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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความสุ ขในการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล
จังหวัดปทุมธานี รู ปแบบการศึกษาเป็ นการวิจยั เชิงกึ่งทดลอง (Pre-experimental research) แบบศึกษากลุ่มเดียว วัดก่อนและ
หลังการทดลอง (One group pretest- posttest design) แบ่ งเป็ น 2 ขั้นตอน คื อ 1) ศึ กษาระดับความสุ ขในการทางานของ
บุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล จังหวัดปทุมธานี 418 คนและ 2) ศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาความสุ ขในการทางานของ
บุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี 12 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 418 คน ส่ วนใหญ่มีความสุขใน
การทางานระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.34 -3.67) คิดเป็ นร้อยละ 66.03 และระดับความสุ ขในการทางานโดยรวมของบุคลากร
ในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี 12 คน ในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับความสุขในการทางานโดยรวมระยะหลังการทดลอง (ค่าเฉลี่ย = 4.15) มากกว่าระดับ
ความสุขในการทางานโดยรวมระยะก่อนการทดลอง (ค่าเฉลี่ย = 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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บทนา
สถานการณ์ปัจจุบนั ของสังคมไทย เป็ นสังคมที่มีการแข่งขันสู งขึ้นอย่างมาก เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ ว รวมถึงเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากขึ้น ซึ่งส่งผลทาให้มนุษย์ตอ้ งปรับตัวตลอดเวลา
หรื อบุ คคลอาจจะมี การปรั บตัวไม่ทันต่อสถานการณ์ น้ ันๆ อี กทั้งสภาพจิ ตใจของบุ คคลที่ ตอ้ งมี การปรั บเปลี่ ยนอยู่
ตลอดเวลาเช่นกัน ซึ่งส่งผลทาให้บุคคลเหล่านั้น เกิดความเครี ยด ไม่สามารถเผชิญเหตุการณ์หรื อปั ญหาต่าง ๆ ได้ อาจจะ
ส่ งผลทาให้เป็ นปั ญหาทางสุ ขภาพจิ ตตามมาได้ (กรมสุ ขภาพจิ ต, 2556) จากปั ญหาดังกล่าว บุ คคลจึ งต้องพยายาม
แสวงหาความสุ ข เนื่ องจากความสุ ขมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของมนุษย์ ความสุ ขจะช่วยให้การดาเนิ นชีวิตเป็ นไป
อย่างราบรื่ น หากบุคคลนั้นมีความสุขถึงแม้วา่ จะต้องประสบกับปั ญหาอุปสรรคในการทางานและในชีวติ ก็จะทาให้เกิด
ขวัญและกาลังใจที่จะทางาน ส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่ดี เกิดความรู ้สึกพึงพอใจต่องานและพึงพอใจใน
ชีวิต โดยบุคคลนั้นจะดึงศักยภาพของตนเองในแง่ของความสามารถ สติปัญญาและความพยายามมุ่งมัน่ ในการทางาน
เพื่อให้ผลการดาเนิ นงานออกมามีประสิ ทธิ ภาพในการทางานสู งขึ้น การบริ การที่ มีคุณภาพ เมื่ อการทางานประสบ
ผลสาเร็ จ จะส่ งผลทาให้บุคลากรมีความสุ ขกับการทางานเพิ่มมากขึ้น ความเครี ยดในการทางานลดลง ลดอัตราการขาด
งาน การลางาน การลาออกหรื อโอนย้ายลดลง (วรรณกร, 2554) ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ ความสุขในการทางานจึงเป็ นปั จจัย
ที่มีบทบาทสาคัญต่อองค์กรที่จะช่วยให้บุคคลได้ทางานอย่างเต็มศักยภาพและช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพของการทางานของ
บุคลากรเป็ นไปด้วยดี (Fisher, 2010 & Manion, 2003)
ความสุ ขในการทางาน เป็ นความรู ้สึ กทางบวกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคลากรที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในการทางาน (Kerns, 2008) ตามแนวคิดของ Manion ความสุขในการทางานเป็ นผลที่เกิดจากการเรี ยนรู ้จากการ
กระทาการสร้างสรรค์ของตนเอง การแสดงออกโดยการยิม้ หัวเราะมีความปลาบปลื้มใจ นาไปสู่ การปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นอารมณ์ในทางบวกที่เกิดจากพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ การให้ความร่ วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทางานเพิ่มมากขึ้นการร่ วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและ
ผล มีการตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ผลจากการประสบความสาเร็ จในการทางานทาให้แสดงอารมณ์ใน
ทางบวก ได้แก่ ความสุ ขสนุ กสนานทาให้สถานที่ทางานเป็ นที่น่ารื่ นรมย์ มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี บุคคลที่
