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คุณคาของงาน กับความหมายของชีวิต 

     
จินตนา ชาลีวงษ  

                              ธันยากร สตางคพุฒิ  
                              รพ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  

 
บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ีศึกษาเกี่ยวกับ คุณคาของงานกับความหมายของชีวิตของบุคลากร

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสบการณการทํางานที่สะทอนคุณคา
ของงานกับความหมายของชีวิตบุคลากรโรงพยาบาลหนองบัวระเหว โดยมีคําถามวิจัยที่
สําคัญคือ 1) ประสบการณชีวิตที่ผานมาและเรื่องราวการทํางานที่เปนอยู ไดสรางการรับรูถึง
คุณคาของตนเอง และความหมายในชีวิตอยางไร 2) คุณคาของงานและความหมายของชีวิต มี
ความแตกตางกันไปตามลักษณะของงานที่รับผิดชอบ หรือตามยุคสมัย และสภาวะแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไปขององคกร หรือไม อยางไร 3) ปจจัยอะไรที่ชวยสงเสริมใหเกิดการทํางานที่มี
คุณคา และความหมายตอชีวิต   การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก การสนทนากลุม และการเขียนตอบตามประเด็นคําถามการวิจัย โดยมีผูที่ใหขอมูล
สําคัญเปนบุคลากรของโรงพยาบาลหนองบัวระเหว  จํานวน 16 คนโดยแบงกลุมบุคลากร 3 
ลักษณะ 1) แบงตามชวงเหตุการณสําคัญและสภาวะแวดลอมของโรงพยาบาล 2) แบงโดย
ลักษณะงานตามความใกลชิดกับผูปวย 3) แบงตามระดับงานในโครงสรางองคกร ใชระยะเวลา
ศึกษาเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2553  

ผลการศึกษาพบวา คุณคาของงานและความหมายของชีวิต นอกจากจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามองคกรแตละยุคสมัยแลว ยังมีลักษณะสัมพันธกับงานที่ตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
คนพบคุณคา และความหมายนั้น ไมจําเปนตองเกิดขึ้นจากการที่รับผิดชอบโดยตรง แตเปนการ
เกิดขึ้นจากการที่ไดไปชวยเหลือคนอื่น นอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู และแมวา
ประสบการณที่คนพบคุณคาตนเองนั้นจะเปนประสบการณเล็ก ๆ นอย ๆ แตวามีความหมาย
อยางยิ่งตอการธํารงไว ซ่ึงการรับรูคุณคาของตนและความหมายของชีวิต  

 การศึกษาน้ีแสดงใหเห็นวา การรับรูถึงคุณคาของงาน และการตระหนักถึง
ความหมายของชีวิต  เปรียบเสมือนการมีรูหายใจใหแกคนทํางาน แมวามันมีรูหายใจอยูก็จริง
จริง แตถาไมมีพ้ืนที่ในการนําเสนอแลกเปลี่ยนกัน  เร่ืองราวที่สะทอนคุณคาและความหมายของ
ชีวิตที่ไปพบก็จะอยูเฉพาะตัวบุคคล  การเปดพื้นที่ใหมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเร่ืองราวของ
คนทํางานจะทําใหเกิดการเหนี่ยวนําซึ่งกันและกันชวยเสริมพลังแกคนทํางาน 
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บทนํา 

ทุกองคกรตางมุงหวังที่จะประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน คนเปนปจจัยสําคัญสู
ความสําเร็จ องคกรจึงตองการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และมุงม่ันทุมเททํางานเพื่อสรางผลงาน
ที่ดีใหกับองคกร  องคกรตาง ๆ จึงสรางคานิยม หรือวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่เปนหลัก เปนแนวคิด 
ในการสงเสริมประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร  และพยายามสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากร
มีความกระตือรือรน มีพลังในการทํางาน โดยเฉพาะปจจุบันเนนตัวเงิน (Financial) เปน
แรงจูงใจสําคัญ   

นอกจากแรงจูงใจเรื่องตัวเงิน แลว ยังมีแรงจูงใจอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญ เชน ลักษณะของ
งาน  การประสบความสําเร็จในงาน  โอกาสกาวหนา  การไดรับการยอมรับนับถือ ซ่ึงเปนปจจัย
จูงใจใหบุคลากรเกิดความพอใจในการทํางาน เกิดความผูกพันตนเองกับงานและกับองคกร 
นอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจอีกประการหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่ไดคนพบวา งานนั้นมีคุณคาและ
เติมความหมายใหกับชีวิต  ถาคนเรารูสึกถึงคุณคาของตนเองในการทํางานและในองคกร ไมวา
ตนเองจะอยูในตําแหนงหนาที่ใด ๆ จะเปนหัวใจสําคัญในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ใหเขาถึง
ความหมายในชีวิต (ยงยุทธ 2551)  ซ่ึงจะทําใหคนมีพลังทุมเทใหกับการทํางาน  

 โรงพยาบาลหนองบัวระเหวไดพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรโดยเปดโอกาสใหบุคลากร
ไดมีโอกาสทํางาน และทํากิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณการ
ทํางาน กอใหเกิดการรับรูถึงคุณคาของตนจากการทํางาน  เปนการสรางแรงจูงใจที่เงินมิอาจ
เทียบได  จากการพัฒนาในเรื่องเหลานี้ขึ้นมา   พบวามีบุคลากรสวนหนึ่งที่มีความมุงม่ัน ความ
พยายามทุมเทในการทํางานใหองคกรอยางไมยอทอตอความยากลําบาก  

 ดังน้ัน การที่เราไดศึกษาถึงประสบการณชีวิตของเขาที่ทําใหเขาเห็นถึงคุณคาของงาน 
และเขาถึงความหมายของชีวิต  ที่ทําใหเขาสามารถทํางานไดอยางนั้น ก็จะชวยใหเราสามารถ
นําเรื่องราวที่ดีและความรูที่ไดจากเรื่องราวนั้น มาสงเสริมใหการทํางานนั้นสามารถเชิดชูคุณคา
ไดเต็มที่มากขึ้น 
  
วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือศึกษาเรื่องราวประสบการณในการทํางานที่แตกตางหลากหลายของคนในองคกร 
       2.เ พ่ือศึกษาการใหคุณคาของงานและความหมายของชีวิตของบุคลากรจาก
ประสบการณการทํางาน  
      3. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมคุณคาของงานและความหมายของชีวิต   
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คําถาม 

1. ประสบการณชีวิตและเรื่องราวการทํางานเปนอยางไร 
  2. งานที่ทําอยูมีความสําคัญหรือมีคุณคาตอตนเองและองคกรอยางไร 
  3. ปจจัยอะไรที่ชวยสงเสริมใหเกิดการทํางานที่มีคุณคาและความหมายตอชีวิตของคน 

   ในองคกร 
 
ระเบียบวิธีวจิัย 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีผูที่ใหขอมูลที่สําคัญจํานวน 16 คน 
ดังน้ันเพ่ือใหมีการกระจายตัวอยางทั่วถึงของผูที่ใหขอมูลสําคัญ จึงไดกําหนดหลักเกณฑโดยมีผู
ที่ใหขอมูลสําคัญเปนบุคลากรของโรงพยาบาลหนองบัวระเหว จํานวน 16 คนโดยแบงกลุม
บุคลากร 3 ลักษณะ 1) แบงตามชวงเหตุการณสําคัญและสภาวะแวดลอมของโรงพยาบาล  2) 
แบงโดยลักษณะงานตามความใกลชิดกับผูปวย 3) แบงตามระดับงานในโครงสรางองคกร ใช
ระยะเวลาศึกษาเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 และนําผลที่ไดจากการศึกษามา
ตีความเทียบเคียงกับบริบท แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นําเสนอผลการศึกษา โดย
วิธีการพรรณนา 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเรื่องคุณคาของงานกับความหมายของชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาลหนอง
บัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ พบวา 

1. คุณคาของงานและความหมายของชีวิต : มองผานการพัฒนาจาก “ยุคตําอิฐ
ตํากอ”...สู...“ยุค Re-Accredit”  

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เปนโรงพยาบาลที่กอตั้งขึ้นดวยแรงศรัทธา
ของประชาชนชาวหนองบัวระเหว โรงพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลง เติบโต ผานชวงเวลา และ
เหตุการณสําคัญ ซ่ึงเรียกไดวาเปนยุคสมัยของโรงพยาบาล โดยผูวิจัยขอนําเสนอผานตามยุค
สมัยของโรงพยาบาลหนองบัวระเหว ดังน้ี 

 ยุคแรก (พ.ศ. 2531-2537) จากโรงพยาบาลสาขาไมมีเตียงรับผูปวย เปนโรงพยาบาล 
10 เตียง บุคลากรเริ่มแรกมี 9 คน เรียกไดวาเปนยุคบุกเบิกหรือที่บุคลากรโรงพยาบาลหนองบัว
ระเหวเรียกวา “ยุคตําอิฐตํากอ” พี่เพ็ญ พยาบาลวิชาชีพผูผานประสบการณในยุคตําอิฐตํากอ 
เลาวา “ตัวพ่ียายมาจาก โรงพยาบาลเทพสถิตมาอยู โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ตั้งแต พ.ศ. 
2535 ดวยเหตุผลที่ตองการอยูใกลบานมากขึ้น สภาพโรงพยาบาลในชวงที่พี่ยายมาในตอนนั้น 
สภาพแวดลอมของโรงพยาบาลเปนปา ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก ชวงนั้นโรงพยาบาลเพิ่ง
ขยายเปน 10 เตียง ถนนยังเปนลูกรัง เวลาฝนตกดินแดงก็เปอนชุดพยาบาล อาหารการกินจะ
ลําบากเนื่องจากอยูไกลตลาด แมวาสภาพแวดลอมในการทํางานยุคนั้นจะลําบาก แตเราอยูกัน
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แบบพ่ีนอง  มีพ่ี ๆ นอง ๆ ที่เคยอยูรวมกัน  กินดวยกัน ลําบากดวยกัน และทําใหมีความผูกพัน
ถึงแมเวลาจะผานไป แมปจจุบันจะไมคอยไดไปไหนมาไหนดวยกันเหมือนเดิมแตทุกคนก็อยูใน
ความทรงจําที่ดี  เวลาเลาหรือพูดถึงบรรยากาศที่ผานมาถึงคนกลุมน้ีก็จะมีความสุข การทํางาน
ในชวงนั้นเปนขึ้นเวรแบบเวรนอน  โดยแตงชุดธรรมดาขึ้นเวร มีเร่ืองที่ตลกมากคือขึ้นเวรแลว
ผูปวยมาโรงพยาบาลหาพยาบาลไมเจอจึงไปที่คลินิกพี่อัมไพรวรรณ  ซ่ึงเปนพยาบาลที่น่ี  แลว
บอกวาไปโรงพยาบาลไมเจอหมอเห็นแตเด็กนั่งดูทีวีอยู  หลังจากนั้นโรงพยาบาลจึงไดมา
ทบทวนเรื่องการแตงกาย  และใหใสเสื้อซาฟารีสีขาว  นุงกระโปรงหรือกางเกงเวลาขึ้นเวรนอน” 
น้ีเปนสภาพของโรงพยาบาลหนองบัวระเหวในยุคตําอิฐตํากอที่มีสภาพของความขาดแคลน
ทรัพยากรดานตาง ๆ ทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกและบุคลากร ระบบงานภายในองคกร ยังไมเปน
ระบบระเบียบเต็มตัว   

