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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ วิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยแหงความสุข (องคกรแหงความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรคือบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จาก 22 คณะ และ 14 หนวยงาน กลุมตัวอยางกําหนด
จากสัดสวนของประชากร แลวใชการสุมแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) จากบัญชีรายชื่อ
ของแตละคณะ/หนวยงาน ไดขนาดตัวอยาง 557 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ที่มีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.94 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ไดแบบสอบถามกลับคืนมา
403 คน คิดเปนรอยละ 72.4 วิเคราะหขอมูลทั่วไปดวยสถิติพรรณนาและวิเคราะหปจจัยดวยสถิติถดถอย
พหุคูณ ดวยวิธี Enter นําเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบการบรรยาย
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข
(องคกรแหงความสุข) ใน 8 ดาน ไดแก (1) ดานสุขภาพดี (Happy Body) (2) ดานน้ําใจงาม (Happy Heart)
(3) ดานการผอนคลาย (Happy Relax) (4) ดานการหาความรู (Happy Brain) (5) ดานคุณธรรม (Happy
Soul) (6) ดานการใชเงินเปน (Happy Money) (7) ดานครอบครัวดี (Happy Family) (8) ดานสังคมดี (Happy
Society) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก ปจจัยดานระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประเภทของบุ ค ลากรที่เ ป นลูกจางประจํา ระดับ การศึ กษาสูง สุดในป จจุบั นที่เ ป นปริญ ญาตรี ปริญ ญาโท
ปริญ ญาเอก และทัศ นคติต อผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหง ความสุข ของมหาวิทยาลั ย
ขอนแกนระดับ คณะ/หนวยงาน ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง หมดที่นํามาศึกษาอธิบายผลการดําเนินงานตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยแหงความสุขของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรอยละ 17.4
คําสําคัญ: ผลการดําเนินงาน, นโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข, องคกรแหงความสุข, ความสุขในที่ทํางาน
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Abstract
The research aimed at studying the factors influrencing the outcomes of the
implementation under the University of Happiness Policy (A Happy Organization) of Khon Kaen
(1) Corresponding author:
Sociology and Anthropology Department, University. The quantitative research method was employed. The data was collected by the
Faculty of Humanities and Social Science, questionnaire with 557 samples, the number of which was derived by the proportionate to size
Khon Kaen University
method. The Systematic Random Sampling was conducted from the list of personnel from 22
(Tel.: 081-9654755,
faculties and 14 organizations of Khon Kaen University. Completed questionnaires were collected
E-mail: dusayu@yahoo.com)
from 403 cases or 72.35 percent. The data was analyzed using the descriptive statistics and
(2)Research and Academic Service,
Faculty of Humanities and Social Science, multiple regressions analysis.
The results found that:
Khon Kaen University
Factors influrencing the outcomes of implementation under the University of
Happiness Policy which was carried out in 8 categories, namely: (1) Happy Body, (2) Happy
Heart, (3) Happy Relax, (4) Happy Brain, (5) Happy Soul, (6) Happy Money, (7) Happy Familys
and (8) Happy Society, included length of time employed by Khon Kaen University, status of
being permanent employees, the highest education level (bachelor’s degree, master’s
degrees, PhD degrees) and attitudes towards the implementation of university happiness
policy in faculties/organizations level. The variables taken into account were able to explain
the implementation of the university under the policy at 17.4 percent.
