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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนมวีัตถุประสงค ์
การวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนในปจัจุบัน2) เพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อการสร้างองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขุนเทียน และ  
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร
และการวจิัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา่ 1) สภาพการเป็นองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนในปัจจุบัน 
การศึกษาแบ่งเป็น 3 ด้าน โดยด้านท่ีหนึ่งคือ ด้านภารกิจหรืองานท่ีท า พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
มีความสุขในงานท่ีท าอยู่ในขณะนีด้้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน รู้สึกว่า 
ตนเองมีความส าคัญต่อหน่วยงานเพราะปฏิบตัิงานในสายงานท่ีต้องดูแลและให้บรกิารประชาชน และเพื่อนร่วมงานในสถานท่ี
ท างานดี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียน ไม่พึงพอใจกับ
กฎระเบียบเนื่องจากท าให้การปฏบิัติงานล่าช้า สิ่งอ านวยความสะดวกไม่ครบถ้วน 2) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ี
ส่งผลต่อการสร้างองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียน พบวา่ค่าตอบแทนไมเ่พียงพอกับการด ารงชีพและ
ไม่สอดคล้องกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ สวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ไม่ทั่วถึงทุกโรงพยาบาลในประเทศ และวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการท างานไม่เพียงพอกับการใช้งาน 3) แนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนสู่การเป็น
องค์กรแห่งความสุข พบว่า บุคลากรมีความคดิเห็นคือ ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมสี่วนร่วมในการตัดสินใจและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน และควรด าเนินการตามองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข 8 ด้าน ให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 
ค าส าคัญ  : ความสุขในการท างาน, องค์กรแห่งความสุข, โรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียน 

 
บทน า 

 
องค์กร (Organizations) หมายถงึ ศูนย์รวมกลุ่มบคุคลหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดยีวกันเพื่อ 

ด าเนินกิจการตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือตราสารจดัตั้ง ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์กรของรัฐ 
หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทจ ากัด สมาคมหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑติยสถาน อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ก, หน้า 48) ซึ่งองค์กรในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องปรับตัวให้ก้าวทันกับความ
เปลี่ยนแปลงและสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ผูบ้ริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมุ่งแสวงหาเทคนิค 
ในการบริหารมาปรบัใช้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอดและพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ โดยเทคนิคบรหิารองค์กรสมัยใหม่ที่
นิยมใช้กันมากมายในปัจจุบันคือแนวคิด 7’S เป็นแนวคิดของMcKinseyระบุว่า ปัจจัยที่ส าคัญ 7 ประการที่จะน าพาไปสู่
ความส าเร็จ ประกอบด้วย โครงสร้าง ระบบ รูปแบบการบรหิาร ทักษะ ค่านิยมร่วมและทรัพยากรมนษุย์ (วรัชยา ศิริวัฒน์,  
 

 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผูสู้งอายุ 

บางขุนเทียน  
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2561, หน้า 78) และในการบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่นอกเหนือจากปัจจัย
ในการบริหาร คือ ทรัพยากรขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย คน เงิน เครื่องจักรและอุปกรณ์ และวิธีการบริหาร (วิโรจน์ ก่อสกุล
,2561ก, หน้า 37) 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงที่สุดขององค์กร หรือที่เรียกว่า ทุนมนุษย์ (Human Capital)เป็นปัจจัยส าคญั 
ที่บ่งช้ีถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องน าศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ในองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างาน เพราะทรัพยากรมนุษย์มี
ความส าคญัช่วยให้องค์กรเจริญเตบิโต โดยเริม่จากการได้บคุลากรที่มีคุณสมบัตเิหมาะสมเข้ามาท างานกับองค์กร การสรา้ง
ขวัญและก าลังใจท่ีดี ปลูกฝังความจงรักภักดีและลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร (วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล,2561,หน้า 3) 
องค์กรมีคาดหวังผลจากการปฏิบตัิงานท่ีดีจากบุคลากรในองค์กร บคุลากรในองค์กรก็ย่อมคาดหวังในสิ่งที่ได้รับจากองค์กร
เช่นกัน เนื่องจากมนุษย์ทุกคนล้วนท างานเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของชีวิตและความต้องการทางจิตใจ และยังเป็น
ตัวก าหนดฐานะและหน้าท่ีทางสังคมอีกด้วย ในแต่ละวันคนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการนอน 8 ช่ัวโมง ท างาน 8 ช่ัวโมง และอื่นๆ  
8 ช่ัวโมง นับว่าใช้เวลาถึง 1 ส่วน 3 ของแต่ละวันในการท างาน เพื่อสร้างรายได้น ามาใช้ในการด ารงชีวิตและตอบสนองความ
ต้องการต่างๆ ของตนและคาดหวงัว่า การท างานจะน ามาซึ่งรายได้เพื่อน ารายได้มาซื้ออาหารและเครือ่งใช้ที่จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตรวมถึงปัจจยัต่างๆ ที่ท าให้มีความสุข เพราะในปัจจุบันไมส่ามารถปฏเิสธได้เลยว่า เงิน คือปัจจัยส าคญัในการ
ด ารงชีวิต แต่เงินไม่ใช่สิ่งเดียวท่ีบคุลากรต้องการจากการท างานยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกมาก (ชลิดา ศรมณี,2561ก, 
หน้า 66-67) ซึ่งหน่ึงในองค์ประกอบเหล่านั้นคือ ความสุข มนุษย์ทุกคนล้วนแสวงหาความสุขในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง ทุกอย่างเคลื่อนไปอยา่งรวดเร็ว เกิดการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา องค์กรต่างๆ จึงต้องมีการ
บริหารจดัการให้พร้อมรับมือกับความเปลีย่นแปลงอยู่เสมอเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล องค์กรตา่งๆ จึงต้องเร่งสร้างความไดเ้ปรียบทางการแขง่ขัน เกิดความคาดหวังในการปฏบิัติงานของบุคลากร 
บุคลากรจึงต้องปฏิบัติงานหนักขึ้นส่งผลให้ความสุขของบุคลากรลดน้อยลงและขาดความรู้สึกกระตือรอืร้นในการท างาน 
ผู้บริหารองค์กรจึงต้องหาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน ซึ่งแนวคิดองค์กรแห่งความสขุเป็นแนวคิดหนึ่งที่นิยม
ใช้ในการสร้างแรงจูงใจในปัจจุบันเพื่อสร้างความร่วมมือและช่วยให้บคุลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

องค์กรแห่งความสุข หรือ Happy workplace เป็นแนวคิดหนึ่งท่ีนยิมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจบุนัมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร การสร้างความสมัพันธ์ของคนในองค์กรให้มีความสุขท าให้รู้สึกมีคุณค่า 
ต่อองค์กรและคนจะท างานได้ดี มคีวามผูกพันและรูส้ึกรักองค์กร มคีวามทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้สถานประกอบการน าแนวคิด 
การสร้างองค์กรสุขภาวะหรือองคก์รแห่งความสุขไปประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยการประเมินสุขภาวะองค์กร 8 ด้าน ได้แก่  
1. ความสุขทางกาย (happy body) 2. น้ าใจงาม (happy heart) 3. รู้จักผ่อนคลาย (happy relax) 4. การหาความรู้ 
(happy brain) 5.การมีคณุธรรม (happy soul) 6. ปลอดหนี้ (happy money) 7. การมีครอบครัวทีด่ี (happy family)  
8. ความสุขท่ีเกิดจากสังคม (happy society) (ณัฎฐาเนตร ชิณโสม, 2559, หน้า 1-2) 

โรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานครที่มีอ านาจหน้าท่ี 
เกี่ยวกับการให้บริการบ าบดัรักษาผู้ป่วย งานเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคการฟื้นฟูสุขภาพ
และสมรรถภาพ ส่งเสริม สนับสนนุ ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์โดยมีวิสัยทัศน์คือ มุ่งเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิทีม่ีคุณภาพเป็น
เลิศด้านผูสู้งอายุบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อองค์กรแห่งความสุข (โรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.)และมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2563 โดยยุทธศาสตรด์้านที่ 7 คือ  
พัฒนาบุคลากรและสร้างอัตลักษณ์องค์กรเพื่อมุ่งสูโ่รงพยาบาลคณุธรรมและองค์กรแห่งความสุข (Moral Hospital and 
Happy Work Place) (กองวิชาการ ส านักการแพทย์, 2560, หน้า 29)  