คุณคาของงานสําหรับบุคลากรในยุคตําอิฐตํากอ สวนใหญจะเปนการสะทอนผานการ
พัฒนาโรงพยาบาลตามสภาพที่เปนอยู  ไมแบงระดับชั้นระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ   ดังที่พี่
สมจิตรเลาวา  “โรงพยาบาลเราโชคดี  ตั้งแตกอตั้งโรงพยาบาลมา  เรามีผู อํานวยการ
โรงพยาบาลคนนี้คนเดียวตลอด ทานเลี้ยงเราเหมือนลูก ทั้งบอกและทั้งสอนทุกเรื่อง ทํางาน
ชวยกันทุกอยาง อยูแบบครอบครัว ทําไดทุกอยาง เวลาทํางาน ปลูกตนไม ถางปา ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลก็จะทําดวย พอถึงเวลาทานขาวเที่ยง เราก็จะจัดโตะใหทาน แตทานก็ไมน่ัง ก็ลงมา
น่ังลอมวงกับพวกเรา มันเปนภาพที่พ่ีไมเคยลืมเลย” นอกจากนี้การอยูรวมกันแบบพี่นอง คอย
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน บางครั้งแทบทํางานแทนกันได บรรยากาศที่ดีในการทํางาน มีความอบอุน
มีความผูกพันกันหรือที่เรียกวาอยูกันแบบครอบครัว สภาพบรรยากาศการทํางานสวนใหญชวย
เยียวยาคนทํางานในยุคดังกลาว พี่สมจิตรเลาตอวา “ผูอํานวยโรงพยาบาล เปนคนที่ใหอภัย
เสมอ ทานนับหน่ึงใหเสมอเม่ือพ่ีทําผิด จนพ่ีอายที่จะทําในสิ่งที่ไมดีตอโรงพยาบาล และ
ผูอํานวยการ รวมทั้งถือวา โรงพยาบาลคือบาน  ผลคือ พอมีลูกหลายคน นิสัยแตละคนก็ไม
เหมือนกัน คอยดูแล และสั่งสอน” นอกจากนี้ยังมีการทํากิจกรรมทั้งในและนอกเวลางาน มีการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน พี่รัตน ยังบอกความรูสึกของตัวเองวา “ชอบบรรยากาศแบบเกา ๆ 
มากกวา  แตกอนของเรานี้จะเปน โรงพยาบาลเล็ก ๆ มี เจาหนาที่ก็จะไมกี่คน ก็จะรูจักกัน  ก็
เหมือนเปนครอบครัวเดียวกัน  เวลากินขาว  มีอะไรก็เอามากินดวยกัน  มีอะไรก็มาพูดคุยกัน ก็
มาเลาสูกันฟงนี่ละ”  คุณคาของงานของบุคลากรในยุคตําอิฐตํากอ จึงเนนเรื่องความอยูรอด 
เน่ืองจากองคกรมีความคิดหลากหลาย ตองการทําหลายอยางในเวลาเดียวกัน ยังไมแนใจวาจะ
ทําอะไรกอนหรือหลัง เปนขั้นเริ่มตนการพัฒนาที่ตองการทรัพยากรมาก โครงสรางองคกร
ลักษณะไมเปนทางการ ตองพยายามประสานความรวมมือบุคลากรที่มีจํานวนและความ
หลากหลายมากมาย เพ่ือใหองคกรเติบโตดวยความคิดสรางสรรค  (Greiner 1972)  
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ตอมา โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ขยายเปนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ไดนิมนต
หลวงพอคูณ แหงวัดบานไร ซ่ึงเปนที่เคารพศรัทธาของประชาชนมาทําพิธีเปดโรงพยาบาล จึง 
เรียกยุคนี้วา “ยุคหลวงพอคูณ” (พ.ศ.2538 - 2543) หมอยุย เปนทันตแพทยจบใหมเปนคน
กรุงเทพฯ โดยกําเนิด มาทํางานใน พ.ศ. 2538 แทนทันตแพทยที่ยายไป ไดเลาถึงบรรยากาศ
และความรูสึกการทํางานในชวงนั้นวา  “โรงพยาบาลเมื่อตอนที่มาทํางานแรก ๆ เจาหนาที่ยังมี
นอย สภาพแวดลอมบางสวนยังเหมือนเปนปาอยูเลย  ซ่ึงในชวงนั้นเปนชวงที่โรงพยาบาลกําลัง
พัฒนาเปน 30 เตียง เริ่มมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมตาง ๆ ทั้งบนตึกและบริเวณบานพัก สภาพปาก็
คอยเริ่มหายไป เปลี่ยนเปนสภาพเหมือนปจจุบัน” นอกจากสภาพแวดลอมและความเปนอยูใน
โรงพยาบาลจะเปลี่ยนแปลงไปแลว  บุคลากรของโรงพยาบาลหนองบัวระเหวมีจํานวนมากขึ้น
ทั้งที่ยายมาจากที่อ่ืน ๆ และบุคลากรบรรจุใหม บรรยากาศการทํางานใน “ยุคหลวงพอคูณ”  
เปนลักษณะที่ชวยเหลือเกื้อกูลกันแบบพ่ีนองไมแตกตางไปจาก “ยุคตําอิฐตํากอ” แตมีลักษณะ
การทํางานเปนทีมมากขึ้น  โดยเริ่มจากการรวมกันพัฒนาสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาล การ
พัฒนาองคกรเปนรูปธรรมมากขึ้น และมีความตอเน่ืองจากยุคแรก นองปาน เจาพนักงานรังสี
การแพทย ซ่ึงบรรจุใหมในชวงเวลาดังกลาว เลาวาบรรยากาศการทํางานชวงนั้นดวยรอยยิ้มและ
นํ้าเสียงสดใส  “ตอนมามื้อแรก บฮูจักทางติ๊ พอพามา มาใหม ๆ น่ีบฮูจักใครเด  ก็มานั่งทาอยู  
บัดนั่งรอผูน่ัน ผูน่ีก็มาถามวามาใหม  ตอนแรกก็วาอยูบไดหรอก  ปาด คือกันดารแท  สั้นวา  แต
วาอยูไปอยูมา อากาศมันดีเนอะ สดชื่น ผูอํานวยการโรงพยาบาลก็พาเฮ็ดอันนั่น อันนี่ ปลูก
ตนไมแน  ปลูกหญาแน  จ่ังซ่ีเน่ีย  ผูอํานวยการโรงพยาบาลพาเฮ็ดชวงบาย  ปลูกยามเมื่อเว็น  มี
คนไขปานก็แลนขี้นมา X-ray  เฮ็ดในเวลานั้นหละ  หนอยนึงเราก็พากันลงไป”  เม่ือเลาจบ
รอยยิ้มก็ยังไมจางไปจากสีหนา ซ่ึงไมแตกตางไปจากเจาพนักงานเภสัชกรรมบรรจุใหมอยาง
นองสุ “ พอเขามาไดทํางาน ปแรกก็ไดสัมผัสกับบรรยากาศของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล  ที่
อบอุน ดวยการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการรวมมือ รวมใจในการปลูกตนไม  ไมประดับ ทาสี
ทางจราจร  ในโรงพยาบาล ดวยกันทุกวันศุกร มีสถานที่ที่สวยงาม  ทาสีอาคารตาง ๆ ใหดูสภาพ
ดีมากขึ้น  รวมทั้งหองยาดวย  มีการเปลี่ยนแปลงในการจัดหอง ใหดูสวยงาม”  
  การพัฒนาองคกรดวยกระบวนการเรียนรูของโรงพยาบาลหนองบัวระเหวเกิดเปน
รูปธรรมมากขึ้นและมีความตอเน่ืองจาก “ยุคตําอิฐตํากอ” ดังคํากลาวของพี่เพ็ญไดเลาถึง
ประสบการณการทํางานของตนในชวงยุคนี้วา “เม่ือมาอยูที่โรงพยาบาลไดเรียนรูการทํางานมาก
ขึ้นที่ไมมีในหองเรียน และรูสึกวาเปนประสบการณและเปนเรื่องที่สนุก จําไดวางานที่ไดเรียนรู
ครั้งแรกคือ เม่ือมีการนิเทศงานจากจังหวัด พ่ี ๆ จากสถานีอนามัย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
และโรงพยาบาลจะมาชวยกันเตรียมขอมูลรับการนิเทศ ก็จะมาชวยเคาเขาเลมรายงาน สมัยน้ัน
ใชคอมพิวเตอรไมเปนก็ชวยเคาไดบาง” 
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คุณคาของงาน “ยุคหลวงพอคูณ” เปนยุคของการรวมตัวเพ่ือกําหนดทิศทาง (Growth 
through direction / Collectivity Stage) องคกรเริ่มเห็นเปาหมายการทํางานชัดเจนมากขึ้นที่ 
เนนความเติบโตขององคกร มีผูนําองคกรอยางผูอํานวยการโรงพยาบาลทีส่ามารถฟนฝา
อุปสรรคในชวงแรกมาได การเติบโตเปนไปอยางรวดเร็ว สมาชิกผูกพันและตื่นเตนกับการ 
เติบโตที่รวดเร็ว พรอมทุมเทความพยายามทั้งหมดใหกับพันธกิจขององคกร ความสัมพันธของ
สมาชิกเปนลักษณะที่ไมเปนทางการอยูโดยสวนใหญ โครงสรางองคกรเริ่มมีระเบียบบาง และ
องคกรเติบโตดวยการกําหนดทิศทาง (Greiner 1972)  โดยการสะทอนผานความรูสึกของ หมอ
ยุย วา “รูสึกวาโรงพยาบาลเหมือนเปนบานหลังที่ 2 เจาหนาที่อยูกันแบบพ่ีแบบนอง มีความ
ผูกพันกันไมใชแคเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงอาจจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหสามารถทํางานอยูที่น่ีไดนาน” 

การพัฒนาการทํางานของโรงพยาบาลหนองบัวระเหวยังมีความตอเน่ือง โดย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลไดนําแนวคิดการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) มาใชภายในองคกร 
หรือที่บุคลากรโรงพยาบาลหนองบัวระเหวเรียกยุคนี้วา “ยุค Accredit” (พ.ศ.2544-2547) โดย
เริ่มจากการจัดอบรมบุคลากรโดยเนนเรื่องพฤติกรรมบริการ พี่เจ พยาบาลวิชาชีพ ยายมาจาก
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ เพ่ือกลับมาทํางานใกลบาน เม่ือปลาย พ.ศ. 2539  เลาวา “ในชวง
น้ันโรงพยาบาลมีการพัฒนาคน ผูอํานวยการโรงพยาบาลพูดถึงนโยบายเรื่องการพัฒนาคนเพื่อ
พัฒนางาน เราก็เขาใจวา งานก็คือการดูแลผูปวย ชวงนั้นไดมีการมาอบรมพฤติกรรมบริการ
หลาย ๆ ครั้ง จําไดวาครั้งแรกเปน อาจารยโอษฐ มาจัดการอบรมเรื่อง Excellence Behavior 
Service แลวที่ถูกใจมากที่สุดก็คือตอนที่ โรงพยาบาลเชิญอาจารยพงษบดินทรมาอบรม เพราะ
รูสึกวาเนื้อหาที่สอนชวยใหไดเขาใจแนวคิดเรื่องการบริการผูปวย แลวโรงพยาบาลก็ใหแตละ
หนวยงานจัดทํามาตรฐานพฤติกรรมบริการ มีอาจารยทัศนีย มาชวยสอนเรื่องขั้นตอนการพัฒนา
คุณภาพ จําไดวามีการประชุมในวันหยุดเสารอาทิตยบอยมาก แทบทุกเดือนเลย พ่ีวาก็ดีนะ
เพราะวาเจาหนาที่ไดอบรมกันทุกคน และไมรบกวนเวลาในการดูแลผูปวย เพราะทาง
โรงพยาบาลจางเจาหนาที่โรงพยาบาลอ่ืน ๆ มาอยูเวรแทน แลวพวกเราก็มาชวยกันจัดทํา
แนวทางระบบงาน มีแนวทางที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวย  แนวทางการทํางานทั่ว ๆ ไป ประชุมกัน
บอยมาก”  เปนการใหความสําคัญในการดูแลผูปวยโดยผานการพัฒนากระบวนการเรียนรูและ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรโรงพยาบาลหนองบัวระเหว เพ่ือใหโรงพยาบาล
สามารถดําเนินงานไดตามวิสัยทัศนที่วางไว  

