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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการจาเป็นในการเป็นองค์กรสุขภาพดี บริษัท ปัญญธารา จากัด
และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรสุขภาพดี บริษัท ปัญญธารา จากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากร
สายสานักงานบริษัท ปัญญธารา จากัด จานวน 104 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง และผู้บริหารบริษัท ปัญญธารา
จากัด จานวน 5 คน ได้แก่ ผู้จัดการทั่วไปด้านบริหารงานทั่วไป รองผู้จัดการทั่วไปด้านฝึกอบรม ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้าน
ทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านบริหารสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ และผู้ชานาญการด้านออกแบบและ
พัฒนาการเรียนรู้ เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และการสัมภาษณ์เชิงลึ กผู้บริหาร
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีเรียงลาดับความสาคัญของ
ความต้องการจาเป็น
ผลการศึกษาพบว่า (1) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 53
คน คิดเป็นร้อยละ 50.96 อายุ 25-34 ปี จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 47.12 การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 76.93 ทางานหน่วยงานด้านฝึกอบรม จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 สถานที่การ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ/ ปริมณฑล) จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 67.31 (2) การวิเคราะห์ข้อมูล
สภาพความเป็นจริง และความคาดหวัง ต่อการเป็นองค์กรสุขภาพดี พบว่า ระดับสภาพความเป็นจริงต่อการเป็นองค์กร
สุขภาพดี ของ บริษัท ปัญญธารา จากัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก สุขภาพองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 รองลงมาคือ
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และสุขภาพบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ตามลาดับ ระดับความ
คาดหวังต่อการเป็นองค์กรสุขภาพดี ของ บริษัท ปัญญธารา จากัด โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 รองลงมาคือสุขภาพองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และสุขภาพบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74
ตามลาดับ (3) การประเมินความต้องการจาเป็นขององค์กรสุขภาพดี บริษัท ปัญญธารา จากัด ทั้งด้านภาวะผู้นาของ
ผู้บริหาร ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ด้านสุขภาพองค์กร คุณภาพขององค์กร การมีนวัตกรรมใหม่ๆ การใช้ทรัพยากร
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ และด้านสุขภาพบุคลากร ความผูกพันและภักดี การมีส่วนร่วม ความสามัคคีกลมเกลียว
ของบุคลากร ความสามารถในการแก้ปัญหา เจตคติต่อเพื่อนร่วมงาน และประโยชน์จากการทางาน โดยประเมินความ
ต้องการจาเป็นขององค์กรสุขภาพดี เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพความเป็นจริงต่อการเป็นองค์กรสุขภาพดี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และข้อมูลความคาดหวังต่อการเป็นองค์กรสุขภาพดี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า เพศ
ชาย มีความต้องการจาเป็นด้านสุขภาพบุคลากร ส่วนเพศหญิง ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร ช่วงอายุ 15–24 ปี และ 35–
44 ปี มีความต้องการจาเป็ นด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร 25–34 ปีด้านสุขภาพบุคลากร และอายุ 45 ปี ขึ้นไป ด้าน
สุขภาพองค์กร ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาโท มีความต้องการในด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร ปริญญา
ตรี ด้านสุขภาพบุคลากร หน่วยงานด้าน Learning Service Center และหน่วยงานด้านฝึกอบรมมณฑล มีความต้องการ
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ในด้านสุขภาพบุคลากร หน่วยงานด้านพัฒนาการเรียนรู้ ฝึกอบรมกรุงเทพฯ และการศึกษา วิชาการและลูกค้า พัฒนา
องค์กร บริหารงานทั่วไป ทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน มีความต้องการด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร หน่วยงานด้าน
ฝึกอบรมสานักงาน / กระจายสินค้าและแฟรนไชส์ มีความต้องการด้านสุขภาพองค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ทางานส่วนกลาง
(กรุงเทพฯ / ปริมณฑล) มีความต้องการในด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร และทางานด้านมณฑล มีความต้องการในด้าน
สุขภาพบุคลากร ซึ่งผลจากงานวิจัยพบว่าการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นมากที่สุด คือ ด้านสุขภาพ
บุคลากร ด้านสุขภาพองค์กร และด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร ตามลาดับ (4) ได้แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กร
สุขภาพดี ของบริษัท ปัญญธารา จากัด พร้อมทั้งผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของบริษัท ปัญญธารา จากัด โดยมีแนว
ทางการพัฒนาทั้งในด้านสุขภาพบุคลากร ได้แก่ ความผูกพันและภักดีต่อองค์กร การมีส่วนร่วมในองค์กร ความสามัคคี
กลมเกลียวของบุคลากร ความสามารถในการแก้ปัญหา เจตคติต่อเพื่อนร่วมงาน และประโยชน์จากการทางาน ด้าน
สุขภาพองค์กร ได้แก่ คุณภาพขององค์กร การมีนวัตกรรมใหม่ๆ การใช้ทรัพยากร สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ และ
ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร ได้แก่ ความรู้ ทักษะ เจตคติ เพื่อนามาพัฒนาได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ พร้อม
นาไปสู่การพัฒนาการเป็นองค์กรสุขภาพดี รวมถึงเพื่อเกิดความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจสืบไป
คาสาคัญ: การประเมินความต้องการจาเป็น องค์กรสุขภาพดี
Abstract
