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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเชิงสํารวจในเรื่องการสํารวจความคิดเห็นของผูนําสหภาพ
แรงงานที่มีตอการดําเนินการองคกรสุขภาวะในภาคตะวันออก วัตถุประสงคในการวิจัยมุงคนหาอุปสรรคในการ
พัฒนาองคกรสุขภาวะ โดยใชแบบสอบถามปลายเปดที่ผานการตรวจสอบคุณภาพเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลกับประชากรกลุมเปาหมาย ซึ่งเปนองคกรสหภาพแรงงานในภาคตะวันออกที่จดทะเบียนจัดตั้งกับ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจํานวน 385 ราย โดยไดรับการตอบกลับมาจํานวน 324 ราย คิดเปนรอยละ
84.16 และใชการวิเคราะหและจัดกลุมชุดของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการชวยวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ (ATLAS.ti) นําเสนอขอมูลทั้งในรูปแบบการบรรยายและการแสดงคาทางสถิติพื้นฐาน รอยละ ประกอบ
ผลการศึกษา พบวา อุปสรรคในการพัฒนาองคกรสุขภาวะในมุมมองของตัวแทนองคกรสหภาพแรงงาน เรียง
ตามลําดับการจัดกลุมความคิดเห็นดวยคาความถี่รอยละ ไดแก (1) การขาดความรวมมือจากพนักงาน ขาดความ
เอาใจใส มีการตอตานหรือไมเห็นความสําคัญและประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ
30.25 (2) ผูบริหารและองคกรไมเห็นความสําคัญและขาดการสนับสนุนใหเกิดองคกรสุขภาวะขึ้น คิดเปนรอยละ
23.77 (3) การขาดการสื่อสาร การประสานงานและการจูงใจที่ดีภายในองคกร คิดเปนรอยละ 17.28 (4) การมี
ความขัดแยงและการมีทัศนคติที่ไมตรงกันในองคกร คิดเปนรอยละ 11.11 (5) ผูมีสวนเกี่ยวของขาดความรู ความ
เขาใจในการพัฒนาองคกรสุขภาวะและมีการกําหนดบทบาทหนาที่ในการดําเนินการที่ไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ
6.79 (6) ทรัพยากรไมเอื้ออํานวย คิดเปนรอยละ 4.63 (7) วัฒนธรรมองคกรและการบริหารงานที่ไมเอื้ออํานวย คิด
เปนรอยละ 3.40 และ (8) อื่นๆ คิดเปนรอยละ 2.78 ขอเสนอแนะบนฐานขอมูลเชิงประจักษเพื่อจัดการกับอุปสรรค
ในการพัฒนาองคกรสุขภาวะที่เกิดขึ้น คือ การลําดับความสําคัญและความเกี่ยวของกันของปญหาที่มีความ
เชื่อมโยงกันเพื่อดําเนินการแกไขอยางเปนขั้นตอน โดยมีประเด็นพิจารณาที่สําคัญ คือ การจูงใจและสรางใหเกิด
ความรวมมือ การผลักดันของผูบริหาร การสรางประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการของฝายทรัพยากรมนุษย และ
การทําความรวมมือกับตัวแทนสหภาพแรงงานเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันอันดีตอการพัฒนาองคกรสุขภาวะ
คําสําคัญ: องคกรแหงความสุข สหภาพแรงงาน ภาคตะวันออก
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ABSTRACT

This article is part of a research study on an opinion survey of Unions’ Leaders
on Happy Work Place in the Eastern Thailand. It aimed at surveying union leaders’
perspectives toward the obstacles to developing Happy Workplace (HWP) in the
organizations. An open-ended questionnaire that has been validated was used to collect
data with 385 union leaders whose organizations were registered with the Department of
Labour Protection and Welfare, Ministry of Labor. Data from 324 respondents, or 84.16%
was analyzed by ATLAS.ti and descriptive statistics. The study revealed that the obstacles
to developing Happy Workplace (HWP) in the organizations are (1) low attention,
resistance, and disregard of the importance or benefits of participation (2) lacking of
attention from managements and their organizations (3) lacking of the effective
communication including coordination and motivation (4) having conflicts in organizations
(5) lacking of knowledge and understanding about HWP (6) lacking of resources (7)
organizational culture and unfavorable administration, and (8) other problems. Based on
empirical data, the suggestions are problems must be prioritized and considered the
implication to find corrective action process. The significant arguments to deliberate are
creating motivation and coordination, receiving supporting from executive, building HR
capacity on implementing HWP projects, creating collaboration with unions to develop a
happy organization.
KEYWORDS: Happy Workplace, Labor Union, Eastern of Thailand
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บทนํา

