า ปัจจุบันนี้ เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่า ประเทศที่มีการเติบโตทาง

เศรษฐกจิสงูๆ ประชาชนมักมีปัญหาความเครียด การท างานหนัก มีความกลัวถึงความไม่มั่นคงของชีวิต

มากขึ้น จึงท าให้เกิดการมุ่งหาเงินให้มากขึ้นๆ ทั้งที่ไม่ได้มีความสขุมากข้ึนจริง 

นักวิชาการวิจัยพบว่า ระหว่างปี 1975-1995 GDP ของสหรัฐอเมริกาเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 43 แต่

คนอเมริกนัไม่ได้มีความสขุเพ่ิมขึ้นเลย ดังน้ัน ผู้คนเร่ิมให้ความสนใจประเทศเลก็ๆ ซ่ึงมีพลเมืองเพียง

ประมาณ 1 ล้านคน คือ ภฐูาน ซ่ึงยังปกครองในระบอบสมบูรณายาสทิธริาช มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ประเทศนี้ วัดความเจริญของประเทศด้วย GNH (Gross National Happiness) หรือ วัดกนัด้วย



ความสขุ โดยผู้น าภฐูานปฏเิสธที่จะเอาตัวเลขเศรษฐกจิเพ่ือวัดความเจริญ คุณภาพชีวิตและความสขุ พวก

เขาเช่ือว่า มีสิ่งดีๆ มากมายที่วัดได้ ความสขุกเ็ป็นอะไรที่วัดได้  พวกเขาต้องการสร้างสมดุลระหว่างวัตถุ

นิยม (Materialism) และจิตวิญญาณนิยม (Spiritualism) และใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างมีสติ ตัวช้ีวัดความสขุที่ใช้จึงเป็นตัวช้ีวัดที่ครอบคลุม บูรณาการรอบด้าน รวมเอาการ

พัฒนาเศรษฐกจิ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมล้อม การส่งเสริมวัฒนธรรมและธรรมาภิบาลเข้าด้วยกนั มีฐาน

คิดจากหลักพุทธศาสนา ทางสายกลาง ความพอดี พอเพียง พอใจ ดังน้ัน ความรู้จักพอจึงเป็นความร ่ารวย

ที่แท้จริง โดยคนจนที่แท้จริงคือคนไม่รู้จักพอ ซ่ึงมัวติดอยู่ในค่านิยมที่ว่า เงินเป็นเป้าหมายของชีวิต ไม่ใช่

เคร่ืองมืออย่างที่ควรจะเป็น (ดร. เสรี พงศ์พิศ, 2547) 

แนวความคิด GNH ถือเป็นอกีหน่ึงในแรงบันดาลใจในการศึกษาคร้ังน้ี โดยผู้ศึกษามุ่งหวังที่จะ

น าเสนอองค์ความรู้ที่สามารถมีส่วนช่วยยกระดับความสุขของคนในสงัคมไทยให้เพ่ิมมากขึ้น โดยเร่ิมต้น

จากประชากรกลุ่มที่ท  าการวิจัยมาแล้วว่าเป็นกลุ่มที่มีความสขุน้อยที่สดุ น่ันคือ “กลุ่มคนท างาน” น่ันเอง  

จากวิวัฒนาการของการบริหารธุรกจิ ที่เร่ิมจากยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific 

Management Era) เปล่ียนมาถึงยุคการบริหารแบบมนุษยสัมพันธ ์(Human Relation Era) จนถึงยุคใน

ปัจจุบัน น่ันคือ ยุคทฤษฎีการบริหารหรือยุคพฤติกรรมศาสตร์ (The Era of Administrative Theory or 

Behavioral Science Era) แสดงให้เหน็ว่าแนวโน้มในการบริหารธุรกจิกไ็ด้เปล่ียนแปลงไปตามกระแส

สงัคม โดยเร่ิมเปล่ียนแปลงจากการใช้เคร่ืองจักรในยุคปฏวัิติอุตสาหกรรม มายังยุคที่ให้ความส าคัญกบั

แรงงานสมัพันธ์ จนถึงในปัจจุบันเป็นยุคที่ละเอียดและซับซ้อนมากย่ิงข้ึน โดยเน้นการค้นหาทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกบัการบริหารธุรกจิในแต่ละสาขาโดยตรง เพ่ือน ามาปรับใช้ให้การบริหารงานเกดิศักยภาพสูงสุด 

ดังน้ัน ในยุคน้ีจึงมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการบริหารธุรกจิในแต่ละสาขาเกดิข้ึนมากมาย และในสาขา

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กไ็ด้มีการคิดค้นทฤษฎีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างๆขึ้นมามากมาย

เพ่ือใช้แก้ไขปัญหา “ความสุขในการท างานของพนักงาน” ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีที่มีช่ือเสียงทั่วโลก

อย่าง ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y (นพ

พงษ์ บุญจิตราดุลย์, 2536) 

แต่อย่างไรกต็ามยังมีทฤษฎีแนวใหม่จ าพวกที่เกิดข้ึนมา เพ่ือรองรับส าหรับปัญหาที่เกดิข้ึนน้ี

โดยตรง และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือเอกชน 

ทฤษฎีแนวใหม่ที่ว่าน้ี คือ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซ่ึงเป็นแนวความคิดที่ผู้ศึกษามีความ

เช่ือว่า จะสามารถน ามาปรับใช้ในองค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี เพ่ือช่วยสร้างสรรค์ และยกระดับความสขุ

ทางจิตใจของกลุ่มคนท างานในสงัคมไทยให้มากขึ้น อกีทั้งเพ่ือช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารธรุกจิ 

ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนการเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee 

Engagement) อกีด้วย 

 “ความสขุ” กลายเป็นสิ่งที่คนจ านวนมากในปัจจุบันก าลังใฝ่หา มุมมองความสขุของคนก็

แตกต่างกนัไป อกีทั้ง “ความสขุ” ยังเป็นสิ่งนามธรรม จึงส่งผลให้การท าวิจัยเพ่ือเพ่ิมความสขุในการ

ท างานของพนักงานโดยตรงน้ัน ไม่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากความสุขเป็นความรู้สกึเฉพาะตัว 

ที่ข้ึนตรงกบัมุมมองและทศันคติส่วนบุคคล ผู้ศึกษาจึงมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกบัแนวทางในการเพ่ิมความ



ผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) ที่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้พนักงานเกดิความสขุใน

การท างานได้ 

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) คือ ความผูกพันของทางจิตใจ

พนักงาน ในลักษณะของการทุม่เทพลังกาย พลังใจอย่างเตม็ที่ให้กบังานที่ตนได้รับมอบหมาย ซ่ึงจะแสดง

ออกมาในหลายรูปแบบ เช่น การท างานอย่างสร้างสรรค์ การสร้างคุณค่าในงานอย่างเกนิความคาดหมาย

ของลูกค้าและองค์กร เป็นต้น ความรู้สกึผูกพันกบัองค์กร สามารถใช้เป็นเคร่ืองหมายในการท านายอตัรา

การลาออกได้ดีกว่าความพึงพอใจในการท างาน เน่ืองจากมีความเช่ือว่าผู้ที่มีความผูกพันกบัองค์กรสงูจะ

ปฏบัิติงานได้มีประสทิธภิาพได้ดีกว่าผู้ที่มีความรู้สกึผูกพันกบัองค์กรต ่า อกีทั้งยังสามารถบ่งช้ีถึง

ประสทิธภิาพขององค์กรได้ การที่องค์กรจะด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้น้ัน จะต้อง

อาศัยปัจจัยส าคัญต่างๆ ได้แก่ คน วัตถุ เงิน สิ่งของ เป็นปัจจัยในการด าเนินการ โดยส่วนใหญ่แล้วองค์กร

มักจะประสบกบัปัญหาที่เกดิจากระบบภายในส่วนปัญหาที่เกดิจากคน ปัญหาที่เกดิจากระบบอาจแก้ไขได้

ง่ายแต่ปัญหาที่เกดิจากคนน้ันต้องหาวิธีที่เหมาะสม เน่ืองจากคนเป็นปัจจัยในการบริหารองค์กรที่ไม่

สามารถที่จะควบคุมได้ คนมีความรู้สกึ มีความต้องการ ดังน้ันการที่จะปฏบัิติกบัคนจึงต้องอาศัย หลักใน

การสร้างขวัญ ก าลังใจ และความผูกพันให้เกดิข้ึนกบัหน่วยงานเพ่ือที่จะรักษาคนที่มีคุณภาพให้อยู่กบั

องค์กรให้นานที่สดุ (Edward L. Gubman ,1998) 

 จากแนวคิดของ Development Dimensions International Inc. หรือ DDI ซ่ึงเป็นบริษัทวิจัยและ

บริษัทที่ปรึกษา ได้มีการศึกษาถึงความผูกพันของพนักงานและได้นิยามความหมายของความผูกพันของ

พนักงาน ไว้ว่า เป็นสิ่งที่เกดิจากพนักงานมีความสุข (People Enjoy) และความเช่ือ (Believe) ในสิ่งที่

พวกเขาได้กระท าและรับรู้ถึงคุณค่า (Value) ในสิ่งน้ัน โดยได้อธบิายไว้ดังน้ี 

1. ความสขุของพนักงาน (People Enjoy) หมายถึง พนักงานมีความพอใจ และพึงพอใจในสิ่งที่เขา

ได้ท า โดยงานหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายน้ัน ตรงกบัความสนใจและทกัษะที่ตนเองมีอยู่ 

2. ความเช่ือ (Believe) หมายถึง การที่พนักงานได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขาท าน้ันมีความหมายต่องาน  

ต่อองค์กร และสังคมโดยรวม ซ่ึงเหล่านี้ท  าให้พนักงานรู้สกึผูกพัน นอกจากน้ี การสื่อสารระหว่างหัวหน้า

งานและพนักงานทุกวันในเร่ืองของเป้าหมาย และแนวทางการปฏบัิติงานเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อ

การเกดิความผูกพัน 

3. คุณค่า (Value) หมายถึง การที่พนักงานได้รับการยอมรับจากองค์กร และได้รับรางวัลจากสิ่ง

ที่เขาได้ปฏบัิติไปโดยการได้รับรางวัลน้ันมีหลายรูปแบบ ทั้งในรูปของเงินและไม่ใช่เงิน 

จากแนวคิดดังกล่าวช้ีให้เหน็ว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) 

และความสขุในการท างานน้ันมีความสมัพันธ์แปรผันโดยตรงต่อกนั จึงน าไปสู่กรอบแนวคิดในการศึกษา

คร้ังน้ี น่ันคือ การท าวิจัยเชิงทดลองแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) โดยประยุกต์ใช้ร่วมกนักบั

จิตวิทยาทางบวก (Positive Psychology) เพ่ือยกระดับความสขุในการท างานของคนในองค์กร ผ่านการ

เพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) 

ในยุคปัจจุบันนี้  แนวความคิดองค์กรแห่งความสขุ (Happy Workplace) ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดย 

แผนงานสขุภาวะองค์กรภาคเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสขุภาพ (สสส.) ก าลังเป็นที่

สนใจและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในแวดวงธุรกจิ และองค์กรรัฐบาล จากแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่า 



เม่ือคนเป็นสิ่งมีค่าที่สุดขององค์กร เมื่อองค์กรมีชีวิต องค์กรมีวัฒนธรรม มีงานที่ท้าทายในอนาคต องค์กร

ในปัจจุบันจึงไม่ใช่เพียงการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources) เทา่นั้น แต่องค์กรจ าเป็นต้อง

สร้างความสมัพันธก์บับุคคล (Human Relationship) ด้วย เพ่ือให้คนท างานมีความสุข ส่งเสริมที่ท  างานให้

น่าอยู่ และพัฒนาให้ชุมชนเกดิความสมานฉันท ์(นพ. ชาญวิทย์ วสนัต์ธนารัตน์, 2552) 

 ผู้ศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปท าการศึกษาเบ้ืองต้นที่ “องค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา 

และ ทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี” ซ่ึงเป็นธุรกจิโรงแรมขนาดกลาง มีห้องพัก 60 ห้อง มี

กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มพนักงานขาย (Salesman) ที่เดินทางมาท างานประจ าทุกเดือนที่จังหวัด

นครราชสมีาและจังหวัดอุดรธานี โดยองค์กรทั้งสองได้ด าเนินกจิการมาเป็นเวลา 5 ปี และ 13 ปี 

ตามล าดับ 

 จากการสอบถามข้อมูลกับผู้บริหารเบ้ืองต้น ทราบว่า ความท้าทายที่องค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท 

จังหวัดนครราชสีมา ก าลังเผชิญน้ัน สอดคล้องโดยตรงกับที่มาและความส าคัญของปัญหาที่ผู้ศึกษาได้

ท าการค้นคว้ามา น่ันคือ องค์กรก าลังพบกบัปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยความท้า

ทายหลัก คือ อตัราการหมุนเวียนของพนักงานภายในองค์กร (Turnover Rate) มีมากกว่า 20% หรือมี

พนักงานลาออกและเข้าใหม่ ประมาณ 2 คนต่อเดือน และก่อนเร่ิมท าการศึกษาน้ันองค์กรเพ่ิงจะประสบ

ปัญหาบุคลากรคร้ังใหญ่ที่สุดนับต้ังแต่เปิดกจิการมา น่ันคือ มีพนักงานลาออกพร้อมกนัถึง 5 คนในคร้ัง

เดียว ท าให้ผู้บริหารเร่ิมต้องการทบทวนถึงมูลเหตุว่า เหตุใดองค์กรจึงมีปัญหาด้านบุคลากรอยู่เสมอ ทั้งๆ

ที่อตัราเงินเดือนกอ็ยู่ในระดับเดียวกนักบัองค์กรอื่น หน้าที่งานและความรับผิดชอบกเ็หมาะสมพอดีกบัแต่

ละต าแหน่งงาน 

 นอกจากความท้าทายหลักด้านการเข้า-ออกของพนักงานแล้ว ยังพบว่ามีความท้าทายย่อยของ

พนักงานภายในองค์กรดังต่อไปน้ีด้วย พนักงานมีอายุการท างานที่ค่อนข้างสั้น คือ โดยเฉล่ียจะท างาน

ประมาณ 6 เดือนกล็าออก มีพนักงานบางส่วนเป็นพนักงานที่ปฏบัิติงานดี แต่มีความประพฤติไม่ดี เช่น มี

ความเกยีจคร้านในการท างาน ไม่ตรงต่อเวลา มาท างานสาย มีนิสัยเกี่ยงหน้าที่งาน ไม่มีความซ่ือสตัย์ 

พนักงานบางรายติดสรุา การพนัน มีหน้ีสนินอกระบบ พนักงานบางกลุ่มมีระดับการศึกษาต ่า และส่วน

ใหญ่ยังมีค่านิยมในเร่ืองวัตถุสงู เช่น เมื่อได้รับเงินโบนัสมา กจ็ะไม่มีการเกบ็ออม แต่น าไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 

เช่น ดาวน์รถมอเตอร์ไซต์คันใหม่ แต่พอไม่มีก าลังส่งค่ารถในเดือนถัดๆไป กป็ล่อยให้รถโดนยึดไป จน

น าไปสู่ค่านิยมในการกู้หน้ีนอกระบบ และส่งผลไปถึงปัญหาเศรษฐกจิภายในครอบครัว พนักงานส่วนใหญ่

รู้สกึไม่มีความสขุในการท างานเทา่ที่ควร เช่น รอคอยเวลาเลิกงานให้มาเรว็ๆ อยากให้ถึงวันหยุดเรว็ๆ 

พนักงานบางรายรู้สกึเหน่ือยหน่ายในการท างาน มีอารมณ์ในทางลบระหว่างการท างาน มีความสมัพันธ์ที่

แย่กบัเพ่ือนร่วมงานและผู้จัดการ พนักงานแทบทั้งหมดสามารถจูงใจได้โดยใช้ผลตอบแทนที่เป็นเงิน

เทา่นั้น พนักงานไม่ค่อยมีความรักและผูกพันกบัองค์กร นอกจากน้ียังพบการแบ่งฝ่ายภายในกลุ่มพนักงาน 

ท าให้พนักงานไม่ค่อยมีความสามัคคีกนัอกีด้วย 

 เดิมทน้ัีนผู้บริหารได้เคยทดลองแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา

มาบ้างแล้ว วิธแีก้ไขส่วนใหญ่จะใช้การสร้างขวัญและก าลังใจของพนักงานผ่านแรงจูงใจที่ใช้เงิน ไม่ว่าจะ

เป็นการเพ่ิมเงินเดือน การให้โบนัสพิเศษในโอกาสต่างๆ เปล่ียนระบบการจ่ายเงินเดือนให้เรว็ข้ึน จากจ่าย

ทุกสิ้นเดือน เป็นจ่ายทุกคร่ึงเดือน รวมถึงการให้วงเงินในการเบิกเงินล่วงหน้ามากขึ้น แต่วิธกีารดังกล่าวก็



ไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้เลย หรือแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลาสั้นๆเทา่นั้น เน่ืองจาก พนักงานกยั็ง

ออกจากงานเช่นเคย หากเขาได้รับข้อเสนอทางการเงินที่ดีกว่าจากองค์กรอื่น ซ่ึงเหน็ได้ชัดว่า พนักงานนั้น

มีความผูกพันต่อองค์กรน้อยมาก ตรงกนัข้ามกบัทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงเป็นสาขาแทบจะไม่

มีปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลเลย เน่ืองจากพนักงานทั้งหมดน้ันท างานกบัองค์กรมานานเกนิ 10 ปีทุกคน 

มีการลาออกหรือปัญหาภายในน้อยมาก นอกจากน้ีพนักงานยังมีความสนิทสนมกนั มีความรักสมัครสมาน

สามัคคีกนัดีมาก พนักงานสนิทกบัผู้บริหาร มีความเคารพนับถือกนัฉันญาติพ่ีน้อง อกีทั้งพนักงานแต่ละ

คนกมี็สถานะทางการเงินภายในครอบครัวที่ค่อนข้างม่ันคง ไม่มีปัญหาหน้ีนอกระบบหรือปัญหาภายใน

ครอบครัว บุตรหลานของพนักงานยังมีส่วนร่วมในการท างานพิเศษ (Part Time) กบัองค์กร ในช่วงเวลา

เสาร์อาทติย์หรือปิดเทอมด้วย ซ่ึงสิ่งเหล่านี้แสดงให้เหน็ชัดเจนว่า พนักงานมีความผูกพันกบัองค์กรเป็น

อย่างย่ิง 

 จากปัญหาที่องค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา ก าลังเผชิญ และศักยภาพที่ทวีทรัพย์

แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานีมีน้ัน ถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างย่ิงที่จะใช้เป็นกรณีศึกษาส าหรับงานวิจัยน้ี 

โดยผู้ศึกษาจะเข้าไปท าการศึกษาหาแนวทางพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรทวีทรัพย์รี

สอร์ททั้งสองสาขา  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาที่เกดิในสาขานครราชสมีา ผ่านการสร้าง

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) โดยใช้เคร่ืองมือสนุทรียสาธก 

(Appreciative Inquiry) และจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ประยุกต์กบักจิกรรมแทรก โดย

กระท าการศึกษากบัพนักงานภายในองค์กรผ่านตามแนวคิดความสขุ 8 ประการ ของแผนงานสขุภาวะ

องค์กรภาคเอกชน 

          ปัจจุบันนี้องค์กรหลายแห่งได้ให้ความส าคัญกบัคนในองค์กรมากขึ้น แนวความคิดองค์กรแห่ง

ความสขุจึงเกดิขึ้นเพ่ือให้คนท างานมีความสขุในการท างานเพ่ิมข้ึนเช่นกนั โดยเคร่ืองมือที่แผนงานสขุภาวะ

องค์กรภาคเอกชน พัฒนาขึ้นมาเป็นเป็นต้นแบบในการปรับใช้ส าหรับองค์กรต่างๆ กค็ือ แนวความคิด

ความสขุ 8 ประการ (Happy 8) ซ่ึงประกอบไปด้วย สขุภาพดี (Happy Body) น า้ใจงาม (Happy Heart) 

สงัคมดี (Happy Society) ผ่อนคลาย (Happy Relax) หาความรู้ (Happy Brain) ทางสงบ (Happy 

Soul) ปลอดหน้ี (Happy Money) และครอบครัวดี (Happy Family) ซ่ึงเป็นนโยบายที่มีประสทิธิภาพและ

ครอบคุลมทุกด้าน ส าหรับการบริหารพนักงานภายในองค์กรให้มีความสขุ ผู้ศึกษาจึงสนใจในการน า

แนวความคิดน้ีไปศึกษาและขยายผลต่อภายในองค์กรโดยการน า แนวความคิดความสขุ 8 ประการ 

(Happy 8) เป็นแนวทางและกรอบความคิดในการท าวิจัยเชิงทดลองแบบสนุทรียสาธกคร้ังน้ี 

 จากกระบวนการท าวิจัยแบบสนุทรียสาธกเบื้องต้น ผู้ศึกษาได้เร่ิมกระท าการศึกษากบัพนักงานใน

องค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีาเบ้ืองต้นพบว่า ความท้าทายหลักที่พนักงานภายในองค์กร

ก าลังเผชิญอยู่ คือ การเป็นหน้ีนอกระบบ และความหวังสูงสดุในชีวิตของพนักงาน คือ การเหน็ลูกมี

อนาคตที่ดี มีการศึกษาสงู โดย 2 ประเดน็น้ีเช่ือมโยงโดยตรงกบัแนวความคิดความสขุ 8 ประการ ในส่วน 

ปลอดหน้ี (Happy Money) และครอบครัวดี (Happy Family) ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงได้เร่ิมกระท าการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปขยายผลเบ้ืองต้น ผ่านแนวทางปฏบัิติภายในองค์กร 2 ประการ คือ 

ท าโครงการมินิสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นมาภายในองค์กร ให้พนักงานออมเงิน และกู้ยืมจากเงินทุนใน

สหกรณ์ แทนแหล่งเงินกู้นอกระบบ และท าโครงการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ให้เงินสนับสนุนด้าน



การศึกษา ส าหรับบุตรของพนักงานที่ก  าลังศึกษาอยู่ เพ่ือทดลองแนวทางปฏบัิติตามแนวความคิดความสขุ 

8 ประการ ซ่ึงผลที่เกดิข้ึนกเ็ป็นไปด้วยดี พนักงานรู้สกึว่าตนมีความสขุมากข้ึน อตัราการหมุนเวียนของ

พนักงานภายในระยะเวลา 2 เดือนที่ลองกระท าการศึกษากล็ดลง เน่ืองจากไม่มีพนักงานลาออกเลย ผู้

ศึกษาจึงเลง็เหน็ว่า การศึกษาคร้ังน้ีมีแนวโน้มที่จะเกดิผลการศึกษาที่มีศักยภาพ ช่วยให้พนักงานมีความ

ผูกพันกบัองค์กรมากขึ้น และมีความสขุในการท างานมากขึ้น อกีทั้งยังสามารถสร้างแนวทางปฏบัิติในการ

สร้างความสขุในการท างานได้ ผู้ศึกษาจึงตั้งใจจะท าการศึกษาต่อ โดยอาศัยแนวความคิดความสขุ 8 

ประการของแผนงานสขุภาวะองค์กรภาคเอกชนเป็นแนวคิดช้ีน า และท าการศึกษาโดยการวิจัยเชิงทดลอง

แบบสนุทรียสาธกผสมผสานกบัแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก 

แรงบันดาลใจส าคัญในการเลือกท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “การน าสนุทรียสาธกประยุกต์ร่วมกบั

จิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรธุรกจิ กรณีศึกษา : ทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัด

นครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี” คือ ผู้ศึกษาต้องการท าการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือ
น าเสนอแนวปฏบัิติใน “การสร้างและยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee 

Engagement)” เพ่ือสามารถน าไปแก้ไขปัญหาที่คนในประเทศไทยและโลกก าลังเผชิญอยู่ น่ันคือ ความ

ต้องการแสวงหาความสขุที่แท้จริงและย่ังยืน (Authentic Happiness) โดยเร่ิมต้นจากการมีความสขุในการ

ท างาน และเพ่ือช่วยในการปรับทศันคติในการท างานของพนักงาน และผู้ประกอบการ ให้เลง็เหน็ถึง

ความส าคัญของการท างานเพ่ือความสขุของตนเอง ผู้ร่วมงาน และสงัคม มากกว่าการให้ความส าคัญกบั

วัตถุ เงิน หรือผลตอบแทนมากจนเกนิไป ผู้ศึกษามุ่งหวังให้งานวิจัยสามารถน าเสนอหนทางเพ่ือช่วย

สร้างสรรค์สังคมให้ดีงาม อกีทั้งผู้ศึกษาต้องการศึกษาการวิธกีารบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร 

ผ่านมุมมองผู้บริหารว่า จะท าอย่างไรให้องค์กรธุรกจิหันมาให้ความส าคัญกบัความสุขในสถานที่ท  างาน 

(Happy Workplace) ตามกรอบแนวความคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) เพ่ือให้ได้องค์ความรู้จาก

การวิจัย ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง มีส่วนช่วยปรับเปล่ียนทศันคติของผู้บริหาร ช่วยลดต้นทุนด้านการ

บริหารจัดการบุคลากร และช่วยพัฒนานโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรให้มี

ประสทิธภิาพเพ่ิมขึ้นด้วย 

1.2 เหตุผลส ำคญัในกำรเลือกใชสุ้นทรียสำธก (Appreciative inquiry) และจิตวิทยำเชิงบวก 

(Positive Psychology) 

เหตุส าคัญประการแรกในการเลือกใช้เคร่ืองมือทั้ง 2 น้ีของผู้วิจัย คือ “ความเช่ือมั่น” ใน

แนวความคิดสนุทรียสาธกและแนวความคิดจิตวิทยาเชิงบวก 

ผู้ศึกษาเช่ือในพลังและศักยภาพขององค์ความรู้สนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) ว่าเป็น

เคร่ืองมือในการท าวิจัยเชิงคุณภาพที่มีประสิทธภิาพ การตั้งค าถามและพูดคุยในเชิงบวกแบบสนุทรีย

สนทนาน้ันมีส่วนท าให้ผู้ศึกษาและกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สกึที่ดีเม่ือใช้สนุทรียสาธกในการเกบ็ข้อมูล จึงมี

แนวโน้มเป็นอย่างมากว่าข้อมูลที่ได้ จะเป็นข้อมูลที่เป็นจริง น าไปวิเคราะห์และสรุปผลได้ สามารถวัดผล

ได้ และเป็นวิธกีารที่เหมาะสมอย่างย่ิงส าหรับงานวิจัยคร้ังน้ี ที่เน้นการค้นหาแนวปฏบัิติในเชิงบวก 

เน่ืองจากสนุทรียสาธก เป็นเคร่ืองมือที่เน้นการถามหรือการสนทนาเกี่ยวกบั ประสบการณ์ ความคิดเหน็ 

ทศันคติ และความรู้สกึในเชิงบวกของผู้ให้ข้อมูล เพ่ือค้นหาจุดร่วม (Convergent) หรือจุดต่าง 



(Divergent) ที่ส่งผลกระทบในแง่ดี ซ่ึงน าไปสู่แนวความคิด องค์ความรู้ หรือแนวทางใหม่ที่ดีงาม การถาม

หรือสนทนาในแง่บวก ท าให้ผู้ให้ข้อมูลมีความเตม็ใจที่จะให้ข้อมูล ท าให้เป็นการง่ายที่จะเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย และตามหลักจิตวิทยาแล้ว ผู้ให้ข้อมูลจะรู้สกึมีความสขุขณะให้ข้อมูลด้วยเช่นกนั นอกจากน้ี

สนุทรียสาธก ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ดีมากกบัเคร่ืองมือเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพอื่นๆที่ผู้วิจัยต้ังใจจะ

ใช้ในการด าเนินงานวิจัยด้วย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (Appreciate Depth Interview) การประชุมกลุ่ม 

(Summit) การจัดการองค์ความรู้โดยการสร้างเครือข่ายเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านทางเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ (Appreciative Social Network) เป็นต้น 

ผู้ศึกษามีความสนใจและความเช่ือในแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ว่าเป็น

ศาสตร์ส าคัญที่เป็นรากฐานและต้นก าเนิดของแนวคิดสนุทรียสาธก ผู้ศึกษาเช่ือว่าแนวความคิดจิตวิทยา

เชิงบวกน้ัน สามารถเป็นหนทางหลักในการแก้ปัญหา “การแสวงหาความสขุที่แท้จริง” ของมนุษยชาติได้ 

และจิตวิทยาเชิงบวก สามารถเป็นค าตอบเพ่ือเพ่ิม “ความสขุในการท างานของพนักงาน” ได้เช่นเดียวกนั 

เดิมน้ันศาสตร์ด้านจิตวิทยา กม็ีความสอดคล้องและสัมพันธก์บัปัญหาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

โดยตรงอยู่แล้ว แต่ส าหรับหลักจิตวิทยาทางบวกที่เพ่ิงมีการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเม่ือปี 2000 โดย 

Martin E.P. Seligman น้ัน ถือว่ามีรายละเอยีดแทบทั้งหมด ที่สามารถน าไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่องค์กรต่างๆทั่วโลกก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น

การปรับทศันคติของมนุษย์เพ่ือให้เป็นผู้มองโลกในแง่ดี (Optimistic) การค้นหาจุดแขง็หรือศักยภาพ

ภายในตัวบุคคลและด าเนินชีวิตด้วยจุดแขง็ของตน (Strength) การฝึกให้ใช้ชีวิตโดยมีอารมณ์ทางบวก

มากกว่าอารมณ์ทางลบ (Positive Emotion) และการด าเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย 

(Purposeful life) ซ่ึงการใช้แนวความคิดน้ีเป็นรากฐานของงานวิจัย นอกจากจะเพ่ือสร้างสรรค์งานวิจัยที่มี

ประโยชน์แล้ว ตลอดระยะเวลาท าการวิจัย ผู้ศึกษาและคนรอบข้างกยั็งสามารถได้รับประโยชน์โดยตรงจาก

แนวความคิดจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือน ามาปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจ าวันอกีด้วย 

อาจารย์ที่ปรึกษา ถือเป็นบุคคลส าคัญที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกดิวิทยานิพนธฉ์บับน้ีข้ึนมา 

เน่ืองจากทา่นเป็นผู้เช่ียวชาญที่แนะน าให้ผู้วิจัยรู้จักกบัแนวความคิดทั้งสองน้ี ได้ให้ข้อมูลวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปศึกษา ท าให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสการศึกษาแนวความคิดทั้งสองอย่างลึกซ้ึงและ

มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี จนน าไปสู่การท างานวิจัยช้ินนี้  

2. วตัถุประสงคข์องกำรศึกษำ 

1. เพ่ือท าการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือประยุกต์ใช้แนวคิดสนุทรียสาธกผสมผสานกบัจิตวิทยาเชิงบวก 

ในการเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

2. เพ่ือพัฒนาแนวทางในการเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

3.1 ขอบเขตดำ้นเนื้ อหำ 

 การน าสนุทรียสาธกประยุกต์ร่วมกบัจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ธุรกจิ กรณีศึกษา ทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี มีประเดน็



ในการศึกษา ดังน้ี ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกบัศาสตร์ทางสนุทรียสาธกและจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือค้นหา

ประสบการณ์ด้านบวกที่มีอทิธพิลต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบความคิด ของบุคคลให้เป็นไปในทศิทางบวก 

จากน้ันน าองค์ความรู้ไปศึกษาต่อในเชิงการประยุกต์ใช้ร่วมกนัเพ่ือพัฒนาแนวทางปฏบัิติภายในองค์กร

ส าหรับบุคลากรภายในองค์กรธุรกจิ เพ่ือยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee 

Engagement) อนัจะมีส่วนช่วยให้พนักงานมีความสขุในการท างานมากขึ้น จากน้ัน ท าการวิจัยแบบสนุทรีย

สาธก (Appreciative Inquiry) ประกอบร่วมกบักจิกรรมแทรกรูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล การ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การขยายผลและสะท้อนผลตามวงจร AI 4-D Model อนัจะมีส่วนช่วยให้

พนักงานภายในองค์กรทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี มีความ

ผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น โดยมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการท างานในแบบจิตวิทยาเชิงบวก ผ่าน

แนวความคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) และสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตการท างานได้ เพ่ือผู้

ศึกษาจะสามารถประเมิน วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ตลอดจนใช้ในการค้นหาแนวทางหรือแนวปฏบัิติ

เกี่ยวกบั “การยกระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)” เพ่ือน าเสนอและ

เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยเชิงทดลองในคร้ังน้ี  

 3.2 ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ 

ใช้เวลาตลอดการศึกษาทั้งหมด 12 เดือน ดังน้ี 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลา 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง 

             

2. ศึกษาแนวคดิสนุทรีย

สาธกและจิตวิทยาเชงิบวก 

             

3. ทดลองท า AI 4-D 

Model ภายในองคก์ร

กรณศีึกษา เพ่ือค้นหา

แนวทางในการท าวิจัยเชิง

ทดลองแบบสนุทรียสาธก 

             

4. สอบและแก้เค้าโครง

วิทยานิพนธ ์

             

5. ท าวจิัยเชงิทดลองแบบ

สนุทรียสาธกกบัองคก์ร 

             

6. ท าการสร้างบทสรปุ

ผลการวิจัย 

             

ภาพที่ 4 แสดงขอบเขตด้านระยะเวลา 

4.  ขีดจ ำกดักำรศึกษำ 



ขีดจ ำกดัของเวลำ 

- ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 12 เดือน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2553 ถึง 

มิถุนายน 2554 

  ขีดจ ำกดัของประชำกร 

- ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญในการให้ข้อมูลน้ันๆ 

- ต้องเป็นผู้ที่มีแนวคิดเชิงบวก สามารถที่จะเปิดเผยและให้ข้อมูลตามความเป็นจริงได้ 

ยินดีให้เผยแพร่ข้อมูลน้ันสู่สาธารณะชนอย่างเตม็ใจ 

- กลุ่มประชากรที่ได้ท าการศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง การศึกษาไม่สงู มีครอบครัว

แล้ว และเป็นแรงหลักในการหารายได้เข้าครอบครัว 

  ขีดจ ำกดัของเนื้ อหำ 

- ข้อมูลที่ได้เป็นประสบการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล 

- การวิเคราะห์และข้อสรุปของเน้ือหา เกดิจากความคิดส่วนตัวของผู้ศึกษา ซ่ึงอาจจะมี

มุมมองที่แตกต่างจากผู้อื่น 

- ข้อมูลที่ได้เกดิข้ึนจากบุคคล หรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวของผู้ศึกษาเทา่น้ัน 

จึงท าให้แหล่งที่มาของข้อมูลมีอยู่จ ากดั 

- แนวความคิดจิตวิทยาเชิงบวก ถือเป็นสิ่งนามธรรม เมื่อน าไปใช้เผยแพร่เพ่ือ

ปรับเปล่ียนความคิดของบุคคล จึงเปล่ียนไปได้ค่อนข้างยาก จึงต้องอาศัยความ

อดทน ความเช่ือมั่น และใช้เวลา ในการท าให้บุคคลหน่ึงๆยอมรับและลงมือ

เปล่ียนแปลง 

- การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Study) ท าให้เน้ือหารวมถึงผล

การศึกษาที่ได้จึงเป็นเพียงการน าเสนอแนวทางที่สามารถใช้ให้บังเกิดผลได้กบัองค์กร

ที่เป็นกรณีศึกษาโดยตรงเทา่น้ัน หากองค์กรอื่นสนใจจะน าไปใช้ จ าเป็นต้องท าการ

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามสมควร เน่ืองจากข้อจ ากดัของแต่ละองค์กรกม็ีมากน้อย

ความแตกต่างกนั 

 ขีดจ ำกดัของกำรด ำเนินงำน 

- เน่ืองจากกลุ่มประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่สูงนัก ท าให้ในการท างานบางคร้ัง 

อาจต้องท าการอธบิายท าความเข้าใจให้ตรงกนัเสียก่อน 

- เน่ืองจากการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปฏบัิติ ท าให้มีความยืดหยุ่นต่อวิธกีารด าเนิน

การศึกษา สามารถปรับเปล่ียนองค์ความรู้ได้เร่ือย ๆ โดยยึดวัตถุประสงค์การศึกษา

เป็นหลัก 

5. ประโยชนที์ค่ำดว่ำจะไดร้บั 

1. มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในแนวคิดสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) และแนวคิด

จิตวิทยาทางบวก (Positive Psychology) อกีทั้งมีความสามารถในการใช้แนวความคิดดังกล่าวน้ี ในการ

ท าวิจัยเชิงทดลองเพ่ือเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้ (Employee Engagement) 



2. พนักงานภายในองค์กรมีความผูกพันกบัองค์กรเพ่ิมมากขึ้น 

3. สามารถพัฒนาแนวปฏบัิติ ใน “การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร” ภายใต้

แนวความคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) และแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงิน เพ่ือน าเสนอและเผยแพร่ส าหรับ

การน าไปประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อไปได้ 

6. นยิำมศพัทเ์ฉพำะ 

 สุนทรียสำธก หรือ Appreciative Inquiry (Cooperrider, Whitney and Stavros, 2003) คือ

กระบวนการศึกษาค้นหาร่วมกนัเพ่ือค้นหาสิ่งที่ดีที่สดุในตัวคน ในองค์กร หรือของโลกที่อยู่รอบตัวของเขา 

สนุทรียสาธกคือกระบวนการค้นหาอย่างเป็นระบบว่าอะไรเป็นสาเหตุส าคัญที่ท  าให้ระบบด าเนินไปอย่างดี

ที่สดุ โดยเฉพาะเมื่อระบบน้ันสามารถบรรลุซ่ึงประสทิธิผลสูงสดุไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ด้านนิเวศวิทยา 

หรืออะไรที่เกี่ยวกบัมนุษย์กต็าม 

 จิตวิทยำทำงบวก (Positive psychology) (Martin E.P. Seligman, 2000) เป็นศาสตร์และ

ศิลปะ ในการศึกษาความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ (Subjective well being) ศึกษาเร่ืองอารมณ์พอใจหรือ

ความสขุ ความพึงพอใจในชีวิต หรือการที่มีอารมณ์ความรู้สกึในทางบวกเป็นสดัส่วนสูงกว่าอารมณ์ในทาง

ลบ 

 ควำมสุขทีแ่ทจ้ริง (Authentic happiness) (The Dalai Lama and Howard C. Cutler, 1998) 

เป็นความรู้สกึพ้ืนฐานที่มีความหมาย สามารถรับรู้รู้สกึถึงได้ ไม่ว่ายามที่สถานการณ์ภายนอกเป็นบวกหรือ

เป็นลบ ความสขุเป็นสิ่งที่ชีวิตจ าเป็นควรต้องมีอย่างย่ิง ความสขุที่ย่ังยืนจะม่ันคงและอยู่ยืนยาวกว่าความ

ส าราญ (Pleasure) ซ่ึงเป็นเพียงอารมณ์ความรู้สกึช่ัวคราวที่ดูคล้ายความสขุจาไม่มีความหมายที่ลึกซ้ึง และ

ไม่ย่ังยืน 

สถำนทีท่ ำงำนแห่งควำมสุข (Happy Workplace) (ประพนธ ์ผาสกุยืด, 2549) หมายถึง 

องค์กรแห่งความสขุ ที่เกดิข้ึนเพ่ือมาเติมเตม็ช่องว่างระหว่างนายจ้างกบัลูกจ้าง มุ่งสร้างคนในองค์กรให้

เป็นคนที่มีความสขุ เพราะเช่ือว่า "คน" คือสิ่งส าคัญที่สดุขององค์กร หาก "คน" กลายเป็น "คนท างานที่มี

ความสขุ" การท างานกจ็ะมีประสทิธภิาพ องค์กรกจ็ะเติบโตอย่างย่ังยืน 

ผูรู้ ้(Maven) (Malcolm Gladwell, 2000) หมายถึง พหูสตูหรือผู้มีความรู้มาก ซ่ึงมีลักษณะ

ชอบอ่านหนังสอืและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา พวกเขาสามารถจดจ ารายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ ของ

เร่ืองราวต่างๆ ได้แถมยังมีทกัษะในการให้ข้อมูลโดยที่ผู้ฟังไม่รู้สกึว่า ถูกบังคับด้วย ผู้ฟังจึงเกดิความ

ไว้วางใจและพร้อมที่จะท าตามค าแนะน าของเขา ย่ิงไปกว่าน้ันคนพวกน้ี ยังชอบที่จะกระจายข้อมูลข่าวสาร 

เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นแก้ปัญหา 

กำรสะทอ้นผล (Reflection) (ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ,์ 2552) หมายถึง การประเมินค้นหาผล

ตอบรับที่ดี น่าสนใจ และเป็นจุดเปล่ียน (Concrete Event) เพ่ือหาทางน าเอาสิ่งที่ค้นพบมาทดลองแก้ไข 

วางแผน และพัฒนาในการท าสนุทรียสาธกในวงจร AI 4-D Model ถัดไป 

จุดแข็งร่วมบวก (Positive Core) (ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ,์ 2552) หมายถึง การประเมินค้นหา

ผลตอบรับที่ดี น่าสนใจ และเป็นจุดเปล่ียน หมายถึง การประเมินค้นหาผลตอบรับที่ดี น่าสนใจ และเป็น

จุดเปล่ียน หมายถึง ปัจจัยร่วมในเชิงบวกที่ได้จากการเกบ็ข้อมูลในการวิจัยแบบสนุทรียสาธก ซ่ึงเป็นปัจจัย



ที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อทั้งองค์กรและระบบได้ เช่น ความส าเรจ็ นวัตกรรม จุดแขง็ โอกาส ศักยภาพ 

เป็นต้น 

กิจกรรมแทรก (Organization Development Intervention) (ร.ศ. ขจรศักด์ิ หาญณรงค์, 

2547) หมายถึง กจิกรรมและเทคนิควิธกีารที่เป็นแผนและเป็นระบบ ซ่ึงองค์กรและบุคคลในองค์กร

ร่วมมือกนัใช้ในการพัฒนาองค์กร การแทรกแซงองค์กรอาจท าได้ 2 รูปแบบคือ การแทรกแซงโดยเปิดเผย 

และการแทรกแซงโดยแอบแฝง  

กำรประชุมเพือ่คน้หำประสบกำรณเ์ชิงบวกแบบสุนทรียสำธก (Appreciative Inquiry 

Summit) (James D. Ludema, 2003) เป็นรูปแบบหน่ึงของกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ที่เน้นให้

ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความรู้และความคิดเหน็ ในประเดน็ที่ก  าหนดไว้ ภายใต้

บรรยากาศแห่งมิตรไมตรี มีการหมุนเวียนกลุ่มสนทนาอย่างเสรีหรืออย่างมีรูปแบบ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้

และต่อยอดความรู้ตามหัวข้อที่ถูกเปิดประเดน็ไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. กรอบแนวคิดในกำรวิจยั (Conceptual Framework) 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ

วิจัย (Conceptual Framework) ซ่ึงประกอบไปด้วย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ด้านจิตวิทยาเชิงบวก

และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร การปฏบัิติการวิจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 

ตามวงจร AI 4-D Model และการพัฒนาแนวทางปฏบัิติเพ่ือเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

เมื่อน าองค์ประกอบทั้งหมดมาเช่ือมโยงกนัจะได้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

ดังต่อไปนี้  

 

 

แนวคิดจิตวิทยำเชิงบวก (Positive Psychology) และ 

แนวคิดควำมผูกพนัของพนกังำนต่อองคก์ร (Employee Engagement) 

-     การสอนแนะโดยใช้จิตวิทยาเชงิบวก (Positive Psychology Coaching) 

-     ทฤษฎสีภาวะไหลลื่นในการท างาน (Flow Theory) 

-     สถานที่ท างานแห่งความสขุ (Happy Workplace) 

-     จิตวิทยาธรุกจิ (Business Psychology) 

 



  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 11 แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรและแนวทำงกำรศึกษำ 

 

 งานวิจัยเร่ือง “การน าสนุทรียสาธกประยุกต์ร่วมกบัจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือเพ่ิมความผูกพันของ

พนักงานต่อองค์กรธุรกจิ กรณีศึกษา ทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัด

อุดรธานี” คร้ังน้ี เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธวิีจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 

ผสมผสานกบัทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่น าไปสู่การวิเคราะห์และสรุปผล เพ่ือสร้าง

แนวปฏบัิติ (Practice) เกี่ยวกบั “การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee 

Engagement)” โดยมีวิธกีารด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้  

 

1. รูปแบบกำรศึกษำวิจยั 

 งานวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบของการวิจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 

ปฏิบติักำรวิจยัแบบสุนทรียสำธก 

(Appreciative Inquiry) 

ตามวงจร AI 4-D Model กบัพนักงานภายใน

องคก์ร และผู้รู้ที่เป็นพนักงานภายนอกองคก์ร 

พนกังำนมีควำมผูกพนักบัองคก์รเพิม่มำกข้ึน 

อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน (Turnover Rate) ลดลง 

และอตัราการขาดงานพนักงาน (Absenteeism) ลดลง  
พนักงานมผีลการปฏบิตังิานดขีึ้น มทีศันคตทิี่ดต่ีอองคก์ร 

และองคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายส าเรจ็  

พฒันำแนวปฏิบติั (Practice) ในกำรเพิม่ควำมผูกพนัของพนกังำนต่อองคก์ร (Employee Engagement) 

ที่เหมาะสมกบัองคก์ร โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการท าวิจัยแบบสนุทรียสาธก  

แนวควำมคิดควำมสุข 8 ประกำร (Happy 8) 

เป็นกรอบในการเกบ็ข้อมูลแต่ละวงจร 

AI 4-D Model 
 

ท าการสร้างบทสรปุในการวิจัย 

เพ่ือน าเสนอข้อค้นพบเกี่ยวกบั

แนวทางปฏบิตั ิ(Practice) ในการ

เพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อ

องคก์ร  



 

2. ขอบเขตของประชำกร 

 การวิจัยคร้ังน้ีผู้ศึกษาได้ท าการเกบ็ข้อมูลจากบุคลากรภายในองค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัด

นครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี และท าการเกบ็ข้อมูลจากบุคลากรภายนอกองค์กรที่มี

ลักษณะเป็น “ผู้รู้” (Maven) ในด้านต่างๆตามแนวความคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) โดยสามารถ

แยกประเภทที่มาของข้อมูลและกลุ่มประชากรที่ศึกษาได้ ดังต่อไปน้ี 

2.1 กลุ่มตวัอย่ำงพนกังำนภำยในองคก์รทวีทรพัยรี์สอรท์ จงัหวดันครรำชสีมำ และทวีทรพัย์

แมนชัน่ จงัหวดัอุดรธำนี 

- ผู้บริหารและผู้จัดการ จ านวน 4 ราย 

- พนักงานภายในองค์กรจ านวนรวม 30 ราย 

เน่ืองจากทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กร

ที่ก  าลังเผชิญความท้าทายตรงกบัที่มาและความส าคัญของปัญหา ผู้ศึกษาจึงต้องการท าในการท าวิจัยแบบ

สนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry Research) เพ่ือน าไปสู่แนวทางปฏบัิติ (Practice) ที่สามารถลด

อตัราการหมุนเวียนพนักงาน (Turnover Rate) ลดอตัราการขาดงานและเข้างานสายของพนักงาน 

(Absence Rate) และช่วยเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้ (Employee Engagement) 

2.2 กลุ่มตวัอย่ำงพนกังำนภำยนอกองคก์ร 

ผู้ศึกษาได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากภายนอกองค์กร ผ่านการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball 

Sampling) โดยใช้หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้รู้ (Maven) ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน ตาม

แนวคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) ของแผนงานสขุภาวะองค์กรภาคเอกชน ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการเสริมสร้างสขุภาพ (สสส.) เพ่ือถามหาข้อมูลในการน ามาวิเคราะห์ร่วมหาแนวปฏบัิติที่ช่วย

เพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยมีเกณฑค์ัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้  

- สขุภาพดี (Happy Body) ผู้ที่มีสขุภาพร่างกายและจิตใจที่ดี เป็นผู้ที่ออกก าลังกายอยู่เสมอ 

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีนิสัยรักสขุภาพ ไม่สบูบุหร่ีและด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 2 ราย 

- น า้ใจงาม (Happy Heart) ผู้ที่มีน า้ใจ มีจิตใจที่เมตตากรุณา มีความเอื้ออาทร และชอบ

ช่วยเหลือคนรอบข้างอยู่เสมอ ชอบท าบุญท าทาน จ านวน 2 ราย 

- สงัคมดี (Happy Society) ผู้ที่ชอบช่วยเหลือสงัคม มีจิตอาสา ชอบเข้าร่วมกจิกรรมช่วยเหลือ

สงัคม มีความสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว จ านวน 2 ราย 

- ผ่อนคลาย (Happy Relax) ผู้ที่มีชีวิตที่ผ่อนคลาย รู้จักการผ่อนคลายสิ่งต่างๆในการด าเนินชีวิต 

ไม่ค่อยมีความเครียด มองโลกในแง่ดี ชอบท ากจิกรรมที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน จ านวน 2 ราย  

- หาความรู้ (Happy Brain) ผู้ใฝ่รู้ ชอบศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองจากแหล่งต่างๆตลอดเวลา 

เพ่ือพัฒนาเป็นมืออาชีพ ชอบพัฒนาทกัษะและเพ่ิมพูนความรู้ให้ตนเองเสมอ จ านวน 2 ราย 

- ทางสงบ (Happy Soul) ผู้ที่มีจิตวิญญาณดี มีความศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า และมี
ศีลธรรมในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการกระท าสิ่งต่างๆ จ านวน 2 ราย 



- ปลอดหน้ี (Happy Money) คือ ผู้ที่มีความสามารถในการบริหารเงิน มีเงินและรู้จักเกบ็รู้จักใช้ 

ไม่ติดหน้ีทั้งหน้ีในระบบและนอกระบบ มีชีวิตที่เหมาะสม ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ติดอยู่ในระบบวัตถุนิยม จ านวน 2 

ราย 

- ครอบครัวดี (Happy Family) ผู้ที่มีครอบครัวอบอุ่นและมั่นคง มีความรักความผูกพันใน

ครอบครัวมาก ประสบความส าเรจ็ในด้านชีวิตครอบครัว ลูกมีการศึกษาที่ดีและการประพฤติตัวดี จ านวน 

2 ราย 

 

3. ระเบยีบวิธีวิจยั 

 ระเบียบวิธวิีจัยส าหรับงานวิจัยเร่ือง “การน าสนุทรียสาธกประยุกต์ร่วมกบัจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือ

เพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรธุรกจิ กรณีศึกษา ทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวี

ทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี” ในคร้ังน้ี ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี้  

3.1 สุนทรียสำธก (Appreciative Inquiry) 

ผู้ศึกษาใช้กระบวนการของสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) เพ่ือเกบ็ข้อมูลผ่านการถามหรือ

สมัภาษณ์ เพ่ือค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่สดุในตัวบุคคล โดยการต้ังค าถามเชิงบวกในประเดน็ที่เกี่ยวกบั

ความสขุ ความสขุในการท างาน ความรู้สกึรักและผูกพันกับองค์กรของพนักงาน ผู้ศึกษายังใช้สนุทรียสาธก

ในการสงัเกตสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว เพ่ือหาจุดเปล่ียนของเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ซ่ึงสามารถส่งผลให้เกดิการ

เปล่ียนแปลงในระบบที่มีศักยภาพมากขึ้น และผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการ AI 4-D Model เป็นเคร่ืองมือ

หลักในการด าเนินการวิจัย 

วงจร AI 4-D Model เป็นหน่ึงในกระบวนการเกบ็ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สงัเคราะห์ข้อมูล และ

น าความรู้ที่ได้ไปขยายผล โดยการลงมือปฏบัิติจริง เพ่ือพัฒนาระบบให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน จากน้ันท าการ

สะท้อนผล (Reflection) เพ่ือประเมินผล และน าไปสู่กระบวนการในรอบวงจรถัดไป องค์ประกอบที่ส าคัญ

ของวงจร AI ประกอบด้วยหลักการ 4-D ได้แก่ 

ขั้นตอนที ่1 Discovery การค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่สุด หรือสิ่งที่ท  าไปแล้วได้ผลดีที่สดุ ค้นหาสิ่ง

ที่น่าสนใจ หรือการระบุกระบวนการภายในองค์กรที่ดีท างานที่สดุ (Work best) เพ่ือน าไปสู่การค้นพบสิ่งดี

ที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวบุคคลหรือองค์กร 

ขั้นตอนที ่2 Dream การน าประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลต่อ เพ่ือสานต่อความฝัน ออกแบบ หรือ

ตั้งเป็นเป้าหมายของแผนการปฏบัิติ วิสัยทศัน์ขององค์กร ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็น หรือเป็นสิ่งที่จะช่วย

ให้การท างานดีขึ้น (Work better) ในอนาคต 

ขั้นตอนที ่3 Design การวางแผน เรียงล าดับ และอธบิายรายละเอยีด ในสิ่งที่จะลงมือปฏบัิติ จึง

จะท าให้วิสยัทศัน์น้ันเป็นจริง ทั้งเป้าหมายในระยะสั้น และระยะยาว 

ขั้นตอนที ่4 Destiny การลงมือท าตามแผนที่ได้วางเอาไว้ โดยกระท าด้วยตัวเอง หรือมอบอ านาจ

ให้ผู้อื่นท าแทนกไ็ด้ โดยใช้กระบวนการเชิงบวก มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

อยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนการปฏบัิติหรือวิสยัทศัน์ที่ได้วางเอาไว้ 



3.2 กิจกรรมแทรก (Organization Development Intervention) 

 ผู้ศึกษาได้ใช้กจิกรรมแทรก 2 ประเภท ในการร่วมสร้างโจทย์และตั้งค าถามเชิงบวก ส าหรับการ

ด าเนินการเกบ็ข้อมูล (Discovery) ตามวงจร AI 4-D Model คือ จิตวิทยาเชิงบวก (Positive 

Psychology) และการประชุมเพ่ือค้นหาประสบการณ์เชิงบวกแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry 

Summit) ซ่ึงมีรายละเอยีด ดังต่อไปนี้  

3.2.1 จิตวิทยำเชิงบวก (Positive Psychology) 

ใช้กระบวนการของจิตวิทยาเชิงบวกในการต้ังค าถาม เพ่ือเกบ็ข้อมูลที่มีนัยส าคัญและน าไปสู่การ

สร้างความสขุในชีวิต และความสขุในการท างานของแต่ละบุคคล นอกจากน้ียังใช้จิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือ

เผยแพร่แนวความคิดที่มีประโยชน์ต่อบุคคลอื่น ในการสร้างทศันคติที่ดีในการด ารงชีวิต เพ่ือสร้าง

ความหวังในการด ารงชีวิต ค้นหาศักยภาพและจุดแขง็ภายในตนเอง และท าการฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้ด าเนิน

ชีวิตอย่างสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  

นอกจากน้ีมีส่วนหน่ึงของทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก ได้กล่าวถึงแนวคิดองค์กรแห่งความสขุ (Happy 

Workplace) ไว้ ผู้ศึกษาจึงได้น าแนวความคิด Happy 8 หรือ ความสขุทั้ง 8 ประการ ที่พัฒนาข้ึนมาโดย

แผนงานสขุภาวะองค์กรภาคเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสขุภาพ (สสส.) เป็นกรอบ

ความคิดเพ่ือใช้ในการตั้งค าถามและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเกบ็ข้อมูล 

3.2.2 กำรประชุมเพือ่คน้หำประสบกำรณเ์ชิงบวกแบบสุนทรียสำธก (Appreciative Inquiry 

Summit) 

 ผู้ศึกษาใช้การประชุมเพ่ือค้นหาประสบการณ์เชิงบวกแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry 

Summit) เป็นเคร่ืองมือในการถามแบบสนุทรียสาธกเพ่ือเกบ็ข้อมูล โดยที่จะใช้การต้ังประเดน็ในเชิงบวก

ตามหลักจิตยาเชิงบวกและแนวคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) ถามเพ่ือค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ของผู้เรียนรู้ ปัจจัยในการสร้างความสขุในชีวิตและการท างาน จุดพลิกผันที่ดีในชีวิต ความมุ่งหวังในชีวิต 

และจุดแขง็หรือศักยภาพภายในตัวบุคคล 

4. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจยั 

  การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี มีขั้นตอนการด าเนินงานตามกรอบความคิด AI 4-D Model ตามการวิจัย

แบบสนุทรียสาธก ผ่านการเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสงัเคราะห์ข้อมูล การสะท้อนผล และการ

สรุปผลที่คาดว่าจะได้รับ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

4.1 กำรเก็บขอ้มูล (Discovery) 

เพ่ือค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่สดุเกี่ยวกบัความหมายของความสขุและความสขุในการท างาน 

วิธกีารเกบ็ข้อมูลแบบสนุทรียสาธก ดังต่อไปนี้  

4.1.1 กำรถำมและกำรสมัภำษณ ์(Appreciative Inquiry) ใช้หลักการถามและสัมภาษณ์แบบ

สนุทรียสาธก โดยใช้ค าถามหรือบทสนทนาในเชิงบวก เพ่ือค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่สดุที่ก่อให้เกดิจุด

เปล่ียนในแง่ดีคร้ังย่ิงใหญ่ในชีวิตผู้ให้ข้อมูล โดยเฉพาะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัความสขุและความสขุ

ในการท างาน ในการตั้งหัวข้อเพ่ือเกบ็ข้อมูลในแต่ละคร้ัง จะใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 

และแนวคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) ของแผนงานสขุภาวะองค์กรภาคเอกชน ส านักงานกองทุน



สนับสนุนการเสริมสร้างสขุภาพ (สสส.) เป็นกรอบความคิดตั้งต้นในการออกแบบหัวข้อการสอนแนะ 

ออกแบบกจิกรรม และในการต้ังค าถามเพ่ือเกบ็ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และขยายผล เพ่ือลงมือ

ปฏบัิติจริงตามวงจร AI 4-D Model 

4.1.2 กำรสงัเกต ผ่านการเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภมูิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวข้องกบัจิตวิทยา

เชิงบวก สนุทรียสาธก และความสขุในการท างาน การใช้เคร่ืองมือดังกล่าวเพ่ือช่วยในการสงัเกตและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มตัวอย่าง และยังใช้การสงัเกตพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล ในเชิง

แนวคิด ทศันคติ มุมมองเกี่ยวกบัความสขุ เพ่ือน ามาเสริมในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง

และมีคุณภาพ นอกจากน้ียังใช้การสงัเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว รวมถึงบุคคลรอบข้างด้วยสุนทรียสาธกและ

จิตวิทยาเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นเอกสารบทความที่เกี่ยวข้อง สื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ 

