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บทคัดยอ 

                 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับความทุกขและความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาล

แกดํา  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความทุกขและความสุขในการทํางานที่แตกตางของ
บุคลากร โดยมีคําถามวิจัยที่สําคัญคือ 1) กิจกรรมใดที่กอใหเกิดความทุกขและความสุขใน
การทํางานสําหรับบุคลากรในแตละกลุมของโรงพยาบาลแกดํา 2) ความเหมือนและความ
แตกตางของกิจกรรมที่กอใหเกิดความทุกขและความสุขในการทํางานสําหรับบุคลากรในแตละ
กลุมของโรงพยาบาลแกดํา การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพใชขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก  
การสนทนากลุม  และการสังเกตแบบมีสวนรวม สุมสัมภาษณกลุมผูบริหาร 3 คน   ผูปฏิบัติงาน  
3  คน และกลุมลูกจาง  3  คน รวมจํานวน  9  คน  ระยะเวลาการศึกษา ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 
-  พฤษภาคม  2553   

ผลของการวิจัยพบวา ความทุกข    กลุมผูบริหารพบวาความทุกขเกิดจากการถูก
ลิดรอนอํานาจ  ขาดอิสระ และไมเอ้ืออํานาจในการตัดสินใจในการทํางาน กลุมผูปฏิบัติ พบวา
ความทุกขเกิดจากการมอบหมายงานพิเศษจากงานประจํา  และกิจกรรมจากนโยบายของ
องคกร กลุมลูกจางพบวาความทุกข  เกิดจากการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  และการเขารวม
กิจกรรมของโรงพยาบาล ความสุข  กลุมผูบริหาร  พบวาเกิดจากการมีและใชอํานาจที่ไดรับ
มอบหมาย งานที่รับผิดชอบ ตามความรูความสามารถ อยางอิสระในการตัดสินใจ แสดงออกใน
พ้ืนที่ทางสังคมของตนเองในการทํางาน และมีผลงานเปนที่ยอมรับและชื่นชม กลุมผูปฏิบัติ   
เกิดจากการมีและใชอํานาจที่ไดรับมอบหมาย งานที่รับผิดชอบ ตามความรูความสามารถ ใน
พ้ืนที่ทางสังคมของการทํางานที่ตนเองถนัดและไดคําชื่นชมจากผูรับบริการและเพ่ือนรวมงาน 
กลุมลูกจาง  เกิดจากมีและใชอํานาจที่ได รับมอบหมาย งานที่ รับผิดชอบ ตามความรู
ความสามารถที่มีความถนัด ในพ้ืนที่ทางสังคมของตนเอง โดยมีสวนรวมในกิจกรรม ที่
แสดงออกสนุกสนาน  งานกีฬา  การรองเพลง และไดรับการชื่นชมจากผูบริหารและเพ่ือน
รวมงาน 
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         การวิจัยครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา  ความทุกขเกิดจากการถูกลิดรอนอํานาจ และขาด
อิสระในการตัดสินใจในการทํางานของบุคลากร  สวนความสุขเกิดจากการมีและใชอํานาจใน
การแสดงบทบาท อยางอิสระ ตามความรูความสามารถที่รับผิดชอบ ในพ้ืนที่ทางสังคมของ
ตนเองในการทํางาน และไดรับการยอมรับชื่นชม  
  
บทนํา 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) มีแนวคิดการพัฒนาคุณภาพที่
มีเปาหมายสูความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพภายใตโครงการสรางเสริมสุขภาพผาน
กระบวนการคุณภาพเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน (SHA : Sustainable Healthcare & Health 
Promotion by Appreciation & Accreditation) โดยใชแนวคิดที่สําคัญ การใหการดูแลดวยความ
เอ้ืออาทรคํานึงถึงมิติจิตใจ คนทํางานมีความสุขเกิดแรงบันดาลใจในการทําความดีในการดูแล
คนไข (Humanized Health Care)  โดยการสรางผูรับบริการมีความพึงพอใจและผูใหบริการมี
ความสุข              

โรงพยาบาลแกดํา ซ่ึงมีขนาด 30 เตียง ที่มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง ผานการ
รับรองคุณภาพบันไดขั้นที่สอง ในป พ.ศ.2551 และผานการรับรองพัฒนาคุณภาพบันไดขั้นที่
สามในเดือน กุมภาพันธ 2553 จากผลการพัฒนาคุณภาพ ทําใหเกิดระบบการบริหารงาน แบบ
มีสวนรวมและทํางานเปนทีมมากขึ้น สงผลใหการประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการเพิ่ม
มากขึ้นตามลําดับตั้งแตป พ.ศ. 2550-2552  คิดเปนรอยละ 92.52, 93.01 และ 94.10 
ตามลําดับ แตจากประเมินความพึงพอใจในงานความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานของ
บุคลากรสุขภาพโรงพยาบาลแกดําในป  พ.ศ.2551 และ 2552 พบวาความพึงพอใจอยูในระดับ
พอใช คิดเปนรอยละ 66.67 และ 67.52 ตามลําดับ และพบวาในรายขอที่มีความพึงพอใจนอย
ที่สุด คือ ความพึงพอใจที่มีตอการจัดสภาพแวดลอมการทํางานของหนวยงานที่เอ้ือตอการ
ทํางาน รองลงมา คือ ความพึงพอใจที่มีตอนโยบาย / มาตรการการสรางขวัญกําลังใจในการ
ทํางานใหกับบุคลากร คิดเปนรอยละ 39.40 (ขอมูลรายงานการพัฒนาบุคลากร   โรงพยาบาล
แกดํา 2552)  

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาโรงพยาบาลมีการพัฒนาสนับสนุนดานบุคลากร ในทุก ๆ 
ดาน แตยังพบวา บุคลากรยังมีความสุขนอย ถาไมไดรับการดูแลเอาใจใสคนทํางานในองคกร 
จะทําใหเกิดความขัดแยงและมีความทุกขมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิผลขององคกร  และ
เกิดผลกระทบตอการใหบริการประชาชน  ดังน้ันผูศึกษาจึงเห็นความสําคัญและสนใจ การรับรู
ความทุกขและความสขุของบุคลากรของโรงพยาบาลแกดํา 

ผลการศึกษาครั้งน้ีจะทําใหเกิดการรับรูความทุกขและความสุขของบุคลากร เพ่ือนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงการบริหารงานขององคกร ในการกําหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับในการที่จะลดความทุกขเพ่ิมความสุขในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาล
แกดําทั่วทั้งองคกร กอใหเกิดองคกรแหงความสุข (Happy  Work Place) สงผลใหบุคลากรของ
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โรงพยาบาลใหบริการดวยหัวใจของความเปนมนุษย และผูมารับบริการไดรับบริการที่ดีดุจญาติ
มิตรเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการของโรงพยาบาลแกดํา 
 
วัตถุประสงค 
   1.  เพ่ือศึกษาเรื่องราว ประสบการณ ความทุกขและความสุข ในการทํางานของ
บุคลากร    

2. เพ่ือศึกษารูปแบบกิจกรรมที่กอใหเกิดความทุกขและความสุขในการทํางานของ
บุคลากรแตละกลุม    
 