แนวคิ ดองค กรแห งความสุ ขหรื อองค กรสุ ขภาวะ (Happy Workplace) ถื อกํ าเนิ ด
ขึ้นมาจากความพยายามในการผลักดันของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) เพื่อสรางใหเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางาน ใหพนักงานในองคกรมีความแข็งแรงทั้ง
ทางดานรางกายและจิตใจ รวมถึงสรางความผาสุกใหเกิดแกสมาชิกองคกรและครอบครัว ซึ่ง
ความสุขในการทํางานนั้นครอบคลุมถึงสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางสังคม และ
สุขภาวะทางปญญา ทั้ง 8 ดาน ไดแก สุขภาพดี (Happy body) มีน้ําใจงาม (Happy heart) รูจัก
ผ อ นคลาย (Happy relax) แสวงหาความรู (Happy brain) ศรั ท ธาต อ ศาสนาและศี ล ธรรม
(Happy soul) บริหารการเงินของตนได (Happy money) ครอบครัวดี (Happy family) และสังคม
ดี (Happy society) (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาวะ 2552)
ภายใตการสนับสนุนและการผลักดันใหมีการนําแนวความคิดองคกรแหงความสุข
หรือองคกรสุขภาวะไปใชในองคกรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดพยายามทําความรวมมือกับหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของ
ทั้งหลายในการเผยแพร ประชาสัมพันธ ทําความเขาใจ ตลอดจนสรางความรวมมือทางวิชาการ
และการวิจัยใหเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนใหเกิดความสุขในการทํางานอยางแทจริงขึ้นในทุกองคกร
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วารสารประชากร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กันยายน 2560)

