1

เส้นทางเดินไปสู่
องค์กรสุขภาวะภาครัฐ
เอกสารสาหรับผู้ทางานสร้างสุของค์กร

กาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานักสร้างสุขโรงพยาบาล” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คุ้มหม่อมไฉไล อ.บางเลน จ.นครปฐม

โดย
โครงการพัฒนาดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นาร่อง-โรงพยาบาล)
ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร
สานักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

พิมพ์ครั้งสอง กุมภาพันธ์ 2557

2

สารบัญ
เรื่อง
บอกเล่าที่มาของแนวคิดโรงพยาบาลสร้างสุข
เกริ่นนา
ย่างก้าวเข้าสู่องค์กรสุขภาวะ
แนวคิดองค์กรสุขภาวะ
กระบวนการสร้างสุขภาวะองค์กร
สุขภาวะภาครัฐ (โรงพยาบาล) สร้าง “โรงพยาบาลสุขภาวะ”
ความสาคัญของสุขภาวะองค์กรภาครัฐ
บทนา
กรอบแนวคิดของการสร้างสุขภาวะองค์กร
ความเปลี่ยนแปลงหรือปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสุขภาวะองค์กร
ตัวอย่างองค์กรภาครัฐที่สร้างสุขภาวะ
สุขภาวะของคนในองค์กรภาครัฐ
ความสุขของคนภาครัฐส่งผลต่อความสุขของคนทั้งประเทศ
สถานการณ์การลดลงของจานวนคนภาครัฐ
ตัวการสาคัญที่ทาให้คนภาครัฐยังมีความสุข
ความผูกพันในองค์กรกับความสมดุลของชีวิตและงาน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของคนทางานภาครัฐ
สุขภาวะองค์กรภาครัฐ
ปัจจัยภายนอกองค์กร
ปัจจัยภายในองค์กร
การสร้างความสุขในที่ทางาน หรือการสร้างองค์กรแห่งความสุข
บทสรุป
ปัจจัยภายในตัวบุคคลที่ส่งผลต่อสุขภาวะองค์กรภาครัฐ
สาเหตุของความเครียดจากที่ทางานมาจากสาเหตุใหญ่สองประการ
การจัดการกับความเครียดในที่ทางาน
การป้องกันความเครียดที่เกิดทีท่ างาน
ส่งท้าย
ก้าวตาม.....ก้าวไปสู่โรงพยาบาลสุขภาวะ
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริหาร นักสร้างสุขหรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะทางานโครงการ

หน้า
1
2
5
5
6
7
9
9
9
15
17
21
21
22
22
26
29
29
31
33
33
35
37
43
43
44
46
47
48

1

บอกเล่าที่มาของแนวคิดโรงพยาบาลสร้างสุข
“การสร้างองค์กรแห่งความสุข” เป็นแนวคิดที่สานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สร้างสรรค์ให้กับองค์กรต่างๆ โดยใช้กล่องความสุข 8
ประการ (Happy 8) มาเป็นกรอบในการเดินทาง สืบเนื่ องจากองค์กรต่างๆมีลักษณะเฉพาะที่จะส่งผล
ต่อความสุขในการทางานการมองเป้าไปยังโรงพยาบาล ที่อาจประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร หรือ
ภาวะสมองไหล จนทาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาระงานมากขึ้น เวลาพักผ่อนน้อย เกิดความอ่อนล้า
และเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน จากเหตุการณ์ดังกล่ าว จึงเป็นที่มาของแนวคิดโรงพยาบาลสร้างสุข
สาหรับองค์กรภาคสาธารณะ เพื่อเสาะแสวงหาแนวทางดารงสุข สร้างสมดุลของชีวิตกับการทางาน
ท่ามกลางการประเมินรับรองสถานบริการให้เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ
โรงพยาบาลสร้างสุขให้ผู้รับบริการได้ฉันใด ย่อมสามารถสร้างสุขให้ กับบุคลากรได้ฉันนั้น หาก
ผู้บริหารและผู้ที่ทาหน้าที่สร้างสุขตระหนักและให้ความสาคัญกับ “บุคลากร” การรักษาบุคลากรให้คง
อยู่กับโรงพยาบาล ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลด้วยความสุขมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี และผูกพันกับ
องค์กร ย่อมนาไปสู่ความสุขในโรงพยาบาล ส่งผลให้เกิดความมั่นคงของโรงพยาบาล มีผลงานบริการที่ดี
มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนจึงเป็นที่มาของการเริ่มพัฒนาวิธีการตรวจสอบสุขภาวะ
โรงพยาบาล โดยใช้ดัชนีสุขภาวะภาครัฐซึ่งค่าดัชนีสุขภาวะโรงพยาบาลแสดงถึงระดับความสามารถใน
การจัด การทรัพ ยากรที่เอื้ อให้ เกิ ด ความสุ ข บนฐานของสุ ข ภาพที่ส มบูร ณ์ครอบคลุ มทั้ ง สุข ภาพกาย
สุขภาพใจ สังคม และปัญญาของบุคลากรในโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยังได้พัฒนานักสร้างสุขโรงพยาบาล ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสร้างสุข
โรงพยาบาลเพื่ อ ส่ ง เสริม การใช้แ ละพั ฒ นาวิ ธี ก ารตรวจสอบสุ ข ภาวะโรงพยาบาลให้ เป็ น เครื่อ งมื อ
สนับสนุนผู้ที่ทางานสร้างสุขให้สามารถวิเคราะห์จุดด้อยและจุดเด่นของสภาวะปัจจัยเอื้อให้เกิดความสุข
ในโรงพยาบาล และพัฒนากระบวนการสร้างสุขในโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับบริบทในโรงพยาบาลของ
ตนเอง ให้เกิดการดูแลทุกข์และสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายต่อไป
นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์
ผู้อานวยการสานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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เกริ่นนา......ก่อนจะมาเป็น Happy Public-Organization Index
ดวงเนตร ธรรมกุล

กระแสการสร้างสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรที่เพิ่มมากขึ้น โดยอาจสืบเนื่องมาจาก
การใช้ชีวิตประจาวันในการทางานที่ยาวนานขึ้น ทาให้ผู้บริหาร/ผู้นาองค์กรต้องเพิ่มความใส่ใจต่อ
บุคลากร เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการให้บริการ หรือผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการ
พัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ ที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ชีวิตและการส่งเสริมการทางานอย่างมี
ความสุขในองค์กร ทาให้เกิดความสมดุลของการดาเนินชีวิตกับการทางาน
แนวทางการสร้างสุขภาวะในที่ทางาน (Healthy Workplace Framework) ขององค์การ
อนามัยโลก1 เสนอว่าองค์กรที่จัดระบบการป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุนทั้งด้านร่างกาย จิ ตใจ และความ
ผาสุ กของพนั ก งานได้ นั้ น ต้ อ งอาศั ยการพั ฒ นา 4 ด้ า น คื อ (1) สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ (2)
สภาพแวดล้อมทางจิตสังคม (3) สิ่งเอื้ออานวยสุขภาพอนามัยในที่ทางาน และ (4) ความร่วมมือกับ
ชุ ม ชน จากการทบทวนรายงานและการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า ส่ ว นใหญ่ แ นวคิ ด องค์ ก รสุ ข ภาวะของ
ต่างประเทศเน้นเฉพาะสุขทางกาย (อาทิ ความปลอดภัย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง) และสุขทางใจ (อาทิ
ความเครียด) ยังขาดความครอบคลุมในเรื่องความสัมพันธ์ทางสังคม และสุขภาพทางจิตปัญญา ดังจะ
เห็นจากเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพในองค์กร (Company Health Check) 2 ซึ่งเผยแพร่โดยโครงการ
ขับเคลื่อนยุโรป (Move Europe) มีโครงสร้าง 4 มิติคือ (1) การพัฒนานโยบายและวัฒนธรรม (2)
การจัดองค์กรและโครงสร้าง (3) กลยุทธ์และการดาเนินงาน และ (4) การประเมินและผลลัพธ์องค์กร
ประเด็นสุขภาพที่เน้นได้แก่ การป้องกันการสูบบุหรี่ การกินเพื่อสุขภาพการมีชีวิตชีวา และการลด
ความเครียด รวมทั้งหมด 27 ข้อ
สาหรับประเทศไทย สานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรได้เริ่มดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพนักงาน โดยใช้แนวคิดการจัดการ “ความสุข 8 ประการ3 หรือ Happy 8” บนฐานของ
สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา มี 8 องค์ประกอบย่อย
ได้แก่ สุขภาพดี (Happy Body) มีน้าใจงาม (Happy Heart) รู้จักผ่อนคลาย (Happy Relax) แสวงหา
ความรู้ (Happy Brain) ศรัทธาต่อศาสนาและศีลธรรม (Happy Soul) จัดการรายรับรายจ่ายของ
ตนเองได้ (Happy Money) ครอบครัวดี (Happy Family) และสังคมดี (Happy Society)
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โครงการพัฒนาดัชนีตรวจสอบสุขภาวะองค์กร (เหมาะกับบริบทของภาคเอกชน) ได้ทา
การสังเคราะห์กิจกรรมสร้างสุขขององค์กรสุขภาวะต้นแบบสาหรับภาคเอกชนในปีพ.ศ. 25534
พบว่า ดัชนีสุขภาวะองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยที่สาคัญ 5 มิติ คือ (1) ระบบและการบริหาร (2)
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (3) กระบวนการดาเนินงานสร้าง
เสริมสุขภาวะในองค์กร (4) สุขภาพกายและสุขภาพใจ และ (5) ผลลัพธ์องค์กร มีดัชนีรวมจานวน 37
ดัชนีย่อย5
การตรวจสอบสุขภาวะภาครัฐ (นาร่อง-โรงพยาบาล) เกิดขึ้นด้วยหลักคิดว่า หากมีสิ่งที่
ช่วยสะท้อนที่เป็นกลางให้ภาพความจริงและเหมาะสมกับองค์กรในภาพรวม น่าจะช่วยสะท้อนสุขหรือ
ทุกข์ขององค์กร และใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบเพื่อแก้ไขก่อนที่สภาวะการณ์จะเลวร้ายหรือรุนแรงจน
นาไปสู่ภาวะวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล ขณะเดียวกันจะเป็น
เครื่องมือชิ้นหนึ่งที่องค์กรโดยทั่วไปสามารถเลือกใช้เพื่อเสริมสร้างภาวะแห่งความสุขให้เกิดขึ้นทั่วทั้ง
องค์กรภาครัฐ ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สานักสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กร สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีเป้าหมายในการส่ งเสริมให้
องค์กรในประเทศไทย เป็นองค์กรสุขภาวะหรือองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)6
การสร้างสุขอาจจะเป็น “เรื่องง่าย” สาหรับองค์กรบางแห่ง และอาจจะเป็นเรื่องที่
“เริ่ ม ต้ น ไม่ ถู ก ” ส าหรั บ องค์ ก รจ านวนมาก เนื่ อ งจากความแตกต่ า งกั น ในเรื่ อ งขนาด ประเภท
วัฒนธรรม ระบบบริหารงานของผู้นาองค์กร และปัจจัยสภาพแวดล้อม
อีกทั้งการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดสุขภาวะภาครัฐที่ดี จาเป็นต้องมีการดาเนินการหลาย
ระดับ ทั้งระดับตัวบุคคล ผู้คนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดคุณภาพชีวิตใน
การทางาน ซึ่ งครอบคลุ มทั้ งสภาพแวดล้อมเชิ งกายภาพ ความเชื่ อ ค่ านิ ยม บรรทัดฐานขององค์ กร
นโยบายเชิงโครงสร้าง และความเข้าใจในชีวิตของความเป็น “คน” บนพื้นฐานว่า คนมีความต้องการ และ
ความอยากได้ ดังนั้น เครื่องมือชุดนี้ จะสามารถให้ค่าคะแนนของสุขภาวะองค์กร เพื่อการก้าวเข้าสู่
สุขภาวะภาครัฐต่อไป
สุขในระดับองค์กรภาครัฐ (โรงพยาบาล) มีความสาคัญอย่างไร และอะไรที่ส่งผลต่อ
สุขภาวะภาครัฐ รวมทั้งหากพัฒนาสุขภาวะองค์กรภาครัฐแล้วจะส่งผลให้เกิดอะไรขึ้น เป็นเรื่องที่ควร
ศึก ษาและขยายผลจากการด าเนิน การจริง ต่อ ไป สาระส าคัญ ที ่ค ณะทางานได้บ รรจงเชื ่อ มต่อ
บทความสี่ส่วนเกี่ย วกับ เรื่อ งนี้คือ ความสาคัญของสุขภาวะองค์กรภาครัฐ สุขภาวะของคนในองค์กร
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ภาครัฐ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของคนทางานภาครัฐ และปัจจัยภายในตัวบุคคลที่ส่งผลต่อสุขภาวะ
องค์กรภาครัฐ รวมถึงแนวทางเดินสาหรับนักสร้างสุขโรงพยาบาล ดังจะกล่าวถึงในตอนต่อไป
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ย่างก้าวเข้าสู่องค์กรสุขภาวะ......
ดวงเนตร ธรรมกุล

