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ความสุขในการท�ำงานของพยาบาลไทยในต่างมุมมอง
Work happiness of Thai nurses in a different point of view
ละมิตร์ ปึกขาว
Lamit Pukkhaow
โรงพยาบาลปทุมธานี
Pathumthani Hospital

บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงพรรณานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสุขในการท�ำงานของพยาบาลไทยในต่างมุมมอง กลุม่ ตัวอย่าง
12 คน เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารโรงพยาบาล นักวิชาการ/อาจารย์พยาบาล แพทย์ ผู้ตรวจเยีย่ มองค์กรภายนอก
และพระภิกษุ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั มีดงั นี้ 1) กลุม่ ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลมีมมุ มองว่าพยาบาลไทยมีศกั ยภาพสูง เป็นผูน้ ำ� ความสุขในการ
ท�ำงานเกิดจากการให้ และการดูแลผูป้ ว่ ย แต่งานหนัก ได้รบั ค่าตอบแทนน้อย ความก้าวหน้าทางวิชาชีพการงานน้อยกว่า
วิชาชีพอืน่ 2) กลุม่ นักวิชาการ/อาจารย์พยาบาลมีมมุ มองว่า พยาบาลไม่มคี วามสุขในการท�ำงาน เพราะต้องบันทึกเอกสาร
จ�ำนวนมาก มีงานประกันคุณภาพเพิม่ ความก้าวหน้าในวิชาชีพการงานไม่ชดั เจน มีการเปลีย่ นแปลงของสังคมในยุควัตถุ
และเทคโนโลยี และโรงพยาบาลรัฐบาลมีผู้บริหารมากเกินไป และ 3) กลุ่มแพทย์มีมุมมองว่าพยาบาลไม่มีความสุข
เนือ่ งจากไม่กา้ วหน้าในวิชาชีพการงาน ไม่ได้รบั การบรรจุ ค่าตอบแทนน้อย งานหนัก ถูกฟ้องร้องมากขึน้ ท�ำงานนอกเหนือ
วิชาชีพตนเอง และท�ำงานเอกสารมาก
ค�ำส�ำคัญ: ความสุขในการท�ำงาน, พยาบาล

Abstract

This descriptive research aimed to describe work happiness of Thai nurses in a different point of view.
A sample of 12 people, was purposively selected including hospital administrators, academician / instructors, physicians,
external auditors and monks. Research instrument was an interview tool. Data were analyzed using content analysis.
The results are as follows. 1) Hospital administrators express their point of view that Thai nurses are leaders
and have high potentiality. Work happiness is caused by giving and caring for patients, but work unhappiness is due
to hard work, less compensation and less career advancement. 2) The academician/ nurse instructors said that
nurses felt unhappy due to documenting overload from quality assurance work, unclear professional advancement,
changes in society and technology, and too many hospital administrators. 3) The physicians said that nurses were
unhappy because of less career advancement, non-available offificer position, overload work from non-nursing tasks,
and low compensation. In addition, their work are also risk to legal action.
Keywords: Work Happiness, Nurse
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ความส�ำคัญของปัญหา

ปริมาณ จ�ำนวน 690 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน รายได้ จ�ำนวนบุตร สถานภาพ
สมรส และต�ำแหน่งงาน ไม่มผี ลต่อความสุขในการท�ำงาน
พยาบาลภาครัฐและเอกชนมีความสุขในระดับมากไม่แตก
ต่างกัน ชุติกาญจน์ เปาทุย (2553) ศึกษาความสุขของ
พยาบาลในโรงพยาบาลทบวงมหาวิทยาลัยในเชิงปริมาณ
โดยใช้เครือ่ งมือการสร้างความสุขของคนท�ำงาน ของอภิชยั
มงคล, วัชนี หัตถพนม, ภัสรา เชษฐ์โชติศกั ดิ,์ วรรณประภา
ชะลอกุล และละเอียด ปัญโญใหญ่ (2544) พบว่า ความสุข
ของพยาบาลในโรงพยาบาลทบวงมหาวิทยาลัยอยูใ่ นระดับ
สูง และความสุขทางใจอยู่ในระดับสูงสุด Manion (2003)
ศึกษาความสุขในการท�ำงานของบุคลากรสาธารณสุข 24 คน
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าสิ่งที่ท�ำให้เกิดความสุข
มี 4 ประการ ได้แก่ ความสนุกในการท�ำงาน การประสาน
งานทีด่ ี ความรักเอาใจใส่ในงาน และการได้รบั การยอมรับ
นับถือ ยังไม่พบการศึกษา ความสุขในการท�ำงานพยาบาล
ในต่างมุมมองวิชาชีพ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้ เพื่อได้
แนวทางส่งเสริมให้พยาบาลได้มคี วามสุขในการท�ำงาน

