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บทคัดย่อ 
การศึกษาแนวทางการเพิ่มความสุขในการท างานให้กบัพนกังานโดยใชสุ้นทรีสาธกของร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ 

สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น  เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวกท่ีส่งผลให้
พนกังานมีความสุขในการท างานและเพื่อจดัตั้งโครงการเพื่อเพิ่มความสุขของคนในองคก์รโดยใชก้ระบวนการสุนทรี
สาธก โดยเร่ิมจากการตั้งค  าถามเชิงบวกโดยใชท้ฤษฎี 5W 1H เพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวกและรวบรวมขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์หาจุดร่วม จุดโดดเด่นและวิเคราะห์องค์กรโดยใชท้ฤษฎีสออาร์ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้า
ออกแบบโครงการเพื่อเพิ่มความสุขของคนในองคก์ร ซ่ึงโครงการท่ีจดัท าข้ึนมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีความสุข 8 ประการ 
โดยมีโครงการดงัน้ี 1) ประชุมประจ าเดือน 2) Sri Brown Family 3) Big Cleaning Day 4) ใหเ้ท่ากบัได ้5) เพิ่มทกัษะให้
พนกังาน โดยหลงัจากการด าเนินโครงการทั้งหมดพบวา่ พนกังานมีความสุขในการท างานเพิ่มมากข้ึน มีทกัษะในการ
ท างานเพิ่มข้ึน มีความผดิพลาดในการท างานลดลง อีกทั้งมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัของพนกังานเพิ่มข้ึน 
 

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. 
 
 
ค าส าคัญ: การเพิ่มความสุขในการท างานใหก้บัพนกังานโดยใชสุ้นทรีสาธก 

Keyword: Increase happiness for employees by Using Appreciative Inquiry 
* นักศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลยับัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิยาลยัขอนแก่น 
** รองศาสตราจาราย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลยัขอนแก่น 
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บทน า 
ธุรกิจร้านกาแฟและเบเกอร่ีเป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมและมีแนวโนม้การขยายตวัเพิ่มมากข้ึน โดยมูลค่า

ธุรกิจร้านกาแฟพุ่งข้ึนสูงถึง 17,000 ลา้นบาท เติบโตเฉล่ียร้อยละประมาณ15-20 ต่อปี มีปัจจยัส าคญั คือ วฒันธรรมการด่ืม
กาแฟท่ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัของคนไทย โดยอตัราเฉล่ียในการบริโภคกาแฟของคนไทยอยูท่ี่ปีละ 300 แกว้
ต่อคนต่อปี และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนไดอี้กมาก เม่ือเทียบกบัปริมาณการบริโภคกาแฟจากหลายประเทศ อาทิ ญ่ีปุ่นท่ีบริโภค
กาแฟเฉล่ียอยูท่ี่ 400 แกว้ต่อคนต่อปี ยโุรปบริโภคกาแฟเฉล่ียอยูท่ี่ 600 แกว้ต่อคนต่อปี จึงเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บความนิยมมาก 
ส่งผลให้มีการแข่งขนัท่ีสูงมากข้ึนเช่นกนั ธนาคารกสิกรไทย (2561) เห็นไดจ้ากอตัราการของเจา้ของธุรกิจประเภทน้ีท่ีมี
การขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง และมีการเพิ่มสาขาของธุรกิจร้านกาแฟ ซ่ึงเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 13 ต่อปี เส้นทางเศรษฐี
ออนไลน์ (2561) การท่ีจะท าใหธุ้รกิจประเภทน้ีอยูร่อดไดเ้จา้ของธุรกิจจึงตอ้งมีการปรับตวั สร้างกลยทุธ์และเสนอจุดขายใจ
ธุรกิจตวัเอง เพื่อใหต้อบสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด เช่น การตกแต่งร้านท่ีสวยงาม รสชาติท่ีอร่อย 
มีความเป็นเอกลกัษณ์ และการให้การบริการท่ีประทบัใจ พนักงานจึงเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงในธุรกิจประเภทน้ี เพราะ
ธุรกิจร้านกาแฟและ เบเกอร่ีถือไดว้่าเป็นธุรกิจการให้บริการชนิดหน่ึง ซ่ึงถา้พนกังานสามารถสร้างความประทบัใจให้แก่
ผูบ้ริโภคไดม้ากเท่าไหร่ กจ็ะยิง่ท าใหผู้บ้ริโภคกลบัมาใชบ้ริการอีก จึงถือไดว้า่พนกังานเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงใน
การประกอบธุรกิจ เน่ืองจากพนกังานเป็นตวัแปรท่ีจ าท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความประทบัใจ หรืออาจจะเกิดการผิดหวงักบัการ
ใหบ้ริการ  

ทรัพยากรบุคคลท่ีรวมไปถึงเจา้ของธุรกิจ จึงมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จหรือไม่ประสบ
ความส าเร็จ จากการส ารวจพบว่า การมาสาย การขาดงาน การลางาน และการลาออกของพนกังานส่งผลเสียต่อธุรกิจ
ทั้งส้ิน เพราะไม่วา่ธุรกิจใดก็ไม่มีผูป้ระกอบการท่ีชอบเปล่ียนพนกังาน หรือชอบใหพ้นกังานขาด ลาและมาสาย เพราะ
ทุกคนลว้นตอ้งการพนกังานท่ีมีความรับผดิชอบ ตรงต่อเวลา ตั้งใจท างาน มีความช านาญในการท างาน ซ่ึงความช านาญ
นั้นจะเกิดไดก้็ต่อเม่ือไดล้งมือท างานอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า และส่ิงท่ีขาดไม่ไดคื้อ ตอ้งการพนกังานท่ีมีความสุขต่อ
งานท่ีท าและรักในองคก์ร ซ่ึงเม่ือพนกังานและผูป้ระกอบการมีส่ิงเหล่าน้ีแลว้ กจ็ะท าใหท้ างานไดอ้ยา่งมีความสุข รักใน
งานท่ีท า และท าใหเ้กิดความรัก ความผกูพนัในงานท่ีท า สามารถท าใหเ้กิดองคก์รแห่งความสุขไดต่้อไป 