แนวคิ ด เรื่ อ งการสร้ า งสุ ข มี พั ฒ นาการมานาน กล่ า วกั น ว่ า ศาสตร์ ด้ า นนี้ ทางโลก
ตะวันออกมีความก้าวหน้าเป็นอันมาก เพราะมีวิธีการ “เข้าถึง” และ “สร้างสุข” ด้วยแนวคิดการ
พึ่งตนเองเป็นสาคัญ ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ เวลานั้นไม่ เคยหยุดนิ่ง ทุกคนย่อมก้าวเดินไป
ข้า งหน้า การพัฒ นาสุข ในระดับ บุค คลมีศ าสตร์ที่น่า ศึก ษาค้น คว้า มากมาย ได้แ ก่ จิต ตปัญ ญา
การฝึกฝนการเจริญสติและสมาธิในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
สุขในระดับองค์กร (หมายความถึง หน่วยงาน บริษัท สถานประกอบการ โรงเรียน
ฯลฯ) มีแ นวคิดและกระบวนการที่แตกต่างกันอย่างไร และองค์กรที่คิดทาเรื่องนี้พัฒนาองค์กรกัน
อย่างไร บทความนี้นาเสนอสาระสามส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ แนวคิดองค์กรสุขภาวะ กระบวนการ
สร้างสุขภาวะองค์กร และสุขภาวะภาครัฐ (โรงพยาบาล) สร้าง “โรงพยาบาลสุขภาวะ”มีสาระสาคัญ
ดังนี้
แนวคิดองค์กรสุขภาวะ
องค์กรหลายแห่งทัว่ โลกต่างสนใจการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
ให้กับบุคลากรของตนมากขึ้น คาว่า “องค์กรสุขภาวะ”หรือองค์กรแห่งความสุข หมายถึง องค์กรที่มี
การส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีเป้าหมายให้คนทางานในองค์กรมี
สุขภาพที่ดีในการทางาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน
มีทักษะและประสิทธิภาพที่ดีในการทางาน มีความรักและผูกพันองค์กร เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ของ
ระบบการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมและยั่งยืน1
คานิยามหรือการให้ความหมายของคาว่า Happy Workplace ในบทความและ
งานวิจัยในต่างประเทศ เท่าที่พบเห็นได้แก่คาว่า Workplace Health Promotion, Healthy
Workplace, Healthy Organization, Healthy Corporation โดยมีการนิยามไว้ดังนี้
องค์การอนามัยโลก2 ให้คาอธิบาย “Healthy Workplace ว่าคือ องค์กรที่ให้การ
ป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน”
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Lowe3 นิยามว่า “Healthy Workplace เป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมการทางานที่
เอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพของพนักงานและมีผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น”
Dive4 ระบุว่า “Healthy Organization” คือ องค์กรที่สามารถบรรลุถึงพันธกิจที่ตั้ง
ไว้พร้อมกับมีความสามารถในการเติบโตและพัฒนาบุคลากรในองค์กรไปพร้อม ๆ กัน ” นอกจากนี้
Smet, Loch, Schaninger5 กล่าวว่า “Healthy Corporation” คือ องค์กรที่มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ดี พนักงานมีจุดมุ่งหมายร่วมกับองค์กร โดยมุ่งเน้นการปรับกระบวนการทางานใหม่และ
มีแนวทางการปฏิบัติงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน
จากนิยามดังกล่าว จะเห็นว่านักวิชาการให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนในองค์กร ทั้ง
มุ่ ง เน้ น ด้ า นร่ า งกาย ด้ า นจิ ต ใจ ความสุ ข ของบุ ค ลากร หรื อ การมี ส่ ว นร่ ว ม ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ การ
วางเป้ าหมายตามความต้อ งการขององค์กรในแต่ละบริบทและสถานการณ์ ดั งนั้นจึง ขอสรุป
ความหมายขององค์กรสุขภาวะว่าหมายถึง “องค์ก รที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สังคม และจิตปัญญา ซึ่งจะนาไปสู่ผลลัพธ์การมีสุขภาพที่ดี
อย่างยั่งยืน”
การกล่าวถึง “สุขภาวะ” นี้มีเป้าหมายปลายทางให้คนในองค์กรเกิด “สุข” ขึ้นด้วย
ดังนั้น คานิยามนี้จึงมีความท้าทายกับแนวทางที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมาก การมุ่งเป้าสู่การสร้างสุขอาจ
หมายถึงการเปลี่ยนทิศทางและวิธีการทางานใหม่ เพราะการสร้างสุขในช่วงเวลาการทางาน อันเป็น
ช่วงเวลายาวนานที่สุดในแต่ละวันของมนุษย์นั้น ต้องเผชิญกับกระแสของมาตรฐานการทางานใหม่ๆ
ที่สูงขึ้น และองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการต่างพยายามรักษาคุณภาพของตนเองเอาไว้ เพื่อ
ตอบสนองต่อความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และรักษาฐานลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ สิ่งที่ ตามมาก็คือ คนใน
องค์ กรอาจเกิด ความเครียดขึ้ น แทนจากกิจ กรรมบัน ทึ ก เขีย นรายงาน จัด เก็บ หลัก ฐานมากมาย
ความท้าทายนี้กาลังเป็นสิ่งที่ต้องการพิสูจน์ให้กระจ่างชัดว่าเป็นเส้นทางคู่ขนานที่สามารถสร้างสุขขึ้น
ได้ หรือจะต้องผลักกันให้กระเด็นไปอยู่กันคนละขั้ว
กระบวนการสร้างสุขภาวะองค์กร
สมดุลแห่งสุขภาวะในองค์กรเกิดขึ้นด้วยปัจจัยหลายประการ ได้มีนักวิชาการ 2, 6, 7
เสนอแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรว่าควรคานึงถึง 1) สุขภาพและความปลอดภัยของ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการทางาน 2) สุขภาพ ความปลอดภัย และความผาสุกของสิ่งแวดล้อมทาง
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จิตสังคมในการทางาน รวมทั้ง ระบบการจัดการและวัฒนธรรมในองค์กร 3) แหล่งทรัพยากรสุขภาพ
ส่วนบุคคลในสถานที่ทางาน และ 4) ช่องทางการเข้าถึงชุมชนเพื่อปรับปรุงสุข ภาพของพนักงาน
ครอบครัวของพนักงาน และสมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน ซึ่งการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรต้องมีการ
ดาเนิ น การตามระบบและขั้ นตอนที่ ก าหนดขึ้ น เช่น มี ก ารระดมก าลัง การประชุ ม การประเมิ น
การจัดลาดับความสาคัญ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินงาน
เพื่อจะได้ทราบประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไข สาหรับดัชนีสาคัญของสุขภาวะองค์กร คือ การได้รับการ
สนับสนุนจากฝ่ายบริหาร การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมจากพนักงาน มีนโยบายการสร้าง
สุ ข ภาวะในองค์ ก ร มี ก ารบู ร ณาการไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี ก ระบวนการท างาน
มีโครงสร้างการดาเนินงาน และ มีก ารวิเคราะห์งาน การได้รับการสนับสนุ นทรัพยากรที่จาเป็ น
การจัดเตรียมข้อมูลและฝึกอบรมทีมงาน มีการประเมินและกากับติดตาม มีการใช้เครื่องมือการวัดที่มี
ประสิทธิภาพ และมีวิธีการสร้างความเข้าใจในประเด็นสร้างสุขภาวะ
การนาโปรแกรมสุขภาวะในที่ทางาน (Healthy Workplace Program)2 ไปปฏิบัติให้
ประสบความสาเร็จนั้น องค์กรจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีระบบการจัดการและการร่วมมือกัน
ทั้งในด้านองค์ความรู้และการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งหลักสาคัญที่เป็นแกนกลางและต้องปรากฏอยู่ในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการ คือ ความเป็นผู้นาที่เข้าถึงในเรื่องนี้ (leadership engagement) และการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร (worker involvement) โดยขึ้นอยู่กับจริยธรรมและการให้คุณค่า (values
and ethics) ของทุกคนในองค์กร เพื่อให้เกิดกระบวนการทีต่ ่อเนื่องของโปรแกรมสุขภาวะในที่ทางาน
สุขภาวะภาครัฐ (โรงพยาบาล) สร้าง “โรงพยาบาลสุขภาวะ”
การศึกษาสุขภาวะองค์กรจากองค์กรที่ได้รับรางวัล พบว่าองค์กรเหล่านี้ปฏิบัติตาม
หลักการและเกณฑ์ของกรอบความเป็นเลิศ (Excellence Frameworks) ซึ่งครอบคลุมถึงระบบ
คุณภาพ และความยั่งยืนอย่างสมดุล โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านผู้นา (leadership) (2)
ด้านการวางแผน (planning) (3) ด้านบุคคล (people focus) (4) ด้านลูกค้า(customer focus) (5)
การจัดการกระบวนการ (process management) และ (6) หุ้นส่วนผู้ผลิต (supplier partner
focus) ซึ่งองค์กรจะต้องสร้างความสัมพันธ์ทั้ง 6 องค์ประกอบนี้ให้เกิดความสมดุลและเกิดผลลัพธ์ที่
ยั่งยืน โดยผู้บริหารจะต้องมีแผนกลยุทธ์ด้านสุ ขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรบรรจุอยู่ใน
เส้นทางการดาเนินงานขององค์กร และต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการปฏิบัติด้านสุขภาวะ
สิ่ง แวดล้อ มทางสั งคม สิ่ งแวดล้ อมทางกายภาพ และแหล่ งทรั พยากรบุค คล 6 ซึ่ง หมายความว่ า
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ทางเดินของการสร้าง “โรงพยาบาลสุขภาวะ” มีช่องทางที่สามารถก้าวเดินไปได้ และทางเลือกนั้น
อยู่ที่ว่าใครจะสามารถสัมผัสถึงก่อนกัน ความท้าทายที่เกิดขึ้น อาจมิใช่เรื่องง่ายนัก แต่ก็ไม่ยากจน
เกินกาลังความสามารถของทุกคนในองค์กรที่จะร่วมแรงร่วมใจสัมผัสด้วยมือของท่านเอง
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ความสาคัญของสุขภาวะองค์กรภาครัฐ
(The Importance of Healthy Happy Public-Organization)
ดวงเนตร ธรรมกุล

บทนา
สุขภาวะในองค์กร (Healthy Happy Organization) เป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆ ปรารถนาที่จะให้
เกิดขึ้น เพื่อให้องค์กรมีความสุข มีเสถียรภาพ มีความมั่นคง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชน
บทความนี้เขียนขึ้นจากการได้ศึกษาสุขภาวะองค์กรและแลเห็นความสาคัญของการสร้างเสริมสุขภาวะ
องค์กรให้เกิดขึ้น เนื่องจากเกิดประโยชน์กับ “พนักงานหรือบุคลากร” ในองค์กรมากมาย โดยจะขอเสนอ
แนวคิ ด ในประเด็ น ส าคั ญ 3 ประเด็ น คื อ 1) กรอบแนวคิ ด ของการสร้ า งสุ ข ภาวะองค์ ก ร 2)
ความเปลี่ยนแปลงหรือปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสุขภาวะองค์กร และสุดท้าย 3) ตัวอย่างองค์กร
ภาครัฐที่สร้างสุขภาวะ อย่างไรเสีย การให้ความสาคัญกับสุขภาวะองค์กรภาครัฐ จะไม่สูญเปล่า หากทุกคน
ในองค์กรร่วมด้วยช่วยกันทา จนก่อให้เกิดความสุขเล็กๆที่แพร่กระจายไปในองค์กร เพื่อให้ โลกของการ
ทางานเกิดความสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
กรอบแนวคิดของการสร้างสุขภาวะองค์กร
การพัฒนาสุขภาวะในองค์กร โดย ขวัญเมือง แก้วดาเกิงและคณะ1, 2 พบว่า สมดุลแห่ง
ความสุขในองค์กรสะท้อนได้จาก ดัชนีตรวจสอบสุขภาวะองค์กร หรือ Happy Workplace Index:
HWI เน้ นการพั ฒนา 5 มิ ติ ประกอบด้ว ย (1) ระบบและการบริ หาร (2) สภาพแวดล้อ มและ
บรรยากาศการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร (3) กระบวนการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร
(4) สุขภาพกายและสุขภาพใจ และ (5) ผลลัพธ์องค์กร มีหัวข้อย่อยรวมจานวน 37 ข้อ กล่าวได้ว่าค่า
ดัชนีสุขภาวะองค์กรจะแสดงถึงระดับความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่เอื้อให้เกิดความสุข บน
ฐานของสุขภาพที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั้งกาย จิตใจ สังคม และปัญญาของบุคลากรในองค์กร ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบดัชนีสุขภาวะระดับองค์กร (ขวัญเมือง แก้วดาเกิงและคณะ, 2554)
การตรวจสอบสุขภาวะองค์กรเกิดขึ้นด้วยหลักคิดว่า หากมีสิ่งที่ช่วยสะท้อนที่เป็นกลาง
ให้ภาพความจริงและเหมาะสมกับองค์กรในภาพรวม น่าจะช่วยสะท้อนสุขหรือทุกข์ขององค์กร และ
ใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบเพื่อแก้ไขก่อนที่สภาวการณ์จะเลวร้ายหรือรุนแรงจนนาไปสู่ภาวะวิกฤติที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพผลผลิตหรืองานบริการขององค์กร ขณะเดียวกันจะเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่องค์กร
สามารถเลือกใช้ เพื่อสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาภาวะปัจจัยแห่งความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร3
นอกจากนี้ ยังพบว่าศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดาเนินการเรื่อง องค์กรสุขภาวะ (Happy
Workplace) ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี โดยใช้แนวคิดการจัดการ “ความสุข 8 ประการหรือ
Happy 8”4 บนฐานของสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางปัญญา และสุขภาวะทาง
สังคม อันเป็นแนวคิดของการจัดสมดุลชีวิตของมนุ ษย์ผ่านความสุขใน 3 ส่วนที่ทับซ้อนกัน ได้แก่
ความสุขส่วนตัว ความสุขของครอบครัว และความสุขขององค์กรหรือสังคมของมนุษย์
สาหรับความสุขส่วนตัวหรือความสุขของบุคคล ประกอบด้วยความสุข 6 ประการ คือ
1) Happy Body (สุขภาพดี) หมายถึง การมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิ ตใจ มาจากการรู้จักใช้
ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข ออกกาลังและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2) Happy Heart
(น้าใจงาม) มีน้าในเอื้อเฟื้อต่อกัน รู้สึกแบ่งปัน เอื้ออาทรซึ่งกันละกัน 3) Happy Relax (การผ่อน
คลาย) รู้จักผ่อนคลาย หลังจากเหนื่อยล้าจากการทางาน ปรับสมดุลชีวิตให้ไม่เครียดจนเกินไป 4)
Happy Brain (หาความรู้) มีความสนใจใฝ่รู้ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อความมั่นคงก้าวหน้าในการ
ทางาน 5) Happy Soul (การมีคุณธรรม จริยธรรม) ความมีศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการ
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ดาเนินชีวิต 6) Happy Money (ใช้เงินเป็น) การที่สามารถจัดการรายรับรายจ่ายให้สมดุล รู้จัก
เก็บออม ไม่ก่อหนี้สิน จะช่วยให้บุคลากรไม่เกิดทุกข์
ส่วนความสุขของครอบครัว ประกอบด้วยความสุข 1 ประการ ได้แก่ Happy Family
(การมีครอบครัวที่ดี) ครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน สามารถให้กาลังใจใน
การทางานได้ สาหรับความสุขขององค์กรหรือสังคมของนมุษย์ ประกอบด้วยความสุข 1 ประการ
ได้แก่ Happy Society (สังคมดี) ทั้งสังคมในที่ทางาน และภายนอกองค์กร
ความสุ ข ในการท างานเป็ น ความสุ ข ที่ เ กิ ด ภายในจิ ต ใจของบุ ค คลที่ ต อบสนองต่ อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทางาน หรือประสบการณ์ข องบุคคลในการทางาน ประกอบด้วย การรับรู้
ในงาน ความกระตือรือร้น มีวินัยในตนเอง รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ การที่บุคคลมี
ความสุขในการทางานจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคง 5, 6 การเพิ่มรายได้ทั้งด้านเงินเดือน
และค่าตอบแทน น่าจะช่วยให้บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นและคลายความเครียดลดลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญกาลังใจที่ดี และสามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ7 แนวทางการพัฒนาที่ทางาน
น่าอยู่ (Healthy Workplace Framework) ขององค์การอนามัยโลก8 เสนอว่าองค์กรที่จัดระบบการ
ป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุ นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความผาสุกของบุคลากรได้นั้น ต้องอาศัยการ
พัฒนา 4 ด้าน คือ 1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทางาน 2) สภาพแวดล้อมทางจิตใจและ
สังคมในการทางาน 3) ทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในที่ทางาน และ 4) การเชื่อมโยงกับชุมชน โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทางาน (The physical work environment)
หมายถึ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวกในที่ ท างาน เช่ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง อากาศ เครื่ อ งจั ก ร เฟอร์ นิ เ จอร์
ผลิตภัณฑ์ สารเคมี วัสดุ และกระบวนการผลิต ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ
ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต รวมทั้งส่งผลต่อความเป็นอยู่ ในการประกอบ
อาชีพและการใช้ชีวิตของบุคลากรตลอดช่วงเวลาการทางาน
2. สภาพแวดล้อมทางจิตใจและสังคมในการทางาน (The psychosocial work
environment) หมายถึง บรรยากาศในการทางาน วัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และ
การปฏิบัติซึ่งปรากฏขึ้นในองค์กร และส่งผลกระทบต่อความผาสุกของบุคลากรทั้งด้านร่างกายและ
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จิตใจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดขึ้นได้ เช่น นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในองค์กร การ
สนับสนุนให้เกิดการดาเนินชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี เป็นต้น
3. ทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพในที่ทางาน (Personal health resources in the
workplace) หมายถึง สิ่งสนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร บุคคลต้นแบบ
อุปกรณ์ การสร้างโอกาสที่บริษัทจัดเตรียมไว้ สิ่งสนับสนุนต่างๆ การปรับปรุงหรือคงไว้ซึ่งวิธีปฏิบัติใน
การดาเนินชีวิตที่คานึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจ
4. การเชื่อมโยงกับชุมชน (Enterprise community involvement) หมายถึง
กิจกรรมขององค์กรที่สร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนทั้งทางกายภาพและสังคม
ซึ่งส่งผลดีต่อความปลอดภัย สุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ รวมทั้งความผาสุกของบุ คลากรและ
ครอบครัว ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กรอบการพัฒนาที่ทางานน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2010)
สาหรับโครงการขับเคลื่อนยุโรป (Move Europe) ได้พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ
สุขภาพในองค์กร (Company Health Check)9 มุ่งเน้นประเด็นสุขภาพในเรื่องการป้องกันการสูบบุหรี่
(Smoking prevention) การบริโภคเพื่อสุขภาพ (Healthy eating) การเคลื่อนไหวร่างกาย (Active
living) และการลดความเครียด (Stress) โครงสร้างของประเด็นตรวจสอบ มีจานวนรวม 27 ข้อ
แบ่งเป็น 4 มิติ คือ 1) การพัฒนานโยบายและวัฒนธรรม (Policy & Culture) 2) การจัดองค์กรและ
โครงสร้ าง (Organization & Structure) 3) กลยุทธ์ และการด าเนิ นงาน (Strategies &

