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บทคัดย่อ
การศึกษา ภาวะผู้นาแบบพัฒนาและความสุขในการทางานของพนักงานในองค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง
วัตถุประสงค์ 1).เพื่อศึกษาภาวะผู้นาแบบพัฒนาและความสุขในการทางานของพนักงานในองค์กรเอกชนแห่ง
หนึ่ง และ 2).เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นากับความสุขจาแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลโดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการศึกษาเชิงสารวจ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง รวมจานวนกลุ่มตัวอย่าง 415 ตัวอย่าง วิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20–30 ปี วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีระดับตาแหน่งงานระดับพนักงาน – พนักงาน อาวุโส ส่วนใหญ่ประสบการณ์ทางาน
จานวน 1–5 ปี มีรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน 10,000–20,000 บาทตามลาดับ พนักงานมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นา
แบบพัฒนาขององค์การสร้างสุขในระดับมาก โดยสูงสุดด้านการมอบหมายงานที่ท้าทายให้แก่พนักงาน ด้านผู้นา
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ด้านผู้นาสร้างแรงบันดาลใจและด้านส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มตามลาดับ
และความสุขในการทางานขององค์การสร้างสุขในระดับมากคือ ด้านตนเอง ด้านครอบครัวและด้านองค์กร
ตามลาดับ
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ทางาน
รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนมีผลต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนาขององค์การสร้างสุขที่แตกต่างกันและปัจจัยลักษณะส่วน
บุคคล มีผลต่อความสุขในการทางานขององค์การสร้างสุขที่แตกต่างกันและภาวะผู้นาแบบพัฒนาขององค์การ
สร้างสุข ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสุขในการทางานของ องค์การสร้างสุข โดยภาวะผู้นาแบบพัฒนาของ
องค์การสร้างสุข ด้านผู้นาสร้างแรงบันดาลใจได้มีความ สัมพันธ์สูงสุด รองลงมา คือ ด้านผู้นาประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง ด้านการส่งเสริมให้พนักงานความคิดริเริ่ม ด้านการมอบหมายงานที่ท้าทาย ตามลาดับ
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาแบบพัฒนา องค์กรสร้างสุข ความสุขในการทางาน
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DEVELOPED LEADERSHIP AND WORK HAPPINESS OF EMPLOYEES
IN A PRIVATE ORGANIZATION
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Abstract
A Study of Developed Leadership and Work Happiness of Employees in a Private
Organization purpose 1). To study the leadership style of working and the happiness of the employees
in a private organization And 2). To study the comparison of leadership and happiness classified by
personal characteristics. By using quantitative research methods Use survey methods Gather the data
from the questionnaire using a sample of employees of a private company. A total of 415 sample
groups were analyzed using the descriptive statistics..
Data analysis found that most of the employees are female, aged between 20- 30 years,
bachelor degree or equivalent. There are job positions, staff levels - most senior employees have 1- 5
years of work experience with average monthly income. 10,000– 20,000 baht respectively Employees
have a high level of opinion towards the development leadership of the Health Promotion Organization.
With the most challenging assignments for employees The leaders behave themselves as role models.
In the aspect of inspirational leaders and encouraging employees to take initiative respectively. And
the happiness in working of the happiness organization at the high level are oneself, the family and the
organization respectively.
Hypothesis testing found that gender, age, education level, job position, work experience
The average monthly income affects the developmental leadership of different health organizations
and personal factors. Affect the happiness in working of different health organization and the
development leadership of the health organization Positive relationships with the happiness of work at
Happy Organization By the developed leadership of the Happy Organization Inspirational leaders have
The highest relationship was followed by the leaders who behave as role models. To encourage
employees, initiatives Challenging assignments respectively

Keywords : Development leadership, organization of happiness, working at happiness
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บทนา
จากกระแสโลกาภิ วั ต น์ ใ นช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมา จะเห็ น ได้ ว่ า โลกในยุ ค ปั จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็ว ทุก ๆ องค์การต้องเผชิญกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับองค์การ และระดับบุคคล ทั้งในด้าน