แนวคิดองคก์รแห่งความสุขเป็นรูปแบบการบริหารอยา่งหน่ึงท่ีปัจจุบนัมีผูน้  ามาใชม้ากข้ึน เพราะเป็นการพฒันาท่ี
ใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาทั้งผลงานและความสุขของพนกังาน รวมไปถึงการน าการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของพนกังาน องคก์ร
และสังคม  เพราะองคก์ารแห่งความสุขเป็นระบวนการพฒันาคนอยา่งมีเป้าหมาย และใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ขององคก์ร
เพื่อน าไปสู่การเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยองคก์รแห่งความสุขประกอบดว้ย พนักงานท างานมีความสุข ท่ีท างานน่าอยู่ และ
สังคมสงบสุข การสร้างองคก์รแห่งความสุขจึงตอ้งด าเนินและพฒันาทั้ง 3 ดา้นไปพร้อมกนั ชาญวิทย ์และคณะ (2560)   
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ธุรกิจร้านศรีบราวน์ ค่าเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จากทั้งหมด 4 สาขา ไดแ้ก่ 
ศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาศูนยอ์าหารคอมเพลก็ซ์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาโรบินสัน จงัหวดัชยัภูมิ และ
ศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาท็อปเมืองพล จงัหวดัขอนแก่น ร้านศรีบราวน์ คาเฟ่เป็นหน่ึงในธุรกิจประเภทการให้บริการ
ประเภทหน่ึง  ซ่ึง มีการบริการกาแฟสด เค ร่ือง ด่ืม  ขนมปังต่าง  ๆ และเบ เกอ ร่ี  ตั้ งอยู่บ ริ เวณฝ่ังกังสดาล
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เปิดบริการตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 23.00 น. เพื่อรองรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในช่วงเวลาต่างๆ 
เน่ืองจากการเปิดบริการท่ีค่อนขา้งนานจึงตอ้งมีพนกังานทั้งพนกังานประจ า และพนกังานชัว่คราวเพื่อใหบ้ริการไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เม่ือมีพนกังานในจ านวนมาก มกัจะพบปัญหา ขาดการช่วยเหลือกนั การส่ือสารท่ีบางคร้ังอาจไม่เขา้ใจ
ไม่ตรงกนั ขาดการประสานงานท่ีดี เกิดการแสดงอารมณ์กบัเพื่อนร่วมงาน ส่งผลใหบ้ริการลูกคา้บางคร้ังล่าชา้ ซ่ึงความ
คาดหวงัของผูป้ระกอบการท่ีมีต่อพนักงานคือตอ้งการให้พนักงานท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยไม่มี
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ขอ้ผิดพลาด จึงอาจท าใหพ้นกังานเกิดความกดดนั เกิดความเครียด บรรยากาศในการท างานไม่ดีและส่งผลให้พนกังาน
ไม่มีความสุขในการท างาน ท าใหท้ างานไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร และเกิดปัญหามาสาย ขาดงาน และการลาออกในท่ีสุด จึงเป็น
เหตุใหผู้ศึ้กษาไดเ้ลง็เห็นถึงปัญหา จึงมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการเพิ่มความสุขในการท างานโดยใชห้ลกัการ
สุนทรียสาธก เพื่อมาคน้หาประสบการณ์เชิงบวก ความประทบัใจ ความสุขในการท างาน เพื่อมาประยุกต์ใชเ้พื่อเพิ่ม
ความสุขในการท างานใหแ้ก่พนกังานและพฒันาใหเ้ป็นองคก์รแห่งความสุขต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1. เพื่อหาประสบการณ์เชิงบวกในการท างานของพนักงานร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวดั
ขอนแก่น 
 2. เพื่อหาแนวทางการเพิ่มความสุขในการท างานให้แก่พนกังานร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดั
ขอนแก่น 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 ด้านเน้ือหา 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชแ้นวความคิดจากทฤษฎีสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) และใชแ้นวความคิดทฤษฎี 
5W 1H มาประยกุตใ์ชใ้นการถามค าถามเชิงบวก เพื่อใชส้ัมภาษณ์พนกังาน ร่วมกบัการหาจุดร่วมและจุดโดดเด่น และ
การวิเคราะห์สออาร์ (SOAR Analysis) และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพื่อจดัท า
โครงการสร้างความสุขโดยใชท้ฤษฎีแห่งความสุข (Happy Workplace) ในการท างานของพนกังานต่อไป 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 
 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
 ร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
 ขอบเขตของผู้มส่ีวนร่วม 
 พนกังานร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 22 คน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาเป็นแนวทางในการสร้างความสุขของพนกังาน 
 2. สามารถเพิ่มความสุขของพนกังานได ้
 3. เพื่อใหพ้นกังานเกิดความจงรักภคัดีต่อองคก์ร 
 4. เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้สนใจเร่ืองแนวคิดการเพิ่มความสุขในการท างานไปใชใ้นองคก์ร 
  
วธีิการด าเนินการศึกษา 
 ใชห้ลกัทฤษฎีสุนทรีสาธก (Appreciative Inquiry) ภิญโญ (2553) โดยการสัมภาษณ์พนักงานร้านศรีบราวน์   
คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ดว้ยค าถามเชิงบวกเก่ียวกบัเร่ืองของความสุขในการท างาน เพื่อหาประสบการณ์
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เชิงบวก เพื่อหาจุดร่วมของการสร้างความสุข และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาแนวทางในการด าเนินการศึกษา เพื่อเพิ่ม
ความสุขและพฒันาไปสู่องคก์รแห่งความสุข โดยมีวธีิด าเนินการศึกษาดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
  ประชาการท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนักงานร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
จ านวน 22 คน 