เวบ็ไซต์และหนังสอืที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่ือมโยง และเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยน้ี 

4.1.3 แบบสอบถำมวดัผล ผู้ศึกษาได้ใช้แบบส ารวจ Gallup Q12 และแบบทดสอบดัชนีช้ีวัด

สขุภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากพนักงานภายในองค์กร เพ่ือน ามาใช้วัดผล

ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และวัดผลระดับสขุภาพจิตของพนักงาน ตลอดช่วงเวลาที่

ท  าการศึกษา 

4.2 กำรวิเครำะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ตามการวิจัยแบบสนุทรียสาธก ผู้ศึกษาจะ

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดระยะเวลาการเกบ็รวบรวมข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การสร้างผลสะท้อน (Reflection) 

ตามวงจร AI 4-D Model เพ่ือน าผลที่ได้มาขยายและทดลองปฏบัิติตามแนวทางปฏบัิติที่ได้ในแต่ละคร้ัง 

และน าไปสู่ออกแบบการเกบ็ข้อมูลตามวงจร AI 4-D Model ในรอบ (Cycle) ถัดไป ให้ได้ข้อมูลที่

สอดคล้องตรงตามที่ผู้เกบ็ข้อมูลต้องการได้อย่างต่อเน่ือง จนสามารถน าไปสู่การสรุปหาแนวปฏบัิติเพ่ือ

เพ่ิม “ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรธุรกจิ” 

ข้อมูลที่ได้จากการสอนแนะ การถาม และการสมัภาษณ์ เพ่ือหาประสบการณ์ที่ดีที่สดุ หรือการ

สงัเกตที่ได้ (Discovery) ได้ถูกน ามาท าการวิเคราะห์ เพ่ือค้นหาปัจจัยที่มีส่วนท าให้เกดิ “ความสขุในการ

ท างาน” ภายในองค์กรโดยการวิเคราะห์จุดแขง็เชิงบวก (Positive Core) โดยน าแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก 

(Positive Psychology) และแนวความคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) ในการสร้างกรอบแนวคิด

ส าหรับการวิเคราะห์ในแต่ละรอบ (Cycle) เพ่ือการค้นหาประสบการณ์การเรียนรู้ที่สดุยอดที่สดุในแต่ละ

ด้าน ผ่านการสอนแนะและการสมัภาษณ์โดยใช้สนุทรียสาธกผสมผสานกบัจิตวิทยาเชิงบวก จากกลุ่ม

ตัวอย่างระบุไว้ในส่วนขอบเขตของประชากร จากน้ันจะวิเคราะห์ค้นหาปัจจัยหลักเชิงบวก (Positive Core) 

ที่ประกอบด้วย ปัจจัยร่วมที่ตรงกนั (Convergence) และปัจจัยร่วมที่ต่างกนั (Divergence) เพ่ือพัฒนา

เป็นแนวคิดและแนวปฏบัิติ (Practice) เพ่ือตอบสนองความท้าทาย และยกระดับความผูกพันของ

พนักงานต่อองค์กร 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนระดับความความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรจากแบบส ารวจ Gallup 

Q12 ได้แบ่งระดับความเหน็ด้วย 5 ระดับ คือ เหน็ด้วยอย่างย่ิง เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย และไม่เหน็

ด้วยอย่างย่ิง โดยจะให้คะแนน 1-5 ตามระดับความเหน็ด้วยเรียงจากน้อยไปมาก โดยองค์กรที่มีคะแนน 



Q12 สงู จะเป็นองค์กรที่มีอัตราการหมุนเวียนพนักงานต ่า มีอตัราการเติบโตของยอดขายสูง มีผลิตภาพ

สงู มีความภักดีของลูกค้าต่อองค์กรสูง และมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีประสทิธิภาพสงู การ

วิเคราะห์ผลคะแนนที่ได้สามารถน ามาจ าแนกประเภทของพนักงานตามระดับความผูกพันต่อองค์กรได้ 3 

ระดับ ดังต่อไปนี้  

 1) พนักงานที่ผูกพันกบัองค์กร (Engaged) อยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 45-60 คะแนน หมายถึง 

พนักงานที่ท  างานด้วยความรู้สกึกระตือรือร้น เสมือนว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร พนักงานกลุ่มน้ีมี

แรงขับเคล่ือนที่ส าคัญขององค์กร จะมีนวัตกรรมและพัฒนาการใหม่ๆเสมอ 

 2) พนักงานที่ไม่ผูกพันกบัองค์กร (Not-engaged) อยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 29-44 คะแนน 

หมายถึง พนักงานที่ต้องท างานเพราะความจ าเป็น จะมีการท างานแบบให้ผ่านพ้นไปวันต่อวัน ใช้เวลา

ท างานแต่ไม่ได้ลงมือท าด้วยพลังงานหรือความกระตือรือร้น  

 3) พนักงานที่ไม่ผูกพันกบัองค์กรอย่างมาก (Actively Disengaged) อยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 

12-28 คะแนน หมายถึง พนักงานที่ไม่รู้สกึมีความสขุในการท างาน และยังแสดงออกถึงความรู้สกึไม่มี

ความสขุน้ันขณะท างาน อกีทั้งยังพาลความรู้สกึไปยังเพ่ือนร่วมงานที่ท  างานส าเรจ็อกีด้วย 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนระดับสขุภาพจิตของพนักงานจากแบบทดสอบดัชนีช้ีวัดสขุภาพจิต

คนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ ได้แบ่งระดับความรู้สกึไว้ 4 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก เลก็น้อย และไม่เลย โดยจะ

ให้คะแนน 1-4 ตามระดับความรู้สกึเรียงจากน้อยไปมาก โดยพนักงานที่ได้คะแนนสงูจะจัดอยู่ในกลุ่มคน

ที่มีสขุภาพจิตดี และระดับคะแนนต ่าจัดอยู่ในกลุ่มคนที่มีสขุภาพจิตไม่ดี ซ่ึงการจ าแนกระดับสขุภาพจิต

ของพนักงานภายในองค์กรสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปน้ี 

 1) พนักงานที่มีสขุภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (Good) อยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 45-60 คะแนน 

หมายถึง พนักงานที่มีความสขุในการใช้ชีวิต มองโลกในแง่ดี มีความหวัง 

 2) พนักงานที่มีสขุภาพจิตเท่ากบัคนทั่วไป (Fair) อยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 29-44 คะแนน 

หมายถึง พนักงานที่มีความพึงพอใจในการด ารงชีวิตและมีความสามารถในการเผชิญปัญหาระดับปาน

กลาง  

 3) พนักงานที่มีสขุภาพจิตต ่ากว่าคนทั่วไป (Bad) อยู่ในช่วงคะแนนระหว่าง 12-28 คะแนน 

หมายถึง พนักงานที่ไม่รู้สกึมีความสขุในการใช้ชีวิต มีปัญหาด้านความสัมพันธก์บัผู้อื่น รู้สกึหดหู่ใจ และ

ท้อแท้สิ้นหวังกบัชีวิต 

4.3 กำรสงัเครำะหข์อ้มูล 

 การสงัเคราะห์ข้อมูล เป็นข้ันตอนการน าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ในข้างต้นไปขยายผลต่อ ผ่าน

กระบวนการ AI 4-D Model เพ่ือทดลองว่าข้อมูลดังกล่าวน้ัน เมื่อน าไปปฏบัิติใช้แล้วสามารถก่อให้เกดิ

ผลลัพธท์ี่มีศักยภาพมากน้อยเพียงใด ช่วยให้พนักงานมีความผูกพันกบัองค์กรมากขึ้นในระดับใด ซ่ึงใน

การสงัเคราะห์ข้อมูลจะกระท าตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  

4.3.1 Dream การน าสิ่งที่ค้นพบจาก Discovery ในแต่ละรอบ (Cycle) ไปขยายผลต่อ เพ่ือ

สานต่อความฝัน และก าหนดแนวทางขององค์กรว่าควรจะไปในทศิทางใด โดยค านึงถึงความสอดคล้อง

กบัวิสยัทศัน์และเป้าหมายขององค์กรด้วย ซ่ึงส่วนนี้ ผู้ศึกษาจะใช้ผลการวิเคราะห์จาก Discovery ร่วมกบั



การสงัเกต และการศึกษาข้อมูลทุติยภมิูที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนน าแนวปฏบัิติ (Practice) ที่ได้ วางแผน

เพ่ือทดลองใช้ในองค์กรจริง 

4.3.2 Design การออกแบบแนวทางปฏบัิติ (Practice) ที่จะน าไปทดลองใช้ในองค์กรจริง เป็น

การออกแบบขั้นตอนว่าจะต้องท าอะไรอย่างไรบ้าง จึงจะท าให้ความฝันหรือวิสัยทศัน์ข้างต้นนั้นเป็นจริง 

ผ่านแนวทางปฏบัิติ (Practice) ที่ได้จากการวิเคราะห์หลังการเกบ็ข้อมูล (Discovery) ในแต่ละรอบ 

4.3.3 Destiny การขยายผล ซ่ึงกระท าโดย 2 วิธี ดังต่อไปนี้  

1) น าแผนแนวทางปฏบัิติ (Practice) ที่วางเอาไว้ไปลงมือท าจริง ๆ ซ่ึงเป็นการน าเอาการขยาย

ผลทางความคิดไปสู่การปฏบัิติจริง ทั้งน้ีอาจลงมือท าด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่มีความช านาญกว่าท า 

ผ่านเป็นนโยบายย่อยในองค์กร เพ่ือให้เกดิประสิทธภิาพที่ดีที่สดุในการปฏบัิติงาน และก่อให้เกิดความรู้

ใหม่ๆ ขึ้นอกีด้วย ในส่วนน้ี ผู้ศึกษาได้น านโยบายที่ออกแบบไว้หลังการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละคร้ังไปเสนอ

ต่อผู้บริหารของทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี เพ่ือทดลอง

ใช้จริง และได้ท าการวัดผลตามช่วงเวลาอย่างเหมาะสมด้วย 

2) การจัดกจิกรรมการสอนแนะ (Coaching) โดยใช้หลักการสนุทรียสาธกผสมผสานกบัจิตวิทยา

เชิงบวก เพ่ือสอนพนักงานถึงวิธกีารท างานตามแนวปฏบัิติที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยช้ีให้เหน็ถึงสิ่งที่ต้อง

ท า วิธกีารปฏบัิติงาน ข้อแนะน าต่างๆ การติดตามผล เพ่ือน าไปสร้างเสริมให้พนักงานมีความสขุในการ

ท างานเพ่ิมข้ึน  

4.4 กำรสะทอ้นผล (Reflection) 

ในวงจร AI 4-D Model ในแต่ละรอบ ผู้ศึกษาจะท าสรุปการสะท้อนผล (Reflection) เพ่ือน าไปสู่

การเร่ิมวงจรในคร้ังถัดไป จนกว่าผู้ศึกษาจะได้ข้อมูลที่เหมาะสมอนัสามารถน าไปสู่การสร้างบทสรุปในการ

วิจัยคร้ังน้ี โดยการสะท้อนผลในแต่ละรอบ (Cycle) ผู้ศึกษาจะท าการทบทวน ตรวจสอบ และท าการ

วิเคราะห์การสะท้อนผล ตามปรากฏการณ์จริง จากน้ันผู้ศึกษาจะน ากรอบแนวคิดมาเปรียบเทยีบกบัข้อมูล

ที่ได้ถึงความสอดคล้องกบัแนวคิด หรือได้แนวคิดที่แตกต่างจากแนวคิดที่มีอยู่ จนสามารถสรุปเป็นข้อ

ค้นพบใหม่ในการวิจัยคร้ังน้ี จากน้ันจะน าข้อสรุปเขียนเป็นรายงาน 

4.5 ผลทีค่ำดว่ำจะไดร้บั 

การสร้างข้อสรุปจากการท าวิจัยแบบสนุทรียสาธก เร่ือง “การน าสนุทรียสาธกประยุกต์ร่วมกบั

จิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรธุรกจิ กรณีศึกษา ทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัด

นครราชสมีา และทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี” ในคร้ังน้ี มีผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 

1. พนักงานภายในองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมมากขึ้น โดยวัดผลจาก 

  1.1 อตัราการหมุนเวียนของพนักงาน (Turnover) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการสมัครเข้า

และการลาออกของพนักงาน โดยความผูกพันต่อองค์กรจะมีความสมัพันธเ์ชิงผกผันกับความต้องการ

ลาออกของบุคลากรในองค์กร ผู้ศึกษาใช้การค านวณแนวโน้มของอัตราหมุนเวียนพนักงานจากอตัราการ

ลาออกจากงาน (Measuring turnover) โดยวิธีดังต่อไปน้ี  

อตัราการออกจากงาน = จ านวนพนักงานที่ออก x100 / จ านวนพนักงานทั้งหมดโดยเฉล่ียในช่วงเวลานั้น 



  1.2 อตัราการขาดงานของพนักงาน (Absenteeism) ความผูกพันต่อองค์กรเป็นแรง

กดดันอย่างหน่ึง ซ่ึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกบัการขาดงาน โดยพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมี

แรงจูงใจในการมาท างานมากกว่าพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรต ่า ผู้ศึกษาใช้วิธีการค านวณอตัราการ

ขาดงาน (Absenteeism Rate) ดังต่อไปนี้  

อตัราการขาดงาน = จ านวนช่ัวโมงที่ขาดงานต่อระยะเวลา x 100 / จ านวนช่ัวโมงท างานในระยะเวลาน้ัน 

1.3 ผลการปฏบัิติงานของพนักงาน โดยพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีความ

เตม็ใจและมีความพยายามท างานเพ่ือองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรเป็นปัจจัยหน่ึงที่สามารถสะท้อนให้

เหน็ถึงผลการปฏบัิติงานขององค์กร กล่าวคือ หากองค์กรมีพนักงานที่มีระดับความผูกพันอยู่ในระดับสงู 

ย่อมมีแนวโน้มของผลการปฏบัิติงานที่สงูตาม 

1.4 การบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร จะมีความ

ต่อเน่ืองในการเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆขององค์กร และมีความพยายามในการท างานเพ่ือต้องการท าให้

องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้ ท าให้พนักงานจะทุม่เทแรงกาย แรงใจให้กบังาน และกจิกรรม

ต่างๆ ขององค์กรส่งผลให้องค์กรสามารถที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ 

1.5 ทศันคติและพฤติกรรมของพนักงาน โดยพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรจะมี

ทศันคติที่ดีต่อองค์กร ต่อผู้จัดการ ต่องาน และต่อเพ่ือนพนักงาน เม่ือมีทศันคติที่ดีกจ็ะมีการแสดงออก 

หรือพฤติกรรมที่ดีด้วย 

1.6 ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ซ่ึงผู้ศึกษาท าการวัดผลจากแบบส ารวจ 

Gallup Q12 

1.7 ระดับสขุภาพจิตของพนักงาน ซ่ึงผู้ศึกษาท าการวัดผลจากแบบทดสอบดัชนีช้ีวัด

สขุภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ 

2. ข้อสรุปเบ้ืองต้นที่การวิจัยคร้ังน้ีคาดว่าจะได้รับ คือ แนวทางปฏบัิติใหม่ภายในองค์กร 

(Practice) ที่มีประสทิธิภาพในการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้เพ่ิมมากข้ึนได้ 

 

 

 

บทท่ี 4  

ผลกำรวิจยัและวิเครำะหผ์ลกำรวิจยั 

 



จากการศึกษา การน าสนุทรียสาธกประยุกต์ร่วมกบัจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือเพ่ิมความผูกพันของ

พนักงานต่อองค์กรธุรกจิ ได้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือท าการวิจัยเชิงทดลองประยุกต์ใช้แนวคิดสนุทรียสาธก

ผสมผสานกบัจิตวิทยาเชิงบวกในการพัฒนาแนวทางเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ซ่ึงหมายถึง

การค้นหาแนวทางเพ่ิมระดับความเตม็ใจที่บุคคลยินดีจะทุม่เทก าลังกายและความจงรักภักดีให้แก่องค์กร

ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ 

จากการศึกษาเกี่ยวกบัการเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่ผ่านมา ผู้ศึกษาส่วนใหญ่ได้

ใช้ทฤษฎีด้านจิตวิทยาเป็นเคร่ืองมือร่วมศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันที่แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ซ่ึง

เพ่ิงจะได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในภายหลังน้ัน มีความน่าสนใจและเหมาะที่จะน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา

ส าหรับพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคน้ีย่ิงขึ้น ผู้ศึกษาจึงได้น าเอาแนวคิดน้ีมาเป็นเคร่ืองมือหลักในการวาง

แนวทางการศึกษา อกีทั้งแนวคิดสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ซ่ึงถือเป็นองค์ความรู้ที่มีรากฐาน

เช่ือมโยงกบัจิตวิทยาเชิงบวก กเ็ป็นอกีเคร่ืองมือที่มีประสิทธภิาพในการค้นหาค าตอบที่ดีและถูกต้อง จาก

ประสบการณ์ บริบท และสภาพแวดล้อมของการศึกษาน้ันๆ เพ่ือช่วยในการค้นหาลักษณะการท างานที่ดี 

ปัจจัยที่ทรงอทิธิพล ที่มีอยู่แล้วในพนักงานขององค์กร ผู้ศึกษาจึงได้ใช้เคร่ืองมือทั้ง 2 น้ีด าเนินการศึกษา

เพ่ือเกบ็ข้อมูล จากน้ันจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นแนวทางในการเพ่ิมความผูกพัน

ของพนักงานภายในองค์กร เพ่ือทดลองปฏบัิติตามและวัดผลจากการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้แบ่งการวิเคราะห์ผลออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

 ผลกำรวิเครำะหข์อ้มูลจำกวงจรสุนทรียสำธก ซ่ึงท าการวิเคราะห์ผลการศึกษาทั้งหมดที่ได้จาก

การท าวิจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ต้องการท าการ

วิจัยเชิงทดลองเพ่ือประยุกต์ใช้แนวคิดสนุทรียสาธกผสมผสานกบัจิตวิทยาเชิงบวก ในการเพ่ิมความผูกพัน

ของพนักงานต่อองค์กร โดยท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างพนักงานภายในและภายนอกองค์กร ผ่านเคร่ืองมือ 

4d-Model อนัประกอบด้วย Discovery Dream Design และ Destiny จากน้ันท าการสะท้อนผล 

(Reflection) เพ่ือวัดการเปล่ียนแปลงระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรตลอดการศึกษา 

 ผลกำรวิเครำะหร์ะดบัควำมผูกพนัของพนกังำนต่อองคก์ร ซ่ึงท าการวิเคราะห์ผลระดับความ

ผูกพันของพนักงานต่อองค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี 

หลังจากการทดลองใช้แนวปฏบัิติและโครงการที่ได้จากวงจรสนุทรียสาธก โดยการตรวจสอบข้อมูลและ

วิเคราะห์ผลการวิจัยจากการประเมินสถานการณ์จริง ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาแนวทางในการ

เพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

 ตลอดการท าวิจัยแบบสนุทรียสาธกคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดความสขุ 8 ประการ (Happy8) 

ของแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เป็น

หลักในการศึกษา รายละเอียดการวิเคราะห์ผลการศึกษาทั้ง 2 ส่วน ดังต่อไปนี้  

1. กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินกำรวิจยัแบบสุนทรียสำธก (Appreciative Inquiry) ตำมกรอบ

แนวคิดควำมสุข 8 ประกำร (Happy8) ของแผนงำนสุขภำวะองคก์รภำคเอกชน ส ำนกังำนกองทุน

สนบัสนุนกำรเสริมสรำ้งสุขภำพ 



 การด าเนินการวิจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) คร้ังน้ี ได้ด าเนินการทั้งหมด 8 

รอบวงจรตามแนวคิดความสุขทั้ง 8 ประการ โดยในแต่ละรอบวงจรประกอบด้วย กระบวนการเกบ็ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และน าความรู้ที่ได้ไปขยายผล โดยการลงมือปฏบัิติจริง เพ่ือพัฒนาระบบ

ให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น จากน้ันท าการสะท้อนผล (Reflection) เพ่ือประเมินผล และน าไปสู่กระบวนการใน

รอบวงจรถัดไป การศึกษาคร้ังน้ีจะใช้แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) มาใช้ร่วมในการตั้ง

ค าถามเกบ็ข้อมูลกบักลุ่มตัวอย่างทั้งภายในและภายนอกองค์กร และใช้ทฤษฎีเชิงบวกมาใช้ร่วมในการ

วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสงัเคราะห์เคร่ืองมือในการน าไปขยายผลตลอดการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยช้ินนี้  น่ันคือ การทดลองประยุกต์ใช้แนวคิดสนุทรียสาธกผสมผสานกบั

จิตวิทยาเชิงบวก ในการเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) 

  1.1 รอบวงจรที ่1 วิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินกำรวิจัยแบบสุนทรียสำธกในส่วนปลอดหนี้  

(Happy Money) 

จากการด าเนินการวิจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) เพ่ือค้นหาประสบการณ์ด้าน

บวกในการน าวิเคราะห์หาทางแก้ไขปัญหาการติดหน้ีสนินอกระบบของพนักงานภายในองค์กร การศึกษา

ไดแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การค้นหาสิ่งดีๆ ที่คาดว่าสามารถส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ

ด้านการเงินภายในครอบครัวพนักงานได้ (Discovery) จากน้ันท าการวาดฝนัร่วมกบัพนักงาน เพ่ือ

จินตนาการถึงรูปแบบการใช้จ่ายเงินที่พอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้เกดิวิถีการด ารงชีวิตที่ไม่ล าบากและไม่

ฟุ้งเฟ้อจนเกนิไป (Dream) และวางแผนร่วมกนัระหว่างพนักงานและองค์กร ในการออกแบบคิดค้น

วิธกีารใช้ชีวิตอย่างพอเพียง (Design) สดุท้ายคือ การลงมือด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายที่ได้คิดร่วมกนั

ไว้ รวมถึงการด าเนินโครงการที่พัฒนาข้ึนภายในองค์กร (Destiny) โดยผลการวิจัยเชิงทดลองในรอบวงจร

ที่ 1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1.1.1 Discovery 

วิธกีารค้นหาประสบการณ์เชิงบวกเกี่ยวกบัการบริหารจัดการด้านการเงิน ได้กระท าผ่านการจัด

กจิกรรมแทรกภายในองค์กรในรูปแบบการสอนแนะโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology 

Coaching) ภายในองค์กรทั้ง 2 สาขา โดยเร่ิมต้นผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาและค้นคว้าเอกสารข้อมูลทาง

วิชาการและงานวิจัย รวมถึงข่าวสาร บทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัปัญหาการเป็นหน้ีนอกระบบ วิธกีารปลด

หน้ี เพ่ือน าไปใช้ในการตั้งค าถามเชิงบวกต่อพนักงาน เพ่ือค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่ผ่านมาของตนเองและ

ผู้อื่นในการจัดการปัญหาด้านการเงิน เพ่ือรวบรวมแนวคิดที่สามารถน าไปใช้ได้จริง ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ

เกบ็ข้อมูลประสบการณ์เชิงบวกผ่านการสอนแนะโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวกในกจิกรรมสภากาแฟ (World 

Cafe) และผ่านการพูดคุยสัมภาษณ์และสงัเกตพนักงานขององค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 

และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานีรวม 34 ทา่น ซ่ึงผลจากการศึกษาได้วิเคราะห์ถึงประเดน็ที่พนักงาน

กล่าวถึงเกี่ยวกบัส่วนปลอดหน้ี (Happy Money) ดังต่อไปนี้  

ประเดน็ ประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้ 



การกู้ยืมหน้ีนอกระบบ พนักงานแทบทั้งหมดในองค์กร มีการกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบ ที่

คิดดอกเบ้ียสงูมากๆ พนักงานแทบไม่มีเงินเกบ็ และส่วนใหญ่มีหน้ีสนิ

ค้างคาเป็นจ านวนมาก พนักงานมีความจ าเป็นที่ต้องกู้หน้ีนอกระบบ

เน่ืองจากไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนภายในระบบมาหมุนเวียนได้ การ

แก้ปัญหาหน้ีนอกระบบ จะช่วยให้สภาพความเป็นอยู่และสภาพจิตใจ

ของพนักงานดีขึ้นได้อย่างมาก 

การมีแหล่งรายได้ทาง

เดียว 

การที่พนักงานส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเงิน เน่ืองจากสภาพครอบครัว

ของพนักงานที่ไม่สมบูรณ์ ท าให้พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้หารายได้หลัก

เพียงทางเดียวเพ่ือเล้ียงดูสมาชิกภายในครอบครัวตั้งแต่ 3 – 5 คน การ

กระตุ้นให้สมาชิกที่เหลือภายในครอบครัวหางานท าจึงเป็นสิ่งเร่งด่วนที่

พนักงานต้องสื่อสาร เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ 

การหมุนเงินน ามาใช้จ่าย

ภายในครอบครัว 
การหมุนเงิน เป็นสิ่งที่พนักงานจ านวนมากต้องท าเป็นประจ าทุกเดือน 

พนักงานจึงแทบไม่มีเงินออมเลย พนักงานส่วนใหญ่หมุนเงินเพ่ือ

น ามาใช้จ่ายในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะค่าข้าวสาร ค่าน า้ค่าไฟ แหล่ง

เงินทุนที่พนักงานน ามาหมุน คือ เงินเดือน เงินเบิก และเงินกู้ ดังน้ัน 

การจัดสรรระบบการจ่ายเงินเดือนใหม่ จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องน ามา

พิจารณาช่วยเหลือ 

การมีค่านิยมวัตถุนิยม พนักงานจ านวนหน่ึงมีค่านิยมที่ผิด เน่ืองจากหลงอยู่ในระบบวัตถุนิยม 

ไม่ว่าจะเป็นการเสยีเงินไปกับโทรศัพทม์ือถือ บัตรเติมเงิน ดาวน์รถ

มอเตอร์ไซต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ไม่จ าเป็น เช่น เคร่ืองเสยีง เคร่ือง

เล่น DVD โดยการซ้ือสนิค้าเหล่าน้ี พนักงานจะซ้ือในระบบเงินดาวน์ที่

ถูกมาก แต่ต้องรับภาระดอกเบ้ียและค่างวดที่เกนิกว่าจะรับผิดชอบได้ 

ท าให้ส่วนใหญ่กจ็ะโดนยึดเป็นประจ า แล้วพอมีเงิน กจ็ะน าไปดาวน์ใน

ราคาถูกอกี เป็นวัฏจักรที่ไม่สิ้นสดุ และอกีประเดน็ คือ การค า้ประกนั ที่

พนักงานมักจะมีปัญหาเนื่องจากต้องรับภาระจากการเซน็ค า้ประกนัต่อ

จากผู้อื่น ในส่วนน้ีการให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือปรับค่านิยมที่ผิดของ

พนักงาน จะช่วยให้พนักงานจัดการกบัการจับจ่ายซ้ือของต่างๆได้ 

ตาราง XX แสดงความถี่ความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ และประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้

แก้ปัญหาได้ จากการท า AI 4D-Model ในส่วนปลอดหน้ี 

สรุปประเดน็จากการตั้งค าถามเพ่ือค้นหาประสบการณ์เชิงบวกหรือสิ่งดีๆภายใต้ส่วนปลอดหน้ีมี

สาระส าคัญที่น่าสนใจ คือ “เงิน” ยังถือเป็นประเดน็หลักกว่าทุกประเดน็ที่พนักงานให้ความส าคัญ 

ถงึแม้ว่าในส่วนปลอดหน้ีน้ัน สิ่งที่ได้จากการถามค าถามในเชิงบวกจะยังได้ค าตอบในเชิงปัญหาอยู่ แต่สิ่ง

เหล่านี้กส็ามารถน าไปสะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน ซ่ึงองค์กรต้องเร่งช่วยเหลือได้ 

เน่ืองจากพบว่าปัญหาด้านการเงินน้ัน เป็นประเดน็ที่มีอทิธพิลสูงสดุส าหรับกลุ่มพนักงานระดับกลางถึงล่าง



ที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้างล าบาก และเป็นประเดน็ที่ท  าให้พนักงานให้ความส าคัญ จนสามารถมองข้าม

ความผูกพันกบัองค์กรไปได้เลย เข้าท านองยังเอาตัวเองไม่รอด จะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร ดังน้ัน การ

จัดการเกี่ยวกบัปัญหาด้านการเงินของพนักงานจึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความส าคัญอย่างย่ิงเป็นอนัดับ

แรก เร่ิมต้นจากการช่วยเหลือปัญหาหน้ีสนินอกระบบ ให้ความรู้และช่วยเหลือในการจัดการการบริหารเงิน

ภายในครอบครัว และสดุท้าย คือ ให้ความรู้เพ่ือปรับเปล่ียนค่านิยมในวัตถุของพนักงาน เผยแพร่แนวคิด

เศรษฐกจิพอเพียงให้พนักงานรับรู้ เพ่ือให้มีความสนใจที่จะน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1.1.2 Dream  

ในข้ันตอนน้ีผู้ศึกษาจะท าการวาดฝันถึงสิ่งดีที่มุ่งหวังต้องการให้เกดิขึ้นในการ

แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการด้านการเงินของพนักงานภายในองค์กร เพ่ือส่งเสริมค่านิยมความพอเพียง 

ไม่ฟุ้งเฟ้อ และไม่ตกอยู่ภายใต้ระบบวัตถุนิยม ให้มีความเป็นไปได้จริงภายใต้ข้อจ ากดัของพนักงาน ไม่ว่า

จะเป็นด้านทศันคติ ระดับการศึกษา สภาพแวดล้อมทางสังคม รวมถึงสภาพครอบครัว เพ่ือท าให้สิ่งที่วาด

ฝันน้ีสามารถน ามาปฏบัิติใช้และเกดิผลที่มีประสทิธิภาพอย่างแท้จริง ซ่ึงความคาดหวังของพนักงานและ

องค์กรในส่วนปลอดหน้ี มีความต้ังใจว่า 

- ต้องการปลดหน้ีนอกระบบ ซ่ึงมีดอกเบี้ ยค่อนข้างสูงให้หมดไป 

- วางแผนจัดการเร่ืองการซ้ือสิ่งอ านวยความสะดวกที่ฟุ่มเฟือยเกนิความจ าเป็น และสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่เกนิฐานะของตนไป เช่น โทรศัพทมื์อถือ มอเตอร์ไซต์ โทรทศัน์ ที่มีราคาสงูเกนิไป 

รวมถึงให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัการดาวน์และผ่อนสิ่งของต่างๆ ให้มีความสมเหตุสมผล และมีความ

เป็นไปได้จริงในการผ่อนช าระจนครบงวด 

- กระตุ้นให้พนักงานส่งเสริมให้สมาชิกภายในครอบครัวท างาน เพ่ือจะมีแหล่งรายได้ช่วยเสริมใน

การจุนเจือครอบครัว 

- แก้ไขปัญหาการกู้ยืมเงินกนัเองในหมู่พนักงาน โดยกระตุ้นให้เกดิการช่วยเหลือกนัทางด้าน

ความคิดเหน็ ค าปรึกษา มากกว่าด้านการให้ยืมเงินกนั 

- สร้างเสริมลักษณะนิสัยในการออมเงิน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานรู้ จักเกบ็เงินมากกว่าหมุนเงิน 

จากการวาดฝันร่วมกนัจะน าไปสู่การออกแบบและวางแผนถึงรายละเอียดใน

ขั้นตอน Design และลงมือปฏบัิติจริงในขั้นตอน Destiny ต่อไป 

1.1.3 Design 

การออกแบบแนวทางปฏบัิติ (Practice) และโครงการ (Project) ภายในองค์กร 

เพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการด้านการเงินของพนักงานภายในองค์กร ส่งเสริมค่านิยมความพอเพียง 

ไม่ฟุ้งเฟ้อ และไม่ตกอยู่ภายใต้ระบบวัตถุนิยม โดยการตอบสนองการวาดฝัน (Dream) ในส่วนปลอดหน้ี 

มีดังต่อไปนี้  

 



แนวทางปฏบิัติ หรือ  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการ แผนการปฏบิัต ิ

1. โครงการมินิสหกรณอ์อม

ทรัพย์ 

เพ่ือให้พนักงานมีเงินออม

ส่วนตัว สร้างเสริมนิสยัการออม

เงิน พนักงานมีเงินส ารองใช้ใน

เวลาฉุกเฉิน 

พนักงานแต่ละคนมีเงินออมอย่างน้อยเดือน

ละ 300 บาท พนักงานมีความกระตือรือร้น

ในการฝากเงินออม หากพนักงานท่านใดมี

เหตุฉุกเฉินต้องยืมเงิน สามารถกู้ยืมได้จาก

สหกรณโ์ดยไม่คิดอตัราดอกเบี้ย 

- สนับสนุนให้พนักงานฝากเงินออมอย่างน้อยอาทติย์

ละ 100 บาท โดยจะให้ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อเดือน 

- ในการกู้เงิน มีเงื่อนไขคือต้องฝากเงินติดต่อกนัอย่าง

น้อย 3 เดือน จึงจะเร่ิมกู้เงินได้ ในการกู้เงนิแต่ละคร้ัง

จะต้องไม่เกนิ 1,000 บาท ไม่คิดอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ 

และต้องคืนเงินภายในระยะเวลา 1 เดือน 

2. ปรับระบบการจ่ายเงินเดือน เพ่ือให้พนักงานสามารถน าเงิน

ไปหมุนเวียนได้คล่องตัวมากขึ้น 

และลดความยุ่งยากในการ

จัดการด้านการเบิกเงิน 

พนักงานลดอตัราการเบิกเงินลง พนักงาน

สามารถน าเงินไปหมุนใช้ได้ทนัเวลาโดยไม่

ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น 

- ปรับระบบการจ่ายเงินเดือน จากเดือนละคร้ัง เป็น

เดือนละ 2 คร้ัง โดยจ่ายทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุก

เดือน และยกเลิกระบบการเบิกเงินล่วงหน้า นอกจาก

ผู้จัดการพิจารณาแล้วว่าเป็นกรณฉุีกเฉินจริงๆ 

3. โครงการผ่อนกบัองค์กร ปลด

หนี้นอกระบบ และให้ค าปรึกษา

ทางการเงินกบัพนักงาน 

เพ่ือล้างหน้ีนอกระบบให้

พนักงาน และช่วยพนักงานใน

การตัดสนิใจซ้ือสนิค้าที่มีราคา

สงูต่างๆในระบบเงินผ่อน 

พนักงานในองค์กรปลอดหนี้นอกระบบ 

พนักงานมีมุมมองในการตดัสนิใจซื้อสนิค้า

ในระบบผ่อนที่เปล่ียนไป มีการบริหารจัดการ

เร่ืองหนี้สนิดีขึ้น 

- ส าหรับพนักงานที่ท  างานมากบัองค์กรอย่างน้อย 2 ปี 

องค์กรจะช่วยช าระหนี้นอกระบบให้ก่อนในจ านวนไม่

เกนิ 10,000 บาท โดยจะให้พนักงานผ่อนจ่ายกบั

องค์กรผ่านการหักเงินเดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย 

- มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการช าระหนี้ ให้

ก่อนส าหรับพนักงานที่มีความประพฤติดีอยู่เสมอ และ

ให้ความช่วยเหลือในการผ่อนสนิค้าราคาสงูที่จ าเป็น 

-ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าด้านการบริหารจัดการเร่ืองเงิน 

4. โครงการกองทุนข้าวสาร เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านการกนิอยู่

ของพนักงานลง 

พนักงานมีข้าวสารรับประทานภายใน

ครัวเรือนล่วงหน้า 1 เดือน 

- องค์กรจะให้ข้าวสารแก่พนักงานไปบริโภคก่อนเป็น

เวลา 1 เดือน จากนั้นค่อยหักค่าใช้จ่ายตอนสิ้นเดือน 

 

ตาราง XX แสดงแผนการปฏบัิติงานในส่วนปลอดหน้ี (Happy Money) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ออกแบบ



1.1.4 Destiny 

สิ่งที่ได้จากการใช้สนุทรียสาธกเพ่ือแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการด้านการเงินของ

พนักงานภายในองค์กร และส่งเสริมค่านิยมความพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ องค์กรได้ลงมือปฏบัิติจริงส่วนหน่ึง

ตามแนวทางปฏบัิติหรือโครงการในส่วน Design โดยท าการมอบอ านาจในการทดลองลงมือท าจริง เพ่ือ

ส่งเสริมให้พนักงานปลดหน้ีนอกระบบ และมีเงินออม จากน้ันท าการวิเคราะห์ผลการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน 

และท าการสะท้อนผลการปฏบัิติการ (Reflection) ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากรอบวงจรปลอดหน้ี (Happy 

Money) มีดังต่อไปนี้  

1) ปฏกิริิยาการตอบสนอง (Reaction) 

การตอบสนองต่อการเรียนรู้ โดยผ่านสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 

ในส่วนปลอดหน้ีน้ัน มีการตอบสนองที่ดีมาก โดยพนักงานส่วนใหญ่รู้สกึดีกบัองค์กรในการช่วยเหลือด้าน

การปลดหน้ีนอกระบบ พนักงานมีความพยายามในการฝากเงินออม และพนักงานส่วนใหญ่มีการพิจารณา

ละเอยีดมากข้ึนก่อนจะท าการซ้ือสนิค้าที่มีราคาแพง แต่ในส่วนการหมุนเงินน้ัน ยังมีการขอเบิกเงิน

ล่วงหน้าอยู่บ้าง แต่กนั็บว่าอยู่ในอตัราที่ลดลง 

2) การเรียนรู้  (Learning) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน พบว่า 

พนักงานทุกคนมองการฝากเงินออมเป็นหน้าที่ที่ต้องท าเป็นประจ าทุกเดือน พนักงานพยายามลดการกู้ยืม

เงินนอกระบบลงอย่างมาก พนักงานมีสติในการใช้เงินมากข้ึน ผู้ที่เคยใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยกบัสนิค้าฟุ้งเฟ้อ

กมี็การเปล่ียนมุมมองไปทลีะเลก็ละน้อย พนักงานเร่ิมรู้สึกว่าองค์กรมีน า้ใจในการช่วยเหลือทางการเงิน

ให้กบัพนักงาน 

3) พฤติกรรม (Behavior) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน 

พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี มีหน้ีสนิลดลง มีความสบายใจและสขุใจมากขึ้น 

พนักงานเร่ิมขอให้สมาชิกภายในครอบครัวเข้ามาท างานเพ่ือเพ่ิมแหล่งรายได้ พนักงานมีการขอค าปรึกษา

ผู้จัดการก่อนท าการกู้ยืมเงิน เซน็ค า้ประกนั หรือผ่อนซ้ือสนิค้าต่างๆ ท าให้พนักงานมีข้อมูลและความ

คิดเหน็ที่เป็นประโยชน์ก่อนการตัดสนิใจ  

4) ผลลัพธท์ี่เกิดข้ึนต่อองค์กร (Performance) 

พนักงานมีความรู้สกึที่ดีกบัองค์กรมากขึ้นอย่างมาก เพราะเหน็ว่าองค์กรมี

น า้ใจและให้ความช่วยเหลือปัญหาที่พนักงานไม่สามารถแก้ไขเองได้เลย ท าให้พนักงานเตม็ใจที่จะท า

หน้าที่ต่างๆย่ิงข้ึน จากระบบการออมเงินท าให้อตัราการลาออกลดลงอย่างมาก การที่พนักงานแนะน า

สมาชิกภายในครอบครัวให้เข้ามาท างานกช่็วยลดต้นทุนในการหาพนักงาน และการท างานกง่็ายขึ้น มี

บรรยากาศการท างานที่อบอุ่นข้ึน เน่ืองจากพนักงานจะรู้ จักกนัแทบทั้งหมด การจัดการด้านบัญชีและ

การเงินขององค์กรกง่็ายขึ้น เพราะอตัราการเบิกเงินล่วงหน้าลดลง 

 



 

1.2  รอบวงจรที ่2 วิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินกำรวิจัยแบบสุนทรียสำธกในส่วนครอบครวัดี 

(Happy Family) 

ในรอบวงจรที่ 2 ของการด าเนินการวิจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) เพ่ือค้นหา

ประสบการณ์ด้านบวกเพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ได้มุ่งศึกษาในส่วนครอบครัวของ

พนักงาน เน่ืองจากพ้ืนฐานของครอบครัวพนักงานส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สมบูรณ์ พนักงาน

ส่วนใหญ่หย่าขาดกบัคู่สมรสและต้องรับภาระเล้ียงดูแลบุตรโดยล าพัง การศึกษาในรอบวงจรน้ีจึงมี

เป้าหมายเพ่ือสร้างความอบอุ่นและมั่นคงภายในครอบครัวพนักงาน การศึกษาได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน 

ได้แก่ การค้นหาประสบการณ์ด้านบวกและค้นหาความรู้สกึที่ดีส่วนลึกของพนักงานเกี่ยวกบัความสมัพันธ์

ภายในครอบครัว เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ส่งเสริมให้พนักงานเกดิความรู้สกึอบอุ่นใจและสบายใจในชีวิต

ครอบครัว  (Discovery) จากน้ันท าการวาดฝันร่วมกบัพนักงาน เพ่ือจินตนาการถึงรูปแบบความสมัพันธ์

ภายในครอบครัวที่พนักงานต้องการให้เป็นไป (Dream) และวางแผนร่วมกนัระหว่างพนักงานและองค์กร 

ในการออกแบบวิธกีารที่จะท าให้ครอบครัวในฝันของพนักงานเป็นจริงข้ึนมาได้ โดยมีองค์กรเป็นผู้

ช่วยเหลือและดูแล (Design) สดุท้ายคือ การลงมือด าเนินงานตามแผนการที่ได้คิดร่วมกนัไว้ รวมถึงการ

ด าเนินโครงการที่พัฒนาข้ึนภายในองค์กร (Destiny) ผลการวิจัยเชิงทดลองในรอบวงจรที่ 2 มี

รายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

1.2.1  Discovery 

ในรอบวงจรที่ 2 ศึกษาได้จัดกจิกรรมแทรกภายในองค์กรในรูปแบบการสอนแนะโดยใช้จิตวิทยา

เชิงบวก (Positive Psychology Coaching) ภายในองค์กรทั้ง 2 สาขา โดยเร่ิมต้นผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา

และค้นคว้าเอกสารข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัย รวมถึงข่าวสาร บทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสริม

สถาบันครอบครัวให้อบอุ่น ม่ันคง ในการน าไปใช้ในการตั้งค าถามเชิงบวกต่อพนักงาน เพ่ือค้นหา

ประสบการณ์ที่ดีที่ผ่านมาของตนเองและผู้อื่นในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีภายใครอบครัว และรวบรวม

แนวคิดที่สามารถน าไปใช้ได้จริง ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเกบ็ข้อมูลประสบการณ์เชิงบวกผ่านการสอนแนะ

โดยใช้จิตวิทยาเชิงบวกในกจิกรรมสภากาแฟ (World Cafe) และผ่านการพูดคุยสัมภาษณ์และสงัเกต

พนักงานขององค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานีรวม 34 

ทา่น ซ่ึงผลจากการศึกษาได้วิเคราะห์ถึงประเดน็ที่พนักงานกล่าวถึงเกี่ยวกบัส่วนครอบครัวดี (Happy 

Family) ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 



ประเดน็ ประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้ 

การศึกษาของบุตร พนักงานแทบทั้งหมดมองความสขุของครอบครัวไปที่บุตรของตน 

พนักงานให้ความส าคัญกบัเร่ืองการศึกษาและการท างานของบุตรเป็น

อย่างมาก ถึงแม้ว่าฐานะทางการเงินของพนักงานจะไม่มั่นคง แต่

พนักงานที่มีบุตรทั้งหมดยินดีจะส่งเสยีการศึกษาของบุตรอย่างถึงที่สุด 

ความคาดหวังสงูสดุของชีวิตพนักงาน คือ เหน็ลูกจบปริญญา มีงานท า  

ปัญหาการหย่าร้าง พนักงานจ านวนมากภายในองค์กร อยู่ในสภาพครอบครัวที่แตกแยก 

มีการหย่าร้างกบัคู่สมรส และมีความบอบช า้ด้านสภาพจิตใจกบัเร่ือง

ครอบครัวมาก พนักงานจ าเป็นต้องรับภาระเล้ียงดูบุตรเพียงล าพัง 

ดังน้ันบุตรจึงเปรียบเสมือนความหวังและก าลังใจเดียวในชีวิต การมี

เพ่ือนร่วมงานที่ประสบปัญหาเดียวกนั ท าให้เกดิความรู้สึกเข้าอก

เข้าใจกนั เป็นที่ปรึกษาและก าลังใจแก่กนั 

ปัญหาของบุตร พนักงานที่มีบุตรอยู่ในช่วยวัยรุ่น จะกงัวลเกี่ยวกบัปัญหาต่างๆ เช่น 

การติดเพ่ือน ความสัมพันธ์กบัเพ่ือนต่างเพศ การขับรถมอเตอร์ไซต์

แข่งกนัของบุตร เป็นต้น พนักงานมักจะน าปัญหาของบุตรมาปรึกษา

เพ่ือนร่วมงาน ผู้จัดการ และเจ้าของกจิการ เพ่ือพูดคุยให้ก าลังใจและ

ช่วยกนัหาแนวทางแก้ไข การขอเลิกงานและเข้างานเป็นเวลา รวมถึง

การเลือกสถานที่ท  างานที่ใกล้บ้าน เป็นอกีปัจจัยที่พนักงานให้

ความส าคัญ ในการแบ่งเวลาเพ่ือดูแลบุตร 

การหารายได้พิเศษของ

บุตร 

มีพนักงานจ านวนมากสนับสนุนให้บุตรท างานพิเศษในช่วงปิดเทอม

และวันหยุดเสาร์-อาทติย์ เน่ืองจากจะช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงิน

ภายในครอบครัว เป็นการฝึกให้บุตรมีความขยัน อดทน รับผิดชอบ 

และรู้จักประหยัด 

ตาราง XX แสดงความถี่ความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ และประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้

แก้ปัญหาได้ จากการท า AI 4D-Model ในส่วนครอบครัวดี  

สรุปประเดน็จากการตั้งค าถามเพ่ือค้นหาประสบการณ์เชิงบวกหรือสิ่งดีๆภายใต้ส่วนครอบครัวดี 

(Happy Family) มีสาระส าคัญที่น่าสนใจส่วนใหญ่เกี่ยวกบับุตรของพนักงาน พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กร

มีสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ครอบครัวไม่อบอุ่น แยกกนัอยู่กบัคู่สมรส ต่างคนต่างมีคู่สมรสใหม่ และ

ต้องรับภาระเล้ียงดูบุตรเพียงล าพัง ปัญหาที่ตามมา คือ การดูแลบุตรจึงไม่ทั่วถึง ไม่มีเวลาอยู่กบับุตร 

เน่ืองจากต้องใช้เวลาท างานเพ่ือหาเงินส่งเสยีครอบครัว สิ่งที่พนักงานให้ความส าคัญมากที่สดุ คือ 

การศึกษาของบุตร พนักงานต้องการให้บุตรเรียนสูงที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ จากสภาพแวดล้อมทางสงัคม

ในปัจจุบัน ปัญหาการติดเพ่ือน เป็นสิ่งที่พนักงานให้ความส าคัญมาก และพนักงานมีความคาดหวังอยาก

ให้บุตรได้ท างานเพ่ือหารายได้พิเศษในช่วงเวลาปิดเทอม หรือวันเสาร์-อาทติย์ เพ่ือนร่วมงานเป็นอกี



ประเดน็ที่พนักงานกล่าวถึง การมีเพ่ือนร่วมงานที่ดี จะท าให้พนักงานเกดิความไว้วางใจ สามารถขอ

ค าปรึกษา เป็นก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือต่างๆได้ 

1.2.2 Dream  

ในข้ันตอนน้ีผู้ศึกษาจะท าการวาดฝันถึงสิ่งดีที่มุ่งหวังต้องการให้เกดิข้ึนในการ

ส่งเสริมให้เกดิสายสมัพันธภ์ายในครอบครัวของพนักงาน เพ่ือให้เกิดความอบอุ่นและมั่นคง เน่ืองจากผล

การสอบถามพบว่า “ความส าเรจ็และการศึกษาของบุตร” ถือเป็นความคาดหวังสงูสดุของพนักงาน 

มากกว่าประเดน็ด้านเงินทองเสียอกี ส่วนประเดน็ที่ผู้ปกครองเป็นห่วงคือ พฤติกรรมที่เปล่ียนไปของวัยรุ่น

สมัยใหม่ โดยเฉพาะปัญหาการเลือกคบเพ่ือน เดก็วัยรุ่นภายในละแวกส่วนใหญ่จะชอบขับมอเตอร์ไซต์

แข่งกนั ท าให้พนักงานที่เป็นผู้ปกครองเร่ิมเป็นห่วงถึงค่านิยมดังกล่าวที่เร่ิมขยายเข้ามาสู่บุตรของตนที่อยู่

ในช่วงวัยรุ่น ผ่านทางการคบเพ่ือน จากประเดน็ที่ส าคัญในรอบวงจรครอบครัวดีน้ี องค์กรและพนักงานได้

ท าการวาดฝัน ที่เหน็ว่าจะสามารถน ามาปฏบัิติใช้และเกดิผลที่มีประสทิธภิาพ โดยมีความต้ังใจดังต่อไปน้ี 

- วางแผนให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาของบุตรพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือด้าน

การเงิน ด้านสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน หรือด้านการให้ค าแนะน าถึงแนวทางการศึกษาต่อ 

- สนับสนุนให้บุตรของพนักงานรู้ จักท างาน หารายได้พิเศษ เพ่ือให้เหน็ถึงคุณค่าของเงิน และใช้

เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 

- สร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้ดูอบอุ่น เสมือนเป็นอกีหน่ึงครอบครัว ที่สามารถให้ค าปรึกษา 

ให้ก าลังใจ และคอยช่วยเหลือกนัได้ เพ่ือให้พนักงานที่มีปัญหาหย่าร้างกบัสามีหรือภรรยาได้รับ

ก าลังใจและเกดิความรู้สกึไว้วางใจ กล้าปรึกษาพูดคุยถึงปัญหาส่วนตัวกบัเพ่ือนร่วมงาน อกีทั้ง

สนับสนุนให้มีการพูดคุย ให้ความรู้ เพ่ือท าความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกบัการเล้ียงดูเดก็สมัยใหม่ 

ซ่ึงมีพฤติกรรมต่างจากเดก็ยุคก่อน โดยผู้จัดการหรือเจ้าของกจิการควรจะเป็นผู้ให้ค าปรึกษาใน

ส่วนนี้  เพ่ือสร้างความใกล้ชิดและความไว้วางใจ  

จากการวาดฝันร่วมกนัจะน าไปสู่การออกแบบและวางแผนถึงรายละเอียดใน

ขั้นตอน Design และลงมือปฏบัิติจริงในขั้นตอน Destiny ต่อไป 

1.2.3 Design  

การออกแบบแนวทางปฏบัิติ (Practice) และโครงการ (Project) ภายในองค์กร 

เพ่ือส่งเสริมให้เกดิสายสมัพันธท์ี่ดีภายในครอบครัวของพนักงาน ให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและม่ันคง 

การตอบสนองการวาดฝัน (Dream) ในส่วนครอบครัวดี มีดังต่อไปนี้  



แนวทางปฏบิัติ หรือ  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการ แผนการปฏบิัต ิ

1. โครงการช่วยเหลือด้าน

การศึกษาส าหรับบุตรพนักงาน 

เพ่ือสนับสนุนและให้ความ

ช่วยเหลอืพนักงานในการส่งเสยี

บุตรในเร่ืองการศึกษา ไม่ว่าจะ

เป็นด้านทุนการศึกษา อุปกรณ์

การเรียน และการให้ค าปรึกษา

เกี่ยวกบัการศึกษา 

พนักงานมีความสามารถในการส่งเสยีบุตรให้

เรียนต่อในระดับที่สงูได้ ท าให้พนักงานมี

ความสขุและมีความรู้สกึที่ดีต่อองค์กรที่มี

ส่วนในการช่วยเหลือด้านการศึกษาของบุตร 

- ให้ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของพนักงานที่เรียนดี 

- ให้ทุนสนับสนุนในการซื้ออุปกรณก์ารเรียนแก่บุตร

ของพนักงานเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา  

- สนับสนุนด้านอุปกรณก์ารเรียน หนังสอืเรียน และชุด

นักเรียนแก่บุตรของพนกังาน 

- ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาแก่พนักงานและบุตร 

2. สนับสนุนให้บุตรหลานของ

พนักงานมาท างานเพ่ือหารายได้

พิเศษที่องค์กรในช่วงปิดเทอม

และวันหยุด 

เพ่ือให้บุตรของพนกังานมีรายได้

พิเศษระหว่างการศึกษา 

สนับสนุนให้บุตรของพนักงานมี

ความขยัน อดทน และมีความ

รับผิดชอบ 

พนักงานสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ

บุตรได้ พนักงานและบุตรมีความสมัพันธท์ี่

ใกล้ชิดกนัมากขึ้นจากการมาท างานด้วยกนั

ในช่วงเวลาดังกล่าว พนักงานและครอบครัว

รู้สกึผูกพันกบัองค์กรมากขึ้น 

- ให้บุตรของพนักงานสามารถมาท างานพิเศษในช่วง

ปิดเทอมและวันหยุดได้ โดยบุตรจะต้องมอีายุเกนิกว่า 

13 ปี ตามที่กฎหมายแรงงานระบุ 

- ให้ค่าจ้างเดก็ในอตัราเดียวกนักบัผู้ใหญ่ และช่วย

ปลูกฝงันิสยัการขยัน อดออม ให้กบัเดก็อยู่เสมอ 

3. โครงการที่ท  างานคือบ้านหลังที่

สอง 

เพ่ือสร้างบรรยากาศการท างาน

ที่อบอุ่น เปรียบเสมือน

ครอบครัว ให้พนักงานรู้สกึอุ่น

ใจและมีความสขุที่ได้มาท างาน  

องค์กรมีบรรยากาศในการท างานที่อบอุ่น 

พนักงานมีความสนิทสนมและสามัคคีกนั 

พนักงานสามารถปรึกษาปัญหากนั ให้

ก าลังใจกนั และมีความสมัพันธท์ี่ใกล้ชิดกนั 

- ผู้จัดการและเจ้าของกจิการจะพูดคุยกบัพนักงานมาก

ขึ้น เพ่ือให้พนักงานรู้สกึสนิทสนม และเปิดเผยตัวตน

มากขึ้น 

- มีกจิกรรมดีๆให้พนักงานได้ลงมือท าร่วมกนัอยู่เสมอ 

 

ตาราง XX แสดงแผนการปฏบัิติงานในส่วนครอบครัวดี (Happy Family) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ออกแบบ 



1.2.4 Destiny 

สิ่งที่ได้จากการใช้สนุทรียสาธกเพ่ือส่งเสริมให้เกดิสายสมัพันธท์ี่ดีภายใน

ครอบครัวของพนักงาน ให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและมั่นคง องค์กรได้ลงมือปฏบัิติจริงส่วนหน่ึงตาม

แนวทางปฏบัิติหรือโครงการในส่วน Design จากน้ันท าการมอบอ านาจในการทดลองลงมือท าจริง เพ่ือ

ส่งเสริมให้พนักงานร้ือฟ้ืนความสมัพันธ์ที่ดีในครอบครัวให้เข้มแขง็มากขึ้น จากน้ันท าการวิเคราะห์ผลการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน และท าการสะท้อนผลการปฏบัิติการ (Reflection) ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากรอบ

วงจรครอบครัวดี (Happy Family) มีดังต่อไปนี้  

5) ปฏกิริิยาการตอบสนอง (Reaction) 

การตอบสนองต่อการเรียนรู้ โดยผ่านสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 

ในส่วนครอบครัวดีน้ัน มีการตอบสนองที่ดีมาก โดยเฉพาะกจิกรรมที่ส่งเสริมให้บุตรของพนักงานมีท างาน

พิเศษภายในองค์กร พนักงานส่วนใหญ่สลับกนัพาบุตรมาท างานในวันหยุดสดุสปัดาห์ ส่วนใหญ่บุตรของ

พนักงานกเ็ป็นเพ่ือนบ้านและเพ่ือนที่โรงเรียนเดียวกนั ท าให้เกดิบรรยากาศในการท างานที่อบอุ่นและ

ใกล้ชิดกนัมากข้ึนระหว่างพนักงานด้วย กจิกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา พนักงานกมี็การตอบสนองที่ดี มี

บุตรของพนักงานส่วนหน่ึงเข้ามาขอค าปรึกษาเกี่ยวกบัแนวทางการศึกษาต่อ และการขอทุนรัฐบาล เป็นต้น 

6) การเรียนรู้  (Learning) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน พบว่า 

ความสัมพันธข์องพนักงานกับครอบครัวดีข้ึน พนักงานกล้าที่จะบอกเล่าและขอค าปรึกษากบัเพ่ือนร่วมงาน

และผู้จัดการเกี่ยวกบัปัญหาภายในครอบครัวมากข้ึน พนักงานทุกคนต่างรู้จักบุตรหลานของกนัและกนัมาก

ขึ้น ท าให้บรรยากาศภายในองค์กรมีความใกล้ชิดกนัมากขึ้น 

7) พฤติกรรม (Behavior) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน 

พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี ปัญหาทางครอบครัวของพนักงานลดลง พนักงาน

กล้าที่จะพูดคุยเกี่ยวกบัเร่ืองครอบครัวของตนกบัเพ่ือนร่วมงานและผู้จัดการมากขึ้น บุตรของพนักงานมี

ความประพฤติที่ดีข้ึน มีความกระตือรือร้นในการท างาน เกบ็เงินมากข้ึน พนักงานมาขอความช่วยเหลือ

ด้านการเงินเกี่ยวกบัปัญหาของบุตรน้อยลง 

8) ผลลัพธท์ี่เกิดข้ึนต่อองค์กร (Performance) 

พนักงานมีความรู้สกึที่ดีกบัองค์กรมากข้ึน ที่ได้ให้ความส าคัญกบัครอบครัว

ของพนักงาน องค์กรได้ประโยชน์จากการรับพนักงานพิเศษในช่วงวันหยุดสดุสปัดาห์และช่วงปิดเทอม ท า

ให้ไม่ต้องว่าจ้างพนักงานประจ าเพ่ิม สามารถจัดสรรคนให้พอเหมาะกบังานได้อย่างมีประสทิธภิาพ และ

ลดปัญหาเร่ืองพนักงานลง เน่ืองจากบุตรของพนักงานน้ันท างานพร้อมกนักบัพนักงาน หากมีปัญหาใดก็

สามารถบอกกบัผู้ปกครองได้โดยตรง 

 

 

 

 



1.3 รอบวงจรที ่3 วิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินกำรวิจัยแบบสุนทรียสำธกในส่วนสุขภำพดี 

