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ผลงานการวิจัย 
 
1. ชื่อเรื่อง “ความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ป 2562 

(Happiness of personnel In  hospital  Under the personnel In the  
Provincial Health Office , Phichit.2019)   

2. ชื่อเจาของผลงาน  นางสมหมาย ลอศิริรัตน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  สสจ.พิจิตร  
3. บทคัดยอภาษาไทย  

การวิจัยความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ป 2562 
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชโปรแกรม  Happynometer ของกระทรวงสาธารณสุข เปนเครื่องมือใน
การเก็บขอมูล กลุมตัวอยางไดแก บุคลากรสาธารณสุข ในโรงพยาบาลทุกแหง สังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสุขของบุคลากร และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูล
พ้ืนฐานสวนบุคคล กับระดับความสุข วิเคราะหขอมูลดวยสถิติการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ไดแก 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ t-test และ Anova ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยาง  
สวนใหญเปนผูหญิงมากกวาผูชาย คิดเปนรอยละ 70.2 – 79.8  มีกลุมอายุระหวาง 20 -30 วุฒิการศึกษา 
อยูในระดับปริญญาตรี  สถานภาพสมรสแตงงานและอยูรวมกัน ลักษณะงานท่ีทําเปนงานดานบริการ  
รายไดเฉลี่ยตอเดือน อยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาท  มิติของความสุขท่ีสวนใหญมีระดับต่ํากวา   
รอยละ 60 ไดแก มิติสุขภาพดี มิติการผอนคลาย มิติครอบครัวท่ีดี  มิติสังคมดี มิติการหาความรู มิติการ
ใชเงินเปน และมิติการทํางานดี สวนมิติท่ีมีระดับสูงวารอยละ 60 ไดแก มิติน้ําใจงาม  และมิติคุณธรรม  
รวมท้ังคาเฉลี่ยความสุขโดยรวม  ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา บุคลากรสาธารณสุขท่ีมีลักษณะขอมูล
พ้ืนฐานสวนบุคคล ตางกันจะมีระดับความสุขแตละมิติแตกตางกัน ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี รอยละ 95 
(นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05)  
4.คําสําคัญ  

4.1 สุขภาพดี (Happy Body) หมายถึง  การมีสุขภาพกายและใจท่ีแข็งแรง เกิดจากการรูจักใช
ชีวิต รูจักกิน รูจักนอน ชีวีมีสุข 

4.2 น้ําใจงาม (Happy Heart) หมายถึง  การมีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกัน รูจักการแบงปนอยาง
เหมาะสม รูจักบทบาทหนาท่ีของแตละคน ตั้งแต เจานาย ลูกนอง  พอแม และสิ่งตาง ๆ ท่ีเขามาในชีวิต 

4.3 การผอนคลาย (Happy Relax) หมายถึง การรูจักผอนคลายตอสิ่งตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต 

4.4 การหาความรู (Happy Brain) หมายถึง การศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง และนําไปสู
การเปนมืออาชีพ เพ่ือใหเกิดความกาวหนาและความม่ันคง ในการทํางานและพรอมท่ีจะเปนครูเพ่ือสอน
คนอ่ืน 

4.5 คุณธรรม (Happy Soul) หมายถึง การมีหิริโอตัปปะ คือ การละอายและเกรงกลัวตอการ
กระทําท่ีไมดีของตนเอง ซ่ึงนับเปนคุณธรรมเบื้องตนของการอยูรวมกันของคนในสังคม และในการทํางาน
เปนทีม 
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4.6 การใชเงินเปน(Happy Money) หมายถึง ความสามารถในการจัดการรายรับและรายจาย
ตนเองและครอบครัวได รวมถึงการรูจักการทําบัญชีครัวเรือน  

4.7 ครอบครัวท่ีดี (Happy Family) หมายถึง การมีครอบครัวท่ีอบอุน และม่ันคง เพราะ
ครอบครัวเปนภูมิคุมกันและเปนกําลังใจท่ีดี ในการท่ีจะเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคตาง ๆ  

4.8 สังคมดี (Happy Society) หมายถึง การมีความรักความสามัคคี เอ้ือเฟอตอสังคมท่ีตนเอง
ทํางาน และสังคมท่ีพักอาศัย 

4.9 การทํางานดี(Happy Work-Life) หมายถึงความรูสึกท่ีดีตอการทํางานกับองคกรท่ีตนเองทํา
อยู 

5. สวนเนื้อหา 
5.1 บทนํา ความสุข (Happiness) เปนเปาหมายสูงสุดท่ีมนุษยทุกคนปรารถนา รัฐบาลของ

