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การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
วัฒนธรรมองค์กรของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 2) เพ่ือศึกษาระดับความสุขของบุคลากรของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
องค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ 4) 
เพ่ือศึกษาหากิจกรรมสร้างความสุขที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 124 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวม คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคล รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร และระดับความสุข
ของบุคลากรทั้ง 9 มิติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์โดยทดสอบค่าสหสัมพันธ์ไคสแควร์ (Chi-Square) มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรในสถานประกอบการฯ พบว่าวัฒนธรรมองค์กร 
ปัจจุบันและคาดหวัง ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว รองลงมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับ
ชั้น การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรระหว่างวัฒนธรรมปัจจุบันกับวัฒนธรรมที่คาดหวัง พบว่า
วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น คือ แบบแบบเฉพาะกิจ ส่วนวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จและ
แบบล าดับชั้น มีการเปลี่ยนแปลงลดลง 

2. การศึกษาระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการฯ พบว่า 
   2.1) ระดับความสุขในภาพรวม มีระดับความสุข ในเกณฑ์ “มีความสุข” เป็นระดับความสุข
ตามเป้าหมาย มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวม 63.85 และเมื่อพิจารณารายมิติความสุข พบว่าทุก
มิติมีระดับความสุข ในเกณฑ์ “มีความสุข” 
   2.2) บุคลากรในสถานประกอบการฯ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขมากที่สุด ในเกณฑ์         
“มีความสุข” ในรูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรล าดับจากมากไปน้อย คือ แบบครอบครัว แบบล าดับชั้น 
และแบบมุ่งความส าเร็จ   
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3. ระดับความสุขด้านสุขภาพดี ผ่อนคลายดี ครอบครัวดี การงานดี มีความสัมพันธ์ระหว่างกับ 
วัฒนธรรมองค์กรที่นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

4. การศึกษาหากิจกรรมสร้างความสุขท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรในสถาน 
ประกอบการฯ พบว่า วัฒนธรรมเด่นของสถานประกอบการฯ เป็นแบบครอบครัว มีรูปแบบกิจกรรม    
ในการสร้างสุข 8 มิติ มีวัฒนธรรมเด่นขององค์กรเป็นแบบครอบครัว มีรูปแบบกิจกรรมในการสร้างสุข 8 
มิติ คือ มิติสุขภาพดี ด าเนินกิจกรรมกิจกรรมการจัดกีฬาสี มิติผ่อนคลายดี ด าเนินกิจกรรมการจัดปาร์ตี้
ฉลองในเทศกาล มิติจิตวิญญาณดี ด าเนินการสอนหลักธรรมทางศาสนา มิติน้ าใจดี ด าเนินทุกกิจกรรม  
ที่มีการวิจัย มิติครอบครัวดี ด าเนินกิจกรรมการจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ มิติใฝ่รู้ดี 
ด าเนินกิจกรรมการพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง มิติสังคมดี ด าเนินกิจกรรมกิจกรรมที่มุ่ง
สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร  และมิติสุขภาพ
เงินดี ด าเนินกิจกรรมการให้เงินเพิ่มแก่บุคลากร  

 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ค้นพบว่าการสร้างสุขในองค์กรควรเริ่มจากการสร้าง “คน” หากคน
เก่ง ดี มี สุข แล้ว องค์กรจะได้ประสบความส าเร็จทั้งในมุมมองการบริหารทรัพยากรบุคคล น าไปสู่การ
เพ่ิมผลผลิต ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเพ่ิมผลก าไร และเป็น
ที่ยอมรับในวงการธุรกิจเดียวกัน ส าหรับสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ อ าเภอแม่สอด
จังหวัดตาก สามารถด าเนินการเพ่ือสร้างสุขในองค์กรโดยการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกันระหว่าง
บุคคลากร หรือพนักงานในองค์กรเพ่ือก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ผ่อนคลายความเครียด และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ตลอดจนจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมถึง สุขภาพกาย สุขภาพใจ 
และสุขภาพสังคม เป็นต้น 
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บทที่ 1  

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย มีสัดส่วน
มูลค่าเพ่ิมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นอันดับ  4 รองจากอุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมประเภทเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่องจักรส านักงาน และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามล าดับ 
คิดเป็นมูลค่า 245 พันล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ โดยมูลค่า GDP 
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2554 มีมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดย
เฉลี่ยประมาณ 150,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยสูง (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม, 2555) 

ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 
8,356.2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยร้อยละ 60 เป็นการส่งออกสิ่งทอ รวมมูลค่า 5,047.7 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และอีกร้อยละ 40 เป็นการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม รวมมูลค่าในการส่งออกมากถึง 3,308.5 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 โดยเฉพาะสิ่งทอที่มีมูลค่าการส่งออกมากเป็นอันดับที่ 12 
ของโลก ซึ่งสินค้าที่ส่งออกในปริมาณมากท่ีสุด คือ ผ้าทอผืน และเส้นด้าย ส่วนเครื่องนุ่งห่ม การส่งออก
ชะลอตัวเนื่องจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายหลักของไทยประสบปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจ เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีสายห่วงโซ่อุปทานที่ยาวเชื่อมโยงหลาย
อุตสาหกรรมย่อย จึงก่อให้เกิดการจ้างงานสูงถึง 1,023,000 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของแรงงาน
ในภาคการผลิต โดยแรงงานประมาณ  796,000 คน หรือร้อยละ 78 อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องนุ่งห่ม อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาค่าแรงที่ เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ อัตราการจ้างงานของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มเริ่มมีแนวโน้มลดลงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ต่อปี (ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555) 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูป นับเป็นอุตสาหกรรมส าคัญหนึ่งของภาคเหนือ ตามส า
มะโนอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2550  พบว่า ผลผลิตจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูปมีมูลค่า
ประมาณ 10,110.8 ล้านบาท ซึ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเหนือกว่า 4,248.4 ล้านบาท ก่อให้เกิดการ
จ้างงานประมาณ 90,000 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ของจ านวนแรงงานในสาขาการผลิตอุตสาหกรรม
ของภาคเหนือ และสูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากการจ้างแรงงานในสาขาการผลิตอาหารและเครื่องดึ่ม 
แหล่งผลิตกระจายตัวในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง โดยเฉพาะอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากเป็นแหล่ง
ผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่มีจ านวนโรงงานมากที่สุดของภาคเหนือ  แรงดึงดูดหลัก คือ ค่าจ้าง
แรงงานที่ถูกมากจากการจ้างแรงงานต่างด้าว ประกอบกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้
มีการก าหนดให้จังหวัดตากเป็น “เขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3” ส่งผลให้มีผู้ประกอบการมากกว่า 300 
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ราย เข้าไปลงทุนตั้งโรงงานในอ าเภอแม่สอด และเกือบทั้งหมดเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป ในอดีตค่าจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายให้กับแรงงานต่างด้าวเพียง 60-80 บาท/วันเท่านั้น 
และมีแรงงานต่างด้าวให้เลือกจ้างเป็นจ านวนมาก จึงเป็นเหตุผลส าคัญท่าให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เสื้อผ้าส าเร็จรูปจากส่วนกลางซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) เข้ามาลงทุนใน
อ าเภอแม่สอดมากกว่าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (นุกุล มุกลีมาศ และกมลทิพย์ ละออกิจ) 

โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตในอ าเภอแม่สอดกว่าร้อยละ 33.0 เป็นอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปรองลงมา คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ สัดส่วนร้อยละ 17 โดยกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ประกอบการ 
รายย่อย (SMEs) ที่รับจ้างผลิต (OEM : Original Equipment Manufacturer) ตามค าสั่งผลิตของ       
ผู้ส่งออกที่กรุงเทพฯ ซึ่งรับค าสั่งซื้อมาจากต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง การผลิตจะใช้แรงงาน ต่างด้าวเป็น
หลัก โดยอาศัยความได้เปรียบด้านจ านวนแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาร์ และอัตราค่าจ้างต่ า   
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ใช้แรงงานสูงถึงร้อยละ 82 ของจ านวนแรงงานทั้งหมดในอ าเภอแม่สอด  

ส าหรับภาวะอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป มีปริมาณผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง       
โดยดัชนีผลผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปของประเทศลดลง นับแต่ปลายปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมาซ่ึงเป็นผลจาก
การสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะจากจีนที่
ได้เปรียบด้านราคาขายถูกกว่า จากค่าจ้างแรงงานและการสนับสนุนของภาครัฐ ท่าให้ผู้สั่งซื้อหลักทั้งใน
สหรัฐอเมริกา และยุโรป หันไปซื้อสินค้าจีนมากขึ้นผลกระทบจากการแข่งขันยังคงเพ่ิมขึ้น หลังจากมี
ผู้ผลิตรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาดมากขึ้น เช่น เวียดนาม กัมพูชา ศรีลังกา และบังคลาเทศ นอกจากนี้
ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอลงได้ส่งผลกระทบถึงอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูปด้วย 

นอกจากปัจจัยต่างประเทศส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตแล้ว ผู้ประกอบการยังได้รับผลจากปัจจัยลบ
ภายในประเทศอีกหลายประการที่ท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น ทั้งการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ เงินบาท
แข็งค่า และผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ า 300 บาท/วัน ท าให้ผู้ประกอบการ
หลายรายประสบปัญหาด้านการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงงานเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยจังหวัด
ตากค่าแรงในปี 2555 วันละ 226 บาท ปรับเป็นวันละ 300 บาทในปีนี้ หรือเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 32.7 
อีกทั้งการส่งผ่านต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นไปยังราคาขายไม่สามารถท าได้มากนักโดยเฉพาะการผลิตเพ่ือส่งออก  
เพราะผู้ซื้อจะย้ายค าสั่งซื้อไปยังคู่แข่งขันต่างประเทศซึ่งมีราคาขายถูกกว่า  ประเด็นดังกล่าวส่งผล
กระทบมากต่อผู้ประกอบการในอ าเภอแม่สอดค่อนข้างมาก 

ระดับความสุขของบุคลากรที่ท างานในองค์กร จะเป็นปัจจัยและตัวแปรส าคัญที่จะผลักดันให้
องค์กรนั้น ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคธุรกิจ ที่มีเป้าหมายในเรื่องของ
รายได้ ก าไร และการเติบโตของกิจการ องค์กรภาคราชการที่มีเป้าหมายในการเป็นหน่วยงานหลักใน
การพัฒนาประเทศ และให้บริการ ดูแลประชาชน รวมถึงองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีเป้าหมายทั้งในด้านก าไร 
อัตราการเติบโตของกิจการ และการให้บริการแก่ประชาชนไปพร้อมๆ กัน ถ้าองค์กรปราศจากความสุข 
พนักงานก็จะท างานอย่างไร้จิตวิญญาณ ไร้ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะ
เห็นว่า ความสุขของบุคลากรในการท างานเป็นสิ่งส าคัญ 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

2. เพ่ือศึกษาระดับความสุขของบุคลากรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

4. เพ่ือศึกษาหากิจกรรมสร้างความสุขที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

1.3  กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี บทความ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร
และระดับความสุขของบุคลากรในองค์กร สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับความระดับความสุขของบุคลากร
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ครั้งนี้ ผู้วิจัยจ าแนกขอบเขตของการ
วิจัยได้ดังนี้ 

 

 

วัฒนธรรม
องค์กร 

กิจกรรม
สร้างสุข 

ระดับ
ความสุข 

ภำพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

อุตสำหกรรมสิ่งทอ
และเคร่ืองนุ่งห่ม 
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1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ   

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหา  ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1.1 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
ใช้กรอบแนวคิดของ Cameron and Quinn (2000) ซึ่งได้ก าหนดประเภทของวัฒนธรรม

องค์ 4 ประเภท คือ 1) วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว (Clan Culture) 2) วัฒนธรรมเฉพาะกิจ 
(Adhocracy Culture) 3) วัฒนธรรมมุ่งความส าเร็จ (Market Culture) และ 4) วัฒนธรรมแบบล าดับ
ชั้น (Hierarchy Culture) โดยใช้การวัดส่วนประกอบของวัฒนธรรมองค์กร 6 ประการ ได้แก่ ลักษณะ
เด่ น ข อ งอ งค์ ก ร  (Dominant Characteristic)  ค ว า ม เป็ น ผู้ น า  (Leadership)  ก า ร บ ริ ห า ร 
(Management Employees) ค วาม สั ม พั น ธ์ ใน อ งค์ ก ร  (Organizational Glue) กล ยุ ท ธ์ ห ลั ก 
(Strategic Emphasis) และเงื่อนไขของความส าเร็จ (Criteria of success) 

1.2 ระดับความสุขและกิจกรรมสร้างสุข 
ใช้เครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) ของสถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นนวัตกรรมของการวัดคุณภาพชีวิตและความสุขทางด้านสังคมศาสตร์ที่
น่าเชื่อถือ ทันสมัย สะดวกและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความสุข 9 ประการคือ 1) สุขภาพดี 
(Happy Body) 2) น้ าใจงาม (Happy Heart) 3) การผ่อนคลาย (Happy Relax) 4) การหาความรู้ 
(Happy Brain) 5) คุณธรรม (Happy Soul) 6) ใช้เงินเป็น (Happy Money) 7) ครอบครัวที่ดี (Happy 
Family) 8) สังคมดี (Happy Society) และ 9) การงานดี (Happy Work Life) 

1.3 กิจกรรมสร้างสุขขององค์กร 
ใช้กิจกรรมสร้างสุขในองค์กรตามแนวคิดความสุข 8 ประการ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความ

พยายามของคนในองค์กรที่จะสร้างความสุข เช่น กิจกรรมการออกก าลังกาย กิจกรรมการส่งเสริมการ
เรียนรู้ กิจกรรมการไปเยี่ยมบุคลากรและครอบครัว เป็นต้น โดยกิจกรรมสร้างสุขทั้ง 8 ประการได้ใช้
กิจกรรมจากเรื่องสร้างสรรค์สารฝันสู่องค์กรแห่งความสุข เล่ม 2 โดยสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีใน
ปัจจุบันและกิจกรรมที่บุคลากรในองค์กรต้องการให้มเีพิ่มเติม 

2. ขอบเขตด้ำนประชำกร  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรที่ท างานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ในช่วงเวลา 1 พฤศจิกายน 2557 – 30 
พฤศจิกายน 2557  
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  องค์กรรับรู้ถึงวัฒนธรรมองค์กรที่สัมพันธ์กับระดับความสุขของบุคลากรในองค์กร 
2.  มีฐานข้อมูลระดับความสุขของบุคลากรของในองค์กร 
3.  มีกิจกรรมสร้างความสุขที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร 
4.  เพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสุขของบุคลากรในองค์กรอย่าง

เป็นระบบ 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

อุตสำหกรรมสิ่งทอ หมายถึง อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยต่าง ๆ ได้แก่ เส้นใยธรรมชาติ เช่น เส้นใย
ฝ้าย และเส้นใยไหม เส้นใยประดิษฐ์ เช่น เส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นใยไนลอน เป็นต้น 

อุตสำหกรรมเครื่องนุ่งห่ม หมายถึง อุตสาหกรรมขั้นปลายของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น เสื้อผ้า
ส าเร็จรูป เป็นต้น 
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บทที่  2 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต าราและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องจากนักวิชาการ
หลายท่านในประเด็นต่างๆ แล้วจ าแนกออกเป็น 6 ประเด็นหลักด้วยกันโดยผู้วิจัยจัดเรียงล าดับแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องตามลักษณะกรอบแนวคิดทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องสัมพันธ์กับสิ่งต้องการ
ศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้   

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) 
5. บริบทพื้นที่ศึกษา 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
รายละเอียดของแต่ละประเด็น  ผู้วิจัยขอเสนอตามล าดับดังนี้ 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) 

ความสุข โดยทั่วไป หมายถึง ประสบการณ์ และความรู้ สึก ที่บุคคลสามารถบริหารจัดการได้อย่าง
สม่ าเสมอตามความปรารถนาในภาพรวม จนเกิดได้จริง และท าให้ บุคคลนั้นเกิดความยินดี และอ่ิมเอม
ใจ ทั้งนี้ ต้องไม่ท าให้ ผู้อ่ืนเดือดร้อน รวมถึง คุณภาพ “ความสุข” (Quality of Happiness) สามารถ
ประเมินได้จาก ตัวชี้วัดทางสังคมระดับบุคคล ซึ่งเป็นการวัดจากระดับของความพึงพอใจ ความหวัง และ
ความสุข ของสภาพความเป็นอยู่นั้นๆ (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 
และคณะ, 2556, หน้า 27) ซึ่งประสบการณ์ และความรู้สึกของคนท างานที่ต้องการให้ ตนเป็นที่ยกย่อง
และยอมรับจากคนทั่วไป การได้ ท างานในที่ท างานที่มั่นคง มีความก้าวหน้า การเข้าถึงโอกาสในการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงการมี ผู้บังคับบัญชาที่มี ความเมตตา และกรุณาการมีเพ่ือนร่วมงานที่จริงใจการได้รับ
สวัสดิการ  ที่พอเพียง และการได้รับความปลอดภัยจากการท างาน ถ้าคนท างานได้ รับสิ่งต่างๆ ดังกล่าว
อย่างบ่อยครั้งและต่อเนื่อง คนท างานก็จะท างานอย่างมีความสุข (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต , เฉลิมพล แจ่ม
จันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2556, หน้า 34)  

2.1.1 ความหมายขององค์กรแห่งความสุข 

องค์กรแห่งความสุข คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้คนมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง น าพาองค์กรไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน (แผนงานสุขภาวะองค์กรเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 
2552, น.17) 
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2.1.2 ลักษณะขององค์กรแห่งความสุข 
องค์กรแห่งความสุขมีลักษณะที่ส าคัญ คือ คนท างานมีความสุข ที่ท างานน่าอยู่ และชุมชน

สมานฉันท์ ดังนี้ (แผนงานสุขภาวะองค์กรเอกชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 
2552, น.27 - 28) 

1. คนท างานมีความสุข (Happy People) คือ องค์กรต้องตระหนักว่าพนักงานเป็นบุคลากรที่
ส าคัญขององค์กร ดังนั้นต้องส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นมืออาชีพมีความเป็นอยู่ มีครอบครัวที่อบอุ่น 
มีศีลธรรมอันดีงาม และเอ้ืออาทรต่อตนเองและสังคม คนท างานมีความสุข เพราะมีสุขภาพและจิตใจที่ดี 
มีความม่ันคงในชีวิตด้านการงาน เศรษฐกิจ และสังคม 

2. ที่ท างานน่าอยู่ (Happy Home) องค์กรต้องท า ให้ที่ท างานเป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของ
พนักงาน แก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องงาน สร้างความรักและความสามัคคีในองค์กร 

3. ชุมชนสมานฉันท์  (Happy Team Work) องค์กรต้องมีความสามัคคี  ท างานเป็นทีม 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเอ้ืออาทรต่อสังคมรอบข้าง 

ผลของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อพนักงานองค์กรและสังคม   
โดยเหตุผลที่องค์กรควรพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข  คือ เพ่ือสร้างจริยธรรมในการ
บริหารงานและส่งเสริมสิทธิของพนักงาน เพ่ือส่งเสริมความส าเร็จขององค์กร กฎหมายก าหนดให้ต้อง
ด าเนินการ และองค์กรแห่งความสุขเป็นกรอบการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลก 

2.1.3 ประเภทขององค์กรแห่งความสุข 

องค์กรโดยทั่วไปมีรูปแบบการสร้างความสุขที่เป็น “อัตลักษณ์” หรือมีเอกลักษณ์ของการ
สร้างความสุขที่เป็นแบบเฉพาะขององค์กร ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถสัมผัส และรับรู้ได้ โมเดลองค์กรแห่ง
ความสุขนี้จ าแนกองค์กรเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

2.1.3.1 องค์กรที่เน้นความเรียบง่ายได้ดุลยภาพ (Simplified organization) 

เป็นองค์กรที่มีสไตล์การบริหารจัดการที่เน้นความเรียบง่าย  ประหยัด สมถะ 
ระมัดระวัง และมีสไตล์การจัดการแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative) องค์กรประเภทนี้จะไม่ประกอบ
กิจการแบบหวือหวา ไม่บริหารงานตามกระแส แต่เน้นจังหวะการก้าวเดินทางธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป 
มีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมตามอัตภาพของตนเององค์กรประเภทนี้ เน้นสร้างความมั่นคงและความ
ต่อเนื่องภายในองค์กร โดยเฉพาะการส่งเสริมความสามัคคี การท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรแบบ “ครอบครัวเดียวกัน” และค่านิยมการท างานแบบ “ทุกข์สุขร่วมกัน” โดยมี
แนวคิดการบริหารจัดการให้บุคลากรมีความสุขทั้งทางกาย จิตใจ และทางจิตวิญญาณองค์กรประเภทนี้
เชื่อว่า ถ้าพนักงานมีความสุขอย่างเรียบง่าย และได้สมดุลทั้งทางกายภาพ และทางจิตใจแล้ว  จะท าให้
ศักยภาพ และผลผลิตของพนักงานดีข้ึน ซึ่ง จะส่งผลให้ผลการประกอบการดีขึ้นด้วย 
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2.1.3.2 องค์กรที่เน้นความสร้างสรรค์ (Creative Organization)  

เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูง กระจายและมอบหมายอ านาจในการท างาน      
เน้น ผลลัพธ์ของงานมากกว่าการควบคุมกระบวนการ ให้ความส าคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการท างานเพ่ือกระตุ้นบุคลากรให้เกิดความสร้างสรรค์  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารความรู้ทั้งที่เป็นความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit knowledge) และความรู้แบบแนบนัย (Tacit 
knowledge) เป็นองค์กรที่ไม่พยายามควบคุมบุคลากรด้วยกฎระเบียบหรือข้อบังคับ แต่จะสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมการให้เกียรติ ให้ความเคารพและความเชื่อมั่นในตัวพนักงานว่าเป็นผู้มีความสามารถ  มี
ศักยภาพสูง และมีวินัยแห่งตน สามารถใช้ความสร้างสรรค์ในการท างานจนส าเร็จลุล่วงได้อย่างงดงาม
เปรียบประดุจดั่งศิลปินที่ท างานศิลปะ องค์กรที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งในระดับเล็ก ระดับกลาง และ
ระดับใหญ่ เป็นองค์กรในภาคธุรกิจที่มีการแข่งขันที่เข้มข้นในระดับสูงเช่น  ธุรกิจด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ
แฟชั่น หรืออาจเป็นหน่วยงานพิเศษท่ีต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน และความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงานในระดับสูง เช่น งานวิจัยค้นคว้า งานทดลองทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

2.1.3.3 องค์กรที่เน้นความย่ังยืน (Sustainable Organization)  

เป็นองค์กรที่เจ้าของและผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ก่อตั้งองค์กรมีปณิธานความ
มุ่งมั่นที่มิใช่เพียงแค่ประกอบกิจการการค้า การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม หรือการบริการเพ่ือให้ได้ก าไร
หล่อเลี้ยงความอยู่รอดขององค์กรเท่านั้น แต่ยังมีชีวทัศน์ หรือปรัชญาการด า เนินชีวิตที่ทรงคุณค่า
รวมทั้งมีโลกทัศน์ หรืออุดมการณ์ ค่านิยมในการด าเนินธุรกิจที่ดี เน้นความสมดุลระหว่างองค์กรกับ
สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ให้ความส าคัญต่อการสร้างความเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคง 
ยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล (Good corporate governance) ยึดมั่น
การพัฒนาและรักษาคุณภาพของสินค้า และบริการ รวมถึงถือมั่นต่อความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อ
สังคมอีกทั้งสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรในการหล่อหลอมให้พนักงานเชื่อมั่น และปฏิบัติตามอุดมการณ์
ขององค์กร 

2.1.4 การสร้างองค์กรแห่งความสุข  

“คน” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ และ“ความสุข” คือ สิ่งที่ทุกคนปรารถนา ดังนั้น มนุษย์
ต้องการความสุข 3 ส่วน ประกอบกัน คือ ความสุขของตัวเราเอง ความสุขของครอบครัว และความสุข
ขององค์ และสังคม โดยความสุขทั้ง 3 ส่วนนี้ เป็นแนวคิดในการสร้างสุขในองค์กร 8 ประการ (Happy 
8) มีรายละเอียด (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2556, 
หน้า 61-62)  
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2.1.4.1 แนวคิดในการสร้างสุขในองค์กร 8 ประการ (Happy 8) 
องค์ประกอบความสุขของตัวเราเอง ประกอบด้วย 
 
1. สุขภาพดี (Happy Body) คือ การมี สุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เกิดจาก 

การรู้จักใช้ชีวิตรู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข  
2. น้ าใจงาม (Happy Heart) คือ การมีน้ าใจเอื้ออาทรต่อกัน รู้จักการแบ่งปัน 

อย่างเหมาะสมรู้จักบทบาทของแต่ละคน ตั้งแต่เจ้านาย ลูกน้อง พ่อแม่ และสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต 
3.  การผ่อนคลาย (Happy Relax) คือ การรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการ 

ด าเนินชีวิต  
4.  การหาความรู้ (Happy Brain) คือ การศึกษาหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง  

และน าไปสู่การ เป็นมืออาชีพ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน และพร้อมที่จะเป็นครู
เพ่ือสอนคนอ่ืน 

5.  คุณธรรม (Happy Soul) คือ การมีหิริ โอตัปปะ หมายถึง การละอาย และ 
เกรงกลัวต่อการกระท าที่ไม่ดี ของตนเอง ซึ่งนับเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม 
ในการท างานเป็นทีม  

6.  ใช้เงินเป็น (Happy Money) คือ ความสามารถในการจัดการรายรับและ 
รายจ่ายตนเอง และครอบครัวได้รวมถึงการรู้จักการท าบัญชีครัวเรือน 

 องค์ประกอบความสุขของครอบครัว ประกอบด้วย 
   7.  ครอบครัวที่ดี (Happy Family) คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่น และมั่นคง 

เพราะครอบครัวเป็นภูมิคุ้มกัน และเป็นก าลังใจที่ดีในการที่จะเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคต่างๆ 

  องค์ประกอบความสุขขององค์กร และสังคม ประกอบด้วย 
   8.  สังคมดี (Happy Society) คือ การมีความรัก ความสามัคคีเอ้ือเฟ้ือต่อสังคมที่

ตนเองท างาน และสังคมที่พักอาศัย  

2.1.4.2 กิจกรรมในการสร้างสุขขององค์กร ทั้ง 8 ด้าน (พสชนัน นิรมิตไชยนนท์, จิตร
สุดา ลิมเกรียงไกร และดิเรก หมานมานะ, 2556, หน้า 15-96) มีรายละเอียดดังนี้  
  

กิจกรรมสร้างสุขด้าน Happy Body 

Happy body (สุขภาพดี)  คือ การมีสุขภาพแข็ง แรงทั้งกายและจิตใจ มาจาก
การที่  รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน  รู้จักนอน  ชีวีมีสุข เหมาะสมกับเพศเหมาะสมกับวัย  เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมด้าน Happy body คือ 
บุคลากรมีความพร้อมในการท างาน  ลดอัตราการลาป่วย และค่ารักษาพยาบาล สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองได้อย่างถูกวิธีนอกจากนี้ในหลายๆ กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ต้องท าร่วมกันทั้งองค์กร  ท าให้
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บุคลากรต่างแผนกรู้จักกันมากขึ้น บุคลากรบางกลุ่มที่ต้องท างานร่วมกัน สามารถท างานเป็นทีมได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น    

รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้าน Happy body สามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน 7 
รูปแบบ ดังนี้ 

1. การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ : การให้ความรู้เรื่องภาพในมิติต่างๆ โภชนาการ 
การออกก าลังกาย โดยให้บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติและมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอย่าง
เป็นระบบ 

2. การตรวจร่างกายประจ า ปี : การตรวจสุขภาพของบุคลากรประจ าปี การจัด
โครงการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เพ่ือคัดกรองภาวะเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

3. การออกก าลังกายในที่ท างาน : การออกก าลังกายง่ายๆ ร่วมกันในที่ท างาน 
อาจเป็นช่วงตอนเช้าก่อนเริ่มงานประมาณ 5-10 นาท ีเช่น การเต้นแอโรบิค การเล่นโยคะ หรือการออก
ก าลังกายแบบไทย เป็นต้น 

4. การจัดกีฬาสี : การจัดกีฬาสีประจ าปี  (Sport day) การจัดแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ในช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกงาน 

5. การให้บริการสปอร์ตคลับ : การจัดตั้งเป็นสปอร์ตคลับ หรือการให้บริการ
อุปกรณ์ออกก าลังกายแก่บุคลากร โดยอาจมีครูผู้ฝึกสอนในการดูแลการออกก าลังกายและใช้อุปกรณ์
การออกก าลังกายอย่างถูกวิธี 

6. การจัดกิจกรรมคลายความเครียดจากการท างาน : การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สุขภาพจิต และผ่อนคลายความเครียดไม่ว่าจะเป็นการท าสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน 

7. การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม : การส่งบุคลากรออกไปท า
กิจกรรมเพ่ือสังคมที่ต้องลงแรง ซึ่งถือเป็นการออกก าลังกายทางอ้อม เช่น การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน
ชุมชน การออกไปท าความสะอาดในชุมชนช่วงน้ าท่วม การจัดอาสาสมัครไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ในชุมชนทุรกันดาร เป็นต้น 

 
กิจกรรมด้าน Happy Heart 

Happy heart (น้้าใจงาม) คือ การที่มนุษย์จะอยู่กับคนอ่ืนได้ต้องมีน้ าใจคิดถึงคน
อ่ืน มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันและกัน คนเราเอาแต่ตัวเองอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องรู้จักการแบ่งปันอย่าง
เหมาะสม ต้องรู้บทบาทของเจ้านายบทบาทของลูกน้อง บทบาทของคุณพ่อ บทบาทของคุณแม่ บทบาท
ที่แตกต่างกัน และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมด้าน Happy heart คือ บุคลากรท างานเป็นทีมและมีความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน  (Synergy) 
มากขึ้น บุคลากรได้ท าความรู้จักกันมากขึ้นได้เห็นเพ่ือนร่วมงานในมุมอ่ืนๆ นอกเหนือจากการท างานมี
โอกาสได้รู้จักบุคลากรฝ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่เคยท างานร่วมกัน อีกท้ังบุคลากรระดับปฏิบัติการมีขวัญก าลังใจใน
การท างานมากขึ้น เนื่องจากรู้สึกว่าองค์กรและผู้บริหารใส่ใจดูแลตนเองในทุกๆ สถานการณ์ของชีวิต 
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รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้าน Happy heart สามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน 10 
รูปแบบ ดังนี้ 

1. การท ากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาท างาน : การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม
ร่วมกัน การไปร่วมบริจาคโลหิต กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การท าบุญ 9 วัด เป็นต้น 

2. การจัดกิจกรรมพบปะผู้บริหาร : การจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการได้มีโอกาสพบปะผู้บริหารการให้บุคลากรรดน้ าด าหัวผู้บริหารในวันสงกรานต์  การให้
ผู้บริหารร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรในแต่ละเดือนและรับประทานอาหารร่วมกัน 

3. การท ากิจกรรมพักผ่อน/ท่องเที่ยวนอกสถานที่ : การจัดกิจกรรมให้บุคลากร
ได้ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่/ การเข้าค่ายหรือการพักผ่อนประจ าปี (Retreat) เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้
ซึ่งกันและกัน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

4. การให้ก าลังใจบุคลากรในสภาวะยากล าบาก : การไปเยี่ยมบุคลากรที่ป่วย
หรือคลอดบุตร การไปร่วมงานฌาปนกิจศพของบุคลากรและครอบครัวของบุคลากร 

5. การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน : การให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวและ
การเรียนรู้เพ่ืออยู่ร่วมกันในองค์กร การท างานเป็นทีมและการจัดกิจกรรม การละลายพฤติกรรมต่างๆ 

6. การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่ง : การจัดกิจกรรมเชิดชูบุคลากรที่เป็นคน
ดีขององค์กรทั้งด้านการมีน้ าใจ การปฏิบัติงานดีเยี่ยม หรือมีความยึดมั่นผูกพันกับองค์กร 

7. การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉินแก่บุคลากรในสภาวะยากล าบาก : การร่วม
บริจาคเงินช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับความเดือดร้อนจากความเจ็บป่วยหรือประสบเหตุภัยพิบัติ  มอบ
ทุนการศึกษาแก่บุตรหรือการจัดหาเงินกู้ส ารองฉุกเฉินส าหรับบุคลากร 

8. การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่ : การจัดให้พ่ีเลี้ยง (Mentor) 
เพ่ือสอนงาน (Coaching) แก่บุคลากรใหม่โดยให้บุคลากรอาวุโสในหน่วยงานดูแลบุคลากรใหม่ทั้ง
ทางด้านการท างาน การถ่ายทอดทางสังคม และวัฒนธรรมในองค์กร (Organizational socialization) 

9. การจัดเลี้ยงอาหารส า หรับบุคลากร : การจัดเตรียมอาหารมื้อเช้าหรือทุกมื้อ 
น้ าดื่มไว้บริการบุคลากร เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของบุคลากร 

10. การจัดบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/ รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา  : การ
ให้บริการค าปรึกษาสายด่วน 24 ชั่วโมง ส าหรับบุคลากร และครอบครัว   

 
กิจกรรมด้าน Happy Soul 

Happy soul (การมีคุณธรรม) คือ การมีหิริ โอตัปปะ คุณธรรมเบื้องต้นพ้ืนฐาน
ของการอยู่รวมกันของมนุษย์ในสังคม ในการท างานเป็นทีมคือ หิริ โอตัปปะ ความละอาย และเกรงกลัว
ต่อการกระท าของตนเองโดยเฉพาะการกระท าที่ไม่ดี คนดี มีความศรัทธาต่อศาสนา มีศีลธรรมในการ
ด าเนินชีวิต มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความสามัคคี และมีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกันย่อมน า
ความสุขสู่องค์กร ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมด้าน Happy soul คือ บุคลากรได้มีโอกาสศึกษา
หลักธรรมทางศาสนาอย่างจริงจังและถูกต้อง บุคลากรรู้สึกพึงพอใจที่ได้มีโอกาสท าบุญท าทานในที่
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ท างานและท าบุญในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งบางครั้งบุคลากรไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปวัดด้วย
ตนเอง รวมถึงได้น าหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวันหรือเมื่อประสบกับสภาวะยากล าบากต่างๆ 

รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้าน Happy soul สามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน 7 
รูปแบบดังนี้ 

1. การสอนหลักธรรมทางศาสนา : การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา 
การปลูกฝังในเรื่องศีลธรรม จริยธรรมในการท างาน 

2. การจัดท าบุญร่วมกันในองค์กร : การนิมนต์พระมาเพ่ือการตักบาตรร่วมกันในที่
ท างาน หรือการท าบุญร่วมกันในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ 

3. การชักชวนบุคลากรรับประทานอาหารมังสวิรัติ 
4. การจัดค่ายธรรมะ : การจัดค่ายธรรมะหรือการส่งบุคลากรไปปฏิบัติธรรมที่วัด 
5. การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร : การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาเพ่ือจัด

ฝึกอบรมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
6. การสร้างห้องสวดมนต์ : การสร้างห้องสวดมนต์ และนั่งสมาธิไว้ให้บุคลากรได้

ปฏิบัติศาสนกิจในที่ท างาน 
7. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือให้บุคลากรเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ : การท า

กิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อชุมชนรอบข้าง และผู้ที่ตกอยู่ใน
สภาวะยากล าบาก 
 

กิจกรรม Happy Relax 

Happy relax (การผ่อนคลาย) คือ การรู้จักการผ่อนคลายกับสิ่งต่างๆ ในการ
ด าเนินชีวิต เมื่อชีวิตในการท างานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายความเครียดจากการท างาน  ขณะเดียวกัน
การใช้ชีวิตส่วนตัวก็ต้องรู้จักผ่อนคลายเช่นเดียวกัน เป็นการสร้างสมดุลจากการวิเคราะห์กิจกรรมสร้าง
ความสุขในองค์กร ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมด้าน Happy relax คือ บุคลากรรู้สึกสนุกที่ได้ท า
กิจกรรมนอกเหนือจากการท างานทั้งในและนอกสถานที่เพ่ือผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการท างาน 

รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้าน Happy relax สามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน 7 
รูปแบบ ดังนี้ 

1. การออกก าลังกายร่วมกัน : การออกก าลังกายร่วมกันในที่ท างาน การจัดแข่ง
กีฬา และการจัดเตรียมสถานที่/อุปกรณ์การออกก าลังไว้บริการบุคลากร 

2. การจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาลต่างๆ : การจัดเลี้ยงบุคลากรเทศกาลต่างๆ หรือ
การจัดกิจกรรมเมื่อท างานส าเร็จตามเป้าหมาย 

3. การตั้งชมรมตามกลุ่มสนใจ : การตั้งชมรม/ส่งเสริมให้บุคลากรท ากิจกรรม
ตามกลุ่มสนใจเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

4. การพาบุคลากรไปพักผ่อนและท่องเที่ยวประจ าปี 
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เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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5. การจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดบุคลากร 
6. การจัดห้องสปาใจส าหรับให้บุคลากรคลายความเครียด 
7. การจัดตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด : การจัดตลาดนัดในที่ท างาน 

