182

»‚·Õè 27 ©ºÑº·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2564
Vol. 27 No. 1 (January-June) 2021

ÇÒÃÊÒÃÊØ¢ÀÒ¾áÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
Journal of Health and Nursing Education

องคกรแหงความสุข : คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลจบใหม
ลักขณา ศิรถิรกุล, พย.ม. 1
บุญพิชชา จิตตภักดี, ปร.ด. 2
จารุวรรณ สนองญาติ, ศษ.ด. 3

(วันที่สงบทความ: 23 เมษายน 2564; วันที่แกไข: 20 พฤษภาคม 2564; วันที่ตอบรับ: 2 มิถุนายน 2564)

บทคัดยอ

องคกรแหงความสุขเปนแนวคิดที่มุงดําเนินงานกับบุคคลซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักที่มีความสําคัญกับ
องคกร โดยมีความเชื่อวาเมื่อสมาชิกขององคกรมีความสุข ยอมสงผลดีตอผลผลิตขององคกร และทําให
บุคคลเกิดความยึดมั่นผูกพันตอองคกรมาก จึงมีการนําแนวคิดนี้มาเปนแนวทางสงเสริม และพัฒนา
นโยบายสรางเสริมคุณภาพชีวติ การทํางานของคนทํางาน โดยเฉพาะกับสมาชิกใหมขององคกรทีอ่ ยูใ นชวง
การปรับตัวเขาสูสิ่งแวดลอมของการทํางาน เชนเดียวกับพยาบาลจบใหมที่กําลังเปลี่ยนบทบาทจาก
นักศึกษาพยาบาลเปนพยาบาลวิชาชีพที่ตองรับผิดชอบมากขึ้น จึงอาจทําใหเกิดความกลัวและวิตก
กังวล มีความรูสึกสับสนในบทบาทและไมเขาใจในระบบงาน บางคนตองทํางานทามกลางความขัดแยง
หรือไดรับคาตอบแทนตํ่า สงผลใหเกิดความเหนื่อยหนายทอแท ไมมีแรงจูงใจในการทํางาน อยากลาออก
และคุณภาพของการบริการพยาบาลลดลง บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายสถานการณและ
คุณภาพชีวติ ในการทํางานของพยาบาลจบใหม และนําเสนอแนวทางการสรางองคกรแหงความสุขสําหรับ
พยาบาลจบใหม โดยอาศัยแนวคิดองคกรแหงความสุขในการพัฒนาองคกร เพื่อใหพยาบาลจบใหมมี
คุณภาพชีวติ การทํางานทีด่ แี ละมีความสุข และมีความผูกพันตอองคกร อันจะเปนประโยชนในการพัฒนา
องคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน
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Abstract

“Happy workplace” is a concept focused on working with the personnel who are the important main target
group of an organization. The underpinning ideas are that, the happier the members of an organization
are, the better products they will produce, and the more commitment they will have to the organization.
These ideas are applied to guidelines to promote and develop policies for enhancing the quality of the
employees’ working life, especially those new hires who are adapting to a new work environment. Newly
graduated nurses are also in a transition from being nursing students to becoming professional nurses
with more responsibilities. Thus, they might feel fearful, anxious, or confused about their roles and their
new working systems. Some of them may encounter situations with work conﬂicts or low compensation.
Consequently, they may feel their jobs are tedious or boring, lose their feelings of compassion, quit the job,
or provide low quality nursing care. The purposes of this article are to describe the situations and working
life quality of new nurse graduates and offer guidelines for creating a happy workplace for them. The
concept of a happy workplace is integrated to the recommendations for the organizational development
guidelines in order to ensure creating a better quality of working life that will provide happiness and
satisfaction to their employees. This should result in building a stronger commitment and deeper
dedication to the organization among their employees, which will, in turn, beneﬁt the organization and
lead to sustainable growth.
