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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เสนอแนะแนวทางในการเพิม่ ระดับความสุขในองค์การและศึกษาปัจจัยทีม่ ี
ผลกระทบต่อระดับความสุขภายในองค์การ โดยกลุม่ ตัวอย่างถูกเลือกมาจากองค์การความมัน่ คงของรัฐ และความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน เนื่องจากความพร้อมด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิที่เหมาะสม ประกอบกับประสบการณ์ท�ำงาน
และผลงานทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ดเี ยีย่ ม อีกทัง้ ยังเป็นบุคคลตัวอย่างในการท�ำงานจนผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณาให้เลือ่ นรับต�ำแหน่ง
สูงสุดนายทหารชั้นประทวน
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสุขในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านครอบครัว ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาองค์การแห่งความสุขควรค�ำนึงถึง
ปัจจัยของความสุขในการปฏิบตั งิ านประกอบกับแนวคิดในเชิงการบริหารองค์การหรือหน่วยงานด้วย ซึง่ ผูบ้ งั คับบัญชา
ไม่ควรมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ผู้บังคับบัญชาควรค�ำนึงถึงผลที่อาจจะกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ในการพัฒนาความสุขของการปฏิบัติงานเป็นศิลปะที่ผู้น�ำทุกระดับจ�ำเป็นที่จะต้องตระหนักและท�ำความเข้าใจ
ค�ำส�ำคัญ: องค์การแห่งความสุข ระดับของความสุข บริบทหน่วยทหาร
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Abstract

The research objectives are to provide recommendations for enhancing happiness level
in the organization and investigate the influencing factors affecting happiness level in the organization.
The research subjects are selected from the organizational members of a military unit. Regarding
to qualifications of the research subjects, they are qualified in terms of seniority, competency,
and work experience in the career path with exceptional contributions and have recently been
promoted by their leaders to the top level of non-commissioned officers.
The findings indicate that there are three different main factors related to the level of
happiness in the organization as follows: 1) personal factors, 2) work performance factors, and
3) family factors. Hence, in order to develop happiness level in the organization, it is important
to take into consideration the happiness in work performance together with other organizational
management strategies. In addition, the supervisor should consider the consequences that may
have impacts on the feeling of the subordinates. Therefore, the supervisors should be aware of
and understand the art of enhancing happiness in work performance of their subordinates.
Keywords: Happy organization, Happiness level, Military unit context

บทน�ำ

ในศตวรรษที่ 18 นักปรัชญาชาวอังกฤษชือ่ Jeremy
Bentham ได้เคยกล่าวไว้ว่า “สังคมที่ดีที่สุดคือ สังคม
ทีป่ ระชาชนมีความสุขทีส่ ดุ นโยบายสาธารณะทีด่ ที สี่ ดุ คือ
นโยบายที่สร้างความสุขมากที่สุด และในระดับบุคคล
การกระท�ำทีถ่ กู ต้องตามจริยธรรมเป็นสิง่ ทีส่ ร้างความสุข
มากที่สุด” (Layard, 2005) ซึ่งเป็นความต้องการของ
มนุษย์ที่สะท้อนถึงกฎแห่งความสุขสูงสุด อย่างไรก็ตาม
นับตั้งแต่การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา
เหล่านานาประเทศต่างๆ ทัว่ โลกได้มกี ารปรับเปลีย่ นวิถี
การด�ำเนินและพัฒนาประเทศอยูต่ ลอดเรือ่ ยมา โดยแต่ละ
ประเทศได้ก�ำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
จากสภาวการณ์ของสงครามโลกครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็น
สงครามเย็นที่มีแต่การแข่งขันอย่างรุนแรงในด้านต่างๆ
เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น
ในประมาณปี พ.ศ. 2489 เป็นต้นมา ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเริ่มมีการวัดระดับความสุขในเชิงปริมาณ

