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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพฒันาความสุขในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล 

จงัหวดัปทุมธานี รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงก่ึงทดลอง (Pre-experimental research) แบบศึกษากลุ่มเดียว วดัก่อนและ
หลังการทดลอง (One group pretest- posttest  design) แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาระดับความสุขในการท างานของ
บุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล จงัหวดัปทุมธานี 418 คนและ 2) ศึกษาผลของโปรแกรมพฒันาความสุขในการท างานของ
บุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจงัหวดัปทุมธานี 12 คน ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 418 คน ส่วนใหญ่มีความสุขใน
การท างานระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.34 -3.67) คิดเป็นร้อยละ 66.03 และระดบัความสุขในการท างานโดยรวมของบุคลากร
ในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจงัหวดัปทุมธานี 12 คน ในระยะก่อนการทดลองและระยะหลงัการทดลองแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยระดบัความสุขในการท างานโดยรวมระยะหลงัการทดลอง (ค่าเฉล่ีย = 4.15) มากกวา่ระดบั
ความสุขในการท างานโดยรวมระยะก่อนการทดลอง (ค่าเฉล่ีย = 1.98) 
 

ABSTRACT 
Purpose of study was to determine effect of work happiness development program of personnel in public 

hospital in Pathum Thani province. Study design was pre-experimental research with one group pretest- posttest  design. 
The procedures consisted of 2 steps; 1) determine work happiness level of 418 personnels in public hospital in Pathum 
Thani province, and 2)  investigate the effect of work happiness development program of 12 personnels in public 
hospital in Pathum Thani province.  The results demonstrated that most of participants (66.03%)  had moderate work 
happiness level (2.34 -3.67). There were significant differences in work happiness levels of pre- and post- participating 
in work happiness development program (p <0.01). The work happiness level of pre-  participating in work happiness 
development program was higher than that of post- participating in work happiness development program (mean; pre= 
1.98, post= 4.15, respectively). 
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บทน า 
สถานการณ์ปัจจุบนัของสังคมไทย เป็นสังคมท่ีมีการแข่งขนัสูงข้ึนอยา่งมาก เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาพเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมากข้ึน ซ่ึงส่งผลท าใหม้นุษยต์อ้งปรับตวัตลอดเวลา 
หรือบุคคลอาจจะมีการปรับตวัไม่ทันต่อสถานการณ์นั้นๆ อีกทั้ งสภาพจิตใจของบุคคลท่ีตอ้งมีการปรับเปล่ียนอยู่
ตลอดเวลาเช่นกนั ซ่ึงส่งผลท าใหบุ้คคลเหล่านั้น เกิดความเครียด ไม่สามารถเผชิญเหตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ  ได ้อาจจะ
ส่งผลท าให้เป็นปัญหาทางสุขภาพจิตตามมาได้ (กรมสุขภาพจิต, 2556)  จากปัญหาดังกล่าว บุคคลจึงตอ้งพยายาม
แสวงหาความสุข เน่ืองจากความสุขมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อชีวิตของมนุษย ์ความสุขจะช่วยให้การด าเนินชีวิตเป็นไป
อยา่งราบร่ืน หากบุคคลนั้นมีความสุขถึงแมว้า่จะตอ้งประสบกบัปัญหาอุปสรรคในการท างานและในชีวติ ก็จะท าใหเ้กิด
ขวญัและก าลงัใจท่ีจะท างาน ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีดี เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่องานและพึงพอใจใน
ชีวิต โดยบุคคลนั้นจะดึงศกัยภาพของตนเองในแง่ของความสามารถ สติปัญญาและความพยายามมุ่งมัน่ในการท างาน 
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานออกมามีประสิทธิภาพในการท างานสูงข้ึน การบริการท่ีมีคุณภาพ เม่ือการท างานประสบ
ผลส าเร็จ จะส่งผลท าใหบุ้คลากรมีความสุขกบัการท างานเพ่ิมมากข้ึน ความเครียดในการท างานลดลง ลดอตัราการขาด
งาน การลางาน การลาออกหรือโอนยา้ยลดลง (วรรณกร, 2554) ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ ความสุขในการท างานจึงเป็นปัจจยั
ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อองคก์รท่ีจะช่วยให้บุคคลไดท้ างานอยา่งเตม็ศกัยภาพและช่วยให้ประสิทธิภาพของการท างานของ
บุคลากรเป็นไปดว้ยดี  (Fisher, 2010 & Manion, 2003) 