ปฏิ บัติ ง านร่ ว มกัน ด้ว ยความสุ ข สนุ ก สนานท าให้เ กิ ด สัม พัน ธภาพที่ ดี ใ นที่ ท างาน มี ค วามรู ้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ งานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายมีความผูกพันในงานทาให้คงอยูใ่ นองค์กรต่อไป (Manion, 2003)
โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐบาลถือเป็ นองค์กรที่ มีขนาดใหญ่และมีภารกิ จที่ มีความสาคัญต่อประเทศชาติ
เพราะภารกิจขององค์กรภาครัฐมุ่งที่จะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ นโยบายในระดับประเทศที่ตอ้ งการให้ประเทศมีความ
เจริ ญและมัน่ คง ประชาชนพลเมืองมีความผาสุก การทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลในกากับของรัฐจึงส่งผลกระทบ
ต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชนทั้งประเทศ รู ปแบบการทางานถูกออกแบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของสาธารณะ
ชุมชนและสังคม และการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาลอยูบ่ นความคาดหวังของสังคมและประชาชนทั้ง
ประเทศ (ยุพาวรรณ, 2558) ดังนั้นการทางานภายใต้ความกดดันและภารกิ จที่ มากมายเหล่านี้ จึ งส่ งผลให้เกิ ดปั ญหา
สภาวะสุ ขภาพจิตของบุคลากรทางสาธารณสุ ข ส่ งผลทาให้ความสุ ขในการทางานของบุคลากรลดลง เมื่อความสุ ขใน
การทางานของบุคลากรลดลงจะส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพหรื อผลการปฏิบตั ิงานแย่ลง อีกทั้งยังส่ งผลต่อคุณภาพการ
บริ การต่อผูป้ ่ วยที่ลดลงอีกด้วย (ณภัสสร, 2555) ผูว้ จิ ยั จึงเห็นถึงความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการพัฒนาความสุขในการทางาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัดปทุมธานี จะส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี มีความพึง
พอใจต่อการทางานในองค์กร มีจิตวิญญาณในการทางานขององค์กร และองค์กรมีสมรรถนะองค์กรที่ดี เพื่อให้เกิดการ
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ขในเรื่ องของการให้บริ การทางสาธารณสุ ขต่อประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
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และมีประสิ ทธิ ภาพ และนาข้อมูลที่ ได้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาและส่ งเสริ มการสร้างองค์กรแห่ งความสุ ข
เพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างความสุขในการทางานกับความสุขในชีวติ ด้านอื่นๆ โดยจะนาข้อมูลจากผลการศึกษาที่ได้รับ
ไปใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูบ้ ริ หารในการวางแผนบริ หารบุคลากร และสามารถนาไปต่อยอดในการกาหนดกลยุทธ์ หรื อ
นโยบายในการพัฒนาด้านความสุขและคุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความสุขในการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาลในจังหวัด
ปทุมธานี
วิธีการวิจยั
แผนการทดลอง
เป็ นการวิจยั เชิงกึ่งทดลอง (Pre- experimental Research) ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดลองตามแบบแผนการวิจยั ศึกษากลุ่ม
เดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ตอนที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาระดับความสุ ขในการทางาน คือ บุคลากรในโรงพยาบาล
รัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี จานวน 2 แห่ ง มีจานวนประชากรทั้งหมด 418 คน ได้แก่โรงพยาบาลคลองหลวง จานวน
246 คน และโรงพยาบาลลาลูกกา จานวน 172 คน (สถิติขอ้ มูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560)
ตอนที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความสุ ขในการทางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลรัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี คือ บุคลากรในโรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ที่มีคุณสมบัติดงั นี้
1) บุคลากรในโรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่มีระดับความสุขในการทางานตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่
25 ลงมา จานวน 12 คน
2) คัดเลือกผูท้ ี่สมัครใจและมีเวลาเพียงพอในการเข้าร่ วมอบรมครบในระยะเวลา 2 สัปดาห์ จานวน 23ชัว่ โมง
