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สรุปผลการด าเนินกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 
 “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการท างาน”  

หลักสูตร นักสร้างสุขขององค์กร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย 
โครงการนวัตกรรมจัดการสร้างสุข: บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข 

ภายใต้ 
สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
"การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการท างาน (Routine to Happiness - R2H)" 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หลักสูตรนักสร้างสุขขององค์กร 
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557 ณ เขื่อนสิรินธร อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ก าหนดการ กิจกรรม 
วนัศกุร์ท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. กล่าวรายงาน  โดย นางสาวยวุดี ชรัูตน์  

                 ผู้ชว่ยเลขานกุารคณะกรรมการนกัสร้างสขุองค์กร  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
พธีิเปิด  โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ  ธานี 
        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

09.30 – 09.40 น. ถ่ายรูปร่วมกนั 
09.40 – 10.00 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
10.00 – 12.00 น. การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุข  โดย  

 รองศาสตราจารย์ ดร. ศริินนัท์ กิตตสิขุสถิต 
     รองผู้อ านวยการ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

 อาจารย์ภวูศษิฐ์ วีระปัญญาวฒัน์   
     รองประธานสภาอตุสาหกรรม ฝ่ายการขนสง่และโลจิสตกิส์ จงัหวดัขอนแก่น 

12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. ตัวเลขกับการสร้างสุข : ฝึกปฏิบัตใิช้โปรแกรม SPSS 

โดย อาจารย์ ดร. จรัมพร โห้ล ายอง  
      รองผู้อ านวยการ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

14.30 – 14.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 17.30 น. คุยกับข้อมูลสร้างสุขและแนวทางการเขียนแผนปฏิบัตกิารสร้างสุข โดย 

 รองศาสตราจารย์ ดร. ศริินนัท์ กิตตสิขุสถิต 
      รองผู้อ านวยการ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

 อาจารย์ ดร. จรัมพร โห้ล ายอง 
      รองผู้อ านวยการ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คงฤทธ์ิ หนัจางสิทธ์ิ 
      ประธานหลกัสตูรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลกัสตูรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์         
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ก าหนดการ กิจกรรม 
      มหาวิทยาลยัมหิดล 

17.30 – 18.00 น. เส้นทางสู่ความสุข: ค้นหากิจกรรม โดย 
 รองศาสตราจารย์ ดร. ศริินนัท์ กิตตสิขุสถิต มหาวิทยาลยัมหิดล 
 อาจารย์ ดร. จรัมพร โห้ล ายอง มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คงฤทธ์ิ หนัจางสิทธ์ิ 

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 

 

 

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
06.30 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 – 08.30 น. ผู้ เข้าอบรมพร้อมกนั ณ ห้องฝึกอบรม 
08.30 – 09.30 น. ตดิตามการสร้างสุข โดย 

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คงฤทธ์ิ หนัจางสิทธ์ิ 
            มหาวิทยาลยัมหิดล 

09.30-10.45 น. กิจกรรมกลุ่ม แบ่งกลุ่ม เขียนแผน โดย 
 รองศาสตราจารย์ ดร. ศริินนัท์ กิตตสิขุสถิต  
 อาจารย์ ดร. จรัมพร โห้ล ายอง 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คงฤทธ์ิ หนัจางสิทธ์ิ 

10.45 – 11.00 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
11.00 – 12.00 น. กลุ่มน าเสนอ “เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” 

โดย กรรมการประกอบด้วย วิทยากรจากแผนงานฯ และผู้บริหารจากมหาวิทยาลยั 
12.00 – 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 14.30 น. กลุ่มน าเสนอ “เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” 

โดย กรรมการประกอบด้วย วิทยากรจากแผนงานฯ และผู้บริหารจากมหาวิทยาลยั 
14.30 – 14.40 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.40 – 15.10 น. - สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

- พธีิมอบวุฒบัิตร / ปิดการอบรม / ถ่ายรูปร่วมกัน 
16.00 น. เดนิทางถึงมหาวิทยาลยัฯ โดยสวสัดภิาพ 
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ผลการส ารวจความสุข ช่วงคร่ึงปีแรก 2557 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

จ านวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามออนไลน์ทัง้หมด 392 คน สมบูรณ์ 392 เคส ไม่สมบูรณ์ 0 เคส 

ข้อมูลท่ัวไปจ าแนกตามลักษณะทางประชากร และการท างาน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 
 