ความสุขในการท างาน เป็นความรู้สึกทางบวกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคลากรท่ีตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในการท างาน (Kerns, 2008) ตามแนวคิดของ Manion  ความสุขในการท างานเป็นผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้จากการ
กระท าการสร้างสรรคข์องตนเอง การแสดงออกโดยการยิม้หัวเราะมีความปลาบปล้ืมใจ น าไปสู่การปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ เป็นอารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การมีความคิดสร้างสรรคใ์นการท างานเพ่ิมมากข้ึนการร่วมกนัแสดงความคิดเห็นดว้ยเหตุและ
ผล มีการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลจากการประสบความส าเร็จในการท างานท าให้แสดงอารมณ์ใน
ทางบวก ไดแ้ก่ ความสุขสนุกสนานท าให้สถานท่ีท างานเป็นท่ีน่าร่ืนรมย ์มีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี บุคคลท่ี
ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสุขสนุกสนานท าให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีในท่ีท างาน มีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีได้รับ
มอบหมายมีความผกูพนัในงานท าใหค้งอยูใ่นองคก์รต่อไป (Manion, 2003) 

โรงพยาบาลในสังกดัของรัฐบาลถือเป็นองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่และมีภารกิจท่ีมีความส าคญัต่อประเทศชาติ 
เพราะภารกิจขององคก์รภาครัฐมุ่งท่ีจะตอบสนองต่อวิสัยทศัน์ นโยบายในระดบัประเทศท่ีตอ้งการให้ประเทศมีความ
เจริญและมัน่คง ประชาชนพลเมืองมีความผาสุก การท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลในก ากบัของรัฐจึงส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยูข่องประชาชนทั้งประเทศ รูปแบบการท างานถูกออกแบบใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของสาธารณะ 
ชุมชนและสังคม และการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาลอยูบ่นความคาดหวงัของสังคมและประชาชนทั้ง
ประเทศ (ยุพาวรรณ, 2558) ดงันั้นการท างานภายใตค้วามกดดนัและภารกิจท่ีมากมายเหล่าน้ี จึงส่งผลให้เกิดปัญหา
สภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางสาธารณสุข ส่งผลท าให้ความสุขในการท างานของบุคลากรลดลง เม่ือความสุขใน
การท างานของบุคลากรลดลงจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพหรือผลการปฏิบติังานแยล่ง  อีกทั้งยงัส่งผลต่อคุณภาพการ
บริการต่อผูป่้วยท่ีลดลงอีกดว้ย (ณภสัสร, 2555) ผูว้จิยัจึงเห็นถึงความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการพฒันาความสุขในการท างาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาลในจงัหวดัปทุมธานี จะส่งผลใหบุ้คลากรในองคก์รมีผลการปฏิบติังานท่ีดี มีความพึง
พอใจต่อการท างานในองคก์ร มีจิตวิญญาณในการท างานขององคก์ร และองคก์รมีสมรรถนะองคก์รท่ีดี เพ่ือให้เกิดการ
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเร่ืองของการใหบ้ริการทางสาธารณสุขต่อประชาชนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ
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และมีประสิทธิภาพ และน าขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงพฒันาและส่งเสริมการสร้างองคก์รแห่งความสุข 
เพ่ือใหเ้กิดดุลยภาพระหวา่งความสุขในการท างานกบัความสุขในชีวติดา้นอ่ืนๆ โดยจะน าขอ้มูลจากผลการศึกษาท่ีไดรั้บ
ไปใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารในการวางแผนบริหารบุคลากร และสามารถน าไปต่อยอดในการก าหนดกลยทุธ์ หรือ
นโยบายในการพฒันาดา้นความสุขและคุณภาพชีวติในการท างานของบุคลากรต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจงัหวดัปทุมธานี 
2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพฒันาความสุขในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาลในจงัหวดั

ปทุมธานี 
 

วธีิการวจิยั 
แผนการทดลอง  
เป็นการวิจยัเชิงก่ึงทดลอง (Pre- experimental Research) ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยัศึกษากลุ่ม

เดียว วดัก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest Posttest  Design) 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   
ตอนที่ 1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นศึกษาระดบัความสุขในการท างาน คือ บุคลากรในโรงพยาบาล

รัฐบาล ในจงัหวดัปทุมธานี จ านวน 2 แห่ง มีจ านวนประชากรทั้งหมด 418 คน ไดแ้ก่โรงพยาบาลคลองหลวง จ านวน 
246 คน และโรงพยาบาลล าลูกกา จ านวน 172 คน (สถิติขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2560) 

ตอนที่ 2  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาผลของโปรแกรมการพฒันาความสุขในการท างานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลรัฐบาล ในจงัหวดัปทุมธานี คือ บุคลากรในโรงพยาบาลคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี การคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี  

1)  บุคลากรในโรงพยาบาลคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีท่ีมีระดบัความสุขในการท างานตั้งแต่เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 
25 ลงมา จ านวน 12 คน   

