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บทคัดย่ อ
การศึกษาแนวทางการเพิ่มความสุ ขในการทางานให้กบั พนักงานโดยใช้สุนทรี สาธกของร้านศรี บราวน์ คาเฟ่
สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิ งบวกที่ส่งผลให้
พนักงานมีความสุ ขในการทางานและเพื่อจัดตั้งโครงการเพื่อเพิ่มความสุ ขของคนในองค์กรโดยใช้กระบวนการสุ นทรี
สาธก โดยเริ่ มจากการตั้งคาถามเชิงบวกโดยใช้ทฤษฎี 5W 1H เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกและรวบรวมข้อมูล ที่ได้
จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์หาจุ ดร่ วม จุ ดโดดเด่นและวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ทฤษฎี สออาร์ แล้วนาข้อมูลที่ ได้มา
ออกแบบโครงการเพื่อเพิ่มความสุ ขของคนในองค์กร ซึ่ งโครงการที่จดั ทาขึ้นมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีความสุ ข 8 ประการ
โดยมีโครงการดังนี้ 1) ประชุมประจาเดือน 2) Sri Brown Family 3) Big Cleaning Day 4) ให้เท่ากับได้ 5) เพิ่มทักษะให้
พนักงาน โดยหลังจากการดาเนิ นโครงการทั้งหมดพบว่า พนักงานมีความสุ ขในการทางานเพิ่มมากขึ้น มีทกั ษะในการ
ทางานเพิ่มขึ้น มีความผิดพลาดในการทางานลดลง อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของพนักงานเพิ่มขึ้น
ABSTRACT
Approaches to Increase Happiness for Employees by Using Appreciative Inquiry in Sri Brown Café Khon
Kaen Brance, Khon Kaen Province. This research is a qualitative study with aims to seek positive experiences which
make employees happy and to establish a program for developing employees’ happiness by using Appreciative Inquiry
(AI). 5W 1H’s theory of happiness was used in forming positive questions to explore positive employees. Data collected
from the interviews was analyzed in order to fine common point and divergences point and analyzed SOAR. Then, a
program was designed to develop employees’ happiness on the Eight Concepts of Happy Workplace. The program
included the followings: 1) Monthly meeting 2) Sri Brown Family 3) Big Cleaning Day 4) Giving = Receiving 5)
Increasing multi-skills for employees. After implementing the program the results showed that employees’ happiness
increased. Employees’ ability to work increased. There were fewer mistakes in the workplace. Moreover, there was
more happiness in workplace.

คาสาคัญ: การเพิ่มความสุ ขในการทางานให้กบั พนักงานโดยใช้สุนทรี สาธก
Keyword: Increase happiness for employees by Using Appreciative Inquiry
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บทนา
ธุ รกิจร้านกาแฟและเบเกอรี่ เป็ นหนึ่ งในธุ รกิจที่ได้รับความนิ ยมและมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมูลค่า
ธุ รกิจร้านกาแฟพุ่งขึ้นสู งถึง 17,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยร้อยละประมาณ15-20 ต่อปี มีปัจจัยสาคัญ คือ วัฒนธรรมการดื่ม
กาแฟที่กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของชีวิตประจาวันของคนไทย โดยอัตราเฉลี่ยในการบริ โภคกาแฟของคนไทยอยูท่ ี่ปีละ 300 แก้ว
ต่อคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้อีกมาก เมื่อเทียบกับปริ มาณการบริ โภคกาแฟจากหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่นที่บริ โภค
กาแฟเฉลี่ยอยูท่ ี่ 400 แก้วต่อคนต่อปี ยุโรปบริ โภคกาแฟเฉลี่ยอยูท่ ี่ 600 แก้วต่อคนต่อปี จึงเป็ นธุ รกิจที่ได้รับความนิ ยมมาก
ส่ งผลให้มีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นเช่นกัน ธนาคารกสิ กรไทย (2561) เห็นได้จากอัตราการของเจ้าของธุ รกิจประเภทนี้ ที่มี
การขยายตัวเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง และมี การเพิ่มสาขาของธุ รกิ จร้ านกาแฟ ซึ่ งเฉลี่ ยอยู่ที่ร้อยละ 13 ต่อปี เส้นทางเศรษฐี
ออนไลน์ (2561) การที่จะทาให้ธุรกิจประเภทนี้อยูร่ อดได้เจ้าของธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัว สร้างกลยุทธ์และเสนอจุดขายใจ
ธุ รกิจตัวเอง เพื่อให้ตอบสนองตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด เช่น การตกแต่งร้านที่สวยงาม รสชาติที่อร่ อย
มีความเป็ นเอกลักษณ์ และการให้การบริ การที่ประทับใจ พนักงานจึ งเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่ งในธุ รกิ จประเภทนี้ เพราะ
ธุ รกิจร้านกาแฟและ เบเกอรี่ ถือได้ว่าเป็ นธุ รกิจการให้บริ การชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งถ้าพนักงานสามารถสร้างความประทับใจให้แก่
ผูบ้ ริ โภคได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิง่ ทาให้ผบู ้ ริ โภคกลับมาใช้บริ การอีก จึงถือได้วา่ พนักงานเป็ นทรัพยากรที่สาคัญอย่างหนึ่ งใน
การประกอบธุ รกิจ เนื่ องจากพนักงานเป็ นตัวแปรที่จาทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความประทับใจ หรื ออาจจะเกิดการผิดหวังกับการ
ให้บริ การ
