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 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาหาข้อมูลที่เป็นประสบการณ์เชิงบวก หรือสิ่งที่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประทับใจ 
1. เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุขในองค์กร 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วิธีการวิจัย 
 

 งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสุนทรียสาธก 
 
 
 
 

กลุ่มตัวอย่าง วิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยกระท าโดยใช้ค าถาม
ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป็นแนวทาง
คือ 1) ประสบการณ์เชิงบวก 
หรือส่ิงที่บุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประทับใจมีอะไรบ้าง  2) 
ปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงาน
ท างานอย่างมีความสุขใน
องค์กร และ 3) แนวทางการ
เสริมสร้างองค์กรแห่ง
ความสุข ในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ควรเป็น
อย่างไร โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบแยกประเด็น  

คณาจารย์ สัมภาษณ์เชิงลึก 

บุคลากร สนทนากลุ่ม 

นิสิต สนทนากลุ่ม 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ประสบการณ์เชิงบวกของผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์บุคลากร และนิสิต 

ปัจจัยที่ส่งผลให้บุคลากรมีความสุขในองคก์ร  

แนวทาง/กิจกรรมพัฒนาความสุข 

      ประทับใจในความสัมพันธ์ ความเป็นพี่เป็นน้องของ “คนเกษตร”   
     ประทับใจความสัมพันธ์ที่ เป็นมิตร จริงใจ มีความเป็นกันเอง 
ช่วยเหลือกัน  
      ประทับใจความรู้สึกที่เหมือนอยู่ในบ้านหลังที่ 2  

 ผู้บริหารและคณาจารย์จะมีความภูมิใจที่ได้น าศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นแนวคิด ปรัชญา ของมหาวิทยาลัยมาถ่ายทอดความรู้

ให้กับนิสิตซึ่งถือเป็นตัวแทนของตนไปท าประโยชน์ หรือตนเองได้ปรับใช้เพื่อช่วยเหลือสังคม เกษตรกร  เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้เป็นบุคคล

ที่มีความรู้ความสามารถในตัวเองสูง การได้น าความรู้ที่ตนมีไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นจึงถือเป็นความสุขอย่างหนึ่ง 

บุคลากรจะมีความภูมิใจ ประทับใจที่ได้รับการสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้รับการยอมรับ ได้โอกาสในการ

พัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน และการท างานจนกระทั่งส าเร็จ เนื่องมาจากกลุ่มบุคลากรเป็นกลุ่มชั้นปฏิบัติการ ยังมีความต้องการ

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งจะน ามาสู่การได้พัฒนางานของตนเอง และต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น น ามาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย  

ประสบการณ์เชิงบวกของผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์บุคลากร และนิสิต ที่สดคล้องกัน 

ประสบการณ์เชิงบวกดังกล่าวถือเป็นเอกลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมาอย่างยาวนาน เป็น
บริบทของพื้นที่เป็นคุณลกัษณะเฉพาะของ “คนเกษตร” แม้จะมีกลุ่มคนหลากหลายอยู่รวมกัน แต่ก็เป็น
กลุ่มคนที่เข้าถึงได้ง่าย และด้วยเหตุผลที่เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อท าประโยชน์ให้คนอื่น ท าประโยชน์
ให้เกษตรกร มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนว่ามุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ คนที่มีอยู่
รวมกันจึงถือว่าเป็นคนดี ที่ชอบช่วยเหลือ เป็นคนที่เอื้อเฟื้อเป็นทุนเดิม ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันใน
ความสัมพันธ์ที่ดี    

ประสบการณ์เชิงบวกที่ต่างกัน 

กลุ่มผู้บริหารจะมีความสุขที่ได้น าศาสตร์แห่งแผน่ดิน ซึ่งเป็นแนวคิด ปรัชญา ของมหาวิทยาลัยมาปรับใช้และช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่อาจจะไมจ่ าเป็นจะต้องท างานแบบพัฒนาตนเอง พัฒนา