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ค่านิยม ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและอื่น ๆ ซึ่งองค์การ
จาเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ในยุคของการเปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันอย่างรุนแรง องค์การหรือ
หน่วยงานที่จะประสบความสาเร็จต้องสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผู้นา
หรือผู้บริหารคือกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การปฏิรูปปรับเปลี่ยน เพราะผู้นาเป็นหัวใจสาคัญขององค์การ เป็นจุด
รวมแห่งพลังของผู้ปฏิบัติงาน มีส่วนสาคัญอย่างมากในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงผู้นาต้องมีทักษะ ความรู้
ความเข้าใจหลักการบริหารและระบบองค์การ สามารถควบคุมและจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่ตั้งไว้ เป็นบุคคลสาคัญที่มีส่วน
ผลักดันองค์การไปสู่ความสาเร็จ ภาวะผู้นาจึงเป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้บริ หารทุกคน เพื่อนาพาองค์การหรือ
หน่วยงานไปสู่ความสาเร็จ เพราะผู้นาจะเป็นผู้ตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ กาหนดนโยบาย วางแผน ชักจูงหรือร่วม
ปฏิบัติภารกิจและรับผิดชอบต่อผลของการบริหารงานที่เกิดขึ้นในองค์การ องค์การจะประสบความสาเร็จต้องเริม่
จากผู้นาที่มีภาวะผู้นา ผู้ บริ หารหรือผู้นาจึงมีหน้าที่สาคัญสองประการ คือ การจัดการเกี่ยวกับภายในและ
ภายนอกองค์ ก าร เพื่ อ น าองค์ ก ารให้ ส ามารถด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเหมาะสมกั บ สภาพการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปการที่องค์กรจะทาให้พนักงานมีความสุขได้นั้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดี ของ
องค์กร ซึ่งในงานวิจัยในเรื่องนี้ มีการศึกษามาจากการสังเกต การลาออกของพนักงาน หรือบุคลลากรในองค์กร
และผลงานของพนักงานหรือบุคลากรในองค์กร ซึ่งพบว่ามีวิธีการที่จ ะทาให้คุณภาพชีวิตของพนักงานหรื อ
บุคลากรองค์กรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น คือ การประเมินผลทางด้านการจิตวิ ทยาให้พนักงานหรือบุคลากรในองค์กร
เพื่อทาให้ทราบถึง พนักงานหรือบุคลากรองค์กร ที่สามารถนาสู่การบูรณาการและการพัฒนาตนเองของพนักงาน
หรือบุคลากร รวมไปถึง ในตัวขององค์กรเองต่อไป ซึ่งทาให้ก่อเกิดความสุขในชีวิตของการทางาน
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญของคาว่า “ความสุข” ความสุขนั้น มีผล
ต่อการพัฒนาบุคคลากรและองค์กรให้เป็นไปทิศทางที่ดี และยังสามารถกาหนดให้เป็นแนวทางหลัก ในการ
พัฒนาประเทศได้ในอนาคต ผู้วิจัยเห็นว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีประเทศไทยของเรามีบทบาทสาคัญเรื่องของ
ความสุข โดยทั่วไปและความสุขในการทางานและยังได้รับความสนใจและสนับสนุนจากทั้งบุคคลและองค์กรต่าง
ๆ มากขึ้นและในระดับโลกได้เห็นถึงความสาคัญ ในเรื่องของความสุขของประชากรนี้เป็นอย่างมาก จากแนวทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าและสภาพของสังคม ในปัจจุบันที่มีการเกิ ด
ความเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วนั้น จึงเป็นแรงสนับสนุนและเป็นแรงในการผลักดัน ทาให้ผู้วิจัยเกิด
ความสนใจจะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ในประเด็นนี้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา ในด้านของทรัพยากรมนุษย์และ
การพัฒนาในภาคส่วนของตัวองค์กร ตลอดจน สังคมที่โดยรอบตัวองค์ กรและสามารถนาผลนี้ไปประยุกต์และ
ปรับปรุงใช้กับหน่วยงานที่ปฎิบัติอยู่ในปัจจุบันได้ด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาแบบพัฒนาและความสุขในการทางานของพนักงานในองค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นากับความสุขจาแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งเป็นผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธี วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อทาความ
เข้าใจด้วยวิธีการแสวงหาความรู้เป็นหลักมุ่งเน้นในข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Evidence)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในองค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง (รวมทุกฝ่ายในองค์กร)
ตามจานวนพนักงานทั้งหมด ในองค์กร 415 ตัวอย่าง ทั้งนี้ กลุ่ มตัวอย่างต้องมีคุณสมบัติ คือ ต้องเป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ นี้ เท่านั้น และสามารถอ่านหนังสือไทยได้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนดใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในภาคสนาม โดยแบบสอบถามนั้น ประกอบด้วย 4 ส่วน แบบสอบถาม มีรายละเอียด
ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ประกอบด้วยเพศ อายุสถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม ในเรื่องภาวะผู้นาแบบพัฒนา (Transformational Leadership) เป็น
แบบสอบถามโดยใช้ Likert’s Scale เป็นมาตรวัด 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ความสุขในการทางาน (Happiness at work) เป็นแบบสอบถามโดยใช้