13

Implementation) และ 4) การประเมินและผลลัพธ์องค์กร (Results & Evaluation) ซึ่งทั้ง 4 มิติ
ต้องมีการขับเคลื่อนไปด้วยกัน ดังรายละเอียดในภาพที่ 3
การพัฒนานโยบาย
และวัฒนธรรม

การประเมิน
และผลลัพธ์องค์กร

การจัดการองค์กร
และโครงสร้าง

กลยุทธ์
และการดาเนินงาน

ภาพที่ 3 โครงสร้างของการตรวจสอบสุขภาวะองค์กร (Company Health Check, ENWHP, 2007)

ปัจจัยสาคั ญที่ทาให้ บุคคลรู้สึ กมีความสุขในการทางานอย่างแท้ จริง ประกอบด้ว ย
1) การมีสัมพันธภาพกับบุคลากรในองค์กร บรรยากาศในการทางานไม่อึดอัดคับข้องใจ ไม่รู้สึกว่า
ถูกจับผิดหรือถูกคุกคาม มีความเป็นมิตร เอื้ออาทรที่ได้รับจากทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน จะเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดี 2) ความสาเร็จ
ในงาน ทาให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นสุขที่ได้ทา ทั้งนี้ควรเป็นงานที่มีความท้าทายอย่างสมเหตุสมผล
ไม่ยากจนเกินความสามารถ และเมื่อทาสาเร็จแล้ว บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของผลงาน และ
ความสาเร็จดังกล่าวทาให้รู้สึกภาคภูมิใจ และ 3) การได้รับการยอมรั บนับถือทั้งจากองค์กรที่
ปฏิบัติงาน และองค์กรภายนอก ตลอดจนสาธารณชนต่างๆทาให้บุคลากรรู้สึกปิติยินดี ภาคภูมิ ใจใน
ตัวเองเมื่อได้รับการยอมรับนับถือ ส่งผลให้รู้สึกสุขใจในการทางาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจได้อย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยผลงานซึ่งยั่งยืนกว่าการจูงใจด้วยทรัพย์สินเงินทอง10
ในแถบยุโรป The European Network for Health Work Promotion ได้พัฒนา
กรอบของสุขภาวะในที่ทางานขึ้น (Healthy workplace framework) โดยอาศัย โมเดลความเป็นเลิศ
(European Framework for Excellence Model)11 ซึ่งมีวิธีปฏิบัติที่ดีที่อ้างอิงจากการวิจัยและการ
ปฏิบัติจากองค์กรชั้นนา สาหรับในประเทศแคนาดา ได้มีการศึกษาสุขภาวะในที่ทางาน โดยศึกษา
องค์กรต่างๆ ที่ได้รับรางวัล Canada Award for Excellence (CAE) พบว่าองค์กรเหล่านี้ได้ปฏิบัติ
ตามหลักการและเกณฑ์ของกรอบความเป็นเลิศ (Excellence Frameworks) ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวมี
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ความครอบคลุม มีกลยุทธ์ ที่อยู่บนพื้นฐานของระบบคุณภาพ และมีจุดเน้นที่สมรรถภาพที่ยั่งยืนบน
พื้นฐานของความสมดุลขององค์ประกอบทั้ง 6 ด้านได้แก่ (1) ด้านผู้นา (Leadership) (2) ด้านการ
วางแผน (Planning) (3) ด้านบุคคล (People focus) (4) ด้านลูกค้า(Customer focus)
(5) การจัดการกระบวนการ (Process management) และ (6) หุ้นส่วนผู้ผลิต (Supplier partner
focus) ซึ่งองค์กรจะต้องสร้างความสัมพันธ์ทั้ง 6 องค์ประกอบนี้ให้เกิดความสมดุลและเกิดผลลัพธ์
ที่ยั่งยืน
สาหรับความเป็นเลิศด้านสุขภาวะในที่ทางาน นอกจากองค์ประกอบทั้ง 6 ด้านที่กล่าว
มาแล้ว นายจ้างจะต้องมีแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกจ้างบรรจุ อยู่ในเส้นทาง
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ ก ร และต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น เลิ ศ ในการปฏิ บั ติ ด้ า นสุ ข ภาวะ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และแหล่งทรัพยากรบุคคล ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กรอบความเป็นเลิศสาหรับสุขภาวะในที่ทางาน (Corbett, 2004)
โดยสรุปแล้ว หลักการที่สาคัญและมีความจาเป็นอย่างมากในการปรับปรุงสุขภาวะ
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร คือ 1) ต้องมีการพัฒนานโยบายและนาไปปฏิบัติใน
ระดับชาติและระดับองค์กรเพื่อสนับสนุนสุขภาวะของบุคลากร 2) ต้องมีการระบบการสนับสนุน
สุขภาวะในสถานประกอบการ โดยมีโครงสร้างการดาเนินงานที่ชัดเจน 3) ต้องมีการปรับปรุงสิทธิ
ในการเข้าถึงการบริการอาชีวอนามัยขั้นพื้นฐาน 4) ต้องมีการสื่อสารถึงการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
ในการปรับปรุงสุขภาวะของบุคลากร และ 5) ควรมีการนาประเด็นสุขภาวะของบุคลากรมาพิจารณา
ในระดับกว้างทั้งในบริบทการศึกษา การค้าขายและธุรกิจ และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
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ความเปลี่ยนแปลงหรือปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสุขภาวะองค์กร
องค์กรภาครัฐหลายหน่วยงาน ที่ให้บริการประชาชน ได้ถูกประเมินคุณภาพ ทั้งจาก
องค์กรภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อรั บรองคุณภาพขององค์กร ทาให้เกิดมาตรฐานการบริการ
ที่ดี ปลอดภัย ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ ต้องทุ่มเท อุทิศกาลังกายและใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทาให้บุคลากรบางส่วนใน
องค์ ก รภาครั ฐ เกิ ด ความเครี ย ด 12 ต้ อ งใช้ เ วลาในการปรั บ ตั ว และเกิ ด การท้ อ ถอย ลาออกก่ อ น
เกษียณอายุราชการตามที่ภาครัฐกาหนด สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนวัฎจักรที่สะท้อนกลับ ทาให้องค์กร
ภาครัฐมีบุคลากรจานวนลดลง แต่มีปริมาณงานเท่าเดิม ทาให้บุคลากรที่ยังคงเหลืออยู่ในระบบ ต้อง
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดผลลัพธ์การบริการตามมาตรฐานที่กาหนด สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ หากมี
การประเมินผลสะท้อนค่าต่อผู้บริหารองค์กร ย่อมก่อให้เกิดผลดีในการบริหารจัดการ เพื่อป้องกัน
ผลเสียและสร้างคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีสาหรับบุคลากรในองค์กรภาครัฐต่อไป และจากสภาพ
ปั ญ หาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ พบว่ า ข้ า ราชการมี ส ถิ ติ ก ารเป็ น หนี้ สู ง ขึ้ น
มีความเครียดจากการทางาน มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น มีการทางานร่วมกันลดลง และข้าราชการมี
ความสุขและความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการลดลง สานักงานข้าราชการพลเรือนจึงได้วางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นเรื่องการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการทุกคน ทุกระดับ ให้มีพลังกายที่เข้มแข็งและพลังใจที่พร้อมอุทิศ
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน13
นอกจากนี้ แ ผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) ได้
ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ที่ 3 ว่ า ด้ ว ยการมุ่ ง สู่ อ งค์ ก ารที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง และบุ ค ลากรมี
ความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆ และพบว่าในปีงบประมาณ 2552 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ได้กาหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)
เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการยกระดับและพัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
ประเมิ น และให้ ค ะแนนจะยึ ด หลั ก การพั ฒ นาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ 14 ในการพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า ง
มีประสิทธิภาพนั้น จัดเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรภาครัฐ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพจะ
เป็นการพัฒนาผลลัพธ์การดาเนินการของส่วนราชการ หากคุณภาพที่ดีขององค์กรก่อให้ บุคลากรมี
ความสุข ย่อมทาให้สถานการณ์เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อองค์กรและบุคลากร
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เป้าประสงค์หลักในการดารงอยู่ขององค์กรภาครัฐซึ่งไม่ได้แสวงหากาไร คือ การบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ผ่านความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กร การดาเนินกิจการขององค์กรภาครัฐมักถูกมองว่า
อุ้ยอ้ายเชื่องช้า เนื่องจากระบบ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการทางเอกสารมีมากมาย ทาให้ต้องมี
กระบวนการทางเอกสารและขั้นตอนค่อนข้างมาก จนบางครั้งไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามกาหนด
นัดหมาย หรือไม่ทันกาหนดเวลาของงาน13 แต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้รับบริการ จะคาดหวังคุณภาพและ
ความรวดเร็วของการได้รับบริการในระดับเดียวกันกับที่ได้รับจากองค์กรธุรกิจเอกชน จึงทาให้องค์กร
ภาครัฐต้องมีการยกระดับและพัฒนาองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ทาให้
ผู้รับบริการมีความมั่นใจในคุณภาพของผลผลิตและการบริการขององค์กรมากขึ้น14 สิ่งเหล่านี้นามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงในองค์กร ทาให้บุคลากรภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทางานมากขึ้น
แนวคิดการทางานที่ให้ความสาคัญกั บ “คน” เริ่มเป็นประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐให้
ความสนใจ ดังจะเห็นได้จาก พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 34 ที่กาหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ระเบี ย บข้ าราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ภาครั ฐ โดยให้
ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มาตรา 13 (8) กาหนดให้
สานักงาน ก.พ. มีหน้าที่ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คาปรึกษาแนะนาและดาเนินการเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ มาตรา 72 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพ
ชีวิต มีขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติราชการ15, 16
เนื่องจากองค์กรภาครัฐ มีบริบทที่แตกต่างจากองค์กรภาคเอกชน อีกทั้งองค์กรภาครัฐ
ไม่มีจุดเน้นในเรื่องการบริหารงานที่เน้นผลกาไร จึงทาให้การตรวจสอบสุขภาวะองค์กรของภาคเอกชน
และภาครัฐมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกัน อีกทั้งมีการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ชีวิตและการส่งเสริมการทางานอย่างมีความสุข มีการรณรงค์ให้องค์กรหันมาสนใจใน
การส่งเสริมสุขภาวะขององค์กรด้วยกรอบและเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมา รวมถึงบางองค์กรได้จัดงบประมาณ
สาหรับการดาเนินงานด้านนี้โดยเฉพาะ เห็นได้ว่าการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การทางานได้ถูกนามาเป็น
ส่วนย่อยส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่เริ่มมีการตระหนักถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตจะมีผลทางด้านบวก
ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนทางานในองค์กร รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กร
และสังคมในอนาคตอย่างแน่นอน
การสร้างความสุขในองค์กร (Happy Workplace) เป็นความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับยุค
ที่มีความเปลี่ยนแปลง องค์กรภาครัฐต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่ของการ
ปฎิรูประบบราชการ ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี อาจทาให้บุคลากรมีความเครียดและไม่มี

17

ความสุขในการทางาน จึงส่งผลกระทบทั้งต่อตัวบุคลากร องค์กร และสังคมตามมา การสร้างความสุข
ในองค์กรที่กล่าวถึงนี้ หมายถึง การสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในองค์กร โดยครอบคลุมในทุกมิติของชีวิต
ดังตัวอย่างองค์กรภาครัฐที่ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการ “ทาดีตามรอยเท้าพ่อเพื่อเทอดพระเกียรติใน
หลวง 84 พรรษา”16 โดยกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสระบุรี หากใช้แนวทางแห่งความสุข
8 ประการ (Happy 8) วิเคราะห์กิจกรรมโครงการนี้ พบว่า โครงการนี้สร้างเสริมสุขภาวะของบุคคล
ในทุกด้าน ทั้งด้าน Happy body, Happy heart, Happy soul, Happy relax, Happy brain,
Happy money, Happy family, และ Happy society
ความเครียดและปัญหาสุขภาพกลายเป็นประเด็นที่สาคัญในสังคมสมัยใหม่ งานวิจัย
ของ The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) พบว่า บุคลากร
จานวน 40% เชื่อว่างานที่ทาก่อให้เกิดความเครียดมาก หรือ มากที่สุด และอย่างน้อย 26% รู้สึกว่า
เบื่อและหมดพลังในการทางาน 17 นอกจากนี้มีงานวิจัยที่สารวจความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ของบุคลากรกับการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน (เช่น การมีส่วนร่วมของบุคลากร การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ ความสมดุลของชีวิตและการทางาน การยอมรับ สุขภาพ และความปลอดภัย) และผลลัพธ์
ของบุคลากร (ข้อตกลงร่วมในองค์กร ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ความผาสุกทางใจ และความตั้งใจ
ออกจากงาน) ผลจากสมการถดถอย พบว่า ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานสุขภาวะในที่ทางาน
สามารถทานายผลลัพธ์ที่เกิดจากบุคลากรได้ 18 โดยความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็น
สิ่งสาคัญในการทานายผลลัพธ์ของบุคลากร ในขณะที่ความพึงพอใจในการปฏิบัติการสร้างสุขภาวะใน
องค์กรอื่นๆ มีอิทธิพลน้อย ซึ่งองค์กรควรเพิ่มโปรแกรมการสร้างสุขที่หลากหลายสาหรับบุคลากร
ในการดาเนินสุขภาวะองค์กรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
จึงกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสุขภาวะใน
องค์กร ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน ลดความขัดแย้งภายในองค์กร เกิดความเข้าใจซึ่งกัน
และกันมากขึ้น ทาให้คุณภาพชีวิตของบุคลากรพัฒนามากขึ้น บุคลากรมีการเจ็บป่วยลดลง เสริมสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และมีขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติราชการ
ตัวอย่างองค์กรภาครัฐที่สร้างสุขภาวะ
จะเห็นได้ว่า “คนหรือบุคลากร” มีความสาคัญสาหรับองค์กร ในการขับเคลื่อนงาน
ต่างๆภายในองค์กร ผลลัพธ์ที่เกิดจากการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการสร้างสุขภาวะองค์กร ทาให้เกิด
สิ่งดีๆขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้จากกองเสมียนตรา กรมกาลังพลทหารเรือ เรื่อง “จัดการความสุขแบบ
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เก็บเล็กผสมน้อย”19 เริ่มจากผู้นาองค์กรเข้าถึงและทาให้ผู้ร่วมงานทุกคนเปิดใจ รวมทั้งยอมเสียสละ
เงินค่าตาแหน่งผู้บริหาร มาจัดทาเสื้อกีฬาแจกเป็นของขวัญปีใหม่ และกาหนดให้ใส่ในวันทางาน
เพื่อให้เกิดความเป็นสัญลักษณ์องค์กร รวมทั้งผู้ นาจัดสวัสดิการเลี้ยงอาหารว่างและกาแฟทุกวัน โดย
ไม่ เก็ บ เงิ น จากผู้ ร่ว มงาน การจั ด กิ จ กรรมสั ม มนาต่ า งจัง หวั ด จะให้ นาครอบครั ว ไปด้ ว ย กลางวั น
จัด ประชุม การพั ฒนางาน ช่ ว งเย็ นและอาหารค่ า จะพั ฒ นาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผู้ ร่ ว มงานและ
ครอบครัว โดยดูผลจากตัวชี้วัดความสุขจากผลการปฎิบัติงานที่ดีขึ้น มีความผิดพลาดน้อยลง ได้รับ
คาชมจากผู้มารับบริการ และความสัมพันธ์ภายในองค์กรดี ดูจากผู้บริหารที่อยู่ในวาระครบที่อาจได้รับ
การโยกย้าย มีผู้ร่วมงานไปบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ไม่ถูกย้าย รวมทั้งข้าราชการที่สอบเลื่อนได้ตาแหน่งที่
สูงขึ้น และย้ายไปอยู่หน่วยอื่น แต่ทุกวันนี้ก็ยังกลับมานั่งคุยเล่นที่กองเสมียนตราตลอด
ตัวอย่างที่จะขอกล่าวถึงในลาดับต่อไป คือ โครงการ “ตลาดสายหยุด” โดยบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร
และการได้รับประโยชน์จาการซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ อานวยความสะดวกให้บุคลากรในช่วงเช้า ทาให้
ไม่ต้องเดินทางไปรับประทานอาหารที่โรงอาหาร มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันอาหารและผลผลิตจากบ้าน
ในราคาถูกและมีคุณภาพ โดยอนุญาตให้บุคลากรบัณฑิตวิทลัย นักศึกษาและผู้ปกครองเข้ามาขาย
สินค้าประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพหรือสินค้าที่ประดิษฐ์ โครงการร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน
ด้ว ยการลดปริม าณการใช้ ถุง พลาสติ ก หากซื้ อ สิ นค้ า เพีย ง 1 ชิ้น จะไม่ ใ ส่ ถุ ง พลาสติ ก การตั้ ง ชื่ อ
“ตลาดสายหยุด” เพราะมีเวลาจาหน่ายเฉพาะในช่วงเช้า 07.30-08.30 น.ก่อนเวลาปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เป็นการเพิ่มรายได้แก่บุคลากรอีกทางหนึ่ง 20 ซึ่งโครงการนี้สร้างสุขภาวะในด้าน Happy Money
Happy Family และ Happy Society
ตัวอย่างการสร้างความสุขในองค์กรของโรงพยาบาลสิงห์บุรี16, 19 ในโครงการ “จิตเบิกบาน
งานเป็นหนึ่ง ก้าวถึงคุณภาพ โรงพยาบาลสิงห์บุรี”โดยมุ่งหวังตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและ
ญาติ โดยเริ่มพัฒนาคนในองค์กรเป็นลาดับแรก มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของ
ตนเอง ใช้สติและสมาธิเป็นเครื่ องมือในการพัฒนา ฝึกการสร้างค่านิยมการทางานร่วมกัน อาศัย
บรรยากาศการทางานร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรด้วยการสื่อสารและคิดเชิงบวก ตระหนักในค่านิยม
องค์ กร และสร้างระบบให้ส อดคล้ อ งกั บ ค่า นิ ยมองค์ ก ร โดยบุ ค ลากรโรงพยาบาลผ่ า นการอบรม
90.09 % หลังจัดอบรมมีการดาเนินกิจกรรมเป็นระยะๆ และจัดโครงการเพิ่มเติมให้กับบุคลากรที่ยัง
ไม่ผ่านการอบรม กิจกรรมที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นการทาสมาธิก่อนการปฏิบัติงาน เปิดเสียง
ระฆังสติทุก 15 นาทีทุกวันเวลาราชการ สวดมนต์ทั่วโรงพยาบาลเวลา 08.30 น. ทาสมาธิก่อนการเข้า
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ร่วมประชุม 5 นาที นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีแผนการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องที่สาคัญ คือ 1)
จัดอบรมเพิ่มเติมให้บุคลากรทุกคนครบ 100 % 2) เพิ่มช่องทางการสื่อสารและรูปแบบการยกย่อง
ชมเชย 3) ปรับพื้นที่กายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้น และ 4)
ประยุกต์แนวคิดการพัฒนาจิตเพื่อให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ที่เด่นชัดขึ้น
อย่างไรก็ตาม การมองเห็นตัวอย่างจากองค์กรภาครัฐที่ดาเนินการเรื่องสร้างสุข อาจ
ทาให้คิดว่าทาได้ไม่ยาก และทากันอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ควรคานึงถึง คือ การวางแผนที่จะคงไว้ซึ่ง “สุข
ภาวะองค์กร”อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยผลักดันให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม บนพื้นฐานความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วม และส่งผลให้เกิดความผูกพันองค์กร เพราะความสุขขององค์กรเป็นสิ่งที่ต้องเฉลี่ย
ทุกข์-สุข เพื่อกันและกัน อันจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้อย่างสมบูรณ์
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สุขภาวะของคนในองค์กรภาครัฐ
ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม

ความสุขของคนภาครัฐส่งผลต่อความสุขของคนทั้งประเทศ
องค์กรภาครัฐถือเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีลักษณะการบริหารจัดการที่มีความเป็น
เอกเทศแตกต่างจากการบริหารจัดการในภาคเอกชน รูปแบบการปกครองรวมถึงระบบการบริหารงาน
และวัฒนธรรมในการทางานขององค์กรภาครัฐก็มีความเฉพาะเจาะจงแตกต่างจากองค์กรในภาคส่วน
อื่นๆ ซึ่งมีความสาคัญต่อประเทศชาติ เพราะภารกิจขององค์กรภาครัฐมุ่งที่จะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
นโยบายในระดับประเทศที่ต้องการให้ประเทศมีความเจริญและมั่นคง ประชาชนพลเมืองมีความผาสุข
การทางานขององค์กรภาครัฐจึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนทั้งประเทศ จากการศึกษาระดับ
ความสุขของประชาชนในประเทศต่างๆจานวน 130 ประเทศพบว่าระดับความสุขของคนในแต่ละ
ประเทศมีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่ างที่เกิดขึ้นนี้สัมพันธ์กับการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
พบว่าประเทศที่มีการจัดการภาครัฐที่ดีมีผลอย่างยิ่งที่จะทาให้ประชาชนมีความสุข 1 ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่
สนับสนุนได้อย่างดีว่าสภาพการทางานของคนภาครัฐมิได้ส่งผลแต่คนในองค์กรและผลผลิตขององค์กร
เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อคนทั้งประเทศด้วย
ในแต่ละประเทศสัดส่วนของกิจการภาครัฐต่อเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจอาจแตกต่างกัน
ไปตามบริบท นโยบายการบริหาร และรูปแบบการปกครอง ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกาลัง
พัฒนาสัดส่วนของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐมีค่อนข้างมาก ถึงร้อยละ 40-50 ของประชากร
ทั้งหมด แต่ไม่ว่าสัดส่วนจะเป็นอย่างไรองค์กรภาครัฐล้วนมีความสาคัญต่อการคงอยู่และเจริญเติบโต
ของประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอังกฤษยังพบว่ามีประชากรที่ปฏิบัติงานในองค์กร
ภาครัฐถึง 5.9 ล้านคนในปี 2011 แม้ว่าจะมีการศึกษาแนวโน้มของจานวนประชากรที่ทางานภาครัฐ
ของประเทศอัง กฤษและประเทศอื่ นๆจะลดลง ในขณะที่จานวนประชากรที่ ทางานภาคเอกชนมี
เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังถือว่าเป็นจานวนที่มาก 2 ดังนั้นการศึกษาความสุขของคนในองค์กรภาครัฐและปัจจัยที่
สัมพันธ์กับความสุขของบุคคลเหล่านี้มีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงแต่ทาให้เราเข้าใจและมี
แนวทางในการส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด ความสุ ข แก่ ก ลุ่ ม คนที่ ถื อ เป็ น กลุ่ ม ใหญ่ ก ลุ่ ม หนึ่ ง ของประเทศแล้ ว
ความสุขของคนในองค์กรภาครัฐยังมีผลกระทบต่อการทางานให้เกิดความสุขของคนทั้งประเทศอีก
ด้วย
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สถานการณ์การลดลงของจานวนคนภาครัฐ
แม้ว่าองค์กรภาครัฐจะถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ แต่ในปัจ จุบันพบว่าในหลายประเทศ
จานวนผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจจะนาไปสู่ปัญหาการขาดแคลนคนทางาน
ในองค์กรภาครัฐที่มีความสามารถและเหมาะสมกับงานก็ได้ เช่น จากการสารวจจานวนผู้ปฏิบัติงาน
ประจาปีในประเทศอังกฤษ พบว่า จานวนผู้ทางานในภาครัฐและภาคเอกชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มาก โดยพบว่าจานวนผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐของประเทศอังกฤษมีจานวนลดลงถึง 37,000 คน ทาให้มี
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ของปี 2011 ลดลงเหลือเพียง 5.942 ล้านคนซึ่งมีจานวนน้อยลง
กว่าปีที่ผ่านๆมา รวมไปถึงจานวนผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนมีจานวนเพิ่มมากขึ้นถึง 33,000 คนในไตร
มาสเดียวกัน นอกจากนั้นยังพบว่าจานวนของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคมีจานวนลดลงด้วย
ในขณะที่ผู้ที่ทางานภาครัฐในส่วนกลางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจานวนของผู้ปฏิบัติงานใน
ภาครัฐและเอกชน สามารถมองได้เป็น 2 ด้านคือ จากการปรับโครงสร้างขององค์กรภาครัฐเองและ
จากความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่มี ความต้องการเกษียณ เปลี่ยนงาน และลาออก3 ซึ่งลักษณะการ
ลดลงของคนทางานในองค์กรภาครัฐนี้ ถือว่าไม่แตกต่างกับสถานการณ์ในประเทศไทย นอกจากนี้ยัง
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนหนึ่งมีธุรกิจส่วนตัวหรือประกอบอาชีพในภาคเอกชนเป็นอาชีพหลัก และใน
ขณะเดี ย วกั น ก็ ป ฏิ บั ติ ง านให้ กั บ ภาครั ฐ เป็ น เสมื อ นงานรอง ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ท าให้ ผู้ ที่ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ
บุคคลากรในภาครัฐต้องให้ความสาคัญและศึกษาหาสาเหตุที่ทาให้เกิดการลดลงของการทางานใน
ภาครัฐดังกล่าว
ประเทศออสเตรเลี ยก็เป็นอีก ประเทศหนึ่งที่กาลั ง ประสบปัญ หาการขาดแคลนผู้ มี
ทักษะสูงในการทางาน และส่วนหนึ่งจะมีการเกษียณเป็นจานวนมากในเวลาอันใกล้นี้4 ดังนั้นภาครัฐจึง
ต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังต่อการดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข เกิด
ความผูกพันที่จะทางานอยู่ในองค์กรภาครัฐและทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลงานที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นที่ยอมรับของสังคม
ตัวการสาคัญที่ทาให้คนภาครัฐยังมีความสุข
ความสุขของผู้ปฏิบัติงานสาคัญอย่างยิ่งทั้งต่อตัวของผู้ปฏิบัติงานและองค์กร เพราะถ้า
หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความสุขในการทางานก็ยากที่องค์กรจะมีผลผลิตที่ดี ปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับ
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ความสัมพันธ์ของความสุขของคนทางานกับผลผลิตในการทางานจานวนมาก ทาให้เราปฏิเสธไม่ได้ว่า
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสุขในการทางานย่อมสร้างผลงานที่ดี และทาให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า
แม้ว่าการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาในภาพรวมขององค์กรทั่วๆไป ไม่ได้เน้นในการศึกษาของ
องค์กรภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะการบริหารองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรบางอย่างที่แตกต่างไปจากองค์กร
ภาคเอกชน อย่างไรก็ตามยังมีการศึกษาความสุขของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐที่น่าสนใจอยู่หลาย
เรื่องที่ทาให้เราได้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของผู้ปฎิบัติในองค์กรภาครัฐที่องค์กรภาครัฐควรให้
ความสนใจและสามารถนามาปรับใช้ในการประเมินความพร้อมของการเป็นองค์กรสุขภาวะและวาง
แนวทางในการพัฒนาองค์กรของตนเองเป็นองค์กรสุขภาวะในอนาคตได้ ดังต่อไปนี้
ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีความเจริญ ทางเศรษฐกิจอย่างมากในช่วง 10 กว่าปีที่
ผ่านมาเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับเอเชียและระดับโลก แต่เมื่อมีการสารวจระดับความสุขของประชาชน
ทั้งประเทศในการสารวจปี 2006 กลับพบว่าประชาชนชาวจีนมีความผาสุข (wellbeing) ในการ
ทางานลดลง โดยการสารวจครั้งนี้ได้สารวจจากความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) และการรับรู้
ความสุขของตนเอง (perceived happiness)4 ชาวจีนยอมรับกันว่าการทางานในระบบของ
ข้าราชการภาครัฐ (Communist Party agencies, government agencies and public
institutions) นั บ ว่ า เป็ น โอกาสที่ ดี เพราะเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การทางานในระบบอื่ น ๆ เช่ น
บริษั ทเอกชน ถื อว่าค่าตอบแทนของผู้ที่ทางานในภาครัฐสู งกว่ า และมีความมั่นคงในการทางาน
ตลอดจนการได้รับค่าตอบแทนภายหลังเกษียณได้ดีกว่าการทางานในภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งได้รับ
การยอมรับ (accessibility to administrative public power) และยังเชื่อว่าภายหลังการปฏิรูป
การปกครองในปี 1970 ประชาชนชาวจีนน่าจะมีความสุขในการทางานมากขึ้น เพราะเศรษฐกิจของ
จีน มีค วามเจริญขึ้ นอย่ างมาก แต่ผ ลจากการส ารวจประชาชนทั้ ง ประเทศกลับ พบว่ าประชาชนมี
ความสุขในการทางานลดลง การสวนทางกันของความพึงพอใจและความสุขในการทางานนี้ อาจ
อธิบายได้จากแนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกเปรียบเทียบ (Relative Deprivation) ซึ่งเป็นผลมาจากความ
ไม่เท่าเทียมกันในสังคม ทาให้คนในสังคมเกิดการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเองเคยได้รับมาตลอดเวลา
สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอใจในการทางานของตน และทาให้การรับรู้ความสุขลดลง จาก
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้ สึ ก ไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม พบว่ า
ความรู้สึกไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักที่ทาให้รู้สึกว่าตนเองไม่มีความสุขในการทางาน
หรือความสุขในการทางานลดลง 5 และยังพบว่าประชาชนชาวจีน ที่ทางานภาครัฐ รู้สึกว่าตนเองมี
สถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่แตกต่างจากบุคคลอื่น ถึงแม้ว่าสถานะทางสังคมของตนเองจะแตกต่างกับ
บุคคลอื่นๆ ดังนั้นการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าตอบแทนในการทางานที่เป็นธรรม การให้ค่าตอบแทน
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หลังเกษียณ และการจัดสวัสดิการต่างๆให้กับคนที่ทางานในภาครัฐ ล้วนเป็นสิ่งที่ทาให้คนทางาน
ภาครัฐมีความสุขในชีวิตการทางาน
จากการศึกษาในประเทศโปรตุเกส พบว่าประชาชนมีทัศนคติที่ดีและพึงพอใจต่อการ
ทางานในภาครัฐ เพราะเชื่อว่าการทางานกับภาครัฐมีความมั่นคงในการทางาน ทั้งนี้จากความเชื่อที่ว่า
ตนเองได้รับอิสระในการตัดสินใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน
แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมีความสุขสัมพันธ์กับการมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่กลับพบว่าความสุขที่เพิ่มขึ้นจากการ
มีรายได้เพิ่มขึ้นยังน้อยกว่าความรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับและมีอานาจและอิสระในการตัดสินใจ
ทั้งนี้ยังพบว่ามีความไม่พึงพอใจต่อค่าตอบแทน เพราะมีการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นแล้วรู้สึกว่าไม่มี
ความเป็ น ธรรมหรื อ เท่ า เที ย ม ดั ง นั้ น การดู แ ลให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความพึ ง พอใจ องค์ ก รควรให้
ความสาคัญต่อค่าตอบแทนการทางานและการพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรม ควรมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาที่ชัดเจนและเปิดเผยได้ ภาครัฐอาจจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทางานให้ดีขึ้น โดยการ
พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม และปรับโครงสร้างภายในองค์กร (Infrastructure) ให้เอื้อต่อการ
ทางาน เพราะการแก้ไขปัญหาค่าตอบแทน ไม่ได้หมายถึงการทาให้ค่าตอบแทนของทุกคนเท่ากัน แต่
หมายถึ งการทาให้ค่ าตอบแทนสอดคล้อ งกั บประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุ คคลนั้น ๆ และเป็น ที่
ยอมรับของคนอื่นๆในองค์กรเดียวกัน นอกจากนั้นองค์กรยังต้องจัดสวัสดิการให้อย่างทั่วถึง6 การปรับ
โครงสร้ า งขององค์ ก รให้ เ หมาะสมจะท าให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความพึ ง พอใจ มี คุ ณภาพชี วิ ต ที่ ดี มี
ความสามารถที่จะทางานได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสุขในการทางานต่อไป
จากการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย พบว่าการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทางานไม่
สามารถส่งเสริมเพียงระดับบุคคลได้ การส่งเสริมที่ดีต้องเข้าถึงทั้งองค์กรและเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ระดับ และควรเริ่มจากระดับรากหญ้าจนถึงระดับสูงสุด โดยการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทางาน
จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลักต่อไปนี้ จึงจะประสบความสาเร็จ7
1. การเปิดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วมให้มีส่วนในการตัดสินใจและสามารถนาตนเองได้
ดังนั้นการมีส่วนร่วมจะต้องมีในทุกระดับตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางแนวทางและกลวิธีต่าง จนกระ
ทั้งไปถึงการประเมินผล ซึ่งการจะทาให้บุคคลมีความร่วมมือได้ต้องอาศัยการเรียนรู้แบบกระตุ้นใน
ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การสร้างพลังอานาจและการให้ความสาคัญต่อสุขภาพอยู่เสมอ
2. แรงสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะแรงสนับสนุนที่เป็นแบบตอบสนองซึ่งกันและกัน
ในกลุ่ม
3. การเรียนรู้เป็นรายบุคคลร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกันในระดับองค์กร
4. การเรียนรู้.โดยต้องจัดให้มีการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอและให้เวลากับการสะท้อนคิด
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5. การจัดการเรียนรู้ต้องคานึงถึงปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (Ecological
Theory) เช่น ต้องให้ผู้จ้างงานเห็นชอบด้วย และในการดาเนินกิจกรรมต่างต้องให้ทุกตนมีส่วนร่วมทั้ง
จากพนักงานระดับล่างไปถึงระดับบน และจากระดับบนถึงระดับล่าง โดยต้องมีการกระตุ้นให้เกิดข้อ
ผูกพันธ์ในการทางาน (Commitment)
6. การจัดกิจกรรมต้องให้เกิดการมีส่วนร่วมขององค์กร ร่วมกับการส่งเสริมรายบุคคล
การปรับโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการ
ทางาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความที่จะทางานได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งจะส่งผให้เกิดความสุขในการ
ท างานต่ อ ไป แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามองค์ ก รภาครั ฐ ต้ อ งหลี ก เลี่ ย งที่ จ ะสร้ า งแรงจู ง ใจเชิ ง ลบโดยใช้
ค่าตอบแทนเป็นตัวกระตุ้นการทางาน เพราะจะทาให้คนทางานพยาบาลทางานมากขึ้นโดยใช้มูลค่า
ของค่าตอบแทนเป็นเป้าหมายซึ่งจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกไม่พึงพอใจต่อค่าตอบแทนที่ได้รับและไม่มี
ความสุขในการทางาน ดังนั้นองค์กรควรสนับสนุนให้คนในองค์กรเข้าใจและปฏิบัติตามแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย
ส่วนประเทศแคนาดาได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขของคนที่ทางาน
ภาครัฐกั บผลงาน 8 โดยการศึก ษาได้ แ บ่ง ลั กษณะของการวัด ความสุข ในการทางานออกเป็น สอง
ประเภท ได้แก่ความสุขในการทางานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (TRAIT HAPPINESS) และความสุขใน
การทางานที่ เ กิ ด ขึ้ น เพี ย งช่ ว งหนึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นอารมณ์ ใ นการทางานที่ เปลี่ ย นแปลงไปได้ ต าม
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ (STATE HAPPINESS) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความสุข
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานในระยะยาว และทาให้เกิดผลงานที่ดีได้
มากกว่ า ความสุ ข ที่ เกิ ด ขึ้ น เพี ย งชั่ ว ระยะเวลาหนึ่ ง โดยผู้ ทาการศึ ก ษาได้ วั ด ระดั บ ความสุ ข ที่ เป็ น
ความสุขอย่างต่อเนื่องจากความพึงพอใจของผู้ ปฏิบัติงานในภาครัฐกับความพึงพอใจในงาน เช่น
ความพึ ง พอใจต่ อ ค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ การได้ รั บ การสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ การได้ รั บ โอกาส และ
ความก้าวหน้าในการทางาน เป็นต้น นอกจากนั้นการประเมินความสุขอย่างต่อเนื่องของผู้ปฏิบัติงาน
ยังสามารถประเมินได้จากคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวมได้ด้วย ซึ่งทั้งการประเมินความสุขที่
เฉพาะเจาะจงและความสุขโดยรวมล้วนเป็นการวัดความสุขของคนทางานภาครัฐที่ผ่านกระบวนการ
คิดและไตร่ตรองจากข้อมูลและเหตุผล ซึ่งแตกต่างจากการวัดความสุขในการทางานที่เกิดขึ้นชั่วขณะที่
มักจะมาจากอารมณ์ความรู้สึก ณ ขณะนั้นและสามารถเปลี่ยนไปได้ โดยการวัดอารมณ์ของความสุข
ในการทางานสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งอารมณ์เชิงบวกต่อการทางาน และอารมณ์เชิงลบต่อการ
ทางาน นอกจากนี้ ยังพบว่าความสุขในการทางานมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการผลิตผลงาน
ของผู้ปฏิบัติงานมากกว่าความรู้สึกมีความสุขในการทางาน ณ ขณะนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ความสุข
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ขณะทางานจะช่ วยเพิ่ มประสิทธิ ภาพและผลผลิต จากการทางานได้ โดยพบว่าอารมณ์ทางบวกมี
ความสาคัญต่อการเพิ่มผลผลิตในการทางานมากกว่าอารมณ์ทางด้านลบ ุ6 ดังนั้นนอกเหนือจากการ
จัดระบบค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับงานและผลงาน การจัดระบบสนับสนุนและพัฒนาความสามารถ
จะช่วยให้คนทางานภาครัฐมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแล้ว การที่องค์กรทาให้ผู้ปฏิบัติเกิด
ความรู้สึกมีความสุขขณะปฏิบัติงานนั้นๆ ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มผลผลิตจากการทางานให้ยิ่งสูงขึ้นด้วย

