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Abstract

This research aimed to study the meaning and the facilitation of work-related
happiness for operational officers in a perimeter-area public university which was designed as a
qualitative research. The researchers collected data using in-depth interview, which included
key Informants, and purposive sampling technique from 11 head officers and operational
officers totally. The results showed that work-related happiness meanings defined by the
officers are worthwhile remuneration, aptitude- and competency-relevant working, having
supportive colleagues, and having nice head officers. Work-related happiness facilitation
includes working in sustainable organization, receiving justified remuneration, recognition from
colleagues, having nice colleagues, opportunity to self-development, work promotion, sublime
welfare and work environment, proper workload, and valuable work assignment. Those
components could facilitate the operational officers in a perimeter-area public university to
work-related happiness.
Keywords: Work-related happiness, Work-related facilitation
บทนา

งานเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีพของมนุษย์ การทางานให้ประสบผลสาเร็จก็เพื่อต้องการที่จะได้รับ
ความก้าวหน้าในงาน โดยต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะรับมือจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ดังนั้นทุกคนจึงต้องการแสวงหาสิ่งที่ทาให้ตนเองนั้นผ่อนคลายความกดดัน เกิดความรู้สึก
ภายในจิตใจที่เรียกว่าความสุข ไม่ว่าจะเป็นความสุขในชีวิตส่วนตัว ความสุขในชีวิตการทางาน หรือแม้แต่ชีวิตใน
สังคม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) องค์กรจาเป็นต้องมีการบริหารและ
การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จได้ตาม
เป้ า หมายมี การกาหนดกลยุ ทธ์ในการด าเนิ นงาน รั บ การเปลี่ ย นแปลงในด้ า นต่ า งๆทั้ง ทางด้ า นเทคโนโลยี
สภาพเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้ (High-quality Exchange Relationships) (Konovsky
and Pugh, 1994 อ้างถึงในจันทร์พา ทัดภูธร, 2543)
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญต่อการดาเนินงานขององค์กรในยุคปัจจุบัน ซึ่งนอกจากองค์กร
จะต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถแล้ว บุคคลเหล่านี้จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความผูกพันในงาน
และความผูกพันต่อองค์กร เพื่อช่วยผลักดันและสนับสนุนให้องค์กรดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็ จได้ ตามที่องค์กรวางเป้ า หมายได้ จากงานวิจัย ที่ผ่ า นมาพบว่าผลประโยชน์ที่องค์ กรมอบให้ คือการ
สนั บ สนุ น ต่ า งๆจากองค์ ก รนั้ น มี ส่ ว นท าให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ( High-quality Exchange
Relationships) (Konovsky and Pugh, 1994 อ้างถึงในจันทร์พา ทัดภูธร,2543) องค์กรที่ประสบความสาเร็จ
ได้ ปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันและมองข้ามไม่ได้เลยก็คือ ปัจจัยแห่งความสุข ดังนั้นความสุขเป็นสิ่งที่
ทุกคนแสวงหา (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ,2552) การสร้างบรรยากาศในการทางานให้เต็มไปด้วยความสุขนั้น เป็น
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ปัจจัยที่สาคัญต่อความสาเร็จของผลการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อพนักงานเกิดความรู้สึกสบายใจ ก็จะสามารถสร้าง
ผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ Gray (2007: 41) ซึ่งสอดคล้ องกับ ชนิกา ตู้จินดา(2552) ที่กล่าวว่าการสร้างสุข
ภาวะที่ดีในองค์กรหรือการเป็นองค์กรแห่งความสุขนั้นไม่เพียงแต่สร้างความพึงพอใจในการทางาน ลดอัตราการ
ขาดงาน และการลาออกแล้ว ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ของการแข่งขันระหว่างองค์กรเพื่อช่วงชิงบุคลากรที่มี
ความสามารถเป็นเลิ ศ (War of Talent) ให้ มาร่วมงานกับ องค์กร ด้วยเหตุนี้เอง หลายองค์กรจึงมุ่ง เน้นให้
ความสาคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน (Martin, Jones and Callan, 2005)
จากเหตุผลที่กล่าวมานั้นผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาการให้ความหมายและการสร้างความสุขใน
การปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่ง หนึ่งในพื้นที่เขตปริมณฑล เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดด้านความสุข เกิดกระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ดี มี
นวัตกรรม จนทาให้องค์การเกิดความยั่งยืนในที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการให้ความหมายความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย
ของรัฐบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตปริมณฑล
2. เพื่อศึกษาการสร้างความสุข ในการปฏิ บัติ งานของพนั กงานสายปฏิ บัติ การ มหาวิทยาลัย ของ
รัฐบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตปริมณฑล
ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาปัจจัยการปฏิบัติงาน สิ่งที่ทาให้เกิดความสุขในการทางาน พบว่ามนุษย์มีความต้องการ
การหลายระดับขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้านและยังพบว่าความต้องการของมนุษย์มีสองลักษณะคือความ
ต้องการด้านร่างกายและความปรารถนาความสุขทางใจ การที่เรานาปัจจัยต่าง ๆ มาเป็นสิ่ งจูงใจให้มนุษย์เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทาให้ประสบความสาเร็จของงาน การทางานที่มีความสุขควรจะประกอบไปด้วย การ
ทางานที่มีความสนุก มีความท้าทาย มีความเป็นอิสระ มีหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่ดี รวมไปถึงมีสถานที่
ทางานที่เหมาะสมที่จะสามารถสร้างบรรยากาศการทางานอย่างมีความสุข ผู้วิจัยจึงนาเอาแนวคิดทฤษฎี 2 ปัจจัย
ของ Frederick Herzberg ซึ่งเป็นทฤษฎีการจูงใจ ที่เสนอแนะว่าความพึงพอใจในการทางาน มาใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ
1. แนวคิดที่มีขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ไปยังความไม่พึงพอใจ (No Satisfaction)
และไดรับอิทธิพลจากปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor)
2. แนวคิ ด ที่ มี ข อบเขตจากความไม่ พึ ง พอใจ (Dissatisfaction) ไปยั ง ความไม พึ ง พอใจ (No
Satisfaction) และไดรับอิทธิพลจากปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) ทฤษฎีนี้ได้มีการพัฒนาโดย Herzberg
ในปี ค.ศ. 1950-1959 และในช่วงแรกของปี ค.ศ. 1960-1969 ทฤษฎี 2 ปัจจัย ประกอบด้วยปัจจัยจูงใจหรือตัว
จูงใจ และปัจจัยการดารงรักษาหรือปัจจัยสุขอนามัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
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2.1 ปัจจัย จูง ใจหรือตั วจูง ใจ (Motivation Factor หรื อ Motivations) เป็นปั จจัย ภายใน
(ความต้องการภายใน) ของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความพอใจในการทางาน (Job Satisfiers) ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่เป็นตัวกระตุ้นที่จะนามาใช้จูงใจให้คนปฏิบัติงานดีขึ้น เช่น ความก้าวหน้า การยกย่อง ปัจจัย เหล่านี้ ได แก
1) ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน 2) การยอมรับนับถือ 3) ความก้าวหน้า 4) ลักษณะงาน 5) ความรับผิดชอบ
(Responsibility)
2.2 ปัจจัยค้าจุน (Maintenance หรือ Hygiene Factor) ในภาษาไทยมีผู้แปลให้ ความหมายในคา
อื่นอีกได้แก่ปัจจัยการดารงรักษา ปัจจัยสุขอนามัย หรือปัจจัยอนามัย เป็นปัจจัยภายนอก ที่ป้องกั นไมให้พนักงาน
เกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน (Job Satisfiers) การปัจจัยนี้ไมใช่วิธีการจูงใจที่ดีที่สุดในทัศนะของ Hygiene
แต่เป็นการป้องกันความไม่พึงพอใจ ประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมาทางานหรือการขาดงานของพนักงาน
เช่ น นโยบายบริ ษั ท การบั งคั บบั ญชา ความมั่ นคงในงาน คาตอบแทน สภาพการทางาน เป็ นต้ น ปั จจัยที่ใช้
บารุงรักษาจิตใจปัจจัยเหล่านี้ ไดแก่ 1) นโยบายและการบริหารของบริษัท 2) การบังคับบัญชา 3) ความมั่นคงใน
งาน 4) เงินเดือน 5) สภาพแวดล้อมในการทางาน (Working Conditions) Herzberg (1959)
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบปรากฏการณ์วิทยา เนื่องจากวิธีการนี้
เป็นวิธีการที่ให้บุคคลบรรยายสิ่งที่ตัวเองประสบมาโดยมีฐานความคิดว่า มนุษย์จะรู้ดีในสิ่งที่ตนเองประสบมา
เนื่องจากในการเก็บข้อมูลนั้นต้องอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์ของพนักงานสายปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์จะน่าเชื่อถื อมากที่สุด นอกจากนี้ยั งศึกษาจากเอกสาร ข้อมูลทางวิชาการและสอบถามผู้ที่เกี่ย วข้อง
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ที่ต้องการศึกษาได้อย่างครบถ้วน
2. ผู้ให้ข้อมูลหลักและการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
เนื่องจากเป็นการวิจัยชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ทาการแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่สาคัญในการศึกษาครั้งนี้
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก แบบเจาะจง (Purposive sampling) ผู้วิจัยแยกประเภทจากลักษณะที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานและคัดเลือกจากความสะดวกของผู้วิจัย รวมทั้งความพร้อมในการให้ความร่วมมือใน
การให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ หัวหน้าและพนักงานสายปฏิบัตงิ าน โดยมี
ผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละกลุ่ม ดังนี้
2.1 หัวหน้างาน จานวน 1 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เป็นผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ ซึ่งเพียงพอในการ
ประเมินหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.2 พนักงานสายปฏิบัติงาน จานวน 10 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เป็นผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ
ซึ่งเพียงพอในการประเมินหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
3.1 ประเภทเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.1 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างแนวคาถาม (Interview Guide) เพื่อใช้ในการ สัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล จานวน 2 ฉบับ ดังนี้
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ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์สาหรับหัวหน้างาน ในประเด็นเรื่อง การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายและ
แผนการปฏิบัติงาน รูปแบบและลักษณะการบริหารงาน รูปแบบการสร้างแรงจูงใจและความสุขในการทางานแก่
พนักงาน
ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์สาหรับสายปฏิบัติงาน ในประเด็นเรื่องการรับรู้นโยบายและยุทธศาสตร์
ในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งทัศนคติการทางาน การให้ความหมายและปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนที่ก่อให้เกิด
ความสุขในการปฏิบัติงาน
3.2 ประเภทอุปกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1.1 กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ สาหรับบันทึกภาพข้อมูลที่สาคัญในการวิจัย
3.1.2 เครื่องบันทึกเสียง สาหรับบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์และสนทนากับผู้ให้ข้อมูล
3.1.3 สมุดบันทึกและปากกา สาหรับจดบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนา
3.1.4 แฟ้มเก็บข้อมูล สาหรับแยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ช่วยให้สะดวกต่อการนาไปใช้
4. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแนวคาถามในการสัมภาษณ์ จานวน 2 ฉบับ ตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการต่ างๆ จากต ารา หนังสื อ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการเข้าพื้นที่เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างข้อคาถามในการสัมภาษณ์
4.2 กาหนดประเด็ นหลักและประเด็นย่อย เพื่อให้ข้อคาถามในการสัมภาษณ์ มีรายละเอี ยดที่
ครบถ้วนและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
4.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยนาแบบสอบถามที่สร้า งขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ ที่
ปรึกษา เพื่อขอคาแนะนาในการตรวจสอบแก้ไขสานวนภาษา และความถูกต้อง
4.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อขอคาแนะนาในการ ตรวจสอบ
แก้ไขสานวนภาษา และความถูกต้อง
4.5 ปรับปรุงและพัฒนาข้อคาถามให้เหมาะสมในด้านเนื้อหา ความชัดเจนให้ครอบคลุมเนื้อหา
ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนาไปเก็บข้อมูลจริง
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การเก็ บ รวบรวมข้ อมูล เบื้องต้น ศึ กษาทฤษฏี ประวัติ ความเป็ นมาและเอกสารที่
เกี่ยวข้องจากหนังสือ วารสาร
ระยะที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนามเชิงลึก ผู้วิจัยได้จัดทาหนังสือแจ้งผู้อานวยการ เพื่อชี้แจง
โครงการและขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) จากนั้นผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่
ผู้เข้าร่วมวิจัย และของความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นตามโครงร่างคาถาม ได้กาหนดให้มีกระบวนวิธีการวิจัย
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะการออกแบบโครงสร้างของข้อคาถามตามกลุ่มตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์และ
นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์

3544

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

6. การบันทึกข้อมูลภาคสนาม
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยอาศัยตัวผู้วิจัยเองเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
การสั มภาษณ์ (Interview) ใช้ การสั มภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth Interview) โดยผู้ วิจัย ได้
สั มภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อมู ล ในพื้นที่ศึ กษา โดยมี การสั มภาษณ์ ไว้ล่ วงหน้ า โดยการสั มภาษณ์ จะเป็ นไปในลั กษณะ
ธรรมชาติ มากกว่า การถามแบบเคร่ ง เครี ย ด ผู้ วิจัย ได้ ใช้ วิธี การการซั กถาม พูด คุ ย สนทนาแบบเป็ นกั นเอง
เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่เป็นแหล่งข้อมูลเกิดกังวลใจในการให้คาตอบ ซึ่งอาจมีผลต่อความเชื่อถือของข้อมูล
การบั นทึ กเทป โดยการขออนุ ญ าตจากผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการวิ จัย หรื อผู้ ใ ห้ สั มภาษณ์ ก่อ นท าการ