3) มีลกั ษณะงานที่คล้ายคลึงกันหรื ออยูใ่ นหน่วยงานเดียวกัน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แบบสอบถามความสุขในการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี แบ่งออกเป็ น
2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามความสุขในการทางาน จานวนข้อ 7 ข้อ มี ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ตาแหน่งงาน อายุงาน และเงินเดือนและตอนที่ 2 แบบสอบถามความสุข
ในการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
จานวน 5 ระดับ คือ จริ งมากที่สุด (5 คะแนน) จริ งมาก (4 คะแนน) จริ งปานกลาง (3 คะแนน) จริ งน้อย (2 คะแนน) และ
จริ งน้อยที่สุด (1 คะแนน) ตามลาดับ แบ่งเป็ น 4 ด้าน รวม 76 ข้อ ได้แก่ ด้านการติดต่อสัมพันธ์ จานวน 20 ข้อ ด้านความ
รักในงาน จานวน 21 ข้อ ด้านความสาเร็ จในงาน จานวน 18 ข้อ และด้านการเป็ นที่ยอมรับ จานวน 17 ข้อ
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โดยแบบสอบถามความสุ ขในการทางานได้ถูกนาไปทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน
ผลประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (IOC) อยูใ่ นช่วง 0.67-1.00 ผูว้ จิ ยั แก้ไขปรับปรุ งตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญและ
นาแบบสอบถามที่ แก้ไขปรับปรุ งเรี ยบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคลากรในโรงพยาบาลลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี จานวน 40 คน นาข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยการวิเคราะห์ค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) ผูว้ ิจยั คัดเลือกเฉพาะข้อคาถามที่ ซ่ ึ งมีค่าอานาจจาแนก
รายข้ออยูต่ ้ งั แต่ 0.20 ขึ้นไป จากข้อคาถามทั้งหมด 84 ข้อ ตัดออกจานวน 8 ข้อ ใช้ได้ท้ งั หมดจานวน 76 ข้อ และค่าความ
เชื่อมัน่ แบบความสอดคล้องภายใน โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครอนบัด (Cronbach's Alpha) เท่ากับ 0.973
2. โปรแกรมการพัฒนาความสุขในการทางาน มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่โปรแกรม ได้แก่ กิจกรรม
ปฐมนิ เทศ ขั้นที่ 2 ขั้นพัฒนาความสุ ขในการทางาน 4 ด้านได้แก่ ด้านการติ ดต่อสัมพันธ์ ด้านความรั กในงาน ด้าน
ความสาเร็ จในงานและด้านการเป็ นที่ยอมรับ และขั้นที่ 3 กิจกรรมปั จฉิ มนิเทศ
โดยโปรแกรมการพัฒนาความสุ ขในการทางานได้ถูกนาไปทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
3 ท่าน ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของโปรแกรมฯ เท่ากับ 1.00
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการทดลอง
ผูว้ ิจยั ดาเนินการทดลองตามขั้นตอนการศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาความสุ ขในการทางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลรัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นขั้นการศึกษาระดับความสุ ขในการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล จังหวัดปทุมธานี
ดังนี้
1.1 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการได้มาซึ่ งกรอบแนวคิดของการศึ กษาความสุ ขในการทางาน โดยการศึ กษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.2 สร้างเครื่ องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1.3 น าแบบสอบถามความสุ ขในการท างานฉบับสมบู ร ณ์ ที่ผ่า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพไปสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 418 คนในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั รวบรวบแบบสอบถามความสุขในการทางานกลับคืน
มาและทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามความสุขในการทางานได้จานวน 418 ฉบับ
1.4 นาข้อมูลที่ได้จากการวัดความสุ ขในการทางานไปใช้ในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาความสุข
ในการทางาน
ตอนที่ 2 เป็ นขั้นการศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาความสุ ขในการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล
ในจังหวัดปทุมธานี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ผูว้ ิจยั พิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่เข้าอบรมที่มีระดับสุ ขในการทางานตั้งแต่เปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา ซึ่ งนามาวัด
