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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพองคกรแหงความสุขในธุรกิจอาหารกระปองตาม
ทัศนะของบุคลากร และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงความสุข โดยเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 258 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลวิจัย ใชสถิติคา
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรางสมการพยากรณดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ผลวิจัยวิจัยพบวา ระดับองคกรแหงความสุขดานคนทํางานมีความสุขและที่ทํางานนาอยู อยูใน ระดับมาก
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอองคกรแหงความสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ สวัสดิการ (X15 ; B =
0.43) สภาพแวดลอมในการทํางาน (X14; B = 0.28) และอายุงาน 11-15 ป (X6 = -0.04) โดยพบวาทั้ง 3
ปจจัยทํานายความสําเร็จโดยรวมได รอยละ 95.00 (R2 = 0.95) ไดสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน
ดังนี้ ZY = 0.13ZX15 + 1.00ZX14 - 0.05ZX6
คําสําคัญ: องคกรแหงความสุข อาหารกระปอง จังหวัดสงขลา
Abstract
The purposes of this research were to study the state of happy workplace in
canned food perceived by staff, and the factors influencing happy workplace of
canned food sector. The research sample was 258 personnel. Questionnaire was used
to collect the data and statically analyzed by Percentage, Mean, Standard Deviation,
Pearson, and Multiple Regressions. The results show that the level of happy workplace
in the domain of workers’ happiness and lively workplace were high. The factors that
influence happy workplace with significant level of 0.01 were compensation (X15; B =
0.43), work conditions, (X14; B = 0.28), and 11-15 years of work experience (X6 = -0.04). It
was found that these three factors can predict the overall success of happy workplace
at 95.00% (R2= 0.95).The predicted equation in standard score form can be stated as
follow: ZY = 0.13ZX15 + 1.00ZX14 -0.05ZX6.
Keywords: happy workplace, canned food, Songkhla province
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บทนํา
ความสุขเปนสิ่งสําคัญและเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนาที่จะใหเกิดกับชีวิตของตนเองไมวาจะเปน
ความสุขในชีวิต ครอบครัว ความสุขในการเรียน ความสุขในการทํางานและความสุขในการอยูรวมกับ
บุคคลอื่นในสังคม แมในกระแสของโลกและสังคมปจจุบันวิวัฒนาการและเทคโนโลยีตาง ๆ มีความเจริญ
กาวหนาอยางรวดเร็วกอใหเกิดการพัฒนาที่ไมหยุดยั้ง สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคม
เกิ ดภาวการณ แข งขั นสู งขึ้ นและนับวั นการแข งขั นเพื่อแย งชิงความไดเปรี ยบในการเข าถึงโอกาสและ
ทรัพยากรตาง ๆ จะยิ่งทวีความรุนแรง ประกอบกับปญหาอื่น ๆ ไมวาเปนปญหาทางดานสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ทํ าให เกิดภาวะความเครียดในการดําเนินชีวิตมากขึ้นและมีความสุขลดลง (Rodtiang,
2007) จากสภาพปญหาดังกลาวไดแผขยายจากปญหาระดับปจเจกบุคคลกลายเปนปญหาระดับสังคม
และประเทศ ทําใหทุกภาคสวนในสังคมเริ่มหันกลับมาใหความสําคัญเรื่อง การสรางความสุขมากขึ้น
แนวคิดเรื่องคุณภาพชี วิตการทํางาน มีความเชื่อพื้นฐานสําคัญสอดคลองกับเรื่องความสุข
วาพนักงานจะมีความสุข จะเปนพนักงานที่มีผลิตภาพสูง (Joungtrakul, 2009) จึงทําใหหลาย ๆ
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาใหความสนใจกับ “ความสุข” กันมากขึ้น เนื่องจากมนุษยในวัยทํางาน
สวนใหญ ตองใชเวลามากกวา 1 ใน 3 ของในแตละวันอยูในสถานที่ทํางาน ดังนั้นที่ทํางานจึงควรเปน
สวรรคสําหรับพนักงานทุกคน (Pukhalanan, 2008) และเมื่อพนักงานในองคกรทํางานอยางมีความสุข
จะทําใหการบริหารองคกรเปนไปไดดวยความราบรื่นเปนการเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
กอใหเกิดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหม ๆ อันจะสรางความพอใจใหกับลูกคา ลดความสูญเสีย
จากการขาดหรือลางาน ชวยลดความเครียดหรือความขัดแยงในองคกร ลดอุบัติเหตุและโรคที่เกิดจาก
การทํางาน ชวยใหองคกรเจริญกาวหนาและพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งถือเปน
จุดเริ่มตนที่ดีของการเกิดเปนองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน โดยแนวคิดเกี่ยวกับองคกรแหงความสุขนั้น
ริเริ่มขึ้น โดยผูจัดการแผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสราง
สุขภาพ (สสส.) ในการจัดระบบเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในองคกร และสนับสนุนใหองคกร