ได้มีการใช้เกณฑ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross
Domestic Product: GDP) เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้า
ของประเทศ ซึ่งในยุคนั้นได้เริ่มมีการวัดระดับความสุข
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ และญี่ปุ่น ซึ่งที่พบในขณะนั้นคือ แม้ว่ารายได้
ของประเทศเหล่านีจ้ ะเพิม่ ขึน้ อย่างมาก แต่ระดับความสุข
หรือความพึงพอใจในชีวิตกลับคงที่ หรือเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ในยุคที่โลกเต็มไปด้วยสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก มนุษย์ส่วนใหญ่จึงเข้าใจผิดว่า วัตถุคือ
สิ่งที่จะตอบสนองความต้องการทั้งหมดของชีวิตจนลืม
ความต้องการทางด้านจิตใจ และเสียดุลยภาพของชีวติ ไป
จนตกอยูภ่ ายใต้การครอบง�ำของวัตถุ ซึง่ อาจจะส่งผลให้
คนมีสภาพจิตใจทีแ่ ย่ลง และอาจจะเปราะบางขึน้ ซึง่ อาจ
จะกระทบกระเทือนได้ง่ายขึ้น (Sawangwong, 2017)
จากภารกิจในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได้กำ� หนด
และมอบหมายให้ ก องทั พ บกมี ห น่ ว ยในการเพิ่ ม พู น
สมรรถภาพในการรบของกองทัพน้อยหรือกองทัพ โดยได้
ก�ำหนดหน่วยทหารช่างปฏิบัติงานช่างทั่วไปเพื่อพัฒนา
ประเทศ และเพิม่ เติมประสิทธิภาพในการด�ำเนินกลยุทธ์
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ให้กบั หน่วยทหารเหล่าอืน่ ๆ จึงได้กำ� หนดหลักการในการ
จัดตั้งหน่วยทหารช่างทั่วไปของกองทัพบก แบ่งออก
เป็นหน่วยตั้งแต่หน่วยระดับกองพัน หน่วยระดับกรม
และหน่วยระดับกองพลขึ้น เพื่อสนับสนุนหน่วยเหนือ
ในการด�ำเนินงานตามภารกิจเมือ่ ได้รบั ภารกิจหรือค�ำสัง่ การ
อื่นๆ
โดยจากสภาวการณ์ของหน่วยทหารปัจจุบัน หาก
ก�ำลังพลนายทหารชัน้ ประทวนซึง่ ถือว่าเป็นก�ำลังพลหลัก
ในการปฏิบตั งิ านขาดความสุขในการท�ำงานแล้ว อาจจะ
ท� ำ ให้ ภ ารกิ จ ที่ ห น่ ว ยเหนื อ สั่ ง การในการขั บ เคลื่ อ น
กองทัพ ประกอบกับสถานการณ์ปจั จุบนั ในยุคโลกาภิวตั น์
ได้สง่ ผลต่อระดับความเครียด และกระทบต่อปัจจัยอืน่ ๆ
ภายนอกองค์การมากขึ้น ท�ำให้ระบบงานที่เคยเป็นอยู่
เดิมนั้นเปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็นได้จากการที่ทหาร
ในปัจจุบนั จ�ำเป็นต้องเพิม่ มาตรการรักษาความปลอดภัย
ความมั่นคงของประเทศ และภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
อย่างไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ท�ำให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความจ�ำเป็นมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งส่งผลให้ผู้บังคับ
บัญชาหรือผู้บังคับหน่วยทหารต้องคัดเลือกบุคลากร
ในองค์การที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดเพื่อปฏิบัติภารกิจสืบเนื่อง
ให้บรรลุเป้าหมายองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด (Thochampa, 2016)
ด้วยเหตุผลนีแ้ สดงให้เห็นว่า องค์การประสบปัญหา
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่หน่วยทหารนั้นเป็น
องค์การที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งต้องปฏิบัติงานภายใต้
กรอบตามกฎระเบียบ วินัย และองค์การทหารนั้นมี
ความเป็นวิชาชีพที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นๆ เนื่องจาก
ทหารเป็นอาชีพที่ต้องจับอาวุธ ต่อสู้กับไพรี ข้าศึกและ
ศัตรู ดังนัน้ ทุกๆ การปฏิบตั งิ านหรือการฝึกต่างๆ ไม่วา่
จะเป็นทหารหน่วยใดต่างก็ต้องปฏิบัติภารกิจภายใต้
แรงกดดันจนเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
หน่ ว ยทหารภายในกองทัพบกนั้นมีก ารปฏิบัติง านที่
แตกต่างจากหน่วยงานระบบราชการอืน่ กล่าวคือ ระบบ
การด�ำเนินงานของทหารนั้นเป็นระบบการบริหารงาน
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาของทหาร

ซึง่ จะปกครองกันแบบระบบเกียรติศกั ดิ์ และคงหลีกหนี
การแบ่งชั้นตามระบบศักดินาในหน่วยทหารที่มีความ
ชัดเจนทีส่ ดุ หน่วยงานหนึง่ เป็นมิได้ แม้วา่ ในความเป็นจริง
ระบบศักดินาในหน่วยงานราชการจะหมดไปในทางนิตนิ ยั
ก็ตาม แต่คงปฏิเสธมิได้วา่ ระบบศักดินาในการบริหารงาน
ราชการทหารนี้ได้สูญสลายและถูกยกเลิกในกฎหมาย
อย่างสิน้ เชิง ยิง่ ไปกว่านัน้ ในหน่วยงานทหารผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชา
อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือปฏิบัติงาน
ตามค�ำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชาแล้วไม่มปี ระสิทธิภาพอาจถูก
พิจารณาลงทัณฑ์ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยวินยั ทหาร
พ.ศ. 2476 เช่น ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กัก ขัง จ�ำขัง
เป็นต้น
และเมือ่ พิจารณาจากความส�ำคัญของการเพิม่ ความสุข
ให้กับนายทหารชั้นนายประทวนหรือก�ำลังพลชั้นผู้น้อย
ในด้านการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ
การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยทหารแล้ว
โดยนอกจากผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องด�ำเนินกลยุทธ์ในด้าน
การพัฒนาความสุขให้กับประชาชนทั่วไป และพัฒนา
ประเทศอย่างเต็มที่แล้วนั้นยังคงต้องพัฒนาความสุข
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับนายทหารชั้นประทวน
หรือก�ำลังพลชัน้ ผูน้ อ้ ยในรูปแบบต่างๆ ภายใต้การบริหาร
จัดการของหน่วยทหารแบบบูรณาการอีกด้วย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ก�ำลังพลนายทหารชั้นประทวนเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่ส�ำคัญของการด�ำเนินการงานตาม
ภารกิจของกองทัพบก ส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านภาพรวม
ของหน่วยทหารภายในประเทศ อีกทั้งสามารถพัฒนา
ให้หน่วยทหารมีความพรั่งพร้อมและสามารถเตรียม
ความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจทีม่ อี ยูป่ จั จุบนั หรือเตรียม
ความพร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากหน่วยเหนือได้สืบเนื่องต่อไป
ด้วยเหตุผลข้างต้น งานวิจยั นีจ้ งึ มุง่ เน้นศึกษาแนวทาง
การพัฒนาหน่วยทหารช่างระดับกองพันให้เป็นองค์การ
ทีม่ คี วามสุขในด้านการปฏิบตั งิ าน โดยน�ำแนวคิด ทฤษฎี
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ทีศ่ กึ ษามาสร้างความสุขก�ำลังพลนายทหารชัน้ ประทวน
เพื่อน�ำผลการศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการก�ำหนด
ทิ ศ ทาง นโยบาย และแนวทางพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
กองทัพบกต่อไป

ค�ำถามวิจัย

การพั ฒ นาความสุ ข ในองค์ ก ารหน่ ว ยทหารช่ า ง
ระดับกองพัน ควรท�ำอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มระดับความสุข
ในองค์กรและศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อระดับความสุข
ภายในองค์กร