Keyword: happy workplace, quality of working life, new graduate nurses
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บทนํา

พยาบาลเปนบุคลากรทางสุขภาพที่มีความสําคัญในองคกรที่จะชวยผลักดันใหองคกรดาน
สุขภาพมีความเจริญกาวหนา ทันตอการเปลี่ยนแปลง และนําพาองคกรใหบรรลุเปาหมาย ศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของพยาบาลขึ้นอยูกับวิธีการที่องคกรผลักดันใหพยาบาลปฏิบัติงาน และทุมเทใหกับ
งานอยางเต็มความสามารถ ดังนั้นผูบริหารตองใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
เพื่อชวยสรางความสุขและความพึงพอใจในการทํางาน ทํางานดวยความเสียสละทุมเท สงผลดีตอองคกร
(วิรัช สงวนวงศวาน และณัฐณิชา ปยปญญา, 2560) โดยเฉพาะพยาบาลซึ่งเปนกลุมวิชาชีพที่มีปญหา
การขาดแคลนอัตรากําลังอยางมาก ดังเห็นไดจากสถิติการลาออกของพยาบาลจบใหมมากกวารอยละ 50
ในปแรกของการปฏิบัติงาน ดวยสาเหตุจากภาระงานสูง การบริหารจัดการไมดี และความเครียด (กฤษดา
แสวงดี, 2560) และมีความสุขในการทํางานตํ่า (นิสา ทมาภิรัต และอารียวรรณ อวมตานี, 2560)
ดังนั้นเพื่อแกปญหาการขาดแคลนพยาบาลจบใหมและการพัฒนาองคกรใหเกิดความยั่งยืนตอง
อาศัยแนวคิดองคกรแหงความสุข (Happy workplace) เพื่อใหคนทํางานมีความสุข มีสุขภาพรางกาย
และจิตใจที่ดี มีความเครียดลดลง ลดอัตราการเจ็บปวย ลดอัตราการขาดงาน และบุคลากรเกิดแรงจูงใจ
ความพึงพอใจในงานและมีความผูกพันตอองคกร อันจะเปนประโยชนตอองคกรในการเพิ่มขีดความ
สามารถในการทํางานและเปนองคกรแหงความเปนเลิศตอไป (ชาญวิทย วสันตธนารัตน และธีรธรรม
วุฑฒิวัตรชัยแกว, 2559) บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงปรากฏการณสถานการณและปญหา
พยาบาลจบใหม คุณภาพชีวติ ในการทํางานของพยาบาล แนวทางการสรางองคกรแหงความสุขของพยาบาล
จบใหม ภายใตการพัฒนาองคกรโดยอาศัยแนวคิดแหงความสุข เพื่อใหพยาบาลจบใหมมีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่ดีและทํางานอยางมีความสุข
สถานการณและปญหาพยาบาลจบใหม
จากการศึกษาสถานการณกําลังคนพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย พบวา พยาบาลวิชาชีพ
มีการลาออกหรือโอนยายเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในชวงอายุ 25-29 ป ซึง่ จัดอยูใ นเจนเนอเรชัน่ วาย พบวาในชวง
อายุการทํางาน 1-5 ปแรกของการทํางานมีอัตราการลาออกเพิ่มมากขึ้นรอยละ 13.2 (บุญชวย ศิลาหมอม,
วรรณี เดียวอิศเรศ, และอารีรัตน ขําอยู, 2561) และจากอุบัติการณการลาออกของพยาบาลในหอผูปวย
วิกฤตพบวา ปงบประมาณ 2557 มีอัตราการลาออกคิดเปนรอยละ 2 และในปงบประมาณ 2558
มีอัตราการลาออกคิดเปนรอยละ 12.5 ซึ่งสวนใหญมีอายุการทํางานไมเกิน 3 ป คิดเปนรอยละ 61.54
ของพยาบาลในหอผูปวยวิกฤติที่ลาออกทั้งหมดดวยเนื่องจากการปรับตัวเขากับงานไมได (กฤดิญาดา
เกื้อวงศ และอารียวรรณ อวมตานี, 2560)
พยาบาลจบใหม (Novice nurses) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพจบใหมท่ีปฏิบัติงานไมเกิน 1 ป
มีประสบการณนอ ย ตองการความชวยเหลือและไดรบั การสนับสนุนจากบุคลากรในทีมในการปฏิบตั งิ าน
ทางคลินกิ พยาบาลจบใหมตอ งเผชิญกับความเครียดและความวิตกกังวลจากการปรับตัวและการปรับเปลีย่ น
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บทบาทจากนักศึกษามาเปนพยาบาลวิชาชีพ อีกทัง้ ยังขาดประสบการณและขาดความชํานาญในการทํางาน
ทําใหรูสึกไมมั่นใจในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจยังไมดี และพบความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานเปน
ประจํา สอดคลองกับการศึกษาของ นิสา ทมาภิรตั และอารียว รรณ อวมตานี (2560) ทีพ่ บวาพยาบาลจบใหม
มีความเครียดและความวิตกกังวลเมือ่ ตองมาปฏิบตั งิ าน รูส กึ ทอใจ รูส กึ กดดันเมือ่ ทํางานผิดพลาดและรูส กึ
เปนตัวถวงของทีมเมื่อเวลายุง นอกจากนี้ยังขาดประสบการณในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน สงผล
ทําใหไมมคี วามสุขในการทํางานและตัดสินใจลาออกจากงานในทีส่ ดุ ดังนัน้ การสรางความสุขในทีท่ าํ งาน
จะทําใหคนทํางานโดยเฉพาะพยาบาลจบใหมทํางานอยางมีความสุขและดํารงชีวิตอยางเหมาะสม มีความ
สัมพันธทดี่ ใี นกลุม เพือ่ นรวมงาน และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ในการทํางานทีด่ ี ทําใหเกิดบรรยากาศในการทํางานดี
และเกิดบรรยากาศขององคกรแหงความสุข จะนําไปสูก ารบรรลุเปาหมายขององคกร (กอปรลาภ อภัยภักดิ,์
2563)
คุณภาพชีวิตในการทํางานของพยาบาล
คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง คุณภาพของความสัมพันธระหวางผูปฏิบัติงานกับสิ่งแวดลอม
โดยรวมในการทํางานของบุคคล และเนนมิติเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษย รวมทั้งยังครอบคลุม
ทุกเรือ่ งเกีย่ วกับจริยธรรมในการทํางานและสภาพในการทํางาน ตลอดจนควรใหความสําคัญทีบ่ ทบาทการ
ทํางาน ไดแก นายจาง ลูกจาง และสภาพแวดลอมในที่ทํางาน (ศิรินันท กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจมจันทร,
กาญจนา ตั้งชลทิพย, และจรัมพร โหลํายอง, 2556) คุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีเปนการสรางประสิทธิภาพ
และคุณภาพการทํางาน ทําใหผูปฏิบัติงานมีความสุขในการทํางาน โดยเฉพาะในกลุมพยาบาลซึ่งเปน
ผูใหบริการสุขภาพที่มีจํานวนมากที่สุด เมื่อพยาบาลมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีจะสงผลตอคุณภาพ
การบริการแกผูปวย
คุณภาพชีวติ ในการทํางานของพยาบาล เปนสิง่ สําคัญทีส่ ง ผลตอการโอนยายหรือการลาออกจากงาน
ของพยาบาล อันเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนอัตรากําลังและขอจํากัดในการสรรหาบุคลากร
ใหม ดังนั้นการบริหารจัดการใหคนในองคกรมีความสุขในการทํางาน ยอมเปนปจจัยที่สําคัญในการแก
ปญหาและธํารงรักษาบุคลากรไวในระบบ ผูบริหารจึงตองสรางแนวทางในการบริหารจัดการบุคลากร
ใหเกิดความผาสุกและคงอยูใ นระบบสุขภาพตอไป เพือ่ ใหพยาบาลมีคณ
ุ ภาพชีวติ การทํางานทีด่ ี จากการศึกษา
ปจจัยที่มีความสําคัญตอคุณภาพชีวิตการทํางาน (ศริยา ยังศิริ และสุวิณี วิวัฒนวานิช, 2562) ดังนี้
1. สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับการจัดสิ่งแวดลอมใน
การทํางานใหมีความปลอดภัยขององคกร มีเครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางาน และมีบรรยากาศ
ในการทํางานที่ดี รวมถึงการสรางวัฒนธรรมในการทํางานรวมกันของบุคลากรในองคกร และสราง
สุขภาวะทีด่ ใี นองคกร (Healthy workplace) ซึง่ พยาบาลรับรูถ งึ คุณภาพชีวติ การทํางานในดานสภาพแวดลอม
และบรรยากาศในการทํางานไดจากการจัดสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความปลอดภัย
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2. โอกาสในการพั ฒ นาความสามารถของบุ ค คล หมายถึ ง การรั บ รู  ถึ ง การใช ค วามรู  ค วาม
สามารถในงานที่ทําไดอยางเต็มศักยภาพ ไดทํางานที่ทาทาย เกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง รวมถึง
