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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใชแ้นวคิดสุนทรียสาธกร่วมกบัจิตวิทยาเชิงบวก 
เพ่ือเพ่ิมความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร กรณีศึกษา โรงงานหลงัคาเหล็ก บี.เค.สาขา ล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจัยแบบสุนทรียสาธก (Appreciative  Inquiry) โดยใช้เคร่ืองมือ AI 4-D โมเดล 
ร่วมกบัแนวความคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) ของแผนงานสุขภาวะองคก์รภาคเอกชน(สสส.) กบักลุ่มเป้าหมาย
พนักงานภายในองค์กรณีศึกษาจ านวน 12 ท่าน และไดท้ าการสัมภาษณ์แบบสุนทรียสาธกกบัผูรู้้ (Maven) ภายนอก
องคก์ร ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ ตามแนวคิดความสุข 8 ประการ จ านวน 8 ท่าน เพ่ือคน้หาประสบการณ์ดา้นบวก
ท่ีช่วยเพ่ิมความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ร ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานมีความผกูพนักบัองคก์รเพ่ิมมากข้ึนจริง โดย
มีอตัราการลาออก อตัราการขาดงานลดลง พนกังานมีผลการปฏิบติังานดีข้ึนมาก พนกังานมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีดี
เพ่ิมข้ึน และพนกังานมีระดบัสุขภาพจิตดีข้ึน แนวทางในการเพ่ิมความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์ร ท่ีไดจ้ากการศึกษา 
ประกอบด้วย 1) ส่วนปลอดหน้ี (Happy Money) ประกอบด้วย โครงการมินิสหกรณ์ออมทรัพย ์โครงการผ่อนกับ
องค์กร  2) ส่วนครอบครัวดี (Happy Family) ประกอบด้วย โครงการมอบทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน, 
โครงการท่ีท างาน คือ “บา้นหลงัท่ีสอง”  3) ในส่วนสุขภาพดี (Happy Body) ประกอบดว้ยโครงการออกก าลงักายเพ่ือ
สุขภาพท่ีดี, โครงการทานอาหารกลางวนัสานรัก บี.เค. ล าปลายมาศ , โครงการนอนกลางวนัเพ่ิมพลงั และโครงการ 
Healthy Tips 4) ส่วนผ่อนคลาย (Happy Relax) ประกอบดว้ย โครงการกิจกรรมพิเศษในเทศกาลต่างๆ และแนวทาง
สนบัสนุนใหพ้นกังานท างานอยา่งอารมณ์ดีมีเพลงให้ฟังขณะท างาน  5) ส่วนทางสงบ (Happy Soul) ประกอบดว้ย แนว
ทางการใช้หลกัศาสนาเปล่ียนชีวิตให้สงบสุข และโครงการอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ 6) ส่วนน ้ าใจงาม (Happy Heart) 
ประกอบดว้ย โครงการ “องคก์รผูใ้ห”้ และการสนบัสนุนใหพ้นกังานฝึกฝนการใหแ้ละการมีน ้ าใจต่อผูอ่ื้น 7) ส่วนสงัคม
ดี (Happy Society) ประกอบดว้ยสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรมอาสาสมคัรชุมชนและแสดงใหพ้นกังานเห็นวา่
องค์กรเป็นผูใ้ห้ร่วมทุนในช่วยเหลือสังคม 8) ส่วนหาความรู้ (Happy Brain) ทางองค์กรได้พฒันาโครงการข้ึนมา 
ประกอบดว้ยโครงการมุมความรู้เสริมสร้างปัญญา, มุมหนงัสือน่าอ่าน, การส่งเสริมให้มีการเรียนงานดว้ยการหมุนเวยีน
งาน 
 
 
 
ค าส าคญั: การประชุมเพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวกแบบสุนทรียสาธก  ผูรู้้ 
Keywords: Appreciative Inquiry Summit, Maven 
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ABSTRACT 
   The objectives of this study aimed to applied the appreciative inquiry and positive psychology to increasing 
employee’s engagement: a case study of B.K. steel factory, Lam Plai Mat Branch, Buriram, and this study was 
applied 4-D model of the appreciative inquiry and Happy 8 with 8 employee’s B.K. steel factory. As well as, 
researcher found the positive experiment of increasing employee’s engagement by interviewed 8 Maven, whom 
expert in Happy 8. The results showed that Employees had increasing the engagement; the resignation and the rate of 
absence were decreased; employees had a better performance; employees had the positive attitude and behavior; 
employees had a better mental health. The guidelines of increasing employee’s engagement were: 1) Happy money 
included Mini-savings and credit cooperatives project and B.K. finance project, 2) Happy family included 
Scholarship for employees' children project and 2ndHomeproject, 3) Happy body included Exercise for good health 
project, B.K. Lam Plai Mat Lunch & Love project, Power nap project, and Healthy tips project 4) Happy relax 
included Festival special events project and Happy song in work project,  5) Happy soul included Chang to peaceful 
life project and Spiritual food project, 6) Happy heart included B.K. giver project and to encourage employees to 
practice giving and kindness towards others, 7) Happy society included to encourage employees to participate in 
volunteer community activities and CSR of B.K., 8) Happy brain included Knowledge corner, Book corner, and Job 
rotation. 
 

 บทน า 

 Development Dimensions International Inc. 
หรือ DDI ไดท้ าการศึกษาถึงความผูกพนัของพนกังาน
และนิยามความหมายของความผูกพนัของพนกังานไว้
วา่ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากพนกังานมีความสุข (People Enjoy) 
และความเช่ือ (Believe) ในส่ิงท่ีเขาไดก้ระท าและรับรู้
ถึงคุณค่า (Value) ในส่ิงนั่น (DDI, 2005) ความผูกพนั
ของพนักงานต่อองคก์ร คือ ความผูกพนัทางจิตใจของ
พนักงาน ในลกัษณะการทุ่มเทพลงักาย พลงัใจอย่าง
เต็มท่ีให้กับงานท่ีตนได้รับมอบหมาย ซ่ึงจะแสดง
ออกมาในหลายรูปแบบของการท างาน รวมถึงการ
สร้างคุณภาพในงานอย่างเกินความคาดหมายของ
องค์กร ความรู้สึกผูกพันกับองค์กรสามารถใช้เป็น
เคร่ืองหมายในการท านายอตัราการลาออกได ้
 จากการสอบถามขอ้มูลกบัผูบ้ริหารเบ้ืองตน้
ทราบวา่ความทา้ทายท่ี “องคก์รโรงงานหลงัคาเหลก็ บี.
เค สาขาล าปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์” ก าลงัเผชิญนั้น
คือ องคก์รก าลงัพบกบัปัญหาดา้นการบริหารทรัพยก์ร