ทบทวนวรรณกรรม

ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาความสุข
ในองค์การ กรณีศึกษาองค์การความมั่นคงของรัฐ และ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” ซึ่งหน่วยมีที่ตั้งอยู่
ณ อ�ำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีความสุขในการท�ำงาน
2. แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการ
ท�ำงาน
3. แนวคิ ด ทฤษฎี ค วามต้ อ งการของมนุ ษ ย์ ข อง
เอบราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow)
4. แนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. แนวคิดเกีย่ วกับองค์ประกอบความสุข 8 ประการ
จากแนวคิดของการท�ำงานอย่างมีความสุขทั้ง 5
แนวคิด สรุปได้วา่ การท�ำงานให้มคี วามสุขคือ การสร้าง
บรรยากาศหรือความรูส้ กึ ในการท�ำงานจนเกิดความพอใจ
สร้างความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุกกับการ
ปฏิบัติงานจนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้สามารถ
พัฒนาสมรรถนะในการท�ำงานถึงจุดสูงสุดได้ ตลอดจน
รูส้ กึ ชืน่ ชอบหรือเป็นสุขจากงานทีไ่ ด้ทำ� ซึง่ เป็นความรูส้ กึ
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ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ และเป็นความรู้สึกด้านบวกของ
บุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท�ำงาน
หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการท�ำงาน เป็นต้น
ในการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ห รื อ บุ ค คลนั้ น
ผู้บังคับบัญชาอาจจะต้องหาวิธีเพิ่มความสุขให้กับผู้ใต้
บังคับบัญชาในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสืบทอดต�ำแหน่ง
การศึกษาพัฒนาความรูข้ องก�ำลังพล และการรับต�ำแหน่ง
และหน้าทีส่ งู ขึน้ เป็นต้น ซึง่ นัน่ คือ เครือ่ งมือทีจ่ งู ใจให้ผใู้ ต้
บังคับบัญชาปฏิบตั งิ าน และในมุมมองของผูบ้ งั คับบัญชา
ควรมองถึงความส�ำคัญของงาน ซึ่งในขณะเดียวกันควร
หาวิธที จี่ ะเพิม่ ความสุขให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตลอดจน
ควรพิจารณาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีด่ เี ข้ารับการเลือ่ นต�ำแหน่ง
และหน้าทีส่ งู ขึน้ ทัง้ นี้ องค์การจะต้องพัฒนาความรูข้ อง
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
ให้เกิดการพัฒนาภายในองค์การยิ่งขึ้นไป
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ อีกประการทีผ่ บู้ งั คับบัญชาจะขาดมิได้
ในการบริหารการท�ำงานให้มคี วามสุขแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
ภายในองค์การคือ การที่ก�ำลังพลภายในองค์การเอง
ทั้งผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
ในระดับถัดไป ยอมรับในผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ผู้นั้น โดยผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นจะต้องสรรค์สร้างผลงาน
เชิงประจักษ์แบบเป็นรูปธรรม ซึง่ ส่งผลให้องค์การ หรือ
หน่วยงานสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมอบรางวัลให้แก่
ผูป้ ฏิบตั งิ านผูน้ นั้ เพือ่ เป็นแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านต่อไป
ทั้งนี้การถูกยอมรับในผลงานจากบุคคลภายในองค์การ
เป็นรางวัลที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างยิ่ง
ส่งผลให้เกิดความรักความผูกพันต่อองค์การตลอดจน
องค์การจะเกิดบุคคลที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดี
และยังส่งผลให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ ผูบ้ งั คับบัญชา
อีกด้วย

วิธีการวิจัย

ในการศึกษา “องค์การแห่งความสุข” นั้น โดย
ทั่วไปแล้ว สมาชิกภายในองค์การหรือก�ำลังพลภายใน
หน่วยงานทหาร ล้วนแล้วแต่มีความต้องการทางด้าน
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ความสุขแตกต่างกัน และปราศจากความเข้าใจในเรื่อง
ของการปฏิบตั งิ านให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง เนือ่ งจาก
ในระดับบุคคล การมีความสุขของระดับบุคคล แต่ละ
บุคคลมีความต้องการทางด้านความสุขในการท�ำงาน
ไม่เหมือนกัน โดยการมีความสุขภายใต้ “องค์การแห่ง
ความสุข” เป็นมุมมองทีเ่ ป็นสหวิทยาการทีเ่ น้นถึงความ
รูส้ กึ การรับรู้ ความคิด จิตใจ ซึง่ ยากต่อการวัดค่าโดยใช้
การศึกษาเชิงปริมาณ ทัง้ นีก้ ารศึกษาเชิงคุณภาพจึงอาจ
จะสะท้อนแนวคิดในการพัฒนาองค์การให้เป็น “องค์การ
แห่งความสุข” ได้ครอบคลุมในหลายมิติ โดยการศึกษา
แบบเชิงคุณภาพนั้นยังเกิดผลดีต่อการพัฒนาองค์การ
ในด้านบวกของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจาก
ผลการศึกษาที่ได้รับนั้นจะแสดงถึงความละเอียดอ่อน
ทางด้านแนวคิด ความรู้สึก ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสามารถแสดง
แนวความคิดอย่างอิสระ น�ำพาให้เกิดการก�ำหนดนโยบาย
ด้านการท�ำงานอย่างมีความสุขต่อไป และในการศึกษา
ครัง้ นีอ้ าศัยเครือ่ งมือโดยการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
(Semi-Structured Interview) โดยผูว้ จิ ยั มีเป้าประสงค์
ให้เกิดความยืดหยุน่ ในประเด็นส�ำคัญหรือประเด็นเพิม่ เติม
ของการรวบรวมข้อมูล ซึ่งจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกต่อ
ผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) ค�ำถามกึ่งโครงสร้าง
(Semi-Structured Interview Questions) ได้ถกู เตรียม
เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์แก่ผู้ให้ข้อมูล จ�ำนวน 5 นายคือ
ก�ำลังพลนายทหารประทวนชัน้ ยศจ่าสิบเอก ในต�ำแหน่ง
ส�ำคัญของหน่วยคือ นายสิบส่งก�ำลังกองร้อย/นายสิบ
ส่งก�ำลังสายช่างกองทัพ/ผูบ้ งั คับตอนสือ่ สาร/จ่ากองร้อย
และจ่ากองพัน เนือ่ งจากก�ำลังพลกลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ ทีม่ วี ยั วุฒิ
และคุณวุฒิตลอดจนมีประสบการณ์ในการท�ำงานเป็น
ระยะเวลานานตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ยิ่งไปกว่านั้นก�ำลังพล
กลุม่ นีก้ อ่ นทีจ่ ะได้รบั ต�ำแหน่งดังกล่าวจะต้องสร้างสรรค์
ผลงานเชิงประจักษ์แก่หน่วย มีผลงานอยูใ่ นเกณฑ์ดเี ยีย่ ม
สามารถขับเคลือ่ นองค์การให้ไปสูค่ วามส�ำเร็จได้ พร้อมทัง้
เป็นบุคคลตัวอย่างในการท�ำงานจนผูบ้ งั คับบัญชาพิจารณา
ให้เลือ่ นรับต�ำแหน่งดังกล่าว ซึง่ ในหน่วยทหารช่างระดับ
กองพันจะประกอบไปด้วยหน่วยขึ้นตรงอยู่ 5 หน่วย