โอกาสในการฝกอบรม เพิ่มพูนทักษะในงาน ซึ่งพยาบาลรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานในดานโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถของบุคคลจากการสนับสนุนของผูบ ริหารในการพัฒนาบุคลากร ทัง้ เวลา งบประมาณ
และโอกาสอยางเหมาะสมแกบุคลากรพยาบาล
3. โอกาสในการกาวหนาในหนาที่การงาน หมายถึง การรับรูถึงการประสบความสําเร็จในหนาที่
การงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง การไดรับการยอมรับยกยองและเห็นคุณคาในการทํางาน การไดรับ
ความไววางใจใหทาํ งานทีย่ ากและสําคัญจากผูบ ริหาร ซึง่ พยาบาลรับรูค ณ
ุ ภาพชีวติ การทํางานในดานโอกาส
ในการกาวหนาในหนาทีก่ ารงานจากการไดรบั การเตรียมความรูแ ละทักษะในการทํางานในตําแหนงทีส่ งู ขึน้
รวมถึงการไดเลื่อนตําแหนงทางวิชาชีพ
4. ความยุติธรรม หมายถึง การรับรูถึงคาตอบแทนที่เปนธรรม และความยุติธรรมของผูบริหารใน
เรื่องการมอบหมายงาน การพิจารณาความดีความชอบ กระบวนการตัดสินและยุติขอขัดแยงในองคกร
สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางานและความพึงพอใจในงานทั้งสิ้น ซึ่งพยาบาลรับรูถึงคุณภาพชีวิตการ
ทํางานในดานความยุติธรรมจากความพอใจในสวัสดิการ อัตราเงินเดือนที่เพียงพอกับคาใชจายที่มีความ
ยุติธรรมเมื่อเทียบกับเพื่อนรวมอาชีพอื่น และไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
5. ความเกีย่ วของสัมพันธทางสังคม หมายถึง การรับรูเ กีย่ วกับบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ
ในงานดานการดูแลรักษาพยาบาล การทีอ่ งคกรไดแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม และใหความรวมมือ
กับหนวยงานอืน่ ๆ ในการกระทํากิจกรรมตางๆทีเ่ ปนประโยชนตอ สังคมและประเทศชาติ ซึง่ พยาบาลรับรู
ถึงคุณภาพชีวิตการทํางานในดานความเกี่ยวของสัมพันธทางสังคมไดจากการที่พยาบาลเกิดความรูสึกได
เห็นคุณคาและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและอาชีพของตน
6. การรักษาสิทธิสวนบุคคล หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับการที่ผูรวมงานใหเกียรติและเคารพใน
สิทธิสวนบุคคลซึ่งกันและกันและผูบังคับบัญชาใหโอกาสอยางเทาเทียมแกผูใตบังคับบัญชาทุกคน
ซึ่งพยาบาลจะรับรูถึงคุณภาพชีวิตการทํางานในดานการรักษาสิทธิสวนบุคคลจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของความยุติธรรม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในองคกร จะสงเสริมใหเกิดความ
เคารพสิทธิสวนบุคคล
7. การบูรณาการทางสังคม หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นในหนวย
งาน มีการทํางานรวมกัน ความรูสึกมีคุณคาและเปนสวนหนึ่งในหนวยงาน และการไดรับการยอมรับจาก
ผูร ว มงาน การมีบรรยากาศทํางานทีเ่ ปนมิตร มีการชวยเหลือซึง่ กันและกัน เกิดความพึงพอใจในการทํางาน
รวมกับผูอ นื่ ไดรบั ความเสมอภาคในการทํางาน ซึง่ พยาบาลรับรูค ณ
ุ ภาพชีวติ การทํางานในดานการบูรณาการ
ทางสังคมจากการทีห่ นวยงานจัดกิจกรรมสงเสริมใหพยาบาลไดมโี อกาสทํากิจกรรมรวมกัน มีการสือ่ สาร
แบบเปดเผยตรงไปตรงมา มีความจริงใจตอกัน
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8. ความสมดุลในการดําเนินชีวติ หมายถึง การรับรูเ กีย่ วกับการใชเวลาในการทํางานกับปริมาณงาน
ทีไ่ ดรบั มอบหมาย ภาระงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ งานดานบริหารและดานวิชาการ ความสามารถในการจัดแบงเวลา
สําหรับการทํางาน ครอบครัวและสวนตัวไดอยางเหมาะสม รวมถึงการรับรูถึงการมีเวลาพักผอนและ
ออกกําลังกายอยางเหมาะสมในแตละวัน ซึ่งพยาบาลรับรูคุณภาพชีวิตการทํางานในดานความสมดุลใน