คําถาม 

1. กิจกรรมใดที่กอใหเกิดความทุกขและความสุขในการทํางานสําหรับบุคลากรในแตละ
กลุมของโรงพยาบาลแกดํา 

 2. ความเหมือนและความแตกตางของกิจกรรมที่กอใหเกิดความทุกขและความสุขใน
การทํางานสําหรับบุคลากรในแตละกลุมของโรงพยาบาลแกดํา 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
            การวิจัยครั้งน้ีใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  research)  โดยผูวิจัยเขาไป
เก็บขอมูลและรวมกิจกรรมตาง ๆ ในโรงพยาบาลแกดํา ทุกสัปดาหละ 1-2 วัน ตั้งแตเดือน 
กุมภาพันธ-พฤษภาคม 2553 เปนเวลา 4 เดือน ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางในการสัมภาษณ 
แบบเจาะจงในแตละกลุมซ่ึงมีระยะเวลาทํางานอยางนอย  2 ปขึ้นไป ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามใช วิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-dept  interview) สนทนากลุม และสังเกตแบบมีสวน
รวม (Participation  observation)  ในกิจกรรมที่สําคัญของโรงพยาบาลแกดํา เชน การประชุม
ประจําเดือน  กิจกรรม OD งานเลี้ยงสังสรรค และการออกกําลังกายและศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของ และนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองและความตรงของขอมูล จึงนําขอมูลมา
จัดเรียงวิเคราะหแตละประเด็นและตีความเนื้อหาเชิงลึก (Content  analysis) และนําเสนอ
ผลการวิจัยดวยวิธีการเขียนเชิงพรรณนา 

ขั้นตอนของการศึกษา จัดตารางปฏิบัติงานภาคสนาม สัมภาษณเชิงลึกจํานวน 2 ครั้ง  
สนทนากลุม 1 ครั้ง  มีการนัดหมายในวัน  เวลาที่กลุมตัวอยางสะดวก  และสมัครใจที่จะรับการ
สัมภาษณ ทั้งการสังเกตและการสัมภาษณจะมีการยืดหยุนตามสถานการณ ครอบคลุม
วัตถุประสงค  และคําถามของการวิจัย เก็บและบันทึกขอมูล โดยศึกษาผานเรื่องราวภูมิหลัง 
ประสบการณการทํางาน งานที่ไดรับมอบหมาย  กิจกรรมที่กอใหเกิดความทุกข ความสุข และ
สังเกตอากัปกริยาของบุคลากรในการทํางาน  ในกลุมขาราชการระดับผูบริหาร จํานวน 3 คน 
ระดับปฏิบัติการจํานวน 3 คนและกลุมลูกจางจํานวน 3 คน โดย มีการกําหนดประเด็นการ



เอกสารฉบับราง กรุณาอยาอางอิง 
 

 

 

4

สัมภาษณ   แลวนํามาวิเคราะหปรากฏการณ/การสังเกต ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา และ
ตรวจสอบความถูกตอง และครบถวนของเนื้อหาตามแนวประเด็น1 

 
โรงพยาบาลแกดํา : ผานมุมมองประสบการณการทํางาน 
              ปลายฝนตนหนาวบงบอกของการเปลี่ยนแปลงอากาศที่มาเยือน และเปนสัญญาณ
ชวงเทศกาลความสนุกสนาน ผอนคลายของบุคลากรโรงพยาบาลแกดําที่ทํางานมาตลอดหนึ่งป
ที่ผานมา เปนชวงเวลาที่ทุกคนจะไดแสดงความสามารถพิเศษของตนเองทั้งทางดานกีฬาและ
การแสดงออกไมวาทางดานการรองเพลง การแสดงไมวาจะเปนการแสดงละคร การเตนรํา การ
เตนโชวตาง ๆ ของบุคลากรโรงพยาบาลแกดํา  มันชางเปนภาพแหงความทรงจํา ประทับใจ ที่มิ
ลืมเลือนในแตละยุคที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
             พ่ีเหล็ก  เลาใหผูวิจัยฟงวา ตัวเธอเปนบุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานในชวงบุกเบิกซึ่ง
เปนชวงที่โรงพยาบาลแกดําเปดบริการใหมพ่ึงสรางเสร็จ ใน พ.ศ. 2528  และมีขาวดังมาก
เพราะผูอํานวยการถูกลอบยิง เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นสรางความสะเทือนขวัญกับเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานในชวงนั้น  ซ่ึงเหตุการณเกิดกอนพ่ีเหล็กมารายงานตัว 1 เดือนหลังจากนั้นทานก็ขอ
ยายไมกลับมาอีกเลย ก็เสียดายเหมือนกันเพราะเจาหนาที่ที่เคยทํางานกับทานและประชาชน
ที่มาใชบริการตางก็ชื่นชมทานมากบางคนไดยินขาวก็รองไห   พ่ีเหล็กไดเลาตอวาการทํางานที่
ยาวนาน 25 ป  เริ่มตนตั้งแต พ.ศ. 2528 ซ่ึงเปนรุนกอตั้งของโรงพยาบาลแกดํา เม่ือถึงชวง
เดือนพฤศจิกายน ของทุก ๆ ป อากาศเริ่มหนาวเย็น ประชาชนที่มาใชบริการก็จะนอยเพราะปน
ชวงรอการเก็บเกี่ยวขาว และชวงเทศกาลทําบุญกฐินตามประเพณี จึงเปนโอกาสของบุคลากร
ของโรงพยาบาลแกดํา ที่มีเวลาจะไดผอนคลายโดยมีกิจกรรมการแขงขันกีฬาสีภายใน เครือขาย
บริการสุขภาพปฐมภูมิแกดําเปนกีฬาเชื่อมความสัมพันธภายในอําเภอแกดํา และกีฬาประจําป
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  จึงมีการฝกซอมสลับกับการแขงขันที่ยาวนาน
ตลอดเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม และตอดวยการจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 
ของทุก ๆ ป แตรูปแบบก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแตละยุคของผูบริหารสูงสุดโรงพยาบาลแกดํา 
             พ่ีเหล็ก เลาดวยน้ําเสียงและแววตาที่มีความสุขวา ไดเห็นบุคลากรทุกคนเขารวม
กิจกรรม ตั้งแตยุคกอตั้ง (พ.ศ.2528-2538) ที่โรงพยาบาลแกดํามีบุคลากร จํานวน 20- 30 คน 
เลนกีฬากันทุกประเภท คนเดียวเลนไดหลายอยาง  ตัวพ่ีเหล็กเอง ก็เลนตามความสามารถของ
ตนเองคือการแขงกินวิบาก และไดเปนตัวแทนแขงขันในระดับจังหวัด ไดที่ 3 ยังขําตัวเองเม่ือ
เปดเห็นรูปสมัยเกา ๆ  สวนนอง ๆ ที่ยังเหลืออยูในยุคนั้นก็เหลือแค 10 คน นอกนั้นก็ยายไปมี
ครอบครัวที่อ่ืน ๆ  ชวงกลาง ๆ (2539-2548) จํานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้นความสนุกสนาน ก็มี
มากขึ้นเพราะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย แบงเปนทีมและจับสลากสีแบงเปนสองสี 
แขงขันกีฬาหลายประเภท มีการทุมเทและเสียสละ ระดมทุนงบประมาณมากขึ้น กลางคืนมีการ
จัด Sport night มีรายการแสดงของแตละสี  พ่ีเหล็กเลาตอไปวา สิ่งที่เห็นเกินความคาดหมาย