ทั่วภูมิภาค ความพยายามดังกลาวของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) กอใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานภาคเอกชน ซึ่งไดแก สมาคมบริหารงานบุคคล
ภาคตะวั น ออก และสถาบั น การศึ ก ษาของรั ฐ ได แ ก คณะการจั ด การและการท อ งเที่ ย ว
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกันจัดตั้งโครงการศูนยการจัดการองคกรสุขภาวะภาคตะวันออกขึ้นใน
พ.ศ. 2547 (โครงการจัดตั้งศูนยการจัดการองคกรสุขภาวะ ภาคตะวันออก 2557) เพื่อเปนการ
นํารองการดําเนินการองคกรสุขภาวะใหเกิดขึ้นในภาคตะวันออกอยางเปนรูปธรรม โดยมีสถาน
ประกอบการตางๆ เขารวมเปนสมาชิก ในการนี้ ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการศึกษา
คนควา และวิจัย เพื่อเปนฐานขอมูลและองคความรูในการพัฒนาองคกรสุขภาวะ เพื่อนํามาใช
ในการดําเนินงานสนับสนุนการพัฒนาองคกรสุขภาวะใหกับภาคธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคล องตามบริ บทของแต ละองค กร ทั้ งนี้ คณะกรรมการจั ดตั้ งโครงการได ตระหนั กถึ ง
ความสําคัญและบทบาทของสหภาพแรงงานในภาคตะวันออกที่มีตอการผลักดันใหเกิดการสราง
องคกรสุขภาวะขึ้นในฐานะของตัวแทนลูกจาง จึงไดสนับสนุนใหมีงานวิจัยการสํารวจความ
คิดเห็นผูนําสหภาพแรงงานในภาคตะวันออกที่มีตอแนวคิดองคกรสุขภาวะขึ้น และภายใตบริบท
ของโครงการวิจัยดังกลาว การสํารวจอุปสรรคในการพัฒนาองคกรสุขภาวะในภาคตะวันออกได
ถูกกําหนดใหเปนเปาหมายที่สําคัญประการหนึ่ง อันเนื่องจากผูที่เกี่ยวของจะสามารถนําขอมูล
เชิงประจักษที่ไดจากงานวิจัยไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการทางดานองคกรสุข
ภาวะใหเกิดผลในเชิงรูปธรรมใหอยางดีที่สุด นอกจากนี้ ยังเปนขอคนพบนํารองที่จะนําไปสู
การศึกษาวิจัยและการนําไปเปนขอพิจารณาในพื้นที่ที่มีบริบทแวดลอมคลายคลึงกันตอไปใน
อนาคต
แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะและความสุขในการทํางาน
แนวคิดของการพัฒนาองคกรสุขภาวะมีมาชานาน และเริ่มแพรหลายใน ค.ศ. 2009
จากผลการสํารวจการใชเวลาในการทํางานของพนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ของกระทรวง
แรงงานแหงสหรัฐอเมริกา (United States Department of Labor 2010) พบวาพนักงานรอยละ
84 จากจํานวนพนักงานที่สํารวจทั้งหมด ตองทํางานภายในที่ทํางานเฉลี่ยถึง 7.5 ชั่วโมงตอวัน
ซึ่งเปนเวลาที่นานมาก ดังนั้น กระทรวงแรงงานแหงสหรัฐอเมริกาจึงตระหนักถึงการพัฒนา
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยพิจารณาวาเปนสิ่งที่นายจางควรใหความสําคัญ นอกจากนั้น
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ยังรวมถึงการสรางตารางการทํางานที่สมดุล และการลดความเครียดในการทํางานของพนักงาน
ดวย ซึ่งใน ค.ศ. 2010 ประเด็นของการพัฒนาสุขภาวะและความสุขในการทํางานก็ถูกริเริ่ม
นําไปสูมาตรการเพื่อสุขภาวะในการทํางานในเขตภูมิภาคตาง ๆ (Regional Approaches To
Healthy Workplaces) โดยองค ก รอนามั ย โลก (Burton 2010) ประกอบด ว ย 6 ภู มิ ภ าค คื อ
ภูมิภาคแอฟริกา (Africa) ภูมิภาคแถบอเมริกา (America) ภูมิภาคเมดิเตอรเรเนียนตะวันออก
(Eastern Mediterranean) ภู มิ ภ าคแถบประเทศยุ โ รป (Europe) ภู มิ ภ าคแปซิ ฟ ก ตะวั น ตก
(Western Pacific) และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South-East Asia) ซึ่งในแตละภูมิภาคนั้น
จะมีวิธีในการนําไปปฏิบัติตางกัน แตอยูภายใตแนวคิดเดียวกัน คือ มุงสนับสนุนใหเกิดความ
ปลอดภัยของสิ่งแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน ความผาสุกทั้งดานสุขภาพกายและจิตใจ
ตลอดจนการคํานึงไปถึงครอบครัวของพนักงานดวย สําหรับในประเทศไทยมีหนวยงานหลัก
ไดแก แผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) ที่ผลักดันและสนับสนุนใหแนวคิดองคกรสุขภาวะและความสุขในการทํางานพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและแพรหลายในสถานประกอบการตางๆ มานานกวา 10 ป ภายใตแนวคิดองคกรสุขภาวะ
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพนั้น องคกรตาง ๆ ควรคํานึงถึงคุณภาพชีวิต
ที่ดีของสมาชิกในองคกรครอบคลุมมิติทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย กาย ใจ สังคม และสติปญญา
โดยมุงใหสมาชิกในองคกรมีสุขภาพที่ดีในการทํางาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี มี
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี มีทักษะและประสิทธิภาพในการทํางานที่ดี มีความรักความ
ผูกพันตอองคกร และทําใหเกิดนวัตกรรมของระบบการจัดการทรัพยากรมนุษยใหมๆ ซึ่งจะ
นําไปสูการเปนองคกรที่สมาชิกในองคกรมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีอยางยั่งยืน (สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 2552)
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับองคกรสุขภาวะและความสุขในการทํางาน
พบวา มีผูใหนิยามขององคกรสุขภาวะและความสุขในการทํางานไวอยางกวางขวาง โดยกลาววา
องคกรสุขภาวะ หมายถึงองคกรที่ดําเนินงานบรรลุถึงพันธกิจที่ตั้งไว และมีความสามารถที่จะ
เติบโตพรอมกับพัฒนาบุคลากรภายในองคกรไปควบคูกัน (Dive 2004) ทั้งนี้ รวมถึงองคกรที่มี
ความสามารถในการดําเนินงานและพนักงานมีจุดมุงหมายในการทํางานรวมกับองคกรโดย
มุงเนนการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมๆ และมีการปฏิบัติงานในแนวทางที่สอดคลองและ
สนับสนุนกัน (Smet, Loch and Schaninger 2007) ใน ค.ศ. 2010 องคกรอนามัยโลกไดใหนิยาม
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ขององคกรแหงความสุขวา เปนองคกรที่ใหการปองกัน สงเสริม สนับสนุนทั้งดานรางกายและ
จิตใจ ตลอดจนความเปนอยูที่ดีของพนักงาน และเปนองคกรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ที่ดี มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่เอื้อประโยชนตอสุขภาพของพนักงาน มีกระบวนการพัฒนาคน