ยุคนี้ ทางโรงพยาบาลหนองบัวระเหว ไดมีการปรับโครงสรางการบริหารงานในองคกร
ชวยใหเกิดการประสานงาน ในแนวราบระหวางหนวยงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพไดดี พี่ลัก ซ่ึง
เปนพยาบาลเทคนิค มาปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลหนองบัวระเหวใน พ.ศ. 2534  ตอมาไดไป
เรียนตอเน่ืองเปนพยาบาลวิชาชีพ และจบกลับมาปฏิบัติราชการอยูที่โรงพยาบาลเชนเดิม ได
บอกเลาประสบการณวา “แรก ๆ ที่จบกลับมาก็ปฏิบัติงานทั้งงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานหอง
คลอด และงานผูปวยใน เปนลักษณะการทํางานเวียน 1 เดือน/งาน มีประสบการณเปนหัวหนา 
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เวรและผูปฏิบัติ ไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  โดยการเปนกรรมการ
ตาง ๆ ในโรงพยาบาล ตอมามีนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ไดมอบหมายจากผูบริหารให
รับผิดชอบหัวหนางานศูนยประกันสุขภาพ โดยผานการสอบคัดเลือกมา และไดวางระบบการ
ใหบริการในศูนยประกันสุขภาพ  จัดทําแนวทางตาง ๆ ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของชวงแรกก็
กังวลกลัววาจะทําไมไดเพราะเปนเรื่องใหม เพราะที่ผานมาระบบเดิมขาดคนรับผิดชอบที่ชัดเจน
ทําใหเกิดความหลากหลายแตพอเรามารับผิดชอบตรงนี้ตองรวมหลาย ๆ งานเขามาไวที่ศูนย
ประกันสุขภาพ  เชน งานผูประสบภัยจากรถ งานประกันสังคม  งานสิทธิสวัสดิการขาราชการ  
งานสังคมสงเคราะห งานสิทธิสวัสดิการเจาหนาที่ และงานประกันสุขภาพซึ่งเปนงานหลัก  
ระยะแรกขออนุญาตผูบริหารไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลชัยภูมิและโรงพยาบาลพล  เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบงาน  หลังจากนั้นก็เรียนรูจากงานที่เราปฏิบัติ โดยการลองผิดลองถูก
และนํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น เราพัฒนาระบบงานมาประมาณปกวางานก็เปนระบบมากขึ้น”   

 “ยุค Accredit” โรงพยาบาลหนองบัวระเหว มีการกําหนดเปาหมาย นโยบาย ตัวชี้วัด
ผลงาน แบงทีมงาน หนวยงาน และบทบาทหนาที่บุคลากรอยางชัดเจน บุคลากรมีการพัฒนา
คุณภาพเพื่อใหเกิดความตอเน่ือง ทํางานและเรียนรูระบบงานใหไดตามมาตรฐานของแตละ
วิชาชีพ ใหความสําคัญตอการมุงเนนผลลัพธ และการติดตามผลงานผานตัวชี้วัด การผานการ
รับรองและเปนแหลงรับศึกษาดูงานสรางความภาคภูมิใจใหแกบุคลากร แตขณะเดียวกัน ก็ทําให
บุคลากรมีความเครียด  บรรยากาศแบบพี่นองและการทํางานเปนทีมยังคงมีอยู  รวมถึงการให
ความสําคัญตอการดูแลผูปวย นองหยอย พยาบาลวิชาชีพจบใหมเปนคนในพื้นที่ มาทํางาน
พ.ศ. 2544 เลาถึงบรรยากาศการทํางานในชวงนั้นวา “พ่ี ๆ ที่หอผูปวยอยูกันเหมือนพ่ีเหมือน
นองกัน หลังจากโรงพยาบาลผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเมื่อเดือนธันวาคม 2544 พวก
พ่ี ๆ ที่หอผูปวยก็ขยับขยาย เปลี่ยนหนวยงานบาง  ไปเรียนบาง ชวงนั้นตัวเองเครียดมาก เพราะ
เปนชวงที่มีคนมาดูงานบอย  เลยทําใหตองไปเรียนรู HA ใหม เพราะตัวเองไมเขาใจ และไมไดมี
สวนรวมตั้งแตแรก การเรียนรูครั้งนี้เหมือนเราไดความรูใหม มีพลัง อยากทํานูน ทํานี่ แตตอง
อาศัยทีมที่เขาใจ Concept เลยทําใหบางอยางหยุดบาง ชาบาง ไมเปนไปดังคาดหวังไว” ซ่ึง
แตกตางไปจากพี่รัตน ซ่ึงเปนพยาบาลวิชาชีพ หัวหนางานผูปวยนอก ซ่ึงสามารถปรับตัวไดเทา
ทันกับการพัฒนาดังกลาว ไดแสดงความเห็นถึงการทํางานในชวงนี้วา “การพัฒนาคุณภาพ คือ
การทํางานประจําของเราใหดี ถาเราเขาใจแกนแทของงาน HA คือตองการใหคนไขปลอดภัย 
แลวเราจะทําอยางไรใหคนไขปลอดภัย เราจะพัฒนาโรคไหนแบบนี้จะงาย ไมตองกังวลวาจะตอง
มีเอกสาร มีผลงานมีตัวชี้วัดอันโนนอันนี้   การนําเครื่องมือคุณภาพมาใชตองดูใหเหมาะกับงาน 
เอกสารมีเทาที่จําเปน” 

 
 
 



เอกสารฉบับราง กรุณาอยาอางอิง 

8 
 

 
ผูวิจัยซ่ึงรวมอยูในยุคนั้นมีความรูสึกวาชวงเวลานั้นผานไปอยางรวดเร็ว ทั้งที่เปน

ระยะเวลาที่ยาวนานถึง  6 ป อาจเปนเพราะมีกิจกรรมการพัฒนาที่เขมขน ทุกคนมีสวนรวม 
ตื่นเตนกับการพัฒนาสิ่งใหม ๆ ในชวงทายของยุคนี้จะเห็นไดถึงการพัฒนาที่ตอเน่ือง  รวมทั้ง
หมอยุย มีความเห็นลักษณะเดียวกับผูวิจัยวา “อยูไปครบ 3 ปแลวคิดจะเอายังไงดี จะไปเรียน
ตอ หรืออยูตอ แตตอนน้ันยังไมอยากกลับไปเรียนในคณะ ก็เลยอยูตอ   พรอม ๆ กับเริ่มมีงาน
อ่ืน ๆ  เขามาใหทํามากกวาการทําฟน เชน งานพัฒนาคุณภาพ” ภาพเหลานี้สะทอนใหเห็นวา
คุณคาของงาน  “ยุค Accredit” สวนใหญเปนเรื่องของการกําหนดระเบียบกฎเกณฑในการ
ทํางาน และระบบควบคุมองคกร การติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรในองคกรนอยลง และมีความ
เปนทางการมากขึ้น เปาหมายเพื่อเสถียรภาพภายใน ผูบริหารกระจายอํานาจการตัดสินใจ และ
ใหความสนใจกับงานดานนโยบาย กําหนดกลยุทธและทิศทางขององคกรมากขึ้น โครงสราง
องคกรมีการแบงงานกันทําตามหนาที่ มีระเบียบเปนทางการ และเพิ่มผูเชี่ยวชาญ องคกรเติบโต
ดวยการมอบอํานาจ  และยังคงมีภาพวัฏจักรชีวิตองคกรในขั้นการรวมตัวกําหนดทิศทาง หรือที่
เรียกวา การสรางระบบควบคุมองคกร (Formalization & Control Stage) (Greiner 1972)   

ตอมาเปนยุคที่บุคลากรโรงพยาบาลหนองบัวระเหว  เรียกกันวา “ยุคหลังผานการ
รับรอง” (ยุค Re-Accredit) จาก พ.ศ.2547 - ปจจุบัน บุคลากรในยุคหลังน้ีมีชวงวัยที่หางจาก
บุคลากรในยุคแรก เรียกไดวาเปนรุนลูก รุนหลาน บุคลากรเดิมสวนหนึ่งโยกยายกลับภูมิลําเนา  
และมีบุคลากรใหมมาทดแทน บุคลากรใหมเร่ิมมีจํานวนที่เพ่ิมมากขึ้น อยางกรณีของพี่นก
พยาบาลวิชาชีพเปนคนอําเภอหนองบัวระเหว ยายมาจากโรงพยาบาลใกลเคียงเพื่อกลับมา
ทํางานที่บาน  เลาถึงความรูสึกและการทํางานเมื่อยายมาอยูโรงพยาบาลหนองบัวระเหววา “มา
ทํางานที่น่ีครั้งแรกกลัวมาก เพราะที่โรงพยาบาลหนองบัวระเหว เปนโรงพยาบาลที่พัฒนาจน
ผาน HA เปนโรงพยาบาลแรก ๆ  กังวลกลัวมาทํางานที่น่ีไมได เม่ือไดมาอยูจริง ๆ  รูสึกมี
ความสุขมาก ๆ  ทั้งชีวิตการทํางาน และชีวิตครอบครัว อยูใกลญาติพ่ีนอง เวลาทํางานที่น่ีรูสึก
กระตือรือรน อยากทํางาน มีเพ่ือนรวมงานที่ดี ๆ  ทั้งน้ัน”  

นอกจากนี้ โรงพยาบาลหนองบัวระเหวยังมีการปรับโครงสรางทางกายภาพ ไมวาจะ
เปนเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศนที่ทันสมัยขึ้น สภาพแวดลอมจากที่เปนปาเริ่มหมดไป มีอาคาร
ถนนคอนกรีต ลานจอดรถ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบงาน แตความสัมพันธ
รวมกันแบบพี่แบบนองเริ่มจางหายไปจากโรงพยาบาลหนองบัวระเหว เพราะไมมีเวลาทํา
กิจกรรมรวมกันเหมือนกอน นองปาน สะทอนความรูสึกดังกลาววา “ตะกี้เฮาวาดี   ความรูสึกตะ
กี้ เฮารูสึกวาจ๋ังได  มันยังน่ันกันดีกวานี้เดะ หลัง ๆ  มาเจาหนาที่มันหลายเนอะ  ยามเมื่อเว็นงาน
เอกสารมันก็เพ่ิมหลายขึ้น  บางเทื่อ ก็บมีเวลาออกไปหากัน  น่ังเฮ็ดงานเจาของ  มีคนไขก็ตอง
ฟาวเฮ็ดคนไข  หลังเสร็จงานก็ตองเก็บเอกสาร  ไมคอยไดออกไปพบผูใด  แตก็หาเวลาออกไป
อยู  เวลาเฮ็ดงานเบื่อ ๆ  ก็หายางออกไปขางหนา  พอสดชื่นก็กลับมาตอ”  นองกบ บอกเลาการ
ทํางานยุคปจจุบัน ซ่ึงระบบการทํางานปรับเปลี่ยนไปเปนแบบมุงเนนผลลัพธ ใหความสําคัญกับ
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ตัวชี้วัด “เวลาทํางานก็ไมไดมีขอจํากัดเหมือนสมัยกอน เปรียบเทียบถาเรามีอาหารหลายอยาง
เราก็เลือกกินไดอยางเสรี แตตอนน้ีมีตัวชี้วัดนั่นนี่ บรรยากาศในการทํางานมันยากกวาเดิม เรา
มัวเก็บตัวชี้วัดมากไปมั้ย  เราประชุมกันมากไปมั้ย คิดวาเรามีเวลาบริการคนไขไดเต็มที่หรือยัง” 