การดําเนินชีวิตจากบทบาทของพยาบาลจะเกี่ยวของกับการวางแผนชีวิตในการทํางาน การดําเนินงาน
การแบงเวลา การจัดสัดสวนที่เหมาะสมในการใชเวลาในการทํางาน และเวลาสําหรับการพักผอนของ
พยาบาล
คุณภาพชีวิตการทํางานและพยาบาลจบใหม
พยาบาลที่จบการศึกษาใหมเปนชวงของการเปลี่ยนผานจากบทบาทของนักศึกษามาเปนพยาบาล
วิ ช าชี พ ซึ่ ง เป น ก า วแรกที่ มี ค วามสํ า คั ญ ของชี วิ ต การทํ า งาน ทํ า ให มี ภ าระและความรั บ ผิ ด ชอบใน
บทบาทหนาที่ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการที่พยาบาลจบใหมยังขาดทักษะ ขาดประสบการณในดานวิชาการ
ดานการปฏิบัติการพยาบาล และดานบริการ (สรอย อนุสรณธีรกุล, ศรัญญา ต.เทียนประเสริฐ, และ
บุศรา กาญจนบัตร, 2563) ทําใหพยาบาลจบใหมขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ
รวมถึงปจจัยที่เกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน ระบบงาน สถานที่ สัมพันธภาพและความซับซอนของการดูแล
ผูปวย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหพยาบาลจบใหมเกิดความเครียด วิตกกังวล ขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
รูส กึ คุณคาของตนเองลดลง สงผลใหพยาบาลจบใหมตอ งปรับตัวอยางมาก และจากการศึกษาของ กฤดิญาดา
เกื้อวงศ และอารียวรรณ อวมตานี (2060) พบวา การลาออกจากวิชาชีพในระยะ 1 ปแรกของการทํางาน
ของพยาบาลจบใหมมีสาเหตุมาจากความเครียดและวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สงผลใหเกิดความ
เบือ่ หนายไมพงึ พอใจในการทํางาน สอดคลองกับการศึกษาของ สิรพิ มิ พ ชูปาน (2561) พบวา พยาบาลจบใหม
ซึ่งเปนพยาบาลยุคเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) มีความตั้งใจที่ลาออกสูงกวากลุมเจนเนอเรชั่นเอ็กซ
(Generation X) และกลุมเบบี้บูม (Baby boomer) โดยมีปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจที่จะลาออก คือ
บรรยากาศในงาน (Work climate) ประกอบดวย งาน บทบาทผูนําและองคกร อีกทั้งพยาบาลวิชาชีพ
กลุมวัยเจนเนอเรชั่นวายจะมีภาวะเครียดและความเหนื่อยหนายในงานซึ่งเปนแรงกดดันทําใหขาด
ความเชื่อมั่นในตนเอง
คุณภาพชีวติ ในการทํางานของพยาบาลจบใหม จึงเปนประเด็นทีผ่ บู ริหารควรใหความสําคัญ เพือ่ ให
พยาบาลจบใหมมคี ณ
ุ ภาพชีวติ การทํางานทีด่ แี ละคงอยูใ นระบบการทํางานอยางตอเนือ่ งนัน้ ผูบ ริหารควรหา
แนวทางในการสงเสริมคุณภาพชีวติ การทํางานของพยาบาลจบใหม โดยการสรางสิง่ แวดลอมในการทํางาน
ทีป่ ลอดภัย และเอือ้ ตอการทํางาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล โอกาสในความกาวหนาใน
งานและความยุตธิ รรม นอกจากนีผ้ บู ริหารตองคํานึงถึงธรรมาภิบาล ในเรือ่ งการพิจารณาความดีความชอบ
คาตอบแทน การตัดสินปญหาและการยุตคิ วามขัดแยง เปนตน ดังนัน้ จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพชีวติ การ
ทํางานของพยาบาลจบใหมซงึ่ สงผลตอคุณภาพการบริการ และความผูกพันตอองคกร (ปทมรังสี วารินทร,
ปรียานุช อภิบุณโยภาส, และสิริจินต วงศจารุพรรณ, 2561)
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องคกรแหงความสุข เปนกระบวนการพัฒนาคนในองคกรอยางมีเปาหมาย และยุทธศาสตรให
สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร เพื่อใหคนทํางานมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงและนําพาองคกร
ไปสู  ก ารเติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น (แผนงานสุ ข ภาวะองค ก รเอกชน สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การ