The objectives of this research are to assess the needs towards becoming a healthy
organization and to study the healthy organization development guidelines of Panyatara Company
Limited. Representative samples of the research were 104 purposively selected office personnel and
5 executives of Panyatara Company Limited, i.e. General Manager on General Work Administration,
Deputy General Manager, on Training, Assistant General Manager on Human Resources, Assistant
General Manager on Information and Learning Media Administration and Expert on Learning Design
and Development. The research was carried out using 5-level scale estimation questionnaires and
executive in-depth interviews. Information was analyzed in respect of frequencies, percentages,
averages, standard deviation and needs prioritization.
The study results revealed that: (1) In analyzing personal data of those who responded to the
questionnaires, it was found that 53 responders, representing 50.96 per cent, were males; 49
responders, representing 47.12 per cent, were 25-34 years of age; 80 responders, representing 76.93
per cent, were bachelor’s degree or equivalent graduates; 32 responders, representing 30.77 per
cent, performing in training agencies; 70 responders, representing 67.31 per cent, performing in
central area (Bangkok/vicinities); (2) In analyzing facts and expectations towards becoming a healthy
organization, it was found that the facts towards becoming a healthy organization of Panyathara Co.,
Ltd. was, in aggregate, at a great level where the average values were 4.11 in respect of organization
health, followed by 4.08 and 4.02 in respect of the executive leadership and the personnel health,
respectively; the expectations towards becoming a healthy organization of Panyathara Co., Ltd. was,
in aggregate, at a greatest level where the average values were 4.80 in respect of executive
leadership, followed by 4.78 and 4.74 in respect of the organization health and the personnel health,
respectively. (3) Assessment of the healthy organization needs of Panyatara Company Limited in
respects of executive leaderships, knowledge, skills and attitudes, organization health and quality,
availability of innovations, resource utilization, environment and atmosphere, personnel health,
commitments and loyalties, involvements, personnel harmony and amicability, problem solving
abilities, attitudes towards colleagues and benefits from work performance by comparing the analysis
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result. The overall reality towards becoming a healthy organization was at a great level and the
overall expectations towards becoming a healthy organization is at the greatest level. It was found
male representative needs were in respect of personnel health while female representative needs
were in respect of executive leaderships; the needs of representatives with 15-24 years of age and
35-44 years of age were in respect of executive leaderships while the needs of those with 25-34
years of age were in respect of personnel health and the needs of those with 45 years of age or
more were in respect of organization health. The needs of representatives with educational levels of
lower than the bachelor’s and master’s degrees were in respect of executive leaderships, the needs
of those with bachelor’s degree were in respect of personnel health. The needs of Learning Service
Center and County Training Unit were in respect of personnel health; the needs of Bangkok Learning
Development Agency, training and academic education and customer development organization,
general administration, human resource Finance and Accounting were in respect of executive
leaderships; and the needs of Office / Distribution Training Agency and Franchise were in respect of
organization health. The needs of centralized representatives (Bangkok / vicinities) were in respect of
executive leadership and the needs of county work were in respect of personnel health. It was
found from the analysis result that the needs were prioritized to be in respect of personnel health,
organization health and executive leaderships, respectively; (4) The healthy organization
development guideline and the results of the in-depth interviews of executives of Panyatara
Company Limited were obtained. The development directions were in respect of personnel health,
which included commitments and loyalties to the organization, personnel harmony and amicability,
problem solving abilities, attitudes towards colleagues and benefits from work performance, in
respect of organization health, which included organization health, availability of innovations,
resource utilization, environment and atmosphere, and in respect of executive leaderships, which
included knowledge, skills, and attitudes, to be developed appropriately and efficiently leading to
development towards becoming a healthy organization and towards sustainable business operation
of Panyatara Company Limited.