Likert’s Scale เป็นมาตรวัด 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการที่ศึกษาหา
ข้อมูล จากเอกสาร หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ โดยมีการศึกษามาจากแนวความคิดหลักการทางทฤษฎี ข้อมูล
ต่าง ๆ จากทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนถึง งานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง
2. การศึกษาข้อมูลจากการสารวจ (Survey) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นและระดับ
ความสุขในการทางาน การสารวจในครั้งนี้ ใช้วิ ธีการแจกแบบสอบถาม เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้
เก็บจากข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ประกอบด้วยเพศ อายุสถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะเป็นแบบการตรวจสอบรายการ (Check List) วิเคราะห์
โดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ภาวะผู้นาแบบพัฒนา (Transformational Leadership) เป็นแบบสอบถาม
โดยใช้ Likert’s Scale แล้วนาไปแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด
,2553, หน้า 120)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงระดับความคิดเห็นในภาวะผู้นา อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงระดับความคิดเห็นในภาวะผู้นา อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงระดับความคิดเห็นในภาวะผู้นา อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงระดับความคิดเห็นในภาวะผู้นา อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงระดับความคิดเห็นในภาวะผู้นา อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ความสุขในการทางาน (Happiness at work) เป็นมาตรวัดลักษณะของ
ข้อความที่ใช้มีลักษณะเชิงบวก มีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับแล้วนาไปแปลผลโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2553, หน้า 120) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงระดับความคิดเห็น ความสุขในการทางานอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงระดับความคิดเห็น ความสุขในการทางานอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงระดับความคิดเห็น ความสุขในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงระดับความคิดเห็น ความสุขในการทางานอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงระดับความคิดเห็น ความสุขในการทางานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นาแบบพัฒนาและความสุขในการทางานที่ส่งผลให้เกิด
องค์กรสร้างสุข จาแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล โดยค่าสถิติ (t-test) ค่าความแปรปรวนทางเดียว F-test
(One Way Anova) หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติจะใช้การเปรียบเทียบราย
คู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheff’s Test)
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์โดยสรุปและพรรณนา
โวหาร
ผลการวิจัย
ผลวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่าในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย
ส่วนใหญ่อายุ 20–30 ปี รองลง มา อายุ 31–40 ปี มีวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รองลงมาต่ากว่า
ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยระดับตาแหน่งงาน ระดับพนักงาน–พนักงาน อาวุโส และ ระดับหัวหน้างาน–
ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ทางาน จานวน 1–5 ปี รองลงมา จานวน 6–10 น้อยสุด น้อยกว่า 1 ปี
และรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน 10,000–20,000 บาท รองลงมา 20,001–30,000 บาท น้อยที่สุด 40,000 บาท
ขึ้นไป ตามลาดับ
พนักงานมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนาในระดับมาก ระดับความคิดสูงสุดคือ ด้านการ
มอบหมายงานที่ท้า ทายให้พนักงานและ มีความคิดเห็นในระดับมากที่ สุด จานวน 3 ด้า น ได้แก่ ด้านผู้น า
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในด้านผู้นาสร้างแรงบันดาลใจและด้านส่งเสริมให้พนักงาน มีความคิดริเริ่ม ตามลาดับ
สรุปผลเป็นรายด้านพบว่าด้านผู้นาประพฤติตนเป็นแบบอย่าง มีความคิดเห็น ในระดับมาก โดยสูงสุด คือ ผู้นา/
หัวหน้าเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มองโลกในแง่ดีและยังเป็นแบบ อย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน ด้านผู้นาสร้างแรง
บันดาลใจ มีความคิดเห็น ระดับมาก ระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ผู้นา/หัวหน้าปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน โดยคานึงถึง
ความแตกต่ างระหว่างบุคคล ด้านส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม มีความคิดเห็นระดับมาก ระดับความ
คิดเห็นสูงสุดคือผู้นา/หัวหน้ามีความเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม ด้านการมอบหมาย
งานที่ท้าทายให้แก่พนักงาน มีความคิดเห็นในระดับมากระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ผู้นา/หัวหน้า สามารถ
ถ่ายทอดความคิดสาคัญเกี่ยวกับค่านิยมและความเชื่อถือ
พนักงานมีความคิดเห็นต่อความสุข ในการทางาน ระดับมาก ระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ ด้าน