ความผูกพันในองค์กรกับความสมดุลของชีวิตและงาน
ความผูกพันกับองค์กร ถือเป็นหัวใจสาคัญอีกประการหนึ่งขององค์กรภาครัฐที่จะทาให้
องค์กรมีประสิทธิภาพในการทางาน เพราะผู้ปฏิบัติงานที่มีความผูกพันกับองค์กรส่งผลให้โอกาสในการ
ย้ายหรือ เปลี่ ยนงานน้ อยลง และต้องการให้บ ริการที่ดี ต่อผู้ รับบริก าร ความผูก พันกั บองค์กรของ
สามารถประเมิ น ได้จ ากความต้ อ งการของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ จะทางานกั บ องค์ ก รเดิ ม แม้ ว่ า จะได้ รับ
ข้อเสนอจากองค์กรใหม่ในลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน
จากความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจต่อองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่ ตลอดจนความ
ภาคภูมิใจในฐานะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สิ่งเหล่านี้ล้วนทาให้ผู้ปฏิบัติงานยังคงทางานกับองค์กร
ภาครัฐ ซึ่งอาจจะมีค่าตอบแทนที่ต่ากว่าหรือมีวัฒนธรรมการทางานที่แตกต่างจากองค์กรภาคเอกชน
หรือการทาธุรกิจส่วนตัว ในประเทศแคนาดาได้มีการสารวจความผูกพันกับองค์กรของผู้ปฏิบัติงานใน
สายงานบริการของภาครัฐ พบว่าความผูกพันกับองค์กรของผู้ ปฏิบัติงานทาให้ผู้ปฏิบัติงานมีอัตราการ
ลาออกหรือย้ายงานต่า การลาป่วยหรือการหยุดงานก็ต่าไปด้วย และนอกจากนั้นยังพบว่า การทางาน
ด้วยความผูกพันในองค์กรทาผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทางาน9
ขณะนี้สมดุลของชีวิตและการทางานของผู้ปฏิบัติงานได้รับความสนใจอย่างยิ่ง เพราะ
ความสมดุลที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นทั้งความต้องการของผู้ปฏิบัติงานเองและหัวหน้างานหรือผู้จ้าง ในยามที่
ตลาดแรงงานของประเทศอยู่ในภาวะที่ขาดแคลน ดังนั้นการที่องค์กรสามารถส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิ ด ความสมดุ ล ของการทางานและการใช้ ชี วิ ต ได้ จึ ง ถื อ เป็ น จุ ด ขายที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ จ ะทาให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องการที่จะทางานให้กับองค์กรและส่งให้เกิดผลผลิตในการทางานที่ดี จากการศึกษาของ
ออสเตรเลีย พบว่า ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาสมดุลของชีวิตและการทางาน
เป็นอย่างยิ่ง และพยายามวางแผนเพื่อให้เกิดความสมดุล แต่ปัญหาที่พบคือการจะทาให้เกิดความ
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สมดุลของชีวิตและการทางานเป็นเรื่องยาก และมีอุปสรรคมากมาย4 ประเทศออสเตรเลียกาลังประสบ
ปัญหาการขาดแคลนผู้มีทักษะสูงในการทางาน ร่วมกับผู้ที่มีทักษะสูงจานวนหนึ่งได้มีการเกษียณเป็น
จานวนมาก ดังนั้นองค์กรจึงต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังต่อการเอื้ อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสมดุล
ของชีวิตและการทางาน โดยองค์กรต้องวางนโยบายส่งเสริมให้เกิดความสมดุลของชีวิตและการทางาน
ให้ชัดเจน และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีตัวเลือกในการปรับหรือยืดหยุ่นการทางานให้เหมาะสม
กับการดาเนินชีวิตของตนเอง ต้องจัดให้มีนโยบายที่เอื้ อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถยืดหยุ่นการทางานได้
และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่น นโยบายการปรับเวลาทางาน นโยบายการหยุดงานหลังคลอดบุตร การ
ลาตามสิทธิ์ต่างๆทั้งการลาโดยรับค่าตอบแทนและไม่รับค่าตอบแทน และการซื้อวันลา เป็นต้น แต่จาก
การศึกษาพบว่ายังมีผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้ นโยบายด้านการ
ปรับชั่วโมงการทางาน การกาหนดระยะเวลาในการทางานตามค่าตอบแทน และข้อตกลงในการ
ทางานนอกเวลา นอกจากนั้นองค์กรต้องมีนโยบายเกี่ยวกับการทางานที่บ้านในงานที่สามารถทางาน
จากที่บ้าน โดยใช้เครื่องมือสื่อสารหรือเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการทางานและติดต่อสื่อสารกับองค์กร
อย่างไรก็ตามสิ่งที่สาคัญในการทาให้เกิดความสมดุลของชีวิตและการทางานขององค์กร คือ ต้องมีการ
สื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังอุปสรรคใน
การทางานและข้อเสนอแนะในการทางานของผู้ปฏิบัติงานเองด้วย
จะเห็นว่าในแต่ละประเทศได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสุขของผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กร เพราะถือเป็นหัวใจสาคัญที่จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ ประชาชนผู้รับบริการได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นผู้บริหารองค์กรภาครัฐต้องให้ความสาคัญต่อความสุขภาวะขององค์กร โดย
องค์กรต้องคานึงถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข เพื่อให้องค์กร
ก้าวไปสู่องค์กรสุขภาวะ ผู้ปฏิบัติงานสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการ
ทางาน จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับความสุขของคนในองค์กรภาครัฐในประเทศต่างๆ
ข้างต้น เป็นข้อมูลสนับสนุนว่าคนทุกคนในองค์กรสามารถร่วมมือกันทาให้องค์กรของตนเองเป็น
องค์กรสุขภาวะได้ โดยคนในองค์กรต้องร่วมมือกันในการวางนโยบายและยุทธศาสตร์ในการทางานให้
ประสบผลสาเร็จที่สอดคล้องกับสภาพการทางาน สถานการณ์และวัฒนธรรมในองค์กรนั้นๆ เช่น การ
กาหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การปรับโครงสร้างการทางานให้ผู้ปฏิบัติในทุกระดับได้รับการยอมรับ
และมีอานาจและอิสระในการตัดสินใจ การเปิดโอกาสให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมในการวางนโยบาย
และบริหารองค์กร การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดสมดุลของชีวิตและการทางาน การสนับสนุนให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและการเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วาม
เจริญก้าวหน้าในการทางาน เป็นต้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของคนทางานภาครัฐ
ศิริพร ครุฑกาศ
ดวงเนตร ธรรมกุล