ในองคกรอยางมีเปาหมาย มียุทธศาสตรที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร โดย
พนักงานมีจุดมุงหมายรวมกันกับองคกรในการมุงเนนการปรับกระบวนการทํางานใหม และมี
แนวทางในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อใหองคกรมีความสามารถตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเติบโตไปพรอมกับองคกรอยางยั่งยืน
(Burton 2010) ทั้งนี้ แผนงานสุขภาวะองคกรภาคเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ ไดเสนอแนวคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) ที่สอดคลองกับกรอบแนวคิดองคกรแหง
ความสุขขององคกรอนามัยโลก และนํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการสรางสมดุลระหวางชีวิตการ
ทํางานและการใชชีวิตที่ดี (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 2552) ประกอบดวย
1) การมีสุขภาพดี (Happy body) หมายถึง สุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกายและจิตใจ
จากการที่รูจักดําเนินชีวิต รูจักกิน รูจักนอน ชีวิตมีความสุข เหมาะกับเพศและวัย
ตลอดจนสถานการณตาง ๆ รวมทั้งเหมาะสมกับฐานะทางการเงิน
2) การมีน้ําใจงาม (Happy heart) หมายถึง มีน้ําใจคิดถึงคนอื่น เอื้ออาทรตอกัน
และรูจักการใหอยางเหมาะสม เขาใจบทบาทของตนเองในฐานะลูกจางและ
นายจาง
3) การผอนคลาย (Happy relax) หมายถึง รูจักการผอนคลายในการดําเนินชีวิต
และการจัดการความเครียดในการทํางานที่เหมาะสม
4) การหาความรู (Happy brain) หมายถึง การแสวงหาความรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความกาวหนาในการทํางาน ตลอดจนการมีความรู
ความสามารถในงาน มีความรับผิดชอบ พัฒนาตนเองตลอดจนผูอื่น และมี
ระเบียบวินัย
5) การมีคุณธรรม (Happy soul) หมายถึง การมีศีลธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย
ในการดําเนิน ชีวิต ตลอดจนมีความสามั คคี ในหมูค ณะและมีการช วยเหลื อ
เกื้อกูลกัน
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6) การใชเงินเปน (Happy money) หมายถึง การมีความสามารถในการจัดการ
รายรับและรายจายสวนตัว รูจักเก็บออม และใชชีวิตที่เหมาะสมแกฐานะของ
ตนเอง
7) การมีความสุขของครอบครัว (Happy family) หมายถึง การมีครอบครัวที่อบอุน
และมั่นคง และใหความสําคัญตอครอบครัว
8) การมีความสุขของสังคม (Happy society) หมายถึง การมีความรัก สามัคคี
และเอื้อเฟอตอสังคมโดยรอบทั้งที่ทํางานและชุมชน
ทั้งนี้ จากแนวคิดขององคกรสุขภาวะดังกลาวขางตนพบวา ลวนมีจุดมุงหมายในการ
สรางความสุขใหเกิดขึ้นแกสมาชิกองคกรทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ดังนั้น ความสุขในการ
ทํางาน จึ งเปนคําที่เกี่ยวข องอย างใกลชิ ดกั บ องคกรสุ ขภาวะ ดังที่นั กวิ จัยหลายทานไดให
ความเห็นไวในเรื่องดังกลาวดังตอไปนี้ ความสุขในการทํางาน หมายถึง ภาวะในการทํางานที่
พนักงานทุกคนรูสึกมีความสุข เหมือนไมไดกําลังทํางานอยู ซึ่งจะทําใหผลงานที่ไดออกมามี
ประสิทธิภาพ ตรงตามเปาหมายที่องคกรตั้งไว (รวมศิริ 2550) นอกจากนั้น ยังพบวาความสุขใน
การทํางานนั้นครอบคลุมไปถึงสภาพชีวิตที่เปนสุข อันเปนผลเกิดจากความสามารถที่ดีในการ
จัดการปญหาตางๆ จากการดําเนินชีวิต และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสูการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี (อภิชัย และคณะ 2547)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสุขภาวะและความสุขในการทํางาน
จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สรางใหเกิดความสุขใน
การทํางาน พบวา มีนักวิจัยหลายทานใหมุมมองของปจจัยที่ทําใหเกิดความสุขในการทํางาน
แตกตางกัน แตมีบางปจจัยที่สอดคลองกับแนวคิดองคกรสุขภาวะหรือการสรางความสุข 8 ดาน
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ดังนี้
ใน ค.ศ. 1975 วอลตัน (Walton) ไดศึกษาเกณฑการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางาน
(Criteria for Quality of Working Life) และพบวาปจจัยสําคัญที่เปนองคประกอบของความสุขใน
การทํางานมี 8 ปจจัย ไดแก คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย โอกาสในการพัฒนาความรูและขีดความสามารถ การสงเสริมความกาวหนาและ
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มั่นคง การสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมหรือความสัมพันธในหนวยงานที่ดี การบริหารงานที่
เปนธรรมและเสมอภาค ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานและสวนตัว ความรับผิดชอบตอสังคม
ซึ่งแนวคิดดังกลาวมีความสอดคลองและคลายกันกับบทความเรื่องความสุข (Happiness) ของ
เฮยไลเฮนและเบรินแฮม (Heylighen and Bernheim 2000) นักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากประเทศ
เบลเยียมใน ค.ศ. 2000 ซึ่งกลาววาปจจัยที่กอใหเกิดความสุขในการทํางานประกอบดวย ความ
มั่งคั่ง การเขาถึงความรู การมีอิสระสวนบุคคล ความเสมอภาค สุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี การมี
ตําแหนงทางสังคม ความสุขจากเหตุการณที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิต ในขณะที่ ดวงเนตร ธรรมกุล
(2555) ไดศึกษาและรวบรวมแนวคิดการสรางสุขภาวะในองคกร และสรุปแนวความคิดองคกรสุข
ภาวะวา การสรางเสริมสุขภาวะในองคกรควรคํานึงถึงประเด็นที่เกี่ยวของ 4 ประการ ประกอบดวย
1) ความปลอดภัยของสิ่งแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน 2) สุขภาพ ทั้งทางรางกาย และจิตใจ
ของพนักงานที่ดี 3) ทรัพยากรสงเสริมสุขภาพในที่ทํางาน และ 4) ชองทางการเขาถึงชุมชนและ
ครอบครัวของพนักงานตลอดจนสมาชิกอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กลาวโดยสรุปไดวา กระบวนการการสรางองคกรแหงความสุขตองใหความสําคัญ
แกคน ดวยการเพิ่มคุณคาและพัฒนาคนอยางสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร ซึ่งการสราง
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนในองคกรนั้น องคกรตองปรับทัศนคติ และมุมมองที่มีตอคนในองคกร