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการพัฒนา 
โรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนสู่องค์กรแห่งความสุข รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปญัหา  
และน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนในปัจจุบัน 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อการสรา้งองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผูสู้งอายุ 

บางขุนเทียน 
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นการศึกษาข้อมูล 

เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม  
คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการท างานและองค์กรแห่งความสุข 
และการวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง หรือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลผูสู้งอาย ุ
บางขุนเทียน จ านวน 55 คน กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล,2561ข, หน้า 45) จึงใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 15 คนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คือ เป็นข้าราชการในสังกัด
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จ านวน 8 คน และเป็นลูกจ้างในสังกัดโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จ านวน 7 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย กรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสมัภาษณ์ ลักษณะของการสมัภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ 
ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณจ์ะท าการสัมภาษณเ์ป็น
รายบุคคล  
 
ผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนสามารถ
อภิปรายผลโดยเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออธิบายผลการวิจัยได้ดังนี้  

จากการสัมภาษณ์สรุปผลการสัมภาษณ์ ดังนี ้
1. สภาพการเป็นองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนในปัจจุบันแบ่งเป็นรายด้าน  
1.1 ด้านภารกิจหรืองานท่ีท า พบว่า บุคลากรความสุขในงานท่ีท าอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากรูส้ึกว่าตนเองมีคุณค่าได้ท า

ประโยชน์ต่อสังคม ได้ท างานท่ีให้บริการประชาชน ดูแลสุขภาพและรักษาสุขภาพให้กับผูร้ับบริการ เช่น ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1  
ได้แสดงความคดิเห็นว่า “...ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนมีความสขุและภาคภูมิใจในงาน 
ที่ท าเพราะมเีพื่อนร่วมงานท่ีดี และงานท่ีท ายังได้มสี่วนร่วมในการให้บริการประชาชนอีกด้วย...” อีกทั้งบุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน อยากมาท างานทุกวัน เพราะได้ท าในสิ่งที่ตนเองชอบ ตรงตามสายงานที่เรยีนมา รักในการบริการ 
รู้สึกว่าต้องท างานให้ส าเร็จลุล่วง ไม่มีข้อผิดพลาด ในตอนเช้าจะรูส้ึกกระตือรือร้นกระฉบักระเฉง แต่ช่วงบ่ายจะรูส้ึกเพลีย
เนื่องจากผู้มารับบริการมีจ านวนมาก ต้องปฏิบัติงานตลอดเวลา ไม่คอ่ยมีเวลาหยุดพัก เช่นผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 9 ได้แสดง 
ความคิดเห็นว่า “...มีความกระตือรือร้นในการท างาน อยากมาท างานทุกวัน แต่ในตอนเช้าจะรูส้ึกกระตือรือร้นกระฉับกระเฉง 
แต่ช่วงบ่ายจะรูส้ึกเพลยีเนื่องจากผู้มารบับริการมีจ านวนมาก ต้องปฏิบัติงานตลอดเวลา ไมค่่อยมีเวลาหยุดพัก...” และส่วน
ของงานท่ีท าตรงกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เนื่องจากจบการศึกษาจากด้านนี้โดยตรง ทั้งด้านบัญชี ด้านการ
พยาบาล ด้านเทคนิคการแพทย์ ท าให้สามารถน าความรู้ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างานได้สูงสุด ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1 
ได้แสดงความคดิเห็นว่า “...งานท่ีท าอยู่ตอนนี้ไมไ่ด้ตรงกับท่ีเรียนมา แต่ก็สามารถเรยีนรูไ้ด้ แรกๆ อาจจะยากและไม่ถนัดนัก 
แต่เมื่อเรียนรู้และฝึกฝนสักระยะกส็ามารถเข้าใจได้ และท างานได้ดีและมีความคล่องตัวมากขึ้น...”บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าใน
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หน้าทีก่ารงานเป็นไปตามระบบในสายงานที่ปฏิบัติ ตามระยะเวลาและความสามารถ หากมีความตั้งใจ ความพยายาม ท าหน้าที่
ให้ดีที่สุด ใฝเ่รียนรู้และน าความรู้มาพัฒนาตนเอง เมื่อถึงเวลาผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจในการให้โอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน
เช่น ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 ได้แสดงความคิดเห็นว่า “...งานทุกงานมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หากมีความตั้งใจ ความพยายาม 
ท าหน้าที่ให้ดีที่สุด ใฝเ่รียนรู้และน าความรู้มาพัฒนาตนเอง เมื่อถึงเวลาผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจในการให้โอกาสก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน...”บุคลากรรูส้ึกว่า งานหนักไม่มีเวลาพักผ่อน เนื่องจากงานท่ีท าเป็นงานให้บริการแก่ผูม้ารับบริการ ให้การดูแล
และรักษาคนไข้ ซึ่งในแต่ละวันมีจ านวนผู้มารบับริการเป็นจ านวนมาก แต่เพราะโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ส่งผล
ให้มีจ านวนแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ไม่เหมาะสมกับภาระงานและจ านวนผู้มารับบริการ ในบางช่วงมีงานพิเศษ
นอกเหนือจากงานประจ า บางต าแหน่งที่ต้องปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ต้องตรวจเลือด ตรวจเชื้อและเนื้อเยื่อ
ต่างๆ จะต้องปฏิบตัิงานตลอดเวลาเนื่องจากมีบุคลากรน้อย ส าหรับต าแหน่งท่ีต้องให้บริการผู้มารับบรกิาร เช่น เภสัชกร 
พยาบาล ในทุกๆ วัน ต้องให้บริการ ดูแล รักษาคนไข้ในช่วงเช้าท่ีมีคนไข้จ านวนมาก ต้องจัดการเอกสาร จัดท ารายงานและ
เอกสารต่างๆ ควบคู่กับการให้บรกิารคนไข้ ท าให้บางครั้งงานเอกสารเกิดความผดิพลาด หรือให้บริการผู้มารับบริการไม่ได้
อย่างเต็มที่ อีกทั้งบางครั้งต้องเข้าเวรเพื่อดูแลคนไข้อีกด้วย เช่น ผู้ใหข้้อมูลคนท่ี 1 ได้แสดงความคดิเหน็ว่า “...งานหนัก เพราะ
อัตราก าลังของโรงพยาบาลมีน้อย แต่ผู้ป่วยมเียอะ ทุกคนเลยมภีาระงานท่ีค่อนข้างเยอะ แต่มีเวลาพักผ่อนเพราะต าแหน่งเจ้า
พนักงานพัสดุเป็นสายงานสนับสนนุ ไม่ต้องให้บริการประชาชนโดยตรง และเวลาในการท างานก็เป็นเวลาราชการปกติ อาจมี
ท าโอทีบ้าง เลิกงานช้าบ้าง แต่ก็ไม่หนักเหมือนหมอและพยาบาล...” บุคลากรไม่มีอสิระในงานท่ีท า เนื่องจากเป็นงานในสาย
งานวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์จึงต้องปฏิบัตติามหลักทางวิชาการและจรรยาบรรณ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายของ
ทางราชการด้วย โดยเฉพาะสายงานแพทย์และพยาบาลที่ต้องปฏิบตัิตามหลักวิชาชีพอย่างเคร่งครดั ไม่สามารถตดัสินใจด้วย
ตนเองได้ ต้องได้รับค าสั่งจากหัวหน้าแพทย์หรือหัวหน้าพยาบาลเท่านั้น เพราะหากตัดสินใจผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วยได้ และโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนเป็นหน่วยงานราชการ การตัดสินใจต้องเป็นไปตามล าดับ
ช้ันการบังคับบัญชา ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา และในการให้บริการผู้มารับบริการจึงไมส่ามารถที่จะท าตามใจ
ตนเองได้ แม้ว่าจะถูกกดดันหรือตอ่ว่าขนาดไหนก็ต้องอดทน เช่น ผูใ้ห้ข้อมูลคนท่ี 8 ได้แสดงความคดิเห็นว่า “...ที่น่ีเป็น
หน่วยงานราชการ การตัดสินใจตอ้งเป็นไปตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องท าตามค าสั่งของหัวหน้างาน และในการ
ให้บริการผู้มารับบริการจึงไมส่ามารถท่ีจะท าตามใจตนเองได้ แม้ว่าจะถูกกดดันหรือต่อว่าขนาดไหนกต็้องอดทน จะท าอะไร
ตามใจตัวเองไม่ได้...” 