Keywords: need assessment, healthy organization

1. บทนา
จากกระแสโลกาภิวัตน์และสภาวะไร้พรมแดนที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งด้านสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดสภาวะของการแข่งขันทาง
ธุรกิจอย่างรุนแรงทั่วทุกมุมโลก องค์กรต่างๆ ต้องแย่งชิง
พื้นที่ในตลาดมากขึ้น เพื่อความอยู่รอดและความสาเร็จ
ขององค์ ก รตามเป้ า หมาย หลายองค์ ก รพยายามใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
รวมทั้งความต้องการที่จะเห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คนในองค์ ก ร ตลอดจนผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อื่ น ๆ ซึ่ งมี
เพี ย งองค์ ก รที่ แ ข็ ง แรงที่ สุ ด เท่ า นั้ น ที่ จ ะอยู่ ร อดใน
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ก ารแข่ ง ขั น กั น อย่ า งรุ น แรงเช่ น นี้ ไ ด้

หลายๆ องค์กรจึงพยายามให้ความสาคัญในการพัฒนา
องค์ ก รโดยการใช้ วิ ธี ก ารที่ ส ร้ า งสรรค์ สิ่ งแวดล้ อ มของ
องค์ ก รให้ เ ป็ น ไปในแบบแข็ ง แรง มี สุ ข ภาพดี และมี
ประสิทธิภาพในการทางาน [1] คุณค่าขององค์กรอยู่ที่
การเป็นองค์กรที่สามารถสร้างประโยชน์และตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
จั ด ตั้ ง ขึ้ น การท าให้ อ งค์ ก รมี คุ ณ ค่ า คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ
มนุษย์อย่างสมบูรณ์มากที่สุด อยู่ที่จะต้องมุ่งสนใจหาวิธีที่
ช่วยบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์กร
ใดที่จะเจริญเติบโตมีความก้าวหน้าในอนาคตต้องยืนอยู่
บนความสาเร็จเมื่อครั้งอดีตหรือปัจจุบัน ไม่ละเลยการ
ปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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องค์กรที่สุขภาพดีนั้นต้องมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ทางาน สมาชิกในองค์กรมีความผูก พันต่อองค์กร และ
องค์กรจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในที่สุด เนื่องจาก
สุขภาพองค์กรเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ องค์กรใดมีสุขภาพ
ดีจ ะท าให้ ก ารบริ ห ารมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล [2] โดยที่ สุ ข ภาพ
องค์กรเป็นตัวชี้วัดที่จะพิจารณาถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ใ น อ ง ค์ ก ร แ ล ะ ช่ ว ย เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก
(Awareness) ในปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นองค์กรที่มี
สุขภาพดีนั้นมิได้เป็นเพียงอุดมการณ์ เท่านั้น หากแต่ยัง
ได้รั บความสนใจในแนวคิ ดที่จ าเป็ นสาหรับ การพัฒนา
องค์กร (Concept of organization development)
เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตและอยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ [3]
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความต้องการจาเป็นของ
องค์กรในเรื่อง “องค์กรสุขภาพดี” เพื่อที่จะนามาใช้เป็น
เครื่ อ งวั ด ประสิ ท ธิภ าพขององค์ ก รอีก ตั ว หนึ่ ง รวมถึ ง
สุขภาพองค์กรในปัจจุบัน และสิ่งที่บุคลากรภายในองค์กร
คาดหวัง เพื่อที่จะสามารถค้นหาความต้องการจาเป็นที่
แท้จริงในการก้าวไปสู่ “การเป็นองค์กรสุขภาพดี” และ
สามารถวิเคราะห์สภาวะในปัจจุบัน รวมถึง สิ่งที่บุคลากร
ภายในองค์กรคาดหวัง เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กร
สุขภาพดี รวมถึงเกิดความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจสืบไป

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2.1 เพื่ อ ประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการเป็ น
องค์กรสุขภาพดี บริษัท ปัญญธารา จากัด
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์กรสุขภาพดี
บริษัท ปัญญธารา จากัด

3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
3.1 ทราบความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาความ
เป็นองค์กรสุขภาพดีของบริษัท ปัญญธารา จากัด
3.2 ได้แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรสุขภาพดี
ของบริษัท ปัญญธารา จากัด เพื่อนามาพัฒนาได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