ตนเอง รองลงมา ด้านครอบครัวและ ใน ด้านองค์กร ตามลาดับ อธิบายได้ว่าด้านตนเองมีความคิดเห็นอยู่ ใน
ระดับมาก ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ท่านคิดว่าอาชีพของท่าน สามารถทาให้ท่านมีเวลาอยู่กับ
ครอบครัวของท่านได้อย่างเพียงพอ ด้านครอบครัว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ
ท่านได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กรได้อย่า งเหมาะสม และด้านองค์กร มีความคิดเห็น อยู่ในระดับ
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มาก ระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ ท่านได้รับค่าจ้างและค่าล่วงเวลา ฯลฯ ตรงตามเวลา
จากผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยสรุปผลเป็นรายด้านได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล มีผลต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนาแตกต่างกัน พบว่า ด้าน
เพศ ผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศที่ต่างกัน มีผลต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนา
ขององค์การสร้างสุขแตกต่างกัน โดยพนักงานเพศหญิงจะมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนาขององค์การ
สร้างสุข สูงกว่าพนักงานเพศชาย อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้านอายุ ผลการทดสอบยอมรับ H1 หรือปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุที่ต่างกัน มีผลต่อ
ภาวะผู้นาแบบพัฒนาแตกต่างกัน ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกับด้านอายุ
จานวน 3 คู่ ได้แก่ พนักงานอายุ 20–30 ปี มีภาวะผู้นาแบบพัฒนา ต่ากว่ากลุ่มของพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี,
พนักงานอายุ 31–40 ปี มีภาวะผู้นาแบบพัฒนา ต่ากว่ากลุ่มของพนักงานอายุมากกว่า 50 ปีและพนักงานอายุ
41–50 ปี มีภาวะผู้นาแบบพัฒนา ต่ากว่ากลุ่มของพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี
ด้านระดับการศึกษาผลการทดสอบได้พบว่าเป็นการยอมรับ H1 หรือปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
ด้านระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนา ที่แตกต่างกัน ระดับนัย สาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมี
ค่าเฉลี่ยความแตกต่างกับด้านระดับการศึกษา จานวน 2 คู่ ได้แก่พนักงานระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มี
ภาวะผู้นาแบบพัฒนา ต่ากว่ากลุ่มพนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและปริญญาโทและพนักงาน
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีภาวะผู้นาแบบพัฒนาที่ต่ากว่ากลุ่มพนักงานระดับการศึกษาปริญญาโท
ด้านตาแหน่งงาน ผลการทดสอบได้ว่าเป็นการยอมรับ H1 หรือปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้าน
ตาแหน่งงาน ที่ต่างกัน ที่มีผลต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนา ที่แตกต่างกัน โดยพนักงานตาแหน่งงานระดับหัวหน้า
งาน–ผู้ช่วยผู้จัดการจะมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนา สูงกว่าพนักงานตาแหน่งงานระดับพนักงาน –
พนักงานอาวุโส อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ ด้านประสบการณ์ทางาน ผลการทดสอบได้ว่าเป็น
การยอมรับ H1 หรือ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน ที่มีผลต่อภาวะผู้นาแบบ
พัฒนาที่แตกต่างกัน ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกับด้านประสบการณ์ทางาน
จานวน 1 คู่คือพนักงานประสบการณ์ทางาน จานวน 1–5 ปี ภาวะผู้นาแบบพัฒนา ในภาพรวม ต่ากว่ากลุ่ม
พนักงานประสบการณ์ทางาน จานวน 6–10 ปี และมากกว่า 10 ปี
ด้านรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน ผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้าน
รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนา ที่แตกต่างกันระดับ นัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกับด้านรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน จานวน 2 คู่ ได้แก่ พนักงานรายได้เฉลี่ยรวม
ต่อเดือน 10,000–20,000 บาท มีภาวะผู้นาแบบพัฒนา ต่ากว่ากลุ่มพนักงานรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน 30,001–
40,000 บาทและ พนักงานรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน 20,001–30,000 บาท มีภาวะผู้นาแบบพัฒนา ต่ากว่ากลุ่ม
พนักงานรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน 30,001–40,000 บาท
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล มีผลต่อความสุขในการทางานที่แตกต่างกัน พบว่าด้าน
เพศ ผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสุขในการ
ทางานที่แตกต่างกัน โดยพนักงานเพศหญิงจะมีความคิดเห็นต่อความสุขในการทางานสูงกว่าพนักงานเพศชาย
อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้านอายุ ผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อความสุขในการทางาน ที่แตกต่างกัน ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกับด้านอายุ
จานวน 3 คู่ ได้แก่ พนักงานอายุ 20–30 ปี มีความสุขในการทางาน ต่ากว่ากลุ่มของพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี,