1.2 ข้อมูลดา้นเพื่อนร่วมงาน / ความสัมพันธ์ในที่ท างานพบว่า บุคลากรรูส้ึกว่า ตนเองมีความส าคญัตอ่หน่วยงาน 
เนื่องจากปฏิบัติงานในสายงานที่ตอ้งดูแลคนไข้ ให้การรักษา วินิจฉัยโรค ตรวจโรค และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คนไข้และผูม้า
รับบริการ ให้รับรู้ถึงการรักษาอาการป่วย อาการผิดปกติของร่างกาย ให้ความรู้แก่ผูม้ารับบริการและประชาชนท่ัวไปในการ
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ รวมถึงโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็นหน่วยงานท่ีมี
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานคือให้บริการรักษา ดูแลผู้ป่วย ดังนั้นบคุลากรทางการแพทยจ์ึงมีความส าคัญอย่างมากต่อ
หน่วยงานเปรียบเสมือนฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานใหบ้รรลตุามวตัถุประสงค์ เช่นผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7 ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า “...มีความส าคญัมาก เพราะโรงพยาบาล จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการรักษา ดูแลผู้ป่วย ดังน้ันบุคลากรทางการ
แพทย์ก็ย่อมมีความส าคัญมาก เปน็เหมือนฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้บรรลตุามเป้าหมาย...” บุคลากรไม่มี
โอกาสในการร่วมตดัสินใจในเรื่องส าคัญๆ ของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นเพียงผู้ปฏิบตัิ มีหน้าที่ปฏิบตัิตามค าสั่งผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาเท่าน้ัน ไม่สามารถฝา่ฝืนหรือหลีกเลี่ยงได้ และยังเป็นเพียงพนักงานระดับล่าง ผู้บริหารจงึไม่ได้ใหค้วามส าคัญกับ
ความคิดเห็น ไมไ่ดร้ับฟังความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน และแม้ว่าจะเสนอให้หัวหน้างานรับทราบ แต่หัวหนา้งาน
ไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได้ ท าได้เพียงปฏิบัตติามค าสั่งของผู้บริหารเท่านั้น เช่น ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 7 ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
“...ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆ  คงไมม่ีโอกาสไดเ้ข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพราะเราเป็นแคบุ่คลากรในองค์การไม่ใช่ผู้บริหาร 
ระบบราชการยึดการตดัสินใจของผู้บริหารเป็นหลักอยู่แล้ว เราเป็นแค่ผู้ปฏิบตัิ รับค าสั่งแล้วน าไปปฏบิัติเท่าน้ัน...” 
เมื่อโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทยีนจัดกิจกรรมตา่งๆ บุคลากรในโรงพยาบาลก็ให้ความร่วมมือกันเปน็อย่างดี ไม่มีใคร
หลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน เนื่องจากเป็นหน้าท่ีที่ต้องปฏิบัติ แต่มีบางโอกาสที่ให้ความร่วมมือได้ไม่เตม็ที่ เพราะงานเยอะ ผู้มารับ
บริการเยอะ ไมส่ามารถหลีกเลีย่งงานได้ จึงจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงกิจกรมต่างๆ แต่ทุกคนก็รู้สึกรักและผูกพันกับองค์การและรัก
ในงานท่ีท า หวังว่าองค์การจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ทุกคนจึงพยายามท าหน้าท่ีของตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ เช่น ผู้ให้
ข้อมูลคนท่ี 8 ได้แสดงความคดิเหน็ว่า “...เพื่อนร่วมงานดี คุยกันได้ เวลามีปญัหาก็ช่วยเหลือกันดี ท าให้งานส าเรจ็ได้ทันเวลา 
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ส่วนเรื่องกิจกรรมไม่มีใครหลีกเลี่ยงหรือเกี่ยง เพราะเป็นหน้าที่ท่ีต้องท า แต่มีบางทีท่ีให้ความร่วมมือได้ไม่เต็มที่ เพราะงานเยอะ 
คนไข้เยอะ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงงานได้ จึงจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงกิจกรมต่างๆ...” 