                                                 
1 ชื่อทุกชื่อที่ปรากฏในงานวิจัย ลวนเปนนามสมมติ 
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เม่ือเห็นกลุมลูกจางไดแสดงออกความสามารถดานกีฬา ดานการแสดง และรองรําทําเพลง อยาง
มีความสุข ซ่ึงในกลุมของผูบริหารระดับหัวหนา ก็จะแสดงความชื่นชม และมอบรางวัล และเขา
รวมแขงขันกีฬาแตละประเภทแตความสามารถจะสูกลุมลูกจางและผูปฏิบัติไมได   

ซ่ึงพ่ีเหล็กยังเลาตออีกวา ยุคปจจุบัน (พ.ศ.2549-2553) เปลี่ยนแปลงไปมาก ผูบริหารก็
เปลี่ยนแปลง มีการนํานโยบายพัฒนาคุณภาพพรอมการพัฒนาองคกร โดยใหความสําคัญการ
จัดกิจกรรมงานกีฬา มีงบประมาณสนับสนุน และใหทุกคนมีสวนรวม มีการแบงสีเพ่ิมขึ้นเปน 3 
สี และจัดใหมีการแขงขัน มีรางวัลจูงใจ รูปการการแขงขันคึกคักมากขึ้นมีการทุมเทระดม
งบประมาณจากสมาชิกสมทบเปนเงินจํานวนมาก (ประมาณสีละ 5000-10,000 บาท) ทําให
กิจกรรมการแขงขันกีฬาสีแตละสี คึกคัก เขมขน สนุกสนาน   

จากประสบการณทํางานพี่เหล็กที่ยาวนานทั้งในฐานะผูบริหาร ผูใหบริการ และผูการ
ประสานงาน ทําใหมีเรื่องมากมายที่ตนเองประทับใจ และผูกพันกับคนในองคกรมาก ไดเลาให
ผูวิจัยฟงวา “แตกอนในชวงแรก ๆ คือยุคกอตั้ง องคกรขนาดเล็ก ทุกคนรูจักกัน พูดคุยกันทั่วถึง 
ผูอํานวยการก็เปนกันเอง ทํางานอะไรก็ชวยกัน เปนแบบพ่ีแบบนอง ชวยเหลือ เอ้ืออาทร งานที่
รับผิดชอบก็ไมมาก ประชาชนก็นารัก การทํางานก็มีอิสระ หัวหนาฝายตาง ๆ ทํางานตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย และมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับจังหวัด ระดับประเทศ แตกาลเวลา
เปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ จํานวนคนมากขึ้น ผูอํานวยการก็เปลี่ยนบอย จนพวกเราที่ทํางาน
ดวยกันเคยชินแลว แตชวง พ.ศ. 2542-2549 ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร ระบบบริการ 
มีการพัฒนาคุณภาพ การทํางานมีความซับซอนมีระบบบริการที่มีเกณฑมาตรฐาน มีการ
ประเมินผลงาน ทุกคนในองคกรตองรวมมือและมีสวนรวม  
 
ขอคนพบจาการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาพบวา 
 1. ความทุกขจากทํางาน เกิดจากการถูกลิดรอนอํานาจ และขาดอิสระในการ
ตัดสินใจในการทํางานของบุคลากร   

พ่ีเหล็ก ผานประสบการณการทํางานผานมาหลายยุค มีใบหนาเครงเครียด แววตาที่
จริงจังตอสูกับการทําหนาที่ที่รับผิดชอบดานการบริหาร ดานบริการ และดานการประสานงานใน
ฐานะหัวหนากลุมการพยาบาลที่ยาวนาน 25 ป เลาใหผูวิจัยฟงวา “รูสึกเหนื่อยมาก และไมมี
ความสุขที่ผานมาประมาณ 8 ป ที่ไดมอบหมายใหยายไปประจําที่สถานีอนามัยและไปใหบริการ
รักษาพยาบาลตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและผูอํานวยการของโรงพยาบาล” ครั้งแรก
พ่ีเหล็กอาสาลงไปชวยงานบริการรักษาพยาบาลสัปดาหละ 3 วันและใหกลับมาบริหาร
โรงพยาบาล 2 วัน ตอมาประมาณ 3 เดือน ผูอํานวยการใหมีคําสั่งใหไปปฏิบัติงานประจําที่สถานี
อนามัย ”พ่ีเหล็กมีความผิดอะไรจึงจะยายใหไปประจําที่สถานีอนามัยทั้ง ๆ ที่พ่ีก็อาสาไปชวย
ภารกิจงานรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขขอตกลงของนโยบายผูอํานวยการ ซ่ึงการยายไปประจํา
ทําใหไมไดมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล” เปนคําพูดที่สะทอนน้ําเสียงอยางนอยใจและเสียใจใน
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เหตุการณที่ผานมา ซ่ึงมองวาทําใหตนเองตองขาดบทบาทการทําหนาที่การบริหารงานกลุมการ
พยาบาล โรงพยาบาลแกดํา  