ค่าแล้วอยูใ่ นระดับต่า จานวน 12 คน ที่สมัครใจและมีเวลาเพียงพอในการเข้าฝึ กอบรมในระยะเวลา 2 สัปดาห์ จานวน
23 ชัว่ โมง
2.2 นาหนังสื อจากคณะศิ ลปศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ไปยัง
โรงพยาบาลคลองหลวง เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับทาวิจยั
2.3 วางแผนขั้นตอนก่อนการทดลองด้วยวิธีการฝึ กอบรม ดังนี้
2.3.1 ผูว้ ิจัย เตรี ยมสถานที่ แ ละสื่ อทัศนู ปกรณ์ ที่จาเป็ นต้อ งใช้ในการฝึ กอบรมต่ า ง ๆ ให้พ ร้ อ ม เช่ น
สถานที่ในการฝึ กอบรม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารประกอบการฝึ กอบรมต่าง ๆ และการจัดเตรี ยมงบประมาณ
อาหารว่างในการฝึ กอบรมครั้งนี้
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2.3.2 สรุ ปแผนการอบรม และเตรี ยมการทบทวนแผนก่อนฝึ กอบรม
2.4 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการทดลองด้วยตนเองทุกขั้นตอน ด้วยการนาโปรแกรมพัฒนาความสุ ขในการทางานของ
บุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี ที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้นมาเพื่อนาไปฝึ กอบรมแก่กลุ่มตัวอย่าง หลังจบ
การฝึ กอบรมผูว้ จิ ยั ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบสอบถามความสุขในการทางาน เพื่อนามาเป็ นข้อมูลคะแนนหลังจากทดลอง
2.5 สรุ ปการวิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายผล
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคลใช้วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อายุงาน เงินเดือน และระดับความสุ ขในการทางาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี
2.สถิ ติ เ ชิ ง วิ เ คราะห์ (Analytical Statistics) โดยวิ เ คราะห์ แ บบ Dependent sample t-test ใช้ท ดสอบความ
แตกต่ า งระหว่า งค่ า เฉลี่ ย 2 กลุ่ ม โดยไม่ อิ ส ระต่ อ กัน เพื่ อ ทดสอบค่ า เฉลี่ ย ความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลากรใน
โรงพยาบาลคลองหลวง ในจังหวัดปทุมธานี
สถานทีแ่ ละระยะเวลาในทาการวิจยั
โรงพยาบาลรั ฐบาล ในจังหวัดปทุ มธานี 2 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลลาลูกกาและโรงพยาบาลคลองหลวง
ระยะเวลา 2 เดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของระดับความสุขในการทางานโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง (n= 418)
ระดับความสุ ขในการทางาน
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ความสุขในการทางานระดับต่า
142
33.97
ความสุขในการทางานระดับปานกลาง
276
66.03
ความสุขในการทางานระดับสูง
0
0
รวม
418
100.00
หมายเหตุ: ในการแปลผลระดับความสุขในการทางาน ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งระดับออกเป็ น 3 ระดับ (ธานินทร์, 2550) ได้แก่
ช่วงคะแนน 1.00 -2.33 ระดับความสุขในการทางานอยูใ่ นระดับต่า
ช่วงคะแนน 2.34 -3.67 ระดับความสุขในการทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ช่วงคะแนน 3.68 -5.00 ระดับความสุขในการทางานอยูใ่ นระดับสูง
จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง 418 คน ส่วนใหญ่มีความสุขในการทางานระดับปานกลาง จานวน 276 คน คิด
เป็ นร้อยละ 66.03 และมีความสุขในการทางานระดับต่า จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.97 ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสุขในการทางานโดยรวมและแยกเป็ นรายองค์ประกอบ
ของกลุ่มตัวอย่าง (n= 418)
ความสุ ขในการทางาน
1.
2.
3.
4.

ด้านการติดต่อสัมพันธ์
ด้านความรักในงาน
ด้านความสาเร็ จในงาน
ด้านการเป็ นที่ยอมรับ
ระดับความสุ ขโดยรวม

xˉ

SD

ระดับ

2.60
2.24
2.40
2.68
2.48

0.53
0.44
0.47
0.70
0.54

ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 418 คน มีระดับความสุ ขในการทางานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลางที่
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายองค์ประกอบของความสุขในการทางานพบว่า ความสุขในการทางานด้าน
การติดต่อสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60 ความสุขในการทางานด้านความรักในงานอยูใ่ นระดับต่า
ที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 ความสุ ขในการทางานด้านความสาเร็ จในงานอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 และ