Keywords: Implementation, University of Happiness Policy, Happy Organization, Happiness
in the Work Places
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บทนํา
เมื่อสภาพสังคม การเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยา งรวดเร็ ว ของสั ง คมยุค โลกาภิ วัฒ น ด วยเหตุ ผ ลของการ
พัฒนาที่มีเปาหมายของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม เพื่อมุงตอบสนองสภาพชีวิตที่เนนการบริโภคนิยม จึงอาจ
สงผลตอสภาวะจิตใจของบุคคล ทําใหปจจุบันทั้งองคกรภาครัฐ
และเอกชนใหความสําคัญกับความสุขของบุคลากรที่ตองทํางาน
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ประเทศไทยไดนํา “ดัชนีชี้วัด
ความอยูดีมีสุข” มาเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาประเทศครั้งแรก
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
ตอเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่มีเปาหมายมุงไปสู “สังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน” เพื่อเปนเครื่องมือติดตามประเมินผลกระทบการ
พัฒนาที่มีตอคนในสังคมไทย ดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุข มีองคประกอบ
7 ดาน ไดแก (1) สุขภาพอนามัยและโภชนากร (2) การศึกษา (3) ชีวิต
การทํางาน (4) ชีวิตครอบครัว (5) การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความ
ยากจน การกระจายรายไดและสวัสดิการ (6) สิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัย และ (7) ประชารัฐ
เมื่อศูนยสรางเสริมสุขภาวะองคกร (Happy Workplace)
ภายใตสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกรสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสรางแนวทางการสรางสุขในที่
ทํางานขึ้น ที่ตอบสนองความตองการของมนุษยในหลายมิติ ไดแก
(1) ดานการมีสุขภาพดี (Happy Body) (2) การมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
(Happy Heart) (3) การรูจักผอนคลาย (Happy Relax) (4) การ
มีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวมีคุณธรรมประจําใจ (Happy Soul)
(5) มีเศรษฐกิจการเงินที่ดี (Happy Money) (6) การพัฒนาความรู
(Happy Brain) (7) การมีครอบครัวที่ดี (Happy Family) และ
(8) มีสังคมที่มีความสุข (Happy Society) เพื่อใชเปนตัวชี้วัด การ
สราง “ความสุขมวลรวมของการทํางาน” ในทุกๆ องคกร (กกกร
ชลายแยม & อธิวัฒน เจี่ยวิวรรธนกุล, 2554) สงผลใหหลายองคกร
นําแนวทางดังกลาวไปใชพัฒนาองคกรของตนเองเพื่อเสริมสราง
ความสุ ข ให แ ก ส มาชิ ก ในองค ก รประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดระบุเรื่องที่เกี่ยวกับการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการไวโดยตรงในสาม
มาตรา คือ “มาตรา 13 (8) มาตรา 34 และมาตรา 72 (สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2551) จึงกลาวไดวาในระดับ
โครงสรางแลว การเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานเปนเรื่องที่
ภาครัฐใหความสําคัญอยางชัดเจน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดมีนโยบายและยุทธศาสตรใน
การพัฒนาองคกรมุงสูสากล ดังนั้น ในการพัฒนาการบริหาร การ
จั ดการ และการดํ า เนิ น พั น ธกิ จ ตา งๆ ของมหาวิท ยาลั ย จึ ง มุ ง
ตอบสนองตอทิศทางและเปาหมายของการเปนมหาวิทยาลัยแหง
การวิจัย สงผลใหตองปรับปรุงกระบวนทัศนเพื่อนําพาองคกรไปสู
การแขงขันระดับสากล ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการทํางานหลาย
ลั ก ษณะดั ง กล า วย อ มเกี่ ย วข อ งกั บ การทํ า งานของบุ ค ลากร
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ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา
ไปสู ม หาวิ ท ยาลั ย แห ง สุ ข ภาวะ ด ว ยเชื่ อ ว า หากบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความสมดุลของการใชชีวิตและการทํางาน ยอม
สงผลใหมหาวิทยาลัยสรางผลผลิตไดตามเปาหมาย ซึ่งจะสงผลตอ