มนุษย์ประกอบด้วยความท้าทายหลัก คือ อัตราการ
หมุนเวียนพนักงานภายในองค์กร (Turnover Rate) มี
มากกวา่ 10 % นั้นคือพนกังานลาออกและเขา้ใหม่ โดย
เฉล่ีย 1 คนต่อเดือน และท่ีส าคญัเป็นพนกังานท่ีมีฝีมือ
มีช านาญในหน้าท่ี  ท าให้ผู ้จัดการเร่ิมทบทวน ถึง
มูลเหตุว่า เหตุใดองค์กรจึงมีปัญหาด้านบุคลากรอยู่
เสมอทั้งๆท่ีอตัราเงินเดือนก็อยูใ่นระดบัไม่น้อยกวา่ท่ี
อ่ืน หนา้ท่ีงานและความรับผิดชอบก็เหมาะสมพอดีกบั
แต่ละต าแหน่งงาน 
 นอกจากความทา้ทายหลกัดา้นการเขา้ – ออก
ของพนักงานแลว้ยงัพบอีกว่ามีความท้าทายย่อยของ
พนักงานภายในองค์กรดังต่อไปน้ีด้วย มีพนักงาน
บางส่วนเป็นพนกังานปฏิบติังานดีมากโดยไม่เคยผลิต
ช้ินงานผิดพลาดแต่มีความประพฤติไม่ดี เช่น มีความ
เกียจคร้านไม่กระตือรือร้นในการท างาน มาท างานสาย
เป็นประจ า มีนิสัยเก่ียงหน้าท่ีในงาน มีหน้ีสินนอก
ระบบ และส่วนใหญ่ยงัมีค่านิยมในเร่ืองวตัถุสูงๆ เช่น 
เม่ือไดรั้บเงินโบนัสมา ก็จะไม่มีการเก็บออมแต่น าไป
จ่ายฟุ่ มเฟือย เช่น ดาวน์รถมอเตอร์ไซด์คนัใหม่ แต่พอ
ไม่มีก าลงัส่งค่างวดในเดือนถดัๆ ไปก็ปล่อยให้รถโดน
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ยึดไปจนน าไปสู่สาเหตุของการกูห้น้ีนอกระบบ และ
ส่งผลไปถึงปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัว พนกังาน
ส่วนใหญ่รู้สึกไม่มีความสุขในการท างานเท่าท่ีควร มี
อารมณ์ในทางลบระหวา่งการท างาน มีความสมัพนัธ์ท่ี
ไม่ดีกบัเพ่ือนร่วมงานและผูจ้ดัการ โดยพนักงานแทบ
ทั้งหมดสามารถจูงใจไดโ้ดยการใชว้ิธีให้ผลตอบแทน
ท่ีเป็นเงินตราเท่านั้ น พนักงานงานไม่ค่อยมีความรัก
และผกูพนักบัองคก์ร  
 ดังนั้ นแนวความคิดองค์กรแห่งความสุข 
จึงเกิดข้ึนเพ่ือให้คนท างานในองคก์รไดมี้ความสุขใน
การท างานเพ่ิม ข้ึน  โดยผู ้ศึกษาได้ใช้เค ร่ืองมือ ท่ี
แผนงานสุขภาวะองคก์รภาคเอกชน(สสส.) พฒันาข้ึน
มาเป็นตน้แบบในการปรับใชส้ าหรับองคก์รต่างๆ คือ 
แนวความคิดความสุข  8  ประการ (Happy 8) ซ่ึ ง
ประกอบด้วย  สุขภาพดี (Happy Body) น ้ าใจงาม 
(Happy Heart) สังคมดี  (Happy Society) ผ่อนคลาย 
(Happy Relax) ห าความ รู้  (happy Brain) ท างสงบ 
(Happy Soul)  ป ล อ ด ห น้ี  (Happy Money)  แ ล ะ
ครอบครัวดี (Happy Family) ซ่ึงนบัวา่เป็นนโยบายท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้านส าหรับการ
บริหารพนกังานภายในองคก์รใหมี้ความสุข ผูศึ้กษาจึง
สนใจในการน าแนวความคิดน้ีไปท าการศึกษาและ
ขยายผลต่อภายในองค์กรโดยการน าแนวความคิด
ความสุข 8 ประการเป็นแนวทางในการสร้างกรอบ
ความคิดในการท าวจิยัแบบสุนทรียสาธกคร้ังน้ี  
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดสุนทรีย
สาธกร่วมกับจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือเพ่ิมความผูกพัน  
ของพนักงานต่อองค์กร กรณีศึกษา โรงงานหลังคา
เหลก็ บี.เค.สาขาล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์
 
วธีิการวจิยั 
 งานวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบของการวิจัยแบบ 
เชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการสุนทรียสาธก (Appreciative 

Inquiry) ในการเก็บขอ้มูล และใช่กระบวนการ AI 4D 
Model เป็นเคร่ืองมือในการแปรผลการศึกษา       
 ผูมี้ส่วนร่วม (Participants) ในงานวิจยัคร้ังน้ี
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย 1) ผู ้มีส่วนร่วม  
ภายในองคก์รคือ ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการ จ านวน 4 ท่าน 
และพนกังานภายในองคก์รจ านวน 12 ท่าน 2) ผูมี้ส่วน
ร่วมในงานวิจยั (Participants) ภายนอกองคก์รคือ ท่าน
ผู ้รู้  (Maven) ซ่ึงเป็นผู ้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน ตาม
หลกัการแนวคิด ความสุข 8 ประการ 8 ท่าน 
 ผูศึ้กษาได้ใช้วิธีการของสุนทรียสาธกเพื่อ
เก็บข้อมูลผ่านการถามหรือสัมภาษณ์  เพ่ือค้นหา
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดในตัวบุคคล โดยผ่านการตั้ ง
ค  าถามเชิงบวกในประเด็นท่ีเก่ียวกับ ความสุขในการ
ด าเนินชีวิต ความสุขในการท างาน ความรู้สึกรักและ
ผูกพันกับองค์กรของพนักงาน ผูศึ้กษายงัใช้วิธีการ 
สุนทรียสาธกในการสังเกตส่ิงท่ีอยู่รอบๆตัว เพ่ือหา  
จุดเปล่ียนของเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงสามารถส่ง     
ผลให้ เกิดการเปล่ียนแปลงในระบบท่ีมีศักยภาพ     
มากข้ึน และผูศึ้กษาไดใ้ชก้ระบวนการ AI 4-D Model 
เป็ น เค ร่ื อ งมื อห ลัก ใน การด า เนิ น ก ารวิ จัย  อัน
ประกอบดว้ยหลกัการ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
      ขั้นตอนที ่1 Discovery ก า ร ค้ น ห า
ประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุด หรือส่ิงท่ีท าไปแลว้ไดผ้ลดีท่ีสุด 
      ขั้นตอนที ่2  Dream การน าประสบการณ์ท่ี
ไดไ้ปขยายผลต่อ เพ่ือสานต่อและออกแบบ ความฝัน
หรือตั้งเป็นเป้าหมายของแผนการปฏิบติั 
      ขั้นตอนที ่3  Design การวางแผนอธิบ าย 
เรียงล าดบัรายละเอียดในส่ิงท่ีจะลงมือปฏิบติัจึงจะท า
ให้วิสัยทศัน์นั้นเป็นจริงทั้ งเป้าหมายในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
      ขั้นตอนที ่4  Destiny การลงมือท าตามแผน
ท่ี ได้ ว าง เอ าไว้ โด ยก ระท าด้ วยตัว เอ งและ ใช้
กระบวนการเชิงบวก  มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองใน
ขั้นตอนน้ีจะท าการสะทอ้นผลการปฏิบติัการได ้4 ดา้น
ดงัน้ี 
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     4.1  ปฏิกิริยาการตอบสนอง (Reaction) 
     4.2  การเรียนรู้ (Learning) 
     4.3  พฤติกรรม (Behavior) 