 
กิจกรรมด้าน Happy Brain 

Happy brain (หาความรู้) คือ การที่มนุษย์เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้
พัฒนาตัวเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ น าไปสู่การเป็นมืออาชีพเพ่ือให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการ
ท างาน หรือพูดง่าย ๆ คือ เรียนเพ่ือรู้ มีปัญญาก้าวหน้าในชีวิต ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมด้าน 
Happy brain คือ บุคลากรรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองค์กร เห็นได้จากการที่องค์กรให้โอกาสในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับงาน และการพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ในขณะที่องค์กรก็พึงพอใจในผลตอบรับจากเงินที่ลงทุนเพ่ือจัดฝึกอบรม หรือการเชิญวิทยากร
มาบรรยายในโอกาสต่างๆ เห็นได้จากการเพ่ิมขึ้นของผลผลิต การมีของเสียในกระบวนการผลิตลดลง 
การลดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักรในการท างาน และความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการท างาน 

รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้าน Happy brain สามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน     
8 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การฝึกอบรมบุคลากร : การจัดฝึกอบรมในที่ท างาน (In-house training) 
หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับสถาบันภายนอก 

2. การให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต : การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ทักษะชีวิต อาจเป็นการท างานอดิเรก ทักษะทางสังคม ทักษะการใช้ชีวิต การท าบัญชีครัวเรือน การ
ดูแลสุขภาพ การขับขี่ปลอดภัย หรือการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

3. การพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพี่สอนน้อง : การพัฒนาระบบการสอน
งานและการก ากับบุคลากร (Coaching and mentoring) 

4. การศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 
5. การพัฒนาระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง : การพัฒนาระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง

ส าหรับบุคลากร เช่น การจัดตั้งห้องสมุด การจัดท าเว็บไซต์และระบบ E-learning หรือการจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 

6. การจัดการความรู้ ในองค์กร  : การพัฒ นาระบบการจัดการความรู้
(Knowledge management) ในองค์กร โดยให้บุคลากรพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการบันทึก
ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรสามารถเข้าถึง และใช้ความรู้เหล่านั้นได้ 

7. การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง : การพบปะผู้บริหารเพ่ือ
รับทราบนโยบายการท างาน และแจ้งประเด็นปัญหาที่พบจากการท างาน 



ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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8. การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี : การก าหนดระบบรางวัล 
(Reward system) ที่จูงใจให้บุคลากรพัฒนาการท างานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ  การมอบรางวัล
ให้แก่บุคลากรที่คิดค้นนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้แก่องค์กร  

กิจกรรม Happy Money 

Happy money (ใช้เงินเป็น) การที่สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ 
คือการใช้เงินเป็น มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ เป็นหนี้ให้พอดีกับก าลังความสามารถในการใช้หนี้จากรายได้ส่วน
หนึ่งที่หามาได้ มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมด้าน Happy money คือ มี
จ านวนบุคลากรที่มีการเก็บออมมากข้ึน 

รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้าน Happy money สามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน 
10 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การจัดโปรแกรมบริหารจัดการหนี้ของบุคลากร : การช่วยบริหาร 
จัดการหนี้ให้แก่บุคลากร โดยร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ ในการบริการเงินกู้ฉุกเฉินแก่บุคลากรใน
วงเงินที่ไม่สูงมาก 

2. การเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคารเพ่ือส่งเสริมการออม 
3. การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล/บัญชีครัวเรือน 
4. การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพให้แก่บุคลากร 
5. การจัดตั้งสหกรณ์ในองค์กร : การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือส่งเสริมให้

บุคลากรมีความม่ันคงทางการเงิน 
6. การให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร : การจ่ายเงินล่วงเวลาอย่างเป็นธรรมเงินเพ่ิม 

(Allowance) ต่างๆ หรือรางวัลที่ดึงดูดให้บุคลากรตั้งใจท างาน 
7. การส่งเสริมและฝึกอาชีพเสริมให้แก่บุคลากร : การหาอาชีพเสริมให้บุคลากร 

เพ่ือให้น าผลิตผลจากอาชีพเสริมไปท าเป็นอาหารกลางวันเพื่อลดรายจ่ายหรือน าไปขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
8. การจัดตลาดนัดโดยให้บุคลากรเป็นผู้ขาย : การจัดตลาดนัดรายสัปดาห์/ราย

เดือนโดยให้บุคลากรเป็นผู้ขายเอง หรือการจัดจ าหน่ายสินค้าราคาถูกให้แก่บุคลากร 
9. การมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ให้บุคลากรเพ่ือช่วยลดรายจ่าย 
10. การมอบทุนการศึกษาส าหรับบุตรของบุคลากร 

 
กิจกรรม Happy Family 

Happy family (ครอบครัวที่ดี) คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงให้
ความส าคัญกับครอบครัวเป็นก าลังใจที่ดีในการท างาน  เพราะครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันเป็น
ก าลังใจ    ในการที่เราจะสามารถเผชิญกับอนาคต หรืออุปสรรคในชีวิตได้ ท าให้เรามุ่งมั่นในการท าให้
ชีวิตเราดีขึ้นฉะนั้นครอบครัวเข้มแข็ง สังคมก็ย่อมมั่นคงเสมอ ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมด้าน 
Happy family คือ บุคลากรมีความรู้สึกประทับใจองค์กรที่มีการดูแลครอบคลุมไปถึงครอบครัวของ
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เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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ตนเอง ในขณะเดียวกันบุคคลในครอบครัว ของบุคลากรก็เกิดความประทับใจในตัวองค์กร และการเข้า
มาร่วมกิจกรรมกับองค์กร ท าให้เข้าใจรูปแบบการท างานของคนในครอบครัวตนเองมากขึ้น  อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างพ้ืนฐานของสถาบันครอบครัวที่มั่นคง เมื่อครอบครัวมีความสุขย่อมส่งผลให้บุคลากร
สามารถท างานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ 

รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้าน Happy family สามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน   
9 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การเชิญชวนครอบครัวของบุคลากรมาเยี่ยมชมองค์กร และร่วมกิจกรรมของ
องค์กร: การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกองค์กร และเปิดโอกาสให้ครอบครัวของบุคลากรเข้ามาร่วม เช่น 
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ งานวันเด็ก งานวันแม่ 

2. การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่บุตรของบุคลากร 
3. การมอบรางวัลให้บุคลากรที่เป็นพ่อ/แม่ดีเด่น 
4. การเติมความรู้ส าหรับบุคลากรเก่ียวกับการดูแลครอบครัว 
5. การเยี่ยมบ้านของบุคลากร : การเดินทางไปเยี่ยมบ้านของบุคลากร เพ่ือ

รับทราบปัญหาของบุคลากรเมื่ออยู่กับครอบครัว 
6. การให้สวัสดิการ/สินน้ าใจที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของบุคลากร 
7. การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ : แนวทางการจัดตั้งศูนย์เลี้ยง

เด็กในสถานประกอบการนั้น บางองค์กรอาจมีเฉพาะในช่วงปิดเทอม การมีบริการรถนักเรียน รับ-ส่ง
บุตรหลานของบุคลากร และจัดสถานที่ให้นั่งพักผ่อน และท าการบ้านระหว่างรอผู้ปกครองเลิกงาน 

8. การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท า งานเพ่ือหารายได้พิเศษ 
9. การจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ : การให้บุคลากรจัดสรรเวลา

การท างานของตนเองอย่าสมดุล และมีประสิทธิภาพ  สามารถเลิกงานตรงเวลาเพ่ือได้ใช้เวลากับ
ครอบครัวมากขึ้น 
 

กิจกรรม Happy Society 

Happy society (สังคมดี) หมายรวมถึงสองมิติ คือ สังคมในที่ท างานกับสังคม
นอกที่ท างาน มนุษย์ทุกคนต้องมีความรัก สามัคคี เอ้ือเฟ้ือต่อสังคมที่ตนเองท างาน และพักอาศัย มี
สังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมด้าน Happy society คือ การท ากิจกรรม
นอกสถานที่ร่วมกันบ่อยๆ ท าให้บุคลากรสามารถท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่นขึ้น เกิดสภาพแวดล้อม
การท างานเชิงบวก (Positive organizational climate) ในขณะเดียวกันบุคลากรก็รู้สึกอ่ิมเอมใจที่ได้
เป็นผู้ให้ อีกท้ังยังประทับใจที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ต่างๆ 
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รูปแบบการจัดกิจกรรม ด้าน Happy society สามารถจ าแนกออกเป็นจ านวน 4 
รูปแบบ ดังนี้ 

1. การท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม : การให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมเพ่ือสังคม 
แสดงบทบาทการเป็นพลเมืองดีต่อสังคม มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับชุมชนภายนอกรอบๆ องค์กร 
เช่น การบริจาคโลหิต การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก เป็นต้น 

2. การให้บุคลากรกลับไปพัฒนาบ้านเกิด : การให้บุคลากรเขียนโครงการ และ
ลงมือท ากิจกรรมพัฒนาชุมชนบ้านเกิด เช่น การไปมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียน เป็นต้น โดย มี
องค์กรสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

3. การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร : การจัดเวทีสื่อสารให้คนในชุมชนได้รับ
ทราบเกี่ยวกับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงงานที่มีต่อชุมชน รวมถึงร่วมแก้ปัญหาหรือปรับปรุง
ในประเด็นที่องค์กรก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อชุมชน 

4. การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/การพูดคุยสื่อสารในองค์กร 
การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร : การจัดกิจกรรม Buddy โดยให้
บุคลากรเก่าจับคู่กับบุคลากรใหม่ เพ่ือดูแลให้ค าแนะน า และถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากร
ใหม ่
 

2.1.5 กระบวนการและแนวทางในการ “สร้างสุขร่วมกัน” 
แม้จะมีความแตกต่างกันบ้างตามสภาพภูมิสังคมของแต่ละพ้ืนที่แต่ในภาพรวมแล้วสามารถ

สรุปได้ว่ากระบวนการและแนวทางในการ “สร้างสุขร่วมกันในชุมชน” ได้ให้ความส าคัญกับแนวทางการ
แก้ปัญหาส าคัญๆ อาทิ  

2.1.5.1 ท้าครอบครัวให้อบอุ่น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่ดีของเยาวชนและชุมชน โดยสมาชิกใน
ครอบครัวควรให้ความส าคัญกับการลดละเลิกอบายมุขเพ่ือลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย พ่อแม่ต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดีและปลูกจิตสานึกที่ดีให้กับลูกหลาน การให้เวลากับครอบครัวมากข้ึน ท าครัวเรือนให้สะอาด 
มีกฎของครอบครัวที่ทุกคนในครอบครัวช่วยกันก าหนด นอกจากนี้บุคคลหรือองค์กรภายนอกอาจมีส่วน
ช่วยในการแก้ปัญหาครอบครัวได้แก่ ผู้น าชุมชนให้ค าแนะน าที่ดี เด็กนักเรียนและสื่อต่าง ๆ ช่วยรณรงค์
ลดอบายมุข เป็นต้น 

2.1.5.2 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาหนี้สิน ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท า
บัญชีครัวเรือนจัดระเบียบการใช้จ่าย ไม่ฟุ่มเฟือย และสร้างค่านิยมที่ถูกต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวิต ในส่วนการแก้ปัญหาการว่างงาน ให้ความส าคัญกับการจัดให้มีงานต่อเนื่องในชุมชน การ
สร้างอาชีพเสริมการปรับ เปลี่ยนแนวคิดของคนที่เลือกงาน ส าหรับในกลุ่มเยาวชนอาจใช้วิธีเพ่ือนดูแล
เพ่ือนหรือเพ่ือนชวนเพื่อนท างาน 

2.1.5.3 แก้ปัญหาชุมชนขาดความสามัคคี ด้วยการจัดเวทีพูดคุยกันเป็นประจ าซึ่งอาจเป็น
การพูดคุยกันในระดับผู้น าชุมชนและแกนน ากลุ่มก่อนที่จะขยายเวทีการพูดคุยไปสู่ชาวบ้านทั่วไปเพ่ือให้
มีการสื่อสารกันอย่างทั่วถึง สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและหันหน้าเข้าหากัน 
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2.1.5.4 แก้ปัญหาผู้น้าขาดความเข้มแข็ง โดยเลือกผู้น าที่มีความสามารถ มีความพร้อมที่
จะท างานเพ่ือส่วนรวม มีการพัฒนาผู้น าให้เข็มแข็งและสร้างความร่วมมือในระหว่างผู้น าชุมชน อีกทั้ง
ควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2.1.5.5 แก้ปัญหาเยาวชน ผู้ใหญ่ทั้งผู้ปกครองและครูควรเข้าใจและเอาใจใส่อบรมสั่งสอน
เด็ก จัดกิจกรรมเข้าค่ายให้เด็กและเยาวชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือรวมกลุ่มกันท าความดี จัดให้มี
ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนใน ช่วงปิดเทอม 

2.1.5.6 ด้านการศึกษา ควรหาแนวทางขยายจ านวนบุคลากรทางการศึกษา สื่อการเรียน
การสอน และอาคารสถานที่ให้เพียงพอ ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชน รวมทั้งควรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนขึ้นในชุมชน ขณะเดียวกันควรจัดการศึกษานอกระบบโดยมี
การศึกษาดูงาน การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐต้องสร้างเยาวชนให้เป็นผู้น าที่ดีในอนาคต 

2.1.5.7 ด้านสุขภาพ ควรส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินเอง ส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์ ปลูกพืชสมุนไพรชุมชน/วัดห่างไกลอบายมุขให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค
ลดละเลิกอบายมุขส่งเสริมการรวมกลุ่มเล่นกีฬา 

2.1.5.8 ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมตัวกันช่วยจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน 
เฝ้าระวังประสานแจ้งโรงงานถึงปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในชุมชนเพ่ือให้โรงงานแก้ไขหรือแจ้งองค์การ
บริหารส่วนต าบล ก านันให้ประสานโรงงานในการแก้ไขปัญหา 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 

“วัฒนธรรม” มักจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมองค์กร กระบวนการท างานในองค์กร หรือ ความเป็น
ผู้น าในองค์กร จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมมิได้หมายรวมถึงทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในองค์กร ในอดีตมีการแปล
ความหมายของค าว่าวัฒนธรรมออกมา อย่างมากมาย ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลว่าจะมองใน
รูปแบบใด เช่น นักมานุษยวิทยาอาจมองว่า วัฒนธรรมเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีการปฏิบัติสืบต่อ
กันมา ภายในกลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง  นักสังคมวิทยา อาจมองว่าเป็นความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐานของ
สังคมหนึ่งๆ ที่มีผลต่อการก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ส่วนนักบริหารและจัดการอาจมองว่า
วัฒนธรรม คือ กลยุทธ์ ลักษณะโครงสร้างขององค์กร และการควบคุมภายในองค์กร ในโลกปัจจุบัน     
มีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีต่างๆ สิ่งแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลงไป องค์กรต่างๆ ต้องมี
การพัฒนาความสามารถของตนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยที่ทุกคนในองค์กรต้องมีความ
กระตือรือร้น   ในการหาวิธีการ ที่จะมาปรับเปลี่ยนในการพัฒนาการท างานของตน ตลอดจนพฤติกรรม
ที่คนในองค์กรยึดถือ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมที่บุคคลในองค์กรยึดถือ
เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่มีพ้ืนฐานมาจากความเชื่อ ค่านิยม นั่นก็ คือ วัฒนธรรมองค์กร (พร
รัตน์ รัตนศิริวงศ,์ ม.ป.ป) 

 

 



ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ    
ประจ าจังหวัดตาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   18  
 

2.2.1 ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร คือ ระบบของสิ่งที่ก่อให้เกิดความเข้าใจกันในแนวทางการประพฤติและ
แนวทางในการท างานและความสัมพันธ์ (Glue) ในองค์กรนั้นๆ ซึ่งสามารถชี้ได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรตาม
ความหมายที่มีการศึกษาผลในการวางแผนการบริหาร (Management) องค์กรโดยตรง เป็นสิ่งที่
ก าหนดทิศทางในการวางกลยุทธ์ (Strategy) และรวมไปถึงเป็นแนวโน้มในการสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) 
ขององค์กรนั้นๆ ของเป็นแนวทางที่องค์กรใช้เป็นหลักในการสร้างองค์กรให้ประสบความส าเร็จ (วรวุฒิ 
กิจสิริศาล, 2553, หน้า 8) 

ฉันทนา (2550) กล่าวไว้ว่า ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร สามารถแบ่งพิจารณาได้ดังนี้ 1) 
วัฒนธรรม (Culture) หมายถึงกลุ่มของค่านิยม ความเข้าใจ ความเชื่อ และมาตรฐานที่สมาชิกในองค์กร
ยึดถือร่วมกัน 2) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) หมายถึง ระบบการยึดถือในสิ่งที่มี
ความหมายร่วมกันของสมาชิกภายในองค์กรซึ่งมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ และพฤติกรรม
อ่ืนๆ ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นฐานคิด เป็นเป้าหมาย เป็นเครื่องมือที่บอกให้สมาชิกในองค์กรทราบ
ว่าการกระท าแบบใดดีหรือไม่ดี เป็นทิศทางในการตัดสินใจ และหลอมรวมสมาชิกในองค์กรโดยการใช้
ภาษาเดียวกัน การก าหนดการเป็นคนในและคนนอกองค์กร ก าหนดอ านาจและ พัฒนาแนวคิด       
หรือบรรทัดฐานความคิดที่ก าหนดความสัมพันธ์ในกลุ่มนั้น ก าหนดการให้รางวัลและการลงโทษเพ่ือ     
ให้สมาชิกมีทิศทางเดียวกัน และอธิบายสิ่งที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจได้ 

Hofsted (1997 อ้างถึงใน  ภาณีนุช , 2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า วัฒนธรรมองค์การ 
หมายถึง แบบแผนความคิด ความรู้สึกของสมาชิกที่ได้รับการก าหนดร่วมกันภายในองค์การ ซึ่งมีผลท า
ให้สมาชิกขององค์การนั้นแตกต่างไปจากสมาชิกคนอ่ืน 

Schein (1992 อ้างถึงใน ภาณีนุช , 2543) ได้ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การ ว่าเป็น
ลักษณะที่บ่งบอกได้ถึงสภาพความเป็นอยู่ขององค์การนั้น ๆ ในแง่ของจ านวนสมาชิก และวิธีการท างาน
ร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนรวมภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ก าหนดให้  ซึ่งลักษณะและวิธี
ทางการด าเนินงานนั้น ผู้ก่อตั้งองค์การเป็นผู้ก าหนดและรวบรวมขึ้นเป็นมาตรฐานหรือแบบแผนทาง
พฤติกรรมของสมาชิกด้วยวิธีการบังคับหรือโฆษณาชวนเชื่อให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยทั่วไปผู้ก่อตั้งหรือ
ผู้ก าหนดแบบแผนการกระท าของสมาชิกจะรวบรวมจากการเรียนรู้ ประสบการณ์เหตุการณ์ และวิกฤติ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การตั้งแต่เมื่อองค์การนั้นเริ่มก่อตั้งขึ้นจนกระทั่งเติบโตตลอดจนการเรียนรู้  และ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านมา 

สมคิด (2548) ได้ให้ความหมายวัฒนธรรมองค์การไว้ว่าหมายถึง  ความคิด ความเชื่อ 
แผนปฏิบัติงาน และการด ารงชีวิตของบุคลากรในองค์การหนึ่ง ๆ ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่ขององค์การ
ยอมรับและปฏิบัติเป็นประเพณีและใช้เป็นแบบแผนในการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกขององค์การ 
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สุนทร (2540) ได้รวบรวมความหมายของวัฒนธรรมองค์การจากนักวิชาการหลายๆ        
ท่านน ามาจัดเป็นกลุ่มได้ 7 กลุ่ม ดังนี้ 

1. วัฒนธรรมองค์การ  หมายถึง กฎเกณฑ์ที่ ไม่ เป็นทางการ (Implicit Rules) ใน
หน่วยงานกฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่พนักงานใหม่ต้องเรียนรู้เพ่ือที่จะสามารถท างานในหน่วยงานนั้นได้ 

2. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง พฤติกรรมที่ปฏิบัติกันอย่างสม่ าเสมอขณะที่บุคลติดต่อ
เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน เช่น พิธีการต่าง ๆ ในหน่วยงาน ธรรมเนียมหรือแนวทางการปฏิบัติในองค์การงาน
ฉลองในโอกาสต่าง ๆ ของหน่วงงาน 

3. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ข้อสมมติฐาน  (Basic 
Assumption) และค่านิยมที่มีอยู่ร่วมกันภายในจิตใจของคนจ านวนหนึ่ง หรือคนส่วนใหญ่ในองค์การ 
คนกลุ่มใหญ่ดังกล่าวใช้ระบบความรู้ ความคิดร่วมกันนี้เป็นแนวทางในการคิดตัดสินใจและท าความ
เข้าใจสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

4. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ความหมายของเหตุการณ์ และพฤติกรรมต่างๆ ภายใน
หน่วยงานที่สมาชิกองค์การจ านวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่เข้าใจร่วมกัน หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นความ
เข้าใจร่วมกันของคนจ านวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ภายในหน่วยงานที่มีต่อเรื่องราวทั้งหลายในองค์การ 

5. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง บรรทัดฐานของกลุ่ม (Group Norms) ซึ่งหมายถึง 
มาตรฐาน (Standard) ของพฤติกรรมที่กลุ่มคาดหวังหรือสนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มปฏิบัติตามคาดว่า
ความคิดนี้อาจจะได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม  (Group Process) ซึ่งสนใจโครงสร้าง 
กระบวนการ และประสิทธิผลของกลุ่มจึงน าความคิดเกี่ยวกับบรรทัดฐานของกลุ่มมาเป็นหัวใจของ
วัฒนธรรมองค์การ 

6. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ (Artifacts) ภายในหน่วยงาน สิ่งประดิษฐ์
ภายในหน่วยงานอาจเป็นรูปร่างของอาคาร ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง การวางผังโต๊ะ
ท างาน ตราของหน่วยงาน (Organizational Logo) ฯลฯ นักวิชาการในแนวนี้เชื่อว่าสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ 
ดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของหน่วยงาน รวมถึงสะท้อนภาพพจน์ของหน่วยงานต่อ
สาธารณชนด้วย 

7. วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง สิ่งต่างๆ อันประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์  แบบแผน
พฤติกรรมบรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ ความเข้าใจ และข้อสมมุติพ้ืนฐานของคนจ านวน
หนึ่งหรือส่วนใหญ่ในองค์การ การนิยามวัฒนธรรมองค์การในลักษณะนี้เป็น การรวมความหมายของ
วัฒนธรรมองค์การหลายความหมายที่กล่าวมาข้างต้นเข้าด้วยกัน  เป็นการนิยามในลักษณะที่ว่า
วัฒนธรรมองค์การประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ (Element) หลายองค์ประกอบเข้าด้วยกัน 
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2.2.2 ความส้าคัญของวัฒนธรรมองค์กร 
 

Hellriegel, Sloc and Woodman (1995 อ้างถึงใน อภิญญา, 2548) กล่าวถึงความส าคัญ
ของวัฒนธรรมองค์การไว้ดังนี้ 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ สมาชิกในองค์การสามารถรับรู้ได้จาก
ประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวขององค์การนั้นๆ ในอดีตเพ่ือน ามาเป็นบรรทัดฐานและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต 

2. วัฒนธรรมองค์การช่วยส่งเสริมความผูกพันของสมาชิกในองค์การ มีความรู้สึกร่วม
ภายใต้ปรัชญาและค่านิยมที่ทุกคนยอมรับ และพยายามปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 

3. วัฒนธรรมองค์การเป็นการก าหนดมาตรฐานของพฤติกรรมในการควบคุมสมาชิกใน
องค์การให้มีพฤติกรรมและการปฏิบัติในแนวทางท่ีพึงปรารถนา 

4. วัฒนธรรมองค์การจะมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
และการผลิตโดยตรง 

5. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ขององค์การ ถ้าหากยิ่งมีการก าหนดวัฒนธรรมที่
เด่นชัดมากก็จะท าให้สมาชิกได้รับรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติขององค์การได้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งท าให้เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การมากยิ่งขึ้น 
 

2.2.3 หน้าที่ของวัฒนธรรมองค์กร 
 

Gutknecht (1982 อ้างถึงใน กริช, 2538) กล่าวไว้ว่าวัฒนธรรมองค์การมีหน้าที่ 3 ประการ
คือ 

1. เป็นเกณฑ์ในการสร้างกฎ ข้อบังคับ วัฒนธรรมช่วยสร้างให้สมาชิกมีกฎทางสังคมในการ
ตีความหรือแสดงพฤติกรรมในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้อง 

2. เป็นสิ่ งกระตุ้น  วัฒนธรรมช่วยให้สมาชิกมีศรัทธา  เป็นแรงจูงใจให้แต่ละคนปรับ
ลักษณะเฉพาะของตนให้มีบทบาท ค่านิยม ฯลฯ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ 

3. เป็นเครื่องมือผนึกก าลัง วัฒนธรรมช่วยให้สมาชิกผสมผสานติดต่อสมาคมกันและร่วมมือ
กัน ช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมาย 

 
2.2.4 ประเภทของวัฒนธรรมองค์กร 
 

2.2.4.1 วัฒนธรรมลักษณะสร้างสรรค์ (The Constructive Culture)  

วัฒนธรรมองค์กรลักษณะสร้างสรรค์ตามแนวคิดของ Cooke and Lafferty, 1989 
(อ้างถึงใน จารุวรรณ ประดา, 2545) เป็นองค์กรที่มีลักษณะของการให้ความส าคัญกับค่านิยมในการ
ท างาน โดยมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรมีปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท างานมี
ลักษณะที่ส่งผลให้สมาชิกภายในองค์กรประสบความส าเร็จในการท างาน และมุ่งที่ความพึงพอใจของ
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บุคคลเกี่ยวกับความต้องการความส าเร็จในการท างาน และมุ่งที่ความพึงพอใจของบุคคลเกี่ยวกับความ
ต้องการความส าเร็จ และความต้องการไมตรีสัมพันธ์ ซึ่งลักษณะพ้ืนฐานของวัฒนธรรมองค์กรเชิง
สร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 มิติ คือ 

1) มิติมุ่งความส าเร็จ (Achievement) คือ องค์กรที่มีค่านิยม และพฤติกรรมการ
แสดงออกในการท างานของสมาชิกภายในองค์กรที่มีภาพรวมของลักษณะการท างานที่ดี มีการ
ตั้งเป้าหมายร่วมกัน พฤติกรรมการท างานของทุกคนเป็นแบบมีเหตุมีผล มีหลักการ และการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้น และมีความสุขในการท างาน รู้สึกว่างานมีความหมาย และมีความท้า
ทาย ลักษณะเด่นคือ สมาชิกในองค์กรมีความกระตือรือร้น และรู้สึกว่างานท้าทายความสามารถอยู่
ตลอดเวลา 

2) มิติมุ่งสัจการแห่งตน (Self- actualizing) คือ องค์กรที่มีค่านิยม และพฤติกรรม
การแสดงออกของการท างานในทางสร้างสรรค์ โดยเน้นความต้องการของสมาชิกในองค์กรตามความ
คาดหวัง เป้าหมายการท างานอยู่ที่คุณภาพงานมากกว่าปริมาณงานโดยที่เป้าหมายของตนสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร รวมทั้งความส าเร็จของงานมาพร้อมๆ กับความก้าวหน้าของสมาชิกในองค์กร ทุก
คนมีความเต็มใจในการท างาน และภูมิใจในงานของตน สมาชิกทุกคนได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา
ตนเองจากงานที่ท าอยู่ รวมทั้งมีความอิสระในการพัฒนางานของตน ลักษณะเด่น คือ สมาชิกในองค์กร
มีความยึดมั่นผูกพันกับงาน และมีบุคลิกภาพที่มีความพร้อมในการท างานสูง 

3) มิติมุ่งบุคคล (Humanistic-encouraging) คือ องค์กรที่มีค่านิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกของการท างานที่มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งบุคคลเป็นศูนย์กลาง  
ให้ความส าคัญกับสมาชิกในองค์กร โดยถือว่าสมาชิกคือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร การท างานมี
ลักษณะติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกมีความสุข และภูมิใจในการท างาน มีความสุขต่อการสอน 
การนิเทศงานและการเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่กัน ทุกคนในองค์กรได้รับการสนับสนุนความก้าวหน้าในการ
ท างานอย่างสม่ าเสมอ ลักษณะเด่น คือ ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งส าคัญที่สุดขององค์กร 

4) มิติมุ่งไมตรีสัมพันธ์ (affiliate) คือ องค์กรที่มีลักษณะที่มุ่งให้ความส าคัญกับ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล สมาชิกทุกคนในองค์กรมีความเป็นกันเอง เปิดเผย จริงใจ และไวต่อ
ความรู้สึกของเพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนร่วมทีม ได้รับการยอมรับ และเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกัน 
ลักษณะเด่น คือ ความเป็นเพ่ือนและความจริงใจต่อกัน 

 ดังนั้น วัฒนธรรมลักษณะสร้างสรรค์จะเน้นการท างานอย่างสร้างสรรค์ สร้าง
ค่านิยมในการท างานที่มุ่งความส าเร็จและความพึงพอใจในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน เน้นการท างานเป็นทีม สัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน และมีความรู้สึกว่า
งานท้าทายความสามารถอยู่ตลอดเวลา ต่อไปก็จะขอกล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมองค์กรอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญที่จะท าให้บุคลากรในองค์กรเกิดการพัฒนาในการ
เรียนรู้ การท างานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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2.2.4.2 วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

Peter Senge (1990) เชื่อว่าหัวใจของการสร้าง Learning Organization อยู่ที่
การสร้างวินัย 5 ประการในรูปของการน าไปปฏิบัติของบุคคล ทีม และองค์กรอย่างต่อเนื่อง วินัย 5 
ประการ ที่เป็นแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติ เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งองค์กรมีดังนี้  

1) Personal Mastery : มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และรอบรู้ โดยมุ่งม่ันที่จะพัฒนาตนเอง
ให้ไปถึงเป้าหมาย ด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน (Personal Vision) เมื่อลงมือกระท าและต้องมุ่งมั่น
สร้างสรรค์ จึงจ าเป็นต้องมี แรงมุ่งมั่นใฝ่ดี (Creative Tended) มีการใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพ่ือคิด
วิเคราะห์ และตัดสินใจ (Commitment to the Truth) ที่ท าให้มีระบบการคิดตัดสินใจที่ดี รวมทั้งใช้
การฝึกจิตใต้ส านึกในการท างาน (Using Subconciousness) ด้วยการด าเนินไปอย่างอัตโนมัติ  

2) Mental Model มีรูปแบบวิธีการคิดและมุมมองที่เปิดกว้าง ผลลัพธ์ที่จะเกิด
จากรูปแบบแนวคิดนี้ จะออกมาในรูปของผลลัพธ์ 3 ลักษณะคือ เจตคติ หมายถึง ท่าที หรือความรู้สึก
ของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ หรือเรื่องราวใดๆ ทัศนคติแนวความคิดเห็น และกระบวนทัศน์ 
กรอบความคิด แนวปฏิบัติที่เราปฏิบัติตามๆ กันไป จนกระท่ังกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

3) Shared Vision การสร้างและสานวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์องค์กรเป็นความมุ่งหวัง
ขององค์กรที่ทุกคนต้องร่วมกันบูรณาการให้เกิดเป็นรูปธรรมในอนาคต ลักษณะวิสัยทัศน์องค์กรที่ดี คือ 
กลุ่มผู้น าต้องเป็นฝ่ายเริ่มหันเข้าสู่กระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์อย่างจริงจัง  วิสัยทัศน์นั้นจะต้องมี
รายละเอียดชัดเจนเพียงพอที่จะน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ วิสัยทัศน์องค์กรต้องเป็นภาพบวกต่อองค์กร  

4) Team Learning การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม องค์การมุ่งเน้นให้ทุกคนในทีมมี
ส านึกร่วมกันว่า เราก าลังท าอะไรและจะท าอะไรต่อไป ท าอย่างไรจะช่วยเพ่ิมคุณค่าแก่ลูกค้า การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีมขึ้นกับ 2 ปัจจัย คือ IQ และ EQ ประสานกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการสร้าง
ภาวะผู้น าแก่ผู้น าองค์กรทุกระดับ 

5) System Thinking มีความคิดความเข้าใจเชิงระบบ ทุกคนควรมีความสามารถ
ในการเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบ นอกจากมองภาพรวม
แล้ว ต้องมองรายละเอียดของส่วนประกอบย่อยในภาพนั้นให้ออกด้วย วินัยข้อนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่
สลับซับซ้อนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการในการคิด และปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร ความมุ่งมั่นหรือทุ่มเทของบุคลากร
ในองค์กร การที่จะองค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นซึ่งพสุ   เดชะรินทร์, 2549 กล่าวว่า
ประกอบด้วย 

5.1)  Openness to Experience คือ การที่บุคคลในองค์กรมีการเปิดใจ หรือ
ยอมรับต่อประสบการณ์ต่างๆ ทั้งประสบการณ์จากภายนอกและภายในองค์กร เนื่องจากปัญหาของ
หลายๆ องค์กร คือ ความไม่พร้อมหรือไม่อยากจะเรียนรู้ 

5.2)  Encourage of responsible risk–taking ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรจะต้อง
เอ้ือให้บุคลากรในองค์กรพร้อมและยอมรับต่อความเสี่ยงในการท าสิ่งใหม่ๆ เนื่องจากการที่เราริเริ่มหรือ
ท าสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยท ามาก่อน ก็จะท าให้เราเกิดการเรียนรู้เกิดขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่มา



ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ    
ประจ าจังหวัดตาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   23  
 

กับสิ่งใหม่ๆ นั้นด้วย ดังนั้น การยอมรับต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ 

5.3)  ความกล้าที่จะยอมรับต่อความส าเร็จและล้มเหลว  ทั้งนี้เนื่องจากการ
เรียนรู้ที่ส าคัญคือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต  ซึ่งประสบการณ์ในอดีตนั้นมีทั้งส าเร็จและ
ล้มเหลว และถ้าเรายอมรับต่อความส าเร็จ และล้มเหลวได้ เราก็พร้อมที่จะเรียนรู้จากความส าเร็จ และ
ล้มเหลวที่เราได้ประสบมา 

ดังนั้น การที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น บุคคลในองค์กรต้องมีการเปิดใจยอมรับ
เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ กล้าเผชิญกับความเสี่ยงในการท าสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังที่กล่าวมาแล้ว 

2.2.4.3 วัฒนธรรมองค์กรอัจฉริยะ (Intelligence Culture) 

วิจารณ์  พานิช (2550) กล่าวว่า เป็นองค์กรที่เน้นความรู้เป็นสิ่งส าคัญ แต่การ
เรียนรู้และการสร้างความรู้ส าคัญที่สุด ดังนั้นเป้าหมายขององค์กรนี้ คือ สามารถในการเผชิญกับสภาพ
อนาคตที่ไม่แน่นอนได ้และต้องมีขีดความสามารถ 12 ประการ ในการเป็นองค์กรอัจฉริยะ คือ 

1) มีความมุ่งหมาย มุ่งมั่น ที่ชัดเจน การเป็นเบอร์ 1 ขององค์กรคือ ต้องมีการ
Manage Share Vision ทุกคนในองค์กรร่วมคิดและเป็นเจ้าของเป้าหมาย แต่เป็นเป้าหมายในระดับ
คุณค่า มีความมุ่งมั่น (Passion) สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีกระบวนการBuild Shared Vision ต้องมี
การ Manage และต้องมี Share Vision ร่วมกันทุกวัน  

2) ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท (อปมาโท มีสติ  & ปัญญา) มีความเชื่อในความ
เปลี่ยนแปลง (ตั้ งอยู่ ในความไม่ประมาท) ต้องตั้ งสติอยู่ ในการเปลี่ยนแปลง  ต้องท า Change 
Management ทั้ งภ าย ในและภ ายนอก  โดยต้ อ งใช้ ก ารจั ดการ เชิ งบ วก  (Positive Change 
Management) 

3) มีและใช้แผนยุทธศาสตร์ KM (Knowledge Management) ต้องมีแผน KM 
เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์องค์กร  

4) มีและใช้ภาวะผู้น าและแกนน า (Leadership) ผู้บริหารสูงสุดต้องบริหาร
กระบวนทัศน์ ภาวะผู้น าต้องมีอยู่ทั่วทั้งองค์กร อยู่ในทุกคน ทุกคนเป็นผู้น า น าการเปลี่ยนแปลง ณ จุดที่
ตนเองรับผิดชอบ หาวิธีการใหม่ๆ สร้างนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงกับเพ่ือนร่วมงาน มีการท า CQI 
(Continuous Quality Improvement) ร่วมกันสร้าง Organizational Knowledge จาก Individual 
Knowledge 

5)  จัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน องค์กรอัจฉริยะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง 
คน เพราะความสัมพันธ์ระหว่างคนจะท าให้องค์กรมีพลังมากข้ึน  

6)  ทักษะพ้ืนฐานของพนักงาน เป็นทักษะในระดับวิธีคิดและให้คุณค่า เป็นการ 
ปฏิบัติการคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะที่ส าคัญที่สุดคือทักษะการฟัง ทักษะในการเข้าใจ Mental 
Model ของตนเองและของผู้อื่น เป็นการพัฒนาองค์กร 



ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ    
ประจ าจังหวัดตาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   24  
 