ความสุขในการท�ำงานส่งผลให้บุคคลมีความมุ่ง
มั่นตั้งใจ และเต็มใจเพียรพยายามท�ำงานให้ส�ำเร็จก่อให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และลูกค้า
พึงพอใจ (Fisher, 2009; Manion, 2003) ความสุขมีหลาย
รูปแบบ เช่น ครูมีความสุขเมื่อได้สอนลูกศิษย์ ต�ำรวจมี
ความสุขทีจ่ บั ผูร้ า้ ยได้ พระมีความสุขเมือ่ ได้เทศนา เป็นต้น
ส�ำหรับวิชาชีพการพยาบาลซึง่ เป็นอาชีพทีม่ เี กียรติ และมี
ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อความอยูด่ มี สี ขุ ของประชาชน เป็น
วิชาชีพทีท่ กุ คนให้ความเคารพนับถือ รักและเทิดทูน เพราะ
ว่าพยาบาลมีหน้าทีห่ ลักในการดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
ทางกายและจิตใจทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉินตลอด
24 ชัว่ โมง ตัง้ แต่เกิดจนสิน้ อายุขยั พยาบาลวิชาชีพมีจำ� นวน
มากที่สุดในระบบบริการสุขภาพ และเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการของหน่วยงาน เป็นตัว
ขับเคลือ่ นในกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัย (พินจิ กุลละวณิชย์,
2558)
ทฤษฏีความสุข มีหลากหลาย เช่น ทฤษฏีลำ� ดับ
ชัน้ ความต้องการจ�ำเป็นของ Maslow (1978) ทีเ่ ชือ่ ว่ามนุษย์
ไม่ได้ต้องการเพียงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเท่านั้น แต่มี
ความต้องการการเป็นอิสระ การได้รบั การยอมรับ และการ
ท�ำงานอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนีย้ งั มีทฤษฏีทางการ
บริหาร และแนวคิดทางศาสนา ตัวอย่างผลการวิจยั เกีย่ วกับ
ความสุขและความสุขในการท�ำงานของพยาบาลมีดังนี้
ละมิตร์ ปึกขาว (2557) ได้ศึกษาความสุขในการท�ำงาน
ของพยาบาลวิชาชีพไทยในเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึก
พยาบาลวิชาชีพจากภาครัฐและเอกชน จ�ำนวน 25 คน
เลือกแบบเจาะจง พบว่าพยาบาลไทยมีความสุขจากการ
ได้ชว่ ยเหลือดูแลผูป้ ว่ ย, ช่วยเหลือญาติ และครอบครัวของ
ผู้ป่วย, การช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัย, การช่วยลดความวิตก
กังวล, การมีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแล การศึกษาในเชิง

วัตถุประสงค์การวิจัย
ศึกษาสถานการณ์ความสุขในการท�ำงานของ
พยาบาลวิชาชีพไทยในต่างมุมมอง