2)  คดัเลือกผูท่ี้สมคัรใจและมีเวลาเพียงพอในการเขา้ร่วมอบรมครบในระยะเวลา 2 สปัดาห์ จ านวน 23ชัว่โมง  
3)  มีลกัษณะงานท่ีคลา้ยคลึงกนัหรืออยูใ่นหน่วยงานเดียวกนั 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  
1.  แบบสอบถามความสุขในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจงัหวดัปทุมธานี แบ่งออกเป็น 

2 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามความสุขในการท างาน จ านวนขอ้ 7 ขอ้ มี ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส ต าแหน่งงาน อายงุาน และเงินเดือนและตอนท่ี 2 แบบสอบถามความสุข
ในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจงัหวดัปทุมธานี มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
จ านวน 5 ระดบั คือ จริงมากท่ีสุด (5 คะแนน) จริงมาก (4 คะแนน)  จริงปานกลาง (3 คะแนน)  จริงนอ้ย (2 คะแนน)  และ
จริงนอ้ยท่ีสุด (1 คะแนน) ตามล าดบั แบ่งเป็น 4 ดา้น รวม 76 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ จ านวน 20 ขอ้ ดา้นความ
รักในงาน จ านวน 21 ขอ้ ดา้นความส าเร็จในงาน จ านวน 18 ขอ้ และดา้นการเป็นท่ียอมรับ จ านวน 17 ขอ้  

1001



HMO9-4 

 

 

โดยแบบสอบถามความสุขในการท างานไดถู้กน าไปทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ผลประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) อยูใ่นช่วง 0.67-1.00 ผูว้จิยัแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและ
น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบับุคลากรในโรงพยาบาลล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี จ านวน 40 คน น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลองใชม้าวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ โดยการวิเคราะห์ค่า
สหสัมพนัธ์ระหว่างขอ้กบัคะแนนรวม (Item-total Correlation) ผูว้ิจยัคดัเลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีซ่ึงมีค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้อยูต่ ั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป จากขอ้ค าถามทั้งหมด 84 ขอ้ ตดัออกจ านวน  8 ขอ้ ใชไ้ดท้ั้งหมดจ านวน 76 ขอ้ และค่าความ
เช่ือมัน่แบบความสอดคลอ้งภายใน โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบดั (Cronbach's Alpha) เท่ากบั 0.973  

2.  โปรแกรมการพฒันาความสุขในการท างาน มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่โปรแกรม ไดแ้ก่ กิจกรรม
ปฐมนิเทศ ขั้นท่ี 2 ขั้นพฒันาความสุขในการท างาน 4 ด้านได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพนัธ์ ด้านความรักในงาน ด้าน
ความส าเร็จในงานและดา้นการเป็นท่ียอมรับ และขั้นท่ี 3 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

โดยโปรแกรมการพฒันาความสุขในการท างานไดถู้กน าไปทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญ 
3 ท่าน ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของโปรแกรมฯ เท่ากบั 1.00 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการทดลอง  
ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองตามขั้นตอนการศึกษาผลของโปรแกรมพฒันาความสุขในการท างานของบุคลากรใน

โรงพยาบาลรัฐบาล ในจงัหวดัปทุมธานี แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ  
ตอนที่ 1 เป็นขั้นการศึกษาระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล จงัหวดัปทุมธานี 

ดงัน้ี  
1.1 ผูว้ิจยัด าเนินการไดม้าซ่ึงกรอบแนวคิดของการศึกษาความสุขในการท างาน โดยการศึกษาเอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
1.2 สร้างเคร่ืองมือ และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1.3 น าแบบสอบถามความสุขในการท างานฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพไปสอบถามกลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 418 คนในการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัรวบรวบแบบสอบถามความสุขในการท างานกลบัคืน
มาและท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามความสุขในการท างานไดจ้ านวน 418 ฉบบั  

1.4 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัความสุขในการท างานไปใชใ้นขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมการพฒันาความสุข
ในการท างาน  

ตอนที่ 2 เป็นขั้นการศึกษาผลของโปรแกรมพฒันาความสุขในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล 
ในจงัหวดัปทุมธานี ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

2.1 ผูว้ิจยัพิจารณาคดัเลือกผูท่ี้เขา้อบรมท่ีมีระดบัสุขในการท างานตั้งแต่เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25 ลงมา ซ่ึงน ามาวดั
ค่าแลว้อยูใ่นระดบัต ่า จ านวน 12 คน ท่ีสมคัรใจและมีเวลาเพียงพอในการเขา้ฝึกอบรมในระยะเวลา  2 สัปดาห์ จ านวน 
23 ชัว่โมง  

2.2 น าหนังสือจากคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ไปยงั
โรงพยาบาลคลองหลวง เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับท าวจิยั  