(Happy Body) 

การด าเนินการวิจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) เพ่ือค้นหาประสบการณ์ด้านบวก

เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในรอบวงจรที่ 3 น้ี ได้มุ่งประเดน็ไปยังเร่ืองสขุภาพของ

พนักงาน ครอบคลุมในด้านสขุภาพร่างกาย สขุภาพจิต และสขุนิสัยที่ดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

พนักงานภายในองค์กรส่วนใหญ่ก าลังเผชิญปัญหาสขุภาพที่มีต้นเหตุมาจากการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นปัญหา

น า้หนักเกนิมาตรฐาน ปัญหาเกี่ยวกบัความดันสูง ปัญหาการติดสรุาและบุหร่ี นอกจากน้ียังมีปัญหาด้าน

ความเครียด และปัญหาสขุภาพร่างกายที่เกดิจากการท างานด้วย เป้าหมายในการศึกษารอบวงจรน้ี คือ 

การส่งเสริมให้พนักงานมีสขุภาพร่างกายที่แขง็แรงสมบูรณ์ ปลอดโรค การศึกษาได้แบ่งออกเป็น 4 

ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี การค้นหาประสบการณ์ด้านบวกเกี่ยวกบัการด าเนินชีวิตให้มีสขุภาพที่ดี ทั้งด้าน

ร่างกายและจิตใจ (Discovery) จากน้ันท าการวาดฝนัร่วมกบัพนักงาน เพ่ือจินตนาการถึงรูปแบบชีวิต

ความเป็นอยู่และการท างานที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีสขุภาพที่ดี (Dream) และวางแผนร่วมกนัระหว่าง

พนักงานและองค์กร ในการออกแบบวิธกีารที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีสขุภาพที่ดีได้ โดยมีองค์กรเป็นผู้

ช่วยเหลือและดูแล (Design) สดุท้ายคือ การลงมือด าเนินงานตามแผนการที่ได้คิดร่วมกนัไว้ รวมถึงการ

ด าเนินโครงการที่พัฒนาข้ึนภายในองค์กร (Destiny) ผลการวิจัยเชิงทดลองในรอบวงจรที่ 3 มี

รายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

1.3.1 Discovery 

ส าหรับรอบวงจรที่ 3 ผู้ศึกษาได้จัดกจิกรรมแทรกภายในองค์กรในรูปแบบการสอนแนะโดยใช้

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) ภายในองค์กรทั้ง 2 สาขา โดยเร่ิมต้นผู้ศึกษาได้

ท าการศึกษาและค้นคว้าเอกสารข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัย รวมถึงข่าวสาร บทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กบัการดูแลรักษาสขุภาพร่างกายและจิตใจ ส าหรับชีวิตประจ าวันและส าหรับการท างาน เพ่ือน าไปใช้ในการ

ตั้งค าถามเชิงบวกต่อพนักงาน เพ่ือค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่ผ่านมาของตนเองและผู้อื่นในการสร้างเสริม

สขุภาพร่างกายและจิตใจที่แขง็แรง รวมถึงการสร้างสขุนิสยัที่ดีในการด ารงชีวิตด้วย จากน้ันจะท าการ

รวบรวมแนวคิดที่สามารถน าไปใช้ได้จริง ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเกบ็ข้อมูลประสบการณ์เชิงบวกผ่านการ

สอนแนะโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวกในกจิกรรมสภากาแฟ (World Cafe) และผ่านการพูดคุยสมัภาษณ์และ

สงัเกตพนักงานขององค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี

รวม 34 ทา่น ซ่ึงผลจากการศึกษาได้วิเคราะห์ถึงประเดน็ที่พนักงานกล่าวถึงเกี่ยวกบัส่วนสขุภาพดี (Happy 

Body) ดังต่อไปนี้  

 

 

 



ประเดน็ ประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้ 

การออกก าลังกายสม ่าเสมอ กฬีาที่พนักงานส่วนใหญ่ชอบและมีโอกาสได้เล่นมากที่สุด คือ แบตมิน

ตัน ส่วนกจิกรรมที่พนักงานชอบกล่าวถึง คือ การเต้นแอโรบิกและการ

เล่นฮูล่าฮูป ช่วงเวลาที่พนักงานได้ออกก าลังกายพนักงานจะรู้สกึสดช่ืน 

สามารถควบคุมน า้หนักได้ รู้สกึว่าร่างกายแขง็แรงและไม่ค่อยเจบ็ป่วย   

การก าหนดเวลาเข้านอนและ

ตื่นนอนให้เป็นเวลา 

การนอนพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 7 ช่ัวโมง ช่วยให้

พนักงานรู้สกึสมองปลอดโปร่ง มีก าลังเร่ียวแรงในการท างานทั้งวัน 

สมองไม่เบลอ พนักงานแทบทั้งหมดชอบการนอนกลางวัน ประมาณ 

15 นาท ีเพราะรู้สกึว่าช่วยเสริมแรงในการท างานในรอบบ่ายอย่างมาก 

ส่วนใหญ่พนักงานจะตื่นนอนก่อน 6 โมงเช้า เพราะรู้สกึสดช่ืนกบั

อากาศตอนเช้า และรู้สกึตื่นตัวก่อนการเข้างาน  

การงดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

และงดการสบูบุหร่ี 

พนักงานส่วนใหญ่อ้างถึงผู้ที่ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และไม่สบู

บุหร่ี ว่ามักจะเป็นผู้มีสขุภาพร่างกายแขง็แรง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายวัย

ท างาน ที่จะเหน็ความแตกต่างชัดเจนมาก การด่ืมสรุามักจะส่งผลต่อ

การท างานโดยตรง และการที่พนักงานนิยมด่ืมเหล้าขาว ย่ิงส่งผล

กระทบโดยตรงต่อสมอง ท าให้เมาค้าง มึนงง ความจ าไม่ดี การท างาน

กเ็สยีหาย โดยเฉพาะการขาดงานเพราะเมาค้าง  

การรับประทานอาหารครบ  

วันละ 3 มื้อ 

พนักงานทุกคนจะต้องรับประทานอาหารครบวันละ 3 ม้ือ ถ้าวันไหน

ทานไม่ครบ จะรู้สกึไม่มีเร่ียวแรง พนักงานทั้งหมดรับประทานข้าว

เหนียว เพราะรู้สกึอยู่ท้อง อิ่มนาน พนักงานส่วนใหญ่ทานอาหารเช้า

ทุกวันก่อนท างาน เพราะจะท าให้มีก าลังท างานจนถึงพักเที่ยง  

การรับประทานเน้ือสตัว์

น้อยลง 

พนักงานที่มีสขุภาพดีได้กล่าวถึง การงดรับประทานเน้ือสัตว์ใหญ่ โดย

ผัก น า้พริก ผลไม้ และปลาน่ึงแทน พนักงานชอบซ้ือขนมหวานที่แวะ

เวียนเข้ามาขายระหว่างเวลาพักงาน โดยรู้สกึว่าเป็นความสขุเลก็น้อย

ระหว่างวัน 

ตาราง XX แสดงความถี่ความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ และประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้

แก้ปัญหาได้ จากการท า AI 4D-Model ในส่วนสขุภาพดี  

สรุปประเดน็จากการตั้งค าถามเพ่ือค้นหาประสบการณ์เชิงบวกหรือสิ่งดีๆภายใต้ส่วนสุขภาพดี 

(Happy Body) มีสาระส าคัญที่น่าสนใจส่วนใหญ่เกี่ยวกับการออกก าลังกาย พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กร

เป็นผู้หญิง กจิกรรมที่พนักงานชอบ คือ การตีแบต เล่นฮูล่าฮูป และเต้นแอโรบิก การตื่นนอนและเข้านอน

เป็นเวลา เป็นอกีหัวข้อที่พนักงานกล่าวถึงบ่อยคร้ัง ส าหรับการท างานที่ค่อนข้างใช้แรงเยอะ การนอนให้

เพียงพอเป็นสิ่งที่พนักงานให้ความส าคัญมาก การนอนกลางวัน เป็นอกีกจิกรรมที่พนักงานแทบทุกคนช่ืน

ชอบ เพราะรู้สกึเป็นการเพ่ิงพลังในการท างานต่อช่วงบ่าย พนักงานจ านวนมากเหน็ว่าการงดดื่มเคร่ืองดื่ม



แอลกอฮอล์และงดบุหร่ี จะช่วยให้การท างานมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพนักงานผู้ชาย ที่

ประเดน็น้ีเป็นปัญหาอย่างมาก ส่งผลกระทบต่องานและครอบครัว ส่วนประเดน็เกี่ยวกบัการบริโภค พบว่า

การรับประทานอาหารครบ 3 ม้ือ เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับพนักงานทุกคน โดยเฉพาะอาหารเช้าที่พนักงาน

เหน็ว่าช่วยให้มีเร่ียวแรงในการท างานเป็นอย่างมาก พนักงานที่มีสขุภาพที่ดีจะชอบการรับประทานผักกบั

น า้พริก ไม่ค่อยรับประทานเน้ือและหมู สิ่งที่เป็นความสขุเลก็ๆน้อยๆของพนักงานระหว่างการท างาน คือ 

การรับประทานขนมหวาน น า้หวาน น า้ป่ัน ผลไม้ หรือไอศกรีม ที่พ่อค้าน ามาจ าหน่ายในเวลาพัก   

1.3.2 Dream  

ขั้นตอนนี้ ผู้ศึกษาจะท าการวาดฝันถึงสิ่งดีที่มุ่งหวังให้เกิดข้ึนภายในองค์กร เพ่ือ

สร้างเสริมสขุภาพร่างกายและจิตใจที่แขง็แรงให้แก่พนักงาน รวมถึงการสร้างสขุนิสยัที่ดีในการด ารงชีวิต

ด้วย ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองสิ่งที่ค้นพบใน Discovery ให้เกดิขึ้นจริง โดยองค์กรคาดหวังว่ากจิกรรมเหล่านี้ จะ

ช่วยให้พนักงานรู้สกึมีความสขุจากการมีสขุภาพร่างกายและจิตใจที่แขง็แรง สามารถท างานได้อย่างเตม็

ศักยภาพ และช่วยพนักงานลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ สบูบุหร่ีลงได้ ความคาดหวังของพนักงานและ

องค์กรในส่วนสขุภาพดี มีความตั้งใจว่า 

- ส่งเสริมการออกก าลังกายส าหรับพนักงาน ให้พนักงานมีโอกาสออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน 

- ดูแลเกี่ยวกบัการบริโภค ให้พนักงานได้รับสารอาหารครบถ้วนและมีสขุลักษณะในการบริโภคที่ดี 

- ให้ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพของพนักงาน รณรงค์ให้พนักงานลดการด่ืมแอลกอฮอล์และ

สบูบุหร่ี เพ่ือสขุภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 

- อ านวยความสะดวกพนักงานเกี่ยวกบัการนอนกลางวัน เพ่ือเพ่ิมพลังในการท างานในภาคบ่าย 

จากการวาดฝันร่วมกนัจะน าไปสู่การออกแบบและวางแผนถึงรายละเอียดใน

ขั้นตอน Design และลงมือปฏบัิติจริงในขั้นตอน Destiny ต่อไป 

1.3.3 Design  

การออกแบบแนวทางปฏบัิติ (Practice) และโครงการ (Project) ภายในองค์กร 

เพ่ือเสริมสร้างสขุภาพร่างกายและจิตใจที่แขง็แรงของพนักงาน รวมถึงการสร้างสขุนิสัยที่ดีในการด ารงชีวิต 

การตอบสนองการวาดฝัน (Dream) ในส่วนสขุภาพดี มีดังต่อไปนี้  

 

 

 

 



แนวทางปฏบิัติ หรือ  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการ แผนการปฏบิัต ิ

1. โครงการออกก าลังกายทุกวัน 

เพ่ือสขุภาพที่ด ี

เพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาสออก

ก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน 

ส่งผลให้มีสขุภาพร่างกายและ

จิตใจที่ดี มีความรู้สกึสนุกสนาน

ที่ได้ท ากจิกรรมร่วมกบัเพ่ือน

ร่วมงาน 

พนักงานมีความสขุ และสนุกสนานที่ได้ออก

ก าลังกายกบัเพ่ือนร่วมงาน พนักงานมี

สขุภาพร่างกายแขง็แรงมากขึ้น สามารถรักษา

รูปร่างให้สมส่วนได้ และไม่เจบ็ป่วยง่าย 

- จัดอุปกรณก์ฬีาแบตมินตัน และห่วงฮูล่าฮูป ไว้

ส าหรับพนักงานให้ออกก าลังกาย ในช่วงเวลาว่างก่อน

เลิกงานเป็นประจ า สนับสนุน และกระตุ้นให้พนักงาน

ทุกคนได้มีโอกาสออกก าลังกายทุกวัน  

- จัดท าประกวดการลดน า้หนกั พนักงานผู้ใดสามารถ

ลดน า้หนักได้มากที่สดุภายใน 1 เดือน จะได้รับรางวัล 

2. โครงการอาหารกลางวันพิเศษ เพ่ือให้พนักงานได้รับประทาน

อาหารที่ถูกสขุลักษณะ มี

สารอาหารครบ 5 หมู่ และ

ช่วยเหลือพนักงานในการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายอาหาร

กลางวันลงด้วย 

พนักงานได้รับประทานอาหารกลางวันที่มี

ประโยชน์ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ และถูก

สขุลักษณะ 

- จัดเตรียมอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ มีสารอาหาร

ครบถ้วนส าหรับพนักงาน อย่างน้อยวันละ 1 เมนู ซึ่ง

ปกติแล้วพนักงานจะต้องน าอาหารกลางวันมาทานเอง 

และมักจะเป็นอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน ไม่ค่อย

มีเมนูเน้ือสตัว์ 

-บริการน า้หวานส าหรับพนักงาน ระหว่างช่วงเวลาพัก 

3. โครงการนอนกลางวันเพ่ิมพลัง เพ่ือจัดสรรความสะดวกสบาย

ในการนอนกลางวันให้กบั

พนักงาน ให้ถูกสขุลักษณะที่ดี  

พนักงานมีสถานที่สะอาด สะดวก และสบาย 

เอื้อต่อการนอนพักกลางวัน พนักงานมี

ความรู้สกึที่ดี มีความสขุกบัการนอนกลางวัน 

มีก าลังในการท างานภาคบ่ายอย่างเตม็ที่ 

- จัดมุมส าหรับนอนกลางวัน โดยจะอ านวยความ

สะดวกในอุปกรณท์ี่ใช้ในการนอนกลางวัน เช่น เสื่อ 

หมอน พัดลม พร้อมจัดหาพ้ืนที่ที่สะอาด สะดวกสบาย 

เหมาะแก่การนอนกลางวันให้กบัพนักงาน 

4. โครงการ Healthy Tips เพ่ือให้ความรู้แก่พนักงาน

เกี่ยวกบัการดูแลสขุภาพ และ

การรณรงค์ให้พนักงานลดการ

ดื่มแอลกอฮอล์และสบูบุหร่ี 

พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสาร เคลด็ลับ 

เกี่ยวกบัการดูแลสขุภาพ โรคภัยไข้เจบ็ และ

การใช้ชีวิตอย่างถูกสขุลักษณะ ท าให้พนักงาน

ใส่ใจในการดูแลสขุภาพตนเองมากขึ้น  

- จัดท าข่าวสาร ข้อมูล ประกาศ ที่ให้ความรู้  ใน “มุม

ความรู้” ส าหรับพนักงาน ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกบัการ

รักษาสขุภาพ การบริโภคที่ถูกสขุลักษณะ และผลร้าย

ของการดื่มแอลกอฮอล์และสบูบุหร่ี เป็นต้น 

 

ตาราง XX แสดงแผนการปฏบัิติงานในส่วนสขุภาพดี (Happy Body) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ออกแบบ 



1.3.4 Destiny 

สิ่งที่ได้จากการใช้สนุทรียสาธกเพ่ือเสริมสร้างสขุภาพร่างกายและจิตใจที่แขง็แรง  

รวมถึงการสร้างสุขนิสัยที่ดีในการด ารงชีวิตของพนักงาน องค์กรได้ลงมือปฏบัิติจริงส่วนหน่ึงตามแนวทาง

ปฏบัิติหรือโครงการในส่วน Design จากน้ันท าการมอบอ านาจในการทดลองลงมือท าจริง เพ่ือส่งเสริมให้

พนักงานเกดิการกระตือรือร้นเร่ืองการดูแลสขุภาพตนเอง จากน้ันท าการวิเคราะห์ผลการเปล่ียนแปลงที่

เกดิขึ้น และท าการสะท้อนผลการปฏบัิติการ (Reflection) ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากรอบวงจรสขุภาพดี 

(Happy Body) มีดังต่อไปนี้  

9) ปฏกิริิยาการตอบสนอง (Reaction) 

การตอบสนองต่อการเรียนรู้ โดยผ่านสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 

ในส่วนสขุภาพดีน้ัน มีการตอบสนองที่ดีมาก คือ พนักงานภายในองค์กรมีความสนใจในแนวทางปฏบัิติ

และโครงการที่จัดท าข้ึนภายในองค์กร พนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด โดยเฉพาะกิจกรรมออกก าลังกาย 

ที่พนักงานช่ืนชอบมากที่สดุ เวลาที่ได้ออกก าลังกายร่วมกัน พนักงานมีความสนุกสนาน และเกดิความรู้สกึ

และความสมัพันธ์ที่ดีกบัเพ่ือนร่วมงาน 

10) การเรียนรู้  (Learning) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน พบว่า 

พนักงานมีเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีมาก มีความกระตือรือร้นในการดูแลสขุภาพร่างกายตนเอง ให้ความ

ร่วมมือในกจิกรรมต่อเน่ือง 

11) พฤติกรรม (Behavior) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน 

พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไป มีการพูดคุยเกี่ยวกบัประเดน็เร่ืองสุขภาพมากขึ้นในหมู่

พนักงาน พนักงานชอบออกก าลังกายมากขึ้น มีความกระตือรือร้นในการควบคุมน า้หนักส่วนเกนิ 

พนักงานส่วนใหญ่ชอบมาท างานมากขึ้น เพราะรู้สกึดึงดูดจากกจิกรรมในส่วนสขุภาพดี พนักงานที่เคยด่ืม

แอลกอฮอล์และสบูบุหร่ี กล็ดอตัราการสบูบุหร่ีในเวลาพักงานลงไปบ้าง 

12) ผลลัพธท์ี่เกิดข้ึนต่อองค์กร (Performance) 

พนักงานมีความสขุในการมาท างานมากขึ้น ท าให้อตัราการขาดงานลดลง 

พนักงานมีสขุภาพร่างกายที่แขง็แรง สขุภาพจิตใจที่ดีข้ึน ท าให้อัตราการลาป่วยลดลง พนักงานรู้สกึมี

ความสขุ สนุกสนานที่ได้ร่วมกจิกรรมกบัเพ่ือนร่วมงาน ท าให้องค์กรเกดิบรรยากาศที่ดี อบอุ่น พนักงานมี

ความสนิทสนมกนัมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 รอบวงจรที ่4 วิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินกำรวิจัยแบบสุนทรียสำธกในส่วนผ่อน

คลำย (Happy Relax) 

สบืเน่ืองมาจากการศึกษาในรอบวงจรที่ 3 เกี่ยวกบัสขุภาพของพนักงาน การด าเนินการวิจัยแบบ

สนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ในรอบวงจรน้ี มีเป้าหมายเพ่ือค้นหาประสบการณ์ด้านบวกในการ

สร้างความรู้สกึผ่อนคลายให้กบัพนักงาน เน่ืองจากพบว่า ผลการศึกษาในรอบวงจรที่ผ่านมา พนักงาน

ค่อนข้างมีความเครียดมากเกี่ยวกบัเร่ืองเศรษฐกจิภายในครอบครัวและเร่ืองบุตร จนต้องหาทางออกโดย

การพ่ึงพาสรุา พนักงานมักด าเนินชีวิตด้วยความรู้สกึกงัวล สิ้นหวัง และน้อยใจในโชคชะตา จนต้องหันไป

พ่ึงพาทางออกที่ผิด การศึกษาได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  การค้นหาประสบการณ์ด้านบวก

เกี่ยวกบัการด าเนินชีวิตรวมถึงการท างานที่ผ่อนคลาย ค้นหากจิกรรมสร้างสรรค์ที่พนักงานรู้สกึว่าท าให้

คลายเครียดและสนุกสนาน (Discovery) จากน้ันท าการวาดฝันร่วมกบัพนักงาน เพ่ือจินตนาการถึง

รูปแบบกจิกรรมหรือแนวความคิด ที่จะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตความเป็นอยู่และชีวิตการท างานของพนักงานมี

ความผ่อนคลายอยู่เสมอ (Dream) และวางแผนร่วมกนัระหว่างพนักงานและองค์กร ในการออกแบบ

วิธกีารที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีการด าเนินชีวิตประจ าวันและชีวิตการท างานที่ผ่อนคลาย โดยมีองค์กรเป็น

ผู้ช่วยเหลือและดูแล (Design) สดุท้ายคือ การลงมือด าเนินงานตามแผนการที่ได้คิดร่วมกนัไว้ รวมถึงการ

ด าเนินโครงการที่พัฒนาข้ึนภายในองค์กร (Destiny) ผลการวิจัยเชิงทดลองในรอบวงจรที่ 4 มี

รายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

1.4.1 Discovery 

ส าหรับรอบวงจรที่ 4 น้ี ผู้ศึกษาได้จัดกจิกรรมแทรกภายในองค์กรในรูปแบบการสอนแนะโดยใช้

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) ภายในองค์กรทั้ง 2 สาขา โดยเร่ิมต้นผู้ศึกษาได้

ท าการศึกษาและค้นคว้าเอกสารข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัย รวมถึงข่าวสาร บทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กบัการจัดการด้านจิตใจ การจัดการความเครียด และการใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลาย เพ่ือน าไปใช้ในการตั้ง

ค าถามเชิงบวกต่อพนักงาน เพ่ือค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่ผ่านมาของตนเองและผู้อื่นในการสรุปวิธกีาร

ด าเนินชีวิตและการท างานที่ไม่เครียด มีความผ่อนคลาย จากน้ันจะท าการรวบรวมแนวคิดที่สามารถ

น าไปใช้ได้จริง ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเกบ็ข้อมูลประสบการณ์เชิงบวกผ่านการสอนแนะโดยใช้จิตวิทยาเชิง

บวกในกจิกรรมสภากาแฟ (World Cafe) และผ่านการพูดคุยสมัภาษณ์และสังเกตพนักงานขององค์กรทวี

ทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานีรวม 34 ทา่น ซ่ึงผลจาก

การศึกษาได้วิเคราะห์ถึงประเดน็ที่พนักงานกล่าวถึงเกี่ยวกบัส่วนผ่อนคลาย (Happy Relax) ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 



ประเดน็ ประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้ 

วิธกีารคลายความเครียด พนักงานส่วนใหญ่พูดถึงการฟังเพลง และดูทวีีว่าเป็นวิธกีารคลายเครียด 

มีส่วนหน่ึงพูดถึงการได้นอนหลับพักผ่อน การได้ไปเที่ยว การได้

รับประทานของหวาน อาหารอร่อยๆ พนักงานส่วนหน่ึงพูดถึงการได้

พูดคุยเร่ืองสนุกสนานกบัเพ่ือน และยังมีจ านวนน้อยที่หาทางคลายเครียด

โดยการดื่มแอลกอฮอล์   

สถานการณ์ที่ท  าให้รู้สกึ

เครียด 

พนักงานแทบทั้งหมดจะเครียดกบัเร่ือง “เงินและเศรษฐกจิภายใน

ครอบครัว” รองลงมาจะเครียดเกี่ยวกบัปัญหาครอบครัว พนักงานแทบ

ทั้งหมดไม่ได้กล่าวถึงความเครียดจากการท างาน  

การมีอารมณ์ดี พนักงานจ านวนมากอ้างถึงผู้ที่มีอารมณ์ดีอยู่เสมอ ย้ิมแย้มแจ่มใส หัวเราะ

ง่าย ว่ามักจะเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีความเครียด เป็นผู้ที่สามารถจัดการปัญหา

และผ่านพ้นไปได้ง่าย เป็นผู้มองโลกในแง่ดี อกีทั้งเป็นผู้ที่น่าเข้าหา น่า

พูดคุยด้วย และมักจะเป็นผู้ที่มีเพ่ือนอยู่รอบตัวเสมอ  

การลางานเพ่ือพักผ่อน พนักงานจ านวนหน่ึงมองว่าการลางาน เป็นการแก้ปัญหาความเครียด

ภายในชีวิต แต่การลางานน้ีมักจะส่งเสริมให้เกดินิสยัการลางานบ่อย เมื่อ

ผู้จัดการถามถึงสาเหตุการลางานกจ็ะอ้างว่ามีปัญหาเครียดในชีวิต อกีทั้ง

การลางานเพ่ือคลายเครียดหลายๆคร้ัง พนักงานจะใช้เวลาดื่มสรุาเพ่ือ

คลายเครียด และจะอ้างสิ่งเหล่าน้ีจนเป็นนิสยัที่แก้ไขยาก 

ตาราง XX แสดงความถี่ความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ และประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้

แก้ปัญหาได้ จากการท า AI 4D-Model ในส่วนผ่อนคลาย  

สรุปประเดน็จากการตั้งค าถามเพ่ือค้นหาประสบการณ์เชิงบวกหรือสิ่งดีๆภายใต้ส่วนผ่อนคลาย 

(Happy Relax) มีสาระส าคัญที่น่าสนใจโดยรวมเกี่ยวกบัวิธกีารคลายความเครียดของพนักงาน พนักงาน

ทุกคนได้พูดถึงเคลด็ลับการคลายเครียดของตนเอง ซ่ึงส่วนมากจะพูดถึงการได้ฟังเพลงและดูทวีี ดูรายการ

ตลก นอกจากน้ีกมี็พูดถึงการได้รับประทานอาหารอร่อยๆ ของหวาน การได้ไปเที่ยวในที่ใหม่ๆ รวมถึงการ

นอนหลับพักผ่อนให้เตม็อิ่ม มีส่วนหน่ึงพูดถึงการได้สังสรรค์กบักลุ่มเพ่ือน การได้พูดคุยเร่ืองตลก เร่ือง

สนุกสนานกบัเพ่ือน และมีพนักงานส่วนน้อยที่กล่าวถึงการไปเที่ยวกลางคืน และการด่ืมแอลกอฮอล์ว่าเป็น

วิธช่ีวยคลายเครียด ท าให้ลืมเร่ืองที่เครียดไปได้ ส่วนสถานการณ์ที่ท  าให้พนักงานรู้สกึเครียดน้ัน แทบ

ทั้งหมดจะเป็นเร่ืองเงินและเศรษฐกจิภายในครอบครัว รองลงมาเป็นเร่ืองปัญหาภายในครอบครัว ส่วน

วามเครียดจากงานที่ท  าน้ันพนักงานแทบไม่ได้กล่าวถึงเลย พนักงานส่วนหน่ึงอ้างถึงผู้ที่มีอารมณ์ดี มอง

โลกในแง่ดี ย้ิมและหัวเราะง่าย ว่าจะเป็นผู้ที่สามารถจัดการกบัความเครียดได้ดี และสุดท้ายมีพนักงาน

จ านวนหน่ึงให้ความเหน็ว่าการลางานจะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ แต่ค้นพบว่าน่ีเป็นสาเหตุที่พนักงาน

ก าลังเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการท างานที่ผิด เน่ืองจากพนักงานที่กล่าวถึงการลางานมักจะเป็นพนักงาน

ที่มีปัญหาเร่ืองการมาสายและขาดงานบ่อย  



1.4.2 Dream  

ข้ันตอนน้ีผู้ศึกษาจะท าการวาดฝันถึงสิ่งดีที่มุ่งหวังต้องการให้เกดิข้ึนภายใน

องค์กร ในส่วนการสร้างความรู้สกึผ่อนคลายให้กบัพนักงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันและชีวิตการท างานที่ผ่อนคลาย ไม่เครียด เพ่ือตอบสนองสิ่งที่ค้นพบใน Discovery ให้

เกดิข้ึนจริง โดยจะมุ่งไปที่การจัดกจิกรรมพิเศษต่างๆภายในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานมีการแสดงออก

ทางพฤติกรรมและอารมณ์ในเชิงบวกระหว่างท างานมากขึ้น รวมถึงการเพ่ิมเติมกจิกรรมนันทนาการแก่

พนักงานในระหว่างเวลาพักงานด้วย เพ่ือท าให้สิ่งที่วาดฝันสามารถน ามาปฏบัิติใช้และเกดิผลที่มี

ประสทิธภิาพอย่างแท้จริง ความคาดหวังของพนักงานและองค์กรในส่วนผ่อนคลาย มีความตั้งใจว่า 

- องค์กรให้ความส าคัญในการให้ก าลังใจพนักงานและการให้ความช่วยเหลือปัญหาส่วนตัวของ

พนักงานที่เป็นต้นเหตุของความเครียดมากยิ่งขึ้น 

- พนักงานมีสขุภาพจิตที่ดีมากข้ึนในระหว่างการท างาน มีอารมณ์ดี ทา่ทางสดใสร่าเริง ย้ิมแย้ม 

พูดคุยกนัด้วยค าพูดในเชิงบวกมากกว่าที่ผ่านมา 

- พนักงานมีส่วนร่วมในกจิกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆขององค์กร เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้

คลายเครียดจากการท างาน และได้ท ากจิกรรมร่วมกนั 

- พนักงานได้คลายเครียดระหว่างเวลาพักจากการท างาน ผ่านการท ากจิกรรมนันทนาการต่างๆที่

องค์กรได้จัดเตรียมไว้ให้ 

จากการวาดฝันร่วมกนัจะน าไปสู่การออกแบบและวางแผนถึงรายละเอียดใน

ขั้นตอน Design และลงมือปฏบัิติจริงในขั้นตอน Destiny ต่อไป 

1.4.3 Design  

การออกแบบแนวทางปฏบัิติ (Practice) และโครงการ (Project) ภายในองค์กร 

เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานสร้างความรู้สกึผ่อนคลาย มีการด าเนินชีวิตประจ าวันและชีวิตการท างานที่ผ่อน

คลาย ไม่มีความเครียด มองโลกในแง่ดี เพ่ือตอบสนองการวาดฝัน (Dream) ในส่วนผ่อนคลาย มี

ดังต่อไปนี้  

 



แนวทางปฏบิัติ หรือ  

โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการ แผนการปฏบิัต ิ

1. โครงการกจิกรรมพิเศษ

ในเทศกาลต่างๆ 

เพ่ือช่วยให้พนักงานได้

ผ่อนคลายจากการท างาน

ในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ

ในระหว่างปี พนักงานได้

ท ากจิกรรมนอกเหนือจาก

งานประจ าร่วมกนั   

พนักงานมีความคาดหวัง ความสนุก และความสขุที่ได้เข้าร่วมกจิกรรม 

มีความรู้สกึที่ดีกบักจิกรรมต่างๆที่องค์กรจัดข้ึน พนักงานผูกพันกบั

องค์กรและเพ่ือนร่วมงานมากขึ้นจากการเข้าร่วมกจิกรรม 

- จัดกจิกรรมพิเศษในเทศกาลต่างๆ เช่น 

จัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่ แจกซองแดง

และแบ่งอาหารให้พนักงานในเทศกาล

ตรุษจีน จัดกจิกรรมรดน า้ด าหัวผู้ใหญ่และ

เล่นน า้ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 

  

2. โครงการเพ่ิมกจิกรรม

นันทนาการระหว่างเวลา

พัก 

เพ่ือให้พนักงานได้คลาย

เครียดจากการท าใน

ระหว่างวัน 

พนักงานได้เข้าร่วมกจิกรรมคลายเครียดในระหว่างพักจากการท างาน 

ท าให้พนักงานมีความสขุและอารมณท์ี่ดีในการท างาน 

- ติดตั้งวิทยุในแผนกที่สามารถเปิดฟังใน

ระหว่างการท างานโดยไม่รบกวนการ

ท างานได้ 

- อนุญาตให้พนักงานฟังวิทยุ อ่าน

หนังสอืพิมพ์ นิตยาสาร และดูทวีีในพ้ืนที่

ส่วนกลางขององค์กรได้ ถ้าหากบริเวณ

ดังกล่าวไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอยู่ 

3. แนวทางสนับสนุนให้

พนักงานท างานอย่าง

อารมณด์ี 

เพ่ือส่งเสริมให้เกดิ

บรรยากาศการท างานที่ดี

ภายในองค์กร  

พนักงานมีความสมัพันธท์ี่ดีต่อกนั มีการพูดคุยและแสดงออกต่อกนั

ด้วยท่าทางที่ดี พนักงานมีอารมณท์ี่ดี ส่งผลให้บรรยากาศในการท างาน

ดี ช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณท์ี่ดี พนักงานให้บริการลูกค้าในอารมณท์ี่

ดีเสมอ  

- สนับสนุนให้พนักงานแบ่งแยกระหว่าง

ความเครียดส่วนตัวกบัการท างาน โดย

พูดคุยประเดน็การท างานด้วยอารมณท์ี่ดี

ในการประชุมทุกสิ้นเดือนอยู่เสมอ  

- ส่งเสริมให้พนักงานมีบุคลิกภาพที่ย้ิม

แย้มแจ่มใส พูดคุยกนัด้วยค าพูดที่ไพเราะ 

ไม่แสดงอารมณใ์นแง่ลบ  

 

ตาราง XX แสดงแผนการปฏบัิติงานในส่วนผ่อนคลาย (Happy Relax) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ออกแบบ



1.4.4 Destiny 

สิ่งที่ได้จากการใช้สนุทรียสาธกเพ่ือใช้ในการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้สกึผ่อน

คลายอยู่เสมอ มีการด าเนินชีวิตประจ าวันและชีวิตการท างานที่ไม่เครียด มีบุคลิกมองโลกในแง่ดี ทาง

องค์กรได้ลงมือปฏบัิติส่วนหน่ึงตามแนวทางปฏบัิติหรือโครงการในส่วน Design โดยท าการมอบอ านาจใน

การทดลองลงมือท าจริง จากน้ันท าการวิเคราะห์ผลการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน และท าการสะท้อนผลการ

ปฏบัิติการ (Reflection) ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากรอบวงจรผ่อนคลาย (Happy Relax) มีดังต่อไปนี้  

1) ปฏกิริิยาการตอบสนอง (Reaction) 

การตอบสนองต่อการเรียนรู้ โดยผ่านสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 

ในส่วนผ่อนคลายน้ัน มีการตอบสนองดีมาก พนักงานภายในองค์กรสนใจและเข้าร่วมกจิกรรมที่องค์กรจัด

ข้ึนในเทศกาลต่างๆ พนักงานมีความสขุ สนุกสนานที่ได้เข้าร่วมกจิกรรม มีความใกล้ชิด สนิทสนม และมี

ความสัมพันธท์ี่ดีข้ึนกบัเพ่ือนร่วมงาน ผู้จัดการ และองค์กร ส่วนโครงการเพ่ิมกจิกรรมนันทนาการใน

ระหว่างการท างานน้ัน พนักงานกใ็ห้การตอบรับที่ดีมาก พนักงานสนุกและเพลิดเพลินในการท างาน ส่วน

แนวทางปฏบัิติให้พนักงานท างานด้วยอารมณ์ที่ดี พนักงานกต็อบสนองค่อนข้างดี 

2) การเรียนรู้  (Learning) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน พบว่า 

พนักงานมีการเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างปัญหาส่วนตัวกบัการท างานดีมากข้ึน พนักงานเปิดใจที่จะพูดคุย

และปรึกษาความเครียดของตนกบัเพ่ือนร่วมงานและผู้จัดการมากยิ่งขึ้น พนักงานส่วนมากท างานด้วย

อารมณ์ที่ดีข้ึน 

3) พฤติกรรม (Behavior) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน 

พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมในการจัดการกบัความเครียดดีขึ้น ปัญหาการแก้ความเครียดด้วยการดื่ม

แอลกอฮอล์ลดลงมาก และการขาดงานหรือมางานสายเน่ืองจากปัญหาส่วนตัวกล็ดลง 

4) ผลลัพธท์ี่เกิดข้ึนต่อองค์กร (Performance) 

จากการส่งเสริมให้พนักงานท างานด้วยอารมณ์ที่ดี ย้ิมแย้มแจ่มใส ท าให้

พนักงานให้บริการลูกค้าด้วยอารมณ์ที่ดีข้ึน ลูกค้าประทบัใจจากการมาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้น และการที่เพ่ิม

วิทยุในแผนกซักรีด ท าให้บรรยากาศในการท างานผ่อนคลายมากขึ้น พนักงานรู้สกึชอบการท างานมากขึ้น  

และกจิกรรมที่จัดในเทศกาลต่างๆ ท าให้พนักงานมีความสมัพันธ์ที่ดีมากข้ึนต่อองค์กร 

 

 

 

 



1.5  รอบวงจรที ่5 วิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินกำรวิจัยแบบสุนทรียสำธกในส่วนทำงสงบ 

(Happy Soul) 

การศึกษาในรอบวงจรที่ 5 น้ี เป็นประเดน็ที่ผู้ศึกษามุ่งเน้นมากที่สดุ เน่ืองจากความสุขในข้อน้ีจะ

เป็นรากฐานส าคัญในการสนับสนุนให้เกดิความสขุทั้ง 8 ประการ และช่วยแก้ไขปัญหาส่วนตัวของพนักงาน

ได้อย่างมีประสทิธภิาพ การด าเนินการวิจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ในรอบวงจรน้ี มี

เป้าหมายเพ่ือค้นหาประสบการณ์ด้านบวกในการสร้างความเข้มแขง็และความศรัทธาฝ่ายจิตวิญญาณให้กบั

พนักงาน โดยเฉพาะในส่วนการส่งเสริมให้พนักงานมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการกระท าสิ่งต่างๆ พนักงานทั้งหมดภายในองค์กรนับถือพุทธศาสนา แต่มีเพียงไม่กี่คนเทา่น้ันที่มี

ความศรัทธาที่เข้มแขง็ ที่เหลือจะมองศาสนาว่าเป็นเพียงพิธกีรรม และจะมุ่งไปที่ความอศัจรรย์มากกว่า

แก่นแท้ของศาสนา เช่น พนักงานนิยมดูดวง ขอโชคลาภ ขอเลข มากกว่าการน าหลักธรรมมะมา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้การด าเนินชีวิตของพนักงานนั้นแทบไม่ได้น าแก่นของศาสนามา

ประกอบเลย ซ่ึงก่อให้เกดิปัญหาในการท างานภายในองค์กรด้วย เช่น การลักขโมยทรัพย์สนิภายใน

โรงแรมกลับบ้าน การพูดโกหกพูดใส่ร้ายผู้อื่นเมื่อเกิดปัญหาขึ้น เป็นต้น การศึกษาได้แบ่งออกเป็น 4 

ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี การค้นหาประสบการณ์ด้านบวกเกี่ยวกบัการน าธรรมมะ หรือแก่นของศาสนาที่ดีต่างๆ

มาประยุกต์ใช้ให้ชีวิตเกดิสนัติสขุ (Discovery) จากน้ันท าการวาดฝันร่วมกบัพนักงาน เพ่ือจินตนาการถึง

รูปแบบชีวิตที่ขับเคล่ือนด้วยแก่นของศาสนา ความศรัทธา และคุณธรรมที่ดีงาม (Dream) และวางแผน

ร่วมกนัระหว่างพนักงานและองค์กร ในการออกแบบวิธกีารที่จะส่งเสริมให้พนักงานน าหลักศาสนามา

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างาน โดยมีองค์กรเป็นผู้ช่วยเหลือและดูแล (Design) 

สดุท้ายคือ การลงมือด าเนินงานตามแผนการที่ได้คิดร่วมกนัไว้ รวมถึงการด าเนินโครงการที่พัฒนาข้ึน

ภายในองค์กร (Destiny) ผลการวิจัยเชิงทดลองในรอบวงจรที่ 5 มีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

1.5.1 Discovery 

ส าหรับรอบวงจรที่ 5 น้ี ผู้ศึกษาได้จัดกจิกรรมแทรกภายในองค์กรในรูปแบบการสอนแนะโดยใช้

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) ภายในองค์กรทั้ง 2 สาขา โดยเร่ิมต้นผู้ศึกษาได้

ท าการศึกษาและค้นคว้าเอกสารข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัย รวมถึงข่าวสาร บทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กบัการน าหลักธรรมค าสอน ความศรัทธา และหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกดิผลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือ

น าไปใช้ในการต้ังค าถามเชิงบวกต่อพนักงาน เพ่ือค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่ผ่านมาของตนเองและผู้อื่นใน

การสรุปวิธกีารด าเนินชีวิตที่อยู่ในศีลธรรมและการใช้พลังฝ่ายจิตวิญญาณเป็นตัวช่วยขับเคล่ือนชีวิต 

จากน้ันจะท าการรวบรวมแนวคิดที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 

จากน้ันผู้ศึกษาจะด าเนินการเกบ็ข้อมูลประสบการณ์เชิงบวกผ่านการสอนแนะโดยใช้จิตวิทยาเชิง

บวกในกจิกรรมสภากาแฟ (World Cafe) และผ่านการพูดคุยสมัภาษณ์และสังเกตพนักงานขององค์กรทวี

ทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานีรวม 34 ทา่น ซ่ึงผลจาก

การศึกษาได้วิเคราะห์ถึงประเดน็ที่พนักงานกล่าวถึงเกี่ยวกบัส่วนทางสงบ (Happy Soul) ดังต่อไปนี้  

 



ประเดน็ ประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้ 

การท าบุญ ตักบาตร สวดมนต์ กจิกรรมทางศาสนาพุทธที่พนักงานใช้ในการยึดเหน่ียวจิตใจ คือ การ

ท าบุญ ตักบาตร และสวดมนต์ โดยมีความรู้สกึว่าจะได้รับผลบุญกุศล

เมื่อได้ท า และผลบุญจะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนราบร่ืนมากขึ้น 

ความสงบ พนักงานมีความรู้สกึว่าการน าหลักศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวันจะท าให้

จิตใจสงบมากขึ้น ชีวิตไม่วุ่นวาย ไม่ยึดติด ให้ความรู้สกึปล่อยวาง การ

ได้รับพลังจากฝ่ายจิตวิญญาณท าให้ชีวิตมีความสงบสขุ เกดิความสนัติ 

ความสบายใจ การได้ท าบุญ ตักบาตร สวดมนต์ หรือเข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนาจะท า

ให้พนักงานเกดิความสบายใจ ท าให้ปัญหาและภาระในใจคล่ีคลายลง ท า

ให้อารมณ์เยน็ลง มีสติมากขึ้น มีสมาธใินการท าสิ่งต่างๆดีขึ้น 

การอ่านหนังสอืธรรมมะ พนักงานส่วนหน่ึงอ่านหนังสือธรรมมะเป็นประจ า โดยให้ความรู้สกึว่า

สามารถน าข้อคิดที่ได้มาใช้ในการด าเนินชีวิต การอ่านเป็นการเตือนสติ 

ก่อนจะลงมือท าสิ่งต่างๆ และใช้ในการถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นเวลาที่ผู้อื่นมี

ปัญหาได้ด้วย 

การเข้าถึงหลักธรรมของ

ศาสนา 

พนักงานส่วนหน่ึงเหน็ว่า การเข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนา จะช่วยให้การ

ใช้ชีวิตมีเป้าหมาย มีระบบมากข้ึน หลักศาสนาที่พนักงานกล่าวถึงบ่อย

ที่สดุ คือ ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว และ ท าความดี ละเว้นความช่ัว ท าจิตใจ

ให้บริสทุธิ์  

ตาราง XX แสดงความถี่ความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ และประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้

แก้ปัญหาได้ จากการท า AI 4D-Model ในส่วนทางสงบ  

สรุปประเดน็จากการตั้งค าถามเพ่ือค้นหาประสบการณ์เชิงบวกหรือสิ่งดีๆภายใต้ส่วนทางสงบ 

(Happy Soul) มีสาระส าคัญที่น่าสนใจโดยรวมเกี่ยวกบักจิกรรมทางศาสนา ที่พนักงานมีความรู้สกึว่าเมื่อ

ท าสิ่งที่ดีแล้ว จะส่งผลให้ชีวิตของตนเองดีข้ึน นอกจากน้ียังมีส่วนความรู้สกึที่ได้จากการใช้หลักศาสนาร่วม

ในการด าเนินชีวิต น่ันคือ ความรู้สกึสงบและสบายใจ และยังมีการกล่าวถึงการอ่านหนังสอืธรรมมะ และ

การเข้าถึงแก่นของศาสนาอกีด้วย ที่ผ่านมาองค์กรจะยังไม่มีการสนับสนุนพนักงานเกี่ยวกบัการมีส่วนร่วม

ด้านศาสนามาก่อน ท าให้สิ่งที่ได้จากการท าสนุทรียสาธกในรอบวงจรน้ีพบว่า ประเดน็เร่ืองศาสนาเป็นสิ่งที่

พนักงานแบ่งปันประสบการณ์ได้ไม่มากนัก ผู้ศึกษาจึงพบว่า องค์กรควรจะมีการส่งเสริมการเติบโตในฝ่าย

จิตวิญญาณให้กบัพนักงานผ่านกจิกรรมต่างๆเพ่ิมมากขึ้น 

1.5.2 Dream  

ข้ันตอนน้ีผู้ศึกษาจะท าการวาดฝันถึงสิ่งดีที่มุ่งหวังต้องการให้เกดิข้ึนภายใน

องค์กร ในส่วนการสนับสนุนให้พนักงานมีจิตใจที่สงบ โดยใช้หลักศาสนาเข้ามาช่วย ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองสิ่ง

ที่ค้นพบใน Discovery ให้เกิดข้ึนจริง โดยจะมุ่งไปที่การให้พนักงานมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางศาสนามาก



ข้ึน และจะจัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจในแก่นของศาสนาให้พนักงาน ให้พนักงานมีจิตใจที่สงบ มี

ความสบายใจ ทั้งน้ีเพ่ือท าให้สิ่งที่วาดฝันสามารถน ามาปฏบัิติใช้และเกิดผลที่มีประสิทธภิาพอย่างแท้จริง 

ซ่ึงความคาดหวังของพนักงานและองค์กรในส่วนทางสงบ มีความต้ังใจว่า 

- ส่งเสริมให้จัดกจิกรรมท าบุญตักบาตรร่วมกนัในวันส าคัญทางศาสนา 

- พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักของศาสนาพุทธ และการน าหลักที่ดีงามของศาสนามา

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น 

- สนับสนุนให้พนักงานมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต ผ่านการรักษาศีล 5 ของศาสนาพุทธ และการ

ใช้ชีวิตรวมถึงการท างานภายในองค์กร โดยเฉพาะเร่ืองการดื่มสรุา การซ้ือหวย และการเล่นพนัน 

- เผยแพร่หลักค าสอนที่ดีงามของศาสนาพุทธ ศาสนาอื่นๆ ลัทธ ิปรัชญาต่างๆ ผ่านทาง

แหล่งข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ภายในองค์กรส าหรับพนักงานและผู้สนใจ 

จากการวาดฝันร่วมกนัจะน าไปสู่การออกแบบและวางแผนถึงรายละเอียดใน

ขั้นตอน Design และลงมือปฏบัิติจริงในขั้นตอน Destiny ต่อไป 

1.5.3 Design  

การออกแบบแนวทางปฏบัิติ (Practice) และโครงการ (Project) ภายในองค์กร 

เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานมีจิตใจที่สงบ มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต โดยใช้หลักศาสนาเข้ามาช่วย รวมถึง

ตอบสนองการวาดฝัน (Dream) ในส่วนทางสงบ มีดังต่อไปน้ี 

 



แนวทางปฏบิัติ หรือ  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการ แผนการปฏบิัต ิ

1. โครงการท าบุญร่วมกนั สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วม

กจิกรรมทางศาสนา เพ่ือความ

สบายใจและสร้างความสมัพันธท์ี่

ดีระหว่างพนักงานและองค์กร 

พนักงานให้ความสนใจและกระตือรือร้นใน

การเข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา ส่งผลให้

พนักงานรู้สกึว่าการท ากจิกรรมทางศาสนาจะ

ช่วยส่งผลดีต่อชีวิตและจิตใจของตนเอง และ

การมีส่วนร่วมในกจิกรรมทางศาสนาจะช่วย

ขัดเกลาจิตใจของพนักงานให้ละเอยีดมากขึ้น 

- จัดกจิกรรมท าบุญ ตักบาตรร่วมกนัในวันส าคัญทาง

ศาสนาที่บริเวณองค์กรในเวลาเช้า 

- มีกจิกรรมการตกับาตรเป็นประจ าทุกวันพระ ซ่ึง

พนักงานสามารถมาเข้าร่วมได้ในเวลาเช้า 

- มีการเพ่ิมหน้าที่ในการเปล่ียนดอกไม้ให้พระพุทธรูป 

การจัดเตรียมของตกับาตร ให้พนักงานได้ช่วยท า  

2. แนวทางการใช้หลักศาสนา 

เปล่ียนการใช้ชีวิตให้สงบสขุ 

เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ความ

เข้าใจหลักของศาสนาพุทธ ให้

พนักงานมีใจที่อยากจะด าเนิน

ชีวิตอย่างมีศีลธรรม รักษาศีล 5 

และเปล่ียนการใช้ชีวิตให้ดีงาม

มากขึ้น โดยเร่ิมจากการท างาน 

พนักงานเข้าใจแก่นของศาสนาพุทธ ในเร่ือง

การท าความดี ละเว้นความช่ัว การท าจิตใจ

ให้บริสทุธิ์ การปล่อยวาง และการใช้ชีวิตอยู่

ในหลักศีลธรรม รักษาศีล 5 พนักงานบาง

รายสามารถเปล่ียนพฤติกรรมที่ยังไม่ดีงาม

บางอย่างของตนเองได้ 

- ให้ความรู้และความเข้าใจพนักงานเกี่ยวกบัหลักของ

ศาสนาพุทธที่แท้จริง และเน้นย า้ให้พนักงานรักษาศีล 5 

ในการใช้ชีวิตโดยเร่ิมจากภายในสถานที่ท  างาน 

- สนับสนุนให้พนักงานลดการพูดค าหยาบ การดื่มสรุา 

การสบูบุหร่ี การเล่นหวย และการเล่นพนันภายใน

องค์กรอย่างเข้มงวด 

3. โครงการอาหารฝ่ายจิต

วิญญาณ 

เพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดี

งามของศาสนาต่างๆ ให้

พนักงานผ่านการอ่าน

แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์  

พนักงานสามารถน าสิ่งที่ได้จากการอ่านมา

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต ผ่านวิธคีิด การ

ตัดสนิใจ และการลงมือกระท าสิ่งต่างๆ 

เพ่ือให้ชีวิตมีความสงบสขุและความสบายใจ 

- จัดมุมอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ประกอบด้วยหนังสอื 

เทปธรรมมะ รวมถึงสื่อที่เผยแพร่ค าสอนที่ดีอื่นๆด้วย  

- จัดท าข้อคิด สภุาษิต ธรรมมะ หรือคติประจ าสปัดาห์ 

เพ่ือเตือนใจพนักงานในแต่ละสปัดาห์ 

 

ตาราง XX แสดงแผนการปฏบัิติงานในส่วนทางสงบ (Happy Soul) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ออกแบบ 



1.5.4 Destiny 

สิ่งที่ได้จากการใช้สนุทรียสาธกเพ่ือใช้ในการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตใจที่สงบ มี

ศีลธรรมในการด าเนินชีวิต โดยใช้หลักศาสนาเข้ามาช่วยน้ัน องค์กรได้ลงมือปฏบัิติจริงส่วนหน่ึงตาม

แนวทางปฏบัิติหรือโครงการในส่วน Design จากน้ันท าการมอบอ านาจในการทดลองลงมือท าจริง เพ่ือ

ส่งเสริมให้พนักงานเกดิการกระตือรือร้นเร่ืองศาสนาและศีลธรรม จากน้ันท าการวิเคราะห์ผลการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน และท าการสะท้อนผลการปฏบัิติการ (Reflection) ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากรอบ

วงจรทางสงบ (Happy Soul) มีดังต่อไปนี้  

1) ปฏกิริิยาการตอบสนอง (Reaction) 

การตอบสนองต่อการเรียนรู้ โดยผ่านสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 

ในส่วนทางสงบน้ัน มีการตอบสนองปานกลาง คือ พนักงานภายในองค์กรมีความสนใจในแนวทางปฏบัิติ

และโครงการที่จัดท าข้ึนภายในองค์กร แต่ในการลงมือปฏบัิติจริงน้ัน พนักงานยังไม่ได้มีส่วนร่วมใน

กจิกรรม หรืออ่านแหล่งข้อมูลเกี่ยวกบัหลักค าสอนของศาสนามากเทา่ที่ควร อย่างไรกต็ามถือว่าเป็น

แนวโน้มที่ดี ที่มีพนักงานจ านวนหน่ึงที่สนใจเร่ืองจิตวิญญาณอยู่แล้ว ให้ความสนใจในกจิกรรมเป็นอย่าง

มาก ในส่วนโครงการเปล่ียนการใช้ชีวิตให้อยู่ในศีลธรรมมากข้ึน กมี็ปฏกิริิยาการตอบสนองที่ดี เน่ืองจาก

พนักงานลดพฤติกรรมที่ไม่ดีงามภายในที่ท  างานลงอย่างมาก โดยเฉพาะการเล่นหวย   

2) การเรียนรู้  (Learning) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน พบว่า 

พนักงานมเีปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เร่ืองศาสนา การเข้าร่วมกจิกรรม

ทางศาสนาเพ่ิมมากข้ึน แม้จะเพ่ิมข้ึนในระดับที่น้อย มีการเร่ิมตระหนักถึงการใช้ชีวิตที่อยู่ในศีลธรรมมาก

ขึ้น เร่ิมมีการกลัวการท าบาป กลัวเวรกรรม และเร่ิมให้ความสนใจในการท าบุญมากขึ้น 

3) พฤติกรรม (Behavior) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน 

พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมบางอย่างที่เปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ไม่ดีงามที่องค์กรได้ออก

กฎระเบียบที่เคร่งครัดมากข้ึนในการควบคุม และองค์กรได้สื่อสารกบัพนักงานให้เหน็ถึงเจตนาที่ดี ที่

องค์กรจ าเป็นต้องท าเช่นนี้  ท าให้พฤติกรรมเหล่านี้ ลดลงไปจากเมื่อก่อนมาก  

4) ผลลัพธท์ี่เกิดข้ึนต่อองค์กร (Performance) 

จากการสนับสนุนให้พนักงานท ากจิกรรมทางศาสนาร่วมกบัองค์กร ส่งเสริม

ให้เกดิความสัมพันธท์ี่ดีระหว่างพนักงาน และระหว่างพนักงานกบัองค์กร ท าให้พนักงานมีจิตใจที่ดีงาม

มากข้ึน การสื่อสารสิ่งต่างๆกง่็ายข้ึน พฤติกรรมที่ไม่ดีงามที่ลดลงกท็ าให้องค์กรมีบรรยากาศที่ดีข้ึน องค์กร

สามารถลดความรับผิดชอบและลดต้นทุนในการจัดการปัญหาเหล่านี้ ได้อย่างมาก 

 

 

 

 



1.6 รอบวงจรที ่6 วิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินกำรวิจัยแบบสุนทรียสำธกในส่วนน ้ ำใจงำม 

(Happy Heart) 

การศึกษาในรอบวงจรน้ีสบืเน่ืองมากจากรอบวงจรที่ผ่านมา ที่ต้องการด าเนินการวิจัยแบบสนุทรีย

สาธก (Appreciative Inquiry) เพ่ือค้นหาประสบการณ์ด้านบวกในการสร้างลักษณะนิสยัด้านความมีน า้ใจ

ให้กบัพนักงาน ส่งเสริมให้เกิดทศันคติที่ต้องการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ มีความเสียสละ มอบความรัก 

เมตตา และช่วยเหลือกนัและกนั เน่ืองจากธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความเหน็แก่ตัว โดยเฉพาะในกลุ่ม

พนักงานที่มีชีวิตค่อนข้างยากล าบาก จึงเกดิสังคมการท างานที่มีความอจิฉา เหน็แก่ตัว การแบ่งพรรคพวก

ขึ้นภายในองคก์ร การศึกษาได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การค้นหาประสบการณ์ด้านบวกเพ่ือส่งเสริม

ให้เกดิลักษณะความเป็นผู้ให้ เกดิสภาพแวดล้อมการท างานที่มีการช่วยเหลือกนัโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

(Discovery) จากน้ันท าการวาดฝันร่วมกบัพนักงาน เพ่ือจินตนาการถึงรูปแบบการท างานที่เตม็ไปด้วย

ความสามัคคี การช่วยเหลือกนัและกนั การไม่เหน็แก่ตัวและมีน า้ใจต่อกนั (Dream) และวางแผนร่วมกนั

ระหว่างพนักงานและองค์กร ในการออกแบบวิธกีารที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือ

ผู้อื่น ที่สภาพการท างานที่รักใคร่สามัคคีกนั โดยมีองค์กรเป็นผู้ช่วยเหลือและดูแล (Design) สดุท้ายคือ 

การลงมือด าเนินงานตามแผนการที่ได้คิดร่วมกนัไว้ รวมถึงการด าเนินโครงการที่พัฒนาข้ึนภายในองค์กร 

(Destiny) ผลการวิจัยเชิงทดลองในรอบวงจรที่ 6 มีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

1.6.1 Discovery 

ส าหรับรอบวงจรที่ 6 น้ี ผู้ศึกษาได้จัดกจิกรรมแทรกภายในองค์กรในรูปแบบการสอนแนะโดยใช้

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) ภายในองค์กรทั้ง 2 สาขา โดยเร่ิมต้นผู้ศึกษาได้

ท าการศึกษาและค้นคว้าเอกสารข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัย รวมถึงข่าวสาร บทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กบัการส่งเสริมให้ผู้คนมีน า้ใจ มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือกนั เพ่ือน าไปใช้ในการตั้งค าถามเชิง

บวกต่อพนักงาน เพ่ือค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่ผ่านมาของตนเองและผู้อื่นในการสรุปวิธกีารด าเนินชีวิตที่

รู้จักการให้มากกว่าคาดหวังการรับจากผู้อื่น จากน้ันจะท าการรวบรวมแนวคิดที่สามารถน าไปใช้ได้จริง  

จากน้ันผู้ศึกษาจะด าเนินการเกบ็ข้อมูลประสบการณ์เชิงบวกผ่านการสอนแนะโดยใช้จิตวิทยาเชิง

บวกในกจิกรรมสภากาแฟ (World Cafe) และผ่านการพูดคุยสมัภาษณ์และสังเกตพนักงานขององค์กรทวี

ทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานีรวม 34 ทา่น ซ่ึงผลจาก

การศึกษาได้วิเคราะห์ถึงประเดน็ที่พนักงานกล่าวถึงเกี่ยวกบัส่วนน า้ใจงาม (Happy Heart) ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 



ประเดน็ ประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้ 

ความเหน็แก่ตัว ความเหน็แก่ตัวของผู้คนในสงัคมสมัยน้ี เป็นสิ่งที่พนักงานแทบทุกคนได้

กล่าวถึง พนักงานรู้สกึว่าผู้คนสมัยน้ีไม่มีน า้ใจ หวังแต่ผลประโยชน์ส่วน

ตน และชอบเอาเปรียบผู้อื่น ดังน้ันเมื่อพนักงานรู้สกึว่าผู้ใดมีน า้ใจต่อ

ตนเองอย่างแท้จริง ตนกจ็ะให้ความจริงใจ มีความรู้สกึยกย่อง และเตม็ใจ

จะช่วยเหลือตอบแทนเตม็ที่เม่ือผู้น้ันขอร้อง     

การอาสาช่วยเหลือผู้อื่น มีพนักงานส่วนหน่ึงที่เม่ือเหน็ผู้อื่นทุกข์ร้อนและขอความช่วยเหลือ กจ็ะ

อาสาช่วยเหลือ แต่ภายใต้การช่วยเหลือกม็ีแรงจูงใจหลายอย่าง เช่น มี

ความสัมพันธเ์ป็นญาติหรือมิตร ช่วยเพราะความสงสาร ช่วยเพ่ือตอบ

แทนบุญคุณ และช่วยเพราะต้องการสิ่งตอบแทน ดังน้ันการสนับสนุนให้

พนักงานมีใจที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง จึงเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝัง

ให้เกดิขึ้นภายในองค์กร 

การบริจาคเงินให้ขอทาน

หรือผู้เร่ียไร 

พนักงานส่วนใหญ่กล่าวถึงประสบการณ์ที่ตนรู้สกึว่ามีน า้ใจกบัผู้อื่นใน

เวลาที่ได้บริจาคเงินให้แก่ผู้ที่ด้อยกว่าตน ความรู้สกึของพนักงานเม่ือได้

บริจาคเงิน จะรู้สกึว่าตนเองได้บุญก่อน ถึงค่อยจะรู้สกึว่าได้ช่วยเหลือ

เพ่ือนมนุษย์  

การให้ความช่วยเหลือ

เพ่ือนร่วมงาน 

พนักงานจะให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานที่สนิทเทา่น้ัน โดยจะให้ความ

ช่วยเหลือด้านการเงิน สิ่งของ การช่วยเหลืองานเลก็ๆน้อยๆ และในการ

ท างานพนักงานกอ็าสาช่วยเหลือเพ่ือนร่วมในท างานบ้างปานกลาง 

ตาราง XX แสดงความถี่ความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ และประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้

แก้ปัญหาได้ จากการท า AI 4D-Model ในส่วนน า้ใจงาม 

สรุปประเดน็จากการตั้งค าถามเพ่ือค้นหาประสบการณ์เชิงบวกหรือสิ่งดีๆภายใต้ส่วนน า้ใจงาม  

(Happy Heart) มีสาระส าคัญที่น่าสนใจเกี่ยวกบัทศันคติของพนักงานต่อผู้คนในสังคมสมัยน้ี พนักงาน

แทบทุกคนมีความเหน็ตรงกันว่า ผู้คนสมัยน้ีแล้งน า้ใจและเหน็แก่ตัวมากกว่าเมื่อก่อนมาก การด าเนิน

ชีวิตประจ าวันจะต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ค่อยได้เหน็คนที่มีน า้ใจต่อผู้อื่นอย่างแท้จริง ดังน้ัน 

หากพนักงานได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยความจริงใจ พนักงานจะรู้สกึซาบซ้ึงกบัการช่วยเหลือน้ันเป็น

พิเศษ จะรู้สกึเป็นหน้ีบุญคุณทางจิตใจที่ต้องตอบแทนเม่ือมีโอกาส และด้วยพ้ืนฐานวิถีชีวิตของชาวอีสาน 

ที่จะรักพวกพ้องของตนเป็นพิเศษ ท าให้การอาสาให้ความช่วยเหลือญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน และมิตรสหาย

เป็นสิ่งที่พนักงานกระท าอยู่เสมอ การอาสาให้ความช่วยเหลือของพนักงานกม็ีแรงจูงใจหลายอย่าง ถ้าเป็น

การอาสาช่วยเหลือผู้ที่ไม่รู้จัก ส่วนใหญ่จะท าไปเพราะหวังสิ่งตอบแทน เง่ือนไขที่พนักงานทั้งหมดกล่าวถึง

ในการอาสาให้ความช่วยเหลือ คือ ช่วยเหลือโดยไม่เกนิก าลังของตนเอง หรือไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน 

ส่วนประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่พนักงานส่วนใหญ่กล่าวถึง คือ การบริจาคเงินให้ผู้ยากไร้

หรือผู้เร่ียไรต่างๆ โดยพนักงานจะรู้สกึว่าได้บุญก่อนรู้สกึว่าได้ช่วยเหลือผู้อื่น และพนักงานส่วนหน่ึงได้



กล่าวถึงการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ที่หลายๆคร้ังพนักงานมีการให้ความช่วยเหลือกนั เช่น ให้ยืมเงิน

เลก็ๆน้อยๆ ช่วยงานบุญ เป็นต้น ส่วนการช่วยงานเพ่ือนร่วมงานภายในเวลาท างาน เม่ือหน้าที่งานของตน

เสรจ็สิ้นแล้ว พนักงานส่วนหน่ึงจะเข้าไปช่วยงานของเพ่ือนที่ตนสนิทเป็นประจ า 

1.6.2 Dream  

ข้ันตอนน้ีผู้ศึกษาจะท าการวาดฝันถึงสิ่งดีที่มุ่งหวังต้องการให้เกดิข้ึนภายใน

องค์กร ในส่วนการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีน า้ใจ มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือกนั ทั้งน้ีเพ่ือ

ตอบสนองสิ่งที่ค้นพบใน Discovery ให้เกดิขึ้นจริง โดยจะมุ่งไปที่การแสดงน า้ใจขององค์กร ผู้บริหาร และ

ผู้จัดการ ให้พนักงานรู้สกึไว้วางใจและรู้สกึอยากจะตอบแทนสิ่งที่ได้รับ จากน้ันจะต้องมีการพูดคุยกระตุ้น 

และส่งเสริมให้พนักงานเปล่ียนทศันคติให้รู้จักมีน า้ใจต่อผู้อื่นมากขึ้น รู้สกึลดความเหน็แก่ตัว หวัง

ผลประโยชน์ส่วนตัวลงไป ทั้งน้ีเพ่ือท าให้สิ่งที่วาดฝันสามารถน ามาปฏบัิติใช้และเกดิผลที่มีประสทิธิภาพ

อย่างแท้จริงน้ัน ความคาดหวังของพนักงานและองค์กรในส่วนน า้ใจงาม จึงมีความตั้งใจว่า 

- ปรับทศันคติของผู้บริหารและผู้จัดการ ให้รู้สกึว่าพนักงานทุกคนมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือน

องค์กร ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องสร้างความผูกพันทางจิตใจให้เกดิข้ึน โดยการท าหน้าที่เป็น “ผู้ให้” 

ก่อน ผ่านการแสดงน า้ใจ ช่วยเหลือสิ่งต่างๆตามความเหมาะสม 

- พนักงานมีความเข้าใจในเร่ืองการมีน า้ใจ พนักงานมีความรู้สกึร่วมว่าการมีน า้ใจเป็นสิ่งที่ส าคัญ 

- สนับสนุนให้พนักงานเร่ิมต้นให้ความช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยเร่ิมจากภายใน

องค์กร เช่น ช่วยงานองค์กรเลก็ๆน้อยๆ ช่วยงานเพ่ือนร่วมงาน 

จากการวาดฝันร่วมกนัจะน าไปสู่การออกแบบและวางแผนถึงรายละเอียดใน

ขั้นตอน Design และลงมือปฏบัิติจริงในขั้นตอน Destiny ต่อไป 

1.6.3 Design  

การออกแบบแนวทางปฏบัิติ (Practice) และโครงการ (Project) ภายในองค์กร 

เพ่ือสนับสนุนในองค์กรมีน า้ใจ มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือกนั รวมถึงตอบสนองการวาดฝัน 

(Dream) ในส่วนน า้ใจงาม มีดังต่อไปนี้  

 

 

 



แนวทางปฏบิัติ หรือ  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการ แผนการปฏบิัต ิ

1. โครงการ “องค์กรผู้ให้” เพ่ือปรับทศันคติของผู้บริหาร 

ให้เหน็ถึงความส าคัญในการให้

ความช่วยเหลือพนักงานเพ่ิม

มากขึ้น เพ่ือช่วยสร้างความ

ผูกพันทางจิตใจให้กบัพนักงาน 

และองค์กรมภีาพลักษณใ์น

สายตาพนักงานว่า องค์กร

สามารถเป็นที่พ่ึงให้พนักงานได้ 

ผู้บริหารกระตอืรือร้นในการสร้างเสริมให้

องค์กรเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่พนกังาน

อย่างสม ่าเสมอ พนักงานได้รับการช่วยเหลือ

จากองค์กรเพ่ิมมากขึ้น ท าให้พนักงานรู้สกึ

ซาบซ้ึง และผูกพันทางจิตใจกบัองค์กร เกดิ

ความรักองค์กร และยินดีจะตอบแทนองคก์ร

ผ่านการท างาน และให้ความช่วยเหลือ

องค์กรในด้านต่างๆมากขึ้น 

- สนับสนุนแนวทางปฏบิัติและโครงการต่างๆภายใต้

แนวคิด Happy 8 ให้เกดิขึ้นจริงได้หมด และมีการ

ขยายผลเพ่ิมเติมแนวทางปฏบิัติและโครงการอื่นๆอกี 

เน่ืองจากโครงการภายใต้แนวคิด Happy 8 ส่วนใหญ่จะ

เป็นการ “ให้” และ “ช่วยเหลือ” พนักงานก่อน 

- ผู้บริหารจะรับฟังปัญหาส่วนตัวของพนักงาน และ

พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามสมควรเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

2. สนับสนุนให้พนักงานฝึกฝน

การให้ และการมีน า้ใจต่อผู้อื่น  

เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานมีจิตใจ

ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ลดความเหน็แก่

ตัวที่เกดิข้ึนในภายองค์กรลง 

เพ่ือให้พนักงานภายในองค์กรมี

น า้ใจต่อกนั มีความสามัคคี และ

ช่วยเหลือกนัในการท างาน ลด

ปัญหาการเกี่ยงงานลง 

พนักงานในองค์กรมีน า้ใจต่อเพ่ือนร่วมงาน

เพ่ิมมากข้ึน องค์กรไม่มีปัญหาการเกี่ยงงาน 

หรือการเอาเปรียบในการท างาน พนักงานมี

ความสามัคคีกนั พนักงานมีน า้ใจต่อองค์กร 

และมีน า้ใจต่อผู้อื่น 

- พนักงานทุกคนมีโอกาสร่วมกจิกรรมต่างๆของ

องค์กรด้วยกนั เพ่ือส่งเสริมให้เกดิความสามัคคี และ

พนักงานเกดิความสนิท ไว้วางใจกนั 

- ผู้บริหารและผู้จัดการเสริมประเดน็ “ความมีน า้ใจ” 

และการช่วยงานเพ่ือนร่วมงานเมื่องานของตนเสรจ็แล้ว 

เข้าไปในการพูดคุยกบัพนักงานทุกสิ้นเดือน และเปิด

โอกาสให้พนักงานพูดขอบคุณ องค์กรหรือเพ่ือน

ร่วมงานที่มีน า้ใจให้ตน  

 

 

ตาราง XX แสดงแผนการปฏบัิติงานในน า้ใจงาม (Happy Heart) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ออกแบบ 

 

 



1.6.4 Destiny 

สิ่งที่ได้จากการใช้สนุทรียสาธกเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีน า้ใจ มีจิตใจที่

เมตตากรุณา มีความเอื้ออาทร มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือกนั องค์กรได้ลงมือปฏบัิติจริงส่วน

หน่ึงตามแนวทางปฏบัิติหรือโครงการในส่วน Design โดยได้ท าการมอบอ านาจในการทดลองลงมือท าจริง 

เพ่ือส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาไปในทางที่ดี จากน้ันท าการวิเคราะห์ผลการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึน และท า

การสะท้อนผลการปฏบัิติการ (Reflection) ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากรอบวงจรน า้ใจงาม (Happy Heart) มี

ดังต่อไปนี้  

1) ปฏกิริิยาการตอบสนอง (Reaction) 

การตอบสนองต่อการเรียนรู้ โดยผ่านสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 

ในส่วนน า้ใจงามน้ัน มีการตอบสนองค่อนข้างน้อย คือ พนักงานภายในองค์กรมีความสนใจในการกระตุ้น

ให้มีส านึกในการมีน า้ใจต่อผู้อื่น แต่การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนน้ันยังค่อนข้างน้อย เน่ืองจากพนักงานให้

ความส าคัญกบัความจ ากดัของตนเองมากกว่าการช่วยเหลือผู้อื่น พนักงานมักจะชอบเป็นผู้ได้รับความ

ช่วยเหลือ มากกว่าเร่ิมต้นช่วยก่อน 

2) การเรียนรู้  (Learning) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน พบว่า 

พนักงานมีการเรียนรู้ปานกลาง พนักงานเร่ิมรู้สกึซาบซ้ึงในความช่วยเหลือขององค์กร พนักงานที่ได้รับ

ความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะกระตือรือร้นในการตอบแทนองค์กร ผ่านการตั้งใจท างาน เช่น ท างานล่วงเวลา 

ไม่ขาดงาน เป็นต้น 

3) พฤติกรรม (Behavior) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน 

พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมที่ดีกบัเพ่ือนร่วมงานมากขึ้น ภายหลังได้ร่วมกนัท ากจิกรรมภายใต้แนวคิด

ความสขุ 8 ประการ (Happy 8) พนักงานเร่ิมไม่การแบ่งฝ่าย มีความสามัคคีและให้ความช่วยเหลือกนั

มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองส่วนตัวหรือเร่ืองงาน 

4) ผลลัพธท์ี่เกิดข้ึนต่อองค์กร (Performance) 

พนักงานมีความรัก ผูกพัน และรู้สกึว่าองค์กรมีบุญคุณในการให้ความ

ช่วยเหลือพนักงานเมื่อเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น ท าให้พนักงานจ านวนมากมีพฤติกรรมในการปฏบัิติงานดีขึ้น 

รู้สกึไม่อยากเปล่ียนงาน และมีความรู้สกึที่ดี ใกล้ชิด กบัผู้บริหารและผู้จัดการมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 



1.7 รอบวงจรที ่7 วิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินกำรวิจัยแบบสุนทรียสำธกในส่วนสงัคมดี 

(Happy Society) 

การด าเนินการวิจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ในรอบวงจรที่ 7 น้ี จะมุ่งประเดน็

เกี่ยวกบัการให้สบืต่อจากความมีน า้ใจให้เพ่ือนร่วมงานในวงจรที่ผ่านมา โดยในวงจรน้ีจะท าการค้นหา

ประสบการณ์ด้านบวกในการสร้างลักษณะนิสยัการช่วยเหลือสังคม ผ่านการท าประโยชน์ตอบแทนให้แก่

สงัคม ซ่ึงที่ผ่านมาองค์กรจะท าการช่วยเหลืองานภายในชุมชนโดยวิธกีารบริจาคเพียงอย่างเดียว แต่ไม่เคย

มีการส่งเสริมให้พนักงานได้ลงไปช่วยเหลือชุมชนโดยตรง การศึกษาได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การ

ค้นหาประสบการณ์ด้านบวกเพ่ือส่งเสริมให้เกดิความกระตือรือร้นในการตอบแทนชุมชนและสงัคม การ

บ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือสาธารณะโดยความเตม็ใจและสมัครใจ (Discovery) จากน้ันท าการวาดฝันร่วมกบั

พนักงาน เพ่ือจินตนาการถึงการใช้ชีวิตเพ่ือผู้อื่น การช่วยเหลือสงัคมและชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย (Dream) และวางแผนร่วมกนัระหว่างพนักงานและองค์กร ในการออกแบบวิธกีาร

ที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา บ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือตอบแทนชุมชนที่องค์กรต้ังอยู่และที่ตนอาศัยอยู่ 

(Design) สดุท้ายคือ การลงมือด าเนินงานตามแผนการที่ได้คิดร่วมกนัไว้ รวมถึงการด าเนินโครงการที่

พัฒนาขึ้นภายในองค์กร (Destiny) ผลการวิจัยเชิงทดลองในรอบวงจรที่ 7 มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

1.7.1 Discovery 

ส าหรับรอบวงจรที่ 7 ผู้ศึกษาได้จัดกจิกรรมแทรกภายในองค์กรในรูปแบบการสอนแนะโดยใช้

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) ภายในองค์กรทั้ง 2 สาขา โดยเร่ิมต้นผู้ศึกษาได้

ท าการศึกษาและค้นคว้าเอกสารข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัย รวมถึงข่าวสาร บทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กบัการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่งเสริมให้ผู้คนมีจิตส านึกในการตอบแทนสงัคม หรือชุมชนที่

ตนอาศัยอยู่ เพ่ือน าไปใช้ในการต้ังค าถามเชิงบวกต่อพนักงาน เพ่ือค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่ผ่านมาของ

ตนเองและผู้อื่นในการสรุปการสร้างความรู้สกึอยากช่วยเหลือสงัคม รวมถึงส่งเสริมให้เกดิความสนใจใน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว จากน้ันจะท าการรวบรวมแนวคิดที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 

จากน้ันผู้ศึกษาจะด าเนินการเกบ็ข้อมูลประสบการณ์เชิงบวกผ่านการสอนแนะโดยใช้จิตวิทยาเชิง

บวกในกจิกรรมสภากาแฟ (World Cafe) และผ่านการพูดคุยสมัภาษณ์และสังเกตพนักงานขององค์กรทวี

ทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานีรวม 34 ทา่น ซ่ึงผลจาก

การศึกษาได้วิเคราะห์ถึงประเดน็ที่พนักงานกล่าวถึงเกี่ยวกบัส่วนสงัคมดี (Happy Society) ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 



ประเดน็ ประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้ 

การช่วยงานวัด งานทอดกฐิน 

งานบุญต่างๆ 

พนักงานส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกจิกรรมช่วยเหลือผู้อื่นในรูปแบบ

อาสาสมัคร และบ าเพญ็ประโยชน์เกี่ยวกบังานต่างๆของวัดในชุมชน 

พนักงานมีความรู้สกึอุ่นใจ และได้รับบุญกุศลจากการไปช่วยงาน และ

การช่วยงานวัดกมี็บรรยากาศการท างานที่สนุกสนาน เน่ืองจากเป็น

งานใหญ่ และมีผู้คนจ านวนมากเข้ามาร่วมช่วยกนัท างาน 

อาสาสมัครชุมชน (อสม.) 

และกลุ่มสตรีประจ าชุมชน 

อาสาสมัครชุมชน และกลุ่มสตรีประจ าชุมชน เป็นโครงการที่ดีของ

ชุมชน มีการท างานที่เข้าถึงชุมชน และประชาชนได้รับประโยชน์จาก

การบริการเป็นอย่างมาก และสิ่งที่น่าช่ืนชม คือ สมาชิกอาสาสมัคร

แทบไม่ได้รับผลตอบแทนใดเลยจากการท างาน เป็นกจิกรรมการ

ช่วยเหลือชุมชนที่พนักงานรู้สกึประทบัใจมาก  

การช่วยเหลือคนด้อยโอกาส 

ผู้พิการ ผู้ประสบภัย

ธรรมชาต ิ

พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้สึกเหน็ใจ สงสาร และอยากช่วยเหลือผู้คน

ที่ด้อยโอกาส ผู้พิการ รวมถึงผู้ที่ได้รับการสญูเสียจากภัยธรรมชาติใน

แต่ละคร้ัง โดยการช่วยเหลือน้ันต้องอยู่ในก าลังที่พนักงานสามารถ

ช่วยเหลือได้ ไม่กระทบต่อตนปัจจัยด้านการเงินของตนเองมาก

จนเกนิไป 

การปลูกต้นไม้ ถึงแม้ว่าพนักงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา

สภาวะโลกร้อนเทา่ใดนัก แต่มีพนักงานส่วนหน่ึงชอบการปลูกต้นไม้ 

การท าสวน และมีความเหน็ว่าการรณรงค์ให้ผู้คนให้ความสนใจกบั

การปลูกต้นไม้เพ่ิมข้ึน เป็นกจิกรรมที่ดี ซ่ึงจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อม

ให้ดีย่ิงขึ้น 

ตาราง XX แสดงความถี่ความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ และประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้

แก้ปัญหาได้ จากการท า AI 4D-Model ในส่วนสังคมดี  

สรุปประเดน็จากการตั้งค าถามเพ่ือค้นหาประสบการณ์เชิงบวกหรือสิ่งดีๆภายใต้ส่วนสังคมดี 

(Happy Society) มีสาระส าคัญที่น่าสนใจส่วนใหญ่เกี่ยวกบัการอาสาสมัครช่วยเหลืองานเกี่ยวกบัศาสนาใน

วัดประจ าชุมชน ที่พนักงานชอบการช่วยงานวัด งานบุญต่างๆ นอกจากจะรู้สกึได้บุญแล้ว ยังรู้สกึสนุกที่ได้

เข้าร่วมท ากจิกรรมร่วมกบัครอบครัว คนในชุมชน และเพ่ือนๆ เป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีพนักงานใน

องค์กรส่วนหน่ึงได้เป็นสมาชิกของอาสาสมัครชุมชน และกลุ่มสตรีประจ าชุมชน ซ่ึงพนักงานส่วนใหญ่ให้

ความเหน็ตรงกนัว่า กจิกรรมของโครงการดังกล่าวดีมาก ให้การบริการที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็น

การก าจัดยุงลาย การพาแพทย์เข้าเย่ียมรักษาผู้สูงอายุในชุมชน การให้ความรู้เกี่ยวกบัโรคระบาดใน

ช่วงเวลาต่างๆ เป็นต้น และยังมีประเดน็เกี่ยวกบัการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สงูอายุที่ไม่มีผู้ดูแล 

ผู้ที่ได้รับความสญูเสียจากภัยพิบัติต่างๆ ที่พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้สกึสงสาร อยากให้ความช่วยเหลือ 

แต่การช่วยเหลือของพนักงานยังจ ากดั เน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่กยั็งมีฐานะที่ค่อนข้างยากจน ความ



ต้ังใจช่วยเหลือผู้อื่นกเ็ลยท าได้ไม่ได้มาก นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ใช้เงิน และไม่เสียเวลาการ

ท างานมาก ดังน้ัน พนักงานจึงแทบไม่ได้มีโอกาสช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวเลย ประเดน็สดุท้ายที่พนักงาน

บางส่วนได้กล่าวถึง คือ การปลูกต้นไม้เพ่ือช่วยลดสภาวะโลกร้อน 

1.7.2 Dream  

ข้ันตอนน้ีผู้ศึกษาจะท าการวาดฝันถึงสิ่งดีที่มุ่งหวังต้องการให้เกดิข้ึนในองค์กร 

เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมและชุมชน มีความกระตือรือร้นในการตอบแทนชุมชน

และสงัคมมากขึ้น ผ่านการการบ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือสาธารณะโดยความเตม็ใจและสมัครใจ และช่วยสร้าง

ลักษณะนิสัยการช่วยเหลือสงัคม ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองสิ่งที่ค้นพบใน Discovery ให้เกดิขึ้นจริง โดยองค์กร

คาดหวังว่ากจิกรรมเหล่านี้ จะช่วยให้พนักงานรู้สกึมีความสขุที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น พนักงานมีความสัมพันธท์ี่

ดีกบัเพ่ือนร่วมงาน พนักงานมีความสามัคคีจากการได้ท ากจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ร่วมกนั และองค์กรมี

ภาพลักษณ์ที่ดีในการมีความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) ซ่ึงความคาดหวัง

ของพนักงานและองค์กรในส่วนสงัคมดี มีความต้ังใจว่า 

- สนับสนุนให้พนักงานได้บ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือชุมชน ผ่านการเข้าร่วมกจิกรรมของชุมชนที่มีเป็น

ประจ าอยู่แล้ว โดยเฉพาะกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัศาสนาและวัด 

- เปิดโอกาสให้พนักงานได้ช่วยเหลือบุคคลประเภทต่างๆที่พนักงานมีความเหน็ใจ อยากช่วยเหลือ 

ผ่านทางกจิกรรมช่วยเหลือชุมชนขององค์กร 

- สนับสนุนพนักงานให้เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัครชุมชน หรือกลุ่มสตรีประจ าชุมชน 

- ให้ความรู้พนักงานเร่ืองสภาวะโลกร้อน ให้ตระหนักถึงความส าคัญ และช่วยรณรงค์ให้พนักงาน

รักษาสภาพแวดล้อม สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน 

- กจิกรรมในส่วนสงัคมดีทั้งหมด จะต้องไม่กระทบต่อกระบวนการท างานโดยรวมขององค์กร

จนเกนิไป ไม่ควรสญูเสยีต้นทุนมากเกนิไป สิ่งที่พนักงานต้องได้จากกจิกรรม คือ ทศันคติส่วนตัว

ที่ดีข้ึนในการให้ความช่วยเหลือชุมชน และมีความกระตือรือร้นอยากช่วยเหลือชุมชนมากขึ้น 

จากการวาดฝันร่วมกนัจะน าไปสู่การออกแบบและวางแผนถึงรายละเอียดใน

ขั้นตอน Design และลงมือปฏบัิติจริงในขั้นตอน Destiny ต่อไป 

1.7.3 Design 

การออกแบบแนวทางปฏบัิติ (Practice) และโครงการ (Project) ภายในองค์กร 

เพ่ือส่งเสริมให้เกดิบรรยากาศในการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนในองค์กร รวมถึงตอบสนองการวาดฝัน (Dream) ใน

ส่วนสังคมดี มีดังต่อไปน้ี



แนวทางปฏบิัติ หรือ  

โครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการ แผนการปฏบิัต ิ

1. โครงการสงัคมดี ชีวี

เป็นสขุ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงาน

ได้ท างานช่วยเหลือสงัคม ท า

ให้พนักงานรู้สกึดี สนุก มี

ความสขุ พนักงานมี

ความสมัพันธท์ี่ดีกบัเพ่ือน

ร่วมงาน และช่วยให้องค์กรมี

ภาพลักษณท์ี่ดีในการ

รับผิดชอบชุมชน (CSR) 

พนักงานได้เข้าร่วมกจิกรรมเพ่ือสงัคมอย่างน้อยสอง

เดือนต่อคร้ัง พนักงานเกดิความรู้สกึที่ดีต่อชุมชนที่

อาศัยอยู่ และองค์กร พนักงานมีความสขุ สนุกสนาน 

และเกดิความรู้สกึที่ดีที่ได้เข้าร่วมกจิกรรมที่องค์กรจดั

ขึ้น เกดิความสามัคคีในกลุ่มพนักงาน 

- องค์กรจะติดตามข่าวสารของชุมชน และสนับสนุนให้

พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในงานของสงัคมตามสมควร 

- องค์กรจะจัดท ากจิกรรมเพ่ือสงัคมอย่างน้อยปีละ 2 

คร้ัง และจะให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการท า

กจิกรรมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของเพ่ือ

ผู้ด้อยโอกาส การเลี้ ยงอาหารกลางวันเดก็พิการ การไป

เย่ียมผู้สงูอายุที่บ้านพักคนชรา เป็นต้น 

2. สนับสนุนให้พนักงาน

เข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัคร

ชุมชน (อสม.)  

เพ่ือส่งเสริมกจิกรรมที่ดีของ

ชุมชน โดยให้พนักงานเข้าไป

มีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม

อาสาสมัครชุมชน ทั้งนี้  

ข่าวสาร ความรู้  ที่อาสาสมัคร

ได้จากการเข้าร่วมประชุมใน

แต่ละคร้ัง กใ็ห้พนักงาน

น ามาแบ่งปันให้กบัเพ่ือน

ร่วมงานรับรู้ ได้ด้วย 

มีพนักงานในองค์กรจ านวน 2 คน เข้าร่วมเป็นสมาชิก

อาสาสมัครประจ าชุมชน หรือกลุ่มสตรีประจ าชุมชน 

โดยพนักงานดังกล่าวสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบั

พนักงานคนอื่นในการช่วยเหลือสงัคมได้ และข้อมูล

ข่าวสาร และกจิกรรมเกี่ยวกบัชุมชน กส็ามารถเข้าถึง

พนักงานคนอื่นได้โดยตรง ผ่านการประกาศข่าวที่ได้

ไปประชุมมา 

- สนับสนุนให้พนักงานภายในองค์กรจ านวน 2 คน เข้า

ร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัครหรือกลุ่มสตรีประจ าชุมชน 

- อาสาสมัครหรือกลุ่มสตรีประจ าชุมชน จะมีการประชุม

ทุกเดือน 1 คร้ัง ระยะเวลาคร่ึงวัน โดยวันที่พนักงานไป

ประชุมนั้นองค์กรจะไม่หักเวลาท างาน แต่พนักงานต้อง

น าข่าวสาร ความรู้  ที่ได้จากการประชุมมาแบ่งปันให้

พนักงานคนอื่นได้รับรู้ ร่วมกนั 

3. โครงการปลูกต้นไม้ ให้

โลกเยน็ 

เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานมี

ความสนใจและตระหนักถึง

ปัญหาลดสภาวะโลกร้อน 

พนักงานมีความสนใจในเร่ืองสภาวะโลกร้อนมากขึ้น 

พนักงานมีความสนใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม ปลูก

ต้นไม้ ลดการใช้พลาสติก  

- หมุนเวียนหน้าที่ดูแลสวน รดน า้ต้นไม้ภายในองค์กรให้

พนักงานได้ท าทุกคน โดยรับผดิชอบคนละ 1 เดือน 

- ให้ต้นไม้ฟรีส าหรับพนักงานน าไปปลูกที่บ้าน 

 

ตาราง XX แสดงแผนการปฏบัิติงานในสังคมดี (Happy Society) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ออกแบบ 



1.7.4 Destiny 

สิ่งที่ได้จากการใช้สนุทรียสาธกเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคม

และชุมชน มีความกระตือรือร้นในการตอบแทนชุมชนและสงัคมมากขึ้น ผ่านการการบ าเพญ็ประโยชน์เพ่ือ

สาธารณะโดยความเตม็ใจและสมัครใจน้ัน องค์กรได้ลงมือปฏบัิติจริงส่วนหน่ึงตามแนวทางปฏบัิติหรือ

โครงการในส่วน Design ได้ท าการมอบอ านาจในการทดลองลงมือท าจริง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาไป

ในทางที่ดี จากน้ันท าการวิเคราะห์ผลการเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึน และท าการสะท้อนผลการปฏบัิติการ 

(Reflection) ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากรอบวงจรสังคมดี (Happy Society) มีดังต่อไปนี้  

5) ปฏกิริิยาการตอบสนอง (Reaction) 

การตอบสนองต่อการเรียนรู้ โดยผ่านสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 

ในส่วนสังคมดีน้ัน มีการตอบสนองปานกลาง คือ พนักงานภายในองค์กรมีความสนใจในแนวทางปฏบัิติ

และโครงการที่จัดท าข้ึนภายในองค์กรบ้าง โครงการที่พนักงานเข้าร่วมมากที่สดุ คือ การช่วยเหลือกจิกรรม

ของชุมชน เมื่อมีการขอความร่วมมือของชุมชนมายังองค์กร พนักงานกม็ีความเตม็ใจมากขึ้นในการไปเข้า

ร่วม เน่ืองจากองค์กรให้ความสนับสนุนโดยไม่หักเวลาที่ไปช่วยงานคร่ึงวัน เม่ือเกดิเหตุการณ์สนึามิที่

ประเทศญ่ีปุ่น พนักงานส่วนใหญ่กต่ื็นตัวอยากบริจาคให้ความช่วยเหลือ ส่วนการเข้าเป็นสมาชิก

อาสาสมัครชุมชนน้ัน มีพนักงานในองค์กรเป็นสมาชิกจ านวน 2 คนตามเป้าหมายที่ต้ังไว้แล้ว 

6) การเรียนรู้  (Learning) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน พบว่า 

พนักงานมีการเรียนรู้ปานกลาง พนักงานเร่ิมมีความสนใจในการช่วยเหลือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ และ

พนักงานบางส่วนเร่ิมให้ความสนใจเกี่ยวกบัสภาวะโลกร้อน 

7) พฤติกรรม (Behavior) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน 

พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมที่ต้องการจะช่วยเหลือสังคมมากข้ึน มีความเหน็อกเหน็ใจผู้อื่นมากข้ึน มีความ

กระตือรือร้นในการรับรู้ข่าวสารที่เกดิข้ึนภายในชุมชน และพนักงานบางส่วนเร่ิมมีพฤติกรรมที่ช่วยรณรงค์

เร่ืองโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ถุงผ้า การประหยัดไฟ การปลูกต้นไม้เพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

8) ผลลัพธท์ี่เกิดข้ึนต่อองค์กร (Performance) 

จากโครงการที่องค์กรได้ลงมือปฏบัิติ ท าให้ชุมชนรู้สกึเป็นมิตรกบัองค์กร

มากขึ้น เมื่อชุมชนมีงานต่างๆกเ็ข้ามาขอความร่วมมือกบัองค์กรในส่วนที่ไม่ใช่การบริจาคเงินมากข้ึน 

องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชน ผ่านการส่งเสริมให้พนักงานช่วยเหลืองานต่างๆ และ

กจิกรรมที่องค์กรจัดข้ึนเพ่ือชุมชน 

 

 

 



1.8 รอบวงจรที ่8 วิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินกำรวิจัยแบบสุนทรียสำธกในส่วนหำ

ควำมรู ้(Happy Brain) 

การด าเนินการวิจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ในรอบวงจรสดุท้ายน้ี จะมุ่ง

ประเดน็เกี่ยวกบัการเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถในการท างาน เน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่มี

การศึกษาไม่สงูนัก จึงท าให้ยังมีข้อจ ากดัในการท างานอยู่หลายอย่าง มีพนักงานจ านวนหน่ึงที่ไม่สามารถ

อ่านและเขียนหนังสอืได้ ท าให้พวกเขาพลาดโอกาสดีๆจ านวนมาก เป้าหมายของการศึกษาในวงจรน้ี คือ 

สร้างแรงบันดาลใจให้กบัพนักงานในการขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ ฝึกฝนทกัษะต่างๆให้ช านาญ รวมถึง

ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความสามารถและทกัษะของตนให้กบัคนรอบข้างได้ การศึกษาได้แบ่ง

ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การค้นหาประสบการณ์ด้านบวกเพ่ือระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนช่วยให้พนักงาน

เกดิความกระตือรือร้นในการขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ (Discovery) จากน้ันท าการวาดฝันร่วมกบั

พนักงาน เพ่ือจินตนาการถึงการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ให้กบัตนเอง ให้

เป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัวหลายด้านและเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบัผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

(Dream) และวางแผนร่วมกันระหว่างพนักงานและองค์กร ในการออกแบบวิธกีารที่จะส่งเสริมให้พนักงาน

เพ่ิมพูนความรู้ให้กบัตนเองได้ด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ซับซ้อน (Design) สดุท้ายคือ การลงมือด าเนินงานตาม

แผนการที่ได้คิดร่วมกนัไว้ รวมถึงการด าเนินโครงการที่พัฒนาข้ึนภายในองค์กร (Destiny) ผลการวิจัยเชิง

ทดลองในรอบวงจรที่ 8 มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.8.1 Discovery 

ส าหรับรอบวงจรสดุท้ายน้ี ผู้ศึกษายังคงจัดกจิกรรมแทรกภายในองค์กรในรูปแบบการสอนแนะ

โดยใช้จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology Coaching) ภายในองค์กรทั้ง 2 สาขา โดยเร่ิมต้นผู้ศึกษาได้

ท าการศึกษาและค้นคว้าเอกสารข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัย รวมถึงข่าวสาร บทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กบัวิธกีารพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับพนักงานภายในองค์กร เพ่ือ

น าไปใช้ในการต้ังค าถามเชิงบวกต่อพนักงาน เพ่ือค้นหาประสบการณ์ที่ดีที่ผ่านมาของตนเองและผู้อื่นใน

การสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning Organization) และจะท าการรวบรวมแนวคิดที่

สามารถน าไปใช้ได้จริง  

จากน้ันผู้ศึกษาจะด าเนินการเกบ็ข้อมูลประสบการณ์เชิงบวกผ่านการสอนแนะโดยใช้จิตวิทยาเชิง

บวกในกจิกรรมสภากาแฟ (World Cafe) และผ่านการพูดคุยสมัภาษณ์และสังเกตพนักงานขององค์กรทวี

ทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานีรวม 34 ทา่น ซ่ึงผลจาก

การศึกษาได้วิเคราะห์ถึงประเดน็ที่พนักงานกล่าวถึงเกี่ยวกบัส่วนหาความรู้ (Happy Brain) ดังต่อไปนี้  

 

 

 



ประเดน็ ประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้ 

การสอนงาน วิธกีารสอนงานที่ดีที่สดุ คือ การท าให้ดูเป็นตัวอย่าง จากน้ันกใ็ห้ลอง

ปฏบัิติตาม ลงมือทดลองจริง ให้โอกาสฝึกฝนบ่อยๆ ใช้ขั้นตอนการ

สอนแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน มีการแบ่งปันเทคนิคเฉพาะหรือทางลัดให้ 

ใช้ความเป็นกนัเอง ไม่กดดัน และให้ค าชมเมื่อท างานได้ส าเรจ็ 

บรรยากาศในการเรียนรู้ พนักงานชอบบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เป็นกนัเอง เปิดโอกาสให้

ซักถามและพูดคุยได้อย่างเสรี ชอบให้ใช้ภาษาง่ายๆในการสื่อสาร 

โดยเฉพาะใช้ภาษาถิ่น ชอบการเรียนรู้ เป็นกลุ่มขนาดเลก็ และชอบการ

ให้ทดลองลงมือท าจริง 

การหาความรู้เพ่ิมเติมจาก

แหล่งความรู้ต่างๆ 

กระตุ้นพนักงานให้มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพ่ิมเติม มี

แหล่งความรู้และข่าวสารต่างๆไว้ให้พนักงานได้ใช้เวลาศึกษาเรียนรู้  ไม่

ว่าจะเป็นหนังสอืพิมพ์ หนังสอือ่านเพ่ิมเติม นิตยสาร บอร์ดประกาศ

ข่าวสาร เป็นต้น 

การสื่อสารกบัลูกค้า

ชาวต่างชาติที่มาเข้าพัก 

มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้การใช้ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ฝึกบท

สนทนาที่ใช้ในการท างาน มีการสอนค าศัพทพ้ื์นฐานที่ใช้ในการ

ให้บริการ และให้ความรู้เร่ืองความแตกต่างของวัฒนธรรมพ้ืนฐาน

ระหว่างชาวต่างชาติกบัคนไทย ท าการแจ้งฝ่ายครัวถึงการปรับรสชาติ

อาหาร 

การฝึกฝนหน้าที่งาน

ใหม่ๆ 

สนับสนุนให้มีการฝึกฝนหน้าที่งานใหม่ๆให้พนักงาน เช่น การ

ท าอาหาร งานซักรีด งานคอมพิวเตอร์ ให้ทดลองสบัเปล่ียนท าหน้าที่

ใหม่ๆ หรือเพ่ิมเติมหน้าที่งานเดิมให้มีรายละเอยีดมากข้ึน ส่งเสริมให้

งานมีประสทิธิภาพเพ่ิมข้ึน  

ตาราง XX แสดงความถี่ความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ และประสบการณ์เชิงบวกที่สามารถน ามาใช้

แก้ปัญหาได้ จากการท า AI 4D-Model ในส่วนหาความรู้  

สรุปประเดน็จากการตั้งค าถามเพ่ือค้นหาประสบการณ์เชิงบวกหรือสิ่งดีๆภายใต้ส่วนหาความรู้ 

(Happy Brain) มีสาระส าคัญที่น่าสนใจส่วนใหญ่เกี่ยวกับการสอนงานภายในองค์กร ที่พนักงานให้ความ

สนใจในการทดลองปฏบัิติจริง โดยมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ง่ายๆ เป็นกนัเอง ไม่ต้องมีข้ันตอนซับซ้อน 

พนักงานชอบค้นหาความรู้ใหม่ๆผ่านทางการอ่าน การฟัง และการดูโทรทศัน์ เพ่ือพัฒนาความรู้

ความสามารถของตนเองจากแหล่งต่างๆ พนักงานสนใจอยากสื่อสารกบัแขกชาวต่างชาติได้ ต้องการเรียนรู้

การพูดภาษาองักฤษพ้ืนฐาน และพนักงานชอบที่จะเรียนรู้และฝึกฝนหน้าที่งานใหม่ๆ เน่ืองจากเป็นการ

เพ่ิมทกัษะให้ตนเอง และท าให้ไม่เกดิการเบ่ือจากการท างานเดิมซ า้ซาก 

1.8.2 Dream  



ข้ันตอนน้ีผู้ศึกษาจะท าการวาดฝันถึงสิ่งดีที่มุ่งหวังต้องการให้เกดิข้ึนในการ

ส่งเสริมให้องค์กรมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เพ่ือตอบสนองสิ่งที่ค้นพบใน Discovery ให้เกดิขึ้นจริง 

โดยจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรด้วยวิธทีี่ง่าย ไม่ซับซ้อน และการเพ่ิมเติมแหล่งข้อมูล แหล่ง

ความรู้เพ่ิมเติมส าหรับให้พนักงานเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือท าให้สิ่งที่วาดฝันสามารถน ามาปฏบัิติ

ใช้และเกดิผลที่มีประสทิธภิาพอย่างแท้จริง ซ่ึงความคาดหวังของพนักงานและองค์กรในส่วนหาความรู้ มี

ความตั้งใจว่า 

- วางระบบการสอนงาน ระหว่างผู้จัดการกบัพนักงาน และระหว่างพนักงานด้วยกนัเอง ให้เป็นไป

ในทศิทางเดียวกนั 

- ส่งเสริมให้องค์กรมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพ่ือให้พนักงานเกดิการเรียนรู้ตลอดเวลา 

- เพ่ิมแหล่งความรู้ แหล่งข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงสื่อที่มีประโยชน์และมีคุณค่า ส าหรับพนักงาน ให้

พนักงานได้ใช้เวลาว่างในการค้นคว้าหาความรู้รอบตัวเพ่ิมเติม 

- พนักงานสามารถใช้ภาษาองักฤษพ้ืนฐานในการสนทนากบัลูกค้าชาวต่างประเทศได้ 

- ส่งเสริมให้เกดิการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ขึ้นภายในองค์กร ฝึกฝนให้พนักงานได้ลอง

ปฏบัิติหน้าที่ต่างๆกนัไป เพ่ือพนักงานจะสามารถเรียนรู้งานโดยรวมทั้งหมดขององค์กร 

จากการวาดฝันร่วมกนัจะน าไปสู่การออกแบบและวางแผนถึงรายละเอียดใน

ขั้นตอน Design และลงมือปฏบัิติจริงในขั้นตอน Destiny ต่อไป 

1.8.3 Design  

การออกแบบแนวทางปฏบัิติ (Practice) และโครงการ (Project) ภายในองค์กร 

เพ่ือส่งเสริมให้เกดิบรรยากาศในการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนในองค์กร รวมถึงตอบสนองการวาดฝัน (Dream) ใน

ส่วนหาความรู้ มีดังต่อไปนี้



แนวทางปฏบิัติ หรือ  โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการ แผนการปฏบิัต ิ

1. ระบบการสอนงาน เพ่ือสร้างระบบการสอนงานที่

เป็นไปในทศิทางเดียวกนั และ

ปรับใช้ตรงกนัทั้งองค์กร 

องค์กรมีระบบการสอนงานที่มีคุณภาพ 

พนักงานสามารถเรียนรู้งานได้อย่างรวดเรว็

และมีประสทิธภิาพ มีความสขุ สบายใจใน

การเรียนรู้ 

- มีการสอนงานทุกคร้ังที่รับพนักงานใหม่ 

- ใช้การสอนงานแบบให้ทดลองปฏบิัติจริง 

- ใช้วิธกีารสอนงานแบบง่ายๆ เป็นกนัเอง 

- มีการใช้ค าพูดเชิงบวกในการชมเชย ให้ก าลังใจเสมอ 

2. บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรมี

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สิ่ง

ใหม่ๆ 

องค์กรมีบรรยากาศในเรียนรู้ที่เป็น

เอกลักษณ ์มีความเป็นกนัเอง ไม่กดดัน มี

เสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ในเชิง

สร้างสรรค์ 

- เปิดโอกาสให้พนักงานตั้งค าถาม แสดงความคิดเหน็ 

และแสดงออกอย่างเสรีในเชิงสร้างสรรค์ 

- ใช้ภาษาถิ่น หรือภาษาง่ายๆในการถ่ายทอดความรู้ 

- มีการกระตุ้นการเรียนรู้  โดยการยกประเดน็หรือการ

เปิดหัวข้อสนทนาให้พนักงานได้แลกเปล่ียนความรู้กนั 

3. โครงการมุมความรู้ เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานหา

ความรู้ เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา

ตนเองจากแหล่งความรู้ ต่างๆ 

พนักงานมีแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้  ที่

สามารถเข้าถึงได้ง่าย พนักงานจะมีความ

กระตือรือร้นในการหาความรู้รอบตัวมากขึ้น 

- จัดท ากระดานให้ความรู้รอบตัวเพ่ิมเติม 

- จัดท าแหล่งข้อมูล ข่าวสาร โดยการท ามุมหนังสอืให้

พนักงานได้อ่านเพ่ือเรียนรู้สิ่งที่สนใจเพ่ิมเติม 

4. โครงการเรียนภาษาองักฤษกบั

องค์กร 

เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้

ในการใช้ภาษาองักฤษเบื้องต้น

ในการสื่อสารกบัลูกค้า 

พนักงานสามารถใช้ภาษาองักฤษพ้ืนฐานใน

การสื่อสารกบัลูกค้าชาวต่างประเทศได้ 

โดยเฉพาะบทสนทนาที่ใช้ในการให้บริการ 

- สอนภาษาองักฤษง่ายๆวันละค า วันละประโยค 

- สอนบทสนทนาสั้นๆที่ใช้ในการให้บริการลูกค้า 

- ให้ความรู้ เกี่ยวกบัวัฒนธรรมต่างๆของชาวตะวันตก 

5. การหมุนเวียนงาน เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานได้ลอง

เรียนรู้และฝึกฝนหน้าที่งาน

ใหม่ๆ ภายในองค์กร 

พนักงานรู้งานโดยรวมขององค์กร และ

สามารถท าหน้าที่ได้หลายอย่าง อกีทั้ง

สามารถท างานในต าแหน่งอื่นแทนกนัได้ใน

กรณฉุีกเฉิน 

- ให้พนักงานได้ลองหมุนเวียนไปยังแผนกต่างๆเพ่ือ

เรียนรู้และฝึกฝนการท างานเบื้ องต้นในแผนกอื่นๆ 

- ให้พนักงานในแผนกทดลองใช้ระบบการสอนงานที่

ได้วางไว้ สอนงานแก่พนักงานทหีมุนเวียนมาเรียนรู้  

 

ตาราง XX แสดงแผนการปฏบัิติงานในส่วนหาความรู้ (Happy Brain) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ออกแบบ 



1.8.4 Destiny 

สิ่งที่ได้จากการใช้สนุทรียสาธกเพ่ือใช้ในการส่งเสริมให้องค์กรมีบรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้  ได้ลงมือปฏบัิติจริงส่วนหน่ึงตามแนวทางปฏบัิติหรือโครงการในส่วน Design จากน้ันท าการ

มอบอ านาจในการทดลองลงมือท าจริง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  และท าการวิเคราะห์ผลการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน และท าการสะท้อนผลการปฏบัิติการ (Reflection) ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากรอบ

วงจรหาความรู้ (Happy Brain) มีดังต่อไปนี้  

1) ปฏกิริิยาการตอบสนอง (Reaction) 

การตอบสนองต่อการเรียนรู้ โดยผ่านสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 

ในส่วนหาความรู้น้ัน มีการตอบสนองค่อนข้างดี คือ พนักงานภายในองค์กรมีความสนใจในแนวทางปฏบัิติ

และโครงการที่จัดท าข้ึนภายในองค์กร โดยเฉพาะโครงการเรียนภาษาองักฤษกบัองค์กร พนักงานให้ความ

ร่วมมือดีมากในการเข้าร่วมกจิกรรม พนักงานมีความกระตือรือร้น มีความสนุกสนานในการเรียน

ภาษาองักฤษ 

2) การเรียนรู้  (Learning) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน พบว่า 

พนักงานมีการเรียนรู้ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพ่ิมเติมในสิ่งที่สนใจ มีการพูดคุยซักถาม 

และแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัประเดน็ความรู้หรือข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในระหว่างรับประทานอาหาร มี

การซักถามสิ่งที่ไม่รู้กบัผู้ที่มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น 

3) พฤติกรรม (Behavior) 

จากการเฝ้าสงัเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือวัดผลเป็นประจ าทุกเดือน 

พบว่า พนักงานมีพฤติกรรมการหาความรู้ที่พัฒนาข้ึนกว่าเดิม โดยเฉพาะพฤติกรรมการอ่านหนังสอื หา

ความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ที่จัดท าข้ึนตามโครงการมุมความรู้ พนักงานมีการเรียนรู้หน้าที่งานใหม่ๆ

เพ่ิมมากข้ึนจากการหมุนเวียนหน้าที่งาน 

4) ผลลัพธท์ี่เกิดข้ึนต่อองค์กร (Performance) 

จากการหมุนเวียนงาน ท าให้องค์กรสามารถให้พนักงานท าหน้าที่แทน

พนักงานในต่างแผนกที่ขาดงานได้ และพนักงานที่มาท างานแทนกส็ามารถท างานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

อกีทั้งการให้ความรู้เร่ืองบทสนทนาภาษาองักฤษเบ้ืองต้น ท าให้พนักงานสามารถพูดคุยกบัลูกค้า

ชาวต่างชาติได้ 

1.9 วิเครำะหผ์ลกำรคน้หำประสบกำรณเ์ชิงบวกตำมแนวควำมคิดควำมสุข 8 

ประกำรจำกกลุ่มตวัอย่ำงพนกังำนภำยนอกองคก์ร จ ำนวน 16 คน 

จากการที่ผู้ศึกษาได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างภายนอกองค์กร ผ่านการสุ่ม

ตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยใช้หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้รู้ (Maven) ที่เป็น

ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน ตามแนวคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) ของแผนงานสุขภาวะองค์กร

ภาคเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) รวม 16 คน จากน้ันท าการถามหา

ข้อมูลในการน ามาวิเคราะห์ร่วมหาแนวปฏบัิติที่ช่วยเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร การเกบ็ข้อมูล



จากกลุ่มตัวอย่างภายนอกองค์กรนี้ เปรียบเสมือนเป็นการค้นหาความรู้เฉพาะหรือเคลด็ลับต่างๆจากผู้รู้ 

จากน้ันน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุปหาเทคนิควิธกีารใช้ชีวิตในทุกๆด้าน โดยในบางเร่ืองอาจเป็นสิ่งที่คน

ส่วนใหญ่คิดไม่ถึงหรือเป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วแต่อาจลืมไป เพ่ือให้บุคคลหรือองค์กรอื่นได้เปิดรับและลองลง

มือปฏบัิติตาม เพ่ือเพ่ิมเติมมุมมองและแนวทางใหม่ๆ ที่ช่วยเปล่ียนวิธคีิด เปล่ียนวิธกีารใช้ชีวิตไปสู่

หลักการที่เป็นจริง ช่วยสร้างเสริมสิ่งดีๆ ที่เกดิจากการกระท าของตนเอง และให้บุคคลตระหนักรู้ถึง

ความส าคัญและเหน็ถึงคุณค่าในตนเอง ซ่ึงเป็นที่มาของความสขุในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง และน าไปสู่การ

ท างานที่ส่งผลให้บุคคลมีความสขุการท างาน องค์กรสามารถลดปัญหาที่เกดิจากการบริหารทรัพยากร

บุคคลได้ ซ่ึงในส่วนผลการวิเคราะห์การเกบ็ข้อมูลจากบุคลากรภายนอกองค์กร มีดังต่อไปนี้  

    2.9.1 สุขภำพดี (Happy Body) โดยเกบ็ข้อมูลจากผู้ที่มีสขุภาพร่างกายและ

สขุภาพจิตใจที่ดี ออกก าลังกายอยู่เสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีนิสัยรักสขุภาพ ไม่สบูบุหร่ีและ

ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 2 คน ซ่ึงได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  

 เทคนิคส าคัญ 3 ประการที่ผู้ที่มีสขุภาพดีให้ความส าคัญในการดูแลรักษาสขุภาพของตนเองให้ดี

อยู่เสมอ คือ การกนิ การนอนพักผ่อน และการออกก าลังกาย เคลด็ลับในการกินเพ่ือรักษาสขุภาพ คือ 

รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ โดยเน้นมื้อเช้าและมื้อกลางวัน มื้อเยน็รับประทานน้อย และไม่รับประทาน

อาหารมื้อดึก พยายามรักษาน า้หนักไม่ให้อ้วนจนเกนิไป รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นการ

รับประทานผักและผลไม้ควบคู่ไปด้วย ส่วนพวกวิตามินและอาหารเสริมน้ันกส็ามารถรับประทานบ ารุง

เสริมไปด้วยตามความเหมาะสม หากร่างกายรู้สกึเหน่ือยให้รับประทานของหวานเพ่ือเพ่ิมกลูโคสให้

ร่างกายสดช่ืน ผู้ที่มีสุขภาพดีให้ความเหน็ว่าการด่ืมแอลกอฮอล์และสบูบุหร่ีเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสขุภาพ

ร่างกายมาก ส่วนเคลด็ลับในการนอนพักผ่อน คือ นอนวันละประมาณ 6-8 ช่ัวโมง ควรเข้านอนก่อนเที่ยง

คืน และตื่นก่อน 7 โมงเช้า ผู้ที่รักษาสขุภาพนิยมนอนพักงีบระหว่างวันประมาณ 5-10 นาทเีพ่ือพักสายตา 

และเคลด็ลับในการออกก าลังกาย คือ พยายามออกก าลังกายทุกวันอย่างน้อยวันละคร่ึงช่ัวโมง ถ้าหากไม่มี

เวลากอ็าจจะออกก าลังกายง่ายๆตอนเช้าหลังต่ืนนอน การออกก าลังกายต้องท ากจิกรรมที่ตนเองชอบ หาก

ชอบความเป็นส่วนตัว กอ็อกก าลังโดยการว่ิง เล่นโยคะ หรือเข้าฟิตเนต ถ้าหากชอบกจิกรรมสนุกสนานที่

ท  าร่วมกบัผู้อื่น กอ็าจจะไปเต้นแอโรบิก เล่นฟุตบอล หรือตีแบต เป็นต้น ความรู้สกึที่ได้ออกก าลังกาย คือ 

รู้สกึร่างกายสดช่ืนและแขง็แรงข้ึน จิตใจเบิกบาน รู้สกึดีที่เหง่ือออก โดยเฉพาะเวลาได้รับประทานน า้เยน็ๆ

หลังจากออกก าลังกาย แล้วไปอาบน า้ให้สดช่ืน จะท าให้รู้สกึเหมือนร่างกายตื่นตัวอยู่เสมอ ท าให้การนอน

หลับพักผ่อนสบายย่ิงขึ้น นอนหลับง่ายและนอนหลับสนิท 

2.9.2 น ้ำใจงำม (Happy Heart) โดยเกบ็ข้อมูลจากผู้ที่มีน า้ใจ มีจิตใจที่เมตตา

กรุณา มีความเอื้ออาทร และชอบช่วยเหลือคนรอบข้างอยู่เสมอ ชอบท าบุญท าทาน จ านวน 2 คน ซ่ึงได้ผล

การวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  

 การที่ฝึกให้มีนิสัยเป็นผู้ที่มีน า้ใจกบัผู้อื่นอยู่เสมอน้ัน เร่ิมจากการมองคนรอบข้างในแง่ดี มอบ

ความรู้สกึดีๆให้ผู้อื่นอยู่เสมอ ผ่านทางความคิด ค าพูดและการกระท า มีความเหน็อกเหน็ใจผู้อื่น มีความ

เมตตาและสงสารผู้ที่ก  าลังตกอยู่ในปัญหา มีใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้ที่ก  าลังอยู่ในความทุกข์ยากล าบาก ผู้ที่

มีน า้ใจต่อผู้อื่นจะมีลักษณะเด่น คือ เป็นคนที่ไม่คิดเลก็คิดน้อย ไม่ตระหน่ี และไม่เหน็แก่ตัว เม่ือผู้ที่มี



น า้ใจต่อผู้อื่นมีปัญหา กจ็ะมีคนจ านวนมากช่วยเหลือคนละเลก็ละน้อย จนรวมเป็นการช่วยเหลือที่ย่ิงใหญ่ 

จึงย่ิงเป็นการตอกย า้ความรู้สกึที่ดีต่อผู้อื่นมากข้ึน ผู้ที่มีน า้ใจมักจะมีเพ่ือนเยอะ เป็นผู้ที่เป็นมิตรกบัผู้อื่น 

ความคิดที่ใช้ยึดเป็นหลักของคนกลุ่มน้ี คือ การที่ตนเองมีความสขุผู้เดียวน้ันไม่สขุเท่ากบัการที่ตนเองมี

ความสขุแล้วได้เหน็คนรอบข้างมีความสขุด้วย การเป็นผู้มีน า้ใจงามน้ันส่วนใหญ่จะไม่ให้ความส าคัญกบั

เงินทอง ทรัพย์สนิ ช่ือเสียง มากเทา่กบั ความรัก ความจริงใจ และความสัมพันธก์บัคนรอบข้าง ถึงแม้ใน

การปฏบัิติน้ันจะท าได้ยาก แต่มีข้อแนะน าว่า ถ้าหากได้เร่ิมต้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นจากเร่ืองเลก็ๆก่อน เช่น 

อาสาช่วยเพ่ือนท างาน แบ่งอาหารให้เพ่ือนทาน หรือซ้ือสินค้าช่วยคนแก่ที่น ามาขาย เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีจะ

ท าให้เรารับรู้ถึงความอิ่มเอมใจ และเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในเร่ืองที่ใหญ่ข้ึน สิ่งส าคัญในการให้ความ