7)  ทักษะในการใช้ “ตัวช่วย” (Enablers) KM Enabler คือ เครื่องมือที่เป็นตัว
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีพลัง ใช้เท่าที่จ าเป็น ตัวอย่าง ตัวช่วย เช่น BAR (Before Action Review), 
OM (Outcome Mapping) เป็นต้น 

8)  ไร้ก าแพง ก าแพงไม่ใช่ก าแพงจริงแต่เป็นก าแพงใจ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนท าให้ 
เกิดการเรียนรู้ อุปสรรคที่ส าคัญคือต่างคนต่างอยู่เป็นหน่วย ไม่มีเวลามาพูดคุย การท างานต้องไม่เริ่ม
จากศูนย์เพราะเพ่ือนร่วมงานบางคนอาจมีความรู้นั้นอยู่แล้ว มีประสบการณ์ของเพ่ือนมาช่วยแก้ปัญหา 
เครื่องมือทลายก าแพงเช่น CFT (Cross Function Team: กลุ่มของบุคลากรที่มาจากหลายหน่วยงาน
ภายในองค์กรมีความรู้และทักษะหลากหลายมารวมกัน เพ่ือวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง) ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, Task Force คณะท างานเฉพาะกิจ, Job Rotation ท างานโดยหมุนความรู้
ให้เพ่ือนร่วมงานด้วย, CoP: Community of Practice เป็นเครือข่ายชุมชนแนวปฏิบัติ เป็นเครื่องมือ
ทรงพลัง ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างสมาชิกชุมชน 
เป็นต้น 

9)  อิสรภาพ บรรยากาศเชิงบวก บางหน่วยงานมี Talent Management ต้องให ้
คนท างานสามารถลองผิดลองถูกได้เองและท าให้คนท างานได้เป็นผู้น าตัวเล็กๆ กล้าคิดที่จะเปลี่ยน
วิธีการท างานของตนอยู่ตลอดเวลา ท าให้คนท างานมีความสุข 

10)  มีและใช้ การจัดการคนเก่ง การจัดการขุมทรัพย์ทางปัญญา  หัวใจอยู่ที่การ 
เสาะ Resources ซึ่งก็คือ ทรัพยากรทางปัญญา Intellectual Capital (IC) เป็นสิ่งที่จับต้องได้และ
ไม่ได้ เช่น เป็นคน เป็นความสัมพันธ์ เป็นวัฒนธรรมเป็นความรู้ใหม่เป็นต้น  

11)  มี และใช้ระบบบันทึก ขุม/คลัง ความรู้ ในองค์กรต้องสนับสนุนให้คนท างาน
จดบันทึก จดในสิ่งที่ตนสนใจขึ้นจากการท างาน บันทึกการเรียนรู้จากหน้างาน แล้วน ามา  ท าความ
เข้าใจ ยกระดับความรู้ร่วมกัน และมีการจัดการเรื่องเล่าให้เป็นหมวดหมู่ 

12)  มี และใช้ระบบ ICT (Information Communication Technology) ดังนั้น  
องค์กรอัจฉริยะ คือ องค์กรที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าปกติ CIA: Central Intelligence Agency 
เป็นองค์กรที่มีนักคิด นักวิเคราะห์ นักสืบค้น นักปฏิบัติท างานอยู่ เป็นองค์กรที่มีฐานความรู้ ภูมิปัญญา 
ฉลาดคิด ฉลาดฟัง ฉลาดท า ทั้งนี้ ต้นก าเนิดขององค์กรอัจฉริยะเกิดมาจาก องค์ความรู้เดิม และองค์
ความรู้ใหม่ทักษะและรูปแบบความคิด เกิดสารสนเทศใหม่ ก่อให้เกิดทางเลือกท่ีหลากหลาย ฉลาดเลือก
และฉลาดท า อันเป็นฐานของพลังความรู้ (Knowledge Power) ที่จะเป็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
เพ่ือสู่การปฏิบัติ โดยมีความเป็นเลิศหรือเก่งจริงใน 3 ประการ คือ 

12.1) ความ เป็ น เลิ ศ ใน วิช าการ  (Academic Excellence) โดยอาศั ย
ฐานความรู้ (Knowledge-Base) ความรู้ที่ส าคัญควรมาจากความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร 
โดยพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ทั้งนี้ผู้บริหาร หรือผู้น าจะเป็นผู้ท า
หน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงเพ่ือการถ่ายโอนทางสติปัญญา กล่าวคือ ลดช่องว่างการถ่ายโอนทางสติปัญญาของ
บุคลากรใน องค์กร (Intelligence Transfer Gap: ITP) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันให้มากที่สุด 
ก่อให้เกิดการประสานทั้งองค์ความรู้เดิม และองค์ความรู้ใหม ่
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12.2) ความเป็นเลิศในวิชาชีพอย่างมืออาชีพ (Professional Excellence) 
บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความเป็นมืออาชีพ นั้นคือ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพ คือ จะต้อง
เก่งคิด เก่งคน และเก่งงาน บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ถ้าเป็นครูก็ต้องเป็นครูมืออาชีพ 
ทั้งนี้ จะต้องสร้าง และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นผู้ปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้งาน และรับผิดชอบงาน
อย่างมืออาชีพนั่นเอง  

12.3) ความเป็นเลิศในวิถีการด าเนินชีวิต (Life Excellence) โดยการให้
ความส าคัญกับบุคคล เข้าใจในวิถีชีวิตและการด าเนินชีวิตของบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างดี ส่งเสริมให้
บุคลากรด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ฉะนั้น การบริหารองค์กรจึงต้องใช้ฐานของการบริหารการจัดการความรู้เพ่ือให้เกิด
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างสมบูรณ์ เป็นการบริหารภูมิปัญญาเพ่ือเพ่ิม
พลังและศักยภาพอ านาจในการปฏิบัติของบุคลากรอย่างเต็มที่ สู่ความเป็นอัจฉริยะขององค์กร และยังมี
วัฒนธรรมองค์กรที่มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมหนึ่งไปยังอีกวัฒนธรรมหนึ่งนั่นก็คือ 

2.2.4.4 วัฒนธรรมองค์กรการเปลี่ยนแปลง 

ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าของโลกเทคโนโลยีต่างๆ สิ่งแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลงไป 
องค์กรต่างๆต้องมีการพัฒนาความสามารถของตนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนั้นองค์กรที่
ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลง มีแนวทางดังนี้ 

1) เริ่มจากท าการวิเคราะห์สภาพวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ เพ่ื อให้เข้าใจใน
องค์ประกอบต่างๆ ที่ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

2) ท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เห็นความจ าเป็นที่ว่าองค์กรจะอยู่รอด
ไม่ได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

3)  แต่งตั้งผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ เข้ามาท าหน้าที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลง 
4)  ท าการปรับโครงสร้างและปรับองค์กรให้เหมาะสม 
5)  สร้างสื่อใหม่ๆ ที่จะช่วยสื่อวิสัยทัศน์นั้นออกมาให้คนอ่ืนได้ทราบ 
6)  ปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือกและกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม การ

ประเมินผล และระบบรางวัลจูงใจที่จะช่วยสนับสนุนค่านิยม และปรัชญาใหม่ๆ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมใหม่
ให้เกิดข้ึน 

องค์กรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่ม
บุคคลหนึ่ง แต่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆ โดยวัฒนธรรมในองค์กรอย่างมีระเบียบแบบแผน อย่างไรก็
ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในองค์กรหรือการบริหารงานถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ดังตัวอย่างเช่น องค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการคัดเลือก
บุคลากรหรือสวัสดิการส าหรับบุคลากร ก็จะกระท าอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับการเบนเป้าหมาย 
จนในที่สุดก็ได้รับการยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร ในที่สุด 
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในองค์กรล้วนมาจากความคิดสร้างสรรค์ การต้องการความ
เปลี่ยนแปลง และปัญหาต่างๆ ภายในองค์การรวมทั้งปัจจัยเสริมทางสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ซึ่งไม่สามารถ
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เปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง แต่เป็นบุคคลทั้งองค์กร และมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างมีระเบียบแบบแผน  

2.2.4.5 วัฒนธรรมองค์กรแห่งการตื่นรู้ (Awakening Culture) 

 ธรรมชาติขององค์กรมีลักษณะคล้ายกับธรรมชาติของชีวิตทั่วไป คือ เมื่อมีการ 
ก าเนิดขึ้น จะต้องมีการเติบโต มีการพัฒนา การพัฒนานั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และมี
การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงจะท าให้องค์การอยู่รอดได้อย่างมั่นคง ซึ่งการอยู่รอดอย่างมั่นคงนั้น หมายถึง
องค์กรต้อง สามารถปรับตัวสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
คุณภาพ มีลักษณะของการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง มีการตื่นตัวที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังที่กล่าวมาแล้ว องค์กรที่มีลักษณะเช่นนี้ก็คือ องค์กรแห่งการตื่นรู้ “Awakening 
Organization” (เกศรา รักชาติ, 2549) ขณะเดียวกันองค์กรแห่งการตื่นรู้ก็มีลักษณะเป็น “องค์กรซึ่ง
สามารถปลดปล่อยศักยภาพ ของผู้ปฏิบัติงานออกมา ท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเทเพ่ือให้การ
ท างานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้” ลักษณะขององค์กรแห่งการตื่นรู้ จะมีลักษณะส าคัญที่ท าให้
เกิดการเรียนรู้ที่โดดเด่น ดังที่เกศรา รักชาติ (2549) ได้สรุปไว้ดังนี้ 

1. ระดับความตื่นเต้น การตื่นตัว ความฮึกเหิม ความกระตือรือร้นของคนในองค์กร
จะอยู่ในระดับสูง 

2. ผู้คนในองค์กรส่วนใหญ่มีการตื่นตัว มีความเชื่อในสิ่งที่พวกเขาต้องการร่วมกัน มี
การร่วมแรงร่วมใจกันสูง 

3. ผู้คนในองค์กรมองเห็นความส าคัญของการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมีความมุ่งมั่น
ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4. มีพ้ืนฐานการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกันสูง ท าให้มีการตัดสินใจที่
รวดเร็ว มีการยอมรับและเคารพในการตัดสินของกันและกัน 

5. คนในองค์กรมีความไว มีความยืดหยุ่น พร้อมที่ตอบสนองต่อสัญญาณแห่งการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก 

6. มีวัฒนธรรมองค์กรแบบสร้างสรรค์ (Constructive Culture) ผู้น าในองค์กรทุก
ระดับมีความเชื่อในค่านิยมร่วม (Share Value) และแสดงออกทางพฤติกรรมถึงการปฏิบัติตามค่านิยม
ร่วมนั้น 

7. บุคลากรในองค์กรมีการเจริญเติบโต มีความก้าวหน้า จะเห็นได้ว่าองค์กรแห่ง
การตื่นรู้นั้นจะมีพ้ืนฐานของการมีวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์ เน้นในเรื่องภาวะผู้น าทุกระดับจะสะท้อน
ให้เห็นผลงาน หรือPerformance ขององค์กรที่ชัดเจน ท าให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และมีพ้ืนฐานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่แข็งแกร่งขึ้นนั่นเอง 

การที่องค์กรจะเข้าสู่องค์กรแห่งการตื่นรู้ได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์กร
จะต้องมีความมุ่งมั่นและเห็นความส าคัญ ดังที่กล่าวมาแล้วโดยจะต้องก าหนดแนวทางการพัฒนาไปสู่
เป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการตื่นรู้ ดังที่ สุรพงษ์ มาลี (2550) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กรแห่ง
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การตื่นรู้ด้วยการปลุกจิตวิญญาณขององค์กร ปลุกภาวะผู้น าในตัวคน และปลุกคนอ่ืนๆ ที่ท างานร่วมกัน 
ดังนี้ 

1. ปลุกจิตวิญญาณองค์กร หมายถึง การท าให้พนักงานขององค์กรมีพลังเต็มเปี่ยม 
มีการกระตือรือร้น มีแรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนตระหนักรู้ในความหมายและ
ความส าคัญของงานไม่ใช่ท างานตามหน้าที่ไปวันๆหนึ่ง ดังนั้นเมื่อจิตวิญญาณในองค์กรถูกปลุก ผลงาน
ขององค์กรก็จะได้รับการพัฒนาถึงขีดสุด สะท้อนออกมาในรูปแบบของผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความ
สร้างสรรค ์

2. ปลุกภาวะผู้น า หมายถึง การปลุกจิตวิญญาณของภาวะผู้น าให้ตื่นตัวโดยการ
ปลุกภาวะผู้น าให้ตื่นตัวขึ้นมานั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 10 ประการ คือ เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
รู้จักตนเอง การท าในสิ่งที่ตนเองมีความสุข การเป็นผู้มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ สภาพแห่งความส าเร็จใน
อนาคต หรือมีวิสัยทัศน์ มีความอดทน เป็นคนรักษาค าพูด เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จ มีความเป็นตัวของตัวเอง และเป็นผู้น าที่เป็นผู้ให้ ซึ่งคุณลักษณะของการเป็นผู้น าทั้ง 10 
ประการ นี้จะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้น า ซึ่งจะน าพาให้องค์กรเกิด
ความก้าวหน้านั่นเอง 

3. ปลุกคนรอบข้าง แม้ว่าผู้น าจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าพาองค์กรสู่องค์กรแห่ง
การตื่นรู้ แต่ผู้บริหารต้องมีการจูงใจและกระตุ้นเตือนให้คนอ่ืนๆ ในองค์กรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและ
ผูกพันกับองค์กร 

4. การสร้าง และพัฒนาบุคลากรส าหรับองค์กรแห่งการตื่นรู้ การบริหารความรู้
และการให้ความส าคัญต่อกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานบนฐานความรู้ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการตื่นรู้ ต้องมีการปลุกหรือจูงใจผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้พวกเขาเปลี่ยน และน า
ความรู้รวมทั้งประสบการณ์ที่สะสมในตัวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าประสงค์ของ
องค์กร  

ในปัจจุบันมีการแข่งขันระหว่างองค์กรสูง ท าให้มุมมองในการแบ่งประเภทของ
วัฒนธรรมองค์กรมุ่งเน้นไปที่คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรโดยตรง ซึ่งรูปแบบที่
พบได้บ่อยครั้งในการอ้างอิงการศึกษาด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ รูปแบบของคาเมรอน และ ควิน ,  
2000 (Cameron and Quinn) ที่ท าการศึกษาและพัฒนาการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมองค์กรเริ่มมา
ตั้งแต่ปี 1980 จนถึงปัจจุบัน (วรวุฒิ กิจสิริวิศาล, 2553, หน้า 18-21) ส าหรับการประเมินวัฒนธรรม
องค์กรตามแนวคิดของ Cameron and Quinn. (2000) ใช้คุณลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมองค์กร 2 
ด้าน ได้แก่ ประการแรก คือ ความยืดหยุ่น (Flexibility) กับเสถียรภาพ (Stability) และประการที่สอง 
คือ การเน้นปัจจัยภายนอก (External Focus) และการเน้นปัจจัยภายใน (Internal Focus) ซึ่งท าให้
แบ่งวัฒนธรรมองค์ได้ 4 ประเภท ได้แก่ Clan Culture มีความยืดหยุ่นและการเน้นปัจจัยภายในสูง 
Adhocracy Culture มีความยืดหยุ่นและการเน้นปัจจัยภายนอก Market Culture มีเสถียรภาพและ
การเน้นปัจจัยภายนอกและ Hierarchy Culture มีเสถียรภาพและการเน้นปัจจัยภายใน เป็นต้น  
ส่วนประกอบของวัฒนธรรมองค์กรตามแนวคิดของ Cameron and Quinn. (2000) ประกอบด้วย 6 
ประการ ได้แก่ ลักษณะเด่น (Dominant Characteristic) ความเป็นผู้น า (Leadership) การจัดการคน
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ในองค์กร (Management Employees) ความเป็นผู้น า (Leadership) ความสัมพันธ์ในองค์กร 
(Organizational Glue) กลยุทธ์หลัก (Strategic Emphasis) และเงื่อนไขของความส าเร็จ (Criteria of 
success) เป็นต้น 

2 .2 .5  แบ บ ป ระ เมิ น วัฒ น ธรรมองค์ ก ร  (Organizational Culture Assessment 
Instrument: OCAI) 

เครื่องมือประเมินวัฒนธรรมองค์กรถูกสร้างขึ้นมาจากนิยามร่วมสมัย (Contemporary) 
ของวัฒนธรรมองค์กรประกอบไปด้วย คุณค่า (Value) รูปแบบของผู้น า (Leadership Style) 
กระบวนการท างาน (Procedure) กิจวัตร (Routine) และมุมมองที่องค์กรมีต่อความส าเร็จ วัฒนธรรม
องค์กรแสดงถึงคุณค่า สมมติฐาน ความคาดหวัง และเป็นสิ่งที่ก าหนดลักษณะขององค์กรในช่วงเวลา
นั้นๆ (Cameron & Quinn 2000) ได้ท าการพัฒนาโครงร่าง (Framework) วัฒนธรรมองค์กรที่สร้าง
ขึ้นบนทฤษฎีพ้ืนฐานเรียกว่า Competing Value Framework หรือ แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร 
(Organizational Culture Assessment Instrument: OCAI) ซึ่งโครงร่างนี้จะสร้างให้เกิดแผนภูมิอัน
เกิดจากการอ้างอิง 2 ค่าของมิติหลักของวัฒนธรรมองค์กรในการวัดคุณลักษณะ 6 ประการของ
วัฒนธรรมองค์กร ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยมิติแรก คือ การเปรียบเทียบระหว่างลักษณะเด่นของ
องค์กรในด้านความยืดหยุ่น (Flexibility) ความเป็นอิสระ (Individual) และความเข้มงวด (Stability) 
การควบคุม (Control) ซึ่ งบ่งชี้ว่าองค์กรมีลักษณะเหมือนสิ่ งมีชีวิต (Organic) หรือเครื่องจักร 
(Mechanistic) ในส่วนของมิติที่  2 ได้แก่  การให้ความส าคัญภายใน ( Internal) หรือภายนอก 
(External) ขององค์กร เพ่ือสร้างให้เกิดรูปร่างองค์กรในลักษณะของแผนภูมิเรดาร์ (Radar Chart) ซึ่ง
จะสามารถแบ่งประเภทของวัฒนธรรมองค์กรจากแบบประเมิน  4 ประเภท มีรายละเอียดดังนี้ (วรวุฒิ 
กิจสิริวิศาล, 2553, หน้า 31-35) ดังภาพที่ 2.1 

1) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (Clan Culture) มีความยืดหยุ่นและการเน้นปัจจัยภายใน
สูง ลักษณะขององค์กรมีลักษณะคล้ายกับครอบครัวขยาย เต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมในการก าหนด
คุณค่าและเป้าหมายขององค์กร การผูกพัน (Commitment) ของคนในองค์กรต่อองค์กรอยู่ในระดับที่ดี
เทียบเท่ากับที่องค์กรให้ ความส าเร็จของงานเกิดขึ้นโดยทีมงานที่สามารถท าการตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง 
และมีลูกค้าท่ีมีลักษณะเหมือนกับเป็นผู้ร่วมงาน (Partner)  

2) วัฒนธรรมแบบปรับตัว (Adhocracy Culture) มีความยืดหยุ่นและการเน้นปัจจัย
ภายนอกสูง เป็นลักษณะขององค์กรที่ก่อตั้งใหม่หรือองค์กรเฉพาะกิจโดยทั่วไป สภาพแวดล้อมส่งผลให้
องค์กรมีการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นสูง ส าหรับคนในองค์กรมีแรงกระตุ้นจากนวัตกรรม 
(Innovative) ความสร้างสรรค์ (Creative) และลักษณะการลงทุน มีการกระจายอ านาจสู่ทีมงานและ
ตัวบุคคล ปัจจัยภายนอกเป็นตัวแปรส าคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรประเภทนี้ รวมทั้งเกิดจาการที่
ผู้น าเชิงกลยุทธ์มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ขององค์กรที่เอ้ือต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการตีความหรือ
คาดการณ์ภาวะแวดล้อมภายนอกเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมในองค์กรที่สามารถตอบสนองได้ตลอดเวลา 
พนักงานขององค์กรจึงได้รับความอิสระในการตัดสินใจเองและพร้อมลงมือปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดความ
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จ าเป็น โดยยึดค่านิยมในการตอบสนองต่อลูกค้าเป็นส าคัญ ผู้น ามีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์กรด้วยการกระตุ้นพนักงานให้กล้าเสี่ยง กล้าทดลองคิดท าในสิ่งใหม่ และ
เน้นการให้รางวัล ผลตอบแทนแก่ผู้ที่ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นพิเศษ 

3) วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ (Market Culture) มีเสถียรภาพและการเน้นปัจจัย
ภายนอกสูง เป็นองค์กรที่ถูกก าหนดด้วยปัจจัยภายนอกแต่มีการวางอ านาจภายในแบบรวมศูนย์ซึ่งเป็ น
ลักษณะเฉพาะที่ท าให้แตกต่างจาก Adhocracy Culture ประสิทธิผลขององค์กรวัดที่ความสามารถใน
การท าก าไร และส่วนแบ่งทางการตลาด คุณค่าหลักขององค์กร คือ ความสามารถในการแข่งขันและ
ความสามารถในการผลิตที่มีการวัดผลในองค์กรเทียบกับอดีตและการคาดการณ์ในอนาคต รวมทั้งการมี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของเป้าหมายองค์กร ผู้น ามุ่งเห็นผลส าเร็จของเป้าหมาย เช่น ตัวเลขยอดขายเพ่ิม ผล
กระกอบการมีก าไร เป็นต้น องค์กรมุ่งให้บริการลูกค้าพิเศษเฉพาะกลุ่มในภาวะแวดล้อมภายนอก แต่ไม่
เห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีความยึดหยุ่นและต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่อย่างใด องค์การที่ยึด
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จจึงเน้นค่านิยมแบบแข่งขัน เชิงรุก 

4) วัฒนธรรมแบบล าดับชั้น (Hierarchy Culture) มีเสถียรภาพและการเน้นปัจจัย
ภายในสูง เป็นรูปแบบขององค์กรราชการ องค์กรสาธารณะทั่วไป หรือองค์กรที่มีอายุเก่าแก่เพราะ
องค์กรดังที่กล่าวมาเป็นองค์กรที่มีรูปแบบของการท างานที่คงที่ สม่ าเสมอ เป็นองค์กรที่ต้องมีความ
น่าเชื่อถือ มีกฎระเบียบในการปกครองและมีกระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐานกับทุกคนในองค์กร 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงท าให้องค์กรประเภทนี้มีการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบบางอย่างในองค์กร และให้ความส าคัญต่อภาวะแวดล้อมภายใน ความคงเส้นคงวาในการ
ด าเนินการเพื่อให้เกิดความม่ันคง โดยมุ่งเน้นด้านวิธีการ ความเป็นเหตุผล ความมีระเบียบในการท างาน 
มุ่งเน้นเรื่องให้ยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยึดหลัดการประหยัด ความส าเร็จขององค์กรเกิดจาก
ความสามารถในการบูรณาการและความมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองประเภทวัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 
 
 

ประเภท: เครือญาติ 
ลักษณะเด่น: 
 การมีส่วนร่วม 
 การท างานเป็นทีม 
 อยู่ร่วมแบบครอบครัว 
กลยุทธ์: เน้นการพัฒนาด้าน 
 ทรัพยากรบุคคล 
 พันธกิจ 
 ขวัญและก าลังใจ 

ประเภท: ปรับตัว 
ลักษณะเด่น: 
 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 
 กล้าเสี่ยง, ปรับตัว 
 ความเป็นอิสระ 
กลยุทธ์: เน้นด้าน 
 นวัตกรรม 
 การเติบโต 
 สร้างทรัพยากรใหม่ 

ประเภท: ล าดับชั้น 
ลักษณะเด่น: 
 ค าสั่ง, ระเบียบวินัย 
 กฎเกณฑ,์ ข้อบังคับ 
 การควบคุม 
 ความเป็นแบบเดียวกัน 

ความมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์: เน้นการในเรื่องด้าน 
 ความมั่นคง 
 ความราบเรียบ 
 ความแน่นอน 
  

ประเภท: มุ่งความส าเร็จ 
ลักษณะเด่น: 
 มุ่งเห็นผลส าเร็จ 
 ตอบสนองลูกค้า 
 เฉพาะกลุ่ม 
 เน้นการแข่งขัน 
กลยุทธ์: เน้นในด้าน 

ความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 
มีตลาดท่ีเหนือกว่า 

 

ความยึดหยุ่น 

เน้นภายใน เน้นภายนอก 

การควบคุม 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 

2.3.1 ความส้าคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตปัจจัยสี่ประเภทหนึ่งส าหรับมนุษย์ ซึ่งมีบทบาท

ส าคัญในระบบเศรษฐกิจไทยหลายด้าน ทั้งต่อโครงสร้างการผลิต การจ้างงาน และการส่งออก
อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเด่นชัด
ตลอดพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการที่ อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็น
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

 
2.3.2 โครงสร้างการผลิตสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 

อุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 อุตสาหกรรมย่อย โดยอุตสาหกรรมย่อย
เหล่านี้สามารถจัดกลุ่มตามต าแหน่งของสายการผลิตโดยเริ่มจากอุตสาหกรรมต้นน้ า (Upstream) กลาง
น้ า (Midstream) และปลายน้ า (Downstream) ตามล าดับ อุตสาหกรรมเส้นใยเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ า 
อุตสาหกรรมปั่นด้าย อุตสาหกรรมท้อผ้าและถักผ้า และอุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งส าเร็จ 
เป็นอุตสาหกรรมกลางน้ า และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ า อุตสาหกรรมย่อย
เหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้งระบบ ดังแสดงในภาพที่ 2.2 

1) อุตสาหกรรมเส้นใย สามารถแบ่งประเภทของเส้นใยออกเป็น 2 ลักษณะคือ 
1.1) เส้นใยธรรมชาติ ได้แก่ เส้นใยฝ้าย เส้นใยไหม ลินิน ป่าน ปอ เป็นต้น นิยมใช้เส้นใย

ฝ้ายมากท่ีสุด และประเทศไทยจ าเป็นต้องน าเข้าฝ้ายจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด เนื่องจากภูมิอากาศ
ของประเทศไทยไม่เหมาะสมกับการปลูกฝ้าย 

1.2) เส้นใยสังเคราะห์ ได้แก่ เส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นใยไนลอน เส้นใยอะครีลิค และ
เส้นใย เรยอน (Rayon) 

อุตสาหกรรมเส้นใยเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าที่ต้องมีการลงทุนสูง (เพ่ือให้เกิดความประหยัด
จากขนาด ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แต่มีการจ้างงานน้อย ผลผลิตของอุตสาหกรรมเส้นใยมีทั้งขายให้
ผู้ประกอบการในประเทศและส่งออก แต่ปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมนี้  คือ ไม่สามารถผลิตวัตถุดิบ
เพ่ือป้อนให้แก่อุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ภายในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ และสามารถ
ผลิตวัตถุดิบได้เพียงไม่ก่ีชนิด 

2) อุตสาหกรรมปั่นด้าย 
เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบเส้นใยสังเคราะห์มาจากายในประเทศเป็นหลัก แต่บางส่วน

ต้องน าเข้าฝ้ายจากต่างประเทศซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมปั่นด้าย ได้แก่  เส้นด้ายฝ้าย ซึ่ง
แบ่งเป็นเส้นด้ายส าหรับทอผ้า และเส้นด้ายส าหรับเย็บผ้า และเส้นด้ายใยสังเคราะห์ ได้แก่ เส้นด้ายโพลี
เอสเตอร์ เส้นด้ายไนลอน เส้นด้ายอะตรีลิค และเส้นด้านเรยอน ซึ่งในอดีตจะผลิตเส้นด้ายฝ้ายเป็นหลัก 
แต่ในปัจจุบันมีการน าเส้นใย 2 ประเภทมาผสมกัน เพ่ือให้เส้นด้ายมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปตาม
ความต้องการของตลาด 
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3) อุตสาหกรรมทอผ้าและถักผ้า 
เป็นอุตสาหกรรมที่เดิมใช้แรงงานมากตาต่อมามีการน าเครื่องจักรมาใช้มากข้ึนเป็นล าดับ 

เนื่องจากรูปแบบการทอผ้ามีความซับซ้อนมากข้ึนและมีความต้องการประหยัดจากขนาดอุตสาหกรรมนี้
ใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมปั่นด้าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมทอผ้าและถักผ้า ได้แก่ ผ้าทอ 
ประกอบด้วยผ้าทอจากใยฝ้าย ใยสังเคราะห์ และในผสม และผ้าถัก ประกอบด้วยผ้าถักจากใยฝ้าย ใย
สังเคราะห์ และใยผสม 

4) อุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งส าเร็จ 
จัดเป็นอุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายของการผลิตผ้าก่อนออกสู่ผู้บริโภคหรือโรงงานผลิต

เสื้อผ้าส าเร็จรูป มีความหลากหลายของระดับเทคโนโลยีและการลงทุนมาก กระบวนการใน
อุตสาหกรรมนี้จะเพ่ิมคุณค่าให้กับผ้าผืนในด้านความสวยงาม น่าใช้ น่าสวมใส่ และเพ่ือให้เหมาะสมกับ
การใช้งานในกิจกรรมต่างๆ นอกจากนั้น อุตสาหกรรมนี้ยังสามารถเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผ้าผืนถึง 2–3 เท่าตัว 
โดยผ่านกระบวนการฟอกคือ การท าให้ผ้าขาวและสะอาด ก่อนที่จะย้อมสีและพิมพ์ตามที่ต้องการ แล้ว
จึงท าการแต่งส าเร็จคือ ท าให้ผ้ามีคุณสมบัติต่างๆ เช่น อ่อนนุ่ม มัน เงา กันน้ า หรือยับยาก เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี ปัญหาของอุตสาหกรรมนี้คือ การใช้สารเคมีและปัญหาสภาพแวดล้อมเนื่องจากมีของเสีย
จากกระบวนการผลิตค่อนข้างสูง 

5) อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ าของระบบโครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย เป็นอุตสาหกรรม

ที่ใช้แรงงานเป็นส าคัญ แม้การผลิตส่วนใหญ่ยังใช้เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมานาน แต่ยังเป็นสัดส่วน
ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมต้นน้ าและกลางน้ า นอกจากนั้นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มก็ยังคง
เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด เนื่องจากแรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีฝีมือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จรึงมีความประณีต ท าให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
ได้แก่ เสื้อผ้าส าเร็จรูปจากการทอ และเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากการถัก นอกจากอุตสาหกรรมสิ่งทอที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นยังมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมไหม อุตสาหกรรมนอนวูฟเวน        
ซึ่งผลิตผ้าอ้อมเด็ก ชุดผ่าตัดของแพทย์ ผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในโรงพยาบาล และอุตสาหกรรมสิ่งทอเพ่ือ      
การเคหะ หรือเรียกว่าเคหะสิ่งทอ เป็นต้น    

 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดระดับความสุข 

2.4.1 การวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer) 

Happinometer เป็นเครื่องมือวัดความสุขคนท างานในองค์ กรที่สามารถน าผลที่ได้ไป
พัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคลได้ทันที องค์กร สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส ารวจติดตาม 
ประเมินผล คุณภาพชีวิต และความสุขของบุคลากรในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นโปรแกรม  
Happinometer ที่สามารถใช้วัดค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล Happinometer ประกอบด้วยข้อค าถาม 10 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป 
รวม 8 ค าถาม มิติ ความสุข 9 มิติ รวมทั้งหมด 56 ตัวชี้วัด และระดับความสุขมวลรวม 1 ค าถาม 
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ส าหรับตัวชี้วัดทั้ง 56 ตัวชี้วัด น ามาท าให้เป็นข้อค าถาม ในแต่ละมิติทั้ง 9 มิติ รวม 56 ข้อค าถาม มี
รายละเอียด ดังนี้ (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2556, 
หน้า 76-79) 

มิติที่ 1 สุขภาพดี (Happy Body) หมายถึง การที่บุคคลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมส่วน 
มีพฤติกรรมการบริโภคที่ปลอดภัยมีความพึงพอใจสภาวะสุขภาพกายของตนเอง มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่  ค่า
ดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว การทานอาหารเช้า การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์
ความพึงพอใจกับสุขภาพกาย 

มิติ ที่ 2 ผ่อนคลายดี (Happy Relax) หมายถึง การที่บุคคลสามารถบริหารเวลาในแต่ละ 
วันเพ่ือการพักผ่อนได้ อย่างมีคุณภาพพอใจกับการบริหารจัดการปัญหาของตนเอง และท าชีวิตให้ง่าย
สบายๆ มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเพียงพอที่ได้รับในการพักผ่อนการท ากิจกรรมที่เป็นการพักผ่อนหย่อน
ใจในรอบสัปดาห์ การมีความเครียดโดยรวม การมีชีวิตที่เป็นไปตามที่คาดหวังโดยรวม ความสามารถใน
การจัดการปัญหาโดยรวม 

มิติ ที่ 3 น้ าใจดี  (Happy Heart) หมายถึง การที่บุคคลมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการ 
สร้างประโยชน์ ให้กับส่วนรวมและมีเมตตากับคนรอบข้าง มี 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเอ้ืออาทรหรือห่วงใย
ต่อคนรอบข้าง การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง การให้ความส าคัญกับการท างานเป็นที ม 
ความสัมพันธ์ ในที่ท างานเหมือนพ่ีเหมือนน้อง การสื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน การถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนแบบอย่าง การท างานระหว่างกัน ความเต็มใจ และยินดีในการท าประโยชน์ เพ่ือส่วนรวม
การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม การท ากิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเองและมี
ประโยชน์ต่อสังคม 

มิติที่  4 จิตวิญญาณดี (Happy Soul) หมายถึง การที่บุคคลมี ความตระหนักถึงและ
ศีลธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักให้ มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การให้ทานการ
ปฏิบัติ กิจตามศาสนาเพื่อให้จิตใจสงบ การยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ส านึกผิด การยอมรับและ
ขอโทษในความผิด 

มิติที่ 5 ครอบครัวดี (Happy Family) หมายถึง การที่บุคคลมี ความรู้สึกผูกพัน  เชื่อใจ 
มั่นใจ และอุ่นใจกับบุคคลในครอบครัวของตนเองที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ การตอบแทนหรือช่วยเหลือ
ผู้มีพระคุณ มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเพียงพอ การท ากิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว การมีความสุขกับครอบครัว และมีความกตัญญูรู้คุณ 

มิติที่ 6 สังคมดี (Happy Society) หมายถึง การที่บุคคลมี ความสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพ่ือนบ้าน
ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนไม่เอาเปรียบผู้คนรอบข้างไม่ท าให้สังคมเสื่อมถอย มี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ เพ่ือนบ้าน
มีความสัมพันธ์ ที่ดี กับเราการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับของสังคม ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิ น เมื่อมีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน ความรู้สึกว่าสังคมไทยทุกวันนี้มี
ความสงบสุข การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) หมายถึง การที่บุคคลมี ความตื่นตัว กระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ เพ่ือปรับตัวให้เท่าทันและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดง
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ความทันสมัยอยู่เสมอ มี 3 ตัวชี้วัด ได้ แก่ การแสวงหาความรู้ ใหม่ ความสนใจที่พัฒนาตนเองเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชี วิ ต โอกาสที่จะได้รับในการอบรมศึกษาต่อดูงาน 

มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี (Happy Money)  หมายถึง การที่บุคคลมี วินัยในการใช้ จ่ายเงิน       
มีความสามารถและพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบการรับจ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน มี 4 ตัวชี้ 
วัด ได้ แก่ ภาระในการผ่อนช าระหนี้สินต่างๆ การผ่อนช าระหนี้ สินตามก าหนดเวลา การมี เงินเก็บออม
ในแต่ละเดือน ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละเดือน  

มิติที่ 9 การงานดี (Happy Work-life) หมายถึง การที่บุคคลมี ความสบายใจในที่ท างานมี
ความรักความผูกพันและ ความภาคภูมิ ใจในองค์กรมี ความม่ันใจในอาชี พรายได้ และมี ความพึงพอใจ
กับความก้าวหน้าของตนเองในองค์กร มี 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ การมีความสุขกับสภาพแวดล้อม โดยรวม
ขององค์กร การได้รับความดู แลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดี จากองค์กรความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัด
ให้ การได้รับการปฏิบัติ อย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติ หรือระเบียบต่างๆ การ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งปรับขึ้นค่าจ้างด้วยความเหมาะสม การมีอาชีพที่มั่นคง การได้ 
รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการท างาน การมี โอกาสในการพัฒนาต่อยอด
การศึกษาและกลับมาพัฒนาหน่วยงาน หรือองค์กร ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมี ส่วน
ร่วมในข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน หรือนายจ้าง การได้รับค่าตอบแทนถูกต้องและตรงตามเวลา การ
ท างานอย่างมีความสุข การมีความภาคภูมิใจที่ได้ เป็นบุคลากรขององค์กร และการมีความรู้ สึกเป็น
เจ้าของร่วมขององค์กร 

คุณสมบัติเด่น 5 ประการ ของ HAPPINOMETER 
1. มีแบบวัดความสุขเป็นชุดค าถามตามมิติต่างๆ ทั้งฉบับเต็ม  56 ข้อค าถาม และฉบับสั้น 

20 ข้อค าถาม 
2. มีแบบวัดความสุขให้เลือกใช้ได้ 3 แบบ ได้แก่ การกรอกในฉบับ (Paper-based; กรอก