2.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  2.1  ข้อมูลแบบปฐมภูม ิ(Primary Data) 
   ไดจ้ากการเกบ็ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์และการสังเกตจากพฤติกรรมของผูต้อบ ถึงประสบการณ์เชิง
บวก และการคน้หาความประทบัใจในการท างาน 
  2.2  ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) 
   ไดจ้ากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และขอ้มูลจากคน้ควา้หนังสือ ต ารา บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ืออินเตอร์เน็ตบนเวบ็ไซดต่์าง ๆ เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาร่วมกบัขอ้มูลแบบปฐมภูมิ 
 3.  วธีิด าเนินการศึกษา 
  3.1 ขั้นตอนการค้นหา (Discovery)  
   การคน้หาประสบการณ์เชิงบวกโดยการตั้ งค  าถามเชิงบวกท่ีเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบ
สัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ย่างไม่มีขอ้จ ากดั โดยใชท้ฤษฎี 5W 1H มาใชใ้นการตั้งแบบค าถามเชิงบวก เชิง
สร้างสรรค ์ ท าใหรั้บรู้สึกของผูต้อบค าถาม โดยค าถามจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
        1)  ตั้งแต่ท างานมา คุณมีความประทบัใจในเร่ืองอะไรบา้ง  
         2)  เหตุการณ์ใดบา้งท่ีท าใหคุ้ณมีความสุขในการท างาน 
         3)  คุณประทบัใจเพื่อนร่วมงานคนไหน เพราะเหตุใด 
           4)  ถา้ใหเ้ล่าถึงความสุขท่ีเคยไดรั้บจากเพื่อนร่วมงาน มีเหตุการณ์ใดบา้งท่ีท าใหคุ้ณรู้สึกมีความสุขท่ีสุด 
         5)  ถา้มีโอกาสไดเ้ล่าเร่ืองดี ๆ ของร้านใหผู้อ่ื้นฟัง คุณจะเล่าถึงเร่ืองใด 
        เม่ือท าการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกโดยการสัมภาษณ์กบัพนกังานในองคก์ร จากน าขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมไดม้าท าการวเิคราะห์ปัจจยั โดยแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยัคือ  
   1)  ปัจจยัร่วม (Convergence) เป็นปัจจยัท่ีมีความถ่ีในการคน้พบมากท่ีสุด เม่ือท าการเรียงล าดบั
ความถ่ีจากมากไปหานอ้ยของล าดบัการคน้พบ 
   2)  ปัจจยัโดดเด่น (Divergence) เป็นปัจจยัท่ีมีความถ่ีนอ้ย เม่ือท าการเรียงล าดบัความถ่ีจากมากไป
หานอ้ยของล าดบัการคน้พบ 
  3.2 การวาดฝัน (Dream) 
        เป็นการน าเอาปัจจยัท่ีมีจุดร่วม และปัจจยัท่ีมีจุดเด่น มาวางแผนเพื่อท่ีจะน าไปก าหนดเป็นแนวทางท่ี
อยากใหเ้กิดข้ึนในองคก์ร โดยเป็นส่ิงท่ีสามารถปฏิบติั และสามารถท าไดจ้ริงเพื่อท่ีจะน ามาพฒันาบุคคลกร และองคก์ร
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3.3  การออกแบบ (Design)  
         เป็นขั้นตอนในการท าส่ิงท่ีวาดฝันหรือวางแผนให้เกิดข้ึนจริง โดยการน าปัจจยัท่ีเป็นจุดร่วมและ
ปัจจยัท่ีเป็นจุดเด่นท่ีไดจ้ากการคน้หาและวาดฝัน มาวิเคราะห์หาจุดแข็ง และโอกาสผ่านทฤษฎีการวิเคราะห์สออาร์ 
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(SOAR Analysis) เพื่อจดัท าโครงการใหส้ัมพนัธ์กบัแนวคิดขององคก์รท่ีองคก์รอยากใหเ้ป็นและเกิดผลเป็นองคก์รแห่ง
ความสุข 
  3.4  การลงมือท า (Destiny)  
      เป็นการน าแผนหรือโครงการท่ีออกแบบไวม้าท าการปฏิบติัจริง โดยมีการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 
และน ามาปรับปรุงพฒันาความสุขของพนกังานในองคก์รต่อไป 
 4.  จัดท าข้อเสนอแนะและแนวทางการเพิม่ความสุข 
      น าผลจากการด าเนินโครงการมาสรุปผลและจดัท าขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินแกไ้ข และ
ปรับปรุงในการจดัท าโครงการในคร้ังต่อ ๆ ไป 
 
ผลการด าเนินการศึกษา 
 ผูศึ้กษาไดท้ าจดัท าการศึกษาอิสระในหวัขอ้เร่ือง การเพิ่มความสุขในการท างานใหก้บัพนกังานโดยใชสุ้นทรีย
สาธกของร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น โดยเร่ิมจากการตั้งค  าถามเชิงบวกเก่ียวกบัทฤษฎี 5W 1H 
เพื่อน ามาคน้หาประสบการณ์เชิงบวกท่ีท าใหพ้นกังานมีความสุข และความประทบัใจในการท างาน แลว้รวบรวมขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์หาปัจจยัร่วม (Convergent) และปัจจยัโดดเด่น (Divergence) จากนั้นน าผลท่ีไดม้า
วิเคราะห์สออาร์ (SOAR Analysis) ภิญโญ (2556)  และแนวความคิดองคก์รแห่งความสุข 8 ประการ จุฑามาศ และคณะ 
(2556)  มาใชใ้นการวางแผนโครงการเพื่อพฒันาพนกังานใหมี้ความสุขในการท างาน โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา
ตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 1. เพ่ือหาประสบการณ์เชิงบวกในการท างานของพนักงานร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 

     ผูศึ้กษาไดท้ าการสัมภาษณ์พนกังานร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 22 คน 
เพื่อค้นหาประสบการณ์เชิงบวก ความประทับใจ และส่ิงท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างาน จากนั้ นคัดเลือก
ประสบการณ์เชิงบวกของพนกังานเพื่อหาปัจจยัร่วม (Convergence) และปัจจยัโดดเด่น (Divergence) โดยด าเนินตาม
ขั้นตอนกระบวนการคน้หา (Discovery) จากวงจรสุนทรียสาธก ดงัน้ี 

     1.1 กระบวนการคน้หา (Discovery) 
           ผลท่ีไดจ้ากการคน้หาขอ้มูลประสบการณ์เชิงบวกดา้นความประทบัใจท่ีท าให้พนักงานมีความสุขใน

การท างานของพนกังานร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 22 คน สามารถสรุปการหาปัจจยั
ร่วม (Convergence) และปัจจยัโดดเด่น (Divergence) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่1 แสดงปัจจยัร่วม (Convergence) จากการสัมภาษณ์เพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวกของพนกังาน  
ร้านศรีบราวน์  คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