ตาง ๆ นําไปปฏิบัติตามแนวทางของตนเองไดอยางชัดเจน (Thai Health Promotion Foundation, 2009)
ทําให ผู วิจั ย เล็งเห็ นถึงความสํา คัญ ของการสรางความสุข ใหเกิดขึ้นในการทํางานภายในองคกร จึ ง
ตองการศึกษาวิจัยประเด็นของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงความสุข เพื่อนําผลการวิจัยไปใช
เปนตนแบบ และแนวทางใหกับองคกรอื่นในการดําเนินการ เพื่อสรางความสุขใหเกิดขึ้นกับตัวพนักงาน
และองคกรทําใหองคกรเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน สงผลถึงความสุขของสังคมในภาพรวมตอไป
จากความเปนมาและความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปน
องคกรแหงความสุขของธุรกิจอาหารกระปองในจังหวัดสงขลา สําหรับเหตุผลของการเลือกศึกษาเพียง 3
บริษัท เนื่องดวยองคกรทั้งสามเปนองคกรขนาดใหญที่ไดนําหลักการสรางสุขมาปรับใชในการบริหารงาน
ดานทรัพยากรมนุษย ดังนั้นขอมูลที่ไดจากการศึกษา องคกรอื่น ๆ สามารถนําขอมูลที่ศึกษาไปปรับใช
เพื่อสรางองคกรแหงความสุขตอไป ซึ่งจะนําไปสูการดูแลทรัพยากรมนุษยในองคกร สงผลใหคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานที่ดีขึ้น กอเกิดประโยชนสูงสุดของทั้งองคกรและพนักงาน องคกรจะไดไปสู
การบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรสัญชาติไทยทั้งหมดของ 3 บริษัท ในกลุมธุรกิจ
อาหารกระปองที่มีจํานวนพนักงานและกําลังการผลิตของเครื่องจักรสูงสุด 3 บริษัทแรก ในจังหวัด
สงขลา จํานวน 780 คน
2. กลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยาง
การศึกษาวิ จัย ครั้ง นี้ ผูวิจัย ใชตารางสําเร็จรูป ของเครซี่แ ละมอรแ กน (Teerakananta,
2003) ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมเมื่อขนาดประชากรเทากับ 780 คน จะไดจํานวนกลุม
ตัวอย าง ประมาณ 258 คน แลวทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน โดยวิธีกําหนด
โควตา ตามระดับตําแหนงงาน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางครอบคลุม ตําแหนง หัวหนางานและเจาหนาที่
แลวทําการสุมอยางงายเพื่อใหไดกลุมเปาหมายในแตละตําแหนงงาน รวมทั้งสิ้น 258 คน
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมือ ที่ใช ในการวิจัย ครั้ งนี้ ประกอบดว ย แบบสอบถาม (questionnaire) โดย
แบงเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบวัดปจจัยที่มีอิทธิตอการเปนองคกรแหงความสุข ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ปจจัยระดับบุคคล)
สวนที่ 2 สัมพันธภาพในครอบครัว (ปจจัยระดับครอบครัว)
สวนที่ 3 ดานงานของผูตอบแบบสอบถาม (ปจจัยระดับองคการ)
ตอนที่ 2 แบบวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับองคกรแหงความสุข
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4.1 การหาความตรงตามเนื้อหา (content validity) ของเครื่องมือ
การหาความตรงตามเนื้อหา โดยใหผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ 3 ทาน พิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองและความตรงตามเนื้อหาจากคาดัชนีความสอดคลองของคําถาม วัตถุประสงค
และนิยามศัพทที่กําหนด
4.2 การหาความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือ
โดยนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 30 คน
นํามาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดย วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (alphacoefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1970) มีคาการทดสอบอยูระหวาง 0.64-0.95 ไดผล
การวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย ดังตารางที่ 1 (Table 1)
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
5.1 ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การขอความอนุ เ คราะห ใ นการเก็ บ ข อ มู ล จากผูบ ริ ห ารของธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมการผลิตของกลุมตัวอยางชวงเวลาเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยแนบ
เอกสารขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและรวบรวมการสงแบบสอบถามกลับคืน
ดวยตนเอง
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5.2 ดํ า เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล ตามความต อ งการ และนํ า แบบสอบถามที่ ไ ด ก ลั บ คืน มา
ตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตอง เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และสรุปขอมูลการวิจัย
ดังตอไปนี้
Table 1 The analysis of the questionnaire’s reliability
Variable / Element
Happy Workplace
- Happy People
- Happy Home
Family relations
Policy and Administration
Work itself
Interpersonal relations
Career Advancement
Recognition
Working condition
Salary