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พนักงานอายุ 31–40 ปี มีความสุขในการทางาน ต่ากว่ากลุ่มของพนักงานอายุมากกว่า 50 ปีและพนักงานอายุ
41–50 ปี มีความสุขในการทางาน ต่ากว่ากลุ่มของพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี
ด้านระดับการศึกษา ผลการทดสอบยอมรับ H1 หรือปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านระดับการ
ศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสุข ในการทางาน ที่แตกต่างกัน ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างกับด้านระดับการศึกษา จานวน 2 คู่ ได้แก่พนักงานระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความสุข
ในการทางาน ต่ากว่ากลุ่มพนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและปริญญาโทและพนักงานระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีความสุข ในการทางาน ต่ากว่ากลุ่มพนักงานระดับการศึกษาปริญญาโท
ด้านตาแหน่งงาน ผลการทดสอบ ยอมรับ H0 หรือปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านตาแหน่งงาน ที่
ต่างกัน มีผลต่อความสุขในการทางาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้านประสบการณ์ทางาน ผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านของ
ประสบการณ์ทางาน ที่ต่างกัน มีผลต่อความสุขในการทางาน ที่แตกต่างกัน ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย
มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกับด้านประสบการณ์ทางาน จานวน 2 คู่ ได้แก่พนักงานประสบการณ์ทางานจานวนน้อย
กว่า 1 ปี ความสุขในการทางาน สูงกว่ากลุ่มพนักงานประสบการณ์ทางาน จานวน 1–5 ปี และจานวน 6 –10 ปี
และพนักงานประสบการณ์ทางานจานวน 1–5 ปี ความสุขในการทางาน ต่ากว่ากลุ่มพนักงานประสบการณ์
ทางาน จานวน 6 –10 ปี และมากกว่า 10 ปี
ด้านรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน ผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้าน
รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสุขในการทางานที่แตกต่างกัน ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างกับด้านรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน จานวน 2 คู่ ได้แก่พนักงานรายได้เฉลี่ยรวมต่อ
เดือน 10,000–20,000 บาท มีความสุขในการทางาน ต่ากว่า กลุ่มพนักงานรายได้เฉลี่ย รวมต่อเดือน 30,001–
40,000 บาท และ 40,000 บาท ขึ้นไป และพนักงานรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน 20,001–30,000 บาท มีความสุข
ในการทางาน ต่ากว่า กลุ่มพนักงานรายได้เฉลี่ย รวมต่อเดือน 30,001–40,000 บาท และ 40,000 บาท ขึ้นไป
สมมติฐานที่ 3 ภาวะผู้นาแบบพัฒนาขององค์การสร้างสุข มีความสัมพันธ์ต่อความสุข ในการ
ทางาน เมื่อจาแนกรายด้านพบว่าด้านตนเอง ผลการทดสอบ ยอมรับ H1 หรือภาวะผู้นาแบบพัฒนาความสัมพันธ์
เชิ งบวกต่ อ ความสุ ข ในการท างาน ด้ า นตนเอง โดยภาวะผู้ น าแบบพั ฒ นา ด้ า นผู้ น าสร้ า งแรงบั น ดาลใจมี
ความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมา ด้านผู้นาประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ด้านการมอบหมายงานที่ท้าทายและด้าน
ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม ตามลาดับ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านครอบครัว ผลการ
ทดสอบ ยอมรับ H1 หรือ ภาวะผู้นาแบบพัฒนา มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสุขในการทางาน ด้านครอบครัว
โดยภาวะผู้นาแบบพัฒนา ด้านผู้นาสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมา คือ ด้านผู้นาประพฤติตน
เป็นแบบอย่าง ตามลาดับ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และ ด้านองค์กร ผลทดสอบยอมรับ H0 หรือ
ภาวะผู้นาแบบพัฒนา ไม่มีความ สัมพันธ์ต่อความสุขการทางาน ด้านองค์กร อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลพนักงานเป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่ อายุ 20–30 ปี วุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีระดับตาแหน่งในงาน ระดับพนักงาน–พนักงานอาวุโส มากกว่าระดับ
หัวหน้างาน–ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนใหญ่ประสบการณ์ทางาน จานวน 1–5 ปี มีรายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือน 10,000–
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20,000 บาท พนักงานความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนา ระดับมาก โดยสูงสุดได้แก่ ด้านการมอบหมายงาน
ที่ท้าทายให้แก่พนักงาน และมีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ ด้านผู้นาประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ด้านผู้นา
สร้างแรงบันดาลใจและด้านส่งเสริมให้พนักงาน มีความคิดริเริ่ม ซึ่งในด้านผู้นาประพฤติตนเป็น แบบอย่าง มี
ความคิดเห็นสูงสุด ผู้นา/หัวหน้า เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มองโลก ในแง่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้ร่วมงาน
ด้านผู้นาสร้างแรงบันดาลใจ มีความคิดเห็นสูงสุด ผู้นา/หัวหน้าปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานโดยคานึง ถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ด้านส่งเสริมให้พนักงาน มีความคิดริเริ่ม มีความสูงสุด ผู้นา/หัวหน้า มีความเสียสละประโยชน์ใน