ช่วยเหลือผู้อื่น คือ พิจารณาว่าการช่วยเหลือของเราน้ันสมควรและเหมาะสมแล้วหรือไม่ ผู้ที่เราช่วยเหลือ

น้ันก าลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องช่วยเหลือจริงหรือไม่ เน่ืองจากทุกวันนี้มีผู้คนจ านวนมากเรียกร้อง

หาความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยไม่เร่ิมลงมือท าเองก่อน ดังน้ัน การจะช่วยเหลือใครในแต่ละคร้ังจึงต้อง

พิจารณาให้ดีก่อน เพ่ือหลีกเล่ียงการปลูกฝังนิสัยที่ผิดให้ผู้ที่คอยแต่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น 

 ลักษณะผู้ที่มีน า้ใจงามจะเป็นคนใจดี พูดคุยกบัคนรอบข้างเก่ง ชอบรับฟังปัญหาของผู้อื่น จึง

มักจะมีผู้มาขอค าปรึกษาและความช่วยเหลืออยู่บ่อยคร้ัง     

2.9.3 สงัคมดี (Happy Society) โดยท าการเกบ็ข้อมูลผู้ที่ชอบช่วยเหลือสังคม 

มีจิตอาสา ชอบเข้าร่วมกจิกรรมช่วยเหลือสงัคม มีความสนใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบตัว จ านวน 2 

คน ซ่ึงได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  

 ผู้ที่ชอบช่วยเหลือสังคมมักจะเป็นคนที่มีอุดมการณ์ เป็นผู้ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพความ

เป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ปัญหาสงัคม ทั้งในชุมชน ประเทศ และระดับโลก คนกลุ่มน้ีจะมีใจที่อยากเป็นส่วน

หน่ึงในการเปล่ียนแปลงต่างๆ ชอบเข้าร่วมในการรณรงค์ต่างๆ มีความตื่นตัวในการรวมกลุ่มเพ่ือท า

กจิกรรมสร้างสรรค์สังคม มักจะเหน็แก่ประโยชน์ของชุมชน สงัคม มากกว่าเหน็แก่ความสขุสบายของ

ตัวเอง คนกลุ่มน้ีมีความเช่ือว่า การเปล่ียนแปลงที่ย่ิงใหญ่ในสงัคมจะเกดิข้ึนได้น้ัน ต้องอาศัยความร่วมมือ

ของคนจ านวนมาก กจิกรรมที่ผู้ชอบช่วยเหลือสังคมเข้าร่วม คือ การท างานอาสาสมัครเพ่ือสงัคม บ าเพญ็

ประโยชน์ บริจาคช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก โดยคนกลุ่มน้ีจะมีความต่ืนตัวทุกคร้ังที่มีโครงการที่ดีตรงกบั

อุดมการณ์ของตน จากน้ันจะพยายามหาโอกาสไปเข้าร่วมอยู่เสมอ ผู้ที่ชอบช่วยเหลือสงัคมให้ความเหน็ว่า 

คนในปัจจุบันที่อยากช่วยเหลือสังคมน้ันมีจ านวนมากข้ึนที่ท  าไปเพ่ือวัตถุประสงค์ส่วนตน เช่น ต้องการ

ภาพพจน์ที่ดี ต้องการผลประโยชน์ตอบแทน ดังน้ัน หากเราต้องการจะช่วยเหลือสังคมจริงๆ เราไม่ควรมี

ความคิดดังกล่าว และต้องพิจารณากจิกรรมที่เข้าร่วมให้ดีว่ามีผลประโยชน์แฝงหรือไม่ ผู้ที่ชอบช่วยเหลือ

สงัคมจะมีความรู้เกี่ยวกบัสถานการณ์โลกร้อนอย่างลึกซ้ึง และมักจะได้เข้าร่วมกจิกรรมที่ช่วยรณรงค์ลด

โลกร้อนเป็นประจ า 

2.9.4 ผ่อนคลำย (Happy Relax) โดยท าการเกบ็ข้อมูลผู้ที่มีชีวิตที่ผ่อนคลาย 

รู้จักการผ่อนคลายสิ่งต่างๆในการด าเนินชีวิต ไม่ค่อยมีความเครียด มองโลกในแง่ดี ชอบท ากจิกรรมที่

ผ่อนคลายและสนุกสนาน จ านวน 2 คน ซ่ึงได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  



 ลักษณะของผู้ที่มีชีวิตผ่อนคลายจะเป็นที่ดึงดูดคนรอบข้าง เน่ืองจากหน้าตา ทา่ทาง ที่ย้ิมแย้ม

แจ่มใส เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดี ชอบมีเร่ืองเล่าสนุกสนานและค าพูดติดตลกอยู่เสมอ จึงมีคนจ านวนมาก

เข้ามารายล้อมและพูดคุยด้วยเสมอ คนรอบข้างเมื่ออยู่ใกล้จะรู้สกึสนุกสนาน ร่ืนเริงใจ เน่ืองจาก

บุคลิกภาพส่วนตัวของผู้ผ่อนคลายจะดูเป็นมิตร มองโลกในแง่ดี มีรอยย้ิมง่ายและมีเสียงหัวเราะอยู่เสมอ 

เคลด็ลับของการมีชีวิตที่ผ่อนคลาย คือ “ทุกอย่างมีส่วนดีในตัวของมันและชีวิตต้องขับเคล่ือนด้วย

ความหวัง” ดังน้ัน เมื่อพบเจอปัญหา คนกลุ่มน้ีจะสามารถอยู่กบัปัญหาอย่างไม่เคร่งเครียดและหาทาง

แก้ไขได้อย่างรวดเรว็ คนกลุ่มน้ีมีมุมมองที่ต่างจากคนทั่วไป คือ สามารถมองหาสิ่งดีที่มีอยู่ได้ในทุก

สถานการณ์ แม้ว่าสถานการณ์จะดีหรือร้าย และลักษณะนิสยัน้ีเองที่ซึมซับไปสู่คนรอบข้าง ท าให้คนรอบ

ข้างที่มีความเครียด มักจะชอบมาพูดคุยกบัคนกลุ่มน้ี ผู้ที่ผ่อนคลายมักจะมีกจิกรรมหรืองานอดิเรกที่โปรด

ปรานส่วนตัว เช่น เดินทางท่องเที่ยว อ่านหนังสอื ดูหนังแนวที่ชอบ ตระเวนหาร้านอาหารอร่อยๆ

รับประทาน ท าอาหาร ปลูกต้นไม้ ไปเข้าร้านนวด ร้านสปา เป็นต้น คนกลุ่มน้ีจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของ

ตนเองจ าเจอยู่กบัสิ่งเดิมๆ แต่จะพยายามหากจิกรรมที่ตนเองชอบท าอยู่เสมอ คนกลุ่มน้ีให้ความส าคัญกบั

การนอนมาก เพราะมีความเหน็ว่าการนอนเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะช่วยเติมพลังให้ชีวิต การนอนหลับ

จะท าให้รู้สกึผ่อนคลาย สิ่งที่เป็นค าแนะน าให้ลองท าดูเม่ือรู้สกึเครียด คือ น่ังน่ิงๆในที่เยน็สบาย ค่อยๆ

หายใจเป็นจังหวะ หลับตาลงเพ่ือปล่อยความคิดประมาณ 5-10 นาท ีและอาจจะเปิดเพลงเบาๆไปด้วย 

จุดน า้มันหอมระเหยกล่ินอ่อนๆ หรือหาชาร้อนอุ่นๆจิบไปด้วย เพ่ือช่วยให้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้ท างาน

พร้อมกนัอย่างผ่อนคลาย ซ่ึงเทคนิคส่วนตัวของแต่ละคนในการผสมผสานวิธคีลายเครียดส่วนตัวกจ็ะ

แตกต่างกนั แต่กด็ีกว่าเรานั่งจมอยู่กบัปัญหา คิดแล้วคิดอกี โดยไม่พยายามหาทางคลายเครียดเลย 

2.9.5 หำควำมรู ้(Happy Brain) ผู้ใฝ่รู้ ชอบศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองจาก

แหล่งต่างๆตลอดเวลา เพ่ือพัฒนาเป็นมืออาชีพ ชอบพัฒนาทกัษะและเพ่ิมพูนความรู้ให้ตนเองเสมอ 

จ านวน 2 ราย 

 ผู้ที่ชอบหาความรู้จะเป็นผู้ที่สามารถพูดคุยกบัผู้อื่นได้ในทุกๆเร่ือง ทุกสาขาวิชาความรู้ และจะมี

เร่ืองที่สนใจ ซ่ึงจะรู้เร่ืองละเอยีดมาก สามารถเป็นแหล่งความรู้อย่างดีเย่ียมส าหรับผู้อื่น มุมมองของคน

กลุ่มน้ี คือ รู้สกึว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกน้ีเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้า แปลกใหม่ น่าสนใจอยู่เสมอ คนกลุ่มน้ีจึง

กระตือรือร้นในการบริโภคข้อมูล ชอบสงัเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว ชอบซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัคน

อื่น มีความสขุและสนุกในการค้นหาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ หลักการประจ าตัวของผู้ที่ชอบหาความรู้ 

คือ การใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่เพ่ิมเติมสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่ๆเข้ามาในชีวิต กเ็ปรียบเสมือนการย ่าอยู่กบัที่ 

ในขณะที่คนอื่นๆและโลกปัจจุบันก าลังหมุนไปข้างหน้า ค าแนะน าที่จะกระตุ้นให้เป็นผู้ที่ชอบหาความรู้อยู่

เสมอ คือ เร่ิมจากการดูข่าวประจ าวันทั้งตอนเช้าและตอนเยน็ อ่านหนังสอืพิมพ์ให้เป็นนิสยั จากน้ันลอง

เร่ิมต้นเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่มีความรู้เลย แต่สนใจที่อยากจะท า เช่น คอมพิวเตอร์ ดนตรี ศิลปะ เรียนภาษา 

ท าอาหาร ตกแต่งบ้าน เสริมสวย เป็นต้น เน่ืองจากการได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบหรือสนใจ จะท าให้เกดิ

ความสขุและภาคภมูิใจในตัวเอง ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีที่ช่วยเปิดรับการเรียนรู้สิ่งอื่นๆ มีความกระตือรือร้น

ในการค้นหาสิ่งใหม่ๆ แต่ในการเลือกเรียนรู้สิ่งต่างๆกไ็ม่ควรท าเกนิ 2 อย่างในเวลาเดียวกนั เพราะจะท า

ให้ไม่ได้ดีสกัอย่าง เน่ืองจากให้เวลากบัแต่ละอย่างไม่เตม็ที่ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆน้ันมีแต่ข้อดี ท าให้เรามี



โลกทศัน์กว้างไกล มีข้อมูลในการตัดสนิใจท าสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ค้นพบตัวเองว่าเราชอบอะไร 

ซ่ึงจะท าให้ชีวิตเรามีจุดยืนมากขึ้น ท าให้เราเหน็คุณค่าในตนเอง และยังสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ

ท างานได้ด้วย วิธีที่ง่ายที่สดุและประหยัดที่สดุในการหาความรู้คือ การพูดคุยสนทนาซักถามโต้ตอบกบัผู้ที่

มีความรู้ในเร่ืองที่เราไม่รู้ 

2.9.6 ทำงสงบ (Happy Soul) โดยท าการเกบ็ข้อมูลจากผู้ที่มีจิตวิญญาณดี มี
ความศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า และมีศีลธรรมในการด าเนินชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

กระท าสิ่งต่างๆ จ านวน 2 คน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้  

 หลักการโดยสรุปที่ผู้มีจิตวิญญาณดีแนะน าในการด าเนินชีวิต คือ ใช้ชีวิตในความพอดี ต้องรู้จัก

เป้าหมายทางโลกและเป้าหมายทางจิตวิญญาณของชีวิตตน การท าความดีเพ่ือตนเอง คนรอบข้าง และ

สงัคม การให้อาหารฝ่ายจิตวิญญาณอยู่เสมอ ความรักและเมตตาต่อผู้อื่น รวมถึงความเกรงกลัวในการ

กระท าบาป คนกลุ่มน้ีพบว่า สิ่งที่เข้ามารบกวนความสงบในจิตใจและสร้างความทุกข์ให้คนส่วนใหญ่ คือ 

การด าเนินชีวิตเพ่ือตนเอง หรือการพยายามท าให้ชีวิตตนเองเป็นอย่างที่ต้ังใจหวังไว้โดยไม่สนใจสิ่งรอบ

ข้าง สิ่งที่ตามมากบัการใช้ชีวิตเพ่ือตนเอง คือ ความเหน็แก่ตัว ความอจิฉาริษยา ความบาปที่ยอมท าไปเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตัว สดุท้ายผลที่ได้รับ คือ ทุกอย่างยกเว้นความสนัติสุขแท้ในใจตนเอง เน่ืองจากไม่มีใครใน

โลกน้ีสมบูรณ์แบบ ถึงแม้เราจะดีกว่าผู้อื่นในทุกๆด้าน แต่กต้็องมีซักอย่างในตัวเราที่ไม่สมบูรณ์แบบและ

ด้อยกว่าผู้อื่น คนทั่วไปมักจะท าทุกวิถีทางเพ่ือเติมเตม็จุดบอดของตนเอง แต่ไม่มีทางที่ทุกอย่างจะถูกเติม

เตม็ได้ โดยเฉพาะถ้าคิดจะเติมด้วยสิ่งของทางโลก เช่น ทรัพย์สนิเงินทอง ความมีหน้ามีตาในสงัคม อ านาจ

หรือการเป็นที่ยกย่องจากผู้อื่น ชีวิตของเรากจ็ะด้ินรนไปอย่างไม่มีจุดหมายและไม่มีที่สิ้นสดุ ดังน้ัน การใช้

ชีวิตอย่างสงบน้ัน ควรเร่ิมต้นจากการพอ ค่อยๆเปล่ียนแปลงความคิด การกระท าของตนเองทลีะน้อย ลด

ความต้องการที่เกนิพอดี ไม่แก่งแย่งแข่งขันและเปรียบเทยีบกบัผู้อื่น จากน้ันเราต้องรู้จักเป้าหมายในชีวิต

ของตนเอง ทั้งเป้าหมายในการด าเนินชีวิตทางโลก และเป้าหมายในการฝึกฝนจิตวิญญาณของตนเองทาง

ธรรม เพ่ือที่เราจะได้วางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีเหตุผล การท าความดีเป็นสิ่งที่จ าเป็นในทุกๆวัน 

โดยเฉพาะการท าดีให้ผู้อื่น การให้ความรัก ความเมตตา และความจริงใจกบัผู้อื่นเสมอ การใช้เวลา

เพ่ิมเติมเตม็จิตวิญญาณของตนเองกเ็ป็นสิ่งส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการท าบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ไปวัด อ่าน

หนังสือธรรมมะ เป็นต้น และสดุท้ายคือ การมีความละอายและเกรงกลัวในการท าบาป สิ่งเหล่านี้ จะช่วยท า

ให้ชีวิตมีความสงบสขุอยู่เสมอ 

2.9.7 ปลอดหนี้  (Happy Money) โดยท าการเกบ็ข้อมูลจากผู้ที่มีความสามารถ

ในการบริหารเงิน มีเงินและรู้จักเกบ็รู้จักใช้ ไม่ติดหน้ีทั้งหน้ีในระบบและนอกระบบ มีชีวิตที่เหมาะสม ไม่

ฟุ้งเฟ้อ ไม่ติดอยู่ในระบบวัตถุนิยม จ านวน 2 คน ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้  

สิ่งส าคัญที่สดุในการบริหารเงิน คือ การวางแผน โดยเร่ิมต้นจากการวางแผนชีวิต จากน้ันน ามา

วางแผนด้านการเงิน หลักการใช้ชีวิตที่ดีที่สดุ คือ ท างานแบบเศรษฐกจิพอเพียง รู้จักพอประมาณและ

เดินทางสายกลาง ไม่โลภ และไม่หลงไปกบัค่านิยมทางวัตถุ สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้รายได้ที่หามาน้ันเพียงพอ 

ม่ันคง และเล้ียงครอบครัวได้ การกู้ยืม เป็นนิสัยแรกเร่ิมที่เป็นสญัญาณของความล้มเหลวด้านการบริหาร



เงิน หนทางในการลดการกู้ยืมมีอยู่ 2 อย่าง คือ เพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย หากเราท าได้ทั้งสองอย่าง 

นอกจากจะไม่มีหน้ีแล้ว กอ็าจจะมีเงินออมด้วย การเพ่ิมรายได้น้ันอยู่ที่โอกาส ความสามารถ และช่องทาง

ในการหาเงินของแต่ละคน อาจจะท าได้จากการท างานล่วงเวลา การรับจ้างท างานเสริมเลก็น้อยๆ รวมถึง

การให้สมาชิกในครอบครัวที่เหลือช่วยกนัหาเงินตามก าลัง การเพ่ิมรายได้ไม่ควรท าจากอบายมุข ไม่ว่าจะ

เป็นการเล่นพนัน การซ้ือหวย เพราะนอกจากจะท าให้ติดเป็นนิสยัแล้ว ยังท าให้เพ่ิมรายจ่ายไปโดยไม่รู้ตัว 

ส่วนการลดรายจ่ายน้ัน เป็นสิ่งที่ท  าได้ง่ายกว่าการเพ่ิมรายได้ โดยต้องมีความฉลาดในการเลือกซ้ือสนิค้า 

ไม่ใช้เงินเกนิตัว มีเหตุผลในการใช้จ่าย รู้จักยับยั้งช่ังใจ นึกถึงประโยชน์ใช้สอยและความจ าเป็นมากกว่า

การตอบสนองความต้องการส่วนตัว ไม่ตามกระแส พิจารณาการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ มีสติและมีวินัยใน

การใช้เงินเสมอ ในปัจจุบันผู้คนนิยมผ่อนสิ่งต่างๆมากขึ้น ทั้งผ่อนบัตรเครดิต เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

โทรศัพทมื์อถือ โดยความสะดวกสบายในช่องทางการผ่อนจ่ายสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนตกอยู่ใน

อ านาจวัตถุนิยมง่ายข้ึน ดังน้ัน แทนที่เราจะผ่อนสิ่งต่างๆ การออมเงินเพ่ือรอเวลาที่พร้อมและจ าเป็นต้อง

ใช้สิ่งเหล่านั้นจริงๆจะเป็นวิธทีี่ดีกว่า การออมเงินเป็นนิสยัที่ควรสร้างเสริมให้เกิดผลอยู่เสมอในชีวิต โดย

เร่ิมต้นจากการออมเงินเลก็น้อย เช่น หยอดกระปุกออมสิน เป็นต้น หลักการที่เราควรยึดถือไว้เสมอในการ

ด าเนินชีวิต คือ อย่ายอมให้ชีวิตขึ้นอยู่กบัวัตถุสิ่งของเทา่นั้น แต่ให้ใช้ชีวิตแบบเหมาะสมในทางที่ถูกต้อง

สมควร ต้องถนอมความพอดีไว้ และหาความสขุทางใจมากกว่าทางทรัพย์สนิ   

2.9.8 ครอบครวัดี (Happy Family) โดยเกบ็ข้อมูลจากผู้ที่มีครอบครัวอบอุ่น

และมั่นคง มีความรักความผูกพันในครอบครัวมาก ประสบความส าเรจ็ในด้านชีวิตครอบครัว ลูกมี

การศึกษาที่ดีและการประพฤติตัวดี จ านวน 2 คน โดยได้ผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้  

 ผู้ที่มีครอบครัวดีมักจะมีพ้ืนฐานมาจากครอบครัวที่อบอุ่น เป็นผู้มีความสขุ มีก าลังใจอยู่เสมอ คน

กลุ่มน้ีเหน็ว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สดุในชีวิต เป็นที่ๆปลอดภัย ช่วยแบ่งปันความทุกข์และความสขุ 

สิ่งที่คนกลุ่มน้ีแนะน าในการมีครอบครัวที่ดี คือ พ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เพราะเดก็จะซึม

ซับ จดจ า และเลียนแบบทุกอย่างของพ่อแม่ ทั้งความคิด ทศันคติ การกระท า และอุปนิสยั นอกจากน้ีการ

ให้ความรักอย่างไม่มีเง่ือนไข ให้ความอบอุ่น ความเข้าใจ ความใส่ใจ เป็นก าลังใจแก่กัน และการ

แสดงออกถึงความรักกเ็ป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องกระท าอยู่เสมอ การมุ่งท างานหาเงินโดยไม่ได้ให้สิ่งข้างต้นน้ัน 

ถือเป็นวิธกีารที่ผิดมาก เน่ืองจากมนุษย์ทุกคนสามารถสัมผัสได้ว่าใครรักเราด้วยหัวใจจริงๆ และจะตอบ

กลับด้วยหัวใจเช่นกนั หากเราให้ความรักแก่ลูกหลานของเราอย่างแท้จริง เดก็กจ็ะไม่คิดท าให้พ่อแม่

ผิดหวัง สิ่งส าคัญอกีอย่าง คือ เพ่ือน การให้ลูกอยู่ในสงัคมเพ่ือนที่ดีเป็นสิ่งที่จ าเป็นมาก การท าความรู้จัก

กบัเพ่ือนของลูกเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องกระท า ส่วนในเร่ืองชีวิตคู่ ความรัก ความอดทน และการให้อภัยเป็น

สิ่งที่ส าคัญที่สดุ เม่ือเราเจอปัญหา เราต้องมองว่าเราไม่พอใจปัญหาของเขา ไม่ใช่ไม่พอใจในตัวเขา และ

อดทน ให้อภัย ให้โอกาสกนัและกนัอยู่เสมอ การแสดงความรักแก่กนัจะท าให้ชีวิตคู่สดช่ืนและยืนยาว 

 

 

 



 2.  ผลกำรวิเครำะหปั์จจยัและวดัผลแนวทำงปฏิบติัที่มีส่วนในกำรสรำ้งควำมผูกพนัของ

พนกังำนต่อองคก์รทวีทรพัยรี์สอรท์ จงัหวดันครรำชสีมำ และทวีทรพัยแ์มนชัน่ จังหวดัอุดรธำนี 

 ผลการวิเคราะห์ในระยะสรุปผลน้ีเป็นการวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยรวมทั้งหมด จากการประเมิน

และวัดผลจากสถานการณ์จริง ที่ผู้ศึกษาได้ทดลองท าการวิจัยแบบสนุทรียสาธกทั้ง 8 รอบวงจร เพ่ือน าไป

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาเคร่ืองมือและแนวทางการปฏบัิติที่มี

ประสทิธภิาพที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรในบทถัดไป 

 การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 

1) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอทิธพิลในการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ตาม

ทฤษฎีความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) ประกอบด้วย 

ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏบัิติงาน (Personal Characteristic) โครงสร้างขององค์กร 

(Structural Characteristic) ลักษณะของบทบาท (Role – related Characteristic) 

ประสบการณ์ในการท างาน (Work Experience)  

2) วิเคราะห์จากการประเมินและวัดผลความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร จากการ

ทดลองแนวทางปฏบัิติที่สังเคราะห์ได้ในการท าวิจัยแบบสนุทรียสาธกทั้ง 8 รอบวงจร  

2.1 ผลกำรวิเครำะหปั์จจยัทีม่ีอิทธิพลในกำรสรำ้งควำมผูกพนัของพนกังำนต่อ

องคก์รขององคก์รทวีทรพัยรี์สอรท์ จงัหวดันครรำชสีมำและทวีทรพัยแ์มนชัน่ จงัหวดัอุดรธำนี 

 จากการสงัเกต การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร การสอบถามผู้บริหาร และการ

สมัภาษณ์พูดคุยโดยตรงกบัพนักงานภายในองค์กรรวม 34 คน ในระยะเวลาที่ด าเนินการศึกษาตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 เดือน สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่

มีอทิธพิลต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรตามองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

   2.1.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังำน (Personal Characteristic) 

 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยด้านเพศ อายุ การศึกษา และสภาพสมรสตลอดช่วงเวลา

ท าการศึกษาของพนักงานจ านวน 30 คน โดยมีการวัดผลทั้งสิ้น 2 คร้ัง หรือวัดผลทุก 4 เดือน เพ่ือน าผล

มาเปรียบเทยีบกบัข้อมูลโดยเฉล่ียที่ผ่านมาขององค์กร ผู้ศึกษาได้เกบ็ข้อมูลจากแฟ้มประวัติและเอกสารที่

เกี่ยวข้องของพนักงานย้อนหลัง 1 เดือนก่อนเร่ิมท าการวิจัย อกีทั้งจากการพูดคุยสมัภาษณ์กบัผู้บริหาร

และพนักงาน ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏบัิติงานสามารถแสดงได้ในตาราง ดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 
 



ลักษณะส่วนบุคคล

ของผู้ปฏบัิติงาน 

ข้อมูล 1 เดือนก่อน

เร่ิมท าการศึกษา 

ข้อมูลจากการวัดผลคร้ังที่ 

1 (พ.ย. 53- ก.พ. 54) 

ข้อมูลจากการวัดผลคร้ังที่ 2 

(มี.ค. 54 – มิ.ย. 54) 

เพศ 

   หญิง 

   ชาย 

 

24 

10 

 

27 

7 

 

28 

6 

อายุ 

   18-30 ปี 

   30-40 ปี 

   40-50 ปี 

   50 ปีขึ้นไป 

 

8 

11 

9 
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5 

15 

8 

6 

 

3 

17 

8 

6 

ระดับการศึกษา 

   ประถมศึกษา 

   มัธยมศึกษา 

   อาชีวศึกษา 

   ปริญญาตรี 

   ไม่ได้ศึกษา 

 

5 

20 

5 

2 

2 

 

5 

22 

3 

2 

2 

 

4 

23 

3 

2 

2 

สถานภาพสมรส 

   โสด 

   แต่งงาน 

   หย่าร้าง 

 

6 

4 

24 

 

5 

6 

23 

 

5 

7 

22 

  

ตาราง XX แสดงผลการเปรียบเทยีบจ านวนพนักงานแบ่งแยกตามลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏบัิติงาน

ระหว่างข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือนก่อนเร่ิมท าการวิจัยขององค์กรกบัช่วงเวลาที่ท  าการศึกษา 8 เดือน 

 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏบัิติงาน (Personal Characteristic) ได้

ดังต่อไปนี้  
- จากสดัส่วนของพนักงานหญิงที่มากกว่าพนักงานชายเป็นเทา่ตัว พบว่า ผู้หญิงเหมาะกับงาน

โรงแรมมากกว่าผู้ชาย พนักงานหญิงส่วนใหญ่จะท างานกับองค์กรเป็นเวลานานเกนิ 3 เดือน ไม่ค่อยมีการ

ลาออก องค์กรจึงมีแนวโน้มในการรับพนักงานหญิงเข้าท างานมากกว่าพนักงานชาย 

- จากช่วงอายุของพนักงาน พบว่า พนักงานที่มีอายุมากต้ังแต่ 40 ปีข้ึนไป จะไม่เปล่ียนงานเลย 

พนักงานกลุ่มน้ีทั้งหมดท างานกบัองค์กรมามากกว่า 5 ปีโดยไม่มีความคิดที่จะเปล่ียนงานเลย ส่วน

พนักงานที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นจะมีการเปล่ียนงานบ่อย ขาดงานบ่อย และเกดิความเบ่ือหน่ายในการท างาน

ง่าย องค์กรจึงท าการปรับนโยบายรับพนักงานที่เป็นกลุ่มวัยท างานและวัยกลางคนมากข้ึน โดยลดการจ้าง

กลุ่มวัยรุ่นเป็นพนักงานประจ า แต่ให้มาท างานช่ัวคราวแทน (Part time) 



- คนที่มีครอบครัวมักจะท างานกบัองค์กรนานกว่าเดก็วัยรุ่นที่อายุน้อยและยังไม่มีครอบครัว 

พนักงานที่ครอบครัวหย่าร้างจะอยู่นานสดุ เพราะต้องรับผิดชอบครอบครัวคนเดียว 

- งานขององค์กรเหมาะสมกบัพนักงานที่มีการศึกษาระดับประถมถึงมัธยม เน่ืองจากอยู่ในขอบเขต

ที่พนักงานเกดิสภาวะไหลล่ืน (Flow) ในการท างาน น่ันคือ ความท้าทายของงาน (Challenge) สอดคล้อง

กบัระดับความรู้และความสามารถของพนักงาน (Skill) 

- พนักงานมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และพนักงานที่ไม่ได้รับการศึกษามีอตัราการลาออก 0% 

เน่ืองจากมีความรู้สกึพึงพอใจกบังาน ไม่กล้าเสี่ยงที่จะหางานใหม่ อกีทั้งรู้สกึว่าผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่า

กบัการท างานของตน 

 ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ส่วนน้ีสามารถน าไปประกอบในนโยบายการคัดเลือกบุคลากร 

(Recruitment) ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

   2.1.2 โครงสรำ้งขององคก์ร (Structural Characteristic) 

 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ระบบและโครงสร้างขององค์กรจากการศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภายในองค์กรย้อนหลัง และจากการพูดคุยสมัภาษณ์กบัผู้บริหารและพนักงาน พบว่า การบริหารงานของ

องค์กรที่ผ่านมาใช้รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ (Decentralization) โดยผู้บริหารจะให้อ านาจใน

การบริหารกบัผู้จัดการสาขาในการจัดการภายในเตม็ที่ ผู้บริหารจะช่วยให้ค าปรึกษาแก่ผู้จัดการสาขา ใน

การท างานต่างๆ แต่อย่างไรกต็ามการบริหารงานในระดบัปฏบัิติการยังค่อนข้างเป็นแบบรวมอ านาจอยู่ที่

ผู้จัดการ ซ่ึงภายหลังการเข้าไปท าวิจัยแบบสนุทรียสาธกตลอดช่วงเวลา 8 เดือน สามารถวิเคราะห์การ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กรดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างขององค์กร ข้อมูลก่อนท าการศึกษา การวัดผลคร้ังที่ 1 

(พ.ย. 53- ก.พ. 54) 

การวัดผลคร้ังที่ 2 

(มี.ค. 54 – มิ.ย. 54) 

ระบบการบริหารและ

การมอบหมายอ านาจ 

องค์กรใช้การบริหารแบบกระจายอ านาจ 

(Decentralization) ในการบริหารงาน

รวมของทั้ง 3 สาขา โดยมอบอ านาจการ

สั่งการให้กบัผู้จัดการแต่ละสาขา แต่

เวลาปฏบัิติงานจริง กลับใช้ระบบรวม

อ านาจการบริหาร ผ่านการสั่งงาน 

ประเมินและควบคุม ไว้ที่ผู้จัดการสาขา

เพียงผู้เดียว พนักงานระดับปฏบัิติการ

แทบไม่รับรู้และมีส่วนร่วมเลย 

เมื่อมีการวางแนวปฏบัิติและโครงการตาม

แนวความคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) 

เพ่ือน ามาปฏบัิติจริง จึงเป็นความจ าเป็นที่

ผู้จัดการจะต้องกระจายอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบไปยังหัวหน้าแผนกเพ่ิมมากขึ้น จึงท า

ให้หัวหน้าแผนกเร่ิมมีบทบาทในการบริหารงาน 

การรายงานผล ประเมินผลการปฏบัิติงาน 

ผู้บริหารจึงมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกบัพนักงานเพ่ิม

มากขึ้น  

หัวหน้าแผนกมีบทบาทชัดเจนมากย่ิงขึ้นในการ

ควบคุมดูแลพนักงานภายในแผนกตนเอง องค์กรมี

ระบบล าดับการบังคับบัญชาที่ชัดเจน สามารถระบุ

ผู้รับผิดชอบในแนวทางปฏบัิติและโครงการต่างๆได้

แน่นอน ท าให้ผู้บริหารและผู้จัดการแบ่งเบาหน้าที่ใน

การบริหารงานมากขึ้น อกีทั้งในการเกบ็ข้อมูลการ

ตอบสนอง (Feedback) กม็ีแหล่งข้อมูลหลายทางขึ้น 

ทั้งผ่านผู้จัดการ และผ่านหัวหน้าแผนกต่างๆ 

การก าหนดหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ 

ผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาก าหนดหน้าที่

และความรับผิดชอบส าหรับพนักงานแต่

ละบุคคล แต่ละต าแหน่งโดยตรง 

ผู้บริหารเร่ิมปรึกษาผู้จัดการในการก าหนดหน้าที่

และความรับผิดชอบส าหรับพนักงาน 

ผู้จัดการมีบทบาทมากข้ึนในการก าหนดหน้าที่และ

ความรับผิดชอบส าหรับพนักงาน โดยจะมีการขอ

ค าปรึกษาหัวหน้าแผนกร่วมด้วย 

การมีส่วนร่วมในการ

ตัดสนิใจและแสดง

ความคิดเหน็ 

ผู้บริหารและผู้จัดการเทา่น้ันที่จะมีส่วน

ในการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัการ

ท างาน ส่วนอ านาจการตัดสินใจน้ันอยู่ที่

ผู้บริหารเพียงผู้เดียว 

ผู้จัดการเร่ิมมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจใน

ประเดน็ที่มีความส าคัญรองลงมา ส่วนการแสดง

ความเหน็ได้เปิดกว้างให้พนักงานทุกคนมีโอกาส

แสดงความคิดเหน็และความรู้สกึ 

อ านาจการตัดสนิใจอยู่ที่ผู้จัดการมากข้ึน และการ

ตัดสนิใจงานในแผนกเร่ิมมอบอ านาจให้หัวหน้าแผนก

ตัดสนิใจ มีการปรึกษาพนักงานเพ่ือขอความคิดเหน็

อยู่เป็นประจ า 

ตาราง XX แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบโครงสร้างองค์กร ระหว่างข้อมูลย้อนหลังขององค์กรกบัช่วงเวลาที่ท  าการศึกษา 8 เดือน 

 



สรุปการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้างขององค์กรหลังท าการศึกษา พบว่า องค์กรเร่ิมมี

ความเป็นระบบมากขึ้น องค์กรมีการกระจายอ านาจสู่พนักงานระดับปฏบัิติการเพ่ิมข้ึน มีการแบ่งงานและ

ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยเร่ิมจากการให้หัวหน้าแผนกมีส่วนร่วมในหน้าที่ทางการ

บริหารเพ่ิมข้ึน พนักงานทั้งหมดมีโอกาสแสดงความคิดเหน็และความรู้สกึส่วนตัวได้อย่างเสรี ส่วนอ านาจ

การตัดสนิใจเร่ิมแบ่งไปยังผู้จัดการและหัวหน้าแผนกมากขึ้น โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกดิข้ึนจากการ

ด าเนินตามแนวทางปฏบัิติและโครงการตามแนวคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) ข้างต้น ที่มีกจิกรรม

มากมายเพ่ิมข้ึนในองค์กร จึงมีความจ าเป็นที่ต้องกระจายความรับผิดชอบให้พนักงาน เพ่ือช่วยกระตุ้นให้

พนักงานรู้สกึมีส่วนร่วมในงานเชิงบริหารได้เป็นอย่างดี และช่วยสนับสนุนให้พนักงานรู้สกึเกดิความผูกพัน 

เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร อกีทั้งส่งเสริมให้พนักงานรู้สกึมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นอกจากน้ีการ

กระจายอ านาจยังท าผ่านกจิกรรมนอกเหนือจากแนวความคิดความสขุ 8 ประการอกี เช่น การสอนงาน

พนักงานใหม่ การจัดกลุ่มสนทนาย่อย (Small talk) เพ่ือแบ่งปันความคิดเหน็ ความรู้สกึ และน าเสนอ

แนวทางช่วยในการตัดสนิใจ 

   2.1.3 ลกัษณะของบทบำท (Role – related Characteristic) 

 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ลักษณะของบทบาทพนักงานจากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน

องค์กรย้อนหลัง และจากการพูดคุยสัมภาษณ์กบัผู้บริหารและพนักงาน พบว่า ที่ผ่านมาพนักงานภายใน

องค์กรไม่ค่อยมีบทบาทมาก ส่วนใหญ่จะท างานซ า้เดิมตามหน้าที่ประจ า งานไม่มีความท้าทาย ไม่ค่อยมี

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือพัฒนาการในการท างาน ความสัมพันธก์บัเพ่ือนร่วมงานมีทั้งใน

ลักษณะเพ่ือนทั่วไป เพ่ือนสนิท และความสัมพันธใ์กล้ชิดแบบครอบครัว ซ่ึงภายหลังผู้ศึกษาเข้าไปท าวิจัย

แบบสนุทรียสาธกตลอดช่วงเวลา 8 เดือน สามารถวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงลักษณะของบทบาทพนักงาน

ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 



ลักษณะบทบาท ข้อมูลก่อนท าการศึกษา การวัดผลคร้ังที่ 1 

(พ.ย. 53- ก.พ. 54) 

การวัดผลคร้ังที่ 2 

(มี.ค. 54 – มิ.ย. 54) 

ความท้าทายและ

ความก้าวหน้าของงาน 

พนักงานต้องท าหน้าที่งานเดิมทุกวัน ท า

ให้รู้สกึไม่ท้าทาย และเบื่อหน่ายการ

ท างาน องค์กรไม่เคยกระตุ้นพนักงานให้

ตระหนักถึงความก้าวหน้าของงานเลย 

จากกจิกรรมในส่วน Happy Brain ท าให้

พนักงานเร่ิมสบัเปล่ียนงานเพ่ือเรียนรู้หน้าที่

งานอื่นๆ พนักงานรู้สกึได้พัฒนา

ความสามารถของตนเองให้หลากหลายขึ้น  

พนักงานคนเดียวสามารถท างานได้หลายหน้าที่

งาน องค์กรเร่ิมให้รางวัลส าหรับพนักงานที่

ปฏบัิติงานดีเด่น พนักงานมีความกระตือรือร้น

ที่จะพัฒนาตนเองข้ึนอย่างมาก 

รูปแบบการฝึกสอนงาน

ในกลุ่มพนักงาน 

องค์กรแทบไม่เคยจัดกจิกรรมการ

ฝึกสอนงานแบบเป็นรูปธรรมเลย 

พนักงานที่เคยท างานมาก่อนกจ็ะบอก

วิธกีารแบบคร่าวๆ ให้พนักงานใหม่ลอง

สุ่มท างานเอง ทั้งพนักงานเก่ายังเอา

เปรียบพนักงานใหม่ โดยให้งานหนักท า 

ท าให้กลายเป็นค่านิยมที่ผิดขององค์กร 

ผู้จัดการเร่ิมเข้ามามีบทบาทในการสอนงาน

มากยิ่งขึ้น ตามแนวทางในส่วน Happy Brain 

คือ การสอนงานโดยผู้จัดการท าให้ดูเป็น

ตัวอย่าง แล้วดูแลให้พนักงานลองปฏบัิติตาม 

และได้มีการปรับเปล่ียนค่านิยมที่ผิดของ

องค์กร โดยการอบรมพนักงาน เสนอแนะ

แนวทางที่ควรปฏบัิติ  

มอบอ านาจและความรับผิดชอบให้หัวหน้า

แผนกดูแลและสอนงานแก่พนักงาน มีการจัด

กจิกรรมในส่วน Happy Brain ในการพัฒนา

ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ พนักงาน

เร่ิมมีทศันคติที่เปล่ียนไปเกี่ยวกบัการสอนงาน

พนักงานใหม่ มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

เกดิขึ้นภายในองค์กรมากขึ้น 

ความสัมพันธก์บัเพ่ือน

ร่วมงาน 

พนักงานมีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน มี

การจับกลุ่มนินทากนั พนักงานใหม่ที่เข้า

มาจึงซึมซับรูปแบบความสัมพันธแ์บบ

แบ่งแยก ท าให้องค์กรต้องพบกบัปัญหา

ความไม่สามัคคีกนัของพนักงานอยู่เสมอ 

เมื่อพนักงานได้เร่ิมท ากจิกรรมในส่วน 

Happy 8 ร่วมกนัมากขึ้นท าให้พนักงานเร่ิม

สนิทกนัมากขึ้น พูดคุยกนัข้ามฝ่ายมากขึ้น 

พนักงานที่เป็นต้นเหตุหลักของปัญหาการ

แตกแยก ทางองค์กรกจ็ าเป็นต้องให้ออก 

พนักงานมีความสมัพันธ์ที่ใกล้ชิดกนัมากข้ึน 

บรรยากาศในการท างานจึงอบอุ่น เป็นกนัเอง 

มีความเป็นครอบครัวมากขึ้น ไม่มีการแบ่งฝ่าย 

พนักงานไว้ใจกนัมากขึ้น จากกจิกรรมที่ท  า

ร่วมกนัยิ่งท าให้พนักงานสนิทกนัยิ่งๆขึ้น 

ความสัมพันธก์บั

ผู้จัดการ 

ความสัมพันธอ์ยู่ในลักษณะนายจ้างกบั

ลูกน้อง พนักงานไม่กล้าพูดคุยหรือขอ

ความช่วยเหลือผู้จัดการเทา่ใดนัก 

จากการท ากจิกรรมร่วมกนัท าให้พนักงานเร่ิม

กล้าที่จะพูดคุย และเปิดเผยกบัผู้จัดการมาก

ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตัว 

พนักงานมีความไว้ใจและเกรงใจผู้จัดการ มี

ความสัมพันธใ์กล้ชิดกนัมากขึ้น มีการให้ความ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมากขึ้น 

ตาราง XX แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบลักษณะบทบาทของพนักงาน ระหว่างข้อมูลย้อนหลังขององค์กรกับช่วงเวลาที่ท  าการศึกษา 8 เดือน



สรุปการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงลักษณะบทบาทของพนักงาน พบว่า พนักงานมีความ

กระตือรือร้นในการท างานมากขึ้น มีความสนใจในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น มีแรงจูงใจใน

การพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบ ในเร่ืองการสอนงาน กเ็ป็นไปตามแนวทางปฏบัิติและโครงการในส่วน 

Happy Brain ท าให้ระบบการสอนงานมีคุณภาพย่ิงข้ึน ปัญหาการเกี่ยงงานและให้พนักงานใหม่ท างาน

หนักกล็ดลงมาก พนักงานมีทศันคติและค่านิยมในการท างานเปล่ียนไปในทางที่ดี พนักงานมี

ความสัมพันธต่์อกนัดีมากขึ้น การแบ่งฝ่ายลดลงอย่างมาก พนักงานที่เป็นต้นเหตุของปัญหาการแตกแยกก็

ให้โอกาสปรับเปล่ียนพฤติกรรม แต่หากไม่สามารถเปล่ียนได้ องค์กรกจ็ าเป็นให้ออก เพ่ือเปล่ียนระบบ

ความสัมพันธข์องพนักงาน ดังน้ัน ในช่วงการวัดผลคร้ังที่ 2 พนักงานจึงย่ิงสนิทกนัมากขึ้น มีบรรยากาศ

การท างานที่อบอุ่นมากข้ึน โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ เน่ืองจากการด าเนินตาม

แนวทางปฏบัิติและโครงการตามแนวคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) ที่มีการจัดกจิกรรมมากมาย

เพ่ิมข้ึนในองค์กร ท าให้พนักงานเกดิความรู้สกึสนิมสนม ไว้วางใจกนั เช่นเดียวกนักบัความสัมพันธ์

ระหว่างพนักงานกบัผู้จัดการ ที่อยู่ในรูปแบบญาติพ่ีน้อง แทนที่จะเป็นแบบนายจ้างกบัลูกน้องเหมือน

เมื่อก่อน พนักงานเร่ิมพูดคุยเร่ืองส่วนตัว ปรึกษาปัญหา และขอความช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น 

   2.1.4 ประสบกำรณใ์นกำรท ำงำน (Work Experience) 

 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ประสบการณ์การท างานของพนักงาน จากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภายในองค์กรย้อนหลัง และจากการพูดคุยสมัภาษณ์กบัผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกบัทศันคติที่พนักงาน

มีต่อองค์กรและผู้บริหาร และการอุทศิตัวให้กบัองค์กรของพนักงาน จากน้ันผู้ศึกษาเข้าไปท าวิจัยแบบ

สนุทรียสาธกตลอดช่วงเวลา 8 เดือน ซ่ึงสามารถวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างขององค์กรดังแสดง

ในตารางต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประสบการณ์ในการ

ท างาน 

ข้อมูลก่อนท าการศึกษา การวัดผลคร้ังที่ 1 

(พ.ย. 53- ก.พ. 54) 

การวัดผลคร้ังที่ 2 

(มี.ค. 54 – มิ.ย. 54) 

ทศันคติที่พนักงานมีต่อ

องค์กรและผู้บริหาร 

พนักงานส่วนหน่ึงมีมุมมองต่อองค์กร

และผู้บริหาร ในรูปแบบนายจ้าง-ลูกจ้าง 

ดังน้ันพนักงานจึงไม่กล้าเปิดเผยตัวตน

กบัองค์กร รู้สกึเกรงกลัวผู้บริหาร 

พนักงานไม่ได้คิดว่าตนเองมีบทบาท

ส าคัญในองค์กร ทศันคติในการท างาน

ของพนักงาน คือ ท าตามหน้าที่ ค าสั่ง 

และระเบียบขององค์กร ไม่คิดอาสาที่จะ

ให้ความช่วยเหลือองค์กร หรือช่วยเหลือ

งานนอกเหนือจากหน้าที่ตน 

พนักงานเร่ิมมีทศันคติต่อองค์กรและ

ผู้บริหารที่เปล่ียนไป จากการเข้าร่วมกจิกรรม

ภายใต้แนวคิดความสขุ 8 ประการ ท าให้

พนักงานมีความสนิท ใกล้ชิดกบัองค์กรมาก

ขึ้น ความสมัพันธอ์ยู่ในรูปแบบมิตรภาพมาก

ขึ้น พนักงานเร่ิมผูกพันกบัองค์กร เน่ืองจาก

รู้สกึว่าองค์กรได้เป็นฝ่ายหยิบย่ืนสิ่งที่ดี “ให้” 

กบัพนักงานก่อน พนักงานจึงมีความรู้สกึที่ดี 

และเร่ิมคิดที่จะตอบแทนองค์กร มีความเตม็

ใจที่จะช่วยเหลือองค์กรมากขึ้น 

พนักงานมีทศันคติว่าองค์กรและผู้บริหาร

เปรียบเสมือนมิตร มีความรู้สกึถึงบรรยากาศที่

อบอุ่น เป็นกนัเอง และในพนักงานบางส่วน

มองว่าองค์กรเปรียบเสมือนเป็นครอบครัว 

พนักงานมีทศันคติที่ดีข้ึนมากเม่ือเปรียบเทยีบ

กบัก่อนท าการศึกษา และพนักงานกล้าจะ

เปิดเผยตัวตนกบัผู้บริหารมากขึ้น กล้าแสดง

ความคิดเหน็และความรู้สกึกับผู้บริหาร มี

ความเคารพผู้บริหาร และรู้สึกซาบซ้ึงในการ

ช่วยเหลือผ่านกจิกรรมในแนวคิด Happy 8 

การอุทศิตัวให้กบัองค์กร

ของพนักงาน 

พนักงานท างานตามหน้าที่ ค าสั่ง ความ

รับผิดชอบ และระเบียบขององค์กร 

พนักงานส่วนหน่ึงไม่อุทศิตัวให้กบั

องค์กรเลย ไม่มีความทุม่เทในการ

ท างาน จะทุ่มเทกต่็อเมื่อองค์กรมีรางวัล

จูงใจ พนักงานคิดถึงผลประโยชน์

ส่วนตัวมากกว่าองค์กร พนักงานไม่ค่อย

มีความผูกพันทางจิตใจกบัองค์กร 

พนักงานอุทศิตัวให้กบัองค์กรมากขึ้น 

เน่ืองจากกจิกรรมภายใต้แนวคิด Happy 8 ที่

ช่วยเหลือพนักงานก่อน ท าให้พนักงานรู้สกึดี

กบัองค์กร พนักงานจึงมีความทุ่มเทในการ

ท างานมากขึ้น หากองค์กรต้องการความ

ช่วยเหลือจากพนักงาน กม็ีผู้อาสาสมัคร

ช่วยเหลือเพ่ิมข้ึน พนักงานคิดถึง

ผลประโยชน์ทางการเงินลดลง 

พนักงานเร่ิมมีความรัก และความผูกพันกบั

องค์กรมากขึ้น พนักงานให้ความร่วมมือในการ

ท างาน และให้ความช่วยเหลือองค์กรเป็นอย่าง

ดี พนักงานรู้สกึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ

องค์กร ปัญหาในการท างานของพนักงาน เช่น 

การลักขโมย การอู้งาน การขาดงานโดยไม่แจ้ง

ล่วงหน้า การเกี่ยงหน้าที่งาน ได้ลดลงอย่างมาก 

พนักงานรู้สกึว่าองค์กรเป็นมิตรกบัตน  

ตาราง XX แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบประสบการณ์ในการท างานของพนักงาน ระหว่างข้อมูลย้อนหลังขององค์กรกบัช่วงเวลาที่ท  าการศึกษา 8 เดือน 



สรุปการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงประสบการณ์ในการท างานของพนักงาน พบว่า พนักงานมี

ทศันคติที่ดีข้ึนมากกบัองค์กรและผู้บริหาร พนักงานรู้สกึว่าตนเองมีบทบาทและความส าคัญในองค์กร รู้สกึ

ว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร พนักงานได้อุทศิตัวให้กบัองค์กรมากข้ึน ผ่านการทุ่มเทกบัหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของตน พนักงานเร่ิมอาสาให้ความช่วยเหลือองค์กร คิดถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากขึ้น 

และรู้สกึผูกพันตัวกบัองค์กรมากข้ึน ทั้งน้ีปัจจัยที่ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีโดยตรง คือ การที่

พนักงานได้เข้าร่วมกจิกรรมตามแนวคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) ขององค์กรที่จัดข้ึน เพ่ือ

ช่วยเหลือพนักงาน ท าให้พนักงานมีทศันคติที่ว่าองค์กรเป็นผู้ “ให้” ความช่วยเหลือ และสิ่งดีต่างๆกบั

พนักงานก่อน สิ่งเหล่านี้น ามาสู่ความต้องการตอบแทนองค์กรและพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรขึ้นมา 

   2.1.5 ขอ้สงัเกตทีค่น้พบเพิม่เติม (Additional Findings)  

 นอกจากผลการวิจัยที่ได้จากกรอบแนวคิดความสขุ 8 ประการ (Happy8) ของแผนงานสขุภาวะ

องค์กรภาคเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสขุภาพ ในวงจร 4D Model ข้างต้นแล้ว ผู้

ศึกษายังได้ค้นพบข้อสังเกตเพ่ิมเติมในการเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอกี ดังต่อไปน้ี 

- ความชอบในงานที่ท  า พนักงานจ านวนมากมีความเหน็ว่าความชอบและความถนัดในงานที่ท  า จะ

ท าให้สามารถท างานได้อย่างมีความสขุ และเป็นปัจจัยให้พนักงานไม่อยากเปล่ียนงาน อกีทั้งความชอบใน

งานยังกระตุ้นให้ต้องการพัฒนาความสามารถของตนเอง มีความเตม็ใจที่จะถ่ายทอดให้พนักงานที่มาใหม่

อกีด้วย ความชอบในงานสามารถช่วยให้ท าหน้าที่เดิมซ า้ๆได้ โดยไม่เบ่ือเทา่ใดนัก 

- ความสัมพันธท์ี่ดีกบัผู้บังคับบัญชา พนักงานแทบทุกคนมีความเหน็ตรงกนัว่า ผู้บังคับบัญชาหรือ

เจ้าของกจิการมีอทิธพิลโดยตรงต่อพนักงาน หากผู้บังคับบัญชามีน า้ใจ ใจกว้าง มีการพูดจาสื่อสารที่ดี ให้

เกยีรติพนักงาน มีความยุติธรรม มีความเหน็อกเหน็ใจพนักงาน มีความเป็นกนัเอง ให้ความไว้วางใจกบั

พนักงาน ลักษณะเหล่านี้ จะช่วยให้พนักงานท างานได้นาน และรู้สกึผูกพันกบัองค์กร ไม่กล้าเปล่ียนงาน 

เน่ืองจากมีความเกรงใจและมีความรู้สกึที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา  หากมีงานเร่งด่วนที่องค์กรต้องขอความ

ช่วยเหลือจากพนักงาน พนักงานกจ็ะมีความยินดีที่จะช่วย อกีทั้งการมีความสมัพันธ์ที่ดีกบัผู้บังคับบัญชา

ท าให้พนักงานไม่มีความเครียดหรือกดดันจากการท างาน และกล้าที่จะพูดหรือแสดงความคิดเหน็กบั

ผู้บังคับบัญชาอกีด้วย 

- ความไม่ชอบการเปล่ียนแปลง พนักงานส่วนหน่ึงมีความกลัวที่จะต้องปรับตัวหากมีการเปล่ียนที่

ท  างานใหม่ เน่ืองจากไม่ชอบการเข้าสงัคมหรือปรับตัวกบัเพ่ือนร่วมงานใหม่ และมีความกงัวลในการ

ปรับตัวด้านหน้าที่และความรับผิดชอบใหม่ๆ พนักงานในกลุ่มน้ีมักจะมีช่วงอายุอยู่ในวัยกลางคนและ

สถานะทางครอบครัวที่มีภาระต้องรับผิดชอบ จึงท าให้ชอบความม่ันคง ไม่กล้าที่จะเปล่ียนแปลงงานบ่อยๆ 

- ระยะทางระหว่างบ้านกบัที่ท  างาน มีพนักงานจ านวนหน่ึงให้เหตุผลว่าระยะทางระหว่างบ้านกบัที่

ท  างานเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการเลือกงาน และในการท างานไปในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากใน

สถานที่ท  างานแห่งน้ันมีคนรู้ จัก เพ่ือนบ้าน ญาติ หรือสมาชิกในครอบครัวท างานในที่เดียวกนัด้วย 

เน่ืองจากปัจจัยเหล่านี้ท  าให้มีความรู้สกึเกิดความคุ้นเคย ความเคยชิน การท างานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

คุ้นเคยท าให้รู้สกึปลอดภัย และการมีคนที่รู้จักกนัมาก่อนท างานในที่เดียวกนั จะท าให้รู้สกึปรับตัวเข้ากบั

เพ่ือนร่วมงานได้ง่าย ไม่มีความกดดัน 



- เพ่ือนร่วมงาน พนักงานทุกคนได้พูดถึงเร่ืองเพ่ือนร่วมงาน ว่าเป็นอกีปัจจัยที่มีความส าคัญมากใน

การท างาน หากมีสงัคมเพ่ือนร่วมงานที่ดี จะท าให้พนักงานรู้สกึอบอุ่นใจเวลาท างาน รู้สกึไม่หวาดระแวง มี

ความไว้วางใจกนั และส่งผลให้เกดิบรรยากาศการช่วยเหลือกนัและกนั โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากไปท างาน

ในต่างถิ่น แล้วมีเพ่ือนร่วมงานเป็นคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเกดิเดียวกนั จะมีอทิธพิลมากต่อความสบายใจใน

การท างานของพนักงาน เพ่ือนร่วมงานที่ดีจะท าให้บรรยากาศในการท างานสนุก และเตม็ไปด้วย

ความสัมพันธท์ี่ดี ส่วนประเดน็ที่เป็นอนัตรายสงูสดุในเร่ืองความสมัพันธร์ะหว่างเพ่ือนร่วมงาน กคื็อ การ

นินทา ถือเป็นสญัญาณอนัตรายที่จะน ามาสู่ความวุ่นวายและแตกแยกในภายหลังได้  

2.2 ผลกำรวิเครำะหก์ำรประเมินและวดัผลระดบัควำมผูกพนัของพนกังำนต่อองคก์ร

ขององคก์รทวีทรพัยรี์สอรท์ จงัหวดันครรำชสีมำและทวีทรพัยแ์มนชัน่ จงัหวดัอุดรธำนี 

 จากการทดลองแนวทางปฏบัิติที่สังเคราะห์ได้ในการท าวิจัยแบบสนุทรียสาธกทั้ง 8 รอบวงจร กบั

พนักงานภายในองค์กรรวม 30 คน ผู้จัดการประจ าสาขา 4 คน ภายในระยะเวลาที่ด าเนินการศึกษาต้ังแต่

เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 เดือน สามารถประเมินและ

วัดผลระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีได้ดังต่อไปน้ี 

   2.2.1 กำรวดัผลกำรเปลีย่นแปลงระดบัควำมผูกพนัของพนกังำนต่อองคก์ร 

(Employee Engagement) 

 ผู้ศึกษาได้ท าการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือประยุกต์ใช้แนวคิดสุนทรียสาธกผสมผสานกบัจิตวิทยาเชิง

บวก ในการเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพ่ือพัฒนาแนวทางในการเพ่ิมความผูกพันของ

พนักงานในองค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี จ านวน 

30 คน โดยมีการวัดผลทั้งสิ้น 2 คร้ัง หรือวัดผลทุก 4 เดือน จากน้ันน าผลที่ได้มาเปรียบเทยีบกบัข้อมูล

ย้อนหลัง 4 เดือนขององค์กร จากเอกสารการปฏบัิติงานที่ผ่านมาขององค์กรและจากการพูดคุยสัมภาษณ์

กบัผู้บริหาร โดยตัวแปรที่ใช้ในการวัดผลประกอบด้วย 

 1) อตัราการหมุนเวียนพนักงาน (Turnover)  

 2) อตัราการขาดงานและเข้างานสายของพนักงาน (Absenteeism) 

3) ผลการปฏบัิติงาน (Job Performance) 

4) การบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Organizational goal attainment) 

5) ทศันคติและพฤติกรรมของพนักงาน (Employee’s Attitude and behavior) 

 ผลการวัดผลการเปล่ียนแปลงระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรสามารถแสดงได้ในตาราง 

ดังต่อไปนี้  



ตัวแปรวัดระดับความ

ผูกพันของพนักงาน 

ข้อมูลก่อนท าการศึกษา 

(ก.ค. 53- ต.ค. 53) 

การวัดผลคร้ังที่ 1 

(พ.ย. 53- ก.พ. 54) 

การวัดผลคร้ังที่ 2 

(มี.ค. 54 – มิ.ย. 54) 