2.3 วางแผนขั้นตอนก่อนการทดลองดว้ยวธีิการฝึกอบรม ดงัน้ี  
2.3.1 ผูว้ิจัยเตรียมสถานท่ีและส่ือทัศนูปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการฝึกอบรมต่าง ๆ ให้พร้อม เช่น 

สถานท่ีในการฝึกอบรม อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรมต่าง ๆ และการจดัเตรียมงบประมาณ 
อาหารวา่งในการฝึกอบรมคร้ังน้ี  
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2.3.2 สรุปแผนการอบรม และเตรียมการทบทวนแผนก่อนฝึกอบรม  
2.4 ผูว้ิจยัด าเนินการทดลองดว้ยตนเองทุกขั้นตอน ดว้ยการน าโปรแกรมพฒันาความสุขในการท างานของ

บุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนมาเพ่ือน าไปฝึกอบรมแก่กลุ่มตวัอยา่ง หลงัจบ
การฝึกอบรมผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบถามความสุขในการท างาน เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลคะแนนหลงัจากทดลอง  

2.5 สรุปการวเิคราะห์ขอ้มูลและอภิปรายผล  
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ 
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลใชว้ิเคราะห์
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อายงุาน เงินเดือน และระดบัความสุขในการท างาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจงัหวดัปทุมธานี 

2.สถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics) โดยวิเคราะห์แบบ Dependent sample t-test ใช้ทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มโดยไม่อิสระต่อกัน เพ่ือทดสอบค่าเฉล่ียความสุขในการท างานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลคลองหลวง ในจงัหวดัปทุมธานี 

สถานทีแ่ละระยะเวลาในท าการวจิยั 
โรงพยาบาลรัฐบาล ในจังหวดัปทุมธานี 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลล าลูกกาและโรงพยาบาลคลองหลวง 

ระยะเวลา 2 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

ผลการวจิยั 
 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของระดบัความสุขในการท างานโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่ง (n= 418) 

ระดบัความสุขในการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความสุขในการท างานระดบัต ่า 142 33.97 
ความสุขในการท างานระดบัปานกลาง 276 66.03 
ความสุขในการท างานระดบัสูง 0 0 

รวม 418 100.00 
หมายเหตุ: ในการแปลผลระดบัความสุขในการท างาน ผูว้จิยัไดแ้บ่งระดบัออกเป็น 3 ระดบั (ธานินทร์, 2550) ไดแ้ก่  

ช่วงคะแนน 1.00 -2.33 ระดบัความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัต ่า  
ช่วงคะแนน 2.34 -3.67 ระดบัความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ช่วงคะแนน 3.68 -5.00 ระดบัความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัสูง  

 
จากตารางท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่ง 418 คน ส่วนใหญ่มีความสุขในการท างานระดบัปานกลาง จ านวน 276 คน คิด

เป็นร้อยละ 66.03 และมีความสุขในการท างานระดบัต ่า จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 33.97 ตามล าดบั 
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ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความสุขในการท างานโดยรวมและแยกเป็นรายองคป์ระกอบ 
 ของกลุ่มตวัอยา่ง (n= 418) 

ความสุขในการท างาน x̄   SD ระดบั 

1. ดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ 2.60 0.53 ปานกลาง 
2. ดา้นความรักในงาน 2.24 0.44 ต ่า 
3. ดา้นความส าเร็จในงาน 2.40 0.47 ปานกลาง 
4. ดา้นการเป็นท่ียอมรับ 2.68 0.70 ปานกลาง 
          ระดบัความสุขโดยรวม 2.48 0.54 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2  กลุ่มตวัอยา่ง ทั้งหมด 418 คน มีระดบัความสุขในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางท่ี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.48 เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายองคป์ระกอบของความสุขในการท างานพบวา่ ความสุขในการท างานดา้น
การติดต่อสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60 ความสุขในการท างานดา้นความรักในงานอยูใ่นระดบัต ่า
ท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.24 ความสุขในการท างานดา้นความส าเร็จในงานอยู่ในระดบัปานกลางท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.40 และ
ความสุขในการท างานดา้นการเป็นท่ียอมรับอยูใ่นระดบัปานกลางท่ีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.68 

 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบระดบัความสุขในการท างานความสุขในการท างานโดยรวมและรายองคป์ระกอบในระยะ 
 ก่อนการทดลองและระยะหลงัการทดลอง  

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าระดับความสุขในการท างานโดยรวมของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจังหวดั
ปทุมธานี ในระยะก่อนการทดลองและระยะหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยระดบั
ความสุขในการท างานโดยรวมระยะหลงัการทดลอง (ค่าเฉล่ีย = 4.15) มากกว่าระดบัความสุขในการท างานโดยรวม
ระยะก่อนการทดลอง (ค่าเฉล่ีย = 1.98) 

เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายองคป์ระกอบพบวา่ ระดบัความสุขในการท างานดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ในระยะก่อน
การทดลองและระยะหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยระดบัความสุขในการท างาน
ด้านการติดต่อสัมพนัธ์ระยะหลงัการทดลอง (ค่าเฉล่ีย = 4.21) มากกว่าระดบัความสุขในการท างานดา้นการติดต่อ
สมัพนัธ์ระยะก่อนการทดลอง (ค่าเฉล่ีย = 2.01) 

ตวัแปรของความสุข 
ในการท างาน 

ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลงัการทดลอง 
t p-value 

x̄   SD x̄   SD 
ดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ 2.05 0.054 4.21 0.171 41.405 .000** 
ดา้นความรักในงาน 1.99 0.034 4.22 0.167 48.926 .000** 
ดา้นความส าเร็จในงาน 1.96 0.079 4.26 0.145 41.006 .000** 
ดา้นการเป็นท่ียอมรับ 1.90 0.101 3.89 0.125 38.207 .000** 
ความสุขในการท างานโดยรวม 1.98 0.190 4.15 0.093 75.407 .000** 
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ระดบัความสุขในการท างานดา้นความรักในงานในระยะก่อนการทดลองและระยะหลงัการทดลองแตกต่าง
กนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยระดบัความสุขในการท างานดา้นความรักในงานระยะหลงัการทดลอง 
(ค่าเฉล่ีย = 4.22) มากกวา่ระดบัความสุขในการท างานดา้นความรักในงานระยะก่อนการทดลอง (ค่าเฉล่ีย = 1.99) 

ระดับความสุขในการท างานด้านความส าเร็จในงานในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลอง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยระดบัความสุขในการท างานดา้นความส าเร็จในงานระยะหลงัการ
ทดลอง (ค่าเฉล่ีย = 4.26) มากกวา่ระดบัความสุขในการท างานดา้นความส าเร็จในงานระยะก่อนการทดลอง (ค่าเฉล่ีย = 
1.96) 

ระดบัความสุขในการท างานดา้นการเป็นท่ียอมรับในระยะก่อนการทดลองและระยะหลงัการทดลองแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยระดบัความสุขในการท างานดา้นการเป็นท่ียอมรับในงานระยะหลงัการทดลอง 
(ค่าเฉล่ีย = 3.89) มากกวา่ระดบัความสุขในการท างานดา้นการเป็นท่ียอมรับระยะก่อนการทดลอง (ค่าเฉล่ีย = 1.90) 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากผลของการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่บุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจงัหวดัปทุมธานี ระยะก่อนการทดลอง 
และระยะหลงัการทดลองเขา้ร่วมโปรแกรมการพฒันาความสุขในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ใน
จงัหวดัปทุมธานี มีระดบัความสุขในการท างานท่ีแตกต่างกนัตามสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ั้งความสุขในการท างานโดยรวม
และทุกองค์ประกอบของความสุขในการท างานทั้ ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพนัธ์ ด้านความรักในงาน ด้าน
ความส าเร็จในงานและดา้นการเป็นท่ียอมรับ จากผลการวิจยัโดยภาพรวม ในทศันะของผู ้วิจยัเห็นว่าโปรแกรมการ
พฒันาความสุขในการท างานท่ีน าไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งนั้นครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการพฒันาความสุขทั้ง 4 
ดา้นอย่างชดัเจนและจ าเพาะเจาะจงตามองคป์ระกอบของความสุข กิจกรรมของการพฒันาแต่ละดา้นมีการร้อยเรียง
เร่ืองราว เรียงล าดบัเร่ิมจากกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการเปิดใจผูเ้ขา้ร่วมอบรมและค่อยๆเพ่ิมความเขม้ขน้ของกิจกรรมไป
จนถึงกิจกรรมท่ีท าให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดแ้สดงออกถึงพฤติกรรมในการท างาน อีกทั้งกิจกรรมเหล่านั้นเป็นกิจกรรมท่ี
ใกลเ้คียงกบัสถานการณ์ในการท างานจริง จึงท าให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นทศันคติและพฤติกรรม
อยา่งชดัเจน และเม่ือแยกพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบแต่ละดา้นสามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 

องคป์ระกอบท่ี 1 ความสุขในการท างานดา้นการติดต่อสัมพนัธ์  จากผลการวิจยัพบวา่ระดบัความสุขในการ
ท างานดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ในระยะก่อนการทดลองและระยะหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยระดบัความสุขในการท างานดา้นการติดต่อสมัพนัธ์ระยะหลงัการทดลองสูงกวา่ระยะก่อนการทดลอง 