บันทึกเสียงหากได้รับอนุญาต เพื่อนาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงโดยได้จากการบันทึกเทปมาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาและ
ใช้ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องย้อนกลับในภายหลังได้
7. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คานึงถึงจรรยาบรรณผู้วิจัยและพิทักษ์สิทธิตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเก็บ
ข้อมูลจนกระทั่งผลการวิจัยมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ผู้วิจัยแนะนาตัวกับผู้ให้ข้อมูลว่าเป็น
ผู้วิจัยมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงความประสงค์ของผู้วิจัยในการทาวิจัยครั้งนี้ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลซักถามข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัย พร้อมทั้งแจ้งว่าผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เป็นความลับ ในการรายงานผลการวิจัยผู้วิจัยจะให้ความระมัดระวังในการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลการ
วิจัยที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือเท่านั้น จะไม่เผยแพร่การศึกษาที่ยังคลุมเครือหรือยัง
ไม่ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบ
8. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งมาลาดับเหตุการณ์ เรียบเรียง
วิเคราะห์และพรรณนา
8.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ จะทาการวิเคราะห์ไป
พร้อมกับการเก็บข้อมูล โดยในแต่ละวันที่เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะนาข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึก การ
ถอดเทปบันทึกเสียง มาจัดแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นต่างๆ พิจารณาข้อมูลที่ได้แต่ละครั้งว่ามีความสมบูรณ์
เพียงพอที่จะตอบคาถามได้หรือไม่ และหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด
8.2 วิเ คราะห์แ ละสัง เคราะห์ ข้ อมูล โดยการศึ กษาจากเอกสารและข้ อมู ล จากการสั มภาษณ์
สังเกต โดยจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลและบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดแล้วนาไปจัดเป็นหมวดหมู่ แยกประเภทและ
วิเคราะห์ ข้อมู ลตามแนวคิด เพื่อหาข้ อสรุ ป โดยผู้วิจัย วิเ คราะห์ ข้อมูล โดยอาศัย วิธีการวิเ คราะห์เชิ งพรรณนา
(Description Analysis)
8.3 นาข้อสรุปไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อความถูกต้องของข้อมูลแล้วจึง จัดทาเป็นรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ต่อไป
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9. การตรวจสอบความเชื่อมั่นของข้อมูล
ในการดาเนินการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องแม่นยาและทุกขั้นตอนใน
การศึกษาที่มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation)
เพื่อพิสูจน์ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง โดยแบ่งวิธีการตรวจสอบออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
9.1 แหล่งเวลา การเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกระยะเวลาการเก็บข้อมูลออกเป็นช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน ทั้งเวลาช่วงเช้า บ่ายและนอกเวลาราชการ
9.2 แหล่งสถานที่ การเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลจากพนักงานโดยเลือกสถานที่
ในการสัมภาษณ์ที่แตกต่างกัน ในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
9.3 แหล่งบุคคล การเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย
รูปแบบการได้รับการรักษาตามแผนกต่างๆ ในการให้ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ
ผลการวิจัยและสรุปผล
จากการศึกษา การให้ความหมายและการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตปริมณฑล แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ
1) การให้ความหมายความสุขในการปฏิบัติงาน มีการให้ความหมายโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
1.1) ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ต นเองได้ รับ ผิ ด ชอบ ความสุ ข ในการปฏิ บั ติ ง านจะเกิ ด ขึ้ นได้ ต้ องมี
องค์ประกอบ คือ ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า การได้ทางานที่ตรงกับความชอบความสามารถและความถนัด มีความพึง
พอใจกับงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ความสุขก็มาจากผลสาเร็จของงาน ความท้าทายในการแก้ไขปัญหา มีอิสระ
ในการทางานและอานาจในการตัดสินใจโดยเฉพาะหากรู้ว่างานนั้นมีประโยชน์ต่อองค์กร ก็จะนามาซึ่งความสุขใน
การปฏิบัติงานเช่นกัน
1.2) ในด้านของความรู้สึก ความสุขในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึกที่ตื่นขึ้นมาแล้วอยากทางาน
มีความกระตือรือร้นที่จะทางานให้เสร็จ ทาแล้วมีความสนุกสนาน รักและชอบในงานที่ทา นอกจากนี้ความสุขใน
การปฏิ บัติง านยัง ประกอบไปด้วยการมี เพื่อนร่ วมงานดี มีการช่วยเหลือเกื้อกูล กัน และการมี หัวหน้า งานที่ดี
