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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงานที่อยู

เบ้ืองหลัง กลาวคือเปนบุคลากรในกลุมงานสนับสนุนของโรงพยาบาลราษฎรบูรณะ รวมถึงศึกษาถึง

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมาย ตลอดจนการนําเสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให

เกิดคุณคาในงานสําหรับองคกร โดยผูใหขอมูลในการวิจัยมีจํานวน 13 คน จาก 7 ตําแหนงงาน ไดแก 

พนักงานตัดเย็บ นักเทคนิคการแพทย พนักงานซักรีด ชางเครื่องมือแพทย แมครัว ชางซอมบํารุง และ

เจาหนาที่ซัพพลาย เก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ผลการวิจัยพบวา บุคลากรตางรับรูวางานที่

ทําเปนงานที่มีคุณคาและความหมาย โดยการรับรูคุณคาในงานที่มีรวมกันของบุคลากรในกลุมงาน

สนับสนุนของโรงพยาบาลสอดคลองกับมิติของงานที่มีความหมายในดานความสําคัญของงาน 

ผูปฏิบัติงานตางรับรูวาผลของงานมีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร ตลอดจนมี

ผลกระทบตอทั้งตนเองและผูอ่ืน ในสวนลักษณะของงานที่ชวยสงเสริมใหผูปฏิบัติงานรับรูวางานที่ทํา

น้ันมีคุณคาและความหมาย ไดแก งานที่มีความสําคัญ งานที่ใหอิสระในการทํางาน งานที่สามารถรับรู

ผลสะทอนกลับของงาน งานที่กอให เกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน งานที่สราง

ความสัมพันธเชิงบวก และงานที่มีสวนสนับสนุนการพัฒนาดานคุณธรรม อยางไรก็ตามพบวามิติของ

คุณคาในงานที่ขาดหายไป คือ มิติของการพัฒนาตนเองในระดับบุคคล ดังน้ันการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

เติมเต็มในมิติของงานที่มีความหมายซึ่งยังขาดหายไปรวมกับการจัดการกับปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ

การรับรูคุณคาในงานดวยการยกระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรจึงเปนสวนที่ชวยสงเสริม

ใหบุคลากรตระหนักถึงคุณคาและความหมายในงาน 

 

คําสําคัญ: งานที่มีคุณคาและความหมาย, คุณลักษณะงาน, บุคลากรสายสนับสนุน 
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 ABSTRACT 

 

  Objectives of this study are to determine working meritoriousness of 

backroom staffs’ perception, or, in other words, supporting staffs from Rajburana 

Hospital to clarify meaningful work, and to introduce human resources approach for 

organization development. Data collected by th e  method using in-depth interview 

method from 13 staffs with 7 positions which are  including sewing staff, medical 

technologist, laundryman, medical service engineer, cook, maintenance technician, 

and supply officer.  The results show that staffs perceive that their task is meaningful 

and essential which are consistent with the organization task significance. In addition, 

the supporting staffs understand that any task consequent is involved in all positions 

in the organization operation. Job characteristics, which shown meaningful work, to 

the staffs are given, awareness of task significance, autonomy, and the possibility of 

feedback promoted individual initiative pride in job achievement, positive work 

relationships and sustained moral development. Nevertheless, one unmentioned 

characteristic is personal development. It must fulfill a meaningful work extent.  

Finally, any difficulty of working meritoriousness must be manipulated to elevate the 

quality of supporting staffs' work life and its meaningful task. 

 

Keywords: Meaningful Work, Job Characteristics, Supporting staff 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การคนควาอิสระเรื่อง “คุณคาในงานของผูที่อยูเบ้ืองหลัง” ประสบผลสําเร็จลุลวงไปได

ก็ดวยความอนุเคราะหของบุคคลสําคัญผูอยูเบ้ืองหลังงานวิจัยในครั้งน้ี โดยเฉพาะอยางย่ิง อาจารย 

ดร.มณฑล สรไกรกิติกูล ซึ่งเปนทั้งกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาในการคนควาอิสระ ผูซึ่งเสียสละ

เวลาในการถายทอดความรู ใหคําปรึกษาและขอแนะนําตางๆ อันเปนประโยชนในการทําวิจัย เหนือ

สิ่งอ่ืนใดคือการที่อาจารยไดใหโอกาสรับลูกศิษยคนน้ีไวในความดูแล รวมถึงขอขอบพระคุณคณาจารย

ทุกทานที่อบรมสั่งสอนและถายทอดความรูใหกับขาพเจาตลอดระยะเวลาการเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแหงน้ี 

การไดศึกษาระดับปริญญาโทในครั้งน้ีจะไมสามารถเกิดขึ้นได หากขาพเจาไมไดรับ

โอกาสจากผูบริหารของโรงพยาบาลราษฎรบูรณะ ขาพเจาขอขอบพระคุณคุณนิตยา ปรีชายุทธ   

นพ.ศุภฤกษ ปรีชายุทธ และคุณสุมนา โภคสมภพ ที่ไดสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของขาพเจามา

โดยตลอด รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาลสําหรับความชวยเหลือในการทํางานตลอดระยะเวลาที่

ขาพเจาศึกษาเลาเรียน และที่ขาดไมไดเลยก็คือบุคลากรเบ้ืองหลังผูใหการสนับสนุนและเสียสละเวลา

ในการใหขอมูลอันเปนสวนสําคัญที่ทําใหการคนควาอิสระครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ  

ขอขอบพระคุณคุณสมบัติ ษรสุวรรณ และคุณกฤษณา ษรสุวรรณ ที่อบรมเลี้ยงดู

ขาพเจามาเปนอยางดีเทาที่ผูเปนบุพการีจะใหได ทําใหขาพเจาเติบโตไดอยางสมบูรณทั้งรางกายและ

จิตใจ และขอบคุณเพ่ือนๆ HRM 16 ที่คอยใหความชวยเหลือในการเรียน สรางทั้งเสียงหัวเราะและ

ความสนุกสนาน รวมทั้งเปนกําลังใจใหกันและกันในวันที่เหน่ือยลา  

ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาการคนควาอิสระน้ีจะมีคุณคาและเปนประโยชนตอผูใดก็ตามที่

ไดพบเห็นและหากพบขอบกพรองประการใด ผูวิจัยขอนอมรับไวดวยความยินดี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคญัของปญหา 

 

“งาน” ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 หมายถึง 

สิ่งหรือกิจกรรมที่ทํา มักใชคูกับคําวา การ เชน การงาน เปนตน การทํางานน้ันเปนกิจกรรมที่จําเปน

และเปนกิจกรรมที่จําเปนสําหรับมนุษย แนวคิดเรื่อง “งาน” จึงถือเปนสวนสําคัญของชีวิตคน เพราะ

ชี วิตของคนสวนใหญ อุทิ ศ ให ไป กับการทํ างาน (Baumeister, 1991; Wrzesniewski, 2003) 

ความสําคัญของการทํางานน้ันแตกตางกันไปตามแตละตัวบุคคล สําหรับคุณคาของการทํางานในทาง

พระพุทธศาสนา คุณคาประการแรก คือ การทํางานชวยใหไดมาซึ่งปจจัยในการเลี้ยงชีพ อันถือไดวา

เปนการตอบสนองตอความตองการพ้ืนฐานของมนุษย ประการที่สอง งานที่ทําถือไดวาเปนสิ่งที่เปน

ประโยชนแกผูอ่ืนทั้งตอองคกร สังคมและประเทศชาติ และประการสุดทาย คือการบรรลุถึงความมุง

หมายของงานน้ัน เพราะงานแตละงานยอมมีความมุงหมายเพ่ือใหไดมาซึ่งผลของงาน (สมเด็จพระ

พุทธโฆษาจารย, 2560) ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวามนุษยจะทํางานไดอยางมีความสุข หากมองเห็นถึง

คุณคาที่แทจริงของงาน นอกจากน้ันแลวในแงมุมดานจิตวิทยาไดแสดงใหเห็นวาเมื่อมนุษยไดรับการ

ตอบสนองซึ่งความตองการพ้ืนฐานเปนที่เรียบรอยแลว ในลําดับถัดไปมนุษยจะมุงไปยังการตอบสนอง

ความตองการที่สูงขึ้น เชน ความตองการความเคารพนับถือ ความตองการความสําเร็จสมหวังในชีวิต

ตามที่ตนปรารถนา หรืออาจกลาวไดวามนุษยตองการซึ่งงานที่ชวยใหบรรลุซึ่งจุดมุงหมายของชีวิต 

(Ghadi, Fernando and Caputi, 2013) 

ในปจจุบันองคกรตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เปนไปอยาง

รวดเร็ว ความเสี่ยง ความทาทายตางๆ ที่เกิดขึ้น สงผลใหการแขงขันเพ่ือความอยูรอดขององคกรทวี

ความรุนแรงมากขึ้น องคกรจึงเปรียบเสมือนเปนเครื่องจักรกลในขณะที่คนในองคกรเปนเครื่องยนต

กลไกที่ไรซึ่งความรูสึกมุงทําแตงาน คํานึงถึงแตผลลัพธ เครื่องช้ีวัด ผลกําไรของกิจการ ขาดความตระหนัก

ถึงคุณคาและความหมายของงานที่ทํา ขาดการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันภายในองคกร ในระยะหลัง

การทําธุรกิจจึงตางหันมาใหความสําคัญกับคนในองคกรมากขึ้น เพราะเช่ือไดวาการอยูรอดไดอยาง

ย่ังยืนขององคกรไมใชเพียงเพราะสินคาหรือบริการเพียงอยางเดียว หากแตเปนเพราะคนในองคกรที่

เปนฟนเฟองสําคัญที่ทําใหองคกรสามารถแขงขันและอยูรอดได หากองคกรมุงเนนความสําเร็จแค

เพียงเรื่องตัวช้ีวัด ผลกําไร โดยขาดความใสใจคนทํางาน ทําใหบุคลากรไมมีความสุขในการทํางาน 

รูสึกเบ่ือหนายกับงานที่ทํา และขาดแรงจูงใจในการทํางาน ในปจจุบันไดมีการนําแนวคิดเก่ียวกับเรื่อง
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จิตวิญญาณในการทํางาน (Workplace Spirituality) มาปรับใชในในองคกร เปนแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศนของการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกรโดยเนนการใหคุณคา และความสําคัญกับมิติ

ของความเปนมนุษย ตระหนังถึงคุณคาและความสําคัญของการมีอยูของชีวิตดานในหรือชีวิตจิตใจของ

พนักงาน เฉกเชนเดียวกันกับคุณคาที่องคกรยึดถือ (มณฑล สรไกรกิติกูล และ สุนันทา เสียงไทย, 

2556) เมื่อกลาวถึงคุณคาของชีวิตในทางพระพุทธศาสนามองวาชีวิตมีคุณคา มีศักยภาพ สามารถ

สรางความเจริญใหกับตนเองและสังคมได พุทธศาสนาถือวาการไดกําเนิดอัตภาพเปนมนุษยน้ันเปนไป

ไดยากย่ิง ชีวิตหรือตัวตนของเราจึงนับวาเปนสมบัติที่มีคามากที่สุด มนุษยจึงตองเคารพตอคุณคาของชีวิต

ทั้งของตนเองและผูอ่ืน (พระครูปลัดณัฐพล จันทิโก และ ธัญญลักษณ บุญลือ, 2561) 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการมอง “ทรัพยากรมนุษย” จากการจัดการกําลังคนใน

ฐานะที่เปนทรัพยากรที่องคกรตองใชงานใหคุมคาที่สุด มามองที่ “ประสบการณ” ที่ทําใหบุคลากรได

ใชความสามารถและเห็นคุณคาความหมายของงาน (Meaningful Work) ที่ตนทํา ซึ่งการเปดโอกาส

ใหบุคลากรไดใชศักยภาพในการสรางสรรคงานน้ัน ไมเพียงทําใหงานไดผลและคนมีความสุข แตยังทํา

ใหบุคลากรเติบโตงอกงามไปกับงานสูการเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยการเติบโตงอกงามของมนุษยแยก

ไมสามารถแยกออกจากการทํางาน เพราะมนุษยเรียนรูและเติบโตไดจากการเปนผูกระทําการ ที่

มนุษยลุกขึ้นมากําหนดชะตากรรมของตนเอง การเรียนรูจึงเกิดจากการลงมือทํา ซึ่งก็คือการทํางาน

น่ันเอง (บุษบงก วิเศษพลชัย, 2561) งานที่มีคุณคาและความหมายเปนหน่ึงในองคประกอบสําคัญ

ของมิติดานจิตวิญญาณในการทํางาน (มณฑล สรไกรกิติกูล และ สุนันทา เสียงไทย, 2556) งานที่มี

คุณคาและความหมายจึงกอใหเกิดประโยชนในระดับตัวบุคคลอันรวมไปถึงการมีความเปนอยูที่ดี 

(Arnold, Turner, Barling, Kelloway, & McKee, 2007) ตลอดจนความพึงพอใจในงานและความ

พึงพอใจในชีวิต (Wrzesniewski, McCauley, Rozin, & Schwartz, 1997) นอกจากน้ันแลวงานที่มี

คุณคาและความหมายยังสรางประโยชนใหกับองคกรและนําไปสูผลลัพธในเชิงบวกในเรื่องของความ

พึงพอใจ ความผูกพัน และความมุงมั่นในการทํางานของพนักงาน การบรรลุเปาหมายในการทํางานทั้ง

ในระดับบุคคลและองคกร การเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน การรักษาพนักงานใหคงอยูกับองคกร 

ความจงรักภักดีตอองคกร (Geldenhuys, Laba and Venter, 2014) เพ่ิมความผูกพันที่มีตอองคกร 

(Wrzesniewski, 2003; Cohen, 1997) และลดการลาออกจากงาน (Clausen and Borg, 2011) 

การบริการดานการแพทยและสาธารณสุข เปนการใหบริการที่มีความจําเปนขั้นพ้ืนฐาน 

แมวาภาครัฐจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางระบบใหบริการ แตภาคเอกชนก็ไดกาวเขามามี

บทบาทสําคัญในระบบสาธารณสุขของประเทศดวยปจจัยหลายประการ เชน เพ่ือรองรับและแบงเบา

ระบบบริการของภาครัฐที่ยังไมเพียงพอกับความตองการ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึงบริการ

ที่สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนเปนภาคธุรกิจที่ดึงดูดนักธุรกิจใหเขามาลงทุน เปนตน สําหรับธุรกิจ

โรงพยาบาลในปจจุบันมีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง จึงสงผลใหธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเผชิญกับ
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ผูปวยนอก ผูปวยใน

การแขงขันที่รุนแรงจากคูแขงทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้เนื่องมากจากปจจัยสนับสนุน

หลายดาน ไมวาจะเปนกระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพ ความมีช่ือเสียงของโรงพยาบาลเอกชน

ของไทยที่ไดรับการยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพการรักษา การบริการและคารักษาพยาบาลที่ถูกกวา

ประเทศอ่ืนๆ การขยายฐานลูกคาผูประกันตนกับกองทุนประกันสังคม (ณัฐพล วุฒิรักขจร, 2560) 

การขยายตัวของชุมชนเมือง นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐเพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทาง

การแพทย (Medical Hub) ที่สงผลใหการทองเที่ยวเชิงการแพทยหรือเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) 

เติบโตอยางตอเน่ือง รวมไปถึงอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตจากโรคไมติดตอรายแรง (Non-

Communicable disease: NCD) ของคนไทยมีมากขึ้น ทําใหความตองการใชบริการทางการแพทยมี

แนวโนมเพ่ิมขึ้นตามไปดวย (พูลสุข นิลกิจศรานนท, 2560) การเติบโตและขยายตัวของธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนจึงมาพรอมกับปริมาณผูรับบริการที่เพ่ิมมากขึ้น จากการสํารวจจํานวนผูปวยที่เขา

มารับการรักษาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ  

ซึ่งสํารวจทุก 5 ป และเปนการรวบรวมรายงานขอมูลของปกอนหนา พบวาปริมาณผูปวยในป 2559  

มีจํานวนทั้งสิ้น 61.64 ลานราย ซึ่งเพ่ิมขึ้นถึง 15.34 ลานราย เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 ที่มีปริมาณ

ผูปวยทั่วประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 46.3 ลานราย ในขณะเดียวกันสถานการณกําลังคนดานสุขภาพ 

ยังคงเปนปญหาที่สําคัญของระบบสุขภาพของประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาดานจํานวนที่ไม

เพียงพอและการกระจายบุคลากรที่ไมเหมาะสมระหวางเมืองและชนบท แมวากระทรวงสารณสุขจะมี

นโยบายการเพ่ิมกําลังการผลิตคนอยางตอเน่ือง รวมไปถึงการใชมาตรการเพ่ิมแรงจูงใจในรูปแบบ

ตางๆ แตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวได (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) สะทอน

ใหเห็นถึงภาระงานตางๆ ของบุคลากรที่เพ่ิมตามมาเชนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 จํานวนผูปวยที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ 

จาก, การสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2560 โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2561 
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ตารางที่ 1.1 

บุคลากรในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน จําแนกลักษณะการทาํงานและประเภทของ

บุคลากร 

ประเภทบุคลากร 

รวมจํานวนบุคลากร (คน) จํานวนบุคลากรเฉล่ียตอ

กิจการ 

ป 2554 ป 2559 ป 2554 ป 2559 

รวม 

เจาหนาที่ระดับบริหาร 

  ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ  

ผูชวยผูอํานวยการ 

  หัวหนาฝาย หัวหนาแผนก หัวหนาตึก 

ผูตรวจการ 

เจาหนาที่รักษาพยาบาล 

  แพทยทั่วไป 

  แพทยเฉพาะทาง 

  ทันตแพทย 

  พยาบาลวิชาชีพ 

  พยาบาลเทคนิค 

  ผูชวยพยาบาล 

  พนักงานผูชวยเหลือพยาบาล 

  ผดุงครรภ 

  พนักงานพยาบาลอื่นๆ 

เจาหนาที่บริการทางการแพทย 

  นักรังสีการแพทย / เจาหนาที่เอ็กซเรย 

  นักกายภาพบําบัด 

  นักเทคนิคการแพทย 

  เภสัชกร 

  โภชนากร 

  พนักงานบริการทางการแพทยอื่นๆ 

เจาหนาที่บริการโรงพยาบาล 

137,598 

8,887 

1,262 

 

7,625 

 

77,397 

4,519 

17,919 

2,107 

24,168 

1,209 

6,550 

18,286 

349 

2,290 

17,604 

1,635 

1,269 

1,961 

2,897 

614 

9,238 

33,712 

179,966 

10,563 

1,275 

 

9,288 

 

109,919 

7,428 

26,362 

2,545 

35,397 

301 

13,808 

21,271 

177 

2,631 

18,450 

2,329 

1,870 

2,259 

4,343 

617 

7,032 

41,033 

429 

28 

4 

 

23 

 

241 

14 

56 

6 

75 

4 

20 

57 

1 

7 

55 

5 

4 

6 

9 

2 

29 

105 

518 

30 

4 

 

27 

 

317 

22 

76 

7 

102 

1 

40 

62 

1 

7 

53 

7 

6 

7 

12 

2 

20 

118 

ที่มา : การสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2560 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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นอกจากสถานการณการแขงขันในภาคธุรกิจแลว องคกรยังตองเผชิญกับปญหาการ

บริหารทรัพยากรมนุษยภายในองคกร ทั้งน้ีจากผลสํารวจดัชนีความสุขในการทํางานของพนักงานไทย 

โดยบริษัทจัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 1,108 คน พบวา 60% ของคนไทยมี

คาเฉลี่ยของคะแนนความสุขคิดเปน 4.55 คะแนน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับป 2559 และเมื่อเปรียบเทียบ

กับอีก 6 ประเทศที่รวมการสํารวจ ไดแก ฮองกง เวียดนาม ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย 

และไทยพบวา พนักงานไทยมีระดับความสุขเปนอันดับที่ 5 รองจาก อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส 

และมาเลเซีย ซึ่งลดลงจากอันดับที่ 3 ในปกอนหนา โดยปจจัยที่ทําใหพนักงานไมมีความสุขในการ

ทํางาน ไดแก ทีมบริหารที่ไมมีประสิทธิภาพ การไมไดรับโอกาสใหเติบโตในหนาที่การงาน และการ

ไมไดรับโอกาสในการฝกอบรมและพัฒนาตนเอง นอกจากน้ีแลวจากผลสํารวจความสุขคนทํางาน (ใน

องคกร) พ.ศ. 2561 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติเมื่อจําแนกคะแนนความสุขตามสถานภาพการทํางาน 

พบวา ลูกจางเอกชนมีคะแนนความสุขตํ่ากวาลูกจางรัฐบาล คือ 56.07 และ 65.54 คะแนน 

ตามลําดับ 

 

 
 

ภาพที่ 1.2 ระดับความสุขของพนักงานใน 7 ประเทศ. จาก ผลสํารวจดัชนีความสุขในการทํางานของ

พนักงานไทย, โดย บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย) จํากัด, 2560 

 

แมวาหัวใจแหงความสําเร็จของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนหลีกหนีไมพนเรื่องของบุคลากร

ทางการแพทยที่มีความรูความเช่ียวชาญ เครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย อันนํามาซึ่ง

ประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาล รวมไปถึงการบริการที่เปนเลิศอันประกอบไปดวย การบริการ

4.
45

5.
19

4.
97

4.
65

5.
27

4.
31 4.

55

ระดับความสุขของพนักงานใน 7 ประเทศ

ฮองกง เวียดนาม ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร ไทย
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ของแพทยและพยาบาล การบริการวินิจฉัยโรค การบริการของพนักงานตอนรับ และการบริการของ

พนักงานรับชําระเงิน (รุงโรจน สงสระบุญ, 2557) สรางความประทับใจใหกับผูรับบริการ ดวยเหตุน้ี

องคกรจึงใหความสําคัญกับบุคลาการทางการแพทยและหนวยงานบริการดานหนาเปนลําดับแรก 

อยางไรก็ตามภายใตความสําเร็จที่เกิดขึ้น ยังมีบุคลากรอีกกลุมหน่ึงซึ่งเปนผูปฏิบัติงานอยูเบ้ืองหลัง

การบริการหลักขององคกร กลาวคือบุคลการผูปฏิบัติงานที่ไมไดใหการบริการกับผูรับบริการหรือ

ลูกคาโดยตรง แตเปนการสงผานเพียงผลของการปฏิบัติงานของพวกเขาเหลาน้ันออกไปใหกับ

ผูรับบริการ ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร หลายครั้งที่องคกรจึงมักจะละเลยบุคลากรกลุม

น้ี ไมไดใหคุณคาและความสําคัญกับงานหลังบานเทาที่ควร หากองคกรหันมากสงเสริมใหบุคลากร

เหลาน้ีใหมีทัศนคติเชิงบวกในการทํางาน มีความภาคภูมิใจและมองเห็นถึงคุณคาในงานที่ทํา ไดใช

ศักยภาพ ความรู ความสามารถในการสรางสรรคงานที่มีความสําคัญตอเปาหมายขององคกร เปนสิ่งที่

ชวยใหบุคลากรกลุมน้ีมีขวัญและกําลังใจที่ดี สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อบุคลากรมี

ความสุขในการทํางานก็จะสงผานผลงานที่ไดไปสูผูรับบริการตอไป ประเด็นทาทายในเรื่องการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยที่สําคัญคือ การทําใหพนักงานรับรูไดวางานที่ทําน้ันมีคุณคาและความหมาย แตการ

จะทําใหพนักงานรับรูถึงคุณคาและความหมายในงานที่ทําไดอยางไรน้ัน จําเปนที่ตองทราบเสียกอนวา

งานที่มีคุณคาและความหมายน้ันเปนอยางไร รวมถึงปจจัยใดบางที่สงผลตอการรับรูคุณคาและ

ความหมายในงาน จึงเปนสิ่งสําคัญ ที่มาของงานวิจัยเรื่อง “คุณคาในงานของผูที่อยูเบ้ืองหลัง” 

 

1.2 คําถามงานวิจัย 

 

1. ผูปฏิบัติงานรับรูวางานที่ทําอยูวามีคุณคาอยางไร 

2. ลักษณะของงานที่จะชวยสงเสริมใหผูปฏิบัติงานสามารถรับรูวางานที่ตนทํามี

ความหมาย มีลักษณะอยางไร 

3. อะไรเปนอุปสรรคตอการรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงาน 

 

1.3 วัตถุประสงคในการศึกษา 

 

1. เพ่ือศึกษาการรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงานที่อยูเบ้ืองหลัง 

2. เพ่ืออธิบายลักษณะของงานที่มีคุณคาและมีความหมาย 

3. เพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเกิดคุณคาในงานสําหรับองคกร 
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1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาถึงคุณคาในงาน (Meaningful Work) ของผูที่อยู

เบ้ืองหลัง ซึ่งผูใหขอมูลคือ พนักงานของโรงพยาบาล โดยกําหนดใหลักษณะของงานที่ผูใหขอมูล

ปฏิบัติตองเปนงานที่ไมมีการติดตอประสานงานหรือใหบริการกับผูรับบริการโดยตรง โดยมีระยะเวลา

ของการดําเนินงานวิจัยต้ังแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1. ทราบถึงสภาพการการรับรูถึงคุณคาและความหมายในงานของพนักงาน 

2. เพ่ือนําไปชวยในการออกแบบงานใหมีลักษณะเปนงานที่มีคุณคาและควาหมาย 

3. สามารถนําไปตอยอดในการบริหารทรัพยากรมนุษยของโรงพยาบาลและประยุกตใช

กับองคกรอ่ืนๆ เพ่ือสรางประสบการณในที่ทํางานใหพนักงานสามารถรับรูถึงคุณคาและความหมาย

ของงานที่ทําได 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

หากกลาวถึงการเขารับบริการในโรงพยาบาล เรามักนึกถึงแพทยหรือพยาบาล ตลอดจน

ผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่มีโอกาสไดเขารับบริการ เชน นักกายภาพบําบัด เภสัชกร เจาหนาที่เวช

ระเบียน เปนตน เน่ืองจากบุคลากรเหลาน้ันเก่ียวของกับกระบวนการใหบริการหลักของโรงพยาบาล 

แตในความเปนจริงแลวโรงพยาบาลยังมีหนวยงานหลังบานที่คอยสนับสนุนการดําเนินงานใหกับ

หนวยงานอ่ืนๆ บุคลากรเหลาน้ีจึงเปรียบเสมือนผูที่อยูเบ้ืองหลังการดําเนินงานของโรงพยาบาลซึ่งมี

ความสําคัญไมแพกัน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง “คุณคาในงานของผูที่อยูเบ้ืองหลัง (Meaningful 

Work)” โดยมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษาดังน้ี 

2.1 ภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงานที่มีคุณคาและความหมาย (Meaningful Work) 

2.2.1 นิยามและความหมาย 

2.2.2 องคประกอบของงานที่มีความหมาย 

2.2.3 ปจจัยที่สงผลตองานที่มีคุณคาและความหมาย 

2.2.4 ผลกระทบของงานที่มีคุณคาและความหมาย 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันในงาน (Work Engagement) 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment) 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) 

 

2.1 ภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

 

จากการสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2560 ซึ่งสํานักงานสถิติ

แหงชาติไดทําการสํารวจเปนประจําทุก 5 ป โดยไดทําการสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

เอกชนทั่วประเทศที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืนและจัดต้ังตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

และดําเนินการอยูในปจจุบัน รายงานไวดังน้ี 
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2.1.1 สถานการณโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 

ประเทศไทยมีจํานวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนจํานวนทั้งสิ ้น 

347 แหง เพ่ิมขึ้นจากขอมูลการสํารวจในป พ.ศ. 2554 ที่มีจํานวน 321 แหง แบงเปนโรงพยาบาล

เอกชนประเภททั่วไป 315 แหงหรือรอยละ 90.8 และเอกชนเฉพาะโรค 32 แหง หรือรอยละ 9.2 เมื่อ

พิจารณาเปนรายภาค พบวา สวนใหญโรงพยาบาลเอกชนต้ังอยูในภาคกลางมากที่สุด มีจํานวน 221 

แหง คิดเปนรอยละ 63.7 ทั้งน้ีเปนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่ต้ังอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

คิดเปนรอยละ 30.3 ของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่ต้ังอยูในภาคกลางทั้งหมด รองลงมาคือ

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต คิดเปนรอยละ 15.0 11.5 และ 9.8 ตามลําดับ เมื่อ

พิจารณาตามขนาดของกิจการโดยใชจํานวนเตียงเปนตัววัด เปนโรงพยาบาลและสถานพยาบาล

เอกชนที่มีขนาดมากกวา 100 เตียง จํานวน 118 แหง หรือรอยละ 34.0 รองลงมาคือขนาด 51-100 

เตียง จํานวน 100 แหง หรือ รอยละ 28.8 ขนาด 31-50 เตียง จํานวน 46 แหง หรือรอยละ 13.3 

และขนาดนอยกวา 31 เตียง จํานวน 83 แหง หรือ รอยละ 23.9 สําหรับประเด็นที่นาสนใจคือ

โรงพยาบาลที่มีขนาดมากกวา 100 เตียง ในประเทศไทยต้ังอยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ 

ประมาณรอยละ 53.3 

จากรายงานจํานวนผูปวยที่มาใชบริการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนใน

ป 2559 มีจํานวนทั้งสิ้น 61.64 ลานราย โดยแบงเปนผูปวยนอกประมาณ 58.84 ลานราย หรือ

รอยละ 95.5 และผูปวยในประมาณ 2.80 ลานราย หรือรอยละ 4.5 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายภาค 

ภาคกลางมีจํานวนผูปวยมากที่สุด ประมาณ 50.13 ลานราย หรือรอยละ 81.3 ทั้งน้ีเปนผูปวยที่ใช

บริการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รอยละ 32.17 ลานราย หรือ

รอยละ 52.2 รองลงมา คือ ภาคเหนือ จํานวน 4.90 ลานราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 3.33 

ลานราย และภาคใต จํานวน 3.27 ลานราย หรือรอยละ 8.0 5.4 และ 5.3 ตามลําดับ  

กรุงเทพมหานครเปนพ้ืนที่ที่มีจํานวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน

ต้ังอยูเปนอันดับสอง ซึ่งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนที่ต้ังอยูสวนใหญมีขนาดกิจการมากกวา 

100 เตียง อยางไรก็ตามกรุงเทพมหานครแมวาจะมีจํานวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนมาก

เปนอันดับสอง แตกลับมีจํานวนผูปวยที่เขามาใชบริการมากที่สุด คือ ประมาณรอยละ 32.17 ลาน

ราย หรือรอยละ 52.2 ของจํานวนผูปวยทั่วประเทศทั้งหมด 

2.1.2 กําลังคนดานสุขภาพ  

บทบาทและบริการหลักของโรงพยาบาลหลีกไมพน การวินิจฉัย การรักษาโรค 

การสงเสริมฟนฟูสุขภาพ และการปองกันโรค ดังน้ันหากกลาวถึงโรงพยาบาลแลว คนสวนใหญมักนึก

ถึงแพทยและพยาบาลเปนหลัก เมื่อตองเลือกใชบริการโรงพยาบาลมักพิจารณาความสามารถในการ

วินิจฉัยโรคของแพทยเปนหลัก กําลังคนดานสุขภาพที่สําคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของ

Ref. code: 25616002036132CPA



10 

 

 

 

ประเทศจึงครอบคลุมกําลังคนดานสุขภาพ 5 สาขาหลัก ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล

วิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค แมวาจะมีแนวโนมในการผลิตและการจบการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นกวาใน

อดีต แตสถานการณกําลังคนดานสุขภาพ ยังคงเปนปญหาที่สําคัญของระบบสุขภาพของประเทศ อัน

เน่ืองมากจากจํานวนที่ไมเพียงพอกับความตองการและการกระจายบุคลากรที่ไมเหมาะสมระหวาง

เมืองและชนบท (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) 

ในการสํารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2560 โดยสํานักงาน

สถิติแหงชาติ ไดจําแนกประเภทของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลออกเปน 4 ประเภท ไดแก 

1) เจาหนาที่ระดับบริหาร หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ เกี่ยวกับการ

บริหาร โรงพยาบาลและสถานพยาบาลในระดับสูง และระดับรองลงมา ไดแก ผูอํานวยการ รอง

ผูอํานวยการ และผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาฝาย หัวหนาแผนก หัวหนาตึก และผูตรวจการ  

2) เจาหนาที่รักษาพยาบาล หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการใหบริการ

ตรวจและรักษาโรคโดยตรง ประกอบดวย แพทย ทันตแพทย พยาบาลซึ่งจําแนกเปนพยาบาลวิชาชีพ

และพยาบาลเทคนิค ผูชวยพยาบาล พนักงานผูชวยเหลือพยาบาล ผดุงครรภ  

พนักงานพยาบาลอ่ืน ๆ หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน เก่ียวของกับการรักษา 

พยาบาลนอกเหนือจากที่ระบุไวแลว เชน พนักงานเวรเปล พนักงานพยาบาลประจําแผนก เปนตน  

3) เจาหนาที่บริการทางการแพทย หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการ

ใหบริการทางการแพทยอ่ืนๆ นอกเหนือจากการใหการตรวจรักษาโรคโดยตรง เชน เจาหนาที่

เอ็กซเรย นักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย เภสัชกร โภชนากร และเจาหนาที่ประจําในแผนกที่

ใหบริการทางการแพทย เปนตน  

4) เจาหนาที่บริการโรงพยาบาล หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งไมเก่ียวของ

กับการรักษาพยาบาลหรืองานบริการทางการแพทย เชน เจาหนาที่ฝายการเงินและบัญชี เจาหนาที่

งานพัสดุ พนักงานจายยา พนักงานขับรถ พนักงานทําความสะอาด เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

เปนตน  

ทั้ ง น้ีหากพิจารณางานทั้ งหมดของโรงพยาบาลยังมี งานอีกสวนห น่ึงที่

นอกเหนือไปจากงานบริการหลักของโรงพยาบาล แมผูปฏิบัติบัติงานจะไมใชกําลังคนดานสุขภาพที่

สําคัญ แตเปนกลุมพนักงานที่ตองมีทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเชนกัน โดยการ

ทํางานของบุคลากรทุกภาคสวนในองคกรไมวาจะเปนงานเบ้ืองหนาหรือเบ้ืองหลังยอมตองทํางานสอด

ประสานควบคูกันไปองคกรจึงจะประสบความสําเร็จ เจริญเติบโตไดอยางย่ังยืน 

   

  

Ref. code: 25616002036132CPA



11 

 

 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับงานที่มีคุณคาและความหมาย (Meaningful Work) 

 

นักวิชาการหลายตอหลายคนพยายามที่จะคนหาปจจัยที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพใน

การทํางานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเช่ือมโยงไปสูความสําเร็จขององคกรอยางย่ังยืน  

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจากเดิมที่มองวาคนเปนเพียง

ทรัพยากรอยางหน่ึงขององคกรขององคกร มาเปนการมุงเนนเนนการใหคุณคาและความสําคัญกับมิติ

ของความเปนมนุษยมากขึ้น สงผลให “งานที่มีคุณคาและความหมาย” (Meaningful Work) เปน

เรื่องที่ไดรับความสนใจเพ่ิมมากขึ้นในปจจุบัน นักวิจัยจากหลายสาขาไดทําการศึกษาคนควาจึงเปน

ที่มาของแบบจําลอง ทฤษฎี และกรอบความคิดตางๆ มากมายที่เกี่ยวของกับงานที่มีคุณคาและ

ความหมาย ทั้งน้ีแนวคิดในรูปแบบตางๆ ขึ้นอยูกับเปาหมายและบริบทของการศึกษาในแตละครั้ง 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับงานที่มีคุณคาและความหมาย (Meaningful Work) ผูวิจัย

ไดสรุปไวดังน้ี 

 

2.2.1 นิยามและความหมาย 

งานที่มีคุณคาและความหมาย (Meaningful Work) เปนมิติทางจิตวิทยาซึ่ง

นําไปสูผลงานที่เปนบวก (Pratt & Ashforth, 2003) การสรางความหมายในเปนกระบวนการทาง

ความคิดที่แตละบุคคลจะรับรูตีความและเขาใจในประสบการณ (Wrzesniewski, Dutton, & Debebe, 

2003) ประสบการณในการทํางานจะถูกหลอมรวมเขากับระบบความเช่ือเกี่ยวกับความสําคัญของการ

ทํางานผานกระบวนการรับรูและตีความออกมาวามีความหมายหรือไมมีความหมาย อาจกลาวไดวา

ประสบการณการทํางานที่มีความหมายจะนําไปสูระบบความเช่ือโดยรวมวางานน้ันมีคุณคาหรือไม 

(Allan, Batz-Barbarich, Sterling & Tay, 2018)เชนงานวิจัยของ กนกอร ธารา, สุวิณี วิวัฒนวานิช 

และ จิราพร เกศพิชญวัฒนา (2552) แสดงใหเห็นถึงประสบการณที่มีคุณคาและความหมายในงาน

พยาบาลอันไดแก การไดใชองคความรูทางการพยาบาลในการชวยเหลือดูแลเพ่ือนมนุษย การไดรับคํา

ช่ืนชมในการทํางาน และการไดเรียนรูชีวิตจากการทํางาน นําไปสูการรับรูคุณคาและความหมายของ

งานพยาบาลวาเปนงานที่ คุณคาจากการดูแล คุณคาจากการไดให และคุณคาจากความปติในใจ การ

คนหาความหมายในเรื่องตางๆ ของมนุษยจึงมีความเปนงานที่มีความหมายจึงเปนเรื่องในระดับสวน

บุคคลที่คนพบไดดวยตนเอง (Bailey & Madden, 2016)  

อยางไรก็ตามความหมายที่แตละตัวบุคคลใหน้ันอาจเปนไดทั้งดานบวกดานลบ 

โดยการตีความเชิงบวกชวยเพ่ิมคุณคาและความหมายในการทํางาน ในขณะที่การตีความเชิงลบน้ันลด

คุณคาและความหมายในการทํางานลง (Vuori, San & Kira, 2012) สําหรับคุณคาและความหมายใน

งานโดยนิยามแลวเปนไปในดานบวก (Lips-Wiersma, Wright, & Dik, 2016) การใหความสําคัญกับ
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เรื่องจิตวิทยาเชิงบวกจึงมักมุงเนนไปในเรื่องของการทําใหพนักงานมีความสุขความผูกพันและมีความ

กระตือรือรนในการทํางานในที่ทํางาน อยางไรก็ตามแมวาคุณคาและความหมายในงานจะเปนไปใน

ดานบวก แตพบวาบางกรณีสามารถรับรูถึงประสบการณการทํางานที่มีความหมายไดแมวา

ประสบการณน้ันอาจกระทบตอสภาวะทางอารมณที่เปนดานลบ เชน ทําใหรูสึกไมสบายใจ รูสึก

เจ็บปวด (Bailey & Madden, 2016) ดังเชนในงานวิจัยของ สุนีย เครานวล, อุไร หัถกิจ, และ อุมาพร 

ปุญญโสพรรณ (2552) ที่ไดศึกษาเก่ียวกับการใหความหมาย ความรูสึก แรงจูงใจ และเง่ือนไขการ

ปฏิบัติหนาที่ของพยาบาลในสถานการณความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยพยาบาลใน

พ้ืนสะทอนถึงสภาวะทางอารมณที่พบจากการทํางานวารูสึกเครียด เสียใจ สลดใจและหดหู แตสิ่งที่ทํา

ใหพยาบาลเหลาน้ียังคงปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทามกลางสถานการณความไมสงบ คือ ความผูกพันกับ

สถานที่ทํางาน เพ่ือนรวมงาน การเปนคนในพ้ืนที่ไดปฏิบัติงานอยูในภูมิลําเนาบานเกิด และความ

รับผิดชอบตอหนาที่ผานคําพูด “ยายไมได เขาไมใหยาย ไมมีใครมาแทน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 Workers interpret extracted cues and derive positive and negative 

interpretations of their work (Vuori, San & Kira, 2012) 

 

นอกจากน้ันแลวประสบการณการทํางานที่มีความหมายไมใชสิ่งที่ตองพบเจอ

อยางตอเน่ืองในขณะทํางาน แตการรับรูถึงคุณคาและความหมายอาจเกิดขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง 

หรือแมแตในชวงเวลาน้ันอาจยังไมรับรูไดถึงคุณคาและความหมายของงาน หากแตเมื่อมองยอนกลับ

ไปใครครวญและไตรตรองถึงประสบการณการทํางานที่เกิดขึ้นแลวตระหนักไดถึงความสําคัญของ

ประสบการณน้ันซึ่งมีผลกระทบอยางลึกซึ้งตอตัวบุคคลและเปนสิ่งที่นาจดจํา จนกลายเปนสวนหน่ึง

ของเรื่องราวในชีวิต เชน อาชีพคนเก็บขยะรับรูวางานที่ทําน้ันมีความหมาย เมื่อไดเห็นวางานของตน

น้ันไดมีสวนชวยในการสรางสภาพแวดลอมที่สะอาดใหกับลูกหลานและคนรุนหลัง เชนเดียวกับ

อาจารยสอนหนังสือรับรูวางานมีคุณคาและความหมาย เมื่อไดเห็นลูกศิษยสําเร็จการศึกษาในพิธีรับ
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ปริญญา ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการทํางานอยางหนักชวยใหผูอ่ืนประสบความสําเร็จไดอยางไร (Bailey 

& Madden, 2016)  

การใหนิยามและความหมายของงานที่มีคุณคาและความหมาย (Meaningful Work) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีแนวคิดในการใหนิยามและความหมายไวหลากหลาย แนวคิดใน

การใหนิยามและความหมายในชวงแรกของงานที่มีคุณคาและความหมายอาจมีเพียงมิติเดียว ตอมาได

มีการพัฒนาแนวคิดที่หลากหลายมิติจากการรวบรวมแงมุมตางจากตัวตนของมนุษยที่กวางขึ้น 

นอกจากน้ีแลวงานที่มีความหมายยังมองวาเปนมิติของการเสริมสรางศักยภาพในดานจิตวิทยาในที่

ทํางาน (Spreitzer, 1995) และจิตวิญญาณในที่ทํางาน (Ashmos & Duchon, 2000; Clark et al., 

2007) 

 

ตารางที่ 2.1 

นิยามและความหมายของงานที่มีความหมาย 

เจาของแนวคดิ นิยามและความหมาย 

Hackman and 

Oldman (1976) 

การที่พนักงานรับรูไดวาการทํางานของพวกเขามีคุณคาและมีความสําคัญ

จากประสบการณการทํางานที่มีความหมาย 

Kahn (1990) เปนความรูสึกที่มนุษยไดแสดงออกถึงตัวตนในเชิงลึกของตนเองอันมีที่มา

จากความเช่ือ คานิยม ตลอดจนแรงบันดาลใจออกมาไดอยางมีคุณคาออกมา

ผานการทํางานนําไปสูความยึดมั่นผูกพันในงาน 

Bowie (1998a) ไดใหคําจํากัดความตามความหมายของงานที่มีตอชีวิตและการดํารงอยูของ

แตละบุคคลไว “งานของฉันหมายถึง.....” 

ตัวเงินที่ฉันสามารถใชซื้อและทําในสิ่งที่ฉันตองการได การรับรูความสามารถ

ของตนเอง ฉันมีความเปนอิสระ ฉันเปนสวนหน่ึงของทีม การที่ฉันได

ชวยเหลือคนอ่ืน การที่ฉันไดใหสินคาที่มีประโยชน การที่ฉันไดใชดุลยพินิจใน

การประยุกตใชความรู ความคิดสรางสรรค และทักษะเพ่ือสรางความทาทาย 

การไดพัฒนาตนเอง ตัวตนของฉัน ชีวิตของฉัน 

Isaksen (2000) งานที่มีความหมายเปนสภาวะที่นาพอใจ โดยเปนกระบวนการทางจิตวิทยา

ที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดปฏิสัมพันธขึ้นระหวางการเช่ือมโยงของบุคคลกับลักษณะ

งาน 
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ตารางที่ 2.1 

นิยามและความหมายของงานที่มีความหมาย (ตอ) 

เจาของแนวคดิ นิยามและความหมาย 

Ashmos and 

Duchon (2000) 

การตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการทํางาน โดยพนักงานตองการ

ที่จะมีสวนรวมในงานที่เปนสิ่งที่มีคุณคาและมีความหมายตอชีวิต 

Lips-Wiersma 

(2002)  

เมื่อลักษณะของงานสอดคลองกับคานิยมและอัตลักษณสวนบุคคลทําให

ประสบการณทํางานน้ันมีความหมายและมีแนวโนมเกิดการมีสวนรวมในการ

ทํางาน 

Pratt and Ashforth 

(2003) 

ความสอดคลองกันระหวางพนักงานและเอกลักษณขององคกรที่ทําให

สถานการณในการทํางานมีความสําคัญ และรับรูไดวางานที่ทํามีความคุมคา 

มีความสําคัญหรือมีคุณคาตอตนเองและหรือผูอ่ืน  

Chalofsky (2003, 

2010) 

การรับรูของบุคคลในการทํางานที่มีคา เปนสถานะที่ครอบคลุมของการที่

บุคคลแสดงความหมายและจุดมุงหมายของชีวิตผานกิจกรรมในการทํางาน 

Arnold et al. 

(2007) 

งานที่มีความหมายเปนสถานะทางจิตวิทยาเชิงบวกที่ ไม ไดขึ้นอยูกับ

ผลประโยชนภายนอก เชน คาจางและรางวัล แตเปนการคนหาจุดประสงค

ในการทํางานที่เหนือกวาผลลัพธภายนอกของงาน 

Steger and Dik 

(2010) 

งานที่มีความหมายเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความรูสึกที่ชัดเจนของตัวเอง มีความ

เขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับธรรมชาติและความคาดหวังของสภาพแวดลอมใน

การทํางาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการทํางาน 

มณฑล สรไกรกิติกูล 

และ  

สุนันทา เสียงไทย  

(2556) 

เปนการตระหนักและรูสึกถึงคุณคาของการทํางาน การหลอมรวมคุณคา

สวนตัวเขากับคุณคาหรือผลที่ไดรับจากการทํางาน ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกถึง

ความสําคัญ ความสุขที่เก่ียวของหรือไดรับจากการทํางาน เปนการคนหา

เปาหมายอยางลึกซึ้งถึงคุณคาและเปาหมายของชีวิตที่สัมพันธเก่ียวของกับ

การทํางาน ความหมายเหลาน้ีมักยอนกลับมาเสริมแรง ทําใหรูสึกถึง

ความหมายของการมีชีวิตอยูและคุณคาในตนเอง งานที่มีคุณคาและ

ความหมายจึงเปนแนวคิดที่เช่ือมโยงกันกับความหมายของการมีชีวิตอยูของ

มนุษยอยางหลีกเลี่ยงไมได 
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ตารางที่ 2.1 

นิยามและความหมายของงานที่มีความหมาย (ตอ) 

เจาของแนวคดิ นิยามและความหมาย 

Ghadi, Fernando 

and Caputi (2015) 

 

งานที่มีความหมายจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อพนักงานมีความเขาใจถึงธรรมชาติ

สภาพแวดลอมของงาน งานที่มีเปาหมายที่ชัดเจน วัตถุประสงคและคุณคา

ของงานจะนําไปสูการเช่ือมโยงกับตัวของพนักงาน โดยพนักงานจะสัมผัสได

ถึงความสอดคลองกันระหวางคานิยมหลักของตนเองกับความตองการของ

งานและเปาหมายขององคกร โดยบทบาทของตนเองมีสวนชวยอยางไรกับ

วัตถุประสงคขององคกร 

Ahmed et. al. 