ใหมเพื่อใหเกิดแนวคิดใหมๆ ในการอยูรวมกันในองคกร และมุงสรางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการทํางานที่เหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่แตกตางกันแตละองคกร เพื่อยกระดับ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานนํ า ไปสู ก ารเพิ่ ม ศั ก ยภาพขององค ก รและเติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 2552) องคกรอนามัยโลก ไดใหเหตุผลที่
องคกรควรพัฒนาใหเปนองคกรแหงความสุข คือ เพื่อสรางจริยธรรมในการบริหารงานและ
ส ง เสริ ม สิ ท ธิ ข องพนั ก งานและลดความเหลื่ อ มล้ํ า ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในองค ก ร เพื่ อ ส ง เสริ ม
ความสําเร็จขององคกรในระยะยาวดวยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันภายในองคกร
ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย ด า นสุ ข ภาพและจิ ต ใจของคนในองค ก ร และเป น การดํ า เนิ น การตาม
กฎหมายกําหนด เพื่อปกปองสิทธิเสรีภาพของพนักงาน และแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
(Burton 2010)
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วัตถุประสงค์
งานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อสํ ารวจอุ ปสรรคในการพั ฒนาองค กรแห งความสุ ข
(องคกรสุขภาวะ) ในมุมมองของตัวแทนแรงงาน (ผูนําสหภาพแรงงาน) ในภาคตะวันออก และ
นําเสนอขอมูลใหกับผูมีสวนไดสวนเสียตระหนักถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาวางแผนการดําเนินการดานตางๆ ในการพัฒนาองคกรใหเกิดความสุข
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey research) เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามปลายเปดเพียงขอเดียวที่ตองการคนหาอุปสรรคในการพัฒนาองคกรสุขภาวะ
ภายใตมุมมองของผูนําสหภาพแรงงานในภาคตะวันออก โดยเปดใหผูตอบสามารถตอบไดอยาง
เต็มที่สมบูรณและไมมีขอจํากัดในวงแคบ จึงไมมีการกําหนดกรอบแนวคิดและมีรายละเอียด
ระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
ประชากรและการกําหนดกลุมเปาหมาย
ประชากรในวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูนําสหภาพแรงงานในภาคตะวันออกที่จดทะเบียน
จัดตั้งกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (2558) ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สระแกว และนครนายก) ซึ่งการศึกษา พบวา มีการจดทะเบียน
จัดตั้งองคกรฯ อยูในพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี รวมประชากร
ทั้งหมด 385 ราย (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558) ทั้งนี้ การวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลกับ
ประชากรทั้งหมด จํานวน 385 ราย เพื่อใหผลที่ไดจากการศึกษาสามารถอางอิงไปสูประชากร
ทั้งหมดได ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามเกณฑความเต็มใจและยินดีที่จะใหขอมูล
เพื่อใหไดจํานวนกลุมเปาหมายที่ใชในการตอบแบบสอบถามครบตามขนาดที่กําหนด
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) และเนื่องจากมีการตั้งเปาหมาย
ในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากรทั้งหมด จํานวน 385 ราย ซึ่งมีขนาดใหญ ประกอบ
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กับผูวิจัยไมสามารถคาดเดาคําตอบไดลวงหนา ดังนั้น แบบสอบถามปลายเปดซึ่งไมมีการชี้นํา
ใหมีการตอบไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งและมีคําถามที่มีนัยเพียงประการเดียวใหผูตอบ
สามารถตอบไดอยางเต็มที่สมบูรณตรงกับความจริงมากกวาคําตอบที่จํากัดในวงแคบจึงถูก
นํามาใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้ ไดผานการตรวจสอบความสอดคลองของ
ขอคําถามกับวัตถุประสงคในการวิจัยจากผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และ
ได นํ าไปทดลองใช กั บกลุ มเป าหมายรองซึ่ งเป นตั วแทนสหภาพแรงงานนอกเขตพื้ นที่ ภาค
ตะวันออก จํานวน 30 ราย กอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง
การจัดทําและวิเคราะหขอมูล
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลไดครบตามตองการแลว งานวิจัยนี้นําขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามมาทํ าการบั นทึ กผล จั ดกลุ มข อ มู ล และวิ เคราะห ข อมู ลในเชิ งคุ ณภาพด วย
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการชวยวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (ATLAS.ti) เพื่อนําเสนอผล
และขอสรุปที่ไดจากการศึกษา ทั้งนี้ ไดมีการจัดกลุมขอมูลและใชการวิเคราะหทางสถิติพื้นฐาน
ดวยความถี่รอยละประกอบการนําเสนอ
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาในบทความวิจัยนี้ ถูกนําเสนอแบงออก 2 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1
ข อมู ลทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถามซึ่ งเป นตั วแทนสหภาพแรงงานองค กรสหภาพแรงงาน
จําแนกตามเขตพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออก จํานวนทั้งสิ้น 324 ราย จากจํานวนประชากร
ทั้งหมด 385 ราย หรือคิดเปนรอยละ 84.16 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งนําเสนอในรูปของสถิติ
พื้นฐาน รอยละ (ตารางที่ 1) และสวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นของตัวแทนสหภาพแรงงานตอ
อุปสรรคในการพัฒนาองคกรสุขภาวะ นําเสนอในรูปของขอมูลเชิงคุณภาพที่ผานการสังเคราะห
และจั ด กลุ ม โดยมี ก ารวิ เ คราะห ท างสถิ ติ ด ว ยความถี่ ร อ ยละของการจั ด กลุ ม ชุ ด ข อ มู ล
ประกอบการนําเสนอ (ตารางที่ 2)
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ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานที่ตั้งขององคกรสหภาพ
แรงงาน
สถานทีต่ งั้
จํานวน (แหง)
รอยละ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
21
6.48
จังหวัดปราจีนบุรี
18
5.55
จังหวัดชลบุรี
171
52.78
จังหวัดระยอง
114
35.19
รวม
324
100.00