แตสิ่งที่โรงพยาบาลหนองบัวระเหวใหความสําคัญมาตลอด คือประสิทธิภาพและการ
ทํางานเปนทีมในการดูแลผูปวยมากขึ้น โดยบุคลากรทุกระดับใหความสําคัญกับเรื่องนี้ทุกคน 
นองเอก เจาพนักงานเภสัชกรรม เลาวา “วันหนึ่งขณะทํางานจายยาผูปวยนอก มีคนไขสูงอายุ
เดินไมไดน่ังรถเข็นรอรับยาคนเดียว จึงเดินออกไปจายยาใหขางนอก น่ังลงขาง ๆ เอามือนวด
เบา ๆ  ที่ขาผูปวย ผมถามยายวา ยายเปนอะไรปวดขาเหรอ กินยาแลวก็จะหาย พูดไมกี่คําเห็น
คุณยายน้ําตาไหล ขนาดเปนลูกเปนหลานยังไมเคยพูดกับยายแบบนี้เลย ครั้งน้ันไมไดอธิบาย
การใชยามากนักแตใสใจความรูสึกผูปวยมากกวา ผมวาตัวชี้วัดบางตัวกับการไดใจคนไข เราเอา
ตัวชี้วัดวางไวบนหัวคนไขแลวมองแตตัวชี้วัด จึงเหมือนเสนผมบังภูเขา ทําใหเรามองไมเห็น
จิตใจคนไข” 
         ยุคหลังผานการรับรอง (ยุค Re-accredit)  คุณคาของงาน คือการเปนโรงพยาบาล
ตนแบบในการพัฒนาคุณภาพ ทํางานเปนทีม ยึดตามแนวทางระบบ ระเบียบ อาศัยเทคโนโลยี 
เนนผลลัพธ ประสิทธิภาพ (Greiner 1972) บุคลากรมาใหมกังวลกับความเปนโรงพยาบาล
คุณภาพ พบวาคุณคาที่เริ่มจางหายคือการอยูรวมกันแบบพี่แบบนอง คุณคาที่สงตอถึงปจจุบัน
คือ การทํางานเปนทีมโดยการยึดผูปวยเปนศูนยกลาง ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในยุคนี้สอดคลองกัน 
           จากมุมมองผูวิจัยเห็นวา คุณคาที่พบในองคกรในแตละยุคสมัย มีการเปลี่ยนแปลง บาง
คุณคามีการคงอยู สงผานและเติบโตขึ้น ไดแก คุณคาของการทํางานเปนทีม การยึดผูปวยเปน
ศูนยกลาง การพัฒนาอยางตอเน่ือง  และก็พบวาบางคุณคามีการคงอยูในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
แลวเริ่มจางหายไปจากองคกรเน่ืองจากสภาพแวดลอมของการทํางานไดแก การทํางานอยู
รวมกันแบบพ่ีนอง โดยคุณคาที่มีการสงผานเชื่อมตอกันระหวางยุคสมัยโดยสงผานทั้งรูปแบบ
กิจกรรมที่เปนทางการ เชน  การจัดอบรมพัฒนาบุคลากร  การสื่อสารผานการประชุมตาง ๆ ทั้ง
ระดับหนวยงาน และระดับทีมภายในโรงพยาบาล  การจัดทําแนวทางการทํางาน การจัด
โครงสรางการทํางานและสงผานโดยรูปแบบกิจกรรมที่ไมเปนทางการ เชน การลอมวงกินขาว
รวมกันหลังเลิกงาน การพัฒนาสิ่งแวดลอมโดยเจาหนาที่โรงพยาบาล  การมีบุคคลที่เปน
แบบอยางในการแสดงคุณคานั้นในองคกร จากคุณคาที่สะทอนผานความเชื่อ ความรูสึกนึกคิด 
รวมถึงพฤติกรรม วิถีชีวิตและวิธีการทํางานของคนในองคกร และมีการสงผานคุณคานั้นจากยุค
สูยุค อาจเรียกคุณคาเหลานี้ไดวาเปนคานิยมขององคกร 
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2. ลักษณะงานที่ทําใหบุคลากรเห็นถึงคุณคาของตนเอง และความหมายของชวีิต 
    2.1 คุณคาของงานที่เกิดจากการไดชวยเหลือผูปวย 
   การที่บุคลากรสาธารณสุขไดดูแลผูปวย ไดชวยชีวิตผูปวยไมวางานนั้นจะเปนงานใน

หนาที่หรืองานนอกเหนือหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ  งานนั้นจะเปนสิ่งหลอเลี้ยงใหบุคลากรเปน
คนรูจักการให ดังเชนกรณีของ พี่อวน แมครัวประจําโรงพยาบาลหนองบัวระเหว ซ่ึงเปนภรรยา
ของพนักงานขับรถ เลาวา  “ตนเองมาอยูเวรเปนเพ่ือนสามี ปกติไดดูการทํางานของพยาบาล มี
วันหน่ึงไปเปนเพ่ือนสามีสงคนไขคลอด คนไขคลอดในรถสงตอผูปวย ครั้งน้ันไมมีพยาบาลไป
ดวย จึงตองชวยกันทําคลอดบนรถ ตนเองไมเคยทําคลอดมากอน แตอาศัยประสบการณที่จํา
แบบอยางจากที่เคยเห็นพยาบาลทําคลอด จนเด็กคลอดออกมา ปลอดภัยทั้งแมและเด็ก” เกิด
เปนความสัมพันธระหวางแมครัวและคนไข  “เม่ือเจอกับแมเด็กอีกครั้ง เขาก็บอกวา ลูกชายเจา
ใหญแลวเดอ ลูกฉันรอดตายก็เพราะเจานั้นแหละ ภูมิใจมากที่ไดชวยเหลือเขา”  เหตุการณน้ันได
สรางความประทับใจจากการไดชวยเหลือชีวิตคนไขคลอดใหปลอดภัย ซ่ึงไมตางไปจาก นาสม 
คนสวนที่มีสวนรวมกับโครงการผาตอกระจก เลาใหฟงดวยความภาคภูมิใจวา “ตนและทีมงาน
คนสวน นอกจากไดชวยจัดสถานที่สําหรับโครงการผาตัดตอกระจก พวกคนสวนยังไดอาสา
ชวยงานตามที่ทีมผาตัดรองขอ จะเสร็จถึงกี่ทุมไมเกี่ยงคนไขไมหมดก็ไมยอมกลับ ชวยอยูจน
หมดคนไข พวกตนมีความประทับใจภูมิใจที่ไดมีสวนรวมไปชวยเหลือคนอื่น ๆ เพราะดวงตา
ของเรานี่เปรียบเสมือนดวงใจ ใจของเราถามีความสุขมันก็จะออกทางตา จะสดชื่น” รวมทั้ง นอง
อ๊ีด เจาหนาที่การเงินและพัสดุ เลาวา “ครั้งหน่ึงตนเองตองไปรับยาแกปวดที่โรงพยาบาลชัยภูมิ 
แทนญาติผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย ถึงแมจะไมไดทํางานกับคนไขโดยตรงแตเราทํางานอยูตรง
จุดนี้ ทํางานในโรงพยาบาลมันก็สามารถทําใหรูสึกภูมิใจไดที่ไดชวยเหลือคนไข” ซ่ึงทั้งพี่อวน 
นาสม และนองอ๊ีด แมไมไดอยูในหนาที่หลักในการดูแลผูปวย แตเม่ือมีโอกาสไดสัมผัสกับงาน
ที่ใหบริการผูปวย  ก็เกิดเปนความประทับใจและรับรูถึงคุณคาของงานที่ไดบริการผูปวย 
กอใหเกิดความสุขดวยปญญา ซ่ึงเกิดขึ้นงาย ๆ ดวยการใหหรือดวยเมตตา (ประเสริฐ  2550) 

นอกจากการไดชวยผูปวยโดยตรงแลว การที่บุคลากรสาธารณสุขมีเมตตาใสใจดูแล
ผูปวยโดยไมหวังสิ่งตอบแทน เปนการทํางานดวยใจที่ละเอียดออน เห็นอกเห็นใจและเขา
ใจความทุกขยากของผูปวย ซ่ึงเรียกกันวาเปนการดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษย (Humanize 
Health Care) กอใหเกิดความสุขและเยียวยาความทุกขของคนในระบบสุขภาพทั้งผูใหและ
ผูรับบริการ นองสุ เจาพนักงานเภสัชกรรม เปนอีกคนหนึ่งซ่ึงโรงพยาบาลหนองบัวระเหว
ภาคภูมิใจวาเปนผูใหบริการที่มีหัวใจความเปนมนุษย เปนผูมีความเห็นอกเห็นใจในความ 
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ยากลําบากของชีวิตผูอ่ืน มีความพยายามหาวิธีชวยใหคนไขที่มีความบกพรองและขอจํากัดกิน
ยาไดถูกตอง “หองยาเปนจุดสุดทายของการรับบริการของผูปวย ตองมีวิธีในการชวยคนไขให
กินยาไดถูกตอง โดยเฉพาะคนที่อานหนังสือไมออก คิดวิธีสําหรับคนไขแตละคน ตาแชผูสูงอายุ  
ตามองไมเห็น ตองตัดปลายซองเพื่อเปนสัญลักษณใหคลําเอา  อยางเชาก็ตัดปลายซอง 1 ครั้ง  
ถาสองเวลาตองตัดสองครั้ง ยายเพชร อานหนังสือไมไดก็ขีดหนาซอง กินครั้งละเม็ดวันละ 3 ครั้ง 
ก็ขีด 3 ขีด กอนอาหารขีดสีแดง ขีดสีนํ้าเงินหลังอาหาร เปนการชวยคนไขที่ไมมีผูดูแลใหกินยา 
ดีใจที่เปนสวนหน่ึงที่ชวยทาํใหคนไขกินยาไดถูกตอง” ขณะที่เลาแววตาของนองสุบงบอกถึง
ความสุขจากการไดชวยเหลือคนปวย เปนความสุขทีเ่กิดจากการเปนผูใหโดยมิหวังผลตอบแทน 
ไมแตกตางไปจากพี่เพ็ญ พยาบาลวิชาชพี ก็เปนอีกคนหนึ่งที่เปนตนแบบของบุคคลที่มีความสขุ
จากการไดทํางานชวยเหลือคนทุกขยากของโรงพยาบาลหนองบัวระเหว เลาวา “งานที่ทําแลวมี
ความสุข คือ งานดูแลผูปวย  ถงึแมวาผูปวยจะมาก ไมวาจะอยูที่หองฉุกเฉินหรือคลินิกโรคเรือ้รัง  
พ่ีไมเคยบน  รูสึกวาเวลามันหมดไปเร็ว  และการที่พ่ีไดไปดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ไดสัมผัสกับ
ผูปวยที่บาน ไดพูดคุย ไดเห็นสภาพความเปนอยูที่ทุกขยาก ไมนาเชื่อวาจะทําใหเรารูสึกวาตัว
เรามีคุณคาสําหรับผูปวย”     

หมอยุย เลาวา  “ในชวงปแรกที่ทํางานก็พยายามพัฒนาทักษะของตัวเองเจาหนาที่ใน
หนวยงานใหดูแลคนไขใหดี มีคุณภาพ ซ่ึงตอนนั้น HA ยังไมมีเลย แตก็จะพยายามบอกกับ
เจาหนาที่ในหองวา เวลาเราใหบริการ ใหเราคิดวา ถาเวลาเราไปทําฟน เราอยากใหหมอดูแลเรา
อยางไรคนไขก็ตองการอยางนั้นแหละ ถาเราคิดอยางนี้เราก็ใหบริการคนไขไดอยางดีมีคุณภาพ
เอง” บุคลากรสาธารณสุขทีใ่หบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย นอกจากการที่ตนเองเห็นคุณคา
จากงานที่ตนเองทําแลว ยังมีหนาที่ในการปลกูฝงและหลอหลอมแนวคิดดังกลาวใหเกดิเปน
วัฒนธรรมของการทํางาน คุณคานี้อาจถูกหลอหลอมผานคานิยมองคกร หรือเปนการรับรู
ภายในตนเองวาเปนความดีงามก็ได   