ประเทศ ตาง ๆ ถือเอาความสุขของประชาชนในชาติเปนหนึ่งในเปาประสงคสุดทาย (Ultimate goal) 
ของการพัฒนาประเทศ ไมวาประเทศนั้น ๆ จะมีระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือ 
แบบสังคมนิยม หรือใชระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี หรือแบบสังคมนิยม แตอยางไรก็ตามในเกือบทุก
ประเทศในโลก ไดถือเอาความเจริญเติบโตในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ ท่ีวัดอัตราการเพ่ิมข้ึนของ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี (Gross Domestic Product : GDP.) และ  ผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติ หรือ จีเอ็นพี (Gross National Product : GNP.) เปนตัววัด ความสําเร็จในการพัฒนา โดย
เชื่อวาการเพ่ิมข้ึนของจีดีพีจะทําใหประชาชนในชาติมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพชีวิต (Quality of life) ท่ีดี
ตามมา และทําให คน มีความสุขในท าย ท่ีสุ ด  รัฐบาลไทย ซ่ึ งมีพลเอกประยุทธ  จันทร โอชา                 
เปนนายกรัฐมนตรี จึงไดจัดทํานโยบายยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) กําหนดใหมีการปฏิบัติ
เพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  ดวย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน  โดยยุทธศาสตรชาติท่ีจะ
ใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนา ระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร นั้น  ในสวนของยุทธศาสตร   
ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนมีกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญและเก่ียวของกับกระทรวง
สาธารณสุข ไดแก การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ ประเทศ     
การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี และการสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของ
สถาบัน ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง รวมท้ัง การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร
จัดการสุขภาพ  ซ่ึงยุทธศาสตรท่ีกลาวมาท้ังหมดมุงเนนเปาหมายคือความสุขของประชาชน กระทรวง
สาธารณสุขจึงไดกําหนดยุทธศาสตร ท่ีจะพัฒนาความเปนเลิศ 4 ดาน คือ 1) Prevention& Promotion 
Excellence (สงเสริมสุขภาพและความปองกันโรคเปนเลิศ ) 2) Service Excellence (บริการ เปนเลิศ) 
3) People Excellence (บุคลากรเปนเลิศ) และ 4) Governance Excellence (บริหารจัดการ เปน
เลิศ) เพ่ือขับเคลื่อนทุกหนวยงานไปสูเปาหมาย โดยนํากรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0" สรางเศรษฐกิจ
ใหม กาวขามกับดักรายไดปานกลาง เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals 
– SDGs by 2030) ซ่ึงปจจุบันบริบทของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของประเทศไทยไดเปลี่ยนไปอยาง รวดเร็ว โครงสรางประชากรไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ โรคติดตอ
อุบัติใหมท่ีเกิดข้ึนจากการคมนาคม ท่ีเชื่อมตอท้ังโลก การบาดเจ็บจากการจราจร การโฆษณาสินคา     
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ยาและเวชภัณฑตางๆทางสื่อออนไลนท่ีไมตรง กับขอเท็จจริง ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ลวนสงผลตอสุขภาพ
ประชาชนไทย การพัฒนาสถานบริการ และบุคลากรดานสาธารณสุข เพ่ือรองรับความเปนเลิศท้ัง 4 ดาน 
จึงเปนนโยบายท่ีสําคัญเรงดวนของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีกําหนดนโยบายและสั่งการลงในเครือขายทุก
ระดับตองขานรับนโยบายใหสอดคลองและมุงสูการพัฒนาเพ่ือรองรับนโยบายยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ประเด็นสําคัญประการหนึ่งท่ีถือเปนหัวใจสําคัญคือศักยภาพบุคลากรท่ีใหบริการ เพ่ือตอบสนองนโยบาย
การบริการเปนเลิศ (Service Excellence) ดังนั้นการพัฒนาบุลากรเพ่ือใหไดตามนโยบาย บุคลากร   
เปนเลิศ (People Excellence) จึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาท้ังนี้หากบุคลากรมีศักยภาพ และ
ความสามารถท่ีดี การพัฒนาทุกเรื่องก็สามารถบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไว  

การพัฒนาบุคลากร เปนหนึ่งในกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ นอกจากการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพแลว หัวใจของกลยุทธดังกลาว  
ยังประกอบดวยการสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร เพราะเม่ือบุคลากรมีขวัญและกําลังใจท่ีดี ก็จะมีแรง
ขับในการปฏิบัติงานท่ีดี อันจะนําไปสูการบริการท่ีเปนเลิศ กระทรวงสาธารณสุขไดตระหนักถึงประเด็น
ยุทธศาสตรของการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกลาว จึงไดกําหนดใหหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข
ทุกหนวยงานมีการสํารวจความสุขของบุคลากรในสังกัด โดยจัดทําโปรแกรมสํารวจความสุขของบุคลากร 
(Happinometer)และนําขอมูลท่ีไดมาวางแผนการพัฒนาเพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีโรงพยาบาลท่ีอยูในสังกัด  12  แหง รายละเอียด ดังตาราง
ท่ี 1 ดังนี ้
ตารางท่ี 1 แสดงขอมูล ขนาดและบุคลากรสาธารณสุข (ไมรวมลูกจางเหมาบริการ)ของโรงพยาบาล      

ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ป 2562 
ชื่อโรงพยาบาล ขนาดของโรงพยาบาล จํานวนบุคลากร(คน) 

(ไมรวมจางเหมาบริการ) 
โรงพยาบาลท่ัวไปพิจิตร S (รพ.ท่ัวไป ขนาด 400) 1188 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน M2( รพ.ชุมชนแมขาย) 307 
โรงพยาบาลบางมูลนาก M2(รพ.ชุมชนแมขาย) 251 
โรงพยาบาลโพทะเล F2(รพ.ชุมชนขนาดกลาง) 158 
โรงพยาบาลทับคลอ F2(รพ.ชุมชนขนาดกลาง) 133 
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับชาง F2(รพ.ชุมชนขนาดกลาง) 121 
โรงพยาบาลวชิรบารมี F2(รพ.ชุมชนาดกลาง) 128 
โรงพยาบาลวังทรายพูน F2(รพ.ชุมชนขนาดกลาง) 119 
โรงพยาบาลสามงาม F2 (รพ.ชุมชนขนาดกลาง) 125 
โรงพยาบาลดงเจริญ F3 (รพ.ชุมชนขนาดเล็ก) 42 
โรงพยาบาลบึงนาราง F3 (รพ.ชุมชนขนาดเล็ก) 52 
โรงพยาบาลสากเหล็ก F3(รพ.ชุมชนขนาดเล็ก) 41 

     ท่ีมา : ระบบ MIS สสจ.พิจิตร มกราคม 2563 
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ผูวิจัยในฐานะผูรับผดิชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมีความสนใจ ท่ีจะศึกษาความแตกตาง
ของขอมูลสวนบุคลกับความสุขของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิจิตร เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปประกอบการพิจารณาวางแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรตอไป 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ประนมวัน เกษสัญชัย (๒๕๕๕) ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนเขต  ๑๒ กระทรวงสาธารณสุข พบวา 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยรวมอยูระดับสูง (=4.29, S.D. 
= 0.44) ปจจัยการบริหารแบบมุงผลงานของหัวหนางาน ลักษณะงาน และการทํางานเปนทีม              
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r= .57, r= .59 และr= .65) 
ตามลําดับ ตัวแปรท่ีสามารถทํานายประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ คือ ลักษณะงาน (ดาน
ความหลากหลายของ ทักษะ และดานความมีอิสระในการทํางาน) และตัวแปรการทํางานเปนทีม (ดาน
การปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง และ ดานการประสานงาน) โดยสามารถทํานายประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนเขต 12 กระทรวงสาธารณสุขไดรอยละ 
54.2 