อตัราการออกจากงาน 41.38 % 17.65 % 5.88 % 

อตัราการขาดงาน  13.76 % 6.45 % 4.83 % 

ผลการปฏบัิติงาน องค์มีรายจ่ายในส่วนค่าจ้างล่วงเวลา

จ านวนมาก เน่ืองจากพนักงานมักจะลา

งานโดยไม่แจ้งล่วงหน้า การจัดตารางเวลา

ในการท างานของพนักงานกค่็อนข้าง

ยุ่งยากและไม่เป็นระบบ ท าให้บางคร้ังงาน

เสรจ็ตรงเวลา บางคร้ังล่าช้า 

องค์เร่ิมวางแผนและจัดระบบการท างานของ

พนักงานได้ดีขึ้น มีผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการ

จัดเวลา การแบ่งหน้าที่งานและแบ่งความ

รับผิดชอบ ท าให้สามารถวางแผนก าลัง

คนท างานได้อย่างยืดหยุ่น ปัญหาการขาดงาน

ลดลง ท าให้รายจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาลดลงด้วย 

การบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ในระบบ มี

ผู้รับผิดชอบชัดเจน หน้าที่งานต่างๆเร่ิมต้น

และสิ้นสดุตรงเวลา องค์กรแทบไม่มีรายจ่าย

ค่าล่วงเวลาเลย และองค์กรยังมีก าลังคน

ส ารองในช่วงที่งานหนักอกีด้วย น่ันคือ บุตร

หลานของพนักงานในองค์กร  

การบรรลุเป้าหมายของ

องค์กร 

พนักงานยังไม่มีความสนิทสนมกบัลูกค้า

เทา่ใดนัก เน่ืองจากพนักงานสนใจแต่การ

ท าหน้าที่ตนเอง ดังน้ัน การที่พนักงานมี

ส่วนช่วยให้เกดิบรรยากาศที่อบอุ่นเป็น

กนัเองจึงยังไม่ค่อยเด่นชัดนัก 

พนักงานเร่ิมพูดคุยทกัทายกับลูกค้า ตาม

โครงการอารมณ์ดีในส่วนผ่อนคลาย ช่วยให้

เกดิความรู้สกึเป็นกนัเอง และองค์กรสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายจากการหาพนักงาน ค่าล่วงเวลา 

และค่าจ้างพนักงาน Part time ลงได้ส่วนหน่ึง 

พนักงานส่วนหน่ึงสนิทสนมกบัลูกค้า และ

บรรยากาศในการให้บริการกอ็บอุ่นย่ิงขึ้น 

พนักงานส่วนใหญ่มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

ระหว่างท างาน มีลูกส่วนหน่ึงค้ากล่าวชมถึง

การเปล่ียนแปลงที่เกดิข้ึนด้วย 

ทศันคติและพฤติกรรม

ของพนักงาน 

พนักงานมองว่าองค์กรเป็นเพียงนายจ้าง 

ดังน้ันพฤติกรรมต่างๆจึงเป็นการแสดง

ออกมาเพียงเพราะเป็นหน้าที่ แต่ไม่ได้มี

ความผูกพันทางด้านจิตใจเท่าที่ควร 

พนักงานเร่ิมมีความสนิทสนมกบัผู้จัดการ 

ปัญหาการแบ่งฝ่ายลดลง เน่ืองจากผู้ที่เป็น

แกนน าในการแบ่งฝ่ายได้ออกจากงานไป ท า

ให้พนักงานทุกฝ่ายได้พูดคุยกนัมากขึ้น 

พนักงานและผู้จัดการมีความสนิทกนัมาก 

พนักงานสามารถปรึกษาสิ่งต่างๆกบัผู้จัดการ

ได้ พนักงานสนิทสนมกบัเพ่ือนร่วมงาน จึงท า

ให้การท างานมีความสนุกและความสขุเพ่ิมข้ึน 

ตาราง XX แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบระดับความผูกพันของพนักงาน ระหว่างข้อมูลย้อนหลัง 4 เดือนก่อนท าการศึกษาขององค์กร กับช่วงเวลาที่

ท  าการศึกษา 8 เดือน 



 สรุปผลการด าเนินงานตามการใช้สนุทรียสาธกประยุกต์ร่วมกบัจิตวิทยาเชิงบวก พบว่าระดับความ

ผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเพ่ิมขึ้นจริง โดยอตัราการลาออกจากงาน (Turnover Rate) จากเดิมที่อยู่ใน

ระดับขององค์กรซ่ึงก าลังเผชิญปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก จนในตอนท้าย

ของการศึกษาอตัราที่ได้อยู่ในเกณฑท์ี่องค์กรมีสภาพการท างานที่ดี พนักงานมีความผูกพันกบัองค์กร ทั้งน้ี

เน่ืองจากช่วงเวลาที่ท  าการศึกษาพนักงานลาออกน้อยมาก ในช่วงการวัดผลคร้ังที่ 1 พนักงานที่ลาออกมี

ส่วนหน่ึงที่องค์กรเชิญให้ออก เน่ืองจากเป็นกลุ่มพนักงานที่ท  างานมานานแต่ไม่มีความผูกพันกบัองค์กร

เลย (Actively Disengaged) เป็นกลุ่มที่ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกบัพนักงานที่มาใหม่ สร้าง

ค่านิยมที่ผิดภายในองค์กร นอกจากน้ีการลาออกที่เหลือส่วนใหญ่มีเหตุมาจากความจ าเป็นส่วนตัว ในช่วง

การวัดผลคร้ังที่ 2 นับเป็นคร้ังแรกขององค์กรที่มีอัตราการลาออกน้อยที่สดุเทา่ที่ได้ด าเนินกจิการมา ส่วน

อตัราการขาดงาน (Absenteeism Rate) กนั็บว่าลดลงจากที่อยู่ในเกณฑ์สงูกว่าปกติ จนในระหว่าง

การศึกษาอตัราการขาดงานถือว่าอยู่ในเกณฑป์กติ ทั้งน้ีเน่ืองจากการวางแผนก าลังคน การจัดระบบงาน 

และผลจากโครงการตามแนวคิดความสขุ 8 ประการ ในส่วนผลการปฏบัิติงานขององค์กร พบว่า การ

บริหารงานส่วนทรัพยากรบุคคลมีประสิทธภิาพมากข้ึน ปัญหาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงานลดลงอย่าง

มาก การบรรลุเป้าหมายขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัพนักงาน พบว่า บรรยากาศในการท างานอบอุ่น

มากขึ้น พนักงานเร่ิมสนิทสนมกบัและพูดคุยทกัทายลูกค้ามากขึ้น มีค าชมจากลูกค้าเกี่ยวกบัการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน และสุดท้าย สิ่งที่เปล่ียนแปลงไปอย่างเหน็ได้ชัดมากที่สุด คือ ทศันคติและ

พฤติกรรมของพนักงาน ที่มีความสัมพันธท์ี่ดีกบัองค์กรมากข้ึน รู้สกึเป็นมิตรกบัองค์กร พนักงานยินดีที่จะ

ช่วยเหลือและท าสิ่งต่างๆ “ให้” องค์กรมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากกจิกรรมในส่วน Happy money และ Happy 

Family ที่องค์กรได้เข้าไปช่วยเหลือปัญหาของพนักงานก่อน ท าให้พนักงานรู้สกึดี ซาบซ้ึง ผูกพัน และ

อยากตอบแทนองค์กร ในส่วนความสัมพันธร์ะหว่างพนักงานและผู้จัดการ พบว่าพนักงานมีความสนิท

สนมกนัมากขึ้นกว่าเดิมมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากการได้เข้าร่วมกจิกรรมตามโครงการ Happy 8 ร่วมกนั 

โดยเฉพาะการเล่นกฬีาร่วมกัน การพูดคุยปรึกษาปัญหาครอบครัว ปัญหาส่วนตัวแก่กนั การได้เรียน

ภาษาองักฤษด้วยกนั เป็นต้น 

 จากผลลัพธ์ที่วัดระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร พบว่า การศึกษาเชิงทดลองน าสนุทรีย

สาธกประยุกต์ร่วมกบัจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรธุรกจิน้ัน สามารถเพ่ิม

ระดับความผูกพันของพนักงาน ในทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี และทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัด

นครราชสมีาได้จริง 

   2.2.2 ผลกำรวิเครำะหร์ะดบัสุขภำพจิต และสดัส่วนของพนกังำนตำมระดบั

ควำมผูกพนัต่อองคก์ร  

 การวิจัยเชิงทดลองเพ่ือประยุกต์ใช้แนวคิดสนุทรียสาธกผสมผสานกบัจิตวิทยาเชิงบวก ในการเพ่ิม

ความผูกพันของพนักงานในองค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัด

อุดรธานี จ านวน 34 คนคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ท าการวัดระดับสขุภาพจิตของพนักงาน และสดัส่วนของพนักงาน

ตามระดับความผูกพันต่อองค์กรทั้งสิ้น 2 คร้ัง หรือวัดผลทุก 4 เดือน จากน้ันน าผลที่ได้มาวิเคราะห์

เปรียบเทยีบกนั 



 ในส่วนการวัดระดับสขุภาพจิตของพนักงาน ผู้ศึกษาได้ใช้แบบทดสอบดัชนีช้ีวัดความสขุคนไทย

ฉบับสั้น 15 ข้อ ปี 2550 ของกรมสุขภาพจิต (The New Thai Happiness Indicator: THI-15) วัดผล

ผ่านการท าแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ระดับสขุภาพจิตของพนักงานขององค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท 

จังหวัดนครราชสีมา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี จ านวน 34 คนสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง XX แสดงผลการวัดผลคร้ังที่ 1 เดือนมีนาคม 2554 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง XX แสดงผลการวัดผลคร้ังที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2554 

 จากการวัดผลระดับสขุภาพจิตของพนักงานข้างต้น พบว่า พนักงานมีแนวโน้มสขุภาพจิตดีขึ้น

เร่ือยๆ ทั้งน้ีคาดว่าเกดิจากการที่พนักงานได้เข้าร่วมโครงการที่จัดข้ึนตามแนวคิดความสขุ 8 ประการของ

องค์กรในช่วงเวลาที่ท  าการศึกษา ส่งผลให้พนักงานมีความเครียดลดลง โดยเฉพาะความเครียดจากปัญหา

ทางการเงินที่องค์กรได้เข้าไปช่วยเหลือ และการที่พนักงานมีความสัมพันธท์ี่ดีกบัเพ่ือนร่วมงาน ท าให้เวลา

ท างานมีความสขุและท างานอย่างสนุกสนานข้ึน จึงเป็นส่วนช่วยส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดีข้ึนได้ 

 ในส่วนการวัดผลระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ผู้ศึกษาได้ใช้ ค าถาม Q12 ของ 

Gallup Organization จากน้ันน าผลคะแนนที่ได้ใช้เป็นเกณฑใ์นการแบ่งพนักงานออกเป็น 3 ประเภทตาม

ระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กร ค าถาม Q12 ของ Gallup Organization ประกอบด้วยค าถาม 12 ข้อ 
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ครอบคลุมจากความต้องการพ้ืนฐาน (Basic Need) ด้านการสนับสนุนทางการบริหาร (Management 

Support) ด้านสมัพันธภาพ (Relatedness) และ ด้านความก้าวหน้าในงาน (Growth) ผลการวิเคราะห์

สดัส่วนของพนักงานตามระดับความผูกพันขององค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์

แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี จ านวน 34 คนสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

ตาราง XX แสดงผลการวัดผลคร้ังที่ 1 เดือนมีนาคม 2554 

 

 

 

 

 

 

ตาราง XX แสดงผลการวัดผลคร้ังที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2554 

 จากการวัดผล พบว่า ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ จากการ

จัดกจิกรรมตามแนวคิดความสขุ 8 ประการ สิ่งเหล่าน้ีมีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นความรู้สกึที่ดีของ

พนักงานให้เกดิข้ึนกบัองค์กร โดยเฉพาะช่วงท้ายของการศึกษาที่ทุกอย่างเร่ิมเป็นไปตามระบบ จะเหน็ว่า

ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก สัมพันธก์บัอตัราการลาออกและอตัราขาด

งาน จึงสามารถสรุปได้ว่าแนวคิดสนุทรียสาธกและจิตวิทยาเชิงบวกช่วยเพ่ิมระดับความผูกพันของ

พนักงานในองค์กรทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี และทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีาได้จริง 
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บทท่ี 5  

สรุปผลกำรวิจยั อภิปรำยผลและขอ้เสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาเร่ือง การน าสนุทรียสาธกประยุกต์ร่วมกบัจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือเพ่ิมความผูกพัน

ของพนักงานต่อองค์กรธุรกจิ กรณีศึกษา ทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน 

จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาหลัก คือ 1) เพ่ือท าการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือประยุกต์ใช้

แนวคิดสนุทรียสาธกผสมผสานกบัจิตวิทยาเชิงบวก ในการเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และ 

2) เพ่ือพัฒนาแนวทางในการเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาตั้งใจน าเสนอและเผยแพร่ผลการศึกษาเพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้ 

เกี่ยวกบัความรู้ความเข้าใจในแนวคิดสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) และแนวคิดจิตวิทยาทางบวก 

(Positive Psychology) ในการท าวิจัยเชิงทดลองเพ่ือเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee 



Engagement) และช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาแนวปฏบัิติ (Practice) ในการสร้างความผูกพันของ

พนักงานต่อองค์กร ภายใต้แนวความคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) ผู้ศึกษามีขอบเขตและขีดจ ากดั

ของการศึกษา ดังต่อไปน้ี 

  - ด้านเน้ือหา ผู้ศึกษาท าการศึกษาเกี่ยวกบัศาสตร์ทางสนุทรียสาธก (Appreciative 

Inquiry) และจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ที่ส่งผลในการยกระดับความผูกพันของพนักงาน

ต่อองค์กร (Employee Engagement) โดยมุ่งเน้นที่แนวความคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) และ

ทฤษฎีเกี่ยวกบัความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพ่ือใช้ในการด าเนินการวิจัยแบบสนุทรียสาธก ผ่าน

การเกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสงัเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน ามาสรุปผลการศึกษา 

  - ด้านระยะเวลา ผู้ศึกษาก าหนดระยะเวลาในการศึกษารวมทั้งสิ้น 12 เดือน คือ ตั้งแต่

เดือนมิถุนายน 2553 ถึง เดือนมิถุนายน 2554 

  - กลุ่มเป้าหมาย แบ่งการเกบ็ข้อมูลออกเป็นกลุ่มเป้าหมายภายใน คือ พนักงานภายใน

องค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี จ านวน 34 ทา่นและ  

กลุ่มเป้าหมายภายนอก คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญ (Maven) เกี่ยวกบัการใช้ชีวิตตาม

แนวความคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) จ านวน 8 ทา่น 

  - การด าเนินงาน เน่ืองจากองค์กรที่ท  าการศึกษาน้ันเป็นองค์กรขนาดเลก็ พนักงานส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับกลางลงไป และผู้ศึกษาจ าเป็นต้องเกบ็ข้อมูลผ่านการถามและสมัภาษณ์แบบสนุทรียสาธก

เป็นหลัก ดังน้ันในการด าเนินงานจ าเป็นต้องสร้างความคุ้นเคย สร้างบรรยากาศที่ไม่เคร่งเครียด และ

อธบิายท าความเข้าใจกบัพนักงานให้ตรงกนัก่อนการเกบ็ข้อมูลทุกคร้ัง 

  - ผลการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีรูปแบบงานวิจัยเป็นแบบวิจัยเชิงปฏบัิติการ 

(Action Research) ที่ทดลองปฏบัิติเฉพาะองค์กร ดังน้ันการน าวิธกีารด าเนินการและผลการศึกษาไปใช้

ต่อในองค์กรอื่น จึงจ าเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้เพ่ือความสอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมเฉพาะ

ของแต่ละองค์กร 

 ขั้นตอนการด าเนินงานของการศึกษาคร้ังน้ี เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงปฏบัิติการ (Action Research) 

ซ่ึงท าการศึกษาตามกรอบความคิด AI 4-D Model ของการวิจัยแบบสนุทรียสาธก โดยประกอบด้วย

กระบวนการการเกบ็ข้อมูล (Discovery) การวิเคราะห์ข้อมูล (Dream) การสงัเคราะห์ข้อมูล (Design) 

การลงมือปฏบัิติจริง (Destiny) และการสะท้อนผล (Reflection) โดยท าการศึกษาตามวงจรดังกล่าวกบั

กลุ่มพนักงานภายในองค์กรกรณีศึกษาทั้งหมด 34 ทา่น รวม 8 วงจรตามประเดน็ในแนวความคิดความสขุ 

8 ประการ (Happy 8) ในระหว่างการด าเนินงาน ผู้ศึกษาได้ท าการสะท้อนผลผ่านการวัดผลระดับความ

ผูกพันของพนักงานขององค์กรเป็นประจ าทุก 4 เดือน จากอตัราการออกจากงาน (Turnover rate) อตัรา

การขาดงาน (Absenteeism) ผลการปฏบัิติงาน การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทศันคติและพฤติกรรม

ของพนักงาน และระดับสขุภาพจิตของพนักงาน และเมื่อสิ้นสดุการด าเนินงานทั้ง 8 รอบวงจรแล้ว ผู้ศึกษา

จึงได้จัดท าการสรุปผลการศึกษา ดังต่อไปน้ี 

 การสรุปผลการศึกษาเร่ือง การน าสนุทรียสาธกประยุกต์ร่วมกบัจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือเพ่ิมความ

ผูกพันของพนักงานต่อองค์กรธุรกจิ กรณีศึกษา ทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์

แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี คร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 



 ส่วนที ่1 สรุปผลการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือประยุกต์ใช้แนวคิดสนุทรียสาธกผสมผสานกบัจิตวิทยา

เชิงบวก ที่ลงมือด าเนินงานจริงในองค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน 

จังหวัดอุดรธานี ผ่านการเกบ็ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล ทดลองปฏบัิติจริง 

และการประเมินสถานการณ ์จากผลการศึกษาที่ได้ในรอบวงจรปลอดหน้ี ครอบครัวดี สขุภาพดี ผ่อน

คลาย ทางสงบ น า้ใจงาม สังคมดี และหาความรู้ รวม 8 รอบวงจร จากน้ันจึงสรุปจุดแขง็เชิงบวก 

(Positive Core) ที่มีอิทธพิลช่วยเพ่ิมความสขุในการท างานของพนักงาน และส่งผลต่อการสร้างความ

ผูกพันของพนักงานต่อองค์กรกรณีศึกษา 

 ส่วนที ่2 สรุปผลการพัฒนาแนวทางเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร จากการศึกษาวิจัย

เชิงทดลองประยุกต์ใช้แนวคิดสนุทรียสาธกผสมผสานกบัจิตวิทยาเชิงบวก ที่ลงมือด าเนินงานจริงในองค์กร

กรณีศึกษา และสรุปผลการศึกษาที่ได้จากการสมัภาษณ์แบบสนุทรียสนทนากบักลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้ 

(Maven) ภายนอกองค์กร รูปแบบการสรุปแนวทางเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรจะ

ประกอบด้วย แนวทางปฏบัิติภายในองค์กร (Practice) โครงการ (Project) และข้อค้นพบเพ่ิมเติม 

(Additional Findings) 

 

 

1. สรุปผลกำรวิจยั 

 1.1   สรุปกำรวิจยัเชิงทดลองเพือ่ประยุกตใ์ชแ้นวคิดสุนทรียสำธกผสมผสำนกบัจิตวิทยำเชิง

บวก ในกำรเพิม่ควำมผูกพนัของพนกังำนต่อองคก์รขององคก์รทวีทรพัยรี์สอรท์ จงัหวดันครรำชสีมำ 

และทวีทรพัยแ์มนชัน่ จงัหวดัอุดรธำนี 

   การวิจัยเชิงทดลองที่ได้กระท าในองค์กรกรณีศึกษาน้ัน ได้ด าเนินงานในรูปแบบ

การวิจัยเชิงปฏบัิติการ (Action Research) ภายใต้กระบวนการวิจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative 

Inquiry) โดยใช้โมเดล AI 4D Model ข้อจ ากดัในการวิจัยเชิงทดลองในคร้ังน้ี คือ พนักงานมีระดับ

การศึกษาที่ไม่สูงนัก จึงท าให้การเกบ็ข้อมูลน้ันต้องมีการปรับเปล่ียนค าพูด ต้องอธบิายเพ่ิมเติมและ

ยกตัวอย่างให้เหน็ชัดเจน เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกนั ข้อได้เปรียบในการวิจัยเชิงทดลองคร้ังน้ี คือ 

องค์กรมีลักษณะเป็นธุรกจิขนาดย่อม ท าให้การด าเนินการศึกษาค่อนข้างยืดหยุ่น ใช้ต้นทุนต ่า สามารถ

สร้างความคุ้นเคยได้ง่าย ท าให้ได้รับข้อมูลที่เป็นจริง ดังน้ัน การน าวิธดี าเนินการศึกษาดังกล่าวน้ีไปใช้ใน

องค์กรอื่น จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมทั่วไปขององค์กร และประยุกต์วิธกีารศึกษาให้

เหมาะสมกบับริบทของแต่ละองค์กร 

   ผลการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือประยุกต์ใช้แนวคิดสนุทรียสาธกผสมผสานกบัจิตวิทยา

เชิงบวก ในการเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรขององค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา 

และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี พบว่า พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรเพ่ิมมากขึ้น จากการวัดผล

เป็นประจ าทุก 4 เดือน พบว่า อตัราการลาออกและอตัราการขาดงานลดลง พนักงานมีผลการปฏบัิติงานที่



ดีมากขึ้น องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายในส่วนการลดค่าจ้างล่วงเวลาและสร้างความเป็นกนัเองกบัลูกค้า

ได้ พนักงานมีทศันคติที่ดีกบัองค์กรมากข้ึน และมีพฤติกรรมที่ผูกพันกบัองค์กรมากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากการ

ท าวิจัยแบบสนุทรียสาธก ผ่าน AI 4D Model ที่สามารถดึงข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกบัความคิดเหน็ ความ

ต้องการ และมุมมองของพนักงานเกี่ยวกบัการท างานอย่างมีความสุขออกมาได้ และน าข้อมูลดังกล่าวมา

วิเคราะห์และสังเคราะห์ ออกเป็นแนวทางปฏบัิติและโครงการที่ตรงใจพนักงาน และได้ลงมือปฏบัิติสิ่งที่

สงัเคราะห์ออกมาได้จริงส่วนหน่ึง พนักงานจึงมีการตอบสนอง การเรียนรู้ แสดงออกทางพฤติกรรมที่ดีข้ึน 

ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่าสนุทรียสาธกและจิตวิทยาเชิงบวกสามารถช่วยในการเพ่ิมความผูกพันของพนักงานใน

องค์กรกรณีศึกษาได้จริง 

   ผลการศึกษาที่น ามาสรุปในส่วนน้ีจะแบ่งออกเป็น 8 รอบวงจร ตามการวิจัยที่ได้

ด าเนินตามแนวความคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) เพ่ือระบุจุดแขง็เชิงบวก (Positive Core) ที่ช่วย

เพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ซ่ึงผลการศึกษาในแต่ละรอบวงจรสามารถสรุปผลได้รายละเอียด

ดังต่อไปนี้  

1.1.1 รอบวงจรที ่1 สรุปผลกำรวิจยัแบบสุนทรียสำธกในส่วนปลอดหนี้  (Happy Money) 

ผลจากการสมัภาษณ์พบว่า ประเดน็ที่พนักงานส่วนใหญ่กล่าวถึงเกี่ยวกบัการบริหาร

จัดการด้านการเงินและเศรษฐกจิภายในครอบครัว ประกอบด้วย ปัญหาการกู้ยืมหน้ีสินนอกระบบ การ

แบกรับความรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเพียงล าพัง พฤติกรรมการหมุนเงิน ค่านิยมในวัตถุ 

และปัญหาการเซน็สญัญาค า้ประกนั 

  จากผลการวิเคราะห์ประเดน็ในส่วนปลอดหน้ี พบว่าจุดแขง็เชิงบวก (Positive Core) ที่

ท าให้พนักงานมีความผูกพันกบัองค์กรมากขึ้น คือ การช่วยพนักงานปลดหน้ี ช่วยให้พนักงานมีอยู่มีกนิ

พอดีในแต่ละเดือน และส่งเสริมให้พนักงานมีเงินออม จากน้ันองค์กรกไ็ด้ลงมือด าเนินตามแนวปฏบัิติ 

(Practice) และโครงการ (Project) ที่ได้ออกแบบไว้ ดังต่อไปนี้  โครงการมินิสหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการ

ผ่อนกบัองค์กร และการปรับระบบการจ่ายเงินเดือน 

  สรุปผลจากการวิจัยแบบสนุทรียสาธกในส่วนปลอดหน้ี พบว่า พนักงานมีการตอบสนองที่

ดีมาก พนักงานรู้สกึดีที่องค์กรให้ความช่วยเหลือในการปลดหน้ีนอกระบบและมีความพยายามในการฝาก

เงินออม พนักงานมีพฤติกรรมด้านการเงินที่เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดี มีหน้ีสนิลดลง มีความสบายใจและ

สขุใจมากขึ้น พนักงานเร่ิมขอให้สมาชิกภายในครอบครัวเข้ามาท างานเพ่ือเพ่ิมแหล่งรายได้ มีการขอ

ค าปรึกษาผู้จัดการก่อนท าการกู้ยืมเงิน เซน็ค า้ประกนั หรือผ่อนซ้ือสนิค้าต่างๆ และการที่พนักงานมี

ความรู้สกึดีกบัองค์กรมากขึ้น จึงท าให้พนักงานเตม็ใจท างานเพ่ือองค์กรมากย่ิงขึ้น 

1.1.2 รอบวงจรที ่2 สรุปผลกำรวิจยัแบบสุนทรียสำธกในส่วนครอบครวัดี (Happy Family) 

  ผลจากการสมัภาษณ์พบว่าประเดน็ที่พนักงานส่วนใหญ่กล่าวถึงเกี่ยวกบัการเสริมสร้าง

ความอบอุ่นและความมั่นคงภายในครอบครัว ประกอบด้วย สภาพครอบครัวในอุดมคติของพนักงาน  

การศึกษาของบุตร ความต้องการความรัก ความอบอุ่น เน่ืองจากมีสภาพครอบครัวที่แตกแยก ปัญหาการ

ดูแลบุตร รวมถึงความต้องการให้บุตรได้มีโอกาสท างานกบัองค์กร เพ่ือหารายได้พิเศษระหว่างศึกษา 



 จากผลการวิเคราะห์ประเดน็ในส่วนครอบครัวดี พบว่าจุดแขง็เชิงบวก (Positive Core) ที่

ท าให้พนักงานมีความผูกพันกบัองค์กรมากขึ้น คือ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือบุตรหลานของ

พนักงาน โดยเฉพาะเร่ืองการศึกษาและการสนับสนุนให้เดก็ท างานหารายได้เสริมระหว่างเรียน รวมถึงการ

สร้างความสนิทสนมให้เกดิข้ึนในที่ท  างาน เพ่ือที่พนักงานจะสามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาครอบครัวแก่กนั

ได้ องค์กรกไ็ด้ลงมือด าเนินตามแนวปฏบัิติ (Practice) และโครงการ (Project) ที่ได้ออกแบบไว้ 

ดังต่อไปนี้  โครงการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน การสนับสนุนให้บุตรหลานของพนักงานมา

ท างานพิเศษ และโครงการที่ท  างานคือ “บ้านหลังที่สอง” 

  สรุปผลจากการวิจัยแบบสนุทรียสาธกในส่วนครอบครัวดี พบว่า พนักงานมีการ

ตอบสนองต่อกจิกรรมดีมาก พนักงานรู้สกึซาบซ้ึงในการให้ช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตรหลานขององค์กร 

และรู้สกึว่าไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเช่นนี้ มาก่อน การที่บุตรหลานของพนักงานเข้ามาท างานพิเศษใน

องค์กรกช่็วยส่งเสริมให้เกดิบรรยากาศในการท างานที่อบอุ่น พนักงานรู้สกึว่าสามารถแบ่งเบาภาระ

ค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เพ่ิมข้ึน พนักงานพูดคุยและสนิทสนมกนัมากขึ้น ผู้จัดการกส็นิทกบัพนักงานกว่า

เมื่อก่อน มีความไว้วางใจและสบายใจที่จะพูดคุยปรึกษาปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครัวแก่กนั 

1.1.3 รอบวงจรที ่3 สรุปผลกำรวิจยัแบบสุนทรียสำธกในส่วนสุขภำพดี (Happy Body) 

  ผลจากการสมัภาษณ์พบว่าประเดน็ที่พนักงานส่วนใหญ่กล่าวถึงเกี่ยวกบัการสร้างเสริม

สขุภาพร่างกายที่แขง็แรง สุขภาพจิตใจที่ดี และมีสขุนิสัยที่ดีในการด ารงชีวิต ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะ

เกี่ยวกบัการออกก าลังกาย การจัดเวลานอนพักผ่อน การนอนกลางวัน การลดหรือเลิกดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์และการสบูบุหร่ี การรับประทานอาหารครบ 3 ม้ือ การรับประทานอาหารเพ่ือสขุภาพ และการ

รับประทานของหวานเพ่ือความสดช่ืนในการท างาน 

   จากผลการวิเคราะห์ประเดน็ในส่วนสขุภาพดี พบว่าจุดแขง็เชิงบวก (Positive Core) ที่ท  า

ให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น คือ การจัดกจิกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีสขุภาพร่างกายที่ดี 

การดูแลพนักงานให้มีสขุนิสัยที่ดี ผ่านการบริโภค การพักผ่อน และการให้บริการยารักษาโรคพ้ืนฐาน 

รวมถึงการให้ความรู้เร่ืองสุขภาพ ซ่ึงองค์กรกไ็ด้ลงมือด าเนินตามแนวปฏบัิติ (Practice) และโครงการ 

(Project) ที่ได้ออกแบบไว้ส่วนหน่ึง ดังต่อไปนี้  โครงการออกก าลังกายทุกวัน เพ่ือสขุภาพที่ดี โครงการ

อาหารกลางวันพิเศษ โครงการนอนกลางวันเพ่ิมพลัง และโครงการ Healthy Tips  
 สรุปผลจากการวิจัยแบบสนุทรียสาธกในส่วนสุขภาพดี พบว่า พนักงานมีการตอบสนอง

ต่อกจิกรรมค่อนข้างดี พนักงานช่ืนชอบการที่ได้ออกก าลังกายร่วมกนั ท าให้รู้สกึสนุกสนานและสนิทสนม

กบัเพ่ือนร่วมงานมากขึ้น พนักงานกระตือรือร้นในการดูแลสขุภาพมากขึ้นจากการอ่านข้อมูลที่องค์กร

เผยแพร่เกี่ยวกบัการดูแลสขุภาพ พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แขง็แรง สขุภาพจิตใจที่ดี โดยพนักงาน

บางส่วนที่เคยมีพฤติกรรมชอบด่ืมแอลกอฮอล์และสบูบุหร่ี กล็ดอัตราการสบูบุหร่ีในเวลาพักงานลงไป 

องค์กรมอีตัราการลาป่วยลดลง พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกบัเพ่ือนร่วมงานและรู้สกึประทบัใจที่

องค์กรให้ความส าคัญกบัเร่ืองปลีกย่อยเกี่ยวกบัสขุภาพของพนักงาน เช่น การดูแลอาหารกลางวัน อ านวย

ความสะดวกในการนอนกลางวัน และการให้บริการยารักษาโรคพ้ืนฐาน เป็นต้น 

1.1.4 รอบวงจรที ่4 สรุปผลกำรวิจยัแบบสุนทรียสำธกในส่วนผ่อนคลำย (Happy Relax) 



  ผลจากการสมัภาษณ์พบว่าประเดน็ที่พนักงานส่วนใหญ่กล่าวถึงเกี่ยวกบัการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันและชีวิตการท างานที่ผ่อนคลาย ไม่เครียด ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะวิธกีารที่ช่วยคลาย

ความเครียด สถานการณ์ที่ท  าเกดิความเครียด ลักษณะผู้ที่มีอารมณ์ดี การลางานเพ่ือคลายความเครียด 

  จากผลการวิเคราะห์ประเดน็ในส่วนผ่อนคลาย พบว่าจุดแขง็เชิงบวก (Positive Core) ที่

ท าให้พนักงานมีความผูกพันกบัองค์กรมากขึ้น คือ การจัดกจิกรรมพิเศษเพ่ือคลายเครียด และสร้าง

บรรยากาศการท างานที่ผ่อนคลายขึ้นภายในองค์กร จากน้ันองค์กรกไ็ด้ลงมือด าเนินตามแนวปฏบัิติ 

(Practice) และโครงการ (Project) ที่ได้ออกแบบไว้ส่วนหน่ึง ดังต่อไปน้ี โครงการกจิกรรมพิเศษใน

เทศกาลต่างๆ และแนวทางสนับสนุนให้พนักงานท างานอย่างอารมณ์ดี 

 สรุปผลจากการวิจัยแบบสนุทรียสาธกในส่วนผ่อนคลาย พบว่า พนักงานมีการตอบสนอง

ต่อกจิกรรมดีมาก โดยเฉพาะการจัดงานเล้ียงฉลองในเทศกาลต่างๆ พนักงานมีความสนุกสนาน และสนิท

กบัเพ่ือนร่วมงานมากข้ึน รู้สึกประทบัใจองค์กร และจากแนวทางปฏบัิติที่สนับสนุนให้พนักงานท างานด้วย

อารมณ์ที่ดี รวมถึงการน าวิทยุให้พนักงานเปิดฟังขณะท างานและในเวลาเวลาพัก ส่งผลให้พนักงานมีความ

เพลิดเพลินในการท างาน มีทา่ทางย้ิมแย้มแจ่มใส ให้บริการลูกค้าด้วยทา่ทางที่เป็นมิตรมากข้ึน ท าให้

ลูกค้าส่วนหน่ึงกล่าวช่ืนชมถึงการเปล่ียนแปลงด้านการให้บริการของพนักงาน  

1.1.5 รอบวงจรที ่5 สรุปผลกำรวิจยัแบบสุนทรียสำธกในส่วนทำงสงบ (Happy Soul) 

  จากการสมัภาษณ์พบว่าประเดน็ที่พนักงานส่วนใหญ่กล่าวถึงเกี่ยวกบัการด าเนินชีวิตที่อยู่

ในศีลธรรม และการใช้ความสงบฝ่ายจิตวิญญาณช่วยขับเคล่ือนชีวิต ประกอบด้วย กจิกรรมทางศาสนาที่

ช่วยยึดเหน่ียวจิตใจ ความสงบในจิตใจ ความสบายใจจากการเข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา การอ่านหนังสอื

ธรรมมะ การเข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนา และการพ่ึงพาความศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนาเป็นตัวช่วยในการเสี่ยง

ดวง เช่น การซ้ือหวย 

  จากผลการวิเคราะห์ประเดน็ในส่วนทางสงบ พบว่าจุดแขง็เชิงบวก (Positive Core) ที่ท  า

ให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น คือ การเผยแพร่สิ่งที่ดีงามของศาสนา เพ่ือกระตุ้นให้พนักงาน

ให้ความส าคัญกบัศีลธรรมและหลักศาสนาเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะการไม่โลภ ไม่

หลงในวัตถุ ไม่ยึดติดกบัสิ่งต่างๆ อกีทั้งควรส่งเสริมให้พนักงานได้ท ากจิกรรมทางศาสนาร่วมกนั จากน้ัน

องค์กรกไ็ด้ลงมือด าเนินตามแนวปฏบัิติ (Practice) และโครงการ (Project) ที่ได้ออกแบบไว้ส่วนหน่ึง 

ดังต่อไปนี้  แนวทางการใช้หลักศาสนา เปล่ียนการใช้ชีวิตให้สงบสขุ และโครงการอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ 

 สรุปผลจากการวิจัยแบบสนุทรียสาธกในส่วนทางสงบ พบว่า พนักงานมีการตอบสนองต่อ

กจิกรรมปานกลาง สิ่งที่องค์กรได้จากการเผยแพร่หลักธรรมในการด าเนินชีวิต คือ พนักงานมีความ

ประพฤติที่ดีข้ึน ทั้งในการซ้ือหวย สบูบุหร่ี และด่ืมสรุา ส่งผลดีต่อตัวพนักงานเอง และยังส่งผลดีต่อการ

ท างานกบัองค์กรอกีด้วย ถึงแม้กจิกรรมในส่วนทางสงบจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงความคิด การกระท า

ของพนักงานได้ทั้งหมด แต่การที่ได้มีโอกาสรับรู้เร่ืองราวดีๆเป็นประจ า กจ็ะสามารถกระตุ้นให้เกดิการ

เปล่ียนแปลงทลีะน้อยให้ดีข้ึนเร่ือยๆได้ 

1.1.6 รอบวงจรที ่6 สรุปผลกำรวิจยัแบบสุนทรียสำธกในส่วนน ้ ำใจงำม (Happy Heart) 



  จากการสมัภาษณ์พบว่าประเดน็ที่พนักงานส่วนใหญ่กล่าวถึงเกี่ยวกบัการส่งเสริมให้ผู้คน

มีน า้ใจ มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือกนั ประกอบด้วย สภาพสังคมในปัจจุบันที่ผู้คนมีความเหน็แก่

ตัวมากขึ้น การอาสาให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในปัจจุบันมักมีเง่ือนไขและแรงจูงใจแอบแฝง การบริจาคเงิน

ให้ขอทานหรือผู้เร่ียไร และการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 

  จากผลการวิเคราะห์ประเดน็ในส่วนน า้ใจงาม พบว่าจุดแขง็เชิงบวก (Positive Core) ที่ท  า

ให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น คือ การที่องค์กรเร่ิมเป็น “ผู้ให้” พนักงานก่อน เพ่ือสนับสนุน

ให้พนักงานมีใจที่อยากช่วยเหลือองค์กรตอบแทน รวมถึงเร่ิมอยากช่วยเหลือผู้อื่น ซ่ึงเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝัง

ให้เกดิขึ้นภายในองค์กรอย่างแท้จริง องค์กรกไ็ด้ลงมือด าเนินตามแนวปฏบัิติ (Practice) และโครงการ 

(Project) ในส่วนน า้ใจงามที่ได้ออกแบบไว้ส่วนหน่ึง ดังต่อไปน้ี โครงการ “องค์กรผู้ให้” และการ

สนับสนุนให้พนักงานฝึกฝนการให้ และการมีน า้ใจต่อผู้อื่น 

 สรุปผลจากการวิจัยแบบสนุทรียสาธกในส่วนน า้ใจงาม พบว่า พนักงานมีการตอบสนอง

ต่อการมีน า้ใจและช่วยเหลือผู้อื่นก่อนในระดับปานกลาง แต่ผลที่องค์กรได้รับภายหลังที่พนักงานได้

ร่วมกนัท ากจิกรรมภายใต้แนวคิดความสขุ 8 ประการ (Happy 8) คือ พนักงานเร่ิมไม่การแบ่งฝ่าย มี

ความสามัคคีและให้ความช่วยเหลือกนัมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองส่วนตัวหรือเร่ืองงาน พนักงานมีความ

รัก ผูกพัน และรู้สกึว่าองค์กรมีบุญคุณในการให้ความช่วยเหลือพนักงานเมื่อเดือดร้อนมากย่ิงขึ้น ท าให้

พนักงานจ านวนมากมีพฤติกรรมในการปฏบัิติงานดีข้ึน รู้สกึไม่อยากเปล่ียนงาน และมีความรู้สกึที่ดี 

ใกล้ชิด กบัผู้บริหารและผู้จัดการมากยิ่งขึ้น 

1.1.7 รอบวงจรที ่7 สรุปผลกำรวิจยัแบบสุนทรียสำธกในส่วนสงัคมดี (Happy Society) 

  จากการสมัภาษณ์พบว่าประเดน็ที่พนักงานส่วนใหญ่กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม 

จิตส านึกในการตอบแทนสงัคมและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ประกอบด้วย กจิกรรมการช่วยเหลือสังคมที่

พนักงานเคยเข้าร่วม กลุ่มอาสาสมัครชุมชน (อสม.) และกลุ่มสตรีประจ าชุมชน ความใส่ใจในปัญหาสงัคม 

และความต้องการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา รวมถึงการที่พนักงานไม่ค่อยรับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกบั

ปัญหาสภาวะโลกร้อน 

  จากผลการวิเคราะห์ประเดน็ในส่วนสังคมดี พบว่าจุดแขง็เชิงบวก (Positive Core) ที่ท  า

ให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรมากข้ึน คือ การที่องค์กรสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน

ช่วยเหลือสงัคม ซ่ึงองค์กรกไ็ด้ลงมือด าเนินตามแนวปฏบัิติ (Practice) และโครงการ (Project) ในส่วน

สงัคมดีที่ได้ออกแบบไว้ส่วนหน่ึง ดังต่อไปน้ี สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกจิกรรมของชุมชน และ

สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกจิกรรมอาสาสมัครชุมชน 

   สรุปผลจากการวิจัยแบบสนุทรียสาธกในส่วนสังคมดี พบว่า พนักงานมีการตอบสนองต่อ

กจิกรรมในระดับปานกลาง พนักงานรู้สกึสบายใจมากขึ้นในการขอลางานเพ่ือเข้าร่วมกจิกรรมของชุมชน  

พนักงานที่เป็นสมาชิกอาสาสมัครชุมชนมีความประทบัใจที่องค์กรสนับสนุนสิ่งที่ตนเองต้องการท าเพ่ือ

ชุมชน พนักงานมีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือสังคม ชุมชน มากข้ึน องค์กรรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชน์ของชุมชนจากพนักงานที่เป็นอาสาสมัครชุมชน และองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในการช่วยเหลือ

ชุมชน ผ่านการส่งเสริมให้พนักงานช่วยเหลืองานต่างๆ และกจิกรรมที่องค์กรจัดข้ึน 



1.1.8 รอบวงจรที ่8 สรุปผลกำรวิจยัแบบสุนทรียสำธกในส่วนหำควำมรู ้(Happy Brain) 

  จากการสมัภาษณ์พบว่าประเดน็ที่พนักงานส่วนใหญ่กล่าวถึงวิธกีารพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับพนักงานภายในองค์กร ประกอบด้วย วิธกีารสอนงาน

โดยการท าให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยขั้นตอนง่ายๆ บรรยากาศในการเรียนรู้ที่เป็นกนัเอง การหาความรู้เพ่ิมเติม

จากแหล่งข้อมูลต่างๆ การส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน และการสนับสนุนให้มีการ

ฝึกฝนหน้าที่งานใหม่ๆภายในองค์กร 

  จากผลการวิเคราะห์ประเดน็ในส่วนหาความรู้ พบว่าจุดแขง็เชิงบวก (Positive Core) ที่

ท  าให้พนักงานมีความผูกพันกบัองค์กรมากข้ึน คือ การที่องค์กรส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะใหม่ๆ โดยองค์กรกไ็ด้ลงมือด าเนินตามแนวปฏบัิติ (Practice) และโครงการ 

(Project) ในส่วนหาความรู้ที่ได้ออกแบบไว้ส่วนหน่ึง ดังต่อไปน้ี โครงการมุมความรู้ โครงการเรียน

ภาษาองักฤษกบัองค์กร และการหมุนเวียนงาน 

 สรุปผลจากการวิจัยแบบสนุทรียสาธกในส่วนหาความรู้ พบว่า พนักงานมีการตอบสนอง

ต่อกจิกรรมค่อนข้างดี มีการเรียนรู้ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพ่ิมเติมในสิ่งที่สนใจ มีการ

พูดคุยซักถาม และแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัประเดน็ความรู้หรือข่าวสารต่างๆ จากการหมุนเวียนงาน ท า

ให้องค์กรสามารถให้พนักงานท าหน้าที่แทนพนักงานในต่างแผนกที่ขาดงานได้ และพนักงานที่มาท างาน

แทนกส็ามารถท างานได้อย่างมีประสิทธภิาพ อกีทั้งการให้ความรู้เร่ืองบทสนทนาภาษาองักฤษเบ้ืองต้น ท า

ให้พนักงานสามารถพูดคุยกับลูกค้าชาวต่างชาติได้ดีมากขึ้น 

  ผลจากการวิจัยแบบสนุทรียสาธกในองค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีาและทวี

ทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี พบว่า หลังจากการท า AI-4D Model ทั้งหมด 8 รอบวงจร ตามแนวคิด

ความสขุ 8 ประการ (Happy 8) ส่งผลให้พนักงานมีความผูกพันกบัองค์กรเพ่ิมมากขึ้น จากการวัดผล

อตัราการหมุนเวียนพนักงาน (Turnover) อตัราการขาดงานและเข้างานสายของพนักงาน (Absenteeism) 

ผลการปฏบัิติงาน (Job Performance) การบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Organizational goal attainment) 

และทศันคติและพฤติกรรมของพนักงาน (Employee’s Attitude and behavior) ที่ผู้ศึกษาท าการวัดผลทุก 

4 เดือนเพ่ือเปรียบเทยีบกบัก่อนการศึกษา ได้ผลดังต่อไปนี้  

 

 

ตวัแปรวัดระดบัความ

ผูกพันของพนักงาน 

ข้อมูลก่อนท าการศึกษา 

(ก.ค. 53- ต.ค. 53) 

การวัดผลคร้ังที่ 1 

(พ.ย. 53- ก.พ. 54) 

การวัดผลคร้ังที่ 2 

(ม.ีค. 54 – ม.ิย. 54) 

อตัราการออกจากงาน 41.38 % 17.65 % 5.88 % 

อตัราการขาดงาน  13.76 % 6.45 % 4.83 % 

ผลการปฏบิตังิาน องคม์รีายจ่ายในสว่นค่าจ้าง

ล่วงเวลาจ านวนมาก การจัด

ตารางเวลาในการท างานของ

องคเ์ริ่มวางแผนและจัดระบบ

การท างานของพนักงานได้ดขีึ้น 

ปัญหาการขาดงานลดลง 

การบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ใน

ระบบ องคก์รแทบไม่มรีายจ่าย

ค่าล่วงเวลาเลย 



พนักงานไม่เป็นระบบ  รายจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาลดลง 

การบรรลเุป้าหมาย

ขององคก์ร 

พนักงานยังไม่มคีวามสนิท

สนมกบัลูกค้าเท่าใดนัก 

บรรยากาศที่อบอุ่นเป็น

กนัเองจงึยังไม่ค่อยเด่นชัด 

พนักงานเริ่มพูดคุยทกัทายกบั

ลูกค้า ช่วยให้เกดิความรู้สกึ

เป็นกนัเอง  

พนักงานสว่นหนึ่งสนิทสนมกบั

ลูกค้า และบรรยากาศในการ

ให้บริการกอ็บอุ่นยิ่งขึ้น พนักงาน

ส่วนใหญ่มสีหีน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 

ทศันคตแิละ

พฤตกิรรมของ

พนักงาน 

พนักงานมองว่าองคก์รเป็น

เพียงนายจ้าง  

พนักงานเริ่มมคีวามสนิทสนม

กบัผู้จัดการ ปัญหาการแบ่ง

ฝ่ายลดลง ท าให้พนักงานทุก

ฝ่ายได้พูดคุยกนัมากขึ้น 

พนักงานและผู้จัดการมคีวาม

สนิทกนัมาก พนักงานสนิทสนม

กบัเพ่ือนร่วมงาน จึงท าให้การ

ท างานมคีวามสนุกและความสขุ 

ตารางที่ XX แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบระดับความผูกพันของพนักงาน ระหว่างข้อมูลย้อนหลัง 4 

เดือนก่อนท าการศึกษาขององค์กร กบัช่วงเวลาที่ท  าการศึกษา 8 เดือน 

  นอกจากน้ีผู้ศึกษายังได้ท าการวัดระดับสขุภาพจิตของพนักงาน จากแบบทดสอบดัชนีช้ีวัด

ความสขุคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ ปี 2550 ของกรมสขุภาพจิต (The New Thai Happiness Indicator: 

THI-15) พบว่า พนักงานมีแนวโน้มสขุภาพจิตดีขึ้นเร่ือยๆ จากผู้มีสขุภาพจิตดี 10 คนในการวัดผลคร้ัง

แรก จากน้ันเพ่ิมข้ึนเป็น 14 และ 22 ตามล าดับ ทั้งน้ีคาดว่าเกดิจากการที่พนักงานได้เข้าร่วมโครงการตาม

แนวคิดความสุข 8 ประการขององค์กรในช่วงเวลาที่ท  าการศึกษา ส่งผลให้พนักงานมีความเครียดลดลง 

โดยเฉพาะความเครียดจากปัญหาทางการเงินที่องค์กรได้เข้าไปช่วยเหลือ และการที่พนักงานมี

ความสัมพันธท์ี่ดีกบัเพ่ือนร่วมงาน ท าให้เวลาท างานมีความสขุและท างานอย่างสนุกสนานขึ้น จึงเป็นส่วน

ช่วยส่งผลให้พนักงานมีสขุภาพจิตที่ดีข้ึนได้ 

 ผู้ศึกษายังได้ท าการวัดผลระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร จากค าถาม Q12 

ของ Gallup Organization เพ่ือแบ่งพนักงานออกเป็น 3 ประเภทตามระดับความผูกพันที่มีต่อองค์กร 

พบว่า ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จากผู้มีความผูกพันกบัองค์กร  

15 คนในการวัดผลคร้ังแรก เพ่ิมข้ึนเป็น 20 คน และ 24 คนตามล าดับ เน่ืองจากการจัดกจิกรรมตาม

แนวคิดความสุข 8 ประการ ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นความรู้สึกที่ดีของพนักงานกบัองค์กร โดยเฉพาะช่วงท้าย

ของการศึกษาที่ทุกอย่างเร่ิมเป็นไปตามแผนการ ท าให้ระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรอยู่ใน

เกณฑด์ีมาก สัมพันธก์บัอตัราการลาออกและอตัราขาดงาน จึงสามารถสรุปได้ว่าแนวคิดสนุทรียสาธกและ

จิตวิทยาเชิงบวกช่วยเพ่ิมระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กรทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี และ

ทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีาได้จริง 

1.2 สรุปผลกำรพฒันำแนวทำงเพิม่ควำมผูกพนัของพนกังำนต่อองคก์ร 

  ผู้ศึกษาได้แบ่งผลการพัฒนาแนวทางเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเป็น 3 ส่วน 

ประกอบด้วย 1) แนวทางเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่ได้จากการทดลองประยุกต์ใช้แนวคิด

สนุทรียสาธกผสมผสานกบัจิตวิทยาเชิงบวก ที่ลงมือด าเนินงานจริงในองค์กรกรณีศึกษา 2) แนวทางเพ่ิม

ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้จากการสมัภาษณ์แบบสนุทรียสนทนากบักลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้ 



(Maven) ภายนอกองค์กร และ 3) แนวทางเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรที่ได้จากข้อค้นพบ

เพ่ิมเติม (Additional Finding) โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

1.2.1 แนวทำงเพิม่ควำมผูกพนัของพนกังำนต่อองคก์รทีไ่ดจ้ำกกำรทดลองประยุกตใ์ช้

แนวคิดสุนทรียสำธกผสมผสำนกบัจิตวิทยำเชิงบวก 

  ผลจากการทดลองประยุกต์ใช้แนวคิดสนุทรียสาธกกบัจิตวิทยาเชิงบวกในการเพ่ิมความ

ผูกพันของพนักงานในองค์กรทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีา และทวีทรัพย์แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี 

ได้ผลสรุปแนวทางในการเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรตามแนวคิดความสุข 8 ประการ 

(Happy 8) โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

  1.2.1.1 แนวทางช่วยพนักงานจัดการเศรษฐกจิและการเงินส่วนตัว (Happy Money) 

โครงกำรมินสิหกรณอ์อมทรพัย ์

 วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานมีเงินออมส่วนตัว สร้างเสริมนิสยัการออมเงิน พนักงานมี

เงินส ารองใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น สนับสนุนให้พนักงานฝากเงินออมอย่างน้อยอาทติย์ละ 100 บาท โดย

ให้ดอกเบี้ ยร้อยละ 20 ต่อเดือน ในการกู้เงิน มีเง่ือนไขคือต้องฝากเงินติดต่อกนัอย่างน้อย 3 เดือน จึงจะ

เร่ิมกู้เงินได้ ในการกู้เงินแต่ละคร้ังจะต้องไม่เกนิ 1,000 บาท ไม่คิดอตัราดอกเบี้ ยเงินกู้ และต้องคืนเงิน

ภายในระยะเวลา 1 เดือน 

 

 

โครงกำรผ่อนกบัองคก์ร ปลดหนี้ นอกระบบ และใหค้ ำปรึกษำทำงกำรเงินกบัพนกังำน 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยปลดหน้ีนอกระบบให้กบัพนักงาน ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานในการตัดสนิใจ

ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือสนิค้าที่มีราคาสูง การเข้าสู่ระบบเงินผ่อน หรือการเซน็สญัญาที่เกี่ยวข้องกบั

การเงิน เช่น สญัญาเงินกู้ สัญญาการค า้ประกนั เป็นต้น 

 วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น ส าหรับพนักงานที่ท  างานมากับองค์กรอย่างน้อย 2 ปี องค์กรจะช่วย

ช าระหน้ีนอกระบบให้ก่อนในจ านวนไม่เกนิ 10,000 บาท โดยจะให้พนักงานผ่อนจ่ายกบัองค์กรผ่านการ

หักเงินเดือนโดยไม่คิดดอกเบ้ีย ท าการพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการช าระหน้ีส าหรับพนักงานที่มี

ความประพฤติดีอยู่เสมอ และให้ความช่วยเหลือในการผ่อนสนิค้าราคาสงูที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ

พนักงาน มีการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าด้านการบริหารจัดการเร่ืองเงินกบัพนักงานอยู่เสมอ 

  1.2.1.2 แนวทางช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน (Happy Family) 

โครงกำรช่วยเหลือดำ้นกำรศึกษำส ำหรบับุตรพนกังำน 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือพนักงานในการส่งเสยีบุตรศึกษา ไม่ว่าจะเป็น

ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัการศึกษา และเพ่ือให้บุตรของพนักงานมี

รายได้พิเศษระหว่างการศึกษา สร้างเสริมให้บุตรของพนักงานมีความขยัน อดทน และรับผิดชอบ 

 วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น ให้ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของพนักงานที่เรียนดี และให้ทุนสนับสนุน

ในการซ้ืออุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และชุดนักเรียนแก่บุตรของพนักงานเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา  



ให้ค าปรึกษาด้านการศึกษาแก่พนักงานและบุตร และให้บุตรของพนักงานสามารถมาท างานพิเศษในช่วง

ปิดเทอมและวันหยุดได้กบัองค์กรได้ โดยบุตรจะต้องมีอายุเกนิกว่า 13 ปี ตามที่กฎหมายแรงงานระบุ 

และจะให้ค่าจ้างเดก็ในอตัราเดียวกนักบัผู้ใหญ่ เพ่ือช่วยปลูกฝังนิสัยการขยัน อดออม ให้กบัเดก็ 

โครงกำรทีท่ ำงำนคือบำ้นหลงัทีส่อง 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างบรรยากาศการท างานที่อบอุ่น เปรียบเสมือนครอบครัว ให้พนักงานรู้สกึ

อุ่นใจและมีความสขุที่ได้มาท างาน 

 วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น ผู้จัดการและเจ้าของกจิการจะพูดคุยกับพนักงานมากขึ้น เพ่ือให้

พนักงานรู้สกึสนิทสนม และเปิดเผยตัวตนมากขึ้น มีกจิกรรมดีๆให้พนักงานได้ลงมือท าร่วมกนัอยู่เสมอ   

  1.2.1.3 แนวทางสร้างเสริมให้พนักงานมีสขุภาพที่ดี (Happy Body) 

โครงกำรออกก ำลงักำยทุกวนั เพือ่สุขภำพทีด่ี 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาสออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน เพ่ือสนับสนุนให้มี

สขุภาพร่างกายและจิตใจที่ดี มีความรู้สกึสนุกสนานที่ได้ท ากจิกรรมร่วมกบัเพ่ือนร่วมงาน 

 วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น จัดบริการอุปกรณ์กฬีา เช่น แบตมินตัน ห่วงฮูล่าฮูป ตะกร้อ ไว้ส าหรับ

ให้พนักงานออกก าลังกาย ในช่วงเวลาว่างก่อนเลิกงานเป็นประจ า โดยส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุก

คนได้มีโอกาสออกก าลังกายทุกวัน และจัดกจิกรรมประกวดการลดน า้หนัก โดยพนักงานผู้ใดสามารถลด

น า้หนักได้มากที่สดุภายใน 1 เดือน จะได้รับรางวัลจากองค์กร 

โครงกำรสรำ้งเสริมสุขนสิยัทีด่ีส ำหรบัพนกังำน 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้พนักงานมีสขุนิสัยในการกนิที่ดี โดยได้รับประทานอาหารที่ถูกสขุลักษณะ มี

สารอาหารครบ 5 หมู่ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน และเพ่ือจัดสรรความสะดวกสบายในการนอน

กลางวันให้กบัพนักงาน ให้มีสขุลักษณะในการนอนที่ดี 

 วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น จัดเตรียมอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ มีสารอาหารครบถ้วนส าหรับ

พนักงาน อย่างน้อยวันละ 1 และบริการน า้หวานส าหรับพนักงาน ระหว่างช่วงเวลาพัก จัดมุมส าหรับนอน

กลางวัน โดยจะอ านวยความสะดวกในอุปกรณ์ที่ใช้ในการนอนกลางวัน เช่น เสื่อ หมอน พัดลม พร้อม

จัดหาพ้ืนที่ที่สะอาด สะดวกสบาย เหมาะแก่การนอนกลางวันให้กบัพนักงาน 

โครงกำร Healthy Tips 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกบัการดูแลสขุภาพ รณรงค์ให้พนักงานลดการด่ืม

แอลกอฮอล์และสบูบุหร่ี 

วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น จัดท าข่าวสาร ข้อมูล ประกาศ ที่ให้ความรู้ส าหรับพนักงานเกี่ยวกบัการ

รักษาสขุภาพ เช่น การบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ ผลร้ายของการด่ืมแอลกอฮอล์และสบูบุหร่ี เป็นต้น 

  1.2.1.4 แนวทางสร้างเสริมให้พนักงานผ่อนคลาย ลดความเครียด (Happy Relax) 

โครงกำรกิจกรรมพเิศษในเทศกำลต่ำงๆ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการท างานในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆใน

ระหว่างปี และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ท ากจิกรรมนอกเหนือจากงานประจ าร่วมกนั   



 วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น จัดกจิกรรมพิเศษในเทศกาลต่างๆ เช่น จัดงานฉลองเทศกาลปีใหม่ 

แจกซองแดงและแบ่งอาหารให้พนักงานในเทศกาลตรุษจีน จัดกจิกรรมรดน า้ด าหัวผู้ใหญ่และเล่นน า้ใน

เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 

แนวทำงสนบัสนุนใหพ้นกังำนท ำงำนอย่ำงอำรมณด์ี 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้พนักงานได้คลายเครียดจากการท าในระหว่างวัน และส่งเสริมให้เกดิ

บรรยากาศการท างานที่ดีภายในองค์กร  

วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น สนับสนุนให้พนักงานแบ่งแยกระหว่างความเครียดส่วนตัวกบัการ