1.3 ข้อมูลด้านสถานท่ีท างาน / สิง่อ านวยความสะดวกในการท างานบุคลากรไม่พอใจกับกฎระเบยีบของหน่วยงาน 
เนื่องจากโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนเป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จึงต้องปฏิบตัิ
ตามกฎ ระเบียบของทางราชการ ทั้งกฎระเบียบของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล ซึ่งในบางครั้งกฎระเบียบ 
ส่งผลให้การปฏิบตัิงานมีความล่าช้า ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และกฎระเบียบที่ไม่ทันสมยั ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน ต้องตีความและปฏิบัตติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบอย่างเคร่งครัด ห้ามอะลุ่มอล่วย
เพราะหากเกิดปญัหาผู้ปฏิบัติงานจะมีความผิด ควรมีการปรับกฎระเบียบให้ทันสมยั เพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนในการ
ปฏิบัติงานและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 5 ได้แสดงความคิดเห็นว่า “...พึงพอใจกับกฎระเบียบ
บางส่วนของหน่วยงาน แต่ส่วนท่ีไม่ค่อยพอใจคือ กฎระเบียบของทางราชการ เพราะที่น่ีเป็นหน่วยงานราชการ ต้องท าตาม
กฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด แต่กฎระเบียบราชการนีแ่หละ ท่ีท าให้งานช้า และไม่สามารน ามาใช้ได้ทุกอย่าง 
เพราะมันล้าหลัง...”ค่าตอบแทนท่ีไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ เนื่องจากในพ้ืนท่ีของจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวง 
มีประชากรอยูม่าก การแข่งขันค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าครองชีพสูง ทั้งค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางล้วนแพงกว่าพื้นที่
ตา่งจังหวัด เมื่อรายได้ไมเ่พียงพอกับการด ารงชีพท าให้ก าลังใจในการปฏิบัติงานถดถอยกระทบไปถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในการด าเนินงานให้บรรลตุามเป้าหมายขององค์การผูป้ฏิบัติงานต้องปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง
ขวัญและก าลังใจท่ีดีให้แก่ข้าราชการจึงเป็นสิ่งที่องค์การควรกระท าเป็นอย่างยิ่ง แต่ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังไมไ่ด้แก้ไข
ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับค่าครองชีพ ข้าราชการส่วนใหญ่โอนไปต่างจังหวัดเมื่อครบ 5 ปี หรือสอบหน่วยงานอื่น 
ที่ได้รับคา่ตอบแทนมากกว่า และในปัจจุบันภาระงานท่ีไดร้ับค่อนข้างเยอะ ทั้งงานประจ าและงานนโยบายของผู้บริหาร แม้จะ 
มีภาระงานสูงแต่เงินเดือนกลับไมส่อดคล้องกับภาระงานและไม่มีคา่ต าแหน่ง หรือค่าตอบแทนพิเศษเหมือนหน่วยงานอื่นๆ 
และในส่วนของสวัสดิการการรักษาพยาบาลยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ หลายโรงพยาบาลในต่างจังหวัดยงัต้องมีการส ารองจ่าย
และน าใบเสร็จรับเงินมาเบิกอยู่เนือ่งจากโรงพยาบาลยังไมไ่ด้เข้าร่วมสิทธ์ิเบิกจ่ายตรงกับกรุงเทพมหานคร จึงเป็นความยุ่งยาก
ในการรักษาเพราะข้าราชการกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่พื้นเพเป็นคนต่างจังหวัดและมีครอบครัวอยู่ตา่งจังหวัดเช่น  
ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 ได้แสดงความคดิเห็นว่า “...ตอนท่ีอยู่ต่างจังหวัด เงินเดือน 12,000 บาทก็ใช้จ่ายพอ แต่เมื่อมารับราชการ 
ทีก่รุงเทพมหานคร เงินเดือน 15,000 บาทก็ไม่พอ เพราะที่นี่ทุกอย่างราคาสูงไปหมด ค่าอาหารมื้อละ 50 - 60 บาท ในแต่ละ
เดือนต้องใช้จ่ายอย่างอดออมและต้องบริหารจดัการชีวิตใหด้ี อีกอย่างถ้าเป็นสังกัดของ ก.พ. เบิกค่ารกัษาได้ทุกโรงพยาบาล 
แต่ของ กทม. โรงพยาบาลแถวบ้านต่างจังหวัดยังเบิกจ่ายตรงไม่ได้ เวลาพ่อแม่เข้ารักษาต้องส ารองจ่ายก่อนทุกครั้งแล้วเอา
ใบเสร็จมาเบิกก็ต้องรอนานและบางครั้งก็ได้คืนไม่ครบอีกด้วย ท าใหม้ีผลกับการใช้จ่ายเงินของเรา...”สถานท่ีท างานมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกอยู่บ้างแตไ่ม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอกับความต้องการและจ านวนบุคลากร เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
เครื่องถ่ายเอกสารจ านวนไม่เพียงพอกับการใช้งาน ขาดแคลนวัสดุอปุกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น เครือ่งเขียน กระดาษ  
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่อยา่งจ ากัดนั้น ยังเป็นคอมพิวเตอร์ทีเ่ก่า ประสิทธิภาพการท างานช้า 
ความจ าไม่เพียงพอ ใช้งานได้ไมส่มบูรณ์ และในการใช้ชีวิตการท างานท่ีโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนยังไม่สะดวกสบาย
เท่าใดนัก เนื่องจากโรงพยาบาลเปน็โรงพยาบาลขนาดเล็กก าลังอยู่ในช่วงที่ก าลังก่อสร้าง จึงไม่มีโรงอาหารภายในโรงพยาบาล 
บุคลากรในโรงพยาบาลต้องเตรียมอาหารมารับประทานเอง และการเดินทางมาปฏิบตัิงานค่อนข้างล าบากเนื่องจากไม่มรีถ
ประจ าทางผ่านหน้าโรงพยาบาล เช่นผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 8 ได้แสดงความคิดเห็นว่า “...ก็ยังไมส่ะดวกสบายเท่าไหร่นัก แต่คิดว่า
ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งทุกอย่างจะเข้าท่ีเข้าทาง เพราะตอนนี้โรงพยาบาลก าลังปรับปรุงท้ังพื้นที่และระบบการท างาน คาดว่า
จะดีขึ้นในอนาคต...”ในพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมีความสะอาด เรียบร้อยดี มีแม่บ้านท าความสะอาดอย่างทั่วถึง
ตลอดเวลา เพราะเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย จึงต้องสะอาดเรียบร้อย เช่น ผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 15 ได้แสดงความ
คิดเห็นว่า “...สะอาด เรียบร้อยดมีาก แทบไม่มีคราบสกปรกเลย เพราะมีแม่บา้นคอยท าความสะอาดอยู่ตลอดเวลา  
เพราะจะมีคนไข้เข้าออกตลอดเลยต้องสะอาดมากๆ...” 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการสร้างองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 
พบว่า ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ยัง 
ไม่ทั่วถึงทุกโรงพยาบาลในประเทศวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างานไม่เพียงพอกับการใช้งานและขาดแคลนบ่อยเครื่องพิมพ์และ
เครื่องถ่ายเอกสารไม่เพียงพอไมเ่หมาะสมกับจ านวนผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการท างานมีอายุงานหลายปีท าให้ไม่มี
ประสิทธิภาพในการท างานการจดัอบรมให้ความรู้ยังมีจ ากดั ไม่ทั่วถึงองค์การยังไม่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เท่าที่ควรเส้นทาง
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ความก้าวหน้าในสายอาชีพไม่ชัดเจนท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่า ไม่มีความก้าวหน้าและก าลังใจในการท างานถดถอยการแบ่งพรรค
แบ่งพวกกันในสถานที่ท างานไม่มีความสามัคคีในการปฏิบัติงานเท่าที่ควรปฏิบัติงานตามค าสั่งมากกว่าระดมความคิดเห็นการยึด
กฎระเบียบกฎเกณฑ์มากเกินไปท าให้งานล่าช้าผู้ปฏิบัติงานบางคนภาระงานมากกว่าปกติท าให้ไม่มีเวลาในการท ากิจกรรมสันทนา
การ หรือเวลาในการพักผ่อน และบุคลากรในโรงพยาบาลมีจ านวนน้อย ไม่สมดุลกับภาระงานที่มีอยู่ 

3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสรา้งความสุขในการท างานของโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียน ในแต่ละด้าน  
มีอะไรบ้าง  

ประการแรก ผู้บริหารควรเปดิโอกาสให้บุคลากรในองค์การได้มสี่วนร่วมในการตดัสินใจ และควรรับฟงัความ
คิดเห็นของผู้ปฏบิัติงาน ว่าบุคลากรในองค์การมีความคดิเห็นในเรื่องการบริหารอย่างไรบ้างและพบปญัหาในการปฏิบตัิงาน
อย่างไรบ้าง เพื่อรับรู้ปัญหาในการปฏิบัติงานและค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อในการปฏิบัติงาน 
ของโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนมีประสิทธิภาพ ให้การปฏิบัตงิานมีความเป็นระบบมากขึ้น เกดิความผิดพลาดที่น้อยทีสุ่ด 
ให้บริการผู้มารับบริการไดต้รงตามความต้องการ และผู้มารบับริการไดร้ับความพึงพอใจในการบริการอย่างสูงสดุ ประการที่
สองหากโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียน สามารถด าเนินการตามองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุขโดยการส่งเสรมิ 
สนับสนุนกิจกรรมทั้ง 8 ด้าน ให้มคีวามเป็นรูปธรรมมากขึ้น ควรด าเนินการดังนี้ด้านการมสีุขภาพดี ควรจัดให้มีกิจกรรมการ
ออกก าลังกายอย่างจริงจัง เช่น แข่งขันวอลเล่ย์บอล ปิงปอง แบดมนิตัน การเต้นแอโรบิค การรณรงคใ์ห้บุคลากรเลิกเหล้า  
เลิกบุหรี่ สนับสนุนให้บุคลากรรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งเสริมให้บุคลากรออกก าลังกาย เช่น 
การมีฟิตเนสในโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีสุขภาพดี พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการมีน้ าใจ
งามเช่น การสนับสนุนให้บุคลากรบริจาคโลหิตเพื่อช่วยผู้ป่วยหรือเพือ่นร่วมงาน การจัดใหม้ีของขวัญหรือของที่ระลึกแก่
บุคลากรในองค์การกรณตี่างๆ เชน่ วันเกิด คลอดบตุร การรับประทานอาหารร่วมกัน การสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน โดยมีการ์ดความดีมอบใหส้ าหรับผู้มีน้ าใจ ค านึงถึงผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้บุคลากรในองค์การรู้จักการเป็นท้ังผู้ให้
และผูร้ับด้านการมสีังคมดี เช่น การสนับสนุนให้บุคลกรและชุมชนโดยรอบร่วมกันบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาชุมชน 
ในโอกาสส าคญัต่างๆ ร่วมกันท าความดี เช่น การบรจิาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภยั ร่วมกันเกบ็กวาดขยะในชุมชน  
เป็นต้นด้านการรู้จักผ่อนคลาย เชน่ จัดให้มีกิจกรรมผ่อนคลาย พักผอ่นหย่อนใน เพื่อคลายความเครียดจากการปฏิบัติงานด้วย
ความบันเทิงต่างๆ เช่น การมีห้องอ่านหนังสือ มีห้องพักผ่อน การจดักิจกรรมพิเศษร่วมกัน เช่น การไปปิกนิก เพื่อให้บุคลากรมี
ขวัญก าลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความสมดลุกันระหว่างชีวิตและการท างาน ด้านการมศีีลธรรม เชน่ การส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม กระตุ้นให้บุคลากรเกิดความศรทัธาในศาสนา ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม  
มีศีลธรรมอันดี มคีวามซื่อสัตย์ อาจจัดให้มีการใส่บาตร การสวดมนต์ ท าสมาธิ การยึดหลักธรรมในการปฏิบัติงาน ปลูกฝังให้
บุคลากรน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อส่งผลให้ชีวิตดีและมีความสุขด้านการพัฒนาตนเอง เช่น การเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เช่น การให้ทุนส าหรบัศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึน้ การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อน าความรูม้าใช้ในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไอท่ีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรพร้อม
เข้าสู่การเป็นข้าราชการ 4.0 การสนับสนุนให้ให้บุคลากรรักการเรียนรู้โดยการจัดใหม้ีมุมหนังสือในโรงพยาบาลด้านการปลอด
หนี้ เช่น การสนับสนุนให้บคุลากรรู้จักใช้ให้เป็น คือ การรู้จักเก็บ รู้จกัใช้ รู้จักออม ไม่เป็นหนี้ บริหารคา่ใช้จ่ายของตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างถูกวิธี มีเงินเก็บออม ไม่จ่ายเงินเกินตัว เช่น ให้ธนาคารเข้ามาให้บริการเปิดบญัชีเงินฝาก และให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการเก็บออมเงิน การสร้างวินัยทางการเงิน ใช้เงินได้อย่างมีประโยชน์ ลด ละ เลิก พฤติกรรมฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายสิ่งที่ไม่มี
ประโยชน์ ไม่มีความจ าเป็น หรือ จัดให้มีคลินิกการเงินท่ีให้ค าปรึกษาด้านหนี้สิน และช่วยแนะแนวทางในการใช้จ่ายหนี้ให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด ดา้นการมคีรอบครัวอบอุ่น เช่น การปลูกฝังและสนับสนุนให้บุคลากรให้ความส าคญักับครอบครัว  
มีความซื่อสตัย์ โดยการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลที่ครอบครัวได้ท ากจิกรรมร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมพักผ่อน 
ท่องเทีย่วของบุคลากรกับครอบครัวบุคลากร การจดักิจกรรมวันพ่อ วันแม่ที่ให้บุคลากรน าครอบครัวมาร่วมงานด้วย หรือการ
จัดการเวลาให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้มีคณุภาพชีวิตและการท างานไปควบคู่กันอย่างสมดลุ ให้บุคลากรได้มเีวลาว่างหลังเลิก
งานเพื่ออยู่กับครอบครัว ได้ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครอบครัว ไม่วา่จะเป็น ทานอาหาร ท างานบ้าน ออกก าลังกายร่วมกับ
ครอบครัว จะส่งผลให้ครอบครัวมคีวามอบอุ่นมากขึ้น 
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จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลไดต้ามวตัถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สภาพการเป็นองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนในปจัจุบนั 