ผ่านระบบออนไลน์ (Online based) และกรอกผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ (Mobile Apps based) 
3. มีโปรแกรมส าเร็จรูปในการหาค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของตนเอง หรือค่าคะแนนเฉลี่ย

ความสุขของบุคคลเป็นภาพรวมในระดับองค์กร 
4. มีแบบรายงานแสดงค่าเฉลี่ยความสุขรายมิติและค่าเฉลี่ยความสุขรวมของรายบุคคล และ

ภาพรวมขององค์กร 
5. มีคู่มืออธิบายให้บุคคลพร้อมใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้ง่ายสะดวก ประหยัดและทราบผล

ทันท ี

ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของ HAPPINOMETER 
ก. เมื่อลงรหัสหมายเลขด้วยตัวเลขทุกข้อใน Sheet questionnaireแล้วโปรแกรมจะ

ค านวณ 
(1) ค่าเฉลี่ยรวมคุณภาพชีวิตแต่ละมิติ (Happy Average Score) 
(2) ค่าเฉลี่ยรวมระดับความสุขทุกมิติรายบุคคลในองค์กร (Happy Individual Average 

Score)   
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(3) ค่าเฉลี่ยระดับความสุขรวมของทุกบุคคลในองค์กร (Happy Company Average 
Score) 

ข. ค่าเฉลี่ยรวมคุณภาพชีวิตแต่ละมิติ (Happy Average Score)  ค่าเฉลี่ยรวมทุกมิติ
รายบุคคล (Happy Individual Average Score)  ค่าเฉลี่ยระดับความสุขรวมของทุกบุคคลในองค์กร 
(Happy Company Average Score) จะปรากฏผลโดยอัตโนมัติใน Sheet overall score แสดงดัง
ตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1 ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขตนเองและความสุขรวมของบุคคลในองค์กร 
 
คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
0.00 – 24.99 ไม่มีความสุขอย่างย่ิง: Very Unhappy  

สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรของท่านอยู่ในระดับ “ไม่มีความสุข
เลย” ผู้บริหารต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

25.00 – 49.99 ไม่มีความสุข: Unhappy 
สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรของท่านอยู่ในระดับ 
“ไม่มีความสุข” ผู้บริหารต้องด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง 

50.00 – 74.99 มีความสุข: Happy 
สะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรของท่านอยู่ในระดับ 
“มีความสุข” ผู้บริหารต้องสนับสนุนให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป 

75.00 – 100.0 มีความสุขอย่างย่ิง: Very Happy 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า คนท างานในองค์กรของท่านอยู่ในระดับ “มีความสุข
มาก” ผู้บริหารควรสนับสนุน และยกย่องเป็นแบบอย่าง 

  
2.5 บริบทพ้ืนที่ศึกษา 
 

2.5.1 ที่ตั้งและขนาด 
อ าเภอแม่สอด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดตาก มีระยะห่างจากจังหวัดตากประมาณ 

87 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 490 กิโลเมตร ที่ว่าการอ าเภอแม่สอดตั้งอยู่ในเขตต าบล
แม่สอด ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่สอด ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 6 กิโลเมตรเป็นอ าเภอที่มี
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ตลอด
แนวทางด้านทิศตะวันตกและระยะทางห่างจากกรุงย่างกุ้งสหภาพพม่าประมาณ  420 กิโลเมตร อ าเภอ
แม่สอดมีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,986.12 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,241,322.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.11 
ของเนื้อที่จังหวัด (พ้ืนที่จังหวัด 16,734,555 ตารางกิโลเมตร) ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 ที่ตั้งของอ าเภอแม่สอด 
 

2.5.2 สภาพภูมิศาสตร์ 
2.5.2.1 อาณาเขต  

แม่สอดมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียงดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  
ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอพบพระ จังหวัดตาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับประเทศพม่า  

โดยมีแม่น้ าเมยเป็นเส้นกั้นพรมแดนความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร 
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2.5.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
อ าเภอแม่สอด เป็นอ าเภอหนึ่งทางตอนกลางของจังหวัดตาก ตั้งเป็นอ าเภอมา

ตั้งแต่ พ.ศ. 2441 ลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบระหว่างภูเขา คือเทือกเขาถนนธงชัยพ้ืนที่ส่วนหนึ่ง
อยู่ในฝั่งประเทศไทยและอีกส่วนหนึ่งเป็นฝั่งประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  อ าเภอแม่สอดมี
พ้ืนที่โดยประมาณ 1,986 ตารางกิโลเมตร สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันซับซ้อนสลับกับหุบเขา
แคบๆ ลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอเป็นที่ราบประมาณร้อยละ 20 ของพ้ืนที่อ าเภอและประมาณร้อย
ละ 80 ของพ้ืนที่เป็นป่าโปร่ง ป่าดงดิบและป่าสนภูเขา บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยที่
ต่อลงมาจากทางตอนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ ทอดผ่านจังหวัดตากและอ าเภอแม่
สอด ลงไปเชื่อมต่อกับเทือกเขาตะนาวศรี จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนที่ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันตกลงสู่
แม่น้ าเมยซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

2.5.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
อ าเภอแม่สอดมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย เดือน

มกราคม - มีนาคม 23.1 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย เดือนเมษายน - มิถุนายน 28.9 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ย เดือนกรกฎาคม - กันยายน 27.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย เดือนตุลาคม - ธันวาคม 
23.8 องศาเซลเซียส 

ลักษณะภูมิอากาศประกอบด้วยฤดูกาลต่างๆ 3 ฤด ูได้แก่ 
ฤดูฝน ปกต ิเริ่มตั้งแต ่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม   
ฤดูหนาว ปกต ิเริ่มตั้งแต ่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์  
ฤดูร้อน ปกต ิเริ่มตั้งแต ่เดือนมีนาคม - เมษายน 

2.5.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิดกระจายอยู่

ตามพ้ืนที่ต่างๆ ของอ าเภอที่ส าคัญ ดังนี้ 
2.5.3.1 ดิน 

พ้ืนที่ของอ าเภอแม่สอดมีประมาณ 1,986.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,241,322.5 
ไร่ แบ่งเป็น ที่ดินในการท าการเกษตร จ านวน 346,116 ไร่ แยกเป็น  พ้ืนที่ท านา จ านวน 74,360 ไร่ 
หรือร้อยละ 28.40 ของพ้ืนที่การเกษตร  พ้ืนที่ท าสวน จ านวน 22,161 ไร่หรือร้อยละ 6.40 ของพ้ืนที่
การเกษตร พ้ืนที่ท าไร่ จ านวน 249,298 ไร่ พ้ืนที่ที่ท าการประมง จ านวน 87.76 ไร่ 

2.5.3.2 น้้า 
แหล่งน้้าที่ส้าคัญ ได้แก่  
- แม่น้้าเมย (พม่าเรียกว่า “แม่น้ าตองยิน”) เป็นเส้นกั้นพรมแดนตามธรรมชาติ 

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า แม่น้ าสายนี้มิได้ไหลล่องจากเหนือมาทางใต้เหมือนแม่น้ าโดยทั่วไป 
แต่ไหลจากใต้ขึ้นไปทางเหนือ ซึ่งเหมือนแม่น้ ากกในเขตจังหวัดเชียงราย โดยแม่น้ าเมยมีต้นน้ าอยู่ในเขต
อ าเภอพบพระ และไหลผ่านอ าเภอแม่สอด ทางทิศตะวันตกผ่านอ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่าสองยาง 
ตลอดจนถึงอ าเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรจบแม่น้ าสาละวินและไหลเข้าไปในเขตพม่า  
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- ล้าห้วยแม่ละเมา เป็นลาห้วยไหลผ่านต าบลด่านแม่ละเมา ต าบลพะวอ และ
ต าบลแม่กาษา ไหลลงสู่แม่น้ าเมยในเขตท้องที่ต าบลแม่กาษา ลาห้วยนี้ส่วนหนึ่งใช้เป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่างต าบลพะวอกับต าบลด่านแม่ละเมา  

- ล้าห้วยแม่สอด ต้นน้ าอยู่บริเวณเทือกเขาถนนธงชัย แล้วไหลผ่านต าบลแม่สอด 
ต าบลแม่ปะโดยแยกออกเป็น 2 สาย สายหนึ่งไหลลงแม่น้ าเมยในเขตต าบลแม่ปะ และอีกสายหนึ่งไหล
ผ่านตาบลพระธาตุ- ผาแดง ต าบลแม่ตาว ต าบลท าสายลวด ไหลลงแม่น้ าเมยที่บ้านห้วยม่วง ต าบลท่า
สายลวด  

- อ่างเก็บน้้าชลประทานบ้านหัวฝาย เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่สร้างกั้นล าห้วยแม่
สอด ในเขตบ้านหัวฝาย ตาบลพระธาตุผาแดง โดยกรมชลประทานเป็นผู้จัดสร้าง เนื้อที่ประมาณ 500 
ไร่ สามารถกักน้ าได้ประมาณ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเอ้ืออานวยประโยชน์ให๎แก่ประชาชนใช้น้ า
เพ่ือการเกษตรเนื้อที่ประมาณ 10,000 ไร่ 

- โครงการอ่างเก็บน้าชลประทานห้วยลึก เป็นโครงการสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 
กั้นล าห้วยในเขตแม่ปะเหนือ ต าบลแม่ปะ เป็นโครงการตามพระราชด าริ โดยกรมชลประทานเป็นผู้
จัดสร้างใช้เนื้อที่ประมาณ 420 ไร่ สามารถเก็บกักน้ าได้ประมาณ 4.8 ลูกบาศก์เมตร สามารถเอ้ืออานวย
ประโยชน์ให้แก่ประชาชนเพื่อใช้น้ าในการเกษตรเป็นเนื้อที่ประมาณ 4,730 ไร่  

- โครงการเขื่อนทดน้าโกกโก่ บ้านโกกโก่ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่กาษา (อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง) 

2.5.3.3 ป่าไม้ 
พ้ืนที่ป่าไม้ มีจ านวน 1,390,494 ไร่ แยกเป็น  
- พ้ืนที่ป่าสงวน จ านวน 648,687 ไร่  

1. ป่าแม่สอด 246,500 ไร่  
2. ป่าช่องแคบ - แม่โกนเกน 47,500 ไร่  
3. ป่าแม่ละเมา 354,687 ไร่ 

- พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
1. อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช 93,120 ไร่                                                                          
2. อุทยานแห่งชาติน้ าตกพาเจริญ 534,375 ไร่ 

2.5.3.4 แร่ธาตุ 
อ าเภอแม่สอดมีแร่ที่ส าคัญ คือ แร่สังกะสี อยู่ในพ้ืนที่บ้านพะเด๊ะ หมู่ที่ 4 ต าบล

พระธาตุผาแดง การท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด มีบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการท า
เหมืองแร่ จ านวน 2 บริษัท คือ 1) บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จากัด (มหาชน)  และ 2) บริษัท ตากไมนิ่ง 
จ ากัด 
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2.5.4 การเมืองการปกครอง 
2.5.4.1 เขตการปกครอง 

อ าเภอแม่สอดเป็น 1 ใน 9 อ าเภอที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดตาก อ าเภอ
แม่สอดเป็นหน่วยการบริหารราชการ การปกครองส่วนภูมิภาค ที่มีฐานะเป็นอ าเภอที่ได้รับการจัดตั้งมา
ยาวนาน ซึ่งมีอายุ 111 ปี ในปี พ.ศ. 2551 แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ต าบล 88 หมู่บ้าน 
อ าเภอแม่สอดแบ่งเขตการปกครองระดับท้องที่ในระดับต าบลออกเป็น 10 ต าบล 

2.5.4.2 ประชากร 
ประชากรของอ าเภอแม่สอด ในปี พ.ศ. 2553 รวมทั้งหมด 120,023 คน จ านวน

ประชากรชาย 61,231 คน ประชากรหญิง 58,792 คน ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตต าบลแม่สอด 
จ านวน 35,365 คน รองลงมา คือ ต าบลมหาวัน ต าบลแม่ปะ จ านวน 14,100 คน และ 12,102 คน 
ตามล าดับ ส่วนต าบลที่มีประชากรน้อยที่สุดคือ ต าบลพระธาตุผาแดง จ านวน 6,090 คน ดังแสดงได้
ตามตารางท่ี 2.2 

จ้านวนประชากรต่างชาติในภาพรวม  
1) จ านวนแรงงานที่ขึ้นทะเบียน 119,583 คน  
2) จ านวนบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 10,616 คน  
รวม 130,199 คน ที่มา : ที่ว่าการอ าเภอแม่สอด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 

2554)  
จ้านวนประชากรต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียน  
- ปี 2551 22,354 คน  
- ปี 2552 34,495 คน  
- ปี 2553 25,638 คน  
- ปี 2554 48,276 คน  
- ปี 2555 22,757 คน  
- ปี 2556 38,324 คน  
ที่มา : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก (ข้อมูล ณ ป ี

2556)  
จ านวนประชากรต่างชาติที่อยู่ในภาคการเกษตร 7,138 คน   
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ตารางท่ี 2.2 จ านวนประชากรรายต าบลในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปี พ.ศ.2553 
อ้าเภอ/ต้าบล ประชากรรวม ประชากรชาย ประชากรหญิง จ้านวนบ้าน 
อ้าเภอแม่สอด 120,023 61,231 58,792 45,728 
แม่สอด 35,365 17,670 17,695 14,686 
แม่กุ 10,280 5,257 5,023 3,400 
พะวอ 6,666 3,442 3,224 2,248 
แม่ตาว 6,561 3,366 3,195 2,560 
แม่กาษา 11,178 5,667 5,511 4,153 
ท่าสายลวด 10,071 5,187 4,884 4,332 
แม่ปะ 12,102 6,488 5,614 5,725 
มหาวัน 14,100 7,238 6,862 3,944 
ด่านแม่ละเมา 7,610 3,843 3,767 2,300 
พระธาตุผาแดง 6,090 3,073 3,017 2,380 

 ที่มา : ส านักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

2.5.5 เศรษฐกิจ 
แม่สอดเป็นอ าเภอที่มีการท าค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นอ าเภอที่

อยู่ติดชายแดนและเป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรด่านพรมแดนแม่สอด เชื่อมโยงเมืองเมียวดี (Myawaddy) 
รัฐกะเหรี่ยง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) ซึ่งใน
ป ีพ.ศ. 2556 (มกราคม - ธันวาคม) มีการส่งออกและน้าเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรแม่สอดมูลค่าการค้า
รวมกว่า 46,251.96 ล้านบาท  โดยแยกเป็นมูลค่าการส่งออก  43,531.91 ล้าน มูลค่าการน้าเข้า 
2,720.01 ล้านบาท และประเทศไทยได้ดุลการค้ารวม 40,811.88 ล้านบาท 

มูลค่าการค้าระหว่างไทย - พม่า ด้านอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
1. ภาวะการค้ารวม ปี พ.ศ. 2549 (มกราคม – มิถุนายน) จังหวัดตากมีมูลค่าการค้า

ชายแดนกับพม่ารวม 7,173.84 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2548 จานวน 278.53 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 3.74 สาเหตุส าคัญมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังคงมีการก่อการร้ายจาก
กองกาลังกลุ่มน้อยฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทหารพม่า ท าให้มีการตรวจเข้มการขนส่งสินค้าที่มาจากประเทศ
ไทย นอกจากนี้ภาวะเงินเฟ้อในสหภาพพม่าที่เกิดจากการเพ่ิมเงินเดือนและค่าจ้างแรงงาน  ภาวะค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น ท าให้สินค้าในประเทศสหภาพพม่าและจากประเทศไทยมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นตามภาวะราคา
น้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการสินค้าจากประเทศไทยลดลง 

2. การน้าเข้าสินค้า การน้าเข้าสินค้ารวม ปี พ.ศ. 2549 (มกราคม – มิถุนายน) มีมูลค่า
เท่ากับ 777.32 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น จากช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2548 จานวน 370.0 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 90.84 สินค้าน าเข้า ด้านชายแดนจังหวัดตากที่ส าคัญในปี  2549 ส่วนใหญ่จะเป็น 
สิ่งประดิษฐ์ที่ท าด้วยไม้ ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศอนุญาตให้น าเข้าได้ รองลงมาเป็นสินค้าเกษตร 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปู โคมีชีวิต ปลาเบญจพรรณสด กระบือมีชีวิต กระเพาะปลาตากแห้ง ไม้ไผ่ เปลือกกุ้ง
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ป่นใช้เป็นอาหารสัตว์ เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ที่ไม้ได้ท าด้วยไม้สัก หอยจุ๊บแจง สินแร่สังกะสี ถั่วเขียวผิว
มัน ถั่วลิสง เป็นต้น  

3. การส่งออกสินค้า การส่งออกสินค้ารวม ปี พ.ศ. 2549  (มกราคม – มิถุนายน) ซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับ 6,396.53 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2548 จานวน 648.53 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 9.91 สินค้าส่งออก ด้านชายแดนจังหวัดตากที่ส าคัญได้แก่ อุปกรณ์การเกษตร น้ ามันพืช 
ผงชูรส ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100% รองเท้าแตะประเภทฟองน้ า โทรทัศน์ ยารักษาโรค ผ้าฝ้ายตัดเสื้อ ผ้าโพลีเอ
สเตอร์ โพลีเอทิลินส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้า แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ครีมเทียม รถจักรยาน 
เป็นต้น 

2.5.6 เทศกาลและประเพณี 
1) แหล่ส่างล่อง (แห่ลูกแก้ว)  

“แหล่” เป็นค าภาษาไทยใหญ่ แปลว่า แห่ ส่วน “ส่างลอง” คือ ลูกแก้ว หมายถึง 
ลูกหลานของชาวไทยใหญ่  แหล่ส่ างลองเป็นประเพณีการบวชเณรของชาวไทยใหญ่ผู้นับถือ
พระพุทธศาสนา ส าหรับนักเรียนในช่วงปิดภาคการศึกษาในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน มีความ
เชื่อกันว่า ผู้ที่บวชเณรลูกชายตนเองจะได้บุญหรืออานิสงส์มากถึง 7 กัลป์ ถ้าบวชเณรลูกชายคนอ่ืนจะ
ได้บุญ 4 กัลป์ และถ้าบวชลูกชายตนเองเป็นพระภิกษุ จะได้บุญถึง 16 กัลป์ ถ้าบวชลูกชายคนอ่ืนเป็น
พระภิกษุจะได้บุญถึง 8 กัลป์ 

2) ต่างซอมต่อโหลง (ตานข้าวพระพุทธ)  
เป็นประเพณีถวายเภสัชทั้ง 5 แด่พระพุทธเจ้าประกอบด้วย ผลไม้ต่างๆ นม เนย น้ าตาล 

และน้ ามัน ดอกไม้ธูปเทียน ประเพณีนี้จะเริ่มจัดขึ้นราวเดือน 10 ไปจนถึงวันเพ็ญเดือน 10 วัดแม่สอด
น่าด่านเป็นวัดแรกท่ีริเริ่มประเพณีนี้ ปัจจุบันวัดต่างๆ น ายึดถือปฏิบัติเช่นกัน 

3) แล้อุปัตตะก่า  
เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ที่จัดขึ้นทุกวันโกนในช่วงเข้าพรรษา โดยคณะศรัทธาที่เป็น

ผู้ชายจะออกน าเครื่องหาบหามที่สามารถบรรจุปัจจัยต่างๆ ออกเดินรับสิ่งของที่ผู้มีจิตศรัทธาเพ่ือ
ส่งเสริมให้คนได้ท าบุญ 

4) ตานก๋วยสลาก  
เป็นประเพณีท าบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้ตาย โดยการจัดของไทยทานบรรจุในชะลอม

ใบเล็ก ๆ ของ ไทยทานสานใหญ่เป็นพวกขนม ผลไม้ และของใช้ กระท ากันในเขตอ าเภอซีกตะวันตก
ของจังหวัดตาก 5 อ าเภอ บางส่วนก าหนดภายในเดือนสิบ (เดือนสิบสองเหนือคือก่อนออกพรรษา 1 
เดือน) 

5) ขึ้นพระธาตุดอยดินจี่หรือพระธาตุดอยหินกิ่ว  
โดยจะถือเอาวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 3 เป็นวันชุมนุมเพ่ือนมัสการพระธาตุและรอยพระพุทธ

บาท 
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6) ประเพณีกินวอ  
ประเพณีกินวอ คือ งานปีใหม่ของชาวเขาเผ่าลีซอ จัดระหว่างเทศกาลตรุษจีนของชาว

จีนทุกปี ในวันแรกของพิธีกินวอ จะมีการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ พอตอนบ่ายมีพิธีเต้นร า เนื่องจาก
ชาวลีซอนับถือผี ซึ่งมีผีหลวงประจ าดอย ชาวลีซอจะขึ้นไปสร้างศาล มีกองหางว่าวเล็กๆ ไว้ มีรั้วรอบ
ขอบชิด และผีเมืองซึ่งเป็นผีประจ าหมู่บ้าน ในประเพณีกินวอนี้จะมีการเลี้ยงผีทั้ง 2 ไปพร้อมกันในพิธี
ดังกล่าว ชาวลีซอโดยเฉพาะผู้หญิงจะใส่เสื้อผ้าใหม่ที่บรรจงเย็บมาเป็นแรมปี และใส่เสื้อผ้าชุดนี้ไปตลอด
ปี พอปีใหม่ปีหน้ามีพิธีกินวอครั้งต่อไป เขาจะใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ที่เตรียมเย็บไว้ระหว่างปีดังเช่นปีก่อน วัน
ต่อมาจะร่วมรื่นเริงกันต่อที่บ้านของผู้ใหญ่ หรือบ้านของบุคคลที่ชาวลีซอเคารพนับถือจากนั้นก็จะเป็น
บ้านผู้ใหญ่บ้านตามล าดับ 

7) งานฉลองเจ้าพ่อพะวอ  
ในระหว่างวันที่ 1- 10 ธันวาคม ของทุกๆ ปี ชาวอ าเภอแม่สอดจะมีการจัดงานฉลองเจ้า

พ่อพะวอ 
8) งานเทศกาลปีใหม่ชาวไทยภูเขา  

จัดขึ้นทุกปีบนดอยที่มีชาวเขาอาศัยอยู่ ที่นิยมไปกันคือ บนดอยมูเซอ ที่อยู่ในความดูแล
ของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดตาก ทั้งเผ่ามูเซอด า ม้ง และลีซอ ส่วนใหญ่จัดในเดือน 
ม.ค.-ก.พ. แต่ละเผ่าจะจัดงานไม่พร้อมกัน แต่ในช่วงที่มีงานปีใหม่ของชาวมากที่สุด คือ ช่วงเทศกาล
ตรุษจีน ส่วนระยะ เวลาของงานจะขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ได้ในปีที่แล้ว ถ้าผลผลิตดีก็จะมีงานหลายวัน     
แต่ถ้าผลผลิตไม่ดีนักเวลาของงานก็จะลดลงเหลือเพียงสามวัน ชาวมูเซอด าจะจัดพิธี "กินวอ" ซึ่งจะมีการ
ฆ่าหมูเลี้ยงผีทุกวันจนกว่างานจะเลิก ทุกคนจะสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ มีกาจุดประทัด ยิงปืนแก๊ป เป่าแคน 
และดีดซึง เพ่ือต้อนรับคนต่างถิ่น มีการผลัดกับการเต้นร าตลอดเวลา ในวงเต้นร าที่เรียกว่า "จะคึ" ส่วน
งานวันขึ้นปีใหม่ของชาวลีซอก็มีการเซ่นไหว้บรรดาผีต่าง ๆ และตอนบ่ายมีพิธีเต้นร าไปตลอดวันตลอด
คืนเช่นกัน 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

พิเชฐ ทรวงโพธิ์, วนัทนีย์ ภูมิภทัราคม และธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร (2553) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรกับแรงจูงในในการท างานของบุคลากรกรมทรัพยากร ของบุคลากร
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล จ านวน 320 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งผลส าเร็จ รองลงมา คือ แบบปรับตัว  แบบเครือญาติ และแบบราชการ 
ตามล าดับ 2) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ าบาดาล มีระดับแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีระดับแรงจูงใจในการท างานด้านความส าเร็จสูงที่สุด รองลงมา คือ แรงจูงใจด้านผู้บริหาร 
แรงจูงใจด้านการยอมรับ และแรงจูงใจด้านสถานะทางสังคม ตามล าดับ ส่วนวัฒนธรรมองค์กรแบบ
ปรับตัวมีระดับแรงจูงใจสูงสุดในระดับมาก รองลงมาคือวัฒนธรรมองค์กรแบบราชการวัฒนธรรมองค์กร
แบบมุ่งผลส าเร็จและวัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติ 3) ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การท างาน ของบุคลากร กรมทรัพยากรน้ าบาดาลในทุกด้าน 4) รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 4 รูปแบบ 
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มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร กรมทรัพยากรน้ าบาดาล คือ วัฒนธรรมองค์กร
แบบมุ่งผลส าเร็จ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจด้านการยอมรับด้านลักษณะของเนื้องาน ด้านสัมพันธ์ภาพ
กับผู้บริหาร และมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจที่เกิดจากการบริหาร วัฒนธรรมองค์กรแบบปรับตัว          
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจด้านความส าเร็จ ด้านการยอมรับ ด้านลักษณะของเนื้องาน ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านสถานะทางสังคม ด้านสัมพันธภาพกับผู้บริหาร ด้านเงินค่าจ้าง/เงินเดือน ด้านความ
ยุติธรรม ด้านความดีความชอบมีความสัมพันธ์กับเงื่อนไข การท างาน และความเป็นกันเองในงาน 
วัฒนธรรมองค์กรแบบเครือ มีความสัมพันธ์กับแจงจูงใจด้านความส าเร็จ ด้านการยอมรับ ด้านความ
รับผิดชอบที่ได้รับ และมีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ มีความสัมพันธ์กับ
แรงจูงใจด้านการยอมรับ ด้านลักษณะของเนื้องาน ด้านความรับผิดชอบที่ได้รับ ด้านสัมพันธภาพ       
กับผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจที่เกิดจากการบริหาร และมีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร  

จุฑาภรณ์  หนูบุตร (2554) ศึกษาความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานกรณีศึกษา : 
โรงพยาบาลวิภาวดี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรของ
โรงพยาบาลวิภาวดี 39 ฝ่าย/แผนก จ านวน 218 คน ผลการวิจัยพบว่า จากผลการศึกษาเรื่องสภาพ
ความสมดุลระหว่างชีวิตและ การท างานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
เพศ สถานภาพสมรส ที่มาของรายได้ที่น ามาเลี้ยงดูครอบครัว ระดับต าแหน่ง เวลาการปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาเดินทางระหว่างที่พักกับที่ท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับสภาพความสมดุลระหว่างชีวิต และ
การท างาน แต่อายุจ านวนบุคคลที่อยู่ในอุปการะ ฝ่าย/แผนก และจ านวนชั่วโมงในการท างานเฉลี่ยต่อ
สัปดาห์ มีความสัมพันธ์กับสภาพความสมดุลระหว่างชีวิต และการท างาน สาเหตุความไม่สมดุลระหว่าง
ชีวิต และการท างาน ส่วนใหญ่ของบุคลากรโรงพยาบาลวิภาวดี คือ วัฒนธรรมการท างานที่เน้นปริมาณ
งาน เวลาการปฏิบัติงานปัจจุบัน และหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน ตามล าดับ ซึ่งจากผลการทดสอบมติ
ฐาน พบว่า เพศ อายุ สถานสภาพสมรส จ านวนบุคคลที่อยู่ในอุปการะ ที่มาของรายได้ที่น าเลี้ยงดู
ครอบครัว และระยะเวลาเดินทาง ระหว่างที่พักกับที่ท างานไม่มีความสัมพันธ์กับสาเหตุความไม่สมดุล
ระหว่างชีวิต และการท างาน ส่วนฝ่าย/แผนก ระดับต าแหน่ง จ านวนชั่วโมงในการท างานเฉลี่ยต่อ
สัปดาห์ เวลาการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับสาเหตุความไม่สมดุลระหว่างชีวิต และการท างาน   

 ปวีณา กรุงพลี, วงศธีรา สุวรรณิน และเรืองเดช เร่งเพียร (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักกษาปณ์  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ส านักกษาปณ์ จ านวน 255 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ส านักกษาปณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 2) ระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของเจ้าหน้าที่ ส านักกษาปณ์ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลางทุกด้ าน 3) ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านัก
กษาปณ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ส านักกษาปณ์มีความสัมพันธ์กันทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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กรแก้ว ถิรพงษ์สวัสดิ์ และจันทร์ธรา สมตัว (2556) ได้ศึกษาสุขภาวะของบุคลากรศูนย์อนามัย
ที่ 6 ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 จ านวน 314 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม Happinometer ที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษาพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขภาพรวมคือ 72.34 แปลผลว่า 
“มีความสุข” เป็นระดับความสุขตามเป้าหมาย เมื่อพิจารณารายมิติความสุขพบว่า มิติความสุขน้ าใจดี 
และมิติความสุขจิตวิญญาณ มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขอยู่ที่ 79.93 และ 79.33 แปลผลว่า “มี
ความสุขมาก” ส่วนมิติความสุขครอบครัวดี มิติความสุขใฝ่รู้ดี มิติความสุขสุขภาพดี มิติความสุขการงาน
ดี มิติความสุขสังคมดี มิติความสุขผ่อนคลายดี มิติความสุขสุขภาพเงินดี มีค่าคะแนนเฉลี่ ย 74.93, 
73.58, 73.06, 71.94, 71.12, 64.93 และ 61.64 ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายงานกลุ่มพบว่า กลุ่มที่มี
ระดับความสุข “มีความสุขมาก” ได้แก่ กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการ
วิจัย ส่วนกลุ่มที่มีระดับความสุข “มีความสุข” ได้แก่ กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มอ านวยการ และหน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามล าดับ 

พรณรงค์ ว่องสุนทร เกษมชาติ นเรศเสนีย์ และวิมล หอมยิ่ง. (มปป.) ได้ศึกษาปัจจัยที่เอ้ือต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงาน ในส่วนการผลิตหัวอ่านเขียน บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด พบว่าพนักงานมีความสุขในการท างานอยู่ในระดับมาก  โดยมีปัจจัยที่เอ้ือต่อความสุข คือ       
ด้านสภาพแวดล้อมในงาน และคุณลักษณะของงาน ส่วนปัจจัยด้านความคาดหวังในงาน และด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  อยู่ในระดับปานกลาง และจากการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน คือ เพศ การศึกษา ต าแหน่งงาน อายุงาน และ รายได ้ท าให้
ระดับความสุขในการท างาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับปัจจัย
ส่วนบุคคลอ่ืนๆ คือ อายุ และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน ไม่ท าให้ระดับความสุขในการท างาน
แตกต่างกัน 

สิรินทร แซ่ฉั่ว (2553) ได้ศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษา 
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสื่อและกลุ่มงานสร้างสรรค์เพ่ือการใช้งาน พบว่าบุคลากรเชิงสร้างสรรค์
มีความสุขในการท างานและมีสุขภาพอยู่ในระดับมาก ปัจจัยสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุข
ในการท างานในระดับปานกลาง ส่วนความสุขอันเกิดจากปัจจัยภายในองค์การอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
ซึ่งเรียงปัจจัยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ คุณลักษณะของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง และสภาพแวดล้อมในงาน ซึ่งปัจจัยภายในองค์การทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุข
ในการท างานในระดับปานกลาง นอกจากนี้ ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า บุคลากรเชิงสร้างสรรค์มี
ความสุขจากการได้ท างานที่ตนเองรัก งานมีความอิสระ และมีเอกลักษณ์ของงาน กฎระเบียบและเวลา
งานที่ยืดหยุ่น การได้ลาพักผ่อนติดต่อกัน การได้รับค าชมเชยและการยอมรับ มีความสัมพันธ์อันดีกับ
หัวหน้างาน เป็นสิ่งส าคัญมากต่อความสุขในการท างาน ในขณะที่การจ่ายค่าตอบแทน ความมั่นคงใน
งาน ความสมดุลในชีวิตการท างาน และปริมาณงาน ยังมีในระดับที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปัจจัยอื่น 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้  

3.1 ขอบเขตของการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาของการวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นวัฒนธรรมองค์กร ระดับความสุขขององค์กร 
และความคาดหวังต่อการเป็นองค์กรแห่งความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการ 

3.1.2 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากร คือ บุคลากรในสถานประกอบการชนิดอุตสาหกรรมสิ่งทอ เกณฑ์การ 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้  

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษานี้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เฉพาะประเภท
กิจการทอผ้าไหมพรม และสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) จากสถานประกอบการ
ที่มีบุคคลากรมากกว่า 200 ขึ้นไป และยินดีให้ข้อมูลเพ่ือเป็นตัวแทนของประชากร เลือกตัวแทนเพ่ือท า
การเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในแต่ละส่วนของสถานประกอบการ ซึ่งโครงสร้างของสถาน
ประกอบการประกอบด้วย 12 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายไฟฟ้าและซ่อม ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่าย
ขาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาและตรวจสอบสินค้า คนขับรถ ฝ่ายขนส่ง
สินค้า แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ได้จ านวน 124 คน   

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน 
ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของคนท างาน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
จ านวนบุตร ลักษณะงาน สถานภาพการจ้างงาน ระยะเวลาที่ท างานในองค์กร เป็นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ (check list) จ านวน 7 ข้อ  

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบประเมินลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร
โดยการให้สัดส่วนของคะแนนเต็ม 100 แบ่งเป็น 6 ข้อ ได้แก่ ลักษณะเด่นขององค์กร (Dominant 
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Character)  ภ า ว ะ ผู้ น า อ ง ค์ ก ร  (Organizational Leadership) ก า ร บ ริ ห า ร ค น ใน อ ง ค์ ก ร 
(Management of Employee) พันธะในองค์กร (Organization Glue) กลยุทธ์หลัก (Strategic 
Emphases) เงื่อนไขของความส าเร็จ (Criteria of Success)  

การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยวัฒนธรรมองค์กร มีดังนี้  

แบบประเมินมี ข้อย่อย 4 ส่วน คือ A B C D แต่ละข้อคะแนนจะเต็ม 100 คะแนน โดยมี 2 
ส่วนที่ผู้ตอบจะต้องให้สัดส่วนของคะแนนตามข้อค าถามในแต่ละข้อ โดยเพ่ิมลดทีละ 5 คะแนน ตั้งแต่ 
0, 5, 10, 15, 20, 100 เป็นต้น ดังนั้นคะแนนรวมจะมีค่าเท่ากับ 600 คะแนน ซึ่งประกอบด้วย 4 ชุด
คะแนนตามข้อย่อย คือ A B C D ซึ่งน าไปคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย เพ่ือน าไปก าหนดต าแหน่งใน Matrix 
ขนาด 2X2 เพ่ือน าไปท าแผนภูมิเรด้า (Radar Chart) แกนตั้ง แสดงความยืดหยุ่น (Flexibility) และ
การควบคุม (Control) แกนนอน คือ ภายใน (Internal) และภายนอก (External) 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลระดับความสุขของบุคคลในองค์กร เป็นแบบสอบถามแบบ  8 
ค าถามตัวชี้วัดความสุข 9 มิติ ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (check list) 5 ตัวเลือก รายละเอียด
แต่ละมิติ คือ มิติที่ 1 สุขภาพแข็งแรง (happy body) มีค าถาม 6 ข้อ มิติที่ 2 ผ่อนคลายดี (happy 
relax) มีค าถาม 5 ข้อ มิติที่ 3 น้ าใจดี (happy heart) มีค าถาม 9 ข้อ มิติที่ 4 จิตวิญาณดี (happy 
soul) มีค าถาม 5 ข้อ มิติที่  5 ครอบครัวดี (happy family) มีค าถาม 3 ข้อ มิติที่  6 ครอบครัวดี 
(happy society) มีค าถาม 6 ข้อ มิติที่ 7 ใฝ่รู้ดี (happy brain) มีค าถาม 3 ข้อ มิติที่ 8 สุขภาพเงินดี 
(happy money) มีค าถาม 4 ข้อ และมิติที่ 9 การงานดี (happy work-life) มี 15 ข้อ รวมทั้งหมด 56 
ข้อ  

การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคคลในองค์กรโดยใช้ Happinometer มีดังนี้  

คะแนน  0.00 – 24.99    หมายถึง   ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง   
คะแนน  25.00 – 49.99   หมายถึง   ไม่มีความสุข 
คะแนน  50.00 – 74.99   หมายถึง   มีความสุข 
คะแนน  75.00 – 100.00    หมายถึง   มีความสุขอย่างยิ่ง 

ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ 

ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง  หมายถึง   ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ว่าอยู่ 
ในขั้นต่ ากว่าเป้าหมายมากที่สุดเป็นสัญญาณว่า ผู้บริหารควรให้การพัฒนาสนับสนุน happy 8 plus 
ทันท ี

ไม่มีความสุข           หมายถึง    ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ว่าอยู่ 
ในขั้นเกินเป้าหมาย เป็นสัญญาณว่า ผู้บริหารควรให้การพัฒนาสนับสนุน happy 8 plus อย่างจริงจัง  

มีความสุข              หมายถึง    ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ว่าอยู่ 
ในขั้นต่ ากว่าเป้าหมาย เป็นสัญญาณว่า ผู้บริหารควรให้การพัฒนาสนับสนุน happy 8 plus ต่อไป  

มีความสุขอย่างยิ่ง    หมายถึง   ระดับความสุขที่สะท้อนให้เห็นผลที่ว่าอยู่ 
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ในขั้นเกินเป้าหมาย เป็นสัญญาณว่า ผู้บริหารควรให้การพัฒนาสนับสนุน happy 8 plus ต่อไป และยก
ย่องเป็นแบบอย่าง  