มีความยุติธรรม องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้มีความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2) การสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่
2.1 ปัจจัยจูงในที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสุขในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1) ความสาเร็จใน
การปฏิบัติงาน เกิดขึ้นได้จากการที่ได้รับคาชมทาให้เกิดความรู้สึกภูมิใจ ในการปฏิบัติงาน รับรู้ความก้าวหน้าเกิด
การพัฒนาทั้งตนเองและองค์กร 2) ด้านการยอมรับนับถือ เกิดขึ้นจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
โดยการให้ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มอบความไว้วางใจต่อกัน และการชื่นชมเมื่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้
ปฏิบัติหน้าที่ที่ส่งผลดีต่อองค์ กรและส่วนรวม 3) ด้านความก้ าวหน้า เกิดขึ้นได้จากการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
ยอมรับและพร้อมที่จะเรี ยนรู้สิ่ง ใหม่ เป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถของตนและความก้าวหน้าในตาแหน่ ง
หน้าที่ 4) ด้านลักษณะงาน เกิดขึ้นได้จากการได้ปฏิบัติงานที่ตรงกับความสามารถและความถนัด ของตน สามารถ
ควบคุมกระบวนการทางานอย่างอิสระจนงานเกิดผลสาเร็จ และ 5) ด้านความรับผิดชอบ เกิดขึ้นได้จากการรู้
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หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้องทาให้สาเร็จ บรรลุเป้าหมายตามแผนเสร็จทันเวลาที่กาหนด ทางานที่
ได้รับมอบหมาย โดยได้รับอานาจในการตัดสินใจตั้งแต่ต้นจนงานสาเร็จ
2.2 ปัจจัยค้าจุนที่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1)
ด้านนโยบายและการบริหาร ต้องสร้างการรับรู้และยอมรับในนโยบายและการบริหารขององค์กร เช่น การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์กร การรับรู้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่ าง
เต็มความสามารถ 2) ด้านการบังคับบัญชา ต้องมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา สร้าง
การสื่อสารที่ชัดเจน ให้ความเคารพและเต็มใจทางานตามที่ได้รับมอบหมาย 3) ด้านความมั่นคง ต้องสร้างคุณค่า
ให้เห็นว่าพนักงานทุกคนเป็นส่วนสาคัญที่องค์กรขาดไม่ได้ รวมถึงส่งเสริมความสามารถและศักยภาพทีส่ ามารถทา
ประโยชน์ต่อองค์กรออกมาให้มากที่สุด 4) ด้านเงินเดือน เกิดขึ้นได้จากการที่พนักงานพัฒนาตนเองให้เหมาะสม
กับอัตราเงินเดือน เช่น การเพิ่มวุฒิการศึกษา การพัฒนางานและการสร้างผลงานใหม่ เพราะยิ่งอัตราเงินเดือนสูง
ความรู้ความสามารถก็ต้องสูงตามไปด้วย และ 5) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ต้องมุ่งการสร้างระเบียบวินัย
ในการทางาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร ซึ่งจะนาไปสู่ความสุขในการปฏิบัติงาน
อภิปรายผล
1) ผลของการศึ กษาการให้ ค วามหมายความสุ ข ในการปฏิ บั ติ ง านของพนั กงานสายปฏิ บั ติ การ
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตปริมณฑล พบว่า ความหมายของความสุขในการปฏิบัติงานว่าจะเกิดขึ้น
ได้ต้องมีองค์ประกอบคือ ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า การได้ทางานที่ตรงกับความชอบความสามารถและความถนัด ความ
พึงพอใจกั บงานที่ทา ความท้าทายในการแก้ ปัญหา การมีเพื่อนร่วมงานดี มีความช่วยเหลือเกื้อกู ลกัน และการมี
หัวหน้างานที่ดี องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้พนักงาน มีความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังที่
เกษม ตั นติ ผ ลาชี วะ(2545) ได้ กล่ าวถึ ง ความสุ ข กั บการทางานว่าเป็ นการทางานที่มีความก้ าวหน้ ามั่ นคง มี
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า สถานที่บรรยากาศการทางานและเพื่อนร่วมงานที่ดี ซึ่งผลวิจัยนี้สอดคล้องกับทฤษฎีของ Warr
(1990) อ้างถึงใน พรรณิภา สืบสุข (2548) กล่าวว่าความสุขในการทางาน เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
บุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทางาน หรือประสบการณ์ของบุคลในการทางานประกอบด้วยความ
รื่นรมย์ในงาน ความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการทางาน
2) ปัจจัยจูงในที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด ดังนี้
2.1) ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ปัจจัยของความสาเร็จในการปฏิบัติงาน คือความสมดุลในชีวิต
การทางาน เกิดจากความตั้งใจความทุ่มเทและความรับผิดชอบในหน้าที่ ทางานได้เสร็จทันเวลาตามเป้าหมาย
และผลสาเร็จของงานมีความสมบูรณ์ มีความก้าวหน้าและสามารถทางานในชิ้นต่อๆไปได้ ผู้อื่นสามารถนาผลงาน
ไปใช้ต่อได้จริ งเกิดความรู้ สึกภูมิใจ ดัง ที่ Herzberg et al.(1959) ได้ กล่าวว่า ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
หมายถึง การที่ได้ทางานตามความสามารถแห่งสติปัญญาได้อย่างอิสระ จนได้รับความสาเร็จ เกิดความรู้สึกภูมิใจ