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม ในด้านการมอบหมายงานที่ท้าทายให้แก่พนักงาน มีความคิดเห็นสูงสุด ผู้นา/
หัวหน้า สามารถถ่ายทอดความคิดที่สาคัญ เกี่ยวกับค่านิยมและในความเชื่อถือ
ผลการทดสอบความสุขในการทางานในภาพรวม ผลการทดสอบเป็นการยอมรับ สมมติฐานหลัก
หรือภาวะผู้นาแบบพัฒนา มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสุขในการทางาน โดยภาวะผู้นาแบบพัฒนา ด้านผู้นา
ได้สร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมา คือ ด้านผู้นาประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ด้านการส่งเสริม
ให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม ด้านการมอบหมายงานที่ท้าทาย ตามลาดับ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาแบบพัฒนาและความสุขในการทางานของพนักงานใน
องค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง ผลการศึกษาอภิปรายได้ดังนี้
จากผลวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลพนักงานเป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ส่วน
ใหญ่ อายุ 20–30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีระดับตาแหน่ง ในงาน ระดับพนักงาน–พนักงาน
อาวุโส มากกว่าระดับหัวหน้างาน–ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนใหญ่ประสบการณ์ทางาน จานวน 1–5 ปี มีรายได้เฉลี่ย
รวมต่อเดือน 10,000–20,000 บาท ตามลาดับ พนักงานความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนาระดับมาก โดย
สูงสุด ด้านการมอบหมายงาน ที่ท้าทายให้แก่พนักงาน และมีความคิดเห็น ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผู้นาประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่าง ด้านผู้นา สร้างแรงบันดาลใจและด้านส่งเสริมให้พนักงาน มีความคิดริเริ่ม ตามลาดับ ซึ่งในด้าน
ผู้นาประพฤติตนเป็น แบบอย่าง มีความคิดเห็นสูงสุด ผู้นา/หัวหน้า เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มองโลก ในแง่ดี
และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้ร่วมงาน ด้านผู้นาสร้างแรงบันดาลใจ มีความคิดเห็นสูงสุด ผู้นา/หัวหน้าปฏิบัติต่อ
ผู้ร่วมงานโดยคานึง ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้านส่งเสริมให้พนักงาน มีความคิดริเริ่ม มีความสูงสุด ผู้นา/
หัวหน้า มีความเสียสละประโยชน์ในส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม ในด้านการมอบหมายงานที่ท้าทายให้แก่
พนักงาน มีความคิดเห็นสูงสุด ผู้นา/หัวหน้า สามารถถ่ายทอดความคิดที่สาคัญ เกี่ยวกับค่านิยมและในความ
เชื่อถือ ซึ่งผลวิจัยพนักงานมีความคิดเห็นต่อความสุขในการทางานในระดับมาก โดยสูงสุด คือ ด้านตนเอง
รองลงมา คือ ด้านครอบครัวและด้านองค์กร ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ในแนวคิดของวีณา มิ่งเมือง (2551) ที่
กล่าวว่าความสุขในการทางานเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในขณะทางานอันเป็นความสุขที่ได้จากตัวงาน ต้องจัดการกับ
งาน หรือปฏิบัติต่องานให้ถูกต้อง โดยสร้างความรู้สึก ในทางบวกต่องานจากการมองเห็นคุณค่าในงาน ซึ่งในด้าน
ตนเองมีความคิดเห็นสูงสุดอาชีพสามารถทาให้มีเวลาอยู่กับ ครอบครัวได้อย่างเพียงพอ ด้านครอบครัว มีความ
สูงสุด ได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กรได้อย่างเหมาะสมและด้านองค์กรความคิดเห็นสูงสุดได้รับ
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ตรงตามเวลาและจากวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาแบบ
พัฒนาและความสุข ในการทางาน กรณีศึกษา : องค์การสร้างสุข ผลการวิจัยได้พบว่า ภาวะผู้นาแบบพัฒนาของ
องค์การสร้างสุขมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสุขในการทางานขององค์การสร้างสุข ซึ่งในด้านตนเองภาวะผู้นา
ในแบบพัฒนาขององค์การ สร้างสุข ด้านผู้นาสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมา คือ ด้านผู้นา
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ด้านการมอบหมายงานท้าทายและด้านส่งเสริมให้พนักงาน มีความคิดริเริ่มตามลาดับ

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 155

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู้นากับความสุขจาแนกตามปัจจัยลักษณะส่วน
บุคคลพบว่าปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์ทางานและ
รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนมีผลต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนาแตกต่างกัน โดยพนักงานเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผู้นาแบบพัฒนา สูงกว่าพนักงานเพศชาย ด้านอายุ พนักงานอายุ 20–30 ปี อายุ 31–40 ปี และอายุ 41–50 ปี มี
ภาวะผู้นาแบบพัฒนา ต่ากว่ากลุ่มพนักงานมีอายุมากกว่า 50 ปี ด้านระดับการศึกษาพนักงาน มีระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี มีภาวะผู้นาแบบพัฒนาต่ากว่ากลุ่มของพนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ
ปริญญาโทและพนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีมีภาวะผู้นาแบบพัฒนา ต่ากว่ากลุ่ม ของพนักงานระดับ