พ่ีเหล็กไดเลาใหฟงตอวา “ชวงนั้น (ระหวาง พ.ศ.2543 - 2548) มีนอง ๆ หลายคนก็โดน
คําสั่งจากผูบริหารใหยายไปปฏิบัติงานที่ไมตรงกับความสามารถและหนาที่ที่รับผิดชอบ เชน 
หัวหนางานหองผาตัดก็ใหไปปฏิบัติงานแผนกซักฟอกจายกลาง นองรองไหและบอกวาพี่เหล็ก
หนูจะไมไปตามคําสั่งไดม้ัย หนูจะทําอยางไร หนูจะมีความผิดอะไรถาไมไป”  พ่ีเหล็กไดแตให
กําลังใจ พูดไดคําเดียววา นองตองอดทนมาก ๆ นะ สวนหัวหนาตึกผูปวยในใหไปปฏิบัติงานที่
สถานีอนามัยนอง คนนี้จะเด็ดเดี่ยวมาก บอกวา ไมเปนไรใหทําอะไรก็จะทําถาไมผิดกฎหมาย 
ซ่ึงนํ้าเสียงที่นองพูดบอกถึงความเจ็บปวดที่ถูกกระทําอยางไมมีทางตอสูอะไร  มันวุนวายไป
หมด 
            ตอมายุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารองคกรสูการพัฒนาคุณภาพ (พ.ศ.2550-
2553) ก็ทําใหโครงสรางการทํางานเปนทีม มีการออกแบบระบบการทํางานใหสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐาน แตสิ่งที่เกิดขึ้นพรอม ๆ กันก็ความเครียด ความทุกขจากการระบบบริการที่มี
คุณภาพ บางครั้งผูบริหาร ผูปฏิบัติงานตามหนวยบริการตาง ๆ ไมทันเทคโนโลยีกับการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ประกอบกับบุคลากรก็เปลี่ยนแปลง โยกยาย ทําใหโรงพยาบาลตองรับ
สมัครบุคลากร เพ่ือเขามาปฏิบัติงานในตําแหนงที่ขาดแคลน หรือหนวยงานที่จําเปนในการใช
บุคลากรเพิ่มขึ้น พ่ีเหล็กยังสะทอนการทํางานที่ผานมาจนถึงปจจุบันวา “การทํางานที่ไดรับ
มอบหมายในหนาที่การบริหารกลุมการพยาบาล กลับไมมีอํานาจและอิสระในการตัดสินใจใน
การบริหารบุคคล แมกระทั้ง กรณีเวรผลัด ลาพักผอน การจัดอัตรากําลังใหเพียงพอกับภาระงาน
เปนบทบาทหนาที่กลุมการพยาบาลซึ่งมีกฎระเบียบรองรับการบริหารอัตรากําลังใหเพียงพอโดย
ผานการอนุมัติจากผูอํานวยการโรงพยาบาล แตในทางปฏิบัติไมไดมีอํานาจการตัดสินใจของ
หัวหนากลุมการพยาบาล สงสารนอง ๆ พยาบาลเวรผลัดที่ทํางานก็ไมเปนภาวะปกติเหมือน
บุคคลอื่น ๆ แลว กลับมามาใชกฎระเบียบการลาพักผอน อยางเชน บุคคลปกติ” เปนคําพูดที่
ระบายความรูสึกถึงความเห็นอก เห็นใจตอนอง ๆ พยาบาลเวรผลัด ที่กําหนดชีวิตตนเองไมได
ในการทํางานที่ตองการวันหยุดในแตละชวงเพ่ือวางแผนชีวิตที่ตองการพักผอนหรือทําธุระในแต
ละชวงใหกับตนเองและบุคคลสําคัญอ่ืน ๆ 
         ดอกลีลาวดี เปนบุคลากรที่ยายมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแกดํานาน 10 ป ปจจุบัน
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ เลาใหผูวิ จัยฟงวา “ชวงแรก  ๆ  ที่มาปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการก็มอบหมายงานใหรับผิดชอบงานประกันสุขภาพ ทําได 1 ป ก็ยายใหมาปฏิบัติงาน
ที่หองอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงตอนนั้นยอมรับวามีความคิดเห็นการทํางานไมตรงกับผูอํานวยการ 
ตัดสินใจทํางานไมไดเลย ตองรอคําสั่งอยางเดียวตนเองก็อึดอัด แตก็ตองอดทน ตอมาก็ยายมา
ทํางานที่ฝายสงเสริมสุขภาพ ก็เกิดความเครียดขึ้นมาอีกครั้ง คิดวาจะลาออกไปทําธุรกิจสวนตัว
ที่มีอยูแลว แตมีพ่ีที่ทํางานใหกําลังใจก็เลยอดทนตอรอการเปลี่ยนผูอํานวยการคนใหมอาจจะดี”   
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ในชวง 3 ป (พ.ศ. 2549 - 2553) มีการเปลี่ยนผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนคนปจจุบัน  
ดอกลีลาวดี ก็ไดรับมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ งานพัฒนาบุคคลากรและแผนงานยุทธศาสตร 
“ยอมรับวาชวงแรก ๆ เครียดมาก เพราะเปนงานที่ไมถนัดและไมไดทํางานดานแผนงานที่มี
งบประมาณเปนลาน ๆ และตองทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งอําเภอ ขอมูลตอง
รายงานในระดับผูบริหาร  ซ่ึงพบวาขอมูลตาง ๆ ไมมีการประสานกันในหนวยงาน    ผูบริหารก็
ไมเห็นความสําคัญ บางครั้งก็นอยใจ รองใหระบายใหพ่ีหัวหนากลุมการพยาบาลฟง พ่ีเขาก็ให
กําลังใจ  บอกวาสู  ๆ อดทนเอาไว กลับมาคิดจะลาออกอีกดีม้ัย ไปปรึกษาสามี ๆ ก็บอกวาให
อดทน และใหกลับไปคุยกับพ่ีหัวหนากลุมการพยาบาล และเพื่อนรวมงาน ซ่ึงทํางานที่น่ีโชคดี
อยางหนึ่ง คือมีพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ คอยใหกําลังใจ ทําใหมีความคิดที่จะทํางานตอ ประกอบกับ
ผูอํานวยการไดปรับกระบวนทัศนการทํางานใหม ใหสอดรับนโยบายการพัฒนาคุณภาพ”  ซ่ึงใน
ระหวางพูดคุยผูวิจัยไดมองเห็นแววตา และรอยยิ้มนิด ๆ ที่แสดงใบหนาพอใจ ของดอกลีลาวดีที่
สะทอนภาพเหตุการณของการทํางานที่ผานมา  และยังมีความคิดเห็นและมุมมองของคนทํางาน
ที่เกิดขึ้นในชีวิตของการทํางานแตละวัน      

คนทํางานก็ทอแทกับการทํางานที่ขัดคําสั่งไมได ดังเชนกรณีของดอกลําดวนที่เปน
ลูกจางประจําตําแหนงผูชวยเหลือคนไข มีหนาที่ทําความสะอาดหองบริหาร หองการเงิน แต
มอบหมายใหมารับผิดชอบเก็บรักษาเงินแทนเจาหนาที่การเงิน เพราะฝายการเงินของ
โรงพยาบาลมีเจาหนาที่ไมเพียงพอ “ รูสึกเครียดที่มอบหมายหนาที่ใหมาออกใบเสร็จรับเงิน แต
ก็ปฏิเสธไมไดเพราะหัวหนาสั่งใหทําหนาที่เน่ืองจากไมมีคน บางครั้งก็นอนไมหลับเพราะตอง
เก็บรักษาเงินจํานวนมากกลับบาน บางวันก็นอยใจเหมือนกันเพราะไมมีใครมาชื่นชมเทาไหร 
แตก็ตองอดทน มองวาถาไมทําหนาที่ที่ไดรับหมายก็จะทําใหไมมีงานทําขาดรายไดเลี้ยง
ครอบครัว  อีกดานก็ภูมิใจที่ทํางานสําคัญคือเก็บรักษาการเงินไดครบถวน ถูกตอง ทําใหไมมี
ปญหาวาสงเงินไมตรงกับใบเสร็จ งานที่ทําก็ไมเยอะแตก็เหน่ือยมาก ก็ไมรูเปนอะไร สงสัยจะคิด
มากจึงทําใหเครียด” เปนคําพูดที่ดอกลําดวนที่ยอนนึกถึงการทํางานที่ผานมาจนถึงปจจุบัน  
   “ผมไมรูจะทําอยางไรถึงจะทํางานใหพ่ี  ๆ หัวหนาถูกใจ เพราะทุกวันน้ีผมก็ทํางานตามที่
พ่ี ๆ หัวหนาสั่งอยูแลว” เปนคําพูดที่ระบายความรูสึกจากลูกจางรายเดือนคนหน่ึง ที่ทํางานที่
หนวยศูนยคุณภาพ ที่มีหัวหนาดูแลกํากับอยู 4 คน ไมรวมกับหัวหนาหนวยงานอื่น ๆ ที่เขามา
ประสานงานขอมูล หรือใหไปชวยงานระบบคอมพิวเตอร “ วันนี้ผมก็ถูกโดนวาทํางานไมเสร็จ
ทันเวลา ก็มีแตคนมาสั่งใหทํางานดวน ๆ เอาวันนี้กันทุกคน ถาพี่ ๆ ในระดับหัวหนาเขาใจอยาง
พ่ีดอกเข็มกจ็ะดีครับ ”เปนคําบอกเลาจากนองดอกเข็มที่ไดรับฟงจากลูกจางรายเดือน ซ่ึงสะทอน
ความรูสึก และความคิดในการทํางานที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ที่รับผิดชอบที่ผานมา 