ท างาน พูดคุยประเดน็การท างานด้วยอารมณ์ที่ดีในการประชุมทุกสิ้นเดือนเสมอ ส่งเสริมให้พนักงานมี

บุคลิกภาพที่ย้ิมแย้มแจ่มใส พูดคุยกนัด้วยค าพูดที่ไพเราะ ไม่แสดงอารมณ์ในแง่ลบ ติดต้ังวิทยุในแผนกที่

สามารถเปิดฟังในระหว่างท างานโดยไม่รบกวนการท างานได้ อนุญาตให้พนักงานฟังวิทยุ อ่านหนังสอืพิมพ์ 

นิตยสาร และดูทวีีในพ้ืนที่ส่วนกลางขององค์กรได้ ถ้าหากบริเวณดังกล่าวไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอยู่ 

  1.2.1.5 แนวทางสร้างเสริมให้พนักงานมีจิตวิญญาณที่สงบสขุ (Happy Soul) 

โครงกำรท ำบุญร่วมกนั 

วัตถุประสงค์ สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา เพ่ือความสบายใจและสร้าง

ความสัมพันธท์ี่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร 

วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น จัดกจิกรรมท าบุญ ตักบาตรร่วมกนัในวันส าคัญทางศาสนาที่บริเวณ

องค์กรในเวลาเช้า มีกจิกรรมการตักบาตรเป็นประจ าทุกวันพระ ซ่ึงพนักงานสามารถมาเข้าร่วมได้ในเวลา

เช้า มีการเพ่ิมหน้าที่ในการเปล่ียนดอกไม้ให้พระพุทธรูป การจัดเตรียมของตักบาตร ให้พนักงานได้ช่วยท า 

โครงกำรอำหำรฝ่ำยจิตวิญญำณ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดีงามของศาสนาต่างๆ ให้พนักงานผ่านการอ่าน

แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ 

วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น จัดมุมอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ประกอบด้วยหนังสอื เทปธรรมมะ 

รวมถึงสื่อที่เผยแพร่ค าสอนที่ดีอื่นๆด้วย จัดท าข้อคิด สุภาษิต ธรรมมะ หรือคติประจ าสปัดาห์ เพ่ือ

เตือนใจพนักงานในแต่ละสปัดาห์ 
  1.2.1.6 แนวทางสร้างเสริมให้พนักงานมีน า้ใจต่อผู้อื่น (Happy Heart) 

โครงกำรองคก์รผูใ้ห ้

วัตถุประสงค์ เพ่ือปรับทศันคติของผู้บริหาร ให้เหน็ถึงความส าคัญในการให้ความช่วยเหลือ

พนักงานเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือช่วยสร้างความผูกพันทางจิตใจให้กบัพนักงาน และองค์กรมีภาพลักษณ์ใน

สายตาพนักงานว่า องค์กรสามารถเป็นที่พ่ึงให้พนักงานได้ และเพ่ือสนับสนุนให้พนักงานมีจิตใจที่ต้องการ

ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเพ่ิมมากย่ิงข้ึน ลดความเหน็แก่ตัวที่เกดิข้ึนในภายองค์กรลง เพ่ือให้พนักงาน

ภายในองค์กรมีน า้ใจต่อกนั มีความสามัคคี และช่วยเหลือกนัในการท างาน 

 วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น สนับสนุนแนวทางปฏบัิติและโครงการต่างๆภายในองค์กรที่เน้นการให้

ความช่วยเหลือพนักงาน ผู้บริหารจะรับฟังปัญหาส่วนตัวของพนักงาน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม

สมควรเพ่ิมมากย่ิงขึ้น ให้พนักงานทุกคนมีโอกาสร่วมกจิกรรมต่างๆขององค์กรด้วยกนั เพ่ือส่งเสริมให้เกิด



ความสามัคคี และพนักงานเกดิความสนิท ไว้วางใจกนั ผู้บริหารและผู้จัดการเสริมประเดน็ “ความมีน า้ใจ” 

ในการพูดคุยกบัพนักงานทุกสิ้นเดือน และเปิดโอกาสให้พนักงานพูดขอบคุณ องค์กรหรือเพ่ือนร่วมงาน  

  1.2.1.7 แนวทางสร้างเสริมให้พนักงานกระตือรือร้นในการช่วยสงัคม (Happy Society) 

โครงกำรสงัคมดี ชีวีเป็นสุข 

วัตถุประสงค์ เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้ท างานช่วยเหลือสังคม ท าให้พนักงานรู้สกึดี สนุก มี

ความสขุ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบัเพ่ือนร่วมงาน และช่วยให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีในการรับผิดชอบชุมชน 

 วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น องค์กรจะติดตามข่าวสารของชุมชน และสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมี

ส่วนร่วมในงานของสังคมตามสมควร องค์กรจะจัดท ากจิกรรมเพ่ือสงัคมอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และจะให้

พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากจิกรรมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของเพ่ือผู้ด้อยโอกาส การเล้ียง

อาหารกลางวันเดก็พิการ การไปเย่ียมผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา เป็นต้น และสนับสนุนให้พนักงานภายใน

องค์กรส่วนหน่ึง เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัครหรือกลุ่มสตรีประจ าชุมชน 

  1.2.1.8 แนวทางสร้างเสริมให้พนักงานเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ (Happy Brain) 

พฒันำระบบกำรสอนงำน และกำรหมุนเวียนงำน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างระบบการสอนงานที่เป็นไปในทศิทางเดียวกนั ปรับใช้ตรงกนัทั้งองค์กร 

และเพ่ือส่งเสริมให้พนักงานได้ลองเรียนรู้ ฝึกฝนหน้าที่งานใหม่ๆ ภายในองค์กร 

 วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น มีการสอนงานทุกคร้ังที่รับพนักงานใหม่ โดยสอนงานแบบให้ทดลอง

ปฏบัิติจริง สอนงานด้วยวิธกีารง่ายๆ เป็นกนัเอง มีการใช้ค าพูดเชิงบวกในการชมเชย ให้ก าลังใจเสมอ ให้

พนักงานได้ลองหมุนเวียนไปยังแผนกต่างๆเพ่ือเรียนรู้และฝึกฝนการท างานเบ้ืองต้นในแผนกอื่นๆ 

โครงกำรมุมควำมรู ้

วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองจากแหล่งความรู้ต่างๆ และส่งเสริมให้

องค์กรมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

 วิธกีารด าเนินงานเบ้ืองต้น จัดท ากระดานให้ความรู้เพ่ิมเติม จัดท าแหล่งข้อมูล ข่าวสาร โดยการท า

มุมหนังสอืให้พนักงานได้อ่านเพ่ือเรียนรู้สิ่งที่สนใจเพ่ิมเติม เปิดโอกาสให้พนักงานต้ังค าถาม แสดงความ

คิดเหน็ และแสดงออกอย่างเสรีในเชิงสร้างสรรค์ ใช้ภาษาถิ่น หรือภาษาง่ายๆในการถ่ายทอดความรู้ มีการ

กระตุ้นการเรียนรู้ โดยการยกประเดน็หรือการเปิดหัวข้อสนทนาให้พนักงานได้แลกเปล่ียนความรู้กนั 

1.2.2 แนวทำงเพิม่ควำมผูกพนัของพนกังำนต่อองคก์รไดจ้ำกกำรสมัภำษณแ์บบสุนทรีย

สนทนำกบักลุ่มตวัอย่ำงทีเ่ป็นผูรู้ ้(Maven) 

  ผลจากการสมัภาษณ์แบบสนุทรียสนทนากบักลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รู้ (Maven) ตามแนวคิด

ความสขุ 8 ประการ (Happy 8) สามารถน ามาสรุปหาแนวทางประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมความผูกพันของ

พนักงานต่อองค์กร ผ่านการเผยแพร่ข้อค้นพบในการใช้ชีวิตเพ่ือสร้างความสขุจากด้านต่างๆของชีวิตแก่

พนักงาน หรือการน าข้อค้นพบเหล่านี้มาประยุกต์ในการวางแผนนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขององค์กร ข้อค้นพบจากผู้รู้ (Maven) มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

สุขภำพดี (Happy Body) 

เทคนิคส าคัญ 3 ประการที่ผู้ที่มีสขุภาพดีให้ความส าคัญในการดูแลรักษาสขุภาพของตนเองให้ดี

อยู่เสมอ คือ การกนิ การนอนพักผ่อน และการออกก าลังกาย เคลด็ลับในการกนิเพ่ือรักษาสขุภาพ คือ 



รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ โดยเน้นมื้อเช้าและมื้อกลางวัน รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และหาก

ร่างกายรู้สกึเหน่ือยให้รับประทานของหวานเพ่ือเพ่ิมกลูโคสให้ร่างกายสดช่ืน เคลด็ลับในการนอนพักผ่อน 

คือ นอนวันละประมาณ 6-8 ช่ัวโมง ควรเข้านอนก่อนเที่ยงคืน และต่ืนก่อน 7 โมงเช้า  

น ้ำใจงำม (Happy Heart) 

 การที่ฝึกให้มีนิสัยเป็นผู้ที่มีน า้ใจกบัผู้อื่นอยู่เสมอน้ัน เร่ิมจากการมองคนรอบข้างในแง่ดี มอบ

ความรู้สกึดีๆให้ผู้อื่นอยู่เสมอ ผ่านทางความคิด ค าพูดและการกระท า มีความเหน็อกเหน็ใจผู้อื่น มีความ

เมตตาและสงสารผู้ที่ก  าลังตกอยู่ในปัญหา ผู้ที่มีน า้ใจต่อผู้อื่นจะมีลักษณะเด่น คือ เป็นคนที่ไม่คิดเลก็คิด

น้อย ไม่ตระหน่ี และไม่เหน็แก่ตัว การเร่ิมต้นช่วยเหลือผู้อื่นควรฝึกจากเร่ืองเลก็ๆก่อน โดยสิ่งเหล่านี้ จะท า

ให้เรารับรู้ถึงความอิ่มเอมใจ และเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในเร่ืองที่ใหญ่ข้ึน 

สงัคมดี (Happy Society) 

 ผู้ที่ชอบช่วยเหลือสังคมมักจะเป็นคนที่มีอุดมการณ์ เป็นผู้ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพความ

เป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ปัญหาสงัคม ทั้งในชุมชน ประเทศ และระดับโลก คนกลุ่มน้ีจะมีใจที่อยากเป็นส่วน

หน่ึงในการเปล่ียนแปลงต่างๆ ชอบเข้าร่วมในการรณรงค์ต่างๆ มีความต่ืนตัวในการรวมกลุ่มเพ่ือท า

กจิกรรมสร้างสรรค์สังคม คนกลุ่มน้ีมีความเช่ือว่า การเปล่ียนแปลงที่ย่ิงใหญ่ในสงัคมจะเกดิข้ึนได้น้ัน ต้อง

อาศัยความร่วมมือของคนจ านวนมาก 

ผ่อนคลำย (Happy Relax) 

 ลักษณะของผู้ที่มีชีวิตผ่อนคลายจะเป็นที่ดึงดูดคนรอบข้าง เน่ืองจากมีหน้าตา ทา่ทาง ที่ย้ิมแย้ม

แจ่มใส เป็นผู้มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดี ชอบมีเร่ืองเล่าสนุกสนานและค าพูดติดตลกอยู่เสมอ เคลด็ลับของการมี
ชีวิตที่ผ่อนคลาย คือ “ทุกอย่างมีส่วนดีในตัวของมันและชีวิตต้องขับเคล่ือนด้วยความหวัง” ผู้ที่ผ่อนคลาย

มักจะมีกจิกรรมหรืองานอดิเรกที่โปรดปรานส่วนตัว และจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของตนเองจ าเจอยู่กบัสิ่งเดิมๆ 

แต่จะพยายามหากจิกรรมที่ตนเองชอบท าอยู่เสมอ 

หำควำมรู ้(Happy Brain) 

 ผู้ที่ชอบหาความรู้จะเป็นผู้ที่สามารถพูดคุยกบัผู้อื่นได้ในทุกๆเร่ือง และจะมีเร่ืองที่สนใจ ซ่ึงจะรู้

เร่ืองละเอยีดมาก มุมมองของคนกลุ่มน้ี คือ รู้สกึว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกน้ีเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้า แปลกใหม่ 

น่าสนใจอยู่เสมอ คนกลุ่มน้ีจึงกระตือรือร้นในการบริโภคข้อมูล ชอบสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว ชอบซักถาม 

แลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัคนอื่น ค าแนะน าในการเร่ิมต้นเป็นผู้ชอบหาความรู้ คือ การดูข่าวและอ่าน

หนังสือพิมพ์ให้เป็นนิสัย การลงมือท าในสิ่งที่ชอบหรือสนใจ 

ทำงสงบ (Happy Soul) 

 หลักการโดยสรุปที่ผู้มีจิตวิญญาณดีแนะน าในการด าเนินชีวิต คือ ใช้ชีวิตในความพอดี ต้องรู้จัก

เป้าหมายทางโลกและเป้าหมายทางจิตวิญญาณของชีวิตตน การท าความดีเพ่ือตนเอง คนรอบข้าง และ

สงัคม การให้อาหารฝ่ายจิตวิญญาณอยู่เสมอ ผ่านการเข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา มีความรักและเมตตาต่อ

ผู้อื่น รวมถึงความเกรงกลัวในการกระท าบาป  

ปลอดหนี้  (Happy Money) 

 สิ่งส าคัญที่สดุในการบริหารเงิน คือ การวางแผน โดยเร่ิมต้นจากการวางแผนชีวิต จากนั้นน ามา

วางแผนด้านการเงิน หลักการใช้ชีวิตที่ดีที่สดุ คือ ท างานแบบเศรษฐกจิพอเพียง รู้จักพอประมาณและ



เดินทางสายกลาง ไม่โลภ และไม่หลงไปกบัค่านิยมทางวัตถุ การกู้ยืม เป็นนิสยัแรกเร่ิมที่เป็นสญัญาณของ

ความล้มเหลวด้านการบริหารเงิน หนทางในการลดการกู้ยืมมีอยู่ 2 อย่าง คือ เพ่ิมรายได้หรือลดรายจ่าย 

นอกจากน้ี การออมเงินยังเป็นนิสยัที่ควรสร้างเสริมให้เกิดผลในชีวิตอยู่เสมอ คนเราควรมีความฉลาดใน

การเลือกซ้ือสนิค้า ไม่ใช้เงินเกนิตัว มีเหตุผลในการใช้จ่าย รู้จักยับยั้งช่ังใจ นึกถึงประโยชน์ใช้สอยและ

ความจ าเป็นมากกว่าการตอบสนองความต้องการส่วนตัว ไม่ตามกระแส มีสติและมีวินัยในการใช้เงิน 

ครอบครวัดี (Happy Family) 

ส่วนใหญ่ผู้ที่มีครอบครัวดีมักจะมีพ้ืนฐานมาจากครอบครัวที่อบอุ่น เป็นผู้มีความสขุ มีก าลังใจอยู่

เสมอ สิ่งที่แนะน าในสร้างครอบครัวที่ดี คือ พ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัลูก เพราะเดก็จะซึมซับ 

จดจ า และเลียนแบบทุกอย่างของพ่อแม่ ทั้งความคิด ทศันคติ การกระท า และอุปนิสัย การให้ความรัก

อย่างไม่มีเง่ือนไข ให้ความอบอุ่น ความเข้าใจ ความใส่ใจ เป็นก าลังใจแก่กนั และการแสดงออกถึงความ

รักกเ็ป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องท าอยู่เสมอ ต้องดูแลให้ลูกอยู่ในสงัคมเพ่ือนที่ดี ส่วนในเร่ืองชีวิตคู่ ความรัก ความ

อดทน และการให้อภัยเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สดุ และการแสดงออกถึงความรักช่วยให้ชีวิตคู่สดช่ืนและยืนยาว 

1.2.3 แนวทำงเพิม่ควำมผูกพนัของพนกังำนต่อองคก์รทีไ่ดจ้ำกขอ้คน้พบเพิม่เติม 

(Additional Finding) 

  จากการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ค้นพบข้อมูลที่มีประโยชน์เพ่ิมเติมระหว่าง

กระบวนการวิจัยแบบสนุทรียสาธก (AI-4D Model) ซ่ึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ใน

การพิจารณาเป็นแนวทางเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้ ผลสรุปข้อค้นพบเพ่ิมเติมมี

รายละเอยีดดังต่อไปน้ี 

1) พนักงานเพศหญิงมีแนวโน้มในการเปล่ียนงานน้อยกว่าเพศชาย และมักจะท างานที่องค์กรหน่ึงๆ

ติดต่อกนัยาวนานกว่าเพศชาย 

2) พนักงานที่มีอายุเฉล่ียต้ังแต่ 40 ปีขึ้นไป จะไม่เปล่ียนงานบ่อย ส่วนพนักงานอายุระหว่าง 20-30 

ปี ที่ก  าลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น มักจะเปล่ียนงานง่าย ขาดงานบ่อย และเกิดความเบ่ือหน่ายในการ

ท างานง่ายกว่าคนทุกกลุ่ม 

3) พนักงานที่มีครอบครัวต้องรับผิดชอบมีแนวโน้มท างานกบัองค์กรนานกว่าเดก็วัยรุ่นที่ยังอายุน้อย

และยังไม่มีครอบครัว ส่วนพนักงานที่มีสภาพครอบครัวหย่าร้าง ต้องรับภาระเล้ียงลูกล าพังจะเป็น

กลุ่มที่มีแนวโน้มท างานกบัองค์กรนานที่สดุ 

4) พนักงานที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และพนักงานที่ไม่ได้รับการศึกษา เป็นกลุ่มที่แทบจะไม่เปล่ียน

งานเลย เน่ืองจากมีความรู้สึกเสี่ยงที่จะหางานใหม่ 

5) การคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกบังานจ าเป็นต้องพิจารณาความสมดุลระหว่างทกัษะของ

พนักงาน (Skill) และความท้าทายของงาน (Challenge) ตามทฤษฎีสภาวะไหลล่ืน (Flow 

theory) เน่ืองจากจะช่วยให้พนักงานท างานกบัองค์กรได้ยาวนานขึ้น 



6) การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ (Decentralization) เพ่ือแบ่งอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบให้กบัพนักงานระดับกลางและระดับปฏบัิติการ จะช่วยให้พนักงานมีความเสรีในการ

แสดงความคิดเหน็ กระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในงานเชิงบริหาร ส่งเสริมให้พนักงานรู้สกึมี

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และช่วยสนับสนุนให้พนักงานรู้สกึเกดิความผูกพันกบัองค์กรได้ 

7) การให้ความส าคัญกบับทบาทของพนักงาน ผ่านการเพ่ิมความท้าทายและความก้าวหน้าของงาน 

ส่งเสริมการสอนงาน และเพ่ิมความสมัพันธ์ที่ดีกบัเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้าแผนก มีส่วนช่วยใน

การเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้ 

8) การสร้างประสบการณ์ในการท างานที่ดีให้แก่พนักงาน จะช่วยให้พนักงานมีทศันคติที่ดีต่อองค์กร

และผู้บริหาร ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความผูกพันและเตม็ใจที่จะอุทศิตัวให้กบัองค์กรมากข้ึน 

9) ความชอบและความถนัดในงานที่ท  า จะท าให้พนักงานท างานอย่างมีความสขุ เป็นปัจจัยท าให้

พนักงานไม่อยากเปล่ียนงาน และยังช่วยกระตุ้นให้พนักงานพัฒนาความสามารถของตนเอง ท าให้

พนักงานเตม็ใจที่จะถ่ายทอดงานให้ผู้อื่น 

10) ผู้บริหารหรือเจ้าของกจิการมีอทิธพิลโดยตรงต่อพนักงาน ความสมัพันธ์ที่ดีกบัผู้บริหารท าให้

พนักงานไม่มีความเครียดหรือกดดันจากการท างาน และกล้าที่จะพูดหรือแสดงความคิดเหน็กบั

ผู้บริหาร ผู้บริหารที่มีน า้ใจ ใจกว้าง มีการพูดจาสื่อสารที่ดี ให้เกียรติพนักงาน มีความยุติธรรม มี

ความเหน็อกเหน็ใจพนักงาน มีความเป็นกนัเอง ให้ความไว้วางใจกบัพนักงาน จะช่วยให้พนักงาน

ท างานได้นาน และรู้สกึผูกพันกบัองค์กร 

11) ความไม่ชอบการเปล่ียนแปลง ความกลัวในการปรับตัวด้านหน้าที่และความรับผิดชอบเม่ือเปล่ียน

ที่ท  างานใหม่ การไม่ชอบเข้าสงัคมหรือปรับตัวกบัเพ่ือนร่วมงานใหม่ และความกังวลในการ

ปรับตัวให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมใหม่ เป็นอกีปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานส่วนหน่ึงจะไม่เปล่ียนงานบ่อย 

12) ระยะทางระหว่างบ้านกบัที่ท  างานเป็นปัจจัยที่ส าคัญมากในการเลือกงานและการท างานระยะยาว

ของพนักงานส่วนหน่ึง โดยเฉพาะอย่างย่ิงสถานที่ท  างานที่มีคนรู้ จัก เพ่ือนบ้าน ญาติ หรือสมาชิก

ในครอบครัวท างานที่เดียวกันด้วย จะมีส่วนช่วยให้รู้สกึคุ้นเคย เคยชิน และปลอดภัย ท าให้

พนักงานท างานกบัองค์กรได้ในระยะยาว 

13) เพ่ือนร่วมงาน ปัจจัยที่มีความส าคัญมากในการท างาน เพ่ือนร่วมงานที่ดีจะท าให้พนักงานรู้สกึ

อบอุ่นใจเวลาท างาน สนุกสนาน รู้สกึไม่หวาดระแวง มีความไว้วางใจกนั และส่งผลให้เกดิ

บรรยากาศการช่วยเหลือกนัและกนั โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากไปท างานในต่างถิ่น แล้วมีเพ่ือน

ร่วมงานเป็นคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเกดิเดียวกนั จะมีอิทธพิลมากต่อความสบายใจในการท างาน 

เพ่ือนร่วมงานที่ดีจึงเป็นอกีปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้พนักงานท างานกบัองค์กรไปในระยะยาว  

2. กำรอภิปรำยผลกำรวิจยั 

 ผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยเชิงทดลองใช้สนุทรียสาธกประยุกต์ร่วมกบัจิตวิทยาเชิงบวกในการ

เพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร กรณีศึกษาทวีทรัพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสมีาและทวีทรัพย์



แมนช่ัน จังหวัดอุดรธานี พบว่า สนุทรียสาธกและจิตวิทยาเชิงบวกสามารถช่วยเพ่ิมความผูกพันของ

พนักงานต่อองค์กรได้จริง โดยองค์กรมีอตัราการลาออกจากงานและอตัราการขาดงานลดลง ซ่ึงสอดคล้อง

กบัผลงานวิจัยของ Diana Whitney และ Amanda Trosten (2001) และผลงานวิจัยของ เทพดรุณ อมัพุ

นันทน์ (2552) ที่ทดลองใช้สนุทรียสาธกกบัการจัดการความรู้ แล้วพบว่าการหยุดพักงานของพนักงาน

ลดลง หลังท าการศึกษายังพบว่าผลการปฏบัิติงานขององค์กรดีข้ึน พนักงานมีทศันคติต่อการปฏบัิติงานที่

ดีข้ึน สอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ เรืองศักด์ิ วิทวัสการเวช (2542) องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่

ต้องการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นข้ึนมาได้ จากการเปล่ียนแปลงทศันคติในการท างานของพนักงาน 

สอดคล้องกบังานวิจัยของ ษมาภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (2551) ที่พบว่า เม่ือพนักงานมีความสขุ

กบังาน จะสามารถบริการลูกค้าได้ดี ส่งผลให้เกดิผู้เช่ือมโยงที่ส าคัญให้กบัร้านมากข้ึน และผลการ

เปล่ียนแปลงจากการศึกษายังพบว่า พนักงานมีทศันคติและพฤติกรรมที่ดีข้ึน มีการพูดคุยสื่อสารระหว่าง

พนักงานกบัผู้จัดการมากขึ้น พนักงานมีความสนิทกบัผู้จัดการมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dawn 

M. Lawrie (2009) ที่พบว่าความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรสอดคล้องกบัทกัษะการสื่อสารของ

ผู้จัดการ นอกจากน้ี ผู้ศึกษายังได้ค้นพบ จุดแขง็เชิงบวก (Positive Core) ในแต่ละรอบวงจร ดังต่อไปน้ี 

ผลการศึกษาในรอบวงจรปลอดหน้ี (Happy Money) พบว่า การช่วยพนักงานปลดหน้ี ช่วยให้

พนักงานมีอยู่มีกนิพอดีในแต่ละเดือน และส่งเสริมให้พนักงานมีเงินออม จะช่วยให้พนักงานมีความสขุ

และเพ่ิมความผูกพันต่อองค์กรได้ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ ณัฐกาญจน์ สาสิงห์ (2548) ทั้งน้ี

เน่ืองจากภาระหน้ีส่งผลเชิงลบต่อระดับความสขุ รายได้ต่อเดือนเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อระดับ

ความสขุของบุคคล และการได้รับเงินเดือน ผลตอบแทน หรือสวัสดิการที่ดีกเ็ป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนช่วย

สร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

ผลการศึกษาในรอบวงจรครอบครัวดี (Happy Family) พบว่า การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ

บุตรหลานของพนักงาน โดยเฉพาะเร่ืองการศึกษาและการสนับสนุนให้เดก็ท างานหารายได้เสริมระหว่าง

เรียน รวมถึงการสร้างความสนิทสนม บรรยากาศที่อบอุ่น ความรัก ความเข้าใจให้เกิดข้ึนในที่ท  างาน 

เพ่ือที่พนักงานจะสามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาครอบครัวแก่กนัได้ จะช่วยเพ่ิมความสุขในชีวิตครอบครัว

ของพนักงาน และช่วยเพ่ิมระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ 

ณัฏฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล (2550) ที่พบว่าปัญหาการขาดความอบอุ่นมีผลทางลบต่อระดับความสขุ และ

มาตรการส่งเสริมด้านสถาบันครอบครัวและการศึกษาจะน าไปสู่สงัคมแห่งความสุขที่ย่ังยืนได้ อกีทั้ง

สอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ Martin Stairs (2005) ที่พบว่า องค์กรที่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการ

ท างาน มีความอบอุ่น เป็นสถานท างานที่ดีในมุมมองพนักงาน จะท าให้พนักงานมีความสขุ และเกดิความ

รักความผูกพันกบัองค์กร 

ผลการศึกษาในรอบวงจรสขุภาพดี (Happy Body) พบว่า การจัดกจิกรรมส่งเสริมให้พนักงานมี

สขุภาพร่างกายที่ดี การดูแลพนักงานให้มีสขุนิสัยที่ดี ผ่านการบริโภค การพักผ่อน และการให้บริการยา

รักษาโรคพ้ืนฐาน รวมถึงการให้ความรู้เร่ืองสขุภาพ จะช่วยให้พนักงานมีร่างกายที่แขง็แรง มีความสขุ 

รวมถึงเพ่ิมความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วัลชุลี ข าวารี (2547) ที่พบว่า 

พนักงานต้องการสถานที่ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการออกก าลังกาย และต้องการหนังสอืต ารา



เกี่ยวกบัการออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมให้ตนมีสขุภาพที่แขง็แรงข้ึน และรังสรรค์ ภิรมย์ (2552) พบว่า 

การมีร่างกายและจิตใจที่แขง็แรงสมัพันธก์บัการมีความสุขในหมวดการมีหลักประกนัชีวิต 

ผลการศึกษาในรอบวงจรผ่อนคลาย (Happy Relax) พบว่า การจัดกจิกรรมพิเศษเพ่ือคลาย

เครียด และสร้างบรรยากาศในการท างานที่ผ่อนคลายข้ึนภายในองค์กร จะท าให้พนักงานรู้สกึดี มีความสขุ 

ท าให้ช่วยเพ่ิมระดับความผูกพันกบัองค์กรได้ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ วราวุธ ขุนทอง (2546) 

ที่ว่า สภาพแวดล้อมในการท างานมีความสมัพันธ์ในทางลบกบัความเครียดของพนักงาน แลผลงานวิจัย

ของ อารีรัตน์ รัตนสภุาชัย (2552) ที่ว่า บรรยากาศองค์การโดยรวมมีความสัมพันธใ์นทศิทางเดียวกบั

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การโดยรวมในระดับสูง 

ผลการศึกษาในรอบวงจรทางสงบ (Happy Soul) พบว่า การเผยแผ่สิ่งที่ดีงามของศาสนา การ

ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมของศาสนา และการกระตุ้นให้พนักงานให้ความส าคัญกบัการน าหลัก

ศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย จะช่วยให้พนักงานมีความสขุใจในการ

ท างาน สอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) ที่พบว่า การเข้าถึงธรรมมะว่าด้วยการอยู่

ร่วมกนั เป็นปัจจัยอนัดับต้นที่มีผลต่อระดับความสขุ และงานวิจัยของ อญัชลี ศุภวิทยาภินันท ์(2552) 

ที่ว่าเชาวน์ทางจิตวิญญาณและความสขุมีความสัมพันธท์างบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กร โดยเฉพาะเชาวน์ทางจิตวิญญาณด้านการมีเป้าหมายในการใช้ชีวิต 

ผลการศึกษาในรอบวงจรน า้ใจงาม (Happy Heart) พบว่า การที่องค์กรเร่ิมเป็น “ผู้ให้” แก่

พนักงานก่อน จะส่งเสริมให้พนักงานมีใจที่ต้องการช่วยเหลือองค์กรตอบแทน รวมถึงเร่ิมช่วยเหลือผู้อื่น

ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ Aron A. Beazley (2010) ที่ว่าระบบการให้ผลตอบแทนที่พนักงาน

ต้องการ คือ การแสดงความขอบคุณ การให้ผลตอบแทนจากการท างาน และการให้รางวัลตอบแทนด้าน

อาหาร จะช่วยเพ่ิมความซ่ือสัตย์ของพนักงานต่อองค์กรได้ 

ผลการศึกษาในรอบวงจรสงัคมดี (Happy Society) พบว่า การที่องค์กรสนับสนุนให้พนักงานได้มี

โอกาสเข้าร่วมงานช่วยเหลือสงัคม จะช่วยให้พนักงานมีความสขุ ความผูกพันกบัชุมชน และช่วยเพ่ิมความ

ผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) ที่ว่า การมีชุมชน

ที่เข้มแขง็มีความสมัพันธก์บัความสขุในหมวดการมีหลักประกนัชีวิตและหมวดความภาคภมูิใจ 

ผลการศึกษาในรอบวงจรหาความรู้ (Happy Brain) พบว่า การที่องค์กรส่งเสริมให้พนักงาน

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทกัษะใหม่ๆ จะช่วยให้พนักงานมีศักยภาพในการท างานมากขึ้น มี

ความสขุจากการประสบความส าเรจ็ในงาน และมีความผูกพันกบัองค์กรเพ่ิมข้ึนด้วย สอดคล้องกบังานวิจัย

ของ Diana Whitney และ Amanda Trosten (2001) ที่พบว่า ผู้เรียนรู้จากการท าสนุทรียสาธกจะสามารถ

ดึงศักยภาพส่วนบุคคลออกมาเพ่ือฝึกฝน จึงท าให้ประสบความส าเรจ็ในงาน ส่งผลให้มีระดับความผูกพัน

กบัองค์กรเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

 แนวทางการเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรตามโครงการที่น าเสนอน้ัน สอดคล้องกบั

งานวิจัยของ สพิุณดา ศิวานนท ์(2545) ที่พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีความสมัพันธก์บัความ

ผูกพันต่อองค์การโดยรวมของพนักงาน ส่วนแนวทางการพัฒนาความผูกพันของพนักงานในส่วนการ

บริหารงานแบบกระจายอาจ การให้ความส าคัญกบับทบาทพนักงาน และการสร้างประสบการณ์ในการ

ท างานที่ดีให้แก่พนักงานน้ัน สอดคล้องกบังานวิจัยของ Eric Press (2010) และ Yvonne G. Thompson 



(2009) การสนับสนุนให้พนักงานท างานที่ชอบและถนัด สอดคล้องกบังานวิจัยของ คะนึงนาถ แก้วเขียว 

(2544) อารีรัตน์ รัตนสภุาชัย (2552) และ เรืองศักด์ิ วิทวัสการเวช (2542) การสร้างความสมัพันธ์ที่ดี

ระหว่างผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน โดยเฉพาะผ่านการสื่อสาร สอดคล้องกบังานวิจัยของ Dawn M. 

Lawrie (2009) และ William McPeck (2009) และอทิธพิลของเพ่ือนร่วมงานต่อระดับความสขุในการ

ท างาน และระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การสอดคล้องกบังานวิจัยของ William McPeck 

(2009) Aron A. Beazley (2010) และ อารีรัตน์ รัตนสภุาชัย (2552) 

3. ขอ้เสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย มีดังต่อไปน้ี 

3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำย 

3.1.1 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านการเงิน เป็นสิ่งที่มีอทิธพิลสูงสดุต่อการใช้ชีวิต

และการท างานของพนักงานระดับแรงงาน เน่ืองจากประเทศไทยยังมีช่องว่างระหว่างค่าครองชีพกบั

ค่าแรงข้ันต ่าค่อนข้างสูง ท าให้พนักงานมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตเทา่ที่ควร จึงส่งผลต่อ

ธุรกจิในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพราะพนักงานส่วนใหญ่จะผูกพันกบัองค์กรด้วยแรงจูงใจที่เป็น

เงิน (Financial incentive) เทา่น้ัน พนักงานจึงมีแนวโน้มจะเปล่ียนงานได้ง่าย หากมีองค์กรอื่นที่ให้

ผลตอบแทนมากกว่า ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา คือ รัฐบาลควรพิจารณาการปรับโครงสร้างรายรับ

ให้เหมาะสมกบัค่าครองชีพพนักงาน โดยที่ไม่กระทบต่อภาคธุรกจิจนเกนิไป และองค์กรควรเร่ิม

พิจารณาใช้แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงิน (Non-financial incentive) ในกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคล   

3.1.2 จากการศึกษาพบว่า พนักงานมีแนวโน้มที่จะผูกพันกบัองค์กรยากมากข้ึน โดย

เฉพาะงานที่มีลักษณะเป็นกิจวัตร ท ากจิกรรมเดิมๆ ไม่ค่อยมีความท้าทายและความก้าวหน้า ทั้งน้ี

เน่ืองจากองค์กรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกบัการท าก าไรมากกว่าการลงทุนกบัพนักงาน จึงท าให้

พนักงานมีแนวโน้มค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวและเหน็แก่ตัวมากกว่าเมื่อก่อน ข้อเสนอแนะ คือ 

ควรมีการรณรงค์สร้างกระแสในเชิงการด าเนินธุรกจิ ผ่านการให้ความรู้ การจัดโครงการต่างๆ หรือ

การบรรยาย เพ่ือปลูกจิตส านึกเกี่ยวกบัการให้ความส าคัญ “บุคคล” มากกว่า “ผลประโยชน์” ให้

ผู้ประกอบการและพนักงานเหน็ถึงความส าคัญของความสมัพันธร์ะหว่างกนั ในแบบเกื้อกูลไม่ใช่แบบ

เอาเปรียบ และได้น าแนวคิดน้ีไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรต่อไป 

3.1.3 จากการศึกษาพบว่า การสร้างความผูกพันกบัพนักงานขององค์กรยังกระท าเป็น

รายบุคคลอยู่ เช่น สนิทสนมหรือสนับสนุนเฉพาะพนักงานที่ท  างานดี ส่งผลให้ความผูกพันไม่ย่ังยืน 

ไม่เป็นระบบ และเสยีต้นทุนในการสร้างความผูกพันแต่ละคร้ังมาก ข้อเสนอแนะ คือ องค์กรควร

จัดท าแผนการสร้างความผูกพันของพนักงานให้เป็นระบบ โดยมีการวางแผน ก าหนดวิธกีาร ติดตาม

และประเมินผล เพ่ือส่งเสริมการสร้างความผูกพันกบัพนักงานให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

3.1.4 จากการศึกษาพบว่า องค์กรยังมองว่าพนักงานเป็นลูกจ้าง ไม่ได้มองว่าพนักงาน

เป็นส่วนหน่ึงขององค์กร ท าให้บรรยากาศภายในองค์กรไม่เป็นกนัเอง ผู้จัดการและพนักงานยังขาด

การสื่อสารกนั และมีความสัมพันธก์นัแบบหัวหน้ากบัลูกน้อง ข้อเสนอแนะ คือ องค์กรควรปรับ

มุมมองใหม่ โดยส่งเสริมให้มีการพูดคุย ปฏสิัมพันธ์กนัมากขึ้น เพ่ือสร้างความสัมพันธใ์นแบบ



ใกล้ชิด โดยเฉพาะการพูดคุยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ที่เป็นกระบวนการศึกษา

และแลกเปล่ียนร่วมกนั เพ่ือค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวบุคคลและองค์กร เป็นสิ่งที่องค์กรควรสนับสนุน 

3.1.5 จากการศึกษาพบว่า ค่านิยมในวัตถุ ส่งผลให้วิถีการด ารงชีวิตของพนักงานในชน

ช้ันแรงงานเปล่ียนแปลงไปในทางที่ไม่ค่อยดี เน่ืองจากกระแสสงัคมที่นิยมในวัตถุ เทคโนโลยี เคร่ือง

อ านวยความสะดวก ท าให้พนักงานไม่ค านึงถึงความสัมพันธร์ะหว่างความต้องการกบัระดับรายได้

ของตนเอง น ามาสู่ปัญหาการกู้ยืม การผ่อนสนิค้าเกนิความจ าเป็น การพนัน และหน้ีสนินอกระบบ 

ข้อเสนอแนะ คือ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท าการรณรงค์เกี่ยวกบัแนวคิดเศรษฐกจิ

พอเพียง ผ่านทางนโยบายรัฐบาล การเผยแพร่ความรู้ และโครงการต่างๆ เพ่ือปรับมุมมองของคนใน

สงัคมให้มีเหตุผล มีความพอประมาณ และมีภมูิคุ้มกนัในการใช้จ่าย   

3.1.6 จากการศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมทางสงัคมของพนักงานในชนช้ันแรงงานมี

ความเสื่อมโทรมมาก ทั้งปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหาสังคม ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาครอบครัว ท า

ให้พนักงานมีความเครียด ความน้อยใจในโชคชะตา น าไปสู่การหาทางออกผ่านการติดสรุา การสบู

บุหร่ี การพนัน และจนน าไปสู่ปัญหาสังคมซ า้อกี ข้อเสนอแนะ คือ รัฐบาลควรมีนโยบายช่วยส่งเสริม

สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนช้ันแรงงาน ให้การสนับสนุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพคน ผ่าน

การศึกษา การแก้ปัญหาสงัคม มากกว่าให้การสนับสนุนด้านการเงิน เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของคน

กลุ่มน้ีได้ดีมากขึ้น 

3.2 ขอ้เสนอแนะส ำหรบังำนวิจัยครั้งต่อไป 

  3.2.1 ควรท าการวิจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ประยุกต์ร่วมกบั

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ในเชิงปฏบัิติการ (Action Research) เพ่ือเพ่ิมความผูกพันของ

พนักงานต่อองค์กร ในองค์กรที่มีรูปแบบหลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนั เพ่ือค้นหาแนวทาง

ปฏบัิติเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกบัรูปแบบธุรกจิที่หลากหลาย 

  3.2.2 ควรท าการวิจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ประยุกต์ร่วมกบั

แนวความคิดหรือทฤษฎีอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement) 

เช่น ทฤษฎีสภาวะไหลล่ืน (Flow Theory) ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีความคาดหวัง เป็นต้น 

  3.2.3 ควรท าการวิจัยแบบสนุทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ประยุกต์ร่วมกบั

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เพ่ือการพัฒนาประเดน็อื่น นอกจากการเพ่ิมความผูกพันของ

พนักงานต่อองค์กร เช่น การสร้างตราย่ีห้อ การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า การวางแผนกลยุทธอ์งค์กร 

การเพ่ิมประสทิธภิาพในการผลิต เป็นต้น 

  3.2.4 ควรท าวิจัยที่ลึกซ้ึงเกี่ยวกบัการใช้แรงจูงใจที่ไม่ใช่เงิน (Non financial Incentive) 

เพ่ือเพ่ิมความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรทวทีรัพย์กรุ๊ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างและสภาพแวดล้อมทัว่ไปขององค์กร 

 องคก์รทวทีรัพยก์รุ๊ปเป็นธุรกิจโรงแรมขนาดยอ่ม จ านวน 60 หอ้ง มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย คือ กลุ่มพนกังานขาย 
(Salesman) ท่ีเดินทางมาท างานเป็นประจ าทุกเดือนท่ีจงัหวดัอุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา และจงัหวดัใกลเ้คียง 
โครงสร้างการบริหารงานแรกเร่ิมนั้น ใชว้ธีิการบริหารแบบดั้งเดิม มีระบบการจดัการแบบครอบครัว โดยพนกังานส่วน
ใหญ่ภายในองคก์รจะเป็นเครือญาติและพนกังานเก่าจากธุรกิจโรงงานทวทีรัพยเ์ฟอร์นิเจอร์ซ่ึงเป็นธุรกิจเดิมของผูบ้ริหาร 
องคก์รเร่ิมตน้ด าเนินการมาตั้งแตปี่ พ.ศ. 2540 โดยการก่อตั้งทวทีรัพยแ์มนชัน่ จงัหวดัอุดรธานีเป็นแห่งแรก ในระยะแรก
นั้นยงัไม่ไดมี้การแบ่งฝ่ายการบริหารงานออกเป็นแผนก ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2545 ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจขยายสาขาท่ีสองไปยงั
ทวทีรัพยแ์มนชัน่ จงัหวดัอุบลราชธานี และในปี พ.ศ. 2549 ผูบ้ริหารจึงไดข้ยายไปยงัสาขาสุดทา้ยท่ีทวทีรัพยรี์สอร์ท 
จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงถือเป็นจุดส้ินสุดตามแผนการขยายสาขาซ่ึงครอบคลุมเสน้ทางการเดินทางของพนกังานขายในภาค
อีสานในแต่ละเดือน โดยในแต่ละจงัหวดัท่ีท าการขยายสาขาไปนั้น เป็นจงัหวดัใหญ่และมีเศรษฐกิจท่ีดีในแต่ละส่วนของ
ภาคอีสาน ประกอบดว้ย จงัหวดัอุดรธานี เมืองธุรกิจของภูมิภาคอีสานเหนือ จงัหวดัอุบลราชธานี เมืองใหญ่ประจ าภูมิภาค
อีสานใตแ้ละเขตชายแดนติดกบัประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว และจงัหวดันครราชสีมา เมืองธุรกิจขนาด
ใหญ่และเป็นประตูสู่แดนอีสาน ดงันั้น การก่อตั้งสถานท่ีพกัอาศยัส าหรับพนกังานขาย (Salesman) ใน 3 จงัหวดัน้ี จึงถือ
เป็นโอกาสของธุรกิจ ท าใหก้ลายเป็นจุดแขง็ขององคก์รอีกดว้ย ผูบ้ริหารไดเ้รียกเสน้ทางกลยทุธ์การขยายสาขาขององคก์ร
ทวทีรัพยก์รุ๊ปวา่ “สามเหล่ียมธุรกิจของภาคอีสาน” ดงัแสดงในภาพ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก.1 แสดงเสน้ทางกลยทุธก์ารขยายสาขาขององคก์รทวทีรัพยก์รุ๊ป 

 จุดแขง็ขององคก์รทวทีรัพยก์รุ๊ป คือ ราคา การใหบ้ริการ และขอ้ไดเ้ปรียบจากระบบเครือข่าย เน่ืองจากตั้งแต่
แรกเร่ิมแลว้ องคก์รมีการวางต าแหน่งไวว้า่จะเป็นสถานท่ีพกัอาศยัราคายอ่มเยา แต่ใหค้วามรู้สึกเปรียบเสมือนบา้นส าหรับ
พนกังานขายท่ีตอ้งเดินทางจากบา้นมาท างานในต่างถ่ินทุกเดือน ดงันั้น การบริหารงานหลกัขององคก์รจึงตอ้งมุ่งเนน้ไปท่ี
การประหยดัตน้ทุน และการบริหารทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์ร เม่ือท าใหข้ยายสาขาครบตามแผนการ ผูบ้ริหารจึงไดเ้ร่ิม



น าการบริหารแบบใหม่ รวมถึงเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาปรับใชภ้ายในองคก์ร ไม่วา่จะเป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
ออกแบบโดยตรงส าหรับองคก์ร ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ผูบ้ริหารไดเ้ร่ิมน าทฤษฎีการบริหารจดัการ รวมถึงการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเ์ขา้ประยกุตใ์นการออกแบบนโยบายการด าเนินการ และไดท้ าการปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ดงั
ปัจจุบนั ปัจจุบนัผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารงานแบบเครือข่าย (Network) โดยเช่ือมโยงระหวา่ง 3 สาขา ท่ีเป็นจงัหวดัหลกั
ส าคญัซ่ึงพนกังานขายตอ้งเขา้มาท างานทุกเดือน และพกัอยูใ่นแตล่ะจงัหวดัอยา่งนอ้ยเป็นเวลา 2 วนั เน่ืองจากทั้ง 3 สาขา
เป็นจงัหวดัใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนท่ีจงัหวดัเลก็ใกลเ้คียงทัว่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การบริหารงานจึงใชร้ะบบสมาชิก
ร่วมกบัระบบครอบครัวท่ีสร้างความเป็นกนัเอง เพ่ือใหก้ลุ่มลูกคา้ประจ าเขา้พกัในแต่ละสาขาตลอดการท างานในแต่ละ
เดือน องคก์รทวทีรัพยก์รุ๊ปมีโครงสร้างการบริหารจดัการ ดงัต่อไปน้ี 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก.2 แสดงโครงสร้างการบริหารขององคก์รทวทีรัพยก์รุ๊ป 

 การบริหารงานขององคก์รใชรู้ปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ (Decentralization) โดย ผูบ้ริหารใหอ้ านาจ
การบริหารกบัผูจ้ดัการสาขาในดา้นการจดัการภายในเตม็ท่ี โดยผูบ้ริหารจะช่วยใหค้  าปรึกษาแก่ผูจ้ดัการสาขา ในการวาง
นโยบายภายในสาขา การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจดัการการตลาด จากนั้นจะใหอ้ านาจแก่ผูจ้ดัการสาขาในการ
ด าเนินการอยา่งเตม็ท่ี ดงันั้น รูปแบบการบริหารงานขององคก์รจึงท าใหเ้กิดความคล่องตวั และยดืหยุน่ในการปรับใช้
นโยบายต่างๆ 

 ในการด าเนินธุรกิจท่ีพกัอาศยัส าหรับพนกังานขายนั้น สภาพแวดลอ้มทัว่ไปท่ีมีส่วนส าคญัในน ามาพิจารณาใน
การบริหารงานองคก์ร ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ไม่วา่จะเป็นการเจริญเติบโตทาง



เศรษฐกิจ อตัราการวา่งงาน อตัราการแข่งขนั รสนิยมของผูบ้ริโภค รวมถึงกระแสสงัคมต่างๆ ปัจจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผล
โดยตรงต่อผลประกอบการ และการก าหนดนโยบายขององคก์ร 

 เป้าหมายหลกัในการด าเนินงานขององคก์ร คือ ตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์โรงแรมใหเ้ป็นเสมือนบา้นอีกแห่งของ
ลูกคา้ โดยมีการใหบ้ริการท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเอง ตอ้งการพฒันาการบริหารจดัการท่ีช่วยลดตน้ทุนเพ่ือส่งเสริมนโยบาย
ราคาประหยดัท่ีเป็นความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัขององคก์ร และเป้าหมายสุดทา้ยคือตอ้งการมียอดก าไรสุทธิในแต่ละ
เดือนคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึนหากเป็นไปได ้

นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ทีผ่่านมาขององค์กร 
 นโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยท่ี์ผา่นมาขององคก์รจะเนน้การจูงใจพนกังานดว้ยเงิน (Financial 

incentive) เป็นหลกั โดยการสร้างแรงจูงใจจะใชส่ิ้งของและเงินในการผกูใจพนกังาน ไม่วา่จะเป็นการเพ่ิมเงินเดือน การแจก
โบนสั การใหเ้งินค่าท างานล่วงเวลาในอตัราท่ีสูง จึงท าใหพ้นกังานมีความเคยชินกบัการไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินหรือ
วตัถุจากองคก์ร ดงันั้น ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์รจึงค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากพนกังานมีรูปแบบความคิดเพียงวา่ 
ท างานเพ่ือแลกกบัเงินหรือผลตอบแทนเท่านั้น ดงันั้น เม่ือมีขอ้เสนอผลตอบแทนท่ีดีกวา่ จึงเป็นการง่ายท่ีพนกังานจะลาออก
เพ่ือรับผลประโยชนท่ี์สูงกวา่ อีกทั้งการจูงใจพนกังานดว้ยเงินนั้นสามารถสร้างความผกูพนักบัผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการ
เท่านั้น พนกังานจึงไม่เกิดความผกูพนักบัผูจ้ดัการ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัพนกังานโดยตรงภายใตโ้ครงสร้างการบริหารงาน
แบบกระจายอ านาจ ดงันั้น พนกังานจึงไม่ค่อยมีความเคารพหรือปฏิบติัตามค าสัง่ของผูจ้ดัการสาขาเท่าท่ีควร นอกจากน้ี
นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์บบเดิมขององคก์ร ยงัใชร้ะบบการบริหารคนแบบเก่า ไม่มีการสอนงานท่ีเป็นระบบ 
ไม่มีการเปล่ียนหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) จึงส่งผลใหพ้นกังานอาจเกิดความเบ่ือหน่ายในการท างานได ้ไม่มีการก าหนด
หนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งเป็นระบบใหก้บัพนกังาน ท าใหเ้ม่ือเกิดปัญหาข้ึน จึงไม่สามารถหาทางระบุไดว้า่ตอ้งเร่ิมตน้
แกไ้ขท่ีจุดใด ท่ีส าคญัคือ องคก์รยงัไม่มีนโยบายอยา่งเป็นรูปธรรมการผกูใจของพนกังานใหพ้นกังานเกิดความรักและ
ซ่ือสตัยก์บัองคก์ร ดงันั้น ปัญหาท่ีองคก์รก าลงัประสบอยา่งมาก คือ พนกังานหมุนเวยีนเขา้ออกและขาดงานบ่อยมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แนวทางการเกบ็ข้อมูล (Discovery) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการเกบ็ข้อมูลพนักงานภายในองค์กร และผู้รู้ (Maven) ภายนอกองค์กร 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

ช่ือ นาย / นาง / นางสาว .................................................................. อายุ ......... 
ระดบัการศึกษา (สูงสุด) ................................................................................... 
สถานภาพสมรส โสด / แต่งงาน / แยกกนัอยู ่/ หยา่ร้าง / หมา้ย  จ านวนบุตร.......คน 

อายุงานปัจจุบัน .......ปี .......เดือน  ประสบการณ์ในการเปลีย่นงานจ านวน ........คร้ัง 

2. รอบวงจรปลอดหนี ้(Happy Money) 

 ความมุ่งหวงัสูงสุดในชีวติ 

 แรงจูงใจในการเขา้มาท างานในท่ีท างานปัจจุบนั 

 แบ่งปันถึงประสบการณ์ท่ีรู้สึกวา่ เศรษฐกิจภายในครัวเรือนดีท่ีสุด สามารถใชชี้วติไดร้าบร่ืนมากท่ีสุด 

 แบ่งปันถึงแผนการบริหารจดัการดา้นการเงินในชีวติ ท่ีรู้สึกวา่เป็นวธีิท่ีดี อยากใหผู้อ่ื้นไดล้องน าไปใช ้

 แบ่งปันถึงส่ิงของท่ีมองวา่ส าคญัและจ าเป็นในการด ารงชีวติประจ าวนัมากท่ีสุด 3 อยา่ง และขอให้
อธิบายถึงความรู้สึกต่อส่ิงของเหล่านั้น 

3. รอบวงจรครอบครัวด ี(Happy Family) 

 แบ่งปันประสบการณ์ช่วงเวลาท่ีรู้สึกวา่บรรยากาศภายในครอบครัวมีความสุขและมีความอบอุ่นมาก
ท่ีสุด 

 ความคาดหวงัต่อการด าเนินชีวติของสมาชิกภายในครอบครัว 

 แบ่งปันถึงส่ิงท่ีตอ้งการไดรั้บจากครอบครัวมากท่ีสุด 

 แบ่งปันประสบการณ์ของตนเองหรือคนท่ีรู้จกั เก่ียวกบัช่วงเวลาท่ีรู้สึกวา่สามารถท าหนา้ท่ีเป็นพอ่หรือ
แม่ไดดี้ท่ีสุด 

 แบ่งปันถึงความตั้งใจท่ีอยากจะท าเพื่อครอบครัว หรือแผนการท่ีวางไวส้ าหรับครอบครัว  

4. รอบวงจรสุขภาพด ี(Happy Body) 

 แบ่งปันถึงประสบการณ์ในช่วงเวลาท่ีรู้สึกวา่ตนเองมีสุขภาพร่างกายแขง็แรงท่ีสุด 

 ขอใหแ้บ่งปันถึงเทคนิคหรือเคลด็ลบัท่ีใชใ้นการดูแลสุขภาพร่างกาย 

 ความตั้งใจหรือแผนการเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง 
 ขอใหนึ้กถึงคนรอบตวัหรือคนเคยรู้จกั ท่ีใชชี้วติแบบมีสุขนิสยัท่ีดี ดูแลสุขภาพร่างกายดี และขอให้

แบ่งปันวา่ชอบวธีิการดูแลตนเองของเขาตรงไหน 

 กีฬาหรือกิจกรรมเพ่ือช่วยส่งเสริมสุขภาพ ท่ีชอบและสนใจ 

 แบ่งปันประสบการณ์ช่วงเวลาท่ีรู้สึกวา่ตนเองมีสุภาพจิตใจดีท่ีสุด 

5. รอบวงจรผ่อนคลาย (Happy Relax) 

 แบ่งปันถึงประสบการณ์ในช่วงเวลาท่ีรู้สึกวา่ตนเองมีความสุขในการด าเนินชีวติ ไม่มีเร่ืองใหคิ้ดมาก ไม่
มีเร่ืองเครียด 



 ขอใหแ้บ่งปันถึงเทคนิคหรือวธีิการท่ีช่วยขจดัความเครียดไดดี้ท่ีสุด 

 ขอใหนึ้กถึงคนรอบตวัหรือคนเคยรู้จกั ท่ีใชชี้วติแบบไม่เครียด มองโลกในแง่ดี และขอใหแ้บ่งปันวา่
ชอบส่วนไหนในตวัเขา 

 แบ่งปันถึงกิจกรรมท่ีช่วยผอ่นคลายความเครียด ชอบตรงไหน ช่วยผอ่นคลายความเครียดไดอ้ยา่งไร 

 ขอใหนึ้กถึงช่วงเวลาท่ีรู้สึกสนุกสนาน และเล่าใหฟั้งถึงเหตุการณ์ช่วงนั้น วา่ชอบตรงไหน อะไรท าให้
รู้สึกสนุก 

6. รอบวงจรทางสงบ (Happy Soul) 

 แบ่งปันถึงประสบการณ์ของตนเองหรือคนรู้จกั เก่ียวกบัแรงศรัทธาทางฝ่ายจิตวญิญาณท่ีท าใหชี้วติ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี  

 แบ่งปันถึงหลกัธรรมหรือหลกัค าสอนทางศาสนา ท่ีใชเ้ป็นตวัขบัเคล่ือนชีวติ และขอใหแ้บ่งปัน
ประสบการณ์ท่ีเคยใชห้ลกัทางศาสนานั้นในการด าเนินชีวติ 

 แบ่งปันความคิดเห็นต่อการด าเนินชีวติอยูใ่นหลกัศาสนา วา่ชอบตรงไหน และคิดวา่การใชชี้วติดงักล่าว
จะส่งผลใหเ้กิดประโยชนต์่อตนเองและผูอ่ื้นอยา่งไร 

 แบ่งปันถึงประสบการณ์ท่ีมีโอกาสใชห้ลกัธรรม คุณธรรม หรือจริยธรรม ในการแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา
ในชีวติ 

 แบ่งปันถึงส่วนดีของความเช่ือส่วนตวัในส่ิงท่ีนบัถือ วา่มีความศรัทธาตรงไหน อยากจะแนะน าใหผู้อ่ื้น
ลองน าไปประยกุตใ์ชใ้นตรงไหน 

7. รอบวงจรน า้ใจงาม (Happy Heart) 

 แบ่งปันถึงประสบการณ์ของตนเองหรือคนรู้จกั เก่ียวกบัความมีน ้ าใจ การใหค้วามช่วยเหลือโดยไม่
มุ่งหวงัส่ิงตอบแทน และขอใหอ้ธิบายวา่ชอบตรงไหน 

 แบ่งปันถึงประสบการณ์การใหใ้นชีวติ ท่ีรู้สึกวา่มีความหมายส าหรับตนเองมากท่ีสุด เป็นการใหด้ว้ย
ความบริสุทธ์ิใจและจริงใจ 

 แบ่งปันถึงแผนการ หรือความตั้งใจส่วนตวัท่ีตอ้งการท าอะไรใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

 ภายใตส้งัคมทุกวนัน้ีท่ีผูค้นมีความเห็นแก่ตวัมากข้ึน จนเป็นเร่ืองธรรมดา มีความเห็นอยา่งไรต่อค าพดู
ท่ีวา่ “เป็นสุขท่ีเป็นผูใ้ห ้มากกวา่เป็นผูรั้บ” 

 แบ่งปันถึงแนวทางท่ีอยากเห็นสงัคมทุกวนัน้ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งขอใหช่้วยเสนอแนะแนวทางท่ีมอง
วา่ดีและสามารถช่วยเปล่ียนแปลงสงัคมใหดี้ข้ึน 

8. รอบวงจรสังคมด ี(Happy Society) 

 แบ่งปันถึงประสบการณ์ในการเขา้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม ท างานเป็นอาสาสมคัร หรือบ าเพญ็
ประโยชน์ วา่มีความรู้สึกอยา่งไรท่ีไดเ้ขา้ร่วม 

 ขอใหนึ้กถึงบุคคลท่ีช่ืนชอบ ไม่วา่จะเป็นคนรู้จกัหรือบุคคลมีช่ือเสียง ท่ีมีลกัษณะชอบอุทิศตนเพื่อสงัคม 
และแบ่งปันวา่รู้สึกช่ืนชมบุคคลนั้นๆท่ีตรงไหน 

 ขอใหแ้บ่งปันถึงแผนการ หรือความตั้งใจท่ีอยากจะท าอะไรเพ่ือสงัคม หรือเพ่ือชุมชนท่ีก าลงัอาศยัอยู ่