ชาย 142 36.2 

หญิง 250 63.8 
อายุ 18 - 24 ปี 21 5.4 

25 - 34 ปี 140 35.7 

35 - 44 ปี 142 36.2 

45 - 54 ปี 79 20.2 

55 - 60 ปี 6 1.5 

61 ปีขึน้ไป 4 1.0 
การศึกษา ประถมศกึษาหรือต ่ากวา่ 3 0.8 

มธัยมต้น 4 1.0 

มธัยมปลาย 21 5.4 

ปวส. 12 3.1 

อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 4 1.0 

ปริญญาตรี 205 52.3 

ปริญญาโท 112 28.6 

ปริญญาเอก 31 7.9 
สถานภาพสมรส โสด 174 44.4 

แตง่งานและอยูร่่วมกนั 181 46.2 

แตง่งานแตไ่มไ่ด้อยู่ด้วยกนั 17 4.3 

อยูด้่วยกนัโดยไมไ่ด้แตง่งาน 3 0.8 

หม้าย 7 1.8 

หยา่/ แยกทาง/ เลิกกนั 10 2.6 
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ข้อมูลท่ัวไปจ าแนกตามลักษณะทางประชากร และการท างาน 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จ านวนบุตร ไมมี่บตุร 212 54.1 

บตุร 1 คน 69 17.6 

บตุร 2 คน 89 22.7 

บตุร 3-4 คน 22 5.6 
สายงาน สายวิชาการ 75 19.1 

สายสนบัสนนุ 317 80.9 
สถานภาพการจ้างงาน ประจ า 147 37.5 

ตามสญัญาจ้าง 245 62.5 
ระยะเวลาในการท างานใน
มหาวิทยาลัย รวมทัง้หมด 

ไมถ่ึงปี 38 9.7 

ระหวา่ง 1-2 ปี 40 10.2 

ระหวา่ง 3-5 ปี 58 14.8 

ระหวา่ง 6-9 ปี 73 18.6 

ระหวา่ง 10-15 ปี 76 19.4 

ระหวา่ง 16-20 ปี 52 13.3 

ตัง้แต ่20 ปีขึน้ไป 55 14.0 
ประเภทของบุคลากร ข้าราชการ 89 22.7 

พนกังานเงินงบประมาณ 38 9.7 

พนกังานเงินรายได้ 162 41.3 

ลกูจ้างประจ า 21 5.4 

ลกูจ้างชัว่คราว 82 20.9 
ลักษณะงาน งานการเรียนการสอน–สายวิชาการ 61 15.6 

งานบริหาร–สายวิชาการ 14 3.6 

งานเอกสาร–สายสนบัสนนุ 53 13.5 

งานบริการ–สายสนบัสนนุ 88 22.4 

งานปฏิบตัิการ–สายสนบัสนนุ 148 37.8 

งานบริหาร-สายสนบัสนนุ 28 7.1 
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ข้อมูลท่ัวไปจ าแนกตามลักษณะทางประชากร และการท างาน จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ระดับต าแหน่งในการ
ปฏิบัตงิาน 

ผู้ปฏิบตังิาน 337 86.0 

หวัหน้างาน/หนว่ยงาน 31 7.9 

ผู้อ านวยการกอง/เลขานกุารคณะ 9 2.3 

ผู้บริหาร(มหาวิทยาลยั/คณะ/ส านกั) 15 3.8 
รายรับต่อเดือน 
โดยประมาณ 

น้อยกวา่ 10000 บาท 69 17.6 

10001 – 20000 บาท 129 32.9 

20001 – 30000 บาท 121 30.9 

30001 – 40000 บาท 41 10.5 

40001 – 50000 บาท 22 5.6 

มากกวา่ 50000 บาท 10 2.6 
 

ตาราง 2 แสดงคะแนนความสุขจ าแนกตามรายมิติ 
ค่าคะแนน
ความ 

สุขเฉลี่ย 
 

สขุภาพดี 
 

ผอ่น
คลายด ี

 
น า้ใจด ี

 
จิต

วิญญาณด ี

 
ครอบครัวด ี

 
สงัคมด ี

 
ใฝ่รู้ด ี

 
สขุภาพ
เงินด ี

 
การ
งานด ี

 
ความสขุ
ภาพรวม 

ภาพรวม 
(392 คน) 

60.7 
Happy 
 

55.5 
Happy 
 

70.9 
Happy 
 

71.1 
Happy 
 

68.5 
Happy 
 

62.3 
Happy 
 

68.3 
Happy 
 

51.5 
Happy 
 

58.6 
Happy 
 

62.6 
Happy 
 

 

ระดับคะแนนความสุขจ าแนกตามรายมิติ (ภาพรวม) 