และในการคัดเลือกก�ำลังพลนายทหารประทวนชั้นยศ
จ่าสิบเอกในต�ำแหน่งดังกล่าวนัน้ จะเป็นตัวแทนนายทหาร
ชั้นประทวน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 5 นาย เป็นผู้ให้ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ โดยใช้เวลาสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล
ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง และส�ำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามทีไ่ ด้จากการสังเกต
และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยบันทึกข้อมูลไว้และน�ำมา
แยกประเภท จัดหมวดหมู่ เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ปัจจัยที่สำ� คัญ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านส่วนบุคคล
2. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน
3. ปัจจัยด้านครอบครัว

ผลการวิจัย

จากการศึกษาพบว่า ความสุขในการท�ำงานเกิดขึ้น
จากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถแยกเป็นส่วนที่ส�ำคัญ
ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านส่วนบุคคล
จากการศึกษาจากข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่
อายุ การศึกษา อายุราชการ ต�ำแหน่งหน้าที่ สถานภาพ
จ�ำนวนบุตร รายได้ตอ่ เดือน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ซึง่ เป็นก�ำลังพลนายทหารประทวนชัน้ ยศจ่าสิบเอก จ�ำนวน
5 นาย มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 47-54 ปี ระดับการศึกษา
สูงสุดอยู่ที่ช่วงระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ปริญญาตรี มีอายุราชการอยูใ่ น
ช่วงอายุ 26-33 ปี ต�ำแหน่งหน้าทีข่ องผูใ้ ห้ขอ้ มูล จ�ำนวน
5 นายคือ นายสิบส่งก�ำลังกองร้อย/นายสิบส่งก�ำลัง
สายช่างกองทัพ/ผู้บังคับตอนสื่อสาร/จ่ากองร้อย และ
จ่ากองพัน ส�ำหรับสถานภาพสมรส จ�ำนวน 4 นาย
และมีจ�ำนวนบุตรอยู่ในช่วง 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 80
ของจ�ำนวนทัง้ หมด สถานภาพโสดและไม่มบี ตุ ร จ�ำนวน
1 นาย คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ�ำนวนทั้งหมด
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน
เมื่อน�ำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ก�ำลังพล จ�ำนวน
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5 นาย ทั้ง 15 ค�ำถามมาท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื้อหานั้นพบว่า ได้มีการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ท�ำงานภายในหน่วยทหารช่างระดับกองพัน โดยมีประเด็น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสุขต่อการปฏิบตั งิ าน สรุปผลการศึกษา
จากปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. อั ต ราก� ำ ลั ง พลส� ำ หรั บ การปฏิ บั ติ ง านภายใน
หน่วยงาน
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แสดงความ
คิดเห็นว่า หน่วยขาดอัตราบรรจุกำ� ลังพลเพือ่ ปฏิบตั งิ าน
คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ�ำนวนทั้งหมด ซึ่งอธิบายต่อว่า
ปัจจุบันการบรรจุอัตราก�ำลังพลไม่สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วย ส่งผลให้ไม่มกี ำ� ลังพลเพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
จนท�ำให้ก�ำลังพลผู้ปฏิบัติงานอยู่หน่วยปกติต้องแบก
ภาระงานหลายหน้าที่ ผลสุดท้ายคือ ท�ำให้เกิดความเครียด
และไม่มีความสุขในการปฏิบัติงานได้ในที่สุด
2. ด้านเพื่อนร่วมงานหรือทีมงาน
โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับเพือ่ นร่วมงานไว้หลากหลายด้าน คิดเป็นร้อยละ 20
ของจ�ำนวนทัง้ หมดได้แสดงความคิดเห็นว่า เพือ่ นร่วมงาน
ควรมีเป้าประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานเดียวกัน
จึงจะประสบความส�ำเร็จระดับองค์การได้ ร้อยละ 80
ของจ�ำนวนทัง้ หมดกล่าวต่อว่า งานหรือภารกิจของหน่วย
จะส�ำเร็จไปได้ดว้ ยดีหากมีเพือ่ นร่วมงานหรือมีระบบทีม
ที่ดี
3. ด้านบรรยากาศในการท�ำงาน
โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบรรยากาศในการปฏิบัติงาน หรือสิ่งแวดล้อม
ภายในหน่วยงานเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่ส่งผลท�ำให้
เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
จ�ำนวนทัง้ หมดได้อธิบายว่า บรรยากาศหรือสิง่ แวดล้อม
ในการท�ำงานคือ การทีห่ น่วยมีสภาพอาคารทีม่ คี วามเก่า
ท�ำให้เกิดเสียงรบกวนระหว่างการท�ำงาน ปัจจัยทัง้ หลาย
เหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยัง
กล่าวถึงบรรยากาศในการท�ำงานทีก่ ระทบทางด้านจิตใจ
คือ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญส่วนหนึ่ง
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เนือ่ งจากนโยบายในการปฏิบตั งิ านทุกๆ ด้านนัน้ เกิดขึน้
จากผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของหน่วยงานนัน้ เอง บรรยากาศ
การท� ำ งานที่ ดี จึ ง ควรมี ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี อ ารมณ์ ขั น
ยิ้ ม แย้ ม บ้ า งบางเวลา เพื่ อ เป็ น การผ่ อ นคลายความ
ตึงเครียดของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
4. ด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน ระบบการท�ำงาน
หรือระบบสายการบังคับบัญชา
4.1 ค่าตอบแทนในรูปของตัวเงิน
		 โดยผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับค่าตอบแทนในรูปของตัวเงิน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
คือ พึงพอใจ (พอมี พอใช้ สมดุลกับชีวติ ) กับไม่พงึ พอใจ
(มีอาการชักหน้าไม่ถงึ หลัง หรือเงินเดือนแบบเดือนชนเดือน)
คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ�ำนวนทัง้ หมด ได้อธิบายว่า มีความ
พึงพอใจต่อค่าจ้าง เงินเดือน หรือรูปแบบการพิจารณา
บ�ำเหน็จ ค่าตอบแทน รวมถึงรางวัล ซึ่งมีแนวคิดไปใน
ทิศทางเดียวว่า พึงพอใจส�ำหรับค่าตอบแทนในการท�ำงาน
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เกิดความสมดุลกับชีวิตรับราชการ
นอกจากนี้ยังมีกำ� ลังพล คิดเป็นร้อยละ 20 ของจ�ำนวน
ทั้งหมดได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องค่าตอบแทนใน
ปัจจุบันว่า ยังไม่พอกับค่าใช้จ่าย หรือยังไม่สมดุลกับ
ค่าครองชีพในการด�ำรงชีวิตของแต่ละบุคคลในปัจจุบัน
ซึ่งเมื่อมองไปถึงฐานะครอบครัวในแต่ละบุคคลก่อนที่
เข้ารับราชการนั้นล้วนแล้วแต่มีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากัน
เมื่ อ เข้ า มารั บ ราชการก็ ยั ง คงต้ อ งจั ด สรรเงิ น เดื อ น
หรือค่าตอบแทนเพิม่ เติมอืน่ ๆ ให้พอใช้กบั ค่าใช้จา่ ยเดิม
ทีม่ อี ยู่ ยิง่ ไปกว่านัน้ เมือ่ จ�ำนวนปีรบั ราชการมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ข้อเท็จจริงเงินเดือนก็ต้องเลื่อนชั้นเงินเดือนตามล�ำดับ
แต่ส�ำหรับบุคคลที่ไม่มีการวางแผนชีวิตจะถูกค่าใช้จ่าย
ที่ต้องจ่ายในอนาคต น�ำพาชีวิตให้เป็นหนี้เป็นสิน อันมี
ผลกระทบต่อความสุขในการปฏิบัติงานได้
4.2 สวัสดิการสนับสนุนการท�ำงานของหน่วย
		 โดยผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการที่หน่วยได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดให้มี
โครงการอาหารกลางวันราคาถูก ราคาจานละ 10 บาท
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การจัดให้มหี อ้ งออกก�ำลังกาย การมอบทุนการศึกษาแก่
บุตรก�ำลังพล รวมไปถึงการทีผ่ บู้ งั คับบัญชาได้ไปตรวจเยีย่ ม
เพื่อรับฟังปัญหาของก�ำลังพลและครอบครัว เป็นต้น
ซึ่งได้แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ พึงพอใจ
ส�ำหรับสวัสดิการที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา กล่าวคือ
มีความพึงพอใจในสวัสดิการของหน่วย และยอมรับว่า
สวัสดิการของหน่วยนั้นสามารถน�ำพาให้เกิดความสุข
ในการปฏิบัติงานได้
5. ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บังคับบัญชา และการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วย
โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น
เกีย่ วกับการท�ำงานในด้านความต้องการลักษณะความเป็น
ผู้บังคับบัญชาหรือลักษณะความเป็นผู้น�ำที่ดี ซึ่งส่งผล
ท�ำให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงานภายในหน่วยได้
ซึง่ ผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดไว้หลายด้าน เช่น
มีความต้องการผูบ้ งั คับบัญชาทีด่ แู ลการด�ำเนินชีวติ ของ
ก�ำลังพลและครอบครัว รวมไปถึงดูแลในด้านความผาสุก
ของชุมชนบ้านพัก มีความต้องการผูบ้ งั คับบัญชาทีม่ คี วามรู้
มีความสามารถ ตลอดจนจะต้องมีศลี ธรรมและจริยธรรม
กล่าวคือ ผูบ้ งั คับบัญชาทีด่ จี ะต้องมีหลักการบริหารงาน
แบบธรรมาภิบาล ไม่ควรแบ่งแยกการบริหารงาน หรือ
การท�ำงานออกเป็นหลายมาตรฐาน เป็นต้น ซึง่ ความไม่
เป็นธรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีป่ ฏิบตั งิ านด้วยความขยัน
หมั่นเพียร ส่งผลท�ำให้ไม่มีความสุขในการท�ำงานได้
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านครอบครัว
เมื่อน�ำข้อมูลจากการสัมภาษณ์ก�ำลังพล จ�ำนวน
5 นาย มาท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาในด้านของ
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวอันส่งผล
ท�ำให้เกิดความสุขในการปฏิบตั งิ านได้พบว่า ปัจจัยด้าน
ครอบครัวมีผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ าน ซึง่ โดยรวมแล้ว
มีความต้องการอยากทีจ่ ะให้ครอบครัวของตนเองนัน้ เกิด
ความสุขไปพร้อมๆ กัน ในระหว่างทีก่ ำ� ลังพลทัง้ 5 นายนี้
ปฏิบัติงานภายในหน่วย โดยกล่าวว่า มีความต้องการ
ให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลก� ำ ลั ง พลเป็ น
ส่วนรวมแล้วก็ยงั อยากจะให้ผบู้ งั คับบัญชาดูแลถึงครอบครัว