ทรัพยากรบุคคลที่รวมไปถึงเจ้าของธุ รกิจ จึงมีส่วนสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จหรื อไม่ประสบ
ความสาเร็ จ จากการสารวจพบว่า การมาสาย การขาดงาน การลางาน และการลาออกของพนักงานส่ งผลเสี ยต่อธุ รกิจ
ทั้งสิ้ น เพราะไม่วา่ ธุ รกิจใดก็ไม่มีผปู ้ ระกอบการที่ชอบเปลี่ยนพนักงาน หรื อชอบให้พนักงานขาด ลาและมาสาย เพราะ
ทุกคนล้วนต้องการพนักงานที่มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ตั้งใจทางาน มีความชานาญในการทางาน ซึ่ งความชานาญ
นั้นจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อได้ลงมือทางานอย่างต่อเนื่ องเป็ นประจา และสิ่ งที่ขาดไม่ได้คือ ต้องการพนักงานที่มีความสุ ขต่อ
งานที่ทาและรักในองค์กร ซึ่ งเมื่อพนักงานและผูป้ ระกอบการมีส่ิ งเหล่านี้ แล้ว ก็จะทาให้ทางานได้อย่างมีความสุ ข รักใน
งานที่ทา และทาให้เกิดความรัก ความผูกพันในงานที่ทา สามารถทาให้เกิดองค์กรแห่งความสุ ขได้ต่อไป
แนวคิดองค์กรแห่งความสุ ขเป็ นรู ปแบบการบริ หารอย่างหนึ่งที่ปัจจุบนั มีผนู ้ ามาใช้มากขึ้น เพราะเป็ นการพัฒนาที่
ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทั้งผลงานและความสุ ขของพนักงาน รวมไปถึงการนาการพัฒนาที่ยง่ั ยืนของพนักงาน องค์กร
และสังคม เพราะองค์การแห่งความสุ ขเป็ นระบวนการพัฒนาคนอย่างมีเป้าหมาย และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
เพื่อนาไปสู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยองค์กรแห่ งความสุ ขประกอบด้วย พนักงานทางานมี ความสุ ข ที่ ทางานน่ าอยู่ และ
สังคมสงบสุ ข การสร้างองค์กรแห่งความสุ ขจึงต้องดาเนินและพัฒนาทั้ง 3 ด้านไปพร้อมกัน ชาญวิทย์ และคณะ (2560)
จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ธุ รกิจร้านศรี บราวน์ ค่าเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่
ศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาโรบินสัน จังหวัดชัยภูมิ และ
ศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาท็อปเมื องพล จังหวัดขอนแก่น ร้ านศรี บราวน์ คาเฟ่ เป็ นหนึ่ งในธุ รกิ จประเภทการให้บริ การ
ประเภทหนึ่ ง ซึ่ งมี ก ารบริ การกาแฟสด เครื่ องดื่ ม ขนมปั งต่ า ง ๆ และเบเกอรี่ ตั้ งอยู่ บ ริ เวณฝั่ ง กั ง สดาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิ ดบริ การตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 23.00 น. เพื่อรองรับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในช่วงเวลาต่างๆ
เนื่องจากการเปิ ดบริ การที่ค่อนข้างนานจึงต้องมีพนักงานทั้งพนักงานประจา และพนักงานชัว่ คราวเพื่อให้บริ การได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ เมื่อมีพนักงานในจานวนมาก มักจะพบปั ญหา ขาดการช่วยเหลือกัน การสื่ อสารที่บางครั้งอาจไม่เข้าใจ
ไม่ตรงกัน ขาดการประสานงานที่ดี เกิดการแสดงอารมณ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ส่ งผลให้บริ การลูกค้าบางครั้งล่าช้า ซึ่ งความ
คาดหวังของผูป้ ระกอบการที่ มีต่อพนักงานคือต้องการให้พนักงานทางานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด โดยไม่มี
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ข้อผิดพลาด จึงอาจทาให้พนักงานเกิดความกดดัน เกิดความเครี ยด บรรยากาศในการทางานไม่ดีและส่ งผลให้พนักงาน
ไม่มีความสุ ขในการทางาน ทาให้ทางานได้ไม่ดีเท่าที่ควร และเกิดปั ญหามาสาย ขาดงาน และการลาออกในที่สุด จึงเป็ น
เหตุให้ผศู ้ ึกษาได้เล็งเห็นถึงปั ญหา จึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการเพิ่มความสุ ขในการทางานโดยใช้หลักการ
สุ นทรี ยสาธก เพื่อมาค้นหาประสบการณ์เชิ งบวก ความประทับใจ ความสุ ขในการทางาน เพื่อมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม
ความสุ ขในการทางานให้แก่พนักงานและพัฒนาให้เป็ นองค์กรแห่ งความสุ ขต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ หาประสบการณ์ เชิ งบวกในการท างานของพนักงานร้ านศรี บ ราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่ น จังหวัด
ขอนแก่น
2. เพื่อหาแนวทางการเพิ่มความสุ ขในการทางานให้แก่พนักงานร้านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น
ขอบเขตการศึกษา
ด้ านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวความคิดจากทฤษฎีสุนทรี ยสาธก (Appreciative Inquiry) และใช้แนวความคิดทฤษฎี
5W 1H มาประยุกต์ใช้ในการถามคาถามเชิงบวก เพื่อใช้สัมภาษณ์พนักงาน ร่ วมกับการหาจุดร่ วมและจุดโดดเด่น และ
การวิเคราะห์สออาร์ (SOAR Analysis) และนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากาหนดเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อจัดทา
โครงการสร้างความสุ ขโดยใช้ทฤษฎีแห่งความสุ ข (Happy Workplace) ในการทางานของพนักงานต่อไป
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
ร้านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ขอบเขตของผู้มสี ่ วนร่ วม
พนักงานร้านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จานวน 22 คน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็ นแนวทางในการสร้างความสุ ขของพนักงาน