60.7
55.5

70.9 71.1 68.5
62.3

68.3

51.5
58.6 62.6
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การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
"การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการท างาน (Routine to Happiness - R2H)" 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  หลักสูตรนักสร้างสุขขององค์กร 
ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2557 ณ เข่ือนสิรินธร อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 

เวลา 09:00 - 09:30 น. กล่าวเปิดงาน โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 

 

 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบตัิการ "การบริหารจดัการองค์ความรู้สู่ความสุขในการท างาน (Routine to 
Happiness - R2H)" มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี หลกัสูตรนกัสร้างสุขขององค์กร โดยชีแ้จงให้เห็นถึง
ความส าคญัของการสร้างองค์กรแหง่ความสขุและกล่าวถึงความคาดหวงัในการสร้างแผนงานของนกัสร้าง
สขุ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี อีกทัง้ยงัเข้าร่วมการอบรมตลอดหลกัสตูร 
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เวลา 10:00 - 12:00 น. การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุข 

 
 
 

การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุข 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินนัท์ กิตตสิขุสถิต 

รองผู้อ านวยการ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 ในภาคเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินนัท์ กิตติสุขสถิต กล่าวชีแ้จงและสร้างความเข้าใจกบัการ
บริหารจดัการความสขุ บทบาทของนกัสร้างสขุองค์กร ความหมายของความสขุของคนท างาน โดยชีใ้ห้เห็น
ความส าคญัของการเกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัในการท าให้เกิดองค์กรแห่งความสุข 
และแนะน าเคร่ืองมือ Happinometer ซึง่เป็นเคร่ืองมือวดัความสขุทางด้านสงัคมศาสตร์ ท่ีได้รับการพฒันา
ให้เกิดศกัยภาพ และเกิดความหลากหลายในการใช้งาน โดยสามารถวัดความสุขได้หลายช่องทางคือ 
รูปแบบการวดัแบบออนไลน์ (Online-Based) แบบสอบถาม (Paper-Based) รูปแบบการวดัแบบโมบาย
แอพพลิเคชั่น (Mobile Application) และรูปแบบของโปรแกรมวัดความสุขส าเร็จรูปเอ็กซ์เซล 
(Happinometer Excel Programme: HEP)  
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การบริหารจัดการองค์กรความรู้สู่ความสุข 
โดย อาจารย์ภวูศษิฐ์ วีระปัญญาวฒัน์ 

รองประธานสภาอตุสาหกรรม ฝ่ายการขนสง่และโลจิสติกส์ จงัหวดัขอนแก่น 
 
 

 
 
 ช่วงสาย เป็นช่วงการบรรยายการบริหารจดัการองค์ความรู้สู่ความสุข โดยอาจารย์ภูวศิษฐ์ วีระ
ปัญญาวฒัน์ เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัสร้างสขุดงึศกัยภาพในการท างานโดยเร่ิมจากตวัของนกั
สร้างสขุก่อน โดยน าแนวคดิเร่ือง เป้าหมายท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในการท างาน โดยน าแนวคิดเร่ือง 
เป้าหมายท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในการท างาน คือ การปรับทศันคติ (Attitude) ฝึกฝนทกัษะ (Skill) 
และเรียนรู้ในสิ่งตา่งๆ ความรู้ (Knowledge) 
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เวลา 13.00-14.30 น. ตัวเลขกับการสร้างสุข ฝึกปฏิบัตใิช้โปรแกรม SPSS 
 
 

 
 
 

ตัวเลขกับการสร้างสุข ฝึกปฏิบัตใิช้โปรแกรม SPSS 
โดย อาจารย์ ดร. จรัมพร โห้ล ายอง  

รองผู้อ านวยการ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
กิจกรรม   ในช่วงของตวัเลขกับการสร้างสุข ฝึกปฏิบตัิใช้ SPSS เป็นการแสดงให้เห็นถึงผลของการ
วิเคราะห์ข้อมลู ท าการแบง่กลุม่เป็น 6 กลุม่ โดยมีช่ือกลุม่ ดงันี ้

ช่ือกลุม่ Happy ทัง้หมด 6 กลุม่ 
กลุม่ท่ี 1 to be number one 
กลุม่ท่ี 2 ทวิภพ 
กลุม่ท่ี 3 lemon tree 