ซึง่ ถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญอันส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านด้วย
โดยปัจจัยทางด้านครอบครัวสามารถเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดความสุขต่อการปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ครอบครัวนั้น
มีความส�ำคัญแบ่งเป็นอัตราส่วนที่เท่าๆ กันกับการ
ปฏิบัติงาน และในการที่จะต้องปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติ
หน้าทีร่ าชการสนาม เช่น การปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้แล้วจะสามารถปฏิบตั งิ านตามภารกิจทีไ่ ด้รบั
มอบหมายได้อย่างเต็มที่ หากครอบครัวอันเป็นส่วน
ส�ำคัญนั้นเข้าใจในบริบทการท�ำงานของหน่วยทหาร
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของความสุขในการ
ท�ำงาน โดยแบ่งเป็นปัจจัยที่สำ� คัญทั้ง 3 ด้าน ตามที่ได้
กล่าวมานั้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านส่วนบุคคล ปัจจัย
ด้านการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า
โดยรวมแล้วก�ำลังพลดังกล่าวล้วนแล้วแต่มคี วามต้องการ
ทางด้านความสุขในการปฏิบตั งิ านตามปัจจัยในด้านต่างๆ
โดยมีความเชือ่ มโยงและมีความสัมพันธ์กนั จนไม่สามารถ
ตัดปัจจัยความส�ำคัญอย่างหนึ่งอย่างใดออกจากกันได้
ซึ่งผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า หากผู้บังคับบัญชาจะมี
แนวทางในการพัฒนาหน่วยทหารช่างระดับกองพันให้เป็น
องค์การแห่งความสุขได้นั้นจะต้องค�ำนึงถึงปัจจัยของ
ความสุขในการปฏิบัติงานประกอบกับแนวคิดในเชิง
การบริหารองค์การหรือหน่วยงานด้วย เพราะในการบริหาร
องค์การหรือหน่วยงานนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
งานภายในองค์การส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นแต่ผลส�ำเร็จ
ของงานจนในบางครัง้ อาจจะกระทบต่อสภาพจิตใจของ
ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นก�ำลังพลหลักในการท�ำงานภายใน
หน่วยงานได้ ทัง้ นีใ้ นการพัฒนาความสุขของการปฏิบตั งิ าน
เป็นศิลปะทีผ่ นู้ ำ� ทุกระดับจ�ำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้อย่างยิง่ เพือ่ สามารถน�ำพาให้กำ� ลังพลเกิดแนวคิด
คล้อยตามในเชิงของการพัฒนาองค์การหรือหน่วยงาน
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีผ้ ตู้ อบค�ำถามได้เสนอแนวคิดในเชิงบวก
ที่ดีหลายประการแตกต่างกันออกไป สามารถน�ำข้อมูล
ทีเ่ ก็บรวบรวมได้นนั้ มาพัฒนาหน่วยงาน และยังสามารถ
น�ำข้อมูลมาท�ำการต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่
ให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางความคิดและน�ำมาพัฒนาองค์การ
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หรือหน่วยงานในเชิงสร้างสรรค์ได้ โดยผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ผลของการศึกษาต่ออีกว่า เป็นการศึกษาวิถีชีวิตของ
ก�ำลังพลในการปฏิบตั งิ านภายในองค์การหรือหน่วยงาน
ซึ่ ง สามารถน� ำ ผลของการศึ ก ษามาพั ฒ นาหน่ ว ยงาน
ทางด้านระบบงานให้เกิดความยั่งยืนตามบริบทของ
หน่วยงานทหารต่อไป