2. สามารถเพิ่มความสุ ขของพนักงานได้
3. เพื่อให้พนักงานเกิดความจงรักภัคดีต่อองค์กร
4. เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ี่สนใจเรื่ องแนวคิดการเพิม่ ความสุ ขในการทางานไปใช้ในองค์กร
วิธีการดาเนินการศึกษา
ใช้หลักทฤษฎีสุนทรี สาธก (Appreciative Inquiry) ภิญโญ (2553) โดยการสัมภาษณ์พนักงานร้านศรี บราวน์
คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยคาถามเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่ องของความสุ ขในการทางาน เพื่อหาประสบการณ์
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เชิงบวก เพื่อหาจุดร่ วมของการสร้างความสุ ข และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางในการดาเนิ นการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ความสุ ขและพัฒนาไปสู่ องค์กรแห่งความสุ ข โดยมีวธิ ี ดาเนินการศึกษาดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชาการที่ ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ พนักงานร้านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จานวน 22 คน
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.1 ข้ อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data)
ได้จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการสังเกตจากพฤติกรรมของผูต้ อบ ถึงประสบการณ์เชิง
บวก และการค้นหาความประทับใจในการทางาน
2.2 ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
ได้จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และข้อมูลจากค้นคว้าหนังสื อ ตารา บทความ วารสาร วิทยานิ พนธ์
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และสื่ ออินเตอร์ เน็ตบนเว็บไซด์ต่าง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาร่ วมกับข้อมูลแบบปฐมภูมิ
3. วิธีดาเนินการศึกษา
3.1 ขั้นตอนการค้ นหา (Discovery)
การค้นหาประสบการณ์ เชิ งบวกโดยการตั้งค าถามเชิ งบวกที่ เป็ นค าถามปลายเปิ ดเพื่ อ ให้ผูต้ อบ
สัมภาษณ์ ได้แสดงความคิ ดเห็ นได้อย่างไม่มีขอ้ จากัด โดยใช้ทฤษฎี 5W 1H มาใช้ในการตั้งแบบคาถามเชิ งบวก เชิ ง
สร้างสรรค์ ทาให้รับรู ้สึกของผูต้ อบคาถาม โดยคาถามจะมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1) ตั้งแต่ทางานมา คุณมีความประทับใจในเรื่ องอะไรบ้าง
2) เหตุการณ์ใดบ้างที่ทาให้คุณมีความสุ ขในการทางาน
3) คุณประทับใจเพื่อนร่ วมงานคนไหน เพราะเหตุใด
4) ถ้าให้เล่าถึงความสุ ขที่เคยได้รับจากเพื่อนร่ วมงาน มีเหตุการณ์ใดบ้างที่ทาให้คุณรู ้สึกมีความสุ ขที่สุด
5) ถ้ามีโอกาสได้เล่าเรื่ องดี ๆ ของร้านให้ผอู ้ ื่นฟัง คุณจะเล่าถึงเรื่ องใด
เมื่อทาการค้นหาประสบการณ์เชิ งบวกโดยการสัมภาษณ์กบั พนักงานในองค์กร จากนาข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้มาทาการวิเคราะห์ปัจจัย โดยแบ่งออกเป็ น 2 ปัจจัยคือ
1) ปั จจัยร่ วม (Convergence) เป็ นปั จจัยที่มีความถี่ในการค้นพบมากที่ สุด เมื่อทาการเรี ยงลาดับ
ความถี่จากมากไปหาน้อยของลาดับการค้นพบ
2) ปั จจัยโดดเด่น (Divergence) เป็ นปั จจัยที่มีความถี่นอ้ ย เมื่อทาการเรี ยงลาดับความถี่ จากมากไป
หาน้อยของลาดับการค้นพบ
3.2 การวาดฝัน (Dream)
เป็ นการนาเอาปั จจัยที่มีจุดร่ วม และปั จจัยที่มีจุดเด่น มาวางแผนเพื่อที่จะนาไปกาหนดเป็ นแนวทางที่
อยากให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยเป็ นสิ่ งที่สามารถปฏิบตั ิ และสามารถทาได้จริ งเพื่อที่จะนามาพัฒนาบุคคลกร และองค์กร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.3 การออกแบบ (Design)
เป็ นขั้นตอนในการทาสิ่ งที่ วาดฝั นหรื อวางแผนให้เกิ ดขึ้ นจริ ง โดยการนาปั จจัยที่ เป็ นจุ ดร่ วมและ
ปั จจัยที่ เป็ นจุ ดเด่นที่ ได้จากการค้นหาและวาดฝั น มาวิเคราะห์หาจุ ดแข็ง และโอกาสผ่านทฤษฎี การวิเคราะห์สออาร์
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(SOAR Analysis) เพื่อจัดทาโครงการให้สัมพันธ์กบั แนวคิดขององค์กรที่องค์กรอยากให้เป็ นและเกิดผลเป็ นองค์กรแห่ง
ความสุ ข
3.4 การลงมือทา (Destiny)
เป็ นการนาแผนหรื อโครงการที่ออกแบบไว้มาทาการปฏิบตั ิจริ ง โดยมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่ อง
และนามาปรับปรุ งพัฒนาความสุ ขของพนักงานในองค์กรต่อไป
4. จัดทาข้ อเสนอแนะและแนวทางการเพิม่ ความสุ ข
นาผลจากการดาเนินโครงการมาสรุ ปผลและจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินแก้ไข และ
ปรับปรุ งในการจัดทาโครงการในครั้งต่อ ๆ ไป
ผลการดาเนินการศึกษา
ผูศ้ ึกษาได้ทาจัดทาการศึกษาอิสระในหัวข้อเรื่ อง การเพิ่มความสุ ขในการทางานให้กบั พนักงานโดยใช้สุนทรี ย
สาธกของร้านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยเริ่ มจากการตั้งคาถามเชิงบวกเกี่ยวกับทฤษฎี 5W 1H
เพื่อนามาค้นหาประสบการณ์เชิงบวกที่ทาให้พนักงานมีความสุ ข และความประทับใจในการทางาน แล้ว รวบรวมข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์หาปั จจัยร่ วม (Convergent) และปั จจัยโดดเด่น (Divergence) จากนั้นนาผลที่ ได้มา