สรางเสริมสุขภาพ, 2552) ดังนั้นองคกรแหงความสุขเสริมสรางความสุขทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
ใหทุกคนในองคกร และสามารถสรางความรูสึกเปนหนึ่งขององคกร พรอมปฏิบัติภารกิจขององคกรให
บรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ลักษณะขององคกรแหงความสุข
องคกรแหงความสุขมีลกั ษณะทีส่ าํ คัญ คือ คนทํางานมีความสุข ทีท่ าํ งานนาอยู และชุมชนสมานฉันท
ดังนี้ (แผนงานสุขภาวะองคกรเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2552)
1. คนทํางานมีความสุข (Happy people) คือ การทีอ่ งคกรตระหนักวาบุคลากรเปนสวนหนึง่ ทีม่ คี วาม
สําคัญตอองคกร ดังนัน้ ตองสงเสริมใหบคุ ลากรมีความเปนมืออาชีพ มีความเปนอยู และครอบครัวทีอ่ บอุน
มีศีลธรรมอันดีงามและเอื้ออาทรตอตนเองและสังคม คนทํางานมีความสุข เพราะมีสุขภาพและจิตใจที่ดี
มีความมั่นคงในชีวิตดานการงาน เศรษฐกิจ และสังคม
2. ที่ทํางานนาอยู (Happy home) คือ การที่องคกรทําใหสถานที่ที่ทํางานเปนเหมือนบานหลังที่ 2
ของบุคลากร ชวยแกปญหาความขัดแยงเรื่องงาน สรางความรักและความสามัคคีใหคนในองคกร
3. ชุมชนสมานฉันท (Happy team work) คือ การที่องคกรมีความสามัคคีในการทํางานเปนทีม
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และเอื้ออาทรตอสังคมรอบขาง
แนวคิดองคกรแหงความสุข ไดรับการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) เปนแนวคิดที่มุงเสริมสรางความสุขใหคนในองคกร แนวคิดนี้เชื่อวา คนทํางานเปนสิ่งที่
สําคัญที่สุดขององคกร หากสงเสริมใหทุกคนในองคกรมีความสุขในการทํางาน งานก็จะมีประสิทธิภาพ
สงผลใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน แนวคิดนี้อาศัยความสุขพื้นฐาน 8 ประการ ไดแก สุขภาพดี (Happy
body) รูจักผอนคลาย (Happy relax) นํ้าใจงาม (Happy heart) มีศีลธรรมดี (Happy soul) การพัฒนาตนเอง
(Happy brain) ปลอดหนี้ (Happy money) ครอบครัวอบอุน (Happy family) และสังคมดี (Happy society;
ทิพวัลย รามรง, 2557; Wasantanarat, 2011) ดังนี้
1. สุขภาพดี คือ บุคลากรมีสุขภาพรางกายและจิตใจแข็งแรง มีการรับประทานอาหารที่เหมาะสม
ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ แนวทางการเสริมสรางสุขภาพดีไดโดยการจัดสถานที่ทํางานใหมีอากาศบริสุทธิ์
ทําใหรางกายสดชื่น จัดเตรียมสถานที่เพื่อใหบุคลากรสามารถบริโภคอาหารไดครบถวน และควรสงเสริม
ใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง เกิดความสบาย สดชื่นแจมใส โดยการจัดสถานที่ออกกําลังกาย
ในที่ทํางาน
2. นํา้ ใจงาม คือ บุคลากรมีนาํ้ ใจเอือ้ อาทรตอกันและกัน มีความหวงใยเพือ่ นรวมงานใหความสําคัญ
กับการทํางานเปนทีม สื่อสารกับเพื่อนรวมงาน มีจิตสาธารณะทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม
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แนวทางที่องคกรเสริมสรางบรรยากาศใหคนทํางานมีนํ้าใจงามภายในองคกรไดโดยการสรางโอกาส
ให บุ ค ลากรได เ รี ย นรู  นิ สั ย ใจคอผู  อื่ น และแสดงนํ้ า ใจแก เ พื่ อ นร ว มงานในวาระและโอกาสต า ง ๆ
ตามความเหมาะสม การสงบัตรอวยพร การไปรวมแสดงความยินดีในวาระวันเกิด การอวยพรปใหม
การจัดงานเลี้ยงสังสรรคในที่ทํางานประจําป เปนตน
3. รูจักผอนคลาย คือ บุคลากรรูจักบริหารเวลาในแตละวันไดอยางมีคุณภาพมีการพักผอนอยาง
เพียงพอ รูจ กั ผอนคลายตอสิง่ ตาง ๆ ในการดําเนินชีวติ และมีความสามารถในการจัดการปญหาของตนเอง