4.4  ผ ล ลั พ ธ์ ท่ี เ กิ ด ข้ึ น ต่ อ อ งค์ ก ร 
(Performance)  

ผูศึ้กษายงัไดใ้ชกิ้จกรรมแทรกต่างๆร่วม
ในการสร้างโจทยแ์ละตั้ งค  าถามเชิงบวกส าหรับการ
ด าเนินการเก็บขอ้มูล ตามวงจร AI 4-D Model เช่น  

1) การประชุมเพื่อคน้หาประสบการณ์เชิง
บวกแบบสุนทรียสาธก 

2) การสอนแนะโดยใชจิ้ตวทิยาเชิงบวก 
 
ระเบียบวธีิการวจิยั 
 ผูศึ้กษาใชเ้วลาในการศึกษา เก็บขอ้มูลสงัเกต
วดัผลพฤติกรรมพนกังานในองคก์ร16 เดือน ดงัน้ี   
 1) ผ่ า น ก า ร ถ า ม แ ล ะ ก า ร สั ม ภ าษ ณ์ 
(Appreciative Inquiry): ใชห้ลกัการถามและสัมภาษณ์
แบบสุนทรียสาธก โดยจะใชค้  าถามหรือบทสนทนาใน
เชิงบวกในการเก็บขอ้มูล เพ่ือคน้หาประสบการณ์ท่ีดี
ท่ีสุดท่ีก่อให้เกิดจุดเปล่ียนในแง่ดีคร้ังยิ่งใหญ่ในชีวิต
ของผูใ้หข้อ้มูล 
 2)  การสังเกต : เน้นการสังเกตอย่างเป็น
ระบบเพ่ือท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบั
กลุ่มตวัอยา่งมีการพิจารณาถึงฉากและบุคคล (Setting), 
ความสมัพนัธ์ (Relationship)  การมีส่วนร่วม (Partici - 
pation) พ ฤ ติ ก รรม  (Act) แ บ บ แ ผ น พ ฤ ติ ก รรม 
(Activities) และความหมาย (Meaning) โดยจะท าการ
สังเกตความเปล่ียนแปลงดังกล่าวกับพนักงานกลุ่ม
ตวัอย่างและยงัใช้การสัมภาษณ์ผูรู้้ท่ีให้ขอ้มูลในเชิง
แนวคิด ทศันคติ มุมมองท่ีเก่ียวกบัความสุขแบบต่างๆ
เพื่อน ามาเสริมในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ข้อมูลท่ี
เท่ียงตรงและมีคุณภาพ 
 3) แบบสอบถามเพื่อวดัผล: ผู ้ศึกษาได้ใช้
แบบสอบถามท่ีมีช่ือว่า “แบบส ารวจความสุขด้วย
ตนเอง: HAPPINOMETER” ของแผ่นงานความสุข
ภาวะองค์กรภาคเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากพนักงานภายในองค์กร เพื่อน ามาใช้วดัผล
การเปล่ียนแปลงของระดบัความพึงพอใจและผูกพนั 
รวมถึงวดัผลระดับสุขภาพจิตของพนักงาน ตลอด
ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา 
 วิ เคราะห์ ข้ อมูล  การวิ เคราะห์ข้อมูลใช้
รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนาตามการวิจัยแบบ
สุนทรียสาธก ผูศึ้กษาจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลตลอด
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ผลสะท้อน (Reflection) ตามวงจร AI 4-D Model น า
ผลท่ีได้มาขยายและทดลองปฏิบัติตามแนวทางท่ี
ปฏิบติัท่ีไดใ้นแต่ละคร้ัง และน าไปสู่การออกแบบการ
เก็บข้อมูลตามวงจร AI 4-D Model ในรอบ (Cycle) 
ถดัไป 
 การสังเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้ นตอนการน า
ข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้ในข้างต้นไปขยายผลต่อ ผ่าน
กระบวนการ AI 4-D Model เพ่ือทดลองว่าข้อมูล
ดงักล่าวนั้น เม่ือน าไปปฏิบติัใชแ้ลว้สามารถก่อให้เกิด
ผลลพัธ์ท่ีมีศกัยภาพมากนอ้ยเพียงใด ช่วยใหพ้นกังานมี
ความผกูพนักบัองคก์รมากข้ึนในระดบัใด 
 การสะท้อนผล ในวงจร AI 4-D Model ใน
แต่ละรอบ ผู ้ศึกษาจะท าสรุปการสะท้อนผล เพ่ือ
น าไปสู่การเร่ิมวงจรในคร้ังถดัไป จนกวา่ผูศึ้กษาจะได้
ขอ้มูลท่ีเหมาะสมอนัสามารถน าไปสู่การสร้างบทสรุป
ในการท าวจิยั 
 
ผลการศึกษา 
 การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงประสบการณ์
ในการท างานของพนกังานพบวา่ พนกังาน มีทศันคติท่ี
ดีข้ึนมากกับองค์กรและผู ้บริหาร พนักงานรู้สึกว่า
ตนเองมีบทบาทส าคัญในองค์กร รู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหน่ึงขององคก์ร พนกังานไดอุ้ทิศตวัให้กบัองคก์ร
มากข้ึน ผ่านการทุ่มเทกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของตน พนักงานมีความระวงั รอบครอบในการผลิต
ช้ินงานมากข้ึน เม่ือเกิดความผิดพลาดในการผลิต ไม่วา่
จะเกิดจากเคร่ืองจักร วตัถุดิบ และตวัพนักงานท าผิด
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เอง พนกังานกลา้ท่ีจะยอมรับกลา้เขา้มาแจง้กบัผูจ้ดัการ
ทันที  เป็นการลดปัญหาเร่ืองทุนจมในส่วนความ
เสียหายจากสินคา้ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้และทางองคก์ร
ส่งช้ินงานท่ีดีสมบูรณ์ให้ลูกคา้ ส่งผลดีต่อภาพลกัษณ์
ขององคก์ร 

- ผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบประสบการณ์
ในการท างานของพนักงาน 

- ทัศนคติท่ีพนักงานมีต่อองค์กรและ
ผูบ้ริหาร  

ข้อมูลก่อนท าการศึกษา: พนักงานมี
มุมมองต่อองค์กรและผูบ้ริหารแบบนายจ้างลูกจ้าง
เท่านั้ น ไม่มีจิตอาสาท่ีจะช่วยเหลือองค์กรเลย หรือ
ช่วยเหลืองานใดๆนอกเหนือจากงานหนา้ท่ีตน 

วัด ผ ลค ร้ั ง ท่ี  1 (มิ .ย . 57 – ม .ค . 58): 
พนกังานเร่ิมมีทศันคติต่อองคก์รและผู ้บริหารท่ีเปล่ียน 
ไปจากการเขา้ร่วมกิจกรรมภายใตแ้นวคิดความสุข 8 
ประการ 

วัด ผลค ร้ั ง ท่ี  2  (ก .พ . 58 – ก .ย . 58): 
พนกังานมีทศันคติวา่องคก์รคือ “บา้นหลงัท่ีสอง” ของ
พวกเคา้ พนักงานบางส่วนปฏิบัติเหมือนว่าผู ้จดัการ
เป็นคนในครอบ ครัวมีความรู้สึกถึงบรรยากาศท่ีอบอุ่น
เป็นกัน  เอง พนักงานมีทัศนคติ ท่ี ดี  มาก ข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัก่อน 

- การอุทิศตวัให้กบัองค์กรของพนักงาน 
 ข้อมูลก่อนท าการศึกษา: พนักงานท า
ตามหนา้ท่ีและค าสั่งขององค์กรเท่านั้น พนักงานส่วน
หน่ึงไม่อุทิศตวัให้กบัองคก์รเลย พนักงานไม่ไดส้นใจ
วา่ องคก์รจะเจริญเติบโตหรือไม่เคา้สนใจแค่เงินค่าจา้ง
เท่านั้น 

วัด ผ ลค ร้ั ง ท่ี  1 (มิ .ย . 57 – ม .ค . 58): 
พนักงานอุทิศตัวให้กับองค์ กรมากข้ึนเน่ือง จาก
กิจกรรมภายใต้แนวคิดHappy 8 หากองค์กรตอ้งการ
ความช่วยเหลือจากพนกังานก็มีผูอ้าสาสมคัรช่วยเหลือ
เสนอตัวเพ่ิมข้ึนพนักงานคิดถึงผลประโยชน์ทาง 
การเงินลดลง 

วัด ผลค ร้ั ง ท่ี  2  (ก .พ . 58 – ก .ย . 58): 
พนกังานเร่ิมมีความรัก และความผกูพนักบัองคก์รมาก
ข้ึน และส่ิงท่ีเห็นได้ชัดถึงความเปล่ียนแปลงคือ ใน
วนัหยุดท่ีองค์กรจัดหยุด พนักงานได้แสดงความมี
น ้ าใจท่ีจะตอบแทนองค์กรโดยการท่ีพนักงานบางคน
ไดไ้ปติดต่องานบา้นลูกคา้เพ่ือขายสินคา้หลงัคาเหล็ก 
เม่ือร้านเปิดท าการลูกคา้ก็เขา้มาซ้ือสินคา้กบัสินคา้กบั
ทางร้านตามค าแนะน าของพนกังาน จะเห็นไดว้า่พนัก 
งานยนิดีท างานเพ่ือองคก์รอยา่งเตม็ก าลงัแมใ้นวนัหยดุ
โดยท่ีทางองคก์รไม่ไดใ้หค้่าคอมมิชชนัแต่อยา่งใดๆ 

- ขอ้สงัเกตท่ีคน้พบเพ่ิมเติม (Additional -
Finding) 

1) การจัดสวสัดิการแก่พนักงาน: การจัด
สวสัดิการท่ีตรงตามความตอ้งการของพนักงานตาม
แนวคิดความสุข 8 ประการและจิตวทิยาเชิงบวกนั้น จะ
ช่วยส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้สึกอุ่นใจ มีทศันคติท่ี
ดีต่อองคก์รเพ่ิมข้ึน ไดม้ากกวา่การจดัสวสัดิการทัว่ไป
ท่ีไม่ไดผ้า่นกระบวนการสุนทรียสาธกและจิตวทิยาเชิง
บวก 

2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ: การท่ีพนักงานมี
ความผูกพันกับองค์กรเพ่ิม ข้ึนนั้ น  สอดคล้องกับ
แนวคิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ โดยพนักงานได้รับทั้ ง
ส่ิงจูงใจภายในและส่ิงจูงใจภายนอกจากโครงการและ
แนวทางปฏิบติัท่ีผูศึ้กษาพฒันาข้ึนมา แต่อยา่งไรก็ตาม
มูลเหตุในการสร้างแรงจูงใจดงักล่าวนั้น ก็ลว้นมาจาก
ความปรารถนายินยอมของพนักงานท่ีได้รับจากการ
ประ- ยุกต์ใชก้ระบวนการสุนทรียสาธกและจิตวิทยา
เชิงบวก 

3) ความชอบในงานท่ีท า: เป็นปัจจัยให้
พนักงานไม่อยากเปล่ียนงาน อีกทั้ งความชอบในงาน
ยงักระตุน้ให้ตอ้งการพฒันาความสามารถของตนเอง 
สร้างความเต็มใจท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้พนกังานท่ีมา
ใหม่อยา่งเต็มใจอีกดว้ย ความชอบในงานสามารถช่วย
ใหท้ าหนา้ท่ีเดิมซ ้ าๆไดโ้ดยไม่เบ่ือพนกังานจ านวนมาก
มีความเห็นวา่ ความชอบในงานและความถนัดในงาน
ท่ีท า จะท าให้บุคคลสามารถท างานไดอ้ยา่งมีความสุข
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ตรงตามทฤษฏีสภาวะไหลล่ืน เม่ือความสามารถ
สมัพนัธ์กนักบัความทา้ทายในงานแบบสมดุล  

4) ความสัมพันธ์ท่ี ดีกับผู ้บังคับบัญชา: 
พ นั ก ง าน แท บ ทุ ก ค น มี ค ว าม เห็ น ต ร งกั น ว่ า 
ผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้บริหารมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
พนักงานหากผู ้บังคับ บัญชามีน ้ าใจ ใจกวา้ง มีการ
พดูจาส่ือสารท่ีดี ให้เกียรติพนกังาน มีความยติุธรรม มี
ความเห็นอกเห็นใจพนักงาน มีความเป็นกัน เอง 
ลกัษณะเหล่าน้ีจะช่วยให้พนักงานท างานไดน้านและ
รู้สึกผูกพนักบัองค์กร ไม่อยากเปล่ียนงานเน่ืองจากมี
ความอบอุ่นใจและเกรงใจ  