สุขภาวะขององค์กรภาครัฐ
ความสุข เป็นนามธรรมที่ไม่มีตัวตน มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่ทุกๆ คน
ปรารถนาไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม เพราะความสุขเป็นสิ่งที่ทาให้เรามีพลังกายและใจในการดาเนิน
ชีวิต ความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทางานหรือองค์กร เมื่อคนต้องการ
องค์กร องค์กรก็ต้องการคน จะตัดขาดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างคนและองค์กรไม่ได้ ทั้งนี้มี
จุดเชื่อมแห่งความสัมพันธ์คือเป้าหมายของคนและเป้าหมายขององค์กรที่ต่างฝ่ายต่างมีประโยชน์
ร่วมกัน นั่นหมายความว่าคนในองค์กรมีเป้าหมายในการทางานเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเพื่อการยังชีพ
และสถานภาพทางสังคม ส่วนฝ่ายองค์กรจะได้ประโยชน์จากผลลัพธ์จากการทางานในการผลิตสินค้า
และการบริ ก ารแก่ ผู้ บ ริโ ภคนอกองค์ ก ร ดั ง นั้ น สุ ข ภาวะของบุ ค คลและสุ ข ภาวะขององค์ ก รจึ ง มี
ความหมายที่เชื่อมโยงกัน
สุขภาวะของบุคคล เป็ นภาวะที่ บุค คลปราศจากโรคภั ยไข้เจ็บ มีร่ างกายแข็ง แรง
มีอายุยืนยาว มีจิตใจที่ดี ยึดมั่นในหลักศีลธรรม จรรยาบรรณ ดาเนินชีวิตอย่างมีสติ และใฝ่รู้ มีเหตุ
มีผล อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข1
สุขภาวะขององค์กร เป็นการปฏิบัติที่ส่งเสริมภาวะสุขภาพ ความสุขของผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งสุขภาพกายและจิตใจ และประสิทธิภาพขององค์กร2
สถานบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล เป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง แม้จะมีบทบาท
ในการให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนทั่วไปครบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และด้านการ
ป้องกัน การส่งเสริม การรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ในทางกลับกันผู้ที่ทาหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพก็
ควรที่จะมีความสุขกับองค์กรที่ตนเองทางาน เพราะเมื่อคนและองค์กรมีความสุข จะส่งผลต่อคุณภาพ
ของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด จากการวิจัยของสถาบันนานาชาติเพื่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการประกอบอาชีพ (National Institute for Occupational Safety and Health,
NIOSH) 3 พบว่าผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมีความเครียดและปัญหาสุขภาพในระดับมากที่สุดถึง 40% และ
ผู้ปฏิบัติงาน 26% ที่รู้สกึ เหนื่อยล้าหมดแรง (burned out) จากการทางาน และมีรายงานของสมาคม
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จิตวิทยาอเมริกา (The American Psychological Association) ในปี 2006 พบว่า บริษัทของ
สหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเครียดจากการทางานเป็นจานวนถึง สามหมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ ทั้งจากการขาดงานบ่อยๆ ผลผลิตของบริษัท การลาออก และค่าใช้จ่ายด้านการรักษา
จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าบริษัทต่างๆ ได้หันมาเน้นในเรื่องการพัฒนาในองค์กรทั้งในด้านสุขภาพ
กายและสุขภาพใจของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
คนในองค์ กรภาครั ฐ ประกอบด้ วยฝ่ ายต่ างๆ ทั้ งฝ่ ายปฏิ บั ติ การ ผู้ บริ หารระดั บสู ง
ผู้บริหารระดับกลาง และฝ่ายสนับสนุน ซึ่งระบบราชการ (Bureaucracy) มีการบริหารจัดการคนที่เน้น
การควบคุม บังคั บบัญชา และมีระเบี ยบ กฎหมาย กติกาเป็นตั วกาหนดมาตรฐานของงานหรือ
เป้าหมายของความสาเร็จ องค์กรราชการเป็นองค์กรที่มีการวางโครงสร้างองค์กรแบบสูง มีการบริหาร
จัดการที่ให้ความสาคัญกับความมั่นคงและการคงอยู่ขององค์กร รวมทั้งให้ความสาคัญกับระบบอาวุโส
จากพื้นฐานความเชื่อที่ว่าผู้อาวุโสจะมีความรู้ความสามารถมากกว่าคนรุ่นหลัง โดยแต่ละตาแหน่งงาน
จะสื่อความหมายถึงหน้าที่ของงานที่สะท้อนถึงความชานาญและอานาจ ลดหลั่นกันไป องค์ประกอบ
ขององค์กรภาครัฐ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนประกอบภายใน และส่วนประกอบภายนอก 4
ส่วนประกอบภายในองค์กร เป็นเรื่องของมนุษย์หรือคน ความสัมพันธ์ระหว่างคน กลุ่ม
คนและภาวะผู้นา นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร ได้แก่ ระบบการทางาน การแบ่ง
งานกั นท า ระบบการผลิ ตขององค์ กร วั ฒนธรรม การบริ ห ารจั ดการ กฎเกณฑ์ ระดั บชั้ นอ านาจ
การตัดสินใจ และการควบคุมบังคับบัญชา ส่วนประกอบสุดท้ายได้แก่ ทิศทางองค์กร ได้แก่ วัตถุประสงค์
เพื่อการดาเนินงานไปสู่เป้าหมายขององค์กร
ส่วนประกอบภายนอกองค์กร เป็นส่วนประกอบที่มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งองค์ ก รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มภายนอกองค์ ก รซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การอยู่ ร อด
การเจริญเติบโต และการเสื่อมสลายขององค์กร สภาพแวดล้อมที่สาคัญ เช่น สภาพเศรษฐกิจ การเมือง
สังคมและวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม สภาพการแข่งขัน เทคโนโลยี ความรู้ กฎระเบียบ กติกา
สังคมเป็นต้น
การเปลี่ยนของบริบทต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสุขขององค์กร แยกเป็นปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร 5 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
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ปัจจัยภายนอกองค์กร
เหตุที่ผลัก ดันให้องค์ กรต้องมี การประเมินความสุข ทั้งนี้เพื่อใช้เป็ น
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการสร้ า งสุ ข ภาวะขององค์ ก ร ซึ่ ง สุ ข ภาวะองค์ ก รที่
เปลี่ยนแปลงไป อาจเกิดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่
สาคัญ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ประเด็นทางเศรษฐกิจ การดาเนินการขององค์กรภาครัฐได้รับการสนับสนุนจาก
งบประมาณของแผ่ น ดิ น รั ฐ บาลต้ อ งบริ ห ารงานโดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความประหยั ด ความมี
ประสิทธิภาพ และความพร้อมที่จะตรวจสอบ เช่น การประกันคุณภาพ การพัฒนาและการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA) ส่งผลต่อสภาพคล่องในการบริหารงานของผู้บริหาร และก่อให้เกิดความ
กดดันในการทางานของคนในองค์กร ทาให้มีความเครียดเพิ่มมากขึ้น มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น และ
ในทางกลับกันจากปริมาณงานที่ต้องทาเพิ่มขึ้น กับพบว่าเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการ
ทั่วไปอยู่ในระดับต่ากว่าหลายๆอาชีพ ทาให้ขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทางาน ซึ่ง
สาเหตุนี้อาจทาให้องค์กรต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ หากเขามีความไม่เพียงพอ
ต่อเงินเดือนหรือสวัสดิการที่ได้รับ ประกอบกับการจากัดตาแหน่งการบรรจุเป็นข้าราชการ ทาให้
บุคคลนั้นเกิดความไม่มั่นคงกับอนาคต เพราะงานหนักแต่ผลตอบแทนน้อยและความมั่นคงไม่แน่นอน
นอกจากนี้ในอนาคตประเทศอาเซียน (ASEAN) 10 ประเทศกาลังมุ่งสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ASEAN Economic Community หรือ AEC ภายในปีพ.ศ. 2558 เพื่อช่วยสร้างความเป็น
ปึกแผ่นทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเกิดเสรีทางการค้า การเคลื่อนย้าย
เงินทุน การบริการ และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ทาให้องค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลง รักษาคนให้อยู่ใน
องค์กรได้อย่างมีความสุข แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการประเมินความสุขขององค์กรคืออะไร เพื่อจะได้ใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับองค์กรในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมต่อไป
2. ปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม จากการพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุล มุ่งการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นหลักทาให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ นามาซึ่งปัญหาทางสังคมมากมาย เช่น
ความเหลื่อมล้าต่างๆ ทาให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูงขึ้ น
ปัญหาความเสื่อมทางศีลธรรม จรรยาบรรณต่างๆ ประกอบกับสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถาบันศาสนา มีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมลดน้อยลง
ทาให้คนมีความสนใจในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ลดลง สนใจแต่ความสุขของตัวเอง และแสวงหาความสุขกับ
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สิ่งที่เป็นวัตถุนิยม เช่น สินค้าแบรนด์เนม เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่ รถยนต์หรู เป็นต้น การ
ดาเนินชีวิตขาดความสมดุล ส่งผลให้มีภาระหนี้สินมากมาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเป็นโจทย์ที่
สาคัญขององค์กร ในการที่จะประเมินความสุขที่แท้จริงของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร เป็นพวกบริโภค
นิยม วัตถุนิยม หรือไม่ และเมื่อประเมินความสุขที่แท้จริงได้แล้ว องค์กรจะทาอย่างไรให้คนในองค์กร
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และปรับตัวเพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตหรือความสุขที่แท้จริงได้
3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่ างๆ ทั้ง
เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การ
เตรียมภาครัฐให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ให้คนในองค์กร เพื่อการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของคนในองค์กรเนื่องจากไม่มีความชานาญในการใช้เทคโนโลยี
จนอาจทาให้เกิดความเครียด และความเบื่อหน่ายต่อระบบในการทางาน
ในทางกลับกันการได้รับเทคโนโลยีมากเกินไป (Technology overload) สิ่งเหล่านี้เป็น
แรงดึงดูดให้บุคคลเกิดความลุ่มหลงจนเกิดเป็นอาการติดเทคโนโลยี เช่น ติดการใช้โทรศัพท์มือถือ การ
ถ่ายคลิป การเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การส่งข้อความออนไลน์ การใช้อีเมล หรือการเล่นเกม
ออนไลน์ ซึ่งอาจนาไปสู่ปัญหาสุขภาพรวมถึงการทาลายสัมพันธภาพทางสังคม เช่น ครอบครัว กลุ่ ม
เพื่อน หรือผู้ร่วมงานได้ ผู้ติดเทคโนโลยีมีอาการในลักษณะเดียวกับผู้ติดสิ่งเสพติดที่ไม่
สามารถเลิกได้
4. การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรความหลากหลายทางชี วภาพ ได้ ถู กทาลายอย่ า งรวดเร็ ว
ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการดาเนินชีวิตของมนุษย์ มีการที่ทาลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ จน
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมจากจานวนประชากร
ที่เพิ่ม มากขึ้ น และแบบแผนการด ารงวิ ถีชีวิต ที่ไม่ เหมาะสม ส่งผลให้ เกิดปั ญหามลพิษเพิ่มขึ้ น
นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังมีอยู่จากัด รวมทั้งมีความ
ซ้าซ้อน ช่องว่าง และขาดการบังคับใช้จานวนประชากรในโลกที่มากขึ้น มีผลกระทบในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกให้เสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อความแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ งขึ้นรวมทั้งการเกิดและแพร่เชื้อโรคที่มีรหัส
พันธุกรรมใหม่ๆ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม แห้งแล้ง เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อการดาเนินชีวิตของบุคคลทุกคน ดังนั้นองค์กรต้องมีการดาเนินการบริหารจัดการทรัพยากรและ
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สิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีคุณภาพ ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด รวมทั้งเกิดความ
ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตของคนในองค์กร และประเทศชาติและ
โลกของเรา
ปัจจัยภายในองค์กร
ปัจจัยภายในองค์กรที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารขององค์กร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการ
บริหารงาน กาหนดทิศทางขององค์กรว่าจะทาอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร
โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐที่ มีการวางโครงสร้างองค์ กรแบบสูง มีการ
บริหารจัดการที่ให้ความสาคัญกับความมั่นคงและการคงอยู่ขององค์กร ผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มีส่วน
สาคัญอย่างยิ่งต่อความสุข ความสาเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์กร
2. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านหรือ บุ คลากร การพั ฒ นาองค์ ก รให้ มี ค วามสุ ข ความส าเร็ จ ที่ ยั่ ง ยื น
รากฐานที่สาคัญก็คือการทางานของบุคลากรในองค์กร การผลักดันทาให้ผู้ทางานเกิดความสุขและ
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน
3. วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม ความเชื่อถือ บรรทัดฐาน กรอบแนวคิด และธรรมเนียม
ปฏิบัติ ที่บุคลากรในแต่ละองค์กรยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้องค์กรอยู่ร่วมกันได้
และยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กร6 วัฒนธรรมขององค์กรจะเปลี่ยนแปลงได้
ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือถ้าดีอยู่แล้วทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาไว้
จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ทาให้เราไม่สามารถ
คาดเดาได้ว่าองค์กรจะมีความสุขเช่นไร ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในการชี้วัดความสุขของแต่ละองค์กร
ขวัญเมือง แก้วดาเกิง และคณะ7 ได้พัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาวะขององค์กรขึ้น ประกอบด้วย 5 มิติ คือ 1) สุข
ด้วยการจัดการ 2) สุขด้วยบรรยากาศในที่ทางาน 3) สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข 4) สุขด้วยสุขภาพ
กายใจ และ 5) สุขด้วยผลลัพธ์องค์กร
ส่ ว นองค์ ป ระกอบความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลากรสั ง กั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์8 ประกอบด้วย 1) นโยบายและการบริหารองค์กร 2) สวัสดิการด้านการ
เดินทางและที่อยู่อาศัย 3) ค่าจ้าง เงินเดือนและค่าตอบแทน 4) ความสัมพันธ์ทางสังคมภายใน
หน่วยงานทั้งกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน 5) ลักษณะสภาพแวดล้อมหรือสภาพการทางาน 6)
โอกาสความก้าวหน้าในการทางาน ความสาเร็จในการทางาน
และ 7) ความ
สมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตด้านอื่นๆ เช่น ครอบครัว
ความเป็นส่วนตัว
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การสร้างความสุขในที่ทางาน หรือการสร้างองค์กรแห่งความสุข
มีผู้ให้แนวทางสาหรับการสร้างความสุขในที่ทางานหรือสร้างองค์กรแห่งความสุข มี
แนวทาง 3 ประการ 9 คือ
คนทางานมีความสุข คือ การให้ความสาคัญกับคนองค์กร จะทาให้คนในองค์กรเกิด
ความจงรักภักดีและเสียสละให้กับองค์กรอย่างแท้จริง
ที่ทางานน่าอยู่ คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทางาน เพื่อให้เกิดความสุขกาย
สุขใจ ในที่ทางาน
ชุมชนสมานฉันท์ คือ การสร้างความรักและความสามัคคี ภายในองค์กร
การกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อสุขภาวะขององค์กร อาจมีความแตกต่างจาก 3 แนวทางดังกล่าว ซึ่ง
แนวปฏิบัติประกอบด้วย1 ได้แก่
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจ เช่น ความเป็นอิสระ
ในการทางาน การบริหารจัดการตัวเองในการทางานเป็นทีม และการเสริมสร้างพลังอานาจ
ความก้าวหน้าและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน เป็นการให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสเพิ่มเติม
ความรู้และทักษะ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในสถานการณ์ที่แตกต่างได้ โดยการฝึกงานที่
ก้าวหน้ามากขึ้น การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และชดเชยค่าเล่าเรียนให้
การแสดงความยอมรับผู้ปฏิบัติงาน เป็นการให้รางวัลทั้งในรูปของเงินและไม่ใช่เงิน
เช่น การให้เงินโบนัส การเฉลิมฉลองภายในองค์กร และการให้รางวัลที่ไม่ได้อยู่ในรูปของเงิน
ความสมดุลในชีวิต เน้นในเรื่องความสมดุลของชีวิตขณะทางานและไม่ทางาน เช่น
ความยืดหยุ่นต่อการจัดลาดับงาน จัดเตรียมสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดูแลเด็กๆ และอนุญาตให้เพื่อน
และครอบครัวใช้สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการสันทนาการของที่ทางาน
สุขภาพและความปลอดภัย เน้นในเรื่องการป้องกัน การประเมิน และการรักษา
สุขภาพให้หายและปลอดภัย โดยมีการฝึกในเรื่องความปลอดภัย โปรแกรมสุขภาพดี การค้นหาภาวะ
สุขภาพ และการฝึกบริหารจัดการความเครียด
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บทสรุป
ความสุขเป็นการประเมินของแต่ละคนในภาพรวมว่า เรามีความสุข ความพอใจในชี วิต
ไม่มีความวิตกกังวล สนุกสนาน มีอารมณ์ที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อเราทางาน ต้องถามตัวเองว่า
มีค วามสุ ขหรือ ยัง ในบริบ ทที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงของปั จจั ยทั้ งภายนอกและภายในองค์ก ร ปัจ จั ย
ภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ส่วน
ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และวัฒนธรรมองค์กร ที่มีผลกระทบต่อความสุขของ
องค์กร ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถวัดระดับความสุขขององค์กร และได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ซึ่งเป็น
สิ่งที่เราต้องเสาะแสวงหา เพื่อตอบคาถาม และหาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างสุขให้กับบริบทของ
องค์กรต่อไป
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ปัจจัยภายในตัวบุคคลที่ส่งผลต่อสุขภาวะองค์กรภาครัฐ
อัจศรา ประเสริฐสิน