กลุ่ มที่ 1 บุ คลากรสายส านั กงานบริ ษั ท ปั ญญธารา
จากัด จานวน 142 คน

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2560

กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารบริษัท ปัญญธารา จากัด จานวน 5 คน
4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
กลุ่ มที่ 1 บุ คลากรสายส านั กงานบริ ษั ท ปั ญญธารา
จากัด จานวน 104 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sample) จากบุคลากรภายในบริษัทฯ ที่มีอยู่
ทั้งหมด ซึ่งมาจากสูตรการคานวณหากลุ่มตัวอย่างของเครจ
ซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ดังนี้
n=
X2 Np (1 - p)
e2 (N - 1) + X2 p (1 - p)
n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
e = ระดับการคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
ที่ยอมรับได้ (ใช้ 0.05)
X2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1และระดับ
ความเชื่อมั่น 95% (X2 = 3.814)
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร
(ถ้าไม่ทราบให้กาหนด p = 0.5)
แทนค่า
n=
3.814 (142x0.5) (1- 0.5)
0.0025 (142-1) + 3.814 (0.5) (1- 0.5)
=
103.67
ขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งอย่ า งน้ อ ย 104 คน ในการ
ประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่ม
ตั ว อย่ า งทั้ งหมด 104 ตั ว อย่ า ง ซึ่ งถื อ ได้ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์
ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือไม่ น้อยกว่า 104 ตัวอย่าง
กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารบริษัท ปัญญธารา จากัด จานวน 5
คน ได้ แ ก่ ผู้ จั ด การทั่ ว ไปด้ า นบริ ห ารงานทั่ ว ไป รอง
ผู้จั ด การทั่ ว ไปด้ า นฝึก อบรม ผู้ ช่วยผู้ จั ด การทั่ วไปด้ า น
ทรั พ ยากรบุ ค คล ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การทั่ ว ไปด้ า นบริ ห าร
สารสนเทศและสื่ อ การเรี ย นรู้ และผู้ ชานาญการด้ า น
ออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้
4.2 ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ ความต้องการจาเป็นองค์กรสุขภาพดี
ได้แก่ 1) สภาพความมุ่งหวังและ 2) สภาพที่เป็นจริงใน
ปัจจุบัน ส่วนตัวแปรตามคือ แนวทางการพัฒนาองค์กร
สุขภาพดี

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เป็ น ค าถาม
ปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
หน่วยงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น สภาพที่เป็นจริง
ในปั จ จุ บั น และสภาพที่ มุ่ งหวั งควรจะเป็ น ขององค์ ก ร
สุ ข ภาพดี ทั้ ง 3 ด้ า น คื อ ด้ า นภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร
ด้านสุขภาพองค์กร และด้านสุขภาพบุคลากร
ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การประเมิ น ความ
ต้องการจาเป็นขององค์กรสุขภาพดี กรณีศึกษา บริษัท
ปัญญธารา จากัด โดยใช้วิธีเรียงลาดับความสาคัญของ
ความต้องการจาเป็น (PNI: Priority need index)
ตอนที่ 4 แนวค าถามเพื่ อ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
สาหรับผู้บริหาร บริษัท ปัญญธารา จากัด เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์การเพื่อเป็นองค์กรสุขภาพดี
5.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิ จัย ได้ ดาเนิน การสร้า งและพั ฒนาเครื่อ งมื อตาม
กรอบแนวคิ ด และวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย โดยศึ ก ษา
เอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี ต ารา บทความ ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนามาสร้างเป็นแบบสอบถามและ
พัฒนาปรั บปรุงให้ค รอบคลุ มและตรงตามเนื้อ หา จาก
ผู้เชี่ ยวชาญเพื่อ ตรวจสอบความถูก ต้อ งด้ านภาษาและ
สอดคล้อง (Index of item objective congruence-IOC) หลังจากนั้นนาไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach (1984, p. 160)
ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.960 ส่วนแนวคาถามเพื่อ
การสัมภาษณ์เชิงลึก สาหรับผู้บริหาร ผู้วิจัยได้ให้อาจารย์
ที่ปรึกษางานวิจัยเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
นาเสนอในรูปแบบการแจกแจงจานวน (ความถี่) และค่า
ร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สภาพความเป็ น จริ ง
และความคาดหวั ง ต่ อ การเป็ น องค์ ก รสุ ข ภาพ โดย
นาเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลของสภาพความเป็นจริง และความคาดหวัง
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ตอนที่ 3 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การประเมิ น ความ
ต้องการจาเป็นขององค์กรสุขภาพดี โดยใช้วิธีเรียงลาดับ
ความสาคั ญของความต้องการจาเป็น (PNI: Priority
need index) แล้วน าผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์ ม า
เรียงลาดับความสาคัญของความต้องการความจาเป็นจาก
มากไปหาน้อ ย แล้ วน าไปเป็น ข้อ มูล เพื่ อการสร้ างแนว
คาถามเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก สาหรับผู้บริหาร
ตอนที่ 4 แนวค าถามเพื่ อ การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
สาหรับผู้บริหาร ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

6. สรุปผลการวิจัย
6.1 ข้อ มู ล ส่ว นบุ คคลผู้ ตอบแบบสอบถาม ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 25-34
ปี การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางานหน่วยงาน
ด้านฝึกอบรม
6.2 ข้อมูลสภาพความเป็ นจริง และความคาดหวั ง
ต่อ การเป็ น องค์ ก รสุ ข ภาพดี ได้ แ ก่ (1) ภาวะผู้ น าของ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
(2) สุขภาพองค์กร ประกอบด้วย ด้านคุณภาพขององค์กร
การมี น วั ต กรรม การใช้ ท รัพ ยากรสภาพแวดล้ อ มและ
บรรยากาศ และ (3) สุขภาพบุคลากร ประกอบด้วย ด้าน
ความผูกพันและภักดีต่อองค์กร การมีส่วนร่วมในองค์กร
ความสามัคคีกลมเกลียวของบุคลากร ความสามารถใน
การแก้ปัญหา เจตคติต่อเพื่อนร่วมงานและประโยชน์จาก
การทางาน
6.3 การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น ขององค์ ก ร
สุขภาพดี บริษัท ปัญญธารา จากัด ในด้านภาวะผู้นาของ
ผู้บริหาร ด้านสุขภาพองค์กร และด้านสุขภาพบุคลากร
โดยการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพความ
เป็นจริงต่อการเป็นองค์กรสุขภาพดี โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ถ้าหากพิจารณารายข้อ ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ในเรื่องความรู้ในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย พันธ
กิ จ ขององค์ ก ร มี ทั ก ษะในเรื่ อ งความช านาญในการ
ถ่ า ยทอดนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ และมีเจตคติ โดยมีความมุ่งมั่นใน
การทางานให้ประสบความสาเร็จ ด้านสุขภาพองค์กร ใน
เรื่องคุณภาพขององค์กรโดยมีผลประกอบการที่ดีจากการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภาพลั ก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย งด้ า นบวก การมี
นวัตกรรมใหม่ โดยมีการใช้ทรัพยากรมีการใช้ทรัพยากร
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ต่ า งๆ ให้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า และมี คุ ณ ภาพ ด้ า นสุ ข ภาพ
บุคลากร มีความผูกพันและภักดีต่อองค์กร พนักงานมี
ความเต็ ม ใจและมุ่ งมั่ น ในการท างานเพื่ อ องค์ ก ร และ
ภูมิ ใ จที่ ไ ด้ ท างานในองค์ ก ร การมี ส่ ว นร่ว มในกิ จ กรรม
ต่ า งๆ ที่ อ งค์ ก รจั ด ขึ้ น ความสามั ค คี ก ลมเกลี ย วของ
บุคลากรในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้งานสาเร็จลุลว่ ง
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้ อ ม บุ ค คล เวลา สถานที่ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
โดยรู้ สึ ก ยิ น ดี เ มื่ อ ผู้ อื่ น มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ด้ า น
ประโยชน์ จ ากการท างานโดยมี ค วามปลอดภั ย ในการ
ทางาน มีความมั่นคงทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ และ
ความก้าวหน้าทางอาชีพ และข้อมูลความคาดหวังต่อการ
เป็นองค์กรสุขภาพดี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผล
จากงานวิ จัย พบว่า การจั ดลาดับ ความสาคัญ ของความ
ต้องการจาเป็นมากที่สุดคือ ด้านสุขภาพบุคลากร ด้าน