แนวทางที่องคกรชวยเสริมสรางดานนี้ไดโดยการจัดกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ การประกวดรองเพลง
การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวประจําป งานวันปใหม งานวันกีฬาสี เปนตน
4. การพัฒนาตนเอง คือ บุคลากรมีการศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลา จากแหลงตาง ๆ
นําไปสูการเปนมืออาชีพและความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน แนวทางที่องคกรชวยเสริมสรางดานนี้ได
โดยการสงเสริมใหบุคลากรหาความรูจากหองสมุดของหนวยงาน รวมถึงการสรางระบบสารสนเทศที่
สามารถเขาถึงและสืบคนขอมูล/ความรูตาง ๆ ไดงาย รวมถึงการเปดโอกาสใหบุคลากรไปฝกอบรม
พัฒนาความรูความสามารถเปนประจําเพื่อพัฒนาตนเอง เปนตน
5. มีศลี ธรรมดี คือ การทีบ่ คุ ลากรมีความตระหนักถึงคุณธรรมและศีลธรรมมีความศรัทธาในศาสนา
รูแพ รูชนะ รูจักใหและกตัญู แนวทางที่องคกรชวยเสริมสรางดานนี้ไดโดยการสรางกิจกรรมที่ยกยอง
เชิดชูผูกระทําดี มีศีลธรรม พรอมทั้งสรางกิจกรรมที่เปดโอกาสใหบุคลากรไดรับรูถึงแนวทางในการ
ดําเนินชีวิต การทํางานที่สอดคลองกับหลักศีลธรรมและไมเบียดเบียนผูอื่น
6. ปลอดหนี้ คือ การทีบ่ คุ ลากรมีวนิ ยั ในการใชจา ยเงิน มีความพึงพอใจในรายไดมกี ารบริหารจัดการ
รายรับ-รายจายอยางเปนระบบ รูจ กั เก็บรูจ กั ใช ไมเปนหนี้ แนวทางทีอ่ งคกรชวยเสริมสรางดานนี้โดยองคกร
สามารถดําเนินการเพือ่ ใหบคุ ลากรปลอดหนี้ ทัง้ ในสวนของการออมและการสรางหนี้ (เฉพาะหนีท้ จี่ าํ เปน
ตอการดําเนินชีวติ เชน การจัดโครงการออมเงินหรือโครงการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพใหกบั บุคลากร การจัด
โครงการใหความรูเกี่ยวกับการบริหารเงินออม การจัดเงินกูดอกเบี้ยพิเศษใหกับบุคลากรเพื่อที่จะนําไปใช
ในการจัดหาสิ่งที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตอันเกี่ยวของกับปจจัย 4 เปนตน)
7. ครอบครัวอบอุน คือ การทีบ่ คุ ลากรมีครอบครัวทีอ่ บอุน และมัน่ คง มีการจัดสรรเวลาทํากิจกรรม
กับครอบครัวอยางเหมาะสม ครอบครัวมีความสุข แนวทางที่องคกรชวยเสริมสรางดานนี้ไดโดยการสราง
กิจกรรมทีเ่ นนถึงการมีสว นรวมของครอบครัวบุคลากร เชน การจัดกิจกรรมสําหรับบุตรหลานของบุคลากร
ระหวางปดภาคการศึกษา การจัดกิจกรรมสรางสัมพันธระหวางครอบครัวของบุคลากร
8. สังคมดี คือ บุคลากรมีความสัมพันธอันดีตอเพื่อนรวมงานและชุมชนที่อยูอาศัย มีความรัก
สามัคคี เอื้อเฟอตอชุมชนที่ตนทํางาน และที่พักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดีมีความรูสึก
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรัพยสิน ใชชีวิต ในสัง คมอย า งมี ค วามสุ ข แนวทางที่ อ งค กรช ว ยเสริ มสร า ง
ดานนี้ไดโดยการจัดโครงการรักษาสิ่งแวดลอม ประหยัดทรัพยากร รวมถึงการสรางภาพลักษณองคกร
สรางความภาคภูมิใจใหกับบุคลากร
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ดังนั้น การที่จะสงเสริมใหพยาบาลจบใหมเกิดคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี ทํางานและใชชีวิต
อยางมีความสุข ผูบริหารควรสรางองคกรแหงความสุข โดยอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
จากการกําหนดนโยบาย สรางบรรยากาศการทํางานที่ดีตอพยาบาลจบใหม มีกระบวนการสรางความสุข
โดยการกํ า หนดนโยบายและผู  รั บ ผิ ด ชอบ มี ก ารกํ า หนดแผนงาน โครงการและกิ จ กรรมต า ง ๆ
ที่สรางความสุขอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการประเมินระดับความสุขหรือคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