ความเข็ ม แข็ ง ทางวิ ช าการต อ ไป จึ ง ได ป ระกาศนโยบาย
มหาวิทยาลัยแหงสุขภาวะ เปนนโยบายและพันธกิจในการบริหาร
มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554-2558) (มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2554)
จากทิศ ทางดัง กล า วทําใหคณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัย มี
แนวทางเชิ ง นโยบายและการดํ า เนิ น กิ จ กรรมโครงการหลาย
รูปแบบดวยมุงหวังใหบุคลากรของตนมีความสมดุลระหวางการใช
ชีวิตและการทํางาน จนทําใหเกิดความสุขจากการทํางาน ดังนั้น
จึงนาสนใจวามีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานตาม
นโยบายมหาวิทยาลั ยแหง ความสุ ข (องค ก รแหง ความสุ ข )ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว จะเปนประโยชนให
สามารถพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย
แหงความสุขเพื่อสะทอนความสมดุลยระหวางชีวิตของบุคลการ
กับชีวิตการทํางานตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข (องคกร
แหงความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับคณะ/หนวยงาน
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยนี้ มีประชากรไดแก 1) ผูบริหารคณะ ศูนย
สถาบัน สํานัก 2) บุคลากรสายวิชาการ และ 3) บุคลากรสาย
สนับสนุน (ตามแตละหนวยงาน) จํานวน 11,123 คน กําหนด
ขนาดตัวอยาง ไดจํานวนตัวอยาง 557 คน
โดยกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางแตละหนวยงาน รอยละ
5.0 และภายในแต ล ะหน ว ยงานกํ า หนดสั ด ส ว นบุ ค ลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน รอยละ 2.5 เมื่อไดขนาดตัวอยางแตละ
กลุมแลว จึงดําเนินการสุมแบบมีระบบจากบัญชีรายชื่อของคณะ/
หนวยงาน
การวิ จั ย นี้ ใ ช แ บบสอบถามที่ พั ฒ นาขึ้ น ครอบคลุ ม
ประเด็นที่ตองการศึกษา โดย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของตัวอยาง
เป น คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย คุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของบุ ค ลากร
มหาวิทยาลั ยขอนแก น และส ว นที่ 2 ความสุ ข ของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนคําถามเกี่ยวของกับความสุข 8 ประการ
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2550) ตาม
ขอบเขตการวิจัยดานเนื้อหา รวมจํานวน 62 ขอ จากนั้นหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัยดวยความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จาก
การตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน แลวจึงนําไปทดลองใช
(Try out) กับบุคลากรจากคณะตางๆ ที่มิไดถูกเลือกเปนกลุม
ตัวอยางจํานวน 20 คน วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
ดวยวิธีวัดความแนบใน (Internal consistency) (George & Mallery,
2003) ดวยสถิติ Cronbach’s Alpha ไดคา เทากับ 0.94 ซึ่งถือวา

ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข (องคกรแหงความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
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แบบสอบถามมีคุณภาพจึงนําไปเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือน
เมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557
ตัวแปรตามในการวิจัยนี้ คือ ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยแหงความสุข (องคกรแหงความสุข) ของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน 8 ดาน ประกอบดวย (1) สุขภาพดี (2) น้ําใจงาม (3) การ
ผอนคลาย (4) การหาความรู (5) คุณธรรม (6) การใชเงินเปน (7)
ครอบครัวดี (8) สังคมดี จากคําถาม 52 ขอ ที่กําหนดคาคะแนน
เปน ปฏิบัติในเรื่องดังกลาวเปนประจํา คอนขางบอย ปฏิบัติเปน
ครั้ ง คราว และไม มี ก ารปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งดั ง กล า วเลย กํ า หนดค า