ในผลงานนั้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Manion (2003) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของความสุขด้านความสาเร็จ
ในงาน เป็นการรับรู้ว่าตนได้ปฏิบัติงานได้บรรลุ เป้าหมายที่กาหนดไว้โดยได้รับความสาเร็จในการทางาน ได้รับ
มอบหมายให้ทางานที่ท้าทายให้สาเร็จเกิดผลลัพธ์ การทางานไปในทางบวก ทาให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิตเกิดความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ มีความก้าวหน้า องค์การเกิดการพัฒนา
3547

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

2.2) การยอมรับนับ ถือ ปัจจัยของการยอมรั บนับถือ คือ การได้รับการยอมรับ ค าชมเชยจาก
ผู้บริหาร และการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่การเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในองค์กร ทั้ง
การให้ค วามเชื่อ ใจ ความไว้วางใจ การให้ เกี ยรติซึ่งกั นและกัน เป็ นสิ่ งส าคั ญมากต่อการเกิ ดความสุ ขในการ
ปฏิบัติงาน และช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในองค์การ เมื่อได้รับคาชมหรือได้รับการยอมรับนับถือ ทา
ให้เกิดความรู้สึกดีที่มีคนมาชื่นชมตนเอง เกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ความพยายาม
และความตั้งใจเพื่อให้งานสาเร็จ ดังที่Maslow (1970) ได้กล่าวถึงทฤษฎีลาดับขั้น ด้านความต้องการการยกย่อง
ซึ่งเป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว ความนับถือและสถานะจากสังคมตลอดจนเป็นความพยายามที่จะให้มี
ความสั มพันธ์ระดั บสู ง กับ บุ คคลอื่ น เช่น ความต้ องการให้ ได้การเคารพนั บถื อ ความสาเร็จ ความรู้ ศั กดิ์ ศ รี
ความสามารถ สถานะที่ดีในสังคมและมีชื่อเสียงในสังคม
2.3) ความก้ าวหน้า ปัจจัยของความก้าวหน้าที่ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ1) ความก้าวหน้าใน
องค์ กร คื อ ในการทางานไม่ ว่ าจะต าแหน่ งอะไร องค์ กรจะต้ องมี เกณฑ์ ในการเลื่ อนขั้ นและขึ้ นเงิ นเดื อนตาม
กฎระเบียบ เช่น การปรับขึ้นเงินเดือนรายปีตามการประเมิน การปรับตาแหน่งตามอายุงานและประสบการณ์ การ
เลื่อนขั้นตามความสามารถและผลงาน 2) ความก้าวหน้าในตนเอง คือ การพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ
ตนเองอยู่เสมอ การเรียนรู้สิ่งใหม่ เช่น การได้รับงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยได้รับอิสระในการทางานและการจัด
สินใจ ดังที่ Herzberg etal. (1959) ได้กล่าวว่า ความก้าวหน้าเป็นปัจจัยที่ทาให้คนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เช่นความก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงานและเงินเดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริ ญญา สัตยธรรม (2550) ได้
กล่าวว่า ความพอใจในการปฏิ บัติ งานในตาแหน่ งปั จจุ บันเพราะ มีโอกาสก้าวหน้ า เมื่อ สาเร็จการศึ กษาที่สู งขึ้ น
บริษัทจะให้โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีการจัดระดับตาแหน่งงานที่เหมาะสม ได้รับการฝึกอบรมเพิ่ม
ความรู้และทักษะให้มากขึ้น หน่วยงานมีการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในการทางาน
2.4) ลักษณะงาน ปัจจัยของลักษณะงาน คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจนตรงกับความสามารถความ
ถนัด ได้รับอิสระในการจัดการตามความสามารถและศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ ทั้งการควบคุมกระบวนการ
ทางาน การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเกิดความรูสึกท้าทายสนุกกับการทางาน อย่างไรก็ตามการจะทางาน
ให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ จ าเป็ น ต้ อ งเข้ า ใจกระบวนการท างานในทุ กขั้ นตอน ดั ง ที่ Gilmer (1971) ได้ กล่ า วว่ า
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ คุณลักษณะของ
งาน คือ การทางานที่ตรงกับความสามารถความรู้ความถนัดของตน เป็นงานที่ท้าทาย ส่งเสริมความคิดริเริ่ม ซึ่ง
ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญา สัตยธรรม (2550) ได้กล่าวว่า ลักษณะงานที่รับผิดชอบเป็นงานที่
ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทาให้พนักงานส่วนใหญ่มีความภูมิใจและรักในงานที่ปฏิบัตินอกจากนี้
การมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะใหม่ รวมถึงงานที่ทาอยู่มีลักษณะไม่ซ้าซากน่าเบื่อ ทาให้เกิดความท้าทายและกระตุ้น
ความต้องการในการทางานในรูปแบบใหม่ๆ
2.5) ความรับผิดชอบ ปัจจัยของความรับผิดชอบ คือ เวลาได้รับมอบหมายงานไปแล้วไม่ ทิ้งงาน
ได้รับอิสระในการทางานมีอานาจในการตัดสินใจควบคุมดูแลงานตั้งแต่ต้นจนจบ รู้ว่างานนี้คือความรับผิดชอบ
ของตนเองที่จะต้องทาให้สาเร็จ บรรลุเป้าหมายตามแผน เสร็จทันเวลาที่กาหนด ดังที่ Gavin and Mason
(2004) อ้า งถึ งใน พนิ ดา คะชา (2551) กล่า วว่า ความมี อิส ระ คื อมี ความสามารถที่จะคิ ดและเลื อกในสิ่ง ที่
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ต้องการ มีอานาจ เสรีภาพในการตั ดสินใจ ทาให้ตนมีความพึง พอใจในชีวิต สามารถควบคุมและกาหนดการ