กลุม่ท่ี 4 four season 
กลุม่ท่ี 5 ห้าห้าห้า 
กลุม่ท่ี 6 กระจกหกด้าน 

 โดยสอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS เพ่ือค านวณข้อมลูท่ีสนใจจากแบบวดัความสขุด้วย
ตนเอง HAPPINOMETER ข้อมลูท่ีน ามาวิเคราะห์คือ ข้อมลูผลการส ารวจความสขุ HAPPINOMETER ของ
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  ท่ีท าการวดัผลเสร็จสิน้ไปเรียบร้อยแล้ว 
ผลที่ได้รับ  นกัสร้างสุข มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมลูอย่างง่าย รู้จกัการค้นหาปัญหา สามารถ
น าข้อมลูจากแบบสอบถามวดัความสขุด้วยตนเอง มาศกึษาสถานการณ์และปัญหาท่ีพบตามความสนใจ 
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เวลา 14.45 - 17.30 น. คุยกับข้อมูลสร้างสุขและแนวทางการเขียนแผนปฏิบัตกิารสร้างสุข 
 

 
 
 

คุยกับข้อมูลสร้างสุขและแนวทางการเขียนแผนปฏิบัตกิารสร้างสุข 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินนัท์ กิตตสิขุสถิต 

รองผู้อ านวยการ สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

เนือ้หา แนวทางการเขียนแผนปฏิบตัิการสร้างสขุ ต้องอาศยัข้อมลูสร้างสขุ เป็นบนัไดน าไปสู่การบรรลุผล
ความสขุของคนและองค์กร ซึ่งจะท าให้บนัไดแห่งความสขุนี ้ไปทิศทาง ต้องเป็นคนท่ี มีความเข้าใจในการ
เก็บข้อมลูความสขุและ มีเทคนิคในการพดูคยุ และข้อมลูท่ีได้มานัน้ ต้องสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง จึงจะ
เป็นข้อมูลความสุขท่ีแท้จริง โดยจุดเด่น ของการวิจยัเชิงคณุภาพ จะเป็นการเน้น "ความหมาย" มากกว่า
ข้อเท็จจริงท่ีมองเห็นและศึกษาองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องร่วมไปด้วย ผู้ วิจยัต้องเข้าไปศึกษาปรากฏการณ์
ด้วยตนเอง 
กิจกรรม  มีการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มก าหนดช่ือโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการเพิ่มความสุข
ในมิติท่ีมีคะแนนน้อยให้มีคา่คะแนนความสขุเพิ่มขึน้ นอกจากนี ้ให้ก าหนดเป้าประสงค์ และวตัถปุระสงค์
เฉพาะของโครงการฯ พร้อมทัง้ก าหนดผู้ รับผิดชอบหลกัโครงการฯ 
ผลที่ได้รับ  นกัสร้างสขุสามารถทราบถึงสาเหตขุองปัญหาท่ีแท้จริง และตรวจสอบเชิงลึกของข้อมลูได้ เพ่ือ
น าไปประยกุต์ใช้ในการท างานและในชีวิตประจ าวนัได้ เพิ่มศกัยภาพให้แก่กิจกรรมท่ีน าไปปฏิบตันิ ั
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วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 
เวลา 08:30 - 09:30 น. 
 

 
 

ตดิตามการสร้างสุข 
โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. คงฤทธ์ิ หนัจางสิทธ์ิ 

ประธานหลกัสตูรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลกัสตูรนานาชาต ิ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
      
กิจกรรม การประเมินกิจกรรมของแตล่ะหน่วยงาน เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
ของแตล่ะหนว่ยงาน เพ่ือทราบความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและข้อเสนอแนะท่ีควรปรับปรุง เพ่ือนกั
สร้างสุขจะน าไปปรับปรุงให้ดีขึน้ต่อไป โดยการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์  Micosoft Excel มาใช้ในการ
กรอกข้อมลู วิเคราะห์ - ประมวลผล และน าเสนอข้อมลูสถิติพืน้ฐานได้ทนัที เพ่ือช่วยให้นกัสร้างสุขสามารถ
ทราบผลความพงึพอใจหลงัการจดักิจกรรมได้ในเวลาอนัรวดเร็ว 
ผลที่ ได้รับ นักสร้างสุข มีเคร่ืองมือประเมินผลความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมไปใช้ได้ทันที และมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel มาใช้ในการค านวณข้อมูลเบือ้งต้น อีกทัง้ยงัสามารถเพิ่มประเด็นในการวดั
ความพงึพอใจ สามารถเพิ่มรายละเอียดเข้าไปได้ตามความเหมาะสมของแตล่ะกิจกรรม    
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เวลา 09:30 - 10:45 น. 
 