วิเคราะห์สออาร์ (SOAR Analysis) ภิญโญ (2556) และแนวความคิดองค์กรแห่ งความสุ ข 8 ประการ จุฑามาศ และคณะ
(2556) มาใช้ในการวางแผนโครงการเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความสุ ขในการทางาน โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่ อหาประสบการณ์ เ ชิ งบวกในการทางานของพนั กงานร้ านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่ น จั งหวัด
ขอนแก่น
ผูศ้ ึกษาได้ทาการสัมภาษณ์พนักงานร้ านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จานวน 22 คน
เพื่ อ ค้น หาประสบการณ์ เ ชิ ง บวก ความประทับ ใจ และสิ่ ง ที่ ท าให้ เ กิ ด ความสุ ข ในการท างาน จากนั้ น คัด เลื อ ก
ประสบการณ์เชิ งบวกของพนักงานเพื่อหาปั จจัยร่ วม (Convergence) และปั จจัยโดดเด่น (Divergence) โดยดาเนิ นตาม
ขั้นตอนกระบวนการค้นหา (Discovery) จากวงจรสุ นทรี ยสาธก ดังนี้
1.1 กระบวนการค้นหา (Discovery)
ผลที่ได้จากการค้นหาข้อมูลประสบการณ์เชิ งบวกด้านความประทับใจที่ทาให้พนักงานมีความสุ ขใน
การทางานของพนักงานร้านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จานวน 22 คน สามารถสรุ ปการหาปั จจัย
ร่ วม (Convergence) และปั จจัยโดดเด่น (Divergence) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงปั จจัยร่ วม (Convergence) จากการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกของพนักงาน
ร้านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ความคิดเห็น
เพื่อนร่ วมงานมีน้ าใจ ช่วยเหลือกัน ช่วยสอนงาน
อยูแ่ บบครอบครัว อบอุ่น เอาใจใส่ กนั และกัน
เพื่อนร่ วมงานนิ สัยดี
เจ้าของร้านใจดี เป็ นกันเอง
มีงานเลี้ยง สังสรรค์
ได้คาชมจากลูกค้า ลูกค้าจาได้
อาหาร เครื่ องดื่มอร่ อย
มีสวัสดิการ ค่าตอบแทน
มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด ประสบการณ์ ความรู ้
ได้มิตรภาพที่ดี
เจ้าของร้านเอาใจใส่ พนักงานและการบริ การ
มีบรรยากาศในการทางานที่ดี

ความถี่
15
9
8
8
8
6
6
6
5
4
4
4

ตารางที่ 2 แสดงปั จจัยโดดเด่น (Divergence) จากการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกพนักงานร้าน
ศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ความคิดเห็น

ความถี่
2
2
2
1
1
1
1

มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชดั เจน
เพื่อนร่ วมงานไม่เอาเปรี ยบกัน
ช่วยกันแก้ไขปั ญหา
ได้ฝึกในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้วางแผนในการทางาน
ได้ทางานกับเพื่อนในวัยเดียวกัน ทาให้คุยกันง่าย
ได้ทาอาหารที่อร่ อยๆ

จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จ จัย ที่ เ ป็ นจุ ด ร่ ว ม (Convergence) ที่ มี ค วามถี่ ม ากที่ สุ ด คื อ เพื่ อ นร่ ว มงานมี น้ า ใจ
ช่วยเหลือกันและช่วยสอนงานกัน รองลงมา คือ การอยูร่ ่ วมกันแบบครอบครัว อบอุ่น เอาใจใส่ กนั และกัน เพื่อนร่ วมงาน
นิ สัยดี เจ้าของร้ านใจดี เป็ นกันเอง มี งานเลี้ ยงสังสรรค์ ได้รับคาชมจากลู กค้า ลู กค้าจาได้ อาหารเครื่ องดื่ มอร่ อย มี
สวัสดิการค่าตอบแทน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด ประสบการณ์ ความรู ้ ได้มิตรภาพที่ดี เจ้าของร้านเอาใจ
ใส่ พนักงานและการบริ การ และมีบรรยากาศในการทางานที่ดี ตามลาดับ
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปั จจัยที่ เป็ นจุ ดโดดเด่น (Divergence) ที่ มีความถี่น้อยที่ สุด คื อ ได้ทาอาหารอร่ อย ได้
ทางานร่ วมกับเพื่อนวัยเดียวกันทาให้คุยกันง่าย ได้วางแผนการทางาน ได้ฝึกการอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น ช่วยกันแก้ไขปั ญหา
เพื่อนร่ วมงานไม่เอาเปรี ยบกัน และมีการแบ่งหน้าที่ที่ชดั เจน ตามลาดับ
การวิเคราะห์ สออาร์ (SOAR Analysis) อัจฉริ ยะ (2554)
จากการสัมภาษณ์พนักงานร้านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิง
บวก สามารถนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามทฤษฎีสออาร์ (SOAR Analysis) ได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ทฤษฎีสออาร์ (SOAR Analysis)
สิ่ งทีต่ ้ องค้ นหาเชิงกลยุทธ์
(Strategic Inquiry)

จุดแข็ง (Strengths)
1. เพื่อนร่ วมงานมีน้ าใจ ช่วยเหลือกัน
ช่วยสอนงาน
2. อยูแ่ บบครอบครัว อบอุ่น เอาใจใส่
กันและกัน
3. เพื่อนร่ วมงานนิสัยดี
4. เจ้าของร้านใจดี เป็ นกันเอง
5. มีงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกเทศกาล
6. อาหารและเครื่ องดื่มอร่ อย
7. มีสวัสดิการค่าตอบแทน
8. มีบรรยากาศในการทางานที่ดี

โอกาส (Opportunity)
1. เจ้าของร้านใส่ ในพนักงาน
2. มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติ
ความคิด ประสบการณ์ ความรู ้ เพื่อ
นาไปต่อยอดในการทางาน

เจตนาเห็นสิ่ งดี ๆ เพื่อองค์ กร
(Appreciative Intent)

สิ่ งที่ตอ้ งการจะเป็ น (Aspirations)
1.พนักงานมีความสุ ขในการทางาน
รู ้สึกอยากมาทางาน
2. มีทศั นะคติในเชิงบวก
3. มีทางานเป็ นทีมและเป็ นระบบ

ผลลัพธ์ (Results)