Number of questions
74
55
19
7
10
5
5
7
5
5
7

Reliability
0.95
0.95
0.89
0.67
0.72
0.78
0.68
0.73
0.64
0.67
0.64

6. การวิเคราะหขอมูล
6.1 การวิ เ คราะห ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถามด ว ย คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(descriptive statistic) ในการศึกษา ไดแก
6.1.1 คารอยละ (percentage) อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมประชากร ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส จํานวนบุตร ตําแหนงงาน และรายไดตอเดือน
6.1.2 คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช
อธิบายระดับองคกรแหงความสุขในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
6.2 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงความสุขตามทัศนะของบุคลากร
ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมการผลิต ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ มาน ไดแ ก การวิ เ คราะห ค วามถดถอยเชิ งเส นพหุ คู ณ
(multiple regression analysis)
ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ในการวิ จัย ครั้งนี้ ใชตัวอยางในระดับองคกรที่ไดจากการเลือกแบบเจาะจง จากกลุมธุรกิจ
อาหารกระปองที่มีจํานวนพนักงานและกําลังการผลิตของเครื่องจักรสูงสุด 3 บริษัทแรก ในจังหวัด
สงขลา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยาง 258 คน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ 56.59 มีอายุอยูในชวง 35-44 ป มากที่สุด รอยละ 41.86 รองลงมา เปนชวง
25-34 ป รอยละ 36.05 สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 55.04 รองลงมา
เป นระดั บปริญญาตรี รอยละ 40.70 อยูในตําแหนงงานระดับหัวหนางาน มากที่สุด รอยละ 51.55
รองลงมาเป น ระดั บ เจ าหน า ที่ ร อ ยละ 40.31 กลุม ตัว อย า งสว นใหญ มีร ายได ตอ เดื อ นอยู ในชว ง
10,001-20,000 บาท รอยละ 76.74 รองลงมาอยูในชวง 20,001-30,000 บาท รอยละ 13.57
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ระดับองคกรแหงความสุขในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
จากการเก็บขอมูลวิจัยกับกลุมตัวอยางในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลแปรรูป
จํานวน 258 คน ผลการวิเคราะหระดับองคกรแหงความสุขตามทัศนะของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
องค กรแห งความสุข เฉลี่ ยอยู ในระดับ มากทั้ง ในภาพรวมและภาพยอ ยรายดาน กลา วคือ ภาพรวม
(Mean = 3.82, S.D. = 0.39) องคกรแหงความสุขดานคนทํางานมีความสุข (Mean = 3.82, S.D. = 0.31)
และดานที่ทํางานนาอยู (Mean = 3.84, S.D. = 0.35) ผลการวิเคราะหขอมูลและคาสถิติตาง ๆ มี
รายละเอียดตามตารางที่ 2 (Table 2)
Table 2 The level of happy workplace in the domain of workers’ happiness
Happy Workplace