วิธีด�ำเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลระดับสูง
นักวิชาการ/อาจารย์พยาบาล แพทย์ ผู้ตรวจเยี่ยม จาก
องค์กรภายนอก และพระภิกษุ
		 กลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 12 คน เลือกแบบเจาะจง
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เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข
และโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 5 คน นักวิชาการ/
อาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลและมหาวิทยาลัย
3 คน แพทย์ 2 คน ผู้ตรวจเยี่ยมจากจากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานบริการ 1 คน และพระภิกษุจากวัดสวนแก้ว
1 รูป
เครื่องมือวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้ มีคำ� ถามปลายเปิด 2 ข้อได้แก่ 1) ท่านคิดว่าสถานการณ์
ความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพในมุมมองของ
ท่านเป็นอย่างไร? และ 2) มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งเสริมให้
พยาบาลมีความสุขในการท�ำงาน?
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้ให้ขอ้ มูล
การวิจยั และการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนยินยอม
ให้ค�ำสัมภาษณ์ และลงนาม หากระหว่างการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลจะเพิกถอนก็สามารถจะกระท�ำได้
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคน ณ สถานทีป่ ฏิบตั ิ
งานโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ใช้เวลาคนละประมาณ 15-60
นาที โดยแนะน�ำตัว สร้างสัมพันธภาพ และได้รับอนุญาต
ให้บันทึกเสียง
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา จาก
การถอดเทปการสัมภาษณ์

เงินตอบแทนน้อย ได้รบั โอกาสความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
การงานน้อยกว่าวิชาชีพอืน่ ๆ พยาบาลในโรงพยาบาลสังกัด
เอกชนมีความสุขจากการมีรายได้ที่มากกว่าพยาบาลใน
สังกัดรัฐบาล ในต่างประเทศ งานพยาบาลมีขอบเขตงาน
ที่ชัดเจน พยาบาลไทยมีหน้าที่มากกว่าพยาบาลใน
ต่างประเทศ จากต้องรับผิดชอบงานอื่นๆ ด้วย และดูแล
ผู้ป่วย
ตัวอย่างค�ำพูดมีดังนี้ “พยาบาลไทยมีศักยภาพ
มากกว่าชาติอนื่ เช่น ท�ำงานนอกเหนืองานประจ�ำได้ เป็นคน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้�ำใจ แสดงว่ามีความสุข เป็นความสุข
ในวิชาชีพ ดิฉันนั้นชื่นชมพยาบาลมาก ยอดเยี่ยมกว่า
พยาบาลประเทศใดๆ ไม่ได้เยินยอ เพราะมีโอกาสได้ทำ� งาน
ร่วมกับประเทศอืน่ ขอให้ภมู ใิ จในความเอือ้ เฟื้อและจริงใจ
ของพยาบาลไทย ดิฉนั ศรัทธาและให้เกียรติพยาบาลเสมอ
มา (A01)” “พยาบาลถือว่าเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษที่ว่า
ความสุข ดูได้จากงานทีท่ ำ� จากการให้ จากการดูแลผู้ป่วย
ดูแลประชาชนทัว่ ไปทีม่ ารับการรักษา พยาบาลรัฐมาท�ำงาน
เอกชน มาเติมเรื่องรายได้ ลดความตรากตร�ำจากรัฐ
พยาบาลเป็นอาชีพซึง่ ท�ำงานหนัก ผมไม่แนะน�ำเลย (A03)”
“เรื่องค่าจ้าง เงินตอบแทนไม่มากนักเมื่อเทียบกับเอกชน
หรือต่างประเทศ ในหลายๆ ประเทศคิดเป็นรายชั่วโมง
ค่าจ้างสูงมาก เช่น ฟิลิปปินส์ มีความสุขมากเพราะค่า
ตอบแทนสูงมาก everything is money ค่าตอบแทนเป็น
ชัว่ โมงชัดเจน งาน SCOPE ชัดเจน ของเราหน้าทีเ่ รามากกว่า
รับผิดชอบในส่วนอื่นด้วย งานพยาบาลมีการเดิมพันด้วย
ความเจ็บป่วย” (A04) “สิ่งที่ท�ำให้มีความสุข เราบอก
นโยบายแต่ละปีให้ทกุ คนทราบ ประชุมร่วมกัน เสนอความ
คิดเห็น ฟังเขา และถามว่าทุกคนพร้อมทีจ่ ะไปด้วยกันไหม
ให้เขามีส่วนร่วม อีกอย่างการมอบหมายงานแต่ละคนไป
เลยให้รับผิดชอบ เราไว้ใจเขา ถึงเวลาตามงาน ไม่ล้วงลูก
(A07)” “ความสุขในการท�ำงานคือ การได้ดูแลผู้ป่วย ให้