สุ ข ภาพองค์ ก ร และด้ า นภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร
ตามลาดับ
6.4 แนวทางการพัฒนาความเป็ นองค์ กรสุข ภาพดี
ของบริษัท ปัญญธารา จากัด จากผลจากการสัมภาษณ์
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ บริหารของบริษัท ปัญญธารา จากั ด
พบว่า มีแนวทางการพัฒนา ด้ านสุ ขภาพบุคลากร เป็ น
อันดับแรกเช่นกัน ซึ่งประกอบด้วย ความผูกพันและภักดี
ต่อองค์ กร การมี ส่ วนร่วมในองค์ กร ความสามั คคี กลม
เกลียวของบุคลากร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
องค์กรจัดขึ้น ความสามัคคีกลมเกลียวของบุคลากรใน
การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น เพื่ อ ให้ ง านส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้ อ ม บุ ค คล เวลา สถานที่ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี มี
เจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน โดยรู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นมีความ
เจริญก้าวหน้า ด้านประโยชน์จากการทางานโดยมีความ
ปลอดภัยในการทางาน มีความมั่นคงทางด้านการเงินและ
เศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางอาชีพ ในลาดับถัด มา
พบว่าด้านสุขภาพองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย คุณภาพ
ขององค์ ก ร การมี น วั ต กรรมใหม่ การใช้ ท รั พ ยากร
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ และแนวทางการพัฒนา
ความเป็นองค์กรสุขภาพดีในลาดับสุดท้ายคือด้านภาวะ
ผู้นาของผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ เจตคติ
เพื่อนามาพัฒนาได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ พร้อม
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น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาการเป็ น องค์ ก รสุ ข ภาพดี บริ ษั ท
ปัญญธารา จากัด

7. การอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า การจัดลาดับความสาคัญของความ
ต้องการจาเป็นในการเป็นองค์กรสุขภาพดี บริษัท ปัญญ
ธารา จากัด ด้านที่มีความต้องการจาเป็นมากที่สุดคือด้าน
สุขภาพบุคลากร ด้านสุขภาพองค์กร และด้านภาวะผู้นา
ของผู้บริหารตามลาดับ ดังนี้
7.1 สุขภาพบุคลากร ด้านความผูกพันและภักดีต่อ
องค์กร บุคลากรมีความเต็มใจ และมุ่งมั่นในการทางาน
เพื่อองค์กร มีความปรารถนาจะเป็นบุคลากรขององค์กร
ต่อไป ความภาคภูมิใจที่ได้ทางานในองค์กร ความตั้งใจจะ
ไม่ลาออกจากองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดของ กอบัว
ทัศนภักดิ์ [4] ได้สรุปคุณลักษณะขององค์กรสุขภาพดี ใน
มิ ติ ด้ า นบุ ค ลากรในองค์ ก ร กล่ า วว่ า ความภั ก ดี และ
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรเป็นแนวทางสาคัญในการ
พัฒนาองค์กรให้ เป็นองค์กรสุขภาพดีได้ ด้านการมีส่วน
ร่วมในองค์กร คือบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
องค์กรจัดขึ้น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในองค์กร โดยกิจกรรม
เหล่านั้นควรให้บุคลากรรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมเช่น การ
ทางานเป็นทีม และให้บุคลากรมีการตัดสินใจด้วยตัวเอง
ในกิ จ กรรมต่า งๆ แสดงความคิ ด เห็น ในกิจ กรรมต่ า งๆ
ด้วยตัวของบุคลากรเองได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากร
สามารถเลือกกิจกรรมตามความถนัด หรือความชอบได้
สอดคล้องกับ Iris Wellness [5] กล่าวว่า องค์กรสุขภาพ
ดีเริ่มจากการที่บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี โดยเริ่มต้น
จากการสนับสนุนสุขภาพที่ดีของบุ คลากรในองค์กร ซึ่ง
ท าได้ โ ดยการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางเลื อ กที่ ช่ว ยให้ สุ ข ภาพดี
ยิ่งขึ้น และการสนับสนุนทาให้สุขภาพหรือความเป็นอยู่
ของบุ คลากรดี ส่ งเสริ ม ให้มี ก ารทากิ จ กรรมร่ วมกั น ใน
องค์กร ด้านความสามัคคีกลมเกลียวของบุคลากร เปิด
โอกาสให้บุคลากรคิดและเรียนรู้เอง ให้การแนะนาอย่าง
สร้างสรรค์ การกล่า วชม การให้ก าลังใจ รู้สึกยิ นดีเมื่ อ
ผู้อื่นมีความเจริญก้าวหน้า โดยส่งเสริมการแสดงยินดี ชื่น
ชม ให้กาลังใจผู้อื่ นด้วยความจริงใจ ตระหนั กถึงความ