Mean
3.82
3.70
3.54
4.05
4.18
4.03
3.43
3.84
3.70
3.97
3.82

Happy People
1. Happy Body
2. Happy Relax
3. Happy Heart
4. Happy Soul
5. Happy Brain
6. Happy Money
Happy Home
1. Happy Family
2. Happy Society
Average Happy Workplace

S.D.
0.31
0.29
0.49
0.44
0.41
0.38
0.33
0.35
0.37
0.42
0.39

อิทธิพลของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการเปนองคกรแหงความสุขในธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิต
จากการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรอิสระที่สงผลตอ
การเปนองคกรแหงความสุขในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตโดยวิธี Enter พบวา มีคา F = 328.19,
df = 41 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 แสดงวามีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัวที่สามารถพยากรณ
องคกรแหงความสุขในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตได และสามารถรวมกันอธิบายองคกรแหงความสุข
ไดรอยละ 95.00 (R2 = 0.95)
อิทธิพลของตัวแปรพยากรณที่มีตอองคกรแหงความสุขในธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิตจาก
ตัวแปรทั้งหมด 15 ตัวแปร พบวา มี 3 ตัวแปร ที่สงอิทธิพลตอองคกรแหงความสุขในธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิต (Y) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถเรียงลําดับขนาดอิทธิพลจากมากที่สุด
ไปหานอยที่สุด คือ สวัสดิการ (X15 ; B = 0.43) สภาพแวดลอมในการทํางาน (X14; B = 0.28) และอายุ
งาน 11-15 ป (X6 = -0.04) ตามลําดับ ไดสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ เปน Y = -0.43 + 0.43
X15 + 0.28 X14 - 0.04X6 และสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน เปน ZY = 0.13ZX15 +
1.00ZX14 - 0.05ZX6 ผลการวิเคราะหขอมูลและคาสถิติตาง ๆ มีรายละเอียดตามตารางที่ 3 (Table 3)
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Table 3 The result multiple regression analysis for forecast
Model

Predicted
with raw score

Predicted
equation in
standard score
Beta

B
S.E.
Constant
-0.43
0.10
Manager (X1)
0.04
0.06
0.03
Supervisor (X2)
0.02
0.05
0.03
Officer (X3)
0.03
0.05
0.04
Under 5 years of work experience (X4)
-0.01
002
-0.01
5-10 years of work experience (X5)
-0.02
0.02
-0.03
11-15 years of work experience (X6)
-0.04
0.02
-0.05
16-20 years of work experience (X7)
-1.468E-05
0.02
0.00
Policy and Administration (X9)
0.02
0.18
0.00
Work itself (X10)
0.02
0.03
0.02
Interpersonal relations (X11)
0.03
0.02
0.03
Career Advancement (X12)
0.02
0.02
0.03
Recognition (X13)
1.17
0.02
0.04
Working condition (X14)
0.28
0.14
1.00
Salary (X15)
0.43
0.01
0.13
2
2
F = 328.19 **, df = 14 R = 0.95, R Adjusted = 0.95, SE = 0.74
Remark *p < 0.01, **p < 0.05

t
-4.20*
0.67
0.41
0.48
-0.63
-1.41
-2.28*
0.00
0.00
0.60
1.44
1.50
1.34
8.17*
7.26*