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามกิจกรรมสร้างความสุขในองค์กรตามแนวคิดความสุข 8 ประการ เป็น
แบบเลือกตอบ (check list) และค าถามปลายเปิด โดยกิจกรรมสร้างสุขทั้ง 8 ประการได้ใช้กิจกรรมจาก
เรื่องสร้างสรรค์สารฝันสู่องค์กรแห่งความสุข เล่ม 2 โดยสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีในปัจจุบันและ
กิจกรรมที่บุคลากรในองค์กรต้องการให้มีเพ่ิมเติม 

 การสร้างแบบสอบถาม 

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2. ประยุกต์ใช้แบบสอบถามเรื่องวัฒนธรรมองค์กรจากคาเมรอน และควินน์ (Cameron &  

Quinn, 2000)  
3. แบบสอบถามข้อมูลระดับความสุขของบุคลากรในองค์กรใช้เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต 

และความสุข (HAPPYNOMETER) ของศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, กาญจนา ตั้งชลทิพย์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์ 
และคณะ (2555, หน้า 70-82) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล 

4. แบบสอบถามกิจกรรมสร้างสุขทั้ง 8 ประการ โดยใช้กิจกรรมจากเรื่องสร้างสรรค์สารฝันสู่
องค์กรแห่งความสุข เล่ม 2 

3.3 วิธีการศึกษา 

1. ท าหนังสือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือเข้าท า
การรวบรวมข้อมูล  

2. ประสานกับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการ 

รวบรวมข้อมูล  
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

4. วิเคราะห์ข้อมูล 

5. สรุปผลและรายงานต่อแหล่งทุน   

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ วิเคราะห์ด้วยค่าแจกแจงความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

2. ข้อมูลวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ วิเคราะห์ด้วยค่าแจกแจงความถ่ี (frequency) ร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

3. ข้อมูลระดับความสุขของบุคคลในองค์กร วิเคราะห์ด้วยค่าแจกแจงความถี่  
(Frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) และแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นระดับความสุข 4 ระดับ 
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลวัฒนธรรมองค์กร  และข้อมูลระดับความสุขของบุคคล 
ในองค์กร วิเคราะห์ด้วยค่าไคสแควร์ (Chi-square test) 

5. กิจกรรมสร้างสุขขององค์กร ได้แก่ วิเคราะห์ด้วยค่าแจกแจงความถี่ (frequency) 
ร้อยละ (percentage) 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการศึกษา และน าข้อมูลมาประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียด
ผลการวิจัยมีดังนี ้   

4.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าเสนอในรูปความถี่และร้อยละ 
ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 ค่าร้อยละและความถ่ีของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
เพศ   
    ชาย 45 36.3 
    หญิง  79 63.7 
อายุ   
    <25 ปี 30 24.2 
    25-35 ปี 35 44.4 
    36-46 ปี 29 23.4 
    > 46 ปี  10 8.1 
X = 32.69, S.D. = 8.51, Min-Max = 18-
54 

  

สถานภาพสมรส   
     โสด    56 45.2 
     แต่งงานและอยู่ร่วมกัน 53 42.7 
     แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 5 4.0 
     อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน   4 3.2 
     หม้าย 2 1.6 
     หย่า/แยกทาง/เลิกกัน 4 3.2 
การศึกษา     
    ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 20 16.1 
    มัธยมศึกษาตอนต้น 22 17.7 
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ตารางท่ี 4.1 ค่าร้อยละและความถ่ีของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย 33 26.6 
    ปวช. 5 4.0 
    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 2 1.6 
    ปริญญาตรี 36 29.0 
จ านวนบุตร   
    ไม่มี 59 47.6 
    1 คน 35 28.2 
    2 คน 25 20.2 
    3-4  คน 4 32.0 
    > 5  คน  1 8.0 
X = 1.0, S.D. = 0.95,  Min- Max = 0-5    
ลักษณะงาน   
    งานส านักงาน 34 27.4 
    งานด้านการผลิต 78 62.9 
    งานด้านการบริการ 7 5.6 
    งานด้านการบริหาร 5 4.0 
สภาพการจ้างงาน   
    ประจ า 90 72.6 
    ตามสัญญาจ้าง 10 8.1 
    บางช่วงเวลา 23 18.5 
    จ้างเหมา 1 0.8 
ระยะเวลาในการท างาน   
    ไม่ถึงปี 22 17.7 
    ระหว่าง 1-2 ปี 34 27.4 
    ระหว่าง 3-5 ปี 37 29.8 
    ระหว่าง 6-9 ปี 9 7.3 
    > 10 ปี 22 17.7 
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จากตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 63.7 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 
25-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.4 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่โสดคิดเป็นร้อยละ 45.2 การศึกษาส่วนใหญ่จบ
ปริญญาตรีคิด เป็นร้อยละ 29.0 ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 47.6 ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงาน
ด้านการผลิต คิดเป็นร้อยละ 62.9 สภาพการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นงานประจ าคิดเป็นร้อยละ 72.6 และ
ระยะเวลาในการท างานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง  3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.8 

4.2 วัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 4.2.1 วัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบัน
และคาดหวัง 

จากการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
พบว่าวัฒนธรรมองค์กรปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 35.95 
รองลงมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 28.45  ส่วนวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง  
ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 38.78 รองลงมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบ
ล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 26.30 การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรระหว่างวัฒนธรรมปัจจุบันกับ
วัฒนธรรมที่คาดหวัง พบว่าวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยคือ แบบครอบครัวและแบบ
เฉพาะกิจ มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนเพ่ิมขึ้น 2.83 และ 1.76 ตามล าดับ ส่วนวัฒนธรรมแบบมุ่ง
ความส าเร็จและแบบล าดับชั้น มีการเปลี่ยนแปลงลดลง 2.34 และ 2.15  ตามล าดับ (ตารางที่ 4.2) เมื่อ
น าผลคะแนนของการประเมินวัฒนธรรมองค์กรมาสร้างแผนภูมิเรดาห์ตามประเภทวัฒนธรรมองค์กร
เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนในปัจจุบันและที่คาดหวัง ได้ดังภาพที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันและคาดหวัง 

 

รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 
ปัจจุบัน คาดหวัง ค่า

เปลี่ยนแปลง 
X  S.D. X  S.D.  

แบบครอบครัว 
แบบเฉพาะกิจ 
แบบมุ่งความส าเร็จ 
แบบล าดับชั้น 

35.95 
14.28 
21.31 
28.45 

15.21 
9.19 
10.14 
13.21 

38.78 
16.04 
18.88 
26.30 

14.89 
10.42 
8.50 
13.50 

2.83 
1.76 
-2.34 
-2.15 

  

 



ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ    
ประจ าจังหวัดตาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร       52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 คะแนนวัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ใน
ปัจจุบันและที่คาดหวัง 

4.2.2 มิติวัฒนธรรมย่อยขององค์กรทั้งปัจจุบันและคาดหวัง 

จากตารางที่ 4.3 ศึกษาวัฒนธรรมย่อยขององค์กรของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มทั้งปัจจุบันและคาดหวัง ตามมิติย่อย 6 มิติ พบว่า 

- มิติวัฒนธรรมย่อยด้านลักษณะเด่นขององค์กรในปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 43.63 รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 27.34 และมิติ
วัฒนธรรมย่อยด้านลักษณะเด่นขององค์กรที่คาดหวัง มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
47.30 เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 3.76 คะแนน รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
26.69 ลดลงจากปัจจุบัน 0.65 เมื่อน าผลคะแนนของการประเมินวัฒนธรรมองค์กรย่อยมาสร้าง
แผนภูมิเรดาห์ตามประเภทวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนในปัจจุบันและที่คาดหวัง ได้ดัง
ภาพที่ 4.2 

 

แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ 

แบบล าดับชั้น แบบมุ่งความส าเร็จ 

ความมั่นคงและการควบคุม 

ความยึดหยุ่นและเสรีภาพ 
กา

รเน
้นภ

าย
ใน

แล
ะก

าร
บูร

ณา
กา

ร 

การเน้นภายนอกและการแบ่งประเภท 

วัฒนธรรมองค์กรปัจจบุัน 

วัฒนธรรมองค์กรคาดหวัง 
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ภาพที่ 4.2 วัฒนธรรมองค์กรของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มตามลักษณะเด่นขององค์กร 

- มิติวัฒนธรรมย่อยด้านลักษณะความเป็นผู้น าองค์กรในปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 41.49 รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
26.17 และมิติวัฒนธรรมย่อยด้านลักษณะความเป็นผู้น าองค์กรที่คาดหวัง มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว   
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 44.23 เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 2.74 คะแนน รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น      มี
คะแนนเฉลี่ย 22.78 ลดลงจากปัจจุบัน 3.39 เมื่อน าผลคะแนนของการประเมินวัฒนธรรมองค์กรย่อย
มาสร้างแผนภูมิเรดาห์ตามประเภทวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนในปัจจุบันและที่คาดหวัง 
ได้ดังภาพที่ 4.3 

- มิติวัฒนธรรมย่อยด้านลักษณะการบริหารงานพนักงานในปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมแบบ
ล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 32.14 รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 29.76 
และมิติวัฒนธรรมย่อยด้านลักษณะการบริหารงานพนักงานที่คาดหวัง มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 34.72 เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 4.96 คะแนน รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น มีคะแนน
เฉลี่ย 27.98 ลดลงจากปัจจุบัน 4.16 เมื่อน าผลคะแนนของการประเมินวัฒนธรรมองค์กรย่อยมาสร้าง
แผนภูมิเรดาห์ตามประเภทวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนในปัจจุบันและที่คาดหวัง ได้ดัง
ภาพที่ 4.4 

แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ 

แบบล าดับชั้น แบบมุ่งความส าเร็จ 

ความมั่นคงและการควบคุม 

ความยึดหยุ่นและเสรีภาพ 

กา
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การเน้นภายนอกและการแบ่งประเภท วัฒนธรรมองค์กรปัจจุบัน 

วัฒนธรรมองค์กรคาดหวัง 
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เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ    
ประจ าจังหวัดตาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร       54 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 4.3 วัฒนธรรมองค์กรของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มตามความเป็นผู้น า 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 วัฒนธรรมองค์กรของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มตามการบริหาร 

แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ 

แบบล าดับชั้น แบบมุ่งความส าเร็จ 
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ความยึดหยุ่นและเสรีภาพ 

แบบเฉพาะกิจ แบบครอบครัว 

แบบล าดับชั้น แบบมุ่งความส าเร็จ 

ความมั่นคงและการควบคุม 
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การเน้นภายนอกและการแบ่งประเภท 

ความมั่นคงและการควบคุม 

ความยึดหยุ่นและเสรีภาพ 

การเน้นภายนอกและการแบ่งประเภท 

วัฒนธรรมองค์กรปัจจบุัน 

วัฒนธรรมองค์กรคาดหวัง 

วัฒนธรรมองค์กรคาดหวัง 
วัฒนธรรมองค์กรปัจจบุัน 
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- มิติวัฒนธรรมย่อยด้านสิ่งที่ยึดมั่นร่วมกันในปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 31.01 รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 27.86 และมิติ
วัฒนธรรมย่อยด้านสิ่งที่ยึดมั่นร่วมกันที่คาดหวัง มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 34. 19 
เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 3.18 คะแนน รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มีคะแนนเฉลี่ย 26.33 
ลดลงจากปัจจุบัน 1.53 เมื่อน าผลคะแนนของการประเมินวัฒนธรรมองค์กรย่อยมาสร้างแผนภูมิเรดาห์
เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนในปัจจุบันและที่คาดหวัง ได้ดังภาพที่ 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 วัฒนธรรมองค์กรของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มตามสิ่งที่ยึดมั่น 

- มิติวัฒนธรรมย่อยด้านกลยุทธ์ในปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
32.82 รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 26.33 และมิติวัฒนธรรมย่อยด้าน
กลยุทธ์ที่คาดหวัง มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 32.30 ลดลงจากปัจจุบัน 0.52 คะแนน 
รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีคะแนนเฉลี่ย 26.53 เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 0.84 เมื่อน าผล
คะแนนของการประเมินวัฒนธรรมองค์กรย่อยมาสร้างแผนภูมิเรดาห์เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนในปัจจุบัน
และท่ีคาดหวัง ได้ดังภาพที่ 4.6 

ความยึดหยุ่นและเสรีภาพ 

แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ 

แบบล าดับชั้น แบบมุ่งความส าเร็จ 

ความมั่นคงและการควบคุม 
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การเน้นภายนอกและการแบ่งประเภท 

วัฒนธรรมองค์กรปัจจบุัน 

วัฒนธรรมองค์กรคาดหวัง 



ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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ความมั่นคงและการควบคุม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 วัฒนธรรมองค์กรของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มตามกลยุทธ์ 

- มิติวัฒนธรรมย่อยด้านปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 44.15 รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 26.37 
และมิติวัฒนธรรมย่อยด้านปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จที่คาดหวัง มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 45.69 เพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 1.54 คะแนน รองลงมาเป็นวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น มีคะแนน
เฉลี่ย 23.96 ลดลงจากปัจจุบัน 2.42 เมื่อน าผลคะแนนของการประเมินวัฒนธรรมองค์กรย่อยมาสร้าง
แผนภูมิเรดาห์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนในปัจจุบันและที่คาดหวัง ได้ดังภาพที่ 4.7 
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ภาพที่ 4.7 วัฒนธรรมองค์กรของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มตามเงื่อนไขของความส าเร็จ 
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยมิติวัฒนธรรมองค์กรและประเภทวัฒนธรรมองค์กร 

มิติย่อย
วัฒนธรรม

องค์กร 

วัฒนธรรมองค์กรปัจจุบัน วัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง 
แบบ

ครอบครัว 
แบบ 
เฉพา
ะกิจ 
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ความส าเร็จ 
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แบบมุ่ง 
ความส าเร็จ 

แบบ 
ล าดับ
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วัฒนธรรม
เด่น 

1. ลักษณะเด่นขององค์กร 
-  Mean 43.63 13.55 15.48 27.34 แบบ

ครอบครัว 
47.30 13.91 12.10 26.69 แบบ

ครอบครัว 
-  S.D. 19.85 11.99 18.11 16.11  20.59 12.65 13.18 18.07  
2. ลักษณะความเป็นผู้น าองค์กร 
-  Mean 41.49 11.49 20.85 26.17 แบบ

ครอบครัว 
44.23 15.65 17.34 22.78 แบบ

ครอบครัว 
-  S.D. 23.22 10.26 20.09 17.42  22.48 15.95 19.53 17.02  
3. ลักษณะการบริหารงานพนักงาน 
-  Mean 29.76 15.00 23.10 32.14 แบบล าดับ

ช้ัน 
34.72 17.38 19.92 27.98 แบบ

ครอบครัว 
-  S.D. 23.61 11.30 18.77 19.89  23.70 12.61 18.19 20.85  
4. สิ่งที่ยึดมั่นร่วมกนั 
-  Mean 31.01 15.24 27.86 25.89 แบบ

ครอบครัว 
34.19 15.40 26.33 24.07 แบบ

ครอบครัว 
-  S.D. 24.64 13.45 19.43 17.51  25.67 12.92 20.00 17.08  
5. กลยุทธ ์
-  Mean 25.69 15.16 26.33 32.82 แบบล าดับ

ช้ัน 
26.53 16.09 25.08 32.30 แบบล าดับ

ช้ัน 
-  S.D. 21.02 12.26 18.98 19.86  21.00 12.39 16.20 20.76  
6. ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จ 
-  Mean 44.15 15.24 14.23 26.37 แบบ

ครอบครัว 
45.69 17.82 12.54 23.95 แบบ

ครอบครัว 
-  S.D. 23.79 12.89 12.80 18.55  24.68 20.61 12.34 17.74  
เฉลี่ยรวม 
-  Mean 35.95 14.28 21.31 28.45 แบบ

ครอบครัว 
38.78 16.04 18.88 26.30 แบบ

ครอบครัว 
-  S.D. 15.22 9.19 10.14 13.21  14.85 10.42 8.50 13.50  
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4.3 ระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

4.3.1 ระดับความสุข 9 มิติของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่าบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
อ าเภอแม่สอด มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขรวม 63.85 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยมิติที่มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุด คือ มิติจิตวิญญาณดี 72.00 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์มีความสุข รองลงมาคือ มิติ
น้ าใจดี 67.94 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์มีความสุข และมิติที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขน้อยที่สุดคือ 
มิติการงานดี 57.00 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์มีความสุข (ภาพท่ี 4.8) 

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุข 9 มิติของบุคลากรในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

มิติความสุข 
ค่าคะแนนเฉลี่ย

ความสุข 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
ระดับความสุข 

1. สุขภาพดี 66.34 12.34 มีความสุข 
2. ผ่อนคลายดี 57.06 12.24 มีความสุข 
3. น้ าใจดี 67.94 13.31 มีความสุข 
4. จิตวิญญาณด ี 72.00 15.03 มีความสุข 
5. ครอบครัวดี 62.10 16.49 มีความสุข 
6. สังคมดี 64.62 10.47 มีความสุข 
7. ใฝ่รู้ดี 62.90 16.84 มีความสุข 
8. การเงินดี 64.72 15.69 มีความสุข 
9. การงานดี 57.00 12.75 มีความสุข 

ค่าเฉลี่ยรวม 63.85 8.04 มีความสุข 
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ภาพที ่4.8 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความสุข 9 มิต ิของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

4.3.2 ระดับความสุข 9 มิติของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม จ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร 

จากตารางที่ 4.5 ศึกษาระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร 4 รูปแบบ พบว่าบุคลากรที่มีวัฒนธรรม
แบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขรวมมากที่สุด 65.80 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์มีความสุข 
รองลงมา คือ วัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น 63.85 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์มีความสุข และมีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขน้อยที่สุด คือ วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ 59.28    มีระดับความสุขอยู่
ในเกณฑ์มีความสุข เมื่อท าการพิจารณาแต่ละมิติ ได้ผลดังนี้ (ภาพที่ 4.9, ภาพที่ 4.10, ภาพที่ 4.11 
ภาพที่ 4.12 และภาพท่ี 4.13) 

มิติสุขภาพดี มีคะแนนเฉลี่ยความสุข 66.34 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มีวัฒนธรรม
แบบล าดับชั้น มีความสุขเฉลี่ยมากที่สุด 69.59 รองลงมา คือ วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว 66.19 
และมีความสุขน้อยที่สุดคือ แบบเฉพาะกิจ 43.33  

มิติผ่อนคลายดี มีความสุขเฉลี่ย 57.06 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มีวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว มีความสุขเฉลี่ยมากที่สุด 60.63 รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น 52.88 และมี
ความสุขน้อยที่สุดคือ แบบมุ่งความส าเร็จ 50.91  

มีความสุขอยา่งยิ่ง 

มีความสุข 

40
45
50
55
60
65
70
75
80

66.34

57.06

67.94
72

62.1
64.62 62.9 64.72

57

63.85

ค่าเฉลี่ยความสุข 9 มิติ ของบุคลากรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
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มิติน้ าใจดี มีความสุขเฉลี่ย 67.94 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มีวัฒนธรรมแบบ
เฉพาะกิจ มีความสุขเฉลี่ยมากท่ีสุด 72.22 รองลงมา คือ วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว 70.13 และมี
ความสุขน้อยที่สุด คือ แบบล าดับชั้น 63.47  

มิติจิตวิญญาณดี มีความสุขเฉลี่ย 72.00 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มีวัฒนธรรม
แบบครอบครัว มีความสุขเฉลี่ยมากที่สุด 74.11 รองลงมา คือ วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ 72.00 
และมีความสุขน้อยที่สุดคือ แบบล าดับชั้น 69.07  

มิติครอบครัวดี มีความสุขเฉลี่ย 62.10 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มีวัฒนธรรมแบบ
เฉพาะกิจ มีความสุขเฉลี่ยมากท่ีสุด 70.00 รองลงมา คือ วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว 65.90 และมี
ความสุขน้อยที่สุดคือ แบบมุ่งความส าเร็จ 50.91  

มิติสังคมดี มีความสุขเฉลี่ย 64.62 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มีวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว มีความสุขเฉลี่ยมากท่ีสุด 66.43 รองลงมา คือ วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ 65.00 และมี
ความสุขน้อยที่สุดคือ แบบมุ่งความส าเร็จ 55.15   

มิติใฝ่รู้ดี มีความสุขเฉลี่ย 62.90 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มีวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว มีความสุขเฉลี่ยมากที่สุด 65.52 รองลงมา คือ วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ 64.24 
และมีความสุขน้อยที่สุดคือ แบบเฉพาะกิจ 56.67  

มิติสุขภาพเงินดี มีความสุขเฉลี่ย 64.72 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มีวัฒนธรรมแบบ
ล าดับชั้น มีความสุขเฉลี่ยมากที่สุด 68.54 รองลงมา คือ วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ 65.00 และมีความสุข
น้อยที่สุดคือ แบบครอบครัว 62.64  

มิติการงานดี มีความสุขเฉลี่ย 57.00 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข โดยบุคลากรที่มีวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว มีความสุขเฉลี่ยมากที่สุด 60.61 รองลงมาคือ วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ 54.00 และมี
ความสุขน้อยที่สุดคือ แบบมุ่งความส าเร็จ 49.94 
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ภาพที่ 4.9 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความสุข 9 มิติ ของบุคลากรที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว 

 

 

ภาพที่ 4.10 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความสุข 9 มิติ ของบุคลากรที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ 
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ภาพที่ 4.11 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความสุข 9 มิติ ของบุคลากรที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ 

 

 

ภาพที่ 4.12 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความสุข 9 มิติ ของบุคลากรที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น 
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ภาพที่ 4.13 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความสุข 9 มิติ จ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กรของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม 
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แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ แบบมุ่งความส าเร็จ แบบล าดับช้ัน
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสุข 9 มิติของบุคลากรในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด 

มิติ
ความสุข 

รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 
แบบครอบครัว แบบเฉพาะกิจ แบบมุ่งความส าเร็จ แบบล าดับชั้น  

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
สุขภาพดี 66.19 11.47 มี

ความสุข 
43.33 0.00 ไม่มี

ความสุข 
59.39 9.87 มี

ความสุข 
69.59 12.89 มี

ความสุข 
ผ่อนคลาย

ดี 
60.63 12.04 มี

ความสุข 
52.00 0.00 มี

ความสุข 
50.91 14.32 มี

ความสุข 
52.88 10.37 มี

ความสุข 
น้ าใจดี 70.13 13.76 มี

ความสุข 
72.22 11.00 มี

ความสุข 
69.90 12.31 มี

ความสุข 
63.47 12.09 มี

ความสุข 
จิต

วิญญาณดี 
74.11 18.38 มี

ความสุข 
72.00 16.97 มี

ความสุข 
69.45 7.85 มี

ความสุข 
69.07 8.39 มี

ความสุข 
ครอบครัว

ดี 
65.90 16.66 มี

ความสุข 
70.00 14.14 มี

ความสุข 
50.91 12.03 มี

ความสุข 
58.21 15.42 มี

ความสุข 
สังคมดี 66.43 10.97 มี

ความสุข 
65.00 7.07 มี

ความสุข 
55.15 8.61 มี

ความสุข 
64.07 8.90 มี

ความสุข 
ใฝ่รู้ดี 65.52 16.45 มี

ความสุข 
56.67 23.57 มี

ความสุข 
64.24 14.99 มี

ความสุข 
58.37 17.31 มี

ความสุข 
สุขภาพ
เงินดี 

62.64 17.40 มี
ความสุข 

65.00 21.21 มี
ความสุข 

63.64 14.85 มี
ความสุข 

68.54 12.05 มี
ความสุข 

การงานดี 60.61 12.46 มี
ความสุข 

54.00 0.94 มี
ความสุข 

49.94 15.14 ไม่มี
ความสุข 

52.88 10.98 มี
ความสุข 

เฉลี่ย
รวม 

65.80 7.53 มี
ความสุข 

61.14 3.18 มี
ความสุข 

59.28 6.59 มี
ความสุข 

63.85 7.58 มี
ความสุข 

 

4.3.3 ความสุขย่อยของ 9 มิติของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม  

จากตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขในแต่ละด้านพิจารณาเป็นรายข้อแยกตามรูปแบบ
วฒันธรรมองค์กร พบว่า 

ด้านสุขภาพดี ข้อสูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 4.31 รองลงมา ข้อ
ค่า BMI 3.60 และน้อยที่สุด ข้อการออกก าลังกาย 2.06 แยกตามวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
แบบครอบครัว  ข้อสูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 4.41 รองลงมาข้อค่า BMI 
3.60 และน้อยที่สุด ข้อการออกก าลังกาย 2.23 วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อสูบบุหรี่/ใบจาก/ยา
เส้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 4.64 รองลงมาข้อกินอาหารเช้า 3.91 และน้อยที่สุด ข้อการออก
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ก าลังกาย 2.28 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ  ข้อสูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสุขสูงสุด 4.36 รองลงมาข้อค่า BMI 3.91 และน้อยที่สุด ข้อการออกก าลังกาย 1.27 และ
วัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น  ข้อกินอาหารเช้า มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 4.24 รองลงมาข้อ
สูบบุหรี่/ใบจาก/ยาเส้น 4.15 และน้อยที่สุด ข้อการออกก าลังกาย 2.00 

ด้านผ่อนคลายดี ข้อจัดการกับปัญหา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.31 รองลงมา ที
ความเครียด 3.30 และน้อยที่สุด พักผ่อนหย่อนใจ 2.48 แยกตามวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
แบบครอบครัว ข้อมีความเครียด มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.37 รองลงมา ข้อจัดการกับปัญหา 
3.36 และน้อยที่สุด ข้อพักผ่อนหย่อนใจ 2.73 วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อการพักผ่อนเพียงพอ 
มีความเครียด และจัดการกับปัญหา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.00 รองลงมาข้อชีวิตเป็นไป
ตามที่คาดหวัง 2.50 และน้อยที่สุด ข้อพักผ่อนหย่อนใจ 1.50 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ ข้อ
จัดการกับปัญหา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.18 รองลงมา ข้อมีความเครียด 2.73 และน้อยที่สุด 
ข้อการพักผ่อนเพียงพอ 2.18 และวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น ข้อมีความเครียด มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสุขสูงสุด 3.34 รองลงมาข้อจัดการกับปัญหา 3.27 และน้อยที่สุด ข้อการพักผ่อนเพียงพอ 2.05 

ด้านน้ าใจดี ข้อท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.99 รองลงมา ข้อเต็มใจและ
ยินดีในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 3.73 และน้อยที่สุด ข้อเข้ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 2.60 
แยกตามวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว ข้อท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสุขสูงสุด 4.04 รองลงมาข้อสื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน 3.89 และน้อยที่สุด ข้อเข้ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 2.71 วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อเอ้ืออาทรห่วงใย ท างานเป็นทีม และ
สื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 4.50 รองลงมาข้อช่วยเหลือแก่คนรอบ
ข้างและความสัมพันธ์ในที่ท างานเหมือนพ่ีน้อง 4.00 และน้อยที่สุด ข้อถ่ายทอดแบบอย่างการท างาน
ระหว่างกันและท ากิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม 2.50 วัฒนธรรมองค์กร
แบบมุ่งความส าเร็จ ข้อเต็มใจและยินดีในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 
4.09 รองลงมา ข้อท างานเป็นทีม 3.91 และน้อยที่สุด ข้อถ่ายถอดแบบอย่างการท างานระหว่างกัน 
2.73 และวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น ข้อการท างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.85 
รองลงมาข้อความสัมพันธ์ในที่ท างานเหมือนพ่ีน้อง 3.61 และน้อยที่สุด ข้อท ากิจกรรมที่สามารถท าได้
ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม 2.24 

 ด้านจิตวิญญาณดี ข้อตอบแทนผู้มีพระคุณ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 4.09 รองลงมา 
ข้อยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท า 3.72 และน้อยที่สุด ข้อปฏิบัติตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ 3.23 
แยกตามวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว ข้อตอบแทนผู้มีพระคุณ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสุขสูงสุด 4.37 รองลงมาข้อยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท า 3.74 และน้อยที่สุด ข้อปฏิบัติตาม
ศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ 3.33 วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท า 
และตอบแทนผู้มีพระคุณ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 4.00 รองลงมาข้อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/
ศาสนา/การทานและยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่ส านึกผิด 3.50 และน้อยที่สุด ปฏิบัติตาม
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ศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ 3.00 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ ข้อตอบแทนผู้มีพระคุณ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความสุขสูงสุด 3.73 รองลงมา ข้อยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท า 3.64 และน้อยที่สุด ข้อ
ปฏิบัติตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ 3.09 และวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น ข้อตอบแทนผู้มีพระคุณ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.71 รองลงมาข้อยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท า 3.68 และน้อย
ที่สุด ข้อปฏิบัติตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ 3.10 

ด้านครอบครัวดี ข้อมีความสุขกับครอบครัว มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.98 รองลงมา 
ข้อท ากิจกรรมฯ กับคนในครอบครัว 2.72 และน้อยที่สุด ข้อมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพียงพอ 2.62 แยก
ตามวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว ข้อมีความสุขกับครอบครัว มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสุขสูงสุด 4.03 รองลงมาข้อมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพียงพอ 2.96 และน้อยที่สุด ข้อท ากิจกรรมฯ 
กับคนในครอบครัว 2.90 วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อมีความสุขกับครอบครัว มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสุขสูงสุด 4.00 รองลงมาข้อมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพียงพอ 3.50 และน้อยที่สุด ข้อท ากิจกรรมฯ 
กับคนในครอบครัว 3.00 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ ข้อมีความสุขกับครอบครัว มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความสุขสูงสุด 3.09 รองลงมา ข้อท ากิจกรรมฯ กับคนในครอบครัว 2.45 และน้อยที่สุด ข้อมี
เวลาอยู่กับครอบครัวเพียงพอ 2.09 และวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น ข้อมีความสุขกับครอบครัว มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 4.12 รองลงมาข้อท ากิจกรรมฯ กับคนในครอบครัว 2.72 และน้อยที่สุด 
ข้อมีเวลาอยู่กับครอบครัวเพียงพอ 2.62 

ด้านสังคมดี ข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 
3.70 รองลงมา ข้อเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์อันดีกับท่าน 3.33 และน้อยที่สุด ข้อรู้สึกว่าสังคมไทยวันนี้มี
ความสงบสุข 2.94 แยกตามวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว ข้อปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.64 รองลงมา ข้อเพ่ือนบ้านมี
ความสัมพันธ์อันดีกับท่าน 3.49 และน้อยที่สุด ข้อรู้สึกว่าสังคมไทยวันนี้มีความสงบสุข 3.00  วัฒนธรรม
องค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคมและเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์อันดี
กับท่าน มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุดเท่ากัน 4.00 รองลงมาข้อรู้สึกปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน 
สามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน และใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 3.00 และน้อยที่สุด ข้อ
รู้สึกว่าสังคมไทยวันนี้มีความสงบสุข 2.50 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ ข้อปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.36 รองลงมา ข้อใช้ชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข 2.82 และน้อยที่สุด ข้อรู้สึกว่าสังคมไทยวันนี้มีความสงบสุข 2.27 และวัฒนธรรมองค์กร
แบบล าดับชั้น ข้อปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.88 
รองลงมาข้อใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 3.20 และน้อยที่สุด ข้อรู้สึกปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน 
2.80 

ด้านใฝ่รู้ดี ข้อสนใจพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 
3.60 รองลงมา ข้อสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 3.31 และน้อยที่สุด 
ข้อมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 2.52 
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แยกตามวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว ข้อสนใจพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าใน
ชีวิต มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.64 รองลงมา ข้อสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 3.41 และน้อยที่สุด ข้อมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะและความสามารถของตนเอง 2.77 วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อสนใจพัฒนาตนเองเพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิตและข้อสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความสุขสูงสุด 3.00 และน้อยที่สุด ข้อมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะและความสามารถของตนเอง 2.50 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ ข้อสนใจพัฒนาตนเอง
เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.91 รองลงมา ข้อสนใจในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 3.27 และน้อยที่สุด ข้อมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษา
ต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 2.45 และวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น ข้อ
สนใจพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.46 รองลงมา ข้อสนใจ
ในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 3.17 และน้อยที่สุด ข้อมีโอกาสที่จะได้รับ
การอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเอง 2.12 

ด้านสุขภาพเงินดี ข้อผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 
4.24 รองลงมา ข้อการผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ 3.44 และน้อยที่สุด ข้อมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน 2.33 
แยกตามวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว ข้อผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง    
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 4.06 รองลงมา ข้อการผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ 3.27 และน้อยที่สุด ข้อ
มีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน 2.41 วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุก
ครั้ง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 4.50 รองลงมา ข้อการผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ และข้อค่าตอบแทน
เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่าย 3.00 และน้อยที่สุด ข้อมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน 2.50 วัฒนธรรมองค์กร
แบบมุ่งความส าเร็จ ข้อผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 4.27 
รองลงมา ข้อการผ่อนช าระหนี้สินต่างๆ 3.55 และน้อยที่สุด ข้อมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน 2.27 และ
วัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น ข้อผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุข
สูงสุด 4.54 รองลงมา ข้อการผ่อนช าระหนี้สินต่าง ๆ 3.73 และน้อยที่สุด ข้อมีเงินเก็บออมในแต่ละ
เดือน 2.20 

ด้านการงานดี ข้อความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และข้อความตรงเวลาของการ
จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 3.41 รองลงมา ข้อโดยรวมแล้วท างานอย่างมี
ความสุข 3.10 และน้อยที่สุด ข้อพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ 2.33 แยกตามวัฒนธรรมองค์กร 
วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว ข้อความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความสุขสูงสุด 4.04 รองลงมา ข้อความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา 3.87 และน้อยที่สุด 
ข้อพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ 2.64 วัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ ข้อความถูกต้องของการ
จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และข้อความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุข
สูงสุดเท่ากัน 4.00 รองลงมาข้อ ความสุขกับสภาพแวดล้อมโดยรวมในองค์กร ข้อได้รับการดูแลเกี่ยวกับ
สุขภาพที่ดีจากองค์กร และข้อภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน/บุคลากรขององค์กร/ได้ท างานในองค์กรมีค่าเฉลี่ย
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คะแนนความสุขเท่ากัน 3.00 และน้อยที่สุด ข้อได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง/ปรับขึ้นเงิน
ค่าจ้างประจ าปีด้วยความเหมาะสม 1.50 วัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งความส าเร็จ ข้อความตรงเวลาของ
การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 4.18 รองลงมา ข้อความถูกต้องของการ
จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา 4.09 และน้อยที่สุด ข้อได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง/ปรับขึ้นเงิน
ค่าจ้างประจ าปีด้วยความเหมาะสม 1.73 และวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น ข้อความถูกต้องของการ
จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสุขสูงสุด 4.02 รองลงมา โดยรวมแล้วท างานอย่างมี
ความสุข 3.12 และน้อยที่สุด ข้อพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ 1.98 

 
ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุข 9 ด้านในรายข้อ จ าแนกตามรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กร 

ความสุข 9 ด้าน 
รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 

แบบ
ครอบครัว 

แบบเฉพาะ
กิจ 

แบบมุ่ง
ความส าเร็จ 

แบบ 
ล าดับชั้น 

เฉลี่ยรวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. สุขภาพดี          
    - ค่า BMI 3.60 1.00 3.49 0.71 3.91 0.30 3.56 0.84 3.60 0.91 
    - กินอาหารเช้า 3.14 1.63 3.91 0.71 2.82 1.60 4.24 1.39 3.45 1.64 
    - ออกก าลังกาย 2.23 1.41 2.28 0.71 1.27 0.47 2.00 1.50 2.06 1.39 
    - สูบบุหรี/่ใบจาก/
ยาเส้น 

4.41 1.28 4.64 2.12 4.36 1.21 4.15 1.31 4.31 1.29 

    - ดื่มเครื่องดื่มทีม่ ี 3.36 1.38 3.73 0.00 3.00 1.67 3.76 1.34 3.44 1.40 
แอลกอฮอล ์          
    - พึงพอใจใน
สุขภาพกาย 

3.11 1.03 3.34 0.00 2.45 1.29 3.17 1.05 3.06 1.07 

    เฉลี่ยรวม 3.31 1.29 3.57 0.71 2.97 1.09 3.48 1.24 3.32 1.28 
2. ผ่อนคลายดี          
    - การพักผ่อน
เพียงพอ 

2.93 1.05 3.00 0.00 2.18 0.98 2.05 1.14 2.57 1.14 

    - พักผอ่นหย่อนใจ 2.73 1.21 1.50 0.71 2.27 1.35 2.17 0.95 2.48 1.17 
    - มีความเครยีด 3.37 0.90 3.00 0.00 2.73 1.35 3.34 0.82 3.30 0.93 
    - ชีวิตเป็นไปตามที่
คาดหวัง 

2.77 0.98 2.50 0.71 2.36 0.67 2.39 0.83 2.60 0.92 

    - จัดการกับปัญหา 3.36 0.82 3.00 0.00 3.18 0.75 3.27 0.81 3.31 0.80 
    เฉลี่ยรวม 3.03 0.99 2.60 0.28 2.55 1.02 2.64 0.91 2.85 0.99 
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เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุข 9 ด้านในรายข้อ จ าแนกตามรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 
 