 จากโปรแกรมการพฒันาความสุขในการท างานด้านการติดต่อสัมพนัธ์ เทคนิคและกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัน ามา
ประยกุตใ์ชมี้ดงัน้ี เทคนิคการฝึกการวิเคราะห์ความรู้สึกจากภาษาท่าทาง เทคนิคการแสดงความเห็นอกเห็นใจ เทคนิค
การอธิบายความรู้สึกและเห็นใจ เทคนิคการฝึกแสดงความรู้สึกและเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ 
(Structural analysis) และเทคนิคทางการฝึกอบรม ไดแ้ก่ การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ และ
กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ ซ่ึงแต่ละกิจกรรมลว้นแลว้แต่ส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างชดัเจนโดยเฉพาะ
กิจกรรมโครงสร้างบุคลิกภาพและทฤษฎีการวิเคราะห์สัมพนัธภาพ กิจกรรม P-A-C และ กิจกรรมการพูดท่ีสอดคลอ้ง
กัน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Berne (1961) ในประเด็นการวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ (Structural 
analysis) ท่ีกล่าววา่ การวิเคราะห์สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล เป็นแนวคิดท่ีเนน้ลกัษณะของบุคลิกภาพ ดา้นการคิด การ
รู้สึก และการแสดงพฤติกรรม มุ่งเนน้การเพ่ิมการตระหนกัรู้เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษามีความสามารถในการตดัสินใจ 
และเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของตนเองได้ใหม่ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Corey (1991) ได้กล่าวถึง เทคนิคการ
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วิเคราะห์สัมพนัธภาพจะช่วยให้บุคคลสามารถค้นพบความเป็นตัวของตัวเอง และมีอิสระจากการควบคุมของ
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บแต่เยาวว์ยั ส าหรับบุคคลท่ีมีความเป็นตวัเองอย่างแทจ้ริงนั้นจะมีคุณลกัษณะอนัไดแ้ก่ มีความ
ตระหนกัรู้และเขา้ใจตนเอง และส่ิงแวดลอ้มตรงตามความเป็นจริงและพร้อมท่ีจะเผชิญกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในชีวติ มีความ
เป็นธรรมชาติ สามารถแสดงความรู้สึกไดอ้ยา่งแทจ้ริง มีความยืดหยุน่ ยอมรับความจริง และมีความรับผิดชอบ และมี
ความใกลชิ้ดสนิทสนมสามารถให้และรับความรักจากผูอ่ื้นได ้สามารถติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสนิทสนมและมี
ความจริงใจ  

จากผลการวจิยัท่ีพบในทศันะของผูว้จิยัเห็นวา่การพฒันาใหบุ้คคลมีความสุขในการท างานดา้นการติดต่อ
สมัพนัธ์ ท าใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมเช่ือวา่ทุกคนมีคุณค่า บุคลิกภาพและชีวติส่วนตวัของแต่ละบุคคลนั้นสามารถปรับปรุงได ้
ท าใหบุ้คคลนั้นสามารถคน้พบความเป็นตวัของตวัเอง เกิดการตระหนกัรู้ถึงความแตกต่างของบุคคลตามบุคลิกภาพ และ
สามารถท าใหติ้ดต่อสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

องคป์ระกอบท่ี 2 ความสุขในการท างานดา้นความรักในงาน ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความสุขในการท างาน
ดา้นความรักในงานในระยะก่อนการทดลองและระยะหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยระดบัความสุขในการท างานดา้นความรักในงานระยะหลงัการทดลองสูงกวา่ระดบัความสุขในการท างานดา้นความ
รักในงานระยะก่อนการทดลอง  

จากโปรแกรมการพฒันาความสุขในการท างานดา้นความรักในงาน เทคนิคและกิจกรรมท่ีผูว้จิยัน ามาประยุกตใ์ช้
มีดงัน้ี เทคนิคการสร้างประสบการณ์ผ่านการมองเห็นภาพ (Creating experiences through visualization) และเทคนิคการท า
สัญญาพฤติกรรม  และเทคนิคทางการฝึกอบรมไดแ้ก่ กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ การแสดงบทบาทสมมติ เกมการบริหาร การ
ระดมสมองและการจ าลองสถานการณ์ ซ่ึงแต่ละกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีน ามาใช้กับส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างเห็นไดช้ดัโดยเฉพาะกิจกรรมภาพแห่งความส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Corey (2008) กล่าวว่า 
เทคนิคการสร้างประสบการณ์ผ่านการมองเห็นภาพ จะช่วยให้บุคคลเขา้ใจทกัษะการจดัการตนเองเพ่ือน าไปใชใ้นการ
ควบคุมพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัสามารถน าไปจดัการกบัปัญหาของชีวิตทั้งท่ีเป็นปัจจุบนัและอนาคตและสามารถใชไ้ด้
ดี และ Thompson (2003) ไดก้ล่าวไวว้่า เทคนิคการสร้างประสบการณ์ผ่านการท าให้มองเห็นภาพเป็นวิธีการท าให้บุคคล
มองเห็นภาพจากการสร้างภาพแห่งความส าเร็จทางดา้นอารมณ์ความรู้สึก จะช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดส้ ารวจตนเอง และ
ก าหนดเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรม อนัจะน าไปสู่การลงมือกระท าเพ่ือใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป  