ชีรา ภัทรายุตวรรตน และคณะ ไดศึกษา ความสุขในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลตติยภูมิ 
พบวาความสุขในการทํางานในภาพ รวมอยูในระดับปานกลาง คะแนนความสุขราย ดานสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง ยกเวนดาน ความรับผิดชอบ ความม่ันคงปลอดภัย และความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน   
ท่ีอยูในระดับสูง ปจจัย ดานสายงานสงผลตอความสุขในการทํางานท่ีแตก ตางกัน บุคลากรในสายงาน
บริการมีระดับความสุขในการทํางานนอยกวาสายงานอ่ืนอยางมีนัย สําคัญทางสถิติ (p = ๐.๐๕) ความสุข
ในการทํางาน รายดานท้ัง ๑๑ ดานมีความสัมพันธกันทางบวก โดยปจจัยดานสภาพการทํางาน ปจจัย
ความสําเร็จในงาน ปจจัยความม่ันคงปลอดภัย ปจจัยความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ปจจัยความ
รับผิดชอบ ปจจัยนโยบายและการบริหาร ปจจัยดานเงินเดือน และปจจัยลักษณะงานท่ีปฏิบัติ สามารถ
รวมกัน ทํานายความสุขในการทํางานโดยรวมไดรอยละ (๖๐.๙ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
สรปุ: ประเด็นท่ีนาสนใจคือ คะแนนปจจยัรายดาน ท่ีสูงท่ีสุดคือดานความรับผิดชอบ นั่นแสดงถึงการมี
ความรูสึกพึงพอใจกับงานท่ีไดรับมอบหมาย พอใจตออํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงานของตน นับวาเปน
คุณสมบัติเดนของบุคลากรโรงพยาบาล ตติยภูมิแหงนี้ 

อภิญญา   โพธิจักร (๒๕๖๐)  ไดศึกษาเรื่องความสุขของบุคลากรโรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัด  
บึงกาฬ โดยศึกษาระดับความสุข คุณภาพชีวิต และความผูกพันในองคกรฯ (Happinometer) ผลการวิจัย 
พบวา (1) ระดับความสุขของบุคลากรของโรงพยาบาลบึงกาฬ ภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 60.90 
อยูในระดับมีความสุข (Happy) มิติท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมีความสุข (Happy) คือ มิติดานจิต
วิญญาณดี รองลงมา ดานมิติดานน้ําใจดี ดานมิติใฝรูดี ดานมิติสังคมดี ดานมิติครอบครัวดี ดานมิติสุขภาพ
กายดี ดานมิติการงานดี และดานมิติผอนคลายดี โดยคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 69.76, 63.64, 62.70, 
61.43, 59.98, 59.95 และ 51.59 ตามลําดับ สวนดานมิติสุขภาพเงินดี มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 46.87 
อยูในระดับไมมีความสุขเลย (Unhappy) (2) เม่ือพิจารณาระดับความสุขตามกลุมโครงสราง การบริหาร 
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พบวา กลุมภารกิจดานอํานวยการ มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขสูงสุด เทากับ 66.21 และ สวนกลุม
ภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.) คาคะแนนเฉลี่ยระดับความสุข ต่ําสุด 
เทากับ 56.22 สวนการจําแนกตามกลุมวิชาชีพ พบวา ทันตแพทย คาคะแนนเฉลี่ยระดับความสุข สูงสุด 
เทากับ 62.66 สวนนักวิชาการสาธารณสุข มีคาคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขต่ําสุด เทากับ 57.42 
นอกจากนี้เม่ือพิจารณาตามกลุมสภาพการจางงาน พบวากลุมลูกจางประจํา คาคะแนนเฉลี่ยระดับ
ความสุข เทากับ 63.17 สวน กลุมพนักงานราชการ คาคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขต่ําสุด เทากับ 57.71 
ดังนั้นการ พัฒนาสรางเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลบึงกาฬ จึงควรเรงรัด
พัฒนาสรางเสริม ความสุขของบุคลากรในกลุมท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยระดับความสุขต่ําสุด เปนกลุมแรกๆ 
ขณะเดียวกันก็ควรให ความสําคัญในสรางเสริมคุณภาพชีวิตและความสุข ภาพรวมดานมิติสุขภาพเงินดี 
อันจะทําใหองคกรได พัฒนาบุคลากรในองคกรอยางทันทวงที เพ่ือใหคนทํางานอยางมีความสุขในการ
ทํางาน เกิดความผูกพันใน องคกร และกอใหเกิดเปนองคกรแหงความสุขไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
5.2 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาความสุขของบุคลากรสาธารณสุข ในโรงพยาบาล  สังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิจิตร จากโปรแกรม Happynometer ของกระทรวงสาธารณสุข ป ๒๕๖๒ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  ลักษณะงานท่ีทํา  กับความสุขของบุคลากรสาธารณสุข   
ในโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ท้ัง ๙ มิติ และคาเฉลี่ยความสุขโดยรวม 

3. เพ่ือทดสอบสมมุติฐาน และนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้ไปใชในการวางแผนการ
พัฒนาการบรหิารทรัพยากรบุคคล ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

 สมมุติฐานการวิจัย 

 บุคลากรสาธารณสุขท่ีมีลักษณะขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะงานท่ีทํา   และระดับของงาน  แตกตางกัน มีระดับความสุข   
แตละมิติแตกตางกัน 

 5.3 ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัย ความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาล สงักัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ป 2562 

ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  เพ่ือศึกษาขอมูลความสุข ของบุคลากรสาธารณสุข ในโรงพยาบาลทุกแหง 
( ๑๒ แหง) ท่ีสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ป 2562  และเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตาง ของ
บุคลากรสาธารณสุขท่ีมีลักษณะขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลแตกตางกัน ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะงานท่ีทํา   ระดับของงาน กับความสุข ใน ๙ มิติ ไดแก  
มิติสุขภาพดี (Happy Body) มิติน้ําใจงาม (Happy Heart) มิติการผอนคลาย (Happy มิติการหาความรู 
(Happy Brain) มิติคุณธรรม (Happy Soul) มิติการใชเงินเปน(Happy Money)  มิติครอบครัวท่ีดี 
(Happy Family) มิติสังคมดี (Happy Society) มิติการทํางานดี(Happy Work-Life)   โดยใชโปรแกรม  
Happynometer ของกระทรวงสาธารณสุข เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และดําเนินการเก็บขอมูลใน
บุคลากรสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ท่ีปฏิบัติงานในระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561- 
ถึงวันท่ี 30  กันยายน 2562 โดยกรอกขอมูลผานเวปไซดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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5.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัย ความสุขของบุคลากรสาธารณสุข ในโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิจิตร ป 2562 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก  

- ขอมูลลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคล  ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะงานท่ีทํา   ระดับของงาน    

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก  

- ขอมูลมิติความสุข 9 มิติ ไดแก มิติสุขภาพดี (Happy Body) มิติน้ําใจงาม (Happy Heart) 
มิติการผอนคลาย (Happy มิติการหาความรู (Happy Brain) มิติคุณธรรม (Happy Soul) 
มิติการใชเงินเปน(Happy Money)  มิติครอบครัวท่ีดี (Happy Family) มิติสังคมดี (Happy 
Society) มิติการทํางานดี(Happy Work-Life) ของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล  
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

  ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 

ลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคล
ไดแก 

-อายุ 

-เพศ 

-สถานภาพสมรส 

-ระดับการศึกษา 

-รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

-ลักษณะงานท่ีทํา 

-ระดับของงาน 

 ระดับ  ความสุขของบุคลากร
สาธารณสุข ในโรงพยาบาล สังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไดแก มิติสุขภาพดี 
(Happy Body) มิติน้ําใจงาม (Happy 
Heart) มิติการผอนคลาย (Happy มิติการ
หาความรู (Happy Brain) มิติคุณธรรม 
(Happy Soul) มิติการใชเงินเปน(Happy 
Money)  มิติครอบครัวท่ีดี (Happy 
Family) มิติสังคมดี (Happy Society) มิติ
การทํางานดี(Happy Work-Life)  

 
5.5. วิธีดําเนินการวิจัย   
5.5.1 รูปแบบการวิจัย : เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษาขอมูลความสุขของบุคลากรสาธารณสุข  

ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ทางเวปไซด ผานโปรแกรม 
Happynometer ของกระทรวงสาธารณสุข ระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2562  ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2562  
โดยใชโปรแกรม Happynometer ของกระทรวงสาธารณสุข เปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล แลวผูวิจัย
นําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 

 
 
 



7 
 

5.5.2 ประชากร/กลุมตัวอยางและขนาด/วิธีการสุมตัวอยาง: 
 - ประชากร : ประชากรท่ีศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก บุคลากรสาธารณสุข ในโรงพยาบาล สังกัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จํานวน ๑๒ แหง 
- กลุมตัวอยาง :  ใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางเจาะจง  โดยใชการคํานวณ

ขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตร ของ ทาโร  ยามาเน (Taro  Yamane)ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนี้ 
 

                  N  
n  =   
         1+Ne2  

 
  n  = ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 
  N = ขนาดของประชากร 
  e    = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางท่ียอมรับได 
 

            ๑๐๑  
n  =     
           ๑+๑๐๑(๐.๕)๒  

   ขนาดของกลุมตัวอยางแตละโรงพยาบาลตามตารางท่ี ๒ 
ตารางท่ี ๒ แสดงจํานวนบุคลากรสาธารณสุข และ จํานวนขนาดกลุมตัวอยางจําแนกราย

โรงพยาบาล 
หนวยบริการสุขภาพ จํานวนบุคลากร ขนาดกลุมตัวอยาง 

รพ.พิจิตร 1188 330 
รพ.วังทรายพูน 119 92 

รพ.โพธิ์ประทับชาง 121 93 
รพ.ตะพานหิน 307 174 
รพ.บางมูลนาก 251 155 

รพ.โพทะเล 158 114 
รพ.สามงาม 125 96 
รพ.ทับคลอ 133 100 

รพ.สากเหล็ก 41 38 
รพ.บึงนาราง 52 46 
รพ.ดงเจริญ 42 38 
รพ.วชิรบารมี 128 97 
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  - เกณฑคัดเลือกกลุมตัวอยาง : ประกอบดวย 
  1)เกณฑคัดเลือกผูใหขอมูล (inclusion criteria) : คัดเลือกจากขอมูลของบุคคลากรใน
โปรแกรม Happynometer ของกระทรวงสาธารณสุข  ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ระหวางวันท่ี 
1 ตุลาคม 2562  –  30  กันยายน 2562 

- กรอกขอมูลในโปรแกรม Happynometer ในระยะเวลาท่ีกําหนด 
- ไมเปนลูกจางประเภทจางเหมาบริการ 

2) เกณฑคัดผูใหขอมูล ออกจากโครงการ (exclusion criteria) 
      - ขอมูลในโปรแกรมไมครบถวน  

 3) การดูแลความปลอดภัยของผูใหขอมูล 
     - ในแบบสํารวจขอมูลไมมีการระบุ ชื่อ – นามสกุล และท่ีอยู  รวมท้ังอัตลักษณ ของ

ผูใหขอมูล 
- ขอมูลในแบบสํารวจ จะถูกเก็บเปนความลับ จะแสดงเปนภาพรวม  

 
5.5.3  เครื่องมือในการวิจัย/วิธีการสรางหรือพัฒนา/วิธีเก็บขอมูล: 

         - เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ครั้งนี้เปนโปรแกรมสํารวจความสุขของบุคลากรสาธารณสุข ซ่ึง
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําข้ึน เรียกวาโปรแกรม Happynometer โดยกําหนดใหบุคลากรสาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรอกขอมูลผานเวปไซดของกระทรวง และกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รับผิดชอบในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย เนื้อหา 2 สวน  
ประกอบดวย 

 สวนท่ี 1  ขอคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล จํานวน ๑๔ ขอ 
 สวนท่ี 2 ขอคําถามเก่ียวกับความสุข ๙ มิติ ไดแก 