คะแนนใหกับคําตอบเปน 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ เปนตัวแปรที่
มีการวัดระดับอันตรภาค (Interval Scale) การวิเคราะหไดจัด
กลุมใหมเปน 4 กลุม ไดแก (1) ระดับมากที่สุด (ตั้งแต 157
คะแนนขึ้นไป) (2) ระดับมาก (105-156 คะแนน) (3) ระดับนอย
(53-104 คะแนน) และ (4) ระดับนอยที่สุด (นอยกวา 52 คะแนน)
ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ปจจัย
ด า นคุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค ลากร ได แ ก อายุ จํ า นวนสมาชิ ก ใน
ครอบครั ว ที่ อ ยู ใ นวั ย พึ่ ง พิ ง เป น ตั ว แปรที่ วั ด ระดั บ อั ต ราส ว น
(Ratio scale) และโรคประจําตัว เปนตัวแปรที่วัดระดับแบบกลุม
(Nominal scale) กลุมที่ 2 ปจจัยดานการทํางาน ไดแก ประเภท
บุคลากร ตําแหนงงาน ระดับการศึกษา มีการวัดระดับแบบกลุม
(Nominal scale) และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ขอนแกน มีการวัดระดับอัตราสวน (Ratio scale) และกลุมที่ 3
ปจจัยดานเชิงโครงสราง ไดแก จํานวนบุคลากรแตละคณะ วัดแบบ
อัตราสวน (Ratio Scale) และทัศนคติตอผลการดําเนินงานตาม
นโยบายมหาวิทยาลั ยแหง ความสุ ขของมหาวิทยาลั ยขอนแก น
ระดับคณะ/หนวยงาน เปนตัวแปรที่วัดระดับอันตรภาค (Interval
scale) ในกระบวนการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ได ป ระสานงานกั บ
เจาหนาที่ของคณะ/หนวยงานที่ไดรับแตงตั้งเปนผูประสานงาน
เพื่อแจกแบบสอบถามตามรายชื่อตัวอยา ง และรวบรวมขอมูล
กลับมาใหทีมวิจัย แตดวยชวงเวลาเก็บรวบรวมขอมูลอยูในชวง
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ซึ่งหลายหนวยงาน
ออกไปสัมมนานอกสถานที่ จึงไมสามารถเก็บขอมูลไดครบตาม
กําหนด จึงเก็บรวบรวมขอมูลได 403 ชุด คิดเปนรอยละ 68.4
การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลทั่วไปใชสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน คาสูงสุด และคาต่ําสุด และใน
การวิเคราะหระดับหลายตัวแปร เพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอผล
การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข (องคกร
แหงความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยนําเสนอใน 2 ประเด็น ไดแก คุณลักษณะ
สําคัญของตัวอยาง และ การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2559
1) คุณลักษณะสําคัญของตัวอยาง พบวา ตัวอยางมี
อายุป จจุบั นเฉลี่ ย 39.4 ป โดยมีบุคลากรในชวงอายุ 30-49 ป
มากถึงรอยละ 59.0 ทั้งนี้อายุต่ําสุดคือ 20.0 ป และอายุสูงสุด คือ
68.0 ป ในดานระดับการศึกษา พบวา บุคลากรกวารอยละ 39.3
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนที่นาสังเกตวามีเพียงรอยละ
16.5 เทานั้น ที่สํา เร็จ การศึกษาระดับปริญญาเอก
ในดา น
ครอบครัว บุคลากรตองรับผิดชอบดูแลสมาชิกครอบครัวที่เปนวัย
พึ่ง พิง อายุน อยกวา 15 ป และ มากกวา 65 ป คิ ดเป น รอยละ
มากกวา 90.0 เป นที่น า สั งเกตวาบุ ค ลากรมีโรคประจํ าตัวมาก
รอยละ 34.6 โดยโรคที่เจ็บปวยมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ โรคเรื้อรัง
(เบาหวาน ความดัน และโรคหัวใจ) ทางเดินอาหารและหลอดเลือด
ในดานสภาพการปฏิบัติงานพบวา บุคลากรเพียง 1 ใน
3 เทา นั้ น ที่เป น ขา ราชการ เป น พนั ก งานมหาวิทยาลั ย รอยละ
32.2 แตเปนที่นาสังเกตวา มีบุคลากรที่เปนลูกจางชั่วคราว (ที่มิใช
ลูกจางโครงการ) รอยละ 19.7 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ยาวนานที่สุดถึง 36.0 ป และราวรอยละ 42.0 ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยตั้งแต 16 ป ขึ้นไป อยางไรก็ตาม มีบุคลากรมากถึง
รอยละ 40.7 ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในเวลานอยกวา 5 ป
และรอยละ 77.0 เป น บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ซึ่ง ส วนใหญ เป น
ระดับปฏิบัติการ ขณะที่บุคลากรสายวิชาการ สวนใหญ เปนอาจารย
ที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการมากถึง รอยละ 54.9