 
ความคิดเห็น ความถี่ 

เพื่อนร่วมงานมีน ้าใจ ช่วยเหลือกนั ช่วยสอนงาน 15 
อยูแ่บบครอบครัว อบอุ่น เอาใจใส่กนัและกนั 9 
เพื่อนร่วมงานนิสัยดี 8 
เจา้ของร้านใจดี เป็นกนัเอง 8 
มีงานเล้ียง สังสรรค ์ 8 
ไดค้  าชมจากลูกคา้ ลูกคา้จ าได ้ 6 
อาหาร เคร่ืองด่ืมอร่อย 6 
มีสวสัดิการ ค่าตอบแทน 6 
มีการพูดคุย แลกเปล่ียนทศันคติ ความคิด ประสบการณ์ ความรู้ 5 
ไดมิ้ตรภาพท่ีดี 4 
เจา้ของร้านเอาใจใส่พนกังานและการบริการ 4 
มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี 4 

 
ตารางที่ 2 แสดงปัจจยัโดดเด่น (Divergence) จากการสัมภาษณ์เพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวกพนกังานร้าน 
                 ศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
 

ความคิดเห็น ความถ่ี 
มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ีชดัเจน 2 
เพื่อนร่วมงานไม่เอาเปรียบกนั 2 
ช่วยกนัแกไ้ขปัญหา 2 
ไดฝึ้กในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 1 
ไดว้างแผนในการท างาน 1 
ไดท้ างานกบัเพื่อนในวยัเดียวกนั ท าใหคุ้ยกนัง่าย 1 
ไดท้ าอาหารท่ีอร่อยๆ 1 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจัยท่ีเป็นจุดร่วม (Convergence) ท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด คือ เพื่อนร่วมงานมีน ้ าใจ 
ช่วยเหลือกนัและช่วยสอนงานกนั รองลงมา คือ การอยูร่่วมกนัแบบครอบครัว อบอุ่น เอาใจใส่กนัและกนั เพื่อนร่วมงาน
นิสัยดี เจ้าของร้านใจดีเป็นกันเอง มีงานเล้ียงสังสรรค์ ไดรั้บค าชมจากลูกคา้ ลูกคา้จ าได ้อาหารเคร่ืองด่ืมอร่อย มี
สวสัดิการค่าตอบแทน มีการพดูคุยแลกเปล่ียนทศันคติ ความคิด ประสบการณ์ ความรู้ ไดมิ้ตรภาพท่ีดี เจา้ของร้านเอาใจ
ใส่พนกังานและการบริการ และมีบรรยากาศในการท างานท่ีดี ตามล าดบั 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นจุดโดดเด่น (Divergence) ท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ ไดท้  าอาหารอร่อย ได้
ท างานร่วมกบัเพื่อนวยัเดียวกนัท าให้คุยกนัง่าย ไดว้างแผนการท างาน ไดฝึ้กการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยกนัแกไ้ขปัญหา 
เพื่อนร่วมงานไม่เอาเปรียบกนั และมีการแบ่งหนา้ท่ีท่ีชดัเจน ตามล าดบั 
การวเิคราะห์สออาร์ (SOAR Analysis) อจัฉริยะ (2554) 
 จากการสัมภาษณ์พนกังานร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เพื่อคน้หาประสบการณ์เชิง
บวก สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ตามทฤษฎีสออาร์ (SOAR Analysis) ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ทฤษฎีสออาร์ (SOAR Analysis) 
 
ส่ิงทีต้่องค้นหาเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Inquiry)  
   
   
 

จุดแขง็ (Strengths) โอกาส (Opportunity) 
1. เพื่อนร่วมงานมีน ้าใจ ช่วยเหลือกนั 
ช่วยสอนงาน 
2. อยูแ่บบครอบครัว อบอุ่น เอาใจใส่
กนัและกนั 
3. เพื่อนร่วมงานนิสัยดี 
4. เจา้ของร้านใจดี เป็นกนัเอง 
5. มีงานเล้ียงสังสรรคทุ์กเทศกาล 
6. อาหารและเคร่ืองด่ืมอร่อย 
7. มีสวสัดิการค่าตอบแทน 
8. มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี 
 

1. เจา้ของร้านใส่ในพนกังาน 
2. มีการพดูคุย แลกเปล่ียนทศันคติ 
ความคิด ประสบการณ์ ความรู้ เพื่อ
น าไปต่อยอดในการท างาน 
 

เจตนาเห็นส่ิงดี ๆ เพ่ือองค์กร 
(Appreciative Intent) 

ส่ิงท่ีตอ้งการจะเป็น (Aspirations) ผลลพัธ์ (Results) 
1.พนกังานมีความสุขในการท างาน 
รู้สึกอยากมาท างาน 
2. มีทศันะคติในเชิงบวก 
3. มีท างานเป็นทีมและเป็นระบบ 

1. พนกังานท างานอยา่งเป็นระบบ มี
การวางแผน แกไ้ขสถานการณ์เฉพาะ
หนา้ได ้
2. ท างานดว้ยอารมณ์ท่ีแจ่มใส แมใ้น
เวลาท่ีมีลูกคา้มาใชบ้ริการจ านวนมาก 
3. มีทศันะคติท่ีดีทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน
และการใหบ้ริการ 

 
จากตารางท่ี 3 ผลจากการวเิคราะห์ทฤษฎีสออาร์ (SOAR Analysis) สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เพื่อนร่วมงานมีน ้ าใจ ช่วยเหลือกนั ช่วยสอนงาน โดยพนกังานเก่าจะคอยสอนงานให้แก่พนกังานใหม่ใน

ต าแหน่งต่าง ๆ ตามตารางงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และคอยช่วยเหลือกนัในเวลาท่ีมีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก  
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2. อยูแ่บบครอบครัว อบอุ่น เอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั โดยพนกังานมีการเอาใจใส่กนั สอบถามทั้งในเร่ืองการ
ท างานและการใชชี้วิตนอกเหนือเวลางาน 

3. เพื่อนร่วมงานนิสัยดี เกิดความไวใ้จซ่ึงกนัและกนั เกิดความเช่ือใจและสามารถพึ่งพากนัได ้
4. เจา้ของร้านใจดีเป็นกนัเอง โดยไม่ถือตวัว่าเป็นเจา้ของร้าน คอยสอนงานและเทคนิคในการท างาน ช่วย