(2016), 

Rosso, Dekas and 

Wrzesniewski 

(2010) 

การรับรูวาบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบเปนสิ่งสําคัญคุมคาและ

ตอบสนองวัตถุประสงคบางประการ โดยทั่วไปแลวเปนการประเมินในระดับ

บุคคลเกี่ยวกับจุดมุงหมายและความสําคัญของงาน 

Bailey and 

Madden (2017) 

งานที่มีความหมายเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรับรูถึงการเช่ือมตอที่แทจริงระหวางงาน

ของตนเองกับจุดมุงหมายของชีวิตที่เหนือธรรมชาติและกวางเกินกวาตนเอง 

ที่มา : ผูวิจัย 

 

โดยสรุปแลว งานที่มีคุณคาและความหมาย (Meaningful Work) จึงหมายถึง 

การที่ผูปฏิบัติงานตระหนักและรับรูไดถึงคุณคาและความสําคัญของงาน ซึ่งเปนผลมาจากการความ

เช่ือมโยงสอดคลองกันระหวางคุณคาสวนบุคคลและคุณคาขององคกร ผานการกระบวนการรับรู

ตีความและใหความหมายจากประสบการณการทํางานของแตละบุคคล โดยคุณคาและความหมายใน

งานน้ันใหผลลัพธในดานบวกกลับมาสูตัวผูปฏิบัติงานทั้งในเรื่องที่เก่ียวของและไมเก่ียวของกับงาน 

เชน ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในชีวิต การอยูดีมีสุข ตลอดจนการรูสึกถึงความหมายของ

การมีชีวิตอยูและรับรูถึงคุณคาในตัวเอง ในขณะเดียวกันผลลัพธดานบวกจากการที่ผูปฏิบัติงานรับรูได

ถึงคุณคาและความหมายของงานที่ทํายังสะทอนกลับไปสูองคกร ทําใหไดมาซึ่งพนักงานที่ทุมเท

แรงกายแรงใจ อุทิศตนใหกับการทํางานและคงอยูกับองคกร 
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2.2.2 องคประกอบของงานที่มีความหมาย 

ในการทําความเขาใจเรื่องงานที่มีความหมาย จําเปนที่จะตองทําความเขาใจถึง

องคประกอบที่เก่ียวของ แหลงที่มาของความหมาย รวมถึงความสัมพันธซึ่งกันและกันของแตละ

องคประกอบ ซึ่งมีสวนชวยทําใหงานน้ันมีความหมายอันกอใหเกิดประสบการณการทํางานที่มี

ความหมาย  

องคประกอบของงานที่มีความหมายตามแนวคิดของ Rosso et al. (2010) ได

ระบุถึงอิทธิพลที่มีตอความหมายของงาน ไดแก ตนเอง (คานิยมแรงจูงใจและความเช่ือ) อ่ืน ๆ (เพ่ือน

รวมงานผูนํากลุมและชุมชนและครอบครัว) บริบทการทํางาน (การออกแบบของงาน, ขอจํากัดของ

องคกร, สถานการณทางการเงิน, และวัฒนธรรม) และชีวิตทางจิตวิญญาณ วิธีที่พนักงานคิดเก่ียวกับ

งานของพวกตนเองเหลาน้ีเปนองคประกอบสําคัญในความหมายของงาน (Wrzesniewski, 2003) 

อยางไรก็ตามแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของงานที่มีความหมายที่ครอบคลุม

มากที่สุดไดพัฒนาโดย Lips-Wiersma and Morris (2009) ไดอธิบายรูปแบบองครวมของงานที่มี

ความหมายไว 4 องคประกอบ การพัฒนาและการเปนตัวของตัวเอง (developing and becoming 

self) การใหบริการผูอ่ืน (serving others) ความสามัคคีกับผูอ่ืน (unity with others) และการแสดง

ศักยภาพอยางเต็มที่  (expressing full potential) ดังภาพที่  2.2 ซึ่งในแตละองคประกอบจะ

ประกอบดวยองคประกอบยอย ดังน้ี 

1. การพัฒนาและการเปนตัวของตัวเอง (developing and becoming self) 

มีองคประกอบยอยที่เก่ียวของ ไดแก การพัฒนาทางคุณธรรม (moral development) ผานการ

ฝกฝนและพัฒนาดานคุณธรรม ใหความสําคัญกับการทําในสิ่งที่ถูกตอง การพัฒนาในระดับบุคคล 

(personal development) ที่ไดจากการเรียนรูอยางตอเน่ือง การไดมอบหมายใหทําในสิ่งใหมๆ การ

อยูกับตัวเองอยางแทจริง (staying true to oneself) ผานการรักษาเอกลักษณที่ไมซ้ําใคร เปนความ

จริงที่มีตอตนเอง สามารถแสดงออกถึงความเปนตัวเองในองคกรได  

2. การใหบริการผูอ่ืน (serving others) มีองคประกอบยอยที่เก่ียวของ ไดแก 

สรางความแตกตาง (making a difference) ผานการมีสวนรวมกับผูอ่ืนภายในองคกร โดยสามารถมี

สวนรวม สามารถดําเนินการตามความคิดของตนเอง สัมผัสไดถึงการสรางความแตกตาง และการ

ตอบสนองความตองการของมวลมนุษย (meeting the needs of humanity) ประสบการณการ

ทํางานที่มีความหมายจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสามารถมองเห็นการเช่ือมโยงระหวางงานที่ทํากับสาเหตุอ่ืน

ที่นอกเหนือไปจากตนเอง โดยทั่วไปเปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหกับสังคม เศรษฐกิจ หรือแมแต

สิ่งแวดลอม 

3. ความสามัคคีกับผูอ่ืน (unity with others) มีองคประกอบยอยที่เกี่ยวของ 

ไดแกคานิยมที่มีรวมกัน (sharing values) ดวยการระบุถึงผูอ่ืนที่แบงปนซึ่งคุณคาที่คลายคลึงกัน การ
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เปนสวนหน่ึงของกันและกัน (belonging) การพ่ึงพา การดูแลซึ่งกันและกันของมนุษยน้ันกอใหเกิด

ความรูสึกใกลชิด และการทํางานรวมกัน (working together) การทํางานรวมกันจะมีความหมาย

อยางแทจริงผานการกระทําบางสิ่งบางอยางรวมกัน สรางความผูกพันและใหประสบการณในการ

ทํางาน อันทําใหสามารถรับรูถึงความสามัคคีในการทํางานรวมกัน  

4. การแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ (expressing full potential) มีองคประกอบ

ยอยที่เกี่ยวของ ไดแก การริเริ่มสรางสรรค (creating) ผานการรวบรวมหรือการสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

ความสําเร็จ (achieving) การประสบความสําเร็จน้ันมีความหมายผานการเรียนรูบางสิ่งบางอยาง 

เปนความหมายที่มีตามธรรมชาติและเปนความรูสึกที่ยอดเย่ียม และการมีอิทธิพล (influencing) 

ผานการมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือสถานการณ 

นอกจากองคประกอบในขางตนแลว งานที่มีความหมายยังเก่ียวเน่ืองกับแรง

บันดาลใจ (inspiration) และความเปนจริง (reality) สําหรับแรงบันดาลใจเปนมิติทางจิตวิญญาณอัน

กอกําเนิดมาจากความปรารถนาของมนุษย โดยแหลงที่มาของแรงบันดาลใจมีหลากหลายทั้งจากสิ่งที่

เหนือธรรมชาติ ผูคน ความทุกข หรือแมแตความฝน อันนําไปสูจุดมุงหมายของแตละบุคคล โดยใน

การจัดการความหมายมาจากการทําใหแรงบันดาลใจสูอุดมคติและความเปนจริงได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 Meaningful work model .The holistic development framework based on 

Lips-Wiersma and Morris current action research (Lips-Wiersma and Morris, 2009) 
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2.2.3 ปจจัยที่สงผลตองานที่มีคุณคาและความหมาย 

2.2.3.1 ปจจัยระดับบุคคล  

แมวาที่ ผ านมานักวิจัยจะมีความเห็นเกี่ยวกับการใหคุณคาและ

ความหมายที่หลากหลาย แตประเด็นหน่ึงที่มีความสอดคลองกันสําหรับงานที่มีคุณคาและความหมาย 

(meaningful work) คือเปนประสบการณเชิงบวกเชิงอัตวิสัยสวนตัว (subjective) ที่เกี่ยวของกับ

งาน (Bailey et al., 2018) อัตวิสัยสวนตัวอันไดแก มุมมอง ความคิดเห็น คานิยม ความเช่ือ 

ความรูสึก ความตองการ หรือแมแตแรงจูงใจในการบรรลุความตองการของแตละบุคคลที่แตกตางกัน

อันแสดงออกมาใหเห็นผานอัตลักษณของแตละตัวบุคคลสงผลใหการรับรูการตีความ การคนหา

ความหมายในเรื่องตางๆ ของมนุษยจึงมีความเอกลักษณและเฉพาะเจาะจงที่สามารถทําใหสําเร็จได

ดวยตนเองเทาน้ัน สะทอนจากการที่ ตัวบุคคลน้ันตระหนักถึงความรับผิดชอบอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ (Frank, 1984)  

การพัฒนาความรูสึกของงานที่มีความหมายเปนการรับรูตนเองโดยรวม 

ซึ่งหมายความวาบุคคลน้ันรูสึกสมบูรณมีการรับรูตนเองในระดับอารมณและจิตวิญญาณ ตระหนักและ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง และย่ิงไปกวาน้ันตองรับรูในลักษณะที่แนนอน (Chalofsky & Krishna, 

2009) เปนสถานะที่แตละบุคคลแสดงถึงความหมายและวัตถุประสงคของชีวิตผานกิจกรรมในการ

ทํางาน (Chalofsky, 2003; Steger, Dik & Duffy, 2012) Baumeister (1991) ระบุวาความหมาย

สวนบุคคลน้ันไดมาจากความตองการภายใน 4 ประการ ที่พยายามคนหาเพ่ือเติมเต็ม ไดแก 

1. ความตองการวัตถุประสงค วัตถุประสงคจะเปนสิ่งนําพาความสนใจ

ของแตละบุคคลไปสูสิ่งที่สําคัญ บุคคลเหลาน้ีจําเปนตองมีเปาประสงค มีความมุงหมาย และมี

เปาหมายในการดํารงชีวิต เพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคต 

2. ความตองคุณคาของเหตุผล คุณคาจะพบไดก็ตอเมื่อบุคคลเช่ือวาสิ่งที่

ทํามีประโยชนและเปนที่ตองการ 

3. ความตองการในการรับรูความสามารถของตนเอง เปนความรูสึกที่

บุคคลมีอํานาจที่จะสามารถควบคุมชะตากรรมและประสิทธิผลของตนเองในเหตุการณตางๆ  

4. ความตองการรูสึกมีศักด์ิศรีและคุณคาในตนเอง เปนสิ่งที่จะปรากฏ

ขึ้นเมื่อบุคคลรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในความดีและความคิดเห็นเปนที่เคารพและช่ืนชอบ 

การใหคุณคาและความหมายในงานก็เชนเดียวกันจึงเปนเรื่องในระดับ

สวนบุคคลที่คนพบไดดวยตนเอง ผูคนที่แมวาจะประสบความสําเร็จในหนาที่การงานไมไดแสดงวา

บุคคลผูน้ันสัมผัสถึงคุณคาและความหมายในงานแตอยางใด (Lepisto & Pratt, 2017) 
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แมวางานที่มีคุณคาและความหมายเปนความตองการพ้ืนฐานของมนุษย 

(Yeoman, 2014) เมื่อมนุษยพบกับความตองการความอยูรอดที่ลดลง มนุษยจะพยายามที่จะจัดการ

ความตองการที่สูงขึ้น (Maslow, 1954) เมื่อพบกับความตองการที่สูงขึ้น บุคคลจะมองหางานที่มี

ความหมายและเติมเต็มวัตถุประสงคในชีวิต (Chalofsky, 2010) แตความสําคัญของงานที่มีตอการ

ดํารงอยูของแตละบุคคลอาจมากกวาเปนกิจกรรมที่ทําเพ่ือตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของตนเอง 

ผลลัพธของงานอาจไมใชสิ่งสําคัญเทากับการคนหาถึงวัตถุประสงคของการที่ทํางานน้ัน (Arnold et 

al., 2007) ประสบการณการทํางานจะมีความหมายหากงานน้ันมีความสําคัญตอผูอ่ืนมากวาเพียงเพ่ือ

ตนเอง (Bailey & Madden, 2016)  

การใหคุณคาและความหมายในงานของพนักงาน มักเก่ียวของกับ

ความรูสึกภาคภูมิใจ ความสําเร็จของงาน รวมถึงการไดรับการช่ืนชมการยกยองและการยอมรับจาก

ผูอ่ืน หากประสบการณในการทํางานสามารถเช่ือมโยงเขากับสิ่งเหลาน้ีไดมีสวนทําใหพนักงานรับรูวา

งานน้ันมีคุณคาและความหมายไดอยางลึกซึ้ง (Bailey & Madden, 2016) แรงจูงใจในการบรรลุความ

ตองการของแตละบุคคล นําไปสูประสบการณทํางานที่มีความหมายในองคกร (Ghadi, Fernando & 

Caputi, 2013) 

2.2.3.2 ปจจัยดานงาน  

ปจจัยดานงานทั้งในดานประเภทงาน คุณภาพงาน ปริมาณงาน และการ

ออกแบบงานมีผลตองานที่มีความหมาย (Lysova, Allan, Dik, Duffy, and Steger, 2019) โดยรูปแบบ

และลักษณะของงานถูกมองวาเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการรับรูคุณคาและความหมายในงาน 

เน่ืองจากงานเปนสื่อกลางที่เช่ือมโยงอัตลักษณสวนบุคคลเขากับสิ่งที่องคกรตองการ งานจึงเก่ียวของ

โดยตรงกับการใหความหมาย (Kahn, 1990) หากแบงประเภทของงานที่มีคุณคาและความหมาย

ภายในองคกร ขอบเขตของงานมักจะอยูในขอบเขตของงานที่รับผิดชอบจริงตามตําแหนงงาน งานที่

เปนสวนสนับสนุนภารกิจขององคกร และงานที่ตอบสนองความตองการของตัวบุคคลเอง ทําใหใน

บางครั้งจึงพบวาเหตุใดจึงมีคนที่อุทิศตนเพ่ือการทํางาน (Ciulla, 2012) นอกจากน้ีในมุมมองที่กวาง

ขึ้นยังพบวาประเภทของงาน ความแตกตางในอาชีพยังสงผลตองานที่มีความหมาย  

Hackman and Oldham (1976) ไดอาศัยทฤษฎีปจจัยจูงใจและปจจัย

ค้ําจุนของเฮอรเบิรกในการออกแบบงาน โดยไดนําเสนอคุณลักษณะของงานที่นําไปสูภาวะทาง

จิตวิทยาที่สําคัญและจําเปนในซึ่งทําใหเกิดแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และประสิทธิผลในการทํางาน ไว 

5 คุณลักษณะดังน้ี 

1. ความหลากหลายของทักษะ (skill variety) งานตองการความ

หลากหลายของกิจกรรมที่แตกตางกันในการทํางานซึ่งเก่ียวของกับการเปดโอกาสใหใชทักษะและ

ความสามารถที่แตกตางกันของบุคคล เพ่ือทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ 
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2. ความมีเอกลักษณของงาน (task identity) งานที่มีความสมบูรณ 

กลาวคือ ผูปฏิบัติงานสามารถระบุไดน่ันคือการทํางานต้ังแตตนจนจบกระบวนการและเกิดผลลัพธ

ของงานที่มองเห็นได 

3. ความสําคัญของงาน (task significance) งานมีผลกระทบอยางมี

นัยสําคัญตอชีวิตหรือการทํางานของผูอ่ืนไมวาจะในองคกรทันทีหรือในสภาพแวดลอมภายนอก 

4. ความมีอิสระในการทํางาน (autonomy) งานที่ใหอิสระอยางมากทั้ง

อิสระ ดุลยพินิจและวิจารณญาณของแตละบุคคลในการจัดตารางงานและในการกําหนดขั้นตอนที่จะ

ใชในการดําเนินงาน รวมทั้งพิจารณาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

5. ผลสะทอนกลับจากงาน (feedback) งานที่ทําใหผูปฏิบัติงานไดรับ

ผลสะทอนหรือผลลัพธของงานโดยตรงและชัดเจน อันแสดงถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 The job characteristics model of work motivation (Hackman and Oldham, 

1976) 

 

ภาวะทางจิตวิทยาสําคัญและจําเปนอันนําไปสูผลลัพธตามที่กลาวมาใน

ขางตน  ไดแก  ประสบการณ ที่ ทํ าให รับรูว างาน น้ันมีคุณคาและความหมาย (experience 

meaningfulness of work) ประสบการณในการรับผิดชอบตอผลลัพธของการทํางาน (experienced 

responsibility for outcome of the work) และ ความรูเก่ียวกับผลลัพธที่แทจริงของกิจกรรมการ

ทํางาน (knowledge of the actual results of the work activities) 
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ในขณะที่ Bowie (1998a) ไดระบุถึงลักษณะของงานที่มีความหมายตาม

ทฤษฎีของ Kantian ซึ่งมีมุมมองที่กวางขึ้นและใชพ้ืนฐานทางศีลธรรมในการออกแบบงานไว 6 

ลักษณะดังน้ี 

1. งานที่สามารถเขาถึงไดอยางเสรี 

2. งานที่ใหอิสระในการทํางานแกผูปฏิบัติงานในการตัดสินใจและ

กระทําการ 

3. งานที่เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความสามารถ 

4. งานที่ใหคาตอบแทนและสวัสดิการทางกายภาพไดอยางเพียงพอ 

5. งานที่มีสวนสนับสนุนการพัฒนาดานคุณธรรมของผูปฏิบัติงาน 

6. งานที่ไมไดยึดติดจนผูปฏิบัติงานไมสามารถแสดงออกซึ่งความเห็นที่

แตกตางได  

ลักษณะของงานที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับงานที่มีความหมาย Morin 

(2008) ไดกําหนดไวดังน้ี 

1. มีความถูกตองทางศีลธรรม (moral correctness) เป น งานที่

ดําเนินการในสถานที่ทํางานที่ใหคุณคาความยุติธรรมและเคารพในศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

2. ใหโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา (learning and development 

opportunities) งานที่ใหโอกาสไดพัฒนาความสามารถและพรสวรรค รวมทั้งตระหนักถึงแรงบันดาล

ใจและความทะเยอทะยานที่ผูปฏิบัติงานมี 

3. ใหอิสระในการทํางาน (autonomy) งานที่ใหผูปฏิบัติงานสามารถใช

วิจารณญาณในการแกไขปญหา ตลอดจนริเริ่มในการปรับปรุงผลลัพธของการทํางาน 

4. สรางความสัมพันธ เชิงบวก (positive relationships) งานที่ ให

ความสัมพันธที่นาสนใจและเปนงานที่ชวยสรางความสัมพันธที่ดี 

5. วัตถุประสงคทางสังคม (social purpose) งานที่กอใหเกิดสิ่งที่เปน

ประโยชนสําหรับผูอ่ืนและสังคม  

6. การไดรับการยอมรับ (recognition) งานที่มีความสอดคลองกับ

ทักษะและความสามารถของผูปฏิบัติงาน ซึ่งผลลัพธของงานไดรับการยอมรับ หมายรวมไปถึงความ

พึงพอใจดานคาตอบแทนและการปรับเลื่อนตําแหนง 

บุษบงก วิเศษพลชัย (2561) ไดอธิบายถึงลักษณะของงานที่กอใหเกิด

แรงบันดาลใจในการทํางาน อันนําไปสูการสรางประสบการณการทํางานและรับรูถึงความมีคุณคาและ

ความหมายของงานประกอบดวยลักษณะ 8 ประการ ดังน้ี 
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1. ใช ความ ชํ านาญ  (proficiency) งานที่ เป ด โอกาสให ใช ความรู

ความสามารถตามที่มี ไมวาจะเปนความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษาเลาเรียนหรือความรู

ความสามารถที่นอกเหนือไปจากน้ัน 

2. ใชความคิดสรางสรรค (creativity) งานที่เปดโอกาสใหใชความคิด

สรางสรรคในการออกแบบงานไดดวยตนเอง ตลอดจนการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ  

3. ใหอิสระ (autonomy) งานที่เปดโอกาสใหมีอํานาจในการเลือกหรือ

มีสวนในการตัดสินใจในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ 

4. มีวัตถุประสงคของงาน (purpose) งานที่มีเปาหมายการทํางานที่

ย่ิงใหญ อันแสดงใหเห็นถึงคุณคาของงานที่ทํา 

5. กอใหเกิดความภาคภูมิใจ (pride) ความภาคภูมิใจในความสําเร็จของ

งาน ชวยใหรับรูไดถึงการมีสวนรวมและเปนสวนหน่ึงของงานน้ัน 

6. การไดรับการยอมรับ (recognition) โดยไมจํากัดรูปแบบ เชน การ

ไดรับมอบหมายงาน การไดรับการช่ืนชม เปนตน 

7. ใหโอกาสในการเรียนรู (mastery) งานที่เปดโอกาสใหไดมีการเรียนรู

และพัฒนาตนเอง 

8. สงตอคุณคา (legacy) งานที่สามารถสงมอบคุณคาตอไปยังคนรุน

หลัง  

นอกจากน้ันแลวยังมีลักษณะของงานที่มนุษยทําแลวรูสึกวาตนเองมี

คุณคาในอีกมิติหน่ึง โดยองคการแรงงานระหวางประเทศ (ไอแอลโอ) ไดเรียกงานน้ันวา งานที่มีคุณคา 

(Decent Work) ซึ่งเช่ือมั่นวาจะชวยในการยกระดับชีวิตการทํางานใหดีขึ้น ทั้งน้ีจะตองเปนงานที่รวม

เอาความตองการของผูใชแรงงานใน 8 เรื่องเขาไวดวยกัน (เนตรนภา ยาบุชิตะ, 2561) ไดแก การมี

โอกาสและรายได (opportunity and income) การมีสิทธิ (rights) การไดแสดงออก (voice) การ

ไดรับการยอมรับ (recognition) ความมั่นคงของครอบครัว (family stability) การไดพัฒนาตนเอง 

(personal development) การไดรับความยุติธรรม (fairness) และการมีความเทาเทียมกันทางเพศ 

(gender equality) 

ลักษณะงานที่มีผลตอการรับรูคุณคาและความหมายในงานตามที่กลาว

มา ประเด็นที่สอดคลองกันคือเรื่องของอิสระในการทํางาน (autonomy) ทั้งการเปดโอกาสให

สามารถออกแบบวิธีการทํางานไดดวยตนเองตลอดจนใหอํานาจในการตัดสินใจการมีสวนรวมในงาน

ภายใตขอบเขตงานที่รับผิดชอบ มีสิทธิมีเสียงในการแสดงออกในการทํางาน รองลงมาคือประเด็นใน

เรื่องการพัฒนาตนเอง (personal development) เปดโอกาสใหไดพัฒนาเรียนรูทั้งในดานทักษะ 

ความรู ความสามารถตลอดจนคุณธรรมของผูปฏิบัติงาน สามารถนําความทักษะ ความรู ความสามารถ
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ที่มีมาใชในงานไดอยางหลากหลาย (skill variety) โดยที่งานน้ันจะตองมีทั้งคุณคาและความสําคัญทั้ง

ตอผูปฏิบัติงานเองและผูอ่ืน โดยงานจะมีคุณคาและความหมายหากงานน้ันมีความเก่ียวของหรือมี

ผลกระทบตอผู อ่ืน (Steger & Dik, 2010; Bailey & Madden, 2016) ทายที่สุดแลวเมื่องานที่มี

คุณคาและความหมายยังคงเปนความตองการพ้ืนฐานของมนุษย (Yeoman, 2014) สิ่งที่ผูปฏิบัติงาน

ยังคงตองการไดรับจากงานเพ่ือตอบสนองความตองการพ้ืนฐานไมวาจะเปนปจจัยทางดานการเงิน 

ความมั่นคง ความยุติธรรม ความเทาเทียม ความภาคภูมิใจและการไดรับการยอมรับ เปนตน แนวคิด

สําคัญที่เช่ือมโยงคือ คุณคาและความหมายในงานจะเกิดขึ้นเมื่อพนักงานรับรูวางานที่ทําน้ันมี

ความสําคัญ มีคุณคา และงานน้ันสามารถตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานได (Ghadi, Fernando 

& Caputi, 2013)  

ทั้งน้ีปจจัยดานงานที่บ่ันทอนการรับรูคุณคาและความหมายในงานของ

พนักงานพบวา คุณคาและความหมายในงานจะลดลงเมื่อผูปฏิบัติงานขาดอิสระในการทํางาน ไรซึ่ง

อํานาจและการตัดสินใจในการทํางาน ขาดความชัดเจนในเปาหมายของงาน ความอยุติธรรมภายใน

องคกรในรูปแบบตางๆ การไมไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานหรือหัวหนางาน รวมถึงสวัสดิภาพ

ในที่ทํางานที่ไมดี ความเสี่ยงในการทํางานทั้งทางรางกาย (Bailey & Madden, 2016) การรับรู

ภายใตการจางงานถึงการจายคาจางที่ไมเพียงพอ ความไมสอดคลองกันระหวางขอกําหนดของงานกับ

คุณสมบัติของพนักงาน (Allan, Tay, & Sterling, 2017) การขาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพ (Arnoux-

Nicolas, Sovet, Lhotellier, Di Fabio, & Bernaud, 2016; Rautenbach & Rothmann, 2017) 

และเมื่อขาดทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการทํางาน (Arnoux-Nicolas et al., 2016).  

ดังน้ันแมวาพนักงานจะมีความมุงมั่นทุมเทใหกับการทํางานอยางหนัก

ใหกับองคกร แตการที่ผูปฏิบัติงานตองเผชิญกับประสบการณการทํางานเหลาน้ีสงผลใหพนักงานรูสึก

ถึงการไรซึ่งคุณคาและความหมายในการทํางานและคุณคาในตนเอง  
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ตารางที่ 2.2 

การเปรียบเทียบลักษณะงานที่มีผลตอการรบัรูคุณคาและความหมายในงาน 
Hackman and Oldham (1976) Bowie (1998a) Morin (2008) บุษบง วิเศษพลชัย (2561) องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 

ความหลากหลายของทักษะ 

(skill variety) 
งานท่ีสามารถเขาถึงไดอยางเสร ี

 มีความถูกตองทางศีลธรรม  

(moral correctness) 

งานท่ีเปดโอกาสใหใชความรู

ความสามารถ 

(proficiency) 

การมีโอกาสและรายได  

(opportunity and income) 

ความมเีอกลกัษณของงาน 

(task identity) 
งานท่ีใหอิสระในการทํางาน 

ใหโอกาสในการเรยีนรูและพัฒนา 

(learning and development 

opportunities) 

งานท่ีเปดโอกาสใหใชความคิด

สรางสรรคในการออกแบบงานไดดวย

ตนเอง (creativity) 

การมสีิทธิ (rights) 

ความสําคัญของงาน  

(task significance) 

งานท่ีเปดโอกาสใหผูปฏิบตัิงานได

พัฒนาความสามารถ 

ใหอสิระในการทํางาน  

(autonomy) 

งานท่ีเปดโอกาสใหมีอาํนาจในการ

เลือกหรือมสีวนในการตดัสิน 

(autonomy) 

การไดแสดงออก (voice) 

ความมอีสิระในการทํางาน  

(autonomy) 

งานท่ีใหคาตอบแทนและสวสัดิการ

ทางกายภาพไดอยางเพียงพอ 

สรางความสัมพันธเชิงบวก  

(positive relationships) 

งานท่ีมีเปาหมายการทํางานท่ีย่ิงใหญ 

อันแสดงใหเห็นถงึคุณคาของงานท่ีทํา 

(purpose) 

การไดรับการยอมรับ  (recognition) 

ผลสะทอนกลับจากงาน (feedback) งานท่ีมีสวนสนับสนุนการพัฒนาดาน

คุณธรรมของผูปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงคทางสงัคม  

(social purpose) 

งานท่ีกอใหเกิดความภาคภูมใิจใน

ความสําเรจ็ของงาน (pride) 

ความมั่นคงของครองครัว  (family 

stability) 

 งานท่ีไมกาวกายความคิดของ

ผูปฏิบัตงิานในการแสวงหาซ่ึง

ความสุข 

การไดรับการยอมรับ  

(recognition) 

การไดรับการยอมรับ (recognition) การไดพัฒนาตนเอง  (personal 

development) 

   งานท่ีเปดโอกาสใหไดมกีารพัฒนา

ตนเอง (mastery) 

การไดรับความยุตธิรรม  (fairness) 

   งานท่ีสามารถสงมอบคุณคาตอไปยัง

คนรุนหลัง(legacy) 

การมีความเทาเทียมกันทางเพศ  

(gender equality) 
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2.2.3.3 ปจจัยดานองคกร 

(1) คานิยม คุณคาและความหมายขององคกร ความแตกตางระหวาง

คานิยมในตัวพนักงานกับคานิยมขององคกร เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหพนักงานรูสึกถึงความไมมีคุณคา 

และพบเห็นไดบอยครั้งในองคกร รูปแบบที่มักพบเห็นคือการที่องคกรมุงเนนเพียงเรื่องของผลกําไรใน

ขณะที่พนักงานกลับใหความสําคัญกับคุณภาพของงาน การรับรูคุณคาและความหมายของงานมี

แนวโนมเปนไปไดดีเมื่อพนักงานรับรูและเขาใจถึงเปาประสงคขององคกร ซึ่งควรเปนเปาประสงคที่

มุงเนนและสงเสริมการมีสวนรวมเชิงบวกขององคกรตอสังคม (Bailey & Madden, 2016) 

(2) การบริหารจัดการภายในองคกร แมวาการรับรูถึงคุณคาและความหมาย

ในงานเปนสิ่งที่บุคคลคนพบไดดวยตนเอง แตคุณคาและความหมายในงานกลับถูกบ่ันทอนใหลดลงจาก

การกระทําของผูอ่ืน การคนหาความหมายและคุณคาในงานของพนักงานจะย่ิงยากขึ้นหากพนักงานไมได

รับการปฏิบัติในฐานะมนุษย (Ciulla, 2012) การบริหารจัดการที่ไมดีภายในองคกรเปนสิ่งสําคัญที่บ่ัน

ทอนคุณคาและความหมายในงาน Bailey & Madden (2016) เชน ขาดความชัดในเปาหมายของงาน 

มอบหมายใหพนักงานทํางานโดยไมมีจุดมุงหมาย การปฏิบัติตอพนักงานโดยไมเปนธรรมในรูปแบบ

ตางๆ ทั้งการขาดโอกาสในการกาวหนาในสายอาชีพ การบริหารคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รวมทั้งการ

ออกแบบงานที่ไมเอ้ือตอการรับรูคุณคาและความหมายในงาน เปนตน 

(3) ความสัมพันธระหวางบุคคลภายในองคกร โดยเฉพาะอยางย่ิง

ความสัมพันธระหวางลูกจางและนายจางที่มีอิทธิพลตอความหมายของงาน (Ciulla, 2012) นอกจากน้ัน

แลวยังพบวา การถูกตัดขาดจากความสัมพันธที่ใหการสนับสนุนจากสิ่งรอบขาง ไมวาจะเปนเพ่ือน

รวมงาน หรือทีมงาน ตลอดจนการขาดการยอมรับจากบุคคลรอบขางในที่ทํางาน สงผลใหพนักงานรูสึกถึง

การไรซึ่งคุณคาและความหมาย (Bailey & Madden, 2016)  

(4) ภาวะผูนํา นักวิจัยใหความสําคัญกับรูปแบบของภาวะผูนําในองคกร

ที่มีตอการรับรูคุณคาและความหมายในงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากผูนําเปนกุญแจสําคัญภายในองคกรที่จะ

เช่ือมโยงคานิยมของพนักงานเขากับองคกรผานการใหความหมายในทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงภาวะผูนํา

การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ซึ่งมีลักษณะของการพยายามพัฒนาผูใตบังคับบัญชา

ไปสูความเปนผูนํา โดยการใหตัวอยางและมอบหมายงานที่ไมเพียงแตสอดคลองกับความตองการสวน

บุคคล แตยังยกระดับความตองการและความสามารถของผูใตบังคับบัญชาไปสูระดับที่สูงกวา (ประ

เวช รัตนเพียร, 2561) ภาวะผูนํารูปแบบดังกลาวมีอิทธิพลตอการแสดงทัศนคติและพฤติกรรมของ

ผูใตบังคับบัญชา ในบทบาทของการสนับสนุนสรางแรงบันดาลใจทําใหพนักงานรูสึกวาเปนสวนสําคัญ

ขององคกร ตระหนักถึงความสําคัญของงานที่มีตอองคกรรวมทั้งทําหนาที่เปนเสมือนพ่ีเลี้ยงที่ใสใจใน

ทุกความตองการที่แตกตางกันของผูใตบังคับบัญชา กลาวคือภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถ
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ทํานายความผูกพันในงาน (work engagement) ของผูใตบังคับบัญชาได โดยมีการรับรูคุณคาและ

ความหมายในงานของผูใตบังคับบัญชาเปนสื่อกลางระหวางความสัมพันธ  

นอกจากน้ันภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงยังมีอิทธิพลตอการรับรูคุณคา

และความหมายในงานของผูใตบังคับบัญชา (Ghadi et al., 2013) เชนเดียวกับภาวะผูนําทางจริยธรรม 

(ethical leadership) พบวามีความสัมพันธเชิงบวกกับงานที่มีคุณคาและความหมายเชนกัน 

(Demitas & Akdogan, 2015; Wang & Xu, 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 Indirect relationship between transformational leadership, meaning in work 

and work engagement (Ghadi et al., 2013) 

 

อยางไรก็ตามหากปจจัยภายในองคกรไดรับการบริหารจัดการอยาง

เหมาะสมก็เปนสวนที่ชวยสงเสริมใหผูปฏิบัติงานตระหนักถึงคุณคาและความหมายในงานที่ทํา Bailey 

& Madden (2016) ไดเสนอองคประกอบของระบบนิเวศภายในองคกรที่จะนําไปสูการตระหนักรับรู

ถึงคุณคาและความหมายแบบองครวม (Holistic Meaningfulness) ไวดังน้ี 

(1) ความหมายขององคกร (Organizational Meaningfulness) คุณคา

และความหมายขององคกร การรับรูคุณคาและความหมายของงานมีแนวโนมเปนไปไดดีเมื่อพนักงาน

รับรูและเขาใจถึงเปาประสงคขององคกร ซึ่งควรเปนเปาประสงคที่มุงเนนและสงเสริมการมีสวนรวม

เชิงบวกขององคกรตอสังคม 

(2) ความหมายของอาชีพ (Job Meaningfulness) องคกรสามารถกระตุน

ใหพนักงานเห็นวางานที่ทําน้ันมีความหมาย โดยการสะทอนใหพนักงานไดเห็นวาผลงานของพวกเขามี

สวนชวยหรือมีผลกระทบตอทั้งองคกร ผูอ่ืน ตลอดจนสังคมไดอยางไร แมวางานน้ันจะเปนงานที่ทา

ทาย เปนปญหา หรือกระทบกระเทือนตออารมณก็ตาม ซึ่งสามารถคนหาความหมายเชิงบวกใน

มุมมองใหมๆ จากประสบการณจากการทํางาน 
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(3) ความหมายของงาน (Task Meaningfulness) หนทางสูความสําเร็จ

ของแตละงานแตกตางกัน บางงานตองทุมเททั้งแรงกายแรงใจ บางงานตองอดทนกับความซ้ําซากจําเจ 

ความนาเบ่ือหนายในเน้ืองานจนทําใหไมรับรูไดถึงคุณคาและความหมายของงานไดในขณะน้ัน การรับรูได

ถึงคุณคาและความหมายของงานจึงไมใชเรื่องงาย ความทาทายที่องคกรตองเผชิญคือการทําอยางไร

ใหพนักงานรับรูไดวางานที่ทําน้ันเปนประโยชนตอทั้งตัวพนักงานและองคกร 

(4) ความหมายของการปฏิสัมพันธ (Interaction Meaningfulness) 

การรับรูคุณคาและความหมายของงานจากการมีปฏิสัมพันธกับผูคนรอบขาง ไมวาจะเปนผูรับผลงาน 

หรือผูที่ใหการสนับสนุนการทํางานก็ตาม ความทาทายของผูนําองคกรคือการเสริมสรางบรรยากาศให

เอ้ือตอการสนับสนุนการทํางานระหวางตัวพนักงาน เพ่ือนรวมงาน หัวหนางาน และองคกร 

นอกจากน้ันยังหมายรวมถึงการมีปฏิสัมพันธในเชิงบวก รับรูถึงความรูสึกถึงคุณคาที่มีรวมกัน การเปน

เจาของผลงานและการช่ืนชมการทํางานที่มีผลกระทบตอผูอ่ืนในดานบวก 

สถานที่ทํางานเปนสถานที่ที่ขัดเกลาบมเพาะคุณคาของการเปนมนุษย 

องคกรที่ประสบความสําเร็จในเรื่องน้ีจึงมีแนวโนมที่จะดึงดูดจูงใจและรักษาพนักงานไวกับองคกร  

อันนําไปสูการเจริญเติบโตขององคกรและพนักงานในฐานะมนุษยไปพรอมกันไดอยางยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5 The Four Elements of the Meaningfulness Ecosystem (Bailey & Madden, 

2016) 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของพบวาปจจัยหลักที่เก่ียวของกับ

งานที่มีความหมายประกอบไปดวยปจจัยระดับบุคคล ปจจัยดานงาน ปจจัยดานองคกร นอกจากน้ี

แลวยังมีการกลาวถึงปจจัยดานสังคมซึ่งมีอิทธิพลตอการเขาถึงงานที่มีความหมายของแตละบุคคล ใน 

2 มุมมอง คือ การเขาถึงงานที่เหมาะสม และบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม (Lysova et al., 2019)   
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2.2.4 ผลกระทบของงานที่มีคุณคาและความหมาย 

2.2.4.1 ผลกระทบที่มีตอตัวบุคคล 

ผลกระทบดานบวกของการรับรูถึงงานที่มีคุณคาและความหมายไมเพียง

จํากัดอยูแตภายในภายในองคกร แตยังสงผลไปถึงชีวิตสวนตัวที่นอกเหนือจากการทํางาน ผูที่รับรูได

วางานที่ทํามีคุณคาและความหมายเช่ือมโยงไปกับความอยูดีมีสุข (well-being) (Arnold et al., 

2007) ที่เพ่ิมขึ้น มีความพึงพอใจในชีวิตตอการดํารงอยู (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) 

และนําไปสูการรับรูถึงความหมายของชีวิตที่เพ่ิมขึ้นกลาวคือเปนประสบการณสวนบุคคลที่รับรูไดวา

ชีวิตของคนๆ หน่ึงมีความสําคัญและคุมคา (Steger et al., 2012) ความหมายของชีวิตมีแนวโนมที่จะ

เปนดานบวกซึ่งเปนสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตและเปนสิ่งที่มนุษยเราปรารถนาและพยายามที่จะคนหามัน 

(Wolf, 2010) แนวคิดดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยของ Johnson & Jiang (2017) ที่

แสดงใหเห็นวางานที่มีคุณคาและความหมายมีความสัมพันธเชิงบวกกับการทํางานเพ่ือเพ่ิมคุณคาและ

ความหมายของชีวิต โดยมีความผูกพันในงานเปนสื่อกลางที่เช่ือมโยงระหวางงานที่มีคุณคาและความหมาย

อันนําไปสูการทํางานเพ่ือเพ่ิมคุณคาในชีวิต จึงอธิบายไดถึงเหตุใดงานที่มีคุณคาและความหมายจึงทําให

ชีวิตของมนุษยดีขึ้นได สอดคลองกับงานวิจัยของงานวิจัยของ Allan et al. (2018) ที่แสดงใหเห็นวา

งานที่มีคุณคาและความหมายมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) 

ความหมายของชีวิต (life meaning) และสุขภาพทั่วไปในระดับปานกลางถึงมาก สภาวะทางอารมณ

เชิงบวกเหลาน้ีเปนผลมาจากการปรับปรุงในในทางที่ดีเรื่องการทํางานโดยรวมจึงสงผลใหทัศนคติที่มี

ตอชีวิตโดยรวมเปนไปในทางที่ดีมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะเวลาในชีวิตของคนสวนใหญถูกใชไปในการทํางาน

น่ันเอง 

ความอยูดีมีสุข (well-being) น้ันเปนมากกวาการมีสุขภาวะทางรางกายที่

ปราศจากความเจ็บปวยและสภาวะทางอารมณที่ปราศจากความไมพอใจ (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000) แตความอยูดีมีสุขน้ันไดหมายรวมถึงการที่มนุษยไดรับประสบการณเชิงบวก เชน ประสบการณที่

ทําใหรับรูไดถึงความมีคุณคาและความหมาย (Ryff, 2013) สอดคลองกับการที่ประสบการณชีวิตที่มี

ความหมายไดรับการระบุวาเปนหน่ึงในองคประกอบสําคัญของความอยูดีมีสุขของมนุษย (Ryff, 

1989)  

แมวางานที่มีคุณคาและความหมายโดยนิยามแลวเปนไปในดานบวก 

(Lips-Wiersma et., 2016) แตการที่พนักงานขาดการรับรูถึงคุณคาและความหมายในงานที่ทํายอม

สงผลกระทบในดานลบทั้งตอระดับตัวบุคคลและองคกรซึ่งลวนแลวแตเปนสิ่งที่ไมมีผูใดพึงปรารถนา

ทั้งสิ้น ผลกระทบดานลบน้ันมีตอรางกายและจิตใจ ทั้งผลกระทบตอสภาวะทางอารมณความวิตกกังวล 

ภาวะซึมเศรา (Allan, Autin & Duffy, 2016a ; Steger et al., 2012) การเผชิญกับความเครียด 

(Isaksen, 2000) ภาวะการเสพติดการทํางานหนัก (workaholic) จนมีผลกระทบตอสุขภาพ (Steger 
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& Dik, 2010) และการขาดงานในระยะยาวอันมีสาเหตุมาจากจากความเจ็บปวย (Clausen, Chritensen 

& Borg, 2010)  

2.2.4.2 ผลกระทบที่มีตอองคกร 

งานที่มีคุณคาและความหมายเปนมิติทางจิตวิทยานําไปสูสภาวะทางอารมณ

เชิงบวก สะทอนใหเห็นผลกระทบดานบวกที่สําคัญ อันไดแก ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) 

ประสิทธิภาพในการทํางานที่เพ่ิมขึ้น (Hackman & Oldman, 1976) ทําใหเกิดความเช่ือมั่นในการ

บริหารจัดการภายในองคกร สงเสริมการทํางานเปนทีมที่ดีขึ้น (Wrzesniewski, 2003) การหมุนเวียน

พนักงานอยูในระดับตํ่า (Clausen & Borg, 2011) ความผูกพันตอองคการที่เพ่ิมสูงขึ้น (organizational 

commitment) (Wrzensniewski, 2003; Cohen, 1997) นักวิจัยตระหนักวางานที่มีคุณคาและ

ความหมายน้ันสามารถกระตุนใหพนักงานเกิดประสิทธิผลของงานและมีความทุมเทในการทํางานมาก

ขึ้น (Steger & Dik, 2009) โดยเมื่อพนักงานไดรับประสบการณการทํางานที่มีความหมาย พนักงาน

จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดีขึ้น (Neck & Milliman, 1994) พนักงานพยายามคงไว

ซึ่งความสามารถในระดับสูงของตนเอง สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(Holbeche & Springett, 2004) นําไปสูประสิทธิภาพที่ ดีขององคกร สอดคลองกับ Bailey & 

Madden (2016) ที่รายงานวางานที่มีคุณคาและความหมายสามารถสรางแรงบันดาลใจไดสูงนําไปสู

การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ความผูกพัน และความพึงพอใจ 

งานวิจัยของ Allan et al. (2018) ที่ไดทําการศึกษาเก่ียวกับผลของงาน

ที่มีคุณคาและความหมายชวยสนับสนุนขอมูลขางตนไดเปนอยางดี โดยพบวางานที่มีความหมายมี

ความสัมพันธอยางมากกับความยึดมั่นผูกพันในงาน (work engagement) ความผูกพันตอองคการ 

(organization commitment) และความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) รวมทั้งสามารถทํานาย

ในเชิงบวกเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร (organizational 

citizenship behaviors) สอดคลองกับงานวิจัยของ Geldenhuys, Laba & Venter (2014) ที่แสดง

ใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงบวกที่สงเสริมซึ่งกันและกันระหวางงานที่มีคุณคาและความหมายซึ่งเปน

การใหความหมายเชิงจิตวิทยา ความยึดมั่นผูกพันในงานและความผูกพันตอองคการ กลาวคือ

ความหมายเชิงจิตวิทยาสามารถทํานายความยึดมั่นผูกพันในงาน ในขณะที่ความหมายเชิงจิตวิทยา

และความยึดมั่นผูกพันในงานสามารถทํานายความผูกพันตอองคการ งานที่มีคุณคาและความหมาย

นําไปสูการปรับเปลี่ยนทัศนคติสะทอนใหเห็นวางานที่ทํามีคุณคาและคุมคา ซึ่งสภาวะทางอารมณเชิง

บวกเหลาน้ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของพนักงาน (Bailey et al., 2018) 
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ภาพที่ 2.6  Structural model of meaningful work (Geldenhuys, Laba & Venter, 2014) 

 

ประเด็นที่นาสนใจอีกประการคือ พบวาการรับรูความหมายของงานมีผลตอการ

ตัดสินใจเลือกทํางาน พนักงานที่ไดสัมผัสถึงประสบการณการทํางานที่มีความหมายอันทําใหรับรูไดถึง

คุณคาและความหมายของงานที่ทําอยู ยังคงยืนหยัดและมั่นคงที่จะทํางานน้ันตอไปแมวางานน้ันจะ

ไมไดตอบสนองทางดานการเงินและยังเปนสิ่งที่ทําใหพนักงานยึดมั่นอยูกับองคกรน้ันมากกวาการ

ออกไปคนหาโอกาสที่จะไดรับคาตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นกวาเดิม (Hu & Hirsh, 2017) จึงเปนคําตอบได

อยางดีวาเหตุใดจึงพบวามีคนที่ยินดีที่จะยอมรับงานที่มีคาตอบแทนที่ไมคุมคาหรือยินยอมที่จะลดบาท

บาทในองคกรลงเพ่ือแลกกับโอกาสที่ไดอุทิศตนในการทํางานที่มีคุณคาและความหมาย (Kelly 

Service, 2009)  

สําหรับผลกระทบดานลบที่มีตอองคกรหากพนักงานขาดการรับรูซึ่งคุณคาและ

ความหมายในงานสงผลใหพนักงานขาดทั้งแรงบันดาลใจในการทํางาน ความเบ่ือหนายในการทํางาน 

ทําใหคนทํางานไมมีความสุข เกิดความขัดแยงภายในองคกร ตลอดจนผลงานมีประสิทธิภาพตํ่าและ

ไมไดมาตรฐาน จนกระทั่งทําใหพนักงานที่ดีมีศักยภาพไมสามารถทํางานอยูกับองคกรไดตอไป 

(บุษบงก วิเศษพลชัย, 2561) พนักงานที่ขาดการรับรูถึงคุณคาและความหมายในงานที่ทํา ตาง

คาดหวังในเรื่องของคาตอบแทนทางการเงินที่เพ่ิมขึ้นสําหรับงานที่ไดรับมอบหมาย (Hu & Hirsh, 

2017) และสิ่งน้ีจึงสงผลใหเกิดปญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกรตามมา นอกจากน้ีแลว

ยังพบวาปญหาการขาดงานของพนักงานในองคกร ทายที่สุดแลวอาจไมไดเก่ียวของกับความพึงพอใจ

ในงานหรือความผูกพันตอองคกรอยางที่เขาใจ แตอาจมาจากการที่งานน้ันไมไดใหคุณคาและ

ความหมายกับพนักงาน (Steger et al., 2012) 
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ผลกระทบของงานที่มีคุณคาและความหมายไมไดจํากัดแคเพียงตัวพนักงานหรือองคกร 

แตผลลัพธที่เกิดขึ้นทั้งตอตัวพนักงานและองคกรตางเก้ือกูลและสงเสริมซึ่งกันและกัน เมื่อพนักงาน

รับรูไดวางานที่ทําอยูมีคุณคาและความหมาย ความเปนอยูที่ดีของตัวพนักงานยอมสะทอนใหเห็นผาน

ความสําเร็จขององคกร แตในขณะเดียวกับหากพนักงานไมรับรูถึงคุณคาและความหมายของงาน 

ผลเสียที่เกิดขึ้นยอมกระทบทั้งตอตัวพนักงานและองคกรเชนกัน ดังน้ันองคกรเองถือวามีสวนสําคัญที่

จะชวยเสริมสรางการรับรูถึงคุณคาและความหมายในงานใหเกิดกับพนักงานในองคกร งานที่มีคุณคา

และความหมายจึงเปนประเด็นที่ทาทายขององคกรที่จะตองเช่ือมตอระหวางการทํางานและชีวิต

สวนตัวของพนักงาน  

โดยสรุปหากกลาวถึงงานที่มีคุณคาและความหมายประเด็นที่ตองคํานึงถึงคือความ

สอดคลองกันระหวางคุณคาสวนบุคคลและงานที่ทํา คุณคาและความหมายของงานที่ไดจากการรับรู

และตีความประสบการณการทํางานมีสถานะทางจิตวิทยาเชิงบวก ซึ่งงานน้ันมีความสําคัญและมี

คุณคาตอตัวบุคคล และทายที่สุดแลวทั้งตัวบุคคลและองคกรตางมีอิทธิพลตอกันและกันทั้งในเชิง

เสริมสรางหรือบ่ันทอนความมีคุณคาและความหมายของงานรวมถึงไดรับซึ่งผลกระทบทั้งดานบวก

และลบของการรับรูคุณคาและความหมายในงานเชนกัน แมวาการคนพบความหมายจะเปนเรื่องใน

ระดับบุคคล แตไมใชพนักงานทุกคนจะกํากับตนเองในการพัฒนาเปาหมายหรือมีแรงจูงใจ มันจึงเปน

เรื่องยากสําหรับพนักงานที่จะทําไดดวยตนเอง ในทางกลับกันองคกรจึงมีบทบาทสําคัญในการสราง

โอกาสในการคนหาความหมายในการทํางาน 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความยึดม่ันผูกพันในงาน (Work Engagement) 

 

แนวคิดความยึดมั่นผูกพันในงาน (Work Engagement) ริเริ่มขึ้นในป 1990 โดย Kahn 

ไดใหนิยามของความยึดมั่นผูกพันวาหมายถึง การใชพลังมุงตรงไปยังเปาหมายขององคการ โดยระบุไว

วาพนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานจะปฏิบัติตามบทบาทที่ตนไดรับอยางเต็มที่ทั้งทางดาน

รางกาย (Physical) การรูคิด (Cognitive) และอารมณความรูสึก (Emotional)  

นักวิชาการไดใหนิยามของความยึดมั่นผูกพันในงานไวหลากหลาย แตสําหรับนิยามที่

ไดรับการยอมรับและใชกันอยางแพรหลายไดแกนิยามของ Schaufeli, Salanova , González‐Romá, 

& Bakker, (2002) โดยไดใหนิยามความยึดมั่นผูกพันในงาน (Work Engagement) วาหมายถึง สภาวะ

จิตใจที่ทางบวกในการตอบสนองตอการทํางาน โดยพนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพันในงานจะแสดงออก

ถึงความกระตือรือรนในการทํางานกระฉับกระเฉงมีสภาพจิตใจที่เขมแข็งอดทนเต็มใจทุมเทและมุงมั่น

ที่จะทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถและภาคภูมิใจในงานที่ทํา (อรพินทร ชูชม, 2557) กลาวคือ

ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 
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(1) ความกระตือรือรน (vigor) หมายถึง การมีพลังในการทํางานและยืดหยุนทางจิตใจ

สูงในขณะทํางาน เต็มใจที่จะใชความพยายามในการทํางาน และมีความเพียรพยายามในการทํางาน

แมจะเผชิญอุปสรรค 

(2) การอุทิศตนใหกับงาน (dedication) หมายถึง ความรูสึกเต็มใจ ภูมิใจ มีแรงบันดาล

ใจ และรูสึกทาทายในการทํางาน 

(3) การรูสึกวางานเปนสวนหน่ึงของชีวิต หรือ ความจดจอใสใจ (absorption) หมายถึง 

ความรูสึกมุงมุนและเปนสุขในการทํางาน ยากที่จะถอนตัวออกจากงานราวกับวาเวลาในการทํางาน

ผานไปอยางรวดเร็ว 

นอกจากน้ันแลว May et al. (2004) ยังไดเสนอองคประกอบของความยึดมั่นผูกพันใน

งานใน 3 ในมิติ ไดแก องคประกอบทางกาย (physical component) องคประกอบทางอารมณ 

(emotional component) และองคประกอบทางการรูคิด (cognitive component) ซึ่งเปนไปตาม

แนวคิดของ Kahn (1990) อยางไรก็ตามจากการเทียบเคียงองคประกอบของทั้ง Schaufeli et al. 