กระทาของตนให้ตอบสนองความสุขของตน
3) ปัจจัยค้าจุนที่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานมีรายละเอียด ดังนี้
3.1) ปัจจัยค้าจุนของนโยบายและการบริหาร แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) ด้านองค์กร นโยบาย
และการบริหาร ต้องมีความชัดเจนและมีเป้าหมายมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กรให้ดารงอยู่ โดยต้องมีความยืดหยุ่นใน
นโยบายและแผนงาน 2) ด้านบุคลากร มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร สร้างการทางาน
เป็ นทีม การแบ่ง หน้ าที่ความรับ ผิด ชอบของแต่ ละคนที่ ชัด เจน ส่ง เสริมสวัสดิ การด้ านต่า งๆ สร้า งระบบการ
ประเมินผลงานที่เป็นรูปธรรม 3) ด้านการบริหาร มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ดังที่ ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ (2559) กล่าวว่า สภาพภายนอก ตัวบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสุขใน
การทางาน ได้แก่นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร เช่น ความอิสระในการทางาน การเข้า ออกงานหรือนโยบาย
ในการสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาตนเอง
3.2) ปัจจัยค้าจุนของการบังคับบัญชา คือ ความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริหารและหัวหน้างาน ส่งผลต่อ
ความสุขในการปฏิบัติงานอย่างมาก เพราะผู้บริหาร หัวหน้างาน เป็นผู้ให้ คาปรึกษาคอยช่วยเหลือให้คาแนะนา
และแก้ปัญหา รับฟังความคิดเห็นมีความยุดติธรรมเพื่อช่วยลดความขัดแย้งภายในองค์กร ยิ่งผู้บริหารและหัวหน้า
งานให้อานาจในการทางาน ทั้งยังแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เกิดการสื่อสารทีม่ ีความเข้าใจส่งผลให้การ
ทางานไม่เครียด ลดแรงกดดัน ก็จะทาให้พนักงานเกิดความรู้สึกอยากทางาน อยากมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจ เกิดความเคารพนับถือซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดี ทาให้การสั่งงานของผู้บริหาร หัวหน้างานนั้น
พนักงานเต็มใจและพร้อมที่จะทางานให้ ดังที่ Gilmer (1971) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่เอื้อต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การนิเทศงาน (Supervision) คือ การได้รับการเอาใจใส่
ได้รับการตรวจแนะนาจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ความสามารถในการนิเทศงานของผู้บังคับบัญชา และ
ความสัมพันธ์ที่ดี กับ ผู้บัง คับ บัญชา ซึ่งสอดคล้องกับ กับ งานวิจัยของ ปริญ ญา สัต ยธรรม (2550) ได้ กล่า วว่า
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชานั้น มีความใกล้ชิดและเป็นกันเองพอใจที่จะทางานร่วมกับหัวหน้างานในปัจจุบัน
เมื่อมีปัญหาในการทางานหัวหน้างานเต็มใจให้คาปรึกษาช่วยเหลือแก้ไขเสมอ หัวหน้างานมีการมอบหมายงานให้
ทุกคนทาอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ
3.3) ปัจจัยค้าจุนของความมั่นคงในงานที่ แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 1) ความมั่นคงในงานที่เกิดจาก
องค์กร ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในการบริหารจัดการของผู้บริหารโดยคานึงถึงระยะเวลาการทางาน ตาแหน่งงาน
ค่าตอบแทนที่พนักงานควรได้รับตามความเหมาะสม การบรรจุแต่งตั้ง การต่อสัญญาจ้างระยะยาว โดยที่องค์กรต้อง
ไม่มีนโยบายในการยกเลิกสั ญญาจ้าง หากต้องมีการเลิกจ้างก็ควรมีค่าชดเชยให้ตามความเหมาะสมของอายุการ
ทางาน รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรได้ 2) ความ
มั่นคงในงานที่เกิดจากตัวบุคคล คื อ การที่พนักงานมีความสามารถมีศักยภาพในการทางานที่ได้รับมอบหมายได้
สาเร็จทาให้องค์กรเห็นคุณค่าและให้เห็นเป็นคนสาคัญที่มีประโยชน์ต่อองค์กร ดังที่ Herzberg et al.(1959) ได้กล่าว
ว่า ความมั่นคงในงาน ความมั่นคงและยั่งยืนในการปฏิบัติงาน การทางานหรืออาชีพปฏิบัติงานและมีความสัมพันธ์
อันดีต่อผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกแผนก
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3.4) ปัจจัยค้าจุนของเงินเดือน แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) ด้านอัตราเงินเดือน ต้องมีความ
เหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบตามประสบการณ์และวุฒิการศึกษา หากเงินเดือนยิ่งสูงก็จะยิ่งรู้สึก
มีความสุข เพราะอัตราเงินเดือนเป็นตัวชีวัดเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง ยิ่งอัตราเงินเดือนสูงความรู้
ความสามารถก็ต้องสูงตามไปด้วย นอกจากนี้เกณฑ์การพิจารณาอัตราเงินเดือนการปรับขึ้น ต้องมีความยุติธรรม
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยพิจารณาจากพฤติกรรมร่วมกับผลการปฏิบัตงิ าน ซึ่งการปรับขึ้นของเงินเดือนควรมีทุก
ปีตามผลงานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2) ค่าตอบแทนอื่นๆ คือ การเพิ่มค่าประสบการณ์ การส่งเสริมที่
นอกเหนือจากการให้เงินเดือน เช่น โบนัส เบี้ยขยัน การให้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ดังที่ Gilmer (1971) ได้