จากการสมัภาษณ์พบว่า 
1.1 ความสุขด้านภารกิจหรืองานท่ีท าจากการศึกษาพบว่า  

 - บุคลากรรูส้ึกมีความสุขในงานท่ีท าอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากรูส้ึกว่าตนเองมีคุณค่าได้ท าประโยชน์ต่อสังคม  
ได้ท างานท่ีให้บริการประชาชน ดแูลสุขภาพและรักษาสุขภาพให้กับผู้รับบริการ เช่น ผู้ใหข้้อมลูคนท่ี 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
“...ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนมีความสุขและภาคภมูิใจในงานท่ีท าเพราะมเีพื่อนร่วมงาน
ที่ดี และงานท่ีท ายังไดม้ีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชนอีกด้วย...”สอดคล้องกับแนวคิดของ Warr(อ้างถึงใน ครรชิต 
ทรรศนะวิเทศ, 2555, หน้า 1) ความสุขในการท างานเป็นความรูส้ึกที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นในการท างานประกอบ
กับความรูส้ึก ความสนุกสนานกับการท างาน และมคีวามกระตือรือร้นในการท างาน ส่งผลให้เกิดความรักต่องานท่ีท า  

- ความกระตือรือร้นในการท างานของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลผูส้งูอายุบางขุนเทียน พบว่า อยากมาท างาน 
ทุกวัน เพราะได้ท าในสิ่งที่ตนเองชอบ ตรงตามสายงานที่เรยีนมา รักในการบริการ รู้สึกว่าต้องท างานให้ส าเร็จลลุ่วง ไม่มี
ข้อผิดพลาด ในตอนเช้าจะรูส้ึกกระตือรือร้นกระฉับกระเฉง แต่ช่วงบ่ายจะรูส้ึกเพลียเนื่องจากผู้มารบับริการมจี านวนมาก  
ต้องปฏิบัติงานตลอดเวลา ไมค่่อยมีเวลาหยุดพัก เช่น ผู้ให้ข้อมลูคนที่ 9 ได้แสดงความคดิเห็นว่า “...มคีวามกระตือรือร้นในการ
ท างาน อยากมาท างานทุกวัน แต่ในตอนเช้าจะรูส้ึกกระตือรือร้นกระฉับกระเฉง แต่ช่วงบ่ายจะรู้สึกเพลยีเนื่องจากผู้มารับ
บริการมจี านวนมาก ต้องปฏิบตัิงานตลอดเวลา ไม่ค่อยมเีวลาหยุดพกั...” สอดคล้องกับแนวคิดของ ชินกร และปภาดา (อ้างถึง
ใน รศรินทร์เกรย์ และคนอื่นๆ, 2559, หน้า 18) ความรู้สึกพึงพอใจในการท างาน คืออารมณ์ที่แสดงออกมาทั้งทางด้านบวกและ
ด้านลบจากการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ท างาน เป็นความรู้สึกพึงพอใจในงานที่ตนรับผิดชอบและสิ่งแวดล้อมในการท างาน รู้สึก
ว่าตนเองมีคุณค่า สนุกสนานกับการท างาน และพยายามทีจ่ะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  

- งานท่ีท าตรงกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เนื่องจากผูป้ฏิบัติงานในโรงพยาบาลผู้สูงอายบุางขุน
เทียนส่วนมากจบการศึกษาจากเฉพาะด้านโดยตรง ท้ังด้านบัญชี ด้านการพยาบาล ด้านเทคนิคการแพทย์ ท าให้สามารถน า
ความรู้ที่มีอยูม่าใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างานไดสู้งสุดเช่น ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 ได้แสดงความคดิเห็นว่า “...งานท่ีท าอยู่ตอนนี้
ไม่ได้ตรงกับท่ีเรียนมา แต่ก็สามารถเรียนรูไ้ด้ แรกๆ อาจจะยากและไม่ถนัดนัก แตเ่มื่อเรียนรู้และฝึกฝนสักระยะก็สามารถ
เข้าใจได้ และท างานได้ดีและมีความคล่องตัวมากขึ้น...” สอดคล้องกับแนวคิดของDiener(อ้างถึงใน นภัชชล  รอดเที่ยง, 
2550, หน้า 16) การที่บุคคลได้กระท าในสิ่งท่ีตนรักและชอบ พอใจกับสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน มีความสุขเมื่อ
งานท่ีกระท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ตลอดจนงานท าให้เกิดคณุประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  

- ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน พบว่า บุคลากรมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นไปตามระบบในสายงาน 
ที่ปฏิบัติ ตามระยะเวลาและความสามารถ หากมีความตั้งใจ ความพยายาม ท าหน้าท่ีให้ดีที่สดุ ใฝ่เรียนรูแ้ละน าความรู้มาพัฒนา
ตนเอง เมื่อถึงเวลาผู้บริหารจะใช้ดลุยพินิจในการให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเช่น ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 ได้แสดงความ
คิดเห็นว่า “...งานทุกงานมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน หากมีความตั้งใจ ความพยายาม ท าหน้าที่ให้ดีที่สุด ใฝ่เรียนรู้และ
น าความรู้มาพัฒนาตนเอง เมื่อถึงเวลาผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจในการให้โอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน...”  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศิรินันท์, เฉลิมพล, กาญจนา &จรัมพร (อ้างถึงใน รศรินทร์เกรย์ และคนอื่นๆ, 2559, หน้า 18) ความหวังของ
คนท างานคือ การได้ท างานในท่ีท างานท่ีมั่นคง มีความก้าวหน้า การเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง การมีผู้บังคับบัญชา
ที่มีความเมตตากรุณา การมีเพื่อนร่วมงานท่ีจริงใจ การได้รับสวัสดิการที่เพียงพอ และการไดร้ับความปลอดภัยจากการท างาน  