(2002) กับ May et al. (2004) พบวามีความสอดคลองกันแมวาจะใช ช่ือที่แตกตางกันก็ตาม 

(Schaufeli & Salanova, 2008)  

ในป 2013 Gallup ไดแบงความยึดมั่นผูกพันในงานออกเปน 3 ลักษณะ คือ 

(1) ยึดมั่นผูกพัน (engaged) หมายถึง การทํางานดวยความมุงมั่นและมีความรูสึก

ผูกพันกับงาน มีสวนชวงเสริมสรางในทางบวกใหกับองคกร 

(2) ไมยึดมั่นผูกพัน (not engaged) หมายถึง การขาดแรงจูงใจในการทํางาน มีความ

พยายามนอยที่จะบรรลุเปาหมายหรือผลลัพธขององคการ  

(3) แสดงออกถึงความไมยึดมั่นผูกพันอยางเดนชัด (actively disengaged) หมายถึง 

การไมมีความสุขในการทํางานและไมมีผลผลิตในการทํางาน แลวยังเผยแพรพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

ไปสูเพ่ือนรวมงาน  

นอกจากน้ันแลวนักวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับความยึด

มั่นผูกพันในงาน (work engagement) เชน แรงจูงใจในงาน อยางไรก็ตามหน่ึงในปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับความยึดมั่นผูกพันในงาน คือ งานที่มีคุณคาและความหมาย (meaningful work)  

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความผูกพันตอองคการ (Organizational Commitment) 

 

ความผูกพันตอองคการของพนักงานเปนสิ่งที่มีความสําคัญเชิงกลยุทธ เน่ืองจาก

ทายที่สุดแลวนําไปสูผลตอบแทนทางการเงินที่มีศักยภาพในระยะยาว ซึ่งเปนสิ่งที่หลายองคกรลวน

แลวแตปรารถนา (Chamber, 1998) ความผูกพันตอองคการ (organizational commitment) เปน
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เรื่องที่เก่ียวของกับความเต็มใจของพนักงานที่จะใชความพยายามที่สูงขึ้นในการทํางานใหกับองคกร 

ความปรารถนาที่จะอยูกับองคกร และการยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคกร จึงเปนเรื่องของ

ความผูกพันระหวางองคกรและตัวพนักงาน (Martin & Roodt, 2008) เปนไปตามลักษณะของความ

ผูกพันตอองคกร 3 ประการ ที่ Mowday, Steers & Porter (1979) ไดอธิบายไว ดังน้ี 

(1) การมีความเช่ือมั่นอยางแรงกลาและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคกร 

(2) มีความต้ังใจที่จะใชความพยายามอยางมากในนามขององคกร 

(3) มีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงอยูกับองคกร 

Meyer & Allen (1991) ไดเสนอรูปแบบองคประกอบของความผูกพันตอองคการไว 3 

องคประกอบ คือ 

(1) ดานอารมณ (affective commitment) 

(2) ดานการคงอยูกับองคการ (continuance commitment) 

(3) ดานบรรทัดฐาน (normative commitment) 

ความผูกพันตอองคการจึงมีแนวคิดที่แตกตางจากความยึดมั่นผูกพันในงาน กลาวคือ 

เปนทัศนคติทางบวกที่บุคคลมีตอองคกรและคานิยมองคกร แสดงออกมาในรูปแบบของอารมณ การ

รับรู และพฤติกรรม (อรพินทร ชูชม, 2557) ทั้งน้ีองคประกอบทางดานอารมณแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธเชิงบวกที่แข็งแกรงที่สุดกับผลลัพธที่พึงประสงค (Eisenberger, Huntington, Hutchison 

& Sowa, 1986) ซึ่งหน่ึงในผลลัพธที่ เปนที่ตองการขององคกรคือ งานที่มีคุณคาและความหมาย 

(meaningful work) 

สําหรับปจจัยที่มีความเก่ียวของกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน ไดแก ลักษณะ

สวนบุคคล ลักษณะของงาน ลักษณะขององคการ ลักษณะประสบการณทํางาน (สามารถ ศุภรัตน

อาภรณ, 2554) ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนที่มีผลตอความผูกพันตอองคการ (วรรณี บุญเผา, 2554) 

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน (วิชาญ สุวรรณรัตน, 2543) ความพึงพอใจในการทํางาน (กิ่งแกว 

ทรัพยพระวงศ, ณภัทร วุฒิวงศา, ภรภัทร ชูแข และ ปยวุฒิ ศิริมงคล, 2558) เปนตน 

 

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) 

 

ความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) เปนลักษณะสวนตัวของบุคคล มองวาปจเจก

บุคคลมีลักษณะสวนตัวของตนเอง จึงทําใหความพึงพอใจในชีวิตของแตละบุคคลแตกตางกัน โดย

ความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง ความพึงพอใจหรือการยอมรับสภาวะของชีวิต หรือการไดบรรลุถึงความ

ตองการและความจําเปนทั้งหมดของชีวิต (Sousa & Lyubomirsky, 2001) ดังน้ันความพึงพอใจใน

ชีวิตจึงเปนเปาหมายสูงสุดในการดํารงอยูของมนุษย  
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ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตรการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของบุคคลในระดับจุลภาค  

ทําโดยใหปจเจกบุคคลเปนผูประเมิน “ความพึงพอใจในชีวิต” (life satisfaction) เพ่ือแสดงวาคนใน

สังคมมีความพึงพอใจตอชีวิตความเปนอยูของตนมากนอยเพียงใด เพ่ือสะทอนถึงผลของการพัฒนา

ประเทศตอความอยูดีกินดี (well-being) สําหรับการศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย โดย 

อมรรัตน อภนันทมหกุล และ ประสพโชค มั่งสวัสด์ิ (2013) พบวาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของ

คนไทยครอบคลุมปจจัยทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดลอม นอกจากน้ันแลวยัง

พบวาปจจัยสวนบุคคล เชน ความผูกพันในครอบครัว และความพึงพอใจในงานที่ทํา เปนตน จาก

การศึกษาพบวาความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) และความพึงพอใจในอาชีพ (career 

satisfaction) มีความสัมพันธเชิงบวกตอกัน (Hagmaier, Abele & Goebel, 2018) 

ดังน้ันความพึงพอใจในชีวิตจึงเปนเปาหมายที่พึงประสงคของทั้งพนักงานและองคกร จึง

เปนสิ่งที่ตองตระหนักถึงวาสภาพการทํางานตลอดจนประสบการณที่ไดรับจากการทํางานของ

พนักงานเปนอยางไรจึงจะชวยใหพนักงานรูสึกพึงพอใจในงานที่ทํา 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “คุณคาในงานของผูที่อยูเบ้ืองหลัง” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เพ่ือศึกษาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรับรูคุณคาในงาน (Meaningful Work) 

ของผูปฏิบัติงานที่อยูเบ้ืองหลัง กลาวคือ เปนบุคลากรในตําแหนงงานที่ไมไดใหบริการกับผูรับบริการ

ของโรงพยาบาลโดยตรง แตเปนกลุมงานที่ใหการสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล กรณีศึกษา

โรงพยาบาลราษฎรบูรณะ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ เชิงลึก (In-Depth Interview) จากน้ัน

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis) เพ่ือศึกษาถึงการรับรู

คุณคาในงาน (Meaningful Work) ในแตละประเด็น ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการศึกษาวิจัยไว

ดังตอไปน้ี 

3.1 ผูใหขอมูล 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

3.6 จรรยาบรรณในการวิจัย 

 

3.1 ผูใหขอมูล 

 

ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือ บุคลากรของโรงพยาบาลราษฎรบูรณะ ซึ่งผูวิจัยได

คัดเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยมีเง่ือนไขการเลือกผูใหขอมูล 

(Key Informants) คือ เปนกลุมพนักงานในตําแหนงงานที่มีลักษณะของการปฏิบัติงานที่ไมได

ใหบริการกับผูรับบริการของโรงพยาบาลโดยตรง จํานวน 7 ตําแหนงงาน ไดแก พนักงานตัดเย็บ นัก

เทคนิคการแพทย พนักงานซักรีด ชางเครื่องมือแพทย แมครัว ชางซอมบํารุง และเจาหนาที่ซัพพลาย 

โดยสามารถใหขอมูลไดและเต็มใจที่จะใหขอมูล ทั้งน้ีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิง

คุณภาพครั้งน้ีเปนไปตามวัตถุประสงคการใชขอมูล (จําเนียร จวงตระกูล, 2561) คือ เมื่อพบวามี

ขอมูลเพียงพอ สามารถอธิบายไดรอบดานทุกมิติ หรือเมื่อผูวิจัยพบวาไมมีขอมูลใหมจากการเก็บ

ขอมูลหรือเรียกวาขอมูลอ่ิมตัว (Data saturation) 
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ตารางที่ 3.1 

รายละเอียดผูใหขอมูลในการสัมภาษณ 

แผนก 
ตําแหนง

งาน 
เพศ 

อายุ 

(ป) 

อายุงาน 

(ป) 
หนาที่ความรับผิดชอบ 

พนักงานตัด

เย็บ 

(1 คน) 

พนักงาน

ตัดเย็บ 
หญิง 

 

58 

 

 

29 

 

ตัดเย็บและซอมแซมผาทุกประเภทที่ใชใน

โรงพยาบาลใหพรอมใชและเพี ยงพอ 

รวมทั้งคัดแยกขยะของโรงพยาบาลกอน

จําหนาย 

ปฏิบัติการ

ตรวจวิเคราะห 

(1 คน) 

นักเทคนิค

การแพทย 
หญิง 

 

41 

 

 

16 

 

วิเคราะห ตรวจสอบและรายงานผลการ

ตรวจวิเคราะหส่ิงสงตรวจตางๆ ใหถูกตอง 

ซักรีด 

(2 คน) 

พนักงานซกั

รีด 
หญิง 

 

57 

30 

 

 

23 

7 

 

ใหบริการซัก-รีดผาของหนวยงานตางๆ 

ตลอดจนดูแลสตอกการเบิก-จายผาใหกับ

หนวยงานใหมีปริมาณเพียงพอตอการใช

งาน 

ศูนยเครื่องมอื

แพทย 

(2 คน) 

ชาง

เครื่องมอื

แพทย 

ชาย 34 1 ซอมแซม บํารุงรักษา สอบเทียบและ

บริห ารจัดการเครื่อ งมื ออุปกรณ ทาง

การแพทยใหเพียงพอ พรอมใชงานและได

มาตรฐาน 

หญิง 22 7 เดือน 

โภชนาการ 

(2 คน) 

 

แมครัว 

 

หญิง 

 

51 

47 

 

 

33 

6 

 

จัดเตรียมวัตถุดิบและผลิตอาหารตาม

รายการอาหารที่กําหนด โดยใหมีรสชาด

และคุณภาพตามตํารับอาหารที่กําหนด 

ซอมบํารุง 

(3 คน) 

ชางซอม

บํารุง 
ชาย 

56 27 
ซอมแซม บํารุงรักษา และตรวจเช็คความ

พรอมใชงาน ของอุปกรณเครื่องมือและ

ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ในโรงพยาบาล 

39 15 

36 

 

2 

 

หนวยจาย

กลาง 

(2 คน) 

เจาหนาที่

ซัพพลาย 
หญิง 

48 28 จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือและเวชภัณฑ

ใหสะอาดปราศจากเชื้อและเพียงพอตอ

ความตองการใชงาน 
39 21 
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับคุณคาในงาน (Meaningful 

Work) ของผูที่อยูเบ้ืองหลัง ผูวิจัยจึงเลือกเครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี 

 

3.2.1 ผูวิจัย (The Researcher)  

ซึ่งจะตองทําหนาที่เปนทั้งผูสัมภาษณ (Interviewer) ผูสังเกต (Observer) ที่

ตองบันทึกเทปเสียง จดบันทึก รวมรวบขอมูลที่เกิดขึ้นไปพรอมๆกับการวิเคราะหและกลั่นกรองขอมูล 

โดยใชประสาทสัมผัสทางตาและหู ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการเก็บรวบรวมขอมูล การคนควา

หาความรู การออกแบบกระบวนการวิจัยใหมีความยืดหยุน สามารถปรับลําดับขั้นตอนการวิจัย 

เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตามความเหมาะสม ตลอดจนการวิเคราะหขอมูล สรางความรู

จากขอมูลอธิบายและตีความขอมูล นักวิจัยจึงมีสถานะเปนเครื่องมือในการวิจัยหรือเปนเครื่องมือ

มนุษย (Human as instrument) (วรรณดี, 2561) 

3.2.2 คําถามสัมภาษณ  

เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เกี่ยวกับการรับรูคุณคาในงาน 

(Meaningful Work) ซึ่งมีรูปแบบการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) ดวย

คําถามปลายเปด การสัมภาษณมีความเปดกวางไมจํากัดคําตอบ ผูใหขอมูลมีอิสระที่จะตอบคําถาม

และอธิบายแนวความคิดของตนเองไปไดเรื่อยๆ อยางไรก็ตามผูวิจัยจะตองวางแนวขอคําถามที่ไดจาก

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยไวในประเด็นที่สนใจซึ่งอยูภายใตขอบเขตของการศึกษา 

3.2.3 เครื่องบันทึกเสียง  

เปนเครื่องมือที่ใชประกอบในการสัมภาษณ เพ่ือเก็บบันทึกขอมูลจากผูใหขอมูล 

ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกในการบันทึกรายละเอียดของขอมูล ชวยใหผูวิจัยสามารถพิจารณาทบทวน

ขอมูลยอนหลังได และสามารถสรุปขอมูลไดอยางถูกตองชัดเจน 

3.2.4 สมุดจดบันทึก  

ผูวิจัยใชจดบันทึกรายละเอียดของขอมูลในการสัมภาษณผูใหขอมูลในแตละครั้ง 

เพ่ือใหไดซึ่งขอมูลที่มีความครบถวน ชวยในการเรียบเรียงความคิดในการวางแผนงานตอไป ตลอดจน

ชวยสรุปขอมูลเปนระยะ 

3.2.5 แบบบันทึกการสังเกต  

ใชบันทึกขอมูลที่ไดจากการสังเกตเหตุการณที่เกิดขึ้น โดยรูปแบบของแบบ

บันทึกแบงออกเปน 3 สวน (สุภางค จันทวานิช, 2561, น.64) ดังน้ี  
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สวนที่ 1 (Observation Note หรือ ON) เปนการจดบันทึกสิ่งที่สังเกตไดตาม

ความเปนจริง บรรยายอยางละเอียดถึงสิ่งแวดลอม สถานที่ บุคคล เหตุการณ คําพูดของบุคคล สรุป

รวมวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร กับใคร และทําไม โดยที่ขอมูลในสวนน้ีจะยังไมมีการ

ตีความ 

สวนที่ 2 (Theoretical Note หรือ TN) เปนสวนที่ตีความเบ้ืองตน โดยใชแนวคิด

ทฤษฎีของผูวิจัยประกอบ แสดงความคิดเห็น เนนความหมายใหชัดเจน โดยอาศัยขอมูลจากสวนที่

หน่ึงในการสรุปความในสวนที่สอง 

สวนที่ 3 (Methodological Note หรือ MN) ผูวิจัยจะบันทึกถึงวิธีการที่ตนได

ใชความสําเร็จ หรือความบกพรองในการสังเกต ความรูสึกสวนตัวของผูสังเกต ปฏิกิริยาของผูถูก

สังเกต ตลอดจนขอมูลที่ตกหลนขาดไป โดยบันทึกสวนน้ีจะชวยในการเตือนความจําและชวยประเมิน

คุณภาพของขอมูลที่ไดมา 

โดยขอมูลที่ไดจากการบันทึกจะถูกนํามาใชประกอบการวิเคราะหขอมูลรวมกับ

ขอมูลที่ไดจากการวิธีการเก็บขอมูลวิธีอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 

3.2.6 แหลงขอมูลทุติยภูมิ  

ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ภายในองคกร ไดแก รายงาน

เรื่องเลาความดี บอรดกิจกรรม “คนปนดี” สําหรับแบงปนเรื่องราวดีๆ ในโรงพยาบาล ใบงาน

ประกอบการทํากิจกรรมในการอบรม รายงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน รายงานอุบัติการณ 

(incident report) ใบรับคํารองเรียนลูกคา (customer complain report) และชองทางสื่อออนไลน

ของโรงพยาบาล (เชน website, line, facebook) เปนตน 

 

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 ประเภทที่สําคัญ 

ดวยวิธีการดังน้ี 

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ ที่ใชในการศึกษา ไดแก ขอมูลจากผูใหขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) ที่เปนรูปแบบการสัมภาษณไมมีโครงสราง 

(Unstructured interviews) โดยเปนการสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคล (In-Depth Interview) 

เกี่ยวกับการรับรูถึงคุณคาในงาน (Meaningful work) คําถามสัมภาษณถามดวยคําถามแบบปลายเปด 

(Open-ended) ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูใหขอมูลสามารถตอบคําถามไดในทุกแงมุม ตามความ

ตองการของผูตอบอยางแทจริง รวมกับการสังเกต (Observation) ซึ่งผูวิจัยใชการสังเกตแบบไมมีสวน

รวม (Non-Participant Observation) เปนการที่ผูวิจัยสังเกตอยูวงนอก กระทําตนเปนบุคคลภายนอก
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โดยไมเขาไปรวมในกิจกรรมที่ทําอยู แตไมไดหมายถึงการเขาไปอยูในสถานที่น้ันดวย ทําใหผูถูกสังเกต

ไมรูสึกวาถูกรบกวน (สุภางค จันทวานิช, 2561, น. 48)  

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ ที่ใชในการศึกษา ไดแก การเก็บรวมรวมขอมูลจากเอกสาร

ตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานในตําแหนงงานของผูใหขอมูล หรือกิจกรรมที่ผูใหขอมูลมีสวนรวม 

ตลอดจนหลักฐานที่สามารถสื่อถึงการปฏิบัติงานของตําแหนงงานของผูใหขอมูลจากมุมมองของ 

เพ่ือนรวมงาน องคกร ไดแก รายงานเรื่องเลาความดี บอรดกิจกรรม “คนปนดี” สําหรับแบงปน

เรื่องราวดีๆ ในโรงพยาบาล ใบงานประกอบการทํากิจกรรมในการอบรม รายงานกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพของหนวยงาน รายงานอุบัติการณ (incident report) ใบรับคํารองเรียนลูกคา (customer 

complain report) และชองทางสื่อออนไลนของโรงพยาบาล (เชน website, line, facebook)  

เปนตน 

 

3.4 การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 

 

จากการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง ผูวิจัยไดตรวจสอบความ

นาเช่ือถือและความครบถวนของขอมูลกอนที่จะทําการวิเคราะหดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลที่ใชกัน

มากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) (สุภางค จันทวานิช, 

2561, น.129) ซึ่งเปนการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological 

Triangulation) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ กัน เพ่ือรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน (สุภางค จัน

ทวานิช, 2561 น. 130) โดยผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การสัมภาษณ (Interview) 

การสังเกต (Observation) และเอกสารที่เกี่ยวของ (Document) แลวหาความสัมพันธเช่ือมโยงกัน

ของขอมูล 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห โดยใชวิธีการวิเคราะหแกนสาระ 

(Thematic Analysis) ตามขั้นตอนที่ Braun & Clarke (2006) ไดอธิบายไว ดังน้ี 

1. Familiarizing yourself with your data 

ถอดความจากเครื่องบันทึกเสียงที่ไดจากการสัมภาษณแบบคําตอคํา (Verbatim) 

ออกเปนบทสนทนาตามตัวอักษร ตรวจสอบความถูกตองพรอมทั้งสรางความเขาใจและความคุนเคย

กับขอมูลดวยการฟงเทปซ้ําหลายๆ ครั้ง รวมทั้งสังเกตถึงความคิดเริ่มตน 
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2. Generating initial codes 

จัดระเบียบขอมูลใหเปนระบบ โดยการจัดกลุมขอมูลเพ่ือลดทอนขอมูลใหเหลือ

ประเด็นสําคัญที่ตองการศึกษา แลวกําหนดความหมายหรือใหรหัส (Coding) ซึ่งเปนการใหรหัสแบบ

เปด ไมไดมีการกําหนดรหัสไวลวงหนา แตเปนรหัสที่ถูกพัฒนาและปรับปรุงขึ้นในขณะที่กําหนด

ความหมายหรือใหรหัสขอมูล 

3. Searching for themes 

ขอมูลที่ถูกจัดกลุมตามการใหรหัสแสดงใหเห็นถึงความคิดรวบยอดที่มีลักษณะซ้ําๆ 

กันกอเปนหมวดหมู (Category) ที่ใหญขึ้น หมวดหมูที่ ใหญขึ้นจะถูกหลอมรวมใหเห็นถึงแกน

สาระสําคัญ (Themes) 

4. Reviewing Themes 

วิเคราะหขอมูลที่ เกี่ยวของอยางตอเน่ืองวาสนับสนุนแตละแกนสาระสําคัญได

ครอบคลุมหรือไม รวมทั้งพิจารณาทบทวนถึงความถูกตองและความเช่ือมโยงกันของแกนสาระสําคัญ

ใหสอดคลองตามบริบทของเรื่องที่ทําการศึกษา 

5. Defining and naming themes 

เปนการวิเคราะหขอมูลครั้งสุดทายเพ่ือสรุปและระบุแกนสาระสําคัญ (Themes) ให

ชัดเจน 

 

3.6 จรรยาบรรณในการวิจัย 

 

ในการรายงานผลการวิจัย เพ่ือไมใหมีผลกระทบตอผูใหขอมูล ผูวิจัยจะไมระบุช่ือของ

ผูใหขอมูลในการรายงานผล ใชวิธีการรายงานผลโดยการระบุรหัสหมายเลขแทน รวมทั้งการทําลาย

แหลงที่มาของขอมูลทั้งเทปบันทึกเสียงการใหสัมภาษณและเอกสารตาง ๆ ภายหลังสิ้นสุดการวิจัย 

และในการเก็บรวมรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนเอกสารตางๆ ขององคกร ผูวิจัยแสดงตนและ

จุดมุงหมายอยางชัดเจน รวมทั้งขออนุญาตอยางถูกตองในการนําขอมูลไปใชเพ่ือเปนประโยชนใน

การศึกษา 
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บทท่ี 4 

ผลการวจิัยและอภปิรายผล 

 

ในการดําเนินงานการศึกษาเรื่อง “คุณคาในงานของผูที่อยูเบ้ืองหลัง” เปนการวิจัยเชิง

คุณ ภาพ  (Qualitative Research) เพ่ื อศึ กษ าข อมู ล เชิ งลึ ก เกี่ ย วกับการรับ รู คุณ ค า ใน งาน 

(Meaningful Work) ของผูปฏิบัติงานที่อยูเบ้ืองหลัง กรณีศึกษาโรงพยาบาลราษฎรบูรณะ กลาวคือ 

เปนบุคลากรในตําแหนงงานที่ไมไดใหบริการกับผูรับบริการของโรงพยาบาลโดยตรง แตเปนกลุมงานที่

ให ก า รส นั บ ส นุ น ภ าร กิ จ ข อ งโร งพ ย าบ าล  โด ย เก็ บ ข อ มู ล จ าก ก ารสั ม ภ าษ ณ เชิ งลึ ก  

(In-Depth Interview) จากผูใหขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 13 คน จาก 7 ตําแหนงงาน ใหเขาใจถึงคุณคาใน

งานที่ผูปฏิบัติรับรูวาเปนอยางไร ลักษณะงานอยางไรที่จะชวยสงเสริมใหผูปฏิบัติงานรับรูถึงคุณคา

และความหมายในงานที่ทํา ทั้งน้ีก็เพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเกิดคุณคาในงาน

สําหรับองคกรตอไป 

ผลการศึกษาของการวิจัยในครั้งน้ี เปนการนําเสนอผลการสัมภาษณความคิดเห็นของ

ผูใหขอมูลตามประเด็นคําถาม โดยผูวิจัยขอแสดงผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

4.1 การรับรูคุณคาของในงานของผูปฏิบัติงานที่อยูเบ้ืองหลัง 

4.2 ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมาย  

4.3 แนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเกิดคุณคาในงานสําหรับองคกร 

 

4.1 การรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงานที่อยูเบื้องหลัง 

 

ผลจากการเก็บขอมูล พบวา ผูใหขอมูลรับรูคุณคาของงานที่ทําผานประสบการณทํางาน

ที่มีความหมายและผลกระทบของงานในดานตางๆ ดังน้ี  

 

4.1.1 การรับรูวางานที่ทํานั้นมีความหมาย 

ผลการเก็บขอมูลพบวา สิ่งที่ทําใหงานน้ันมีความหมายคือ การรับรูไดถึง

ความสําคัญของงาน โดยผูใหขอมูลมองวาแมบทบาทหนาที่ของตนจะไมใชบทบาทหลักในการ

รักษาพยาบาลผูปวย แตผลลัพธของงานที่สงออกไปกลับเปนสวนสําคัญที่ชวยสนับสนุนการทํางาน

ของหนวยงานหลักใหดําเนินการไดอยางราบรื่น ผูปฏิบัติงานจึงรับรูไดวางานที่ทําน้ันมีความสําคัญ

และมีผลกระทบตอผูอ่ืนทั้งบุคลากรดวยกันไปจนถึงผูรับประโยชนสุดทายซึ่งก็คือผูปวยน่ันเอง ดังบท

สัมภาษณตอไปน้ี 
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“ไมไดทํางานอะไรกับคนไข แตวางานมันเช่ือมโยงกัน ตองเรง ตองทําใหทันกับ

การใชงานที่มันจําเปน อยางเง้ีย งานก็ทําอยูเง้ียทั้งป สมัยกอนผาไมตองใชเยอะ เด๋ียวน้ีผามันใชเยอะ 

คนไขประกันสังคมเยอะ การใชงานผามันก็ชํารุดเร็ว งานก็ยิ่งเยอะ” พนักงานตัดเย็บ 1 

“จะวาไปแลวมันก็สําคัญนะ เพราะวาโรงพยาบาลเราไมไดสั่งซื้อเลยต้ังแตไหน

แตไร มีแตซื้อผามาตัดต้ังแตเริ่มโรงพยาบาลเปดเลยไปซื้อผามาตัดตลอด ไมไดมีการสั่งซื้อขางนอกเลย 

เพ่ิงมาซื้อชุดคนไขเน่ียชุดแรกที่ซื้อสําเร็จ นอกน้ันผา OR เราตัดเองหมดทั้งโรงพยาบาล จนทุกวันน้ีก็

ตัดเองทั้งโรงพยาบาลนะ” พนักงานตัดเย็บ 1  

“ผาคลุมเครื่อง ผาปูเตียง ผาเซ็ตคนไข ผาเซ็ตผาตัดในหอง OR เสื้อผาตัด เสื้อ

พยาบาลที่ใสตามชุดขางในน่ันนะ ปาก็ตัดเองกันหมด ไมไดสั่งเลยนะ เสื้อกาวนเสื้ออะไรทุกอยาง” 

พนักงานตัดเย็บ 1  

“มันเปนงานปดทองหลังพระก็ชวยใหหมอ diag คนไข โดยที่ถาไมมีผลจากเรา

หมอก็จายยาไมได คุณจะรูไดไงวาคนไขคนน้ีนํ้าตาลสูงหรือนํ้าตาลตํ่าถาคุณไมมีผลแล็บจะจายยาแค

ไหน จะจายยาระดับไหน คียคือเรา แตคนไขเคาจะไมเจอเรา คนน้ีเปนมะเร็งก็ตองมีอาการแลวหมอ

ถึงจะเห็นวาเปนมะเร็ง แตถาไดตรวจแล็บตรงน้ีก็จะขึ้นมากอน คาคนไขก็จะขึ้นมาบอกหมอวาเปน

มะเร็ง ก็เหมือนเปนเอดส เปนเอดสถาคุณไมออกเปนผื่นออกเปนเห็นชัดไมมีฝาไมมีอะไรดูดวยตา แต

ถาแล็บบอกวาคุณเปนเอดสถึงคนน้ันจะปกติ ยืนยันจากหองแล็บวาคุณเปนเอดส หมอไมรูดวยซ้ําวา

คนน้ีเปนเอดส มันก็เลยเปนตัวช้ีบงใหหมอ แล็บก็เลยสําคัญ โรงพยาบาลไมมีแล็บไมได” นักเทคนิค

การแพทย 1 

“ถาไมมีเรา หมอก็ชวยเหลือคนไขไมได” นักเทคนิคการแพทย 1 

“โหแนนอนพ่ี เสื้อผาคนไขไมมีใชแนนอน ผาเขียวไมมีหอแน ทุกแผนกอะผาปูผา

ขวาง เพราะวาเชามาเราตองมาเรงทําอยางน้ีไง มันไมไดมีสํารองไง งานเราสําคัญ สําคัญเลยแหละ 

ทุกอยาง มีทั้งเด็ก มีทั้งคลอด ผาเช็ดตัวคนไขทั้งหมด เสื้อผาคนไข ผาปูผาขวางปลอกหมอน ผายาง 

เสื้อเจาหนาที่” พนักงานซักรีด 1 

“แลวก็ผาเขียวอยางน้ีเปนหองผาตัด ผาใหญๆ อยางน้ีสงหองผาตัด แตไอผา

เล็กๆ เศษๆ อะไรพวกน้ันสงซัพพลาย แลวก็จะมีเปนพวกชุดเจาหนาที่ OR ซัพพลาย แลวแผนก     

X-ray อยางน้ี อาวถาไมซักใหเคา เคาก็ไมมีเสื้อผาคนไข X-ray OPD ผาปูเตียงก็ไมมี ผาถุงตรวจ

ภายในก็ไมได” และ “เราไมไดติดตอกับคนไข คือเราติดตอกับเจาหนาที่ เราอยูเหมือนขางหลัง ขาง

หลังเคานเตอร” พนักงานซักรีด 1  

“งานเครื่องมือแพทยมันพิเศษตรงที่วาความสําคัญมันเทียบเทากับหมอกับ

พยาบาลนะ เพราะวาสําหรับเครื่องมือแพทยหนาที่ของมันก็คือชวยผูปวย อยางเครื่องมือแพทยมันก็

จะแบงตามระดับก็ ความเสี่ยงตํ่า ความเสี่ยงกลาง ความเสี่ยงสูง ซึ่งความเสี่ยงตรงน้ีจะเอาผูปวยเปน
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ตัววัดหมดเลย ถาความเสี่ยงสูงอยางเครื่องชวยหายใจ ถาสมมติการทํางานของเครื่องผิดพลาดปุบ 

ผูปวยอาจจะเสียชีวิตน่ันคือจัดอยูในความเสี่ยงสูง ก็พูดงายๆ ก็คือวา ถาเราทําเราไดใหชวยเหลือตรง

น้ีดวย ชวยใหพยาบาลทํางานราบรื่นทําใหหมอทํางานราบรื่น แลวก็ยังไดชวยคนปวยดวย ก็คือได

บุญ” ชางเครื่องมือแพทย 1 

“ถาพูดตามมาตรฐาน HA คือหนูเปนหน่ึงคะแนนในน้ัน แสดงวาหนูตองมี

ความสําคัญ ถาคิดคะแนนหนูเปนหน่ึงคะแนนในน้ันเต็มๆ พ่ีวาเครื่องมือแพทยมีความสําคัญมั๊ยละ 

หน่ึงคะแนนเต็มๆ นะ” ชางเครื่องมือแพทย 1 

“องคประกอบของโรงพยาบาลหลักๆ คือ แพทย พยาบาล และเครื่องมือ 

เพราะวา ไมมีหมอมันก็ไมมีความหมาย เพราะเปนโรงพยาบาล ถาไมมีพยาบาลก็ไมมีคนรักษา ไมมี

เครื่องมือก็รักษาคนไมได มีแตแพทยกับพยาบาลไมมีเครื่องมือก็รักษาไมได” ชางเครื่องมือแพทย 2 

“โอยคนไขไมไดรับผลกระทบหรอก เพราะผลกระทบจริงๆ คือคนใชเครื่อง คือที่

บอก technician กับ user เพราะเคาใชเครื่องมือเราในการตรวจคนไข เพราะเขาจะเอาไปวินิจฉัยทํา

นูนทําน่ีตอ แตวาคนไขมันคือปลายทางแลว คนไขคือผูรับบริการ เคาไมทราบกับเราหรอกวาเครื่องมือ

มันถูกตองหรือไมถูกตอง” ชางเครื่องมือแพทย 2 

“ผลที่ไดรับก็คือ คาวินิจฉัยที่ถูกตอง สมมติเราวัดความดันเง้ีย เครื่องมือเรา

ถูกตองเวลาผลที่ออกมาผูปวยก็จะถูกตอง” ชางเครื่องมือแพทย 2 

“ไมสบายมาหาหมอรักษา กินยาอยางเดียวมันก็ถูก แตอาหารที่กินเขาไปละ มัน

ก็ทําใหเราแข็งแรงหายเร็ว แลวอยางคนปวยบางโรคเขาก็ไมไดกินไดปกติเหมือนเรา กินไปก็ทําใหแย

ลง อยางพวกคนไขเบาหวาน คนไขไตอยางเง้ีย” แมครัว 1 

“แลววันนึงไตเทียมมีสามรอบ ถาวันศุกรกับวันจันทรสี่รอบ แตพ่ีจะคิดวาทําไป

เหอะไดบุญ ทําไปเหอะใหคนไข เคาก็ไมรูจะไปกินทางไหนคิดอยางน้ี” แมครัว 1 

“พ่ีก็เหมือนแคปลาซิวปลาสรอย ในความคิดพ่ีเปนแคปลาซิวปลาสรอยที่คอย

สนับสนุนเคาไปใหเคาเติบใหญ หรือไมก็เปนแขนเปนขาใหเคา” แมครัว 1  

“นํ้ากับไฟน่ีอันดับหน่ึง ไมมีแควันเดียวก็จบแลว หยุดวันนึงก็อยูกันไมไดแลว มัน

คุมระบบทุกอยาง จิปาถะอยูในระบบเดียว ถาเกิดวันนึงมันไมทํางาน กระรอกมาลงปง นํ้าทวมปง คือ

จบ ถาใหไฟดับวันเดียวเจนเนอเรเตอรไมสตารททีเดียวจบละ ปมก็จะไมขึ้น มันก็หลายอยาง ปมนํ้านํ้า

ก็จะไมขึ้น ใชนํ้าไมได ไฟไมมา” ชางซอมบํารุง 1 

“ก็ปอนไฟปอนนํ้าใหกับโรงพยาบาล ถานํ้าไมมีละทําไง อันดับหน่ึงเลย นํ้าไม

ไหลใครทํา ก็ตองชาง นํ้ากับไฟน่ีอันดับหน่ึง” ชางซอมบํารุง 2 

“ชางอะสําคัญนะบอกกอนนะ ถานํ้าไมไหลก็เรียกชาง ไฟดับก็เรียกชาง ถา

โรงพยาบาลไมมีชางก็อัมพาตกิน ลองไมมีแคคืนเดียวแลวจะรู อัมพาตกิน” ชางซอมบํารุง 3 
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“สนับสนุนเพ่ือที่วางานของฝายการพยาบาลมันจะสําเร็จสวนนึงก็มาจากซัพ

พลาย อยางของใชของคนไขผลิตภัณฑอะไรตาง ๆ เครื่องมือที่ OR ตองเอาไปผาตัด คือถาไมไดน่ึงก็

ทําอะไรไมได จะมีสวนรวมกับเคาน่ันแหละถามวามันก็เหมือนอยูเบ้ืองหลังน่ันแหละ ก็เปนเบ้ืองหลัง

เหมือนแบบคนไมคอยเห็นไรเง้ีย ไมคอยสําคัญเทาไหร แตก็รูนะวาเราสําคัญ เพราะถาเราลองไมน่ึง

ของดูซักวันก็คือรูแลววามันจะตองเดือนรอนแนๆ มีสวนมาเก่ียวของแผนกซัพพลาย ถาโดยตรงเลยก็

จะเปน OR น่ึงของเครื่องมือ ถาตามวอรดก็จะเปนเครื่องมือเวชภัณฑ” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“ก็เคาบอกเลยวาแผนกเน้ียคือหัวใจของโรงพยาบาล ถาหมอพังเมื่อไหรสังเหตุดิ

พ่ีตองมาน่ังขึ้นเชาดึกเพราะอะไร ก็เพราะของไมมีใช” ” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“คนไขเคาไมรูกับเราหรอก เครื่องไมเครื่องมือมาจากไหนตรงไหนเคาไมรูหรอก” 

เจาหนาที่ซัพพลาย 2 

“ตรงๆ เลย ถาไมมีเรา เคาก็ทําอะไรไมได นึกดูนะ ถาอยางไมมีซัพพลาย ER ทํา

แผลคนไขไดไหม ตามวอรดใชกอซใชสําลีทําพงทําแผลไอวงไอวีไดไหม ไมได อยางหมอผาตัดเน่ียไมมี

ซัพพลายทําไดไหม แลวพ่ียังไง คิดเอาแลวกันยังไง” เจาหนาที่ซัพพลาย 2 

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของงานที่มีสวนสนับสนุนการทํางาน

ของผูอ่ืน กลาวไดวา งานที่อยูเบ้ืองหลังน้ันสําคัญไมแพกันกับงานเบ้ืองหนา การทํางานจึงตองสอด

ประสานสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไมสามารถขาดฝายหน่ึงฝายใดไปได 

4.1.2 การรับรูความแตกตางของงานที่ทํา 

ผลการศึกษา พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญรับรูวางานที่ทําน้ันแตกตางจากงานอ่ืนๆ 

รับรูถึงเอกลักษณเฉพาะงานในดานบวก โดยมองวางานที่ทําตองอาศัยทักษะ ความรู ความสามารถที่

แตกตางกันไป ตลอดจนตองมีใจรักและพรสวรรค เพ่ือใหไดมาซึ่งผลสําเร็จงาน ดังบทสัมภาษณ

ตอไปน้ี 

“ถาเราไมมีความชํานาญก็ดูไมออก อยางถาคนไขเปนไขเลือดออก ดูเม็ดเลือดตัว

ที่บงบอกนอกจากเม็ดเลือดขาวตามเครื่องที่ตํ่าหรือเกร็ดเลือดตํ่า เราตองไปดู critical link ก็คือเปน

การดูจากตา สไลดเครื่องบอกไมได เพราะฉะน้ันถาคุณดูสไลด critical link lymphocyte ไมเปนคุณ

ก็ไมรู มันก็จะมีอะไร” นักเทคนิคการแพทย 1 

“บางคนบอกเปนงานงายๆ อยางสมมติหองยา เวลาหมอสั่งพาราเซตามอลก็ไป

หยิบก็จบ แตแล็บไมใชถาคนไมรูงานก็จะมองวางาย อยางถายสไลดแค CBC ตัวเดียวนะ เริ่มต้ังแต

เจาะเลือด รับเขาทํางานเขาระบบ เอาเขาเครื่อง มีถายสไลด มีปน มียอมสี มีดูกลองกวาจะไดผล

ออกมา” นักเทคนิคการแพทย 1 

“เหมือนหมอสั่งพยาบาล หมอก็รูวาคําตอบคืออะไร พยาบาลก็รูคําตอบคืออะไร 

แตของพ่ีพ่ีทําเสร็จหมอยังไมรูวาคําตอบคืออะไร หมอเคาจะไมรูเลย ถาเรารายงานผิด หมอก็จะผิด 
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อยาง preg test ตรวจต้ังครรภ ถาลูกนองพ่ีรายงานผิด neg ก็คือ neg หมอก็บอกคนไขวา neg” นัก

เทคนิคการแพทย 1 

“งานเครื่องมือแพทยมันเปนงานที่ซับซอน มันเปนงานละเอียด แลวก็มันเปนงาน

ที่ทําอะไรตองคิดหนาคิดหลังเยอะเลยเวลาจะทําอะไร งานในสวนโรงพยาบาลมันยังมีทั้งเอกสาร

คุณภาพ งานซอม งานบํารุงรักษา หรืองาน calibrate” ชางเครื่องมือแพทย 1 

“เครื่องมือแพทยมันยากเพราะวามันตองใชทุกศาสตร เกี่ยวกับมนุษยก็ 

Anatomy รางกาย ระบบอิเล็กทรอนิกสตางๆ ระบบไฟฟา ฟสิกสก็จะเก่ียวกับพวกรังสี การแตกตัว

ของอะตอมกอใหเกิดรังสีขึ้นมาประมาณน้ี มันเปนงานที่ทาทาย” ชางเครื่องมือแพทย 2 

“เราก็ใชแรงงานซอม แตของพ่ีมันยังดูมีเกียรติ มีศักด์ิศรีไงเครื่องมือมันดูไฮโซ

เครื่องมือแพทย มันเปนเทคโนโลยีช้ันสูง รองจากเทคโนโลยีอวกาศนะ หน่ึงคือ อวกาศ สองคือแพทย 

สามทหาร  แตตองมีองคความรูเขามาเก่ียวของและงบประมาณ พอเรารูใชมั๊ยเราก็เอามาประกอบ

เครื่องมือเครื่องไม วิจัย สรางเครื่องมือขึ้นมาใชเอง ตองมีความรูองคความรูอยางย่ิงยวดเลย” ชาง

เครื่องมือแพทย 2 

“เปนแมครัวมันตองมีใจรัก แลวพ่ีก็พูดตลอดวาสงสัยเราเกิดมาเพ่ือสิ่งๆ น้ี

แหละ” แมครัว 1 

“เรารักงานของเรา แมครัวเน่ียคนไมใจรักเปนไมไดนะ” แมครัว 2 

“เปนแมครัวตองทํากับขาวเร็วถาชาไมทันกินนะ คนไขเง้ียถาสมมติเมนูปลาทอด

ใชมั๊ย เตาน้ีต้ังปลาทอดปลาไปดวย เตาน้ีผัด ไมง้ันคุณไมทันตองเร็ว มันคือพรสวรรค” แมครัว 1 

“แมครัวโรงบาลกับแมครัวตลาดไมเหมือนกันนะ เราเปนงานทําอาหารที่เรา

จะตองมีความรู ถาเราไมมีความรูในเรื่องของอาหารเราก็ไปทํากับขาวขายใหใครกินก็ได แตน่ีเราตอง

ทํากับขาวใหกับคนไขคนที่เคาปวยอยูกิน” แมครัว 2 

“มันไมเหมือนกันนะ อยางเราเน่ียมีคํานวณของเราอยู มีสูตร สูตรอาหารเฉพาะ

โรค อาหารปกติ อาหารปกติก็ปรุงตามวาเราอรอย อาหารเฉพาะโรคเราก็ตองมี เราหามใชเกลือหาม

ใชอะไรเง้ียก็คํานวณเอา” แมครัว 2 

“มันเปนงานที่ทาทาย เหมือนเราไดโจทยใหมๆ ในการทํางานบางอยางมันก็นา

คนหา บางคนก็สนุกกับงาน บางอยางมันสนุกทําแลวมันมัน ทําแลวมันแกไขได มันจะดี” ชางซอม

บํารุง 1 

“งานชางมันแตกตางจากงานอ่ืนตรงที่ความเสี่ยงเยอะกวา แลวอีกอยาง

คนทํางานมันก็ตองมีเซนสในการทํางานดวย ไมใชทําทื่อๆ มองงานใหขาด มันตองอยาง้ีๆ จะไดจบใน

ทีเดียว ทําใหเราทําไดงาย ไมใชทําแลวมาแกมันก็เสียเวลา เราก็ตองตีโจทยใหขาด ไมง้ันเสียของ 

เสียเวลา” ชางซอมบํารงุ 1 
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ในมุมมองอ่ืนๆ ที่ตางออกไปเฉพาะบุคคล โดยผูใหขอมูลใหเหตุผลวา ลักษณะ

ของงานเปนงานที่ทํางานอยูกับเครื่องมือเปนหลัก จึงเลี่ยงการเกิดปญหาที่อาจเกิดจากความสัมพันธ

ของคน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“มุมมองของพ่ีก็น่ันแหละคืองานเทคนิคมันไมตองโดนคนไขดาโดยตรงทํางาน

สวนตัวไมตองยุงกับใครเยอะ จบเคสน้ีก็จบไปทําเคสน้ีออกผลไปก็จบ ช้ันไมสนใจวาเลือดคนน้ีจะตอง

ดูแล คนน้ีจะตอง perfect ช้ันตองดูแล perfect ช้ันตองเช็คดูแบบสบายใจ ไมอะ ช้ันอยากกดช้ันก็

กดๆ ช้ันอยากกดเลือด ช้ันก็ไมไดสนใจวาเลือดคนน้ีตองดี ตองกดเบามือไมสนใจ med tech จะไม

รูจักคนไขเลย จะไมจําไดวาคนน้ีเปนใครเคยมีปญหาเรื่องอะไร เคยเปนยังไงกันมากอน ไมมี bias 

เกิดขึ้น” นักเทคนิคการแพทย 1 

“คือมันอยูทํางานอยูกับเครื่อง คือหน่ึงคือทํางานไมตองมีปญหากับคนเยอะ ถาม

วาชอบคุยกับคนมั๊ย ก็คุยไดคะพูดรูเรื่องคุยรูเรื่อง แตวาคนจะเปนปญหาเยอะกวาเครื่อง เครื่องมันก็

จะมีแคการทํางานของมันมันจะหนีไมพนไดอะแกรมการทํางานของมัน หน่ึง สอง สาม วนอยูอยางง้ัน 

แตถาเปนคนปญหาสวนตัวปญหาอะไรสักอยางอาจจะหลากหลาย คนมันแบบความคิดแตละคนไม

เหมือนกันเลย” ชางเครื่องมือแพทย 1 

อยางไรก็ตามพบวามีผูใหขอมูลจํานวน 3 ตําแหนงงาน ไดแก พนักงานตัดเย็บ 

พนักงานซักรีด และเจาหนาที่ซัพพลาย ที่มองวางานที่ทําไมไดมีความพิเศษหรือแตกตางจากงานอ่ืน 

โดยบางก็มองวาเปนงานที่จุกจิก เปนงานใชแรงงาน เปนงานที่ทําซ้ําๆ วนไปมา ไมไดมีความยุงยาก

เพียงแตมีขั้นตอนที่เยอะกวาจะไดมาซึ่งผลงาน เปนลักษณะของงาน routine ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“มันเปนการยุงยากที่จะหาคนมาจะรับชวงตรงน้ี จะวายากมันไมยากมันทําได     

แตมันยุงยาก ตรงที่บางทีเฮยมันไรอีก ตองมาทําอีกแลวเหรอ ก็เพ่ิงทําไป เพราะเด็กรุนใหมเคาจะไม

เยอะแยะแบบเรา คือเคาไมมารับเออเด๋ียวทําใหนะ นองๆ มันยังบนเลย อะไรก็รับหมดๆ นะ งานปา

มันไมมีไรมาก คือจะวางานยากไมยาก แตอยูวาใครรับความจุกจิกตรงน้ีไดมั๊ย มันเปนงานที่วาจุกจิก” 

พนักงานตัดเย็บ 1 

“ของเราเปนเสื้อผาคนไข หนัก เจอของหนักๆ กรรมกรงานกรรมกรกับงานอยาง

น้ันมันก็แตกตางกันอยูแลว เหง่ือออกวันละกี่ลิตรก็ไมรูนะ” พนักงานซักรีด 1 

“งานมันก็อยูอยางเง้ีย มันมีแคเน้ีย ทําวนๆ ไป” พนักงานซักรีด 2 

“งานไมไดแตกตางหรอก เพียงแตวาแตละหนวยมันก็เปนงานใครงานมัน แตวา

อยางผาเคาก็จะยุงกับผา อยางซัพพลายก็จะยุงกับเครื่องมือ สตอคอะไรเง้ีย มันไมแตกตางเพียงแตวา