กล่าวว่า องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าจ้าง
(Wages) ได้แก่ การพิจารณาเงินเดือนค่าตอบแทนที่เหมาะสม และยุติธรรม
3.5) ปัจจัยค้าจุนของสภาพแวดล้อมในการทางาน คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพเอื้ออานวยต่อการ
ปฏิ บัติ งานมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มี เครื่องมืออุปกรณ์ สานักงานในการปฏิ บัติ งานและพื้นที่ทางานอย่ าง
เพียงพอ รวมไปถึงตัวบุคคลที่มีระเบียบวินัยในการทางานผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการ
ทางาน ส่งผลดีกับให้บรรยากาศการทางานร่วมกัน การมีเพื่อนร่วมงานที่ ดีเกื้อกูลกันและมีน้าใจต่อกันช่วยเหลื อ
สนับสนุนกัน และเคารพความเป็นส่วนตัว ย่อมทาให้เกิดความพึงพอใจและนาไปสู่ความสุขในการปฏิบัติงาน ดังที่
Gilmer (1971)ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการทางานที่เอื้อต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
คือสภาพการทางาน (Working Conditions) ได้แก่ สภาวะแวดล้อมต่างๆ ในที่ทางาน เช่น ห้องทางานอากาศ แสง
เสียง อุปกรณ์เครื่องมือ ความสะอาดมีระเบียบเรียบร้อย มีห้องอาการ ห้องน้า ที่จอดรถ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การให้ ความหมายของความสุ ขในการปฏิ บั ติ งาน ควรสร้ างความคิ ดในเชิ งบวกให้ กับพนั กงาน ให้
พนักงานเกิดความรู้สึกมีความสุขในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสม ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีสิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ที่เพียงพอกับการใช้งาน
1. ปัจจัยจูงในที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน
1.1 ด้านความสาเร็จในการการทางาน ควรเปิดโอกาสให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยไดใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
1.2 ด้านการยอมรับนับถือ ผู้บังคับบัญชาควรจัดให้มีการประชุม เพื่อรับฟังปัญหา ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ รวมถึงควรมีการมอบหมายงานให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้บังคับบัญชา หรือมีส่วนร่วมในการทา
งานเพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีความรูสึกเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา
1.3 ด้านความก้าวหน้า การประเมินผลงานควรพิจารณาที่ผลงาน ในการเลื่อนตาแหน่งหรือการ
ขึ้นค่าตอบแทน ควรมีเกณฑ์ที่เ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ เป็ นการสร้างขวัญและกาลั งใจในการทางานให้กับ
พนักงาน
1.4 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติควรจัดจานวนพนักงานให้เพียงพอกับปริมาณเพื่อจะไดลดความ
ตึงเครียดการทางานไมเสร็จ และตาแหน่งงานหนึ่งไม่ควรให้ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ เพราะจะทาให้พนักงานรู้สึ ก
ท้อแท้ ควรให้พนักงานมีโอกาสใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีอานาจในการตัดสินใจในงานที่ไดรับมอบหมาย เพื่อ
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พนักงานจะได้เห็นว่าผู้บริหารให้ความสาคัญกับตนเองและควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ศึกษาและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
เพื่อที่จะนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
1.5 ด้า นความรั บผิ ดชอบ ผู้ บัง คับ บั ญชาควรให้ คาแนะนา ชี้แ จงเกี่ย วกับ งานในหน้า ที่ความ
รับผิดชอบให้เข้าใจในงานที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. ปัจจัยค้าจุนที่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
2.1 ด้านนโยบายและการบริหาร ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในการ
กาหนดนโยบายร่วมกันเพื่อความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย
2.2 ด้านการบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาควรให้ความเสมอภาคแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนโดยเท่า
เทียมกัน เพื่อให้เกินความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและในการปฏิบัติงาน
2.3 ด้านความมั่นคง ปรับการต่อสัญญาจ้างให้มีระยะเวลาที่ยาวขึ้น สวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ทาให้พนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
2.4 ด้านเงินเดือน ควรจัดให้มีเงินรางวัลพิเศษอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือน
2.5 สภาพแวดล้อมในการทางาน ขยายพื้นที่การใช้สอยให้รองรับกับจานวนบุคลากรที่มีอยู่และที่
กาลังเข้ามาเพิ่ม
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยของรัฐบาล
แห่งหนึ่งในพื้นที่เขตปริมณฑล
2. ศึกษาการสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยของ
รัฐบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตปริมณฑล
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