Sig.
0.00
0.50
0.68
0.63
0.53
0.16
0.02
1.00
1.00
0.55
0.15
0.14
0.18
0.00
0.00

อภิปรายผล
1. ระดับองคกรแหงความสุขในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
องคกรแห งความสุข ในธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต พบวา เฉลี่ยอยูในระดับ มากทั้งใน
ภาพรวมและภาพยอยดานคนทํางานมีความสุข และดา นที่ทํางานนาอยู สอดคลองกับงานวิจัยของ
นักวิจัยหลายทานที่พบวา บุคลากรถึงแมวาจะมีปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึ ก ษาต า งกั น แต มี ค วามคิ ด เห็นตอ องคก รแห งความสุข ในธุ ร กิจ ของตนในระดั บ ที่ใกลเ คี ย งกัน
กล า วคื อ ระดั บ ขององคก รแห ง ความสุ ข อยู ในระดับ ปานกลาง ถึ ง ระดั บ มาก (Tangmala, 2010;
Rodtiang, 2007; Fapinyo, 2009; Ouyprasert, 2009; Changtamrong, 2007; Poompanich,
2008) สามารถอภิปรายไดวาเนื่องจากในการวัดระดับองคกรแหงความสุขตามนิยามที่กําหนดไวมุงวัด
ในสององคป ระกอบ คือ 1) คนทํา งานมีค วามสุข (สุ ขภาพดี รูจั กผอ นคลาย น้ํา ใจงาม มีคุณ ธรรม
จริยธรรม การหาความรู มีเศรษฐกิจที่ดี) และ 2) ที่ทํางานนาอยู (การงานดี สังคมดี) ซึ่งองคประกอบ
ทั้งสองดานดังกลาวมีความคลอบคลุมทั้งคุณลักษณะความรูสึก การรับรูภายในของผูตอบแบบสอบถาม
และปจจัยภายนอกหรือสภาพแวดลอมการทํางานภายในองคกร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซึ่งมีอายุ
งานในระดับหนึ่งกลาวคือ มีอายุงานมากกวา 1 ป ดังนั้น มุมมอง การรับรู ความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาวะ
ความสุขในการทํางาน สภาพการทํางานที่นาอยู คือพอใจตอตําแหนงหนาที่ภาระงาน และสภาพแวดลอม
และสังคม รวมถึงการปรับตัวใหกับเพื่อนรวมงาน วัฒนธรรม ระเบียบ ขอบังคับขององคกร จึงเปนสิ่งที่
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พนักงานที่ตอบแบบสอบถามสามารถทําไดดีในระดับหนึ่งซึ่งก็จะสะทอนกลับใหบุคคลภายนอกรับรูได
โดยการตอบแบบสอบถามวิจัยวาความสุขในองคกรอยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก สอดคลองกับ
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ที่กําหนดความสุข 8 ประการ แยกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ
ความสุขของคน ความสุขของครอบครัว และความสุขของสังคม Petcharat (2011) ไดสรุปไววา 1)
ความสุขทางกาย คือความสุขจากการมีสุขภาพดี แข็งแรงทั้งกาย และใจ 2) น้ําใจงาม คือ ความมีน้ําใจ
เอื้ออาทรตอกันและกันในองคกร 3) ทางสายกลาง คือ การรูจักผอนคลาย ไมวาจะเปนการทํางานหรือ
การใชชีวิต 4) พัฒนาสมอง คือความสุขจากการไดเรียนรู พัฒนาสมองตัวเองจากแหลงตาง ๆ นําไปสู
ความเปนมืออาชีพและความกาวหนาในการทํางาน 5) ศาสนาและศีลธรรม คือ ความศรัทธาศาสนาและ
ศีลธรรมในการดําเนินชีวิต 7) ปลอดหนี้ คือ การรูจักเก็บรูจักใช ไมเปนหนี้ 2 อยาง คือ หนี้ที่ควรมีกับ
หนี้ที่ไมควรมี 7) สรางความสุขจากการมีครอบครัวที่ดี คือ ครอบครัวที่เขมแข็งยอมเปนครอบครัวที่
อบอุนและมั่นคงความสุขที่ใหกับคนในครอบครัว ไมวาจะเปนพอเปนแม ญาติผูใหญ บุตร ภรรยา หรือ
หลาน คือการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหครอบครัว 8) ความสุขที่เกิดจากสังคม คือ สังคมดีจะเกิดขึ้นได
เมื่อมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟอตอคนในชุมชนคนทํางาน ที่พักอาศัย
2. อิทธิพลของตัวแปรอิสระที่สงผลตอการเปนองคกรแหงความสุขในธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิต
จากการวิเคราะห ความถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรอิสระที่
สงผลตอการเปนองคกรแหงความสุขในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตโดยวิธี Enter พบวา มีคา F = 328.19,
df = 41 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ตัวแปรอิสระสามารถรวมกันอธิบายองคกรแหงความสุขได
รอยละ 95.00 (R2 = 0.95) อิทธิพลของตัวแปรพยากรณที่มีตอองคกรแหงความสุขในธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิต จากตัวแปรทั้งหมด 15 ตัวแปร พบวา มี 3 ตัวแปร ที่สงอิทธิพลตอองคกรแหงความสุขในธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิต (Y) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถเรียงลําดับขนาดอิทธิพล
จากมากที่สุดไปหานอยที่สุด คือสวัสดิการ (X15 ; B = 0.43) สภาพแวดลอมในการทํางาน (X14; B = 0.28)
และอายุงาน 11-15 ป (X6 = -0.04) ตามลําดับ ไดสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบเปน Y = -0.43 +
0.43 X15 + 0.28 X14 - 0.04X6 และสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน เปน ZY = 0.13ZX15 +
1.00ZX14 - 0.05ZX6 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยบางสวน จะเห็นไดวากรอบแนวคิดการวิจัยนั้น
กําหนดตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลตอองคกรแหงความสุข ในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต แยกเปนตัวแปร
ระดับบุคล 7 ตัวแปร (ความเปนผูจัดการ ความเปนหัวหนางาน ความเปนเจาหนาที่ อายุงานต่ํากวา 5 ป
อายุงาน 5-10 ป อายุงาน 11-15 ป อายุงาน 16-20 ป) ตัวแปรระดับครอบครัว 1 ตัวแปร (สัมพันธภาพใน
ครอบครัว) และตัวแปรระดับองคกร 7 ตัวแปร (นโยบายและการบริหารงาน ลักษณะงาน สัมพันธภาพ
ในที่ทํางาน ความกาวหนาในหนาที่การงาน การไดรับการยอมรับนับถือ สภาพแวดลอมในการทํางาน
และสวั ส ดิ ก าร) มี ค วามสอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ เ พี ย งบางส ว น คื อ ตั ว แปร สวั ส ดิ ก าร
สภาพแวดลอมในการทํางานและอายุงาน 11-15 ป สอดคลองกับ Rodtiang (2007) ศึกษาปจจัยที่มี
อิ ทธิ พลต อความสุขในการทํ างานของบุคลากรที่สังกัดศูน ยอนามัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวาบุคลากรที่มีตําแหนงงานตางกัน มีความสุขในการทํางานไม
แตกตางกัน โดยบุคลากรที่มีตําแหนงทางการบริหารมีความสุขในการทํางานมากกวาบุคลากรที่ไมมี
ตําแหนงทางการบริหาร เชนเดียวกับงานวิจัยเรื่องความสุขในการทํางานของพนักงานบริษัท เฟสทดรัก
จํากัด จังหวัดเชียงใหม ของ Ouyprasert (2009) ซึ่งพบวาระดับตําแหนงงานที่ตางกันไมมีผลตอระดับ
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ความสุขในการทํางานของพนักงานงานวิจัยของ Tangmala (2010) ศึกษาความสุขในการทํางานของ
พนักงานกองบํารุงรักษากลางโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง พบวาพนักงานที่มีระดับตําแหนงงาน
ตางกัน มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอปจจัยความสุขในการทํางานในทุกดานไมแตกตางกัน แสดงวา
ระดับ ตํ าแหน งงานไมมี อิ ทธิ พ ลตอระดับ ความคิด เห็นเกี่ย วกับ ความสุข ในการทํางานของพนักงาน
เชนเดียวกับผลการศึกษาจากงานวิจัยของ Poompanich (2008) เรื่องการใชดัชนีวัดระดับความสุขใน
การทํางานของบุคลากรสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา บุคลากรที่มีระดับ