อนึ่ง ตัวอยางมีทัศนคติตอผลการดําเนินงานตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุขของมหาวิทยาลัยขอนแกนใน
ระดับคณะ/หนวยงาน เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง คิดเปนรอยละ
49.9 และ 48.8 ตามลําดับ โดยมีทัศนคติตอผลการดําเนินงาน
เฉลี่ย 28.1 คะแนน คามัธยฐานของทัศนคติตอผลการดําเนินงาน
เทากับ 27.0 คะแนน โดยมีทัศนคติตอผลการดําเนินงานสูงสุดและ
ต่ําสุดเทากับ 36.0 และ 4.0 คะแนน ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
สําหรับผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย
แหงความสุข (องคกรแหงความสุข) ของมหาวิทยาลัย ที่ประเมิน
โดยตัวอยางพบวามีผลการดําเนินงานอยูในระดับมากและมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 41.2 และ 57.8 ตามลําดับ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยผลการดําเนินงาน เทากับ 159.4 คะแนน โดยมีคะแนนผล
การดําเนินงานสูงสุดและต่ําสุดเทากับ 198.0 คะแนนและ 79.0 คะแนน
(ตารางที่ 1)
2) การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข (องคกรแหงความสุข)
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข (องคกรแหงความสุข) ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชการวิเคราะหแบบหลายตัวแปร (Multivariate
analysis) ดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis)
ซึ่งมีขอกําหนดวา ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตองมีระดับการ
วั ด ระดั บ อั น ตรภาคชั้ น (Interval scale) หรื อระดั บ อั ตราส ว น
(Ratio scale) ตั วแปรใดมี ก ารวั ดระดั บ กลุ ม (Nominal scale)
หรืออันดับ (Ordinal scale) ตองปรับใหเปนตัวแปรหุน (Dummy
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variable) โดยการวิเคราะห ดวยสถิติถดถอยพหุคูณ ตัวแปรที่
นําเขาวิเคราะหตองไมมีตัวแปรคูใดมีความสัมพันธกันสูงเกิน 0.75
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งป ญ หาความสั ม พั น ธ พ หุ ร ว มเชิ ง เส น (Multicollinearity) เพราะทําใหคุณคาในการพยากรณสมการดอยลง
(สุชาติ ประเสริฐรัฐสินธุ, 2538) ซึ่งผลการวิเคราะหสหสัมพันธ
(Correlation coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
รายคูของตัวแปรที่นําเขาสูการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา ตัว
แปรทุกตัวมีคาความสัมพันธระหวางตัวแปรไมสูงเกิน 0.75 ดังนั้น
จึ ง สามารถใช ใ นการวิ เ คราะห ถ ดถอยพหุ คู ณ ได เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานตอไป
เมื่อนําตัวแปรทั้งหมดมาวิเคราะหถดถอยพหุคู ณ
ดวยวิธี Enter พบวา มีตัวแปรอิสระบางตัวเทานั้นที่มีอิทธิพลตอผล
การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข (องคกรแหง
ความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ตารางที่ 2) มีรายละเอียดดังนี้
(1) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน
มีอิทธิพลเชิงลบตอผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย
แห ง ความสุ ข โดยมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอยพหุ คู ณ (b) เท ากั บ
0.402 หมายความว า เมื่ อบุ คลากรมี ระยะเวลาที่ ปฏิ บั ติ งานใน
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพิ่มขึ้น 1 ป บุคลากรประเมินวาหนวยงาน
ของตนเองมี ผลการดํ าเนิ นงานตามนโยบายมหาวิ ทยาลั ย แห ง
ความสุขของมหาวิทยาลัยขอนแกนลดลง 0.402 หนวย
(2) บุคลากรประเภทลูกจางประจํา ประเมินวา
หนวยงานของตนเองมีผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหง
ความสุขมากกวาบุคลากรประเภทลูกจางชั่วคราว ถึง 15.415 เทา
เพราะมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (b) เทากับ 15.415