มันเปนงานชนิดไหนเทาน้ันเอง ยุงไปคนละแบบ” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 
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“ซัพพลายมันเปนงานที่ใช handmade ซะสวนใหญตองทําดวยมือทีละช้ินๆ 

มันไมไดมีเครื่องมืออะไรมาชวย ทําแลวใชกันจํานวนเยอะมาก ทําที่เดียวแตใชทั้งโรงบาล พอของหมด

เราก็ตองทําวนๆ ไปอยูอยางง้ัน” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“ติดน่ีหน่ึงพันช้ิน แลวก็เขียนหน่ึงพันช้ิน โอยเยอะ พอเขียนเสร็จก็มาเขียนรอบ

หมอ รอบหมอเสร็จถึงจะเอาไปติดกับตัวกอซ IV แลวก็เอาเขาไปน่ึง พอน่ึงเสร็จขั้นตอนของ sterile ก็

คือเอาไปแพ็ค แลวคอยเอาเขาหอง sterile” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“คืองานมันดูเหมือนไมยากแตมันเยอะ ติดทีละช้ินนะต้ังพันนึง เมื่อวานก็ซีลก็ต้ัง

พันนึง แลวคือมีประมาณสามสี่ขั้นตอนกับซองน้ี ขั้นตอนเยอะมาก กวาจะไดช้ินนึง” เจาหนาที่ซัพ

พลาย 2 

4.1.3 การรับรูคุณคาและความหมายของงานที่มีตอชีวิต 

ผลการศึกษาพบวาผูใหขอมูลรับรูคุณคาและความหมายของงานที่มีตอการดํารง

อยูในแตละประเด็นไวดังน้ี 

4.1.3.1 โอกาสกาวหนาในชีวิต 

ผลการเก็บขอมูลพบวา มีผูใหขอมูลเพียง 2 ตําแหนงงาน ไดแก นัก

เทคนิคการแพทยและชางเครื่องมือแพทย ที่รับรูวางานสามารถสรางโอกาสเติบโตกาวหนาในอาชีพได 

โดยความเติบโตความกาวหนาในอาชีพไมไดจํากัดเพียงแคในองคกร ผูใหขอมูลมองวาสามารถเติบโต

ไปในสายงานโรงพยาบาลหรือธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวของได ตลอดจนการเปลี่ยนสายงานอาชีพไปสูสาย

อาชีพอ่ืนที่สามารถนําความรูเฉพาะทางที่มีไปประยุกตใชได ผูที่ปฏิบัติงานในตําแหนงงานดังกลาวมี

โอกาสที่จะเลือกทางเดินใหกับชีวิตได ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“มันมีทางเลือก เทคนิคการแพทยไมไดทําแบบอยางเดียว เปนเซลลก็ได 

เปน specialist ก็ได คลายๆ กับเภสัชอยูในหองยาแลวก็ไปเปดรานขายยาไปขายยา หองแล็บก็จะ

แยก ไปขายนํ้ายา ขายเครื่องมือ เปนเซลล เปน specialist คือคนที่มาเซ็ตโปรแกรมคอยแกปญหาใน

เครื่อง เซลลคือเซลล specialist คือ specialist specialist ความรูในระบบที่เคาดูแลจะตองเกงกวา

เรา เซลลก็แคขายของก็ บอกขอดีอยางโนนอยางน้ี แต specialist คือคนที่แกไขปญหา มันเปนเพราะ

อะไร คอนโทรลหรือมันมีปญหาอะไรมั๊ย” นักเทคนิคการแพทย 1 

“สําหรับสายงานโรงพยาบาล โดยพ้ืนฐานเทคนิคการแพทยจริงๆ แลว

มันมีคําวาผูจัดการ ใหญสุดมันจะเปนผูจัดการ แตวามันก็จะมีที่เติบโตขึ้นไป ก็จะเปนตองดูแล X-Ray 

อะไรแบบน้ี มันก็จะเปนอีกระดับนึง แลวบางคนก็กลายไปเปนอยางพวกสภาตรวจ เปนสมาคม เปน

สมาชิกสมาคมที่เขาคอยดูแลอยาง HA มาตรวจเรา ของเราก็จะมีกลุมงานพวกเน้ียคอยตรวจ คอย

เปนเหมือน surveyor ให มันก็พวกน้ีที่เติบโต แลวก็มีเปนอาจารยสอน” นักเทคนิคการแพทย 1 
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“ต้ังใจเลือกเรียนเครื่องมือแพทยโดยเฉพาะ เพราะตอนน้ันมองแลววา

มันไปไดไกล แลวมันตรงสาย มันเจาะจง คือหนูคนต้ังแต ม.4 คือรูแลววาสายน้ีมันตองมา ตอนน้ันมัน

ยังไมบูม มันเพ่ิงจะเขามา หนูคิดต้ังแต ม.4 นะวาหนูจะเรียนอะไรดี คือหนูต้ังเปาวาหนูจะไปทางดาน

ไหน ทําอะไรถึงจะไมตกงาน เงินเดือนเทาไหร ดูความมั่นคง ดูความกาวหนา” ชางเครื่องมือแพทย 1 

“เปน specialist คือหมายถึงวาจะไปแนะนําสมมติเครื่องใหมมาอยาง

เง้ีย เซลลเขามาขายปุบ specialist ก็จะตามมาอธิบายลักษณะการทํางานของเครื่อง คุณลักษณะ

เฉพาะ ขอควรระวังการดูแลรักษา มีหนาที่ถายทอดความรูใหกับบุคลากรที่ใชเครื่องหรือวาเครื่องมือ

แพทยหรือผูปวย การเติบโตในสายธุรกิจก็จะเปนในแนวพวกขายเครื่องมือแพทย เปนเซลล” ชาง

เครื่องมือแพทย 2  

“อยางงานเครื่องมือแพทยมันมีโอกาสในการเติบโตไปทางอ่ืนไดรอย

เปอรเซ็นต อยางจากงานซอมไปสูการเปนนักวิจัย” ชางเครื่องมือแพทย 2  

ในขณะที่ผูใหขอมูลในตําแหนงงานอ่ืนๆ ไดแก หัวหนาแมบาน พนักงาน

ซักรีด แมครัว ชางซอมบํารุง และเจาหนาที่ซัพพลาย มองวาดวยตําแหนงงานและคุณวุฒิทางการ

ศึกษาที่มีอยูน้ัน ไมเอ้ืออํานวยตอโอกาสกาวหนาในอาชีพ ไมจะสามารถที่จะไตเตาไปสูตําแหนงงานใน

ระดับที่สูงกวาน้ีหรือมีอํานาจในการบริหารจัดการงานได ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“เราก็อยูแคตรงน้ี ซักรีดมันจะโตไปไหน ก็เหมือนเปนลูกนองเนาะ 

ทํางานกินเงินเดือนไปธรรมดา เราจะไปโตไปไหนละ โตไปเปนผูรองผูอํานวยการอยางน้ีเหรอ หูย

ทํางานซักรีด เออถาแบบทํางานเอกสารระบบคุณภาพแลวไปเปนรองนูน ทํางานซักรีดอยูใตดินขุดมา

เปนรองผูบริหารหรือไดไง” พนักงานซักรีด 1 

“ถามความกาวหนาของพ่ี พ่ีคงคิดวาถามวาทุกคนทํางานมีจุดมุงหมาย

สําหรับพ่ีจุดมุงหมายของพ่ีคืออยากมีอํานาจตัดสินใจไดเอง แตมันเปนไปไมได มันเปนไปไมไดอยูแลว 

มันเปนไปไมไดเลย” แมครัว 1 

“แลวก็ถามันเปนโรงงานใหญๆ หรือวาเปนโรงแรมมันเหมือนจะเปน 

สเต็ปขึ้นไปเลย เปนพนักงานรายวันกอน แลวก็เปน staff staff แลวเปน super super ก็ขึ้นไปอีก 

อัพวุฒิได แตทุกวันน้ีองคกรมันก็ตันเทาน้ีแหละจากชางแลวก็ขึ้นมาเปนหัวหนาแคน้ี หมดแลว องคกร

มันเล็กไง” ชางซอมบํารุง 1  

“อยางสายโรงแรมเคาจะขยับไปโรงแรมในเครือได อยูน่ีเปนแค staff 

ขยับไปที่นูนปุบเคาก็จะเปน super แลวดึงไปเปนหัวหนา super ได” ชางซอมบํารุง 1  

“มันก็เหมือนวาถาอยากโตมันก็ตองอัพตัวเองขึ้นมาดวย สามารถจะไปที่

อ่ืนไดถาวุฒิเรามี แตถาไมมีวุฒิขยับไปมันก็เปนเทาน้ี แคเงินเดือนมันเพ่ิมขึ้นแตตําแหนงมันก็
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เหมือนเดิม ถาอยากจะอัพตัวเองเพ่ิมขึ้นเราก็ตองไปเรียนสิ่งที่มันแปลกๆ ใหมๆ ที่มันตรงสายเรา” 

ชางซอมบํารุง 1 

“พวกวิชาชีพเคาไปตอไดเขาใจมั๊ย อยางเราก็อยูแคน้ี เขาไปเรียนแลว

เขาก็อัพเดตได” ชางซอมบํารุง 2 

“ความที่จะเติบโตกาวหนามันไมมี ถึงมันมีแตมันมีนอย” เจาหนาที่ 

ซัพพลาย 1 

อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต โรงพยาบาลไมไดมีการเขมงวด

หรือใหความสําคัญในเรื่องของคุณวุฒิการศึกษามากนัก พนักงานระดับปฏิบัติการจึงสามารถแสวงหา

ความกาวหนาในชีวิต กาวขึ้นมาเปนหัวหนางานหรือเติบโตไปในสายงานอ่ืนภายในองคกรได แตการที่

จะเติบกาวหนาไดน้ัน ทักษะ ความรู ประสบการณจากการทํางานเปนปจจัยสนับสนุน ผูใหขอมูล 3 

คน ที่มีอายุงานมานาน กลาวถึงหนทางของความกาวหนาที่ไดมา ตองใชทั้งความอดทน ความ

พยายาม การเรียนรู การฝกฝน เก็บเก่ียวทักษะความรูและประสบการณดวยตนเอง ดังบทสัมภาษณ

ตอไปน้ี 

“สมัยกอนปาเปนแมบาน แตคนเย็บเคาออกไป หัวหนาแมบานเกาก็

กลายเปนวาใหผามาชวยเย็บ ปาเย็บเปนแตวาปาตองไปเรียนเพ่ิม เรียนเรื่องผาเพ่ิมดวย ก็คือไปเรียน

มาไปเรียนเอง เรียนเหมือนสารพัดชาง เสียตังคเอง เรียนไอแบบเหมือนวาวิชาชีพของรัฐบาล ปาไป

เรียนที่คลองเตย ศูนยคลองเตย เพราะวาคือตอนแรกเราก็โทรไปถามคนเกาบางอะไรบางที่เคาเคยทํา

เออทํายังไงๆ อะไรเง้ีย พอตอนหลังมาก็ถามบอยๆ เคาจะมีเวลาบอกเราเหรอเราก็เลยไปเรียน ใบ

ประกอบวิชาชีพปายังมีเลย เรียนที่คลองเตย” พนักงานตัดเย็บ 1 

“เปนนองสงอาหารมากอน พ่ีไมไดมีวุฒิที่มาทางน้ีโดยตรง อาศัยครูพัก

ลักจํา แลวก็เรียนรู คือตัวเองเรียนรูมาหมดแลวไงทุกอยาง คือรูวาที่น่ีเปนยังไง สมัยกอนมันไมคอยมี

วุฒิอะไร ใชการผลักดันกันไง ใครมีความรูความสามารถก็ดึงมาชวยกัน เรามีความสามารถความรู

ทางดานน้ี แตไมใชจบมาตรงน้ีนะ แตคือเรารูหลักรูอะไร แตกอนโรงพยาบาลมันไมไดเยอะอยางน้ี

ไมไดมีแบบประชุมอะไรแบบน้ีมากมาย คนที่ดี คนทําไดคือทําได ไมไดมีนักโภชนาการแบบน้ีดวยนะ 

คือเหมือนมีพวกพยาบาลคุม” แมครัว 2 

“ไอความรูเราไมมีหรอก แคจบแค ม.3 มาอยางน้ี มันก็ไมมีอะไรที่จะมา

ไตเตา ทําต้ังแตสมัยนักโภชนากรคนเกา แกจบ ปวช. แลวอีกคน แกเปนโภชก็ดันเราขึ้นมาอีกคนมา

เปนผูชวย จนคนน้ันคนน้ีออกจนเรามาเปนแทนเคาหมดแลว ไมรูออกกี่รุนตอกี่รุนละก็ยังอยู” แมครัว 2 

“ก็มันก็ครูพักลักจํามา ไมใชเราไมเรียนรู สมัยกอนเปนคนสวนเราก็ขยับ

ขึ้นไปชวยเคาทําตามชางคนเกา หัวหนาชางสมัยกอน ขึ้นไปชวยเคาทํางานชาง” ชางซอมบํารุง 3 
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สําหรับโอกาสกาวหนาภายในองคกร ดวยโครงสรางองคกรที่ไมไดมี

ลําดับขั้นซับซอน สายการบังคับบัญชาจึงมีแคเพียงหัวหนางานและพนักงานระดับปฏิบัติการเปนหลัก 

ประกอบกับการไดมาซึ่งความกาวหนายอมหมายถึงพนักงานเองจําเปนที่ตองมีทักษะความรู

ความสามารถที่เพ่ิมมากขึ้น คุณวุฒิทางการศึกษาจึงเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางย่ิงในปจจุบัน 

สวนหน่ึงตองยอมรับวาการศึกษาเพ่ือใหไดมาซึ่งคุณวุฒิทางการศึกษาน้ันตองอาศัยทั้งทุนทรัพยและ

เวลาถือเปนการลงทุนอยางหน่ึงก็วาได ประกอบกับภาระในการทํางานและภาระสวนตัวของ

ผูปฏิบัติงานที่มีอยูไมไดชวยเอ้ืออํานวยตอการเขาถึงการศึกษา ตําแหนงงานที่สูงขึ้นยอมมาพรอมกับ

ภาระงานและความรับผิดชอบที่เพ่ิมมากขึ้นเชนกัน โอกาสที่จะไตเตาหรือกาวหนาขึ้นมาจึงเปนไปได

ยาก และดูเหมือนวาผูใหขอมูลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไมสูงจะทราบขอเท็จจริงในเรื่องน้ีดี ในขณะที่

แมพนักงานจะมีคุณวุฒิทางการศึกษาแตก็มีขอจํากัดของโครงสรางองคกรซึ่งผูปฏิบัติงานรับรูอยูแลว 

ดังน้ันโอกาสกาวหนาในอาชีพจึงไมใชประเด็นหลักที่ผูใหขอมูลใหความสนใจมากนัก  

4.1.3.2 เขาใจในความเปนตัวตนของตนเอง 

ผูใหขอมูลมีความเห็นวา งานที่ทํามีสวนชวยใหรับรูถึงความรูสึกนึกคิด 

ความตองการ ความชอบ จุดแข็งจุดออนของตนเอง ตลอดจนคุณคาที่ยึดถือ ไดรูจักทําความเขาใจกับ

ตัวเอง อยูกับความเปนจริง เกิดการการยอมรับในความเปนตัวเองที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล 

สงผลใหรับรูไดวางานแบบใดเปนงานเหมาะสมกับความเปนตัวเอง ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ชอบอยูในหลืบ ไมตองแตงตัว ไมตองแตงหนา ไมตองพบปะผูคน ก็เลย

หันเหจากคอมพิวเตอรจากบริหารมาเปนนักเทคนิคการแพทย ดวยเหตุผลแคเน้ีย เลือกเรียนแคเน้ีย 

ดวยเหตุผลแคเน้ีย ไมแตงตัว ไมตองพบปะผูคน ไมตองเจอคนเยอะ” นักเทคนิคการแพทย 1 

“แตเราไมชอบ เราไมไดชอบที่ทํางานตองเจอผูคนเยอะแยะ ตองไป

สื่อสาร ตองไปจะจา เราไมชอบ เราชอบอยูแคน้ี อยูแบบทํางานในสวนตัวของตัวเอง ไมตองยุงกับใคร 

คุย คุยโทรศัพทคุยอะไรแตไมตองไปพบปะหนาตา ไมตองมาแบบเชิดหนาชูตาตองไปเดินสาธยายคือ

แบบน้ันไมเอา” นักเทคนิคการแพทย 1 

“พอไปเรียนมันก็รูสึกใชนะ เพราะวาหนูแบบ เออมาถูกทางแลว คือมัน

อยูกับเครื่อง คือหน่ึงคือทํางานไมตองมีปญหากับคนเยอะ ถามวาชอบติดตอกับคนมั๊ย ก็ทําไดคะ 

ติดตอพูดรูเรื่องคุยเรื่อง แตวาคนจะเปนปญหาเยอะกวาเครื่อง เครื่องมันก็จะมีแคการทํางานของมัน

มันจะหนีไมพนไดอะแกรมการทํางานของมัน หน่ึง สอง สาม วนอยูอยางน้ัน แตถาเปนคน ปญหา

สวนตัวปญหาอะไรสักอยางอาจจะหลากหลาย คนมันแบบความคิดแตละคนไมเหมือนกันเลย” ชาง

เครื่องมือแพทย 1 

“เหมือนหัวหนาชอบเปนนักโภช พ่ีชอบทํากับขาว พ่ีเปนคนชอบทํา 

หัวหนาชอบตรวจ หัวหนาชอบวิชาการ ชอบเอกสาร แตพ่ีไมชอบ พ่ีชอบทํากับขาว ถาถามวาใหพ่ีไป
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ยืนตรวจุดของหัวหนาพ่ียืนไดไหม พ่ียืนไมได แตพ่ีก็กลาพูดวาถาใหหัวหนามายืนจุดพ่ี หัวหนาก็ยืน

ไมได หัวหนาบอกวาก็ใชนะ คือความถนัดของแตละคนมันไมเหมือนกัน” แมครัว 1 

“แลวพ่ีเปนคนชอบทําบุญไง ชอบไปทําบุญชอบเรื่อยเปอย อยางเมื่อ

วันที่พ่ีหยุดพ่ีก็เอาขนมมาแจกโรงพยาบาลแจกคนไขขางลาง แจก OPD สั่งขนมมารอยอัน พ่ีคิดวา

คนไขคงหิวอะน่ังรอคนไขเปนรอยอะ” แมครัว 1 

“เมื่อกอนพ่ีเคาชวนไปอยู ICU ไปอยูหองฟน พ่ีไมเอาพ่ีไมชอบใหเช็ดขี้

เช็ดเย่ียวคนไขไมเอาเลย กับพอกับแมยังทําไมคอยไดเลย โชคดีที่มีหลาน แตถาเปนทํากับขาวก็บอก

แลวทําไดทุกอยาง” แมครัว 2 

“คือใจเราชอบจริง ๆ เราไมมี เบ่ือ ถามวาเบ่ือมั๊ย ไมมี เบ่ือนะ ทํา

เยอะแยะก็ไมมีเบ่ือ จริงๆ ถามีแมครัว 2 คน พ่ียิงยาวถึง 4 โมงเย็นเลย ไมไดพักนะ งานหนักนะไมใช

ไมหนัก” แมครัว 2  

“ไมรูออกกี่รุนตอกี่รุนละก็ยังอยู ก็มาทํางานต้ังแตอายุ 16 พ่ีมาทํา 1 มี

นา 28 อะคือถาลงทะเบียนวันที่ 1 น่ีพ่ีมากอน รักที่ตัวเองทํา คนที่ไมชอบมันจะเปลี่ยนงานบอยๆ คือ

สังเกตคนที่เปลี่ยนงานคือไมชอบเคาตองไมชอบเคาถึงไมทําอยางเราชอบเราก็ตองทํา” แมครัว 2 

“ก็คือถามมันชอบ พ่ีชอบพ่ีไมเคยบนเลยถาเรื่องทํานูนทําน่ีแตถามันยุง

จริงๆ เอาหนอยมันเหน่ือยจะไปทําหลาย job ไมได ถาบอกกอนลวงหนาอะทํา ก็คือเรามันรักงานตรง

น้ีดวยไงชอบทําชอบอะไร หลับตาไปดวยเด๋ียวก็ตองไปทําละไมเกินก่ีนาทีก็เสร็จละถาไมมีอะไรมา

จุกจิกนะ ไมมาเบิกระหวางมื้อ หรือไมอะไรมากวนใจนะแปบเดียวเสร็จกับขาว ถามันมีเบิกระหวางมื้อ

มาก็ยุงหนอย” แมครัว 2  

“ เอาแบบวาพูดบานๆ เลยนะ ไม เอาการงานนะ ผมเรียนจบมา

อุตสาหกรรม ติดต้ังกับซอมบํารุง ผมชอบในการซอม ผมชอบมาก ก็เรียนมาแนวน้ี ผมชอบอยางน้ีไง 

ชอบมาก ขอใหบอกวาอะไรพังบอกมาทุกอยางทําไดหมด มันไมเบ่ือหรอก มันพูดยาก สนุกสิเพราะ

มันไดทํางานที่เกี่ยวกับที่เราไดมีความรูมาไง อยูดีๆ จะใหขาไปฉีดยาคนรึไง ก็คือมันเปนงานที่แบบวา

ตรงสาย มันก็ถนัดในสวนนึง ไมตองไปเรียนใหม” ชางซอมบํารุง 2 

“สําหรับพ่ีงานอะไรก็ได เปนคนที่ทํางานอยูแลวไง ไมไดเลือกงานขอให

ไดทํา คือทําแลวขอใหมีความสุขกับงานแคน้ันพอ เพราะวาพ่ีก็จาก ICU มาที่ น่ีถามวาก็อยูได

เหมือนกัน ก็อยามีอะไรที่แบบวามาบ่ันทอนจิตใจอะไรเง้ีย ใหทํางานไปไมสบายใจก็จะไมชอบแตไมใช

ไมชอบงานนะ” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

ในขณะเดียวกันการเขาใจในตนเองก็ชวยทําใหผูปฏิบัติงานรับรูวางานใน

ลักษณะแบบใดที่ไมเหมาะสมกับตนเอง ไมวาจะเปนในดานของความรูความสามารถ ความถนัด หรือ

ความพึงพอใจสวนตัว ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 
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“มาเหอะงานอะพ่ีไมเคยกลัวเลย ไมเคยกลัวงานที่จะทํากับขาวไมเคย 

จัดเลี้ยงมีสองคนแมครัวสองคนไปถามขางลางพ่ีไมเคยกลัว มาเหอะสองคนก็ขอใหไดทํา ถึงจะอยูสอง

คนก็ทําได แตถาแบบคือพวกพ่ีทําเสร็จพ่ีตองมาน่ังทําบิลมาน่ังมาสรุปยอด มันเปนงานพวกเอกสาร 

คือจริงๆ มันเหน่ือยนะ 5 ส. พ่ีก็ตองทํามันไมใชยืนผัดยืดทอดอยางเดียวมันทําแบบทุกหนาที่ บางที

คนไขมาโทรศัพทดังก็ตองว่ิงไปรับอีก” แมครัว 1 

“เอกสารน่ีพ่ีไมชอบเลย ถาทําอาหารทําความสะอาดอยางเง้ียก็ชอบนะ 

ทําแลวมันมีความสุขมันสะอาดสะอานเห็นมันแบบทําแลวเราชอบทําทําแลวมันอรอย ไมอรอยก็ทําไม

เราทําไมอรอยวาก็จะคนหาละ คนหาไปก็จะรูละอันน้ีไมอรอยละตองเปลี่ยนละปรับเปลี่ยนละจะเดิมๆ 

ก็ไมได ก็ตองหาวัตถุดิบอีกแหละวาจะเอาอะไรมาเปลี่ยนหรือมาวันน้ีทํามาแลวคือจัดมาแลวเง้ียทําไม

ดี เรามีอันน้ีเขาไมชอบอันน้ีเราก็ไปหาอันอ่ืนมาเสียบแทน เปลี่ยนใหมหาไปเรื่อยๆ มันก็คนหากันไป 

คนไมชอบมันก็ไมชอบนะ พูดยาก ใหไปทํางานที่เราไมชอบก็ไมไปอะ” แมครัว 2 

“พ่ีก็ไมชอบนะเอกสาร แตก็ตองทํา ตองหาสมองออกมาคิดกัน พอคิด

แลวสงไปหาที่ปรึกษาก็ตีคืน พอตีคืนปุบ ก็หมดกําลังใจละ คิดไมไดอีกละ ก็จะเปนอยางน้ีทุกป เขาก็

ทําไมไมอยางน้ี ๆ” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

ความเปนจริงในการทํางานน้ันเราไมอาจที่จะเลือกทําแตงานที่ชอบได

หรือพอใจได ขึ้นอยูกับตัวผูปฏิบัติงานเองที่จะมองวาสิ่งน้ันคืออุปสรรคในการทํางานหรือโอกาสที่จะ

พัฒนาตนเอง นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวา ผูปฏิบัติงานสามารถแสดงออกซึ่งคุณคาที่ยึดถือในการ

ทํางานสวนบุคคลเช่ือมโยงไปกับงานที่ทําอยูได แสดงผานทัศนคติ วิธีคิด ความเช่ือ นําไปสูพฤติกรรม

ในการทํางาน ซึ่งชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดอยางมีความสุข ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ทุกวันน้ีถามวาความสุขมั๊ย แตก็มันก็ไมไดทุกข แตวามันก็เหน่ือยมันก็มี 

คนเราทํางานมันไมเหน่ือยมันไมใชใชมั๊ย แตวาก็จะใหคิดวาทุกข ก็ไมทุกขนะ” พนักงานตัดเย็บ 1 

“จริงๆ แลวนะ ในการทํางานมันก็มีกระทบกระทั่งกัน ทั้งพูดแขวะกัน

บาง วาบางอะไรเง้ียสารพัด เพ่ือนก็พูดเลนบางพูดจริงบางอะไรเง้ีย เราก็แลวแตเคา เรารูงานหนาที่

ของเราวาเราทําไรลงไป เราก็ไมคอยจะซีเรียสอะไร เราก็ไมไดทํางานโดยที่ไมไดขอไปทีอะ เราก็

ทํางานของเราเต็มที่แลว ใครจะวาไงก็ชางเคา เราก็ทํางานไปใหมันเสร็จไปแตละวัน ก็เปนง้ันอะงาน” 

พนักงานตัดเย็บ 1 

“งานพ่ีมันเปนรูปธรรมไมใชนามธรรมเพราะมันจับตองได คือถาจับตอง

ไดถามันผิดมันเห็นชัด แตนามธรรมมันคือ ถาเปนนามธรรมมันเหมือนกับผิดมาถาไมมีใครไปสนใจมัน

ก็ปลอยเลยไป เพราะมันเปนความคิด ความคิดคนน้ีบอกวาไมดี คนน้ีบอกวาดีมันก็ แตของช้ันคือเปน

รูปธรรมผลออกไปถามันผิดคนน้ีเห็นวาผิด คนน้ีก็เห็นวาผิด ก็ไมไดซีเรียส มันเปนคนละแบบ ถามวามี

คนเรียนไหมมันก็มีคนเรียนแตพอมาทําแบบนอยคนที่จะยืนหยัดอยู” นักเทคนิคการแพทย 1 
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“ก็อดทนไง อดทนซื่อสัตย ทุกวันน้ีที่อยูนะเพราะอะไรรูปะ จําคําพูด ผอ. 

หนูชวยกันนะลูก ถาเราไมชวยกันแลวงานมันจะไปไดยังไงละลูก” พนักงานซักรีด 2  

“ก็ถาสมมติผูปวยรอดคนไขก็หมอเกง ถูกมั๊ย เคาไมไดมองวาเครื่องมือได

มาตรฐานเคาไมรับรู แตวาคือเราก็ภูมิใจวาเออเราก็มีสวนชวย เราก็รูแคน้ัน เรารูเราทําอะไรพอ เราไม

ตองคิดวาเคาจะตองมาชมเรา เราไมคาดหวังอยางง้ันมันก็ไมใชอะ หนูวามันไมใชละ เราแครูวาตัวเรา

ทําอะไร” ชางเครื่องมือแพทย 1 

“คือเวลาทํางานหนูจะคิดวาเวลาไปดูเครื่องอะไรอยางเน้ียไปดูเครื่อง

ใหกับญาติเราใช เราคิดวาผูปวยคือญาติเราคนนึง แลวเราจะมีกําลังใจในการทํางาน แลวก็จะทํางาน

เต็มที่” ชางเครื่องมือแพทย 1 

“ก็อยางที่บอกวา ถาคนแบบมันทํางานใหเน้ืองานมันมีคุณคา มันก็จะมี

ความสําคัญของมันเอง งานเราถาทําใหมันมีคุณคามันก็จะมีคุณคาก็ทําตามมาตรฐานที่มันถูกตอง มัน

ก็จะมีคุณคาของมัน ถาทําแบบสงเดช ทําไปเออแคเน้ียจบมันก็ไดเทาน้ัน เราก็จะเปนคนเทาน้ัน ถาเรา

แคน้ีพอ เราก็จะเปนคนแคน้ีพอ” ชางเครื่องมือแพทย 2 

“ก็แคทําใหเครื่องมันใชงานได มีประสิทธิภาพก็ภูมิใจแลว มันพอแลวแค

น้ี เอาไรมาก” ชางเครื่องมือแพทย 2 

“มันอยูที่ใจเราดวยวาคุณจะทําใหคนไขกินแบบไหน คุณจะทําใหคนไข

กินแบบมั่วๆ หรือคุณจะทําใหคนไขกินแบบเออเฮยคิดถึงใจเขาใจเราไงวากินไดไหม ถาเปนเราเรากิน

ไดไหม คิดอยางน้ี ถาเราทําใหเคาไมสะอาดเรากินไดไหม เราตองคิดอยางน้ีดวย สมมติวาอยางกะ

เพราะปลาทอด พ่ีก็ทําไดนะเอากระเทียมโรยผัดกอนไมใสพริกนะ กะเพราไมใสพริก พ่ีก็ทํานะเอา

กระเทียมใสเสร็จปุบเอากะเพราใส แลวก็ตักที่ไมใสพริกขึ้นมาแลวก็เอาพริกใสทีหลัง ถามวาอรอยไหม 

ทําไดแตมนัไมอรอย เพราะวากะเพรามันจะตองเอาพริกลงไปผัดกับนํ้ามันใหหอมกอน ถาเราเอาไปใส

แบบไมไดผัดมันก็เหมือนเอานํ้าไปตมกับพริก มันก็ไมอรอย แมครัวมันมีความละเอียดออน มัน

ซับซอน ถาบางคนเคาอยากเสร็จเร็วเคาก็ทําแบบลวกๆ รีบ ๆ กินไดกิน กินไมไดก็ไมตองกิน ก็คิดแค

วายังไงคนก็ตองกลับมากิน” แมครัว 1 

“แตถามวาเขาก็ไมรูหรอกวาคุณจะทําใหเขากินแบบไหน แคพ่ีคิดตลอด

เลยนะ ถาเกิดเวรกรรมเราไปนอนโรงพยาบาลหรือวาเกิดไปกินอาหารตามสั่ง แลวทําใหเราลวกๆ พ่ีก็

เหมือนเปนโรคจิตนะ” แมครัว 1 

“เพราะถาเรามั่วไป แบบผักมันก็ไมสุกถูกมั๊ย สมมติวาตักผักผัดไปกอน

แลวก็ตักไอที่ใสผักมา เออแลวก็ใสผักลงไปทีหลัง ขาวมันจะสุกกอนมันก็จะไมเขาเน้ือกัน มันก็จะไม

อรอย” แมครัว 1 
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“การทํางานเคาใหทําอะไรคุณก็ตองทํา ถามคุณชอบในสิ่งที่เคาใหคุณทํา

มั๊ย ทุกคนอาจจะไมชอบ อันน้ีใหทําอันน้ีเราก็ตองทํามันเปนความรับผิดชอบ อยางพวกพ่ีมีความ

รับผิดชอบนะ ภาชนะทุกอยางของแมครัวพวกพ่ีก็ตองมานับทุกป คือมันตองทําไง ถาคุณไมทําคุณก็

ตองลาออกไปนอนอยูบาน เพราะเคาจางเรามาทํางาน” แมครัว 1 

“แตถาไมใหพ่ีทํางาน ใหพ่ีนอนอยูบานดีกวา แลวพ่ีจะคิดวาเขาจางเรา

มาทํางานเราก็ตองทํางานใหสมกับที่เขาจาง เขาไมไดจางใหเรามาน่ังเลน ไมไดจางเรามาเดินหรือ

วาจางเรามาอยูเฉยๆ อืม ในความคิดพ่ีนะ” แมครัว 1 

“ปรัชญาคนอ่ืนใหหลบใหอู ไมหลบไมอูอยูไมได แตพ่ีใหหลบใหอูพ่ีก็อยู

ไมได ไมใชวามาพูดเอาความดีเขาตัว พ่ีเปนคนทํางานไง” แมครัว 1 

“กําลังใจจากคนไขก็เราทําเราก็ไดบุญ นึกถึงวาเราทําใหตัวเอง เหมือน

นึกถึงตัวเราเองถาเราเปนอะถาเราไมเอาใจใสเคา มันก็จะพูดยังไง มันตองเอาใจใสเคาอะ เหมือนใจ

เขาใจเรา ทําดวยแบบดวยใจ ไมไดคิดวามาทําเพ่ือแบบหาเงินเปนเดือนๆ ไมใช ตองมีใจดวยที่มันรัก

ตรงน้ีอะ ถาไมอยูดวยใจอยูไมไดหรอกต้ัง 30 กวาปแลวอะ จะทํางานไปวันๆ มันไมใช” แมครัว 2  

“ไมไดทําแคอาหารนะ 5 ส. ก็ตองทํา ทําอะไรที่มันดูแบบเราตอง

รับผิดชอบ สําคัญที่สุดคือความรับผิดชอบคนไมรับผิดชอบมันก็ยากไง” แมครัว 2 

“งานทุกงานถามันสําเร็จ มันก็จะมีความหมายถาทําสําเร็จนะ มันอาจ

ไมไดมีความหมายกับคนอ่ืนแตมันเหมือนในทีมเรามันทําสําเร็จเรามันก็สบายใจ งานที่ไดรับมอบหมาย

สําเร็จมันก็สบายใจ ไมตองไปมีคนโนนคนน้ีดาถาไมสําเร็จมันก็จะคางอยูในทีมเรา ไมเสร็จซักที” ชาง

ซอมบํารุง 1 

“ทํางานมันก็ตองมีเปาหมาย ถาวาทํางานก็ตองทําใหดี ทําใหเต็มที่เต็ม

รอยเหมือนเราอยากจะทํา อยางทํางานช้ินนึง ก็ตองออกมาดีออกมาโอเค ก็คือทําแลวตองเสร็จ ไมใช

มาคางๆ คาๆ อะไรเง้ีย พ่ีจะเปนคนทํางานอยางง้ัน ถาต้ังใจวาจะทําก็ตองทําออกมาดีไมเคาวาได วา

งานของเรามันไมไดเรื่อง คือตอบกลับมาดวยดีอะไรเง้ีย ไมใชวาจะมาน่ังวาทําอะไรก็ไมรู งานมันบอก

ความเปนเราวามันตองเสร็จนะ มันตองพอใช” เจาหนาที่ซัพพลาย 1  

“งานทุกอยางอยูที่ใจน่ีแหละ ใจอยากทํา ทําไดหมด ไมไดเลือกวาตอง

เปนงานประเภทไหน เช็ดขี้เช็ดเย่ียวก็ทํามาละ ไมไดซีเรียสไง” เจาหนาที่ซัพพลาย 1  

การสรางตัวตนของแตละคนน้ัน เริ่มกอนตัวมาต้ังแตกําเนิด ผานการ

อบรมเลี้ยงดูสั่งสอนขัดเกลาจากครอบครัว เพ่ือน สังคม และสภาพแวดลอมใหเราเปนเรา การรูจัก

และเขาใจตนเองทําใหผูปฏิบัติงานอยูกับความเปนจริง ยอมรับในและเคารพในตนเอง การเขาใจ

ตนเองน้ันยังครอบคลุมไปถึงการเขาใจผูอ่ืน รับรูวาผูอ่ืนคิดกับเราอยางไรและรูวาตองปฏิบัติกับคนอ่ืน

อยางไรดวยเชนกัน 
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4.1.3.3 งานชวยใหไดทําในสิ่งที่ดี 

ผลการศึกษา ผู ให ขอมูลใหความเห็นวา งานที่ ทํ า น้ันกอให เกิด

คุณประโยชน โดยผลลัพธของานกอใหเกิดผลกระทบเชิงบวกซึ่งเปนประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม

สวนรวม ผูใหขอมูลเช่ือมโยงงานที่ทําในมุมมองที่กวางขึ้นนอกเหนือไปจากตัวเองโดยสิ่งที่ผูใหขอมูล

คํานึงถึงคือ หนวยงานและบุคลากรภายในโรงพยาบาลซึ่งเปนผูรับผลงานในลําดับแรก ไปจนถึงผูรับ

ประโยชนลําดับสุดทายซึ่งก็คือผูปวยน่ันเอง เพราะผลงานของพวกเขาเหลาน้ีกระทบตอกระบวนการ

การทํางาน ความสะดวกสบาย การอํานวยความสะดวก ไปจนถึงความปลอดภัยตอชีวิตของผูปวย ดัง

บทสัมภาษณตอไปน้ี 

“เพราะวาตรงน้ีปาคิดวางานที่ปาทํามันก็คือสําคัญ สําคัญกับคนไข 

สําคัญกับสิ่งแวดลอมดวย” พนักงานตัดเย็บ 1 

“ความสําเร็จของงานคนอ่ืนก็มาจากเราดวย เพราะวาถึงเวลาปุบ ปา

ชวยทํานูนทําน่ีใหหนอยนะเด๋ียวหนูจะไปทํากิจกรรม อะเราก็ทําของแผนกกายภาพเคาผาขนหนูเกา

มาทําเปนผารองความรอน ทุกวันน้ีก็ยังเย็บใหเคา ก็เอาผาที่ชํารุดแลวเอามาใหทําเพ่ือที่วาจะใช

ประโยชนตรงน้ันได” พนักงานตัดเย็บ 1  

“แลวสภาพสิ่งแวดลอม การรณรงคของรัฐบาลมันก็คือเปนขยะที่ถูกแยก

ใหมันเปนกลยุทธในการรีไซเคิลใหมใชมั๊ย มันก็ดี มันก็เปนอะไรละเก่ียวกับสิ่งแวดลอม มันเยอะ 

เพราะวาเด๋ียวน้ีการที่ขยะถุงพลาสติกก็ลงทะลงทะเลเยอะแยะ ถาคนมันจะทิ้งไมที่เปนทาง น่ีเราคัด

ใหโรงงานไปรีไซเคิลใหม มันก็จะเปนการทิ้งขยะที่ถูกประเภทใชมั๊ย มันก็จะมีกลับมาทําใหมใหมันมี

ประโยชน ก็ดีกวาสมัยกอนเยอะ ทิ้งไป เผาไป ฝงไป มันก็ทิ้งประโยชนไวตรงน้ันใชปะ น่ีเราก็ยัง

กลับมาขายใหเปนเงินได” พนักงานตัดเย็บ 1 

“มันเปนงานปดทองหลังพระก็ชวยใหหมอ diag คนไข โดยที่ถาไมมีผล

จากเราหมอก็จายยาไมได” นักเทคนิคการแพทย 1 

“โหแนนอนพ่ี เสื้อผาคนไขไมมีใชแนนอน ผาเขียวไมมีหอแน ทุก

แผนกอะผาปูผาขวาง เพราะวาเชามาเราตองมาเรงทําอยางน้ีไง มันไมไดมีสํารองไง งานเราสําคัญ 

สําคัญเลยแหละ ทุกอยาง มีทั้งเด็ก มีทั้งคลอด ผาเช็ดตัวคนไขทั้งหมด เสื้อผาคนไข ผาปูผาขวาง

ปลอกหมอน ผายาง เสื้อผาเจาหนาที่” พนักงานซักรีด 1 

“แลวก็คือซักก็ตองซักใหสะอาดพรอมใชงานอะ คือพรอมใชงานอะ ได

มาตรฐานเคาวาง้ันเถอะ” พนักงานซักรีด 1 

“เพราะวาเครื่องมือแพทยอะหนาที่ของมันก็คือชวยผูปวย พูดงายๆ ก็คือ

วา ถาเราทําเราไดใหชวยเหลือตรงน้ีดวย ชวยใหพยาบาลทํางานราบรื่นทําใหหมอทํางานราบรื่น แลว

ก็ยังไดชวยคนปวยดวยก็คือไดบุญ” ชางเครื่องมือแพทย 1 
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“ภูมิใจนะ เราไดชวยชวยใหคนอ่ืนทํางานใหดีขึ้น เราชวยชีวิตผูปวยได 

เพราะวาเครื่องมือเราไดมาตรฐาน ไมทําใหเกิดอันตรายตอผูปวย” ชางเครื่องมือแพทย 2  

“ถาถามวาสวนรวมของพ่ีกับองคกรก็เหมือนแคปลาซิวปลาสรอยอะใน

ความคิดพ่ีเปนแคปลาซิวปลาสรอยที่คอยแบบ คอยแบบสนับสนุนเคาไปใหเคาเติบใหญ หรือไมก็เปน

แขนเปนขาใหเคา” แมครัว 1 

“แลววันนึงไตเทียมมีสามรอบ ถาวันศุกรกับวันจันทรสี่รอบ แตพ่ีจะคิด

วาทําไปเหอะไดบุญ ทําไปเหอะใหคนไข เคาก็ไมรูจะไปกินทางไหนคิดอยางน้ี” แมครัว 1 

“ก็ภูมิใจที่แบบทําอาหารใหคนอ่ืนกิน แลวก็แบบมันไดบุญดวยไงเปนโห

เยอะมากเปนหมื่นเปนพันคนแลวมั้งเนาะ” แมครัว 2 

“เปาหมายใหมเราก็คืออยากไปทําเรื่องความปลอดภัยใหกับพนักงาน

เพ่ิม เพราะเราทํางานซอมบํารุงมาเราเห็นวาความเสี่ยงมันเยอะ แตเราแคอยากเขาไปทําอะไรใหมๆ 

เหมือนแบบอยากใหความสําคัญตรงน้ันมากกวา แลวเหมือเราเซฟความปลอดภัยใหทั้งโรงพยาบาล 

บางอยางเห็นวามันเล็กนอย แตถาพลาดมมาความเสียหายมันเยอะนะ” ชางซอมบํารุง 1 

“อยางบางเรื่องบางคนเขาไมรู มันแคเทคนิคนิดเดียวแคชักปลั๊กออก คน

ไมรูมันก็ดึงทําใหปลั๊กชํารุด อันตรายไฟช็อตได เราแคบอกเขาเตือนเขา ทําใหคนอ่ืนเรียนรู เราก็เออ

มันก็มีความสุขที่ไดทํา อยางแบบถังดับเพลิงที่เคยสอนการใชงานไป มันก็ทําใหคนอ่ืนเคารูได มันก็

สบายใจ เพราะเคาเอาไปใชไดจริงที่บาน” ชางซอมบํารุง 1 

“ก็ว่ิงกันหมดอะ ว่ิงไมว่ิงถานํ้าไมไหลตามวอรด ไตเทียมกันก็จะมีปญหา

แลว ไตเทียมขาดนํ้าก็ไมดีเลย ตองไปไตเทียมกอนเพราะเคาทําคนไขอยู มันอันตราย ไตเทียมมันจะมี

ถังสองใบสํารองใชมั๊ย แลวถานํ้าจากถังมันหมด ขางลางก็หมด อยางหองฟนนํ้าไมมีก็ไมเปนไร” ชาง

ซอมบํารุง 3 

“ก็งานที่ทํามันเปนงานที่ชวยคนอ่ืนตรงที่วา อยางคนไข งานเน้ียไมใชวา

ไมสําคัญเพราะวาอยางเรื่องน่ึงของฆาเช้ือตองเต็มรอย เพราะวาถาไมง้ันเคาเอาของไปใชปุบคนไขติด

เช้ือขึ้นมาเราก็จะรูสึกผิดไงวาของที่เราทําไปไมมีคุณภาพ ก็เหมือนไดชวยเหลือคนอ่ืนไปดวย สวนหน่ึง

ก็มีงานทําชวยเหลือตัวเองไปอะไรเง้ีย ก็เหมือนเรามีงานทํา แตถามวาถาสวนนึงก็ดีตรงที่วาได

ชวยเหลือคนอ่ืนเคาดวย ชวยเหลือในหนวยงาน หรือนอกหนวยงานอะไรประมาณน้ีแหละ ใหมีของใช

ของพอใช” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

คุณคาของงานที่ทําชวยใหไดทําในสิ่งที่ดีใหคุณประโยชนตอผูอ่ืนและ

สังคมสวนรวมที่นอกเหนือไปจากตนเอง การมีสวนในการใหความชวยเหลือ เอ้ือเฟอเผื่อแผซึ่งกันและ

กัน ทําใหจิตใจของผูปฏิบัติงานไดรับความอ่ิมเอม การไดกระทําซึ่งคุณงามความดีจึงเทากับเปนการได

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานไปดวย 
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4.1.3.4 ความภาคภูมิใจและความสุขในชวิีต 

ผลการศึกษาพบวา ความหมายของงานที่มีตอชีวิตของผูใหขอมูล

แตกตางกันไป โดยผูใหขอมูล 3 ตําแหนงงาน รับรูความหมายของงานกับชีวิตสวนตัว ชวยใหมีความ

เปนอยูที่ดีขึ้นในดานของการมีรายไดจากการทํางานนําไปสูการหลอเลี้ยงชีพและมีที่อยูอาศัยเปนของ

ตนเอง สรางความมั่นคงในชีวิตใหกับตนเองและครอบครัว ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“อยางพูดถึงบางทีจากปาที่วาแตกอน ไมไดคิดวาอยากจะซื้อบานซื้อชอง

อะไร แตวาการด้ินรนเราก็พยายามเนาะ จนทุกวันน้ีเราก็ไดผอนบานหลังนึงก็ดีใจ ที่เราอยูในองคกร

น้ี” หัวหนาแมบาน 1 

“มันก็ภูมิใจนะ ภูมิใจงานของเรา เรามีงานทํา เราก็มีเงินใช ถาเราไมมี

งานแลวเราจะมีเงินใชไดไง” พนักงานซักรีด 2 

“น่ีมาทํางานครั้งแรกวันละหาสิบสี่บาท เงินเดือนครั้งแรกสตารทเลยพัน

สองหาสิบ แลวมาเปน พันสี่ พันหก พันแปด สองพันหน่ึง เน่ียคือไตเตาจนมาสองหมื่นกวาบาทตอน

เน้ีย คิดดูซิ คือเราพอใจแลวไง เราไมมีหน้ีมีสิน คือเราไมไดด้ินรนอะไรไง ถามอายุงานเราน่ีไดเต็มๆ 

ละ สามสิบปกวาปเต็มละจะไปเริ่มตนใหมเพ่ืออะไร ถาเปนราชการเริ่มใหมไมไดอายุงานนะ เริ่มใหม

หมดเลย อายุงานราชการ 25 ป ถาเราไปก็เริ่มตนใหมเหมือนกันคาแรงอะไรก็ไมได อยูอยางเง้ียเคาก็

อาจจะใหเรา 10 เดือนอะไรก็แลวแตความเมตตาจากผูใหญใชปะเราก็ชินกับตรงน้ีแลวไง” แมครัว 2  

“สวนหน่ึงก็มีงานทําชวยเหลือตัวเองไปอะไรอยางน้ี ก็เหมือนเรามีงาน

ทํา” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

แมวาคุณคาในงานจะสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษย

ในเรื่องของความตองการทางดานรางกายหรือดานกายภาพและความตองการดานความมั่นคง

ปลอดภัยทําใหผูปฏิบัติงานมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น แตการอยูดีมีสุขที่แทจริงน้ันยังประกอบไปดวย

อีกหลายองคประกอบรวมกันที่จะนําไปสูความอยูดีมีสุขที่แทจริงอยางย่ังยืน นอกจากน้ันแลว

ความหมายที่ไดรับจากงานที่มีคุณคาสะทอนออกมาเปนความรูสึกภาคภูมิใจและความสุขที่ไดรับจาก

การทํางาน ซึ่งสามารถรับรูไดดวยตนเอง สวนหน่ึงรับรูไดดวยตนเองจากบริบทการทํางานของตนเอง 

ความภาคภูมิใจที่ไดรับจากความสําเร็จของงาน รวมไปถึงการรับรูจากผลสะทอนของงานจากผูอ่ืน

ผานการยกยองชมเชย การตอบแทนดวยคําพูดหรือรางวัล การไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน ดังบท

สัมภาษณตอไปน้ี 

“ถาพูดตามมาตรฐาน HA คือหนูเปนหน่ึงคะแนนในน้ัน แสดงวาหนูตอง

มีความสําคัญ ถาคิดคะแนนหนูเปนหน่ึงคะแนนในน้ันเต็มๆ พ่ีวาเครื่องมือแพทยมีความสําคัญมั๊ยละ 

หน่ึงคะแนนเต็มๆ นะ” ชางเครื่องมือแพทย 1 
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“เราก็ใชแรงงานซอม แตของพ่ีมันยังดูมีเกียรติ มีศักด์ิศรีไงเครื่องมือมันดู

ไฮโซเครื่องมือแพทย มันเปนเทคโนโลยีช้ันสูง รองจากเทคโนโลยีอวกาศนะ หน่ึงคือ อวกาศ สองคือ