การศึกษาปริญญาโท ด้านตาแหน่งงาน พนักงานตาแหน่งงาน ระดับหัวหน้างาน–ผู้ช่วยผู้จัดการ จะมีความคิด
เห็นต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนา สูงกว่าพนักงานตาแหน่งงานระดับพนักงาน–พนักงานอาวุโสอย่างมีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 ด้านประสบการณ์ทางานพนักงานประสบการณ์ทางาน จานวน 1–5 ปี มีภาวะผู้นาแบบพัฒนา
ในภาพรวม ต่ากว่ากลุ่มพนักงานประสบการณ์ทางาน จานวน 6–10 ปี และมากกว่า 10 ปี และในด้านรายได้
เฉลี่ยรวมต่อเดือนพบว่าพนักงานรายได้เฉลี่ย รวมต่อเดือน 10,000–20,000 บาท และรายได้ 20,001–30,000
บาท มีภาวะผู้นาแบบพัฒนาต่ากว่ากลุ่มพนักงานรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001–40,000 บาทซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย กัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ คุณค่าในตนเอง
สภาพแวดล้อมในงานกับความสุขในการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความสุขในการทางาน โดยผลงานวิจัยครั้งนี้ พบว่า
พนักงานเพศหญิง จะมีความคิดเห็นต่อความสุขในการทางานขององค์การสร้างสุขสูงกว่าพนักงานเพศชาย ด้าน
อายุ พนักงานอายุ 20–30 ปี อายุ 31–40 ปี และอายุ 41–50 ปี ความสุขในการทางานขององค์การสร้างสุข ต่า
กว่า กลุ่มพนักงานอายุ มากกว่า 50 ปี ด้านระดับการศึกษา พนักงานระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มี
ความสุขในการทางานขององค์การสร้างสุข ต่ากว่ากลุ่มพนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและ
ปริญญาโทและพนักงานระดับการศึกษาปริญญาตรีความสุขในการทางานขององค์การสร้างสุข ต่ากว่ากลุ่ม ของ
พนักงานระดับการศึกษาปริญญาโท ด้านประสบการณ์ทางาน พนักงานประสบการณ์ทางาน มีจานวน น้อยกว่า
1 ปี มีความสุขในการทางานขององค์การสร้างสุขและจานวน 1–5 ปี ความสุขในการทางานขององค์การสร้างสุข
ต่ากว่า กลุ่มพนักงานประสบการณ์ทางาน จานวน 6–10 ปี และ มากกว่า 10 ปีและสอดคล้องกับงานวิจัยของสุ
กัญญา อินต๊ะโดด (2550) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ความต้องการมี
ส่วนร่วม ในองค์การและความสุข ในการทางาน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมสิ่งทอเขตภาคเหนือตอนบนพบว่ า
ปัจจัยด้านรายได้มีความสัมพันธ์ กับความสุขในการทางาน
สามารถนาเสนอรูปแบบองค์กรสร้างสุขภาวะผู้นาแบบพัฒนาและความสุขในการทางานที่ส่งผลให้
เกิดองค์กรสร้างสุข ผลการศึกษานาเสนอรูปแบบได้ดังนี้
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ภาวะผู้นา
แบบพัฒนา

1.การมอบหมายงานที่ท้าทายให้แก่พนักงาน
2.ผู้นาประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
3.ผู้นาสร้างแรงบันดาลใจ
4.ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริม่

องค์กรสร้างสุข

3.ด้านองค์กร

ความสุข
ในการทางาน

2.ด้านครอบครัว
1.ด้านตนเอง

ภาพที่ 1 รูปแบบองค์กรสร้างสุขภาวะผู้นาแบบพัฒนาและความสุขในการทางานที่ส่งผลให้เกิดองค์กรสร้างสุข
ที่มา : ธนบวร สิริคณ
ุ ากรกุล (2562)
สาหรับรูปแบบองค์กรสร้างสุขภาวะผู้นาแบบพัฒนาและความสุขในการทางานที่ส่งผลให้เกิด
องค์กรสร้างสุข ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้านั้นอธิบายได้ดังนี้
องค์กรสร้างสุขประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลักได้แก่ 1) ภาวะผู้นาแบบพัฒนาและ 2)ความสุข ใน
การทางาน มีรายละเอียดดังนี้
1. ภาวะผู้นาแบบพัฒนา ซึ่งหมายถึงการพัฒนาองค์กรโดยใช้ภาวะผูน้ าเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด
องค์กรสร้างสุขประกอบด้วยปัจจัยสาคัญดังนี้
1.1.การมอบหมายงานที่ท้าทายให้แก่พนักงาน เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
มากที่สุด หากพนักงานสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีความสุขแล้ว การมอบหมายงานที่ท้าท้ายก็จะเป็นบท
พิสูจน์การพัฒนาผู้นาในองค์กรและพนักงานในองค์กรได้ โดยเริ่มจากความสามารถถ่ายทอดความคิดที่สาคัญ
เกี่ยวกับค่านิยมและความเชื่อถือ ของผู้นาให้กับพนักงาน ความสามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงานมีเจนคติที่ดีต่อการ
ทางาน และผู้นามีความตั้งใจในการทางานอย่างแน่วแน่ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ต้องทางานควบคู่กันไปทั้งพนักงานใน
องค์กรและผู้นาที่มีความสามารถ
1.2. ผู้นาประพฤติตนเป็นแบบอย่า ง ในการพัฒนาองค์กรนั้น ต้นแบบแห่งการพัฒนาคือการ
ปฏิ บั ติ ต นของผู้ น าที่ ส ามารถเป็ น แบบอย่ า ง ซึ่ งการประพฤติ ต นเป็ น อย่ า งนั้ น ผู้ น าจ าเป็ น ต้ อ ง มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม มองโลก ในแง่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นไปได้ในทาง
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ปฏิบัติ และทาให้ผู้ร่วมงาน เกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกัน
1.3 ผู้นาสร้างแรงบันดาลใจ ปัจจัยลาดับถัดมาคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
พนักงานในองค์กร ในเบื้องต้นนั้น ผู้นาต้องคานึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล การได้รับโอกาสอย่างเท่า
เทียมกัน สาหรับพนักงานที่เข้าปฎิบัติงานใหม่นั้นต้องมีการนิเทศโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความต้องการและ
ความสามารถของผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ร่วมงาน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้ถือ
เป็นแนวปฎิบัติที่ทุกคนพึงปฎิบัติเป็นบรรทัดฐานเริ่มต้นขององค์กร ซึ่งจะทาให้พนักงานไม่เกิดความแปลกแยก
และสามารถลดความเหลื่อมล้าในองค์กรได้ด้วย
1.4 ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม ปัจจัยสุดท้ายที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการ
พัฒนาองค์กรไปสู่ความสุขได้นั้น การส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นตัวของตัวเองภายใต้กฎกติกาที่ไม่ ตึง หรือ
หย่อนเกินไป การเคารพสิทธิของผู้อื่น ผู้นารู้จัก เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของพนักงาน ให้อิสระแก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และสนับสนุนวิธีการทางาน หรือ
วิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการใหม่ ๆ โดยให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปฎิบัติงานในทุกๆ ขั้นตอน
2. ความสุขในการทางาน หมายถึง การปฎิบัติงานของพนักงานที่ได้รับความสุข ซึ่งเป็นผลจาก
การพัฒนาองค์กร ที่ส่งผลให้ผู้ปฎิบัติงานเกิดความสุข ปัจจัยความสุขเริ่มต้นมาจาก
2.1 ด้านองค์กร สาหรับการปฎิบตั ิงานในองค์กรนั้นสิ่งที่พนักงานต้องการ และเป็นความสุข
สร้างแรงบันดาลใจในการปฎิบัติงาน คือการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ต่างๆ จากองค์กรอย่าง
ตรงตามเวลา องค์กรสนับสนุนให้พนักงานสามารถหาความรู้ จากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาคน
เองได้ตลอดเวลา เพื่อให้พนักงานเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาองค์กรด้วยทักษะและความชานาญที่ตนเองได้รับการ
พัฒนาแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการทางานอย่างมีความสุข
2.2 ด้านครอบครัว ลาดับถัดมานั้นสิ่งที่จะผลให้เกิดความสุขในการปฎิบัติงานคือการที่
ครอบครัวได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กรได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทาให้พนักงานลดความวิตกกังวล
เกี่ยวกับสุขภาพของคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีและมีกาลังใจในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการได้รับความมี
น้าใจเอื้ออาทรจากเพื่อนร่วมงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายอย่างเพียงพอ จากสิ่ง
ต่าง ๆ ทีท่ างองค์กรสรรหามาให้ และมีกาลังความคิดในการทางานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่
2.3 ด้านตนเอง ประการสุดท้าย ความสุขที่สุดในการทางานคือ ตนเอง หากการปฏิบัติงาน
ได้รับค่าจ้างอย่างเหมาะสม มีเวลาพักผ่อนเพียงพอ ทาให้ มีเวลาอยู่กับครอบครัว การได้รับการสนับสนุนให้
ได้รับการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา หรือ มีโอกาสได้ศึกษาต่อและเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว นาความรู้มาพัฒนา
ตนเอง พัฒนาองค์กรเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ หากพึงพอใจหรือ การทางานเป็นไปอย่าง
มีความสุขจากปัจจัยทั้ง 3 ประการดังกล่าวข้างต้นนั้น สิ่งที่ได้รับก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในส่วนขององค์กร และ
พนักงานที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ลดอัตราการขาดแคลนกาลังแรงงาน การพัฒนาองค์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้
1. พนักงานมีความคิดเห็นต่อความสุขในการทางานด้านองค์กรต่าสุด ให้ความสาคัญกับนโยบาย
และการบริหารที่มีระบบ สนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสได้ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน ให้โอกาสที่จะเรียนรู้
ทักษะใหม่ ๆ กาหนดแนวนโยบายที่ซึ่งสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของพนักงานและทาความเข้าใจกับ
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พนักงานให้ชัดเจนจนถึงแนวนโยบายที่จะดาเนิ นการและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวนโยบายของ
องค์การ
2. พนักงานมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนาสูงสุด ด้านการมอบหมายงานที่ท้าทายให้แก่
พนักงาน ควรให้ความสาคัญต่อการมอบหมาย หน้าที่ การงานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ การแจ้ง
แผนงานให้พนักงานรู้และเข้าใจ เพื่อการเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ให้ความสาคัญในการสนับสนุนให้มี
การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในการปฏิบัติงานและการฝึกฝนจนเกิดความชานาญในงาน
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาภาวะผู้นาแบบพัฒนาและความสุขในการทางาน โดยศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะ
การปฏิบัติงานและประเภทของงาน เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรบุคคลได้ดียิ่งขึ้น
2. ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาแบบพัฒนาและความสุข ในการ
ท างาน เพื่ อ ผลการศึ ก ษาจะใช้ เ ป็ น แนวทาง ในการพั ฒ นาและวางแผนการบริ ห ารการปฏิ บั ติ ง านให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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