งานเพื่อให้ได้รับโอกาสให้เลื่อนต าแหน่งหรือได้รับผลตอบแทนทีสู่งขึน้ จึงมุ่งเน้นการท าประโยชน์เพื่อคนอืน่มีความสุขที่ได้ท าความดี สอดคล้องกับ Gavin and Mason (2004) ที่ได้กล่าวว่าปัจจัยที่ท าให้เกิด

ความสุขว่าเกิดจากความดี การให้คุณค่าในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของคนในองค์กร การกระท าหรือการตัดสินใจ ภายใต้กรอบคุณธรรม จะท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง ยอมรับและนับถอืตนเอง 

ก่อให้เกิดความสุขในการท างาน ตรงข้ามกับกลุ่มบุคลากร จะมีความสุขกับได้รับการสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ได้รับการยอมรับ ได้โอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน อาจจะเนื่องมาจาก

กลุ่มบุคลากรเป็นกลุ่มชั้นปฏิบัติการ ยังมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งจะมาสู่การได้พัฒนางานของตนเอง และต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ก็น ามาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย สอดคล้อง แมเนียน (2003) ที่

กล่าวถึงปัจจัยที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขคือ ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง การรับรู้ว่าตนปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยได้รับความส าเร็จในการท างาน ได้รับ

มอบหมายให้ท างาน ได้รับมอบหมายให้ท างานที่ท้าทายให้ส าเร็จ มีอิสระในการท างาน เกิดผลลัพธ์การท างานในเชิงบวก ท าให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิตเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เพื่อ

ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ มีความก้าวหน้าและท าให้องค์กรเกิดการพัฒนา รวมถึงการเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานได้รับรู้ถึงความ

พยายามเกี่ยวกับเรื่องงานที่ได้ปฏิบัติของตน ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ได้รับความคาดหวังที่ดีในการปฏิบัติงานและความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ

ผู้ร่วมงาน ตลอดจนได้ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ความผูกพันกับองค์กร  ความรักในงานที่ท า ในต าแหน่งหน้าที่ที่ท า  การเป็นที่ยอมรับ บรรยากาศองค์กร  

ปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานมีความสุขในองค์กร คือ 1) บรรยากาศองค์กร คือกลุ่มตัวอย่างมีความสุขกับบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ที่ร่มรื่น น่าอยู่ น่าท างาน มีธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่สนับสนุนทั้งตนเองและครอบครัวให้สามารถอยู่อยา่งมีความสุข  รวมถึงบรรยากาศทางชีวภาพที่มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นพี่ เปน็น้อง เอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ และช่วยเหลือกันในการท างาน

หรือการเรียน ท าให้บรรยากาศการเรียน การท างาน ไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการร่วมมือกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการมีบรรยากาศทางกายภาพที่ดีจะท าให้คนท างานมีความสบายใจ ที่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ร่มรื่น 

อีกทั้งธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวอาจจะมีส่วนที่ส่งเสริมให้การท างานเป็นไปอย่างมีความสขุ สอดคล้องกับ จ็อบส์ดีบี  ประเทศไทย (2558) ที่ได้จัดท าส ารวจปัจจัยที่จะท าให้พนักงานมีความสุข คือ 

ความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ังคับบัญชา หากความสัมพันธ์ภายในทีมเป็นไปอยา่งราบรื่น เพื่อนร่วมทีมต่างท างานที่ได้รับมอบหมายมาอยา่งเต็มที่ 2) ความผูกพันกับองค์กร 

เนื่องจากมีความผูกพันกับองค์กรมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เป็นนิสิตจนกระทั่งท างาน บางกลุ่มท างานในมหาวิทยาลัยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ ท าให้ตนได้มีโอกาสเข้ามาในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เด็กๆ  และบางส่วน

มีโอกาสเข้ามาตามกิจกรรมต่างๆ ท าให้รู้สึกผูกพันกับมหาวิทยาลัย ซึ่งกลายเป็นความรัก ระยะเวลาที่ได้คลุกคลกีับมหาวิทยาลัยยาวนาน ท าให้เกิดความรู้สึกผูกพัน 3)ความรักในงานที่ท า ในต าแหน่ง