ตกัเตือนในเวลาท่ีพนกังานท างานไม่ถูกตอ้ง หรือคอยช่วยเหลือในเวลาท่ีพนกังานท างานไม่ทนั 
5. มีงานเล้ียงสังสรรคทุ์กเทศกาล โดยมีการการจบัฉลากในเทศกาลปีใหม่ รวมถึงการจดัหาของท่ีระลึกในวนั

เกิดของพนกังาน 
6. อาหารและเคร่ืองด่ืมอร่อย มีความใส่ใจในทุกกระบวนการการผลิต เลือกสรรวตัถุดิบและสินคา้ท่ีมีคุณภาพ 
7. มีสวสัดิการ ค่าตอบแทน  มีอาหารกลางวนัส าหรับพนกังาน มีโบนสั และค่าแรงท่ีสมเหตุสมผล 
8. มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี มีการจดัตกแต่งร้านร่มร่ืน สะอาดตา ท างานแลว้ไม่รู้สึกอึดอดั 
โอกาส (Opportunity) 
1. เจ้าของร้านใส่ใจพนักงาน โดยให้ความส าคญักบัพนักงาน คอยช่วยเหลือพนักงานทั้ งในเร่ืองของการ

ท างาน และการใชชี้วิต หากพนกังานมีเร่ืองเดือดร้อนกจ็ะเขา้ไปช่วยอยูเ่สมอ และใหค้วามส าคญักบัการท างานท่ีท าแลว้
มีความสุข เพื่อใหง้านท่ีออกมามีคุณภาพ 

2. มีการพูดคุยแลกเปล่ียนทศันคติ ความคิด ประสบการณ์ ความรู้ เพื่อน าไปต่อยอดในการท างาน โดยจะมีการ
ประชุมกนัในทุก ๆ 3 เดือน หรือตามโอกาสส าคญัต่าง ๆ และมีการประชุมยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ 

ส่ิงที่ต้องการจะเป็น (Aspirations) 
พนกังานมีความสุขในการท างาน รู้สึกอยากมาท างาน มีทศันะคติในเชิงบวกทั้งในดา้นการท างาน และการใช้

ชีวิต มองโลกในแง่ดีแมจ้ะตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ สามารถจดัการ รับมือ และแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเป็นระบบ มี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

ผลลพัธ์ (Results) 
1. พนกังานท างานอยา่งเป็นระบบ มีการวางแผน แกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ได ้
2. ท างานดว้ยอารมณ์ท่ีแจ่มใส แมใ้นยามท่ีมีลูกคา้มาใชบ้ริการจ านวนมาก 
3. มีทศันะคติท่ีดีทั้งต่อเพื่อนร่วมงานและการใหบ้ริการ 
2. เพ่ือหาแนวทางการเพิ่มความสุขในการท างานให้แก่พนักงานร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น 
     การจดัท าแนวทางการเพิ่มความสุข โดยใชท้ฤษฎีสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) มีขั้นตอนทั้งหมด 4  

ขั้นตอน คือ การคน้หา (Discovery) การวาดฝัน (Dream) การออกแบบ (Design) และการด าเนินการ (Destiny) ซ่ึงผล
การศึกษามีรายระเอียดดงัน้ี 

     2.1 การคน้หา (Discovery) โดยการสัมภาษณ์พนักงานของร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดั
ขอนแก่น จ านวน 22 คน เพื่อคน้หาประสบการณ์เชิงบวกและแนวทางในการเพิ่มความสุขของพนกังาน 

     2.2 การวาดฝัน (Dream) เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีสออาร์  (SOAR 
Analysis) เพื่อวาดฝันส่ิงท่ีเราตอ้งการจะใหเ้ป็น คือ พนกังานมีความสุขในการท างาน รู้สึกอยากมาท างาน มีทศันะคติใน
เชิงบวก ทั้งในดา้นการท างานและการใชชี้วิต มองโลกในแง่ดีแมจ้ะตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ สามารถจดัการ รับมือ 
และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนร่วมงาน และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
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     2.3 การออกแบบ (Design) น าการวาดฝันมาพิจารณาวางแผน และระดมความคิดถึงความเป็นไปไดใ้นการ
ออกแบบกลยทุธ์ร่วมกบัเจา้ของกิจการ เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตความเป็นไปไดใ้นการท าโครงการต่างๆวา่ สามารถท า
ไดม้ากนอ้ยเพียงใดและจะคุม้กบัผลลพัธ์ท่ีไดอ้ยา่งไร โดยการน าปัจจยัท่ีเป็นประสบการณ์เชิงบวกของพนกังานท่ีได้
จากการสัมภาษณ์มาให้ออกแบบและก าหนดโครงการร่วมกบัการวิเคราะห์ทฤษฎีสออาร์ (SOAR Analysis) แลว้น าผล
จากการศึกษามาสร้างโครงการเพื่อใหพ้นกังานมีความสุข โดยอา้งอิงตามหลกัทฤษฎีแห่งความสุข (Happy Workplace) 
ซ่ึงแยกเป็นโครงการ จ านวน 5 โครงการ ไดแ้ก่ 1) ประชุมประจ าเดือน 2) Sri Brown Family 3) Big Cleaning Day 4) ให้
เท่ากบัได ้5) เพิ่มทกัษะใหพ้นกังาน 

     2.4 ผลการด าเนินงาน (Destiny) ผลการด าเนินงานตามแนวทางการเพิ่มความสุขให้กบัพนักงาน โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
โครงการที่ 1 ประชุมประจ าเดือน 