(3) การศึกษาระดับปริญญาตรี บุคลากรที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประเมินวาหนวยงานของตนเองมีผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายมหาวิ ท ยาลั ย แห ง ความสุ ข มากกว า บุ ค ลากรที่ มี
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ถึง 5.723 เทาเพราะคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยพหุคูณ (b) เทากับ 5.723
(4) การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท บุ ค ลากรที่ มี
การศึกษาระดับปริญญาโท ประเมินวาหนวยงานของตนเองมีผล
การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข มากกวา
บุค ลากรที่มีก ารศึ ก ษาระดับ ต่ํา กวา ปริญ ญาตรี ถึง 6.882 เทา
เพราะมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (b) เทากับ 6.882
(5) การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก บุ ค ลกรที่ มี
การศึกษาระดับปริญญาเอก ประเมินวาหนวยงานของตนเอง มี
ผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข มากกวา
บุ คลากรที่ มี การศึ กษาระดั บต่ํ ากว าปริ ญญาตรี ถึ ง 13.195 เท า
เพราะมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (b) เทากับ 13.195
(6) ทั ศ นคติ ต อ ผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบาย
มหาวิทยาลั ยแหง ความสุ ขของมหาวิทยาลั ยขอนแก น ในระดั บ
คณะ/หน ว ยงาน มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต อ ผลการดํ า เนิ น งานตาม
นโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุขของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดย
มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ (b) เทากับ 1.071 หมายความวา
เมื่ อ บุ ค ลากรมี ทั ศ นคติ ต อ ผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบาย
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มหาวิทยาลั ยแหง ความสุ ขของมหาวิทยาลั ยขอนแก น ในระดั บ
คณะ/หนวยงาน เพิ่มขึ้น 1 คะแนน บุคลากรประเมินวาหนวยงาน
ของตนเองมี ผ ลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายมหาวิท ยาลั ย แห ง
ความสุขของมหาวิทยาลัยขอนแกนเพิ่มขึ้น 1.071 หนวย
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข ทั้ง 6 ตัวแปร
จากคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณมาตรฐาน (Beta) พบวา ผลการ
ดํ า เนิ น งานตามนโยบายมหาวิ ท ยาลั ย แห ง ความสุ ข ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับอิทธิพลสูงสุดจาก ทัศนคติตอผลการ
ดํ า เนิ น งานตามนโยบายมหาวิ ท ยาลั ย แห ง ความสุ ข ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ระดั บ คณะ/หน ว ยงาน (Beta=0.320)
รองลงมาคื อ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ระดั บ ปริ ญ ญาเอกของบุ ค ลากร
(Beta=0.299) บุ ค ลากรประเภทลู ก จ า งประจํ า (Beta=0.231)
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน (Beta=0.257)
การศึ ก ษาสู ง สุ ด ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องบุ ค ลากร (Beta=0.169)
และการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทของบุคลากร เปนตัวแปรที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ ผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายมหาวิ ท ยาลั ย แห ง
ความสุ ขต่ํ า สุ ด คื อ (Beta=0.168) ทั้ ง นี้ ตั วแปรอิส ระทั้ ง หมดที่
นํามาวิเคราะหอธิบายผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย
แหงความสุขของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยอธิบายไดรอยละ 17.4 (R2=0.174) (ตารางที่ 2)
บทสรุปและอภิปรายผล
ผลวิจัยพบวา ผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย
แหงความสุข (องคกรแหงความสุข) ของมหาวิทยาลัย ที่ประเมิน
โดยตัวอยาง อยูในระดับมากและมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.2
และ 57.8 ตามลําดับ ทั้งนี้พบวา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ประเภทบุ ค ลากรที่ ลู ก จ า งประจํ า