1. พนักงานทางานอย่างเป็ นระบบ มี
การวางแผน แก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้าได้
2. ทางานด้วยอารมณ์ที่แจ่มใส แม้ใน
เวลาที่มีลูกค้ามาใช้บริ การจานวนมาก
3. มีทศั นะคติที่ดีท้ งั ต่อเพื่อนร่ วมงาน
และการให้บริ การ

จากตารางที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์ทฤษฎีสออาร์ (SOAR Analysis) สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
จุดแข็ง (Strengths)
1. เพื่อนร่ วมงานมีน้ าใจ ช่วยเหลือกัน ช่วยสอนงาน โดยพนักงานเก่าจะคอยสอนงานให้แก่พนักงานใหม่ใน
ตาแหน่งต่าง ๆ ตามตารางงานที่ได้รับมอบหมาย และคอยช่วยเหลือกันในเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริ การเป็ นจานวนมาก
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2. อยูแ่ บบครอบครัว อบอุ่น เอาใจใส่ ซ่ ึ งกันและกัน โดยพนักงานมีการเอาใจใส่ กนั สอบถามทั้งในเรื่ องการ
ทางานและการใช้ชีวิตนอกเหนือเวลางาน
3. เพื่อนร่ วมงานนิสัยดี เกิดความไว้ใจซึ่ งกันและกัน เกิดความเชื่อใจและสามารถพึ่งพากันได้
4. เจ้าของร้านใจดี เป็ นกันเอง โดยไม่ถือตัวว่าเป็ นเจ้าของร้ าน คอยสอนงานและเทคนิ คในการทางาน ช่วย
ตักเตือนในเวลาที่พนักงานทางานไม่ถูกต้อง หรื อคอยช่วยเหลือในเวลาที่พนักงานทางานไม่ทนั
5. มีงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกเทศกาล โดยมีการการจับฉลากในเทศกาลปี ใหม่ รวมถึงการจัดหาของที่ระลึกในวัน
เกิดของพนักงาน
6. อาหารและเครื่ องดื่มอร่ อย มีความใส่ ใจในทุกกระบวนการการผลิต เลือกสรรวัตถุดิบและสิ นค้าที่มีคุณภาพ
7. มีสวัสดิการ ค่าตอบแทน มีอาหารกลางวันสาหรับพนักงาน มีโบนัส และค่าแรงที่สมเหตุสมผล
8. มีบรรยากาศในการทางานที่ดี มีการจัดตกแต่งร้านร่ มรื่ น สะอาดตา ทางานแล้วไม่รู้สึกอึดอัด
โอกาส (Opportunity)
1. เจ้าของร้ านใส่ ใจพนักงาน โดยให้ความสาคัญกับพนักงาน คอยช่ วยเหลื อพนักงานทั้งในเรื่ องของการ
ทางาน และการใช้ชีวิต หากพนักงานมีเรื่ องเดือดร้อนก็จะเข้าไปช่วยอยูเ่ สมอ และให้ความสาคัญกับการทางานที่ทาแล้ว
มีความสุ ข เพื่อให้งานที่ออกมามีคุณภาพ
2. มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด ประสบการณ์ ความรู ้ เพื่อนาไปต่อยอดในการทางาน โดยจะมีการ
ประชุมกันในทุก ๆ 3 เดือน หรื อตามโอกาสสาคัญต่าง ๆ และมีการประชุมย่อยอย่างสม่าเสมอ
สิ่ งที่ต้องการจะเป็ น (Aspirations)
พนักงานมีความสุ ขในการทางาน รู ้สึกอยากมาทางาน มีทศั นะคติในเชิงบวกทั้งในด้านการทางาน และการใช้
ชี วิต มองโลกในแง่ดีแม้จะต้องเผชิ ญกับปั ญหาต่าง ๆ สามารถจัดการ รั บมื อ และแก้ไขปั ญหาได้อย่างเป็ นระบบ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
ผลลัพธ์ (Results)
1. พนักงานทางานอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผน แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
2. ทางานด้วยอารมณ์ที่แจ่มใส แม้ในยามที่มีลูกค้ามาใช้บริ การจานวนมาก
3. มีทศั นะคติที่ดีท้ งั ต่อเพื่อนร่ วมงานและการให้บริ การ
2. เพื่อหาแนวทางการเพิ่มความสุ ขในการทางานให้ แก่ พนักงานร้ านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่ น จังหวัด
ขอนแก่น
การจัดทาแนวทางการเพิ่มความสุ ข โดยใช้ทฤษฎีสุนทรี ยสาธก (Appreciative Inquiry) มีข้ นั ตอนทั้งหมด 4
ขั้นตอน คือ การค้นหา (Discovery) การวาดฝัน (Dream) การออกแบบ (Design) และการดาเนิ นการ (Destiny) ซึ่ งผล
การศึกษามีรายระเอียดดังนี้
2.1 การค้นหา (Discovery) โดยการสัมภาษณ์พนักงานของร้ านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น จานวน 22 คน เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวกและแนวทางในการเพิ่มความสุ ขของพนักงาน
2.2 การวาดฝัน (Dream) เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีสออาร์ (SOAR
Analysis) เพื่อวาดฝันสิ่ งที่เราต้องการจะให้เป็ น คือ พนักงานมีความสุ ขในการทางาน รู ้สึกอยากมาทางาน มีทศั นะคติใน
เชิงบวก ทั้งในด้านการทางานและการใช้ชีวิต มองโลกในแง่ดีแม้จะต้องเผชิ ญกับปั ญหาต่าง ๆ สามารถจัดการ รับมือ
และแก้ไขปั ญหาได้อย่างเป็ นระบบ มีสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
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2.3 การออกแบบ (Design) นาการวาดฝันมาพิจารณาวางแผน และระดมความคิดถึงความเป็ นไปได้ในการ
ออกแบบกลยุทธ์ร่วมกับเจ้าของกิจการ เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตความเป็ นไปได้ในการทาโครงการต่างๆว่า สามารถทา
ได้มากน้อยเพียงใดและจะคุม้ กับผลลัพธ์ที่ได้อย่างไร โดยการนาปั จจัยที่เป็ นประสบการณ์เชิ งบวกของพนักงานที่ได้
จากการสัมภาษณ์มาให้ออกแบบและกาหนดโครงการร่ วมกับการวิเคราะห์ทฤษฎีสออาร์ (SOAR Analysis) แล้วนาผล
จากการศึกษามาสร้างโครงการเพื่อให้พนักงานมีความสุ ข โดยอ้างอิงตามหลักทฤษฎีแห่ งความสุ ข (Happy Workplace)
ซึ่ งแยกเป็ นโครงการ จานวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) ประชุมประจาเดือน 2) Sri Brown Family 3) Big Cleaning Day 4) ให้
เท่ากับได้ 5) เพิ่มทักษะให้พนักงาน