 
 
 
 

กิจกรรมกลุ่ม แบ่งกลุ่ม เขียนแผน 
โดย ทีมวิทยากร จากมหาวิทยาลยัมหิดล 

ร่วมกบั มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
 

กิจกรรม  ให้แตล่ะกลุม่ท่ีได้เขียนแผนงานฯ โดยใช้เทคนิคและข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพท่ีได้เรียนรู้
ไปในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 มาร่วมกนัคิดกิจกรรมสร้างสขุ เพ่ือแก้ปัญหามิติความสขุท่ีต ่า โดยมีการระบุ
รูปแบบการด าเนินกิจกรรมท่ีสามารถท าได้จริง โดยก าหนดโจทย์ให้ท างาน 3 ข้อ คือ ให้กลุ่มออกแบบ
กิจกรรมโดยค านงึถึง 1) หลกัการและเหตผุล 2) วตัถปุระสงค์ และ 3) รูปแบบการจดักิจกรรม 
หลงัจากนัน้ มีการแลกเปล่ียนน าเสนอกิจกรรมกลุ่มตนเองให้กลุ่มอ่ืนรับทราบ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากกลุม่อ่ืน เพ่ือน าไปปรับปรุงแผนการสร้างกิจกรรมสร้างสขุ  
ผลที่ได้รับ  แตล่ะกลุม่ได้กิจกรรมท่ีออกแบบไว้ โดยผา่นการพิจารณาจากกลุม่ตนเองและกลุ่มอ่ืน น ามาใช้
เป็นกิจกรรมสร้างสุข เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการสร้างกิจกรรม เตรียมน าเสนอต่อผู้ บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลยัตอ่ไป 
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ผลการน าเสนอโครงการสร้างสุขจาก นักสร้างสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผลลัพธ์จากการเข้าอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ.2557 

 
 ผลของการจดัอบรมเชิงปฏิบตักิาร"การบริหารจดัการองค์ความรู้สู่ความสขุในการท างาน (Routine 
to Happiness - R2H)" มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี หลกัสตูรนกัสร้างสขุขององค์กร ในครัง้นี ้ท าให้นกัสร้าง
สขุของแตล่ะสว่นงาน ได้แผนงาน/ โครงการฯ เพ่ือน าไปพฒันาให้ปฏิบตัิได้จริง โดยนกัสร้างสขุสามารถน า
แผนงานของกลุ่มตนเองไปพฒันาต่อ หรือปรับเปล่ียนแผนงาน/ โครงการฯ ท่ีได้รับฟังจากกลุ่มอ่ืนมาปรับ
และสร้างกิจกรรมให้เหมาะกับบริบทของส่วนงานตนเองได้ โดยแผนงาน/ โครงการท่ีน าเสนอในครัง้นี ้
เกิดขึน้จากการท างานร่วมกันของนกัสร้างสุขมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  รายละเอียดของแต่ละแผนงาน/ 
โครงการ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
     
กลุ่มที่ 1 มี 2 โครงการ คือ 

1. โครงการ : โครงการจดัตัง้กองทนุเพ่ือหารายได้ 
เป้าประสงค์ เพ่ือจดัหารายได้เพิ่มจากรายได้เสริมจากเงินเดือนประจ า 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเพิ่มมิตสิขุภาพการเงินดีของบคุลากร จากร้อยละ 51.5 เป็นร้อยละ ๖๐ ภายในปี พ ศ 2558 
กลุ่มเป้าหมาย  กลุม่บคุลากรผู้ มีรายได้ 10000-20000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการประจ าส านกังานอธิการบดี 
 

สถานการณ์ สถานท่ี งบประมาณ ระยะเวลา ผลท่ีต้องได้รับ 

จากการส ารวจข้อมลูและการ
วิเคราะห์ข้อมลูพบว่าบคุลากรของ
มหาวิทยาลยัในชว่งอาย ุ๒๕-๓๔ 
ปี และกลุม่ท่ีมีรายได้ ๑๐,๐๐๐-
๒๐,๐๐๐ บาท ประสบปัญหา
ภาระทางการเงินต้องผอ่นช าระหนี ้
ตา่ง ๆ ไมมี่เงินออม ช าระหนีไ้ม่
ตรงเวลา และรายได้ไมพ่อกบั
รายจา่ย ซึง่ปัญหาดงักลา่วส่งผล
ตอ่คณุภาพชีวิตและประสิทธิภาพ
ในการท างาน  

ส านกังาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี 

๕๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

มิตสิขุภาพ
การเงินดีของ
บคุลากรเป็น
ร้อยละ ๖๐ 
ภายในปี พ ศ 
๒๕๕๘ 
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2. ช่ือโครงการ : โครงการงานคือเงนิ เงนิคืองาน บันดาลสุข 
เป้าประสงค์  เพ่ือจดัหารายได้เพิ่มจากรายได้เสริมจากเงินเดือนประจ า 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือเพิ่มมิตสิขุภาพการเงินดีของบคุลากร จากร้อยละ 51.5 เป็นร้อยละ ๖๐ ภายในปี พ ศ 2558 
กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุม่บคุลากรผู้ มีรายได้ 10000-20000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการประจ าส านกังานอธิการบดี 
 