- บุคลากรในโรงพยาบาลผู้สูงอายบุางขุนเทียนรู้สึกว่างานหนักไม่มเีวลาพักผ่อน เนื่องจากงานท่ีท าเปน็งาน
ให้บริการแก่ผูม้ารับบริการ ให้การดูแลและรักษาคนไข้ ซึ่งในแต่ละวนัมีจ านวนผู้มารับบริการเป็นจ านวนมาก แต่เพราะ
โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ส่งผลใหม้ีจ านวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไมเ่หมาะสมกับภาระงานและ
จ านวนผู้มารับบริการ ในบางช่วงมีงานพิเศษนอกเหนือจากงานประจ า บางต าแหน่งท่ีต้องปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ ต้องตรวจเลือด ตรวจเช้ือและเนื้อเยื่อตา่งๆ จะต้องปฏิบตัิงานตลอดเวลาเนื่องจากมีบุคลากรน้อย ส าหรับต าแหน่ง 
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ที่ต้องให้บริการผูม้ารับบริการ เช่น เภสัชกร พยาบาล ในทุกๆ วัน ต้องให้บริการ ดูแล รักษาคนไข้ในช่วงเช้าท่ีมีคนไข้จ านวน
มาก ต้องจัดการเอกสาร จดัท ารายงานและเอกสารต่างๆ ควบคู่กับการให้บริการคนไข้ ท าให้บางครั้งงานเอกสารเกดิความ
ผิดพลาด หรือให้บริการผู้มารับบรกิารไมไ่ด้อยา่งเต็มที่ อีกทั้งบางครัง้ต้องเข้าเวรเพื่อดูแลคนไข้อีกด้วย จึงรู้สึกไมม่ีความสุข 
ในการปฏิบัติงาน ในเรื่องของปริมาณงานเช่น ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 ได้แสดงความคดิเห็นว่า “...งานหนัก เพราะอัตราก าลังของ
โรงพยาบาลมีน้อย แตผู่้ป่วยมีเยอะ ทุกคนเลยมีภาระงานท่ีค่อนข้างเยอะ แต่มีเวลาพักผ่อนเพราะต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
เป็นสายงานสนับสนุน ไม่ต้องให้บริการประชาชนโดยตรง และเวลาในการท างานก็เป็นเวลาราชการปกติ อาจมีท าโอทีบ้าง 
เลิกงานช้าบ้าง แต่ก็ไมห่นักเหมือนหมอและพยาบาล...” สอดคล้องกับแนวคิดของ พระศุภชัย  คุตตสฺโีล (2560, หน้า 9) 
ความสุขในการท างาน คือ การจดัการสมดุลของชีวิตในการท างานและใช้ชีวิตเพื่อให้ไดร้ับความพึงพอใจในสภาพร่างกายและ
จิตใจ 

-ด้านความอิสระในการท างาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียน ไมม่ีอิสระในงานท่ีท า 
เนื่องจากเป็นงานในสายงานวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์จึงต้องปฏิบัติตามหลักทางวิชาการและจรรยาบรรณ และต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายของทางราชการด้วย โดยเฉพาะสายงานแพทย์และพยาบาลที่ต้องปฏิบตัิตามหลักวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 
ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ ต้องได้รับค าสั่งจากหัวหนา้แพทย์หรือหัวหน้าพยาบาลเท่านั้น เพราะหากตัดสินใจผดิพลาด
เพียงนิดเดียวอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วยได้ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็นหน่วยงานราชการ การตดัสินใจ
ต้องเป็นไปตามล าดับชั้นการบังคบับัญชา ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา และในการให้บริการผู้มารับบริการจึงไม่
สามารถที่จะท าตามใจตนเองได้จึงไม่ค่อยมคีวามสุขในการท างาน เช่น ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 8 ได้แสดงความคิดเห็นว่า “...ที่น่ีเป็น
หน่วยงานราชการ การตัดสินใจตอ้งเป็นไปตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องท าตามค าสั่งของหัวหน้างาน และในการ
ให้บริการผู้มารับบริการจึงไมส่ามารถท่ีจะท าตามใจตนเองได้ แม้ว่าจะถูกกดดันหรือต่อว่าขนาดไหนกต็้องอดทน จะท าอะไร
ตามใจตัวเองไม่ได้...”สอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิรินันท์ กิตติสุขสถติ และคนอ่ืนๆ (2556, หน้า 13) ได้อธิบาย ความสุข
คนท างานว่า เป็นเรื่องของการพัฒนาและสร้างเสริมความสุขร่วมกนัระหว่างคนท างาน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผู้รับ”  
กับผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผู้ให้” ซึ่งทั้งผู้รับและผู้ให้ต้องเข้าใจและรับรูร้่วมกันว่า อะไรคือสิ่งที่ท้ัง
ผู้รับและผู้ใหต้้องการตรงกันและเห็นพ้องต้องกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Diener(อ้างถึงใน นภัชชล  รอดเที่ยง, 2550, 
หน้า 16) ระบุว่า ความสุขในการท างานเป็น อารมณ์ทางบวก (Positive effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกที่เป็น
สุขกับสิ่งที่ดี รื่นรมย์หรรษา สนุกสนานกับการท างาน ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานใจไดเ้สมอขณะท างาน เลือ่มใสศรัทธาในสิ่งท่ีตน
กระท ารับรู้ถึงความดีงามและคณุประโยชน์ของงานท่ีกระท า 

1.2 ความสุขด้านความสัมพันธ์ในที่ท างาน จากการศึกษาพบว่า  
- บุคลากรในโรงพยาบาลผู้สูงอายบุางขุนเทียนรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญต่อหน่วยงาน เนื่องจากปฏบิัติงานใน

สายงานที่ต้องดูแลคนไข้ ให้การรกัษา วินิจฉัยโรค ตรวจโรค และใหค้ าปรึกษาแนะน าแก่คนไข้และผูม้ารับบริการ ให้รับรู้ถึง
การรักษาอาการป่วย อาการผิดปกติของร่างกาย ให้ความรู้แกผู่้มารบับริการและประชาชนท่ัวไปในการดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคญัต่อชีวิตมนุษย์ รวมถึงโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็นหน่วยงานท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานคือให้บริการรักษา ดูแลผู้ป่วย ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จึงมีความส าคัญอย่างมากต่อหน่วยงานเปรียบเสมือน
ฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้บรรลตุามวตัถุประสงคเ์ช่น ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7 ได้แสดงความคิดเห็นวา่  
“...มีความส าคัญมาก เพราะโรงพยาบาล จัดตั้งข้ึนเพื่อให้บริการรักษา ดูแลผู้ป่วย ดังน้ันบุคลากรทางการแพทย์ก็ย่อมมี
ความส าคญัมาก เป็นเหมือนฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้บรรลตุามเปา้หมาย...” สอดคล้องกับ ผลการศึกษา
ของธัชมน  วรรณพิณ (2553) ที่พบว่า ความสุขในการท างานเป็นความอิ่มเอมใจ ภาคภูมิใจในการท างานพยาบาล ซึ่งเป็นงาน
ที่ท้าทายความรู้ความสามารถ สั่งสมประสบการณ์พัฒนาจนเกิดทักษะเฉพาะตน ต้องมีความอดทน เสียสละ รบัผิดชอบสูง 
และเป็นการท างานท่ีมีคณุค่าทั้งตอ่ตนเอง และต่อชีวิตมนุษย ์