ความสุข 9 ด้าน 
รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 

แบบ
ครอบครัว 

แบบเฉพาะ
กิจ 

แบบมุ่ง
ความส าเร็จ แบบล าดับชั้น 

เฉลี่ยรวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
3. น้ าใจดี           
    - เอื้ออาทรห่วงใย 3.66 0.87 4.50 0.71 3.73 0.79 3.41 0.81 3.60 0.85 

    - ช่วยเหลือแก่คน
รอบข้าง 

3.53 0.85 4.00 1.41 3.64 0.81 3.41 0.77 3.51 0.82 

    - ท างานเป็นทีม 4.07 0.86 4.50 0.71 3.91 0.70 3.85 0.57 3.99 0.76 

    - ความสัมพันธ์ในที่
ท างานเหมือนพี่น้อง 

3.77 0.95 4.00 1.41 3.18 1.17 3.61 0.77 3.67 0.93 

    - สื่อสารพูดคยุกับ
เพื่อนร่วมงาน 

3.89 0.89 4.50 0.71 3.55 0.82 3.44 0.81 3.72 0.88 

    - ถ่ายถอด
แบบอย่างการท างาน
ระหว่างกัน 

3.29 1.11 2.50 0.71 2.73 1.01 2.80 1.01 3.06 1.08 

    - เต็มใจและยินดี
ในการท าประโยชน์
เพื่อส่วนรวม 

3.84 0.90 3.00 0.00 4.09 0.70 3.46 0.84 3.73 0.88 

    - เข้ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

2.71 1.18 3.00 0.00 2.82 1.25 2.32 1.13 2.60 1.17 

    - ท ากิจกรรมที่
สามารถท าไดด้้วย
ตนเองและมปีระโยชน์
ต่อสังคม 

2.80 1.12 2.50 0.71 3.82 1.99 2.24 1.16 2.70 1.29 

    เฉลี่ยรวม 3.51 0.97 3.61 0.71 3.49 1.03 3.17 0.87 3.40 0.96 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุข 9 ด้านในรายข้อ จ าแนกตามรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 
 

ความสุข 9 ด้าน 
รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 

แบบ
ครอบครัว 

แบบเฉพาะ
กิจ 

แบบมุ่ง
ความส าเร็จ 

แบบ 
ล าดับชั้น 

เฉลี่ยรวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
4. จิตวิญญาณดี           
    - ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/
ศาสนา/การทาน 

3.51 0.70 3.50 0.71 3.36 0.67 3.20 0.56 3.40 0.66 

    - ปฏิบัติตามศาสนา
เพื่อให้จิตใจสงบ 

3.33 0.77 3.00 0.00 3.09 0.70 3.10 0.54 3.23 0.70 

    - ยกโทษและให้
อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่
ส านึกผดิ 

3.57 0.81 3.50 0.71 3.55 0.69 3.59 0.55 3.57 0.71 

    - ยอมรับและขอ
โทษในความผิดที่ท า 

3.74 0.65 4.00 1.41 3.64 0.50 3.68 0.57 3.72 0.62 

   - ตอบแทนผู้มี
พระคุณ 

4.37 3.44 4.00 1.41 3.73 0.65 3.71 0.68 4.09 2.64 

    เฉลี่ยรวม 3.71 1.27 3.60 0.85 3.47 0.64 3.45 0.58 3.60 1.06 
5. ครอบครัวดี           
    - มีเวลาอยู่กับ
ครอบครัวเพียงพอ 

2.96 1.13 3.50 0.71 2.09 0.94 2.15 1.13 2.62 1.18 

    - ท ากิจกรรมฯ กับ
คนในครอบครัว 

2.90 0.95 3.00 0.00 2.45 0.52 2.46 1.00 2.72 0.95 

    - มีความสุขกับ
ครอบครัว 

4.03 1.04 4.00 1.41 3.09 0.54 4.12 0.90 3.98 0.99 

    เฉลี่ยรวม 3.30 1.04 3.50 0.71 2.55 0.67 2.91 1.01 3.10 1.04 
6. สังคมด ี           
    - เพื่อนบ้านมี
ความสัมพันธ์อันดีกับ
ท่าน 

3.49 0.86  4.00 1.41 2.82 0.75 3.17 0.67 3.33 0.82 

    - ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ
ของสังคม 

3.64 0.76 4.00 1.41 3.36 0.81 3.88 0.60 3.70 0.73 

    - รู้สึกปลอดภัยใน
ชีวิตละทรัพยส์ิน 

3.31 0.99 3.00 0.00 2.55 0.93 2.80 1.17 3.07 1.07 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุข 9 ด้านในรายข้อ จ าแนกตามรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 
 

ความสุข 9 ด้าน 
รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 

แบบ
ครอบครัว 

แบบเฉพาะ
กิจ 

แบบมุ่ง
ความส าเร็จ 

แบบ 
ล าดับชั้น 

เฉลี่ยรวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
6. สังคมดี (ต่อ)           
    - สามารถขอความ
ช่วยเหลือจากคนใน
ชุมชน 

3.14 0.82 3.00 0.00 2.73 0.90 3.12 0.71 3.10 0.79 

    - รู้สึกว่าสังคมไทย
วันน้ีมีความสงบสุข 

3.00 0.76 2.50 0.71 2.27 0.79 3.05 0.77 2.94 0.79 

    - ใช้ชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข 

3.34 0.63 3.00 0.00 2.82 0.87 3.20 0.84 3.24 0.74 

    เฉลี่ยรวม 3.32 0.80 3.25 0.59 2.76 0.84 3.20 0.79 3.23 0.82 
7. ใฝ่รู้ดี           
    - สนใจในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ 
เพิ่มเตมิจากแหล่ง
เรียนรูต้่างๆ  

3.41 0.91 3.00 1.41 3.27 0.79 3.17 1.02 3.31 0.94 

   - สนใจพัฒนา
ตนเองเพื่อ
ความก้าวหน้าในชีวิต 

3.64 0.87 3.00 1.41 3.91 1.14 3.46 0.92 3.60 0.92 

   - มีโอกาสที่จะไดร้ับ
การอบรม/ศึกษาต่อ/ดู
งาน เพื่อพัฒนาทักษะ
และความสามารถของ
ตนเอง 

2.77 1.21 2.50 0.71 2.45 1.44 2.12 1.23 2.52 1.25 

    เฉลี่ยรวม 3.28 0.99 2.83 1.18 3.21 1.12 2.92 1.06 3.15 1.04 
8. สุขภาพเงินดี           
    - การผ่อนช าระ
หนี้สินต่างๆ  

3.27 1.15 3.00 1.41 3.55 1.57 3.73 1.05 3.44 1.17 

   - ผ่อนช าระหนีต้าม
ก าหนดเวลาทุกครั้ง 

4.06 1.15 4.50 0.71 4.27 0.65 4.54 0.71 4.24 0.99 

   - มีเงินเก็บออมใน
แต่ละเดือน 

2.41 0.91 2.50 0.71 2.27 0.79 2.20 0.87 2.33 0.88 

 



ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุข 9 ด้านในรายข้อ จ าแนกตามรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

ความสุข 9 ด้าน 
รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 

แบบ
ครอบครัว 

แบบเฉพาะ
กิจ 

แบบมุ่ง
ความส าเร็จ 

แบบ 
ล าดับชั้น 

เฉลี่ยรวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
8. สุขภาพเงินดี (ต่อ)           
   - ค่าตอบแทนเมื่อ
เปรียบเทยีบกับ
รายจ่าย 

2.79 1.25 3.00 1.41 2.64 1.12 3.24 0.83 2.93 1.13 

    เฉลี่ยรวม 3.13 1.12 3.25 1.06 3.18 1.03 3.43 0.87 3.24 1.04 
9. การงานด ี           
    - มีความสุขกับ
สภาพแวดล้อมโดยรวม
ในองค์กร 

3.09 0.76 3.00 0.00 2.18 0.87 3.00 0.55 2.98 0.74 

    - ได้รับการดูแล
เกี่ยวกับสุขภาพทีด่ี
จากองค์กร 

2.71 1.01 3.00 0.00 2.09 0.83 2.05 1.05 2.44 1.05 

    - พึงพอใจกับ
สวัสดิการที่องค์กรจัด
ให ้

2.64 0.95 2.50 0.71 1.64 0.81 1.98 1.21 2.33 1.09 

    - ได้รับการปฏิบตัิ
อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายแรงงานจาก
องค์กร 

3.23 0.95 3.00 1.41 2.36 0.67 2.49 1.08 2.90 1.04 

    - ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้น 
เลื่อนต าแหน่ง/ปรับขึ้น
เงินค่าจ้างประจ าปี
ด้วยความเหมาะสม 

2.80 0.94 1.50 0.71 1.73 0.79 2.66 0.88 2.64 0.96 

    - อาชีพมีความ
มั่นคง 

2.74 0.77 2.00 0.00 3.00 1.00 2.80 0.68 2.77 0.76 

    - ค่าตอบแทนท่ี
ได้รับคุ้มค่ากับความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการ
ท างาน 

2.99 0.69 2.50 0.71 2.36 0.67  2.80 0.68 2.86 0.70 

 



ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสุข 9 ด้านในรายข้อ จ าแนกตามรูปแบบ
วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

ความสุข 9 ด้าน 
รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร 

แบบ
ครอบครัว 

แบบเฉพาะ
กิจ 

แบบมุ่ง
ความส าเร็จ 

แบบ 
ล าดับชั้น 

เฉลี่ยรวม 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
9. การงานด ี(ต่อ)           
    - หากท่านมีโอกาส
ได้ศึกษาต่อและเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแล้วจะ
ท างานต่อหรือลาออก 

2.70 1.15 2.50 0.71 2.09 1.14 1.98 1.01 2.40 1.14 

    - มีโอกาสเปลี่ยน
สถานท่ีท างาน หรือ
องค์กรอื่นชวน/ติดต่อ
ไปท างาน ท่านพรอมท่ี
จะไป 

2.90 1.04 2.00 0.00 2.09 1.22 2.90 0.92 2.81 1.03 

    - สามารถแสดง
ความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในข้อเสนอแนะกับ
นายจ้างหรือหัวหน้า 

2.93 0.95 2.50 0.71 2.36 1.21 2.20 1.25 2.63 1.12 

    - ความถูกต้องของ
การจ่ายค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา 

4.04 1.22 4.00 1.41 4.09 1.58 4.02 1.35 3.41 1.28 

    - ความตรงเวลาของ
การจ่ายค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา 

3.87 1.47 4.00 1.41 4.18 1.40 2.39 1.58 3.41 1.65 

   - โดยรวมแล้วท างาน
อย่างมีความสุข 

3.17 0.88 2.50 0.71 2.73 1.49 3.12 0.81 3.10 0.93 

   - ภูมิใจท่ีไดเ้ป็น
พนักงาน/บุคลากรของ
องค์กร/ได้ท างานใน
องค์กร 

3.03 0.90 3.00 0.00 2.55 0.93 3.00 0.63 2.98 0.82 

    - รู้สึกเป็นเจ้าของ
องค์กรที่ท างานปัจจุบัน 

2.66 0.92 2.50 0.71 2.00 1.00 2.27 1.18 2.47 1.03 

    เฉลี่ยรวม 3.03 0.97 2.70 0.61 2.50 1.04 2.64 0.99 2.81 1.02 
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เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของของบุคลากรในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

จากตารางที่ 4.7 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของของ
บุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พบว่า ระดับความสุขด้านสุขภาพดี 
ผ่อนคลายดี ครอบครัวดี การงานดี มีความสัมพันธ์ระหว่างกับวัฒนธรรมองค์กรที่นัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 

ตารางท่ี 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสุขกับวัฒนธรรมองค์กร   
 

ระดับความสุข 
แบบ

ครอบครัว 
คน(%)  

แบบ 
เฉพาะกิจ 
คน(%) 

แบบมุ่ง
ความส าเร็จ 

คน(%) 

แบบ
ล าดับชั้น 
คน(%) 

Chi -
square  
p-value 

สุขภาพดี      0.001* 
   - ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง 4(3.2) 2(1.6) 2(1.6) 5(4.0)  
   - มีความสุข 50(40.3) 0(0.0) 9(7.3) 21(16.7)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 16(12.9) 0(0.0) 0(0.0) 15(12.1)  
ผ่อนคลายดี      0.023* 
   - ไม่มีความสุข 11(8.9) 0(0.0) 6(4.8) 16(12.9)  
   - มีความสุข 50(40.3) 2(1.6) 4(3.2) 24(19.4)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 9(7.3) 0(0.0) 1(0.8) 1(0.8)   
น้ าใจดี       
   - ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง 1(0.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 0.168 
   - ไม่มีความสุข 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 4(3.2)  
   - มีความสุข 50(40.3) 1(0.8) 7(5.6) 32(25.8)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 19(15.3) 1(0.8) 4(3.2) 5(4.0)  
จิตวิญญาณดี      0.161 
   - ไม่มีความสุข 1(0.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)  
   - มีความสุข 36(29.0) 1(0.8) 7(5.6) 32(25.8)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 33(26.6) 1(0.8) 4(3.2) 9(7.3)  
ครอบครัวดี      0.033* 
   - ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง 2(1.6) 0(0.0) 1(0.8) 0(0.0)  
   - ไม่มีความสุข 7(5.6) 0(0.0) 6(4.8) 15(12.1)  
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ตารางท่ี 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสุขกับวัฒนธรรมองค์กร (ต่อ)     
 

ระดับความสุข 
แบบ

ครอบครัว 
คน(%)  

แบบ 
เฉพาะกิจ 
คน(%) 

แบบมุ่ง
ความส าเร็จ 

คน(%) 

แบบ
ล าดับชั้น 
คน(%) 

Chi –
square 
p-value 

ครอบครัวดี (ต่อ)      
   - มีความสุข 45(36.3) 1(0.8) 4(3.2) 22(17.7)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 16(12.9) 1(0.8) 0(0.0) 4(3.2)  
สังคมดี      0.258 
   - ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง 1(0.8) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)  
   - ไม่มีความสุข 4(3.2) 0(0.0) 3(2.4) 3(2.4)  
   - มีความสุข 49(39.5) 2(1.6) 8(6.5) 32(25.8)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 16(12.9) 0(0.0) 0(0.0) 6(4.8)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 21(16.9) 0(0.0) 2(1.6) 6(4.8)  
สุขภาพเงินดี      0.422 
   - ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง 3(2.4) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0)  
   - ไม่มีความสุข 16(12.9) 1(0.8) 3(2.4) 4(3.2)  
   - มีความสุข 33(26.6) 0(0.0) 5(4.0) 23(19.4)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 18(14.5) 1(0.8) 3(2.4) 13(10.5)  
การงานดี      0.043* 
   - ไม่มีความสุขอย่างยิ่ง 1(0.8) 0(0.0) 1(0.8) 0(0.0)  
   - ไม่มีความสุข 15(12.1) 0(0.0) 6(4.8) 22(17.7)  
   - มีความสุข 45(36.3) 2(1.6) 4(3.2) 18(14.5)  
   - มีความสุขอย่างยิ่ง 9(7.3) 0(0.0) 0(0.0) 1(0.8)  

*p-value < .05 

4.5 กิจกรรมในการสร้างสุขขององค์กร 

4.5.1 ความสุขกับกิจกรรมสร้างสุข 8 มิติของบุคลากรในสถานประกอบการ  

จากตารางที่ 4.8 ศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 8 มิติกับกิจกรรมสร้างสุข ของบุคลากรใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มพบว่า 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสุขภาพดี ประกอบด้วย 6 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุข 66.23 รองลงมา คือ การตรวจร่างกายประจ าปี 65.43 และน้อยที่สุด คือ การออกก าลัง
กายในที่ท างาน 63.79 



ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ    
ประจ าจังหวัดตาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร       77 
 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านผ่อนคลายดี ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาล    
ต่างๆ 58.84 รองลงมา คือ การออกก าลังกายร่วมกัน 58.21 และน้อยที่สุด คือ การพาบุคลากรไป
พักผ่อนท่องเที่ยวประจ าปี 56.09 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านน้ าใจดี ประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉิน
แก่บุคลากรในสภาวะยากล าบาก 75.88 รองลงมา คือ การให้ก าลังใจแก่บุคลากรในสภาวะยากล าบาก 
75.11 และน้อยที่สุด คือ การท ากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาท างาน 71.82 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านจิตวิญญาณดี ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การการสอนหลักธรรมทางศาสนา 
73.40 รองลงมา คือ การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร 73.38 และน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรม
นอกสถานที่เพ่ือให้บุคลากรเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ 67.67 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านครอบครัวดี ประกอบด้วย 9 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การจัดสรรเวลาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 66.32 รองลงมาคือ การเยี่ยมบ้านบุคลากร 65.96 และน้อยที่สุด คือ การมอบ
ทุนการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษาแก่บุตรของบุคลากร 63.78 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสังคมดี  ประกอบด้วย 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด  คือ การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร 67.15 รองลงมา คือ การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/
การพูดคุยสื่อสารในองค์กร 67.01 และน้อยที่สุด คือ การท ากิจกรรมเพือ่ช่วยเหลือสังคม 64.72 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านใฝ่รู้ดี  ประกอบด้วย 8 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การฝึกอบรมบุคลากร 69.43 
รองลงมา คือ การให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต 67.26 และน้อยที่สุด คือ การศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิ 68.51 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสุขภาพเงินดี ประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การเพ่ิมเงินให้แก่บุคลากร 69.85 
รองลงมา คือ การซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้แก่บุคลากร 69.47 และน้อยที่สุด คือ การจัดตั้ง
สหกรณ์ในองค์กร 66.50 
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ตารางท่ี 4.8 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความสุขจ าแนกตามกิจกรรมสร้างสุขที่มีในองค์กร 

กิจกรรมสร้างสุข จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ค่าเฉลี่ย
ความสุข 

1. ด้านสุขภาพดี    
   - การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 84 67.7 66.23 
   - การตรวจร่างกายประจ าปี 81 65.3 65.43 
   - การออกก าลังกายในที่ท างาน 22 17.7 63.79 
   - การจัดกีฬาสี 50 40.3 65.20 
   - การให้บริการสปอร์ตคลับ 26 21.0 63.85 
   - การจัดกิจกรรมคลายเครียดจากการท างาน 7 5.6 63.81 
2. ด้านการผ่อนคลาย    
   - การออกก าลังกายร่วมกัน 38 30.6 58.21 
   - การจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาลต่างๆ  69 55.6 58.84 
   - การตั้งชมรมตามกลุ่มสนใจ 41 33.1 58.15 
   - การพาบุคลากรไปพักผ่อนท่องเที่ยวประจ าปี 43 34.7 56.09 
   - การจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดบุคลากร 50 40.3 57.84 
   - การจัดห้องสปาใจส าหรับให้บุคลากรคลาย
ความเครียด 

36 29.0 57.22 

   - การจัดตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด 26 21.0 56.62 
3. ด้านน้ าใจดี    
   - การท ากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาท างาน 50 40.3 71.82 
   - การท ากิจกรรมพบปะผู้บริหาร 43 34.7 73.39 
   - การท ากิจกรรมพักผ่อน/ท่องเที่ยวนอกสถานที่ 28 22.6 73.81 
   - การให้ก าลังใจบุคคลากรในสภาวะยากล าบาก 30 24.2 75.11 
   - การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน 33 26.6 74.61 
   - การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง 36 29.0 73.09 
   - การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉินแก่บุคคลากรใน
สภาวะยากล าบาก 

27 21.8 75.88 

   - การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่ 34 27.4 74.31 
   - การจัดเลี้ยงอาหารส าหรับบุคคลากร 43 34.7 73.23 
   - การจัดบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/รับฟัง
บุคลากรที่มีปัญหา 

10 8.1 74.89 
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ตารางท่ี 4.8 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความสุขจ าแนกตามกิจกรรมสร้างสุขที่มีในองค์กร (ต่อ) 
กิจกรรมสร้างสุข จ านวน 

(คน) 
ร้อยละ 
(%) 

ค่าเฉลี่ย
ความสุข 

4. ด้านจิตวิญญาณดี    
   - การสอนหลักธรรมทางศาสนา 43 34.7 73.40 
   - การจัดท าบุญร่วมกันในองค์กร 64 51.6 72.44 
   - การชักชวนบุคลากรรับประทานอาหารมังสวิรัติ 40 32.3 73.10 
   - การจัดค่ายธรรมะ 30 24.2 71.07 
   - การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร 32 25.8 73.38 
   - การสร้างห้องสวดมนต์ 22 17.7 68.08 
   - การจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือให้บุคลากรเรียนรู้
ถึงการเป็นผู้ให้ 

24 19.4 67.67 

5. ด้านครอบครัวที่ดี    
   - การเชิญชวนครอบครัวของบุคคลากรมาเยี่ยมชม
องค์กรและร่วมกิจกรรมขององค์กร 

39 31.5 65.13 

   - การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่
บุตรของบุคลากร 

37 29.8 63.78 

   - การมอบรางวัลให้บุคลากรที่เป็นพ่อ/แม่ดีเด่น 37 29.8 65.23 
  - การเติมความรู้บุคคลากรเกี่ยวกับการดูแล
ครอบครัว 

  35 28.2 64.95 

   - การเยี่ยมบ้านบุคลากร 38 30.6 65.96 
   - การให้สวัสดิการ/สินน้ าใจที่ครอบคลุมไปถึง
ครอบครัวของบุคคลากร 

37 30.6 65.79 

   - การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ 41 29.8 65.41 
   - การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท างาน
เพ่ือหารายได้พิเศษ 

46 33.1 65.37 

   - การจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 39 31.5 66.32 
6. ด้านสังคมดี    
   - การท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 36 29.0 64.72 
   - การให้บุคลากรกลับไปพัฒนาบ้านเกิด 27 21.8 66.30 
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ตารางท่ี 4.8 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของความสุขจ าแนกตามกิจกรรมสร้างสุขที่มีในองค์กร (ต่อ) 

กิจกรรมสร้างสุข 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

ค่าเฉลี่ย
ความสุข 

6. ด้านสังคมดี (ต่อ)    
   - การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร 47 37.9 65.53 
   - การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/การพูดคุยสื่อสาร
ในองค์กร 

48 38.7 67.01 

   - การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ของ
บุคคลากรทุกระดับในองค์กร 

48 38.7 67.15 

7. ด้านใฝ่รู้ดี    
   - การฝึกอบรมบุคลากร 41 33.1 69.43 
   - การให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต 45 36.3 67.26 
   - การพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพ่ีสอนน้อง 43 34.7 66.67 
   - การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 39 31.5 65.81 
   - การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 47 37.9 66.81 
   - การจัดการความรู้ในองค์กร 45 36.3 66.67 
   - การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง 42 33.9 66.83 
   - การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 41 33.1 66.02 
8. ด้านสุขภาพเงินดี    
   - การจัดโปรแกรมบริหารจัดการหนี้ของบุคลากร 18 14.5 67.22 
   - การเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคารเพื่อส่งเสริม
การออม 

18 14.5 68.89 

   - การให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล/
บัญชีครัวเรือน 

32 25.8 69.22 

   - การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพให้แก่
บุคลากร 

38 30.6 69.47 

   - การจัดตั้งสหกรณ์ในองค์กร 30 24.2 66.50 
   - การให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร 34 27.4 69.85 
   - การส่งเสริมและฝึกอาชีพเสริมให้บุคลากร 31 25.0 69.03 
   - การจัดตลาดนัดโดยให้บุคลากรเป็นผู้ขาย 29 23.4 68.97 
   - การมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ให้บุคคลากรเพ่ือช่วย
ลดรายจ่าย 

36 29.0 67.78 

   - การมอบทุนการศึกษาส าหรับบุคลากร 32 25.8 67.97 
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4.5.2 ความสุขกับกิจกรรมสร้างสุข 8 มิติ จ าแนกตามประเภทวัฒนธรรมองค์กรของสถาน
ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

จากตารางที่ 4.9 ศึกษากิจกรรมสร้างสุขกับค่าคะแนนเฉลี่ยของความสุข 8 มิติจ าแนกตาม
ประเภทวัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พบว่า 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสุขภาพดี ประกอบด้วย 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การจัดกีฬาสี 67.19 วัฒนธรรมแบบ
เฉพาะกิจทุกกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขเท่ากัน 43.33 กิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จคือ การออกก าลังกายในที่ท างานและการให้บริการ
สปอร์ตคลับ 61.67 และกิจกรรมทีท่ าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากท่ีสุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น
คือ การตรวจร่างกายประจ าปี 68.16 

 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านผ่อนคลายดี ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาลต่าง ๆ  
61.43 วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจทุกกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขเท่ากัน 52.00 กิจกรรมที่ท า
ให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จคือ การออกก าลังกายร่วมกัน 
การตั้งชมรมตามกลุ่มสนใจ และการจัดห้องสปาใจส าหรับบุคลากรคลายความเครียด 52.00 และ
กิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ การจัดงานเลี้ยง
คล้ายวันเกิด 58.67 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านน้ าใจดี  ประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การให้ก าลังใจบุคลากรในสภาวะ
ยากล าบาก  75.77 วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ มีกิจกรรม 7 กิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
มากที่สุดเท่ากัน 80.00  กิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่ง
ความส าเร็จคือ การท ากิจกรรมพักผ่อน/ท่องเที่ยวนอกสถานที่  การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน 
การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉินแก่บุคลากรในสภาวะยากล าบาก และการจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงาน
บุคลากรใหม่ 73.33 และกิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับ
ชั้นคือ การจัดบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา 81.11 

 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านจิตวิญญาณดี ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัว คือ การสอนหลักธรรมทางศาสนา 77.83 
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ มีกิจกรรม 4 กิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากท่ีสุดเท่ากัน 80.00 
คือ การสอนหลักธรรมทางศาสนา การจัดท าบุญร่วมกันในองค์กร การชักชวนบุคลากรรับประทาน
อาหารมังสวิรัติ และการจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร กิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
มากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ คือ การชักชวนบุคลากรรับประทานอาหารมังสวิรัติ 70.29 
และกิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น คือ การชักชวน
บุคลากรรับประทานอาหารมังสวิรัติ 68.92 
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- กิจกรรมสร้างสุขด้านครอบครัวดี ประกอบด้วย 9 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัว คือ การจัดสรรเวลาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 68.89 วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ทุกกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด
เท่ากัน 70.00 วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จทุกกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากท่ีสุดเท่ากัน 
56.67  และวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น มีกิจกรรม 5 กิจกรรม ที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด
เท่ากัน 64.44 คือ การเชิญชวนครอบครัวของบุคลากรมาเยี่ยมชมองค์กรและร่วมกิจกรรมขององค์กร 
การมอบรางวัลให้บุคลากรที่เป็นพ่อ/แม่ดีเด่น การเยี่ยมบ้านบุคลากร การให้สวัสดิการ/สินน้ าใจที่
ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของบุคลากร และการจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสังคมดี ประกอบด้วย 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคื อ การให้บุคลากรกกลับไปพัฒนาบ้านเกิด 69.26 
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ทุกกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดเท่ากัน 65.00 กิจกรรมที่
ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จคือ การให้บุคลากรกกลับไป
พัฒนาบ้านเกิด 58.33  และวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุดเท่ากัน 67.44 คือ การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/การพูดคุยสื่อสารในองค์กร และ
การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร 

 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านใฝ่รู้ดี ประกอบด้วย 8 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุขมากท่ีสุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัว คือ การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง 
67.22 วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจไม่มีกิจกรรมสร้างสุข กิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมาก
ที่สุดของวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มี 2 กิจกรรม คือ การพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพี่สอน
น้อง 78.33  และกิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้นคือ 
การพัฒนาระบบการสอนงาน หรือแบบพ่ีสอนน้อง 75.24 

 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านใช้เงินเป็น ประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ท าให้มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบครอบครัวคือ การให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร 71.05 
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ มี 2 กิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การจัดโปรแกรม
บริหารจัดการหนี้ของบุคลากร และการเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคารเพ่ือส่งเสริมการออม 80.00
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ มี 2 กิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การจัด
โปรแกรมบริหารจัดการหนี้ของบุคลากร และการเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคารเพ่ือส่งเสริมการออม 
75.00  และกิจกรรมที่ท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น                
มี 3 กิจกรรม คือ การให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล/บัญชีครัวเรือน การซื้อประกันชีวิต/
ประกันสุขภาพให้แก่บุคลากร และการจัดตลาดนัดโดยให้บุคลากรเป็นผู้ขาย 71.50   
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ตารางที่ 4.9 กิจกรรมสร้างสุขกับค่าคะแนนเฉลี่ยของความสุข 8 มิติ จ าแนกตามประเภทวัฒนธรรม
องค์กรของสถานประกอบการ 

กิจกรรมสร้างสุข ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของกิจกรรมสร้างสุข 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

สุขภาพดี (Happy Body)     
1. การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 66.80 43.33 60.00 67.96 
2. การตรวจร่างกายประจ าปี 65.45 43.33 61.48 68.16 
3. การออกก าลังกายในที่ท างาน 65.56 43.33 61.67 65.33 
4. การจัดกีฬาสี 67.19 43.33 60.95 64.00 
5. การให้บริการสปอร์ตคลับ 66.14 43.33 61.67 56.67 
6. การจัดกิจกรรมคลายเครียดจากการ
ท างาน 

63.59 0.00 0.00 63.33 

ผ่อนคลายดี (Happy Relax)     
1. การออกก าลังกายร่วมกัน 59.83 52.00 52.00 56.80 
2. การจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาล 61.43 52.00 51.43 56.44 
3. การตั้งชมรมตามกลุ่มสนใจ 60.32 52.00 52.00 56.00 
4. การพาบุคลากรไปพักผ่อนท่องเที่ยว 
ประจ าปี 

57.69 52.00 48.00 56.00 

5. การจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด 59.61 52.00 47.20 58.67 
6. การจัดห้องสปาใจส าหรับให้บุคลากร 
คลายความเครียด 

58.86 52.00 52.00 56.40 

7. การจัดตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด 60.22 52.00 48.00 48.00 
น้ าใจดี (Happy Heart)     
1. การท ากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจาก 
เวลาท างาน 

73.26 72.22 70.37 68.00 

2. การท ากิจกรรมพบปะผู้บริหาร 74.74 72.22 68.33 70.79 
3. การท ากิจกรรมพักผ่อน/ท่องเที่ยว 
นอกสถานที่ 

75.32 80.00 73.33 68.15 

4. การให้ก าลังใจบุคลากรในสภาวะ 
ยากล าบาก 

75.77 80.00 68.89 75.11 

5. การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน 74.49 80.00 73.33 74.67 
6. การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง 73.69 80.00 68.89 71.75 
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ตารางที่ 4.9 กิจกรรมสร้างสุขกับค่าคะแนนเฉลี่ยของความสุข 8 มิติ จ าแนกตามประเภทวัฒนธรรม
องค์กรของสถานประกอบการ 

กิจกรรมสร้างสุข ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของกิจกรรมสร้างสุข 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

น้ าใจดี (Happy Heart) (ต่อ)     
7. การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉินแก่ 
บุคคลากรในสภาวะยากล าบาก 

75.56 80.00 73.33 77.78 

8. การจัดเลี้ยงอาหารส าหรับบุคลากร 75.07 80.00 68.89 73.33 
9. การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงาน 
บุคลากรใหม่ 

72.59 80.00 73.33 74.92 

10.การจัดบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/ 
รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา 

73.33 0.00 0.00 81.11 

จิตวิญญาณดี (Happy Soul)     
1. การสอนหลักธรรมทางศาสนา 77.83 72.00 67.20 67.33 
2. การจัดท าบุญร่วมกันในองค์กร 75.20 72.00 70.00 68.42 
3. การชักชวนบุคลากรรับประทาน 
อาหารมังสวิรัติ 

77.33 72.00 70.29 68.92 

4. การจัดค่ายธรรมะ 76.50 60.00 67.00 64.44 
5. การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร 76.84 72.00 67.00 68.00 
6. การสร้างห้องสวดมนต์ 71.08 60.00 64.00 65.60 
7. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือให้
บุคลากรเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ 

70.12 60.00 64.00 60.00 

ด้านครอบครัวดี (Happy Family)     
1. การเชิญชวนครอบครัวของบุคลากร 

มาเยี่ยมชมองค์กรและร่วมกิจกรรมของ
องค์กร 

66.67 70.00 56.67 64.44 

2. การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ 
การศึกษาแก่บุตรของบุคลากร 

66.67 60.00 56.67 61.67 

3. การมอบรางวัลให้บุคลากรที่เป็นพ่อ/
แม่ดีเด่น 

67.02 70.00 56.67 64.44 

4. การเติมความรู้บุคคลากรเก่ียวกับการ
ดูแลครอบครัว 

67.78 60.00 56.67 63.89 

5. การเยี่ยมบ้านบุคลากร 68.33 70.00 56.67 64.44 
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ตารางที่ 4.9 กิจกรรมสร้างสุขกับค่าคะแนนเฉลี่ยของความสุข 8 มิติ จ าแนกตามประเภทวัฒนธรรม
องค์กรของสถานประกอบการ 

กิจกรรมสร้างสุข ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของกิจกรรมสร้างสุข 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

ด้านครอบครัวดี (Happy Family) (ต่อ)     
6. การให้สวัสดิการ/สินน้ าใจที่ครอบคลุม
ไปถึงครอบครัวของบุคคลากร 

68.00 70.00 56.67 64.44 

7. การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถาน
ประกอบการ 

67.67 70.00 56.67 63.64 

8. การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้า
มาท างานเพ่ือหารายได้พิเศษ 

68.12 70.00 56.67 62.22 

9. การจัดสรรเวลาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

68.89 70.00 56.67 64.44 

ด้านสังคมดี (Happy Society)     
1. การท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 67.58 60.00 52.22 67.14 
2. การให้บุคลากรกลับไปพัฒนาบ้านเกิด 69.26 60.00 58.33 62.50 
3. การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร 68.89 65.00 52.38 65.76 
4. การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/การ
พูดคุยสื่อสารในองค์กร 

68.89 65.00 57.33 67.44 

5. การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์
ของบุคคลากรทุกระดับในองค์กร 

68.93 65.00 57.33 67.44 

ด้านใฝ่รู้ดี (Happy Brain)     
1. การฝึกอบรมบุคลากร 65.78 0.00 70.00 70.67 
2. การให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับทักษะ
ชีวิต 

64.33 0.00 76.67 71.85 

3. การพัฒนาระบบการสอนงานหรือ
แบบพ่ีสอนน้อง 

64.67 0.00 78.33 75.24 

4. การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 66.00 0.00 76.00 70.00 
5. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 66.03 0.00 78.33 72.50 
6. การจัดการความรู้ในองค์กร 65.40 0.00 70.00 71.85 
7. การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและ
ระดับกลาง 

67.22 0.00 73.33 71.85 

8. การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี 

65.90 0.00 76.00 68.89 
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ตารางที่ 4.9 กิจกรรมสร้างสุขกับค่าคะแนนเฉลี่ยของความสุข 8 มิติ จ าแนกตามประเภทวัฒนธรรม
องค์กรของสถานประกอบการ 

กิจกรรมสร้างสุข 
ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของกิจกรรมสร้างสุข 

ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 
ด้านสุขภาพเงินดี (Happy Money)     
1. การจัดโปรแกรมบริหารจัดการหนี้ของ
บุคลากร 

62.50 80.00 75.00 70.00 

2. การเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคาร
เพ่ือส่งเสริมการออม 

65.50 80.00 75.00 70.00 

3. การให้ความรู้ด้านการบริหารการเงิน
ส่วนบุคคล/บัญชีครัวเรือน 

69.06 65.00 66.25 71.50 

4. การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ
ให้แก่บุคลากร 

70.00 65.00 65.00 71.50 

5. การจัดตั้งสหกรณ์ในองค์กร 64.67 65.00 66.25 70.00 
6. การให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร 71.05 65.00 66.25 70.00 
7. การส่งเสริมและฝึกอาชีพเสริมให้
บุคลากร 

69.69 65.00 66.25 70.00 

8. การจัดตลาดนัดโดยให้บุคลากรเป็น
ผู้ขาย 

68.46 65.00 66.25 71.50 

9. การมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ให้
บุคคลากรเพ่ือช่วยลดรายจ่าย 

68.42 65.00 66.25 67.73 

10.การมอบทุนการศึกษาส าหรับบุคลากร 69.00 65.00 66.25 67.73 
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4.5.3 ความสุขกับจ านวนของกิจกรรมสร้างสุข 8 มิติ จ าแนกตามประเภทวัฒนธรรมของ
องค์กร 