5) ระยะทางระหว่างบ้านกับท่ีท างาน: มี
พนักงานจ านวนมากให้เหตุผลว่าระยะทางระหว่าง
บา้นกบัท่ีท างานเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากในการตดัสินใจ
เลือกสถานท่ีท างาน เพราะปัจจยัท่ีตามมาคือ ค่าน ้ ามนั
ในการเดินทาง ดงันั้นถา้หากสถานท่ีท างานไกลจากท่ี
พกัมาก ก็จะเป็นอุปสรรคท าให้ไม่สามารถท างานใน
สถานท่ีนั้นไดน้าน 

6) เพ่ือนร่วมงาน: พนกังานทุกคนไดพ้ดูถึง
เร่ืองเพ่ือนร่วมงานวา่ เป็นอีกปัจจยัท่ีมีความส าคญัมาก 
หากมีสังคมเพ่ือนร่วมงานท่ีดีจะท าให้พนักงานรู้สึก
อบอุ่นใจ  หากในสถานท่ีท างานแห่งนั้ นมีคนรู้จัก
ท างานดว้ย จะท าใหมี้ความรู้สึกเกิดคุน้เคยจะมีอิทธิพล
มากต่อความสุขในการท างานของพนกังานงานข้ึน 

- ผลการวิเคราะห์การวัดผลระดับความ
ผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร 

- การวดัผลการเปล่ียนแปลงระดบัความผูกพนั
ของพนกังานต่อองคก์ร 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความ
   ผกูพนัของพนกังาน 
ตัวแปรวัด
ระ ดับ
ความ 
ผูกพนัของ
พนักงาน 

ก่อนท าการ  
ศึกษา 

(ก.พ. 57 – พ.ค. 
57) 

การวัดผล  
คร้ังที่ 1 

(มิ.ย. 57 – ม.ค 
.58) 

การวัดผล 
คร้ังที่ 2 

(ก.พ. 58 – ก.ย. 
58) 

อตัราการ
ออกจาก
งาน 

50 % 33.33 % 8.33 % 

อตัราการ
ขาดงาน 

16.00 % 12.00 % 0.00 % 

ผลการ
ปฏิบติังาน 

องคก์รมีรายจ่ายใน
ส่วนค่าจา้งล่วง 
เวลาจ านวนมาก 
การจดัตารางเวลา
ในการท างานของ
พนกังานท่ีไม่เป็น
ระบบ คนท่ีองคก์ร
วางต าแหน่งไวข้าด
งาน ไม่แจง้ล่วง 
หนา้ติดต่อกลบั
ไม่ได ้

 องคก์รเร่ิมวางแผน
และจดัระบบการ
ท างานของพนกั 
งานไดดี้ขึ้นปัญหา
การขาดงานลดลง 
ราย จ่ายค่าจา้งล่วง 
เวลาลดลงมาก 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอยู่
ในระบบ องคก์ร
แทบไม่มีรายจ่ายค่า
ล่วง เวลาเลย 

การบรรลุ
เป้าหมาย 
ขององคก์ร 

พนกังานยงัไม่มี
ความสนิทสนมกบั
ลูกคา้เท่าใดนกั 
บรรยากาศท่ีอบอุ่น
เป็นกนัเองจึงยงัไม่
ค่อยเด่นชดั 

พนกังานเร่ิมพูดคุย
ทกัทายกบัลูกคา้
มากขึ้นช่วยให้
ลูกคา้เกิดความรู้สึก
เป็นกนัเอง  

พนกังานสนิทสนม
กบัลูกคา้มากขึ้น        
สามารถจ าช่ือลูกคา้
ได ้ทกัทายทนัทีท่ี
ลูกคา้เขา้มาและ
บรรยากาศในการ
ให้บริการขาย
อบอุ่นยิง่ขึ้นนกังาน
ส่วนใหญ่มีสีหนา้
ยิม้แยม้แจ่มใส 
ลูกคา้เกิดความ
ประทบั ใจใน
บริการมากถึงขั้น
การบอกต่อให้ญาติ
พี่นอ้ง เพื่อนบา้น 
มาซ้ือสินคา้ท่ีร้าน  

ทศันคติและ
พฤติกรรม
พนกังาน 

พนกังานมองวา่
องคก์รเป็นเพียง
นายจา้งท่ีจ่ายค่าจา้ง
เท่านั้น มาท างาน
เลิกงานก็กลบับา้น
จบไปหน่ึงวนั 

 พนกังานเร่ิมมี
ความสนิทสนมกบั
ผูจ้ดัการมากขึ้น 
ปัญหาในการแบ่ง
ฝ่ายลด ลงอยา่งเห็น
ไดช้ดัท าให้พนกั 
งานทุกฝ่ายได้
พูดคุยกนัมากขึ้น 

ผูจ้ดัการและ
พนกังานมีความ
สนิทกนัมาก 
พนกังานสนิทสนม
กบัเพื่อนร่วมงาน
มาก มีการทานขา้ว
ร่วมกนัทุกวนั จึงท า
ให้การท างานมี
ความมี ความสุข 
เกิดความพร้อม
เพียงสามคัคี   ใน
องคก์ร 
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     - การวดัผลระดบัสุขภาพจิตและระดบัความผูกพนั
ต่อองคก์รของพนกังานโดยใชแ้บบส ารวจ 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 การวดัผลระดบัสุขภาพจิตของพนักงาน 12 
 ท่าน ก่อนการท าโครงการศึกษาตามแนวคิด
 ค ว าม สุ ข  8 ป ร ะ ก าร  ร ะ ห ว่ า ง เดื อ น 
 กมุภาพนัธ์ 2557 – พฤษภาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 การวดัผลระดบัสุขภาพจิตของพนักงาน 12 
 ท่ าน  ค ร้ั ง ท่ี  1  เดื อ น  มิ ถุ น ายน  2557 – 
 มกราคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 การวดัผลระดบัสุขภาพจิตของพนักงาน 12 
 ท่ าน  ค ร้ัง ท่ี  2 เดื อน  กุมภาพัน ธ์  2558 – 
 กนัยายน 2558 
 