ความสุขในการทางานด้านการเป็ นที่ยอมรับอยูใ่ นระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบระดับความสุขในการทางานความสุขในการทางานโดยรวมและรายองค์ประกอบในระยะ
ก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลอง
ระยะก่ อนการทดลอง
ตัวแปรของความสุข
ในการทางาน
xˉ
SD
ด้านการติดต่อสัมพันธ์
2.05
0.054
ด้านความรักในงาน
1.99
0.034
ด้านความสาเร็ จในงาน
1.96
0.079
ด้านการเป็ นที่ยอมรับ
1.90
0.101
ความสุ ขในการทางานโดยรวม
1.98
0.190
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ระยะหลังการทดลอง
xˉ
SD
4.21
0.171
4.22
0.167
4.26
0.145
3.89
0.125
4.15
0.093

t

p-value

41.405
48.926
41.006
38.207
75.407

.000**
.000**
.000**
.000**
.000**

จากตารางที่ 3 พบว่าระดับความสุ ขในการทางานโดยรวมของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจังหวัด
ปทุมธานี ในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับ
ความสุ ขในการทางานโดยรวมระยะหลังการทดลอง (ค่าเฉลี่ย = 4.15) มากกว่าระดับความสุ ขในการทางานโดยรวม
ระยะก่อนการทดลอง (ค่าเฉลี่ย = 1.98)
เมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายองค์ประกอบพบว่า ระดับความสุขในการทางานด้านการติดต่อสัมพันธ์ในระยะก่อน
การทดลองและระยะหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับความสุขในการทางาน
ด้านการติ ดต่อสัมพันธ์ระยะหลังการทดลอง (ค่าเฉลี่ ย = 4.21) มากกว่าระดับความสุ ขในการทางานด้านการติดต่อ
สัมพันธ์ระยะก่อนการทดลอง (ค่าเฉลี่ย = 2.01)
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ระดับความสุ ขในการทางานด้านความรักในงานในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลองแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับความสุ ขในการทางานด้านความรักในงานระยะหลังการทดลอง
(ค่าเฉลี่ย = 4.22) มากกว่าระดับความสุขในการทางานด้านความรักในงานระยะก่อนการทดลอง (ค่าเฉลี่ย = 1.99)
ระดับความสุ ขในการท างานด้านความส าเร็ จในงานในระยะก่ อนการทดลองและระยะหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับความสุ ขในการทางานด้านความสาเร็ จในงานระยะหลังการ
ทดลอง (ค่าเฉลี่ย = 4.26) มากกว่าระดับความสุขในการทางานด้านความสาเร็ จในงานระยะก่อนการทดลอง (ค่าเฉลี่ย =
1.96)
ระดับความสุ ขในการทางานด้านการเป็ นที่ยอมรับในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับความสุ ขในการทางานด้านการเป็ นที่ยอมรับในงานระยะหลังการทดลอง
(ค่าเฉลี่ย = 3.89) มากกว่าระดับความสุขในการทางานด้านการเป็ นที่ยอมรับระยะก่อนการทดลอง (ค่าเฉลี่ย = 1.90)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลของการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี ระยะก่อนการทดลอง
และระยะหลังการทดลองเข้าร่ วมโปรแกรมการพัฒนาความสุ ขในการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐบาล ใน
จังหวัดปทุมธานี มีระดับความสุ ขในการทางานที่แตกต่างกันตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ท้ งั ความสุ ขในการทางานโดยรวม
และทุ กองค์ประกอบของความสุ ขในการทางานทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการติ ดต่อสัมพันธ์ ด้านความรั กในงาน ด้าน
ความสาเร็ จในงานและด้านการเป็ นที่ ยอมรับ จากผลการวิจยั โดยภาพรวม ในทัศนะของผู ้วิจยั เห็ นว่าโปรแกรมการ
พัฒนาความสุ ขในการทางานที่นาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนั้นครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการพัฒนาความสุ ขทั้ง 4
ด้านอย่างชัดเจนและจาเพาะเจาะจงตามองค์ประกอบของความสุ ข กิ จกรรมของการพัฒนาแต่ละด้านมีการร้อยเรี ยง
เรื่ องราว เรี ยงลาดับเริ่ มจากกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปิ ดใจผูเ้ ข้าร่ วมอบรมและค่อยๆเพิม่ ความเข้มข้นของกิจกรรมไป
จนถึงกิจกรรมที่ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมได้แสดงออกถึงพฤติกรรมในการทางาน อีกทั้งกิจกรรมเหล่านั้นเป็ นกิจกรรมที่
ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในการทางานจริ ง จึงทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติและพฤติกรรม
อย่างชัดเจน และเมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบแต่ละด้านสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 ความสุ ขในการทางานด้านการติดต่อสัมพันธ์ จากผลการวิจยั พบว่าระดับความสุ ขในการ
ทางานด้านการติดต่อสัมพันธ์ในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยระดับความสุขในการทางานด้านการติดต่อสัมพันธ์ระยะหลังการทดลองสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง
จากโปรแกรมการพัฒนาความสุ ขในการทางานด้านการติดต่อสัมพันธ์ เทคนิ คและกิ จกรรมที่ ผูว้ ิจยั นามา
ประยุกต์ใช้มีดงั นี้ เทคนิ คการฝึ กการวิเคราะห์ความรู ้สึกจากภาษาท่าทาง เทคนิ คการแสดงความเห็นอกเห็นใจ เทคนิค
การอธิ บ ายความรู ้ สึก และเห็ น ใจ เทคนิ ค การฝึ กแสดงความรู ้ สึก และเทคนิ ค การวิเ คราะห์ โ ครงสร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพ
(Structural analysis) และเทคนิ คทางการฝึ กอบรม ได้แก่ การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ และ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่ งแต่ละกิจกรรมล้วนแล้วแต่ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะ
กิจกรรมโครงสร้างบุคลิกภาพและทฤษฎีการวิเคราะห์สัมพันธภาพ กิจกรรม P-A-C และ กิจกรรมการพูดที่สอดคล้อง
กัน ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้อ งกับแนวคิ ดของ Berne (1961) ในประเด็ น การวิเคราะห์ โ ครงสร้ า งบุ คลิ ก ภาพ (Structural
analysis) ที่กล่าวว่า การวิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล เป็ นแนวคิดที่เน้นลักษณะของบุคลิกภาพ ด้านการคิด การ
รู ้สึก และการแสดงพฤติกรรม มุ่งเน้นการเพิ่มการตระหนักรู ้เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมการศึกษามีความสามารถในการตัดสิ นใจ
และเปลี่ ย นแปลงวิถี ชี วิต ของตนเองได้ใหม่ และสอดคล้อ งกับแนวคิ ด ของ Corey (1991) ได้ก ล่ า วถึ ง เทคนิ คการ
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วิเ คราะห์ สัม พัน ธภาพจะช่ ว ยให้บุ ค คลสามารถค้น พบความเป็ นตัว ของตัว เอง และมี อิ ส ระจากการควบคุ ม ของ
ประสบการณ์ที่ได้รับแต่เยาว์วยั สาหรับบุคคลที่ มีความเป็ นตัวเองอย่างแท้จริ งนั้นจะมีคุณลักษณะอันได้แก่ มีความ
ตระหนักรู ้และเข้าใจตนเอง และสิ่ งแวดล้อมตรงตามความเป็ นจริ งและพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในชีวติ มีความ
เป็ นธรรมชาติ สามารถแสดงความรู ้สึกได้อย่างแท้จริ ง มีความยืดหยุน่ ยอมรับความจริ ง และมีความรับผิดชอบ และมี
ความใกล้ชิดสนิ ทสนมสามารถให้และรับความรักจากผูอ้ ื่นได้ สามารถติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นได้อย่างสนิ ทสนมและมี
ความจริ งใจ
จากผลการวิจยั ที่พบในทัศนะของผูว้ จิ ยั เห็นว่าการพัฒนาให้บุคคลมีความสุขในการทางานด้านการติดต่อ
สัมพันธ์ ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่า บุคลิกภาพและชีวติ ส่วนตัวของแต่ละบุคคลนั้นสามารถปรับปรุ งได้
ทาให้บุคคลนั้นสามารถค้นพบความเป็ นตัวของตัวเอง เกิดการตระหนักรู ้ถึงความแตกต่างของบุคคลตามบุคลิกภาพ และ
สามารถทาให้ติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นเป็ นไปด้วยความมีประสิทธิภาพมากขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 ความสุ ขในการทางานด้านความรักในงาน ผลการวิจยั พบว่า ระดับความสุ ขในการทางาน
ด้านความรักในงานในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยระดับความสุขในการทางานด้านความรักในงานระยะหลังการทดลองสูงกว่าระดับความสุขในการทางานด้านความ
รักในงานระยะก่อนการทดลอง
จากโปรแกรมการพัฒนาความสุขในการทางานด้านความรักในงาน เทคนิคและกิจกรรมที่ผวู ้ จิ ยั นามาประยุกต์ใช้
มีดงั นี้ เทคนิ คการสร้างประสบการณ์ผ่านการมองเห็นภาพ (Creating experiences through visualization) และเทคนิ คการทา
สัญญาพฤติกรรม และเทคนิ คทางการฝึ กอบรมได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การแสดงบทบาทสมมติ เกมการบริ หาร การ
ระดมสมองและการจ าลองสถานการณ์ ซึ่ งแต่ ละกิ จกรรมทุ กกิ จกรรมที่ น ามาใช้กับส่ งผลให้ กลุ่ มตัวอย่างเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะกิจกรรมภาพแห่ งความสาเร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Corey (2008) กล่าวว่า