ในระบบบริการสุขภาพ บางครั้งผูใหอาจจะกลายเปนผูรับก็ได ดังกรณีของนองหยอย 
“งานใหคําปรกึษาเปนงานที่ทําใหไดเรียนรูชีวติคนอื่น แลวมองยอนดูตัวเอง เวลาเราเครียด
ทอแท คิดอะไรไมออก เราก็กลับยอนมองไปที่คนไขวาเขาผานตรงนั้นมาไดอยางไร บางคําพูด
ของคนไขกลบัสอนเราซะอีก” หากเรามองผานบุคลากรของระบบสขุภาพที่ใหการดูแลชวยเหลอื
ผูปวย ทั้งจากการใหและรบัน้ี กอใหเกิดการรับรูคุณคาของตนเอง ความตองการถูกรัก และได
รักผูอ่ืน ความตองการใหมีผูมาอาทรหวงใยตน และตนก็ตองการหวงใยอาทรเกื้อกูลผูอ่ืน (ศรี
เรือน  2536) การไดรับความรักและความเคารพอยางจริงใจจากผูปวย เพ่ือนรวมงาน และสังคม 
ความสุขเหลานี้เองจะเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูเพ่ือเขาถึงสุขภาวะทางจิตวิญญาณของระบบ
บริการสุขภาพ  
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    2.2 คุณคาของงานที่เกิดจากงานทีท่ําแลวไดรับการยอมรับ 
        การรับรูคุณคาและความหมายของชีวิต จากการทํางานของบุคลากรสาธารณสุข 
บางสวนเกิดจากไดรับการยอมรับจากผูรับบริการ คือผูปวย ญาติ และชุมชน ซ่ึงการแสดงออก
ของการยอมรับดังกลาว อยูในรูปแบบของปยะวาจา การกลาวถอยคําที่ทําใหทั้งผูใหและผูรับใน
ระบบสุขภาพมีความรูสึกถึงคุณคาของตนจากการทํางานที่ตนเองรับผิดชอบทั้งการรับรูตอหนา
ผูใหบริการ พี่นก เลาวา “มาอยูคลินิกพิเศษ ดีใจมากไดยินผูปวย และคนอื่น ๆ พูดถึงในแงดี มี
คนมาเลาใหหมอฟง เวลาไปเอายาความดัน หมอพูดดี๊ดี คําชมตรงนี้แหละ ที่ทําใหมีกําลังใจ
ทํางาน งานคลินิกพิเศษ มีคุณคากับตัวเองมาก เพราะผูปวยประมาณสองพันราย มีเวียนมารับ
ยา จะเปนผูสูงอายุ และเขาเห็นเรามาแตเด็ก ๆ เขารูจักเรา เขามองเราดวยสายตาชื่นชม รูสึก
ภูมิใจในตนเองที่ไดมาทํางานนี้ สิ่งที่อยากทําคือ จะอยูตรงนี้แหละ และทําหนาที่ใหดีที่สุด” ซ่ึง
ความรูสึกของพี่นก ไมแตกตางไปจากนองสุ ที่บอกกับตนเองวา “รูสึกมีเกียรติที่ไดทํางานที่ทํา
ปจจุบัน  เพราะเวลาที่เราใหบริการผูปวย ผูปวยจะศรัทธาเรา และผูปวยไดรับความสุขจากการมี
สุขภาพที่แข็งแรง หายจากโรคที่ปวย  หรือบรรเทาอาการปวย  ทําใหเราภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่ง
ในการดูแลผูปวยใหหายจากโรคภัยไขเจ็บได  โดยเฉพาะงานบริการผูปวย กรณีที่ผูปวยอาน
หนังสือไมได หรือผูปวยไมมีญาติดูแล  กรณีคนแก แลวเราสามารถทํางานของเราใหผูปวย
สามารถกินยาไดถูกตองโดยไมตองใหคนดูแล  และงานคลังเวชภัณฑที่ไดดูแลยาไมใหหมดอายุ 
หรืออยูในสภาพที่ดี รักษายาใหมีคุณภาพ เพ่ือใหผูปวยไดใชยาที่มีคุณภาพที่ดี จะไดหายจาก
โรค  และงานที่ทําใหผูปวยเขาใจในการไดรับความรูขอมูลเรื่องยา เห็นความสําคัญของการกิน
ยาใหถูกตอง และตอเน่ืองตามการรักษาของแพทย” รวมทั้ง นองปาน เลาวา “มีผูเฒามา X-ray 
มาดุ ๆ จนจําได  เฮาก็วาวกับคนไขดี  ผูเฒาฮอดมาลูบ มาจับเฮา แลวก็อวยพรให จนเฮาไดยก
มือไหวทาน  ทานวาเราเฮ็ดงานเปนหมอ เหมือนเปนแมพระ ถึงวาเฮาบไดเปนหมอ แตเฮาก็
ใหบริการ” และบางครั้งของปยะวาจานั้นเกิดหลับหลังผูใหบริการก็ได อยางกรณีของ หมอยุย 
เลาถึงความรูสึกจากการทํางานวา “จะรูสึกดีมากเวลาไดยินใคร ๆ พูดวา หองฟนที่โรงพยาบาล
ระเหว ใหบริการดี เปนสิ่งที่ทําใหเรารูสึกวาผูรับบริการเคารับรูสิ่งที่เราตั้งใจพัฒนาเพื่อใหเคา
ไดรับบริการที่ดี และก็จะรูสึกดีมากอีกเชนกันถา เด็กนักเรียนที่อยูในเขตอําเภอหนองบัวระเหว
มาตรวจฟนแลวพบวามีสภาพฟนที่ดีไมมีฟนผุ” น้ีคือภาพสะทอนความปติยินดีตอคุณคาของ
งานของผูใหบริการที่เกิดจากงานที่ทําแลวไดรับการยอมรับจากผูรับบริการ 

   การยอมรับจากผูรับบริการที่กอใหเกิดคุณคาและความหมายของชีวิตของผูใหบริการ 
สามารถแสดงออกในรูปแบบการใหสิ่งตอบแทน ซ่ึงบางครั้งแมจะนอยดวยมูลคาแตมากดวย
คุณคาทั้งผูใหและผูรับ  นองโอ เจาหนาที่เวชสถิติ บอกกับผูวิจัยวา “คนไขจิตเวช เอาขาว
เหนียวมาให สภาพรางกายเคาไมคอยจะดี เคาก็ยังเอาของมาใหเรา ขนาดเคาเปนแบบน้ี เคายัง
รูสึกรัก เลยเปนสิ่งที่ภาคภูมิใจในการทํางานที่เราไดมีสวนชวย ชวยใหคนหลาย ๆ คนไดดูแล 
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ตัวเองมากขึ้น และชวยใหเราไดดูแลเคามากขึ้น และดีใจที่เคามาหาเรา” และพี่เพ็ญ พยาบาล
วิชาชีพผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง เลาวา “การดูแลผูปวยในโรคเรื้อรังจึง 
คลายกับการดูแลคนในครอบครัว  ทุกคนจะเปนตา  ยาย  ลุง  ปา  นา  อา  ทั้งเจาหนาที่ และ
ผูปวยจะสนิทสนมกัน   พูดคุยเปนกันเอง  ผูปวยบางราย...ไมรูจักหนาเราเพราะเคยแตโทรศัพท
เยี่ยม  มาโรงพยาบาลมาถามหาเพื่อจะนําของจากไร  สวน  มาฝาก.. ญาติผูปวยมารับบริการใน
แผนกอ่ืน ๆ ก็จะแวะมาเยี่ยมเพื่อถามขาวคราว” และการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานใน
ทีมที่ทํางานรวมกันก็สรางความรูสึกมีคุณคาเชนกัน ดังกรณีนองปานเลาวา “มีปญหาหยัง เขา
(แพทย) ก็ใหเฮาตัดสินใจ  คือวางาน X-ray เขาวาเฮาจะรูดีกวา รูสึกวาเขาใหเกียรติเฮา” 

คุณคาของงานที่เกิดจากงานที่ทําแลวไดรับการยอมรับ มาจากแรงจูงใจแสวงหา และ
รักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศ ทั้งโดยตนเองสํานึก และผูอ่ืนกลาวขวัญยกยองเชิดชู เชน ความตองการ
มีเกียรติ มีหนาตา ความตองการมีชื่อเสียงเปนที่ยกยองนับถือ จากขอมูลดังกลาวสอดคลองกับ
แรงจูงใจน้ีดังคําบอกเลาประสบการณของบุคลากรที่สะทอนถึง การรับรูคุณคาและความหมาย
ชีวิตจากการไดรับการยอมรับซ่ึงมีทั้งการยอมรับจากผูรับบริการ (ผูปวยและญาติ) จากเพื่อน
รวมงาน จากสังคม 
 

  2.3 คุณคาของงานที่เกิดจากงานที่มีความสําคัญตอภาพรวมของสังคม ภารกิจ
ขององคกร ชุมชน งานที่ทําแลวไดประโยชน 
   การสรางระบบองคกรใหเอ้ือตอการงอกงามของอุดมคติของชีวิตและเสริมสรางคุณคา
ของงานที่เกื้อกูลตอการเติบโตไปสูการเปนมนุษยที่สมบูรณ จําเปนตองสรางสรรควัฒนธรรม
องคกรใหม ดวยการจัดกระบวนการเรียนรูในองคกร  (โกมาตร 2550)     โรงพยาบาลหนองบัว
ระเหว มีการสรางระบบขององคกรใหเอ้ือตอระบบการเรียนรูเพ่ือการสรางคุณคาของงานสําหรับ
บุคลากร ดังเชน หมอเฉิดพันธุ เลาใหเราฟงวา  “อยากเปลี่ยนระบบสาธารณสุข ใหรองรับการ
เปลี่ยนแปลงได มีระบบ การดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ที่ดี มีการเชื่อมตอระบบ
สาธารณสุขระหวางโรงพยาบาลขนาดตาง ๆ  ปรับระบบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสวนราชการใหมีความเหมาะ มันตองมีคนแปลงที่ดี เราอยูในสวนที่มีทั้งทฤษฎี และ
รูในสวนที่เปนพ้ืนที่รูบริบทที่จะเอาทฤษฎีมาใช ลงสูการปฏิบัติ ผมพยายามทําใหอนามัยอยูได
อยางมีศักดิ์ศรี   พยายามทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทําในบทบาทของเคาที่จะดูแล 
ประชาชน  และเราทําหนาที่ที่ควรทํา  จัดระบบบริการใหเหมาะกับประเทศไทย    ซ่ึงเราอยูในจุด
ที่รูวาขางบนตองการอะไร และอะไรเปนกลไกผลักดัน ที่จะทําใหทําได ในทางปฏิบัติ  การทํา
บางอยางสามารถทําผานคนอื่น ๆ  เพียงแตอาศัยการพูดคุย ทําความเขาใจ ไปคลุกกับเคา 
เพ่ือใหไดใจ” ไมตางไปจาก พี่เพ็ญ บอกเลาสะทอนความรูสึกวา “งานคุณภาพ บอกตรง ๆ วาพี่
ไมชอบ  แตก็ตองทําเพราะเปนหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  พ่ีรูสึกวามันเปนงานที่หนักมากและไม
มีวันเสร็จ  การเปนที่ปรึกษาใหกับที่อ่ืน ๆ  ดูดีและมีเกียรติที่มีคนยกยองและเรียกวาอาจารย  แต
จริง ๆ แลวตรงนั้นคือภาระหนึ่งที่หนักอ้ึงและเกิดความเครียดทุกครั้งที่กาว 
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ยางออกไป  แตที่ยังทําอยูเพราะเปนสวนหนึ่งที่ไดชวยเหลือสังคม  และคาดหวังวาจะนําความรู
มาพัฒนาโรงพยาบาลของเรา” จากขอมูลน้ีสะทอนวาผูใหขอมูลมีความเชื่อวา ชีวติหรือ 
ความหมายชวีิตที่ดี ก็คือการทํางานใหกับคนอื่น ๆ ใหกับสวนรวม จึงตองพยายามไปทําตรงนั้น 
ชีวติที่ดี คือ ชีวติที่อยูเพ่ือคนอ่ืน ๆ  ชีวิตที่ทําประโยชน  มีชีวิตอยูเพ่ือคนอ่ืน ๆ ซ่ึงสวนนี้อาจ
สัมพันธกับการตระหนักรูความสามารถของตน และประพฤตปิฏิบตัตินตามความสามารถ โดย
เพงเล็งประโยชนของบุคคลอื่นและของสังคมสวนรวมเปนสําคัญ (ศรเีรือน 2536) 
 คุณคาและความหมายของการมีชีวิตของบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ อยูที่มี
มากกวาการมีลมหายใจและใชชีวิตฉาบฉวยไปวัน ๆ บุคลากรของโรงพยาบาลหนองบัวระเหว
หลาย ๆ คนไดคนพบตนเอง ไดเห็นเปาหมายของการมีชีวิต อยูเพ่ือทํางานเสียสละใหแก
สวนรวมโดยมิหวังคาตอบแทน น่ีเปนเพียงสวนเสี้ยวที่นอยนิดของนองโอที่เลาวา “เราเปนสวน
หน่ึงที่ใหประวัติกับทุก ๆ คน เปนคลังขอมูลที่ทุกคนจะตองมาติดตอ แลวทุกคนจะมาติดตอกับ
เรามาก มาเอาขอมูลกับเราไปใช ในการดูแลผูปวย  เราไดอานสิ่งที่เคาเขียนในเวชระเบียนแลวรู
วา เคาไดใชขอมูลจากเรา  แลวสิ่งที่เขียนก็มีเน้ือหาประทับใจ รูสึกวาเหมือนเราไดเอาอะไรสัก
อยางหนึ่งที่สําคัญมาใหคุณไดบรรยายสิ่งสําคัญ หัวใจของเวชระเบียนคือการบริการดานหนา  
สมัยเรียนมีรุนพ่ีบอกวา เราคือดานหนา พึงสรางศรัทธากับคนไข   คํานี้ผมจะจํามาตลอด  มันคือ
การที่ทุกคนมาหาเรา และเราไดบริการ  แลวเราทําเหมือนเคาเปนพอแมพ่ีนอง  น่ีละ หัวใจหลัก  
ถาเราคิดวา เปนงานสนับสนุน มันก็จะสรางความพึงพอใจแกคนไข  ถาเราคิดวามันคือหัวใจ
หลัก มันคือการสรางภาพลักษณแกองคกร” จากประสบการณดังกลาว เปนประสบการณ
กอใหเกิดการเรียนรูที่ปลุกเราและหลอเลี้ยงความเปนมนุษยของนองโอใหสมบูรณเชนน้ี ไมมีอยู
ในหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา แตบุคลากรที่ทํางานแลวเล็งเห็นคุณคาในเชิงอุดม
คติ มีความภาคภูมิใจและความสุขใจจากการเห็นคุณคาของความดีที่มีอยูในงานของตน สิ่ง
เหลานี้กอใหเกิดความดีกับความสุขที่เกิดจากงานของตน อาทิเชน กรณีของนองเอก พูดถึง
การทํางานวา “งานทุกงานที่เอกทํานั้นสําคัญหมดทุกอยาง ทั้งงานบริการ และงานคลัง สําหรับ
งานที่ไดทํา และประสบความสําเร็จน้ันคิดวาเปน งานที่ตองออกสงยาใหสถานีอนามัย เปน
โครงการที่คิดรวมกันหลายฝาย และมันสามารถทําไดจริง และเปนประโยชนตอสถานีอนามัย
และหองยา อยางนอยเราก็ดีใจที่ไดเปนเฟองตัวนอย ๆ ที่คอยขับเคลื่อนอะไรหลายอยางครับ
ผม” การรับรูคุณคาทั้งระดับบุคคลที่มองประโยชนเพ่ือผูอ่ืนหรือสังคม ยังเห็นการสงผานที่
สะทอนถึงคุณคา คานิยมองคกรในเรื่องการทํางานเปนทีม 
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2.4 งานที่ทาทาย ทุมเท ตองอดทนตอความยากลําบาก งานที่ไดเรียนรู 
              ระบบงานและกระบวนการบริหารที่สงเสริมและเอ้ือตอการเรียนรู รวมทั้งหลอเลี้ยงอุดม
คติของชีวิตใหงอกงามไดในชีวิตของการทํางาน เปนสิ่งที่ทําไดยาก หากผูบริหารสูงสุดของ
องคกรซึ่งมีอํานาจและมีการใชอํานาจที่ขาดการใสใจมิติทางจิตวิญญาณของบุคลากรทั้งองคกร  
แต หมอเฉิดพนัธุ ซ่ึงเปนผูบริหารสูงสุดของโรงพยาบาลหนองบัวระเหว อยูมาตั้งแตรุนตําอิฐ
ตํากอ ไดเลาถึงการบริหารของตนเองที่สะทอนใหเห็นถึงคุณคาของงานที่ทําดวยจิตวิญญาณ
เพ่ือคนทั้งองคกรในยุควิกฤตการเงินที่ของโรงพยาบาลที่ตนเองตองอดทนและทุมเทเพื่อไมให
กระทบกบัคนทั้งองคกรวา “การบริหารการเงินในชวงวกิฤต พ.ศ. 2540 - 25 41  ถาผานวิกฤต
ชวงนี้ไปได ไมมีอะไรจะยากกวาชวงนี้อีกแลว ตอนนั้นมีหลายเรื่องที่หนัก แตก็เปนความมัน 
กระแสสังคมจากภายนอกที่มอง อยางทําทําไม มันเปลือง ชวงที่ทํา พ.ศ.2538 ที่ประทับใจเพราะ
คิดวา มันยาก ผมพยายามไมใหกระทบเรือ่งการจายเงินใหเจาหนาที่เลย  ผมใชการจัดการ และ
การตอรอง ตั้งสติ ใชขอมูล จัดลําดับความสําคัญ วางแผน และแกปญหาแบบวันตอวันเลย
ทีเดียว และทําไดโดยเจาหนาที่ไมรูสึกเลยวาเกิดอะไรขึ้น มีเฉพาะผม การเงิน และคนที่
เกี่ยวของไมกีค่น” การตระหนักรูความสามารถของตน และประพฤติปฏิบตัิตนของหมอเฉิด
พันธุ  อยางสุดความสามารถ โดยเพงเล็งประโยชนของบุคคลอื่น ดวยการทุมเททํางานที่ยาก
และทาทายเปนแรงจูงใจในการทํางาน (ศรีเรือน 2536 และสุภาณ ี 2552) แมวาบุคคลอาจจะ
ไดรับการตอบสนองความพึงพอใจระดับเบื้องตน ๆ ไมคอยบริบรูณ แตถาบคุคลมีบคุลิกภาพ
เขมแข็ง มีคุณสมบัติสรางสรรคสูง ก็สามารถมีแรงจูงใจใฝเปนคนเต็มโดยสมบูรณ (Self –
Actualized) คุณคาจากการทํางานกอใหเกิดสุขกับตัวของบุคคลนั้น 
 
3. บรรยากาศองคกรและปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอการสงเสริมคุณคาของงานและ
ความหมายของชีวิตบุคลากร  
  3.1 อิทธิพลดานบรรยากาศองคกรที่เนนการเรียนรูและการจัดการความรู 
 วัฒนธรรมองคกร จะมีระบบความรูและการเรียนรูที่เกิดขึ้นภายในชีวติขององคกรเสมอ 
ความรูทีว่าครอบคลุมไปถึงความรูทางวฒันธรรม ซ่ึงหมายถึงระบบวิธีคิดที่แฝงเรนอยูใน
ระบบงานซึ่งทําหนาที่ชี้นําบุคคลใหมีความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมที่เปนที่ยอมรับตามบรรทดั
ฐานขององคกร (โกมาตร 2550) โดยการจัดการความรูซ่ึงสามารถทําไดหลายรปูแบบทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ แตการจัดการความรูที่สรางคุณคาของคนทํางานในองคกรสวนใหญ
จะเปนการจัดการความรูแบบไมเปนทางการ อาทิเชน การสอนงานภายในองคกร ดังกรณีของ
นองหยอย “หัวหนาหนวยงานเขาใจ คอยดูแลแนะนําวิธีการทํางานตาง ๆ ใหกําลังใจชวยใหเรา
กลาที่จะทํางานมีความมั่นใจขึ้น  งานใหคําปรึกษา ฯลฯ   เรามีกัน 2 คน ผลัดกันรุกผลัดกันรับ
ตลอด  บางวนัพ่ีเขามี case พอมี case ที่ทํางานยากมา เราจะปฏิเสธก็ไมได ตองคอย ๆ เรียนรู
และพัฒนาตนเอง เปนงานที่ทําแลวไมเสร็จ ตองแลกเปลี่ยนกบัพ่ีเขาตลอด” การใหเลือกทํางาน
ที่ตนเองถนัดและชอบ พีล่กั บอกวา “เม่ือไดมาปฏิบัติงานในตําแหนงน้ีทําใหเราไดรูตัวเองมาก
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ขึ้นวาจริง ๆ แลว เราชอบงานหรือถนัดดานใด และไดรูวา น่ีแหละตัวตนที่แทจริงของเรา เราถนัด
งานใหบริการในดานนี้ และตั้งปณิธานไววาจะทําใหดีทีสุ่ด Put the right man on the right job 
เปนคําพูดที่ทาํใหเรามีความภาคภูมิใจ และเปนกําลังใจใหทํางานใหดีที่สุด เรามีคติประจําใจวา  
ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่น่ัน” รวมทั้งพีส่มจิตรเลาดวยความยินดีที่ไดมา
รับผิดชอบงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินวา “ชอบที่สุดก็คือ งาน ER มันทาทายความสามารถ มีความ
หลากหลายใหเรียนรู และหาประสบการณจากการปฏิบัติงาน  และเรียนรูเรื่อง โรคที่เวลาหมอ
แนะนําผูปวยทุกวัน ทุกโรค จนเราจําได ชอบมาก” การที่มีโอกาสไดทํางานที่ทําใหไดคนพบ
เขาถึงตวัตนของตัวเองโดยผานการทํางาน ทําใหเกิดพลังและแรงจูงใจที่ทุมเทใหการทํางาน
อยางไมยอทอ 

นอกจากนี้ การจดัความรูเพ่ือสรางคุณคาของงาน สามารถดําเนินการไดโดยปลอยให
อิสระการทํางานแกคนในองคกร แลวผูบริหารหรือบุคคลอื่น ๆ ในองคกรเพียงแตกระตุนหรือ
คอยใหกําลังใจ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและมีความสุขทีจ่ะทํางานดวยตัวเขาเอง นองเอก กลาวถึง
แรงบันดาลใจในการทํางาน “การที่ผูรับบริการหายจากโรคกลับไปมีชีวติไดตามปกติ เห็นรอยยิ้ม
จากผูรับบริการ การชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานคือ กําลังใจที่ดีที่สดุ และผูอยูเบื้องหลัง คือเพ่ือน
รวมงาน คนงานหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ ที่ทําใหงานสําเร็จลุลวง การมีเพ่ือนรวมงานมารวม
ดวยชวยทํา ถงึจะเหนื่อยแตก็เห็นรอยยิ้มจากทุก ๆ คนและทําใหผานอุปสรรคมาได” และพี่เพญ็ 
เลาวา “การไดรับการชวยเหลือ หรือสนับสนุนจากทั้งผูบริหาร  เพ่ือนรวมงาน  หัวหนาพี่ตอยก็
เปนพ่ีที่ดี  และใหคําปรึกษาและเปนกําลังใจเม่ือรูสึกเบือ่และทอ  ผอ.เปนที่ปรึกษาไดทุก ๆ เรื่อง  
หมอยุย  คุณกอน  เปนนองที่ดี  และเปนกําลังใจ  เปนเพ่ือน”  ซ่ึงแรงบันดาลใจที่สงเสริมตอการ
สรางคุณคาของงาน คือ ความสัมพันธทีดี่และกําลังใจจากเพื่อนรวมงาน อีกทั้งการใหโอกาสและ
คอยชวยเหลอืแนะนําสนับสนุนจากผูบริหารทําใหมีกําลังใจ  

การไดรับโอกาสของบุคลากรในองคกร เพ่ือการคนหาตัวเอง เปนกลวิธีหน่ึงในการ
จัดการความรูเพ่ือใหเขาเห็นคุณคาของการทํางาน ดังเชนกรณีของหยอย ที่ตัวของหยอยผาน
การตัดสินใจครั้งสําคัญ คือ การตัวเองที่ตัดสินใจจาก Ward มาอยู MTH & Reh ทําใหรายได
ของหยอยลดลง ตองขึ้น OT เพ่ิมจนแทบไมมีวันหยุดแลกกับการไดมีโอกาสเรียนรูเพ่ือคนหา
ตัวเองจากการทํางานที่ชอบ คือ คําพูดจากรุนพ่ีที่บอกวา “หยอยทําได” ทําใหรูสึกราวกับวา
ปลุกยักษในตัวใหตื่น (ตื่นจากการเหนื่อยหลับ หมดพลัง) จึงเปนจุดตัดสินใจเปลี่ยนงานนําไปสู
การคนพบตัวเองเห็นคุณคาตัวเองทําใหคนเหลานี้ทุมเททํางานและมีพลังใจที่ม่ันคง (รูหายใจ
ตรงกับงาน) ดังนั้น การสงเสริมคุณคาของงานและความหมายของชีวิตบุคลากรในระบบบริการ
สุขภาพ องคกรจะตองมีบรรยากาศองคกรที่เนนการเรียนรูและการจัดการความรู โดยถือวา
ความรูเปนทรัพยสินที่สําคัญขององคกร และถือวาความรูมีหลากหลายแบบ องคกรจะตองจัด
กระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูมีรูปแบบที่หลากหลายลักษณะ ความรูมิไดจํากัดอยู
เพียงมิติเชิงปริมาณเทานั้น (โกมาตร 2550) 
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   3.2 ปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการสรางแรงบันดาลใจในการทํางาน 
แบงเปน 
      3.2.1 การมีมุมมองเชิงบวกตอตนเอง และการจัดการภายในตนเอง  
 นายแพทยวธิาน  ฐานะวุฑฒ กลาววาการปรบักระบวนทศันสุขภาพใหมที่เนน
เปลี่ยนแปลงดานใน โดยใชหลักการพัฒนาองคกรจัดการตนเอง เพ่ือใหบุคลากรในระบบสุขภาพ
เกิดการเรียนรูที่ทําใหมองโลกและชีวติเปลี่ยนแปลงไป มีความสุขเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังสามารถสราง
ใหเกิดวิธีการทํางานเปนทมี เกิดความรูสึกรวมที่เชื่อม่ันในความคดิแบบรวมหมูมากขึ้น (อางใน
โกมาตร 2550) โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ไดพยายามสรางใหบุคลากรมีการเปลีย่นแปลง 
ภายใน เพ่ือการสรางคุณคาของงานที่มีความหมายตอชีวติของคนทํางาน โดยการสงเสริม
กิจกรรมเพื่อบุคลากรเกิดมุมมองเชิงบวกตอตนเอง และสามารถจัดการภายในตนเอง ดังมุมมอง
การทํางานของ พี่ผุสดี ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม “ในการทํางานที่ผานมาตองเจอกับปญหาการ
ประสานงาน และมุมมองคนในโรงพยาบาลมองพี่ผุสวา เปนคนมีปญหาอยูตรงไหนก็ไมได ตอน
น้ันก็รูสึกเสียใจ แตก็ทําใจ งานที่ทําอยูในปจจุบันยิ่งตองมีการประสานงานมากกวางานเดิม 
ชวงแรกที่มาอยูหัวหนางานตองคอยประสานงานใหเพราะไมอยากใหเกิดปญหา  แตเด๋ียวนี้ไมมี
ปญหาประสานงานเองได ทํางานแตละวนัพยายามไมใหหลุดบริการเต็มที่ ถาตองประสานหลาย
จุด พยายามมีสติ ทํางานใหไดคุณภาพ การทํางานเปลี่ยนไป ความรูสึกเปลีย่นไป พ่ีวาพี่ใจเย็น
ขึ้น น่ิงขึ้น จากแตกอนไดยินคนพูดกัน ก็คิดวาเขานินทาตัวเอง ตาขวางเลย  แตเด๋ียวนี้ไมใสใจ
ไมฟง เพราะถาเปนเรื่องไมดีเราจะไมสบายใจ  ทํางานตัวเองไป ทําหนาที่ของตัวเองใหดีที่สดุ” 
มุมมองการทํางานนองหยอยไมแตกตางไปจากพี่ผุสดี “การชนะตนเองคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ  การ
ทํางานที่ตองมีการประสานงานทั้งจุดตาง ๆ ในและนอกโรงพยาบาล เครือขายตาง ๆ ความ
แตกตางของคน อารมณ อาชีพ บางครั้งเกิดความทอใจ ยุงยากใจที่จะทํา แตพยายามจะกาวผาน
ความรูสึกของตนเองเพื่อรักษาเนื้องานเอาไว เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ พยายามควบคมุ
อารมณขมใจ ปรับอารมณใหอยูในภาวะปกติและทํางานตอ” 