แพทย สามทหาร 3” ชางเครื่องมือแพทย 2 

“งานทุกงานถามันสําเร็จ มันก็จะมีความหมายถาทําสําเร็จนะ มันอาจ

ไมไดมีความหมายกับคนอ่ืน แตมันเหมือนในทีมเรามันทําสําเร็จเรา มันก็สบายใจ งานที่ไดรับ

มอบหมายสําเร็จก็สบายใจ ไมตองไปมีคนโนนคนน้ีดาถาไมสําเร็จมันก็จะคางอยูในทีมเรา ไมเสร็จซัก

ที” ชางซอมบํารุง 1 

“บางคนเคาก็ใหขนมมากินอะไรง้ี มีๆ คนไขใหขนมบางคนจะออกจาก

โรงพยาบาล เคาก็เขียนจดหมายมา ขอบคุณสําหรับอาหารอรอยทุกมื้อเลยคะ ขอบคุณที่ทํากับขาว

อรอยใหกินนะคะ” แมครัว 1 

“ถามวาสนุกมั๊ย แตมันก็เหน่ือยไง เหน่ือยแตมันมีความสุข พ่ีมีความสุข

ทุกครั้งที่ทํากับขาวใหคนอ่ืนกิน” แมครัว 1 

“มีความสุขที่ไดทํากับขาวแลวพอเวลาเสียงตอบรับ คนไขก็จะฝากนอง

สงขาวชมกลับมาวา อุย วันน้ีกับขาวอันน้ีอรอยนะ อันน้ีอรอยนะ เฮย เมนูน้ีเราทําน่ีหวาอะไรอยาง

เง้ีย” แมครัว 1  

“อยางวันไหนมีทําอาหารจัดเลี้ยงกรรมการ ทําเลี้ยงใหเจานาย แลวแกก็

ลงไปชมวาวันน้ีกับขาวอรอยทุกเมนูโดยเฉพาะปลาน่ึงมะนาว ปลาน่ึงมะนาวอรอย อรอยมาก วันน้ี

กับขาวอรอย” แมครัว 1  

“ถาวันไหนคนไขติมา เราก็จะบอกวาก็ดีนะ วันหลังเราจะไดแบบชิมให

มันดีกวาน้ี แตสวนใหญคนไขชมโอโหวันน้ีกับขาวอรอยนะ เราก็จะมีความสุข มีความสุขกับการที่แบบ

เคากินของเราแลวเคาบอกวาของเราอรอย” แมครัว 1  

“บางทีคนไขเขาก็ฝากจากนองคนสงอาหารมาวาวันน้ีนะแกงสมอรอยนา 

แกงเขียวหวานอรอยนา” แมครัว 2 

“ก็ภูมิใจที่แบบทําอาหารใหคนอ่ืนกิน แลวก็แบบมันไดบุญดวยไง โห

เยอะมากเปนหมื่นเปนพันคนแลวมั้งเนาะ” แมครัว 2 

“ก็เคาบอกเลยวาแผนกเน้ียคือหัวใจของโรงพยาบาล” เจาหนาที่ซัพ

พลาย 1  

“สมัยพ่ีหัวหนาหองผาตัดคนเกาอยู เคาจะบอกเราเสมอวา เราทํางาน

ตรงน้ีจงภูมิใจเพราะมันเปนหัวใจของโรงพยาบาล” เจาหนาที่ซัพพลาย 2 

ความภาคภูมิใจในตนเองจะเกิดขึ้นไดน้ัน ตองมีการรับรูตนตามความ

เปนจริง การเห็นคุณคาแหงตน ผูใหขอมูลทุกตําแหนงงานใหเหตุผลถึงรูสึกความภาคภูมิในที่เกิดขึ้นวา
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มาจากการเห็นวาตนเองมีคุณคาในดานของความสามารถ ความสําเร็จ และความสําคัญทั้งตอตนเอง 

ครอบครัว รวมถึงเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนการทํางานองคกร 

4.1.3.5 การบรรลเุปาหมายในชีวิต 

จากการเก็บขอมูลพบวา งานที่ทําเปนสิ่งที่ชวยขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย

ในชีวิต โดยเปาหมายในชวงชีวิตของแตละบุคคลแตกตางกันไป บางคนอาจตองการเพียงความมั่นคง 

บางคนตองการทําเพ่ือครอบครัว บางคนตองการทําตามความฝนความต้ังใจของตัวเอง ทั้งน้ีบางคน

อาจบรรลุเปาหมายน้ันแลว แตบางคนอาจจะยังคนหาและรอโอกาส สําหรับผูใหขอมูลที่อยูในวัย

เกษียณมองวางานที่ทําชวยใหสามารถหลอเลี้ยงชีพใหกับตนเองและครอบครัว ไดรับซึ่งความมั่นคงใน

การทํางานกับองคกรมาจนถึงวัยเกษียณ ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“แตปาก็จะเกษียณอยูแลวปาก็ไมคอยคิดอะไร คือยังไงคนเราองคกรอะ

เราอายุมากเราก็ตองเกษียณอยูดี ไมใชวามันจะอยูไปตลอด ทีน้ีเราก็อยางวาถาปาไหว ถา ผอ. ยังไม

ไลปาก็จะทําไปกอน อยางนอยคืองานที่เราสะสมเงินประกันสังคมเราอาจจะไดบํานาญที่เงินเดือน

เยอะหนอย พอแกชราไปเราก็ยังไดกินในจุดๆ น้ี ปสองปก็เทาที่ไหว ไมง้ันถาเคาใหออกเราก็ออกอะ 

ตามสเต็ปของงาน” พนักงานตัดเย็บ 1  

“อยางพ่ีเน่ียอายุเยอะแลว เปาหมายของชีวิตตอนน้ีก็คือ อยากมีบาน

แบบตางจังหวัดหลังเล็กๆ แลวก็กลับไปอยูที่น่ัน เงินเดือนก็ไมไดเยอะนะ แตถามวาเราก็ตองประหยัด

สวนนึงเพ่ือที่จะเอาไวทําตรงน้ี แลวก็มีสามีชวยดวย มันก็นาจะไดบานเร็วๆ น้ี” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

ในขณะที่ผู ใหขอมูลบางคนก็ไดคนพบวางานที่ทําเปนหนทางไปสู

เปาหมายของชีวิต ทําใหการทํางานในทุกวันของพวกเขาเหลาน้ันมีความหมายมีคุณคา ไมรูสึกทอแท

หรือเหน็ดเหน่ือยกับงาน และยังคงอยากที่จะทําตอไป ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี  

“ตอนแรกยายหนูจะใหสอบพยาบาล หนูก็บอกวาหนูกลัวเลือด หนูไม

ไหว ง้ันขอไปสายสนับสนุนไดมั๊ย ไมตองไปแบบเจาะจงแพทยๆ หมอๆ หรือพยาบาลอะไรเง้ีย พอไป

เรียนมันก็รูสึกใชนะ เพราะวาหนูแบบ เออมาถูกทางแลว อีกอยางที่เลือกมาทําสายโรงพยาบาล 

อันดับแรกคือหนูต้ังเปาต้ังแต ม.4 เหมือนกันวาหนูจะกลับไปพัฒนาบานเกิดตัวเอง ตรงน้ีคือพูดจริง

นะ คือหนูก็เลยหาประสบการณกอนถาหนูอายุเริ่มเยอะหนูก็จะกลับไปอยูที่บาน คือทุกคนมันไมพน

บานพ่ีเขาใจปะ พอเรามีอายุมากขึ้นสุดทายเราก็ตองกลับบานแลวเราจะเอาอะไรไปใหที่บานละ” ชาง

เครื่องมือแพทย 2 

“งานแมครัวมันสําคัญกับชีวิตพ่ี พ่ีเกิดมาเพ่ือสิ่งๆ น้ี” แมครัว 1  

“นองในแผนกอะพูดเลยฝมืออยางพ่ีออกไปเปดรานไดสบายเลย อยางพ่ี

สบายไปเปดรานลูกคาเยอะแนๆ บางทีพ่ียังคิดเน่ียทํามือเปนระวิงเลย ถาออกไปน่ังเงียบ หูยอยาง

พ่ีนะไมมีเงียบหรอก ฝมืออยางพ่ีทําไดทุกอยาง” แมครัว 1 
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“ถาพ่ีไมอยูตรงน้ี อายุอยางพ่ีก็คงจะทําอะไรไมได คงจะไปขายของแลว

ละ ลูกบอกวาถาแมขายของแมจะรุงมากเลย ไมรูลูกมันติดฝมือเรารึเปลานะ แมเปนคนทํากับขาว

อรอยแมไมหวงเครื่องแลวแมใหเยอะ พ่ีคิดไวครบวงจรเลยนะขาวขาหมู ขาวมันไก ขาวหมูแดง ทําให

ครบวงจรอาหารตามสั่ง แลวเราเปนคนเร็ว มีความสุขที่ไดทํากับขาว” แมครัว 1 

“แตพ่ีไมเคยแบบทอนะ ทอไมไดถอยไมได เพราะเราก็มีเปาหมายใชมั๊ย

ทํางานก็พอหน่ึงแมหน่ึง เออยังมีคนที่ดูแลอยู ความรูที่ไดจากงานก็เอาไปใชที่บานไดอีก ใชไดจริงๆ 

เน่ียอยางพอพ่ีเปน stroke ก็ความรูจากที่จัดอาหารใหอะไปดูแลกับคนที่บานได” แมครัว 2  

“ตอนน้ีเปามันพังไปแลว เหลือแตความฝนตัวเองก็อยากขับมอไซคไป

ไหนก็ไป ซื้อมาซักคันนึงขับไปเรื่อยๆ แตกอนมีลูกก็ตองสงลูกไปโรงเรียน ทํางานเก็บเงิน เปาหมาย

ใหมเราก็คืออยากไปทําเรื่องความปลอดภัยใหกับพนักงานเพ่ิม เพราะเราทํางานซอมบํารุงมาเราเห็น

วาความเสี่ยงมันเยอะ แตเราแคอยากเขาไปทําอะไรใหมๆ เหมือนแบบอยากใหความสําคัญตรงน้ัน

มากกวา แลวเหมือนเราเซฟความปลอดภัยใหทั้งโรงพยาบาล” ชางซอมบํารุง 1 

ในขณะที่ผูใหขอมูลบางคนรับรูวางานมีสวนเช่ือมโยงและเปนหนทางไปสู

เปาหมายในของชีวิตในดานการตอบสนองตอความตองการพ้ืนฐานของชีวิตก็จริง แตการที่ยังไม

สามารถทําไดตามจุดมุงหมาย การแบกรับภาระในชีวิตที่มีอยู อาจทําใหความสุขและความพึงพอใจใน

การทําลดนอยลง จนทําใหรับรูถึงคุณคาและความหมายในงานถูกลบเลือนไป ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ความสุขในการทํางานมีกับไมมีเทากันหาสิบหาสิบ แตถาสบายมั๊ยไม

สบาย ทํามั๊ยทําไมตองทํา ก็มันตองทําอยูดี งานมันตองทําไง เพราะวางานมันเช่ือมโยงมาจากไหน

คาใชจายครอบครัวเปนหลัก ถามีโอกาสที่ดีกวาก็มันก็คิดนะ” พนักงานซักรีด 1  

“เอาตรงๆ เลยนะ ตอนน้ีอยางแรก พ่ีก็ทําเงินเพ่ือเงินกอน เพราะเรามี

ภาระที่ตองรับผิดชอบ” ชางเครื่องมือแพทย 1  

“จะใหคาดหวังอะไรจากงานละ ทํางานก็ตองไดเงินสิครับ ไมเห็นไดอะไร 

เงินอยางเดียว รอเงินเดือนอยางเดียวก็ที่ทํากันโครมๆ ก็เพ่ือเงินทั้งน้ันแหละ” ชางซอมบํารุง 2  

ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลแตละคนน้ันมีเปาหมายในชีวิต

แตกตางกันไป บางคนอาจบรรลุเปาหมายน้ันแลว บางคนอาจยังไมบรรลุแตรับรูวางานคือหนทางไปสู

จุดมุงหมายน้ัน ทําใหตระหนักถึงคุณคาและความหมายของงานซึ่งกลับมาเปนแรงผลักดับขับเคลื่อน

ชีวิตใหดําเนินตอไป 

4.1.3.6 งานทําใหเขาใจในสิ่งตางๆ รอบตัวมากขึ้นกวาเดิม 

ผลการศึกษาพบประเด็นที่นาสนใจคือ ผูใหขอมูลมีความเขาใจเก่ียวกับ

องคกรมากขึ้น แมวาผูใหขอมูลจะเปนเพียงผูปฏิบัติงานซึ่งไมใชผูบริหารระดับสูงขององคกร การ

รับผิดชอบเพียงงานตามที่ไดรับมอบหมายก็ดูเหมือนวานาจะเพียงพอแลว แตกลับพบวาผูใหขอมูล
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เช่ือมโยงงานของพวกเขาไปกับเรื่องความอยูรอดขององคกร ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นวาแมวางาน

ที่ทําจะไมใชงานในสวนที่สรางรายไดใหกับองคกร แตก็มีสวนชวยลดตนทุนและคาใชจายขององคกร

ไดจากการจัดสรรการใชสอยทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคา ตลอดจนคํานึงซึ่งผลประโยชนของ

องคกร โดยแสดงออกผานวิธีการในการทํางาน เพราะผลลัพธทายสุดน้ันหากองคกรอยูรอดพนักงานก็

สามารถอยูรอดไดเชนกัน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ในระบบการประหยัดคาใชจายก็นาจะมีอยูในแผนกปานะ เพราะวามี

สวนประหยัดใหตรงน้ีเยอะเหมือนกัน เพราะอะไรที่วามันแพง เคาก็จะใหเราทํา เราก็ทําให ก็ถูกเอา

ไปใชจริง ใชประจําเลย อยางผาวัดความดันที่ใชตามบนวอรดเบิกจากเรา เพราะเราเปนคนเย็บให สี

นํ้าเงิน สีอะไรพวกเน้ีย แลวบางทีมันจะเปนผาสีนํ้าเงินบาง บางรุนก็เปนผารม ผาพวกน้ีบางทีปาก็ดู

แลวการเบิกใชงานไมไดถูกเบิกเอาไปใชงาน บางแผนกก็สั่งมาจะเอาไปทํานูนทําน้ี อาวไมเอาแลว ผา

ตกคางอยู ผาก็เอาไปประยุกตใชเปนผาวัดความดัน ถาซอมไมไดก็ทิ้งไป อยางผาสีนํ้าเงินที่เคยเอามา

คืนปา ก็ทําเปนผาวัดความดันไป เพราะวาสีมันมืด เราทําไดเพราะวามันก็ไมดูสกปรกเวลาเอาไปใช 

แตกอนใชผาเขียวเปนผาฝายของ OR แตถามีผาอ่ืนเหลืออยู ผาก็เอาตรงน้ันมาตัดประยุกตใชไป” 

พนักงานตัดเย็บ 1  

“เพราะวาปาอยูที่มานานปารู ถาไปตามลูกคาหมดนะบางทีอะไรที่ไม

จําเปนเคาก็มาเบิก มันไมใชมันเปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ” พนักงานตัดเย็บ 1  

“ก็เหมือนไปประชุมล็อตน้ี จริง ๆ เทคนิคการแพทยไดคะแนนเยอะมาก

เลยนะที่เคาไป HA กัน รอบน้ีไดต้ัง 17 ปกติจะไดอยู 14 ศูนยพัฒนาเคาถามวาจะลงทะเบียนมั๊ย 

เพราะเห็นเก็บ data เก็บคะแนนเหมือนกัน พ่ีก็บอกวาไมตองใหคนอ่ืนไปเหอะ เพราะมันเสียตังคไง 

ของพ่ีเด๋ียวพ่ีหาคนสนับสนุนได เพราะการอบรมของ med tech บริษัทตางๆ สามารถสนับสนุนโดย

ที่ไมผิดกฎหมาย เพราะเคาถือวาไปในวิชาการใหความรู เคาก็จะไดไปลดหยอนอะไรของเคา เราก็

ประหยัดคาใชจายตรงน้ีไป” นักเทคนิคการแพทย 1 

“ผาที่น่ีเราก็ซักรีดเองหมด ก็ชวยประหยัดใหกับโรงบาล เพราะวาเคย

สงออกไปซักขางนอกแลวมันแพงมาก เขาก็เลยใหซักเอง” พนักงานซักรีด 1 

“งานเครื่องมือแพทยมันเปนที่ตองลงทุนกับเครื่องมือ ตองใชเงิน เพระ

วาเครื่องมือแตละอยางมันราคาสูง เปนลานๆ สิบลาน ซอมบํารุงทีก็หลายบาท เราทําก็ไมใชสักแตวา

ซื้อๆ ซอมๆ เลย มันตองดูกระเปาตังคโรงบาลดวยวาเคามีงบมั๊ยอะไรเง้ีย บางทีเราก็ตองคิดแทน

เจานายดวยวาทําไปแลวมันคุมมั๊ย” ชางเครื่องมือแพทย 2 

“เงินโรงพยาบาลเหมือนของเราสิ ถาเคาไมมีเงินจายเราแลวเราจะอยูได

ไง ถาอยูไมไดเราก็อยูไมได” แมครัว 2 
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“น่ีไงเมนูหลักอยูตรงเน้ีย เน่ียมันแกไขเต็มเลย บางทีมันไมสอดคลอง ไอ

นูนไมใชไอน่ีไมใชมาแกกัน เด๋ียวเราก็สงใหเคาไปพิมพมาใหม ไอเน่ียมันก็ไมอัพเดต อันไหนวัสดุแพง

ไปก็ตองมาลดออก” แมครัว 2 

“อยางซื้อแตงกวาสามสิบ เอาของสิบหามาให บอกเฮยไมใชนะเน่ีย อันน้ี

ไมใชราคาสามสิบ เราก็ดูตลาดเปนนะ เคาจะเอาของดีมาให เราก็เคยเดินตลาด ก็ปริมาณมันก็ไมใช

ของดีๆ เรารูวามันมีหลายเกรดแตงกวา เขาตองสงเราราคาเต็มที่อยูแลว แตมาสงใหเราเน่ียรูสึกจะไม

ดี เราก็จะบอกเฮยเน่ียไมใชราคาน้ีนะ เอาแบบสดๆ หนอยแตงกวา เอาหัวตึงๆ หนอย ไมได เราบอก

เอ็งจะสงของพ่ีเอ็งใชเกรดเอ ในเมื่อของพ่ีพ่ีไมเคยตอเอ็ง ก็ใชของดีๆ เอ็งก็สงของใหพ่ีดีๆ” แมครัว 2 

“คิดอยางง้ี อยางเน้ือสัตวเน่ีย 80 กรัม ผัดกะเพราของพ่ีมีมาตรฐาน 80 

กรัม ผัดกะเพราหน่ึงจานพ่ีใหแค 80 กรัม พ่ีจะไมใหหน่ึงขีด หน่ึงขีดก็เปนเงิน 13 บาทใชปะ โลละ 

155 บาท หักออกไป คํานวณอาหารจาน ขาวผัดพ่ีตองไดครึ่งตอครึ่ง” แมครัว 2 

“ก็อยากใหมีเหมือนกันหละนะ คนเราหวังได อยางนึงคนเราคิดไม

เหมือนกัน อยางเราคิดแตประหยัดอีกคนนึงไมเคยคิดประหยัดใหกับโรงพยาบาล หองครัวน่ีนะทุก

อยางทุกจุดเฮยถาม มีงานอยางอะไรเหลือ คนไขลดไปเง้ียเอาแลวของเหลือที่วัตถุดิบเหลือ เอามาใช

ใหมแตเอาตรงน้ีใหไป ไมใชวาจะสั่งเพ่ิมนะ เออดูผักเราบางทีมันลวกไวคนไขลดวันสองวันเอาอันน้ีมา

ใชใหมได แตมันก็ยังอยูในมาตรฐานที่เรายอมรับได” แมครัว 2 

“เราก็มีสวนลดรายจายเพ่ิมรายได อยางอะไรที่แบบมันสามารถดัดแปลง

ไดหมดขึ้นอยูกับเทคนิคของคน” แมครัว 2 

“ถาเราเปนเจาของกิจการเราก็ตองคิด เงินที่เสียไปมันก็เหมือนเปนสวน

หน่ึงของเราแทนที่เราจะไดโบนัส แตมันไปเสียตรงน้ันเราก็เซฟให งานเราไมใช สวนที่สรางรายได     

แตเราก็สะกดรายจายไวได จากตองเสียเยอะเราทําใหเสียนอยลง อยางเครื่องมือแพทยแบตกอนนึง

พันหาบริษัทบอกรานน้ีราคาพันหากับของบริษัทหกพันหาเซฟไปต้ังหาพัน แตของมันเหมือนกันของ

บางอยางซื้อเองไดก็ซื้อ ไมตองผานบริษัทมันจะถูกกวา” ชางซอมบํารุง 1 

“จริงๆ ถามวาเปนหนวยงานที่สรางเงินมั๊ย แตถาถามวาถาไม น่ึง

เครื่องมือแลวจะไปทําเงินไดมั๊ยละใชมั๊ย แคไมไดโดยตรงวาเออแหมไปชวยหมอเขาผาตัด หรือมีใบ

คิดเงินลงไปขางลาง บางอยางสตอกทําเองเกือบทั้งหมด ประหยัดเงินเยอะ แตกอนโรงพยาบาลเราซื้อ

แลวก็มาเปลี่ยนเปนทํากันเอง” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

ดวยบริบทขององคกรซึ่งไมใชองคกรขนาดใหญที่มีทุนหมุนเวียนใน

กิจการสูง และเปนโรงพยาบาลเอกชนซึ่งไมไดรับการจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการดําเนินงาน

เหมือนโรงพยาบาลในภาครัฐ รายไดจากการดําเนินงานของโรงพยาบาลและผลกําไรที่เกิดขึ้น จึง

ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการของโรงพยาบาลเอง ดังน้ันสิ่งหน่ึงที่บุคลากรมองเห็นรวมกันคือ การมีสวน
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รวมในการจัดสรรและใชงานทรัพยากรในการทํางานใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมไปถึงการ

รักษาซึ่งผลประโยชนของโรงพยาบาลสะทอนผานวิธีคิดและวิธีการทํางาน นอกจากน้ันผูใหขอมูลบาง

คนยังสามารถเช่ือมโยงความอยูรอดขององคกรเขากับสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว และจะเปนอยางไรถาหากวาองคกรไมมีการปรับตัว ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“แลวถาพูดไปถึงเชิงธุรกิจอีก เพราะประเทศเรามันสงเสริมใหเปน 

Medical Hub มันรูสึกเรากําลังติดลบอยูพ่ี คือเรายังไมไดเริ่มจากศูนยเลยเราเริ่มจากติดลบ คือมันยัง

ไมไดเปนอะไรเลยถาเราเอา Medical Hub มาต้ังปุบ เฮอ อยางง้ีเลยมันยังไกลเหลือเกินอะ แลวถาม

มองไปอีก มองใกลๆ ตัวอะ โรงพยาบาลในปน้ีหรือปหนาต้ังเต็มเลย รูปะ ต้ังเต็มเลย คือหนูมาหนูก็

สังเกตสังกานะ เน่ียมันเขาใจเลย เฮอๆๆ มันจะไปไหนเหรอ แลวจุดจบมันจะเปนยังไง มันจะ

พัฒนาขึ้น เราจะด้ินรนมั๊ย หรือเราจะพัฒนาขึ้น ทั้งตัวเองทั้งองคกร ถาองคกรไมสงเสริม ถาองคกรไม

อยากพัฒนาองคกรอยากน่ิงอยูกับที่ แลวเราไปตรงน้ันเราเปนคนนอยๆ อะ คือถาเขามาเน่ียเราไมได

เปนแบบ คือไมไดมีอํานาจมีอะไรเง้ีย เราเปนแคเด็กตัวนอยๆ ถาสมมติวาผูใหญเคาไมเล็งไมสั่งการลง

มาเปนลําดับขั้นๆ มันก็จะไมเกิดอะไร” ชางเครื่องมือแพทย 1  

นอกจากน้ียังมีผูใหขอมูลในตําแหนงงานแมครัว ไดใหความเห็นเพ่ิมเติม

เก่ียวกับการเรียนรูความเปนจริงในการทํางานบริการลูกคา แตแตกตางที่ลูกคาคือคนเจ็บคนปวยซึ่ง

ชวยทําใหเขาใจธรรมชาติของชีวิตผานประสบการณทํางานของตนเอง โรงพยาบาลมีหนาที่ใหบริการ

รักษาคนเจ็บไขไดปวย ซึ่งคนเหลาน้ีเขามารับบริการดวยความทุกขกายทุกขใจ ความไมสบายเน้ือ

สบายตัว ดังน้ันการจะคาดหวังผลลัพธของงานจึงอาจไมไดเปนไปในทางที่ตองหากแตเพียง

ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจ ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี  

“เราเคยไปเรียนมาที่ราชวิถี เคาสอนก็วาน่ันเคาทําขนาดกลวยบวชชีทํา

สี่หาถวย อันน้ีใสนมแลวใสนํ้าตาลฟรุกโตส อันน้ีถาเปนของคนไขเบาหวานขอเค็มนอยก็ไมเหมือนกัน

อีกนา ไอเราก็เอามาดัดแปลง บางทีเขาไมกิน คนไขไมกิน เคยกินแตอรอย ๆ เจอดัดแปลงดวยนม 

ดัดแปลงดวยพวกของพวกเบาหวานมันก็ไมใช เคาก็ไมอยากจะกิน” แมครัว 2  

“เวลาทําอาหารคนไข เราก็จะมาดัดแปลงอีกวาอันน้ีคนไขไมกินนะ อันน้ี

กินได อันน้ีกินไมได แตถากินไมไดเหลือมาเราก็เขาใจ คนไขเขาไมสบาย เขาเปนโรค เขากินไมได จะ

ใหมากินอรอยมันก็ไมใช ถาคิดอยางง้ันก็ทอแทตายเลย แตถาวันคนไขชมมาเราก็ดีใจ” แมครัว 2 

คุณคาของงานคือชวยใหผูปฏิบัติงานเขาใจในสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว 

นอกเหนือไปจากตนเองไดมากย่ิงขึ้น โดยมีงานเปนสิ่งที่ชวยเช่ือมโยง 
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4.1.4 การรับรูวาอะไรเปนสิ่งที่ทําใหงานนั้นมีความหมาย 

4.1.4.1 การไดใชความรูความสามารถที่มีในการทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ 

ผูใหขอมูลสวนใหญมองวาในเน้ืองาน มีรายละเอียดปลีกยอย ไปจนถึง

ความสลับซับซอน ที่ตองใชทักษะ ความรู ความสามารถ ความชํานาญ ไปจนถึงประสบการณในการ

ทํางาน และในบางงานยังเปนงานที่ทาทายความสามารถของผูปฏิบัติงาน จึงย่ิงทําใหผูปฏิบัติงานตอง

นําศักยภาพที่มีอยูในตัวเองออกมาใชอยางเต็มความสามารถ ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“อยางสมมติวาฝายการเคาขอซื้อผามัดแขนคนไขมา ขึ้นตัวอยางมา หู

แพงมากเลยเน่ียซึ่งมันไมนาแพงนะพ่ี เน่ียดูซิคูนึงพันสอง ขางละหกรอย ดูมันก็ไมมีอะไรเลยนะเน่ีย 

เคาก็ถามวาพอที่จะเย็บไดมั๊ย อะเราก็ดูอะไรที่มีอยูบนหองที่เราจะเอามาทําได เด๋ียวจะลองทําใหดู 

ผาสําลีมันไมนาจะแข็งนะ เด๋ียวจะลองทําใหดู ลองดูคูนึงกอนลองไปดูวามันโอเคมั๊ย แลวก็มีผาขอแขน

คนไข OR เราก็ดูจากตัวอยางมันใชกันไดเราก็ลองเย็บใหเคาดู ซอนผาสําลีสี่ช้ัน แลวก็เย็บผาที่มันเปน

ผายางยืดของขอแขน OR ทาบไปแลวก็ติดกาวตุกแกติดสายที่เราใชทําผาคลองแขนที่มันมีอยู น่ีก็เปน

ระบบที่เราคิดออกแบบเองเอง” พนักงานตัดเย็บ 1 

“ผาตกคางอยู ปาก็เอาไปประยุกตใชเปนผาวัดความดัน ถาซอมไมไดก็

ทิ้งไป อยางผาสีนํ้าเงินที่เคยเอามาคืนปา ก็ทําเปนผาวัดความดันไปเพราะวาสีมันมืดมันก็ไมดูสกปรก

เวลาเอาไปใช แตกอนใชเปนผาเขียวเปนผาฝายของ OR แตถามีผาอ่ืนเหลืออยู ผาก็เอาตรงน้ันมาตัด

ประยุกตใชไป” พนักงานตัดเย็บ 1 

“ถาเราไมมีความชํานาญก็ดูไมออก อยางถาคนไขเปนไขเลือดออก ดูเม็ด

เลือดตัวที่บงบอกนอกจากเม็ดเลือดขาวตามเครื่องที่ตํ่าหรือเกร็ดเลือดตํ่า เราตองไปดู critical link ก็

คือเปนการดูจากตา สไลดเครื่องบอกไมได เพราะฉะน้ันถาคุณดูสไลด critical link lymphocyte ไม

เปนคุณก็ไมรู มันก็จะมีอะไร” นักเทคนิคการแพทย 1 

“เครื่องมือแพทยมันยากเพราะวามันตองใชทุกศาสตร เก่ียวกับมนุษยก็ 

Anatomy รางกาย ระบบอิเล็กทรอนิกสตางๆ ระบบไฟฟา ฟสิกสก็จะเก่ียวกับพวกรังสี การแตกตัว

ของอะตอมกอใหเกิดรังสีขึ้นมาประมาณน้ี มันเปนงานที่ทาทาย” ชางเครื่องมือแพทย 2 

“แมครัวตองใชทักษะทุกอยาง คนไขกินไอน่ีไมไดตองมาดัดแปลง ตอง

นูนน่ีน่ัน ตองดัดแปลง เปนอยางอ่ืนใหเคานูนน่ีน่ันทุกอยาง” แมครัว 1 

“อยางพวกขนมเบาหวานเราก็ไมใชพวกกะทิ ก็ตองทําเปนดัดแปลงเปน

นม เปลี่ยนจากนมแทนกะทิ อยางขนมเราทําเตาสวนหรือไรเง้ียเราก็ไมใช ก็ใชนมราดนํ้าแทนอยางเง้ีย 

แทนกะทิ” แมครัว 2 

“ของที่เราเหลือเราก็จะไมทิ้ง บางทีมันไมน่ิงอยูแลวของอยางน้ีเพราะมัน

คนไขขึ้นคนไขลงตลอดเวลา ถาคนไขเยอะเราก็สแปรพวกผักเอาไวซักสองสามหัว เฮย หั่นใส เราบอก
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เคาไวไดน่ีหองพิเศษ หองรวมเราไมตองบอกเคาน่ีวาเราทําอะไร สามารถที่จะทําอยางอ่ืนทดแทนใหได 

มันขึ้นอยูกับเทคนิคและขึ้นอยูกับการดัดแปลง พ่ีอะดัดแปลงปุบๆ เสียบไดตลอด” แมครัว 2 

“แลวไหนงานที่ทําจัดเลี้ยงอีกใชปะ ก็ตองแบบแยก อยางงานเลี้ยงเรา

ทําอาหารอยางเต็มที่แบบฝมือเราออกเต็มที่อยางเง้ีย แตถาทําใหคนไขโรคมาเราก็ตองเบาลงแลว เรา

ก็จะไปทําเหมือนที่เลี้ยงก็ไมได” แมครัว 2 

“ที่เราไมเคยทําเราก็ไดทํา มันมันดีไดลุยเหมาะกับตัวของเรา นาคนหา 

เหมือนมันมีโจทยเหมือนโจทยเลข แตเราไมไดชอบทางเลขเหมือนวาเคาไปโจทยมาเรากําหนดใหไฟ

อยางง้ีตองการสเปคอยางน้ี เออ คุณจะทํายังไง เออมันทาทาย” ชางซอมบํารุง 1 

“ก็เหมือนงานบางอยางเอามาซักงานนึง อยางงานโครงสรางอยางเง้ีย 

มันก็ทําใหเราชวยกันออกความคิดเห็นกัน ทําอยางง้ีดีๆ เหมือนวามาแชรความคิดเห็นกัน เหมือนรับ

งานมาช้ินนึง เฮยมันตองอยางง้ีนะ อยางง้ีรึเปลา ทําอยางน้ีรึเปลา มันจะใชความคิด ความคิด

สรางสรรคแชรกันในกลุมเราอะไรเง้ีย แลวลองทําจริงมันไมไดนะมันตองปรับนูนปรับน่ี มันก็ใชเซนส

นิดนึง” ชางซอมบํารุง 1 

“ของผมงายๆ ไมเคยยากในสายตาผม เจอโจทยแบบน้ี แลวทําไมพวก

เราทํากันไดสี่คนเอง แลวทําไมวางเสาตรงเปะทุกตน ทําไมเราถึงทําได อะก็ดูแตละคนมันมีเคาเรียกวา 

ผานงานมาหลายที่ ประสบการณมันมีเยอะ” ชางซอมบํารุง 2 

“น่ันแหละเคาก็พยายามแชร อันไหนมันทํางาย อันไหนมันดีกวากัน ใช

จุดนิดนึง มีเซนสมีอะไรกันนิดนึง บางทีคนน้ันอยางง้ีเฮยอยางทําอยางง้ีงายกวา ตัดน่ีกอนแลวคอย

แปะทีหลัง ไดมาแชรกัน บางทีก็ไดโจทยมาช้ินนึง เราก็ตองมาน่ังคิดกันทํายังไงใหมันงายใหมันเร็ว

อะไรเง้ีย” ชางซอมบํารุง 1 

4.1.4.2 งานที่ใหโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา 

ผลการเก็บขอมูลพบวา ผูใหขอมูลเพียง 2 ตําแหนงงานคือ นักเทคนิค

การแพทยและชางเครื่องมือแพทยที่มองวา ความรูเปนสิ่งสําคัญและจําเปนมากตอการทํางานในสาย

วิชาชีพของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูในเชิงวิชาการ ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ความรูของงานเทคนิคการแพทย ก็ตองอัพเดตจากการไปประชุม มี

อะไรที่อัพเดตใหมๆ สายพันธุใหม หรือหลักการใหมๆ แตการดูกลองเหมือนเดิม แตมันจะมีเครื่องมี

อะไรที่ทําให special มากขึ้น เชนเคสที่มันเปนมะเร็ง เราจะดูไมออกถาเราไมไดรับความรู มันใช

ความชํานาญตองดูใหออกวาเซลลตัวน้ีหนาตามันคือมะเร็ง” นักเทคนิคการแพทย 1 

“คือหนูยังไมพอกับการหาความรู ความรูมันสําคัญ เพราะมันทําให

กาวหนากาวกระโดดไปไดไกลกวา งานเครื่องมือแพทยตองอาศัยความรู มันตองเรียนรูตลอดเวลา 
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เพราะวาหน่ึงเทคโนโลยีมันมาตลอดมันเปลี่ยนแปลงตลอดคือมันไมใชสิ่งที่ตายตัวเลย มันคงพัฒนาไป

อีกเราก็ตองเรียนรูไปกับมัน” ชางเครื่องมือแพทย 1  

“ความรูจริงๆ ความรูมันอัพเดตตลอดเวลา มันไมมีที่สิ้นสุด เพราะ

เหมือนเครื่องมือมันพัฒนาไปเรื่อยๆ ใชมั๊ย ศาสตรมันก็ตองพัฒนาไปเรื่อยๆ จากเมื่อกอนเปน 

manual เปน automatic เปน gen 4 gen 5 เปนระบบ AI และเด๋ียวน้ี เราก็ตองเรียนรูกับมัน อยู

กับมัน ไมใชอยูกับที่อยูกับมัน อยูกับเครื่องมือใหม” ชางเครื่องมือแพทย 2 

นอกจากน้ีแลวยังพบวาผูใหขอมูลยังใหความสําคัญตอโอกาสในการ

พัฒนาและสภาพแวดลอมภายในองคกรที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูเปนอยางมาก ซึ่งสงผลตอความพึง

พอใจในการทํางาน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ถามวาพอใจในการทํางานมั๊ย ก็โอเคคะ ภูมิใจในระดับนึงแตยังไมเต็มที่

เพราะเรารูสึกวาไอที่เราเรียนมาเรายังใชไมหมดเลย” ชางเครื่องมือแพทย 1 

“ถามันมีความรูใหมๆ มันก็ไมเบ่ือ ถาเจอมันมีองคความรูใหมๆ คือมัน

อยูที่มุมมองของคน ถาของพ่ีก็คือถาพ่ีไดเจอเครื่องใหมๆ มีความรูใหมๆ มีเทคโนโลยีเขามาใหมอยาง

เง้ีย มันก็นาศึกษานาทดลองมันก็ไมเบ่ือ แตถาเจอแบบเดิมๆ อะไรเง้ียมันก็เบ่ือ เครื่องมือแพทยก็คือ

ถามันมีอะไรแปลกมาใหมมันก็ไมเบ่ือ” ชางเครื่องมือแพทย 2 

สําหรับประเด็นที่นาสนใจคือ ผูใหขอมูลมองวาสภาพแวดลอมภายใน

องคกรในปจจุบันวาไมสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและพัฒนามากนัก โดยมองวาวัฒนธรรมขององคกร

ยังคงเปนอุปสรรคสําคัญอยางย่ิงตอการเรียนรูและพัฒนาทั้งของตนเองและองคกร ดังบทสัมภาษณ

ตอไปน้ี 

“ก็ไอความเฉื่อยชาในองคกรน่ีแหละที่หนูกลัว หนูพูดกับตัวเองวา 

กลัววะ ตัวเองจะถูกกลืนก็เลยตองด้ิน สภาพแวดลอมในน้ีมันเอ่ือยมาก คนเกายังความคิดเกาๆ เยอะ

มาก อันน้ีพูดตรงๆ เนาะ คือเวลาจะทําอะไรเง้ีย ถาสมมติวาผูใหญเคาไมไดมองการณไกล หรือวาเคา

ไมไดคิดแบบรุนใหมมองอนาคตที่จะตามมา เทคโนโลยีที่เปลี่ยนเคาไมไดมองตามเทคโนโลยีหรือมอง

ตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนเคาก็จะคิดอยูแบบเดิมๆ แลวสิ่งที่เคาเจอมาแบบเดิมมันคือการลาสมัย

แลว” ชางเครื่องมือแพทย 1  

“บางครั้งก็ถาเจอหนักๆ ก็เหี่ยวนะ แตบางครั้งก็ ก็ยังมีความคิดที่วาเรา

มาเพ่ือชวย ชวยในสวนน้ี แลวคิดวาเรามาเพ่ือชวยใหมันพัฒนาดีขึ้น แตใจนึงก็กลัวถูกกลืนเหมือนกัน

นะ ถูกกลืนกับความคิดที่เปนแบบน้ี ระบบแบบน้ี เพราะเราอยูกับสภาพแวดลอมยังไง ถาเรากลืนไป

กับสิ่งน้ันเราก็จะกลายเปนความเคยชิน หนูกลัวมากเลยกับความเคยชิน เพราะหนูไมอยากใชคําวา

เคยเชินกับอะไรทั้งน้ัน เพราะมันนากลัวนะพ่ี เพราะมันทําใหไมกลาเปลี่ยนไปอยางโงนอยางง้ี ไมกลา

พัฒนาตัวเอง ไมกลาทําอะไรเลยถาเราชิน” ชางเครื่องมือแพทย 1  
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“อยางสมมติวาไมมีรองผูบริหารมาดู ตําแหนงเครื่องมือแพทยก็จะไมมี 

ป.ตรี ถูกมั๊ย เคาก็จะเอาแค ปวส. เพราะวาอะไร เพราะวากําลังของโรงพยาบาลเราอยากไดคาแรงขั้น

ตํ่าที่จายนอย แตมันคือการลงทุนกับคน ซึ่งที่น่ีหนูมองวาเคาลงทุนกับหมอสวนมากเลย หนูรูสึกวาเคา

แครหมอมากลงทุนหมอมาก แตบุคลากรที่จะชวยสงเสริมใหองคกรมันดีขึ้นเคากลับไมคอยลงทุน เคา

กลับไมคอยรับใคร ไมคอยเปดอะไรเขามาใหม” ชางเครื่องมือแพทย 1  

“เน่ียคือสิ่งที่พ่ีกลัวมากเลย กลัวถูกกลืน ที่น่ีมันไมมีอะไรใหเรียนรูเลย 

เลยตองออกไปหาไปอบรมขางนอกมั่ง กลัววารูตัวอีกทีเราก็ตามเคาไมทันแลว มันแยนะ เปนอะไรที่

กลัวมากๆเลย” ชางเครื่องมือแพทย 1 

“แลวถาพูดไปถึงเชิงธุรกิจอีก เพราะประเทศเรามันสงเสริมใหเปน 

Medical Hub มันรูสึกเรากําลังติดลบอยูพ่ี คือเรายังไมไดเริ่มจากศูนยเลยเราเริ่มจากติดลบ คือมันยัง

ไมไดเปนอะไรเลยถาเราเอา Medical Hub มาต้ังปุบ เฮอ อยางง้ีเลยมันยังไกลเหลือเกินอะ แลวถาม

มองไปอีก มองใกลๆ ตัวอะ โรงพยาบาลในปน้ีหรือปหนาต้ังเต็มเลย รูปะ ต้ังเต็มเลย คือหนูมาหนูก็

สังเกตสังกานะ เน่ียมันเขาใจเลย เฮอๆๆ มันจะไปไหนเหรอ แลวจุดจบมันจะเปนยังไง มันจะ

พัฒนาขึ้น เราจะด้ินรนมั๊ย หรือเราจะพัฒนาขึ้น ทั้งตัวเองทั้งองคกร ถาองคกรไมสงเสริม ถาองคกรไม

อยากพัฒนาองคกรอยากน่ิงอยูกับที่ แลวเราไปตรงน้ันเราเปนคนนอยๆ อะ คือถาเขามาเน่ียเราไมได

เปนแบบ คือไมไดมีอํานาจมีอะไรเง้ีย เราเปนแคเด็กตัวนอยๆ ถาสมมติวาผูใหญเคาไมเล็งไมสั่งการลง

มาเปนลําดับขั้นๆ มันก็จะไมเกิดอะไร” ชางเครื่องมือแพทย 2  

นอกจากน้ีแลวยังพบวาไมใชผูปฏิบัติงานทุกคนจะเห็นคุณคาของการ

เรียนรูและพัฒนาตนเองเสมอไป โดยเฉพาะกลุมงานที่เปนงานเปนผูใชแรงงานกลับมองวาการอบรม

ดานวิชาการหรือการทํางานดานเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตางๆ น้ันเปนการสรางภาระงาน

ที่เพ่ิมขึ้นใหกับตัวเอง ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“พ่ีวาถาใหพ่ีแบบไมตองไปยุงเก่ียวกับเอกสาร ไมตองกับไปยุงเก่ียวกับ

วิชาการ พวกพ่ีทําไดสบายๆ คือแบบบางทีตองมีแบบตองมาตรวจ ตองมาสอบ พวกพ่ีไมไดทํางาน

เสร็จแลวก็ไดกลับบานนะบางวันถาหัวหนาพ่ีอยูเคาก็อะมาสอบวิชาการกัน มาสอบความรูกันอยางเง้ีย 

ถามวาทุกคนอยากจะไมยุงตรงน้ีมั๊ย แตทุกคนตองบอกวามันทํากันมาต้ังนานแลว ระบบมันเปนแบบน้ี

ก็ตองยอมรับสภาพ” แมครัว 1  

“เอกสารน่ีพ่ีไมชอบเลย ถาทําอาหารทําความสะอาดอยางเง้ียก็ชอบนะ 

ทําแลวมันมีความสุขมันสะอาดสะอานเห็นมันแบบทําแลวเราชอบทําทําแลวมันอรอย ไมอรอยก็ทําไม

เราทําไมอรอยวาก็จะคนหาละ คนหาไปก็จะรูละอันน้ีไมอรอยละตองเปลี่ยนละปรับเปลี่ยนละจะเดิมๆ 

ก็ไมได ก็ตองหาวัตถุดิบอีกแหละวาจะเอาอะไรมาเปลี่ยนหรือมาวันน้ีทํามาแลวคือจัดมาแลวเง้ียทําไม
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ดี เรามีอันน้ีเขาไมชอบอันน้ีเราก็ไปหาอันอ่ืนมาเสียบแทน เปลี่ยนใหมหาไปเรื่อยๆ มันก็คนหากันไป 

คนไมชอบมันก็ไมชอบนะ พูดยาก ใหไปทํางานที่เราไมชอบก็ไมไปอะ” แมครัว 2 

“พ่ีก็ไมชอบนะเอกสาร แตก็ตองทํา ตองหาสมองออกมาคิดกัน พอคิด

แลวสงไปหาที่ปรึกษาก็ตีคืน พอตีคืนปุบ ก็หมดกําลังใจละ คิดไมไดอีกละ ก็จะเปนอยางน้ีทุกป เขาก็

ทําไมไมอยางน้ี ๆ” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

4.1.4.3 บรรยากาศในการทํางานที่ดี 

(1) การดูแลใสใจของผูบริหาร 

ผลการสัมภาษณพบวา ผูใหขอมูลยังใหเหตุผลถึงความรูสึกดีที่ไดรับการ

ดูแลเอาใจใสจากผูบริหาร ทําใหเกิดความผูกพันกับผูบริหารและองคกร รูสึกวาแรงกายแรงใจที่ได

ทุมเททํางานใหกับองคกรไปน้ันผูบริหารรับรูและเห็นคุณคาของตน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“มันก็มีความผูกพัน ในระบบของการที่เจานายใหความชวยเหลือเรามัน

ก็เปนบุญคุณกับเรา เราก็คิดไวในใจ วาเอออยางนอยเจานายก็ไมใจดํากับเรา บางทีเราเดือดรอนเรื่อง

สวนตัว คุยกับเจานายแกก็เห็นใจชวยเหลือ” พนักงานตัดเย็บ 1 

“เคาก็ชวยเหลือเราเทาที่เราอยูมาจนปานน้ีนะ อยางนอยเราก็ยังคิดวาที่

ทํางานก็มีบุญคุณกับเรา แตเราก็คิดอยางง้ีเพราะวาความสบายใจ เราคิดวาเรากินเงินเดือนของ

บริษัทเง้ีย เราก็ตองพูดวาบริษัทสําคัญกับเรา ยอมรับตรงน้ี เหน่ือยบางอะไรบางก็ชางๆ ไป องคกรเรา

มีสิ่งที่ดีอะไรเง้ีย ก็คือรอดปลอดภัยแตละเรื่องๆ ไป” พนักงานตัดเย็บ 1  

“คนเราทํางานถาวาอายุยังนอยอยู ก็อยากใหเจานายมองเห็นงาน 

คุณภาพงานของเรา ที่เราทํา จริงๆ ที่คาดหวังอะนะ เออถาเจานายมองเห็นคุณภาพงานของเราวาเรา

ไดทํางานเพ่ือองคกร” พนักงานตัดเย็บ 1 

“ที่น่ีพูดถึง ผอ. ก็ใจดี สําหรับพ่ีนะเจานายทุกคนก็ดูไมนามีอะไร เทาที่พ่ี

ดูแลวเคาไมใชคน ไมใชคนไมเอาคน ไมเอาใคร” แมครัว 1 

“ถามก่ีพ่ีก็ยังยืนยันคําเดิมไมเคยทอกับงาน เคาใหอยูพ่ีก็อยู ใหพ่ีไปพ่ีก็

ไป คือใจเรามันรัก มันอยูที่น่ีมานาน รักองคกรรักผูบริหาร คือผูบริหารที่น่ีดีนะ เราทํางานที่น่ีพ่ีก็ไม

เคยคิดจะเปลี่ยนงาน อยาง ผอ. เปนคนที่แบบเขาถึง ไมรูสิเราก็มันก็งายนะ เคาก็รักพวกเรานะ เคา

รักพวกพ่ีนะ เคาก็ไมบอกใหคนอ่ืน ช่ืนชมลับหลัง ไมไดมาช่ืนชมตอหนาคนเยอะแยะหรอก ก็เห็น

อยางเง้ีย มันสุดที่จะบอกอะ ความรูสึกคือแบบความเมตตาของเขามากกวา เวลาเราไปขอความความ

ชวยเหลือ เขาก็ดีอะ” แมครัว 2 

“คือเราอยูที่น่ีเราสบายใจละ คนเขาจะรูจักเรารูจักพ่ีอะไรก็พ่ีๆอยางเน้ีย 

อยางคนควบคุมเราอีกทีไมรูใจทําไมไดนะ เราก็รูใจกับที่น่ีทุกคนกับผูใหญยังรูใจหมดไปก่ีรุนแลวหละ 
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ผูใหญที่น่ี อะไรเปลี่ยนเราก็ตองเปลี่ยนตามเขาไมใชเราจะไปไอน่ันไมได เราก็ไมมีความรูความสามารถ

อะไรหรอกคือถาปลดจากน่ีก็ไมไปไหนแลวก็คือกลับบานอยางเดียว” แมครัว 2 

“ก็คือ ผอ. แกกรอกหูตลอดเวลา คือเราก็คิดอยากจะทํางานที่น่ีชวยๆ 

กัน เมื่อกอนมันไมไดเปนแบบน้ีน่ี มีพวกเดียวกันหมด คือตองพาองคกรไปใหรอดนะ ในเมื่อเราอยูตรง