 จากกระแสโลกร้อน ขอใหแ้บ่งปันถึงความตั้งใจท่ีอยากจะช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 กิจกรรมภายในชุมชนท่ีอาศยัอยู ่หรือท่ีเคยไดย้นิมา แลว้รู้สึกชอบ คิดวา่เป็นกิจกรรมท่ีดี สร้างสรรค ์
ช่วยส่งเสริมชุมชนใหดี้ข้ึน 

9. รอบวงจรหาความรู้ (Happy Brain) 

 แบ่งปันถึงประสบการณ์ท่ีรู้สึกสนุกหรือเพลิดเพลินท่ีสุด จากการไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ชอบบรรยากาศใน
การเรียนรู้คร้ังนั้นอยา่งไร 

 ชอบวธีิในการสอนงาน การฝึกทกัษะใหม่ภายในองคก์ร วธีิใดมากท่ีสุด และชอบท่ีตรงไหน 

 แบ่งปันถึงแผนการหรือความตั้งใจ ถึงส่ิงท่ีอยากเรียนรู้เพ่ิมเติมในชีวติประจ าวนั เช่น ความสามารถ
พิเศษ ทกัษะ หรือความรู้ต่างๆ 

 แบ่งปันเทคนิคในการพฒันาความรู้ความสามารถหรือทกัษะของตนเอง 
 ส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากการท างานภายในองคก์ร ขอใหช่้วยเสนอแนะวธีิท่ีจะท าใหก้ารเรียนรู้

ดงักล่าวเกิดข้ึน 

10.  ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือพนักงานภายในองค์กรทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา 
ทวทีรัพย์รีสอร์ท จงัหวดันครราชสีมา และทวทีรัพย์แมนช่ัน จงัหวดัอุดรธาน ี

 

ล าดบั ช่ือ – นามสกลุ อาย ุ การศึกษา สถานภาพสมรส 

1 นางสาวนภมณฑล  สารรีรัตน์  31 ปวส. โสด 

2 นายสาคร  แกว้ค าฝา 41 ป.6 แต่งงาน 

3 นางสาวมนสั ลกัษณะจนัทร์ 39 ป.6 แต่งงาน 

4 นางสาวสมสั  ลกัษณะจนัทร์ 35 ป.6 แต่งงาน 

5 นางสาวนอ้ย  เช่ือมแกว้ 39 ป.6 หยา่ร้าง 
6 นางสาวล าพลู  ศรีอ่อนแสง 27 ม.2 แต่งงาน 

7 นายเมคลิน  ค าภาษี 32 ม.3 แต่งงาน 

8 นางจนัหอม โพธ์ิอิน 47 ป.4 หมา้ย 
9 นางจนัทร์หอม ค ามุกชิก 38 ป.6 แต่งงาน 

10 นางสาวอุบล  แกว้ค าฝา 34 ป.6 หมา้ย 
11 นางสาวดอกคูณ  ทีตาอ่อน 29 ป.6 หยา่ร้าง 
12 นางบุญจนัทร์  พิมพาที 35 ม.3 หยา่ร้าง 
13 นางสาวฉนัทนา  สีหาทา้ว 32 ป.6 โสด 

14 นายต่ี  โพธ์ิศรี 62 ป.4 หมา้ย 
15 นายประเสริฐ  ทีอุทิศ 62 ป.4 หมา้ย 
16 นางสาวชลลดา  คะดุล 28 ปริญญาตรี โสด 

17 นางสาวอรดา  หนัตุลา 24 ม.6 โสด 

18 นายศุภกร  โตสกลุ 24 ม.6 โสด 

19 นายวนัชยั  ตอมพตุซา 24 ป.6 โสด 

20 นายชลพรรษ  ไทยประสงค ์ 18 ป.6 แต่งงาน 

21 นายพิเชษฐ ์ ชีวะพาท 19 ม.3 โสด 

22 นางสาวทรายขวญั  ทิพยเ์มฆ 17 ป.6 แต่งงาน 

23 นายเตียง ไกรนอก 53 ป.4 แต่งงาน 

24 นางประคอง  ไกรนอก 48 ป.4 แต่งงาน 

25 นายเกรียงศกัด์ิ  เถลิงพงษ ์ 44 ป.4 หยา่ร้าง 
26 นางพิกลุ  กาวลีะ 53 ป.4 หยา่ร้าง 
27 นายชาติ  เพชรหม่ืนไทย 52 ป.4 หมา้ย 
28 นางสาวแววตา ศรีสุกใส 34 ม.6 หยา่ร้าง 
29 นางสมพร ปุ๊กหม่ืนไวย 40 ป.4 หยา่ร้าง 
30 นายอรรถสิทธ์ิ  บวัเขียว 38 ปวช. แต่งงาน 

31 นางทองพนู  แป้งสุคนธ ์ 57 ป.4 หมา้ย 



32 นางทองดี  บวัเขียว 55 ป.4 หยา่ร้าง 
33 นางทองใบ  เจนพนสัสกั 53 ป.6 แต่งงาน 

34 นายไสว  เจนพนสัสกั 55 ม.3 แต่งงาน 

 

รายช่ือผู้รู้ภายนอกองค์กรทีใ่ห้สัมภาษณ์ 

ล าดบั ผูรู้้รอบวงจร ช่ือ – นามสกลุ อาย ุ การศึกษา สถานภาพสมรส 
1 สุขภาพดี นายศิโรมย ์ จารัตน ์ 25 ปริญญาตรี โสด 

2 สุขภาพดี นางสาวภทัรชนม ์ นนทจิตต ์ 27 ปริญญาตรี โสด 

3 น ้าใจงาม นายพิษณุ  วงศก์าฬสินธ์ุ 52 ปวส. แต่งงาน 

4 น ้าใจงาม นายเฉลิม  โคตรโสภา 61 ปวส. แต่งงาน 

5 สงัคมดี นางเบญจพร  อ านาจบุดดี 55 ปริญญาตรี แต่งงาน 

6 สงัคมดี นางสาวธิตาภทัร  แสงมณี 25 ปริญญาตรี โสด 

7 ทางสงบ นายใจเพียง  ผายม 33 ปริญญาตรี โสด 

8 ทางสงบ นายอนุกลู  วจันะเรืองไท 44 ปริญญาตรี แต่งงาน 

9 ปลอดหน้ี นายชาติชาย  ศรีอาจ 54 ปริญญาตรี แต่งงาน 

10 ปลอดหน้ี นายสะอาด  ค าซ่ือตรง 55 ปริญญาตรี แต่งงาน 

11 ครอบครัวดี นางสมถวลิ  วิสุทธิยาห์ 52 ปริญญาตรี แต่งงาน 

12 ครอบครัวดี นางวลัภา  เดชากิจไพศาล 55 ปริญญาตรี แต่งงาน 

13 หาความรู้ นางสาวณฐักานต ์ วสุิทธ์ิศรี 26 ปริญญาตรี โสด 

14 หาความรู้ นางประพจิน์  ทรงวชิา 51 ปริญญาตรี แต่งงาน 

15 ผอ่นคลาย นายภคัภณ  อนนัตศกัด์ิ 28 ปริญญาตรี โสด 

16 ผอ่นคลาย นายนุชิต  ปัญญาประชุม 54 ปริญญาโท แต่งงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

สรุปผลการศึกษาประสบการณ์ด้านบวกของพนักงานภายในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การศึกษาประสบการณ์ดา้นบวกของพนกังานภายในองคก์ร ไดก้ระท าผา่นกิจกรรมแทรก ประกอบดว้ย การสอน
แนะโดยใชจิ้ตวทิยาเชิงบวก กิจกรรมสภากาแฟ (World cafe) และการสมัภาษณ์แบบสุนทรียสนทนา โดยใชแ้นว
ทางการสมัภาษณ์จากแนวคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูใ้หข้อ้มูล คือ 
พนกังานภายในองคก์รทวทีรัพยรี์สอร์ท จงัหวดันครราชสีมา และทวทีรัพยแ์มนชัน่ จงัหวดัอุดรธานี จ านวน 34 คน ผล
การศึกษามีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รอบวงจรที ่1 ส่วนปลอดหนี ้(Happy Money) 

 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนปลอดหน้ีจากกิจกรรมแทรกต่าง สามารถสรุปผลท่ีไดจ้ากแต่ละค าถามในแนว
ทางการสมัภาษณ์ เรียงล าดบัตามความถ่ีของค าตอบจากมากไปนอ้ย โดยพนกังานสามารถตอบค าถามตั้งแต ่1 ค าตอบข้ึนไป 
ผลสรุปมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ความมุ่งหวงัสูงสุดของชีวติ 

 - พนกังาน 28 คน กล่าวถึง การมีเงินเพียงพอในการด ารงชีวติ ไม่ขดัสน สามารถเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัวได ้ไม่
เป็นหน้ี มีเงินเก็บ มีท่ีดิน ท่ีนา มีบา้น มีรถยนตส่์วนตวั มีเงินส่งเสียลูกเรียนหนงัสือ 

 - พนกังาน 10 คน กล่าวถึง การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น การเห็นลูกประสบความส าเร็จในชีวติ การมีคู่ครองท่ีดี การมี
ผูดู้แลในยามแก่ชรา 
 - พนกังาน 4 คน กล่าวถึง การมีชีวติท่ีสงบสุข ไดท้ าในส่ิงท่ีตนเองอยากท า ไดเ้ดินทางท่องเท่ียว การไดแ้สวงหา
ธรรมมะ การไดใ้ชชี้วติคุม้ค่า 
แรงจูงใจในการเข้ามาท างาน 

 - พนกังาน 20 คน กล่าวถึง ช่ือเสียงขององคก์ร ลกัษณะงานตรงกบัความถนดั ค่าตอบแทนท่ีค่อนขา้งมากเม่ือเทียบ
กบัหนา้ท่ีงานและความรับผิดชอบ งานไม่หนกัจนเกินไป   
 - พนกังาน 18 คน กล่าวถึง การท่ีมีญาติ เพ่ือน คนในละแวกบา้น และคนรู้จกั ท่ีท างานอยูก่่อน แลว้ชกัชวนเขา้มา
ท างานดว้ยกนั 

 - พนกังาน 15 คน กล่าวถึง ระยะทางท่ีท างานใกลก้บับา้น ท าใหเ้ดินทางสะดวก ประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
ประสบการณ์ทีรู้่สึกว่าเศรษฐกจิภายในครัวเรือนดทีีสุ่ด 

 - พนกังาน 25 คน กล่าวถึง ช่วงเวลาท่ีไม่มีหน้ี มีรายไดจ้ากหลายทาง ช่วงท่ียงัไม่มีลูก ช่วงท่ีเพ่ิงแต่งงานใหม่ ช่วง
ท่ีสามีไม่ติดสุรา ไม่ติดผูห้ญิง   
 - พนกังาน 19 คน กล่าวถึง ช่วงท่ีลูกท างานและส่งเงินมาให ้ช่วงท่ีลูกเรียนจบแลว้ท างาน แต่ยงัไม่แต่งงาน 

 - พนกังาน 10 คน กล่าวถึง ช่วงท่ีไม่ไดซ้ื้อเคร่ืองอ านวยความสะดวก ไม่ตอ้งรับภาระเงินผอ่นเป็นประจ าทุกเดือน 
ไม่ตอ้งรับภาระหน้ีท่ีตนเองไม่ไดก่้อ โดยเฉพาะหน้ีจากการเซ็นค ้าประกนัใหผู้อ่ื้น 

แผนการบริหารจดัการด้านการเงนิในชีวติ 

 - พนกังาน 20 คน กล่าวถึง การหมุนเงินเพ่ือน ามาใชจ่้ายภายในครอบครัว โดยการเบิกเงินเดือน หรือการยมืเงิน
จ านวนนอ้ยชัว่คราว เพ่ือหลีกเล่ียงการสร้างหน้ีกอ้นใหญ่ท่ีตอ้งผอ่นช าระในระยะยาว   
 - พนกังาน 12 คน กล่าวถึง การประหยดัเงินเพ่ือลดค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีไม่จ าเป็น  
 - พนกังาน 5 คน กล่าวถึง การพยายามออมเงินใหไ้ดทุ้กเดือน ไม่วา่จะเป็นเงินจ านวนมากหรือนอ้ยก็ตอ้งท าใหเ้ป็น
ความเคยชิน 

ส่ิงของทีม่องว่าส าคญัและจ าเป็นในการด ารงชีวติประจ าวนัมากทีสุ่ด 3 อย่าง 



 - พนกังาน 30 คน กล่าวถึง ขา้วสารและอาหารท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวติทุกม้ือ   
 - พนกังาน 16 คน กล่าวถึง ยานพาหนะ โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซต ์ 
 - พนกังาน 10 คน กล่าวถึง เคร่ืองใชอ้  านวยความสะดวก เช่น โทรศพัทมื์อถือ โทรทศัน์ เคร่ืองเสียง เคร่ืองซกัผา้ 
ตูเ้ยน็ หมอ้หุงขา้ว เป็นตน้ 

รอบวงจรที ่2 ส่วนครอบครัวดี (Happy Family) 
ประสบการณ์ทีรู้่สึกว่าบรรยากาศภายในครอบครัวมคีวามสุขและมคีวามอบอุ่นมากทีสุ่ด 

 - พนกังาน 21 คน กล่าวถึง ครอบครัวท่ีอบอุ่น มีครอบครัวสมบูรณ์ คู่แต่งงานไม่มีปัญหา ไม่มีการทะเลาะกนั สามี
หรือภรรยาขยนั ช่วยกนัท ามาหากิน ไม่มีปัญหาติดสุราหรือติดผูห้ญิง  
 - พนกังาน 19 คน กล่าวถึง ช่วงเวลาท่ีลูกยงัอายนุอ้ย ยงัไม่เป็นวยัรุ่น ยงัไม่ติดเพ่ือน ช่วงท่ีลูกตั้งใจเรียน ช่วย
ท างานบา้น ไม่สร้างปัญหาใหค้รอบครัว 
 - พนกังาน 10 คน กล่าวถึง ช่วงเวลาท่ีพอ่แม่ยงัแขง็แรง ช่วงท่ีครอบครัวไม่มีปัญหาดา้นการเงินและดา้นสุขภาพ 

ความคาดหวงัต่อการด าเนินชีวติของสมาชิกภายในครอบครัว 
 - พนกังาน 25 คน กล่าวถึง การท่ีบุตรจบการศึกษาสูง จบปริญญา มีหนา้ท่ีการงานท่ีดี มีฐานะทางการเงินมัน่คง 
สามารถเล้ียงดูพอ่แม่ได ้  
 - พนกังาน 20 คน กล่าวถึง การมีครอบครัวท่ีอบอุ่น มีครอบครัวสมบูรณ์ มีคู่ชีวติท่ีสามารถดูแลกนัได ้ครอบครัว
ไม่มีปัญหาเร่ืองชูส้าว การพนนั การติดสุรา การทะเลาะเบาะแวง้ 
 - พนกังาน 15 คน กล่าวถึง การท่ีบุตรช่วยท างานพิเศษเพ่ือหารายไดแ้บ่งเบาภาระพอ่แม่ บุตรมีความขยนั ความ
รับผิดชอบ ประหยดัอดออม เป็นคนดีของสังคม ไม่สร้างปัญหาใหค้รอบครัวและสงัคม 

ประสบการณ์ของตนเองหรือคนทีรู้่จกั เกีย่วกบัความรู้สึกทีส่ามารถท าหน้าทีเ่ป็นพ่อหรือแม่ได้ดทีีสุ่ด 

 - พนกังาน 20 คน กล่าวถึง พอ่แม่ท่ีมีก าลงัทรัพยเ์พียงพอเล้ียงดูลูก สามารถส่งเสียลูกใหเ้รียนหนงัสือสูงๆได ้ให้
ลูกมีชีวติท่ีสบาย ไม่ตอ้งล าบาก ไม่ขดัสนดา้นการเงิน    
 - พนกังาน 18 คน กล่าวถึง พอ่แม่ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัลูก เล้ียงดูลูกใหเ้ป็นคนดีของสงัคม ส่งเสริมใหลู้ก
เรียนหนงัสือสูงๆ พอ่แม่ท่ีไม่มีปัญหากนั มีบรรยากาศภายในครอบครัวท่ีอบอุ่น 
 - พนกังาน 4 คน กล่าวถึง พอ่หรือแม่ท่ีตอ้งเล้ียงลูกเพียงล าพงั แตส่ามารถใหค้วามอบอุ่นกบัลูก และเล้ียงดูลูกให้
เป็นคนดีของสงัคมได ้ลูกไม่รู้สึกวา่ตนเองมีปมดอ้ย 
ความตั้งใจทีอ่ยากจะท าเพือ่ครอบครัว หรือแผนการทีว่างไว้ส าหรับครอบครัว 

 - พนกังาน 24 คน กล่าวถึง ความตั้งใจท่ีจะส่งเสียใหลู้กไดเ้รียนหนงัสือจนจบปริญญา ตั้งใจจะท างานและเก็บเงิน
เพ่ือเล้ียงดูลูก   
 - พนกังาน 19 คน กล่าวถึง การเก็บเงินเพ่ือใหลู้กไดใ้ชชี้วติอยา่งสุขสบาย ไม่ตอ้งล าบาก มีโอกาสพาลูกไป
ท่องเท่ียว ซ้ือส่ิงของต่างๆใหลู้ก 

- พนกังาน 7 คน กล่าวถึง การวางแผนแต่งงานใหม่ เพ่ือสร้างครอบครัวใหม่ท่ีอบอุ่น 
 - พนกังาน 3 คน กล่าวถึง การวางแผนใหลู้กไดแ้ต่งงานกบัคนท่ีมีฐานะ ชาวต่างชาติ 

รอบวงจรที ่3 ส่วนสุขภาพดี (Happy Body) 

ประสบการณ์ทีรู้่สึกว่าตนเองมสุีขภาพร่างกายแข็งแรงทีสุ่ด 



 - พนกังาน 27 คน กล่าวถึง ช่วงเวลาท่ีไดมี้โอกาสออกก าลงักายเป็นประจ า หรือไดรั้กษาสุขภาพ รักษาหุ่น ช่วงท่ีมี
หุ่นดี ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ ไม่มีโรคประจ าตวั 
 - พนกังาน 19 คน กล่าวถึง ช่วงท่ีไดรั้บประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ สะอาด ทานอาหารครบทุกม้ือ ช่วงท่ีงดการ
ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ี 

- พนกังาน 8 คน กล่าวถึง ช่วงเวลาท่ีไดพ้กัผอ่นเพียงพอ ไม่นอนดึก ไม่ตอ้งท างานหนกัเกินก าลงั 
เทคนิคหรือเคลด็ลบัทีใ่ช้ในการดูแลสุขภาพร่างกาย 
 - พนกังาน 27 คน กล่าวถึง การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 

 - พนกังาน 21 คน กล่าวถึง การพกัผอ่นท่ีเพียงพอ อยา่งนอ้ยวนัละ 7 ชัว่โมง รวมถึงการนอนกลางวนัประมาณ 15-
30 นาที 

- พนกังาน 19 คน กล่าวถึง การงดสุรา บุหร่ี และเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล ์
 - พนกังาน 16 คน กล่าวถึง การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 

 - พนกังาน 7 คน กล่าวถึง การรับประทานเน้ือสตัวใ์หน้อ้ยลง การทานผกัและผลไมเ้ยอะๆ การทานปลา และทาน
อาหารหวานเพ่ือเพ่ิมความสดช่ืนระหวา่งวนั 

ความตั้งใจหรือแผนการเกีย่วกบัการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง 
 - พนกังาน 27 คน กล่าวถึง การออกก าลงักายเป็นประจ าทุกวนั แผนการควบคุมน ้ าหนกั ลดไขมนัส่วนเกินบริเวณ
ต่างๆของร่างกาย  
 - พนกังาน 15 คน กล่าวถึง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ไดรั้บสารอาหารครบ การทานผกัและผลไมใ้ห้
มากข้ึน และการงดรับประทานอาหารอีสานท่ีดิบและปรุงไม่สะอาด เช่น ลาบเลือด กอ้ยดิบ 

- พนกังาน 5 คน กล่าวถึง การเลิก หรือ การลดปริมาณการด่ืมสุรา และสูบบุหร่ี 
ความชอบวธีิการดูแลสุขภาพร่างกายของคนรอบตวัหรือคนเคยรู้จกั ทีใ่ช้ชีวติแบบมสุีขนสัิยทีด่ ี

 - พนกังาน 30 คน กล่าวถึง ผูท่ี้ออกก าลงักายเป็นประจ าทุกวนั ผูท่ี้เล่นกีฬาเก่งหรือเป็นนกักีฬา ท่ีตอ้งท าการ
ฝึกซอ้ม บริหารร่างกายอยูเ่สมอ 

 - พนกังาน 20 คน กล่าวถึง ผูท่ี้ใส่ใจในการรับประทานส่ิงต่างๆ ดูแลอาหารการกินของตนเองและคนใน
ครอบครัว โดยจะทานผกัและผลไม ้บางคนก็ทานมงัสวรัิติ งดเน้ือสตัวใ์หญ่ ทานอาหารท่ีปรุงสุกอยูเ่สมอ ไม่ทานอาหารท่ี
แปลกปลอม ไม่ทานหวาน เคม็ อาหารท่ีมีไขมนัหรือแคลลอร่ีสูง งดอาหารยา่ง ทอด ควบคุมการกินของตนใหพ้อดี ไม่มี
ปัญหาอว้นเกินไป หรือปัญหาขาดสารอาหาร  

- พนกังาน 18 คน กล่าวถึง ผูท่ี้ไม่ด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี 
- พนกังาน 10 คน กล่าวถึง ผูท่ี้ไม่มีปัญหาดา้นการนอน ไดน้อนหลบัพกัผอ่นเพียงพอ เป็นผูน้อนหลบัง่าย หลบั

สนิท ไดน้อนพกัตอนกลางวนัเป็นประจ า 
- พนกังาน 9 คน กล่าวถึง ผูท่ี้มีอารมณ์ดี มีจิตใจดี ร่าเริงแจ่มใส และสนุกสนานอยูเ่สมอ 

กฬีาหรือกจิกรรมเพือ่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ ทีช่อบและสนใจ 
 - พนกังาน 30 คน กล่าวถึง การท ากายบริหาร การเตน้แอโรบิก การเล่นห่วงฮูล่าฮูป การท ากิจกรรมเขา้จงัหวะ การ
ยกเวท การเขา้ฟิตเนต 

- พนกังาน 25 คน กล่าวถึง การตีแบต การตีปิงปอง โดยส่วนใหญ่เป็นค าตอบของพนกังานหญิง 
- พนกังาน 5 คน กล่าวถึง การเล่นฟตุบอล การเตะตะกร้อ การวิง่ โดยส่วนใหญ่เป็นค าตอบของพนกังานชาย 

ประสบการณ์ช่วงเวลาทีรู้่สึกว่าตนเองมสุีภาพจติใจดทีีสุ่ด 



- พนกังาน 30 คน กล่าวถึง ช่วงเวลาท่ีสถานการณ์รอบขา้งราบร่ืนดี ไม่มีปัญหาหรือเร่ืองใหเ้ครียด โดยเฉพาะ
ปัญหาเร่ืองเงิน 
 - พนกังาน 20 คน กล่าวถึง ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู ่ท่ีมีสภาพน่าอยู ่ไม่อึดอดั ไม่อยูใ่นสภาวะกดดนั 
อากาศดี ไม่มีภยัพิบติัทางธรรมชาติ (เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่มีไร่นาเป็นของตนเอง จึงค่อนขา้งกงัวลกบัสภาพภูมิอากาศ
ในช่วงท านา)  

- พนกังาน 10 คน กล่าวถึง ปัจจยัจากผูค้นท่ีอยูร่อบขา้ง ไม่วา่จะเป็นท่ีชุมชนหรือท่ีท างาน โดยพดูถึงคนรอบขา้งท่ี
เป็นมิตร ไม่คิดร้ายต่อกนั ไม่นินทาหรือใส่ร้ายใหก้นั ไม่มีการแข่งขนักนั มีน ้ าใจต่อกนั 

รอบวงจรที ่4 ส่วนผ่อนคลาย (Happy Relax) 

ประสบการณ์ในช่วงเวลาทีรู้่สึกว่าตนเองมคีวามสุขในการด าเนินชีวติ ไม่มเีร่ืองให้คดิมาก เร่ืองเครียด 

- พนกังาน 30 คน กล่าวถึง ช่วงเวลาท่ีไม่มีสถานการณ์หรือปัญหาต่างใหคิ้ดมาก โดยเฉพาะปัญหาเร่ืองเงินและ
เศรษฐกิจภายในครอบครัว รวมถึงปัญหาภายในครอบครัว เช่น เร่ืองสามี เร่ืองชู ้เร่ืองลูก และพนกังานแทบทั้งหมดไม่ได้
กล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดจากความเครียดในการท างานเลย  
 - พนกังาน 26 คน กล่าวถึง ช่วงเวลาท่ีมีเงินใชภ้ายในครอบครัว ช่วงเวลาท่ีซ้ือรถ ซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามาอ านวย
ความสะดวก รวมถึงช่วงเวลาท่ีถูกหวย ไดเ้งินกอ้นจากการช่วยเหลือของรัฐบาล ไดเ้งินจากการกูย้มืต่างๆ ไดเ้งินมรดก ท า
ใหมี้เงินหมนุเวยีนเพียงพอภายในครัวเรือน 

- พนกังาน 8 คน กล่าวถึง ช่วงเวลาท่ีลูกยงัอายนุอ้ย ไม่มีปัญหากบัสามีหรือภรรยา ช่วงเวลาท่ีมีสุขภาพแขง็แรง ไม่
มีคนในครอบครัวป่วย ไม่ตอ้งเสียค่ารักษาพยาบาล 
เทคนิคหรือวธีิการทีช่่วยขจดัความเครียดได้ดทีีสุ่ด 

- พนกังาน 30 คน กล่าวถึง การหากิจกรรมท่ีชอบท า เพ่ือใหลื้มเร่ืองท่ีเครียด ไม่ใหห้มกมุ่นอยูก่บัปัญหา แต่มี
พนกังานส่วนหน่ึงพดูถึงกิจกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น ด่ืมสุรา เล่นการพนนั เพ่ือคลายเครียด 
 - พนกังาน 15 คน กล่าวถึง การขอค าปรึกษา ก าลงัใจ และความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น การไดพ้ดูคุย ระบายปัญหาให้
ผูท่ี้ไวว้างใจฟัง 

- พนกังาน 9 คน กล่าวถึง การลางานเพื่อพกัผอ่น หาทางแกไ้ขปัญหา เพ่ือจะไดไ้ม่มีความเครียดเพ่ิมข้ึนจากความ
เหน่ือยในการท างาน 
ความชอบในคนรอบตวัหรือคนเคยรู้จกั ทีใ่ช้ชีวติแบบไม่เครียด มองโลกในแง่ด ี

- พนกังาน 29 คน กล่าวถึง ผูท่ี้มีอารมณ์ดี เป็นคนยิม้ง่าย ยิม้แยม้แจ่มใสและหวัเราะอยูเ่สมอ เป็นคนตลก น่าเขา้
หา อยูด่ว้ยแลว้รู้สึกสบายใจ ไม่เคร่งเครียด มองโลกในแง่ดี สามารถจดัการปัญหาต่างๆไดง่้าย และเป็นผูใ้หค้  าปรึกษา ให้
ก าลงัใจท่ีดี  
 - พนกังาน 5 คน กล่าวถึง ผูท่ี้มีจิตวญิญาณท่ีเขม้แขง็ มีธรรมะ ไม่โลภมาก ปล่อยวาง เป็นคนใจเยน็ มีสติในการ
แกไ้ขปัญหา มีความอดทน ไม่ยดึติดกบัเร่ืองทางโลก และมีน ้ าใจกบัผูอ่ื้นเสมอ 

 - พนกังาน 3 คน กล่าวถึง ผูท่ี้มีฐานะดี ไม่ตอ้งประสบปัญหาทางการเงิน สามารถใชชี้วติอยา่งสะดวกสบาย 
กจิกรรมทีช่่วยผ่อนคลายความเครียด 

- พนกังาน 32 คน กล่าวถึง การดูทีว ีดูละคร ดูหนงั ฟังเพลง เพ่ือเปล่ียนอารมณ์ใหส้นุกสนานข้ึน รวมถึงการไปดู
คอนเสริต เวทีตลก เวทีหมอล า เพลงลูกทุ่งต่างๆ จะท าใหลื้มเร่ืองเครียดไปไดบ้า้ง  



 - พนกังาน 15 คน กล่าวถึง การใชเ้วลาอยูก่บัตวัเอง ท ากิจกรรมท่ีชอบ เช่น ไปเดินในท่ีสงบ ธรรมชาติ อากาศเยน็
สบาย เพ่ือผอ่นคลายความคิด การไดน้อนหลบัพกัผอ่นสบายๆ การไปนวดตวั การไปรับประทานอาหารอร่อยๆ การทาน
ของหวาน 

 - พนกังาน 11 คน กล่าวถึง การไดอ้อกไปพบปะเพ่ือน ไดพ้ดูคุย ท ากิจกรรมร่วมกนั ไดฟั้งเร่ืองตลก ไดร้ะบาย
ปัญหาส่วนตวั ไดไ้ปเท่ียวในท่ีต่างๆ รวมถึง การไดพ้ดูคุยกบัคนท่ีเขา้ใจ ไม่วา่จะเป็นคนรัก ครอบครัว พอ่แม่ เพ่ือเสริมสร้าง
ก าลงัใจและช่วยกนัหาทางแกไ้ขปัญหา 

- พนกังาน 5 คน กล่าวถึง การด่ืมสุรากบัเพ่ือนฝงู เพ่ือยอ้มใจ คลายเครียด เพ่ือลืมปัญหา 
ประสบการณ์ทีท่ าให้รู้สึกสนุกสนาน 

- พนกังาน 33 คน กล่าวถึง การไดท้ ากิจกรรมร่วมกนักบัเพ่ือนฝงู คนรัก ครอบครัว หรือเพ่ือนสนิท เช่น การจดั
งานบุญต่างๆ การจดังานฉลอง การไปดูคอนเสริตหมอล า และมีพนกังานส่วนหน่ึงกล่าวถึงการด่ืมสุราฉลองกบัเพ่ือนฝงู 
 - พนกังาน 7 คน กล่าวถึง การไดไ้ปเท่ียวในท่ีต่างๆ โดยเฉพาะไปเท่ียวต่างจงัหวดั 

รอบวงจรที ่5 ส่วนทางสงบ (Happy Soul) 

ประสบการณ์ของตนเองหรือคนรู้จกั เกีย่วกบัแรงศรัทธาทางฝ่ายจติวญิญาณทีท่ าให้ชีวติเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ี

 - พนกังาน 20 คน กล่าวถึง ผูสู้งอายท่ีุไปวดัอยูเ่สมอ ชอบฟังเทศน์ ท าบุญ ตกับาตร และสวดมนต ์วา่มีชีวติท่ีสงบ
สุข ใจเยน็ มีชีวติท่ีไม่วุน่วาย ไม่ยึดติดกบัชีวติ ไม่โลภ เป็นคนท่ีปล่อยวาง 
 - พนกังาน 13 คน กล่าวถึง ผูท่ี้กลบัใจเป็นคนดี โดยเคยมีชีวติท่ีเหลวแหลกมาก่อน แต่เม่ือส านึกผิดและตอ้งการ
เปล่ียนแปลงตวัเอง ก็ไดใ้ชศ้าสนาเขา้ช่วย เป็นผูท่ี้กลบัมีชีวติท่ีดีข้ึนมาได ้

- พนกังาน 3 คน กล่าวถึง คนวยัท างาน ท่ีไดเ้ขา้ถึงแก่นแทข้องศาสนา ท่ีใชชี้วติอยา่งพอเพียง ไม่ทะเยอทะยาน ไม่
เห็นแก่เงิน ความกา้วหนา้ อาชีพการเงิน หรือทรัพยสิ์นส่ิงของรอบตวั 
หลกัธรรมหรือหลกัค าสอนทางศาสนา ทีใ่ช้เป็นตวัขับเคลือ่นชีวติ 

 - พนกังาน 29 คน กล่าวถึง การท าดีไดดี้ การท าชัว่ไดช้ัว่ เพ่ือเตือนสติตนเองวา่ตอ้งท าดีอยูเ่สมอ ส่วนคนท่ีท าไม่ดี 
สุดทา้ยก็ตอ้งไดรั้บผลจากการกระท าของตน 

- พนกังาน 23 คน กล่าวถึง ศีล 5 โดยพยายามรักษาศีลใหไ้ดค้รบทุกขอ้ 
 - พนกังาน 11 คน กล่าวถึง เวรกรรมมีจริง เพ่ือใหก้ าลงัใจตวัเองเม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีไม่ยติุธรรม เพื่อจะ
ไม่ตอ้งร้อนใจ และคิดวา่ผูท่ี้ท าไม่ดีจะตอ้งไดรั้บการท าโทษจากส่ิงท่ีท าไป 
ความคดิเห็นต่อการด าเนินชีวติอยู่ในหลกัศาสนา 

- พนกังาน 23 คน กล่าวถึง ความสงบ ท าใหชี้วติไม่สบัสน ไม่วุน่วาย ไม่ร้อนรน ท าใหเ้ป็นคนปล่อยวางมากข้ึน 
ชีวติมีความสนัติ ไม่มีปัญหากบัผูอ่ื้น ใหอ้ภยัผูอ่ื้นเสมอ 
 - พนกังาน 21 คน กล่าวถึง ความสบายใจ โดยมีความเช่ือวา่ผลบุญท่ีท าไปจะตอ้งช่วยใหชี้วติของตนเองดีข้ึน 
ปัญหาและภาระต่างๆในจิตใจจะผอ่นลง จะมีอารมณ์เยน็ลง มีสมาธิและมีสติในการลงมือท าส่ิงต่างๆ มีความอดทนเพ่ิมมาก
ข้ึน 
 - พนกังาน 2 คน กล่าวถึง การใชชี้วติท่ีมีเป้าหมายทั้งทางโลกและทางจิตวญิญาณ ท าใหก้ารวางแผนชีวติชดัเจน
มากข้ึน  

ประสบการณ์ทีม่โีอกาสใช้หลกัธรรม คุณธรรม หรือจริยธรรม ในการแก้ไขปัญหาทีผ่่านมาในชีวติ 



- พนกังาน 24 คน กล่าวถึง การท าบุญ ตกับาตร ถวายสงัฆทาน นัง่สมาธิ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาเพ่ือ
ช่วยแกไ้ขปัญหาในชีวติ เพ่ือสะเดาะเคราะห์ โดยมีประสบการณ์ท่ีใชค้วามเช่ือทางศาสนามาแกไ้ขปัญหาในชีวติได ้  
 - พนกังาน 11 คน กล่าวถึง การใหอ้ภยัและไม่จองเวรผูอ่ื้น เม่ือผูท่ี้เคยท าผิดต่อตนเองเขา้มาขอโทษหรือขอโอกาส
แกไ้ข ก็ไดย้กโทษให ้ 
 - พนกังาน 5 คน กล่าวถึง การใชห้ลกัธรรมเปล่ียนชีวติใหดี้ข้ึน จากท่ีเคยท าตวัไม่ดี ไม่ท างาน ติดสุรา เม่ือเติบโต
มากข้ึนก็เร่ิมเปล่ียนแปลงชีวติตนเอง โดยใชห้ลกัธรรมมาเป็นคติในการใชชี้วติ 

ส่วนดขีองความเช่ือส่วนตวัในส่ิงที่นับถือ ทีอ่ยากจะแนะน าให้ผู้อืน่ลองน าไปประยุกต์ใช้ 
- พนกังาน 30 คน กล่าวถึง การท าบุญ ตกับาตร บริจาค และสวดมนต ์จะช่วยใหชี้วติดีข้ึน เป็นการเสริมบุญกศุล 

ช่วยใหจิ้ตใจสงบ ชีวติราบร่ืน ไม่มีปัญหา ช่วยแบ่งเบาเวรกรรมท่ีเคยท ามา 
- พนกังาน 15 คน กล่าวถึง การน าเสนอใหล้องศึกษาเก่ียวกบัหลกัธรรมผา่นการไปฟังเทศน์ หรือการอ่านหนงัสือ

เก่ียวกบัธรรมมะ เพ่ือน าขอ้คิดท่ีไดไ้ปใชใ้นการด าเนินชีวติ และสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นในการแบ่งปันหลกัธรรมต่างๆดว้ย 

- พนกังาน 4 คน กล่าวถึง การเขา้ถึงแก่นของศาสนา โดยการเดินทางสายกลาง จะช่วยใหชี้วติมีเป้าหมายและปรับ
สมดุลชีวติไดดี้มากข้ึน 

รอบวงจรที ่6 ส่วนน า้ใจงาม (Happy Heart) 

ประสบการณ์ของตนเองหรือคนรู้จกั เกีย่วกบัความมนี า้ใจ การให้ความช่วยเหลอืโดยไม่มุ่งหวงัส่ิงตอบแทน 

- พนกังาน 18 คน กล่าวถึง ผูท่ี้มีจิตใจดี มีความเมตตา มีความสงสารและเห็นใจผูท่ี้ตกอยูใ่นความล าบาก โดยจะมี
ลกัษณะชอบช่วยเหลือคนอ่ืนเท่าท่ีก าลงัตนจะท าได ้เป็นคนเขา้อกเขา้ใจผูอ่ื้น การช่วยเหลือส่วนใหญ่ท่ีพนกังานอา้งถึง คือ 
การใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการเงิน 

- พนกังาน 12 คน กล่าวถึง ผูท่ี้ชอบเขา้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผูอ่ื้น เช่น การท าโรงทาน การบริจาคส่ิงของ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ การช่วยเหลือสุนขัจรจดั เป็นตน้ 

- พนกังาน 11 คน กล่าวถึง ผูท่ี้ชอบท าบุญกบัผูย้ากไร้ ผา่นการใหท้าน การบริจาคเส้ือผา้ การใหอ้าหารผูย้ากไร้ ผู ้
เร่ียไร รวมถึงขอทานและผูท่ี้ไม่มีท่ีอยูอ่าศยั 
ประสบการณ์การให้ในชีวติ ทีรู้่สึกว่ามคีวามหมายส าหรับตนเองมากทีสุ่ด 

- พนกังาน 28 คน กล่าวถึง การบริจาคเงินใหข้อทานหรือผูเ้ร่ียไร เน่ืองจากรู้สึกวา่แมชี้วติตนเองจะล าบากแลว้ ก็
ยงัมีผูท่ี้ล  าบากมากกวา่เรา การไดช่้วยเหลือผูท่ี้ดอ้ยโอกาสกวา่ท าใหรู้้สึกสบายใจ 

- พนกังาน 21 คน กล่าวถึง การใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินกบัผูท่ี้ขดัสน ตกอยูใ่นปัญหาใหญ่ รู้สึกวา่ได้
ช่วยเหลือผูท่ี้ก าลงัตกอยูใ่นปัญหา ท าใหเ้ม่ือเรามีปัญหา ก็จะมีผูท่ี้ช่วยเหลือเราเช่นกนั 

- พนกังาน 6 คน กล่าวถึง การใหค้วามช่วยเหลือญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือน และเพ่ือนร่วมงาน ในดา้นท่ีไม่เก่ียวกบัการเงิน 
เช่น การใหส่ิ้งของ การอาสาช่วยเหลืองาน เป็นตน้ 
แผนการ หรือความตั้งใจส่วนตวัทีต้่องการท าอะไรให้แก่ผู้อืน่ 

- พนกังาน 22 คน กล่าวถึง การช่วยเหลือผูท่ี้ทุกขร้์อนกวา่ตน แต่ส่วนใหญ่จะตั้งใจช่วยเหลือดา้นก าลงั ดา้นเวลา 
มากกวา่ดา้นทุนทรัพย ์ 

- พนกังาน 19 คน กล่าวถึง การช่วยบริจาคเงินใหข้อทาน ผูย้ากไร้ ดว้ยจ านวนเงินเลก็นอ้ยตามก าลงัทรัพย ์



- พนกังาน 7 คน กล่าวถึง การใหค้วามช่วยเหลือญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือน และเพ่ือนร่วมงาน โดยมีแรงจูงใจมาจากส่ิง
ตอบแทน เพ่ือตอบแทนบุญคุณ เพราะความสงสาร ตลอดจนเพราะถูกรบเร้าจนใจอ่อน มากกวา่การเตม็ใจช่วยเหลือดว้ย
ความสมคัรใจส่วนตวั 
ความคดิเห็นค าพูดทีว่่า “เป็นสุขทีเ่ป็นผู้ให้ มากกว่าเป็นผู้รับ” 

- พนกังาน 17 คน รู้สึกเห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าว แต่การใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นจะเป็นสุขก็ต่อเม่ือไม่เดือดร้อน
ตนเอง 

- พนกังาน 15 คน รู้สึกวา่การเป็นผูใ้หมี้ความสุข แต่การไดรั้บนั้นมกัจะท าใหรู้้สึกดีมากกวา่ เน่ืองจากสภาพการ
ด ารงชีวติของตนเองไม่เอ้ืออ านวยต่อการใหผู้อ่ื้นเท่าท่ีควร เม่ือไดรั้บความช่วยเหลือจึงรู้สึกเป็นสุขมากกวา่ 

- พนกังาน 7 คน รู้สึกไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความเท่าท่ีควร เน่ืองจากรู้สึกวา่ตนเองไม่พร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น เน่ือง
ชีวติและครอบครัวตนเองก็ด าเนินชีวติอยา่งยากล าบากอยูแ่ลว้ เป็นผูร้อคอยความช่วยเหลือมาโดยตลอด หากตอ้งช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น ตนเองก็อาจจะไม่สามารถอยูร่อดได ้
แนวทางและข้อเสนอแนะในการช่วยให้สังคมปัจจุบันเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ 

- พนกังาน 32 คน กล่าวถึง สภาพสงัคมในปัจจุบนัท่ีผูค้นมีความเห็นแก่ตวัเพ่ิมมากข้ึน ผูค้นหวงัแตป่ระโยชน์ส่วน
ตน ชอบเอาเปรียบผูอ่ื้น เห็นแก่ทรัพยสิ์นเงินทอง ดงันั้น หากผูค้นเร่ิมตระหนกัถึงผูอ่ื้นมากกวา่ตนเอง สงัคมน่าจะ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

- พนกังาน 27 คน กล่าวถึง การอาสาช่วยเหลือผูอ่ื้น เท่าท่ีก าลงัตนเองจะเอ้ืออ านวย โดยควรเร่ิมตน้จากการ
ช่วยเหลือพ่ีนอ้ง ญาติ เพ่ือน เพ่ือนบา้น หรือคนท่ีอยูใ่กลต้วัก่อน 

- พนกังาน 10 คน กล่าวถึง การฝากความหวงัไวท่ี้รัฐบาลวา่จะสามารถช่วยใหเ้กิดความเป็นธรรมในสงัคม การ
กระจายรายไดใ้หเ้ท่าเทียม ท าใหผู้ค้นมีอยูมี่กินจนไม่ตอ้งไปเดือดร้อนผูอ่ื้น  

รอบวงจรที ่7 ส่วนสังคมดี (Happy Society) 

ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกจิกรรมช่วยเหลอืสังคม ท างานเป็นอาสาสมคัร หรือบ าเพญ็ประโยชน์ 

- พนกังาน 30 คน กล่าวถึง การช่วยท างานวดั งานบุญ งานทอดกฐิน งานประเพณีต่างๆ โดยอาสาสมคัรช่วยเหลือ
เร่ืองการจดังาน การท าอาหาร ท าความสะอาด โดยเม่ือไดช่้วยงานก็รู้สึกอบอุ่นใจ ไดรั้บบุญกศุล มีความสนุกสนานท่ีได้
ท างานร่วมกบัเพ่ือนบา้นและคนในชุมชน 

- พนกังาน 17 คน กล่าวถึง การใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้ดอ้ยโอกาสกวา่ตน เช่น ขอทาน ผูย้ากไร้ ผูเ้ร่ียไร เด็กพิการ 
แต่การช่วยเหลือส่วนใหญ่มกัเป็นการบริจาคเงินเลก็ๆนอ้ยๆ แต่ไม่ไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือ หรือเขา้ร่วมโครงการโดยตรง 

- พนกังาน 4 คน กล่าวถึง การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมคัรชุมชน (อสม.) และกลุ่มสตรีประจ าชุมชน ท่ีตอ้ง
สละเวลาส่วนตวัท างานช่วยเหลือชุมชน ดา้นอนามยั ขอ้มูลส ามะโนครัว การเผยแพร่ความรู้ โดยไม่ไดรั้บผลตอบแทนใด
เลย 
บุคคลทีช่ื่นชอบ ทีม่ลีกัษณะเป็นผู้อุทศิตนเพือ่สังคม 

- พนกังาน 26 คน กล่าวถึง ในหลวง ท่ีรู้สึกวา่ท่านเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการอุทิศตวัเพ่ือประเทศชาติ มีความรักและ
ห่วงใยสงัคมไทยอยา่งแทจ้ริง มีความทุ่มเทท่ีจะช่วยเหลือผูค้นอยา่งเตม็ท่ี 

- พนกังาน 10 คน กล่าวถึง คนรู้จกัหรือคนใกลต้วั ท่ีเป็นผูน้ าชุมชน หรือผูน้ าโครงการช่วยเหลือสงัคมต่างๆ รู้สึก
ช่ืนชมในความเห็นแก่ส่วนรวม อยากช่วยพฒันาสงัคม ความทุ่มเทในการท างานโดยไม่ไดห้วงัผลตอบแทนส่วนตน ความ
ขยนัและความกระตือรือร้นในการท างาน 



แผนการหรือความตั้งใจทีอ่ยากจะท าอะไรเพือ่สังคม หรือเพือ่ชุมชนทีก่ าลงัอาศัยอยู่ 

- พนกังาน 28 คน กล่าวถึง ความตอ้งการช่วยเหลือผูท่ี้ประสบภยัธรรมชาติต่างๆ ท่ีมีสภาพความเป็นอยูท่ี่น่า
สงสาร รวมถึงผูด้อ้ยโอกาสและผูพิ้การ แต่การช่วยเหลือของพนกังานนั้นตอ้งถูกจ ากดัดว้ยปัจจยัทางทรัพยสิ์นและเวลาของ
ตน ท าใหไ้ม่ค่อยมีโอกาสท าในส่ิงท่ีตั้งใจ 

- พนกังาน 12 คน กล่าวถึง การดูแลสงัคมหรือชุมชนท่ีอาศยัอยู ่ดูแลความสะอาด ความปลอดภยั และการเขา้ร่วม
กิจกรรมของชุมชน การอาสาช่วยเหลืองานต่างๆของชุมชน  

- พนกังาน 5 คน กล่าวถึง ความตั้งใจเก่ียวกบัการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมคัรชุมชน (อสม.) และกลุ่มสตรี
ประจ าชุมชน ท่ีรู้สึกวา่เป็นงานท่ีท าใหต้นรู้สึกดี มีความสุข และสนุกสนานท่ีไดไ้ปเขา้ร่วม 
ความตั้งใจทีอ่ยากจะช่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

- พนกังาน 26 คน กล่าวถึง การปลูกตน้ไม ้การท าสวน การรักษาใหธ้รรมชาติคงสภาพเดิม เพ่ิมบรรยากาศท่ี
ร่มเยน็ใหม้ากข้ึน รณรงคเ์ร่ืองการปลูกป่า ปลูกตน้ไม ้

- พนกังาน 10 คน กล่าวถึง การประหยดัน ้ ามนั มีเพ่ือนร่วมทางไปดว้ยกนั ใชบ้ริการรถประจ าทางแทนการใชร้ถ
ส่วนตวั 

- พนกังาน 8 คน กล่าวถึง การลดปัญหาโลกร้อน จากการลดขยะ ลดการใชถุ้งพลาสติก ประหยดัน ้ า ประหยดัไฟ  
กจิกรรมภายในชุมชนทีรู้่สึกชอบ รู้สึกว่าเป็นกจิกรรมทีด่ ีสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมชุมชนให้ดขีึน้ 

- พนกังาน 31 คน กล่าวถึง กิจกรรมของอาสาสมคัรชุมชน (อสม.) ท่ีมีหลายรูปแบบ ช่วยใหบ้ริการตา่งๆในชุมชน 
มีโครงการดีๆท่ีเขา้ถึงสมาชิกในชุมชนโดยตรง ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากการใหบ้ริการโดยตรง 

- พนกังาน 20 คน กล่าวถึง กิจกรรมของภาครัฐบาลท่ีเขา้มาช่วยเหลือทางดา้นการเงิน กองทุนต่างๆ รวมถึงการ
แจกส่ิงของต่างๆ เป็นตน้  

- พนกังาน 7 คน กล่าวถึง โครงการของหน่วยงานอ่ืน หรือของเอกชน ท่ีเขา้มาช่วยเหลือชุมชนตามโอกาส เช่น 
หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี บริการตรวจสุขภาพฟรีของโรงพยาบาลเอกชน เป็นตน้ 

รอบวงจรที ่8 ส่วนหาความรู้ (Happy Brain) 

ประสบการณ์ทีรู้่สึกสนุกหรือเพลดิเพลนิทีสุ่ด ทีไ่ด้จากบรรยากาศในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ 

- พนกังาน 22 คน กล่าวถึง ความชอบบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็นกนัเอง ชอบการพดูคุยกนัอยา่งง่ายๆ  
- พนกังาน 8 คน กล่าวถึง การมีส่ิงเรียนรู้ใหม่ๆ ไม่ท าใหจ้ าเจ มีความสนุกและกระตือรือร้นท่ีจะลงมือท า และกลา้

ท่ีจะแสดงความคิดเห็น 
- พนกังาน 4 คน กล่าวถึง การเรียนรู้ส่ิงใหม่ กบักลุ่มขนาดยอ่ม ท าใหมี้ความเขา้ใจในส่ิงใหม่ๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว

เน่ืองจาก มีการส่ือสารภาษาง่ายๆกนั โดยเฉพาะการใชภ้าษาถ่ินในการส่ือสาร 
วธีิในการสอนงาน การฝึกทกัษะใหม่ภายในองค์กรทีช่อบ 

- พนกังาน 25 คน กล่าวถึง มีการท าใหดู้เป็นตวัอยา่งง่ายๆก่อน แลว้จึงค่อยใหป้ฏิบติัตาม ใหโ้อกาสไดท้ดลองท า
บ่อยๆ 

- พนกังาน 5 คน กล่าวถึง ชอบกบัขั้นตอนท่ีง่ายๆ ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น มีเทคนิคง่ายต่อการท างาน   
- พนกังาน 4 คน กล่าวถึง มีผูเ้ช่ียวชาญคอยแนะน าการท างานใหอ้ยา่งเป็นกนัเอง ไม่คอยกดดนั และคอยช่ืนชม

เม่ือท างานประสบความส าเร็จ 
แผนการหรือความตั้งใจ ถึงส่ิงทีอ่ยากเรียนรู้เพิม่เตมิในชีวติประจ าวนั 



- พนกังาน 17 คน กล่าวถึง มีการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เช่นค าศพัทพ้ื์นฐาน เพ่ือส่งเสริมใหพ้นกังานมีพ้ืนฐานในการ
ส่ือสารและใหบ้ริการ และความรู้เร่ืองความแตกต่างของวฒันธรรม 

 - พนกังาน 10 คน กล่าวถึง แหล่งความรู้ แหล่งข่าวสารต่างๆ ไว ้เพื่อพนกังาน จะไดใ้ชเ้วลาตอ้งการศึกษาเรียนรู้ 
อาจจะเป็นหนงัสือนิตยสาร หนงัสือพิมพ ์บอร์ดประกาศข่าวสาร 

- พนกังาน 7 คน กล่าวถึง การส่งเสริมใหพ้นกังานมีหนา้ท่ีใหม่ๆเขา้มาเพ่ือใหมี้การฝึกฝนอยา่งต่อเน่ือง และ
เพ่ือใหมี้การกระตือรือร้นต่อหนา้ท่ี เช่น ท าอาหาร ซกัรีด ขนส่ง  

เทคนิคในการพฒันาความรู้ความสามารถหรือทกัษะของตนเอง 
- พนกังาน 20 คน กล่าวถึง การฝึกฝนหรือท าส่ิงๆนั้นบ่อยๆ และดูส่ือแหล่งข่าวสาร มีส่วนอยา่งมากของการ

พฒันาความรู้ และทกัษะ 
- พนกังาน 8 คน กล่าวถึง พดูคุยกบัผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญจะไดค้  าแนะน าดีๆและเป็นประโยชน์ในการพฒันา มีเทคนิค

ง่ายๆจากผูแ้นะน า 
- พนกังาน 6 คน กล่าวถึง ลงมือท าส่ิงใหม่ๆเป็นการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะ 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัส่ิงทีต้่องการเรียนรู้เพิม่เตมิจากการท างานภายในองค์กร 

- พนกังาน 21 คน กล่าวถึง จดักิจโครงการสอนภาษาองักฤษข้ึนภายในองคก์ร เพ่ือใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในส่ิงท่ี
สามารถน าไปพฒันาศกัยภาพ 

- พนกังาน 10 คน กล่าวถึง จดัท าส่ือเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ขอ้มูลต่างๆ 

- พนกังาน 3 คน กล่าวถึง มีการสบัเปล่ียนหมุนเวยีนหนา้ท่ีอ่ืน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบวดัผลระดบัสุขภาพจติ และแบบวดัผลระดบัความผูกพนัต่อองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) แบบทดสอบ THI-15 เพือ่วดัผลระดบัสุขภาพจติของพนกังานภายในองค์กร 

แบบทดสอบ THI-15 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องท่ีตรงกบัความรู้สึกของท่านมากท่ีสุดในแต่ละหวัขอ้ 

   “ท่านมคีวามรู้สึกอย่างไรกบัข้อความต่อไปนี”้ 

 

ทศันคติทีม่ต่ีอการด าเนินชีวติ 
ระดับความรู้สึก 

มากทีสุ่ด มาก เลก็น้อย ไม่เลย 
1. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวติ     

2. ท่านรู้สึกสบายใจ     

3. ท่านรู้สึกเบ่ือหน่ายทอ้แทก้บัการด าเนินชีวติประจ าวนั     

4. ท่านรู้สึกผิดหวงัในตวัเอง      

5. ท่านรู้สึกวา่ชีวติของท่านมีแตค่วามทุกข ์     

6. ท่านสามารถท าใจยอมรับไดส้ าหรับปัญหาท่ียากจะแกไ้ข 

(เม่ือมีปัญหา) 
    

7. ท่านมัน่ใจวา่สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ม่ือมีเหตุการณ์คบั
ขนัหรือร้ายแรงเกิดข้ึน  

    

8. ท่านมัน่ใจท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวติ     

9. ท่านรู้สึกเห็นใจเม่ือผูอ่ื้นมีทุกข ์     

10. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีมีปัญหา     

11. ท่านใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูอ่ื้นเม่ือมีโอกาส      

12. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง     

13. ท่านรู้สึกมัน่คง ปลอดภยัเม่ืออยูใ่นครอบครัว     

14. หากท่านป่วยหนกั ท่านเช่ือวา่ครอบครัวจะดูแลท่านเป็น
อยา่งดี 

    

15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผกูพนัต่อกนั     

 

 

 

 

 



2) แบบส ารวจ Gallup Q12 เพือ่วดัผลระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อองค์กร 

แบบส ารวจ Gallup Q12 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องท่ีตรงกบัความเห็นดว้ยของท่านมากท่ีสุดในแต่ละหวัขอ้ 

   “ท่านมคีวามคดิเห็นอย่างไรกบัข้อความต่อไปนี”้ 

 

ทศันคติทีม่ต่ีอการท างาน 
ระดับความเห็นด้วย 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

1. ท่านทราบถึงความคาดหวงัขององคก์รท่ีมีต่อท่าน 
     

2. ท่านมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีครบถว้น เพ่ือช่วยให้
การท างานของท่านดีข้ึน 

     

3. ท่านไดมี้โอกาสท างานท่ีท่านถนดัมากท่ีสุดทุกวนั      

4. ในช่วงหน่ึงสปัดาห์ท่ีผา่นมา ท่านไดรั้บค าชมวา่ท่าน
ท างานไดดี้ 

     

5. ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน ใหค้วามใส่ใจท่านในฐานะ
บุคลากรขององคก์ร 

     

6. มีคนในองคก์รช่วยส่งเสริมใหท่้านมีความกา้วหนา้
และพฒันาการในการท างาน 

     

7. ในท่ีท างาน มีผูฟั้งความคิดเห็นของท่าน      

8. เป้าหมายขององคก์รท าใหท่้านรู้สึกวา่งานของท่าน
ส าคญั 

     

9. เพ่ือนร่วมงานของท่านไดมี้ส่วนร่วมใหก้ารท างานมี
คุณภาพมากข้ึน 

     

10. ท่านมีเพ่ือนสนิทในท่ีท างาน      

11. ในเวลา 6 เดือนท่ีผา่นมา เคยมีคนบอกท่านวา่ท่านมี
ความกา้วหนา้ในการท างาน 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ข้อมูลสถติกิารลาออกและการขาดงานของพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถติกิารหมุนเวยีนและการขาดงานของพนักงาน 

ทวทีรัพย์รีสอร์ท จงัหวดันครราชสีมา และทวทีรัพย์แมนช่ัน จงัหวดัอุดรธานี 

*   ค  านวณจากจ านวนพนกังานทั้งหมด x จ านวนวนัท างาน 30 วนั x จ านวนชัว่โมงท างานต่อวนั 8 ชัว่โมง  

** ค านวณจากจ านวนวนัท่ีพนกังานขาดงาน x จ านวนชัว่โมงท างานต่อวนั 8 ชัว่โมง

ปี เดอืน จ านวนพนักงานออก 
(คน) 

จ านวนพนักงานเข้า 
(คน) 

จ านวนพนักงานทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนช่ัวโมงงานทั้งหมดของ
พนักงาน (ช่ัวโมง)* 

จ านวนช่ัวโมงทีข่าดงานของ
พนักงาน (ช่ัวโมง)** 

2553 กรกฎาคม 3 - 29 6,960 960 

2553 สิงหาคม 2 4 29 6,960 912 

2553 กนัยายน 2 2 29 6,960 1120 

2553 ตุลาคม 5 6 29 6,960 840 

2553 พฤศจิกายน 2 5 34 8,160 528 

2553 ธนัวาคม 1 3 34 8,160 456 

2554 มกราคม 2 1 34 8,160 640 

2554 กมุภาพนัธ์ 1 2 34 8,160 480 

2554 มีนาคม - - 34 8,160 320 

2554 เมษายน 1 - 34 8,160 400 

2554 พฤษภาคม 1 2 34 8,160 504 

2554 มิถุนายน - - 34 8,160 352 



 

 

 