นอกจากนี้มุมมองเชิงบวกตอตนเอง และการจัดการภายในตนเอง เกิดจากการเรียนรู
ผานประสบการณความยากลําบากของคนอื่น ๆ ก็เปนสิ่งที่ชวยใหเรามีแรงบันดาลใจในการตอสู
กับความเหนือ่ยยากจากการทํางาน  หมอยุย บอกวา “สิ่งยึดเหนี่ยวจากการทํางานบางครั้ง
มองดูไปที่คนอ่ืน ๆ เคายังทํางานมากกวาเรา เหน่ือยกวาเราทุมเทและพยายามมากกวาเราอีก 
ทําใหเวลาเราเหนื่อยหรือทอแทก็ทําใหมีแรงที่จะทําตอได” บางครั้งมุมมองเชิงบวกและการรับรู
ภายในตนเอง ทําใหสามารถหักมุมความคิดใหเปนบวกในชวงสถานการณที่ยากลําบากในชวีติ
ไดดังกรณีของนองเอย เลาวา “เปนพยาบาลวชิาชีพตึกผูปวยใน ครั้งหน่ึงขอเปลี่ยนหนวยงาน 
แตไมไดเปลีย่น รูสึกเสียใจเปนทุกขมาก คําพูดปลอบใจของพอแมและจิตใจที่ยึดเหนี่ยวในพทุธ
ศาสนา ทําใหหักมุมความคิดใหมได จิตใจเปนสุข มีความสุขกับการทํางานที่เดิม ดูแลคนไขดวย
ความใสใจในรายละเอียดดานจิตสังคม ความสามารถทางศิลปะถายทอดเปน 
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เรื่องเลาและการบันทึกเวชระเบียนทีส่ื่อใหเห็นภาพผูปวยอยางชัดเจนทั้งการดูแลในโรงพยาบาล
และการดูแลที่บาน” 
 
               3.2.2 การตั้งปณิธาน หรืออุดมคติในชีวิต 
 การตั้งปณิธาน หรืออุดมคติในชีวิตการทํางานของบุคลากรในระบบสุขภาพ จะ
กอใหเกิดเปาหมายเชิงอุดมคติของตนเอง ซ่ึงไมเพียงแคเปนขุมพลังสําคัญและศักยภาพในการ
ทํางานเทานั้น แตการทํางานยังเปนเคร่ืองมือในการขัดเกลาชีวิตเพ่ือเปาหมายของการบรรลุ
คาสูงสุดความเปนมนุษย (โกมาตร  2550) ทําใหบุคคลมองเห็นวางานนั้นเปนสิ่งที่มีคุณคาตอ 
ตัวเอง “มีโอกาสรับรูปญหาคนที่ดอยโอกาสตั้งแตเด็ก การทํางานวันน้ีใหดีที่สุดเพื่อคนที่ดอย
โอกาสกวาในเมื่อเรามีโอกาสที่จะทําได” น้ีเปนคําบอกเลาของหมอเฉิดพันธุ กลาวถึงแรง
บันดาลใจที่สะทอนปณิธานและอุดมคติทีจ่ะชวยใหเกิดความเทาเทียมในสังคม และเรายงัพบ
เห็นการมีอุดมคติและปณิธานจากการพูดคุยกับ พี่ไพร เจาหนาที่การเงินรุนตําอิฐตํากอ ซ่ึงบอก
กับเราวา “จากลูกชาวนาคนหนึ่ง ไดรับราชการ วนัน้ันตั้งปณิธานไววา จะเปนขาราชการที่ดี 
ทํางานใหในหลวงและประชาชน ถึงแมวางานที่ไดรับมอบหมาย จะไมไดใหบริการโดยตรงกับ
ประชาชน แตเราก็มีความสําคัญที่จะสนบัสนุนใหงานบริการอื่น ๆ บรรลุเปาหมายได ในการ
ปฏิบตัิราชการ ขอใหทําหนาที่เพ่ือหนาที่ อยานึกถึงบําเหน็จ รางวัล หรือผลประโยชนใหมาก 
ขอใหถือวาการทําหนาที่ใหสมบูรณเปนทัง้รางวัลและประโยชนอยางประเสรฐิ จะทําใหบานเมือง
อยูเย็นเปนสุข และม่ันคง” โดยการตั้งปณิธานหรืออุดมคติในชวีติของการทํางานเปนสิ่งที่มนุษย
ทุกคนฝกใฝเพ่ือสนองความตองการเปนมนษุยโดยสมบูรณ (Self actualized) เปนความ
ตองการสูงสุดของความเปนมนุษย เพราะมนุษยใฝดี มนุษยทุกคนตองการพัฒนาไปถึงภาวะนี้ 
ซ่ึงคนที่ประจักษแทในศักยภาพของตน ตองการพัฒนาศักยภาพของตนใหเต็มที่ จนสามารถทํา
ประโยชนใหแกตนเอง และผูอ่ืน (ศรีเรือน 2536) ดังน้ันจึงเปนหนาที่ขององคกรที่จะสนับสนุนให
เกิดการคนหาอุดมคติชีวติทีแ่ฝงอยูในระบบงาน เพ่ือเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมขององคกรที่
เกิ้อกูลตองานและคุณคาชวีติ (โกมาตร 2550) 

 
3.2.3 การใหความสําคัญของงานที่ตนเองทํา  

           การทํางานเพื่อเงินโดยขาดความภูมิใจและการขาดการเห็นคุณคาของชีวิตก็ไมอาจ
นํามาซึ่งความสุขอันประณีตในชวีิตหรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณได แตหากเราถือวางานเปน
มากกวาการดิ้นรนหาเลี้ยงชพี เพราะการทํางานยังเปนโอกาสในการขัดเกลาตนเอง เปนโอกาส
ในการเขาถึงความดี ความจริง และความงามของชีวิต (โกมาตร 2550) “กลับไปบานเห็นหนา
ลูกก็มีแฮงแลว ก็หมดแลวการเมื่อย ทํางานเจาของตองใหมันดีเดะ บใชทําใหมันไดเงินเดือนซื่อ 
ซ่ือ” และ “งานคือชีวิต และชีวติคืองาน แยกจากกันไมได เวลาอยูบาน เราพักผอนเต็มที่ เพ่ือจะ
ไดมี 
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แรงทํางาน เวลาทํางานเราก็เต็มที่ เราก็ทําเต็มที่เหน่ือยก็ตองทน” น้ีเปนคํากลาวที่เปนกําลังใจ
ในการทํางานใหนองหยอยและนองปานมาเสมอ การไดความรักและความเคารพอยางจริงใจ 
จากผูรวมงานอยางที่พี่สมจิตรบอกกับเราวา “ชีวติ และครอบครวัเราเริ่มตนที่ ศนูย จนปจจุบัน
เรามีทุกสิ่งทุกอยางที่คนเขาม ี พ่ีจึงรักและปกปองหมอขาวนี้ดังชีวติของพวกเรา   พรอมดูแลพ่ี
นอง ถึงแมจะทะเลาะกันในบาน แตก็ไมยอมใหคนขางนอกบานมาทํารายพี่นอง และองคกรของ
เรา” โดยสิ่งเหลานี้เปนสิ่งตอบแทนในการทํางานที่ไมอาจเทียบกับคาตอบแทนการเงินได 
กอใหเกิดความสุขที่เปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูเพ่ือเขาถึงสุขภาวะทางจิตวิญญาณของระบบ
บริการสุขภาพ (โกมาตร 2550) 

กลาวไดวาปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมคุณคาของงานและความหมายของ
ชีวิตบุคลากร ประกอบดวยบรรยากาศองคกรที่เอ้ือตอการทํางานไมวาจะเปนการที่
องคกรใหโอกาสคนไดทํางานที่ชอบและมีความถนัด การจัดกิจกรรมที่เปนประโยชน
นอกเหนือจากงานประจําใหบุคลากรไดเขารวมใหบุคลากรมีพื้นที่ในการแสดงออกมาก
ข้ึน การมีเพื่อนรวมงานที่เขาใจ ใหกําลังใจ ชวยเหลือ นอกจากปจจัยภายนอกเหลานี้แลวยัง
มีปจจัยภายในตัวบุคคลซึ่งชวยเสริมสรางแรงบันดาลใจใหเกิดพลังในการทํางานอยางตอเน่ือง 
สิ่งเหลานี้อาจเรียกไดวาเปนรู หรือพ้ืนที่หายใจสําหรับคนทํางาน    
 
บทสรุปและขอเสนอแนะของการวิจัย 

งานวิจัยน้ีศึกษาเกี่ยวกับคณุคาของงานกับความหมายของชีวติของบุคลากร
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสบการณการทํางานที่สะทอนคุณคา
ของงานกับความหมายของชีวิตบุคลากรโรงพยาบาลหนองบัวระเหว ผลการศึกษาพบวาคุณคา
ของงานและความหมายของชีวิต นอกจากจะเปลี่ยนแปลงไปตามองคกรแตละยุคสมัยแลว ยังมี
ลักษณะสัมพันธกับงานทีต่างกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การคนพบคณุคาและความหมายนั้น ไม
จําเปนตองเกิดขึ้นจากการที่รับผิดชอบโดยตรง แตเปนการเกิดขึน้จากการที่ไดไปชวยเหลือคน
อ่ืน นอกเหนือจากงานประจําที่ทําอยู และแมวาประสบการณทีค่นพบคุณคาตนเองนั้นจะเปน
ประสบการณเล็ก ๆ นอย ๆ แตวามีความหมายอยางยิ่งตอการธํารงไว ซ่ึงการรับรูคุณคาของตน
และความหมายของชีวติ   โดยความหมายของชีวติที่เกิดจากงานอาจเปนเพียงประสบการณ
เล็ก ๆ ก็มีคุณคาที่จะเสริมพลังใหแกคนทาํงานเปรียบเสมือนการมีรูหายใจใหแกคนทํางาน  
             แมวามันมีรูหายใจอยูจริง แตถาไมมีพ้ืนที่ในการนําเสนอแลกเปลีย่นกนั  เรื่องราวที่
สะทอนคุณคาและความหมายของชีวติทีไ่ปพบก็จะอยูเฉพาะตวับคุคล  ดังน้ันการเปดพื้นที่ใหมี
การสื่อสารแลกเปลี่ยนเร่ืองราวของคนทํางาน  และ การสงเสริมจัดสิ่งแวดลอม ทั้งทางกายภาพ 
โครงสรางระบบงาน  จะทําใหเกิดการเหนี่ยวนําซึ่งกันและกันชวยเสริมพลังแกคนทํางาน เปน
การเปดพื้นที่ใหคนในองคกรไดบอกเลาเรื่องราวที่เปนความดี  หากองคกรมีการจัดกิจกรรม 
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ที่ตอเน่ืองและมีการติดตามผล ก็จะชวยใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและนําไปเรียนรูกับ
องคกรอ่ืนได 