ทีม่าโครงการ มีปัจจยัร่วม คือ มีการพดูคุย แลกเปล่ียนความรู้ ทศันคติ ความคิด ประสบการณ์ ความรู้, เจา้ของ
ร้านเอาใจใส่พนักงานและการบริการ และมีบรรยากาศในการท างานท่ีดี และมีปัจจยัโดดเด่น คือ มีการแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบท่ีชดัเจน เพื่อนร่วมงานไม่เอาเปรียบกนั ช่วยกนัแกไ้ขปัญหา และไดว้างแผนการท างาน โดยจะตอบสนอง
ตามแนวคิดทฤษฎีความสุข (Happy Workplace) ดา้นหาความรู้ (Happy Brain) 
 วตัถุประสงค์ เพื่อพดูคุย แจง้ข่าวสาร แลกเปล่ียนทศันคติ ความรู้ ปัญหา และแนวทางการแกปั้ญหาร่วมกนั ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 การด าเนินการ จดัการประชุมใหญ่ทุกวนัท่ี 1 ของทุกเดือน โดยใหเ้จา้ของกิจการและผูจ้ดัการเป็นผูน้ าในการ
ประชุม โดยมีการแจง้ข่าวสาร แลกเปล่ียนปัญหาและให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการแก้ไข 
เพื่อใหพ้นกังานรู้สึกวา่ตนมีคุณค่า และเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
 ผู้รับผดิชอบ ทุกคนในองคก์ร 
 ระยะเวลา เร่ิมวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
 งบประมาณ ไม่มีค่าใชจ่้าย 
 สถานที ่ร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ พนักงานมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน มีขอบเขตในการตดัสินใจ และมีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหา 
 ผลการด าเนินงาน พนกังานไดท้ราบถึงปัญหา วธีิการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ และไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ข่าวสารให้
เกิดประโยชน์ ซ่ึงในการประชุมแต่ละคร้ังมกัจะเกิดปัญหาใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนเสมอ พนกังานทุกคนจึงตอ้งมีการประชุม
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในการท างานในแนวทางเดียวกนั และท าใหพ้นกังานกลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็นมากข้ึน เห็นได้
จากการท่ีพนกังานมาประชุม มีการสนใจในการรับฟังความคิดเห็น มีการแสดงความคิดเห็น และการช่วยกนัหาขอ้สรุป 
เพื่อเป็นแนวทางใหพ้นกังานท าแลว้เกิดผลดี ทั้งกบัตวัพนกังานและผูใ้ชบ้ริการ และส่งผลใหพ้นกังานมีความสุขในการ
ท างานมากข้ึน 
โครงการที่ 2 Sri Brown Family 
 ที่มา มีปัจจยัร่วม คือ อยู่แบบครอบครัว อบอุ่น เอาใจใส่กนัและกนั เจา้ของร้านใจดี เป็นกนัเอง มีงานเล้ียง 
สังสรรค์ สวสัดิการ ค่าตอบแทน ไดมิ้ตรภาพ มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี มีปัจจยัโดดเด่น คือ ไดฝึ้กการอยูร่่วมกบั
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ผูอ่ื้น ไดคุ้ยกบัเพื่อนในวยัเดียวกนัท าให้คุยกนัง่าย และไดท้ าอาหารอร่อย ๆ ตอบสนองตามแนวคิดทฤษฎีความสุข 
(Happy Workplace) แนวคิดดา้นผอ่นคลาย (Happy Relax) และแนวคิดสังคมดี (Happy Society) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนกังานรู้สึกว่าเป็นคนในครอบครัว เกิดการเอาใจใส่กนัและกนั เกิดมิตรภาพร่วมกนั 
เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ความรักใคร่สามคัคี สร้างบรรยากาศผอ่นคลาย ใหพ้นกังานไดรู้้สึกผอ่นคลาย 
 การด าเนินงาน ใหผู้จ้ดัการจดัท าปฏิทินวนัเกิดของพนกังาน และจดัการเคก้หรือของขวญัใหแ้ก่พนกังาน เน่ือง
ในวนัเกิดนั้น ๆ และส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมส าคญัต่าง ๆ ของเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ี
อบอุ่นและความสัมพนัธ์อนัดี 
 ผู้รับผดิชอบ ผูจ้ดัการ พนกังานในองคก์ร  
 ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
 งบประมาณ 10,000 - 15,000 บาทต่อปี 
 สถานที ่ร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ พนักงานมีความสนิทสนมกันมากข้ึน กลา้พูด กลา้เปิดใจ คุยกันได้มากข้ึน มีความ
สนุกสนานในการท างานร่วมกนั และท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 ผลการด าเนินงาน พนกังานมีความสนิทสนมกนัมากข้ึน สามารถพูดคุย ช่วยเหลือ มีความเห็นอกเห็นใจกนั 
และรักใคร่กนัเหมือนเป็นครอบครัว เห็นไดจ้ากในวนัเกิดของพนกังาน มะมีพนกังานคนอ่ืน ๆ มาร่วมแสดงความยินดี 
และมีการเล้ียงฉลองเลก็ๆ นอ้ยๆ ท าใหเ้กิดบรรยากาศท่ีผอ่นคลายในการท างานมากข้ึน 
โครงการที ่3 Big Cleaning Day 
 ที่มา มีปัจจยัร่วม คือ เพื่อนร่วมงานมีน ้ าใจ ช่วยเหลือ ช่วยสอนงาน อยูก่นัแบบครอบครัว อบอุ่น เอาใจใส่กนั
และกนั ไดมิ้ตรภาพ มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี และมีปัจจยัโดดเด่น คือ เพื่อนร่วมงานไม่เอาเปรียบกนั ตอบสนอง
ตามแนวคิดทฤษฎีความสุข (Happy Workplace) แนวคิดดา้นการมีสุขภาพกายและใจดี (Happy Body) และแนวคิดดา้น
มีน ้าใจ (Happy Heart) 
 วตัถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามคัคี เพื่อความสวยงาน สะอาดและบรรยากาศในการท างานท่ีดี 
 การด าเนินงาน เลือกพื้นท่ีในการจดัการท าความสะอาด โดยการแบ่งพื้นท่ีเป็นโซน เพื่อท่ีจะไดท้ าความสะอาด
และการตรวจสอบไดดี้ข้ึน  
 ผู้รับผดิชอบ ทุกคนในองคก์ร 
 ระยะเวลา เร่ิมเดือน กรกฎาคมเป็นตน้ไป  
 งบประมาณ 1,000 – 1,500 บาทต่อคร้ัง 
 สถานที ่ร้านศรีบราวน ์คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ บริเวณพื้นท่ีร้านมีความสะอาด สวยงาม บรรยากาศในการท างานดีมีความปลอดภยั 
พนกังานเกิดความสามคัคี มีความเสียสละเพื่อมาร่วมท ากิจกรรมร่วมกนั 
 ผลการด าเนินงาน พนกังานใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมน้ี โดยแบ่งหนา้ท่ีกนัรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ร่วมกนั 
เป็นการสร้างความสามคัคีและเพิ่มบรรยากาศท่ีดีของร้านให้มีความน่าอยู ่มีระเบียบ หยิบจบัอุปกรณ์ไดง่้าย สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งสะดวก ไม่ติดขดั ส่งผลใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วและท างานผดิพลาดลดลง 
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 โครงการที่ 4 ให้เท่ากบัได้ 
 ท่ีมา มีปัจจยัร่วม คือ การมีบรรยากาศในการท างานท่ีดี เพื่อนร่วมงานมีน ้าใจ ช่วยเหลือกนั และช่วยสอนงาน, 
เจ้าของร้านใจดี เป็นกนัเอง และมีปัจจัยโดดเด่น คือ เพื่อนร่วมงานไม่เอาเปรียบกนั ตอบสนองตามแนวคิดทฤษฎี
ความสุข (Happy Workplace) แนวคิดดา้นการมีน ้าใจ (Happy Heart) และแนวคิดดา้นความสงบสุข (Happy Soul) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวฒันธรรมใหพ้นักงานมีความเสียสละ รู้จกัการเป็นผูใ้หจ้ากการท าบุญ ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
รวมถึงช่วยเหลือสัตว ์เช่น การมอบอาหารให้แก่สุนัขหรือแมวจรจดั การมอบอาหารสัตว ์หรือบริจาคเงินสมทบทุน
ใหแ้ก่มูลนิธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสัตวจ์รจดั 
 การด าเนินงาน จดัประชุมก าหนดใหมี้การจดักิจกรรมร่วมท าบุญ ตกลงวางแผนเลือกองคก์รหรือกิจกรรมท่ีจะ
จดัร่วมท าบุญ และสมทบทุนให้สถานท่ีเช่น วดั มูลนิธิ รวมถึงให้อาหารแก่สัตว ์หลงัจากท่ีไดต้กลงกิจรรมร่วมกนัแลว้ 
จึงน าผลท่ีไดไ้ปจดัเป็นกิจกรรมต่อไป 
 ผู้รับผดิชอบ ผูจ้ดัการ พนกังาน   
 ระยะเวลา ข้ึนอยูก่บัแต่ละกิจกรรมท่ีเลือก 
 งบประมาณ 2,000 บาทต่อคร้ัง 
 สถานที ่ตามท่ีไดท่ี้ตกลงกนั 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ พนกังานมีความสุขจากการท าบุญ มีความสามคัคี ช่วยเหลือกนั ไดส้ัมผสัถึงความสุขจาก
การเป็นผูใ้ห้ ผ่อนคลายความเครียด มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าให้สนิทสนมกนัมากข้ึนและมีการชักชวนกันท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตามสมควร 
 ผลการด าเนินงาน กิจกรรมแรกท่ีไดจ้ดัท าคือ กิจกรรมร่วมท าบุญรับบริจาคอาหารใหแ้ก่สัตว ์เช่น สุนขัจรจดั แมว
จรจดั รวมไปถึงอาหารปลา หรือแมก้ระทัง่การสมทบทุนร่วมกบัมูลนิธิต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทางร้านไดจ้ดัท ากล่องเพื่อรับ
บริจาคสมทบทุนโครงการแก่ผูม้าใชบ้ริการท่ีร้านและพนกังานตามจิตศรัทธา  พนกังานไดมี้ความสุขจากการท่ีไดร่้วมเป็น
ส่วนหน่ึงในการท าบุญ รู้จกัการเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่รู้จกัการเป็นผูใ้หก่้อนท่ีจะไดเ้ป็นผูรั้บ และพนกังานมีน ้าใจ 
โครงการที่ 5 เพิม่ทักษะให้พนักงาน 
 ที่มา มีปัจจยัร่วม คือ เพื่อนร่วมงานมีน ้าใจ ช่วยเหลือกนั ช่วยสอนงานกนั อาหารและเคร่ืองด่ืมอร่อย ไดค้  าชม
จากลูกคา้ ลูกคา้จ าได ้มีสวสัดิการ ค่าตอบแทน มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิด ทศันคติ ประสบการณ์ ความรู้ เจา้ของ
ร้านเอาใจใส่พนักงาน และมีปัจจยัโดดเด่น คือ ไดว้างแผนในการท างาน และไดท้ าอาหารท่ีอร่อย ตอบสนองตาม
แนวคิดทฤษฎีความสุข (Happy Workplace) แนวคิดดา้นการมีน ้ าใจ (Happy Heart) และแนวคิดด้านการหาความรู้ 
(Happy Brain) 
 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ให้แก่พนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถน าความรู้ท่ีได้มาถ่ายทอด 
แลกเปล่ียนใหแ้ก่พนกังานในสาขา ในการพฒันาคุณภาพของอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 การด าเนินงาน คดัเลือกพนกังานผูมี้ความพร้อม และความสามารถเพื่อเพิ่มพนูทกัษะในการท างาน 
 ผู้รับผดิชอบ เจา้ของกิจการ 
 ระยะเวลา เร่ิมเดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
 งบประมาณ ข้ึนอยูก่บักิจกรรมท่ีฝึกอบรม 
 สถานที ่ข้ึนอยูก่บักิจกรรมท่ีฝึกอบรม 
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 ผลที่คาดว่าจะได้รับ พนักงานมีทักษะเพิ่มมากข้ึน และสามารถน าทักษะนั้นมาถ่ายทอดเป็นความรู้และ
ประสบการณ์ใหแ้ก่พนกังานคนอ่ืน ๆ ในร้าน เพื่อเป็นองคก์รแห่งการพฒันา 
 ผลการด าเนินงาน มีการฝึกอบรมพนกังานเพื่อเพิ่มทกัษะในดา้นต่างๆ โดยโครงการแรกท่ีไดจ้ดัท า คือ การ
อบรมพนกังานเพื่อเพิ่มทกัษะในการท าขนมหวานใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจ และสามารถน ามาถ่ายทอดให้แก่
พนกังานคนอ่ืน ๆ ในองคก์ร สามารคิดคน้และสร้างเป็นเมนูใหม่ ๆ มารองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากข้ึน 
 