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มให้มุมมองสถานการณ์
ความสุขในการท�ำงานของพยาบาลไทยไว้ดงั นี้
1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง มองว่าพยาบาลไทยมี
ศักยภาพมากกว่าชาติอนื่ ๆ เป็นมนุษย์พนั ธุพ์ เิ ศษ พยาบาล
เป็นผู้นำ� มีความภาคภูมใิ จในตนเอง และความสุขในการ
ท�ำงานของพยาบาลเกิดจากการให้และงานที่ทำ� มิใช่เกิด
จากการแสวงหา พยาบาลมีความสุขน้อย จากท�ำงานหนัก
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หายปกติในระยะยาวเขากลับมาเยีย่ มเรา เราจะมีความสุข
การทักทาย ยิ้มแย้ม พูดคุยกับเราเป็นอย่างดี” (A05)
2. กลุ่มแพทย์ มองว่าวิชาชีพการพยาบาลได้รับ
โอกาสความก้าวหน้าทางวิชาชีพการงานน้อยกว่าวิชาชีพอืน่
พยาบาลไม่มคี วามสุขในการท�ำงานเนือ่ งจากค่าตอบแทน
น้อย ขัน้ เงินเดือนตัน ไม่ได้รบั การบรรจุเป็นข้าราชการ ไม่มี
เวลาให้ครอบครัว งานหนักในตึกผู้ป่วยที่หนัก งานตึก
พิเศษจะเบากว่า ส่วนพยาบาลอาวุโสมีความสุขมากกว่า
เช่น ผูท้ ที่ ำ� งานเวชกรรม ถูกฟ้องร้องมากขึน้ เพราะพยาบาล
ท�ำงานนอกเหนือวิชาชีพตนเอง มีงานเอกสารมากเหตุ
เพราะพยาบาลมีมากกว่าวิชาชีพอื่นๆ จึงต้องท�ำงานที่
หลากหลาย และมีภาระงานสูง
ดังตัวอย่างค�ำพูดดังนี้ “พยาบาลไทยจะมีความ
ภูมิใจในวิชาชีพขึ้นอยู่กับสถานที่ท�ำงานด้วย ในกระทรวง
สาธารณสุขปัจจุบนั ไม่มคี วามสุข เงินน้อย งานหนัก เวลา
ไม่มี พยาบาลไทยในภาพมหา’ลัยงานจะน้อย จะมีความ
สุขมากกว่า ผมพูดแทนให้ว่าพยาบาลถูกกดขีค่ ่าจ้างน้อย
การเติบโตต่างๆ ช้า ต้องสะท้อนให้ กพ.รู.้ ..(A02)” “พยาบาล
มี Work Load สูง เป็นการท�ำงานที่เป็นผู้ให้ตลอดมาซึ่ง
เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้มคี วามสุข ในการท�ำงานต้องมีใจรัก
ก่อนศึกษาวิชาชีพพยาบาล น่ากลัวคือท�ำ paper work
มันต้องระวังมากๆ ในต่างประเทศไม่มีเพราะมีคนพิมพ์
ต่างหาก” (A05)
3. กลุ่มนักวิชาการ /อาจารย์พยาบาล ให้มมุ มอง
ว่า ในอดีตพยาบาลมีความสุขมากกว่าในปัจจุบันซึ่ง
พยาบาลไม่มีความสุขในการท�ำงาน เนื่องจากภาระงาน
สูงเกินไป ในโรงพยาบาลของรัฐฯ มีผู้บริหารมากเกินไป
นโยบายความก้าวหน้าในวิชาชีพการงานไม่ชัดเจน แต่
พยาบาลมีคณ
ุ ค่าในตัวเอง มีการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มมีการ
ประกันคุณภาพ พยาบาลต้องบันทึกเอกสารจ�ำนวนมาก
ในประวัติ การเปลี่ยนแปลงของสังคมทางวัตถุเจริญขึ้น