กิจกรรม / การด าเนินงาน ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย กระบวนการ 
ด าเนินงาน 1.Yellow Pages : เพิ่มงานเพิ่มเงิน 

-คณะท างานประชุมวางแผน โดย
คณะกรรมการ สนอ 

            
Plan 

-ประชาสมัพนัธ์โครงการ             

-รับสมคัรสมาชิก             

DO 

-จดัท าเวบ็ไซต์ โปสเตอร์ แจ้งเวียน
คณะหน่วยงาน 
ถงึกลุ่มเป้าหมาย และ
ความสามารถ และราคา
คา่ตอบแทน 

            

-จดัอบรมกลุ่มสมาชิกเพ่ือให้ทราบ
ถงึแผนงานและปฏิทินการท างาน 
และขอบเขตการจ้าง 

            

-กลุ่มสมาชิกด าเนินงานตาม
วตัถปุระสงค์ของโครงการ 

            

-จดัท าแบบสอบถามส ารวจความ
พงึพอใจของผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการ 

            

-ด าเนินการประเมินและสรุปผล
ประเมินจากการส ารวจความพงึ
พอใจของผู้ใช้บริการ เพ่ือแจ้งผู้
ให้บริการทราบ เพ่ือน าไปปรับปรุง 

            

Check 

-ด าเนินการประเมินและสรุปผล
การประเมินความสขุของกลุ่ม
สมาชิกผู้ เข้าร่วมโครงการ 

            

-คณะกรรมการ สนอ น าสรุปผลการประเมินความพงึพอใขของผู้ใช้บริการ และสรุปผลการประเมินความสขุของกลุ่มสมาชิกผู้ เข้าร่วม
โครงการ น าไปประกอบการพฒันาปรับปรุงกลยทุธ์การสร้างสขุด้านสขุภาพเงิน 

Act  
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กลุ่มที่ 2 น าเสนอ 4 โครงการ โดยมีสถานการณ์ปัญหา เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ร่วมกัน ดังนี ้
 

สถานการณ์ปัญหา 
ผลสรุปการประเมินความสุขของบุคลากรด้านสุขภาพได้เท่ากับ 60.7 ซึ่งเป็นระดบัความสุขในระดบัท่ี 7 
จากภาพรวม 9 ด้าน 
 

เป้าประสงค์ 
เพิ่มคา่คะแนนเฉล่ียความสขุของมหาวิทยาลยัอบุลฯ จากร้อยละ 62.6 เป็น ร้อยละ 70 ภายในปี 2559 
วัตถุประสงค์ 
เพิ่มคา่คะแนนเฉล่ียความสขุของมหาวิทยาลยัอบุลฯ จากร้อยละ 62.6 เป็น ร้อยละ 70 ภายในปี 2559 
กลุ่มเป้าหมาย  บคุลากรมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

ผู้รับผิดชอบ    คณะ/หนว่ยงาน/ภายในมหาวิทยาลยั 

ตดิตามประเมินผล  รายไตรมาส 1, 2, 3, สิน้ปี 

ผลที่ได้รับ      ผลประเมินความสขุด้านสขุภาพดี เทา่กบั 65.0 
ผลการเปล่ียนแปลง   ร้อยละความสขุองค์กรเทา่กบั 70 ในปี 2559 
โครงการท่ีน าเสนอ มีดงันี ้
 
กระบวนการกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

1. โครงการ "การออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ" 
2.  

1. เต้นใสๆ ใจสดช่ืน (แอโร
บกิ) 

ลานกิจกรรมข้างอาคารอธิการบดี
หลงัใหม ่

12,000 บาท 3 เดือน 

2. ยืด เ ส้น  ยืดสายผ่อน
คลายชีวี (โยคะ) 

ห้องประชมุศรีเมืองใหม ่ 7,200 บาท 3 เดือน 

3. เดนิ ว่ิง เพื่อสขุภาพ หนองอีเจม ไมมี่คา่ใช้จา่ย 1 ปี 
4. โครงการลดพงุฟรุ้งฟริง้ ทกุคณะ หนว่ยงาน 10,000 บาท 3 เดือน 

3. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
ตรวจสขุภาพประจ าปี รพ.มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 1,524,000 บ. 1 ครัง้ ตอ่ปี 