- บุคลากรในโรงพยาบาลผู้สูงอายบุางขุนเทียนไม่มคีวามสุขเท่าใดนกัเนื่องจากไม่มโีอกาสในการร่วมตดัสินใจใน
เรื่องส าคญัๆ ของหน่วยงาน เนื่องจากเป็นเพียงผู้ปฏิบัติ มหีน้าท่ีปฏบิัติตามค าสั่งผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาเท่าน้ัน ไมส่ามารถ
ฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงได้ และยังเป็นเพียงพนักงานระดับล่าง ผู้บริหารจึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับความคิดเห็น ไมไ่ดร้ับฟังความ
คิดเห็นหรือความรูส้ึกของผู้ปฏิบตังิาน และแม้ว่าจะเสนอให้หัวหนา้งานรับทราบ แต่หัวหน้างานไมส่ามารถด าเนินการใดๆ ได้ 
ท าได้เพียงปฏบิัติตามค าสั่งของผู้บริหารเท่านั้น อีกทั้งผู้บริหารไมส่ามารถรับรู้ความทุกข์หรือความสุขของบุคลากร เพราะ
ผู้บริหารและบุคลากรเกีย่วข้องสัมพันธ์กันเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นเช่น ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7 ได้แสดงความคดิเห็นว่า “...ถ้าเป็น
เรื่องใหญ่ๆ คงไม่มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพราะเราเป็นแค่บุคลากรในองค์การไม่ใช่ผู้บริหาร ระบบราชการ
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ยึดการตัดสินใจของผู้บริหารเป็นหลักอยู่แล้ว เราเป็นแคผู่้ปฏิบตัิ รับค าสั่งแล้วน าไปปฏิบตัิเท่าน้ัน...” สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคนอื่นๆ (2556, หน้า 13) ได้อธิบาย ความสุขคนท างานว่า เป็นเรื่องของการพัฒนาและสร้างเสรมิ
ความสุขร่วมกันระหว่างคนท างาน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผู้รบั” กับผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
“ผู้ให้” ซึ่งทั้งผู้รับและผู้ให้ต้องเข้าใจและรับรู้ร่วมกันว่า อะไรคือสิ่งทีท่ั้งผู้รับและผู้ให้ต้องการตรงกันและเห็นพ้องต้องกัน  

- เรื่องความผูกพันและความสามัคคีในที่ท างานพบว่า เมื่อต้องปฏิบัตงิานร่วมกันก็ให้ความร่วมมือกันเปน็อย่างดี 
ไม่มีใครหลีกเลี่ยงหรือเกี่ยงงาน เนือ่งจากเป็นหน้าท่ีที่ต้องปฏิบัติ แตม่ีบางโอกาสที่ให้ความร่วมมือไดไ้ม่เต็มที่ เพราะงานเยอะ 
ผู้มารบับริการเยอะ ไม่สามารถหลกีเลี่ยงงานได้ จึงจ าเป็นต้องหลีกเลีย่งกิจกรมต่างๆ แต่ทุกคนก็รูส้ึกรักและผู้พันกับองค์การ
และรักในงานท่ีท า หวังว่าองค์การจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ทุกคนจึงพยายามท าหน้าท่ีของตนเองให้ดทีี่สุดเท่าที่จะท าได้ เช่น 
ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 8 ได้แสดงความคดิเห็นว่า “...เพื่อนร่วมงานดี คุยกนัได้ เวลามีปัญหาก็ช่วยเหลือกันด ีท าให้งานส าเร็จได้
ทันเวลา ส่วนเรื่องกิจกรรมไมม่ีใครหลีกเลี่ยงหรือเกี่ยง เพราะเป็นหน้าที่ท่ีต้องท า แต่มีบางทีที่ให้ความร่วมมือไดไ้ม่เต็มที่  
เพราะงานเยอะ คนไข้เยอะ ไมส่ามารถหลีกเลีย่งงานได้ จึงจ าเป็นตอ้งหลีกเลี่ยงกิจกรมต่างๆ...” 

1.3 ความสุขด้านสถานท่ีท างาน จากการศึกษาพบว่า  
- กฎระเบียบส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความลา่ช้า ผู้ปฏิบตัิงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และ

กฎระเบียบที่ไม่ทันสมัย ท าให้การปฏิบัติงานมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน ต้องตีความและปฏิบัตติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ
อย่างเคร่งครัด หา้มอะลุ่มอล่วยเพราะหากเกิดปัญหาผู้ปฏิบัติงานจะมีความผดิ เช่น ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 ได้แสดงความคดิเห็นว่า 
“...พึงพอใจกับกฎระเบียบบางส่วนของหน่วยงาน แต่ส่วนท่ีไม่ค่อยพอใจคือ กฎระเบียบของทางราชการ เพราะที่น่ีเป็น
หน่วยงานราชการ ต้องท าตามกฎระเบียบของทางราชการอยา่งเครง่ครัด แต่กฎระเบยีบราชการนี่แหละ ท่ีท าให้งานช้า  
และไม่สามารน ามาใช้ได้ทุกอย่าง เพราะมันล้าหลัง...” 

- ในส่วนของค่าตอบแทนท่ียังคงไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ เนื่องจากในพ้ืนท่ีของจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็น
เมืองหลวง มีประชากรอยู่มาก การแข่งขันค่อนข้างสูง ส่งผลให้ค่าครองชีพสูง ทั้งค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางล้วนแพงกว่า
พื้นที่ต่างจังหวัด เมื่อรายไดไ้ม่เพยีงพอกับการด ารงชีพท าให้ก าลังใจในการปฏิบัติงานถดถอยกระทบไปถึงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวกมีบ้างแตไ่ม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอกับความต้องการและจ านวนบุคลากร เช่น ผู้ให้
ข้อมูลคนท่ี 2 ได้แสดงความคดิเหน็ว่า “...ตอนท่ีอยู่ต่างจังหวัด เงินเดือน 12,000 บาทก็ใช้จ่ายพอ แต่เมื่อมารับราชการที่
กรุงเทพมหานคร เงินเดือน 15,000 บาทก็ไม่พอ เพราะที่นี่ทุกอย่างราคาสูงไปหมด ค่าอาหารมื้อละ 50 - 60 บาท ในแต่ละ
เดือนต้องใช้จ่ายอย่างอดออมและต้องบริหารจดัการชีวิตใหด้ี อีกอย่างถ้าเป็นสังกัดของ ก.พ. เบิกค่ารกัษาได้ทุกโรงพยาบาล 
แต่ของ กทม. โรงพยาบาลแถวบ้านต่างจังหวัดยังเบิกจ่ายตรงไม่ได้ เวลาพ่อแม่เข้ารักษาต้องส ารองจ่ายก่อนทุกครั้งแล้วเอา
ใบเสร็จมาเบิกก็ต้องรอนานและบางครั้งก็ได้คืนไม่ครบอีกด้วย ท าใหม้ีผลกับการใช้จ่ายเงินของเรา...” 

- การจัดสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนยังไมด่ี เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กท่ีก าลัง
พัฒนา ก าลังก่อสร้าง จึงท าให้สภาพแวดล้อมไม่น่าอยู่ ในด้านระบบการท างานค่อนข้างแย่ เพราะบุคลกรมีจ านวนน้อย  
บางต าแหน่งมีแค่คนเดียวท าให้การปฏิบัติงานเกดิปัญหากรณีที่บุคลากรต้องไปอบรมหรือลางานจะไมม่ีคนปฏิบัติงานแทนได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชรินพร  งามกมล (อ้างถึงใน สุพัตรา  ข าโพธ์ิ, 2552, หน้า 10) กล่าวว่า องค์กรแห่งความสุข คือการ
ที่พนักงานมีความรัก ความผูกพัน และทุ่มเทเพื่อองค์กร ภาพลักษณข์ององค์กรดี พนักงานมีความสุขเมื่อได้ท างานดี มคีวาม
มั่นคง สภาพแวดล้อมในการท างานดี มีรายได้พอใช้ ไม่มหีนี้ หน้าท่ีการงานก้าวหน้า ครอบครัวมีความสุข สุขภาพดี และจิตใจ
สบาย 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการสร้างองค์กรแห่งความสุขของ 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนจากการสัมภาษณ์พบว่า 
2.1 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ คือค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันไมส่อดคล้องกับ 

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ และสวสัดกิารรักษาพยาบาลที่ยังไม่ทั่วถึงทุกโรงพยาบาลในประเทศ 
2.2 ด้านสภาพแวดล้อมและความพอเพียงของทรัพยากรในการท างาน คือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน 

ไม่เพียงพอกับการใช้งานและขาดแคลนบ่อยเครื่องพิมพ์และเครื่องถา่ยเอกสารไมเ่พียงพอไม่เหมาะสมกับจ านวนผู้ใช้งาน 
และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการท างานมีอายุงานหลายปีท าให้ไมม่ีประสิทธิภาพในการท างาน 
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2.3 ด้านการเรียนรู้และโอกาสในการท างาน คือ การจัดอบรมให้ความรู้ยังมีจ ากดั ไม่ทั่วถึงองค์การยังไม่เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้เท่าท่ีควร และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพไมชั่ดเจนท าให้ผู้ปฏบิัติงานรูส้ึกว่า ไม่มีความก้าวหน้าและ
ก าลังใจในการท างานถดถอย 