จากตารางที่ 4.10 ศึกษาจ านวนกิจกรรมสร้างสุข 8 มิติ กับค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของ
บุคลากรสถานประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พบว่า 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติสุขภาพดี มี 5 กิจกรรรม โดยองค์การที่มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว 
ด าเนินกิจกรรมจ านวน 4 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 70.67  องค์กรที่มีวัฒนธรรม
แบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม 1 และ 5 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากท่ีสุด 43.33 องค์กร
ที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความสุขมากท่ีสุด 66.67 
และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 1 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
มากที่สุด 84.67 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติผ่อนคลายดี มี 7 กิจกรรม โดยองค์การที่มีวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว ด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 73.60  องค์กรที่มี
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม 5 และ 7 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 
52.00 องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 1 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุด 62.00 และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 88.00 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติน้ าใจดี มี 10 กิจกรรม โดยองค์การที่มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว 
ด าเนินกิจกรรมจ านวน 10 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 90.00  องค์กรที่มีวัฒนธรรม
แบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม 9 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 80.00 องค์กรที่มี
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 9 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 
73.33 และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 10 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุด 88.89 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติจิตวิญญาณดี มี 7 กิจกรรม โดยองค์การที่มีวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว ด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 94.86  องค์กรที่มี
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 84.00 
องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
มากที่สุด 76.00 และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุขมากท่ีสุด 88.00 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติครอบครัวดี มี 10 กิจกรรม โดยองค์การที่มีวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว ด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 80.00  องค์กรที่มี
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม 8 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 80.00 
องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 9 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
มากที่สุด 62.22 และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 8 กิจกรรม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุขมากท่ีสุด 70.00 
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- กิจกรรมสร้างสุขในมิติสังคมดี มี 5 กิจกรรม โดยองค์การที่มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว 
ด าเนินกิจกรรมจ านวน 4 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 69.39  องค์กรที่มีวัฒนธรรม
แบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม 4 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 70.00 องค์กรที่มี
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ไม่มีการด าเนินกิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 60.00 และ
องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 3 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมาก
ที่สุด 76.67 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติใฝ่รู้ดี มี 8 กิจกรรม โดยองค์การที่มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว 
ด าเนินกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 80.00  องค์กรที่มีวัฒนธรรม
แบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม 8 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 80.00 องค์กรที่มี
วัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 9 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 
62.22 และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 8 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุด 70.00 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติใช้เงินเป็น มี 10 กิจกรรม โดยองค์การที่มีวัฒนธรรมแบบ
ครอบครัว ด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 80.00  องค์กรที่มี
วัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ด าเนินกิจกรรม 6 กิจกรรม จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด 73.33 
องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จ ด าเนินกิจกรรมจ านวน 2 กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
มากที่สุด 75.56 และองค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น ด าเนินกิจกรรมจ านวน 5 กิจกรรม มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุขมากท่ีสุด 80.00 

ตารางท่ี 4.10 จ านวนของกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรกับค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขทั้ง 8 มิติ ของบุคลากร
สถานประกอบการ จ าแนกตามประเภทของวัฒนธรรมขององค์กร 

จ านวน 
กิจกรรมสร้างสุข 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของกิจกรรมจ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

สุขภาพดี 
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม 
6 กิจกรรม 

 
64.10 
70.00 
64.31 
66.33 
70.67 
64.67 
66.67 

 
- 

43.33 
- 
- 
- 

43.33 
- 

 
50.00 

- 
66.67 
53.33 

- 
61.67 

- 

 
70.00 
84.67 
68.50 
57.78 
80.00 
58.89 

- 
เฉลี่ย 66.19 43.33 59.39 69.59 
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ตารางท่ี 4.10 จ านวนของกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรกับค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขทั้ง 8 มิติ ของบุคลากร
สถานประกอบการ จ าแนกตามประเภทของวัฒนธรรมขององค์กร (ต่อ) 
 

จ านวน 
กิจกรรมสร้างสุข 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของกิจกรรมจ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

ผ่อนคลายดี 
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม 
6 กิจกรรม 
7 กิจกรรม 
เฉลี่ย 

 
59.50 
65.60 
60.00 
58.00 
62.67 
73.60 
46.00 
57.43 
60.63 

 
- 
- 
- 
- 
- 

52.00 
- 

52.00 
52.00 

 
54.67 
62.00 
38.67 

- 
- 
- 
- 

52.00 
50.91 

 
49.14 
54.00 
88.00 

- 
52.00 
58.00 
60.80 
48.00 
52.88 

น้ าใจด ี
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม 
6 กิจกรรม 
7 กิจกรรม 
8 กิจกรรม 
9 กิจกรรม 

 
65.12 
64.44 
71.72 
67.22 
70.79 
75.00 
71.48 
72.22 
72.22 
75.87 

 
- 
- 

64.44 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

80.00 

 
69.33 

- 
72.22 
71.11 

- 
60.00 

- 
- 
- 

73.33 

 
59.63 
66.39 
67.78 
57.78 

- 
71.11 

- 
75.56 

- 
60.00 

10 กิจกรรม 
เฉลี่ย 

90.00 
70.13 

- 
72.22 

- 
69.90 

88.89 
- 

จิตวิญญาณดี 
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม  

 
72.88 
70.50 
77.14 
76.00 
69.71 
94.86 

 
- 
- 
- 
- 

84.00 
- 

 
68.00 
68.00 
74.67 

- 
- 

76.00 

 
69.20 
69.00 
88.00 
74.00 
66.00 
72.00 
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ตารางท่ี 4.10 จ านวนของกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรกับค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขทั้ง 8 มิติ ของบุคลากร
สถานประกอบการ จ าแนกตามประเภทของวัฒนธรรมขององค์กร (ต่อ) 

จ านวน 
กิจกรรมสร้างสุข 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของกิจกรรมจ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

จิตวิญญาณดี (ต่อ)     
6 กิจกรรม 60.00 - - - 
7 กิจกรรม 67.33 60.00 64.00 60.00 
เฉลี่ย 74.11 72.00 69.45 69.07 
ครอบครัวดี 
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม 
6 กิจกรรม 
7 กิจกรรม 
8 กิจกรรม 
9 กิจกรรม 
10 กิจกรรม 

 
65.37 
63.33 
57.78 

- 
70.00 
80.00 

- 
56.67 
66.67 
72.67 
60.00 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

80.00 
60.00 

- 

 
47.62 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

62.22 
40.00 

 
55.80 

- 
53.33 

- 
- 
- 
- 
- 

70.00 
66.67 
60.00 

เฉลี่ย 65.90 70.00 50.91 58.21 
สังคมดี 
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 

 
65.37 
59.17 
66.67 
60.00 

 
- 
- 
- 
- 

 
60.00 

- 
40.00 

- 

 
62.18 
66.67 

- 
76.67 

4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม 
เฉลี่ย 

69.39 
69.11 
66.43 

70.00 
60.00 
65.00 

53.33 
58.33 
55.15 

67.62 
62.50 
64.07 

ใฝ่รู้ดี 
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 

 
61.96 
53.33 
80.00 
62.67 
73.33 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
65.00 

- 
75.56 

- 
66.67 

 
54.49 
61.11 

- 
66.67 

- 
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ตารางท่ี 4.10 จ านวนของกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรกับค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขทั้ง 8 มิติ ของบุคลากร
สถานประกอบการ จ าแนกตามประเภทของวัฒนธรรมขององค์กร (ต่อ) 

จ านวน 
กิจกรรมสร้างสุข 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของกิจกรรมจ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร 
ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่งความส าเร็จ ล าดับชั้น 

ใฝ่รู้ดี (ต่อ)     
5 กิจกรรม 66.67 - - 80.00 
6 กิจกรรม 58.33 73.33 - 66.67 
7 กิจกรรม 74.67 - - 63.33 
8 กิจกรรม 73.33 40.00 51.11 60.00 
เฉลี่ย 65.52 56.67 64.24 58.37 
สุขภาพเงินดี 
0 กิจกรรม 
1 กิจกรรม 
2 กิจกรรม 
3 กิจกรรม 
4 กิจกรรม 
5 กิจกรรม 
6 กิจกรรม 
7 กิจกรรม 
8 กิจกรรม 
9 กิจกรรม 
10 กิจกรรม 
เฉลี่ย 

 
60.58 
50.00 
76.25 
48.75 
80.00 
80.00 

- 
- 

47.50 
72.50 
72.14 
62.64 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

50.00 
- 

80.00 
65.00 

 
62.50 
60.00 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

40.00 
75.00 
63.64 

 
68.83 

- 
30.00 

- 
- 
- 
- 

85.00 
72.50 

- 
65.00 
68.54 

4.5.3 กิจกรรมสร้างสุข 8 มิติที่บุคลากรต้องการ จ าแนกตามประเภทองค์กรและวัฒนธรรมของ
องค์กร 

จากตารางที่ 4.11 ศึกษารูปแบบกิจกรรมสร้างสุข 8 มิติที่บุคลากรต้องการให้มีในองค์กร
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พบว่า 

- ด้านสุขภาพดี กิจกรรมสร้างสุขภาพดี 6 กิจกรรม กิจกรรมการออกก าลังกายในที่ท างาน
เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 62.7 รองลงมา การตรวจร่างกายประจ าปี ร้อยละ 62.1 
และต้องการน้อยที่สุดคือ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ ร้อยละ 39.8 

- ด้านน้ าใจดี กิจกรรมสร้างสุขด้านน้ าใจดีมี 10 กิจกรรม กิจกรรมการจัดเลี้ยงอาหาร
ส าหรับบุคลากร และการจัดบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา เป็นที่ต้องการของ
บุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 51.6 รองลงมา กิจกรรมการให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉินแก่บุคลากรใน
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สภาวะยากล าบาก ร้อยละ 48.4 และต้องการน้อยที่สุดคือ การท ากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือเวลาท างาน 
ร้อยละ 19.3 

- ด้านจิตวิญญาณดี กิจกรรมสร้างสุขด้านจิตวิญญาณดี มี 7 กิจกรรม กิจกรรมการจัดตั้ง
ชมรมพุทธศาสนาในองค์กร เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 55.3 รองลงมา กิจกรรมการ
สร้างห้องสวดมนต์ ร้อยละ 49.1 และต้องการน้อยที่สุดคือ การจัดท าบุญร่วมกันในองค์กร ร้อยละ 14.9 

- ด้านผ่อนคลายดี กิจกรรมสร้างสุขด้านผ่อนคลายดี มี 7 กิจกรรม กิจกรรมการตั้งชมรม
ตามกลุ่มสนใจ เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากท่ีสุด ร้อยละ 52.8 รองลงมา กิจกรรมการจัดห้องสปาใจ
ส าหรับให้บุคลากรคลายความเครียด ร้อยละ 50.9 และต้องการน้อยที่สุดคือ การจัดปาร์ตี้ฉลองใน
เทศกาลต่างๆ ร้อยละ 13.7 

- ด้านใฝ่รู้ดี กิจกรรมสร้างสุขด้านใฝ่รู้ดีมี 8 กิจกรรม กิจกรรมการให้ความรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับทักษะชีวิต เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 54.7 รองลงมา กิจกรรมการพัฒนา
ระบบการสอนงานหรือแบบพ่ีสอนน้อง ร้อยละ 51.6 และต้องการน้อยที่สุดคือ การศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิ ร้อยละ 26.7 

- ด้านสุขภาพเงินดี กิจกรรมสร้างสุขด้านสุขภาพเงินดี มี 10 กิจกรรม กิจกรรมการจัด
ตลาดนัดโดยให้บุคลากรเป็นผู้ขาย  เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 65.8 รองลงมา 
กิจกรรมการซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพให้แก่บุคลากร ร้อยละ 64.0 และต้องการน้อยที่สุดคือ 
การเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคารเพ่ือส่งเสริมการออม ร้อยละ 36.6 

- ด้านครอบครัวดี กิจกรรมสร้างสุขด้านครอบครัวดีมี 9 กิจกรรม กิจกรรมการให้
สวัสดิการ/สินน้ าใจที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของบุคคลากร เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อย
ละ 61.5 รองลงมา กิจกรรมการเยี่ยมบ้านของบุคลากร ร้อยละ 60.9 และน้อยที่สุดคือ การมอบ
ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่บุตรของบุคลากร ร้อยละ 42.2 

- ด้านสังคมดี กิจกรรมสร้างสุขด้านสังคมดีมี 5 กิจกรรม กิจกรรมการให้บุคลากรกลับไป
พัฒนาบ้านเกิด เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 51.6 รองลงมา กิจกรรมการท ากิจกรรม
เพ่ือช่วยเหลือสังคม ร้อยละ 39.8 และน้อยที่สุดคือ การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
ทุกระดับในองค์กร ร้อยละ 32.9 
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ตารางท่ี 4.11 จ านวน และร้อยละของความสุขจ าแนกตามกิจกรรมสร้างสุขที่คาดหวังให้มีในองค์กร
รายข้อ 

กิจกรรมสร้างสุข  
กิจกรรมที่คาดหวังให้มีในองค์กร 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. ด้านสุขภาพดี   
   - การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 64 39.8 
   - การตรวจร่างกายประจ าปี 100 62.1 
   - การออกก าลังกายในที่ท างาน 101 62.7 
   - การจัดกีฬาสี 73 45.3 
ตาราง   - การให้บริการสปอร์ตคลับ 97 60.2 
   - การจัดกิจกรรมคลายเครียดจากการท างาน 97 60.2 
2. ด้านน้ าใจด ี   
   - การท ากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาท างาน 31 19.3 
   - การท ากิจกรรมพบปะผู้บริหาร 43 26.7 
   - การให้ก าลังใจบุคคลากรในสภาวะยากล าบาก 45 28.0 
   - การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน 55 34.2 
   - การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง 75 46.6 
   - การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉินแก่บุคคลากรในสภาวะ
ยากล าบาก 

 78 48.4 

   - การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่ 68 42.2 
   - การจัดเลี้ยงอาหารส าหรับบุคคลากร 83 51.6 
   - การจัดบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/รับฟังบุคลากรที่มี
ปัญหา 

83 51.6 

3. ด้านจิตวิญญาณดี   
   - การสอนหลักธรรมทางศาสนา 63 39.1 
   - การจัดท าบุญร่วมกันในองค์กร 24 14.9 
   - การชักชวนบุคลากรรับประทานอาหารมังสวิรัติ 68 42.2 
   - การจัดค่ายธรรมะ 66 41.0 
   - การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร 89 55.3 
   - การสร้างห้องสวดมนต์ 79 49.1 
   - การจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือให้บุคลากรเรียนรู้ถึงการเป็น
ผู้ให้ 

77 47.8 
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ตารางท่ี 4.11 จ านวน และร้อยละของความสุขจ าแนกตามกิจกรรมสร้างสุขที่คาดหวังให้มีในองค์กร
รายข้อ (ต่อ) 

กิจกรรมสร้างสุข  
กิจกรรมที่คาดหวังให้มีในองค์กร 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

4. ด้านผ่อนคลายดี   

   - การออกก าลังกายร่วมกัน 53 32.9 

   - การจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาลต่างๆ  22 13.7 

   - การตั้งชมรมตามกลุ่มสนใจ 85 52.8 

   - การพาบุคลากรไปพักผ่อนท่องเที่ยวประจ าปี 47 29.2 

   - การจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดบุคลากร 67 41.6 

   - การจัดห้องสปาใจส าหรับให้บุคลากรคลายความเครียด 82 50.9 

   - การจัดตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด 78 48.4 

5. ด้านใฝ่รู้ดี   
   - การฝึกอบรมบุคลากร 47 29.2 
   - การให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต 88 54.7 
   - การพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพ่ีสอนน้อง 83 51.6 
   - การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 43 26.7 
   - การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 69 42.9 
   - การจัดการความรู้ในองค์กร 61 37.9 
   - การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง 58 36.9 
   - การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 59 36.6 
6. ด้านสุขภาพเงินดี   
   - การจัดโปรแกรมบริหารจัดการหนี้ของบุคลากร 72 44.7 
   - การเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคารเพื่อส่งเสริมการออม 59 36.6 
   - การให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล/บัญชี
ครัวเรือน 

84 52.2 

   - การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพให้แก่บุคลากร 103 64.0 
   - การจัดตั้งสหกรณ์ในองค์กร 91 56.6 
   - การให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร 94 58.4 
   - การส่งเสริมและฝึกอาชีพเสริมให้บุคลากร 97 60.2 
   - การจัดตลาดนัดโดยให้บุคลากรเป็นผู้ขาย 106 65.8 
   - การมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ให้บุคคลากรเพ่ือช่วยลด
รายจ่าย 

101 62.7 

   - การมอบทุนการศึกษาส าหรับบุคลากร 96 59.6 
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ตารางที่ 4.11 จ านวน และร้อยละของความสุขจ าแนกตามกิจกรรมสร้างสุขที่คาดหวังให้มีในองค์กร
รายข้อ (ต่อ) 

กิจกรรมสร้างสุข  
กิจกรรมที่คาดหวังให้มีในองค์กร 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

7. ด้านครอบครัวดี     
   - การเชิญชวนครอบครัวของบุคคลากรมาเยี่ยมชมองค์กรและ
ร่วมกิจกรรมขององค์กร 

74 46.0 

   - การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่บุตรของ
บุคลากร 

68 42.2 

   - การมอบรางวัลให้บุคลากรที่เป็นพ่อ/แม่ดีเด่น 81 50.3 
   - การเติมความรู้บุคคลากรเกี่ยวกับการดูแลครอบครัว 97 60.2 
   - การเยี่ยมบ้านบุคลากร 98 60.9 
   - การให้สวัสดิการ/สินน้ าใจที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของ
บุคคลากร 

99 61.5 

   - การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ 84 52.2 
   - การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท างานเพ่ือหา
รายได้พิเศษ 

81 50.3 

   - การจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 79 49.1 
8. สังคมดี   
   - การท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 64 39.8 
   - การให้บุคลากรกลับไปพัฒนาบ้านเกิด 83 51.6 
   - การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร 63 39.1 
   - การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/การพูดคุยสื่อสารในองค์กร 59 36.6 
   - การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลากรทุก
ระดับในองค์กร 

53 32.9 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรของ
สถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิง
ส ารวจ มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ประกอบด้วย 1) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2) เพ่ือศึกษาระดับความสุขของบุคลากรอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับ
ระดับความสุขของบุคลากรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ 4) เพ่ือ
ศึกษาหากิจกรรมสร้างความสุขท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจั ยได้ ใช้แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture 
Assessment Instrument: OCAI) ของคาเมรอนและควินท์ และเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง 
(Happinometer) ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นเครื่องมือในการ
สร้างแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) เฉพาะประเภทกิจการทอผ้าไหมพรม และสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ( simple random 
sampling) จากสถานประกอบการที่มีบุคคลากรมากกว่า 200 ขึ้นไป และยินดีให้ข้อมูลเพ่ือเป็นตัวแทน
ของประชากร เลือกตัวแทนเพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างในแต่ละส่วนของสถาน
ประกอบการ ซึ่งโครงสร้างของสถานประกอบการประกอบด้วย 12 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายไฟฟ้า
และซ่อม ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พนักงานผู้ปฏิบัติง าน ฝ่ายพัฒนาและ
ตรวจสอบสินค้า คนขับรถ ฝ่ายขนส่งสินค้า แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  ได้จ านวน 
124 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และสรุป อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะมีดังนี ้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 

5.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 63.7 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25-35 
ปี คิดเป็นร้อยละ 44.4 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่โสดคิดเป็นร้อยละ 45.2 การศึกษาส่วนใหญ่จบ
ปริญญาตรีคิด เป็นร้อยละ 29.0 ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร คิดเป็นร้อยละ 47.6 ลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงาน
ด้านการผลิต คิดเป็นร้อยละ 62.9 สภาพการจ้างงานส่วนใหญ่เป็นงานประจ าคิดเป็นร้อยละ 72.6 และ
ระยะเวลาในการท างานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระหว่าง 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.8 

 
   



 ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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5.1.2 วัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  

การศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
พบว่าวัฒนธรรมองค์กรปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 35.95        
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิเชฐ ทรวงโพธิ์, วนัทนีย์ ภูมิภทัราคม และธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร (2553)   
ที่พบว่าวัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติ มีความสัมพันธ์กับแจงจูงใจด้านความส าเร็จ ด้านการยอมรับ 
ด้านความรับผิดชอบที่ได้รับ และมีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร  วัฒนธรรมองค์กรแบบราชการ มี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจด้านการยอมรับ ด้านลักษณะของเนื้องาน ด้านความรับผิดชอบที่ ได้รับ ด้าน
สัมพันธภาพ  กับผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจที่เกิดจากการบริหาร และมีความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร อาจเพราะด้วยเหตุผลที่ว่า นิสัยอ่อนโยนของคนไทยที่ถูกปลูกฝังในการอ่อนน้อม รักครอบครัว 
ดูแลกันเสมือนพ่ีน้องกัน แม้กระทั้งเปลี่ยนบทบาทมาเป็นลักษณะนายจ้าง กับลูกจ้างก็ตาม ลักษณะการ
บริหารงานยืดหยุ่นตามสถานการณ์เพ่ือร่วมอุดมการณ์ มีเป้าหมายร่วมกัน และผูกพันกันฉันท์พ่ีน้อง (วร
วุฒิ กิจสิริวิศาล, 2553, หน้า 31-35)  รองลงมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
28.45  ส่วนวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง  ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
38.78 รองลงมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 26.30  การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กรระหว่างวัฒนธรรมปัจจุบันกับวัฒนธรรมที่คาดหวัง พบว่าวัฒนธรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย คือ แบบครอบครัวและแบบเฉพาะกิจ มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนเพ่ิมขึ้น 
2.83 และ 1.76 ตามล าดับ ส่วนวัฒนธรรมแบบมุ่งความส าเร็จและแบบล าดับชั้น มีการเปลี่ยนแปลง
ลดลง 2.34 และ 2.15  ตามล าดับ  

ด้านความสอดคล้องระหว่างวัฒนธรรมเด่นในปัจจุบันกับมิติย่อยของวัฒนธรรมองค์กร 6 
มิติพบว่า วัฒนธรรมเด่นขององค์กรเป็นแบบครอบครัวสอดคล้องกับมิติวัฒนธรรมย่อย 4 มิติ คือ มิติ
ลักษณะเด่นขององค์กร มิติลักษณะความเป็นผู้น าองค์กร มิติสิ่งที่ยึดมั่นร่วมกัน และมิติปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความส าเร็จ และวัฒนธรรมเด่นไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมย่อยกับมิติวัฒนธรรมย่อย 2 มิติ คือ มิติ
ลักษณะการบริหารงานพนักงาน และมิติกลยุทธ์ มีวัฒนธรรมย่อยเป็นแบบล าดับชั้น 

ด้านความสอดคล้องระหว่างวัฒนธรรมเด่นที่คาดหวังกับมิติย่อยของวัฒนธรรมองค์กร 6 มิติ
พบว่า วัฒนธรรมเด่นขององค์กรเป็นแบบครอบครัวสอดคล้องกับมิติวัฒนธรรมย่อย 5 มิติ คือ มิติ
ลักษณะเด่นขององค์กร มิติลักษณะความเป็นผู้น าองค์กร มิติลักษณะการบริหารงานพนักงาน มิติสิ่งที่
ยึดมั่นร่วมกัน และมิติปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ และวัฒนธรรมเด่นไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมย่อย
กับมิติวัฒนธรรมย่อย 1 มิต ิคือ มิติกลยุทธ์ มีวัฒนธรรมย่อยเป็นแบบล าดับชั้น 

 
5.1.3 ระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

  
ระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

อ าเภอแม่สอด มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในภาพรวม 63.85 อยู่ในเกณฑ์มีความสุข ซึ่งเป็นไปในแนวทาง
เดียวกับการศึกษาของ กรแก้ว ถิรพงษ์สวัสดิ์ และจันทร์ธรา สมตัว (2556) ที่ศึกษาในบุคลากรของศูนย์



 ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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อนามัยที่ 6 โดยใช้เครื่องมือ Happinometer เช่นเดียวกันในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งพบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ยระดับความสุขภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาอยู่ในเกณฑ์มีความสุข เมื่อท าการพิจารณา
ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในแต่ละมิติ พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมิติจิตวิญาณดี มีค่าสูงสุด 72.00 
แปลผล “มีความสุข” รองลงมา คือ มิติน้ าใจดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 67.94 แปลผล “มีความสุข” 
และมิติที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขน้อยที่สุด คือ มิติการงานดี 57.00 แปลผล “มีความสุข” ซึ่งเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับกรแก้ว ถิรพงษ์สวัสดิ์ และจันทร์ธรา สมตัว (2556) ที่พบว่า 2 ล าดับแรก ที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยระดับความสุข คือ อยู่ในเกณฑ์ “มีความสุขมากที่สุด”ได้แก่ มิติความสุขน้ าใจดี และมิติ
ความสุขจิตวิญญาณ 

 
ระดับความสุขของบุคลากรของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

จ าแนกตามวัฒนธรรมองค์กร พบว่า บุคลากรที่มีวัฒนธรรมแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
รวมมากที่สุด 65.80 รองลงมา คือ วัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น 63.85 และมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขน้อยที่สุด คือ แบบมุ่งความส าเร็จ 59.28 สรุปวัฒนธรรมองค์กร 3 รูปแบบ มีระดับความสุขอยู่
ในเกณฑ์ “มีความสุข” เมื่อท าการพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในแต่ละมิติ พบว่าองค์กรที่มี
วัฒนธรรมองค์กรแบบครอบครัว มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติจิตวิญญาณดีมากที่สุด 74.11 มีระดับ
ความสุขอยู่ในเกณฑ์ “มีความสุข” รองลงมา คือ มิติน้ าใจดี 70.13 และน้อยที่สุด คือ มิติการงานดี 
60.61 องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะกิจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติน้ าใจดี มากที่สุด 
72.22 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ “มีความสุข” รองลงมา คือ มิติจิตวิญญาณดี 72.00 และน้อยที่สุด
คือ มิติสุขภาพดี 43.33 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ “ไม่มีความสุข” องค์กรที่มีวัฒนธรรมแบบมุ่ง
ความส าเร็จ มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขในมิติน้ าใจดีมากที่สุด 69.90 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์         
“มีความสุข” รองลงมา คือ มิติจิตวิญญาณดี 69.45 และน้อยที่สุดคือ มิติการงานดี 49.94 มีระดับ
ความสุขอยู่ในเกณฑ์ “ไม่มีความสุข” และองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบล าดับชั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ความสุขในมิติสุขภาพดีมากที่สุด 69.59 มีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ “มีความสุขอย่างยิ่ง” รองลงมา 
คือ มิตจิิตวิญญาณดี 69.07 และน้อยที่สุดมี 2 มิต ิคือ มิติการงานดีและผ่อนคลายดี 52.88 

 
5.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 ระดับความสุขด้านสุขภาพดี ผ่อนคลายดี ครอบครัวดี การงานดี มีความสัมพันธ์ระหว่างกับ
วัฒนธรรมองค์กรที่นัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

5.1.5 กิจกรรมสร้างความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

กิจกรรมสร้างสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม   
ทั้ง 8 มิติจ าแนกตามประเภทองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร ได้ดังนี ้
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- กิจกรรมสร้างสุขด้านสุขภาพดี ประกอบด้วย 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 66.23 รองลงมา คือ การตรวจร่างกายประจ าปี     
มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 65.43 และกิจกรรมที่ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขน้อยที่สุด คือ การออกก าลัง
กายในที่ท างาน 63.79  

- กิจกรรมสร้างสุขด้านผ่อนคลายดี ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ  การจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาล    
ต่างๆ 58.84 รองลงมา คือ การออกก าลังกายร่วมกัน 58.21 และน้อยที่สุด คือ การพาบุคลากรไป
พักผ่อนท่องเที่ยวประจ าปี 56.09 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านน ้าใจดี ประกอบด้วย 7 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การการสอนหลักธรรมทางศาสนา 
73.40 รองลงมา คือ การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร 73.38 และน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรม
นอกสถานที่เพ่ือให้บุคลากรเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ 67.67 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านจิตวิญญาณดี ประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉิน
แก่บุคลากรในสภาวะยากล าบาก 75.88 รองลงมา คือ การให้ก าลังใจแก่บุคลากรในสภาวะยากล าบาก 
75.11 และน้อยที่สุด คือ การท ากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาท างาน 71.82 เป็นผู้ให้  72.00 
และกิจกรรมท าให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุดของวัฒนธรรมแบบล าดับชั้น คือ การจัดค่าย
ธรรมะ 77.46 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านครอบครัวดี ประกอบด้วย 9 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การจัดสรรเวลาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 66.32 รองลงมา คือ การเยี่ยมบ้านบุคลากร 65.96 และน้อยที่สุด คือ การมอบ
ทุนการศึกษา และอุปกรณ์การศึกษาแก่บุตรของบุคลากร 63.78 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสังคมดี ประกอบด้วย 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร 67.15 รองลงมา คือ การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/
การพูดคุยสื่อสารในองค์กร 67.01 และน้อยที่สุด คอื การท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 64.72 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านใฝ่รู้ดี ประกอบด้วย 8 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การฝึกอบรมบุคลากร 69.43 
รองลงมา คือ การให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต 67.26 และน้อยที่สุด คือ การศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิ 68.51 

- กิจกรรมสร้างสุขด้านสุขภาพเงินดี ประกอบด้วย 10 กิจกรรม โดยกิจกรรมของสถาน
ประกอบการที่ท าให้บุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขมากที่สุด คือ การเพ่ิมเงินให้แก่บุคลากร 69.85 
รองลงมา คือ การซื้อประกันชีวิตและประกันสุขภาพให้แก่บุคลากร 69.47 และน้อยที่สุด คือ การจัดตั้ง
สหกรณ์ในองค์กร 66.50 
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5.1.6 กิจกรรมสร้างสุข 8 มิติ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมเด่นขององค์กร 

 วัฒนธรรมเด่นของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีวัฒนธรรมเด่น
ขององค์กรเป็นแบบครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมในการสร้างสุข 8 
มิติ ที่มีค่าคะแนนความสุขเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติสุขภาพดี มี 6 กิจกรรรม ควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม 
ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดกีฬาสี การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ การออกก าลังกายในที่ท างาน และการ
ให้บริการสปอร์ตคลับ 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติผ่อนคลายดี มี 7 กิจกรรมควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 5 กิจกรรม 
ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาล การตั้งชมรมตามกลุ่มสนใจ การจัดตลาดนัดสินค้า
ราคาประหยัด การออกก าลังกายร่วมกัน และการจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติจิตวิญญาณดี มี 7 กิจกรรม ควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 5 
กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการสอนหลักธรรมทางศาสนา การชักชวนบุคคลากรรับประทาน
อาหารมังสาวิรัติ การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร การจัดค่ายธรรมะ และการจัดท าบุญร่วมกันใน
องค์กร  

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติน้ าใจดี มี 10 กิจกรรม ควรด าเนินทุกกิจกรรม ประกอบด้วย
กิจกรรมการให้ก าลังใจบุคลากรในสภาวะยากล าบาก การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉินแก่บุคคลากรใน
สภาวะยากล าบาก การท ากิจกรรมพักผ่อน/ท่องเที่ยวนอกสถานที่ การจัดเลี้ยงอาหารส าหรับบุคลากร 
การท ากิจกรรมพบปะผู้บริหาร การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดี คน
เก่ง การจัดบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา การท ากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจาก
เวลาท างาน และการจัดระบบพี่เลี้ยงและสอนงานบุคลากรใหม่ 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติครอบครัวดี มี 10 กิจกรรม ควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 5
กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ การเยี่ยมบ้านบุคลากร 
การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท างานเพ่ือหารายได้พิเศษ  การให้สวัสดิการ/สินน้ าใจที่
ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของบุคคลากร และการเติมความรู้บุคคลากรเกี่ยวกับการดูแลครอบครัว 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติสังคมดี มี 5 กิจกรรม ควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 4 กิจกรรม 
ประกอบด้วยกิจกรรม การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร          
การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/การพูดคุยสื่อสารในองค์กร และ
การให้บุคลากรกลับไปพัฒนาบ้านเกิด 

- กิจกรรมสร้างสุขในมิติใฝ่รู้ดี มี 8 กิจกรรม ควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม 
ประกอบด้วยกิจกรรมการพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  
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- กิจกรรมสร้างสุขในมิติสุขภาพเงินดี มี 10 กิจกรรม ควรด าเนินกิจกรรม จ านวน 4   
กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพให้แก่
บุคลากร การส่งเสริมและฝึกอาชีพเสริมให้บุคลากร และการให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วน
บุคคล/บัญชีครัวเรือน 

5.1.7 กิจกรรมสร้างสุขที่บุคลากรต้องการ 

กิจกรรมที่ต้องการให้มีในองค์กรของบุคลากรของสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ประกอบด้วยด้านสุขภาพดี ส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมการออกก าลังกายในที่ท างาน
เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 62.7 ด้านน้ าใจดี ส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมการจัด
เลี้ยงอาหารส าหรับบุคลากร และการจัดบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา เป็นที่
ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 51.6 ด้านจิตวิญญาณดี ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดตั้งชมรม
พุทธศาสนาในองค์กร เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 55.3 ด้านผ่อนคลายดี ส่วนใหญ่
ต้องการให้มีกิจกรรมการตั้งชมรมตามกลุ่มสนใจ เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 52.8  
ด้านใฝ่รู้ดีส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมการให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต เป็นที่ต้องการของ
บุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 54.7 ด้านสุขภาพเงินดีส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมการจัดตลาดนัดโดยให้
บุคลากรเป็นผู้ขาย เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 65.8 ด้านครอบครัวที่ดี ส่วนใหญ่
ต้องการให้มีกิจกรรมการให้สวัสดิการ/สินน้ าใจที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของบุคคลากร เป็นที่ต้องการ
ของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 61.5 ด้านสังคมดี ส่วนใหญ่ต้องการให้มีกิจกรรมการให้บุคลากรกลับไป
พัฒนาบ้านเกิด เป็นที่ต้องการของบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 51.6 จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงการ
เสริมสร้างความสุขให้กับบุคคลากรโดยส่งเสริมให้สามารถมีความเข้มแข้งทางกาย มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
พึงพาตัวเองเป็นที่ตั้ง ซึ่งส าคัญกว่าปัจจัยแวดล้อมอ่ืนใด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสิรินทร แซ่ฉั่ว 
(2553) ที่มีการศึกษาเชิงคุณภาพที่ พบว่าการได้ท างานที่ตนเองรัก งานมีความอิสระ และมีเอกลักษณ์
ของงาน กฎระเบียบและเวลางานที่ยืดหยุ่น การได้ลาพักผ่อนติดต่อกัน การได้รับค าชมเชยและการ
ยอมรับ มีความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้างาน เป็นสิ่งส าคัญมากต่อความสุขในการท างาน มากกว่าการ
ได้รับค่าตอบแทน ความมั่นคงในงาน ความสมดุลในชีวิตการท างาน และปริมาณงาน ยังมีในระดับที่
ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่น เป็นต้น 
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5.1.8 สรุปภาพรวมของการศึกษา 

 การศึกษาความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในของสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สรุปภาพรวมของการศึกษาได้ดังตารางที่ 5.1   

ตารางท่ี 5.1 สรุปภาพรวมของการศึกษา 

ประเด็นศึกษา 
ประเภทวัฒนธรรมองค์กร 

ภาพรวม ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่ง
ความส้าเร็จ 

ล้าดับชั น 

ระดับความสุข มีความสุข มีความสุข มีความสุข มีความสุข มีความสุข 
ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข 65.80 61.14 59.28 63.85 63.85 
มิติความสุข (มาก) จิตวิญญาณด ี

(74.11) 
น้ าใจด ี
(72.22) 

น้ าใจด ี
 (69.90) 

สุขภาพด ี
(69.59) 

จิต
วิญญาณด ี
(72.00) 

ข้อย่อย (สุขมาก) ตอบแทนผู้มี
พระคุณหรือผู้
ช่วยเหลือท่าน 

(4.37) 

เอื้ออาทรห่วงใย
และท างานเป็น
ทีม และสื่อสาร
พูดคุยกับเพื่อน

ร่วมงาน 
 (4.50) 

เต็มใจและยินดี
ในการท า

ประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 
(4.09) 

กินอาหารเช้า 
(4.24) 

ตอบแทนผู้
มีพระคณุ

หรือผู้
ช่วยเหลือ

ท่าน 
(4.09) 

ข้อย่อย (สุขน้อย) ปฏิบัติตาม
ศาสนาเพื่อให้

จิตใจสงบ 
(3.33) 

ถ่ายถอด
แบบอย่างการ
ท างานระหว่าง

กัน และท า
กิจกรรมที่

สามารถท าได้
ด้วยตนเองและ
มีประโยชน์ต่อ

สังคม 
(2.50) 

ถ่ายถอด
แบบอย่างการ
ท างานระหว่าง

กัน 
(2.73) 

ออกก าลังกาย 
(2.00) 

ปฏิบัติตาม
ศาสนา
เพื่อให้

จิตใจสงบ 
(3.23) 
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ตารางท่ี 5.1 สรุปภาพรวมของการศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นศึกษา 
ประเภทวัฒนธรรมองค์กร 

ภาพรวม ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่ง
ความส้าเร็จ 

ล้าดับชั น 

กิจกรรมสร้างสุข 
(มาก) 

การสอน
หลักธรรม
ทางศาสนา

(77.83) 

กิจกรรม  
3-9  

(ตารางที่ 4.9)  
(80.00) 

กิจกรรม 
3,5,7,9 

(ตารางที่ 4.9) 
(73.33) 

การตรวจ 
ร่างกายประจ าป ี

(68.16) 

การสอน
หลักธรรม
ทางศาสนา 

(73.40) 
กิจกรรมสร้างสุข 
(น้อย) 

การจัด
กิจกรรม

นอกสถานท่ี
เพื่อให้

บุคลากร
เรียนรู้ถึง

การเป็นผู้ให้
(70.12) 