 
กิจกรรมที่ดําเนินการหลังการวิจัย 
          การศึกษาในครั้งน้ีผูวิจัยศึกษาประสบการณการทํางานที่สะทอนคุณคาของบุคลากรใน
องคกรโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การบอกเลาประสบการณการทํางานในวงสนทนา
แลกเปลีย่นเรียนรู การวาดภาพ การตอบแบบสัมภาษณเชิงลึก และการสัมภาษณเชิงลึกเฉพาะ
บุคคล การสังเกต โดยคํานงึถึงความเหมาะสมและความสะดวกของผูใหขอมูล รวมทั้งบูรณาการ
เขากับกิจกรรมที่หนวยงานตองปฏิบัติอยูแลว หลังเสร็จสิ้นแตละกจิกรรมทีมผูวิจัยไดทําการคืน
ขอมูลแกผูเกีย่วของทั้งในสวนของผูใหขอมูลที่ผานกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูบอกเลา
ประสบการณการทํางานของตนและผูใหขอมูลผานการสัมภาษณรายบุคคล  คนืขอมูลแกคณะ
กรรมการบริหารโรงพยาบาลในที่ประชุมกรรมการบริหาร และคืนขอมูลแกเจาหนาที่ทั้ง
โรงพยาบาลในที่ประชุมประจําเดือน จากการคืนขอมูลไดมีคําบอกเลาที่สะทอนการรับรูถึง
อารมณความรูสึกและแนวคิดจากบุคลากรกลุมตาง ๆ 

             1. กลุมผูใหขอมูล เสียงสะทอนจากผูใหขอมูลจากวงแลกเปลี่ยนเรียนรู    นองฉ่ําบอกวา 
“การไดเลาเรือ่งสวนตัวใหคนอ่ืนไดรับรู ทําใหสุขสบายใจ ปญหาในงาน ในวงการสาธารณสขุ
สามารถมองใหเปนสิ่งสวยงามได”  หรือจาก นองเอย ที่วา “การไดรวมพูดคุยไดใหกําลังใจ มี
ความรูสึกวาเราไมไดอยูคนเดียว ยังมีหลาย ๆ คนที่อยูที่ทํางานรับรูวาอีกหลายคนมองวาเรา
เปนคนสําคัญ อยูขางนอกสับสนวุนวายแตขางในสงบ ทุกคนไดทบทวนตวัเองเกิดความคิดทีดี่
ขึ้น ไดคิดวาถาเรากลับไปอยูตรงจุดตรงนัน้จะปรับปรุงอยางนั้นอยางนี้ พี่รัตน กลาวเสริมวา “มี
วิธีการทํางานหลาย ๆ แงมุมที่เราไมเคยรู ที่ผานมาตางคนตางเครียด เราควรหันมาใหกําลังใจ
ดูแลคนรอบขางใหมากขึ้น”  รวมถึง นาสม ที่บอกวา “โรงพยาบาลเราเหมือนบานหลังหน่ึง เปน
พ่ีนองกัน เวลามีปญหาในครอบครัวเราตองชวยกัน”  สวน พี่จิ๋ม บอกความรูสกึวา “ทุกคนมีดี
อยูในตัว ความดีกําลังจะงอกงามเผื่อแผไปยังคนรอบขาง”  ซ่ึงสอดคลองกับ นองปอย “ไดมา
แลกเปลีย่นกนั ไดแสดงความรูสึกตอองคกร ตอเพ่ือนรวมงานทําใหเขาใจกันมากขึ้น” และนอง
เขียววา “การไดมีโอกาสออกไปเยี่ยมบาน รูสึกเขาใจการทํางานของพี่ ๆ  สวนนองสุวา “อยาก
ใหมีกิจกรรมแบบนี้อีก อยากใหจัดบอย ๆ อยากใหคนอ่ืน ๆ มีโอกาสไดเขารวมดวย” หรืออีก
หลาย ๆ อารมณ ความรูสึก และความคดิที่เกิดจากการไดรวมกิจกรรม “ทําใหสบายใจดี ถาให
เรามองเรื่องที่เราคิดวายุงยากเปนปญหา บางทีมันก็ไมไดเปนปญหา มันอยูที่ใจเราวาเราจะมอง
ที่มุมไหน  ทําใหรูสึกวาในงานของเรามันมีรายละเอียดมีสิ่งดี ๆ มีสิ่งที่เรานาจะเก็บเกี่ยวเอา
ความรูสึกดี ๆ ตอวิชาชีพของเรา”  สวนผูใหขอมูลที่ผานการสัมภาษณรายบุคคลบอกเลาวา  

 “ตอบยากเหมอืนกันนะ เพราะมันตองคิดหลายอยาง แตพ่ีก็วาดีนะทําใหเราตองยอนกลับไป
ทบทวนวาที่ผานมาเราทํางานเราอาจจะไมคอยนึกถึง เชน งานที่ทาํอยูมีความสําคัญกับตวัเอง
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อยางไร หรืองานที่ทํามีความหมายกับตัวเองอยางไร ทําใหรูสึกวาจริง ๆ เปนสิ่งที่เราควรนํามา
คิด จะไดเขาใจตัวเอง”   

      จากผลของขอมูลที่ไดรับทาํใหเราเห็นวา กิจกรรมที่ชวยใหเจาหนาที่ไดแลกเปลีย่นเรียนรู 
ทบทวนประสบการณการทาํงานทั้งในสวนตัวและรวมกันเปนกลุมเปนสิ่งที่มีประโยชนมาก ทํา
ใหเจาหนาที่ไดทบทวนตนเอง เหตุการณตาง ๆ เรียนรูในการรับฟงผูอ่ืนไดลึกซื้งขึ้น เกิดแนวคิด
เชิงบวกทั้งตอตนเองและผูอ่ืน เห็นคุณคาตนเองและคณุคาผูอ่ืน  เพ่ิมหลักคิด แนวคิด มุมมองที่
จะชวยปรบัใชในการทํางาน และการจัดการกับปญหาในสถานการณที่ลําบาก  แตทั้งน้ีทั้งน้ันใน
ความเห็นของผูวิจัยคิดวากจิกรรมตาง ๆ น้ี ควรมีการจัดที่ตอเน่ือง เน่ืองจากบุคลากรแตละคน
ตองใชเวลาในการ “เรียนรูเติบโต” ที่ไมเหมือนกัน และควรมีการติดตามเชิงคณุภาพที่สัมพันธ
กับระยะเวลาที่ผานไปหลังจากไดรวมกิจกรรม 
 2. การคืนขอมูลแกคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หลังจากทีมผูวจัิยนําเสนอ
ผลการวิจัยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารผานวาระของศูนยคุณภาพ โดยผูวิจัยเนนใน
ประเด็นที่นาสนใจเรื่องรูหายใจในการทํางาน ซ่ึงเปนเรื่องเฉพาะบุคคลและการเปดพื้นที่แก
บุคลากรซึ่งนาจะเปนบทบาทของโรงพยาบาล คณะกรรมการหลายทานใหความสําคัญเสนอ
ประเด็นวาโรงพยาบาลควรมีการดําเนินการเพื่อสนับสนุนการเปดพื้นที่แกบุคลากรใหมากขึ้น 
เน่ืองจากกระบวนการศึกษาและผลการศกึษาโครงการนี้ใหความสําคัญแกขอมูลประสบการณ
การทํางานเชงิบวก ซ่ึงมีคณะกรรมการบางทานไดสะทอนขอมูลความรูสึกเจาหนาที่บางสวนที่
เปนเชิงลบ  ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาขอมูลสวนนี้บอกถึงความตองการการยอมรับในคณุคาจากเพื่อน
รวมงานและโรงพยาบาลเชนกัน ซ่ึงเปนสิ่งทาทายสําหรับผูเกี่ยวของในการใชวิธีการเชิงบวก 
หรือกลวิธีพลกิใหเกิดแนวคดิมุมกลับ ที่จะชวยใหเกิดพลังแกบุคลากรในการทํางานโดยที่ไม
ละเลยในการนําขอมูลดานลบมาพิจารณาเชนกัน  และจากการสังเกตระหวางกิจกรรมการเก็บ
ขอมูลตลอดจนการคืนขอมูล ผูวิจัยมองวาทีมนําที่เกีย่วของแตละคนมีตนทุนในเรื่องนี้แตกตาง
กัน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ผานทีมนําหรือทีมกรรมการจึงควรพิจารณาใหสอดคลอง
สัมพันธกับโครงสรางระบบงานที่เปนอยู. กิจกรรมนโยบายหรืองานตาง ๆ ของโรงพยาบาลที่
เกี่ยวของกัน เชน งานมิตรภาพบําบัด  

  3. การคืนขอมูลแกเจาหนาที่โรงพยาบาลผานที่ประชุมประจําเดือน โดยพบวามีบคุลากร
ของโรงพยาบาลหลายทานบอกเลาความรูสึกวา อยากมีโอกาสเขารวมกิจกรรมของทีมผูวิจัย 
และรวมเปนสวนหนึ่งของขอมูลประสบการณการทํางานของโรงพยาบาล ซ่ึงจากสวนนี้ทาง
ผูวิจัยเห็นวาเจาหนาที่แตละคนลวนตองการไดรับคุณคา และการมีพ้ืนที่หายใจในการทํางาน 
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แผนการดําเนินการตอเน่ืองหลังเสรจ็สิ้นโครงการวิจัย  
1. การเพิ่มตนทนุ ความรู แนวคิดการพัฒนาจิตจากการทํางานแกผูเกี่ยวของ ผานวาระ

ของศูนยคุณภาพ โดยการนําเสนอเรื่องราว เรื่องเลา conceptที่เกีย่วของ (เชน สุข
ภาวะทางปญญา  การพัฒนาจิตระดับตาง ๆ แนวคิดเรื่อง empathy) ในที่ประชุม
ประจําเดือนอยางตอเน่ือง 

2. ขยายกลุมเปาหมายในการคนหาประสบการณการทํางานที่มีคุณคาใหครอบคลุม
บุคลากรอยางทั่วถึงเพ่ือใหเปนขอมูลในการนํามาสงเสริมการจัดระบบงานและระบบ
การเสริมสรางพลังใจที่เหมาะสม 

3. เพ่ิมชองทางในการรับรูและสื่อสารเรื่องราวดี ๆ ของบุคลากรทั้งแบบเปนทางการ และ
ไมเปนทางการ โดยใชวธิีการใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และสัมพันธกับวัฒนธรรม
ของพื้นที่ เชน  การบอกเลาเรื่องราวดีดี ความรูสึกดี ๆ ในการทํางานของบุคลากร
โดยผานคนกลางเปนผูเลาเรื่องในที่ประชมุประจําเดือน บุคลากรเลาเรื่องความรูสึกดีดี
จากการชวยเหลือผูอ่ืน การรับรูเรื่องราวและนําเสนอผาน Facebook  

4. นําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรในการนําประเด็นการคนหาคุณคางาน การ
ใหคุณคางานของบุคลากรแตละคน มารวมใชเปนประกอบแนวทางในการพิจารณา 
สรรหา หรือจัดสรรตําแหนงบุคลากร ใหเหมาะสมกับจริตของบุคลากรแตละคน 

5. การเปดพื้นที่หรือเพ่ิมพ้ืนที่ที่เปนรูหายใจในงานใหสอดคลองสัมพันธกับบริบท
กิจกรรมตาง ๆ ที่ตองดําเนินการอยู เชน งานมิตรภาพบําบัด 

6. จัดกิจกรรมเรียนรูโดยใชปญหา โดยผานระบบงานทีมี่อยู เชน นํากรณีตัวอยางผูปวย
ที่มีปญหาใหบุคลากรรวมกันสะทอนความรูสึก และรวมหาแนวทางแกปญหาในที่
ประชุมระดับตาง ๆ รวมกนั 
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