น้ีแลว” แมครัว 2 

“ตอนที่หัวหนาคนเกาอยู เขาบอกแมๆ ทําไมแมทําทน ทําทนทุกวันน้ีก็

จําคําพูดของเจานายกองในหู เราชวยกันนะลูก เออถาเราไมชวยกัน ไมรวมมือกันเน่ีย งานมันก็ไป

ไมไดนะลูก แกพูดอยางเง้ียตลอดเลยนะ มาตี 1 เที่ยงคืนเน่ียนะ หาที่หลับที่นอนจะนอนหองฟน แต

กอนหองฟนมันอยูขางลางใชไหม เฮยหาหมอนใหอาจารยหนอยอะไรก็หาใหกัน แกดีอะ ทุกวันน้ีที่อยู

ไดก็มีคําพูดแกกองอยูในหู” พนักงานซักรีด 2 

“ผอ.เคาก็ดีสําหรับขา ระดับนึงนะ แตละคนเคาก็ดูคลายๆ กับวามัน

เหมือนครอบครัว เออเราก็อยูได” ชางซอมบํารุง 2  

“ผอ. แกดีมากเลย อยางง้ีเลย บอกกอน แกดีสุดๆ รดนํ้าตนไม ถาเขาให

ไปซื้อตนไมเน่ีย เขาบอกเลี้ยงใหอยางดีเลยนะเวยคนสวนของผมอะ แลวเขาหามเอาออกมีที่ไหนละ 

ปกติเคาใหออกต้ังนานละ วันน้ันไปเจอลูกชายอาจารยที่บันไดขางบันไดหนีไฟ ตบไหล ใครใหไปเซ็น

ไมตองไปเซ็นนะครับ ตอนที่ ผอ. พามาเขายังเล็กอยูเลย พอเขาบอกอันน้ีคนสวนพอนะ ดูแลใหดีดวย

นะ” ชางซอมบํารุง 3 

“พอภรรยาแกมาเปน ผอ. แกก็ถามอยูเรื่อยวาอยูตอไหม เราก็อยูตอ แก

ก็ใหอยูตอ ปกติแกไมเคยถามใคร ถาเปนบริษัทอ่ืนเขาไมถามหรอก เขาก็ปลดเราแลว เจอหนาถาม 

อยูตอไหม อยูครับ อยูอยางเดียว” ชางซอมบํารุง 3 

“ขวัญกําลังใจเหรอ สวนมากก็จะเจอ ผอ.น่ีแหละ เอากลวยมาใหมั่ง เอา

อะไรมาใหมั่ง มันก็ชวยไดอยูนะ บางทีแกก็เอาเคกเอาอะไรมาให บอกพวกเธอไมตองคิดมากนะถึง

พวกเธอจะติดทองหลังพระอะไรประมาณน้ี คือเหมือนแกรูไง แกรูทุกเรื่อง” เจาหนาที่ซัพพลาย 1  

“ลูก ผอ. ก็ถามอยู วาถาไมสบายใจอะไรก็บอกนะ คือเคาก็คอยดูแล เคา

จําช่ือพ่ีไดเลยนะ มีอะไรบอกผมนะ แลวถาแบบเหมือนกับวาถา ICU ขาดคนพ่ีมาชวยไดมั๊ย บอกออ

ไมมีปญหาคะ” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“ก็สนุกกับงาน อาจจะถามวา รักโรงพยาบาลมั๊ย ก็สวนนึงก็รักอะนะ รัก

ที่วาเราเราอยูที่น่ีมานาน รักที่วามันเหมือนกับวาเราอยูกันเหมือนครอบครัวใหญ ๆ แลวก็ถอยทีถอย

อาศัย สมัยกอนก็เคยไปสมัครงานที่อ่ืนนะ แกก็เรียกทีมน้ีไปคุย ไมใหไปเหตุผลเยอะแยะ แลวคือถาไป

เทียบกับโรงพยาบาลอ่ืนนะ strict ทุกเม็ดเลยนะ เรื่องของเวลาทํางาน strict มากทุกเรื่อง แตถามวา
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ตอนน้ีเรื่องเงินเดือนสําคัญมั๊ย สําหรับพ่ีก็ไมนะ พ่ีอยูเพราะขอใหสบายใจ แลวก็ใหทํางานไปเรื่อยๆ 

โดยที่แบบไมมีเรื่องอะไรมากวนประสาท” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

ผูใหขอมูลยังไดใหขอมูลที่แสดงถึงการรับรูความรูสึกในดานลบที่เกิดขึ้น

ในสถานการณที่ขาดการดูแลใสใจหรือถูกตําหนิติเตียนจากผูบริหาร ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ก็ถาพูดถึงตอนที่ไปคุยงานกับ ผอ. ตอนถูกตําหนิเรื่องงาน โหรูสึกวา

นอยใจมากเลย เพราะวาเราทําเพ่ือองคกรมาเยอะเง้ีย งานนูน ว่ิงงานน่ี วุนงานโนน นํ้าตามันก็ไหล

แบบรูสึกเสียใจ ทําไมเคามาหาวาเราไมไดทํางาน คุณเคาก็วาเออช้ันเขาใจ เราก็ไมไดโกรธหรอก

เจานาย แตวาก็ความรูสึกนอยใจมันก็มีบาง เปนความรูสึกของคน ธรรมชาติ” พนักงานตัดเย็บ 1 

“อยางนอยนะแบบผูบริหารเง้ีย ถามบางเออเหน่ือยมั๊ยอะไรกันอยางนูน

อยางน้ี เราก็ยังช่ืนใจวามีคนถามเปนอะไรอยางง้ีใชปะ แตหลังๆ มาน่ีเราก็ไมคอยเจอกับผูบริหารซัก

เทาไหร เพราะผูบริหารหยุดอะไรเง้ีย ผูบริหารไมคอยสบาย”พนักงานซักรีด 1 

“กําลังใจเหอะ เหมือนกับแบบใหผูใหญแบบเห็นความสําคัญของเรามั้ง 

อยางทํางานอยางเง้ียถามมั่งวันน้ีเปนไงมีอะไร มันก็จะมีกําลังใจใชมั๊ยละ”พนักงานซักรีด 2 

“ขาดการดูแลเอาใจใส เหมือนกับเราทํายุงขนาดไหนเราก็ไมมีความหมาย

สําหรับคนหลายๆ คนที่เราอยากใหเคามาดู อยากใหเคามาเห็น ก็ระดับผูบริหาร อะไรที่มันใหญๆ ที่

พอจะชวยตรงน้ีเราไดอะไรเง้ีย คือไมมารูวาหนาที่ที่เราทําไมใชวามันสบาย ไมใชน่ังแลวเอองานพวก

เธอไมเห็นจะมีอะไร ผูบริหารก็รูแตเคาไมไดลงมาดู เหมือนแบบไมง้ัน ผอ.จะพูดเหรอวาปดทองหลัง

พระ แตพ่ีบอกวานาจะอยูใตพ้ืนมากกวา ถาหลังก็นาจะมองเห็นบาง” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

(2) ความรวมมือรวมใจชวยเหลือซึ่งกันและกันจากเพื่อนรวมงาน 

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา เพ่ือนรวมงานมีสวนสําคัญอยางย่ิงที่ชวยใหงาน

บรรลุผลสําเร็จไปได แมในสถานการณที่ยากลําบาก ตองเผชิญกับความเหน็ดเหน่ือยจากการทํางาน 

ตลอดจนความความสัมพันธที่ดีระหวางเพ่ือนรวมงานเปนสิ่งที่ชวยผูปฏิบัติงานยังคงอยูกับองคกร ดัง

บทสัมภาษณตอไปน้ี  

“อยางเพ่ือนรวมงานมันก็ไมไดมีปญหาอะไรกับเรา ไอเรื่องงานของปา

เน่ียนะคุยกันได มันงานตรงน้ีก็คือสบายใจ หน่ึงที่วางานน่ีเราคุยกันได อยางปาเปนคนควบคุมงานใน

แผนก เรงงานน้ีกอนนะ เคาตองการดวน อะในแผนกเราก็คุยกัน วางงานอ่ืนๆ กอนที่มันวางได แลว

เราก็มาทํางานที่มันเรงดวนใหเคากอนนะ เพราะวางานน้ีมันจําเปน” พนักงานตัดเย็บ 1 

“ที่น่ีหมอไมกดดันเรา ไม conflict กับเรามาก ไมมาแบบจะเอานูนจะ

เอาน่ีอะไรกับเราตลอดเวลาอะไรอยางน้ี” นักเทคนิคการแพทย 1 

“แตที่น่ีมันเร็วดวนแตมันเปนบางเคสที่แบบจําเปน แตไมใช sample 

routine แตที่น่ีมันดวนเฉพาะเคสที่ดวนจริงๆ หมอคุยกันได หมอฟงเรา เราผิดหมอไมไดดาจะเปนจะ
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ตาย แลวถึงเราจะผิดเคาก็ไมไดดาจะเปนจะตาย แตบางเรื่องมันไมไดจริงๆ เคาก็ตองฟงเรา คุยกันได 

ฟงกันได ช้ันจะตรวจตรงน้ีๆ ก็หาแลวมันไมได มันไมมี ก็จบไป แตที่อ่ืนไมใช ที่หรูๆ ไมใช การคุย 

contact ก็เลยเฉยๆ ก็เลยไมไปอยูที่อ่ืน ก็สบายใจแตไกลบานมาก” นักเทคนิคการแพทย 1 

“ผูจัดการหองแล็บคือ ดูระบบเอกสาร ระบบจัดซื้อ มันทุกอยางในหอง

แล็บ มันเปนองคกร แลวก็ซอยยอยเปนรอง ช่ือเราสามารถอยูไดหลายบทบาท แตของโรงพยาบาลเรา

มันไมถึงขนาดน้ัน คนไหนถนัดเรื่องไหนก็จะแบงงานกันไป อยางงานสั่งซื้อนํ้ายาก็จะเปนพ่ี งานเก็บ

สถิติเก็บ data ก็คนนึงเพราะนองเคาถนัดใชคอม งานติดเช้ือ งานแมนเนจเรื่องสสารอะไรแบบน้ี” 

นักเทคนิคการแพทย 1 

“คือตอนน้ีมันดีอยูแลวคือ มันชวยกันคนละไมคนละมือคืองานมันเสร็จ

ไมมีปญหาถาเรารวมใจ” พนักงานซักรีด 1 

“อยางเพ่ือนเราทํางานเหง่ือแตกหงักๆ แลวหัวหนาไปจี้มันอยางง้ันอยาง

ง้ีน่ีๆ มั๊ยละ ถามหนอยวาใครเคาจะอยูพ่ี มันไมไดเราก็ตองเขาใจกันใชปะ อยูดวยกันก็ตองเขาใจกัน

อะไรเง้ีย งานมันก็จะออกมาดวยดี” พนักงานซักรีด 1  

“อยางไปเก็บผามาซัก ก็ไปยันจะคลอดกันอยูแลวเน่ีย ถาไมไปแลวใคร

เคาจะมาน่ังทําใหเราอะพ่ี เพราะวาไปกันสองสามคนไหวเหรอ 2 ตึก ก็ตองแยกอยางง้ัน ใหชวยกันพับ

เทาที่ชวยไหว ก็ชวยยันคลอดเลยจะคลอดแหลไมคลอดแหล” พนักงานซักรีด 1 

“ถาเรารวมใจกันงานมันก็ไปไดดี ไมมีปญหา” พนักงานซักรีด 2 

“แตจริงๆ วัตถุดิบนองจะเปนคนเตรียม มันไมทันก็ตองชวยกันรุม เพ่ือที่

แบบวาทุกคนมาทํางานเหน่ือยมันกันหมดทุกคนอยากน่ังเหมือนกันหมด แตใครคนนึงเอาเปรียบเพ่ือน

ไปน่ังกอนถามวาถูกตองมั๊ย มันไมถูกตอง ก็คือเออมาพรอมกันมาดวยกันเหน่ือยดวยกันทําไมไมน่ัง

พรอมกัน” แมครัว 1 

“สวนใหญจะมีคําพูดนึงจากนองๆ บอกเอยไปน่ังกอนๆ สําหรับพ่ีคิดเฮย

ไมไดดิมาดวยกันเหน่ือยยืนดวยกันทั้งคูมันก็ตองยืนพรอมกัน คือเคาเห็นวาเราทําเยอะแลว” แมครัว 

1 

“พ่ีตองการความสุขกับการทํางาน ทุกคนอะ ถามีความสุขกับการทํางาน 

ทําไปเหอะถวายหัว เหน่ือยก็ไมบน” แมครัว 1 

“เด็กหองพ่ีก็มีเถียงๆ กันปุบหายแตงานโอเคชวยเหลือกันไมคอยมีอะไร

หรอก” แมครัว 2 

“ก็เหมือนงานบางอยางเอามาซักงานนึง อยางงานโครงสรางอยางเง้ีย 

มันก็ทําใหเราชวยกันออกความคิดเห็นกัน ทําอยางง้ีดีๆ เหมือนวามาแชรความคิดเห็นกัน เหมือนรับ

งานมาช้ินนึง เฮยมันตองอยางง้ีนะ อยางง้ีรึเปลา ทําอยางน้ีรึเปลา มันจะใชความคิด ความคิด
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สรางสรรคแชรกันในกลุมเราอะไรเง้ีย แลวลองทําจริงมันไมไดนะมันตองปรับนูนปรับน่ี มันก็ใชเซนส

นิดนึง” ชางซอมบํารุง 1 

“น่ันแหละเคาก็พยายามแชร อันไหนมันทํางาย อันไหนมันดีกวากัน ใช

จุดนิดนึง มีเซนสมีอะไรกันนิดนึง บางทีคนน้ันอยางง้ีเฮยอยางทําอยางง้ีงายกวา ตัดน่ีกอนแลวคอย

แปะทีหลัง ไดมาแชรกัน บางทีก็ไดโจทยมาช้ินนึง เราก็ตองมาน่ังคิดกันทํายังไงใหมันงายใหมันเร็ว

อะไรเง้ีย” ชางซอมบํารุง 1 

“อยูที่น่ีถึงเงินเดือนมันนอย มันอยูที่สิ่งแวดลอมในการทํางาน คลายๆ 

กับวามันดีไง เพ่ือนรวมงานไง เออเพ่ือนรวมงานดี อยาง ผอ.เคาก็ดีสําหรับขา ระดับนึงนะ แตละคน

เคาก็ดูคลายๆ กับวามันเหมือนครอบครัว เออเราก็อยูได” ชางซอมบํารุง 2 

“อยางตัดซองอาจจะแตกตาง เพราะวาอะพ่ีแกพ่ีอาจจะชากวามัน หรือ

วามันชากวาพ่ี อันน้ีถาเคาถนัดของเคา เคาก็จะทําของเคาเรื่อยๆ อยางพ่ีพ่ีถนัดตรงน้ี พ่ีก็ทําของพ่ีไป 

แตวาไมไดมาน่ังแบงกัน แตทุกคนรู อยางพับกอซซองอยางเง้ีย เคาพับเกง เพราะบางทีเราตาไมดี

เนาะมันตองใชสองแผนแลวมาน่ังพับไง” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“งานออกมาดี แลวก็สนุก แลวก็ไมทุกข น่ีขนาดขาดคน แตเราเหมือน

เปนทีมเดียวกัน เราชวยกันได เรา happy กับตรงน้ี คือไมทุกข แตถามวาถาไมทันจริงๆ ก็มีบาง จะ

ทํายังไงดีถึงจะทัน ระดมพวกนองๆ อีกทีวาตรงน้ีชวยกันไดมั๊ย” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“เพ่ือนในแผนกก็สําคัญถาไมมีพวกเคาเราก็อยูลําบาก ก็เหมือนหัวหนา

ถาไมมีแขนมีขาจะอยูไดมั๊ยละ คือแผนกทั้งแผนกมีหัวหนาคนเดียวทําไดมั๊ย มันก็ทําไมได มันตองมี

แขนมีขา ถาแขนขามันเขมแข็งมันก็จะเดินไปไดของมันเอง ไมลมลุกคลุกคลาน” เจาหนาที่ซัพพลาย 

1 

“ก็เหมือนกับเรามีเพ่ือน เราไดคุย เราไดทํางาน มันก็จะเพลินๆ แลว

เวลามันก็จะเร็วไปเอง” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“ก็ไมเบ่ือนะ ก็คือถามวามันเบ่ือไดมั๊ย มันก็เปนบางชวง แตอยางเง้ียคือ

งานก็ตองทํา บางทีทําไมทันก็ ไมรูจะทํายังไงเหมือนกัน ก็ชวยรุมๆ กันทํามันก็เสร็จ” เจาหนาที่ 

ซัพพลาย 1 

“ก็สนุกกับงาน อาจจะถามวา รักโรงพยาบาลมั๊ย ก็สวนนึงก็รักอะนะ รัก

ที่วาเราะเราอยูที่น่ีมานาน รักที่วามันเหมือนกับวาเราอยูกันเหมือนครอบครัวใหญ ๆ แลวก็ถอยทีถอย

อาศัย คือถาไปเทียบกับโรงพยาบาลอ่ืนนะ strict ทุกเม็ดเลยนะ เร่ืองของเวลาทํางาน strict มากทุก

เรื่อง แตถามวาตอนน้ีเรื่องเงินเดือนสําคัญมั๊ย สําหรับพ่ีก็ไมนะ พ่ีอยูเพราะขอใหสบายใจ แลวก็ให

ทํางานไปเรื่อยๆ โดยที่แบบไมมีเรื่องอะไรมากวนประสาท” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 
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“ที่น่ีคือชวยกันหมด อันไหนทําเสร็จไมเสร็จก็ชวยกัน ในน้ีมันสบายใจ

กวา คือเวลาเรามีอะไรเรารูอะไรมาเราก็สามารถพูดใหกันฟงได” เจาหนาที่ซัพพลาย 2 

ความสัมพันธระหวางบุคคลภายในองคกรตลอดจนบรรยากาศในการ

ทํางานก็เชนกัน พบวามีผลชวยทั้งสงเสริมและบ่ันทอนการรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงาน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงความสัมพันธระหวางลูกจางและนายจางที่มีอิทธิพลตอความหมายของงาน จาก

การศึกษาพบวาการขาดการแสดงออกถึงความเอาในใสผูปฏิบัติงานอยางทั่วถึง ตลอดจนการรับรูวา

ถูกทอดทิ้งใหเปนผูเผชิญกับปญหาเพียงพัง หรือการเพิกเฉยตอปญหาและความทุกขของผูปฏิบัติงาน 

อีกทั้งการตําหนิติเตียนผูปฏิบัติงานโดยที่ยังไมไดมีการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติไดช้ีแจงหรืออธิบายน้ัน 

เปนสิ่งบ่ันทอนการรับรูคุณคาและความหมายในงานที่ทํา  

4.1.4.4 คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 

โดยภาพรวมผู ใหขอมูลตางมีความเห็นเปนไปในทางเดียวกันคือ 

คาตอบแทนที่ไดรับยังคงไมเหมาะสมเมื่อเทียบกับองคกรอ่ืน หรือเมื่อเทียบกับภาระงาน ความ

ยากลําบากของงานที่รับผิดชอบ ประสบการณ รวมทั้งความเสมอภาคและความยุติธรรม ดังบท

สัมภาษณตอไปน้ี 

“บางที เงินที่ ไดรับ พ่ีมีความรูสึกวามันตอบแทนนอยไปในระดับ

โรงพยาบาลเรานะ เพราะวาคอนขางนอยกวาพยาบาลเยอะเลยทุกวอรด พ่ีรวมโอทีเน่ียเกือบจะเทา

เงินเดือนพยาบาล ก็เหมือนเงินเดือนพ่ีรวมตําแหนงพ่ีเหมือนเทากับเงินเดือนพยาบาล” นักเทคนิค

การแพทย 1 

“โหพ่ีอยากจะบอกวาเงินเดือนซักรีดนะ ครั้งแรกหนูก็อยากจะบอกวา

ตอนน้ีซักรีดมาตรฐานตอนเน้ียมันเหลืออยู 8 คนใชปะ แตวามันตองคุยผานพ่ีฝายบุคคลเรื่องบุคลากร 

ตอนน้ีภาระงานมันก็เพ่ิมขึ้น เคาก็จะใหหนูทํารายงานวา เน่ือจากมีจํานวนนํ้าหนักผาที่เพ่ิมขึ้น อะไร 

เทาไหร หมายเหตุไปให หมายความวาจะขอใหเงินเดือนเจาหนาที่ทุกคนขึ้นอยูนะ เพราะตอนน้ี 

9,300 9,500 9,800 สมมติ อยูกันแคเน้ียถาไมทําโอไมถึงหมื่นพ่ี นองก็ทําอยูแคน้ีย” พนักงานซักรีด 1 

“อยาไปทํานะแมครัว โคตรเหน่ือยเลย เหน่ือยมาก แลวตอนแรก

เงินเดือนที่น่ีใหพ่ีเกาพัน ประสบการณจากโรงพยาบาลอ่ืนมีมาแลวนะ แลวพอผานโปรขึ้นใหพ่ีอีกสาม

รอย ทําไมมันนอยจัง” แมครัว 1  

“ความคิดที่เขาเห็นพ่ีทํางานนองๆ อะ เห็นเราทํางานแลวแบบ เฮยพ่ีไม

นาไดเงินเดือนแคน้ีเอาจริงๆ นะ เคาบอกเอาจริงๆ พ่ีนาจะไดเยอะกวาน้ี พ่ีหัวหนาแมครัวก็เลยขึ้นมา

คุยให อะพอคุยใหปุบ ฝายบุคคลก็เรียกขึ้นไปคุยมันอยูที่อายุงานนูนน่ีน่ัน พ่ีปรับใหไดแคน้ี แตถาให

เทากับคนเกามันก็เปนไปไมได หนูไมไดตองการวาหนูจะตองเทากับคนเกา แตหนูวาเกาพันสามมัน

นอยหักประกันสังคมแลวอะไรแลว มันไมแมทกับวาเราเปนแมครัวที่มีประสบการณ” แมครัว 1 
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“แตที่น่ีพูดตรงๆ มันใหเงินเดือนนอยไปหนอย เคยจะออกไปโรงพยาบาล

อ่ืนทีนึงแลวใหเยอะกวาน้ี ที่น่ีตอบานเลย เปนไง” ชางซอมบํารุง 2 

“ตอนเน้ียถามวาไดเงินเดือนเยอะมั๊ยก็นาจะรู คืออยูสามสิบปบอกตรงๆ 

ยังไมถึงหมื่นหา จริงๆ อาวก็จริงไง น่ีไมไดพูดเลน น่ีจะดูสลิปเงินเดือนมั๊ย อาว บอกนองพ่ีมันยังไมเช่ือ

เลย จริงๆ” เจาหนาที่ซัพพลาย 1  

“พวกเอ็งอายุยังนอย อนาคตอะถาอันไหนที่มันดีกวาบอกไมตองเปนหวง

พวกพ่ีเลย ไปไดก็ไป เพราะวาอยูตรงน้ีเงินเดือนมันไมไดพุงเหมือนที่อ่ืนๆ เคา” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“พ่ีไมตองการแตนองอะตองการ เพราะพ่ีบอกวาถาไมจําเปนก็ไมตองจัด

โอทีให แตถานองมันไหวก็ใหมันไป แตกอนจะมีคนรับโอจากพ่ีแลวกจะมีการแลกเวร ถาเวร 9 มันก็

จะไดเปนโอทีช่ัวโมง จากการน่ึงของหองผาตัด ถามีเลี้ยงเช้ือปุบก็อาจจะ 4-5 ทุม ได 3-4 ช่ัวโมง 

นองๆ มันเด็ก แลวอีกอยางคาเชาบาน คากิน ทั้งหมดเด็กตางจังหวัดหมดเลย” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

อยางไรก็ตามพบวามีผูใหขอมูลในตําแหนงงานชางเครื่องมือแพทยที่มี

ความเห็นวาคาตอบแทนที่ไดรับน้ันอยูในอัตราทั่วไปตามทองตลาด อยูในระดับที่ยอมรับไดแตในระยะ

ยาวอาจสงผลตอความพึงพอใจในดานคาตอบแทนและการจูงใจผูสมัครงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากตําแหนง

งานดังกลาวเปนสายวิชาชีพที่เฉพาะทางและเปนที่ตองการของตลาด ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“มันก็ rate ทั่วไปตามตลาดนะ แตที่น่ีมันไมมีโอที ถาเปนที่อ่ืนเคาจะมี

การจัดเวรเปนกะ เหมือนๆ กับพวกพยาบาล มันก็พอรับไดแตวารายไดมันก็จะเทาน้ี ไมมีชองทางที่

มันจะไดรับเพ่ิมขึ้นในแตละเดือน ก็อยางที่บอกที่น่ีเคาไมคอยลงทุนกับงานที่มันสําคัญ ถาไมง้ันเคาก็

จะรับแต ปวส.” ชางเครื่องมือแพทย 1 

4.1.4.5 สภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม 

ผูใหขอมูลสวนใหญ ใหขอมูลไปในทางเดียวกันวาหนทางสูความสําเร็จใน

งานแตละงานน้ันแตกตางกันไป บางงานตองทุมเททั้งแรงกายแรงใจ ตองอดทนตอสภาพการทํางานที่

ยากลําบาก อดทนกับความซ้ําซากจําเจ ความซับซอนของงาน รายละเอียดปลีกยอย การทํางานแขง

กับเวลา ตลอดจนความเสี่ยงและความไมปลอดภัยในการทํางาน สงผลใหผูปฏิบัติงานตองเผชิญทั้ง

ความยากลําบากในการทํางาน ความกดดัน ความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา ความเสี่ยงทางสุขภาพรางกาย

และจิตใจอันมีสาเหตุจากการทํางาน ผูใหขอมูลไดอธิบายถึงสภาพการทํางานที่ตองเผชิญอยูในแทบ

ทุกวันทํางาน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“รอน ก็บางวันรอนก็ทํามัน แบบเวลาเรารอนเราก็พยาบาลทําใจใหมันน่ิง 

หูย อยูแถวน้ีตรงน้ีต้ังกี่ปแลว ต้ังหลายป แดดไมวานะฝนตกเฉอะแฉะอีกบางวัน ถาหนาฝนนะ แดดไม

วาถาหนาฝนอะเน่ีย มาดูดิตรงน้ีเวลาหนาฝนนะ มันเปนตะแกรงนะ ฝนก็สาดเขา ขยะก็เปยกบาง 

แฉะบางบางทีเราก็ตองมาน่ังคัดขยะที่มันแฉะมันเปยก มันก็อยางเง้ียทุกปที่เจอ ก็ตองทําอะ ถาหนา
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ขยะแหงก็ไมคอยเทาไหร ถาเราทําเจอขยะเปยกก็อีเหละเขะขะแฉะไปบางอะไรบางอะ ถาใครมาเจอ

สภาพน้ีเคาไมมาทําหรอก เพราะวามันย่ิงกวางานนาพิศวงอีก หนาแลงก็ไมเทาไหรถาเปนหนาฝน

เฉอะแฉะ” พนักงานตัดเย็บ 1 

“ไมตองมาสนใจหรอก อาชีพปดทองหลังพระ ไมโอเคไมดีหรอก คือ

อาชีพน้ีมันไมดี ไมตองทํางานมันเยอะมันเหน่ือย มีแตเอาโรคเขารางกาย ที่น่ีเช้ือโรคเยอะ ถึงแมจะมี

เครื่องฟอกแตมันก็ไมไดชวยเทาไหร” นักเทคนิคการแพทย 1 

“ของเราเปนเสื้อผาคนไข หนัก เจอของหนักๆ กรรมกรงานกรรมกรกับ

งานอยางน้ันมันก็แตกตางกันอยูแลว เหง่ือออกวันละกี่ลิตรก็ไมรูนะ” พนักงานซักรีด 1 

“ผามันเยอะมากเลยตอนเน้ีย มันไดมารอบเดียวเหมือนไปเก็บเชานะ 

พอไปสงรอบ 11 โมง รอบ 11 โมงเน่ียตองรีบเก็บมาซักใหทันทั้งไตเทียม X-ray OR เก็บมาซักอีก

รอบ ถาไมเอามาซักผาเขียวหองผาตัดก็จะมีปญหา” พนักงานซักรีด 1 

“บอกแลวถาใครมาหองเน้ียอะนะ ถามาเลนๆ ไมตองมา ถาคิดวาจะ

ทํางานตองอึด ตองทน คิดที่จะทํางานที่น่ีนะไมตองไปคิดอยางอ่ืน ถาคิดจะมาทําเลนๆ หนะไมได

หรอก เด๋ียวมันก็ไป มันไมมีความอดทน ไมถึก ไมทน ไมควายจริงอยูไมได” พนักงานซักรีด 2 

“งานมันไมไดสะอาดหรืออะไร เช้ือโรคทั้งน้ัน คือเสี่ยง” พนักงานซักรีด 2  

“งานแมครัวหนัก หนักมาก หาเวลาวางจริงๆ นอกจากคนไขนอยจริงๆ 

ถึงนอยก็แบบ คือโอกาสไดน่ังนอยนะ” แมครัว 1 

“พ่ีเคยเจอสิบสองจานคนเดียว แลวมันไมไดกินแคอยางเดียวคือกะเพรา

สิบสองถวยสิบสองจานอยางน้ีไมใชนะ สุก้ี ขาวผัด ผัดซีอ๊ิว มักกะโรนี ราดหนา คือสิบสองคนน้ีกินคน

ละอยาง ญาติคนไขอะ พ่ีเคยเจออยางน้ีแลวแบบ ถามตอนน้ันพ่ีทอนะ แบบรองไหทําไมเราตองมาเจอ

แบบน้ี” แมครัว 1 

“แลวคนคิดดู รอยคน งดหมูบางคนนะ งดหมูงดไกกินไรได กินไขกับ

ปลา กุง แลวถาเปนเค็มนอย งดมัน งดไก งดหมู งดผัก ทองเสีย งดฟอสเฟต งดถั่ว โรคไต ทุกอยางทํา

แยกหมดเลย แลวคนไข เปนรอย งดนูน งดน่ี ทองเสีย อันน้ีพ่ีพูดยังลวกๆ งายๆ นะ แตถาลองไปทํา 

ถายืนจริงๆ จะรูวาโคตรเหน่ือย คือๆ ที่น่ี มันไมไดแบงวาทํากับขาวก็ทํากับขาว เอกสารก็เอกสาร ชวย

ทําผักก็ทําผัก ทุกอยางตองวนมาก็เหมือนกับชวยกัน ถามวาชวยกันไหมชวยกัน” แมครัว 1 

“เสี่ยงตอไฟดูด มันตองจั๊มสด มันตัดไมได ถาตัดไฟไดก็โอเคเน่ียอยางบอ

บําบัดถาจับไมดีไฟจะดูดตาย 3 เฟส ไฟสามเฟสเชียวนะ ไหมทั้งตัวเกรียมเลยนะ” ชางซอมบํารุง 3 

“เสารอาทิตยเหลือ 2 คน ถาทํางานเยอะๆ อะ วันน้ันเหลือกันสองคน 

ตัดไมดวย ไม ER สั่งไมทีเดียว 300 ตัว ไมดามขาดามแขน เราทําเองหมดทุกอยาง ก็มือไมหนังมันถึง

ไดแหกไปเรื่อยๆ อะ เราใชเครื่องพวกน้ีขัด พอมันหลุดปุบมันจะดูดน้ิวเราเลย เน่ียน้ิวกอยเน่ียหนังน่ี
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หายเห็นกระดูกเลย 3 เที่ยวแลว สั่งทีเปนรอยตัวมันหมดสตอกไงเขาใจมั๊ย มันไมไดเช็คสตอก ถาเช็ค 

สตอกเราก็ทยอยทําได แตน่ีหมดสตอกเลย 300 ตัว ก็ตองทํา พอถาน้ิวเปนแผลไปแลวเน่ียก็ตองสลับ

ทําไมไดละตองเปลี่ยนคนอ่ืนมาทําแทนกัน” ชางซอมบํารุง 3 

“ทุกอยางยันขี้อะ เมื่อวานน้ีแมบาน ผูชวยแมบานโทรมาเลย เต็มอาง

เลย กินขาวมาใหมเลย ออกหมดเลย” ชางซอมบํารุง 3 

“ภาวะเสี่ยงกับการที่วาเราตองทํางานเร็วแขงกับเวลา ทําใหทัน ตองสง

ของ กําหนดไวสี่โมงเย็น ก็ตองสงใหไดกอนสี่โมงเย็น เพราะวาถาเราไมสงของตามวอรดตามหนวยงาน

ก็จะไมมีเปลี่ยนไมมีใช” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“มันก็ตองระวังของเครื่องมือพวกน้ีเวลามันติดเช้ือ เพราะวาของที่เราได

มันเปนของสกปรกแลวเราไมรูดวยไงวาคนไขเคาเปนโรคอะไรมาบางอยางเง้ีย มันดูยากนะเคาใส

รวมกันมาในถังมันจะรวมกันมาหมดที่นีเราก็ไมรูเน่ียแหละวามันเปนอะไรมา” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

นอกน้ันผูใหขอมูลยังมองวาปจจุบันปริมาณไดเพ่ิมมากกวาในอดีต

หลายเทาตัว ย่ิงผูปวยเพ่ิมขึ้นเทาไหร ภาระงานก็เพ่ิมตามไปเทาน้ัน ความรับผิดชอบที่ตองทํางานให

สําเร็จทําใหผูปฏิบัติงานมีช่ัวโมงการทํางานที่ยาวนาน นอกจากจะสงผลใหรางกายเหน็ดเหน่ือย

เมื่อยลาแลวยังกระทบตอเวลาที่ใหกับชีวิตสวนตัวและครอบครัวอีกดวย ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“แตจริงๆ ของนักเทคนิคการแพทย ขอกําหนดโรงพยาบาล 120 เตียง 

มันตองอยู 2 คน ทุกวันแตที่น่ีไมได เคาไมใหไง ก็ตองใชวิธีแซมไปแคสิบกวาวัน บางคนมาพ่ีก็ตองมา

แกตารางเวรเพราะเคามองวามันกลายเปนเหมือนโอทีก็เยอะขึ้น ก็ตองเพ่ิมคน อยางคนเจาะเลือดตอง

เปน med tech คุมประมาณสิบวัน พ่ีไมไดแบบไมอยากขอเพ่ิม ถาขอเพ่ิมมันก็จะมองโหลดงานคือ 

section เรามันมี blood bank มี immuno เพ่ิมขึ้น เคาเปนมุมมอง 20 กวาคนมี med tech แค

สองคน แตสองคนงานในกลางวันมันไมไดเพราะมันลุกไปทํา immune blood bank approve คือ

มันมีตําแหนงเยอะ คือรัฐเคาแยกเปนหองๆ แตเราไมไดแยก” นักเทคนิคการแพทย 1 

“ปริมาณจํานวนผาเพ่ิมขึ้นมากจากปกติเจ็ดรอยกวาโล กลายมาเปน

พันโล ใชมันเหน่ือยไงมันต้ังแตเชาอยางเง้ีย อันน้ียังวนเวียนกันอยูสองทุมสองคนวนไปเปลี่ยนกันไป 

ขนาดเปลี่ยนพอมาอีกวันก็รูสึกวาถึงเวรเราอีกแลวเหรออะไรอยางเง้ีย” พนักงานซักรีด 1 

“แตต้ังแตมาอยูที่น่ีไมคอยไดทําใหลูกกินกลับไปมันก็เหน่ือยแลว มัน

เหน่ือย เช่ือมั๊ยแฟนพ่ีบอกเจียวไขใหกินลูกนึงทั้งที่เมื่อกอนเคาไมไอน่ีนะ พ่ีบนกระจายเลยเฮยทํางาน

ที่นูนก็ยืนทั้งวันเหน่ือยยืนผัดยืนทอด กับขาวมันมี 3 เมนู วันละ 9 เมนูแตมันไมไดทําแค 9 เมนูมันมี

งดนูนงดน่ีงดน่ันเออปลีกยอยมันเยอะมาก ไหนจะมีเมนูเลือกอีก ไหนจะไตเทียมอีก นอกจากสมมติ

วันน้ีพ่ีเลิกเย็นแลวพรุงน้ีพ่ีหยุดเย็นน้ีพ่ีทํากับขาวให เพราะมันจะสามารถกินถึงพรุงน้ีได แตถาพรุงน้ี
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ตองทํางานตองต่ืนตี 4 เง้ีย มันเหน่ือยแลวเพราะกลับบานมันก็หกโมครึ่งกวาจะไปถึงบานก็ทุมกวาเรา

จะเอาเวลาที่ไหนไปยืนทําใชปะ มันก็เหน่ือย” แมครัว 1 

“แตถามวาวันๆ นึงกลับบานไปสแกนน้ิวแมครัวบางก็ไมไดกลับแบบตอง

เลทเวลาไปอีกอะไรยังง้ี เลทไปเพ่ือทําอยางอ่ืนที่ไมใชแมครัว พอเราเสร็จงานหนาเตา หนาเตาพ่ี

เห็นปะเปยก คือเปยกตองลางเก็บเช็ดหมอเช็ดพวกเครื่องปรุงที่เราทํากันมาทั้งวันเอาออกมาลาง ลาง

เตา ลางเตาไมใชวันละรอบนะคะ เชาทําเสร็จก็ตองลาง กลางวันทําเสร็จก็ตองลาง ทําไปลางไป เย็น

ทําเสร็จก็ตองลาง มันไมใชแคลางตรงบริเวณเตา มันตองถูทั้งหมด แลวเดือนนึงพวกพ่ีจะมี 5 ส.

ประจําของแมครัวก็คือมุดใตตูใตเตา ปนโตะเช็ดถาดโตะเครื่องปรุง พวกพ่ีจะลางแบบเอานํ้าลงเอา

นํ้ายาใสคือทุกคนตองแบบวนรถเข็นผักก็ตองเอามาลาง ซึ่งจริงๆ ถาถามมันเก่ียวกับแมครัวมั๊ย งาน

บางอยางมันไมไดเกี่ยวกับแมครัวนะ” แมครัว 1  

“ทุกวันน้ีก็เหน่ือย อยางพ่ีเวร 9 โมง ปกติลงทุมนึง ถาของหองผาตัดมีก็

เหมือนที่บอก ก็ตองอยูก็คือลงหาทุมครึ่ง ตีหน่ึงยังมีเลย ตีสองก็มี ถาเคาตองการใชของแลวเคาสั่งเรา

มาเยอะอะไรเง้ีย เคาไมไดแมนเนจน่ี แลวถาวันไหนมีเคสดวนมา คือเหมือนกับวาบาง set ที่เกี่ยวกับ

เน้ือเย่ือคนไขเง้ีย ก็ตองเลี้ยงเช้ือใชมั๊ย บางทีเข็นขึ้นมาสองทุมเอามาเลี้ยงเช้ืออีกเพ่ือดูวามันผานมั๊ย 

ถามันไมผานก็คือปญหา เลี้ยงทีนึงก็ 3 ช่ัวโมง ถาสมมติเคาขึ้นมาสองทุมกวาพ่ีจะน่ึงเสร็จก็ประมาณ

สามทุม เลี้ยงเช้ือบวกไปอีกสามช่ัวโมงเที่ยงคืนก็ประมาณน้ัน” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“ประกาศรับเคาก็บอกไมมีคนมาสมัคร ทําไมก็ไมรูเหมือนกัน เราไม

อยากไดนะโอทีตองการลงเวรปกติมากกวา ความรูสึกคือมันนานแลวมันลามันเหน่ือย ตัวหัวหนาเอง

เคาก็รู เพราะตัวเคาเองก็ควงเวรเหมือนกัน ชวงที่คนออกอะไรเง้ียแตเราก็ทําอะไรไมได เราก็เปนแค

ลูกนองเนาะเปนแคลูกกระจอกไปเสนออะไรก็ลําบาก ทําใจ ก็อยูง้ีแหละ เพราะพ่ีก็กะวาอยูอีกซักสาม

ปแท็กซี่หมดก็จะกลับบานแลว” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“ของเราทําเองหมดทุกอยาง แตตอนน้ันมันทําได ของมันไมเยอะขนาดน้ี

คนไขมันก็ไมเยอะขนาดน้ี แตถามวาเปรียบเทียบตอนน้ีกับตอนน้ันมันก็ไมใชไงมันก็ไมได แลวไมใชวา

เยอะขึ้นเปนเทาสองเทานะ ขึ้นเปนสิบเทาเลยละ เมื่อกอน dressing 40 set ใชทั้งโรงพยาบาลอะ 40 

– 60 set เอาออกมาใชจริง 40 set เก็บ stock อีก 20 เด๋ียวน้ี 120 น่ีเฉพาะแผนกน้ีนะไมเกี่ยวกับ

หนวยงานนะ แตตามวอรดไมไดนับรวม เคาก็มี stock ของเคาอีก” เจาหนาที่ซัพพลาย 2 

ผูใหขอมูลในตําแหนงงานนักเทคนิคการแพทยและเจาหนาที่ซัพพลายได

ใหขอมูลเพ่ิมเติม ถึงความพึงพอใจในงาน หากงานน้ันสามาถทําใหพวกเขาไดมีเวลาใหกับชีวิตสวนตัว

และครอบครัวไดบาง ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ทํางานที่ น่ี พ่ีกลับบานตางจังหวัดได อยูโรงบาลอ่ืนกลับติดกันยาก 

คอนขางยาก ตอนน้ีลูกพ่ี 10 ขวบ พ่ีกลับบานทุกเดือนจนเคา 10 ขวบต้ังแตแรกเกิด มันเลยไมทําให
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รูสึกวาเราหางจากเคาเหมือนเลี้ยงเอง อยูกรุงเทพพ่ีก็จะพามาเลนที่โรงบาล พ่ีจะพามาประมาณ

อาทิตยนึงตอปชวงซัมเมอร อาทิตยนึงก็จะมีแว็บที่พ่ีตองมาคั่นกลางระหวางวัน พ่ีมาทํางานวันนึง 

day night อะคะ เคาก็มาอยูกลางวัน อยูกับลูกนองพ่ีนอนเลน เลนเกม เดินนูนเดินน่ี ตอนเย็นพอเคา

มารับกลับ เชาพ่ีก็ลงเวรไปดู ขอดีของมันถึงเราจะทํางาน day night แตเราไดมีเวลาหยุดกลับบาน ก็

หยุด 10 กวาวันตอเดือน ก็โอเคนะ” นักเทคนิคการแพทย 1  

“มีขอดีของงานซัพพลายมันก็เปนเวลา ไมตองขึ้นเวรดึก กลับบานไปพ่ีก็

ยังมีเวลาอยูกับครอบครัว” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

4.1.4.6 การไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมและยุติธรรม 

จากผลการศึกษาพบวาประเด็นดังกลาวสงผลผูปฏิบัติงานอีกกลุมงาน

รูสึกถึงความไมเทาเทียมกันภายในองคกรเปนการเลือกปฏิบัติระหวางสายวิชาชีพ ดังบทสัมภาษณ

ตอไปน้ี  

“เขาใหคากับพยาบาลมากกวา เพราะวาเขา contact กับคนไข ดูแล

คนไข มุมมองของเขาคือเหมือนไดจากตรงน้ัน มีคนคุยกับหมอ คอยดูแลคนใกลชิดเกิดเหตุไมเกิดเหตุ 

แตลืมมองคนที่กวาจะไดมา” นักเทคนิคการแพทย 1 

“ที่ น่ีมองวาเคาลงทุนกับหมอสวนมากเลย รูสึกวาเขาแครหมอมาก 

ลงทุนกับหมอมาก แตบุคลากรที่จะชวยสงเสริมใหองคกรมันดีขึ้นเขากลับไมคอยลงทุน เขากลับไม

คอยรับใคร ไมคอยเปดอะไรเขามาใหม” ชางเครื่องมือแพทย 1 

“เราก็เขาใจวามันเปนโรงพยาบาลมันก็ตองวิชาชีพของเคาโดยตรง ไมได

มองขางหลังวา มันก็จําเปน อยางแมบานมันก็จําเปน เคาใหความสําคัญกับวิชาชีพโดยตรง แตไม

คิดถึงวางานเบ้ืองลางมันก็สําคัญ สําคัญทุกแผนกมันเปนวงจรทั้งระบบใชไหมละ ไมมีแผนกไหนก็อยู

ไมไดกันทั้งน้ันใชไหมละ มันก็ตองมองความสําคัญทุกแผนก” ชางซอมบํารุง 1 

“โรงพยาบาลของเรานะ อันน้ีพูดแบบหลักการนะ โรงพยาบาลของ

เรานะจะเนนพวกพยาบาลวิชาชีพ เคาจะเอาใจพวกน้ีมากที่สุด เขาใจมั๊ย” ชางซอมบํารุง 2 

อยางไรก็ตามแมสถานการณ กําลังคนดานสุขภาพน้ันขาดแคลนไม

เพียงพอกับความตองการของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผูประกอบวิชาชีพแพทย

และพยาบาลอันเปนกําลังหลักสําคัญสําหรับธุรกิจโรงพยาบาล แตองคกรควรตระหนักถึงความสําคัญ

ของบุคลากรอยางเทาเทียมกัน ซึ่งเปนกําลังในการขับเคลื่อนองคกรและสําคัญไมแพกัน 
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4.2 ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมาย 

 

ผลการศึกษาลักษณะของงานที่ชวยสงเสริมการรับรูวางานที่ทําน้ันมีคุณคาและความหมาย

ของกลุมบุคลากรในสายงานสนับสนุนของโรงพยาบาลราษฎรบูรณะ โดยผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบ

ระหวางลักษณะงานตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) ที่กําหนดไวกับลักษณะของ

งานที่มีคุณคาและความหมายตามความคิดเห็นของผูใหขอมูลโดยแยกตามรายตําแหนงงานพบวา 

คุณลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายที่ชวยสงเสริมใหผูปฏิบัติงานรับรูถึงคุณคาในงานที่ทํา ไดแก 

งานที่มีความสําคัญ งานที่ใหอิสระในการทํางาน งานที่สามารถรับรูผลสะทอนกลับของงาน งานที่

กอใหเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน งานที่สรางความสัมพันธเชิงบวก และงานที่มีสวน

สนับสนุนการพัฒนาดานคุณธรรม อยางไรก็ตามพบวาในบางตําแหนงงานลักษณะของงานที่ทําไมชวย

สงเสริมการรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงาน กลาวคือ งานที่ไมไดเปดโอกาสใหใชความรูความสามารถ

หรือทักษะที่หลากหลาย งานที่มีไมเอกลักษณของงาน และงานที่ไมเปดโอกาสใหไดเรียนรูและพัฒนา 

 

ตารางที่ 4.1 

ลักษณะงานที่ชวยสงเสริมการรับรูคุณคาและความหมายในงานของบุคลากรในสายสนับสนุน 

          

 

                                   ผูใหขอมูล 

 

       คุณลักษณะของงาน 

   ที่มีคุณคาและความหมาย 

ตําแหนงงาน 

พน
ักง

าน
ตัด

เย
็บ 

นัก
เท

คน
ิคก

าร
แพ

ทย
 

พน
ักง

าน
ซัก

รีด
 

ชา
งเ

คร
ื่อง

มือ
แพ

ทย
 

แม
คร

ัว 

ชา
งซ

อม
บํา

รุง
 

เจ
าห

นา
ที่ซ

ัพพ
ลา

ย 

1. งานที่มีความสําคัญ √ √ √ √ √ √ √ 

2. งานทีใ่หอิสระในการทํางาน √ √ √ √ √ √ √ 

3. งานที่เปดโอกาสใหใชความรูความสามารถและทักษะที่

หลากหลาย 
√ √  √ √ √  

4. งานที่มีเอกลักษณ  √  √ √ √  

5. งานที่สามารถรับรูผลสะทอนกลับของงาน  √ √ √ √ √ √ √ 

6. งานที่เปดโอกาสใหไดเรียนรูและพัฒนา  √  √  √  

7. งานทีก่อใหเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน √ √ √ √ √ √ √ 

8. งานที่สรางความสัมพันธเชิงบวก √ √ √ √ √ √ √ 

9. งานที่มีสวนสนับสนุนการพฒันาดานคุณธรรม √ √ √ √ √ √ √ 
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4.2.1 ตําแหนงพนักงานตัดเย็บ 

ลักษณะของงานตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) : ตัดเย็บและ

ซอมแซมผาทุกประเภทที่ใชในโรงพยาบาลใหพรอมใชและเพียงพอ และคัดแยกขยะของโรงพยาบาล

กอนจําหนาย 

 

ตารางที่ 4.2 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของพนักงานตัดเย็บ 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่มีความสําคัญ 

ผูใหขอมูลมองวางานในความผิดชอบทั้งงานตัดเย็บผาและงานคัดแยกขยะ เปนงานที่มี

ความสําคัญเพราะงานตัดเย็บและซอมแซมผาไมใชเพียงแตเสื้อผาเครื่องแตงกาย แตงานตัดเย็บผายัง

เปนสวนหน่ึงของอุปกรณเครื่องใชไปจนถึงเวชภัณฑทางการแพทย ในขณะที่งานคัดแยกขยะน้ันมีสวน

ในการสงเสริมสภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาล อีกทั้งยังมีสวนในการสรางรายไดกลับคืนมาใหกับ

โรงพยาบาลจากการจําหนายขยะรีไซเคิล ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“จะวาไปแลวมันก็สําคัญนะ เพราะวาโรงพยาบาลเราไมไดสั่งซื้อเลยต้ังแตไหนแตไร มีแตซื้อ