2.4 ผลการดาเนิ นงาน (Destiny) ผลการดาเนิ นงานตามแนวทางการเพิ่มความสุ ขให้กบั พนักงาน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
โครงการที่ 1 ประชุ มประจาเดือน
ทีม่ าโครงการ มีปัจจัยร่ วม คือ มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู ้ ทัศนคติ ความคิด ประสบการณ์ ความรู ้, เจ้าของ
ร้ านเอาใจใส่ พนักงานและการบริ การ และมี บรรยากาศในการทางานที่ ดี และมี ปัจจัยโดดเด่น คื อ มี การแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบที่ชดั เจน เพื่อนร่ วมงานไม่เอาเปรี ยบกัน ช่วยกันแก้ไขปั ญหา และได้วางแผนการทางาน โดยจะตอบสนอง
ตามแนวคิดทฤษฎีความสุ ข (Happy Workplace) ด้านหาความรู ้ (Happy Brain)
วัตถุประสงค์ เพื่อพูดคุย แจ้งข่าวสาร แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู ้ ปั ญหา และแนวทางการแก้ปัญหาร่ วมกัน ให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
การดาเนินการ จัดการประชุมใหญ่ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน โดยให้เจ้าของกิจการและผูจ้ ดั การเป็ นผูน้ าในการ
ประชุ ม โดยมี การแจ้งข่าวสาร แลกเปลี่ ยนปั ญหาและให้พนักงานทุ กคนมี ส่วนร่ วมในการเสนอแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้พนักงานรู ้สึกว่าตนมีคุณค่า และเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
ผู้รับผิดชอบ ทุกคนในองค์กร
ระยะเวลา เริ่ มวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
งบประมาณ ไม่มีค่าใช้จ่าย
สถานที่ ร้านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ พนักงานมี แนวทางปฏิ บตั ิ ที่ชดั เจน มี ขอบเขตในการตัดสิ นใจ และมี ส่วนร่ วมในการ
แก้ปัญหา
ผลการดาเนินงาน พนักงานได้ทราบถึงปั ญหา วิธีการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ และได้แลกเปลี่ยนความรู ้ ข่าวสารให้
เกิดประโยชน์ ซึ่ งในการประชุมแต่ละครั้งมักจะเกิดปั ญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ พนักงานทุกคนจึ งต้องมีการประชุม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทางานในแนวทางเดียวกัน และทาให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เห็นได้
จากการที่พนักงานมาประชุม มีการสนใจในการรับฟั งความคิดเห็น มีการแสดงความคิดเห็น และการช่วยกันหาข้อสรุ ป
เพื่อเป็ นแนวทางให้พนักงานทาแล้วเกิดผลดี ทั้งกับตัวพนักงานและผูใ้ ช้บริ การ และส่ งผลให้พนักงานมีความสุ ขในการ
ทางานมากขึ้น
โครงการที่ 2 Sri Brown Family
ที่มา มี ปัจจัยร่ วม คือ อยู่แบบครอบครั ว อบอุ่น เอาใจใส่ กนั และกัน เจ้าของร้ านใจดี เป็ นกันเอง มี งานเลี้ยง
สังสรรค์ สวัสดิการ ค่าตอบแทน ได้มิตรภาพ มีบรรยากาศในการทางานที่ดี มีปัจจัยโดดเด่น คือ ได้ฝึกการอยูร่ ่ วมกับ
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ผูอ้ ื่น ได้คุยกับเพื่อนในวัยเดี ยวกันทาให้คุยกันง่าย และได้ทาอาหารอร่ อย ๆ ตอบสนองตามแนวคิดทฤษฎี ความสุ ข
(Happy Workplace) แนวคิดด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) และแนวคิดสังคมดี (Happy Society)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานรู ้สึกว่าเป็ นคนในครอบครัว เกิดการเอาใจใส่ กนั และกัน เกิดมิตรภาพร่ วมกัน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ความรักใคร่ สามัคคี สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ให้พนักงานได้รู้สึกผ่อนคลาย
การดาเนินงาน ให้ผจู ้ ดั การจัดทาปฏิทินวันเกิดของพนักงาน และจัดการเค้กหรื อของขวัญให้แก่พนักงาน เนื่อง
ในวันเกิดนั้น ๆ และส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสาคัญต่าง ๆ ของเพื่อนร่ วมงาน เพื่อให้เกิดความรู ้สึกที่
อบอุ่นและความสัมพันธ์อนั ดี
ผู้รับผิดชอบ ผูจ้ ดั การ พนักงานในองค์กร
ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
งบประมาณ 10,000 - 15,000 บาทต่อปี
สถานที่ ร้านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ พนักงานมี ค วามสนิ ท สนมกันมากขึ้ น กล้าพูด กล้าเปิ ดใจ คุ ย กันได้ม ากขึ้ น มี ค วาม
สนุกสนานในการทางานร่ วมกัน และทางานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ผลการดาเนินงาน พนักงานมีความสนิ ทสนมกันมากขึ้น สามารถพูดคุย ช่วยเหลือ มีความเห็นอกเห็นใจกัน
และรักใคร่ กนั เหมือนเป็ นครอบครัว เห็นได้จากในวันเกิดของพนักงาน มะมีพนักงานคนอื่น ๆ มาร่ วมแสดงความยินดี
และมีการเลี้ยงฉลองเล็กๆ น้อยๆ ทาให้เกิดบรรยากาศที่ผอ่ นคลายในการทางานมากขึ้น
โครงการที่ 3 Big Cleaning Day
ที่มา มีปัจจัยร่ วม คือ เพื่อนร่ วมงานมีน้ าใจ ช่วยเหลือ ช่วยสอนงาน อยูก่ นั แบบครอบครัว อบอุ่น เอาใจใส่ กนั
และกัน ได้มิตรภาพ มีบรรยากาศในการทางานที่ดี และมีปัจจัยโดดเด่น คือ เพื่อนร่ วมงานไม่เอาเปรี ยบกัน ตอบสนอง
ตามแนวคิดทฤษฎีความสุ ข (Happy Workplace) แนวคิดด้านการมีสุขภาพกายและใจดี (Happy Body) และแนวคิดด้าน
มีน้ าใจ (Happy Heart)
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคี เพื่อความสวยงาน สะอาดและบรรยากาศในการทางานที่ดี