เทคนิ คการสร้างประสบการณ์ผ่านการมองเห็ นภาพ จะช่วยให้บุคคลเข้าใจทักษะการจัดการตนเองเพื่อนาไปใช้ในการ
ควบคุมพฤติกรรมในชีวิตประจาวันสามารถนาไปจัดการกับปั ญหาของชีวิตทั้งที่เป็ นปั จจุบนั และอนาคตและสามารถใช้ได้
ดี และ Thompson (2003) ได้กล่าวไว้ว่า เทคนิ คการสร้างประสบการณ์ผ่านการทาให้มองเห็นภาพเป็ นวิธีการทาให้บุคคล
มองเห็นภาพจากการสร้างภาพแห่ งความสาเร็ จทางด้านอารมณ์ความรู ้สึก จะช่วยให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมได้สารวจตนเอง และ
กาหนดเป้ าหมายที่เป็ นรู ปธรรม อันจะนาไปสู่การลงมือกระทาเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายต่อไป
จากผลการวิจยั ที่พบในทัศนะของผูว้ จิ ยั เห็นว่าการพัฒนาให้บุคคลมีความสุขในการทางานด้านความรักในงาน
นั้น เกิดจากการที่ผวู ้ ิจยั ได้เริ่ มต้นใช้กิจกรรมที่เปิ ดใจให้เกิดความรู ้สึกสนุ กและเพลิดเพลินเมื่อได้ทางานที่ตนรัก และ
นาเข้าสู่ กิจกรรมภาพแห่ งความสาเร็ จซึ่ งเป็ นกิ จกรรมสาคัญที่ ทาให้ผูเ้ ข้า ร่ วมอบรมมองเห็ นภาพเป้ าหมายแห่ งการ
ประสบความสาเร็ จในชีวติ และการทางาน เกิดแรงจูงใจในการทางาน เกิดความรักในงานจนเกิดแรงกระตุน้ ที่จะทางาน
ให้ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้และดาเนินให้งานไปสู่เป้ าหมายของตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 ความสุขในการทางานด้านความสาเร็ จในงาน ผลการวิจยั พบว่าระดับความสุขในการทางาน
ด้านความสาเร็ จในงานในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยระดับความสุ ขในการทางานด้านความสาเร็ จในงานระยะหลังการทดลองสู งกว่าระดับความสุ ขในการทางาน
ด้านความสาเร็ จในงานระยะก่อนการทดลอง
จากโปรแกรมการพัฒนาความสุ ขในการทางานด้านความสาเร็ จในงาน เทคนิ คและกิ จกรรมที่ ผูว้ ิจยั นามา
ประยุกต์ใช้มีดงั นี้ การใช้เทคนิคบรรณบาบัดผ่านการให้อ่านบทความ เทคนิคจินตนาการ (Fantasy Approaches) เทคนิค
การแก้ปัญหา เทคนิ คการเสริ มแรง เทคนิ คการกาหนดเป้ าหมาย และเทคนิ คการระดมสมอง ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมได้ดึง
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ศักยภาพของตนเองมาใช้ในแต่ละกิจกรรมอย่างเต็มที่จนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านทัศนคติและพฤติกรรม
โดยเฉพาะกิจกรรมการอ่านบทความเรื่ องกบกับเสาไฟฟ้า ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Forgan (2002) กล่าวว่า การใช้
เทคนิ คบรรณบาบัดเป็ นกระบวนการที่มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมอบรม มีความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
ที่ จะเปิ ดเผยตนเอง โดยการแบ่งปั นความรู ้สึกและปั ญหาของตนเองผ่านเรื่ องราวในบทความที่ มีความเชื่ อมโยงกับ
ตนเอง เกิดการให้กาลังใจซึ่งกันและกันและสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจะช่วยให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของการฝึ กอบรมมากขึ้น
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Hannigan (1971) กล่าวว่า บรรณบาบัดเป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับการอ่านโดยการใช้
หนังสื อเป็ นเครื่ องมือในการแนะแนวการแก้ไขปั ญหาของบุคคลผ่านการอ่านหนังสื อโดยตรง หัวใจหลักของบรรณ
บาบัดไม่ได้อยูท่ ี่กระบวนการบาบัดแต่อยูท่ ี่การเกิดประสบการณ์ทางอารมณ์ในการถ่ายโอนความรู ้สึกเพื่อให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
จากผลการวิจยั ที่พบในทัศนะของผูว้ จิ ยั เห็นว่าการพัฒนาให้บุคคลมีความสุขในการทางานด้านความสาเร็ จใน
งาน กิ จกรรมช่วยให้ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ได้เข้าใจและวิเคราะห์ความคิดความรู ้ สึกความสับสน ความคับข้องใจ ความ
ขัดแย้งและพฤติกรรมของตน การอ่านบทความช่วยให้ผเู ้ ข้าร่ วมศึกษากล้าที่จะเล่าหรื อแบ่งปั นเรื่ องราวของตนเองมาก
ขึ้น โดยเริ่ มจากการสนทนาเรื่ องราวจากตัวละครในเรื่ องที่อ่าน การอภิปรายในกลุ่มหลังจากการอ่านบทความทาให้
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั รู ้สึกว่าตนเองมิใช่ผปู ้ ระสบปั ญหาหรื อความทุกข์ใจเพียงคนเดียวในโลก ทาให้มีกาลังใจที่จะเผชิญหน้ากับ
ปั ญหาหรื อสามารถเผชิญกับสถานการณ์การทางานที่เป็ นจริ งให้ประสบความสาเร็ จได้ตามเป้ าหมาย