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี การศึกษาสูงสุดระดับปริญญา
โท การศึ ก ษาสู ง สุ ด ระดั บ ปริ ญ ญาเอก และทั ศ นคติ ต อ ผลการ
ดํ า เนิ น งานตามนโยบายมหาวิ ท ยาลั ย แห ง ความสุ ข ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ระดั บ คณะ/หน ว ยงาน เป น ป จ จั ย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต อ ผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายมหาวิ ท ยาลั ย แห ง
ความสุข (องคกรแหงความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
จากผลวิ จั ย ข า งต น มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ควรหา
กระบวนการหรือกลไกเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานตามนโยบาย
มหาวิ ทยาลั ยแห ง ความสุ ข (องค ก รแห ง ความสุ ข ) ขององค ก ร
ขณะเดี ย วกั น ก็ ค วรจะให ค วามสํ า คั ญ กั บ บุ ค ลากรกลุ ม ลู ก จ า ง
ชั่วคราว และกลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะประเมิน
หน ว ยงานของตนเองว า มี ผ ลการดํ า เนิ น งานตามนโยบาย
มหาวิทยาลั ยแห ง ความสุ ข (องค ก รแหง ความสุ ข) ต่ํา กวา กลุ ม
ลูกจางประจํามาก และกลุมบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
เพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นา สร า งผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบาย
มหาวิ ท ยาลั ย แห ง ความสุ ข (องค ก รแห ง ความสุ ข ) ได อ ย า ง
เหมาะสมไดมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ควรสรางกระบวนการสื่อสาร
ที่ทําใหบุคลากรเห็นถึงผลการดําเนินงานตามนโยบายองคกรแหง

ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข (องคกรแหงความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
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ความสุ ข ขององค ก รตนเองด ว ย ซึ่ ง อาจจะต อ ง
ดําเนินการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action
Research) ในองคกรตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ฝ า ยวางแผนยุ ท ธศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัยกับงานวิจัยนี้
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และขอขอบพระคุณ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่สนับสนุนใหดําเนินการวิจัยนี้ ขอขอบพระคุณ
เป น อย า งสู ง กั บ กลุ ม ตั ว อย า งที่ ก รุ ณ าตอบแบบสอบถามของ
โครงการวิจัย และขอขอบพระคุณบุคลากรที่ทําหนาที่ประสานงาน
ใหกับโครงการวิจัยระดับคณะ/หนวยงาน ทําใหการวิจัยนี้สําเร็จ
ลงไดอยางดี
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ตารางที่ 1 รอยละของบุคลากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามสภาพดานการปฏิบัติงานของบุคลากร
สภาพดานการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประเภทของบุคลากร
ขาราชการ
พนง.มหาวิทยาลัย
พนง.ราชการ
ลูกจางประจํา
พนง.หนวยงานในกํากับ
ลูกจางชั่วคราว
รวม

จํานวน (คน)

รอยละ

122
126
17
32
17
77
391

31.2
32.2
4.3
8.2
4.3
19.7
100.0

Factors Influrencing to the Results of the Implementation under the University of Happiness Policy (A Happy Organization) of Khon Kaen University
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ตารางที่ 1 รอยละของบุคลากรกลุมตัวอยาง จําแนกตามสภาพดานการปฏิบัติงานของบุคลากร (ตอ)
สภาพดานการปฏิบัติงานของบุคลากร
จํานวน (คน)
ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัยขอนแกน
ต่ํากวา 5 ป
149
5-10 ป
44
11–15 ป
19
16–20 ป
52
มากกวา 21 ป
102
รวม
366
Mean=12.8 ป Median=10.0 ป S.D.=10.5 Min=0.1 ป Max=36.0 ป
ตําแหนงงานหลัก
สายวิชาการ
91
สายสนับสนุน
304
รวม
395
สายวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
50
ผศ.
29
รศ.