อภิปรายผล

จากการศึกษา ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นายทหารประทวนชั้นยศจ่าสิบเอกในต�ำแหน่งส�ำคัญ
ของหน่วยคือ นายสิบส่งก�ำลังกองร้อย/นายสิบส่งก�ำลัง
สายช่างกองทัพ/ผู้บังคับตอนสื่อสาร/จ่ากองร้อย และ
จ่ากองพัน จ�ำนวน 5 นาย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครัง้ นี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในการปฏิบัติงานให้เกิดความสุข
ดังนี้
ผลการวิจัยศึกษาในส่วนที่ 1 พบว่า ลักษณะส่วน
บุคคลอันส่งผลท�ำให้เกิดความสุขในการท�ำงาน ซึง่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็นก�ำลังพลนายทหารประทวนชั้นยศ
จ่าสิบเอกในต�ำแหน่งส�ำคัญของหน่วยคือ นายสิบส่งก�ำลัง
กองร้อย/นายสิบส่งก�ำลังสายช่างกองทัพ/ผู้บังคับตอน
สื่อสาร/จ่ากองร้อย และจ่ากองพัน จ�ำนวน 5 นายนั้น
ในส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านบุคคลเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการน�ำไปสัมภาษณ์กำ� ลังพลดังกล่าวในค�ำถามเชิงลึก
เพือ่ สะท้อนถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องต่อความสุขในการปฏิบตั ิ
งานภายในหน่วยงาน ทัง้ นีจ้ ากการสังเกตพฤติกรรมในการ
สัมภาษณ์ตลอดจนถึงการตอบแบบสอบถามของก�ำลังพล
จ�ำนวน 5 นายนัน้ มีแนวคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ
มีความสุขต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยได้มีแนวคิด
ตามความต้องการของก�ำลังพลทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น
มีผู้ตอบแบบสอบถามท่านหนึ่งได้กล่าวว่า ในปัจจุบัน
ตนเอง อายุ 51 ปี เมือ่ เปรียบเทียบกับความเจริญก้าวหน้า
ทางต�ำแหน่งจนได้รับการพิจารณาเลื่อนต�ำแหน่งสูงขึ้น
เป็นนายสิบส่งก�ำลังกองร้อย ตั้งแต่อายุ 46 ปี ซึ่งถือว่า
เป็นการได้รับต�ำแหน่งที่รวดเร็วกว่าก�ำลังพลคนอื่น
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ภายในหน่วยเดียวกัน ส�ำหรับการศึกษาทั้งทางพลเรือน
และทางทหารนัน้ ส่งผลให้ตนเองได้รบั การพิจารณาให้เป็น
ผู้แทนหน่วยในการปฏิบัติงานส�ำคัญอยู่หลายภารกิจ
เช่น การศึกษาจบหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด ส่งผล
ท�ำให้เคยร่วมปฏิบัติงานเก็บกู้และท�ำลายวัตถุระเบิด
ทีค่ ลังแสง 5 อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เคยปฏิบตั ิ
ร่วมกับหน่วยสหประชาชาติ (United Nations: UN)
เคยปฏิบัติงานร่วมในเขตชายแดนประเทศไทย-กัมพูชา
เคยปฏิบัติร่วมกับประเทศซูดาน และเคยถูกคัดเลือก
ให้เป็นผู้แทนหน่วยในการศึกษาและดูงานที่ประเทศ
เกาหลี เป็นต้น ซึง่ มีความรูส้ กึ พึงพอใจต่อการปฏิบตั งิ าน
ในต� ำ แหน่ ง ปั จ จุ บั น เฉกเช่ น กั บ ก� ำ ลั ง พลทั้ ง 5 นาย
ตามปัจจัยด้านบุคคลในส่วนต่างๆ ตามมา เป็นต้น
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ความสุขของก�ำลังพลต่อการ
ปฏิบัติงาน
ในส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสุขของก�ำลังพล
ต่อการปฏิบัติงานนั้น ผู้วิจัยได้ท�ำการสัมภาษณ์ต่อจาก
ข้อมูลทางด้านบุคคลพบว่า การปฏิบัติงานที่สามารถ
ผลักดันจนเกิดความสุขในการปฏิบัติงานได้เกิดจาก
ปัจจัยอยู่หลายด้าน เช่น ปัจจัยอัตราก�ำลังพลส�ำหรับ
การปฏิบตั งิ านภายในหน่วยงาน ปัจจัยด้านเพือ่ นร่วมงาน
หรือทีมงาน ปัจจัยด้านบรรยากาศในการท�ำงาน ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจในการท�ำงาน ระบบการท�ำงานหรือระบบ
สายการบังคับบัญชา ปัจจัยด้านคุณลักษณะผูบ้ งั คับบัญชา
และการปฏิบัติงานภายในหน่วย เป็นต้น ซึ่งก�ำลังพล
ทั้ง 5 นาย ได้ตอบแบบสอบถามตามความรู้สึกสะท้อน
ถึงทัศนคติที่ควรมีระหว่างปฏิบัติงาน และในสิ่งที่ควรมี
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี
แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการท�ำงาน รวมไปถึง
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของเอบราฮัม มาสโลว์
(Abraham Maslow) ซึ่งเป็นแนวคิดในเชิงจิตวิทยา
แรงจูงใจ และการสร้างแรงจูงใจเป็นสิง่ ทีก่ ระตุน้ ให้กำ� ลังพล
ทัง้ 5 นายนัน้ อยากทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน นอกจากนีย้ งั ตรงกับ
แนวคิดตามหลักการท�ำงานให้เกิดความสุข 8 ประการ
ของส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์การ ส�ำนักกองทุน
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สนับสนุนการสร้างเสริมภาพ (สสส.) ทีไ่ ด้กำ� หนดตัวชีว้ ดั
ความก้าวหน้าของมนุษย์เรียกว่า ความสุข 8 ประการ
ซึง่ ผูต้ อบแบบสอบถามได้ตอบแบบสอบถามเป็นทิศทาง
เดียวกันว่า มีความสมดุลแก่ชีวิตในปัจจุบันส�ำหรับการ
ปฏิบตั งิ านภายในหน่วย ประกอบไปด้วยการมีสขุ ภาพดี
ทั้ งร่ า งกายและจิ ต ใจ (Happy Body) ซึ่ง โดยหลัก
ทัว่ ไปแล้ว ทหารอาชีพทุกคนจ�ำเป็นจะต้องรักษาสุขภาพ
ร่างกาย และจะต้องเข้มแข็งทั้งทางด้านจิตใจอยู่เสมอ
ซึง่ จากการสัมภาษณ์กำ� ลังพลทัง้ 5 นาย ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงความพึงพอใจในการท�ำงานอีกด้วย การมีน�้ำใจงาม
(Happy Heart) โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่านหนึ่งได้
แสดงความเห็นว่า การปฏิบตั งิ านทีด่ นี นั้ ควรมีการช่วยเหลือ
กันและกันในระหว่างปฏิบตั งิ าน ควรมีการท�ำงานเสมือนพี่
เสมือนน้องเสมือนเพื่อน ควรมีการท�ำงานแบบถ้อยที
ถ้อยอาศัย การผ่อนคลาย (Happy Relax) โดยก�ำลังพล
ทัง้ 5 นาย ได้กล่าวว่า ในการท�ำงานผูบ้ งั คับบัญชาควรให้
ความอิสระในการพักผ่อน หรือผ่อนคลายอิริยาบถบ้าง
การหาความรู้ (Happy Brain) โดยผูต้ อบแบบสอบถาม
ท่านหนึง่ ได้อธิบายว่า ควรศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้
เนือ่ งจากการท�ำงานปัจจุบนั ในยุคโลกาภิวตั น์ได้มเี ทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามาท�ำให้การท�ำงานสะดวกสบายมากขึน้ ทัง้ นี้
ก�ำลังพลทุกคนควรหมั่นหาความรู้ เพื่อเป็นการจัดการ
การท�ำงานของตนเอง รวมถึงการปฏิบตั งิ านร่วมกับผูอ้ นื่
ภายในองค์การ การมีคุณธรรม (Happy Soul) เป็น
การปฏิบัติงานที่ส�ำคัญส�ำหรับการปฏิบัติงานภายใน
หมู่คณะ หรือการท�ำงานเป็นทีม ซึ่งจะต้องมีคุณธรรม
ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย การใช้เงิน
เป็น (Happy Money) คือ ปัจจัยหลักในการด�ำเนินชีวติ
ของก�ำลังพลและครอบครัว ซึง่ ทุกคนจะต้องรูจ้ กั การจ่าย
รู้จักเก็บ รู้จักใช้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารเงิน
เพื่อใช้จ่ายภายในครอบครัว การมีครอบครัวดี (Happy
Family) เป็นปัจจัยค�้ำจุนในการปฏิบัติงาน ซึ่งก�ำลังพล
ทั้ง 5 นาย ได้กล่าวว่า ปัจจัยทางด้านครอบครัวนี้
หากครอบครัวมีความเข้าใจถึงการปฏิบตั งิ านของก�ำลังพล
แล้วจะส่งเสริมท�ำให้เกิดความสุขส�ำหรับการปฏิบัติงาน