องค์ประกอบที่ 4 ความสุ ขในการทางานด้านการเป็ นที่ยอมรับ ผลการวิจยั พบว่าระดับความสุ ขในการทางาน
ด้านการเป็ นที่ยอมรับในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยระดับความสุ ขในการทางานด้านการเป็ นที่ยอมรับในงานระยะหลังการทดลอง มากกว่าระดับความสุ ขในการ
ทางานด้านการเป็ นที่ยอมรับระยะก่อนการทดลอง
จากโปรแกรมการพัฒนาความสุ ขในการทางานด้านการเป็ นที่ ยอมรั บ เทคนิ คและกิ จกรรมที่ ผูว้ ิจัยนามา
ประยุกต์ใช้มีดงั นี้ เทคนิ คท่าทีการสื่ อสาร (Communication Stance) เทคนิ คการกล่าวกับตัวเองทางบวก (Positive Selfstatement) และเทคนิ คการปรั บการใช้ถอ้ ยคา (Changing one’s Language) และเทคนิ คทางการฝึ กอบรม ได้แก่ การ
จาลองสถานการณ์ การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ และการระดมสมอง โดยทุกกิจกรรมที่ผวู ้ ิจยั ได้นามาใช้
นั้นช่วยส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะกิจกรรมกิจกรรมฟังฉันหน่อยสนใจฉันบ้างและกิจกรรม
ฉันสาคัญแค่ไหน ซึ่ งกิ จกรรมนี้ ได้ประยุกต์เทคนิ คท่าที การสื่ อสารช่วยทาให้บุคคลตระหนักถึงความสาคัญของการ
สื่ อสาร เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ งกันละกัน ให้ความสาคัญแก่กนั และกันในที่ทางาน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Goldenberg (2004) ได้อธิบายว่า วิธีการสื่ อสารจะสะท้อนถึงความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเองของบุคคล เทคนิค
ท่าทีการสื่ อสารเป็ นเทคนิคที่จะมุ่งให้ได้รับรู ้ความรู ้สึกทั้งการเป็ นผูส้ ่ งและผูร้ ับสาร และผลของการไม่แสดงความรู ้สึก
ที่แท้จริ งออกมา นอกจากนี้ยงั มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Virginia (1991) กล่าวว่า บุคคลมีทรัพยากรภายในตนเอง
ที่ สามารถใช้ในการเติบโตอย่างสมบูรณ์ ถ้าบุคคลเหล่านั้นใช้ศกั ยภาพที่ มีอยู่ในการดูแลตัวเอง การสร้างความนับถือ
ตัวเอง ส่ งเสริ มการมองเห็นคุณค่าในตนเอง ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในการสื่ อสารซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ สาคัญที่ สุด
สาหรับการสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง (Self-identity) การเห็ นคุณค่าในตนเอง (Self -worth) และ ความนับถือตนเอง
(Self-esteem) นั้น ซึ่งการสื่ อสารนั้นเริ่ มตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก จากการเรี ยนรู ้ที่จะถอดรหัสถ้อยคาของบิดามารดา ความชัดเจน
ระหว่างคา น้ าเสี ยง การสัมผัส และภาพที่ เห็ น เพื่อใช้สร้างแบบแผนของการสื่ อสารเมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ใน
อนาคตได้เป็ นอย่างดี
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จากผลการวิจยั ที่ พบในทัศนะของผูว้ ิจยั เห็ นว่าการพัฒนาให้บุคคลมีความสุ ขในการทางานด้านการเป็ นที่
ยอมรับ ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมอบรมได้ตระหนักถึงความสาคัญของการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกันและ
กันในที่ทางาน รวมถึงการให้ความสาคัญแก่กนั และกันระหว่างเพื่อนร่ วมงานมากขึ้น
จากการศึ กษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความสุ ขในการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาลรั ฐบาล ใน
จังหวัดปทุมธานี สามารถนาผลการวิจยั ที่ ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาความสุ ขในการทางานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลรัฐบาลโดยรวมให้สูงขึ้น อีกทั้งผูบ้ ริ หารยังสามารถนาผลการวิจยั ที่ ได้ไปปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ โดย
สามารถกาหนดใช้เป็ นกิ จกรรมหรื อโครงการส่ วนหนึ่ งที่ ตอ้ งให้การอบรมกับบุคลากรในแต่ละปี เพื่อให้บุคลากรมี
ระดับความสุขในการทางานมากขึ้นและปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลคลองหลวงและโรงพยาบาลลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็ นอย่างสู ง ที่ ให้
ความอนุ เคราะห์ ในด้านสถานที่ ในการเก็บข้อมูล วิจัยในครั้ งนี้ และขอขอบพระคุ ณบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ได้กรุ ณามอบทุนอุดหนุนการวิจยั มา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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