การดาเนินงาน เลือกพื้นที่ในการจัดการทาความสะอาด โดยการแบ่งพื้นที่เป็ นโซน เพื่อที่จะได้ทาความสะอาด
และการตรวจสอบได้ดีข้ ึน
ผู้รับผิดชอบ ทุกคนในองค์กร
ระยะเวลา เริ่ มเดือน กรกฎาคมเป็ นต้นไป
งบประมาณ 1,000 – 1,500 บาทต่อครั้ง
สถานที่ ร้านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ บริ เวณพื้นที่ ร้านมี ความสะอาด สวยงาม บรรยากาศในการทางานดี มีความปลอดภัย
พนักงานเกิดความสามัคคี มีความเสี ยสละเพื่อมาร่ วมทากิจกรรมร่ วมกัน
ผลการดาเนินงาน พนักงานให้ความร่ วมมือกับกิจกรรมนี้ โดยแบ่งหน้าที่กนั รับผิดชอบในส่ วนต่าง ๆ ร่ วมกัน
เป็ นการสร้างความสามัคคีและเพิ่มบรรยากาศที่ดีของร้านให้มีความน่ าอยู่ มีระเบียบ หยิบจับอุปกรณ์ได้ง่าย สามารถ
ทางานได้อย่างสะดวก ไม่ติดขัด ส่ งผลให้พนักงานทางานได้อย่างรวดเร็ วและทางานผิดพลาดลดลง
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โครงการที่ 4 ให้ เท่ ากับได้
ที่มา มีปัจจัยร่ วม คือ การมีบรรยากาศในการทางานที่ดี เพื่อนร่ วมงานมีน้ าใจ ช่วยเหลือกัน และช่วยสอนงาน,
เจ้าของร้ านใจดี เป็ นกันเอง และมี ปัจจัยโดดเด่ น คื อ เพื่อนร่ วมงานไม่ เอาเปรี ยบกัน ตอบสนองตามแนวคิ ดทฤษฎี
ความสุ ข (Happy Workplace) แนวคิดด้านการมีน้ าใจ (Happy Heart) และแนวคิดด้านความสงบสุ ข (Happy Soul)
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานมีความเสี ยสละ รู ้จกั การเป็ นผูใ้ ห้จากการทาบุญ ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
รวมถึงช่วยเหลือสัตว์ เช่น การมอบอาหารให้แก่สุนัขหรื อแมวจรจัด การมอบอาหารสัตว์ หรื อบริ จาคเงิ นสมทบทุน
ให้แก่มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์จรจัด
การดาเนินงาน จัดประชุมกาหนดให้มีการจัดกิจกรรมร่ วมทาบุญ ตกลงวางแผนเลือกองค์กรหรื อกิจกรรมที่จะ
จัดร่ วมทาบุญ และสมทบทุนให้สถานที่เช่น วัด มูลนิ ธิ รวมถึงให้อาหารแก่สัตว์ หลังจากที่ได้ตกลงกิจรรมร่ วมกันแล้ว
จึงนาผลที่ได้ไปจัดเป็ นกิจกรรมต่อไป
ผู้รับผิดชอบ ผูจ้ ดั การ พนักงาน
ระยะเวลา ขึ้นอยูก่ บั แต่ละกิจกรรมที่เลือก
งบประมาณ 2,000 บาทต่อครั้ง
สถานที่ ตามที่ได้ที่ตกลงกัน
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ พนักงานมีความสุ ขจากการทาบุญ มีความสามัคคี ช่วยเหลือกัน ได้สัมผัสถึงความสุ ขจาก
การเป็ นผูใ้ ห้ ผ่อนคลายความเครี ยด มี ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน ทาให้สนิ ทสนมกันมากขึ้ นและมี การชักชวนกันท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตามสมควร
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมแรกที่ได้จดั ทาคือ กิจกรรมร่ วมทาบุญรับบริ จาคอาหารให้แก่สัตว์ เช่น สุ นขั จรจัด แมว
จรจัด รวมไปถึงอาหารปลา หรื อแม้กระทัง่ การสมทบทุนร่ วมกับมูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทางร้านได้จดั ทากล่องเพื่อรับ
บริ จาคสมทบทุนโครงการแก่ผมู ้ าใช้บริ การที่ร้านและพนักงานตามจิตศรัทธา พนักงานได้มีความสุ ขจากการที่ได้ร่วมเป็ น
ส่ วนหนึ่งในการทาบุญ รู ้จกั การเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ รู ้จกั การเป็ นผูใ้ ห้ก่อนที่จะได้เป็ นผูร้ ับ และพนักงานมีน้ าใจ
โครงการที่ 5 เพิม่ ทักษะให้ พนักงาน
ที่มา มีปัจจัยร่ วม คือ เพื่อนร่ วมงานมีน้ าใจ ช่วยเหลือกัน ช่วยสอนงานกัน อาหารและเครื่ องดื่มอร่ อย ได้คาชม
จากลูกค้า ลูกค้าจาได้ มีสวัสดิการ ค่าตอบแทน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ประสบการณ์ ความรู ้ เจ้าของ
ร้ านเอาใจใส่ พนักงาน และมี ปัจจัยโดดเด่น คื อ ได้วางแผนในการทางาน และได้ทาอาหารที่ อร่ อย ตอบสนองตาม
แนวคิ ดทฤษฎี ความสุ ข (Happy Workplace) แนวคิ ดด้านการมี น้ าใจ (Happy Heart) และแนวคิ ดด้านการหาความรู ้
(Happy Brain)
วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ เพิ่ม ทักษะ ความรู ้ ให้แ ก่ พนักงานเพื่ อ ให้พ นัก งานสามารถน าความรู ้ ที่ ได้ม าถ่ า ยทอด
แลกเปลี่ยนให้แก่พนักงานในสาขา ในการพัฒนาคุณภาพของอาหารและเครื่ องดื่ม
การดาเนินงาน คัดเลือกพนักงานผูม้ ีความพร้อม และความสามารถเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทางาน
ผู้รับผิดชอบ เจ้าของกิจการ
ระยะเวลา เริ่ มเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
งบประมาณ ขึ้นอยูก่ บั กิจกรรมที่ฝึกอบรม
สถานที่ ขึ้นอยูก่ บั กิจกรรมที่ฝึกอบรม
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ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ พนักงานมี ท ักษะเพิ่ม มากขึ้ น และสามารถนาทักษะนั้นมาถ่ ายทอดเป็ นความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ให้แก่พนักงานคนอื่น ๆ ในร้าน เพื่อเป็ นองค์กรแห่งการพัฒนา
ผลการดาเนินงาน มีการฝึ กอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่างๆ โดยโครงการแรกที่ได้จดั ทา คือ การ
อบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะในการทาขนมหวานใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความรู ้ความเข้าใจ และสามารถนามาถ่ายทอดให้แก่