ผามาตัดต้ังแตเริ่มโรงพยาบาลเปดเลยไปซื้อผามาตัดตลอด ไมไดมีการสั่งซื้อขางนอกเลย เพ่ิงมาซื้อชุด

คนไขเน่ียชุดแรกที่ซื้อสําเร็จ นอกน้ันผา OR เราตัดเองหมดทั้งโรงพยาบาล จนทุกวันน้ีก็ตัดเองทั้ง

โรงพยาบาลนะ” พนักงานตัดเย็บ 1 

“มันเปนงานสองอยางนะของปานะ อยางเง้ียมันก็สําคัญกับองคกร ทําแยกขยะเน่ียเพ่ือ

องคกร ก็คือในแงมุมคือปาเช่ือมโยงกับระบบ ENV ขององคกรก็คือเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดลอมทั่วไป 

งานผาก็เก่ียวกับคนไขเก่ียวกับเจาหนาที่ มันเปนงานอีกระบบนึง มันเปนงานสองระบบ ทวางาน

ขางบนมันเปนงานที่เราตองรับผิดชอบเกี่ยวกับองคกรแพทย คือองคกรแพทยน่ีมันเกี่ยวกันเพราะวา 

ผาผาตัด ผาอะไรไมทัน มันอยูกับปา ปาตองทําใหเคา” พนักงานตัดเย็บ 1  

“ก็ที่ขายเงินเขาโรงบาล เงินก็ไปในโรงบาลสงใหบัญชีไป ประโยชนก็คือไดเงินไดเงินเขาโรง

บาลแคน้ันแหละ” พนักงานตัดเย็บ 1 
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ตารางที่ 4.2 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของพนักงานตัดเย็บ (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่ใหอิสระในการทํางาน  

ผูใหขอมูลแสดงความเห็นวา สามารถบริหารจัดการ รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของภายใต

ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมตามที่เห็นสมควร โดยในแตละสัปดาหจะมีจัดสรรเวลาในการ

ทํางานทั้งงานตัดเย็บผาและงานคัดแยกขยะ ไปจนถึงเลือกจัดลําดับในการตัดเย็บซอมแซมผาตาม

ความเรงดวนของงาน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“งานแยกขยะถาเราตองทําใหเสร็จมันไมเสร็จหรอกเพราะวาถาขยะเยอะเราไมเสร็จอยูแลว 

แลวปาก็ตองแบงเวลา แตกอนทําผาสามวัน น่ีขยะตกคางเยอะเราก็ตองทําขยะ 2 วัน ที่เหลือทํางาน

ผา น่ีผาเราก็ตัด ตัดเสร็จดวยเย็บดวยก็แลวแตงาน” พนักงานตัดเย็บ 1 

“อยางสั่งตัดชุดเน่ีย มันก็สั่งนานแลวละ แตปาเห็นวาชุดของเคาน่ียังโอเคใชได ไมจําเปนตอง

จะตองสองปหรือปนึงจะตองตัดใหคุณ อะมองแลวคุณใชได คุณก็ใชไป เพราะมันเปนผาขางใน เปนผา

ที่มาใสแลวทํางานขางใน ปาก็มองในแงมุมน้ีก็ใหรอไปกอน ถาเกิดวาคุณจะเอาไรที่คุณจําเปนอะ โอเค

ช้ันจัดให แตเธอไมตองมาเรงชุด เพราะวางานตรงน้ีเธอรอไดอะไรเง้ีย มันเปนงานที่ตามสเต็ปงานที่วา

อะไรหนาอะไรหลัง บางคนเคามาถามวาปาตัดผาน่ีเรียงลําดับยังไง ปาก็บอกวางานเรงดวนกอน บาง

คนเคาก็ไมรูคําวาวางานเรงดวนคืออะไร แตจริงๆแลวงานเรงดวนคือ ทางการแพทยกอน ก็คือ

เก่ียวกับคนไข ผาตัด เสื้อกาวนหมอผาตัด OR ไมพอใชนะ ก็ลงมือตัดใหเคากอน มีสเต็ปอยูวาเราตอง

ทําอันไหนกอนอันไหนหลัง มันตองเรียงตามงาน ก็อยางเง้ีย ถามไมคอยมี ผาขาดแคลนซึ่งไมคอยมี 

นอย” พนักงานตัดเย็บ 1 

 

งานที่เปดโอกาสใหใชความรูความสามารถและทักษะที่หลากหลาย 

 ผูใหขอมูลงานมองวางานตัดเย็บผาตองใชทักษะความรูความสามารถ ทั้งทักษะในการตัดเย็บ 

ความคิดสรางสรรค การประยุกตตางๆ ความรูเก่ียวกับวัสดุ ไปจนถึงประสบการณและความชํานาญ

ในการตัดเย็บ ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“อยางผาของซักรีดที่วาไมทน บางทียังไมถึงหาหกเดือนก็ขาดแลว เราก็ตองมาเย็บใหม

เสียเวลาเรา แลวเลยเปลืองผายางดวยก็เลยกลายเปนวา ในแผนกก็คุยวาอยางพ่ีพ่ีก็เย็บเด๋ียวก็ขาดๆ 

เราเอาผาแบบน้ีดีมั๊ย เพราะวาแบบน่ีมันเปนผายางแบบที่วามันเหนียว เพราะวาเราเย็บมันจะไดไมมี

ปญหาในการชํารุดเร็วตรงน้ีเราก็มาดัดแปลงในการเย็บ” พนักงานตัดเย็บ 1 

 “ผาตกคางอยู ปาก็เอาไปประยุกตใชเปนผาวัดความดัน ถาซอมไมไดก็ทิ้งไป อยางผาสีนํ้า

เงินที่เคยเอามาคืนปา ก็ทําเปนผาวัดความดันไปเพราะวาสีมันมืดมันก็ไมดูสกปรกเวลาเอาไปใช แต
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ตารางที่ 4.2 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของพนักงานตัดเย็บ (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

กอนใชเปนผาเขียวเปนผาฝายของ OR แตถามีผาอ่ืนเหลืออยู ผาก็เอาตรงน้ันมาตัดประยุกตใชไป” 

พนักงานตัดเย็บ 1 

“อยางสมมติวาฝายการเคาขอซื้อผามัดแขนคนไขมา ขึ้นตัวอยางมา หูแพงมากเลยเน่ียซึ่งมัน

ไมนาแพงนะพ่ี เน่ียดูซิคูนึงพันสอง ขางละหกรอย ดูมันก็ไมมีอะไรเลยนะเน่ีย เคาก็ถามวาพอที่จะเย็บ 

อะเราก็ดูอะไรที่มีอยูบนหองที่เราจะเอามาทําได เด๋ียวจะลองทําใหดู ผาสําลีมันไมนาจะแข็งนะ เด๋ียว

จะลองทําใหดู ลองดูคูนึงกอนลองไปดูวามันโอเคมั๊ย แลวก็มีผาขอแขนคนไข OR เราก็ดูจากตัวอยาง

มันใชกันไดเราก็ลองเย็บใหเคาดู ซอนผาสําลีสี่ช้ัน แลวก็เย็บผาที่มันเปนผายางยืดของขอแขน OR 

ทาบไปแลวก็ติดกาวตุกแกติดสายที่เราใชทําผาคลองแขนที่มันมีอยู ทีน้ีระบบที่เราคิดออกแบบเอง

เอง” พนักงานตัดเย็บ 1 

 

งานที่สามารถรับรูผลสะทอนกลับของงาน  

ผูใหขอมูลสามารถรับรูไดถึงผลลัพธของช้ินงาน หากช้ินงานที่ผลิตออกไปมีคุณภาพไดรับการ

ยอมรับ ผูใชงานก็จะเปนผูสะทอนผลของงานกลับมาใหไดรับรูถึงคุณภาพของงานที่สงออกไป ดังบท

สัมภาษณตอไปน้ี 

“ก็ออกแบบประยุกตคิดเองทําตรงน้ีใหเคาดู แลวเอาไปลองใชดูวาพอใชไดมั๊ย พอฝายการ

เคาบอกวาดีๆ นองบอกใชงายสะดวกดี ทุกวันน้ีก็ตองเปนงานที่วาตองทําเพ่ิมขึ้นมาใหเคาเพ่ือที่จะใช

เอาไปใชตรงน้ี” พนักงานตัดเย็บ 1 

 “เพราะวาแบบน่ีมันเปนผายางแบบที่วามันเหนียว เพราะวาเราเย็บมันจะไดไมมีปญหาใน

การชํารุดเร็วตรงน้ีเราก็มาดัดแปลงในการเย็บ ก็ใชมาจนทุกวันน้ีอยางที่เห็น” พนักงานตัดเย็บ 1 

 

งานที่กอใหเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน  

ผูใหขอมูลใหความเห็นถึงความหมายของงานในแงมุมที่ชวยใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น 

รายไดที่ไดจาการทํางานน้ันสามารถนําไปซื้อบานเปนของตัวเอง ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

 “อยางพูดถึงบางทีจากปาที่วาแตกอน ไมไดคิดวาอยากจะซื้อบานซื้อชองอะไร แตวาการด้ิน

รนเราก็พยายามเนาะ จนทุกวันน้ีเราก็ไดผอนบานหลังนึงก็ดีใจ ที่เราอยูในองคกรเน้ีย” พนักงานตัด

เย็บ 1 
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ตารางที่ 4.2 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของพนักงานตัดเย็บ (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่สรางความสัมพันธเชิงบวก  

ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นวา ความสัมพันธทั้งกับเพ่ือนรวมงานภายในแผนกและมี

ความสัมพันธที่ดีตอกัน สามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นได ถอยทีถอยอาศัยกันทําใหบรรยากาศใน

การทํางานเปนไปดวยดี นอกจากน้ันยังผูใหขอมูลยังมีความสัมพันธที่ดีกับผูบริหารมาโดยตลอด 

ประกอบกับไดทํางานมานานจึงรูสึกรักและผูกพันกับองคกร ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

 “อยางเพ่ือนรวมงานมันก็ไมไดมีปญหาอะไรกับเรา ไอเรื่องงานของปาเน่ียนะคุยกันได มัน

งานตรงน้ีก็คือสบายใจ หน่ึงที่วางานน่ีเราคุยกันได อยางปาเปนคนควบคุมงานในแผนก เรงงานน้ีกอน

นะ เคาตองการดวน อะในแผนกเราก็คุยกัน วางงานอ่ืนๆ กอนที่มันวางได แลวเราก็มาทํางานที่มัน

เรงดวนใหเคากอนนะ เพราะวางานน้ีมันจําเปน” พนักงานตัดเย็บ 1 

“รักองคกรเพราะเราอยูกันมานาน มันก็ผูกพันนะน่ีเรื่องจริง วาเราอยูตรงน้ีมันก็ดีนะ 

ความสุขก็มี อาจจะมีถูกดาบางอะไรบางมันก็ยังมีความสุขที่มีอยู” พนักงานตัดเย็บ 1 

“มันก็มีความผูกพัน ในระบบของการที่เจานายใหความชวยเหลือเรามันก็เปนบุญคุณกับเรา 

เราก็คิดไวในใจ วาเอออยางนอยเจานายก็ไมใจดํากับเรา บางทีเราเดือดรอนเรื่องสวนตัว คุยกับ

เจานายแกก็เห็นใจชวยเหลือ” พนักงานตัดเย็บ 1 

“เคาก็ชวยเหลือเราเทาที่เราอยูมาจนปานน้ีนะ อยางนอยเราก็ยังคิดวาที่ทํางานก็มีบุญคุณกับ

เรา แตเราก็คิดอยางง้ีเพราะวาความสบายใจ เราคิดวาเรากินเงินเดือนของบริษัทเง้ีย เราก็ตองพูดวา

บริษัทสําคัญกับเรา ยอมรับตรงน้ี เหน่ือยบางอะไรบางก็ชางๆ ไป องคกรเรามีสิ่งที่ดีอะไรเง้ีย ก็คือรอด

ปลอดภัยแตละเรื่องๆ ไป” พนักงานตัดเย็บ 1 

 

งานที่มีสวนสนับสนุนการพัฒนาดานคุณธรรม 

ผูใหขอมูลมองวา งานที่ทํามีสวนชวยเหลือการทํางานของผูอ่ืน จึงตองมีความรับผิดชอบใน

หนาที่ของตนเอง ตองทํางานใหดีตามที่ไดรับมอบหมาย ตลอดจนความรับผิดชอบที่มีตอครอบครัว ดัง

บทสัมภาษณตอไปน้ี 

“เพราะวาตรงน้ีปาคิดวางานที่ปาทํามันก็คือสําคัญ สําคัญกับคนไข สําคัญกับสิ่งแวดลอม

ดวย” พนักงานตัดเย็บ 1 

“ความสําเร็จของงานคนอ่ืนก็มาจากเราดวย เพราะวาถึงเวลาปุบ ปาชวยทํานูนทําน่ีให

หนอยนะเด๋ียวหนูจะไปทํากิจกรรม อะเราก็ทําของแผนกกายภาพเคาผาขนหนูเกามาทําเปนผารอง

ความรอน ทุกวันน้ีก็ยังเย็บใหเคา ก็เอาผาที่ชํารุดแลวเอามาใหทําเพ่ือที่วาจะใชประโยชนตรงน้ันได” 
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ตารางที่ 4.2 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของพนักงานตัดเย็บ (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

พนักงานตัดเย็บ 1  

“ไมทันไมได เพราะวาถาเกิดไรขึ้นมันเปนปญหากับใชงานกับคนไข ไมทันไมได อยางซัพ

พลายเน่ียเรงผาอะไรมาเน่ียตองจัดแจงกอนงานอ่ืน งานซัพพลายน่ีเช่ือมโยงกับผาโดยตรงเลย งาน

พวกน่ึงพวกอะไรพวกน้ี ผาเจาะใหญไมพอเน่ีย พ่ีเรงใหหนูหนอยนะ เพราะวาหนูไมพอ ไมพอน่ึง ไม

พออบให OR ปาก็ตองรีบทําใหเคา เพราะวาอันน้ีเกี่ยวกับองคกรแพทย เกี่ยวกับแพทย ผาเจาะกลาง 

ผาหอเซ็ท ผาอะไรตออะไรที่หอง OR นะ ก็ตัดหมด ผาคลุมผาตัดเสื้อใหญๆ ปาก็ตัด แลวก็ผาอะไรตอ

อะไรที่ทําใน OR นะทั้งน้ันเลย ตอนน้ีที่สั่งซื้อจริงๆ ก็คือชุดคนไข นอกน้ันตัดเองหมด ตัดเย็บเอง

หมด” พนักงานตัดเย็บ 1  

“เช่ือมโยงกับแพทยไง พวกการผาตัดคนไข มันไมได จะขาดตรงน้ีไดไง ขาดตรงน้ีก็เราไมมี

ผาใหเคาใชอะดิ เพราะมันเปนงานที่ตองใชงานกับคนไข เพราะวาเรารูอยูวาเวลาไมทันมันคือปญหาที่

ทางคนไขไมมีใช ก็ตองรีบทํา” พนักงานตัดเย็บ 1 

“คือมันเปนความรับผิดชอบในหนาที่อะ อยางนอยปาก็คิดวาภาระที่ปาตองมีกับหลาน 

เพราะเราก็เอาลูกสาวเปนหลักมันก็ไมไดไง เราก็คิดอยางง้ี แตวันขางหนาเราไมรู ถาเราตองเกษียณ

เราก็ตองยอมรับในตรงน้ัน ก็ตองดูสภาพอีกดานหน่ึงวาเราจะมีสภาพเปนยังไง เราจะรับงานเย็บผาอยู

บานปาว หรือเราจะทําไหวหรือไมไหว อันน้ันมันเปนอีกสเต็ปนึง แตตอนน้ีคือมีสเต็ปที่ตองทําหนาที่

ทํางานก็มาทํางานตามสเต็ป ก็การกระตุนตัวเองก็คือเราก็ตองมีความรับผิดชอบแคเน้ีย” พนักงานตัด

เย็บ 1 
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4.2.2. ตําแหนงนักเทคนิคการแพทย 

ลักษณะของงานตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) : วิเคราะห 

ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจตางๆ ใหถูกตอง 

 

ตารางที่ 4.3 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของนักเทคนิคการแพทย 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่มีความสําคัญ 

ผูใหขอมูลมองวางานของนักเทคนิคการแพทยมีความสําคัญตอกระบวนการรักษาผูปวย โดย

ผลของงานเปนขอมูลที่ชวยแพทยในการวิเคราะหหาสาเหตุของโรคไดถูกตอง ไปจนถึงมีสวนชวยใน

การตัดสินใจใหการรักษาของแพทย ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“โดยที่ถาไมมีผลจากเราหมอก็จายยาไมได คุณจะรูไดไงวาคนไขคนน้ีนํ้าตาลสูงหรือนํ้าตาล

ตํ่าถาคุณไมมีผลแล็บจะจายยาแคไหน จะจายยาระดับไหน คียคือเรา แตคนไขเคาจะไมเจอเรา คนน้ี

เปนมะเร็งก็ตองมีอาการแลวหมอถึงจะเห็นวาเปนมะเร็ง แตถาไดตรวจแล็บตรงน้ีก็จะขึ้นมากอน คา

คนไขก็จะขึ้นมาบอกหมอวาเปนมะเร็ง ก็เหมือนเปนเอดส เปนเอดสถาคุณไมออกเปนผื่นออกเปน

เห็นชัดไมมีฝาไมมีอะไรดูดวยตา แตถาแล็บบอกวาคุณเปนเอดสถึงคนน้ันจะปกติ ยืนยันจากหองแล็บ

วาคุณเปนเอดส หมอไมรูดวยซ้ําวาคนน้ีเปนเอดส มันก็เลยเปนตัวช้ีบงใหหมอ แล็บก็เลยสําคัญ 

โรงพยาบาลไมมีแล็บไมไดถาไมมีเรา หมอก็ชวยเหลือคนไขไมได” นักเทคนิคการแพทย 1 

“ถาไมมีเราหมอก็ชวยเหลือคนไขไมได ถาไมมีเรานํ้าตาลสูงขนาดเน้ียหมอไมรูหรอกวาคนไข

ตองลดหรือไมลดยาเทาไหร” นักเทคนิคการแพทย 1 

 

งานที่ใหอิสระในการทํางาน  

ในความคิดเห็นของผูใหขอมูลมองวา มีความเปนอิสระในการทํางานเพราะเปนงานผูปฏิบัติ

ทราบขั้นตอนในการทํางานอยูแลว และเปนงานเฉพาะวิชาชีพจึงไมจําเปนตองมีการควบคุมกํากับการ

ทํางานโดยผูอ่ืน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“มันเปนเหมือนปฏิบัติมันไมใชทฤษฎี มันไมตองรอคําสั่งจากใคร ไมมคีนช้ีวา อยางเชน 

พยาบาลหมอสั่งใหโดสยาเทาน้ี เคาก็ตองไปคํานวณแตเคาก็มีสูตร อยางบางทีหมอก็จะบอกไปวาให

ยาเทาน้ี ๆ มนํ้ีาหนักแคน้ีๆ แตของแล็บสัง่ CBC มา หนาที่ของเราก็คือตองทํายังไงใหได CBC” นัก

เทคนิคการแพทย 1 
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ตารางที่ 4.3 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของนักเทคนิคการแพทย (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่เปดโอกาสใหใชความรูความสามารถและทักษะที่หลากหลาย 

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวาการไดมาซึ่งผลการตรวจที่ถูกตอง นักเทคนิคการแพทยตองใชทักษะที่

หลากหลาย ความรูความชํานาญในวิชาชีพที่ร่ําเรียนมาก ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ถาเราไมมีความชํานาญก็ดูไมออก อยางถาคนไขเปนไขเลือดออก ดูเม็ดเลือดตัวที่บงบอก

นอกจากเม็ดเลือดขาวตามเครื่องที่ตํ่าหรือเกร็ดเลือดตํ่า เราตองไปดู critical link ก็คือเปนการดูจาก

ตา สไลดเครื่องบอกไมได เพราะฉะน้ันถาคุณดูสไลด critical link lymphocyte ไมเปนคุณก็ไมรู มัน

ก็จะมีอะไร” นักเทคนิคการแพทย 1 

“มันเปนรายละเอียดเยอะ มันก็เลยมองมองเหมือนแล็บทํางานสบายนะ ถามองจากคนขาง

นอกเหมือนสบาย เคาก็คิดวาเขาเครื่องแลวจบ แตไมใช มันมีอะไรที่เยอะกวาน้ัน เขาเครื่องไมใชวาอยู

ดีเขาเครื่องแลวรอผล คุณตองทําคอนโทรล คุณแกปญหายังไงสมมติมันมีการ error ผลยอมรับ

คอนโทรลออกมาแลวคุณถึงจะรายงานผลแล็บตอไปได มันไมไดจบแคน้ัน มันมีอะไรคอนขางเยอะ ถา

สังเกตจะนอยมากที่พ่ีจะวางนะ” นักเทคนิคการแพทย 1 

 

งานที่มีเอกลักษณ 

ในความเห็นของผูใหขอมูลใหเหตุผลวา งานเทคนิคการแพทยเปนงานที่มีความซับซอนตอง

อาศัยทักษะความรูความชํานาญของผูปฏิบัติงาน และยังมีรายละเอียดปลีกยอยในแตละขั้นตอนกวา

จะไดมาซึ่งผลการตรวจอีกทั้งอํานาจเด็ดขาดในตัดสินใจการช้ีถูกผิดของผลก็ขึ้นอยูกับนักเทคนิค

การแพทย ในมุมมองอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากน้ีผูใหขอมูลมองวาบรรยากาศของการปฏิบัติงานใน

ลักษณะที่เปนงานทําคนเดียวไดโดยไมตองของเก่ียวกับคนมากนักหรือตองรองรับอารมณของผูอ่ืน

เหมือนกับงานบริการทั่วๆ ไป ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ถาเราไมมีความชํานาญก็ดูไมออก อยางถาคนไขเปนไขเลือดออก ดูเม็ดเลือดตัวที่บงบอก

นอกจากเม็ดเลือดขาวตามเครื่องที่ตํ่าหรือเกร็ดเลือดตํ่า เราตองไปดู critical link ก็คือเปนการดูจาก

ตา สไลดเครื่องบอกไมได เพราะฉะน้ันถาคุณดูสไลด critical link lymphocyte ไมเปนคุณก็ไมรู มัน

ก็จะมีอะไร” นักเทคนิคการแพทย 1 

“บางคนบอกเปนงานงายๆ อยางสมมติหองยา เวลาหมอสั่งพาราเซตามอลก็ไปหยิบก็จบ แต

แล็บไมใชถาคนไมรูงานก็จะมองวางาย อยางถายสไลดแค CBC ตัวเดียวนะ เริ่มต้ังแตเจาะเลือด 

รับเขาทํางานเขาระบบ เอาเขาเครื่อง มีถายสไลด มีปน มียอมสี มีดูกลองกวาจะไดผลออกมา” นัก

เทคนิคการแพทย 1 
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ตารางที่ 4.3 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของนักเทคนิคการแพทย (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

“เหมือนหมอสั่งพยาบาล หมอก็รูวาคําตอบคืออะไร พยาบาลก็รูคําตอบคืออะไร แตของพ่ีพ่ี

ทําเสร็จหมอยังไมรูวาคําตอบคืออะไร หมอเคาจะไมรูเลย ถาเรารายงานผิด หมอก็จะผิด อยาง preg 

test ตรวจต้ังครรภ ถาลูกนองพ่ีรายงานผิด neg ก็คือ neg หมอก็บอกคนไขวา neg” นักเทคนิค

การแพทย 1 

“มุมมองของพ่ีก็น่ันแหละคืองานเทคนิคมันไมตองโดนคนไขดาโดยตรงทํางานสวนตัวไมตอง

ยุงกับใครเยอะ จบเคสน้ีก็จบไปทําเคสน้ีออกผลไปก็จบ ช้ันไมสนใจวาเลือดคนน้ีจะตองดูแล คนน้ี

จะตอง perfect ช้ันตองดูแล perfect ช้ันตองเช็คดูแบบสบายใจ ไมอะ ช้ันอยากกดช้ันก็กดๆ ช้ัน

อยากกดเลือด ช้ันก็ไมไดสนใจวาเลือดคนน้ีตองดี ตองกดเบามือไมสนใจ med tech จะไมรูจักคนไข

เลย จะไมจําไดวาคนน้ีเปนใครเคยมีปญหาเรื่องอะไร เคยเปนยังไงกันมากอน ไมมี bias เกิดขึ้น” นัก

เทคนิคการแพทย 

 

งานที่สามารถรับรูผลสะทอนกลับของงาน 

ผูใหขอมูลมองวา คุณภาพงานของนักเทคนิคการแพทย เปนสิ่งที่ถูกกํากับควบคุมและ

ดําเนินการตามมารฐานวิชาชีพอยูแลว ดังน้ันการผลของงานที่มีความถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญ อยางไร

ก็ตามผลสะทอนของผลงานผูปฏิบัติงานจึงรับรูไดอยูแลวตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังน้ันผลสะทอนจะ

ไดรับก็ตอเมื่อมีความผิดพลาดในการรายงานผลเกิดขึ้น ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“หมอก็จะบอกเออดีนะอะไรเง้ีย คนน้ีผมวานาจะเปนเคสน้ี แตผลตรวจเปนอยางง้ีก็โอเคนะ 

ตามผลใหดวยอะไรเง้ีย ตาม out lab culture มันจะเปนผลตอบรับมาจากหมอมากกวา” นักเทคนิค

การแพทย 1 

“แตไมจะไมมีเสียงสะทอนกลบัมาแบบรักษาดีหรือไมดีหรือวาชวย interpret ผลอะไรคนไข

ไดดี มันดักจับจากความผิดพลาดที่เกิดในงานมากกวา สวนใหญกค็ือพอเราไมไดรับคําติเตียน มันก็มี

ความรูสึกแบบมันทํางานดีอะไรแบบน้ีมากกวา” นักเทคนิคการแพทย 1 

 

งานที่เปดโอกาสใหไดเรียนรูและพัฒนา 

ผูใหขอมูลอธิบายวา ลักษณะของงานเทคนิคการแพทยเปนงานที่เนนการปฏิบัติ ดังน้ัน

วิธีการขั้นตอนตางๆ ในการทํางานยังคงเปนความรูพ้ืนฐาน นอกจากจะมีเครื่องมือใหมๆ เขามาใชใน

กระบวนการตรวจวิเคราะห อยางไรก็ตามความรูในดานวิชาการยังคงจําเปนสําหรับการทํางาน ดังบท

สัมภาษณตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.3 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของนักเทคนิคการแพทย (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

“ความรูของงานเทคนิคการแพทย ก็ตองอัพเดตจากการไปประชุม มีอะไรที่อัพเดตใหมๆ 

สายพันธุใหม หรือหลักการใหมๆ แตการดูกลองเหมือนเดิม แตมันจะมีเครื่องมีอะไรที่ทําให special 

มากขึ้น เชนเคสที่มันเปนมะเร็ง เราจะดูไมออกถาเราไมไดรับความรู มันใชความชํานาญตองดูใหออก

วาเซลลตัวน้ีหนาตามันคือมะเร็ง” นักเทคนิคการแพทย 1 

 

งานที่กอใหเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน  

ผูใหขอมูลมองวางานของนักเทคนิคการแพทยมีความสําคัญตอกระบวนการรักษาผูปวย โดย

ผลของงานเปนขอมูลที่ชวยแพทยในการวิเคราะหหาสาเหตุของโรคไดถูกตอง จึงทําใหรูสึกวาไดมีสวน

รวมในการชวยเหลือผูปวยไปดวย ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“มันเปนงานปดทองหลังพระก็ชวยใหหมอ diag คนไข โดยที่ถาไมมีผลจากเราหมอก็จายยา

ไมไดนะ” นักเทคนิคการแพทย 1 

 

งานที่สรางความสัมพันธเชิงบวก  

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา งานตองมีความเช่ือมโยงกับวิชาชีพอ่ืน ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็น

ในการทํางานตอกันได เคารพในวิชาชีพซึ่งกันและกัน จึงทําใหการทํางานเปนไปดวยความราบรื่น ไม

กดดันการทํางาน นอกจากน้ันแลวเพ่ือนรวมงานภายในหนวยงานเดียวกันก็มีสวนชวยสนับสนุนใน

การทํางานซึ่งกันและกันใหงานสําเร็จ ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ที่น่ีหมอไมกดดันเรา ไม conflict กับเรามาก ไมมาแบบจะเอานูนจะเอาน่ีอะไรกับเรา

ตลอดเวลาอะไรอยางน้ี” นักเทคนิคการแพทย 1 

“แตที่น่ีมันเร็วดวนแตมันเปนบางเคสที่แบบจําเปน แตไมใช sample routine แตที่น่ีมัน

ดวนเฉพาะเคสที่ดวนจริงๆ หมอคุยกันได หมอฟงเรา เราผิดหมอไมไดดาจะเปนจะตาย แลวถึงเราจะ

ผิดเคาก็ไมไดดาจะเปนจะตาย แตบางเรื่องมันไมไดจริงๆ เคาก็ตองฟงเรา คุยกันได ฟงกันได ช้ันจะ

ตรวจตรงน้ีๆ ก็หาแลวมันไมได มันไมมี ก็จบไป แตที่อ่ืนไมใช ที่หรูๆ ไมใช การคุย contact ก็เลย

เฉยๆ ก็เลยไมไปอยูที่อ่ืน ก็สบายใจแตไกลบานมาก” นักเทคนิคการแพทย 1 

“ผูจัดการหองแล็บคือ ดูระบบเอกสาร ระบบจัดซื้อ มันทุกอยางในหองแล็บ มันเปนองคกร 

แลวก็ซอยยอยเปนรอง ช่ือเราสามารถอยูไดหลายบทบาท แตของโรงพยาบาลเรามันไมถึงขนาดน้ัน 

คนไหนถนัดเรื่องไหนก็จะแบงงานกันไป อยางงานสั่งซื้อนํ้ายาก็จะเปนพ่ี งานเก็บสถิติเก็บ data ก็

คนนึงเพราะนองเคาถนัดใชคอม งานติดเช้ือ งานแมนเนจเรื่องสสารอะไรแบบน้ี” นักเทคนิค

การแพทย 1  
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ตารางที่ 4.3 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของนักเทคนิคการแพทย (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่มีสวนสนับสนุนการพัฒนาดานคุณธรรม 

ผูใหขอมูลมองวางานที่ทําก็เปรียบเสมือนการไดชวยเหลือคนไขไปในตัว โดยชวยสนับสนุน

การรักษาของแพทย ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

 “มันเปนงานปดทองหลังพระก็ชวยใหหมอ diag คนไข โดยที่ถาไมมีผลจากเราหมอก็จายยาไมได” 

นักเทคนิคการแพทย 1 

 

4.2.3 ตําแหนงพนักงานซักรีด 

ลักษณะของงานตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) : ใหบริการ

ซัก-รีดผาของหนวยงานตางๆ ตลอดจนดูแลสตอกการเบิก-จายผาใหกับหนวยงานใหมีปริมาณ

เพียงพอตอการใชงาน 

 

ตารางที่ 4.4 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของพนักงานซักรีด 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่มีความสําคัญ  

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา งานซักรีดเปนงานที่ใหบริการแกคนไขและเจาหนาที่เปนหลัก การ

ทํางานในแตละวันตองทํางานแขงกับเวลา เพ่ือซักและสงผาใหหนวยงานไดมีใช ในขณะเดียวกันก็ตอง

รักษาคุณภาพการซักใหไดตามมาตรฐาน เพราะวางานซักผาของโรงพยาบาลแตกตางจากงานซักผา

ตามบานเรือน ที่มีทั้งผาสกปรก ผาเปอน ผาติดเช้ือตางๆ ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“โหแนนอนพ่ี เสื้อผาคนไขไมมีใชแนนอน ผาเขียวไมมีหอแน ทกุแผนกอะผาปูผาขวาง 

เพราะวาเชามาเราตองมาเรงทําอยางน้ีไง มันไมไดมีสํารองไง งานเราสําคัญ สําคัญเลยแหละ ทุกอยาง 

มีทั้งเด็ก มีทั้งคลอด ผาเช็ดตัวคนไขทั้งหมด เสื้อผาคนไข ผาปูผาขวางปลอกหมอน ผายาง เสื้อผา

เจาหนาที่” พนักงานซักรีด 1 

“หลักๆ ก็คนไขเลย แลวกผ็าเขียวอยางเง้ียเปนหองผาตัด ผาใหญๆ  อยางเง้ียสงหองผาตัด 

แตไอผาเล็กๆ เศษๆ อะไรพวกน้ันสงซัพพลาย แลวก็จะมีเปนพวกชุดเจาหนาที่ OR ซัพพลาย แลว

แผนก x-ray อยางเง้ีย อาวถาไมซักใหเคาเคาก็ไมมีเสื้อผาคนไข x-ray OPD ผาปูเตียงก็ไมมี ผาถุง

ตรวจภายในก็ไมได” พนักงานซักรีด 1  
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ตารางที่ 4.4 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของพนักงานซักรีด (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

“แลวก็คือซักกต็องซักใหสะอาดพรอมใชงานอะ คือพรอมใชงานอะ ไดมาตรฐานเคาวาง้ัน

เถอะ” พนักงานซักรีด 1 

 

งานที่ใหอิสระในการทํางาน 

ผูใหขอมูลใหเหตุผลที่แสดงใหเห็นวา งานที่ทําน้ันตางก็รูอยูแลววาตองทําอะไร ทําอยางไร 

และทําเมื่อใดเพ่ือใหงานสําเร็จ โดยที่เปนความรับผิดชอบในหนาที่ในตัวเอง ไมจําเปนที่ตองบังคับ

ควบคุม ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“อยางเพ่ือนเราทํางานเหง่ือแตกหงักๆ แลวหัวหนาไปจี้มันอยางง้ันอยางง้ีน่ีๆ มั๊ยหละ ถาม

หนอยวาใครเคาจะอยูพ่ี มันไมไดเราก็ตองเขาใจกันใชปะ อยูดวยกันก็ตองเขาใจกันอะไรเง้ีย งานมันก็

จะออกมาดวยดี” พนักงานซักรีด 1  

 

งานที่สามารถรบัรูผลสะทอนกลับของงาน 

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา จะรับรูผลของงานที่สงออกไปน้ันเปนที่พึงพอใจหรือไม สวนหน่ึงก็มา

จากผูใชงานที่แจงกลับมา ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ก็จะมีรายงานอุบัติการณหรือวาคํารองเรียนอยางเง้ียใชปะที่มาถึงเรา มีก็มีแจงมา ก็ลง

บันทึก เราก็แกวาอันไหนที่เคารองเรียนมาเราก็แก” พนักงานซักรีด 1 

 

งานที่กอใหเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน 

ผูใหขอมูลใหความเห็นถึงความหมายของงานในแงมุมที่ชวยใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ชวย

ใหมีรายไดในการหลอเลี้ยงชีพ ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“มันก็ภูมิใจนะ ภูมิใจงานของเรา เรามีงานทํา เราก็มีเงินใช ถาเราไมมงีานแลวเราจะมีเงิน

ใชไดไง” พนักงานซักรีด 1 

 

งานที่สรางความสัมพันธเชิงบวก  

ผูใหขอมูลมองวาแมงานซักรีดจะเปนงานใชแรงงาน เปนงานหนัก ตองทํางานแขงกับเวลา

และยังมีปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น แตหากเพ่ือรวมงานภายในหนวยงานรวมมือรวมใจในการทํางานก็

จะชวยใหการทํางานสําเร็จไปได ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.4 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของพนักงานซักรีด (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

 “คือตอนน้ีมันดีอยูแลวคือ มนัชวยกันคนละไมคนละมือคอืงานมันเสร็จไมมีปญหาถาเรารวม

ใจ” พนักงานซักรีด 1 

“อยางเพ่ือนเราทํางานเหง่ือแตกหงักๆ แลวหัวหนาไปจี้มันอยางง้ันอยางง้ีน่ีๆ มั๊ยหละ ถาม

หนอยวาใครเคาจะอยูพ่ี มันไมไดเราก็ตองเขาใจกันใชปะ อยูดวยกันก็ตองเขาใจกันอะไรเง้ีย งานมันก็

จะออกมาดวยดี” พนักงานซักรีด 1  

“อยางไปเก็บผามาซัก ก็ไปยันจะคลอดกันอยูแลวเน่ีย ถาไมไปแลวใครเคาจะมาน่ังทําให

เราอะพ่ี เพราะวาไปกันสองสามคนไหวเหรอ 2 ตึก ก็ตองแยกอยางง้ัน ใหชวยกันพับเทาที่ชวยไหว ก็

ชวยยันคลอดเลยจะคลอดแหลไมคลอดแหล” พนักงานซักรีด 1 

“ถาเรารวมใจกันงานมันก็ไปไดดี ไมมีปญหา” พนักงานซักรีด 2 

อยางไรก็ตามพบวามีผูใหขอมูล 1 คน ใหเหตุผลถึงความผูกพันกับองคกรและผูบรหิาร ซึ่ง

เปนสิ่งยึดเหน่ียวในการทํางานมาจนถึงปจจุบัน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ตอนที่หัวหนาคนเกาอยู เขาบอกแมๆ ทําไมแมทําทน ทําทนทุกวันน้ีก็จําคําพูดของ ผอ. 

กองในหู เราชวยกันนะลูก เออถาเราไมชวยกัน ไมรวมมือกันเน่ีย งานมันก็ไปไมไดนะลูก แกพูด

อยางเง้ียตลอดเลยนะ แกมาตี 1 เที่ยงคืนเน่ียนะ หาที่หลับที่นอนจะนอนหองฟน แตกอนหองฟนมัน

อยูขางลางใชไหม เฮยหาหมอนใหอาจารยหนอยอะไรก็หาใหกัน แกดีอะ ทุกวันน้ีที่อยูไดก็มีคําพูดแก

กองอยูในหู” พนักงานซักรีด 1 

 

งานที่มีสวนสนับสนุนการพัฒนาดานคุณธรรม 

ผูใหขอมูลมองวา ในสวนของงานที่ทําเปนงานใหบริการแกผูปวยทั้งโรงพยาบาล ไปจนถึง

เจาหนาที่ดวยกันเอง ความรับผิดชอบในการทํางานใหเสร็จทันเวลาเพ่ือที่หนวยงานจะไดมีผาใชจึง

เปนเรื่องสําคัญ ในขณะเดียวกันก็ตองซักใหสะอาดไดตามมาตรฐานอีกดวย ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“โหแนนอนพ่ี เสื้อผาคนไขไมมีใชแนนอน ผาเขียวไมมีหอแน ทกุแผนกอะผาปูผาขวาง 

เพราะวาเชามาเราตองมาเรงทําอยางน้ีไง มันไมไดมีสํารองไง งานเราสําคัญ สําคัญเลยแหละ ทุกอยาง 

มีทั้งเด็ก มีทั้งคลอด ผาเช็ดตัวคนไขทั้งหมด เสื้อผาคนไข ผาปูผาขวางปลอกหมอน ผายาง เสื้อผา

เจาหนาที่” พนักงานซักรีด 1 

“แลวก็คือซักกต็องซักใหสะอาดพรอมใชงานอะ คือพรอมใชงานอะ ไดมาตรฐานเคาวาง้ัน

เถอะ” พนักงานซักรีด 1 
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4.2.4 ตําแหนงชางเครื่องมือแพทย 

ลักษณะของงานตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) : ซอมแซม 

บํารุงรักษา สอบเทียบและบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยใหเพียงพอ พรอมใชงานและ

ไดมาตรฐาน  

 

ตารางที่ 4.5 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของชางเครื่องมือแพทย 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่มีความสําคัญ 

 ผูใหขอมูลใหเหตุผลวางานเครื่องมือแพทยน้ันมีความสําคัญเทียบเทากับแพทยและพยาบาล 

เพราะเปนสวนหน่ึงในการใหการรักษาผูปวย อีกทั้งคุณภาพของเครื่องมือแพทยยังตองเปนไปตาม

มาตรฐาน เพราะเครื่องมือที่ใชลวนเก่ียวของกับชีวิตและความปลอดภัยกับผูปวย ดังบทสัมภาษณ

ตอไปน้ี 

“งานเครื่องมือแพทยมันพิเศษตรงที่วาความสําคัญมันเทียบเทากับหมอกับพยาบาลนะ 

เพราะวาสําหรับเครื่องมือแพทยหนาที่ของมันก็คือชวยผูปวย อยางเครื่องมือแพทยมันก็จะแบงตาม

ระดับก็ ความเสี่ยงตํ่า ความเสี่ยงกลาง ความเสี่ยงสูง ซึ่งความเสี่ยงตรงน้ีจะเอาผูปวยเปนตัววัดหมด

เลย ถาความเสี่ยงสูงอยางเครื่องชวยหายใจ ถาสมมติการทํางานของเครื่องผิดพลาดปุบ ผูปวยอาจจะ

เสียชีวิตน่ันคือจัดอยูในความเสี่ยงสูง” ชางเครื่องมือแพทย 1 

“องคประกอบของโรงพยาบาลหลักๆ คือ แพทย พยาบาล และเครื่องมือ เพราะวา ไมมีหมอ

มันก็ไมมีความหมาย เพราะเปนโรงพยาบาล ถาไมมีพยาบาลก็ไมมีคนรักษา ไมมีเครื่องมือก็รักษาคน

ไมได มีแตแพทยกับพยาบาลไมมีเครื่องมือก็รักษาไมได” ชางเครื่องมือแพทย 2 

สําหรับในมุมมองอ่ืนๆ น้ัน ผูใหขอมูลไดใหเหตุผลวางานเครื่องมือแพทยเปนสวนหน่ึงที่มีผล

ตอการพิจารณาการรับรองระบบมาตรฐาน HA ของโรงพยาบาล ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ถาพูดตามมาตรฐาน HA คือหนูเปนหน่ึงคะแนนในน้ัน แสดงวาหนูตองมีความสําคัญ ถาคิด

คะแนนหนูเปนหน่ึงคะแนนในน้ันเต็มๆ พ่ีวาเครื่องมือแพทยมีความสําคัญมั๊ยละ หน่ึงคะแนนเต็มๆ 

นะ” ชางเครื่องมือแพทย 1 

 

งานที่ใหอิสระในการทํางาน 

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา การจัดการเก่ียวกับอุปกรณทางการแพทยในโรงพยาบาลน้ันอยูใน

ความรับผิดชอบของชางเครื่องมือแพทย ต้ังแตขั้นตอนการเลือก การจัดซื้อ บริหารจัดการไปจนตลอด

อายุการใชงาน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.5 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของชางเครื่องมือแพทย (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

“อยางการซื้อเครื่องไมเครื่องมือเราก็จะเปนคนดู เปนคนหาขอมูลมาดูมาเปรียบเทียบ ของ

พ่ีๆ ก็ตองเอามาดูวาไอเครื่องที่ซื้อมาเน่ีย ต้ังแตซื้อมาเน่ียมันมี อย.มั๊ย มี FDA มั๊ย FDA คือ FOOD & 

DRUG ของ USA ก็คือ อย.สหรัฐ มันทีม่ีมาที่ไปยังไงแลวทีน้ีไดรับการสอบเทียบมั๊ยอะไรอยางเง้ีย ผาน

การตรวจเช็คจากพวกระบบไฟฟามาตรฐานอะไร ต้ังแตขอซื้อ ยันลงทะเบียนจนเครื่องพัง ตองมีที่มาที่

ไป ในสวนงานซอมเราก็ดูเอาตามความจําเปนเรงดวนหนางาน ซอมไดเลยมั๊ย อะไหลมีรึเปลา หรือวา

ไมคุมแลวที่จะซอมอันน้ีเราก็ตองบอกผูบริหารไป การสอบเทียบบํารุงรักษาก็ตามแผนที่เราวางไว” 

ชางเครื่องมือแพทย 2 

 

งานที่เปดโอกาสใหใชความรูความสามารถและทักษะที่หลากหลาย 

ผูใหขอมูลมองวาดวยความที่เครื่องมือแพทย เปนอุปกรณที่ใชกับรางกายมนุษย ความรูที่

เกี่ยวของกับงานจึงมีความหลากหลาย ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“เครื่องมือแพทยมันยากเพราะวามันตองใชทุกศาสตร เก่ียวกับมนุษยก็ Anatomy รางกาย 

ระบบอิเล็กทรอนิกสตางๆ ระบบไฟฟา ฟสิกสก็จะเก่ียวกับพวกรังสี การแตกตัวของอะตอมกอใหเกิด

รังสีขึ้นมาประมาณน้ี มันเปนงานที่ทาทาย” ชางเครื่องมือแพทย 2 

 

งานที่มีเอกลักษณ 

ในมุมมองของผูใหขอมูลมองวางานเครื่องมือแพทยเปนงานที่ตองใชศาสตรหลายศาสตรมาใช

ในการทํางาน ลักษณะของงานจึงมีทั้งความละเอียดและซับซอน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“งานเครื่องมือแพทยมันเปนงานที่ซับซอน มันเปนงานละเอียด แลวก็มันเปนงานที่ทําอะไร

ตองคิดหนาคิดหลังเยอะเลยเวลาจะทําอะไร งานในสวนโรงพยาบาลมันยังมีทั้งเอกสารคุณภาพ งาน

ซอม งานบํารุงรักษา หรืองาน calibrate” ชางเครื่องมือแพทย 1 

“เครื่องมือแพทยมันยากเพราะวามันตองใชทุกศาสตร เก่ียวกับมนุษยก็ Anatomy รางกาย 

ระบบอิเล็กทรอนิกสตางๆ ระบบไฟฟา ฟสิกสก็จะเก่ียวกับพวกรังสี การแตกตัวของอะตอมกอใหเกิด

รังสีขึ้นมาประมาณน้ี มันเปนงานที่ทาทาย” ชางเครื่องมือแพทย 2 

ในมุมมองอ่ืนๆ ที่ตางออกไปเฉพาะบุคคล ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา เปนงานที่ทําอยูกับ

เครื่องมือเปนหลัก จึงเลี่ยงการเกิดปญหาที่เกิดจากความสัมพันธของคน และยังเปนงานที่เกี่ยวของกับ

เทคโนโลยีที่ดูทันสมัยทําใหเปนเปนที่ยอมรับในสังคม ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.5 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของชางเครื่องมือแพทย (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

 “คือมันอยูทํางานอยูกับเครื่อง คือหน่ึงคือทํางานไมตองมีปญหากับคนเยอะ ถามวาชอบคุย

กับคนมั๊ย ก็คุยไดคะพูดรูเรื่องคุยรูเรื่อง แตวาคนจะเปนปญหาเยอะกวาเครื่อง เครื่องมันก็จะมีแคการ

ทํางานของมันมันจะหนีไมพนไดอะแกรมการทํางานของมัน หน่ึง สอง สาม วนอยูอยางง้ัน แตถาเปน

คนปญหาสวนตัวปญหาอะไรสักอยางอาจจะหลากหลาย คนมันแบบความคิดแตละคนไมเหมือนกัน

เลย” ชางเครื่องมือแพทย 1 

 “เราก็ใชแรงงานซอม แตของพ่ีมันยังดูมีเกียรติ มีศักด์ิศรีไงเครื่องมือมันดูไฮโซเครื่องมือ

แพทย มันเปนเทคโนโลยีช้ันสูง รองจากเทคโนโลยีอวกาศนะ หน่ึงคือ อวกาศ สองคือแพทย สาม

ทหาร  แตตองมีองคความรูเขามาเก่ียวของและงบประมาณ พอเรารูใชมั๊ยเราก็เอามาประกอบ

เครื่องมือเครื่องไม วิจัย สรางเครื่องมือขึ้นมาใชเอง ตองมีความรูองคความรูอยางยิ่งยวดเลย” ชาง

เครื่องมือแพทย 2 

 

งานที่สามารถรับรูผลสะทอนกลับของงาน 

ผูใหขอมูลมองวา คุณภาพที่พึงประสงคของงานเปนสิ่งที่ถูกกํากับควบคุมและดําเนินการตาม

มารฐานอยูแลว คือ การที่เครื่องมือเพียงพอ พรอมใชและไดมาตรฐาน ดังน้ันผลสะทอนของงานจะ

สะทอนกลับมาโดยเน้ืองานใหไดรับรูอยูแลวเปนปกติ ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ก็ดีก็คือก็ปกติ ก็ไมมีปญหา ก็จะเปนเหตุการณปกติทั่วไป เพราะมันเปนงานของเรา เปน

หนาที่ของเรา แตถาเกิดความผิดพลาดหรือไมเปนไปตามมาตรฐาน มันก็จะสะทอนกลับมาโดยเน้ือ

งานอยูแลว ก็เชนสงเครื่องมือมาซอม” ชางเครื่องมือแพทย 2 

นอกจากน้ันแลวในบางครั้งยังพบวาผลสะทอนของงานไดรับกลับมาผานทางคําชมเชยของ

ผูรับผลงาน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ถาเราทํางานดีเราดูแลดีพยาบาลเคาก็จะชมเรา มีที่น่ีก็ชมวา อุย ทําไมมาเร็วจัง ทําไมถึง

ทํางานโอเคเรียบรอย ทําไมตามงานดีอยางเง้ีย” ชางเครื่องมือแพทย 1 

 

งานที่เปดโอกาสใหไดเรียนรูและพัฒนา 

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา ความรูเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนกับงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งความรู

ดานเทคโนโลยีทางการแพทยที่พัฒนาไปตลอดเวลา ผูปฏิบัติงานจึงตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ ดังบท

สัมภาษณตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.5 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของชางเครื่องมือแพทย (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