- สุขภาพดี (Happy Body) จํานวน ๖ คําถาม   
- น้ําใจงาม (Happy Heart) จํานวน ๕  คําถาม 
- การผอนคลาย (Happy Relax) จํานวน 5 คําถาม 
- การหาความรู (Happy Brain) จํานวน  3 คําถาม 
- คุณธรรม (Happy Soul) จํานวน 5  คําถาม 
- การใชเงินเปน(Happy Money)  จํานวน 4  คําถาม  
- ครอบครัวท่ีดี (Happy Family) จํานวน 3  คําถาม 
- สังคมดี (Happy Society) จํานวน ๖ คําถาม 
- การทํางานดี(Happy Work-Life) จํานวน 17 คําถาม 

   - วิธีการเก็บขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีการเก็บขอมูล โดยผานทาง
เวปไซดของกระทรวงสาธารณสุข ดวยโปรแกรม Happynometer  โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจง
ใหบุคลากรในสังกัด กรอกขอมูลผานเวปไซดดังกลาว เดือน กรกฏาคม 2562 จากนั้น ทีมผูวิจัยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ทําการรวบรวม/วิเคราะหขอมูล  
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- แนวทางวิเคราะหขอมูล / สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยขอมูลพ้ืนฐานสวน
บุคคล วิเคราะหดวยการแจกแจงความถ่ี และคารอยละ  สวนขอมูลดานมิติความสุข ท้ัง ๙ มิติ  
วิเคราะหดวยสถิติการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ไดแก คาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) และสถิติท่ีใชเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ดวย t-test  และ Anova 

5.6 สรุปผลการวิจัย 
5.6.1 ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  รายไดเฉลี่ย 

ตอเดือน  ลักษณะงานท่ีทํา ของบุคลากรสาธารณสุขผูกรอกขอมูลผาน โปรแกรม Happynometer ของ
กระทรวงสาธารณสุข พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามในโปรแกรม Happynometer ในแตละ
โรงพยาบาลสวนใหญเปนผูหญิงมากกวาผูชาย คิดเปนรอยละ 70.2 – 79.8  จํานวน 12 โรงพยาบาล   
คิดเปนรอยละ 100  ของโรงพยาบาลท้ังหมดในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สวนใหญมีกลุม
อายุท่ีแตกตางกัน โดยโรงพยาบาลท่ัวไป จะมีกลุมอายุขนาดใกลเคียงกัน และโรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ(M2) สวนใหญมีกลุมอายุระหวาง 41-50 ป  สวนโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางและเล็ก (F2 และ 
F3) สวนใหญมีกลุมอายุระหวาง 20 -30 คิดเปนรอยละ 29.4 - 68.8 ในดานวุฒิการศึกษา  สวนใหญมีวุฒิ
การศึกษาใน ระดับปริญญาตรี  มากกวารอยละ 50 คิดเปนรอยละ 100 ของโรงพยาบาลท้ังหมด 
รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.คิดเปนรอยละ 12.3 -23.1 จํานวน  10 แหง คิดเปน  
รอยละ 83.33 ของโรงพยาบาลทุกแหงเชนกัน ในดานสถานภาพสมรส พบวา สวนใหญมีสถานภาพการ
สมรสแตงงานและอยูรวมกัน  คิดเปนรอยละ 48.7 -59.8 จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ  75 ของ
โรงพยาบาลท้ังหมด สวนโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) พบวาสวนใหญ มีสถานภาพ โสด คิดเปน  
รอยละ  47.4-49.1 ท้ัง 3 แหง คิดเปนรอยละ 100 ของโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก(F3)ท้ังหมด   
ลักษณะงานท่ีทําสวนใหญ  เปนงานดานบริการ คิดเปนรอยละ  64.7 – 76.4 จํานวน 12 แหง คิดเปน
รอยละ 100 ของโรงพยาบาลท้ังหมด รายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญ อยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาท  
คิดเปนรอยละ 28.3 -47.2 จํานวน 11 โรงพยาบาล  คิดเปนรอยละ 91.7 ของโรงพยาบาลท้ังหมด 
รองลงมาไดแกรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20.001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 13.8 -19.8 จํานวน 11 แหง 
คิดเปนรอยละ 91.7 ของโรงพยาบาลท้ังหมด  

5.6.2  ขอมูลความสุข  พบวา  
ความสุขดานมิติสุขภาพดี สวนใหญ  อยูในระดับต่ํากวารอยละ 60  คิดเปนรอยละ 25.9-43.9 

จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 100 ของโรงพยาบาลท้ังหมด (กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให คาระดับ
ความสุขในแตละมิติ ของบุคลากรสาธารณสุขใน สถานบริการทุกแหงในสังกัด ไมต่ํากวารอยละ 60) 
รองลงมาไดแก ระดับความสุข รอยละ 70 -79 คิดเปนรอยละ 25.0-37.8 จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 
75 ของโรงพยาบาลท้ังหมด  ความสุขดานมิติการผอนคลาย (Happy Relax) สวนใหญ อยูในระดับต่ํา
กวารอยละ 60 โดยมีระดับความสุขท่ีรอยละ 34.8-57.9   จํานวน 11 แหงคิดเปนรอยละ 91.7  รองลงมา
อยูในระดับรอยละ 60-69 จํานวน 11 แหงคิดเปนรอยละ 91.7  มีเพียงโรงพยาบาลโพทะเล ท่ีบุคลากรใน
สังกัด มีความสุขดานมิติการผอนคลาย (Happy Relax) มากท่ีสุดท่ีรอยละ 60-69 จํานวน 61 คน คิดเปน
รอยละ 37.2  ความสุขดานมิติน้ําใจงาม (Happy Heart) สวนใหญ อยูในระดับสูงกวารอยละ 60 จํานวน 
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12 แหง คิดเปนรอยละ 100 โดยโรงพยาบาล 10 แหง(รอยละ 83.3)บุคลากรสวนใหญมีความสุขในมิติ
น้ําใจงาม ในชวงรอยละ 70-79 รองลงมามีความสุขดานน้ําใจงามในชวง รอยละ 60-69 จํานวน 10 แหง 
คิดเปนรอยละ 83.3 ความสุขดานมิติคุณธรรม (Happy Soul) สวนใหญ  อยูในระดับสูงกวารอยละ 60 
จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 100  โดยมีความสุขดานมิติคุณธรรม (Happy Soul) มากท่ีสุด ในระดับ
รอยละ 70-79 จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาท่ีระดับรอยละ 60-69 จํานวน 11 แหง   
คิดเปนรอยละ 91.7 ความสุขดานมิติครอบครัวท่ีดี (Happy Family) สวนใหญ อยูในระดับต่ํากวารอยละ 
60 จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 100 โดยมากท่ีสุดในระดับต่ํากวารอยละ 60 และ รองลงมาท่ีระดับ
รอยละ 70 -79 จํานวน 10 แหงคิดเปนรอยละ 83.3 
ความสุขดานมิติสังคมดี (Happy Society)สวนใหญ  อยูในระดับต่ํากวารอยละ 60 จํานวน 8 แหง      
คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาท่ีระดับรอยละ 70-79 จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 66.67 ความสุขดาน
มิติการหาความรู (Happy Brain) สวนใหญ อยูในระดับต่ํากวารอยละ 60 จํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 
91.7  รองลงมาไดแก ระดับ รอยละ 60 -69 และ 70-79 ซ่ึงมีโรงพยาบาลท่ีบุคลากรมีความสุขดานมิติ
การหาความรู เทากันคือ 6  แหงคิดเปนรอยละ  50  ความสุขดานมิติการใชเงินเปน(Happy Money) 
สวนใหญ อยูในระดับต่ํากวารอยละ 60 จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 100 โดยบุคลากรสวนใหญ       
มีความสุขดานมิติการใชเงินเปน มากท่ีสุด ในระดับนอยกวารอยละ 60 จํานวน 12 แหงคิดเปนรอยละ 
100 รองลงมาท่ีระดับรอยละ 60 -69 จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 100   ความสุขดานมิติการทํางานดี
(Happy Work-Life) สวนใหญ อยูในระดับต่ํากวารอยละ 60 จํานวน 9 แหง คิดเปนรอยละ 75 รองลงมา
ท่ีระดับรอยละ 60-69 จํานวน 10 แหง คิดเปนรอยละ 83.33  ความสุขดานคาเฉลี่ยความสุขโดยรวม 
(Average Happy) สวนใหญ อยูในระดับสูงกวารอยละ 60 จํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 91.67   
โดยมากท่ีสุดท่ีระดับรอยละ 60-69 จํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 91.67 รองลงมาในระดับรอยละ 70-
79 จํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 91.67  
 5.6.3 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา เปนจริง โดยบุคลากรสาธารณสุขท่ีมีลักษณะขอมูล
พ้ืนฐานสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ลักษณะงานท่ีทํา รายไดเฉลี่ย     
ตอเดือน จะมีระดับความสุขแตละมิติแตกตางกัน ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี รอยละ 95 (นัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05)  

5.7  อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย พบวา ในสวนของมิติของความสุขท่ีต่ํากวาเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุขท่ี

กําหนดไว จํานวน 7 มิติ จาก 9 มิติ คิดเปนรอยละ /77.8  ไดแก  ความสุขดานมิติสุขภาพดี (Happy 
Body)  สวนใหญ อยูในระดับตํ่ากวารอยละ 60  จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 100 ของโรงพยาบาล
ท้ังหมด  ความสุขดานมิติการผอนคลาย (Happy Relax) นอยกวารอยละ 60 จํานวน 11 แหงคิดเปนรอย
ละ 91.7  ความสุขดานมิติครอบครัวท่ีดี (Happy Family) สวนใหญ อยูในระดับต่ํากวารอยละ 60 
จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 100  ความสุขดานมิติสังคมดี (Happy Society) สวนใหญ  อยูในระดับ
ต่ํากวารอยละ 60 จํานวน 8 แหง คิดเปนรอยละ 66.67 ความสุขดานมิติการหาความรู (Happy Brain) 
สวนใหญ อยูในระดับต่ํากวารอยละ 60 จํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 91.7  ความสุขดานมิติการใชเงิน
เปน(Happy Money) สวนใหญ อยูในระดับตํ่ากวารอยละ 60 จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 100 
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ความสุขดานมิติการทํางานดี(Happy Work-Life) สวนใหญ อยูในระดับต่ํากวารอยละ 60 จํานวน 9 แหง 
คิดเปนรอยละ 75 และสวนมิติท่ีมีระดับความสุขของบุคลากร สูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดของกระทรวง
สาธารณสุข (รอยละ 60)  จํานวน 2 มิติ คิดเปนรอยละ 22.2  ไดแก ความสุขดานมิติน้ําใจงาม (Happy 
Heart) สวนใหญ อยูในระดับสูงกวารอยละ 60 จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 100  ความสุขดานมิติ
คุณธรรม (Happy Soul) สวนใหญ  อยูในระดับสูงกวารอยละ 60 จํานวน 12 แหง คิดเปนรอยละ 100  
โดยมีความสุขดานมิติคุณธรรม (Happy Soul) มากท่ีสุด ในระดับรอยละ 70-79 จํานวน 12 แหง คิดเปน
รอยละ 100  สวนคาเฉลี่ยความสุขโดยรวม (Average Happy) สวนใหญ อยูในระดับสูงกวารอยละ 60 
จํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 91.67   โดยมากท่ีสุดท่ีระดับรอยละ 60-69 จํานวน 11 แหง คิดเปน 
รอยละ 91.67 รองลงมาในระดับรอยละ 70-79 จํานวน 11 แหง คิดเปนรอยละ 91.67  

ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการท่ีบุคลากรสาธารณสุข มีหนาท่ีในการใหบริการผูปวย ซ่ึงเปนการ
ใหบริการท่ีเก่ียวของกับชีวิตของคนเปนหลัก ดังนั้นในการปฏิบัติงานจึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการทํางาน  
ท่ีเสี่ยง หากพลาดพลั้งยอมหมายถึงชีวิตของผูรับบริการ ซ่ึงแตกตางจากการใหบริการอ่ืน ๆ ทําใหทุก ๆ 
วันของการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปดวยความเครียด ตองระมัดระวังไมใหเกิดความผิดพลาด เม่ือถึงเวลาพัก
หรือหมดหนาท่ี ก็มักจะเหนื่อยลา จนไมมีแรงจะไปออกกําลังกาย ทําใหสวนใหญของบุคลากรสาธารณสุข 
จึงมีความสุขดานมิติสุขภาพดี และความสุขดานมิติการผอนคลาย ต่ํากวารอยละ 60 นอกจากนั้น ในการ
ทํางานของบุคลากรสาธารณสุข ตองใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหเวลาปฎิบัติงาน และเวลาพัก ไมตรง
กับการทํางานท่ัวไป ท่ีมีเวลาปฏิบัติงานในชวงเวลากลางวัน และพักตอนเย็น ทําใหไมสามารถเขาสังคม 
และดูแลครอบครัวไดเหมือนผูท่ีปฏิบัติงานในอาชีพอ่ืน จึงทําใหความสุขดานมิติครอบครัวดี และ ความสุข
ดานสังคมดี ต่ํากวารอยละ 60 อีกท้ังเศรษฐกิจ ท่ีอยูในสภาวะทดถอย ทําใหบุคลากรทุกภาคสวนรวมท้ัง
ของกระทรวงสาธารณสุข ตองดําเนินชีวิตอยางระมัดระวังและมีการใชจายเงินอยางประหยัด ทําให 
ความสุขดานมิติการใชเงินเปนมีระดับต่ําวารอยละ 60 และสงผลถึงการแสวงหาความรูใหม ๆ             
ท่ีจําเปนตองใช เงิน ทําใหความสุขดานมิติการหาความรูต่ํ ากวารอยละ 60 ประกอบกับจํานวน              
บุคลากรสาธารณสุขท่ียังขาดอัตรากําลังท่ีเพียงพอ(อัตราการขาดแคลน สาขาแพทย  ทันตแพทย      
เภสัชกร  พยาบาล ป 2563 คิดเปนรอยละ 21.2) ทําใหภาวะงานมาก สงผลใหระดับความสุขดานการ
ทํางานต่ํากวารอยละ 60 อยางไรก็ตามจากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ระดับความสุขดานมิติคุณธรรม 
และมิติน้ําใจงาม มีระดับความสุขของบุคลากรสูงกวารอยละ 60 ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีกําหนดไว  ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากการท่ีบุคลากรสาธารณสุข ถูกอบรมใหเปนผูเสียสละ และมี
น้ําใจ ท้ังตอเพ่ือนรวมงาน และผูรับบริการ ทําให การปฏิบัติงานในหนาท่ี แมจะเหนื่อยลา และลําบาก 
บุคลากรสวนใหญ ก็ยังคงความเปนผูมีน้ําใจ และมีคุณธรรมในวิชาชีพ โดยยึดหลักจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด สงผลใหความสุขในดานมิติคุณธรรม และมิติน้ําใจงามสูงกวา คาเปาหมายของ
กระทรวงสาธารณสุข และสงผลให คาเฉลี่ยความสุขโดยรวมสูงกวารอยละ 60 ซ่ึงบทสรุปท้ังหมดนี้ 
สอดคลองกับ ปรัชญาของ Socrates Socrates (อางในจิณณพิภัทร  ชูปญญา (ออนไลน) สืบคนจาก:   
https://www.spbket10.com สืบคนเม่ือ 23 มกราคม 2563.) เปนนักปรัชญาชาวกรีซเกิดเม่ือ 470 ป
กอนคริสตศักราช เปนนักปรัชญา ชาวตะวันตกท่ีมีชื่อเสียง ในสมัยนั้นนักปรัชญาชาวกรีซพยายามท่ีจะหา
คําตอบตอคําถามท่ีวา ชีวิตท่ีดีสําหรับมนุษยคือชีวิตแบบใด และมนุษยควรดําเนินชีวิตอยางไร Socrates 
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เชื่อวา คุณธรรม (virtue) คือสิ่งท่ีจะนําไปสูชีวิตท่ีดีและการประพฤติท่ีถูกตอง และสอดคลองกับการวิจัย
ของ  อภิญญา   โพธิจักร (๒๕๖๐)  ท่ีไดศึกษาเรื่องความสุขของบุคลากรโรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัด    
บึงกาฬ โดยศึกษาระดับความสุข คุณภาพชีวิต และความผูกพันในองคกรฯ (Happinometer) ผลการวิจัย 
พบวา (1) ระดับความสุขของบุคลากรของโรงพยาบาลบึงกาฬ ภาพรวม คาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 60.90 
อยูในระดับมีความสุข (Happy) มิติท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมีความสุข (Happy) คือ มิติ ดานจิต
วิญญาณดี รองลงมา ดานมิติดานน้ําใจดี ดานมิติใฝรูดี ดานมิติสังคมดี ดานมิติครอบครัวดี ดานมิติสุขภาพ
กายดี ดานมิติการงานดี และดานมิติผอนคลายดี โดยคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 69.76, 63.64, 62.70, 
61.43, 59.98, 59.95 และ 51.59 ตามลําดับ สวนดานมิติสุขภาพเงินดี มีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 46.87 
อยูในระดับไมมีความสุขเลย (Unhappy)  

จากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา บุคลากรสาธารณสุขท่ีมีลักษณะขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล 
ไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ลักษณะงานท่ีทํา  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  จะมีระดับ
ความสุขแตละมิติแตกตางกัน ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี รอยละ 95 (นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05)  เปนจริงนั้น 
สอดคลองกับ ทิพวัลย สีจันทร (2547) ท่ีกลาววา ภาวะความสุขเปนดั่งการสรางสมดุลของอารมณ และ
ความรูสึกในดานบวก กับดานลบของบุคคลในแตละบุคคลก็จะมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ ปจจยัตาง ๆ 
ท่ีมากระทบ ไมวาจะเปนปจจยัภายในเชน การรับรูทางจิตใจ หรือจะเปนปจจัยภายนอก เชน สภาพสังคม 
สิ่งแวดลอม เปนตน  และสอดคลองกับปรัชญาของ Aristotle Aristotle (อางในจิณณพิภัทร  ชูปญญา 
(ออนไลน) สืบคนจาก:   https://www.spbket10.com สืบคนเม่ือ 23 มกราคม 2563.) นักปรัชญา
ชาวกรีซ เกิดเม่ือ 384 ป กอนคริสตศักราชไดเขียนปรัชญาเก่ียวกับ ความสุขไวเปนบทๆ ท่ีชื่อวา 
“Nicomachain Ethics” ซ่ึงมีสาระสําคัญท่ีกลาวถึงความสุข (eudaimonia) วา ความสุขถือเปนยอด
ปรารถนาของมนุษย คุณธรรม เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให มนุษยไดในสิ่งท่ีปรารถนา คือความสุข คุณธรรมใน
ความหมายของ Aristotle นั้น ไมใชสิ่งท่ีเปน นามธรรม แตเปนคุณลักษณะของตัวบุคคล ตัดสินใจเลือก
การกระทํามากกวาท่ีจะเนนความรูหลกัคุณธรรมเพียงอยางเดียว การท่ีบุคคลจะเปนผูมีคุณธรรมได ไมได
หมายถึงการท่ีบุคคลนั้นมี ความรูเรื่องของคุณธรรม เชน ความกลาหาญ ความยุติธรรม แลวประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักการนั้น อยางม่ันคง สําหรับ Aristotle แลว ถือวาการท่ีบุคคลมีความรูเรื่องความกลาหาญ 
ความยุติธรรม แลวสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติได โดยใชเหตุผลเปนพ้ืนฐานอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ เวลา และตัวบุคคล เชนนี้จึงไดชื่อวาเปนผูมีคุณธรรม หรือนัยหนึ่งคือ Aristotle เนนลักษณะ
ท่ี แสดงออกถึงคุณธรรมมากกวาการมีความรู เรื่องคุณธรรม นอกจากนั้น Aristotle ไดอธิบายเพ่ิมเติมวา 
ประสบการณจะเปนตัวแสดงใหเห็นวา สภาวะลักษณะนิสัยท่ีไดทําใหบุคคลมีความสามารถทําหนาท่ีของ
แตละคนไดอยางถูกตองนั้น ตองข้ึนอยูกับความพอดีระหวางความมากเกินไปและนอยเกินไป บุคคลท่ีได
ชื่อวาเปนผูมีคุณธรรมมักจะเลือกแสดงออกท่ีมีความสอดคลองกับวิถีก่ึงกลาง บวกกับความมีเหตุผล 
โดยเฉพาะความมีเหตุผลนั้นถือเปน ลักษณะเฉพาะของมนุษยในการดําเนินชีวิต มนุษยยอมใชเหตุผลหรือ
ปญญาในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติใหเกิดสภาวะท่ีเรียกวาคุณธรรมได เพราะความเขาใจดวยเหตุผล จึงทํา
ใหเขาถึงความพอดีระหวางความเกินกับความขาด แลวปฏิบัติใหเกิดความพอดีนั้นอยางตอเนื่อง โดย
ปราศจากการฝนความรูสึกจนเปนลักษณะนิสัยท่ีเรียกวาลักษณะทางคุณธรรม อีกท้ังการปฏิบัติเชนนั้น
เปนการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย คือการใชปญญาควบคุมวิญญาณท่ีไรเหตุผล จึงไดชื่อ
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วาเปนการทําหนาท่ีของมนุษย ท่ีจะนําไปสูสิ่งท่ีเปนความดีหรือความสุขของมนุษย (พระมหาจูลอม       
ชูเลื่อน, 2546; Ryan, Huta, & Deci, 2006, p. 143) ถามนุษยเขาใจในเหตุผลของการกระทํานั้นๆ เขาก็
จะสามารถกระทําการเพ่ือบรรลุเปาหมายสูงสุดได กลาวโดยสรุป ความสุข (eudaimonia) ตามแนวคิด
ของ Aristotle นั้น ไมไดเปนแบบสุขนิยม (hedonic) ท่ีแสดงสภาวะของความยินดีกับความเจ็บปวด
เทานั้น แตหมายถึงการดําเนินชีวิตท่ีดี ดังท่ีเขากลาววา “คนท่ีมีความสุขนั้นตองมีท้ังสองอยางคือ อยูดี
และทําดี (live well and do well)” การอยูดี(live well) เปนการแสดงออกถึงสิ่งท่ีมีคุณคาท่ีแทจริงท่ี
เปนความตองการภายในของมนุษย ซ่ึงตางจากความตองการภายนอกท่ีเปนวัตถุนิยม หรือแสวงหา
ความสุขสําราญ ท่ีนับแตจะทําใหคนถอยหางออกจากคุณธรรม การทําดี (do well) เปนการตัดสินใจ
เลือก การกระทําในสิ่งท่ีดี มีคุณธรรมอยางมีเหตุผลอยางเปนอิสระ และในขณะเดียวกัน Aristotle ไมได 
ปฏิเสธความสําคัญของสิ่งดี ๆ ท่ีเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน เชน การมีเพ่ือนท่ีดี การมีบุตรท่ีดี เปนตน ท้ังสอง
สิ่งนี้หลอหลอมรวมกันเปนสิ่งท่ีเรียกวาความสุข (eudaimonia) (Ryan, Huta, & Deci, 2006, p. 145)  

5.8 ขอเสนอแนะ จากผลการวิจัยครั้งนี้มีขอเสนอแนะดังนี้ 
5.8.1 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัย ท่ีครอบคลุมโรงพยาบาล  ทุกแหง ในสังกัดสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเก็บขอมูลผานระบบโปรแกรม Happynometer ทําใหไมมีความเบี่ยงเบน
ดานการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงการวิเคราะหเปนไปตามขอมูลท่ีปรากฏในโปรแกรม Happynometer 

5.8.2 การวิจัยครั้งนี้มุงเนนการนําเสนอขอมูลเพ่ือใหผูบริหารของโรงพยาบาลนําไปใชประกอบใน
การวางแผนพัฒนาการเสริมสรางความสุขใหแกบุคลากรของโรงพยาบาล 

5.8.3 ควรมีการจัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดปจจัยท่ีเพ่ิมความสุขใหกับบุคลากร 
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