เมื่อกล่าวถึง “สุขภาวะองค์กร” ปัจจัยหลักสาคัญที่ส่งผลให้เกิดสุขภาวะองค์กร คือ
ปัจจัยภายในตัวบุคคล เพราะคนเราทุกคนย่อมมีความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวรอบตัว ทาให้
แสดงพฤติกรรมต่างๆได้มากมาย ทั้งพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์และพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์1 เมื่อ
คนเราเรียนรู้สิ่งต่างๆ ก็จะก่อให้เกิด “แรงจูงใจ” ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่
มีจุดมุ่งหมาย โดยทฤษฎีสององค์ประกอบของ Herzberg’s (Herzberg’s two factors theory)2 ได้
กล่ า วถึ ง ปั จ จั ย หลายอย่ า งที่ มี ผ ลต่ อ การท างานของบุ ค ลากร ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ เหล่ า นี้ แ บ่ ง ได้ เ ป็ น
2 ประการ ดังนี้
1. ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่สร้างความพึง
พอใจให้บุคคลทางานได้อย่างมีประสิทธิผล มีอยู่ 5 ประการ คือ
1.1 ความสาเร็จในการทางาน (Achievement) หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ และ
ปลาบปลื้มใจในผลสาเร็จของงานเมื่อเขาได้ทางานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นผลสาเร็จ ปัจจัยนี้
นับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญมากทีสุด
1.2 การได้รับการยอมรับ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยกย่องชมเชย
ยอมรับ นับถือหรือได้รับการแสดงความยินดีจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานหรือบุคคลอื่น ทาให้เกิด
ความภาคภูมิใจ ปัจจัยนี้มักจะเกิดขึ้นควบคู่กับความสาเร็จในการงาน
1.3 ลักษณะของงาน (The Work Itself) หมายถึง ลักษณะงานที่น่าสนใจและท้า
ทายความสามารถงานที่ต้องใช้ความคิดประดิษฐ์คิดค้นหาสิ่งใหม่ๆ แบบใหม่ๆ ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความพึงพอใจ
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การบังคับบัญชาให้โอกาสแก่ผู้ทา
งานได้ รับผิ ดชอบต่ อการทางานของตนอย่า งเต็มที่ โดยไม่จ าเป็นต้ องตรวจสอบหรือ ควบคุม มาก
จนเกินไป
1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับการเลื่อนเงินเดือน หรือ
ตาแหน่ง ให้สู งมากขึ้ นรวมถึ งโอกาสที่จ ะได้ เพิ่ม พูน ความรู้ค วามสามารถในการทางาน เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าในการทางานด้วย
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2. ปัจจัยค้าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยที่ค้าจุนให้แรงจูงใจในการทางานของ
บุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีจะทาให้บุคคลไม่ชอบงานที่ทา ปัจจัยค้าจุนมีองค์ประกอบ 11 ประการ คือ
2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง ความพึงพอใจในเงินเดือน
2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง
การทีบ่ ุคคลได้รับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่ช่วยเอื้อต่องานอาชีพ
2.3 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Relationship with Subordinates)
หมายถึง การติ ดต่ อสื่ อ สารทั้ งทางกิริ ยาและวาจาที่แ สดงถึ งความสั ม พัน ธ์อั นดี ต่อ กัน ระหว่ าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
2.4 สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่ทาให้บุคคลเกิดความรู้ลึก
ต่องาน เช่น การมีรถประจาตาแหน่ง การมีเลขานุการ รวมทั้งการมีอภิสิทธิต์ ่างๆ
2.5 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Relationship with Superior) หมายถึง การ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารในลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา แต่ เ ป็ น ไปในลั ก ษณะ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพกับผู้บังคับบัญชา
2.6 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Peers) หมายถึง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคลกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร
2.7 การปกครองบังคับบัญชา (supervision Technical) หมายถึง ความรู้
ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน ความเต็มใจของ
ผู้บังคับบัญชาในการนิเทศงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
2.8 นโยบายและการบริหารงาน (Policy and Administration) หมายถึง
การจาแนกบทบาท อานาจหน้าที่ และกาหนดนโยบายโดยเด่นชัด เพื่อให้บุคคลดาเนินงานได้ถูกต้อง
2.9 สภาพการทางาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของ
สถานที่ทางาน
2.10 ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Factors in Personal Life) หมายถึง สถานการณ์บาง
ประการของงานที่ส่งผลต่อชีวิตส่วนตัว เช่น การเปลี่ยนงานใหม่ ทาให้ต้องเดินทางไกล
2.11 ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความ
มั่นคงของงานหรือความมั่นคงขององค์การ
จากแนวคิดของ Herzberg ปัจจัยที่เรียกว่าสุขอนามัยนั้น จะมีผลกระทบต่อความไม่
พอใจในการทางานและตัวกระตุ้นจะมีผลกระทบต่อความพอใจในงานที่ทา ปัจจัยสุขอนามัยจะช่วยให้
คนสามารถหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทาให้เกิดความไม่พอใจต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น
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จะทาให้คนมีความสุขหรือความพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ 3 ทฤษฎีของ Herzberg ได้ชี้ให้เห็นว่า
ผู้บริหารจะต้องมีทัศนะในเรื่องของทัศนคติที่เกี่ยวกับงานของบุคลากร 2 ประการ คือ สิ่งที่ทาให้
บุคลากรมีความสุข และสิ่งที่ทาให้บุคลากรไม่มีความสุข ข้อสมมติฐานของทฤษฎีการจูงใจสมัยเดิม
จะถื อ ว่ า สิ่ ง จู ง ใจในด้ า นการเงิ น การปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งของความสั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลอื่ น
และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ย่อมจะนาไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลผลิต การขาดงานและการลาออกจาก
งานที่น้อยลง ซึ่งเป็นข้อสมมติฐานที่ผิดพลาด ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดเพียงแต่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่
พอใจในงานที่ทาและไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นเท่านั้นเอง ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นเท่านั้นจึงจะเป็นสิ่งจูงใจต่อ
การเพิ่มขึ้นของผลผลิตของบุคลากร
Mcgregor4 กล่าวว่าการจูงใจจะเกิดขึ้นได้ย่อมขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อ
บุคลากรเป็นสาคัญ ซึ่งแยกทัศนคติของผู้บริหารที่มีต่อลูกน้อง ตามแนวคิดเกี่ยวกับคนได้ 2 กลุ่ม
กาหนดว่าเป็นทฤษฏี x และทฤษฏี y ดังนี้
 ทฤษฎี x คนไม่ชอบงานและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงงาน คนขาดความ
รับผิดชอบ ขาดความทะเยอทะยาน คนต้องถูกบังคับควบคุมและลงโทษเพื่อให้ทางาน ผู้นามักใช้การ
บังคับ ควบคุมลูกน้อง
 ทฤษฏี y คนมักจะมองว่าการทางานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เหมือนการเล่น
พัก ผ่ อ น คนไม่ ไ ด้ มี ธ รรมชาติ ขี้ เกี ย จ คนสามารถควบคุ ม ตนเองได้ คนมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
จินตนาการ ผู้นาจะพัฒนาศักยภาพลูกน้อง และทาให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
นอกจากแนวคิดเรื่องแรงจูงใจที่กล่าวมาข้างต้น Maslow 5 ได้คิดค้นทฤษฎีลาดับขั้น
ความต้องการของ Maslow (Maslow’s hierarchy needs theory) อธิบายถึงความต้องการของ
มนุษย์ที่มีความต้องการเป็นลาดับ ตั้งแต่ขั้นแรกไปจนถึงขั้นที่สูงขึ้นไปตามลาดับความสาคัญ ระดับ
ความต้ อ งการเหล่ านี้ มี อิ ทธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ โ ดยเมื่ อบุ ค คลได้ รั บ การตอบสนองความ
ต้องการในระดับล่างแล้วก็จะเกิดความต้องการใหม่ในระดับที่สูงขึ้นไป ความต้องการใดที่ได้รับการ
ตอบสนองแล้วก็จะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป การจัดลาดับขั้นของความต้องการจาก ไปสูง Maslow
เชื่อว่าเป็นความต้องการพื้นฐานที่มีแรงผลักดันรุนแรงที่สุด ถ้าความต้องการนี้ขาด จะเป็นแรงผลักดัน
ให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรมตอบสนองจนเป็นที่พอใจ จึงจะมีความต้อ งการขั้นสูงต่อไป สาหรับความ
ต้องการขั้นสูงสุด คือ ความต้องการที่จะรู้จักตนเองอย่างแท้จริง และพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ
ของตน จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการทั้ง 4 ประเภทได้รับการตอบสนอง อย่างไรก็ตาม
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การตอบสนองของความต้องแต่ละขั้นไม่จาเป็นต้องถึง 100% ส่วนมากจะขึ้นกับแต่ละบุคคลสาหรับ
ความต้องการตามลาดับขั้นของ Maslow ดังภาพและรายละเอียดดังนี้

ภาพความต้องการตามลาดับขั้นของ Maslow
1. ความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) เป็นความต้องการพื้นฐานของ
ร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศและการพักผ่อน เป็นต้น มนุษย์ทุกคนมี
ความต้องการทางสรีระอยู่เสมอจะขาดเสียไม่ไ ด้ ถ้าอยู่ในสภาพที่ขาดจะกระตุ้นให้ตนมีกิจกรรม
ขวนขวายที่จะสนองความต้องการ
2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยหรือสวัสดิภาพ (Safety Needs) ถ้าความ
ต้องการทางด้านสรีระได้รับการตอบสนองเพียงพอมนุษย์ก็จะมีความต้องการที่จะได้รับความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต เป็นอิสระจากความกลัว ขู่เข็ญ บังคับ จากผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมเป็นความต้องการที่
จะได้รับการปกป้องคุ้มกัน ถ้าความต้องการในขั้น 1 และ 2 ได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่งมนุษย์ก็
จะมีความต้องการขั้นที่ 3 ตามมา
3. ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ (Love and Belonging
Needs) มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาจะให้เป็นที่รักของผู้อื่น และต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น
และได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
4. ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) ความต้องการนี้
ประกอบด้วยความต้องการที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตมีเกียรติยศชื่อเสียงต้องการที่จะให้ผู้อื่นเห็น
ว่าตนมีความสามารถ มีคุณค่า และต้องการได้รับความยกย่องนับถือจากผู้อื่น
5. ความต้องการที่จะรู้จักตนเอง ตามสภาพที่แท้จริงและพัฒนาตามศักยภาพของ
ตน (Need for Self Actualization) เป็นความต้องการ ที่จะรู้จักตนเองตามสภาพที่แท้จริงของตน
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กล้าที่จะตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จักค่านิยมของตนเองมีความจริงใจต่อตนเอง เข้าใจถึง
ความสามารถ ความถนัด และความต้องการของตนเอง โดยไม่มีการปกป้องและบิดเบือน พิจารณา
ตนเองอย่างใจเป็นธรรม ยอมรับได้ทั้งส่วนที่เป็นข้อบกพร่องของตนเองและพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง
เนื่องจาก Maslow ได้มองความต้องการของมนุษย์ในขั้นที่สูงกว่าเดิม โดยเฉพาะ
ลักษณะที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคน ถือว่าเป็นความสาคัญสูงสุดของมนุษย์ คนที่จะพัฒนาตนเอง จึงต้อง
พัฒนามาจากภายในตัวเอง Maslow จึงได้แบ่งลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์จากแนวคิดของ
ตนเองในเบื้องต้นที่มี 5 ขั้น เพิ่มเติมเป็น 7 ขั้น โดยเรียงลาดับความต้องการต่าสุดไปจนถึงความ
ต้องการที่จะพัฒนาตนเองซึ่งอยู่ในลาดับสูงสุด โดย 2 ขั้นที่เพิ่มขึ้นมา คือ ความต้องการที่จะรู้และ
เข้าใจในสิ่งต่างๆ (Desire to Know and to Understand) และ ความต้องการทางสุนทรียะ
(Aesthetic Needs)
โดย Maslow กล่าวว่า ความต้องการขั้นที่ 1-4 (lower deficiency needs หรือ
D.needs) เป็นความต้องการที่ขาดไม่ได้ หากขาดมนุษย์จะแสวงหามาเพื่อตอบสนองความต้องการ
นั้นๆ เมื่อ D.needs ได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์จะแสวงหาความต้องการขั้นที่ 5-7 (higher being
needs หรือ B.needs) ต่อไป Maslow เชื่อว่าในสังคมปัจจุบันมีน้อยคนนักที่สามารถสนองความ
ต้องการในลาดับสูงสุดได้ เพราะเขายังไม่สามารถบรรลุความต้องการในลาดับต่า จึงไม่เกิดความ
ต้องการที่จะพัฒนาตนเองในขั้นสูงได้
ขณะที่ Roger มีความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดี มีคุณค่าในตนเอง
มีความสามารถที่จะเป็นผู้นาตนเองได้ มีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเองตรงตามสภาพที่เป็นจริง (SelfActualization) เขาได้อธิบาย Self ของเขาไว้ 3 Self ด้วยกัน คือ Ideal Self เป็นตัวตนที่อยาก
จะเป็น Perceive Self เป็นตัวตนที่รับรู้ว่าตนเป็น ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ และ
Real Self ตัวตนที่เป็นจริง ซึ่ง Roger กล่าวว่า การที่บุคคลไม่สามารถเข้าใจตนเองได้ มีปมด้อยรู้สึก
ว่าตนเองไร้คุณค่า สู้คนอื่ นไม่ได้ หรือยังไม่สามารถพัฒนาไปถึง Self-Actualization ได้นั้นเป็น
เพราะว่าการรับรู้ Self ทั้ง 3 ของเขานั้นไม่สอดคล้องกันนั่นเอง6 เพราะการรับรู้ เป็นกระบวนการแปล
หรือตีความหมายของการรับความรู้สึก (Sensation) จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ออกมาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่มคี วามหมาย ซึ่งการรับรู้นั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ โลกแห่งความเป็นจริงกับโลก
แห่งการรับรู้นั้นอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการตีความของสมอง
นอกจากนี้ ปั จจั ย ทางด้ า นอารมณ์ห รือ การควบคุ ม อารมณ์ ยัง ส่ ง ผลต่ อ การทางาน
เช่นกัน เพราะอารมณ์ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะร่างกาย และจิตใจที่ผิดแปลกไปจากเดิม
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อันเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า และอินทรีย์ และการแสดงการโต้ตอบนั้นเป็นไปตาม
สถานการณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์จะพัฒนาขึ้นโดยการมีวุฒิภาวะ และการเรียนรู้ โดย
แรกเกิดทารกจะมีเฉพาะอารมณ์ “ตื่นเต้น” พออายุประมาณ 2 ขวบ จึงจะมีครบทุกอารมณ์ ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่ออารมณ์ ได้แก่ พันธุกรรม ประสบการณ์เดิม สังคม ตลอดจนยาบางชนิด เช่น ยาบ้า
เป็นต้น อารมณ์แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ อารมณ์สุข และ อารมณ์ทุกข์ เมื่อคนเรามีอารมณ์ที่
เกิดขึ้นต่อเนื่อง คั่งค้างเป็นเวลานาน (Prolong Intense Emotion) ทาให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย จิตใจ
และบุคลิกภาพ เป็นที่มาของโรคทางกายหลายชนิด การควบคุมอารมณ์ คือการดูแลรักษาอารมณ์ของ
ตนเองไว้ ไม่แสดงออกจนเป็นผลเสียต่อตนเอง และผู้อื่น การรู้จักควบคุมอารมณ์ถือเป็นลักษณะหนึ่ง
ของผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ โดย EQ (Emotional Quotient) เป็นสมรรถนะที่สาคัญ 2 ด้านของ
บุคคล ได้แก่ (1) สมรรถนะส่วนบุคคล ได้แก่ ความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง และ (2)
สมรรถนะทางสังคม ได้แก่ ความสามารถในการบริหารจัดการและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น EQ
สามารถพัฒนาได้ เริม่ จากพยายามตระหนักรู้ตนเอง หมายถึง สารวจตนเองทั้งจุดเด่นจุดด้อย จากนั้น
พยายามจัดการกับอารมณ์ให้อยู่ในครรลองของความถูกต้องดีงาม รู้จักจูงใจตนเองให้อยากประสบ
ผลสาเร็จ และไม่ทิ้งการมองโลกในแง่ดี ตลอดจนรู้จักสังเกตความรู้สึกของผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา
และฝึกทักษะด้านการมีมนุษยสัมพันธ์7
จะเห็นได้ว่า ปัจจัยภายในตัวเราไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ และความ
ต้องการของมนุษย์ รวมถึงปัจจัยทางด้านอามรณ์ ล้วนมีส่วนส่งผลต่อสุขภาพกายใจเราทั้งสิ้น หากจะ
พิจารณาปัจจัยภายในส่วนบุคคลที่กล่าวถึงมาแล้ว นามาเชื่อมโยงเข้ากับการทางาน ในบทความนี้จะ
ขอแบ่งเป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความเครียดในการทางาน
รายละเอียดมีดังนี้
ส าหรั บ ความหมายของความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน เป็ น ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ ล ด
ความเครี ย ดของผู้ ท างานให้ ล ดน้ อยลง ถ้ ามี ความเครี ยดมากจะเกิ ด ความไม่ พึ งพอใจในงานและ
ความเครียดนั้นเป็นผลมาจากความต้องการของมนุษย์ เมื่อเกิดความต้องการจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้องเมื่อ
ได้รับการตอบสนองความเครียดนั้นก็จะลดลงหรือหมดไปทาให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน8
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มีความสาคัญในการทางานร่วมกันภายใน
องค์กรเพื่อร่วมกันปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จด้วยความราบรื่น เป็นความรู้สึกชอบ
ไม่ชอบ หรือมีความสุข เป็นความรู้สึกที่เป็นผลจากการปฏิบัติงานของบุคคลแล้วทาให้บุคคลนั้นมี
กาลังใจหรือหมดกาลังใจที่จะทางานต่อไป
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มีผู้ที่ทางานวิจัยศึกษาเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ดังนี้
Rutherford 9 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ มิติของความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร และแนวโน้มการลาออก ด้วยเครื่องมือ INDSALE มา
วัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 7 มิติ จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานขาย 132 คน ผลการวิจัยพบว่า
ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมิติของความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรและแนวโน้มการลาออก
สาหรับเรื่องความเครียดที่เกิดจากการทางาน ความเครียดจากที่ทางาน เป็นผลเสียต่อ
สุขภาพทางร่างกายและจิตใจเนื่องจากงาน โดยเฉพาะงานที่ไม่เหมาะกับความสามารถของบุคลากร
ทรั พ ยากร และความต้ อ งการของคน ส าหรั บ คนทางานมี ค าหนึ่ ง ที่ พู ดกั น มาก คื อ ความท้ าทาย
Challenge คือภาวะทั้งทางร่างกายและจิตใจที่กระตุ้นให้เราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเกี่ ยวกับงาน เพื่อ
ผลสาเร็จของงาน เมื่องานนั้นสาเร็จก็จะเกิดการผ่อนคลายและพอใจ Challenge เป็นสิ่งที่ดี ทาให้
สุขภาพจิตดี และสร้างงาน จึงมีคากล่าวที่ว่า ความเครียดเล็กน้อยเป็นสิ่งที่ดีสาหรับชีวิต แต่หากความ
ท้าทายนั้นได้กลายเป็นงานที่ต้องทาหรือหน้าที่ประจา และไม่ สามารถทาให้สาเร็จก็จะกลายเป็น
ความเครียดจากที่ทางาน การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียด พบว่าหนึ่งในสี่ของคนงานบอก
ว่าได้รับความเครียดจากที่ทางาน สามในสี่บอกว่าความเครียดจากที่ทางานมีเพิ่มมากกว่าในอดีต และ
พบว่าความเครียดจากที่ทางานทาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและครอบครัว
สาเหตุของความเครียดจากที่ทางานมาจากสาเหตุใหญ่สองประการ
1. จากตัวคนงานเอง คนที่ มีสุขภาพจิตที่ดี มีก ารออกก าลังกายอย่างสม่าเสมอ
รับประทานอาหารที่ถูกต้อง มีครอบครัวที่อบอุ่น มีความสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องความเครียดและ
ความสามารถในการปรับตัว สิ่งเหล่านี้จะทาให้คนงานไม่เครียดหรือเครียดน้อย
2. จากสภาพแวดล้อมในการทางานซึ่งแบ่งได้เป็น ปริมาณงาน วิธีการบริหาร
ความสัมพันธ์ของพนักงานและเจ้านาย ระเบียบการทางาน ความมั่นคงความก้าวหน้าในการทางาน
และสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่งถ้ามีมากหรือน้อยเกินไปจะก่อให้เกิดความไม่สมดุลในการทางาน
และก่อให้เกิดความเครียดในที่สุด
การจัดการกับความเครียดในที่ทางาน
การจัดการกับความเครียด Stress Management เป็นการสอนให้รู้จักเรื่อง
ความเครียด ผลเสียของความเครียด เทคนิคการลดความเครียด การจัดการกับความเครียดจะทาให้
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ลดอาการของความเครียดและอาการนอนไม่หลับ การจัดการเกี่ยวกับความเครียดเป็นเพียงลดอาการ
ของความเครียดชั่วคราวเท่านั้น อย่าลืมปัญหาที่เป็นรากเหง้าของความเครียดต้องได้รับการแก้ไขด้วย
จึงเป็นการป้องกันที่ถาวร
เราจะรู้ไ ด้ อย่ างไรว่ า เกิ ด ความเครี ย ดขึ้ น แล้ ว วิ ธี ทดสอบความเครี ยด ดู ไ ด้ จ าก
พฤติกรรมที่ปรากฏ มีอาการหงุดหงิด โกรธง่าย บ่นถึงปัญหา เหน็ดเหนื่อย เกิดความแปรปรวนทาง
ร่างกาย เช่น เบื่ออาหาร น้าหนักลด กินมาก อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ หรือการทาแบบทดสอบ HOS
(Health Opinion Survey) แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง (กรมสุขภาพจิต) หาก
พบว่ามีความเครียดไม่มาก สามารถจัดการกับความเครียด โดยเปลี่ยนบรรยากาศ ระบายกับเพื่อน
สนิท ออกกาลังกาย นวดแผนไทย หากเครียดมาก ควรใช้วิธีการนั่งสมาธิ การฝึกการหายใจ หรือใช้
เทคนิคผ่อนคลาย-กล้ามเนื้อ
การเปลี่ยนแปลงองค์กร Organizational Change เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ความเครียดและเปลี่ยนแปลงองค์กร เพื่อลดความเครียด แต่ผู้บริหารมักจะไม่ชอบเนื่องจากจะ
กระทบต่อการทางาน ผลผลิตรวมทั้งต้นทุนของการดาเนินงาน ซึ่งสามารถดาเนินการได้ ดังนั้น การ
จัดให้มีการสังสรรค์ในหมู่ผู้ทางาน ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงาน จัดตารางหน้าที่
และความรับผิดชอบให้ชัดเจน ให้มีการสื่อสารที่ดีเพื่อลดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน จัดปริมาณงาน
ให้เหมาะกับความสามารถและทรัพยากร รวมทั้งจัดงานที่มีความหมาย ท้าทาย และใช้ทักษะในการ
ทางาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานควรมีความก้าวหน้าในการทางาน
การป้องกันความเครียดที่เกิดที่ทางาน
การรอให้เกิดปัญหาอาจจะสายเกินแก้ ดังนั้นต้องมีวิธีที่จะป้องกันปัญหาความเครียด
ที่เกิดจากที่ทางานดังนี้
1. การค้นหาปัญหาซึ่งสามารถกระทาได้โดย การประชุมกลุ่มทางาน การทา
แบบสอบถาม การสารวจการหยุดงาน ความเจ็บป่วย และการเปลี่ยนงาน และการวิเคราะห์ปัญหา
2. การวางแผนและการแก้ไข เมื่อทราบปัญหาเราก็จะทราบแนวทางแก้ไข
พร้อมทั้งแจ้งให้แก่พนักงานทราบแนวทางและผลที่จะได้รับ
3. การประเมินผล หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามแผนแล้วก็ต้องมีการประเมินโดย
ทาเหมือนกับข้อแรก
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จากปัจจัยภายในที่กล่าวมาเมื่อพิจารณาผลที่ก่อให้เกิดสุขภาวะองค์กรภาครัฐ พบว่า
มีงานวิจัย ที่การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินงาน ด้านสุขภาวะของเทศบาล
ตาบลอิสาน อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 10 ใน 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาวะทางการ สุขภาวะ
ทางอารมณ์หรือจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ กลุ่มตัวอย่างจานวน
375 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และแบบปลายเปิด
(Open-ended Form) ผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน
สุขภาพของเทศบาล โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่าได้ดังนี้ ด้านสุขภาวะทาง
อารมณ์หรือจิต ด้านสุขภาวะทางกาย ด้านสุขภาวะทางปัญญาหรื อจิตวิญญาณ และด้านสุขภาวะทาง
สังคม ตามลาดับ 2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงาน ด้านสุขภาวะ ที่มี
จานวนมากที่สุด คือ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านสุขภาวะให้มากกว่านี้
รองลงมา คือ ควรเพิ่มเงินงบประมาณด้านการกีฬาและเงินอุดหนุ นให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของเทศบาลให้มากกว่านี้ตามลาดับ
จากการศึกษาสุขภาวะของพยาบาลประจาการ ความสัมพันธ์และปัจจัยพยากรณ์สุข
ภาวะของพยาบาลประจาการ โรงพยาบาลทั่วไป11 จากพยาบาลประจาการที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ทั่วไป จานวน 482 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ ลักษณะ
การทางาน) คุณค่าในงาน วิทยาการจัดสภาพงาน ความเครียดในงาน และสุขภาวะของพยาบาล
ประจาการ ผลวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. สุขภาวะของพยาบาลประจาการ โรงพยาบาลทั่วไป อยู่ในระดับดี
( =3.94, SD = 0.52) 2. คุณค่าในงาน วิทยาการจัดสภาพงาน และอายุ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สุขภาวะของพยาบาลประจาการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .159, .179, .245
ตามลาดับ, p<.05) ส่วนลักษณะการทางานเป็นเวรผลัดและความเครียดในงานมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับสุขภาวะของพยาบาลประจาการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.271 และ -.429
ตามลาดับ, p<.05) 3. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์สุขภาวะของพยาบาลประจาการ ได้อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 คือ ความเครียดในงาน อายุ คุณค่าในงาน และวิทยาการจัดสภาพงาน โดย
สามารถร่วมกันพยากรณ์สุขภาวะของพยาบาลประจาการได้ร้อยละ 28.4 มีสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนมาตรฐาน ดังนี้ สุขภาวะ = – .392 ความเครียดในงาน + .222 อายุ + .152 คุณค่าในงาน
+ .128 วิทยาการจัดสภาพงาน
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ส่งท้าย
จากเนื้อหาในประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปัจจัยภายในตัวเราไม่ว่าจะเป็น
การเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ และความต้องการของมนุษย์ รวมถึงปัจจัยทางด้านอามรณ์ ล้วนมีส่วนส่งผล
ต่อสุขภาพกายใจของเรา สิ่งจะส่งผลเชื่อมโยงต่อไปให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความเครียด
ในการทางาน เพราะการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจการแข่งขันที่สูงในเรื่องการทางาน ทาให้เกิด
ความกดดันในการดาเนินชีวิตสูงมาก จาเป็นที่ทุกคนควรรู้จักวิธีรับมือกับปัจจัยภายในตัวเราที่เข้ามา การ
ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของตน ถือว่ามีความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางาน และ
นับเป็นสิ่งสาคัญในการบริหารองค์กรยุคใหม่ เพื่อนาไปสู่คุณภาพการทางานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แม้
การดูแลปัจจัยภายในรวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจจะส่งผลต่อการทางานและอาจทายากในระยะแรก
แต่ถ้าลองเริ่มต้น และทาอย่างต่อเนื่องย่อมเป็นเรื่องดีต่อตัวเองและคนรอบข้างอย่างแน่นอน
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ก้าวตาม.....ก้าวไปสูโ่ รงพยาบาลสุขภาวะ
ดวงเนตร ธรรมกุล