หน้าที่ที่ท า อาจจะเป็นผลมาจากความภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ถอืว่ามีชื่อเสียง เป็นที่พึ่งของประชาชน ของเกษตรกร การท างานของหลายๆ 

คนจะเป็นลักษณะช่วยเหลอืหรือแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ก็อาจจะยิ่งท าให้เกิดความสุข และรักในงานที่ท าได้มากขึ้น และ4) การเป็นที่ยอมรับ กลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะกลุ่มบุคลากร มีความสุขที่ได้รับ

การยอมรับจากเพื่อนร่วมกัน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร ที่คอยให้การสนับสนุน และผลักดันให้เจริญก้าวหน้า เมื่อได้รับการยอมรับบุคลากรกลุ่มนี้จึงมีความสุขที่จะได้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ

พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งทั้งข้อ 3 และข้อ 4 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นฤมล  แสวงผล (2554) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานได้แก่ ความรักในงาน ความส าเร็จในงาน การ

เป็นที่ยอมรับและการติดต่อสัมพันธ์ บุคลากรมีความคิดเห็นต่อความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก และพบว่า เพศ อายุสถานภาพ รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาในการท างาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อ

ความสุขในการท างานไม่แตกต่างกัน ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานได้แก่ การติดต่อในงาน ความรักในงาน ความส าเร็จในงาน การเป็นที่ยอมรับ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความสุขใน

การท างาน 

แนวทาง/กิจกรรมพัฒนาที่ตอบสนองประสบการณ์เชิง

บวกของบุคลากรมีความสุขที่ได้พัฒนางานพัฒนาตนเอง 

แนวทางกิจกรรมจึงเป็นการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

ความสามารถ การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงในการท างานของ

พนักงานใหม่ สร้างคน สร้างวัฒนธรรมองค์ที่เข้มแข็ง  

กิจกรรมสัมมนา ท่องเที่ยว กิจกรรมดนตรีในสวน กิจกรรมตักบาตร 
กิจกรรมคณะแลกคณะ และกิจกรรมสังสรรค์ระหว่างคณะ  

การอบรมส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่การให้ทุน

สนับสนุนให้ศึกษาต่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน การให้

ทุนการศึกษาต่อส าหรับบุคลากร การสนับสนุนให้ฝึกอาชีพสนับสนุนโปรแกรม/เครื่องมือ ช่วย

ปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมวิชาชีพที่นอกเหนือจากการท างาน 

        แนวทาง/กิจกรรมพัฒนาที่ตอบสนองประสบการณ์เชิงบวกของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้บริหาร นิสิต เคยมี

ความสุขที่ได้รับความสัมพันธ์ที่ดี เป็นพี่เป็นน้อง กิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ของ เพื่อให้รู้จักกัน ให้อยู่ร่วมกัน

หรือท ากิจกรรมร่วมกันจนเกิดความผูกพันกัน  

กิจกรรมที่ได้น าเสนอหลายๆ กิจกรรมอาจจะมีการจัดกิจกรรมเหล่านั้นขึ้นมาบ้างแล้ว เพียงแต่ยังไม่ทั่วถึง และยัง

ไม่ได้จัดในเชิงบูรณาการ จัดกันเฉพาะกลุ่ม ท าให้ผลที่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มเช่นกัน จึงจะต้องจัดในรูปแบบ วนคณะ มี

เจ้าภาพรับผิดชอบสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามคณะต่างๆ เพื่อให้มีการพูดคุยกันแบบข้ามคณะมากขึ้น นั่นอาจจะเป็น

เพราะการต้องการความสัมพันธ์ที่ดี และการท างานร่วมกันที่ง่ายขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการท ากิจกรรม 

     ท างานบนความแข่งขัน 

ท างานบนความกดดัน 

  เบื่อเช้าวันจันทร์ 

    ไม่มีความสุขหรือสนุกกับงาน 

 เกิดภาวะเครียด    ไม่อยากท างาน 

ขาด ลา มาสาย  
เปลี่ยนงานใหม่ 

 มหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

มหาวิทยาลัยเสียต้นทุนในการรับพนักงานใหม่ เสียเวลาในการสอนงานใหม่  
และเสียโอกาสในการพัฒนาคน พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ 