ปลอดภัยในการทางาน มีความมั่นคงด้านการเงิน และ
เศรษฐกิจ มั่นคงในงานและก้าวหน้าทางอาชีพ
7.2 สุขภาพองค์กร ด้านคุณภาพขององค์กร องค์กร
ต้องมีการวางแผนและมุ่งเน้นเป้าหมาย มีภาพลักษณ์และ

ARU Research Journal, Vol.4, No.2, May 2017

ชื่อเสียงด้านบวก มีผลประกอบการจากการดาเนินธุรกิจ
มีระบบการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เปิดโอกาสให้
พนั ก งานได้ เ รี ย นรู้ และพั ฒ นาความสามารถ และ
วัฒนธรรมองค์กร สอดคล้อง บุญพรรษา วัฒนเมฆินทร์กุล
[6] ที่ได้ให้นิยามขององค์กรสุขภาพดีว่า องค์กรต้องมีการ
กาหนดและมุ่งเน้นเป้าหมาย มีภาพลักษณ์ที่ดี โครงสร้าง
การท างานที่ ชั ด เจน มี วั ฒ นธรรมองค์ ก ร ด้ า นการมี
นวัตกรรมใหม่ ต้องการนาเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงการ
ทางาน และสร้างนวัตกรรม กระบวนการในการคิดค้นสิ่ ง
ใหม่ ด้านการใช้ทรัพยากรองค์กรต้องมีการใช้ทรัพยากรที่
มีคุณภาพ และเกิดความคุ้มค่า นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ เทียมจันทร์ พาณิชย์ผลินไชย [7] ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ พบว่า การใช้ทรัพยากรให้
คุ้ ม ค่ า เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ที่ ส่ งผลต่ อ องค์ ก ร ด้ า น
สภ า พแ วด ล้ อ ม แ ละ บ ร รย า กาศ ค วร มี กาส ร้ า ง
สภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศในที่ทางาน จัดสถานที่
ทางานให้น่าอยู่ เหมาะกับการทางาน มีความปลอดภัย
แวดล้อมด้วยธรรมชาติ และสิ่งอานวยความสะดวก
7.3 ภาวะผู้น าของผู้บ ริหาร ผู้บ ริหารมีก ารกาหนด
เป้ า หมายในการท างานที่ ชัด เจน มี ค วามมุ่ งมั่ น ในการ
ทางานให้ประสบความสาเร็จ ยึดมั่นในการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการทางาน ตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยความ
เป็นธรรม และสามารถควบคุมอารมณ์ (EQ) ได้เป็นอย่าง
ดี ดังนั้น เจตคติของผู้บริหารมีบทบาทต่อการเป็นองค์กร
สุข ภาพดี จะมี ลัก ษณะเป็ นผู้ ที่ ก ระตุ้ นให้ บุ คลากรสาย
สานัก งานสนใจ เพื่อ ให้เ กิ ดแง่มุ ม ใหม่ ๆ ในการท างาน
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความสามารถของผู้บริหารและ
บุคลากรไปสู่ระดับความสามารถที่สูงขึ้น และมีศักยภาพ
มากขึ้น [8] ส่วนด้านคุณภาพขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อ
การเป็นองค์กรสุขภาพดี พบว่า องค์กรมีการวางแผนและ
มุ่งเน้นเป้าหมาย มีภาพลักษณ์และชื่อเสียงด้านบวก ผล
ประกอบการที่ดีจากการด าเนินธุรกิจระบบการพัฒนา
บุคลากรภายในองค์กรที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้พนักงานได้
เรีย นรู้ และพั ฒนาความสามารถได้ ตามความต้ องการ
และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สอดคล้องกับ Fornell eta.,
[9] คุณภาพองค์กรเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนประกอบของ
ความพึงพอใจก่อให้เกิดความเป็นองค์กรสุขภาพดี ส่วน
ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห าร ด้ า นทั ก ษะ ผู้ บ ริ ห ารมี ค วาม
ชานาญในการถ่า ยทอดนโยบายสู่ ก ารปฏิ บัติ สามารถ
สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการสื่อสารแบบสองทาง การทางานร่วมกัน
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เป็นทีม โดยบริหารและพัฒนาทีมได้ การแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ ให้การชมเชย และยกย่อง เพื่อให้กาลังใจแก่
บุคลากรเมื่อทางานสาเร็จ สอดคล้องกับ Sergiovanni
[10] การบริหารที่เกี่ยวกับทักษะ เป็นความสามารถของ
ผู้บริหารในการมองภาพรวมขององค์กร ทักษะนี้ขึ้นอยู่
กับประสิทธิผลของแต่ละองค์ประกอบขององค์กร เพราะ
ประสิทธิผลของแต่ ละองค์กรแตกต่า งกันไป ทาให้การ
มองภาพรวมขององค์กรมีความชัดเจนต่างกัน
ส่ ว นแนวทางการพั ฒ นาองค์ ก รสุ ข ภาพดี บริ ษั ท
ปัญญธารา จากัด โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร มี
แนวทางการพัฒนาองค์กรสุขภาพดี ดังนี้
1. ด้านสุขภาพบุคลากร มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
มีการสร้างแรงจูงใจ การให้รางวัลและการให้เกียรติ ให้
พนักงานเห็นว่างานของตนเองมีความสาคัญ จัดงานให้