ตารางที่ 1

จากตารางที่ 1 สถานที่ตั้งขององคกรสหภาพแรงงานสวนใหญตั้งอยูในจังหวัดชลบุรี
จํานวน 171 แหง (รอยละ 52.78) รองลงมาตั้งอยูในจังหวัดระยอง จํานวน 114 แหง (รอยละ
35.19) ตั้งอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 21 แหง (รอยละ 6.48) และตั้งอยูในจังหวัดปราจีนบุรี
จํานวน 18 แหง (รอยละ 5.55) ตามลําดับ
ขอมูลความคิดเห็นของตัวแทนสหภาพแรงงานตออุปสรรคในการพัฒนาองคกร
สุขภาวะ จําแนกโดยการจัดกลุมชุดขอมูลและนําเสนอดวยความถี่รอยละ
ประเด็นอุปสรรค
จํานวน (ราย)
รอยละ
1. การขาดความรวมมือจากพนักงาน ขาด
98
30.25
ความเอาใจใส มีการตอตานหรือไมเห็น
ความสําคัญและผลประโยชนที่จะไดรับ
จากการเขารวมกิจกรรม
2. ผูบริหารและองคกรไมเห็นความสําคัญ
77
23.77
และขาดการสนับสนุน
3. การขาดการสื่อสาร การประสานงานและ
56
17.28
การจูงใจ

ตารางที่ 2
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ประเด็นอุปสรรค
การมีความขัดแยงและทัศนคติที่ไมตรงกัน
ในองคกร
ผูมีสวนเกี่ยวของขาดความรู ความเขาใจ
ในการพัฒนาองคกรสุขภาวะและมีการ
กําหนดบทบาทหนาที่ในการดําเนินการ
ที่ไมเหมาะสม
ทรัพยากรไมเอื้ออํานวย
วัฒนธรรมภายในองคกรและการ
บริหารงานที่ไมเอื้ออํานวย
อื่นๆ
รวม