สู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวอย่างค�ำพูด ได้แก่ “ด้านจิตใจเป็นสิ่งส�ำคัญ
มาก หมายถึงความสัมพันธ์กบั เพือ่ นสมาชิก ความสามัคคี
การท�ำงานทีไ่ ปด้วยกันได้ดี หัวหน้ายุตธิ รรม สร้างบรรยากาศ
ในการท�ำงานที่สำ� คัญมาก ได้พักผ่อนที่เพียงพอ การได้
รับค�ำยกย่องจากญาติ หรือตัวผู้ป่วย (A06)”
4. กลุ่มผู้ตรวจเยี่ยมจากองค์กรภายนอกเอกชน
ให้มุมมองว่า พยาบาลจะมีความสุขในการท�ำงานได้นั้น
ต้องมีใจรักในงาน สนุกกับการท�ำงาน ท�ำงานโดยไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น การด�ำรงชีวิตด้วยความเรียบง่าย
การมีครอบครัวทีอ่ บอุน่ และคนในครอบครัวมีความเข้าใจ
และผลงานเป็นที่ยอมรับของคนอื่น
ตัวอย่างค�ำพูด ได้แก่ “แต่ดว้ ยใจรักงานยังท�ำงาน
ต่อมาจนทุกวันนี้ ความสุขของพี่คือ การมีครอบครัวที่มี
ความสุขทุกคนในครอบครัวมีความเข้าใจกัน จึงไม่มปี ญ
ั หา
ขัดแย้งกันในครอบครัว ด�ำรงชีวติ ด้วยความเรียบง่าย พี่
ท�ำงานกับผู้ร่วมงานโดยไม่มคี วามขัดแย้งกัน พูดคุยกันได้
มีความสนุกกับการท�ำงาน แล้วผลงานเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกีย่ วข้องมาเสมอ สิง่ เหล่านีท้ �ำให้พมี่ คี วามสุขค่ะ” (A07)
5. พระภิกษุ มองว่าพยาบาลจะมีความสุขในการ
ท�ำงานได้ต้องมีจติ บริการ สนุกกับการท�ำงาน มีสติในการ
ท�ำงาน มีความหนักแน่น เยือกเย็น ไม่หงุดหงิด มีจรรยาบรรณ
และต้องเป็นครูภกั ดิ์รักจ�ำ
ตัวอย่างค�ำพูด ได้แก่ “อันดับแรก ต้องมีนักจิต
บริการ ความเป็นคนทีม่ จี ติ บริการจะเกิดความรู้สกึ เป็นสุข
สนุกกับงาน ต้องรู้สกึ ว่าเป็นงานที่เรารักมากที่สุด ต้องมี
อารมณ์ขวนขวายในการท�ำงาน มาแรง ต้องพยายาม
ท�ำงานจนส�ำเร็จ อะไรทีช่ ่วยคนไข้ได้ ให้ช่วย เรามีชวั่ โมง
บินสูง ต้องท�ำให้ปัญญาสูงไปด้วย สิง่ เหล่านีจ้ ะท�ำให้งาน
ส�ำเร็จ คนก้าวหน้า เป็นองค์พยาบาลทีเ่ ข้มแข็ง มีชอื่ เสียง
มีหน้ามีตา เป็นที่ไว้วางใจ”
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ให้บคุ คลสามารถตอบสนองต่อความจําเป็นพืน้ ฐานในชีวติ
ได้ จะช่วยลดการรับรู้ต่อภาวะความเครียด และเพิม่ ระดับ
ความผาสุกด้วย (Jacobs & Gerson, 2001) ไตรทิพย์
ฤาชา (2552) พบว่า ความสุขในการทํางานมีความสัมพันธ์
กับรายได้ ค่าตอบแทน ชืน่ ฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ
(2552) และ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, กาญจนา ตั้งชลทิพย์,
สุภรต์ จรัสสิทธิ,์ เฉลิมพล สายประเสริฐ, พอตา บุนยตีรณะ
และวรรณภา อารีย์ (2555) พบว่า การได้ทาํ งานในทีท่ าํ งาน
ที่มั่นคง มีความก้าวหน้า การเข้าถึงโอกาสในการพัฒนา
อย่างทัว่ ถึง การมีผบู้ งั คับบัญชาทีม่ คี วามเมตตาและกรุณา
การมีเพือ่ นร่วมงานทีจ่ ริงใจ การได้รบั สวัสดิการทีพ่ อเพียง
และการได้รับความปลอดภัยจากการทํางาน คนทํางานก็
จะทํางานอย่างมีความสุข ละมิตร์ ปึกขาว (2557) พบว่า
ความสุขในการท�ำงานของพยาบาลขึ้นอยู่กับสวัสดิการ
เรือ่ งค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม และการได้รบั การบรรจุ ไตรทิพย์
ฦาชา (2552) พบว่าการที่หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รบั การพัฒนาตนเองเพือ่ ความก้าวหน้าในงานโดยให้ไป
อบรมและสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทํางาน ความก้าวหน้า
ในงานก่อให้เกิดความผาสุกของบุคลากรมีความพึงพอใจ
ในงาน ซึง่ ตอบสนองความต้องการของบุคลากรทําให้ชวี ติ
มีคณ
ุ ค่า มีความภาคภูมใิ จในความสําเร็จของงาน (ประภัสสร
ฉันทศรัทธาการ, 2544)

การอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่มให้มุม
มองในการวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสุขในการท�ำงาน
ของพยาบาลโดยกลุ่มนักวิชาการและอาจารย์พยาบาล
และกลุ่มแพทย์ มองที่ลักษณะงานว่ามีภาระงานมาก
เนื่องจากต้องท�ำงานนอกเหนือวิชาชีพ มีงานเอกสารเพิ่ม
จากงานประกันคุณภาพ งานหนัก โอกาสถูกฟ้องร้องมี
มาก มีการเปลี่ยนแปลงในสังคม และมีผู้บริหารมากไป
และเกี่ยวข้องกับการได้รับค่าตอบแทนที่น้อย และความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพการงานมีนอ้ ย ส่วนผูบ้ ริหารโรงพยาบาล
และผู้ตรวจเยี่ยมองค์กรภายนอกมีมุมมองในปัจจัยการ
บริหารงานในองค์กรทีแ่ ตกต่างไปได้แก่ ในเรือ่ ง ผูน้ ำ� ความ
ขัดแย้งในการท�ำงาน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
และการด�ำรงชีวิตส่วนตัวและครอบครัว ส่วนพระภิกษุมี
มุมมองทีเ่ น้นด้านจิตใจของพยาบาลต้องมีจติ บริการ มีสติ
มีความหนักแน่นและมีจรรยาบรรณ ส่วนทีม่ องเห็นตรงกัน
คือ ความสุขของพยาบาลเกิดจากธรรมชาติของการปฏิบตั งิ าน
ที่มีการให้ และความรักในงาน
จากมุมมองของกลุ่มตัวอย่างเพียง 12 คน ซึ่งยัง
ไม่สามารถเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มได้จากวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง และจ�ำนวน แต่ปัจจัยทีม่ ีผลต่อความสุขใน
การท�ำงานของพยาบาลจากมุมมองทีไ่ ด้ มีความสอดคล้อง
กับผลวิจัยในเชิงปริมาณของนักวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับรายได้ ความก้าวหน้าในวิชาชีพกับความสุขในการ
ท�ำงานและความพึงพอใจในงานดังนี้
จารุพรรณ แก้วล้วน (2544), นฤมล เริงโอสถ (2547)
และศูนย์วจิ ัยความสุขชุมชน (2551) พบว่ารายได้มคี วาม
สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัย
สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เกษิณี ขาวยัง่ ยืน (2546) พบว่า
พยาบาลวิชาชีพทีม่ รี ะดับเศรษฐกิจสูง มีความพึงพอใจใน
งานสูงกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีระดับเศรษฐกิจต�่ำอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 การมีรายได้ทเี่ พียงพอจะทํา

ข้อเสนอแนะ

การส่งเสริมให้พยาบาลมีความสุขในการท�ำงาน
ควรพิจารณาถึง ค่าตอบแทนการท�ำงานทีเ่ หมาะสม ความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพการงาน การลดภาระงานที่ไม่ใช่งาน
พยาบาล การลดความขัดแย้งในการท�ำงาน การส่งเสริม
ภาวะผู้น�ำ การส่งเสริมการด�ำรงชีวิตด้วยความเรียบง่าย
และความผาสุขของครอบครัว
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