     - การวัดผลระดับความผูกพันต่อองค์กรของ
พนกังานโดยใชแ้บบส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 การวดัผลระดบัความผูกพนัของพนกังาน 12 
 ท่ าน  ก่ อน การ เร่ิ มท าก าร ศึกษ า  เดื อน
 กมุภาพนัธ์ 2557 – พฤษภาคม 2557 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การวดัผลระดบัความผูกพนัของพนักงาน 12 
 ท่ าน  ค ร้ั ง ท่ี  1 เ ดื อ น  มิ ถุ น ายน  2557 – 
 มกราคม 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6  การวดัผลระดบัความผูกพนัของพนกังาน 12 
 ท่ าน  ค ร้ั ง ท่ี  2 เดื อนกุ มภ าพัน ธ์  2558 – 
 กนัยายน 2558 
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 จากการวัด ผล ระดับ ความผู กพัน ของ
พนักงาน พบว่าระดบัความผูกพนัของพนักงานก่อน
เร่ิมท าการศึกษานั้ นอยู่ในเกณฑ์ท่ีต ่ ามาก พนักงาน
พร้อมท่ีจะลาออกได้ทุก เม่ือหากมีองค์กรใดให้
ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า หลังจากท่ีได้เร่ิมท าโครงการ
การศึกษาตามแนวความคิดความสุข 8 ประการ ระดบั
ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรมีแนวโน้ม
เพ่ิม ข้ึนเร่ือยๆ การจัดกิจกรรมตามแนวความคิด
ความสุข 8 ประการมีส่วนมากในการกระตุน้ความรู้สึก
ท่ีดีของพนักงานให้เกิดข้ึนกบัองค์กร โดยเฉพาะช่วง
ทา้ยของการศึกษาท่ีทุกอยา่งเร่ิมเป็นไปตามระบบ จะ
เห็นวา่ระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์รอยูใ่น
เกณฑ์ท่ีดีมาก สัมพนัธ์กับอตัราการขาดงานและการ
ลาออก  
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่แนวคิดสุนทรียสาธกและ
จิตวิทยาเชิงบวกช่วยเพ่ิมความผูกพนัของพนักงานใน
องค์กร โรงงานหลงัคาเหล็ก บี .เค.สาขาล าปลายมาศ 
จงัหวดับุรีรัมยไ์ดจ้ริง 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษ าการน าสุนท รียสาธกมา
ประยกุตร่์วมกบัจิตวิทยาเชิงบวก เพ่ือเพ่ิมความผูกพนั
ของพนักงานต่อองค์กร กรณีศึกษา โรงงานหลังคา
เหลก็ บี.เค. สาขาล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์เน่ืองจาก
การศึกษาคร้ังน้ีมีรูปแบบงานวิจัยเป็นแบบวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) ท่ีทดลองปฏิบัติเฉพาะ
องค์กร ดังนั้ น การน าวิ ธีการด าเนินการและผล
การศึกษาไปใช้ต่อในองค์กรอ่ืน จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ประยุกต์ใช้ เพื่ อความสอดคล้อ ง เห มาะสมกับ
ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม เฉ พ า ะ ข อ ง แ ต่ ล ะ อ ง ค์ ก ร 
 ดังนั้ น ผู ้ ศึ กษ าได้ด า เนิ น โครงการตาม
กระบวนการ AI 4D Model ได้ผลสรุปแนวทางการ
เพ่ิมความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรตามแนวคิด
ความสุข 8 ประการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

     1) แนวทางช่วยพนักงานจัดการเศรษฐกิจและ
การเงินส่วนตวั 
 - โครงการมินิสหกรณ์ออมทรัพย ์
 - โครงการผ่อนกับองค์กร ปลดหน้ีนอก
ระบบ และใหค้  าปรึกษาทางการเงินกบัพนกังาน 
     2) แนวทางช่วยเหลือครอบครัวพนกังาน 
 - โครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาส าหรับ
บุตรพนกังาน 
 - โครงการท่ีท างานคือบา้นหลงัท่ีสอง 
     3) แนวทางสร้างเสริมใหพ้นกังานมีสุขภาพท่ีดี 
 - โครงการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพท่ีดี 
 - โครงการสร้างเสริมสุขนิสัยท่ี ดีส าหรับ
พนกังานทานอาหารครบ 5 หมู่  
 - โครงการ Healthy Tips 
 - โครงการปลูกผกัเพื่ออาหารกลางวนั 
     4) แนวทางสร้างเสริมให้พนักงานผ่อนคลายความ 
เครียด สนบัสนุนใหพ้นกังานท างานอยา่งอารมณ์ดี 
 - โครงการกิจกรรมพิเศษในเทศกาลต่างๆ 
 - โครงการเพลงเพราะๆ ระหวา่งท างาน 
     5) แนวทางสนบัสนุนใหพ้นกังานท างานอยา่ง 
 - โครงการท าบุญร่วมกนั 
 - โครงการอาหารฝ่ายจิตวญิญาณ 
     6) แนวทางสร้างเสริมใหพ้นกังานมีน ้ าใจต่อผูอ่ื้น 
 - โครงการองคก์รผูใ้ห ้
     7) แนวทางสร้างเสริมให้พนักงานกระตือรือร้นใน
การช่วยเหลือสงัคม 
 - โครงการสงัคมดี ชีวเีป็นสุข 
     8) แนวทางสร้างเสริมใหพ้นกังานเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 
 - โครงการพัฒนาระบบการสอนงาน และ
การหมุนเวยีนงาน 
 - โครงการมุมความรู้ 
     ผูศึ้กษาได้น าหลัก การด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
ท่านทรงกระแสพระราชด ารัสไว ้มาใช้ในการให้
ความรู้กับพนักงาน 12 ท่าน ในส่วนของปลอดหน้ี 
(Happy Money) ซ่ึ งท่ านผู ้รู้  (Maven) ท่ี ได้ให้ความ
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กรุณาให้ความรู้ในคร้ังน้ีท่านเป็นปราชญ์ชาวบา้นใน
โครงการเกษตรกรตัวอย่าง พนักงานได้ความรู้และ
สามารถน ามาใชจ้ริงในการด าเนินชีวติ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7  ผูรู้้ในส่วนปลอดหน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8  โครงการปลูกผกัเพื่ออาหารกลางวนั  บี.เค.   
 ล าปลายมาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่9  โครงการออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพท่ีแขง็แรง 
 
 ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิจยัโดยใชสุ้นทรีย
สาธกประยกุตร่์วมกบัจิตวทิยาเชิงบวกในการเพ่ิมความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์กร กรณีศึกษาโรงงาน
หลงัคาเหล็ก บี.เค. สาขา ล าปลายมาศ จงัหวดั บุรีรัมย ์
พบวา่ สุนทรียสาธกและจิตวิทยาเชิงบวกสามารถช่วย