11
ศาสตราจารย
1
รวม
91
ตําแหนงทางการบริหาร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
คณบดี/ผอ.กอง /ศูนย/สถาบัน/สํานัก
1
รองคณบดี/รองผอ.กอง/ศูนย/สถาบัน/สํานัก
11
หัวหนาภาควิชา
6
ประธานหลักสูตร
6
กรรมการบริหารหลักสูตร
22
เลขานุการคณะ/ศูนย/สถาบัน/สํานัก
1
รวม (จํานวนการตอบ)
47
สายสนับสนุน
ตําแหนงงาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
หัวหนากลุมงาน
9
หัวหนางาน
19
เชี่ยวชาญ
2
ชํานาญการ
41
ชํานาญการพิเศษ
13
ปฏิบัติการ
220
รวม
304
ทัศนคติตอผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข (องคกรแหงความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (ต่ํากวา 10 คะแนน)
1
ไมเห็นดวย
(10-18 คะแนน)
4
เห็นดวย
(19-27 คะแนน)
201
เห็นดวยอยางยิ่ง (ตั้งแต 28 คะแนนขึ้นไป)
197
รวม
403
Mean=28.1 คะแนน, Mode=27.0 คะแนน, S.D.=3.7, Max=36.0 คะแนน, Min=4.0 คะแนน
ผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข (องคกรแหงความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ระดับนอยที่สุด (ต่ํากวา 53 คะแนน)
0
ระดับนอย
(53–104 คะแนน)
4
ระดับมาก
(105-156 คะแนน)
166
ระดับมากที่สุด (ตั้งแต 157 คะแนนขึ้นไป)
233
รวม
403
Mean=159.4 คะแนน, S.D.=16.8, Max=198.0 คะแนน, Min=79.0 คะแนน
ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข (องคกรแหงความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

รอยละ
40.7
12
5.2
14.2
27.9
100.0
23.0
77.0
100.0
54.9
31.9
12.1
1.1
100.0 (91)
2.1
23.4
12.8
12.8
46.8
2.1
100.0
3.0
6.3
0.7
13.5
4.3
72.4
100.0
0.3
1.0
49.9
48.8
100.0
0.0
1.0
41.2
57.8
100.0
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วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2559

ตารางที่ 2 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุข (องคกรแหงความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ปจจัย
b
Beta
P-value
กลุมที่ 1 ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล
1. อายุ
0.331
0.207
0.053
2. จํานวนสมาชิกวัยพึ่งพิงในครอบครัว
-0.160
-0.012
0.830
(1)
3. การมีโรคประจําตัว
-0.975
-0.028
0.610
กลุมที่ 2 ปจจัยดานการทํางาน
4. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน
-0.402
-0.257
0.041
5. ตําแหนงงานหลักสายสนับสนุน (2)
1.153
0.030
0.742
6. บุคลากรประเภทขาราชการ (3)
2.411
0.068
0.533
(3)
7. บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
-1.433
-0.040
0.607
8. บุคลากรประเภทพนักงานราชการ (3)
0.909
0.010
0.859
(3)
9. บุคลากรประเภทลูกจางประจํา
15.415
0.231
0.002
10. บุคลากรประเภทพนักงานหนวยงานในกํากับ (3)
6.635
0.082
0.167
11. การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (4)
5.723
0.169
0.049
(4)
12. การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท
6.882
0.168
0.049
13. การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก (4)
13.195
0.299
0.007
กลุมที่ 3 ปจจัยเชิงโครงสราง
14. จํานวนบุคลากรของคณะ/หนวยงาน
0.000
0.047
0.417
15. ทัศนคติตอผลการดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแหงความสุขของมหาวิทยาลัยขอนแกน ระดับคณะ/
1.071
0.320
0.000
หนวยงาน
คาคงที่
116.651
R Square=0.174 F=4.234 Sig.of F=0.000 N=317
หมายเหตุ: กลุมอางอิงของตัวแปรหุน
(1) กลุมอางอิง คือ ผูที่ไมมีโรคประจําตัว
(2) กลุมอางอิง คือ ตําแหนงงานหลักสายวิชาการ
(3) กลุมอางอิง คือ บุคลากรประเภทลูกจางชั่วคราว (4) กลุมอางอิง คือ การศึกษาระกับต่ํากวาปริญญาตรี

Factors Influrencing to the Results of the Implementation under the University of Happiness Policy (A Happy Organization) of Khon Kaen University