เหมาะสมกับคน มีการบริหารค่าตอบแทนด้วยความเป็น
ธรรม ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ มีการสร้าง
บรรยากาศการท างานเป็ นที ม เปิด โอกาสให้ พนั ก งาน
สามารถเลื อ กกิ จ กรรมได้ ต ามความถนั ด สนั บ สนุ น
ความคิดของพนักงาน ทาความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
และเปิดใจยอมรับฟัง เปิดโอกาสให้สามารถปรึกษาหารือ
ได้พร้อมทั้งให้แนวทางที่ถูกต้อง
2. ด้านสุขภาพองค์กร มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ มี
การวางแผนโดยให้มองเห็นเป้าหมายปลายทางร่วมกัน
ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรสร้างชื่อเสียง ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ติดตามผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง มี
การจั ดสภาพแวดล้ อมให้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นรู้
ศึกษา Best practice และนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กั บ งานในองค์ ก ร สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานเข้ า อบรมใน
หลักสูตรที่ตนเองสนใจ
3. ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร มีแนวทางในการ
พัฒนาดังนี้ ด้านความรู้ของผู้นา จะต้องมีการศึกษาทา
ความเข้า ใจเกี่ย วกั บวิ สัย ทัศน์ เป้า หมาย พัน ธกิ จ ของ
องค์กรโดยการนาไปประยุกต์ใช้ในงาน มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกระบวนการและเป้ า หมายของการท างาน
กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การสื่ อ สารระหว่ า งกั น ประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติของพนักงานด้วยความเป็นธรรม ด้านทักษะของ
ผู้ น า จะต้ อ งมี ทั ก ษะในการถ่ า ยทอดนโนยบายอย่ า ง
ชัดเจนและมีความต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการสื่อสารสองทาง มีความสามารถในการทางาน
เป็นทีม สร้างทีมงานให้เข้มแข็ง สร้างความเป็นกันเอง
ส่ ว นการแก้ ปั ญ หาและการตั ด สิ น ใจ ใช้ ป ระสบการณ์
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วิเคราะห์ สถานการณ์จากการเรียนรู้ของตนเอง มีการ
ชมเชยและยกย่องให้กาลังใจโดยการให้รางวัลที่เป็นตัว
เงินและไม่เป็นตัวเงิน ด้านเจตคติของผู้นา จะต้องมีการ
วิเคราะห์และศึกษาผลลัพธ์ของงาน หาปัจจัยเสี่ยงและ
ผลกระทบต่างๆ โดยยึดเป้าหมายขององค์กรเป็นสาคัญ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของบริ ษั ท มี วิ นั ย ในตั ว เอง ใช้ ท รั พ ยากรให้ เ หมาะสม
ปลูกฝังการทางานที่มีจริยธรรม มีสติและไม่ใช้อารมณ์ใน
การทางาน

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
8.1.1 เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ สามารถ
น าเครื่ อ งมื อ นี้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลความต้องการจาเป็นในการพัฒนาองค์กร
สุขภาพดีด้านอื่น ๆ
8.1.2 จากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าการประเมินการ
เป็นสุขภาพดีขององค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ซึ่ ง
ควรจะได้มีการศึกษาเชิงลึกในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้
ทราบถึงปัจจัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และนามาศึกษา
วิเคราะห์ ถึงโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
8.1.3 หลั ง จากประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น และ
ได้รับ การพัฒนาแล้ ว ควรมี การวิจัย ติดตามผล เพื่อให้
ทราบว่ามีการพัฒนาตามสภาพที่ควรจะเป็นหรือไม่
8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
8.2.1.เป็ น แนวทางให้ ผู้ บ ริ ห ารสร้ า งขวั ญ ให้ กั บ
พนักงานในการเป็นองค์กรสุขภาพดี
8.2.2.การนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ พัฒนาการ
ท างานและการเรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ก ารท างานง่ า ยขึ้ น เช่ น
ผลักดันเรื่องการเรียนรู้ระบบ e-Learning
8.2.3.นาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าช่วยในการทางาน ทา
ให้บุคลากรในองค์กรเกิดความสมดุลในการทางานและ
ชีวิตส่วนตัว
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