พนักงานคนอื่น ๆ ในองค์กร สามารคิดค้นและสร้างเป็ นเมนูใหม่ ๆ มารองรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาแนวทางการเพิ่มความสุ ขของพนักงานโดยการใช้หลักสุ นทรี ยสาธก (Appreciative Inquiry)
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. อภิปรายผล สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
1.1 เพื่อหาประสบการณ์ เชิ งบวกในการทางานของพนักงานร้ านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่ น จังหวัด
ขอนแก่น
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ผูศ้ ึ กษาได้ใช้การศึ กษาจากทฤษฎี สุนทรี ยสาธก (Appreciative Inquiry) ในการหา
ประสบการณ์เชิ งบวกของพนักงานร้ านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จานวน 22 คน โดยพบว่า
ปั จจัยที่เป็ นปั จจัยร่ วมที่มีค่าความถี่มากที่สุด คือ เพื่อนร่ วมงานมีน้ าใจ ช่วยเหลือกัน ช่วยสอนงาน รองลงมาคือ อยูแ่ บบ
ครอบครัว อบอุ่น เอาใจใส่ กนั และกัน เพื่อนร่ วมงานนิ สัยดี เจ้าของร้านใจดี เป็ นกันเอง มีงานเลี้ยง สังสรรค์ ได้รับคาชม
จากลูกค้า ลูกค้าจาได้ อาหารและเครื่ องดื่ มอร่ อย มี สวัสดิ การ ค่าตอบแทน ได้มิตรภาพที่ ดี มี การพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิด ทัศนคติ ความคิด ประสบการณ์ ความรู ้ เจ้าของร้านเอาใจใส่ พกั งานและการบริ การ และมีบรรยากาศในการ
ทางานที่ดี ส่ วนปั จจัยที่โดดเด่น คือ ได้ทาอาหารที่อร่ อย ได้ทางานกับเพื่อนในช่วงวัยเดียวกัน ทาให้คุยกันได้ง่าย ได้
วางแผนในการทางาน ได้ฝึกในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น ได้ทางานในร้านที่มีระบบที่ดี ช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อนร่ วมงานไม่เอา
เปรี ยบกัน และช่วยกันแก้ไขปั ญหา
1.2 เพื่ อหาแนวทางการเพิ่มความสุ ขในการทางานให้ แก่ พนั กงานร้ านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่ น
จังหวัดขอนแก่น
จากการศึกษาการค้นหาประสบการณ์เชิงบวกเพื่อเพิ่มความสุ ขให้แก่พนักงานในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ปัจจัยร่ วม (Convergence) และปัจจัยโดดเด่น (Divergence) ร่ วมกับการวิเคราะห์ทฤษฎีสออาร์ (SOAR
Analysis) และการวิเคราะห์ทฤษฎี แห่ งความสุ ข (Happy Workplace) มาออกแบบเป็ นโครงการ ซึ่ งได้โครงการทั้งหมด 5
โครงการ ซึ่ งแบ่งเป็ นโครงการที่ได้ดาเนินงานแล้ว และโครงการที่รอดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการที่ 1 ประชุมประจาเดือน เพื่อตอบสนองทฤษฎีแห่งความสุ ข (Happy Workplace) ในหัวข้อด้านหา
ความรู ้ (Happy Brain)
โครงการที่ 2 Sri Brown Family เพื่อตอบสนองทฤษฎี แห่ งความสุ ข (Happy Workplace) ในหัวข้อ แนวคิด
ด้านผ่อนคลาย (Happy Relax) และแนวคิดสังคมดี (Happy Society)
โครงการที่ 3 Big Cleaning Day เพื่อตอบสนองทฤษฎี แห่ งความสุ ข (Happy Workplace) ในหัวข้อ แนวคิด
ด้านการมีสุขภาพกายและใจดี (Happy Body) และแนวคิดด้านมีน้ าใจ (Happy Heart)
โครงการที่ 4 ให้เท่ากับได้ เพื่อตอบสนองทฤษฎีแห่ งความสุ ข (Happy Workplace) ในหัวข้อ แนวคิดด้านการ
มีน้ าใจ (Happy Heart) และแนวคิดด้านความสงบสุ ข (Happy Soul)
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โครงการที่ 5 เพิม่ ทักษะให้พนักงาน เพื่อตอบสนองทฤษฎีแห่งความสุ ข (Happy Workplace) ในหัวข้อ แนวคิด
ด้านการมีน้ าใจ (Happy Heart) และแนวคิดด้านการหาความรู ้ (Happy Brain)
2. ข้ อเสนอแนะ
2.1 ในการที่จะให้เป็ นองค์กรที่มีความสุ ข จาเป็ นจะต้องมีการพัฒนาและติดตามผลอย่างสม่าเสมอ และ
ต้องมีการพัฒนา ส่ งเสริ ม พนักงานให้มีคุณภาพ ความสุ ข และมีความคิดที่ดีต่อองค์กร จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
ต่อไป
2.2 ควรมีการดาเนิ นโครงการอย่างต่อเนื่ อง และควรมีการเปลี่ยนเปลี่ยนโครงการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
ตรงตามความต้องการของพนักงานมากขึ้น
2.3 ควรสัมภาษณ์ประสบการณ์เชิงบวกจากผูท้ ี่เข้ามาใช้บริ การเกี่ยวกับการให้บริ การของพนักงานเพื่อหา
ประสบการณ์เชิงบวกที่ได้น้ นั นามาต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์กร และพัฒนารู ปแบบในการเพิ่มความสุ ขให้แก่พนักงานใน
องค์กร
2.4 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการใช้แบบสารวจความสุ ข เพื่อวัดระดับความสุ ขของพนักงานเพื่อให้
ได้ผลที่ชดั เจนมากขึ้น และจะได้ทาให้งานวิจยั มีความเชื่อถือมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ผูศ้ ึกษาขอขอบพระคุณ เจ้าของร้านศรี บราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายอิสระพงษ์ เวียงวงษ์ และ
นางสาวศิรินนั ท์ เวียงวงษ์ ที่กรุ ณาอนุ เคราะห์สถานที่ในการทาการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์
ประเสริ ฐ ดารงชัย อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ให้คาปรึ กษา และแนะนาแนวทาง ตลอดจนให้ความรู ้ในการทาการศึกษาครั้งนี้
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