จะเห็นไดวา บุคลากรของโรงพยาบาลแกดํา มีความรูสึกวาตนเองเหมือนจะมีอํานาจ
ตัดสินใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย แตทุกครั้งจะตองไดรับการเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด 
จึงจะนําไปสูการปฏิบัติได ซ่ึงบางครั้งมีความเห็นไมตรงกับผูบริหารก็จะไมสามารถสูการปฏิบัติ 
ทําใหขาดอิสระและขาดการรับรูการทํางานขององคกร การทํางานดังกลาวกอใหเกิดความทุกข
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กับผูปฏิบัติงาน ไมมีกําลังใจ บรรยากาศการทํางานไมดี ไมอยากทําอะไร ซ่ึงสงผลใหการทํางาน
ตนเองบกพรอง และผลงานขององคกรออกมาไมดี หรือไมไดเต็มที่ และอาจสงผลถึงชีวิตของ
ผูปวยได แมวาที่ผานมาผูบริหารองคกรสูงสุดของโรงพยาบาลแกดํา ไดพยายามปรับเปลี่ยนการ
บริหารองคกรที่รูปแบบการเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) โดยการมอบอํานาจในการ
ทํางานใหแกระดับหัวหนาหนวยงานนําไปสูการปฏิบัติในระดับบุคลากรที่เกี่ยวของ แตเปนการ
มอบอํานาจการตัดสินใจที่ขาดมีอิสระในการทํางาน และไมมีการติดตามประเมินผลในนโยบาย
ดานการพัฒนาบุคลากร  

แตหลังจากผูบริหารของโรงพยาบาลแกดํา ใชแนวทางการบริหารจัดการองคกรใน
รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพมาเปนเคร่ืองมือ กอใหเกิดการสรางบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมในองคกรที่ดี ทําใหมีการกอสรางอาคารใหมและตอเติมใหรองรับการบริการแพทย
แผนไทย และกายภาพบําบัดใหอยูในบริเวณเดียวกัน ก็ดูไมแปลก แตสิ่งที่ไดรับฟงจาก
ผูปฏิบัติงานคือ นองดอกคูณในฐานะลูกจางชั่วคราวที่บริการนวดแผนไทยเลาใหฟงวา  “ยายมา
ทํางานที่น่ีก็ชอบเพราะมีโอกาสกาวหนาและไดไปศึกษาตอทําใหไดใชความรูความสามารถ แตก็
ไมสบายใจเม่ือผูมาใชบริการถามวา ทําไมหองนวดรอนอบอาว ทําไมไมขอแอรมาติดบาง เห็น
พวกหนูนวดใชกําลังมากแลวเหงื่อออกนาสงสาร ดอกคูณไดแตยิ้ม นึกในใจวาไมรูจะไปบอกใคร 
และไมกลาขอดวย ซ่ึงที่ผานมาเคยพูดคุยใหหัวหนากลุมงานเภสัชฟงแตไมไดรับคําตอบและ
คําอธิบาย วันนี้ดีหนอยที่พ่ีหัวหนากลุมการมาใชบริการนวดแลวพบสภาพอากาศรอนอบอาว
เชนผูปวยรายอื่น ๆ ก็เลยคุยกับพ่ีหัวหนากลุมการที่ผูปวยบนใหฟง ซ่ึงพ่ีหัวหนากลุมการบอกวา
จะรับปากจะไปเสนอตอที่ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล ไดฟงแคน้ีดอกคูณก็ดีใจแลว 
เพราะจะไดมีคําตอบใหผูมาใชบริการได” น่ีก็เปนคําพูดที่มาจากคนทํางานที่มีความหวัง จาก
การที่ระดับผูบริหารไดมารับรูและเขาใจความรูสึกของหนวยบริการที่ยากที่ผูบริหารระดับสูงจะ
เขาถึงเพราะเปนหนวยบริการที่แยกออกจากอาคารของโรงพยาบาล ยกเวนการไปใชบริการ
อยางเชนพ่ีหัวหนากลุมการพยาบาล 

  จากผลการศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวา ความทุกขในการทํางานของกลุมผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงาน และกลุมลูกจาง ถึงจะมีความแตกตางเก่ียวบทบาทและหนาที่ในองคกร  แตกลับมี
รูปแบบของการเกิดความทุกขในการทํางานที่มีลักษณะเหมือนกัน คือ การขาดอิสระในการ
แสดงบทบาทหนาที่ของตนเอง และการขาดอํานาจในการตัดสินใจในการทํางาน รวมทั้งการ
มอบบทบาทและหนาที่ในการทํางานหลายหนาที่ ซ่ึงหากองคกรมีการมอบอํานาจและ
มอบหมายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกพนักงานระดับลางของ
องคกรใหผูที่อยูใกลหนางานมากที่สุด ซ่ึง พนักงานที่ไดรับการเอื้ออํานาจจะไดรับการสนับสนุน
อยางจริงจังและจริงใจ เพ่ือใหเขาสามารถตัดสินใจไดดีพอ พรอมทั้งไดรับการสนับสนุนดาน
ทรัพยากรที่จําเปน ดานเวลา ดานวิชาการ ตลอดจนดานโอกาสและขวัญกําลังใจ ดังน้ันจะเห็น
ไดวาการเอื้ออํานาจจะทําใหเกิดพลังของการเอื้ออํานาจ (Empowerment) เปนพลังของ
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับสมาชิกขององคกรระดับปฏิบัติการ เปนพลังที่ยิ่งใหญที่เกิด
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จากการเอื้ออํานาจ คือพลังเชิงนามธรรม เชิงจิตใจ เชิงจิตวิญญาณ พลังเชิงความสัมพันธ
ระหวางกัน  ทําใหภายในองคกร เต็มไปดวยพลังแหงความตั้งใจ ความมั่นใจ ความหวัง กําลังใจ 
แรงบันดาลใจ ที่จะรวมกันดําเนินการและฟนฝาไปสูเปาหมายของสมาชิกองคกร (นิตย 2546) 
การบริหารงานแบบเอื้ออํานาจ (Empowerment) ผูบริหารตองจัดกระบวนการใหเกิดการเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคกร  โดยเนนที่บทบาทของผูบริหารระดับสูง ไปสูบรรยากาศเอื้อใหเกิดการ
ประสานเสียง  ประสานสัมพันธ ประสานใจ ประสานความสรางสรรค  (วิจารณ  2550) โดยการ
บริหารงานแบบเอื้ออํานาจ (Empowerment) ผูบริหารตองจัดกระบวนการใหเกิดการเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคกร  โดยเนนที่บทบาทของผูบริหารระดับสูง ไปสูบรรยากาศเอื้อใหเกิดการ
ประสานเสียง  ประสานสัมพันธ ประสานใจ ประสานความสรางสรรค  จะเปนการชวยลดความ
ทุกขจากการทํางานของบุคลากรในองคกร 