4. โครงการประกันสุขภาพ 
ประกนัสขุภาพ รพ.มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 304,800 บาท 1 ครัง้ ตอ่ปี 
4. แข่งขันกีฬารักษาสุขภาพสร้างความสามัคคี 
แข่งขันกีฬารักษาสุขภาพ
สร้างความสามคัคีระหว่าง 

ส น า ม กี ฬ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อบุลราชธานี 

70,000 บาท 1 ครัง้ตอ่ปี 
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หนว่ยงานในมหาวิทยาลยั 
กลุ่มที่ 3 โครงการ "งานดี ชีวีมีสุข /สวัสดกิารดีชีวีมีสุข" 
 
เป้าประสงค์ เพิ่มคา่เฉล่ียการงานดี รวมของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี จากร้อยละ 62.6 ในปี 2557 

 
วัตถุประสงค์  เพิ่มมิติการงานดีของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี จากร้อยละ 58.60 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 

62.00 ภายในปี 2558 

กลุ่มเป้าหมาย บคุลากรสงักดัมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

 
ผู้รับผิดชอบ    กองการเจ้าหน้าท่ี ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 

 
สถานการณ์

ปัญหา 
กระบวนการ/
กิจกรรม 

สถานที่  งบประมาณ  ระยะเวลา 
ผลที่ต้อง
ได้รับ 

สวสัดกิารท่ี
มหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี 
จดัให้ และ
ได้รับคุ้มคา่กบั
ความเส่ียงท่ี
อาจเกิดจาก
การท างานมี
ความพึง่พอใจ
น้อย ท่ีคะแนน 
2.93  

 - จดัให้มี
กองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ 
- การประกนั
ชีวิตบคุลากร
มหาวิทยาลยัฯ 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านกังาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี 

 xxxxxxxxx  ด าเนินการ
เสร็จภายในปี 
2558 

มีความพึง่พอ
มากขึน้ ท่ี
คะแนน 3.50 

ความสขุใน
ภาพรวมในการ
ท างานได้
คะแนนน้อย 
3.42 

 - จดัให้มี
กิจกรรมพฒันา
ศกัยภาพ
บคุลากร 
(OD)1000ตอ่
คน   

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านกังาน
อธิการบดี 

มหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี 1,500,000.00  

ด าเนินการ
เสร็จภายในปี 

2558 

มีความพึง่พอ
มากขึน้ ท่ี
คะแนน 4.0 
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กลุ่มที่ 4 โครงการ "การจัดตัง้สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน" 
 
เป้าประสงค์ 
เพิ่มมิตสิงัคมดีของ ม.อบุลฯ จาก ร้อยละ  62.6  ในปี 2557 เป็นร้อยละ70 ภายในปี 2559 
 
วัตถุประสงค์ 
เพิ่มมิตสิงัคมดีของ ม.อบุลฯ จาก ร้อยละ  62.3  ในปี 2557 เป็นร้อยละ70 ภายในปี 2560 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
บคุลากรสายสนบัสนนุมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
 
ผู้รับผิดชอบ 
กองการเจ้าหน้าท่ี (นกัสร้างสขุ) 
 
สถานการณ์ปัญหา 
ขาดตวัแทน/ผู้น าบคุลากร ยงัไมมี่การจดัตัง้สโมสรอยา่งจริงจงั และขาดสถานท่ีจดัสโมสร 
 
กระบวนการกิจกรรม 
แลกเปล่ียน/ปัญหา พบปะ เพิ่มพนูความรู้ พฒันาจิตใจให้คิดดีกบัสงัคม เพ่ือนร่วมงาน จดักิจกรรม จดัตั ง้
สโมสร พฒันาศกัยภาพ พฒันาทกัษะในการท างาน และสร้างทกุคนให้เป็นสขุ 
 
สถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 
งบประมาณ 50,000 บาท 
 
ผลที่ได้รับ 
 
มิติสงัคมดีของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เพิ่มขึน้จากร้อยละ 62.3 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 70 ภายในปี 
2558 
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กลุ่มที่ 6 โครงการ "ระบบให้ค าปรึกษาด้านเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน" 
 

ช่ือโครงการ ระบบให้ค าปรึกษาด้านเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 
เป้าประสงค์ เพิ่มคา่คะแนนเฉล่ียมิตผิ่อนคลายดี จาก 55.5 % ในปี 2557 เป็น 60 % ภายในปี 2559  
วัตถุประสงค์ เพิ่มคา่คะแนนเฉล่ียมิตผิ่อนคลายดี จาก 55.5 % ในปี 2557 เป็น 60 % ภายในปี 2559  
กลุ่มเป้าหมาย บคุลากรสายวิชาการ/บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าท่ี ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
สถานการณ์ปัญหา 