ตําแหนงตางกันมีทัศนะตอความสุขในการทํางานไมแตกตางกันสอดคลองกับ Ketkaew (2008) ศึกษา
เรื่องความสัมพันธระหวางการรับรูคุณลักษณะงาน ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคกับ
ความสุขในการทํางานของพยาบาล งานการพยาบาลผาตัด พบวาพยาบาลที่มีระดับงานแตกตางกันมี
ความสุขในการทํางานไมแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัย ของ Fapinyo (2009) เรื่องความสุขในการ
ทํ า งานของพนั ก งานบริ ษั ท ควอลิ ตี้ เ ซรามิ ก จํ า กั ด จั ง หวั ด ลํ า ปาง ที่ พ บว า ระดั บ ตํ า แหน ง งานมี
ความสัมพันธและมีอิทธิพลตอระดับความสุขในการทํางานของบุคลากร โดยบุคลากรที่มีระดับตําแหนง
งานสูงกวา จะมีระดับความสุขในการทํางานมากกวาบุคลากรที่มีระดับตําแหนงงานต่ํากวา ซึ่งบงชี้ไดวา
ตําแหนงงานมีอิทธิพลตอระดับความสุขในการทํางาน สามารถอภิปรายไดวา ตัวแปร สวัสดิการ และ
สภาพแวดลอมในการทํางานนั้นมีความสําคัญกับพนักงานเปนอยางมาก เพราะวาปจจุบันมีความเหลื่อม
ล้ําดานสวัสดิการการทํางานระหวางงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจกับงานเอกชนเปนอยางมาก ผูที่รับ
ราชการ/พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ได รับ สวั ส ดิก ารที่จํา เป นตอ การดํา รงชี วิต จากรัฐ มากกวา ย อมทํา ให
ผูปฏิบัติงานยอมรูสึกมีความสุขกวาภาคเอกชน ดังนั้นพนักงานของภาคเอกชนยอมมีความคาดหวังกับ
หนวยงานของตนเองเกี่ยวกับสวัสดิการพื้นฐานที่พึงจะไดรับ เชน บริการรถโดยสาร คาน้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับการออกนอกพื้นที่ การเขาโรงพยาบาลฉุกเฉิน สวัสดิการดานเงินออม เงินฌาปนกิจ ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ เปนตน เพราะสวัสดิการเหลานี้จะชวยลดภาระคาครองชีพและ
อํานวยความสะดวกพรอมทั้งทําใหพนักงานรูสึกมีหลักประกันและมั่นใจความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้นถึง
จะนอยกวาราชการก็ตาม สวัสดิการเหลานี้สงผลตอความสุขในการทํางานของพนักงานโดยตรงและโดย
ออม โดยเฉพาะกับพนักงานที่ทํางานกับองคกรเปนเวลา อยางเชนมีอายุงาน 11-15 ป เปนตน
สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคศึกษาสภาพองคกรแหงความสุขในธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตตามทัศนะของ
บุคลากร สรุปผลการวิจัยไดวาระดับองคกรแหงความสุขดานคนทํางานมีความสุขและที่ทํางานนาอยู
อยูในระดับมาก สําหรับการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงความสุขในธุรกิจอุตสาหกรรม
การผลิตนั้น สรุปผลการวิจัยไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอองคกรแหงความสุข คือสวัสดิการ สภาพแวดลอม
ในการทํางาน และอายุงาน
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยหาดใหญที่ใหการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย ตลอดจน
ผูทรงคุณวุฒิ ที่เสียสละเวลาใหคําปรึกษาในการทําวิจัยอยางลึกซึง้ อาจารยหทัยมาศ ขุนจันทร ผูริเริ่มให
แนวคิดการทําวิจัยในเรื่องดังกลาวนี้ พรอมทั้ง ผูบริหารและเจาหนาที่ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
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ทะเลแปรรูป จังหวัดสงขลา ที่ไดใหความอนุเคราะหใหขอมูลและความรวมมือในการดําเนินงานวิจัยชิ้น
นี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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