การที่ ป ระเทศไทยมี ประชากรเพิ่ มขึ้ น ปี ล ะประมาณ 3 แสนคน ท าให้ สั ดส่ วนของ
ประชากรในวัยต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะประชากรในวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป คิดเป็น12.59 %
ของประชากรทั้งหมด) เพิ่มขึ้น ก้าวเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวัยพึ่งพิงและถูกคุกคามด้วยโรคเรื้อรังและ
ซับซ้อนต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น โรคหัวใจ โรคความดัน โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยต้องการ
การดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง1-3 และจากรายงานผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2549-2552 มีผู้ป่วยนอกรับ
บริ การเพิ่ มขึ้ นจาก 148 ล้ านครั้งเป็ น 189 ล้ านครั้ ง เพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 28 ส่ วนผู้ ป่ วยที่ นอนรั กษาใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ 2549-2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 คือจาก 4.5 ล้านครั้ง เพิ่มเป็น 5.7 ล้านครั้ง 4 ซึ่ง
สาเหตุสาคัญมาจากการปรับโครงสร้างของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ป่วยด้วยโรคทั่วไปและ
โรคซับซ้อนเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น ทาให้ภาระงานของการให้บริการทางสุขภาพเพิ่มขึ้น แต่อัตรากาลัง
ของบุ คลากรฯ ไม่ได้เพิ่ มขึ้ นตามสั ดส่ วนของผู้ ป่วยที่ เพิ่ม นอกจากนี้รั ฐบาลมี นโยบายสนั บสนุนให้
โรงพยาบาลเอกชนเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ หรือ เมดิเคิลฮับ (Medical Hub) เพื่อดึงชาวต่างชาติ
ให้ ม ารั ก ษาพยาบาลในประเทศ และประเทศไทยพร้ อ มก้ า วเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ( ASEAN
community) จะทาให้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร (ภาวะสมองไหล) ในภาครัฐมากยิ่งขึ้น เนื่องจากส่วน
หนึ่งของบุคลากรฯ จะลาออกไปทางานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าภาครัฐ5 ส่งผลให้
ส่วนหนึ่งของบุคลากรฯ ที่มีประสบการณ์น้อย ต้องรับผิดชอบงานที่ยากและซับซ้อน หรือปฏิบัติงาน
ภายใต้ความกดดันจากลักษณะงาน อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการทางาน นาไปสู่การร้องเรียน ขาด
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดบรรยากาศตึงเครียดในการทางาน เกิดความเบื่อหน่าย ต้องการ
โอนย้าย และลาออกจากงานในที่สุด ซึ่งทาให้เกิดปัญหาในการบริหารงานองค์กรเป็นอย่างยิ่ง
จากจุดเริ่มต้น องค์กรภาครัฐควรทราบผลการประเมินระดับสุขภาวะองค์กร เพื่อ ใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานและกาหนดแนวทางในการพัฒนาสุขภาวะภาครัฐต่อไป อย่างไรก็ตาม องค์กรที่ใช้
เครื่องมือ Happy Public-Organization Index นี้ น่าจะมีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างสุข ดังนั้น จึงไม่
ควรที่เครื่องมือชุดหนึ่งชุดใด จะมาบั่นทอนกระบวนการสร้างสุขตั้งแต่เริ่มต้น แนวคิดการพัฒนาดัชนี
สุขภาวะองค์กร จึงใช้การตรวจสอบความสมดุลของปัจจัยภายในองค์กร ด้วยแนวคิดที่ว่า “ต้องไม่เพิ่ม
ความเครียดให้กับผู้ใช้”
เกณฑ์ในการตรวจสอบจึงคานึงถึง “ความรู้สึกของผู้ใช้งานเป็นสาคัญ” โดยพิจารณาดังนี้
1. ผู้ใช้มีความสะดวกใจในการใช้งาน
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2. องค์กรสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย
3. เป็นส่วนเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างสุขในองค์กร
Happy Public-Organization Index หรือดัชนีสุขภาวะภาครัฐ (นาร่อง-โรงพยาบาล)
จึงเน้นการใช้ประโยชน์ 3 ประการ คือ
(1) ใช้เพื่อประโยชน์ขององค์กรตนเองมากกว่าจะเป็นเครื่องมือให้คนนอกเข้ามา
ประเมินหรือตรวจสอบเรื่องภายในองค์กร
(2) ใช้ตามความพร้อมและความสมัครใจ ซึ่งหากองค์กรทากิจกรรมไประยะหนึ่ง
แล้วต้องการดูว่าองค์กรมีการเสริมสร้างความสุขหรือไม่ ก็ให้ใช้ตามความพร้อมและความสมัครใจ
(3) ใช้โดยไม่เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น เพื่อให้เกิดบรรยากาศของใช้งานอย่าง
กว้างขวางและพัฒนาดัชนีให้เป็นที่ยอมรับ องค์กรทุกแห่งที่เข้ามาใช้งาน จะได้รับการดูแลข้อมูลที่ได้
ทาการบันทึกไว้ในระบบ และปกปิดที่จะนาเสนอข้อมูล โดยระบบจะนาเสนอข้อมูลเฉพาะองค์กรของ
ท่านให้ท่านได้รับรู้ และแสดงตาแหน่งของสภาวะความสุขในระดับองค์กรของท่านว่าอยู่ห่างจาก
ค่าเฉลี่ยรวมขององค์กรทั้งหมดมาก-น้อยเพียงใด
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริหาร นักสร้างสุขหรือนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เมื่ อ สุ ข ภาวะในองค์ ก รเป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก คนในองค์ ก รปรารถนา การร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น
ขับเคลื่อนให้เกิดผล ต้องมีผู้นาองค์กรที่มีแนวคิด แนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพใน
โลกยุคโลกาภิวัฒน์ โดยการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การเลือกวิธีปฏิบัติที่มีความถูกต้อง
ให้เป็นวิถีธรรมชาติในการทางาน สิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากความเป็น องค์กรสุขภาวะ คือการพุ่งเป้าไป
ยังสุขภาวะในที่ทางาน ซึ่งมีจุดเน้นอยู่ที่การสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ถูกต้องสาหรับ บุคลากร
ซึ่งผลของแนวทางที่ถูกต้องนี้จะนาไปสู่กลยุทธ์และเป้าหมายเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ทั้งของบุคลากร ลูกค้าหรือ ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และในอนาคตอันใกล้เกณฑ์สุขภาวะใน
ที่ทางานนี้จะกลายมาเป็นบรรทัดฐานสาหรับองค์กรในการคิดเกี่ยวกับข้อกาหนดและกลยุ ทธ์การ
ดาเนินงานในอนาคต ดังนั้นผู้บริหาร และนักสร้างสุขในองค์กรควรมีนโยบายการสร้างสุขที่ชัดเจน
รวมถึงการมีโครงการสร้างการดาเนินงาน มีผู้รับผิดชอบดาเนินงานอย่างชัดเจน มีการลงทุนด้านการ
สร้างสุข โดยต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ พร้อมทั้งตรวจสอบผลการดาเนินงาน เพื่อ
นาผลการประเมินกลับมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน ให้เกิดกระบวนการสร้างสุขอย่าง
ต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจของบุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและชุมชน
สืบไป
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