                
2. ความสุขจากการทํางาน เกิดจากการมีและใชอํานาจในการแสดงบทบาท อยางอิสระ               
ตามความรูความสามารถที่รับผิดชอบ ในพื้นที่ทางสังคมของตนเองในการทํางาน และ
ไดรับการยอมรับชื่นชม  

โรงพยาบาลแกดํา เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเรื่อย ๆ จํานวนคนมากขึ้น ผูบริหารก็
เปลี่ยนแปลงบอย ๆ จนพวกเราที่ทํางานดวยกันเคยชินแลว แตชวง พ.ศ. 2542-2549 ทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงระบบริหาร ระบบบริการ มีการพัฒนาคุณภาพ การทํางานมีความซับซอนมี
ระบบบริการที่มีเกณฑมาตรฐาน มีการประเมินผลงาน ทุกคนในองคกรตองรวมมือและมีสวน
รวม ในกิจกรรมของโรงพยาบาล  การสรางกิจกรรม ความรัก ความสามัคคี ที่เกิดขึ้นยาวนาน 
ขึ้นทุก ๆ ป คืองานกีฬาสี กีฬาประจําอําเภอ และจังหวัด การจัดงานปใหมแจกรางวัลและ
ของขวัญ การจัดกิจกรรม OD แบบเที่ยวทั่วไทย ก็ทําใหทุกคนที่ทํางานเหนื่อย ๆ ไดรับการ
เยียวยาทางดานจิตใจ ซ่ึงรูปแบบการจัดกิจกรรมก็มีความหลากหลายเขมขนมากขึ้น  

เสียงประกาศดีเจสาวสวยนองนก จากฝายสุขศึกษาประชาสัมพันธ “ขอใหทุกคนที่ไมได
ขึ้นเวรบายหรือไมมีภารกิจไดมาฝกซอมกีฬาแตละประเภทที่ไดรับมอบหมายทุกวันเวลา 15.00
น.” ทําใหเกิดบรรยากาศพูดคุย หยอกลอกัน ในระหวางฝกซอมกลุมลูกจางที่มีอายุนอย ๆ มี
ใบหนายิ้มแยม หนาระรื่น มากเมื่อไดเขารวมฝกซอมเพราะพ่ี ๆ อายุมากเลนไมเกง แตก็มีฝมือ
การเลนไมนอยเชนกัน ทําใหเกิดการเชียรดังกึกกอง ทั่วสนามกีฬาดานหลังของโรงพยาบาลที่มี
บริเวณเปนสัดสวน แตใกลตึกผูปวยใน บางครั้งผูปวยและญาติ ๆ ก็มานั่งดู ยิ้มและหัวเราะ
รวมกับเจาหนาที่  

นองดอกเข็ม เปนผูมีประสบการณการทํางานในตําแหนงนักกายภาพบําบัดของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  มา 6 ป แตตองยายมาติดตามสามีผูเปนแพทยมา
ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลแกดําเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 นองดอกเข็มบอกวา เม่ือมา
ทํางานที่โรงพยาบาลแกดําใหม ตัวนองดอกเข็มเองตองเริ่มตนใหมทั้งหมด แตโชคดีที่นองดอก
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เข็มมีประสบการณการทํางานดานกายภาพบําบัดมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช มาใชเปนแนวทางในการบุกเบิกงานกายภาพบําบัดโรงพยาบาลแกดํา  

“ตอนแรก ๆ มีนักกายภาพบําบัดคนเดียว ทําใหการทําติดขัด ลําบากมาก ไมไดตาม
ความคิดความตั้งใจที่อยากจะทํา คือ มันยังไมเต็มศักยภาพของตนเองที่อยากทํางาน เรายังไมมี
อาคาร ไมมีอุปกรณ” 

จากปญหาและอุปสรรคในการทํางานดังกลาว ไมทําใหนองดอกเข็มยอทอ นองดอกเข็ม
จึงไดปรับวิธีการทํางานมาทํางานในรูปแบบเชิงรุก ออกไปเยี่ยมผูปวยในชุมชน และจัดทํา
ทะเบียนประวัติผูพิการที่มีอยูเดิมใหมีขอมูลมากขึ้น และเนนการประชาสัมพันธใหคนรูจักงาน
กายภาพบําบัดมากขึ้น ทําใหนองดอกเข็มเขาใจวิถีชีวิต สภาพความเปนอยู ความเดือดรอน 
ของคนในชุมชน ครอบครัวที่ดูแลผูพิการวาเขาคิดอยางไร  แลวนําขอมูลดังกลาวมาวาง
แผนการดูแลชวยเหลือผูพิการตอไป   

ตอมาทางโรงพยาบาลแกดํา ไดรับงบประมาณสําหรับการกอสรางอาคารสําหรับงาน
กายภาพบําบัด นองดอกเข็มบอกวาตนเองมีความภาคภูมิใจและดีใจมากที่ตนเองไดมีโอกาส
ออกแบบแปลนอาคารใหมที่จะเปนที่ทํางานของตนเอง รวมทั้งไดมีสวนเลือกสีของผามานและ
ตกแตงหองทํางานและหองบริการที่ตนเองตองรับผิดชอบ ไดคนงานมาชวยทํางาน และไดรับ
นองกายภาพบําบัดมาเพิ่มอีกหนึ่งคน  

นองดอกเข็มกลาววา “ไดมาบุกเบิกงานใหม ก็ดีใจที่มีอาคารสรางใหใหมตอจากแพทย
แผนไทย  ซ่ึงผูอํานวยการใหอํานาจตัดสินใจในการเลือกการตกแตง หองกายภาพบําบัด เชน 
เลือกสีมาน การเลือกซื้ออุปกรณ ภายในหองทํางาน ทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ” นองดอก
เข็มกลาวดวยสีหนายิ้มแยมแลวยังกลาวเพิ่มเติมอีกวา  “ชวงยายมาอยูใหมแรก ๆ ก็ยังไมสนิท
สนมกับบุคลากรของโรงพยาบาลแกดําสักเทาไหร แตดอกเข็มก็มารสรางความสัมพันธกับ
ทีมงานใหมาดื่มกาแฟบาง มาทานขนมบาง ตอนเชาหรือชวงพักเหน่ือยตอนบาย ๆ ก็มีความ
เปนกันเองและมีความไววางใจมากขึ้น อบอุน ทุกคนมีนํ้าใจตอกัน บางครั้งนอง ๆ คนงานก็มา
น่ังพักเหนื่อย มาคุยระบายความรูสึกใหฟงเรื่องการทํางาน บางคนก็มาออกกําลังกายเพราะมี
อุปกรณที่มีการฝกกลามเน้ือ กําลังแขนขา ทําใหมีคนงานแวะมาอยูเร่ือย ๆ เหมือนเปนแหลง
คลายเครียดประมาณนั้นคะ” 
 น้ี เปนวิธีการสรางสัมพันธภาพที่ดอกเข็มใชในสําหรับการทํางานเมื่อมาอยูที่
โรงพยาบาลแกดํา และเปนภาคภูมิใจที่หนวยงานของตนเองเปนหนวยงานเล็ก ๆ แตสามารถ
เปนเปนที่พ่ึงของบุคลากรของโรงพยาบาลแกดํา รวมทั้งเปนหนวยงานที่บุคลากรโรงพยาบาลมี
ความเห็นวาสามารถเปนหนวยงานตนแบบในการดูแลผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษย จน
ยกระดับจากงานกายภาพบําบัดทั่วไป มาเปน “ศูนยปนสุข” เปนศูนยประสานงานของทีมสห
วิชาชีพในการดูแลชวยเหลือผูพิการของอําเภอแกดํา         