จากผลการวดัความสขุในมิติด้านผ่อนคลายดี (Happy Relax) โดยเคร่ืองมือ Happinometer พบ
ประเด็นท่ีน่าสนใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ การมีชีวิตท่ีเป็นไปตามความคาดหวงัซึ่ง
แม้ว่าค่าเฉล่ียรวมของระดบัชีวิตท่ีเป็นไปตามความคาดหวงันัน้ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง 
เท่ากับ 58.2% (ผลการส ารวจ ปี 2557) เม่ือท าการตรวจสอบละเอียดลงไปพบว่า ช่วงอายุ 18-24 ปี มี
ระดบัผลใกล้เคียงกนั คือ ระดบัความเป็นไปตามความคาดหวงัเล็กน้อยและปานกลางนัน่เอง  
     จากผลส ารวจดงักลา่ว จงึนบัวา่เป็นประเดน็ท่ีนา่เป็นหว่งและควรมีกระบวนการในการแก้ไข โดยมองว่า 

การท่ีกลุม่ชว่งวยั 18-24 ปี มีผลส ารวจตามข้างต้น นัน้มาจากการคาดหวงัถึงความมัน่คง และความชดัเจน

ในการก้าวหน้าในสายงาน จึงผลต่อการบรรลุความคาดหวัง เพราะโดยทัว่ไปแล้วหนึ่งในความหวังของ

คนท างานก็คือความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ดงันัน้หากมหาวิทยาลยัมีกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

และส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานทัง้ด้านวิชาการและสนบัสนุนวิชาการให้กับบุคลากร

ตัง้แตเ่ร่ิมงานก็จะสามารถท าให้หายจากความวิตกกงัวลเกิดความเช่ือมัน่ในต าแหน่งงาน และส่งผลให้สิ่งท่ี

คาดหวงัไว้ในการท างานเป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้นัน่เอง 

กระบวนการ/กิจกรรม สถานที่ งบประมาณ ระยะเวลา ผลที่ต้องได้รับ 
1. ให้ความรู้ด้านเก่ียวกบัเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
2. จดัให้มีระบบพี่เลีย้งทัง้ในสายวิชาการ และสนบัสนนุ

วิชาการ เพื่อให้ค าแนะน าในการเตรียมตวัและจดัท า
ผลงานทางวิชาการเพื่อการเลือ่นขึน้ด ารงต าแหนง่ที่
สงูขึน้ตามสายงาน 

3. จดัให้มีคลนิิกหรือหนว่ยบม่เพาะซึง่มีอาจารย์/บคุลากร
สายสนบัสนนุเป็นผู้ทรงคณุวฒุิทีจ่ะการให้ค าปรึกษา
เก่ียวกบัการเขยีนคูม่ือปฏิบตังิาน เขียนบทความทาง
วิชาการ แตง่หนงัสอืหรือต ารา เป็นต้น และตอบปัญหา

กองการ
เจ้าหน้า
ที ่

คา่ตอบแทน
วิทยากร 
คา่อาหาร 
คา่อาหารวา่ง 
คา่ตอบแทน
ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
150,000 บาท  

ปีงบ 58 
ปีงบ 59 

ผลการส ารวจ
ความสขุในมติิด้าน
ผอ่นคลายดีเพิม่ขึน้
จาก 55.5 % เป็น 
60 % ภายในปี 
2559 
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ในด้านอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ผลการประเมินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
 

จ านวนผู้ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตักิาร “การบริหารจดัการองค์ความรู้สู่ความสขุในการท างาน  

(Routine to Happiness – R2H)” หลกัสตูรนกัสร้างสขุ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ านวนทัง้สิน้ 36 คน 

ร้อยละความพงึพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมฯ จ าแนกตามองค์ประกอบ 

หัวข้อ คะแนนเฉล่ีย 

เนือ้หาการอบรม 84.8 
วิทยากร 86.0 
การจดักิจกรรมในภาพรวม 89.0 
การปฏิบตังิานของผู้จดัอบรม 89.1 
สถานท่ี 85.0 
ความพงึพอใจตอ่การจดัอบรม 87.7 
ภาพรวม 87.6 

(N) (22 คน) 

 

ภาพรวมของการประเมินผลการจดัอบรมฯ ในครัง้นี ้สว่นใหญ่มีความพงึพอใจตอ่ประเดน็ตา่งๆ ในการจดั
อบรมในระดบัดีถึงดีมาก (มากกวา่ร้อยละ 80) 