พยาบาลจบใหม และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข เพือ่ ใหพยาบาลจบใหมเกิดความสุขและคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานที่ดีอยางตอเนื่อง
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาองคกรแหงความสุข
ปจจัยทีส่ ง ผลตอการพัฒนาองคกรแหงความสุข ไดแก ภาวะผูน าํ กระบวนการในการพัฒนาองคกร
แหงความสุขและคนทํางาน (ทวีศกั ดิ์ วัดอุดม และบุษบงก วิเศษพลชัย, 2563) ดังนัน้ การพัฒนาองคกรแหง
ความสุขของพยาบาลจบใหมตองอาศัยปจจัยดังตอไปนี้
1. ภาวะผูน าํ ของผูบ ริหารองคกร โดยอาศัยทีมผูน าํ หรือผูบ ริหารองคกรทีเ่ ปนผูน าํ ในการขับเคลือ่ น
เพื่อสรางความสุขในองคกร จึงจะทําใหการดําเนินงานสรางความสุขในองคกรยั่งยืน สรางนโยบายและ
การออกแบบกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาองคกรแหงความสุขสําหรับพยาบาลจบใหม
2. กระบวนการในการพัฒนาองคกรแหงความสุข โดยกระบวนการนี้จะนําไปสูความผูกพันกับ
องคกรทีจ่ ะสงผลโดยตรงตอการบริการทีด่ ขี นึ้ อันจะเกิดประโยชนแกผรู บั บริการโดยรวม รวมถึงกระบวน
การในการประเมินผลความสุขในองคกรอยางตอเนื่องและยั่งยืนผานกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
3. พยาบาลจบใหม โดยตองอาศัยความรวมมือของพยาบาลจบใหมทุกคนในการสรางองคกรแหง
ความสุขรวมกัน
แนวทางการสรางองคกรแหงความสุขของพยาบาลจบใหม ดังนี้
1. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อการเปนองคกรแหงความสุข ดวยการกําหนดนโยบาย
องคกรแหงความสุข โดยการสรางบรรยากาศการทํางานทีด่ ขี องพยาบาลจบใหม ในเรือ่ งการมีผลตอบแทน
ทีเ่ หมาะสม การใหรางวัลยกยอง การประเมินผลงานเปนทีย่ อมรับ ความกาวหนาในงาน และการมีสว นรวม
ในการแสดงความคิดเห็น เปนตน
2. กระบวนการสรางความสุขในองคกร เริ่มตนจากการกําหนดนโยบายสรางความสุขในองคกร
มีการกําหนดผูรับผิดชอบจัดทําแผนงาน โครงการและกิจกรรมสรางความสุขในองคกรอยางสมํ่าเสมอ
โดยใหพยาบาลจบใหมมสี ว นรวม มีการกําหนดตัวชีว้ ดั ความพึงพอใจเพือ่ ประเมินความสําเร็จของโครงการ
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อการจัดกิจกรรมใหมีความเหมาะสม
3. ผลลัพธขององคกร การเปนองคกรแหงความสุขอาจแสดงออกมาในรูปแบบของคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานบริการ การลดจํานวนการขาดงาน ขอรองเรียนของผูรับบริการลดลง ภาพลักษณขององคกรดี
พยาบาลจบใหมมีความรักและมีผูกพันตอองคกร
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บทสรุป

การสรางองคกรแหงความสุขเพื่อใหพยาบาลจบใหมมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี เปนบทบาท
หนาที่ของผูบริหารทางการพยาบาล ซึ่งจําเปนตองใชกระบวนการบริหารและแนวทางการสรางองคกร
แหงความสุข ดังนี้ 1) วิเคราะหสถานการณปญ
 หาของพยาบาลจบใหม 2) ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ
การทํางานของพยาบาลและแนวคิดเกีย่ วกับองคกรแหงความสุข 3) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยโดย
การวางแผนและกําหนดนโยบายในการสรางองคกรแหงความสุข 4) กระบวนการสรางความสุขในองคกร
โดยการนํานโยบายลงสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 5) ประเมินผลลัพธขององคกร จากการประเมินผล
การปฏิบัติและนําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุง เพื่อใหองคกรบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของการเปน
องคกรแหงความสุขตอไป
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