ในกรณีดังกลาว จะเห็นวาบุคลากรระดับปฏิบัติการ หากเขาสามารถแสดงบทบาทตาม
หนาที่รับผิดชอบภายในองคกร โดยใชความรูความสามารถที่เกี่ยวของไดอยางเต็มที่และมีสวน
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รวมในการแสดงออกของการทํางานที่ตนเองรับผิดชอบ มีเพ่ือนรวมงานที่เขาใจชวยเหลือกับ
แบบพ่ีนองในการทํางานทําใหมีบรรยากาศการทํางานอยางมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับ 
สํานักงานสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงมีแผนสรางเสริมสุขภาวะในองคกร (พ.ศ.
2553-2555) 

จากสภาพการทํางานที่รับผิดชอบของคนทํางานที่มีหนาที่แตกตางกันก็ทําใหคนทํางาน
มีความคิดเห็นที่แตกตางจากความรูสึกบางดังเชน นองสุดสวยที่เปนพยาบาลเวรผลัดตึกผูปวย
ในปฏิบัติงานมา 2 ป บอกกับผูวิจัยวา  “ทํางานในตึกผูปวยก็ภูมิใจ และดีใจ ที่มีผูปวยและญาติ
ชื่นชมวาใหบริการดี สถานที่ก็สะอาด พยาบาลทุกคนก็พูดเพราะ” นองสุดสวยพูดแลวมีใบหนา
ยิ้มแยม เลาตอวา “การจายคาตอบแทนพยาบาลของโรงพยาบาลก็ดี คือกรณีผูปวยนอน
มากกวา 21 คน ก็เรียกอัตรากําลังเสริม ทําใหมีรายไดมากขึ้น และเวลาทํางานเหนื่อย ๆ ก็มี
กิจกรรม สนุกสนาน ผอนคลาย เปนระยะ หนูก็คิดวา โรงพยาบาลมีการจัดสวัสดิการดี”  
เชนเดียวกับนองดอกคูณ ลูกจางชั่วคราว มองวา “ภูมิใจ ดีใจ ที่ไดทํางานแพทยแผนไทย ที่ไดใช
ความรูความสามารถตนเอง ทําใหผูมาใชบริการพึงพอใจและชื่นชมวานวดดี ทําใหรูสึกสบาย” 
หรือนองดอกฝายที่เปนพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่แผนกผูปวยนอกทํางานมานาน 24 ป บอกวา 
“ไมอยากยายไปที่แผนกอ่ืน ๆ หรอก ถึงแมวาจะมีผูปวยในแตละวันเปนจํานวนมาก แตก็ภูมิใจ ดี
ใจ ที่ไดทํางานที่ตนเองถนัดและชอบ โดยการใหคําแนะนํา พูดคุย กับผูปวยหรือญาติ ทําใหผูมา
รับบริการ มาทักทายพูดคุยประจํา  มีบรรยากาศเปนกันเอง และไดรับคําชื่นชมจากผูปวยและ
ญาติเสมอ ซ่ึงปที่ผานก็ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลตนแบบการบริการที่ดี”  คุณดอกฝาย
พูดดวยสีหนาและ แววตาที่สดใส ปนกับนํ้าเสียงที่มีความสุขที่มีคนเห็นการทํางานของตนเอง 
จะเห็นไดวารูปธรรมการสรางสุขของการทํางานของบุคลากรภายในองคกรมีความหลากหลาย
มิไดจํากัดเพียงสวัสดิการพื้นฐาน แตหากยังรวมไปถึงการดูแลสภาพบรรยากาศในการทํางาน ที่
ไมเพียงแตจะชวยทําพนักงานในองคกรผอนคลาย แตยังสงเสริมบรรยากาศการสรางสรรค 
(ชาญวิทย  2552)   

ดังเชน นองลูกจางรายเดือนคนหนึ่ง บอกวา “พ่ีหัวหนาครับ ถามีกิจกรรม OD ปละครั้งก็
ดีนะครับทําใหพวกผมไดมีโอกาสรองรํา ทําเพลงเพราะ ๆ บนรถทัวรใหพ่ีหัวหนาฟง” เปนคํา
บอกกลาวที่ลูกจางตองการที่จะแสดงความสามารถของตนเองนอกเหนืองานประจําในหนาที่ที่
หลาย ๆ คนไมเคยเห็น การที่บุคลากรกลุมลูกจางมีความคิดวาตนเองมีความถนัดและไดแสดง
บทบาทนั้นใหเพ่ือนรวมงานและใหผูบริหารรับรูและเห็นคุณคาของงานใหการยอมรับ ชื่นชม ใน
พ้ืนที่ทางสังคมของตนเอง โดยมีสวนรวมในกิจกรรม ที่แสดงออกสนุกสนาน  งานกีฬา  การรอง
เพลง และไดรับการชื่นชมจากผูบริหารและเพื่อนรวมงาน จะกอใหเกิดความสุขในการทํางาน
ของบุคคลนั้น 
    บรรยากาศการทํางานที่มีระบบการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลแกดํา เปนภาพที่มี
การทํางานเปนทีมมากขึ้น มีระบบควบคุมกํากับ มีการกระจายหนาที่ความรับผิดชอบในการ
แสดงบทบาท ตามความสามารถของตนเอง  ดังเชน   คุณนํ้าใส ใหมุมมองวา ประสบการณ
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ทํางาน  25 ป ในชวง 22 ปแรก เปนผูปฏิบัติการโดยรับผิดชอบงานดานการพยาบาลและงาน
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค  ซ่ึงเปนงานที่ตนเองชอบมีความถนัด ปฏิบัติมาตลอด  ในขณะที่
ตนเองเปนคนในพื้นที่ทําใหทํางานรวมกับชุมชน  ชาวบาน  และแกนนํา อสม เครือขายดาน
สุขภาพ  มีความสุขในการทํางาน  เพราะเรามีศักยภาพในการทํางานสามารถทอดความรู ใหกับ
เครือขายดานสุขภาพ ไดอยางเปนธรรมชาติ  ตอมาในป 2551 ไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนา
กลุมงาน  เปนงานที่ตองปฏิบัติตามนโยบาย กระทรวง จังหวัด  และหนวยงาน นิเทศติดตาม
งาน รับการนิเทศจากหนวยงานตามสายบังคับบัญชา ภาระงานตามตัวชี้วัด  และนิเทศติดตาม
งานเครือขาย   บริหารบุคคลกร และการประสานกับกลุมงานตาง ๆ ซ่ึงมองวาเปนงานที่มี
คุณคา กับหนวยงาน องคกร  ทําใหตอบสนองวิสัยทัศน ขององคกร และหนวยงานตามสาย
บังคับบัญชา     เปนงานมีคุณคาตอตนเอง  รูสึกวาตนเองไดเรียนรูการบริหาร คน เงิน วัสดุ 
ครุภัณฑ แผนงานโครงการ   เปนงานที่ใชความรูความสามารถ   และความอดทน   เสียสละ  
เพ่ือใหงานไดสําเร็จ 