เพ่ิมความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กรได้จริง โดย
องค์กรมีอตัราการลาออกจากงานและอัตราการขาด
งานลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Diana 
Whitney และ Amanda Trosten (2001) และผลงานวจิยั
ของ เทพดรุณ อมัพนุนัทน์ (2552) ท่ีทดลองใชสุ้นทรีย
สาธกกบัการจดัการความรู้แลว้พบวา่การขาดงานของ
พนักงานลดลง หลังท าการศึกษายังพบว่าผลการ
ปฏิบติังานขององค์กรดีข้ึน พนักงานมีทศันคติต่อการ
ปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เรือง
ศักด์ิ  วิทวัสการเวช (2542) องค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นข้ึนมาได ้
จาการเปล่ียนแปลงทศันคติในการท างานของพนกังาน 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ษมาภรณ์ พรหมสาขา ณ 
สกลนคร (2551) พบวา่ เม่ือพนกังานมีความสุขกบังาน 
จะสามารถบริการลูกคา้ไดดี้ ส่งผลให้เกิดผูเ้ช่ือมโยงท่ี
ส าคญัให้กบัร้านมากข้ึน และผลการเปล่ียนแปลงจาก
การศึกษายงัพบวา่ พนกังานมีทศันคติและพฤติกรรมท่ี
ดีข้ึน พนักงานมีกิริยามารยาทท่าทางในการพูดคุย
ส่ือสารกบัผูจ้ดัการดูมีสัมมาคารวะ นอบน้อมถ่อมตน 
สุภาพมากข้ึน พนักงานมี ความสนิทกับผูจ้ดัการมาก
ข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dawn M. Lawrie 
(2009) ท่ีพบว่าความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร
สอดคล้อ งกับ ทั กษ ะก าร ส่ื อส ารข องผู ้จัด ก าร 
นอกจากน้ี  ผู ้ศึ กษายังได้ค้นพบ จุดแข็งเชิงบวก 
(Positive Core) ในแต่ละรอบวงจรดงัต่อไปน้ี 
 ผลการศึกษาในรอบวงจรสุขภาพดี (Happy 
Body) พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมี
สุขภาพร่างกายท่ีดี การดูแลพนักงานให้มีสุขนิสัยท่ีดี 
ผ่านการบริโภคอาหารท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ การ
พกัผ่อน และการให้บริการการยารักษาโรคพ้ืนฐาน 
รวมถึงการใหค้วามรู้เร่ืองสุขภาพ จะช่วยใหพ้นกังานมี
ร่างกายท่ีแข็งแรง มีความสุข รวมถึงเพ่ิมความผูกพนั
ต่อองค์กรมากข้ึนได้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ    
ว ัลชุ ลี  (2547) ท่ีพบว่า พนักงานต้องการสถานท่ี 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการออกก าลงักาย และ
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ตอ้งการหนังส่ือต าราเก่ียวกับการออกก าลงักาย เพ่ือ
ส่งเสริมใหต้นมีสุขภาพท่ีแขง็แรงข้ึน 
 ผลการศึกษาในรอบวงจรผ่อนคลาย (Happy 
Relax) พบว่า การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือคลายเครียด 
และสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีรู้สึกผอ่นคลายข้ึน
ภายในองคก์ร จะท าให้พนักงานรู้สึกดี มีความสุขมาก
ข้ึนระหว่างปฏิบัติงาน สามารถช่วยเพ่ิมระดับความ
ผูกพนักบัองค์กรได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 
วราวุธ (2546) ท่ีว่า สภาพแวดล้อมในการท างานมี
ความสัมพนัธ์ในทางลบกบัความเครียดของพนักงาน 
และผลงานวิจยัของ อารีรัตน์ (2552) ท่ีว่า บรรยากาศ
องค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักับ
ความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมในระดบัสูง  
 ผลการศึกษาในรอบวงจรปลอดหน้ี (Happy 
Money) พบว่า การช่วยพนักงานปลดหน้ี  ช่วยให้
พนกังานมีอยูมี่กินพอดีในแต่ละเดือน และส่งเสริมให้
พนกังานมีเงินออม จะช่วยให้พนกังานมีความสุขและ
เพ่ิมความผูกพันต่อองค์กรได้ ซ่ึ งสอดคล้องกับ
ผลงานวจิยัของ ณัฐกาญจน์ (2548) ทั้งน้ีเน่ืองจากภาระ
หน้ีส่งผลเชิงลบต่อระดบัความสุข รายไดต้่อเดือนเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลเชิงบวกต่อระดบัความสุขของบุคคล และ
การไดรั้บเงินเดือน ผลตอบแทน หรือสวสัดิการท่ีดี ก็
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนช่วยสร้างความผูกพันของ
พนกังานต่อองคก์ร 
 ผลการศึกษ าในรอบวงจรครอบค รัวดี 
(Happy Family) พบว่า การส่งเส ริมและให้ความ
ช่วยเหลือบุตรหลานของพนักงาน โดยเฉพาะเร่ือง
การศึกษา รวมถึงการสร้างความสนิทสนมบรรยากาศ
ท่ีอบอุ่น ความรัก ความเข้าใจให้เกิดข้ึนในท่ีท างาน 
เพื่ อ ท่ีพนักงานจะสามารถพูด คุยป รึกษาปัญหา
ครอบครัวแก่กันได้ จะช่วยเพ่ิมความสุขในชีวิต
ครอบครัวของพนกังาน และช่วยเพ่ิมระดบัความผกูพนั
ของพนกังานต่อองคก์รได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั
ของ ณัฏฐาภรณ์ (2550) ท่ีพบว่าปัญหาการขาดความ
อบอุ่นมีผลทางลบต่อระดับความสุข และมาตรการ
ส่งเสริมดา้นสถาบนัครอบครัวและการศึกษาจะน าไปสู่