จํานวน (ราย)
36

รอยละ
11.11

22

6.79

15
11

4.63
3.40

9
324

2.77
100.00

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผูนําสหภาพแรงงานที่มีตออุปสรรคในการพัฒนา
องคกรแหงความสุข ผูนําสหภาพแรงงานมีความคิดเห็นวาอุปสรรคในการพัฒนาองคกรแหง
ความสุข ดังนี้
1) การขาดความรวมมือจากพนักงาน ขาดความเอาใจใส มีการตอตานหรือไมเห็น
ความสําคัญและผลประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมกิจกรรม ผูนําสหภาพแรงงานมีความ
คิ ดเห็ นว า การที่ พนั กงานขาดความเอาใจใส และต อต านการเข าร วมกิ จกรรม โดยไม เห็ น
ความสําคัญ หรือผลประโยชนที่ตนเองจะไดรับ เปนอุปสรรคในการดําเนินการพัฒนาองคกรสุข
ภาวะใหเกิดขึ้น การขาดความเอาใจใสในการเขารวมกิจกรรมนี้ สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากจัด
กิจกรรมที่เบียดเบียนเวลาทํางานปกติหรืองานพิเศษที่สรางรายไดใหกับพนักงาน การนําเวลาไป
ใชในการดําเนินกิจกรรมขององคกร โดยจะสรางภาระในการทํางานยอนหลัง หรืองานที่ไมเสร็จ
ตามกําหนดเวลาใหกับพนักงาน โดยปราศจากการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาหรือการ
บริหารจัดการที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมที่สรางภาระใหกับพนักงานหรือตอครอบครัวพนักงาน
หรือความจําเปนที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมไดดวยเหตุผลสวนตัว จึงทําใหพนักงานไมตองการ
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เขารวม นอกจากนั้น การที่พนักงานไมเห็นความสําคัญในการเขารวมก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
การดําเนินกิจกรรมสรางองคกรแหงความสุขเปนไปไดยากลําบากขึ้น
2) ผู บริ หารและองค กรไม เห็ นความสํ าคั ญและขาดการสนั บสนุ น ผู นํ าสหภาพ
แรงงานมี ความคิ ดเห็ นว าผู บริ หารองค กรเป นบุ คคลที่ มี บทบาทสํ าคั ญในการผลั กดั นและ
สนั บ สนุ น ให เ กิ ด องค ก รแห ง ความสุ ข ขึ้ น หากผู บ ริ ห ารองค ก รขาดวิ สั ย ทั ศ น แ ละไม เ ห็ น
ความสําคัญในการสรางความสุขในการทํางานใหเกิดขึ้นในองคกร จะทําใหการดําเนินการใดๆ
ภายใตแนวคิดการสรางองคกรแหงความสุขไมประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ การมุงเนนแตผลผลิต
ทางตรง กําไร และการมุงลดตนทุน โดยละเลยการเอาใจใสตอสภาพความเปนอยูและความสุข
ของพนักงานในองคกร นอกจากจะสงผลใหลดทอนขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน
แลวยังจะทําใหองคกรไมสามารถบรรรลุเปาหมายและยกระดับศักยภาพในการแขงขันดวย
บุคคลในระยะยาวได
3) การขาดการสื่อสาร การประสานงานและการจูงใจ ผูนําสหภาพแรงงานมีความ
คิดเห็นวา การดําเนินการสรางความสุขในองคกรในสถานประกอบการในภาคตะวันออกใน
ปจจุบันสวนใหญยังขาดการสื่อสารที่ดี ซึ่งสงผลตอการเขาถึงกลุมเปาหมายและการจูงใจใหเกิด
การเขารวมกิจกรรมอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ผูนําสหภาพแรงงานมีความพรอมและความตั้งใจจะ
สนับสนุนกิจกรรมของสถานประกอบการอยางยิ่ง เพียงแตปจจุบันบทบาทของสหภาพแรงงานใน
การเขาไปมีสวนรวมกับองคกรในการสรางความสุขใหแกพนักงานคอนขางนอย จึงเกิดขอจํากัด
ในการสื่อสาร การประสานงานระหวางองคกรและกลุมพนักงานในการดําเนินกิจกรรมองคกร
แหงความสุขใหประสบความสําเร็จได
4) การมีความขัดแยงและทัศนคติที่ไมตรงกันในองคกร ผูนําสหภาพแรงงานมีความ
คิดเห็นวาความขัดแยงในองคกรเปนอุสรรคขัดขวางการสรางองคกรแหงความสุข ความขัดแยง
ดังกลาวมิใชเพียงแตเปนความขัดแยงระหวางฝายบริหารกับฝายลูกจางในเรื่องสภาพการทํางาน
หรือความสัมพันธในการทํางาน แตยังรวมไปถึงความขัดแยงระหวางทีมงานหรือกลุมพนักงาน
ดวยกันเอง กลาวไดวา องคกรที่มีความขัดแยงระหวางฝายตางๆ ในองคกรเกิดขึ้นมากเทาใด จะทํา
ใหองคกรขาดความสามัคคีและความรวมมือรวมแรงใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ตามนโยบายเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรจึงเกิดขึ้นไดยากและไมสามารถ
สรางความสุขใหเกิดขึ้นในองคกรได
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5) ผูมีสวนเกี่ยวของขาดความรู ความเขาใจในการพัฒนาองคกรสุขภาวะและมี
การกําหนดบทบาทหนาที่ในการดําเนินการที่ไมเหมาะสม ผูนําสหภาพแรงงานมีความคิดเห็น
วาการที่ผูมีสวนเกี่ยวของขาดความรูและความเขาใจในการสรางองคกรแหงความสุขจะสงผล
ใหการดําเนินกิจกรรมใดๆ ไมประสบผลสําเร็จ การขาดความรูและความเขาใจดังกลาวนี้รวม
ไปถึงการกําหนดบทบาทหนาที่การดําเนินงานที่ไมเหมาะสม การไมเขาใจถึงวัตถุประสงค