2.4 ด้านเพื่อนร่วมงาน คือการแบง่พรรคแบ่งพวกกันในสถานท่ีท างานไม่มีความสามัคคีในการปฏิบัติงานเท่าท่ีควร 
2.5 ด้านการปฏิบัติงาน คือ ปฏิบตัิงานตามค าสั่งมากกว่าระดมความคิดเห็นและการยึดกฎระเบียบกฎเกณฑ์มาก

เกินไปท าให้งานล่าช้าผู้ปฏิบตัิงานบางคนภาระงานมากกว่าปกติท าให้ไม่มเีวลาในการท ากิจกรรมสันทนาการ หรือเวลาในการ
พักผ่อน และบุคลากรในโรงพยาบาลมีจ านวนน้อย ไมส่มดลุกับภาระงานท่ีมีอยู่ 
 

วัตถุประสงคข์้อที่ 3 แนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนสูก่ารเป็นองค์กรแห่งความสุข 
จากการสมัภาษณ์พบว่า3.1 ผู้บรหิารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การได้มสี่วนร่วมในการตดัสินใจ และควรรับ 

ฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน วา่บุคลากรในองค์การมีความคดิเหน็ในเรื่องการบริหารอย่างไรบ้างและพบปัญหาในการ
ปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง เพื่อรับรู้ปญัหาในการปฏิบัติงานและค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อในการ
ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนมีประสิทธิภาพ ให้การปฏิบัติงานมีความเป็นระบบมากข้ึน เกิดความผดิพลาด
ที่น้อยท่ีสุด ให้บริการผู้มารับบริการไดต้รงตามความต้องการ และผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจในการบริการอย่างสูงสดุ 

3.2 หากโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สามารถด าเนินการตามองค์ประกอบขององค์กรแห่งความสุข โดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทั้ง 8 ด้าน ให้มีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน ควรด าเนินการดังนี ้

3.2.1 ด้านการมีสุขภาพดี คือควรจัดให้มีกิจกรรมการออกก าลังกายอย่างจริงจัง เช่น แข่งขันวอลเล่ยบ์อล 
ปิงปอง แบดมินตัน การเต้นแอโรบิคการรณรงค์ให้บุคลากรเลิกเหลา้ เลิกบุหรี่ สนับสนุนให้บคุลากรรบัประทานอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ มีประโยชน์ต่อร่างกาย และส่งเสรมิให้บุคลากรออกก าลังกาย เช่น การมีฟิตเนสในโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรของ
โรงพยาบาลมีสุขภาพดี พร้อมปฏบิัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3.2.2 ด้านการมีน้ าใจงาม คือ การสนับสนุนให้บุคลากรบริจาคโลหติเพื่อช่วยผู้ป่วยหรือเพื่อนร่วมงาน  
การจัดให้มีของขวัญหรือของที่ระลึกแก่บุคลากรในองค์การกรณีต่างๆ เช่น วันเกิด คลอดบตุร การรับประทานอาหารร่วมกัน 
การสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และกิจกรรมการด์ความดีมอบให้ส าหรับผู้มีน้ าใจ ค านึงถงึผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น 
เพื่อให้บุคลากรในองค์การรู้จักการเป็นท้ังผู้ให้และผูร้ับ 

3.2.3 ด้านการมีสังคมดี คือ การสนับสนุนให้บุคลกรและชุมชนโดยรอบร่วมกันบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
เพื่อพัฒนาชุมชน ในโอกาสส าคัญต่างๆ ร่วมกันท าความดี การบริจาคสิ่งของให้กับผู้ประสบภัย และร่วมกันเก็บกวาดขยะใน
ชุมชน  

3.2.4 ด้านการรู้จักผ่อนคลาย คือ จัดให้มีกิจกรรมผ่อนคลาย พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อคลายความเครียดจากการ
ปฏิบัติงานด้วยความบันเทิงต่างๆ การมีห้องอ่านหนังสือ การมหี้องพักผ่อน และการจัดกิจกรรมพเิศษรว่มกัน เช่น การไป
ปิกนิก เพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลงัใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความสมดุลกันระหว่างชีวิตและการท างาน 

3.2.5 การมีศลีธรรม คือ การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม มีกิจกรรมกระตุ้นใหบุ้คลากร
เกิดความศรัทธาในศาสนา ยดึมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม มีศีลธรรมอันดี มีความซื่อสัตย์ จดัให้มีการใสบ่าตร การสวดมนต์  
ท าสมาธิการยึดหลักธรรมในการปฏิบัติงาน และการปลูกฝังให้บุคลากรน าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อส่งผลให้ชีวิตดี
และมีความสุข 

3.2.6 ด้านการพัฒนาตนเอง คือ การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรูเ้พื่อพัฒนาตนเอง การให้ทุน
ส าหรับศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสตูรตา่งๆ เพื่อน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน  
การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และไอทีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรพร้อมเข้าสู่การเป็นขา้ราชการ 4.0 และการสนับสนุนให้ให้
บุคลากรรักการเรียนรู้โดยการจดัให้มีมุมหนังสือในโรงพยาบาล 

3.2.7 ด้านการปลอดหนี้ คือ การสนับสนุนให้บุคลากรรู้จักใช้ให้เป็น คือ การรู้จักเก็บ รู้จักใช้ รู้จักออม  
ไม่เป็นหนี้ อบรมบรหิารค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกวิธี มีเงินเก็บออม ไม่จ่ายเงินเกนิตัว ให้ธนาคารเข้ามา
ให้บริการเปดิบัญชีเงินฝากและใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับการเก็บออมเงนิ การสร้างวินัยทางการเงิน ใช้เงินได้อย่างมีประโยชน์  
ลด ละ เลิก พฤติกรรมฟุม่เฟือย ใช้จ่ายสิ่งที่ไม่มปีระโยชน์ ไมม่ีความจ าเป็นและการจัดให้มีคลินิกการเงินท่ีให้ค าปรึกษาด้าน
หนี้สิน และช่วยแนะแนวทางในการใช้จ่ายหนี้ให้เกิดประโยชน์มากทีสุ่ด  
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3.2.8 ด้านการมีครอบครัวอบอุ่น คือ การปลูกฝังและสนับสนุนให้บคุลากรให้ความส าคัญกับครอบครวั  
มีความซื่อสตัย์ การจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลที่ครอบครัวได้ท ากิจกรรมร่วมกัน การจัดกจิกรรมพักผ่อน ท่องเทียว
ของบุคลากรกับครอบครัวบุคลากร การจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่ท่ีให้บุคลากรน าครอบครัวมาร่วมงานด้วยและการจดัการเวลา
ให้บุคลากรในโรงพยาบาลไดม้ีคุณภาพชีวิตและการท างานไปควบคูก่ันอย่างสมดลุ ให้บุคลากรได้มีเวลาว่างหลังเลิกงานเพื่ออยู่
กับครอบครัว ได้ท ากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ทานอาหาร ท างานบ้าน ออกก าลังกายร่วมกับครอบครัว จะ
ส่งผลให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. หน่วยงานควรเพิ่มค่าครองชีพ ค่าต าแหน่ง หรือค่าตอบแทนพิเศษและควรเพิ่มสิทธ์ิเบิกจ่ายตรงไดทุ้กโรงพยาบาล

ทั่วประเทศควรเพิ่มจ านวนเครื่องใช้ส านักงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับจ านวนบุคลากรในแตล่ะหน่วยงาน หากเครื่องใช้
ส านักงานทีม่ีอายุครบตามก าหนดควรเปลีย่นตามก าหนด 

2. ผู้บริหารควรเปดิโอกาสให้ผู้ปฏบิัติงานได้แสดงความคดิเห็นในการปฏิบัติงานและควรเพิ่มการติดตามความ
คืบหน้าและปญัหาในการด าเนินงาน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้ถูกตอ้ง 

3. ควรมีการศึกษาสภาพองค์กรแห่งความสุขของโรงพยาบาลผูสู้งอายุบางขุนเทียนในรูปแบบเชิงปริมาณเพื่อหา
ระดับความสุขของบุคลากรในปัจจุบัน 
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