สังคมแห่งความสุขท่ีย ัง่ยืนได้ อีกทั้ งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Stairs (2005) ท่ีพบว่า องค์กร ท่ี
สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน มีความ
อบอุ่น เป็นสถานท างานท่ีดีในมุมมองพนกังาน จะท า
ใหพ้นกังานมีความสุข และเกิดความรักความผกูพนักบั
องคก์ร 
 แนวทางการเพ่ิมความผูกพนัของพนักงาน
ต่อองค์กร ตามโครงการท่ีน าเสนอนั้ นสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ สุพิณดา (2545) ท่ีพบวา่ คุณภาพชีวิตการ
ท างานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องคก์รโดยรวมของพนักงาน ส่วนแนวทางการพฒันา
ความผูกพนัของพนกังานในส่วนการบริหารงานแบบ
กระจายอ านาจการโดยให้ความส าคัญกับบทบาท
พนกังาน และการสร้างประสบการณ์ในการท างานท่ีดี
ให้แก่พนักงานนั้ น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Press 
(2010) และ Thompson (2009) การสนับสนุนให้
พนกังานท างานท่ีชอบและถนดั สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ คะนึงนาถ (2544) อารีรัตน์ (2552) และเรืองศกัด์ิ 
(2542) การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูบ้ริหาร 
ผู ้จัดการ และพนักงาน โดยเฉพาะผ่านการส่ือสาร 
สอดคล้อ งกับ งาน วิจัยของ Lawrie (2009) และ 
Mcpeck (2009) และอิทธิพลของเพ่ือนร่วมงานต่อ
ระดับความสุขในการท างาน และระดับความผูกพนั
ของพนักงานต่อองค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
McPeck (2009), Beazley (2010) และอารีรัตน์ (2552) 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 การท่ีวิทยานิพน ธ์ฉบับ น้ีสามารถเส ร็จ
สมบูรณ์ได้เป็นอย่างดีนั้ น ด้วยความอนุเคราะห์ของ                       
อาจารยท่ี์ปรึกษา ประธาน และกรรมการในการเข้า
สอบวิทยานิพนธ์ท่ีให้ค  าแนะน าอันเป็นประโยชน์ 
ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารองค์กรโรงงานหลงัคาเหล็ก 
บี.เค.บุรีรัมยก์รุ๊ป ผูมี้อุปการคุณให้ขอ้มูลและให้การ
สนบัสนุนตลอดการวจิยั ขอกราบขอบพระคุณท่านผูรู้้
ทั้ ง 8 ด้าน ท่ีให้ความรู้ท่ีมีคุณค่าในการศึกษาคร้ังน้ี
ขอขอบพระคุณผูจ้ ัดการโรงงานหลังคาเหล็ก บี .เค.    
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ล าปลายมาศ ท่ีให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวก
ในการเก็บขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี  
 
เอกสารอ้างองิ 
คนึงนาถ แกว้เขียว. คุณภาพชีวติการท างานของ
 พนกังานฝ่ายคลงัสินคา้ บริษทัการบินไทย 
 จ ากดั (มหาชน). [วทิยานิพนธ์ปริญญา
 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฒันา
 สงัคม คณะรัฐศาสตร์]. สถาบนับณัฑิต-.
 พฒันบริหารศาสตร์; 2544. 
ณฏัฐาภรณ์ เลียมจรัสกลุ. เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยความสุข 
 กรณีศึกษาประชาชนในพ้ืนท่ี กรุงเทพมหา- 
 นคร. [วทิยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตร     
 มหาบณัฑิต สาขาวชิาจิตเศรษฐศาสตร์ 
 บณัฑิตวทิยาลยั]. จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั; 
 2550. 
ณฐักาญน์. สาสิงห์ ภาวะหน้ีกบัความอยูดี่มีสุขของ
 ประชากรในจงัหวดักาญจนบุรี.
 กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพม์หาวทิยาลยั 
 มหิดล; 2548 
เทพดรุณ อมัพนุนัทน์. การศึกษาการน าหลกัสุนทรีย
 สาธกมาใชก้บัโรงแกะเปลือกกุง้ กรณีศึกษา
 โรงงานแอคทีฟ วอลเคโน. [รายงาน
 การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ
 มหาบณัฑิต]. วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการ
 จดัการ: มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2552. 
เรืองศกัด์ิ วทิวสัการเวช. การรับรู้ของพนกังานบริษทั
 เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน่จ ากดั (มหาชน) 
 ต่อบรรยากาศองคก์ารและทศันคติของ
 พนกังานต่อการปฏิบติังาน. [วทิยานิพนธ์
 ปริญญาวทิยาศาตรมหาบณัฑิต สาขา
 จิตวทิยาอุตสาหกรรม]. มหาวทิยาลยั        
 ราชภฏัวไลยอลงกรณ์; 2542. 
 
 

วราวธุ ขนุทอง. ความเครียดของพนกังานระดบั
 ปฏิบติัการในโรงงานอุตสาหกรรม
 อิเลก็ทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะด่ี. 
 [วทิยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาวชิาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม]. 
 สถาบนัราชภฏัพระนคร; 2546. 
วลัชุลี ข าวารี. ความตอ้งการการบริการการออกก าลงั
 กาย ของพนกังานในบริษทั มินิแบ ประเทศ
 ไทย จ ากดั จงัหวดัลพบุรี. [วทิยานิพนธ์
 ปริญญาศิลปศาตร มหาบณัฑิต สาขาพล
 ศึกษา]. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์; 2547.
ษมาภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร. การใชสุ้นทรีย
 สาธกในการวางแผนกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมยอดขาย
 ร้านอาหารครัวคุณยา่. [รายงานการศึกษา
 อิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 วทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ]. 
 มหาวทิยาลยัขอนแก่น; 2551. 
สุพิณดา คิวานนท.์  ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติ
 การท างาน ความผกูพนัต่อองคก์ารและผล
 การปฏิบติังานของพนกังานโรงงาน
 อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์. [วทิยานิพนธ์
 ปริญญาวทิยาศาตรมหาบณัฑิต สาขา
 จิตวทิยาอุตสาหกรรม]. มหาวทิยาลยั 
 ราชภฏัวไลยอลงกรณ์; 2545. 
อารีรัตน์ รัตนสุภาชยั. บรรยากาศองคก์ารกบัความ
 ผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร: กรณีศึกษา
 โรงพยาบาลสนัก าแพง อ าเภอสนัก าแพง 
 จงัหวดัเชียงใหม่. [วทิยานิพนธ์ปริญญารัฐ
 ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิารัฐ
 ประศาสนศาสตร์]. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่; 
 2552. 
Beazley, A.A. Analysis of Employee Engagement at 
 Company XYZ. [Master thesis of Science in 
 Training and Development]. The Graduate 
 School, University of Wisconsin – Stout; 
 (2010). 

- 1100 -



 
 

HMP5-12 

Development Dimensions International Inc. (2005). 
 Whitepeper Driving Employee Engagement  
 [online] 2011 [Retrieved 2011 January 9].
 from http://www.ddiworld.com. 
Lawrie, D.M. Employee Engagement: Using 
 Appreciative inquiry to put the human back 
 in resource. [Master Thesis of Art in 
 Leadership]. Graduate School, Royal Roads 
 University; 2009. 
McPeck, WApplying Positive Psychology Research 
 at the Worksite. [online] 2009 [Retrieved 
 2014 June 12]. 
 http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.c
 gi?params=/context/william_mcpeck/article
 /1018/type/native/&path_info= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Press, E. Employees’ Subjective Experience in 
 Participating in a Performance Management 
 System based on Principle of Appreciative  
 Inquiry. [Doctor of Philosophy Dissertation  
 in Human and Organizational System] 
 Graduate School, Fielding Graduate 
 University; 2010. 
Stairs, M. Work happy: Developing employee 
 engagement to deliver competitive 
 Advantage. Selection and Development 
 [online]. 2005.; Review, 21(5), 7-11 
Thompson, Y. G. Enhancing Employee Engagement. 
 [Master thesis of Arts in Leadership]. Royal 
 Roads University; 2009. 

- 1101 -