การทํางานที่ ได ใชความถนัด  และความชอบในการทํางานประกอบความรู 
ความสามารถ และดึงศักยภาพของตนเอง มาใชใหเกิดในการทํางานที่รับผิดชอบ ทําใหเกิดผล
งานเปนที่ที่ยอมรับ และชื่นชมจากประชาชน และเพ่ือนรวมงานตลอดจนระดับผูบริหารสูงสุด  
ซ่ึงสิ่งที่เกิดขึ้นทําใหมีการพัฒนาตนเอง ศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติม และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของโรงพยาบาลแกดําตลอดเวลา ซ่ึงเปนการสะทอนภาพของการทํางาน ที่มีคุณคา
ใหกับตนเอง และองคกร การมีและใชอํานาจในการทํางาน  โดยการแสดงบทบาทหนาที่ และ
ตัดสินใจในการที่ไดรับมอบหมาย อยางอิสระ  การแสดงผลงานที่รับผิดชอบ เปนการสราง
ความสุขใจกับงานที่ปฏิบัติงานจะทําใหเกิดบรรยากาศความสุข สนุกสนานของคนในองคกร 
นอกจากนี้กลุมผูบริหารมีการขยายพื้นที่ทางสังคมโดยการแสวงหาความรูโดย การประชุมอบรม  
และศึกษาตอเพ่ือมาประกอบในการใชอํานาจของตนเองที่รับผิดชอบ ในการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ใหเปนที่ยอมรับและชื่นชมของผูบริหารระดับสูงและเพื่อนรวมงาน (ประทีป และ
คณะ  2538)  
 
บทสรุปและขอเสนอแนะของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องความทุกขและความสุขในการทํางานที่แตกตางของบุคลากร
โรงพยาบาลแกดํา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ความทุกขและความสุขในการทํางานที่แตกตางของ
บุคลากรแตละกลุม ผลจากการศึกษาพบวา 1) ความทุกขจากการทํางาน เกิดจากการลิดรอน
อํานาจในพื้นที่ทางสังคมในการทํางานของบุคลากร และการเอ้ืออํานาจในการตัดสินใจอยาง
อิสระในการทํางานของบุคลากรแตระดับ   2) ความสุขจากทํางาน เกิดจากการมีอํานาจใน
การแสดงบทบาทในพื้นที่ทางสังคมในการทํางานของบุคลากรและไดรับการยอมรับชื่นชม 
ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตามบทบาทและหนาที่ รวมทั้งการเอ้ืออํานาจในการ
ตัดสินใจอยางอิสระ ซ่ึงในการทํางานของบุคลากรแตระดับลวนกอที่จะทําใหเกิดทั้งความทุกข
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และความสุข ที่มีลักษณะเหมือนกัน คือ เร่ืองของอํานาจในพื้นที่ทางสังคมในการทํางาน และ
การจัดสภาพที่กอใหเกิดอํานาจในการตัดสินใจอยางอิสระ 
 ดังน้ัน การสรางองคกรแหงความสุขเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน จะตองมีการสงเสริมการ
ทํางานที่กอใหเกิดความสุขของบุคลากรทั่วทั้งองคกร โดยการสงเสริมใหบุคลากรในทุกระดับมี
อํานาจในการแสดงบทบาทในพื้นที่ทางสังคมในการทํางานในสวนที่เขารับผิดชอบ รวมทั้ง
องคกรจะตองจัดสภาพแวดลอมของการบริหารจัดการที่เอ้ือตออํานาจในการตัดสินในการทํางาน
ไดอยางอิสระ  ไมใชการรวมศูนยอํานาจในการตัดสินใจ ซ่ึงในการจัดกิจกรรมขององคกรเพื่อ
การสรางบรรยากาศสรางสุขควรเปนกิจกรรมที่เอ้ือตอการที่บุคคลในแตละระดับและแตละบุคคล
สามารถแสดงออกซึ่งอํานาจภายในตัวตนของเขาภายใตพ้ืนที่ทางสังคมที่เขาเปนอยู มากกวา
การจัดกิจกรรมในลักษณะที่เรียกวา “เหมาโหล” ที่มองวากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งสามารถสราง
สุขใหบุคลาการทั้งองคกร  ซ่ึงปจจุบันโรงพยาบาลแกดําโดยการนําของผูบริหารสูงสุด ไดนําผล
การศึกษาวิจัยมาปรับในเชิงนโยบายดานโครงสรางสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอบรรยากาศในการ
ทํางาน   ดานการพัฒนาบุคลากร  ในการบริหารบุคคล มีการมอบอํานาจ และใหอิสระในการ
ตัดสินใจมากขึ้นในการทํางานของบุคลากร ทําใหเกิดบรรยากาศการทํางานของคนในองคกร มี
ความเอื้ออาทร  เปนองคกรที่มีชีวิตมากขึ้น (Living Organization) 
  
การคืนขอมูลกลับ 

1.การเอื้ออํานาจใหแกกลุมผูปฏิบัติ  ควรทําในลักษณะของการสงเสริมอํานาจในพื้นที่
ทางสังคมเขามีอยู  โดยใหคํานึงถึงความถนัดและความเดนที่มีอยูในตัวของเขาใหผูอ่ืนไดรับรู
และชื่นชม เพ่ือใหเขาไดแสดงออกและเปนแบบอยางทีดี่ใหคนอ่ืนๆ ได นอกจากนี้ผูบริหารหรือ
ผูบังคับบญัชาตองเขาใจในบทบาทหนาที่ของผูใตบังคับบัญชาวาเขาสามารถทําอะไรได หรือ
ไมไดอยางไร มีการตดิตามและชี้แนะมากกวาเปนการตําหนิ และเขาใจความคิดความเปนอยู 
พ้ืนฐานของครอบครัวของเขาดวยและบรบิทของงานแตละคน    

2.การเอื้ออํานาจใหแกกลุมกลุมผูบริหาร ควรทําในลักษณะของการเอื้ออํานาจเพื่อสราง
ความรวมมือ โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานประสบการณชีวิติที่แตกตางของบุคคล เม่ือมาอยูที่สังคม
เดียวกันหรือองคกรเดียวกันและมีกฎระเบียบ อาจจะมีความทุกข  อึดอัดบาง ถาเราสงเสริมให
เขาไดแสดงออกในพื้นที่ที่เขาถนัด ก็จะทําใหเกิดความสุขที่ไดแสดงออก ที่เขาไดแสดงออกและ
ชื่นชม เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความสุขในการทํางาน  ทําใหเกิดแรงผลักภายใน อีกอยางคือความ
ผูกพันกับองคกร ควรมีการพบประกับกลุมงานตาง ๆ รับประทานอาหารรวมกัน ไดพูดคุยกัน
รูจักกันใหมากขึ้น ทําใหเกิดมุมมองที่เปลี่ยนไป จากการมุมมองดานลบก็จะเปลี่ยนแปลงเกิด
ความรูสึกดีๆในเพื่อนรวมงาน การจัดกิจกรรม ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตอเน่ือง และเปนที่
สนใจของคนในองคกร    
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