จากผลการวจิยัท่ีพบในทศันะของผูว้จิยัเห็นวา่การพฒันาใหบุ้คคลมีความสุขในการท างานดา้นความรักในงาน
นั้น เกิดจากการท่ีผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมตน้ใชกิ้จกรรมท่ีเปิดใจให้เกิดความรู้สึกสนุกและเพลิดเพลินเม่ือไดท้ างานท่ีตนรัก และ
น าเขา้สู่กิจกรรมภาพแห่งความส าเร็จซ่ึงเป็นกิจกรรมส าคญัท่ีท าให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมองเห็นภาพเป้าหมายแห่งการ
ประสบความส าเร็จในชีวติและการท างาน เกิดแรงจูงใจในการท างาน เกิดความรักในงานจนเกิดแรงกระตุน้ท่ีจะท างาน
ใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ละด าเนินใหง้านไปสู่เป้าหมายของตนเอง 

องคป์ระกอบท่ี 3 ความสุขในการท างานดา้นความส าเร็จในงาน ผลการวจิยัพบวา่ระดบัความสุขในการท างาน
ดา้นความส าเร็จในงานในระยะก่อนการทดลองและระยะหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยระดบัความสุขในการท างานดา้นความส าเร็จในงานระยะหลงัการทดลองสูงกวา่ระดบัความสุขในการท างาน
ดา้นความส าเร็จในงานระยะก่อนการทดลอง  

จากโปรแกรมการพฒันาความสุขในการท างานดา้นความส าเร็จในงาน เทคนิคและกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัน ามา
ประยกุตใ์ชมี้ดงัน้ี การใชเ้ทคนิคบรรณบ าบดัผา่นการใหอ่้านบทความ เทคนิคจินตนาการ (Fantasy Approaches) เทคนิค
การแก้ปัญหา เทคนิคการเสริมแรง เทคนิคการก าหนดเป้าหมาย และเทคนิคการระดมสมอง ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดดึ้ง
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ศกัยภาพของตนเองมาใชใ้นแต่ละกิจกรรมอยา่งเต็มท่ีจนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นทศันคติและพฤติกรรม
โดยเฉพาะกิจกรรมการอ่านบทความเร่ืองกบกบัเสาไฟฟ้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Forgan (2002) กล่าววา่ การใช้
เทคนิคบรรณบ าบดัเป็นกระบวนการท่ีมีการสร้างปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมอบรม มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั
ท่ีจะเปิดเผยตนเอง โดยการแบ่งปันความรู้สึกและปัญหาของตนเองผ่านเร่ืองราวในบทความท่ีมีความเช่ือมโยงกบั
ตนเอง เกิดการใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนัและสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนัจะช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพของการฝึกอบรมมากข้ึน 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hannigan (1971) กล่าวว่า บรรณบ าบดัเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านโดยการใช้
หนังสือเป็นเคร่ืองมือในการแนะแนวการแกไ้ขปัญหาของบุคคลผ่านการอ่านหนังสือโดยตรง หัวใจหลกัของบรรณ
บ าบดัไม่ไดอ้ยูท่ี่กระบวนการบ าบดัแต่อยูท่ี่การเกิดประสบการณ์ทางอารมณ์ในการถ่ายโอนความรู้สึกเพ่ือให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม  

จากผลการวจิยัท่ีพบในทศันะของผูว้จิยัเห็นวา่การพฒันาใหบุ้คคลมีความสุขในการท างานดา้นความส าเร็จใน
งาน กิจกรรมช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัไดเ้ขา้ใจและวิเคราะห์ความคิดความรู้สึกความสับสน ความคบัขอ้งใจ ความ
ขดัแยง้และพฤติกรรมของตน การอ่านบทความช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วมศึกษากลา้ท่ีจะเล่าหรือแบ่งปันเร่ืองราวของตนเองมาก
ข้ึน โดยเร่ิมจากการสนทนาเร่ืองราวจากตวัละครในเร่ืองท่ีอ่าน การอภิปรายในกลุ่มหลงัจากการอ่านบทความท าให้
ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัรู้สึกวา่ตนเองมิใช่ผูป้ระสบปัญหาหรือความทุกขใ์จเพียงคนเดียวในโลก ท าใหมี้ก าลงัใจท่ีจะเผชิญหนา้กบั
ปัญหาหรือสามารถเผชิญกบัสถานการณ์การท างานท่ีเป็นจริงใหป้ระสบความส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย 