การท ากิจกรรม
ร่วมกัน

นอกเหนือจาก 
เวลาท างาน
และการท า
กิจกรรม
พบปะ

ผู้บริหาร
(72.59) 

การท ากิจกรรม
พบปะผู้บรหิาร

(68.33) 

การให้ความรูเ้รื่อง 
สุขภาพ 
(60.00) 

การจัด
กิจกรรม

นอกสถานท่ี
เพื่อให้

บุคลากร
เรียนรู้ถึง

การเป็นผู้ให้
(67.67) 

มิติความสุข (น้อย) การงานด ี
(60.61) 

สุขภาพด ี
(43.33) 

การงานด ี
(49.94) 

ผ่อนคลายด ี
(52.88) 

การงานด ี
(52.88) 

การงานด ี
(61.17) 

ข้อย่อย (สุขมาก) ความ
ถูกต้องของ
การจ่าย

ค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา
(4.04) 

สูบบุหรี/่ใบ
จาก/ยาเส้น 

(4.64) 

ความตรงเวลา
ของการจ่าย

ค่าจ้าง         
ค่าล่วงเวลา 

(4.18) 

มี
ความเครยีด 

(3.34) 

ความถูกต้อง
ของการจ่าย
ค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา 
(4.02) 

ความ
ถูกต้องของ
การจ่าย

ค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา 
และความ
ตรงเวลา

ของการจ่าย
ค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา 
(3.41) 

ข้อย่อย (สุขน้อย) พึงพอใจกับ
สวัสดิการที่
องค์กรจัด

ให ้
(2.64) 

ออกก าลังกาย 
(2.28) 

พึงพอใจกับ
สวัสดิการที่
องค์กรจัดให ้

(1.64) 

การพักผ่อน
เพียงพอ 
(2.07) 

พึงพอใจกับ
สวัสดิการที่
องค์กรจัดให ้
และหากท่าน
มีโอกาสได้

ศึกษาต่อและ
เมื่อส าเร็จ

การศึกษาแล้ว
จะท างานต่อ
หรือลาออก  

(1.98) 

พึงพอใจกับ
สวัสดิการที่
องค์กรจัด

ให ้
(2.33) 
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ตารางท่ี 5.1 สรุปภาพรวมของการศึกษา (ต่อ) 

ประเด็นศึกษา 
ประเภทวัฒนธรรมองค์กร 

ภาพรวม ครอบครัว เฉพาะกิจ มุ่ง
ความส้าเร็จ 

ล้าดับชั น 

กิจกรรมสร้าง
สุข (มาก) 

- กิจกรรม  
1-5 

(ตารางที่ 4.9) 
(4.33) 

- การจัด
งานเลี้ยง
วันคล้าย
วันเกิด 
(58.67) 

- - 

กิจกรรมสร้าง
สุข (น้อย) 

- การจัด
กิจกรรมคลาย
เครียดจากการ

ท างาน 
(0.00) 

- การจัด
ตลาดนัด
สินค้า
ราคา

ประหยัด 
(48.00) 

- - 

5.2 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 

ตามแนวความคิดของมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (2556 ,หน้า 7) ที่กล่าวว่าใน
ยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจเพ่ิมสูงขึ้น ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ ของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ไม่
ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าให้ทันต่อการบริการลูกค้า ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลได้ดี คือ  “คน” และคนเท่านั้นที่
จะสร้างความแตกต่าง และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และสร้างความสุขจากการท างาน การสร้าง
องค์กรแห่งความสุข สุขที่คนท างาน และสุขที่องค์กรสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับ
ความต้องการของตลาด และเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตคนท างานในองค์กร อันจะส่งผลเชิงบวกต่อเนื่องทั้งต่อองค์กร ครอบครัว
ของบุคลากร ตลอดจนชุมชนและสังคมโดยรวม จากการศึกษามิติความสุขทั้ง 9 มิติ ของบุคลากร          
ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากร
ในองค์กรใน 3 ประเด็นหลัก อันได้แก่ สุขภาพกาย (Physical health) สุขภาพใจ (Mental health) 
และสุขภาพสังคม (Social health) โดยมีข้อเสนอแนะจากความต้องการของบุคคลากรดังนี้  

5.3.1  สร้างความสุขให้กับบุคลากรด้านสุขภาพกาย (Physical health) เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
พลังกายให้กับบุคลากร ท าได้โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร และพัฒนากิจกรรมให้มี
ความต่อเนื่อง เช่น สวัสดิการในการตรวจร่างกายประจ าปี และการออกก าลังกายในที่ท างาน นอกจากนี้
การจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพเพ่ือเป็นการดูแลตนเอง และทักษะชีวิตยังเป็นสิ่งที่องค์กรไม่ควร
มองข้ามอีกด้วย  
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5.3.2  สร้างความสุขให้กับบุคลากรด้านสุขภาพใจ (Mental health) เพ่ือส่งเสริมก าลังใจใน 
การท างานให้กับบุคคลากร ท าได้โดยการจัดกิจกรรมประเภทบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/รับฟัง
บุคลากรที่มีปัญหา หรือจัดสวัสดิการอาหารส าหรับบุคคลากร นอกจากนี้เพ่ือลดความตึงเครียดในการ
ท างาน ท าได้โดยจัดการจัดกิจกรรมคลายเครียดจากการท างาน ได้แก่ การจัดตั้งองค์กรทางศาสนา หรือ
ชมรมตามกลุ่มสนใจเพ่ือให้บุคลากรในสถานประกอบได้มีที่พึงทางจิตใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดและ
เหนื่อยล้าจากการท างาน และสร้างความรักและสามัคคีจากการท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น 

5.3.2  สร้างความสุขให้กับบุคลากรด้านสังคม (Social health) เพ่ือเป็นการส่งเสริมพลังงาน 
ทางสังคม ท าได้โดยการจัดกิจกรรมตามบริบทของสถานประกอบการ ในการศึกษานี้ส่วนมากเป็น
แรงงานต่างด้าว จากประเทศพม่าการได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด ได้น าเงินหรือ รายได้ไปจุนเจือครอบครัว
ทางบ้าน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการครอบคลุมถึงครอบครัวของตนเอง หรือการให้หลักประกันชีวิต หรือ
สุขภาพ และการสร้างรายได้เสริมจากการท างาน เช่น การค้าขาย จะท าให้บุคลากรมีโอกาสมีความสุขในการ
ท างานสถานประกอบการฯ มากยิ่งขึ้น   
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ค าชี้แจง : การตอบแบบสอบถามนี้เป็นเพียงต้องการให้ผู้ตอบสะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึก      
เพ่ือน าข้อมูลไปวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้ดีและมี
ความสุขยิ่งขึ้น โดยไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอ่ืน 

แบบสอบถามี 4 ส่วนดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป   ส่วนที่ 2 การประเมินวัฒนธรรมองค์กร 

    ส่วนที่ 3 แบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง      ส่วนที่ 4 กิจกรรมในการสร้างสุขขององค์กร 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 

ค าชี้แจง :  ในการตอบแบบสอบถาม ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง   ทุกข้อ  
 

ปัจจุบัน ท่านปฏิบัติงานที่ ฝ่าย/แผนก......................................................ต าแหน่ง..................................  

                                 หน่วยงาน.......................................................................................................

1. เพศ      

  1. ชาย          2. หญิง 
2. อายุ  ......................... ปี 

3. ท่านจบการศึกษาสูงสุดในระดับใด (ไม่รวมระดับการศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา)  
  1. ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า       6. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   
  2. มัธยมศึกษาตอนต้น         7. ปริญญาตรี 
  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย         8. สูงกว่าปริญญาตรี 
  4. ปวช.                9. ไม่ได้รับการศึกษา 
  5. ปวส.             10. อ่ืนๆ ระบุ...................................  
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4. สถานภาพสมรส   

  1. โสด          4. อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน 
  2. แต่งงานและอยู่ร่วมกัน      5. หม้าย    
  3. แต่งงานแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน      6. หย่า/แยกทาง/เลิกกัน 

 
5. ท่านมีบุตรหรือไม่ (รวมลูกบุญธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง)  

  0. ไม่มี          3. มี จ านวน 3-4 คน 
  1. มี จ านวน 1 คน       4. มี จ านวนตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป 
  2. มี จ านวน 2 คน 

6. งานของท่าน เป็นงานในลักษณะใด   
   1. งานส านักงาน          4. งานด้านบริหาร   
   2. งานด้านการผลิต          5. งานด้านอื่นๆ ระบุ.................  
   3. งานด้านการบริการ      

7. สถานภาพการจ้างงาน   
  1. ประจ า          5. ตามผลงาน   
   2. ตามสัญญาจ้าง          6. จ้างเหมา 
   3. รายวัน           7. อ่ืนๆ ระบุ......................   
  4. บางช่วงเวลา     

8. ระยะเวลาที่ท่านท างานในองค์กรปัจจุบัน รวมทั้งหมด 
      1. ไม่ถึงปี        4. ระหว่าง 6 – 9 ปี 

   2. ระหว่าง 1 – 2 ปี        5. ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 
   3. ระหว่าง 3 – 5 ปี  
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ส่วนที ่2 : การประเมินวัฒนธรรมองค์กร 

ค าชี้แจง: องค์กรของท่านในปัจจุบันมีลักษณะตรงกับข้อใดมากที่สุด โดยจะมี 100 คะแนนให้ท่าน
ประเมินในแต่ละข้อ ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อ A มีลักษณะตรงกับองค์กรของท่านมากที่สุดก็ให้ 70 คะแนน 
ข้อ B มีลักษณะตรงกับองค์กรบ้างเป็นบางส่วนก็ให้ 20 คะแนน ส าหรับข้อ C และ D มีลักษณะที่ตรงกับ
องค์กรเล็กน้อยก็ให้คะแนนอย่างละ 5 คะแนน ในกรณีที่ลักษณะข้อใดไม่ตรงกับองค์กรเลยก็ให้คะแนน
เท่ากับ 0 และให้คะแนนในช่องคะแนน (คาดหวัง) ในแต่ละข้อว่าในอนาคตท่านอยากให้องค์กรเป็น
แบบใด 

1. ลักษณะเด่นขององค์กร (Dominant 
Characteristics) 

ข้อ คะแนน 
(ปัจจุบัน) 

คะแนน 
(คาดหวัง) 

เน้นความยึดหยุ่นและมีบรรยากาศที่ร่วมกันท างานคล้ายอยู่
ในครอบครัวเดียวกัน 

A   

เน้นความยึดหยุ่นสูง ให้กล้าเสี่ยง กล้าคิด ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ การใช้จินตนาการ 

B   

เน้นความส าเร็จ โดยมีเปาาหมายที่ต้องการชัดเจนในเรื่อง
ของจ านวนการผลิต ยอดขาย เน้นการให้แข่งขันกันท างาน 
เพ่ือสร้างผลงาน การมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง 

C   

ให้ความส าคัญกับเรื่องวินัย ค าสั่ง กฎระเบียบ ความเป็น
ระเบียบแบบแผน และเชื่อฟังค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 

D   

คะแนนรวม 100 100 
2. ลักษณะความเป็นผู้น าองค์กร (Dominant 

Characteristics) 
ข้อ คะแนน 

(ปัจจุบัน) 
คะแนน 

(คาดหวัง) 
ผู้น ามุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ การให้ความเอาใจใส่เอื้อ
อาทรพนักงาน ช่วยเหลือกัน ร่วมมือกัน เป็นกันเอง เป็น
แบบพ่ีน้อง โดยเน้นความเป็นธรรม ยุติธรรม และเท่าเทียม
กัน 

A   

ผู้น ามีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นพนักงานให้กล้าเสี่ยง 
กล้าทดลอง คิดท าในสิ่งใหม่ และเน้นการให้รางวัล 
ผลตอบแทนแก่ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นพิเศษ 

B   

ผู้น ามุ่งเห็นผลส าเร็จตามเปาาหมาย เช่น ตัวเลขยอดการ
ผลิตเพ่ิมข้ึน ผลประกอบการมีก าไรมากข้ึน 

C   

ผู้น ามุ่งเน้นเรื่องให้ยึดและปฏิบัติตามกฎระเบียบ การ
ประหยัดและมุ่งประสิทธิภาพในการท างาน 

D   

คะแนนรวม 100 100 



 

 113 

 

3. ลักษณะการบริหารงานพนักงาน (Management of 
Employees) 

ข้อ คะแนน 
(ปัจจุบัน) 

คะแนน 
(คาดหวัง) 

ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงาน การท างาน
เป็นทีม เน้นความต้องการของพนักงาน 

A   

พนักงานได้รับความเป็นอิสระในการตัดสินใจเองและพร้อม
ลงมือปฏิบัติได้ทันทีเมื่อเกิดความจ าเป็น ให้กล้าเสี่ยง กล้า
คิด 

B   

พนักงานจะมีการแข่งขันกันท างานอย่างหนัก และมุ่งเน้น
ยอดการผลิตและผลก าไรเป็นที่ตั้ง 

C   

พนักงานจะต้องเชื่อฟัง ท าตามกฎระเบียบและค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 

D   

คะแนนรวม 100 100 
4. สิ่งท่ียึดม่ันร่วมกัน (Organization Glue) ข้อ คะแนน 

(ปัจจุบัน) 
คะแนน 

(คาดหวัง) 
สิ่งที่ยึดมั่นร่วมกันคือ ความจงรักภักดี ความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน ค ามั่นสัญญาที่จะท าให้องค์กรด าเนินไปได้ด้วยดี 

A   

ค าม่ันสัญญาที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าหรือบริการ B   
ยึดมั่นในความส าเร็จ การมุ่งไปสู่เปาาหมายที่วางไว้ C   
ยึดมั่นในกฎระเบียบ รักษาความมีเสถียรภาพในการท างาน D   

คะแนนรวม 100 100 
5. กลยุทธ์ (Strategic Emphases) ข้อ คะแนน 

(ปัจจุบัน) 
คะแนน 

(คาดหวัง) 
เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การไว้ใจ การเปิดโอกาส 
และยอมรับการมีส่วนร่วม 

A   

เน้นการสร้าง คิดค้นพัฒนานวัตกรรมให้เกิดข้ึน การสร้าง
โอกาสใหม่ ๆ มุ่งสร้างค่านิยมใหม่ขององค์กรที่เอ้ือต่อการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการตีความหรือคาดการณ์ภาวะ
แวดล้อมภายนอก 

B   

เน้นในเรื่องการแข่งขันและความส าเร็จ การได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และมีตลาดที่เหนือกว่า 

C   

เน้นในเรื่องความมั่นคง ความเรียบง่าย ความแน่นอน และ
ความมีประสิทธิภาพ 

D   

คะแนนรวม 100 100 
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6. ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จ (Strategic 
Emphases) 

ข้อ คะแนน 
(ปัจจุบัน) 

คะแนน 
(คาดหวัง) 

การพัฒนาในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ การท างานเป็นทีม 
ค าม่ันสัญญาของพนักงาน และความใส่ใจต่อพนักงาน 

A   

การมสีินค้าหรือบริการที่แตกต่าง หรือการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ 

B   

ความได้เปรียบทางการแข่งขันและความเป็นผู้น าทาง
การตลาด 

C   

ความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความ
เป็นระเบียบแบบแผน 

D   

คะแนนรวม 100 100 

ส่วนที่ 3  แบบส ารวจความสุขด้วยตนเอง (Happinometer)   

ค าชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย √  ในช่อง  ทุกข้อ และบันทึกข้อความที่เป็นค าตอบลงบนเส้นประ ตาม
ความเป็นจริง 

 

1. ปัจจุบัน ท่านมี น้ าหนัก..........................................กิโลกรัม    
ส่วนสูง...........................................เซนติเมตร 
เส้นรอบเอว ..................................เซนติเมตร        

2. โดยปกตทิ่านกินอาหารเช้า โดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน  
 1. ไม่กิน        4. กินเป็นประจ า (5-6 วัน) 
 2. กินแต่ไม่บ่อย (1-2 วัน)      5. กินทุกวัน  
 3. กินเป็นบางครั้ง (3-4 วัน)      

3. ปัจจุบันท่านออกก าลังกายโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน   
 1. ไม่ได้ออกก าลังกาย      4. มากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 
 2. น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์     5. ทุกวัน          
 3. จ านวน 3 วันต่อสัปดาห์       

4. ปัจจุบันท่านสูบบุหรี่/ใบจาก /ยาเส้น หรือไม่    
    1. สูบเป็นประจ า      4. ไม่สูบแต่เคยสูบ 
    2. สูบบ่อยครั้ง        5. ไม่เคยสูบเลย 
    3. สูบนานๆ ครั้ง   

Happy Body / สุขภาพดี 
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       5.  ปัจจุบันท่านดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสุราพ้ืนบ้านหรือไม่   
    1. ดื่มเกือบทุกวัน/เกือบทุกสัปดาห์      4. ไม่ดื่มแต่เคยดื่ม   
    2. ดื่มเกือบทุกเดือน       5. ไม่เคยดื่มเลย 
    3. ดื่มปีละ 1-2 ครั้ง   

 6. โดยรวมแล้วท่านพึงพอใจกับสุขภาพกายของท่านหรือไม่ 
    1. ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยที่สุด     4. พอใจมาก   
    2. พอใจน้อย        5. พอใจมากท่ีสุด   
    3. พอใจปานกลาง 
 
 
   1. โดยรวมแล้วท่านรู้สึกว่าได้รับการพักผ่อน เพียงพอหรือไม่  
    1. ไม่พอ          4. มาก    
    2. น้อย          5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง    

 2. โดยรวมแล้วใน 1 สัปดาหท์่านท ากิจกรรมเพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟัง
เพลง  ช็อปปิ้ง เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม่   
   1. ไม่ได้ท า   4. ท า 5 - 6 วัน/สัปดาห ์
   2. ท า 1 – 2 วัน/สัปดาห์     5. ท าทุกวัน 
   3. ท า 3 – 4 วัน/สัปดาห์     

 3.  โดยรวมแล้วท่านมีความเครียด (เครียดจากการท างาน/เรื่องครอบครัว/ เรื่องอ่ืน ๆ) บ้างหรือไม่   
    1. เครียดมากที่สุด        4. เครียดน้อย 
    2. เครียดมาก      5. ไม่เครียดเลย 
    3. เครียดปานกลาง   

 4. โดยรวมแล้วท่านคิดว่าชีวิตของท่านเป็นไปตามท่ีท่านคาดหวัง หรือไม่   
    1. ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเลย     4. เป็นไปตามท่ีคาดหวังมาก 
    2. เป็นไปตามท่ีคาดหวังเล็กน้อย         5. เป็นไปตามที่คาดหวังมากที่สุด   
    3. เป็นไปตามท่ีคาดหวังปานกลาง    

 

  

Happy Relax / ผ่อนคลายดี 
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 5. เมื่อประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไปท่านสามารถจัดการกับปัญหา ได้หรือไม่  
    1. ไม่สามารถจัดการได้เลย      4. จัดการได้มาก     
    2. จัดการได้น้อยมาก       5. จัดการได้มากท่ีสุด   
    3. จัดการได้ปานกลาง   
 
 
 1. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกเอ้ืออาทร/ห่วงใยต่อคนรอบข้างหรือไม่  

    1. ไม่รู้สึกเลย/น้อยที่สุด     4. มาก    
    2. น้อย          5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง    

 2. โดยรวมแล้ว ท่านให้การช่วยเหลือแก่คนรอบข้างหรือไม่ 
    1. ไม่เคย/แทบจะไม่เคยช่วย    4. ช่วยแทบทุกครั้ง  
    2. นานๆ ครั้ง         5. ช่วยทุกครั้ง 
    3. ช่วยบ้างบางครั้ง  

 3. โดยรวมแล้วท่านให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีมหรือไม่ 
    1. ไม่ให้/ให้น้อยที่สุด      4. มาก      
    2. น้อย          5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง    

 4. โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ในที่ท างานของท่านเหมือนพี่เหมือน้อง หรือไม่   
    1. ไม่เหมือน/เหมือนน้อยที่สุด     4. มาก    
    2. น้อย          5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง   

 5. โดยรวมแล้วท่านสื่อสารพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กร หรือไม่  
    1. ไม่สื่อสารเลย/สื่อสารน้อยที่สุด     4. มาก    
    2. น้อย       5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง   

 

 

Happy Heart / น้ าใจดี 



 

 117 

 

 6.  โดยรวมแล้วในองค์กรของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแบบอย่างการท างานระหว่างกัน 
หรือไม่   
    1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด       4. มาก    
    2. น้อย      5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง   

 7.  โดยรวมแล้วท่านเต็มใจและยินดี ในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม หรือไม่   
    1. ไม่เต็มใจ/เต็มใจน้อยที่สุด      4. มาก    
    2. น้อย         5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง 

  8. โดยรวมแล้วท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกป่า การบริจาคสิ่งของ 
หรือไม่   
    1. ไม่เข้าร่วม/เข้าร่วมน้อยที่สุด     4. มาก    
    2. น้อย          5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง   

 9. โดยรวมแล้วท่านได้ท ากิจกรรมที่สามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสังคม  เช่น การคัด
แยก ขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น   
    1. ไม่ท า/ท าน้อยที่สุด      4. มาก   
    2. น้อย         5. มากที่สุด   
    3. ปานกลาง 
 
    
 1. โดยรวมแล้วท่านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ศาสนา/การให้ทาน หรือไม่   
    1. ไม่ท า/ท าน้อยที่สุด      4. มาก    
     2. น้อย       5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง 

 2. โดยรวมแล้ว ท่านปฏิบัติกิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ หรือไม่   
    1. ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติน้อยที่สุด      4. มาก    
    2. น้อย        5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง    

  

Happy Soul / จิตวิญญาณดี 
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3. โดยรวมแล้ว ท่านยกโทษและให้อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่ส านึกผิด 
    1. ไม่ยกโทษ/ให้อภัยน้อยที่สุด     4. มาก    
    2. น้อย          5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง   

 4. โดยรวมแล้ว ท่านยอมรับและขอโทษในความผิดที่ท าหรือมีส่วนรับผิดชอบ   
    1. ไม่ยอมรับ/ขอโทษน้อยที่สุด     4. มาก     
    2. น้อย         5. มากที่สุด 
    3. ปานกลาง    

5. โดยรวมแล้ว ท่านตอบแทนผู้มีพระคุณ หรือช่วยเหลือท่าน  
   1. ไม่ตอบแทน/ตอบแทนน้อยที่สุด     4. มาก  

  2. น้อย       5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง 

 
 

 1. ท่านมีเวลาอยู่กับครอบครัว เพียงพอหรือไม่  
  1. ไม่เพียงพอ       4. มาก  
  2. น้อย         5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง  

 2. ท่าน ท ากิจกรรม (ออกก าลังกาย ท าบุญ ซื้อของ ออกก าลังกายในสวนสาธารณะ ไปท าบุญ ซ้ือ
ของ ปลูกต้นไม้ ฯ) ร่วมกันกับคนในครอบครัว  

  1. ไม่ท า/ท าน้อยที่สุด      4. มาก  
  2. น้อย       5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง 

 3. โดยรวมแล้วท่านมีความสุขกับครอบครัวของท่าน หรือไม่  
  1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด      4. มาก  
  2. น้อย       5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง 

 
 
 
 

Happy Family / ครอบครัวดี 



 

 119 

 

 
 

 1. โดยรวมแล้ว เพ่ือนบ้าน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อท่านหรือไม่  
   1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด       4. มาก 
   2. น้อย          5. มากที่สุด 
   3. ปานกลาง  

 2. โดยรวมแล้วท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับของสังคม หรือไม่  
   1. ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติน้อยที่สุด       4. มาก  
   2. น้อย        5. มากที่สุด 
   3. ปานกลาง  

 3. โดยรวมแล้วท่านรู้สึก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หรือไม่  
   1. ไม่รู้สึก/รู้สึกน้อยที่สุด        4. มาก  
   2. น้อย        5. มากที่สุด 
   3. ปานกลาง  

 4. โดยรวมแล้ว เมื่อท่านมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน หรือไม่  
   1. ไม่ได้/ได้น้อยท่ีสุด        4. มาก  
   2. น้อย    5. มากที่สุด 
   3. ปานกลาง  

5. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่า สังคมไทยทุกวันนี้ มีความสงบสุข หรือไม่  
     1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด         4. มาก 
        2. น้อย           5. มากที่สุด 
        3. ปานกลาง  

 6. โดยรวมแล้วทุกวันนี้ท่านใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข หรือไม่  
     1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด         4. มาก 
        2. น้อย          5. มากที่สุด 
        3. ปานกลาง  
 
 
 

Happy Society / สังคมดี 
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 1. โดยรวมแล้วท่านสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือไม่  
     1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด       4. มาก 
        2. น้อย        5. มากที่สุด 
        3. ปานกลาง 

 2. โดยรวมแล้ว ท่านสนใจที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่  
     1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด       4. มาก 
        2. น้อย         5. มากที่สุด 
        3. ปานกลาง  

 3. ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการอบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของ
ตนเอง หรือไม่  
      1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด        4. มาก 
        2. น้อย                  5. มากที่สุด 
        3. ปานกลาง 
 
  
 1. ท่านรู้สึกว่า การผ่อนชาระหนี้สินต่างๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็นภาระ หรือไม่  

   1. เป็นภาระหนักท่ีสุด      4. เป็นภาระน้อย  
   2. เป็นภาระหนักมาก      5. ไม่เป็นภาระ/ไม่ได้ผ่อนชาระ/ไม่มี

หนี้สิน  
   3. เป็นภาระปานกลาง 

 2. ท่านผ่อนช าระหนี้ตามก าหนดเวลาทุกครั้งหรือไม่  
   1. ไม่ตรงเวลาทุกครั้ง      4. ตรงเวลาเกือบทุกครั้ง 
   2. ไม่ตรงเวลาบ่อยครั้ง       5. ตรงเวลาทุกครั้ง/ไม่ได้ผ่อนช าระ/ 
   3. ตรงเวลาบ้างบางครั้ง    ไม่มีหนี้สิน           

 3. โดยรวมแล้ว ท่านมีเงินเก็บออมในแต่ละเดือน หรือไม่  
   1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด         4. มี/เก็บออมมาก  
   2. มี/เก็บออมเพียงเล็กน้อย        5. มี/เก็บออมมากที่สุด  
   3. มี/เก็บออมปานกลาง  

Happy Brain / ใฝ่รู้ดี 

Happy Money / สุขภาพเงินดี 
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 4. โดยรวมแล้ว ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับทั้งหมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายจ่ายทั้งหมดในแต่ละเดือน  
     1. รายจ่ายเกินกว่ารายได้มาก      4. รายจ่ายน้อยกว่ารายได้  
     2. รายจ่ายเกินกว่าเล็กน้อย        5. รายจ่ายน้อยกว่ารายได้มาก 

   3. รายได้พอๆ กับรายจ่าย 
 
 

 1. ท่านมคีวามสุขต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร หรือไม่  
  1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด        4. มาก    
  2. น้อย           5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง   

2. ท่านได้รับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจากองค์กร หรือไม่ 
  1. ไม่ได้รับ/ได้รับน้อยที่สุด     4. มาก 
  2. น้อย          5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง       

 3. ท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้หรือไม่   
  1. ไม่พอใจเลย/พอใจน้อยที่สุด     4. พอใจมาก 
  2. พอใจน้อย        5. พอใจมากท่ีสุด 
  3. พอใจปานกลาง     

 4. ท่านได้รับ การปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน จากองค์กรของท่าน หรือไม่ 
  1. ไม่ได้เลย/ได้รับน้อยที่สุด      4. ได้รับมาก 
  2. ได้รับเล็กน้อย        5. ได้รับมากท่ีสุด 
  3. ได้รับพอสมควร     

 5. ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง/ปรับขึ้นเงินค่าจ้างประจ าปี ที่ผ่านมาด้วยความ
เหมาะสมหรือไม่   

  1. ไม่เหมาะสม/เหมาะสมน้อยที่สุด    4. มาก 
  2. น้อย         5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง 

 
 
 

Happy Work Life (Happy Plus) / การงานดี 
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 6. อาชีพของท่านในขณะนี้มี ความมั่นคง หรือไม่   
  1. ไม่ม่ันคง/ม่ันคงน้อยที่สุด     4. มั่นคงมาก   
  2. มั่นคงน้อย      5. มั่นคงมากที่สุด 
  3. มั่นคงปานกลาง   

 7. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการท างาน (การถูกฟาองร้อง/การ
ได้รับ อันตรายจากการท างาน ฯลฯ)    

  1. ไม่คุ้มค่า/คุ้มค่าน้อยที่สุด      4. คุ้มค่ามาก   
  2. คุ้มค่าน้อย        5. คุ้มค่ามากที่สุด   
  3. คุ้มค่าปานกลาง  

 8. ขณะที่ท างานอยู่ในองค์กรนี้ หากท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อและเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะ
ท างาน ต่อหรือว่าลาออก    

  1. ลาออกแน่นอน       4. ไม่ลาออก   
  2. อาจจะลาออก        5. ไม่ลาออกแน่นอน 
  3. น่าจะลาออก    

 9. ถ้าท่านมีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ท างาน หรือองค์กรอ่ืนชวน/ติดต่อไปท างาน ท่านพร้อมที่จะไป 
หรือไม่   
   1. ไปแน่นอน/ไปทันที     4. ไม่ไป 

  2. คิดว่าจะไป        5. ไม่ไปแน่นอน 
  3. ไม่แน่ใจ      

10. โดยรวมแล้วท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในข้อเสนอแนะกับนายจ้าง หรือ
หัวหน้างาน หรือไม่   

  1. ไม่มีส่วนร่วม/มีน้อยที่สุด      4. มีส่วนร่วมมาก 
  2. มีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อย       5. มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
  3. มีส่วนร่วมปานกลาง   

 11. ความถูกต้องของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็นอย่างไร 
  1. ไม่ถูกต้องทุกครั้ง       4. ถูกต้องเกือบทุกครั้ง  
  2. ไม่ถูกต้องบ่อยครั้ง       5. ถูกต้องทุกครั้ง 
  3. ถูกต้องบ้างเป็นบางครั้ง   
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 12. ความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ที่ท่านได้รับจากองค์กรของท่านเป็น
อย่างไร  

  1. ไม่ตรงเวลาทุกครั้ง      4. ตรงเวลาเกือบทุกครั้ง 
  2. ไม่ตรงเวลาบ่อยครั้ง        5. ตรงเวลาทุกครั้ง 
  3. ตรงเวลาบ้างเป็นบางครั้ง  

 13.  โดยรวมแล้วท่านท างานอย่างมี “ความสุข” หรือไม่   
  1. ไม่มี/มีน้อยที่สุด       4. มาก   
  2. น้อย           5. มากที่สุด 
  3. ปานกลาง     

 14.  ท่านภาคภูมิใจที่ได้เป็นพนักงาน/บุคลากรขององค์กร/ได้ท างานในองค์กรนี้หรือไม่   
   1. ไม่ภาคภูมิใจ/ภูมิใจน้อยที่สุด     4. มาก    
   2. น้อย        5. มากที่สุด 
   3. ปานกลาง   

  15. ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรที่ท่านท างานในปัจจุบัน หรือไม่  
   1. ไม่รู้สึก/รู้สึกน้อยที่สุด      4. มาก   
   2. น้อย       5. มากที่สุด 
   3. ปานกลาง    
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ส่วนที่ 4  กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร   

ค าชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย √ ในช่องพ้ืนที่ว่างทุกข้อ และบันทึกกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มเติม ลงบน
เส้นประ ตามความเป็นจริง 

กิจกรรมสร้างสุข มีใน
องค์กร 

ต้องการให้มี
ในองค์กร 

ด้าน Happy Body (สุขภาพดี) 
1. การให้ความรู้เรื่องสุขภาพ 
2. การตรวจร่างกายประจ าปี 
3. การออกก าลังกายในที่ท างาน 
4. การจัดกีฬาสี 
5. การให้บริการสปอร์ตคลับ 
6. การจัดกิจกรรมคลายเครียดจากการท างาน 
7. การท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
8. ..................................................................................................... 

  

ด้าน Happy Heart (น้ าใจงาม) 
1. การท ากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากเวลาท างาน 
2. การท ากิจกรรมพบปะผู้บริหาร 
3. การท ากิจกรรมพักผ่อน/ท่องเที่ยวนอกสถานที่ 
4. การให้ก าลังใจบุคลากรในสภาวะยากล าบาก 
5. การให้ความรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน 
6. การเชิดชูบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง 
7. การให้เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ฉุกเฉินแก่บุคลากรในสภาวะยากล าบาก 
8. การจัดระบบพ่ีเลี้ยงและสอนงานยุคลากรใหม่ 
9. การจัดเลี้ยงอาหารส าหรับบุคลากร 
10. การจัดบริการสายด่วนให้ค าปรึกษา/รับฟังบุคลากรที่มีปัญหา 
11. ..................................................................................................... 

  

ด้าน Happy Soul (การมีคุณธรรม) 
1. การสอนหลักธรรมทางศาสนา 
2. การจัดท าบุญร่วมกันในองค์กร 
3. การชักชวนบุคลากรรับประทานอาหารมังสวิรัติ 
4. การจัดค่ายธรรมะ 
5. การจัดตั้งชมรมพุทธศาสนาในองค์กร 
6. การสร้างห้องสวดมนต์ 
7. การจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือให้บุคลากรเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้ 
8. …………………………………………………………………………………………. 
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กิจกรรมสร้างสุข มีใน
องค์กร 

ต้องการ
ให้มีใน
องค์กร 

ด้าน Happy Relax (การผ่อนคลาย) 
1. การออกก าลังกายร่วมกัน 
2. การจัดปาร์ตี้ฉลองในเทศกาลต่าง ๆ 
3. การตั้งชมรมตามกลุ่มสนใจ 
4. การพาบุคลากรไปพักผ่อนท่องเที่ยวประจ าปี 
5. การจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดบุคลากร 
6. การจัดห้องสปาใจส าหรับให้บุคลากรคล้ายความเครียด 
7. การจัดตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด 
8. .................................................................................................... 

  

ด้าน Happy Brain (หาความรู้) 
1. การฝึกอบรมบุคลากร 
2. การให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับทักษะชีวิต 
3. การพัฒนาระบบการสอนงานหรือแบบพ่ีสอนน้อง 
4. การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 
5. การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
6. การจัดการความรู้ในองค์กร 
7. การพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง 
8. การให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 
9. ....................................................................................................... 

  

ด้าน Happy Money (ใช้เงินเป็น) 
1. การจัดโปรแกรมบริหารจัดการหนี้ของบุคลากร 
2. การเปิดบัญชีสะสมทรัพย์กับธนาคารเพ่ือส่งเสริมการออม 
3. การให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล /บัญชีครัวเรือน 
4. การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพให้แก่บุคลากร 
5. การจัดตั้งสหกรณ์ในองค์กร 
6. การให้เงินเพ่ิมแก่บุคลากร 
7. การส่งเสริมและฝึกอาชีพเสริมให้แก่บุคลากร 
8. การจัดตลาดนัดโดยให้บุคลากรเป็นผู้ขาย 
9. การมอบสิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ให้บุคลากรเพ่ือช่วยลดรายจ่าย 
10. การมอบทุนการศึกษาส าหรับบุตรของบุคลากร  
11. ..................................................................................................... 
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กิจกรรมสร้างสุข มีใน
องค์กร 

ต้องการ
ให้มีใน
องค์กร 

ด้าน Happy Family (ครอบครัวที่ด)ี 
1. การเชิญชวนครอบครัวของบุคลากรมาเยี่ยมชมองค์กรและร่วม

กิจกรรมขององค์กร 
2. การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาแก่บุตรของบุคลากร 
3. การมอบรางวัลให้บุคลากรที่เป็นพ่อ/แม่ดีเด่น 
4. การเติมความรู้ส าหรับบุคลากรเกี่ยวกับการดูแลครอบครัว 
5. การเยี่ยมบ้านของบุคลากร 
6. การให้สวัสดิการ/ สินน้ าใจที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของ

บุคลากร 
7. การจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ 
8. การเปิดโอกาสให้บุตรของบุคลากรเข้ามาท างานเพ่ือหารายได้

พิเศษ 
9. การจัดสรรเวลาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
10. .....................................................................................................  

  

ด้าน Happy Society (สังคมดี) 
1. การท ากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม 
2. การให้บุคลากรกลับไปพัฒนาบ้านเกิด 
3. การสื่อสารกับชุมชนรอบๆ องค์กร 
4. การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์/ การพูดคุยสื่อสารในองค์กร 
5. การจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกระดับใน

องค์กร 
6. ..................................................................................................... 

  

 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน และขอขอบพระคุณหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี 



ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือ    
ประจ าจังหวัดตาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                                                             127 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 
ภาพกิจกรรม Happy 8 ของสถานประกอบการอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 

 



ความสัมพันธข์องวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 

 

 
ภาพกิจกรรม Happy 8 ของสถานประกอบการ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
1.  Happy Body (สุขภาพดี)    

       
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Happy Brain (แสวงหาความรู้)   
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เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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3.  Happy Family (ครอบครัวดี)      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Happy Heart (มีน้ าใจงาม)  
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เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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5.  Happy Relax (รู้จักผ่อนคลาย)   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
6.  Happy Soul (ศรัทธาต่อศาสนาและศีลธรรม)   
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เคร่ืองนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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8.  Happy Society  (สังคมดี) 
 



ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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ภาคผนวก ค  

 
ภาพกิจกรรมลงพ้ืนที่ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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ภาพกิจกรรมลงพื้นที่  อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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