อีกทัง้ ยังเกิดเป็นแรงเสริมในยามทีจ่ ะต้องเผชิญอุปสรรค
ในการท�ำงานได้อีกด้วย และการมีสังคมที่ดี (Happy
Society) ซึง่ ในการท�ำงานภายในองค์การหรือหน่วยงานนัน้
จะต้องมีความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ทัง้ ผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจน
ก�ำลังพลและครอบครัวเพือ่ ท�ำให้เกิดความสุขในการท�ำงาน
ของก�ำลังพลอย่างยั่งยืน
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยด้านครอบครัวที่ส่งผลต่อ
ความสุขในการท�ำงาน
ในส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปจั จัยด้านครอบครัวทีส่ ง่ ผล
ต่อความสุขในการท�ำงานนั้น ผู้วิจัยได้ท�ำการสัมภาษณ์
ก�ำลังพลทั้ง 5 นายพบว่า ก�ำลังพลทั้ง 5 นาย มีความ
ต้องการให้ครอบครัวของตนเองนั้นเกิดความสุข ซึ่งจะ
ส่งผลท�ำให้การปฏิบตั งิ านภายในหน่วยงานเกิดความสุข
แก่ตนเองและครอบครัวไปพร้อมๆ กัน ซึง่ ตรงกับแนวคิด
ความสุข 8 ประการของส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์การ
ส�ำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมภาพ (สสส.) ในเรือ่ ง
ของการมีครอบครัวทีด่ ี (Happy Family) ซึง่ เป็นปัจจัย
ค�้ำจุนที่เชื่อมโยงระหว่างกันอย่างขาดไม่ได้
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ค วามสุ ข ในการ
ปฏิบตั งิ านของนายทหารชัน้ ประทวนในหน่วยทหารช่าง
ระดับกองพันจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ก�ำลังพลดังกล่าว
มีความสุขในการท�ำงาน และมีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิ
ในปัจจุบนั ซึง่ ในการศึกษารูปแบบของการบริหารจัดการ
ระบบภายในหน่วยเป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหาร
โดยมีระบบการบังคับบัญชาหรือการบริหารงานตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับที่มีความเคร่งครัดต่อก�ำลังพล ส่งผล
ต่อการปฏิบตั งิ านให้เกิดความสุขแก่กำ� ลังพลโดยเฉพาะ
นายทหารชั้นประทวนซึ่งถือเป็นก�ำลังพลหลักในการ
ปฏิบตั งิ านตามภารกิจของหน่วยให้สำ� เร็จ ทัง้ นีก้ ำ� ลังพล
ดังกล่าวได้ตอบแบบสอบถามตามความรูส้ กึ ทีเ่ คยปฏิบตั งิ าน
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และผลจากการสัมภาษณ์โดยรวม
ของนายทหารชั้นประทวนในหน่วยทหารช่างระดับ
กองพันนั้น มีความสุขต่อการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ
ของการบริหารงานแบบทหาร พร้อมทัง้ มีความพึงพอใจ
ที่ตนเองได้รับราชการทหารอันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ
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หลายส่วนแตกต่างกันออกไป เช่น มีก�ำลังพลบางนาย
จากกลุม่ ตัวอย่างซึง่ มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้รบั ราชการทหาร
เนือ่ งจากอดีตบิดาเคยรับราชการทหารจนท�ำให้อาชีพทหาร
ของบิดา กลายเป็นแรงใฝ่ฝนั จนเกิดเป็นอาชีพในอุดมคติ
และเมือ่ ตนเองได้ทำ� อาชีพตามทีต่ นเองใฝ่ฝนั แล้ว จึงท�ำให้
เกิดเป็นความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
บางคนก็มีความภาคภูมิใจและกล่าวว่า อาชีพทหารนั้น
เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี แม้จะได้รับค่าตอบแทน
ทีไ่ ม่สงู มากนักก็ตาม เมือ่ เทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบนั
แต่กย็ งั มีความพึงพอใจทีไ่ ด้รบั ราชการทหาร และหากมี
โอกาสสามารถรับราชการต่อหรือเกษียณอายุเกินก�ำหนด
ราชการได้กจ็ ะขอท�ำงานเพือ่ รับใช้ประชาชน หรือขอเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป
เป็นต้น

สรุปผล

จากการสรุปผลการวิจัยในเรื่อง การพัฒนาหน่วย
ทหารช่างระดับกองพันเป็นองค์การแห่งความสุข ซึง่ การที่
จะพัฒนาในหน่วยทหารช่างระดับกองพันให้เกิดความสุข
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ในเรือ่ งของการปฏิบตั งิ านก�ำลังพลได้นนั้ ผูว้ จิ ยั ขอสรุปว่า
การท�ำงานให้เกิดความสุขได้จะค�ำนึงถึงปัจจัยทางด้าน
บุคลากร ปัจจัยโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
รวมถึงปัจจัยด้านครอบครัวทีส่ ง่ เสริมให้มกี ำ� ลังใจต่อสูก้ บั
อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ปัจจัยต่างๆ
ที่กล่าวมานั้นล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
และไม่สามารถแยกปัจจัยดังกล่าวมานั้นออกจากกันได้
ซึ่งหากผู้บังคับบัญชาของหน่วยมีความต้องการที่จะ
ปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จตามเป้าประสงค์ขององค์การหรือ
หน่วยงานอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องอาศัยการสร้างเสริม
ความสุขแก่กำ� ลังพลโดยตรง รวมถึงการสร้างเสริมความสุข
ให้แก่ครอบครัวอันเป็นแรงเสริมที่ท�ำให้เกิดความสุข
ในการปฏิบตั งิ านไปพร้อมๆ กัน ทัง้ นีห้ ากผูบ้ งั คับบัญชา
มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาแล้วจะส่งผลให้หน่วย
ทหารช่างระดับกองพันเป็นองค์การแห่งความสุขทีพ่ ร้อม
จะปฏิบตั งิ านตามภารกิจของหน่วยเหนือสัง่ การได้อย่าง
ยั่งยืน เป็นประโยชน์ในเชิงบวกต่อการพัฒนาองค์การ
ทางด้านจิตใจ ส่งผลให้กองทัพบกมีกำ� ลังพลที่พร้อมจะ
ปฏิบัติหน้าที่ ทุกที่ ทุกเวลา สืบเนื่องต่อไป
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