องคป์ระกอบท่ี 4 ความสุขในการท างานดา้นการเป็นท่ียอมรับ  ผลการวิจยัพบวา่ระดบัความสุขในการท างาน
ดา้นการเป็นท่ียอมรับในระยะก่อนการทดลองและระยะหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 โดยระดบัความสุขในการท างานดา้นการเป็นท่ียอมรับในงานระยะหลงัการทดลอง มากกวา่ระดบัความสุขในการ
ท างานดา้นการเป็นท่ียอมรับระยะก่อนการทดลอง  

จากโปรแกรมการพฒันาความสุขในการท างานด้านการเป็นท่ียอมรับ เทคนิคและกิจกรรมท่ีผูว้ิจัยน ามา
ประยกุตใ์ชมี้ดงัน้ี เทคนิคท่าทีการส่ือสาร (Communication Stance) เทคนิคการกล่าวกบัตวัเองทางบวก (Positive Self-
statement) และเทคนิคการปรับการใช้ถอ้ยค า (Changing one’s Language) และเทคนิคทางการฝึกอบรม ได้แก่ การ
จ าลองสถานการณ์ การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ และการระดมสมอง โดยทุกกิจกรรมท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาใช้
นั้นช่วยส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะกิจกรรมกิจกรรมฟังฉันหน่อยสนใจฉันบา้งและกิจกรรม
ฉันส าคญัแค่ไหน ซ่ึงกิจกรรมน้ีไดป้ระยุกต์เทคนิคท่าทีการส่ือสารช่วยท าให้บุคคลตระหนักถึงความส าคญัของการ
ส่ือสาร เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็นซ่ึงกนัละกนั ให้ความส าคญัแก่กนัและกนัในท่ีท างาน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Goldenberg (2004) ไดอ้ธิบายวา่ วธีิการส่ือสารจะสะทอ้นถึงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของบุคคล เทคนิค
ท่าทีการส่ือสารเป็นเทคนิคท่ีจะมุ่งใหไ้ดรั้บรู้ความรู้สึกทั้งการเป็นผูส่้งและผูรั้บสาร และผลของการไม่แสดงความรู้สึก
ท่ีแทจ้ริงออกมา นอกจากน้ียงัมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Virginia (1991) กล่าววา่ บุคคลมีทรัพยากรภายในตนเอง
ท่ีสามารถใชใ้นการเติบโตอย่างสมบูรณ์ ถา้บุคคลเหล่านั้นใชศ้กัยภาพท่ีมีอยู่ในการดูแลตวัเอง การสร้างความนบัถือ
ตวัเอง ส่งเสริมการมองเห็นคุณค่าในตนเอง คน้หาและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการส่ือสารซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัท่ีสุด
ส าหรับการสร้างเอกลกัษณ์ของตนเอง (Self-identity) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self -worth) และ ความนับถือตนเอง 
(Self-esteem) นั้น ซ่ึงการส่ือสารนั้นเร่ิมตั้งแต่ช่วงวยัเด็ก จากการเรียนรู้ท่ีจะถอดรหสัถอ้ยค าของบิดามารดา ความชดัเจน
ระหว่างค า น ้ าเสียง การสัมผสั และภาพท่ีเห็น เพ่ือใชส้ร้างแบบแผนของการส่ือสารเม่ือเขาเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่ใน
อนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 
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จากผลการวิจยัท่ีพบในทศันะของผูว้ิจยัเห็นว่าการพฒันาให้บุคคลมีความสุขในการท างานด้านการเป็นท่ี
ยอมรับ ท าให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการยอมรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของกนัและ
กนัในท่ีท างาน รวมถึงการใหค้วามส าคญัแก่กนัและกนัระหวา่งเพ่ือนร่วมงานมากข้ึน 

จากการศึกษาผลของโปรแกรมการพฒันาความสุขในการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ใน
จงัหวดัปทุมธานีสามารถน าผลการวิจยัท่ีได้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาความสุขในการท างานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลรัฐบาลโดยรวมให้สูงข้ึน อีกทั้งผูบ้ริหารยงัสามารถน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปปรับปรุงและประยุกต์ใช ้โดย
สามารถก าหนดใชเ้ป็นกิจกรรมหรือโครงการส่วนหน่ึงท่ีตอ้งให้การอบรมกบับุคลากรในแต่ละปี เพ่ือให้บุคลากรมี
ระดบัความสุขในการท างานมากข้ึนและปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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