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวทางการเพิ่มความสุขของพนักงานโดยการใชห้ลกัสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. อภิปรายผล สามารถสรุปผลการศึกษาไดต้ามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
     1.1 เพ่ือหาประสบการณ์เชิงบวกในการท างานของพนักงานร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น 
           ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชก้ารศึกษาจากทฤษฎีสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ในการหา
ประสบการณ์เชิงบวกของพนักงานร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 22 คน โดยพบว่า 
ปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัร่วมท่ีมีค่าความถ่ีมากท่ีสุด คือ เพื่อนร่วมงานมีน ้าใจ ช่วยเหลือกนั ช่วยสอนงาน รองลงมาคือ อยูแ่บบ
ครอบครัว อบอุ่น เอาใจใส่กนัและกนั เพื่อนร่วมงานนิสัยดี เจา้ของร้านใจดี เป็นกนัเอง มีงานเล้ียง สังสรรค ์ไดรั้บค าชม
จากลูกคา้ ลูกคา้จ าได ้อาหารและเคร่ืองด่ืมอร่อย มีสวสัดิการ ค่าตอบแทน ไดมิ้ตรภาพท่ีดี มีการพูดคุย แลกเปล่ียน
ความคิด ทศันคติ ความคิด ประสบการณ์ ความรู้ เจา้ของร้านเอาใจใส่พกังานและการบริการ และมีบรรยากาศในการ
ท างานท่ีดี ส่วนปัจจยัท่ีโดดเด่น คือ ไดท้  าอาหารท่ีอร่อย ไดท้  างานกบัเพื่อนในช่วงวยัเดียวกนั ท าให้คุยกนัไดง่้าย ได้
วางแผนในการท างาน ไดฝึ้กในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ไดท้  างานในร้านท่ีมีระบบท่ีดี ช่วยกนัแกปั้ญหา เพื่อนร่วมงานไม่เอา
เปรียบกนั และช่วยกนัแกไ้ขปัญหา 
      1.2 เพ่ือหาแนวทางการเพิ่มความสุขในการท างานให้แก่พนักงานร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น 
จังหวดัขอนแก่น 
             จากการศึกษาการคน้หาประสบการณ์เชิงบวกเพื่อเพิ่มความสุขใหแ้ก่พนกังานในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ปัจจยัร่วม (Convergence) และปัจจยัโดดเด่น (Divergence) ร่วมกบัการวเิคราะห์ทฤษฎีสออาร์ (SOAR 
Analysis) และการวิเคราะห์ทฤษฎีแห่งความสุข (Happy Workplace) มาออกแบบเป็นโครงการ ซ่ึงไดโ้ครงการทั้งหมด 5 
โครงการ ซ่ึงแบ่งเป็นโครงการท่ีไดด้  าเนินงานแลว้ และโครงการท่ีรอด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 โครงการท่ี 1 ประชุมประจ าเดือน เพื่อตอบสนองทฤษฎีแห่งความสุข (Happy Workplace) ในหวัขอ้ดา้นหา
ความรู้ (Happy Brain) 
 โครงการท่ี 2 Sri Brown Family เพื่อตอบสนองทฤษฎีแห่งความสุข (Happy Workplace) ในหัวขอ้ แนวคิด
ดา้นผอ่นคลาย (Happy Relax) และแนวคิดสังคมดี (Happy Society) 
 โครงการท่ี 3 Big Cleaning Day เพื่อตอบสนองทฤษฎีแห่งความสุข (Happy Workplace) ในหัวขอ้ แนวคิด
ดา้นการมีสุขภาพกายและใจดี (Happy Body) และแนวคิดดา้นมีน ้าใจ (Happy Heart) 