อยางแทจริงในการดําเนินกิจกรรมของฝายนายจาง ตลอดจนการไมเขาใจถึงประโยชนที่จะ
ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมของฝายลูกจาง นอกจากนั้น ความเขาใจผิดวาการดําเนินการ
องคกรแหงความสุขนี้จะไดรับผลตอบกลับใหเห็นภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเปนสิ่งผิดพลาด
อยางยิ่ง เนื่องจากการดําเนินการสรางองคกรแหงความสุขนี้จะเห็นผลไดในระยะยาวผูมีสวน
เกี่ยวของจึงควรตองมีความรูและความเขาใจในการดําเนินการสรางองคกรแหงความสุขอยาง
แทจริงเพื่อมิใหเกิดความยอทอตออุปสรรคและการเห็นผลลัพธที่ตั้งเปาหมายไวในอนาคต
6) ทรัพ ยากรไมเ อื้อ อํา นวย ผูนําสหภาพแรงงานมีความเห็นว า ทรัพ ยากรของ
องคกรที่ไมเอื้ออํานวยในการจัดกิจกรรมเปนอุปสรรคในการพัฒนาใหเกิดองคกรสุขภาวะขึ้น
อาทิเชน ทรัพยากรในการจัดกิจกรรมไมเพียงพอตอจํานวนคน สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม
เหมาะสมหรือไมเพียงพอ การขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมหรือสราง
ภาระใหแกพนักงานในการจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมเพื่อเขารวมกิจกรรมที่ทางองคกรจัดขึ้น
เปนตน
7) วั ฒ นธรรมภายในองค ก รและการบริ ห ารงานที่ ไ ม เ อื้ อ อํ า นวย ผู นํ า สหภาพ
แรงงานมี ค วามคิ ด เห็ น ว า วั ฒ นธรรมองค ก รที่ เ ต็ ม ไปด ว ยการแข ง ขั น และแก ง แย ง ชิ ง ดี กั น
รู ป แบบการบริ ห ารงานที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ แต กั บ เป า หมายในการทํ า งานหรื อ ดั ช นี ชี้ วั ด
ความสําเร็จของงาน (Key Performance Indicator: KPI) มากจนเกินไป จนทําใหพนักงาน
เกิดการแขงขัน บรรยากาศในการทํางานที่ไมดีปราศจากความเห็นอกเห็นใจกัน สิ่งเหลานี้ไม
เอื้ออํานวยตอการสรางองคกรที่มีความสุขในการทํางานเกิดขึ้นได
8) อื่น ๆ นอกจากอุปสรรคในการพัฒนาองคกรแหงความสุขขางตนที่ไดกลาว
มาแลวนั้น ผูนําสหภาพแรงงานยังมีความคิดเห็นวา การที่องคกรไมสามารถบรรลุเปาหมาย
การดําเนินกิจกรรมสรางความสุขในการทํางานในองคกรไดนั้น เกิดจาก ปญหาอื่นๆ เชน การ
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ขาดภาวะผูนําของผูบริหารองคกร การไมยอมรับฟงความคิดเห็นของพนักงาน การมีทัศนคติที่
ไมตรงกัน ตลอดจนปญหาดานความสัมพันธระหวางฝายบริหารและพนักงาน เปนตน
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผลจากขอมูลเชิงประจักษที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็นของผูนําสหภาพแรงงานใน
ภาคตะวันออกที่มีตอการดําเนินการองคกรสุขภาวะ ไดขอสรุปวาอุปสรรคในการพัฒนาองคกร
สุขภาวะในทางปฏิบัตินั้น เกิดจาก (1) การขาดความรวมมือจากพนักงาน ขาดความเอาใจใส มีการ
ตอตานหรือไมเห็นความสําคัญและผลประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมกิจกรรม (2) ผูบริหาร
และองคกรไมเห็นความสําคัญและขาดการสนับสนุน (3) การขาดการสื่อสาร การประสานงาน
และการจูงใจ (4) การมีความขัดแยงและทัศนคติที่ไมตรงกันในองคกร (5) ผูมีสวนเกี่ยวของขาด
ความรู ความเข าใจในการพั ฒนาองค กรสุ ขภาวะและมี การกํ าหนดบทบาทหน าที่ ในการ
ดํ าเนิ นการที่ ไม เหมาะสม (6) ทรั พยากรไม เอื้ ออํ านวย (7) วั ฒนธรรมภายในองค กรและการ
บริหารงานที่ไมเอื้ออํานวย และ (8) อื่นๆ แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ผูมีสวนเกี่ยวของควร
ลําดับความสําคัญและความเกี่ยวเนื่องกันของปญหาเพื่อดําเนินการแกไขอยางเปนขั้นตอน โดย
มีประเด็นพิจารณาที่สําคัญ ไดแก การจูงใจและสรางใหพนักงานเกิดความรวมมือ ตลอดจนการ
ใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของการเปนองคกรสุขภาวะผานการสื่อสารและการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผูบริหารตองเปนแกนนําสําคัญในการผลักดันใหเกิดองคกรแหงความสุขขึ้น
โดยมีการกําหนดนโยบายถายทอดมายังฝายทรัพยากรมนุษยเพื่อวางแผนการดําเนินกิจกรรมใน
ระยะยาว โดยฝายทรัพยากรมนุษยจําเปนตองมีความรูและความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับ
แนวคิดในการดําเนินการองคกรแหงความสุข รวมทั้งมีความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองใน
การเปนผูนํานโยบายมาสูการปฏิบัติโดยสงเสริมใหเกิดการเขาถึงและเกิดความเขาใจผานการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีการทําความรวมมือประสานงานกับตัวแทนสหภาพแรงงานเพื่อ
สรางใหเกิดทิศทางความเขาใจรวมกันในการดําเนินกิจกรรมขององคกร
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