 โครงการท่ี 4 ใหเ้ท่ากบัได ้เพื่อตอบสนองทฤษฎีแห่งความสุข (Happy Workplace) ในหวัขอ้ แนวคิดดา้นการ
มีน ้าใจ (Happy Heart) และแนวคิดดา้นความสงบสุข (Happy Soul) 
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 โครงการท่ี 5 เพิ่มทกัษะใหพ้นกังาน เพื่อตอบสนองทฤษฎีแห่งความสุข (Happy Workplace) ในหวัขอ้ แนวคิด
ดา้นการมีน ้าใจ (Happy Heart) และแนวคิดดา้นการหาความรู้ (Happy Brain) 
 2. ข้อเสนอแนะ 
   2.1 ในการท่ีจะให้เป็นองคก์รท่ีมีความสุข จ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันาและติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ และ
ตอ้งมีการพฒันา ส่งเสริม พนกังานใหมี้คุณภาพ ความสุข และมีความคิดท่ีดีต่อองคก์ร จนเกิดเป็นวฒันธรรมขององคก์ร
ต่อไป 
  2.2 ควรมีการด าเนินโครงการอยา่งต่อเน่ือง และควรมีการเปล่ียนเปล่ียนโครงการอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้
ตรงตามความตอ้งการของพนกังานมากข้ึน 
  2.3 ควรสัมภาษณ์ประสบการณ์เชิงบวกจากผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการเก่ียวกบัการใหบ้ริการของพนกังานเพื่อหา
ประสบการณ์เชิงบวกท่ีไดน้ั้นน ามาต่อยอดเพื่อพฒันาองคก์ร และพฒันารูปแบบในการเพิ่มความสุขให้แก่พนกังานใน
องคก์ร 
  2.4 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการใชแ้บบส ารวจความสุข เพื่อวดัระดบัความสุขของพนกังานเพื่อให้
ไดผ้ลท่ีชดัเจนมากข้ึน และจะไดท้ าใหง้านวจิยัมีความเช่ือถือมากข้ึน 

 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณ เจา้ของร้านศรีบราวน์ คาเฟ่ สาขาขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น นายอิสระพงษ ์เวียงวงษ ์และ
นางสาวศิรินนัท์ เวียงวงษ์ ท่ีกรุณาอนุเคราะห์สถานท่ีในการท าการศึกษาคร้ังน้ี และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์
ประเสริฐ ด ารงชยั อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีใหค้  าปรึกษา และแนะน าแนวทาง ตลอดจนใหค้วามรู้ในการท าการศึกษาคร้ังน้ี 
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