“คือหนูยังไมพอกับการหาความรู ความรูมันสําคัญ เพราะมันทําใหกาวหนากาวกระโดดไป

ไดไกลกวา งานเครื่องมือแพทยตองอาศัยความรู มันตองเรียนรูตลอดเวลา เพราะวาหน่ึงเทคโนโลยีมัน

มาตลอดมันเปลี่ยนแปลงตลอดคือมันไมใชสิ่งที่ตายตัวเลย มันคงพัฒนาไปอีกเราก็ตองเรียนรูไปกับ

มัน” ชางเครื่องมือแพทย 1  

“ความรูจริงๆ ความรูมันอัพเดตตลอดเวลา มันไมมีที่สิ้นสุด เพราะเหมือนเครื่องมือมันพัฒนา

ไปเรื่อยๆ ใชมั๊ย ศาสตรมันก็ตองพัฒนาไปเรื่อยๆ จากเมื่อกอนเปน manual เปน automatic เปน 

gen 4 gen 5 เปนระบบ AI และเด๋ียวน้ี เราก็ตองเรียนรูกับมัน อยูกับมัน ไมใชอยูกับที่อยูกับมัน อยู

กับเครื่องมือใหมๆ” ชางเครื่องมือแพทย 2 

 

งานที่กอใหเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน  

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา รูสึกถึงความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการชวยเหลือการทํางานของ

ผูอ่ืน ซึ่งเปรียบเสมือนไดมีสวนชวยเหลือผูปวยไปดวยเชนกัน อีกทั้งการรับรูความสําเร็จของงานผาน

คําช่ืนชมจากเพ่ือนรวมงานก็เปนสวนหน่ึงที่ทําใหรูสึกภาคภูมิใจ ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ภูมิใจนะ เราไดชวยชวยใหคนอ่ืนทํางานใหดีขึ้น เราชวยชีวิตผูปวยได เพราะวาเครื่องมือเรา

ไดมาตรฐาน ไมทําใหเกิดอันตรายตอผูปวย” ชางเครื่องมือแพทย 1  

“ถาเราทํางานดีเราดูแลดีพยาบาลเคาก็จะชมเรา มีที่น่ีก็ชมวา อุย ทําไมมาเร็วจัง ทําไมถึง

ทํางานโอเคเรียบรอย ทําไมตามงานดีอยางเง้ีย” ชางเครื่องมือแพทย 1 

 

งานที่สรางความสัมพันธเชิงบวก  

ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นวางานที่ทํามีสวนในการทํางานของผูอ่ืนใหเปนไปดวยดี จึง

กอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“เพราะวาเครื่องมือแพทยอะหนาที่ของมันก็คือชวยผูปวย พูดงายๆ ก็คือวา ถาเราทําเราได

ใหชวยเหลือตรงน้ีดวย ชวยใหพยาบาลทํางานราบรื่นทําใหหมอทํางานราบรื่น แลวก็ยังไดชวยคนปวย

ดวยก็คือไดบุญ” ชางเครื่องมือแพทย 1 

“ถาเราทํางานดีเราดูแลดีพยาบาลเคาก็จะชมเรา มีที่น่ีก็ชมวา อุย ทําไมมาเร็วจัง ทําไมถึง

ทํางานโอเคเรียบรอย ทําไมตามงานดีอยางเง้ีย” ชางเครื่องมือแพทย 1 
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ตารางที่ 4.5 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของชางเครื่องมือแพทย (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่มีสวนสนับสนนุการพฒันาดานคุณธรรม  

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา งานที่ทําเปนสวนหน่ึงที่ไดชวยเหลือผูปวยใหอยูรอดปลอดภัย 

เครื่องมือแพทยจึงมีความสําคัญมาก ดังน้ันในการทํางานจึงตองมีความต้ังใจ ใสใจ ความรับผิดชอบใน

ในงานที่ทํา รวมไปถึงการเสียสละสวนตัวเพ่ือประโยชนสวนรวม ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“เพราะวาเครื่องมือแพทยอะหนาที่ของมันก็คือชวยผูปวย พูดงายๆ ก็คือวา ถาเราทําเราได

ใหชวยเหลือตรงน้ีดวย ชวยใหพยาบาลทํางานราบรื่นทําใหหมอทํางานราบรื่น แลวก็ยังไดชวยคนปวย

ดวยก็คือไดบุญ” ชางเครื่องมือแพทย 1 

“คือเวลาทํางานหนูจะคิดวาเวลาไปดูเครื่องอะไรอยางเน้ียไปดูเครื่องใหกับญาติเราใช เราคิด

วาผูปวยคือญาติเราคนนึง แลวเราจะมีกําลังใจในการทํางาน แลวก็จะทํางานเต็มที่” ชางเครื่องมือ

แพทย 1 

“มีอยูครั้งนึงพ่ีหนูทิ้งชามขาวมาเลย คือหนูเลิกงานแลวนะแตหนูไปกินกวยเต๋ียวไกหนาเซเวน 

ตอนน้ันมันหกโมงหกโมงครึ่งแลว แลวพ่ี ICU เคาบอกวาเครื่องมีปญหาเครื่องไมพอใชเลย แลวผูปวย

คือรับมาตลอด คือผูปวย ICU มันคอนโทรลไมไดวาวันน้ีรับก่ีคนๆ รับมาตลอด เออคือมันก็มาแลว

เครื่องไมพอหนูก็ตองไปดูเครื่องกอนวามันเปนเพราะอะไร ถาเราแกไขเบ้ืองตนตรงน้ันเลย เครื่องมันก็

จะมีใช ก็ตองไปดูใหเคากอน” ชางเครื่องมือแพทย 1  

“ถาเราสะเพราในสวนใดสวนหน่ึงไป ความสะเพราตรงน้ันมันอาจจะเกิดผลเสียในอนาคตก็

ได สมมติวาเครื่องน้ีไมไดสอบเทียบ แลวถาเครื่องน้ีทําคนตายละ มันตกหลนละ เพราะความสะเพรา

ของเรา” ชางเครื่องมือแพทย 1 

“ภูมิใจนะ เราไดชวยชวยใหคนอ่ืนทํางานใหดีขึ้น เราชวยชีวิตผูปวยได เพราะวาเครื่องมือเรา

ไดมาตรฐาน ไมทําใหเกิดอันตรายตอผูปวย” ชางเครื่องมือแพทย 2  
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4.2.5 ตําแหนงแมครัว 

ลักษณะของงานตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) : จัดเตรียม

วัตถุดิบและผลิตอาหารตามรายการอาหารที่กําหนด โดยใหมีรสชาดและคุณภาพตามตํารับอาหารที่

กําหนด 

 

ตารางที่ 4.6 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของแมครัว 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่มีความสําคัญ  

ผูใหขอมูลใหใหเหตุผลถึงความสําคัญของงานทําอาหารวาเปนสวนหน่ึงที่ชวยทําใหคุณภาพ

ชีวิตของผูปวยดีขึ้น เปนสวนที่ชวยเสริมการรักษาของแพทย และยังชวยบริการใหผูปวยไดรับความ

สะดวกในเรื่องอาหารการกินตลอดเวลาที่มารักษา ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ไมสบายมาหาหมอรักษา กินยาอยางเดียวมันก็ถูก แตอาหารที่กินเขาไปละ มันก็ทําใหเรา

แข็งแรงหายเร็ว แลวอยางคนปวยบางโรคเขาก็ไมไดกินไดปกติเหมือนเรา กินไปก็ทําใหแยลง อยงง

พวกคนไขเบาหวาน คนไขไตอยางเง้ีย” แมครัว 1 

“แลววันนึงไตเทียมมีสามรอบ ถาวันศุกรกับวันจันทรสี่รอบ แตพ่ีจะคิดวาทําไปเหอะไดบุญ 

ทําไปเหอะใหคนไข เคาก็ไมรูจะไปกินทางไหนคิดอยางน้ี” แมครัว 1 

 

งานที่ใหอิสระในการทํางาน 

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา แมครัวจะเปนผูบริหารจัดการในสวนของการทําอาหารเองทุกอยางต้ัง

การจัดซื้อวัตดุดิบ อุปกรณเครื่องครัว ไปจนการกําหนดเมนูและประกอบอาหาร ดังบทสัมภาษณ

ตอไปน้ี 

“เมนูที่กินกันในโรงพยาบาล มันก็จะเมนูหลักๆ แมครัวทุกคนก็ตองไปคิดมานะของใครของ

มัน แลวเราก็มาดูกันวาอันเหมาะสมมั๊ย วัตถุดิบแพงรึเปลา หรือมันเตรียมยาก คนไขจะเบ่ือมั๊ยก็

ประมาณน้ี” แมครัว 1 

“ของทุกอยางวัตถุดิบที่เอามาทําเราก็เปนคนเลือกเอง เพราะแมครัวจะเปนคนคํานวณวา

ตองใชอะไรยังไงเทาไหร พวกอุปกรณทําครัวก็เหมือนกันนะ ถาไมถูกใจพ่ีพ่ีก็ว่ิงไปซื้อเองเลือกเอง” 

แมครัว 2 
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ตารางที่ 4.6 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของแมครัว (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่เปดโอกาสในการใหใชความรูความสามารถและทักษะที่หลากหลาย  

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา ในการทําอาหารใหผูปวยตองใชความรูและทักษะหลายอยาง อีกทั้ง

ยังตองมีความรูเก่ียวกับอาหารของผูปวยแตละประเภท ตองรูจักการประยุกตดัดแปลง การเลือกใช

วัตถุดิบใหเหมาะสม ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

 “แมครัวตองใชทักษะทุกอยาง คนไขกินไอน่ีไมไดตองมาดัดแปลง ตองนูนน่ีน่ัน ตอง

ดัดแปลง เปนอยางอ่ืนใหเคานูนน่ีน่ันทุกอยาง” แมครัว 1 

“แลวไหนงานที่ทําจัดเลี้ยงอีกใชปะ ก็ตองแบบแยก อยางงานเลี้ยงเราทําอาหารอยางเต็มที่

แบบฝมือเราออกเต็มที่อยางเง้ีย แตถาทําใหคนไขโรคมาเราก็ตองเบาลงแลว เราก็จะไปทําเหมือนที่

เลี้ยงก็ไมได” แมครัว 2 

“อยางพวกขนมเบาหวานเราก็ไมใชพวกกะทิ ก็ตองทําเปนดัดแปลงเปนนม เปลี่ยนจากนม

แทนกะทิ อยางขนมเราทําเตาสวนหรือไรเง้ียเราก็ไมใช ก็ใชนมราดนํ้าแทนอยางเง้ีย แทนกะทิ” แม

ครัว 2 

“ของที่เราเหลือเราก็จะไมทิ้ง บางทีมันไมน่ิงอยูแลวของอยางน้ีเพราะมันคนไขขึ้นคนไขลง

ตลอดเวลา ถาคนไขเยอะเราก็สแปรพวกผักเอาไวซักสองสามหัว เฮย หั่นใส เราบอกเคาไวไดน่ีหอง

พิเศษ หองรวมเราไมตองบอกเคาน่ีวาเราทําอะไร สามารถที่จะทําอยางอ่ืนทดแทนใหได มันขึ้นอยูกับ

เทคนิคและขึ้นอยูกับการดัดแปลง พ่ีอะดัดแปลงปุบๆ เสียบไดตลอด” แมครัว 2 

 

งานที่มีเอกลักษณ 

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา อาชีพแมครัวเปนอาชีพที่ตองมีใจรักในการทําอาหารดวยสวนหน่ึง จึง

จะทําใหเราทํางานไดอยางมีความสุขและทําไดดี ในขณะเดียวกันการเปนแมครัวของโรงพยาบาลก็

แตกตางกันกับแมครัวทั่วไปตามรานอาหาร เพราะตองมีความรูเก่ียวกับโรคของผูปวยดวย ดังบท

สัมภาษณตอไปน้ี 

“เปนแมครัวมันตองมีใจรัก แลวพ่ีก็พูดตลอดวาสงสัยเราเกิดมาเพ่ือสิ่งๆ น้ีแหละ” แมครัว 1 

“เรารักงานของเรา แมครัวเน่ียคนไมใจรักเปนไมไดนะ” แมครัว 2 

“เปนแมครัวตองทํากับขาวเร็วถาชาไมทันกินนะ คนไขเง้ียถาสมมติเมนูปลาทอดใชมั๊ย เตาน้ี

ต้ังปลาทอดปลาไปดวย เตาน้ีผัด ไมง้ันคุณไมทันตองเร็ว มันคือพรสวรรค” แมครัว 1 

“แมครัวโรงบาลกับแมครัวตลาดไมเหมือนกันนะ เราเปนงานทําอาหารที่เราจะตองมีความรู 

ถาเราไมมีความรูในเรื่องของอาหารเราก็ไปทํากับขาวขายใหใครกินก็ได แตน่ีเราตองทํากับขาวใหกับ
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ตารางที่ 4.6 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของแมครัว (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

คนไขคนที่เคาปวยอยูกิน” แมครัว 2 

“มันไมเหมือนกันนะ อยางเราเน่ียมีคํานวณของเราอยูมีสูตร สูตรอาหารเฉพาะโรค อาหาร

ปกติ อาหารปกติก็ปรุงตามวาเราอรอย อาหารเฉพาะโรคเราก็ตองมีเราหามใชเกลือหามใชอะไรเง้ียก็

คํานวณเอา” แมครัว 2 

 

งานที่สามารถรับรูผลสะทอนกลับของงาน  

ผูใหขอมูลใหอธิบายถึงการรับรูผลสะทอนกลับของงาน จากผูที่ไดรับประทานอาหาร เชน 

จากผูปวยและผูบริหารผานทางคําช่ืนชมตางๆ ในขณะเดียวกันหากเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน 

โรงพยาบาลมีการทําระบบคุณภาพรองรับชวยสะทอนผลงานกลับไปเพ่ือใหปรับปรุงแกไข ดังบท

สัมภาษณตอไปน้ี 

“อยางวันไหนมีทําอาหารจัดเลี้ยงกรรมการ ทําเลี้ยงใหเจานาย แลวแกก็ลงไปชมวาวันน้ี

กับขาวอรอยทุกเมนูโดยเฉพาะปลาน่ึงมะนาว ปลาน่ึงมะนาวอรอย อรอยมาก วันน้ีกับขาวอรอย” แม

ครัว 1 

“บางคนเคาก็ใหขนมมากินอะไรง้ี มีๆ คนไขใหขนมบางคนจะออกจากโรงพยาบาล เคาก็

เขียนจดหมายมา ขอบคุณสําหรับอาหารอรอยทุกมื้อเลยคะ ขอบคุณที่ทํากับขาวอรอยใหกินนะคะ” 

แมครัว 1 

“บางทีคนไขเขาก็ฝากนองคนสงอาหารมาวาวันน้ีนะแกงสมอรอยนา แกงเขียวหวานอรอย

นา” แมครัว 2 

“ถางานไมดีเคาก็จะมีใบอุบัติการณมาบอก เวลาอุบัติการณมาทีก็ตูมรูกันทั่วโรงบาล เวลาชม

มารูกันแคแผนก ธรรมดาถูกปะ ไอเราก็ถามทําใจๆ นะ ทําใจกลางๆ แลวก็แกไขกันไป” แมครัว 2 

 

งานที่กอใหเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน 

ผูใหขอมูลมองวาเมื่อผลงานที่สงออกไปเปนที่ยอมรับ และมีผลสะทอนที่ดีกลับมา เปนสิ่งที่

ทําใหรูสึกภาคภูมิใจ ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“มีความสุขที่ไดทํากับขาวแลวพอเวลาเสียงตอบรับกลับมาวา อุย วันน้ีกับขาวอันน้ีอรอยนะ 

อันน้ีอรอยนะ เฮย เมนูน้ีเราทําน่ีหวาอะไรอยางเง้ีย” แมครัว 1  

“อยางวันไหนมีทําอาหารจัดเลี้ยงกรรมการ ทําเลี้ยงใหเจานาย แลวแกก็ลงไปชมวาวันน้ี

กับขาวอรอยทุกเมนูโดยเฉพาะปลาน่ึงมะนาว ปลาน่ึงมะนาวอรอย อรอยมาก วันน้ีกับขาวอรอย” แม
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ตารางที่ 4.6 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของแมครัว (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

ครัว 1 

“บางคนเคาก็ใหขนมมากินอะไรง้ี มีๆ คนไขใหขนมบางคนจะออกจากโรงพยาบาล เคาก็

เขียนจดหมายมา ขอบคุณสําหรับอาหารอรอยทุกมื้อเลยคะ ขอบคุณที่ทํากับขาวอรอยใหกินนะคะ” 

แมครัว 1 

“บางทีคนไขเขาก็ฝากนองคนสงอาหารมาวาวันน้ีนะแกงสมอรอยนา แกงเขียวหวานอรอย

นา” แมครัว 2    

 

งานที่สรางความสัมพันธเชิงบวก ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี  

ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นถึงความสัมพันธที่ดีภายในหนวยงานที่เกิดขึ้นจากการทํางาน 

การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“แตจริงๆ วัตถุดิบนองจะเปนคนเตรียม มันไมทันก็ตองชวยกันรุม เพ่ือที่แบบวาทุกคนมา

ทํางานเหน่ือยมันกันหมดทุกคนอยากน่ังเหมือนกันหมด แตใครคนนึงเอาเปรียบเพ่ือนไปน่ังกอนถาม

วาถูกตองมั๊ย มันไมถูกตอง ก็คือเออมาพรอมกันมาดวยกันเหน่ือยดวยกันทําไมไมน่ังพรอมกัน” แม

ครัว 1 

“สวนใหญจะมีคําพูดนึงจากนองๆ บอกเอยไปน่ังกอนๆ สําหรับพ่ีคิดเฮยไมไดดิมาดวยกัน

เหน่ือยยืนดวยกันทั้งคูมันก็ตองยืนพรอมกัน คือเคาเห็นวาเราทําเยอะแลว” แมครัว 1 

“เด็กหองพ่ีก็มีเถียงๆ กันปุบหายแตงานโอเคชวยเหลือกันไมคอยมีอะไรหรอก” แมครัว 2 

นอกจากน้ันแลว ผูใหขอมูลยังใหเหตุผลถึงความรูสึกดี ความผูกพันที่กิดขึ้นกับผูบริหารและ

องคกร 

“ถามกี่พ่ีก็ยังยืนยันคําเดิมไมเคยทอกับงาน เคาใหอยูพ่ีก็อยู ใหพ่ีไปพ่ีก็ไป คือใจเรามันรัก มัน

อยูที่น่ีมานาน รักองคกรรักผูบริหาร คือผูบริหารที่น่ีดีนะ เราทํางานที่น่ีพ่ีก็ไมเคยคิดจะเปลี่ยนงาน 

อยาง ผอ. เปนคนที่แบบเขาถึง ไมรูสิเราก็มันก็งายนะ เคาก็รักพวกเรานะ เคารักพวกพ่ีนะ เคาก็ไม

บอกใหคนอ่ืน ช่ืนชมลับหลัง ไมไดมาช่ืนชมตอหนาคนเยอะแยะหรอก ก็เห็นอยางเง้ีย มันสุดที่จะ

บอกอะ ความรูสึกคือแบบความเมตตาของเขามากกวา เวลาเราไปขอความความชวยเหลือ เขาก็

ดีอะ” แมครัว 2 

“คือเราอยูที่น่ีเราสบายใจละ คนเขาจะรูจักเรารูจักพ่ีอะไรก็พ่ีๆอยางเน้ีย อยางคนควบคุมเรา

อีกทีไมรูใจทําไมไดนะ เราก็รูใจกับที่น่ีทุกคนกับผูใหญยังรูใจหมดไปกี่รุนแลวหละ ผูใหญที่น่ี อะไร

เปลี่ยนเราก็ตองเปลี่ยนตามเขาไมใชเราจะไปไอน่ันไมได เราก็ไมมีความรูความสามารถอะไรหรอกคือ
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ตารางที่ 4.6 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของแมครัว (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

ถาปลดจากน่ีก็ไมไปไหนแลวก็คือกลับบานอยางเดียว” แมครัว 2 

“อยางงานเขา 6 โมง พ่ีก็จะออกมาทํางานพรอมแฟนพ่ีก็คือจะออกมาเชาหนอยก็คือตี 4 แต

พ่ีไมไดคิดโอทีคิดอะไรนะ พ่ีคิดวาเออกินขาวโรงบาลก็ใหโรงบาลไป ก็คือพ่ีจะคิดอยางง้ีไง ไมไดคิดเปน

โอที เราเต็มใจมาเอง เพราะวาเคาก็ใหขาวใหนํ้าเรากิน อะไรใหไดเราก็ให” แมครัว 1 

 

งานที่มีสวนสนับสนนุการพฒันาดานคุณธรรม  

ผูใหขอมูลมองวาการทํางานแมครัวไมใชเปนเพียงการทํากับขาวเทาน้ัน แตในการทํางานตอง

ใสใจเขาไปในงาน คํานึงถึงจิตใจผูปวยและทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดี ซื่อสัตยตอวิชาชีพตนเอง 

ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“มันอยูที่ใจเราดวยวาคุณจะทําใหคนไขกินแบบไหน คุณจะทําใหคนไขกินแบบมั่วๆ หรือคุณ

จะทําใหคนไขกินแบบเออเฮยคิดถึงใจเขาใจเราไงวากินไดไหม ถาเปนเราเรากินไดไหม คิดอยางน้ี ถา

เราทําใหเคาไมสะอาดเรากินไดไหม เราตองคิดอยางน้ีดวย สมมติวาอยางกะเพราปลาทอด พ่ีก็ทําได

นะเอากระเทียมโรยผัดกอนไมใสพริกนะ กะเพราไมใสพริก พ่ีก็ทํานะเอากระเทียมใสเสร็จปุบเอา

กะเพราใส แลวก็ตักที่ไมใสพริกขึ้นมาแลวก็เอาพริกใสทีหลัง ถามวาอรอยไหม ทําไดแตมันไมอรอย 

เพราะวากะเพรามันจะตองเอาพริกลงไปผัดกับนํ้ามันใหหอมกอน ถาเราเอาไปใสแบบไมไดผัดมันก็

เหมือนเอานํ้าไปตมกับพริก มันก็ไมอรอย แมครัวมันมีความละเอียดออน มันซับซอน ถาบางคนเคา

อยากเสร็จเร็วเคาก็ทําแบบลวกๆ รีบ ๆ กินไดกิน กินไมไดก็ไมตองกิน ก็คิดแควายังไงคนก็ตองกลับมา

กิน” แมครัว 1 

“แตถามวาเขาก็ไมรูหรอกวาคุณจะทําใหเขากินแบบไหน แคพ่ีคิดตลอดเลยนะ ถาเกิดเวร

กรรมเราไปนอนโรงพยาบาลหรือวาเกิดไปกินอาหารตามสั่ง แลวทําใหเราลวกๆ พ่ีก็เหมือนเปนโรคจิต

นะ” แมครัว 1 

“ตองใสใจสิ เราก็ไมใชวาจะทําซี้ซั้วออกไปนา ถาคนไขเค็มมาก็โดนเขาดาดิอาหารเค็ม อยาง

พวกขนมเบาหวานเราก็ไมใหพวกกะทิ ก็ตองทําเปนดัดแปลงเปนนม เปลี่ยนจากนมแทนกะทิ อยาง

ขนมเราทําเตาสวนหรือไรเง้ียเราก็ไมให ก็ใชนมราดนํ้าแทนอยางเง้ีย แทนกะทิ” แมครัว 2 

“แลววันนึงไตเทียมมีสามรอบ ถาวันศุกรกับวันจันทรสี่รอบ แตพ่ีจะคิดวาทําไปเหอะไดบุญ ทํา

ไปเหอะใหคนไข เคาก็ไมรูจะไปกินทางไหนคิดอยางน้ี” แมครัว 1 

“ก็ภูมิใจที่แบบทําอาหารใหคนอ่ืนกิน แลวก็แบบมันไดบุญดวยไงเปนโหเยอะมากเปนหมื่นเปน

พันคนแลวมั้งเนาะ” แมครัว 2 

Ref. code: 25616002036132CPA



102 

 

  

ตารางที่ 4.6 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของแมครัว (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

“กําลังใจจากคนไขก็เราทําเราก็ไดบุญ นึกถึงวาเราทําใหตัวเอง เหมือนนึกถึงตัวเราเองถาเรา

เปนอะถาเราไมเอาใจใสเคา มันก็จะพูดยังไง มันตองเอาใจใสเคาอะ เหมือนใจเขาใจเรา ทําดวยแบบ

ดวยใจ ไมไดคิดวามาทําเพ่ือแบบหาเงินเปนเดือนๆ ไมใช ตองมีใจดวยที่มันรักตรงน้ีอะ ถาไมอยูดวยใจ

อยูไมไดหรอกต้ัง 30 กวาปแลวอะ จะทํางานไปวันๆ มันไมใช” แมครัว 2 

 

4.2.6 ตําแหนงชางซอมบํารุง 

ลักษณะของงานตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) : ซอมแซม 

บํารุงรักษา และตรวจเช็คความพรอมใชงาน ของอุปกรณเครื่องมือและระบบสาธารณูปโภคตางๆ ใน

โรงพยาบาล 

 

ตารางที่ 4.7 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของชางซอมบํารุง 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่มีความสําคัญ  

ผูใหขอมูลใหเหตุผลถึงความสําคัญของงานซอมบํารุงวามีความสําคัญอยางย่ิง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการสนับสนุนในเรื่องระบบสาธารณูปโภคตางๆ ของโรงพยาบาล เน่ืองดวยงานน้ันสงผล

กระทบกับการทํางานของผูอ่ืนในวงกวาง ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“นํ้ากับไฟน่ีอันดับหน่ึง ไมมีแควันเดียวก็จบแลว หยุดวันนึงก็อยูกันไมไดแลว มันคุมระบบทุก

อยาง จิปาถะอยูในระบบเดียว ถาเกิดวันนึงมันไมทํางาน กระรอกมาลงปง นํ้าทวมปง คือจบ ถาให

ไฟดับวันเดียวเจนเนอเรเตอรไมสตารททีเดียวจบละ ปมก็จะไมขึ้น มันก็หลายอยาง ปมนํ้านํ้าก็จะไม

ขึ้น ใชนํ้าไมได ไฟไมมา” ชางซอมบํารุง 1 

“ก็ปอนไฟปอนนํ้าใหกับโรงพยาบาล ถานํ้าไมมีละทําไง อันดับหน่ึงเลย นํ้าไมไหลใครทํา ก็

ตองชาง นํ้ากับไฟน่ีอันดับหน่ึง” ชางซอมบํารุง 2 

“ชางอะสําคัญนะบอกกอนนะ ถานํ้าไมไหลก็เรียกชาง ไฟดับก็เรียกชาง ถาโรงพยาบาลไมมี

ชางก็อัมพาตกิน ลองไมมีแคคืนเดียวแลวจะรู อัมพาตกิน” ชางซอมบํารุง 3 
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ตารางที่ 4.7 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของชางซอมบํารุง (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

 

งานที่ใหอิสระในการทํางาน 

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา สามารถบริหารจัดการลําดับงานซอมตามความสําคัญ ความเรงดวน

ของงาน และความพรอมของเครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้งจะเปนผูประเมินลักษณะงานของเองวา

เกินศักยภาพหรือไม ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“งานไหนเรงไหนดวนเราก็ตองไปทําใหเคากอน แตถารอไดก็รอตามคิว แตอยางบางอยาง

ตองรออะไหลก็ตองรอไปกอน แตหลังๆ น่ีบางงานถาดูแลววาทําไมไหวก็สงออกขางนอก ใหขางนอก

ไปทํา” ชางซอมบํารุง 

 

งานที่เปดโอกาสในการใหใชความรูความสามารถและทักษะที่หลากหลาย  

ผูใหขอมูลมองวา งานที่ทําในแตละวันไมไดมีเพียงงานประจํา งานบางอยางเปนการ

มอบหมายงานที่มีความหลายหลาย ตองแกไขปญหา แกไขสถานการณหนางาน ตองใชทักษะและ

ประสบการณของแตละคนมาชวยกันทําใหงานสําเร็จ ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ที่เราไมเคยทําเราก็ไดทํา มันมันดีไดลุยเหมาะกับตัวของเรา นาคนหา เหมือนมันมีโจทย

เหมือนโจทยเลข แตเราไมไดชอบทางเลขเหมือนวาเคาใหโจทยมาเรากําหนดใหไฟอยางง้ีตองการ

สเปคอยางน้ี เออ คุณจะทํายังไง เออมันทาทาย” ชางซอมบํารุง 1 

“ก็เหมือนงานบางอยางเอามาซักงานนึง อยางงานโครงสรางอยางเง้ีย มันก็ทําใหเราชวยกัน

ออกความคิดเห็นกัน ทําอยางง้ีดีๆ เหมือนวามาแชรความคิดเห็นกัน เหมือนรับงานมาช้ินนึง เฮยมัน

ตองอยางง้ีนะ อยางง้ีรึเปลา ทําอยางน้ีรึเปลา มันจะใชความคิด ความคิดสรางสรรคแชรกันในกลุมเรา

อะไรเง้ีย แลวลองทําจริงมันไมไดนะมันตองปรับนูนปรับน่ี มันก็ใชเซนสนิดนึง” ชางซอมบํารุง 1 

“ของผมงายๆ ไมเคยยากในสายตาผม เจอโจทยแบบน้ี แลวทําไมพวกเราทํากันไดสี่คนเอง 

แลวทําไมวางเสาตรงเปะทุกตน ทําไมเราถึงทําได อะก็ดูแตละคนมันมีเคาเรียกวา ผานงานมาหลายที่ 

ประสบการณมันมีเยอะ” ชางซอมบํารุง 2 

 

งานที่มีเอกลักษณ 

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา งานซอมบํารุงแมวาจะเปนงานที่ตองเผชิญกับความเสี่ยงในการ

ทํางาน แตอีกมุมมองหน่ึงก็เปนงานที่ทายทายความสามารถของผูปฏิบัติงานเชนกัน ดังบทสัมภาษณ

ตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4.7 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของชางซอมบํารุง (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

“มันเปนงานที่ทาทาย เหมือนเราไดโจทยใหมๆ ในการทํางานบางอยางมันก็นาคนหา บางคน

ก็สนุกกับงาน บางอยางมันสนุกทําแลวมันมัน ทําแลวมันแกไขได มันจะดี” ชางซอมบํารุง 1 

“งานชางมันแตกตางจากงานอ่ืนตรงที่ความเสี่ยงเยอะกวา แลวอีกอยางคนทํางานมันก็ตองมี

เซนสในการทํางานดวย ไมใชทําทื่อๆ มองงานใหขาด มันตองอยาง้ีๆ จะไดจบในทีเดียว ทําใหเราทํา

ไดงาย ไมใชทําแลวมาแกมันก็เสียเวลา เราก็ตองตีโจทยใหขาด เสียของ เสียเวลา” ชางซอมบํารุง 1 

 

งานที่สามารถรับรูผลสะทอนกลับของงาน  

ผูใหขอมูลสามารถรับรูผลสะทอนกลับของาน ไดจากผูที่ไดรับผลกระทบของงานโดยตรง ดัง

บทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ถางานที่เราทําแลวมันไมดี ไมโอเค ไมเรียบรอย มันก็ตองกลับไปทําใหม เพราะคนใชเคาก็

เดือนรอน เคาก็แจงมาใหไปดูให” ชางซอมบํารุง 2  

 

งานที่เปดโอกาสใหไดเรียนรูและพัฒนา 

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวาองคกรใหการสนับสนุนในการพัฒนาของผูปฏิบัติงาน เพ่ือนําความรูมา

ใชในการทํางาน อีกทั้งภายในหนวยงานก็ยังใหการสนับสนุนในเรื่องของเวลาหากผูปฏิบัติงานตองการ

ศึกษาตอ ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“อยางพ่ีจบชางกลมาทําโรงบาล พออยูไปอะโรงบาลเริ่มมีคอมแตไมมีคนซอม ขอไปเรียนเคา

ก็ใหไป สมัยกอนไมมีชางซอมคอม ผอ.ก็อะไปเรียนเพ่ิมมานะ เด๋ียวพ่ีปรับเงินให ไมมีชางเครื่องมือ

แพทย เธอก็ไปหาหลักสูตรมานะ เด๋ียวพ่ีสงไปเรียนอะไรเง้ีย” ชางซอมบํารุง 1 

“คนเราถามันอยากพัฒนามันก็จะด้ินรนไปหามาเอง อยางในแผนกถาใครอยากจะมาขอไป

เรียนไรเง้ีย ก็จัดเวรกันใหไดตอนน้ีก็มี มีขอไปเรียนทางไฟฟาเพ่ิม ขอหยุดเสารอาทิตยก็จัดเวรใหนะ” 

ชางซอมบํารุง 1 

 

งานที่กอใหเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน  

ผูใหขอมูลมองวาความสําเร็จของงานนํามาซึ่งความหมายของงาน ที่ผูปฏิบัติงานสามารถ

รับรูไดรวมกันถึงความสําเร็จของงาน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“งานทุกงานถามันสําเร็จ มันก็จะมีความหมายถาทําสําเร็จนะ มันอาจไมไดมีความหมายกับคน

อ่ืนแตมันเหมือนในทีมเรามันทําสําเร็จเรามันก็สบายใจ งานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จมันก็สบายใจ ไม
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ตารางที่ 4.7 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของชางซอมบํารุง (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

ตองไปมีคนโนนคนน้ีดาถาไมสําเร็จมันก็จะคางอยูในทีมเรา ไมเสร็จซักที” ชางซอมบํารงุ 1 

 

งานที่สรางความสัมพันธเชิงบวก  

มุมมองของผูใหขอมูลมองวา งานซอมบํารุงเปนสวนใหญเปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือ

จากทีม จากเพ่ือนรวมงานในการทํางานใหสําเร็จ โดยเฉพาะความสามัคคีจากเพ่ือนรวมงานภายใน

หนวยงาน รวมถึงงานซอมบํารุงยังเปนงานที่ไดใหความชวยเหลือคนไขใหไดรับความสะดวกสบาย 

และลดขอรองเรียนตางๆ ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี  

“ก็เหมือนงานบางอยางเอามาซักงานนึง อยางงานโครงสรางอยางเง้ีย มันก็ทําใหเราชวยกัน

ออกความคิดเห็นกัน ทําอยางง้ีดีๆ เหมือนวามาแชรความคิดเห็นกัน เหมือนรับงานมาช้ินนึง เฮยมัน

ตองอยางง้ีนะ อยางง้ีรึเปลา ทําอยางน้ีรึเปลา มันจะใชความคิด ความคิดสรางสรรคแชรกันในกลุมเรา

อะไรเง้ีย แลวลองทําจริงมันไมไดนะมันตองปรับนูนปรับน่ี มันก็ใชเซนสนิดนึง” ชางซอมบํารุง 1 

“น่ันแหละเคาก็พยายามแชร อันไหนมันทํางาย อันไหนมันดีกวากัน ใชจุดนิดนึง มีเซนสมี

อะไรกันนิดนึง บางทีคนน้ันอยางง้ีเฮยอยางทําอยางง้ีงายกวา ตัดน่ีกอนแลวคอยแปะทีหลัง    ไดมา

แชรกัน บางทีก็ไดโจทยมาช้ินนึง เราก็ตองมาน่ังคิดกันทํายังไงใหมันงายใหมันเร็วอะไรเง้ีย” ชางซอม

บํารุง 1 

 “อยูที่น่ีถึงเงินเดือนมันนอย มันอยูที่สิ่งแวดลอมในการทํางาน คลายๆ กับวามันดีไง เพ่ือน

รวมงานไง เออเพ่ือนรวมงานดี อยาง ผอ.เคาก็ดีสําหรับขา ระดับนึงนะ แตละคนเคาก็ดูคลายๆ กับวา

มันเหมือนครอบครัว เออเราก็อยูได” ชางซอมบํารุง 2 

 “อีกสวนนึงก็เก่ียว เพราะเหมือนวาเจาหนาที่เคาก็ตองการใหเราไป support คนไข เคาก็

จะไดสบายใจวาเคารับงานคนไขมาแลว พอตอเราปุปเคาก็ชางมาทําแลว เคาก็ดีใจในระดับนึงวามัน

เสร็จเรียบรอยแลว ไมง้ันก็อาจจจะโดนคนไขมาดา เชน เน่ีย ไอทีวีดูไมไดเน่ีย ตามแลวตามอีกใชมั๊ย

หละ คนไขบางทีมีอารมณก็มาวาเคาอะไรเง้ีย เคาก็รับผลกระทบมา เราก็ไปจัดการให เราก็บริการเคา

ดวยคนไขดวยอะไรเง้ีย” ชางซอมบํารุง 1 

 

งานที่มีสวนสนับสนุนการพัฒนาดานคุณธรรม  

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา งานที่ทําไมใชแคเพียงงานซอมบํารุง แตคุณประโยชนของงานยัง

สามารถชวยเหลือเผื่อแผไปยังผูอ่ืนและสวนรวมได ในขณะเดียวกันความรับผิดชอบตองานเปนสิ่ง

สําคัญเพราะความรับผิดชอบน้ันเก่ียวของกับชีวิตและความปลอดภัยของผูปวย ดังบทสัมภาษณ
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ตารางที่ 4.7 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของชางซอมบํารุง (ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

ตอไปน้ี 

“อยางบางเรื่องบางคนเขาไมรู มันแคเทคนิคนิดเดียวแคชักปลั๊กออก คนไมรูมันก็ดึงทําให

ปลั๊กชํารุด อันตรายไฟช็อตได เราแคบอกเขาเตือนเขา ทําใหคนอ่ืนเรียนรู เราก็เออมันก็มีความสุขที่ได

ทํา อยางแบบถังดับเพลิงที่เคยสอนการใชงานไป มันก็ทําใหคนอ่ืนเคารูได มันก็สบายใจ เพราะเคาเอา

ไปใชไดจริงที่บาน” ชางซอมบํารุง 1 

“อยางบางเรื่องบางคนเขาไมรู มันแคเทคนิคนิดเดียวแคชักปลั๊กออก คนไมรูมันก็ดึงทําให

ปลั๊กชํารุด อันตรายไฟช็อตได เราแคบอกเขาเตือนเขา ทําใหคนอ่ืนเรียนรู เราก็เออมันก็มีความสุขที่ได

ทํา อยางแบบถังดับเพลิงที่เคยสอนการใชงานไป มันก็ทําใหคนอ่ืนเคารูได มันก็สบายใจ เพราะเคาเอา

ไปใชไดจริงที่บาน” ชางซอมบํารุง 1 

“ก็ว่ิงกันหมดอะ ว่ิงไมว่ิงถานํ้าไมไหลตามวอรด ไตเทียมกันก็จะมีปญหาแลว ไตเทียมขาดนํ้า

ก็ไมดีเลย ตองไปไตเทียมกอนเพราะเคาทําคนไขอยู มันอันตราย ไตเทียมมันจะมีถังสองใบสํารอง

ใชมั๊ย แลวถานํ้าจากถังมันหมด ขางลางก็หมด อยางหองฟนนํ้าไมมีก็ไมเปนไร” ชางซอมบํารุง 3 
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4.2.7 ตําแหนงเจาหนาที่ซัพพลาย 

ลักษณะของงานตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) : จัดเตรียม

อุปกรณเครื่องมือและเวชภัณฑใหสะอาดปราศจากเช้ือและเพียงพอตอความตองการใชงาน 

 

ตารางที่ 4.8 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของเจาหนาที่ซัพพลาย 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่มีความสําคัญ  

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา กระบวนการรักษาไมสามารถทําไดหากปราศจากเครื่องมือและ

เวชภัณฑที่เพียงพอและสะอาดปลอดภัย อีกทั้งคุณภาพของอุปกรณเครื่องมือและเวชภัณฑที่สงออก

ไปยังสงผลถึงชีวิตและความปลอดภัยของผูปวย ดังน้ันซัพพลายจึงเปรียบเสมือนหัวใจของงาน

โรงพยาบาล ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ก็เคาก็บอกอยูนะ วาซัพพลายเปนหัวใจของโรงพยาบาล อะไมตองอะไรลองปดดูซักวันนึง 

ของทั้งโรงพยาบาลที่เราน่ึงทั้งหมดก็จะไมไดน่ึงถูกมั๊ย แลวจะมีของใชมั๊ย OR จะผาตัดไดมั๊ย ถาหมอ

พังเมื่อไหรสังเหตุดิพ่ีตองมาน่ังขึ้นเวรเชาดึกเพราะอะไร ก็เพราะของไมมีใช” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“ตรงๆ เลย ถาไมมีเรา เคาก็ทําอะไรไมได นึกดูนะ ถาอยางไมมีซัพพลาย ER ทําแผลคนไขได

ไหม ตามวอรดใชกอซใชสําลีทําพงทําแผลไอวงไอวีไดไหม ไมได อยางหมอผาตัดเน่ียไมมีซัพพลายทํา

ไดไหม แลวพ่ียังไง คิดเอาแลวกันยังไง” เจาหนาที่ซัพพลาย 2 

 

งานที่ใหอิสระในการทํางาน  

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวา งานที่ทําน้ันผูปฏิบัติงานตอรับรูขั้นตอนหนาที่และวิธีการทํางานอยู

แลว ดังน้ันจึงเปนความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานเองที่ตองบริหารจัดการทํางานในความรับผิดชอบ

ของตนเองใหแลวเสร็จตามกําหนดเพ่ือไมใหกระทบกับการดําเนินงานของผูอ่ืน ดังบทสัมภาษณ

ตอไปน้ี 

“มันเหมือนอยูแบบครอบครัวจริงๆ อะไรเง้ีย คือจะไปไหนก็ได ภายในโรงพยาบาล จะไปเขา

หองนํ้าก็ไมไดวามีใครวา ลงไปซื้อของเซเวน ซื้อกับขาวก็ไมมีใครวา ตอนสามโมงก็เดินออกไปกิน 

ออกไปกินแลวก็มาทํางานตอ เราก็รูหนาที่ของเรากลับมาก็ทํางานตอใหเสร็จ” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“เราก็ทําหนางานของเราไปเรื่อยๆ ไมตองมาจูจี้ มาทําอันน้ีใหเสร็จภายในน้ัน ภายในน้ีเรา

พักเราก็พักแลวเราก็มาทําตอ บายโมงเราก็ทําตอมันชินไปแลวนะ มันก็สวนหน่ึงเรารับผิดชอบดวย 

เราก็ตองทําใหมันเสร็จในหนาที่ของเราในหนางานของเรา” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 
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ตารางที่ 4.8 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของเจาหนาที่ซัพพลาย(ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่สามารถรับรูผลสะทอนกลับของงาน  

ผูใหขอมูลใหเหตุผลวาสามารถรับรูผลของงานไดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทําใหรูวางานที่

สงออกไปไมไดคุณภาพ ซึ่งสงผลกระทบไดถึงความปลอดภัยของผูปวย ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“ทําพลาดก็ไมได บางทีเคยเจอแบบวามีเสนผมอยูขางในน้ีนะ เคาก็ใชไมได เพราะมันไมส

เตอไรสละ คนไขก็ติดเช้ือ เพราะวาถาเสนผมเราหลุดไป เราตองดูดีๆ อะ เวลาทํางานก็เลยตองใส

หมวกคลุมไว ไมง้ันคนไขติดเช้ือ” เจาหนาที่ซัพพลาย 2 

“เครื่องมือเวลาน่ึงเสร็จเราแลวก็เอาไปเพาะเช้ือดูวามันขึ้นมั๊ย ตองใหเช้ือมันตาย ถาเกิดมัน

เลี้ยงไมผานก็เอาเครื่องมือมาน่ึงใหมทุกช้ินที่เราน่ึงในหมอน้ันตองเรียกกลับมา เคยมีแบบมันอยูเฉยๆ 

มันก็มันก็แดงขึ้นมา มัน alarm ครั้งน้ันหมอสามมั้ง หมอแกสเรียกลับมาทั้งหมอ คือเราสงไปแลวเรา

ตองเรียกกลับมาจากวอรด ตองตามกลับมาใหได ถึงแมวาเราจะไมรูวามันปนเปอนที่ช้ินไหน ทําใหม

หมด เลี้ยงใหมอีกรอบ ก็เสียเวลาหนอย แลวก็มาตรวจสอบวาหมอน่ึงมันเสียรึเปลา” เจาหนาที่ซัพ

พลาย 2 

 

งานที่กอใหเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน  

ผูใหขอมูลมองวางานที่ทํามีความหมายตอชีวิตในแงมุมที่ชวยใหมีรายไดหลอเลี้ยงชีพ ไมเปน

ภาระของคนอ่ืน และยังเปนงานที่ไดมีสวนชวยเหลือผูปวยไปดวยเชนกัน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี 

“สวนหน่ึงก็มีงานทําชวยเหลือตัวเองไปอะไรเง้ีย ก็เหมือนเรามีงานทํา” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“ก็งานที่ทํามันเปนงานที่ชวยคนอ่ืนตรงที่วา อยางคนไข งานเน้ียไมใชวาไมสําคัญเพราะวา

อยางเรื่องน่ึงของฆาเช้ือตองเต็มรอย เพราะวาถาไมง้ันเคาเอาของไปใชปุบคนไขติดเช้ือขึ้นมาเราก็จะ

รูสึกผิดไงวาของที่เราทําไปไมมีคุณภาพ ก็เหมือนไดชวยเหลือคนอ่ืนไปดวย สวนหน่ึงก็มีงานทํา

ชวยเหลือตัวเองไปอะไรเง้ีย ก็เหมือนเรามีงานทํา แตถามวาถาสวนนึงก็ดีตรงที่วาไดชวยเหลือคนอ่ืน

เคาดวย ชวยเหลือในหนวยงาน หรือนอกหนวยงานอะไรประมาณน้ีแหละ ใหมีของใชของพอใช” เจา

หนาที่ซัพพลาย 1 

 

งานที่กอใหเกิดความสัมพันธเชิงบวก  

ผูใหขอมูลอธิบายถึงบรรยากาศการทํางานภายในหนวยงานที่มีการดูแลชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน กอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพันกับเพ่ือนรวมงานและองคกร ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี  
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ตารางที่ 4.8 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของเจาหนาที่ซัพพลาย(ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

“มันเหมือนอยูแบบครอบครัวจริงๆ อะไรเง้ีย คือจะไปไหนก็ได ภายในโรงพยาบาล จะไปเขา

หองนํ้าก็ไมไดวามีใครวา ลงไปซื้อของเซเวน ซื้อกับขาวก็ไมมีใครวา ตอนสามโมงก็เดินออกไปกิน 

ออกไปกินแลวก็มาทํางานตอ เราก็รูหนาที่ของเรากลับมาก็ทํางานตอใหเสร็จ” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“อยางตัดซองอาจจะแตกตาง เพราะวาอะพ่ีแกพ่ีอาจจะชากวามัน หรือวามันชากวาพ่ี อันน้ี

ถาเคาถนัดของเคา เคาก็จะทําของเคาเรื่อยๆ อยางพ่ีพ่ีถนัดตรงน้ี พ่ีก็ทําของพ่ีไป แตวาไมไดมาน่ังแบง

กัน แตทุกคนรู อยางพับกอซซองอยางเง้ีย เคาพับเกง เพราะบางทีเราตาไมดีเนาะมันตองใชสองแผน

แลวมาน่ังพับไง” เจาหนาที่ซัพพลาย 1  

“งานออกมาดี แลวก็สนุก แลวก็ไมทุกข น่ีขนาดขาดคน แตเราเหมือนเปนทีมเดียวกัน เรา

ชวยกันได เรา happy กับตรงน้ี คือไมทุกข แตถามวาถาไมทันจริงๆ ก็มีบาง จะทํายังไงดีถึงจะทัน 

ระดมพวกนองๆ อีกทีวาตรงน้ีชวยกันไดมั๊ย” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“เพ่ือนในแผนกก็สําคัญถาไมมีพวกเคาเราก็อยูลําบาก ก็เหมือนหัวหนาถาไมมีแขนมีขาจะอยู

ไดมั๊ยละ คือแผนกทั้งแผนกมีหัวหนาคนเดียวทําไดมั๊ย มันก็ทําไมได มันตองมีแขนมีขา ถาแขนขามัน

เขมแข็งมันก็จะเดินไปไดของมันเอง ไมลมลุกคลุกคลาน” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“ก็เหมือนกับเรามีเพ่ือน เราไดคุย เราไดทํางาน มันก็จะเพลินๆ แลวเวลามันก็จะเร็วไปเอง” 

เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

 “ก็ไมเบ่ือนะ ก็คือถามวามันเบ่ือไดมั๊ย มันก็เปนบางชวง แตอยางเง้ียคืองานก็ตองทํา บางที

ทําไมทันก็ ไมรูจะทํายังไงเหมือนกัน ก็ชวยรุมๆ กันทํามันก็เสร็จ” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“ก็สนุกกับงาน อาจจะถามวา รักโรงพยาบาลมั๊ย ก็สวนนึงก็รักอะนะ รักที่วาเราะเราอยูที่น่ี

มานาน รักที่วามันเหมือนกับวาเราอยูกันเหมือนครอบครัวใหญ ๆ แลวก็ถอยทีถอยอาศัย สมัยกอนก็

เคยไปสมัครงานที่ อ่ืนนะ แกก็เรียกทีมน้ีไปคุย ไมใหไปเหตุผลเยอะแยะ แลวคือถาไปเทียบกับ

โรงพยาบาลอ่ืนนะ strict ทุกเม็ดเลยนะ เรื่องของเวลาทํางาน strict มากทุกเรื่อง แตถามวาตอนน้ี

เรื่องเงินเดือนสําคัญมั๊ย สําหรับพ่ีก็ไมนะ พ่ีอยูเพราะขอใหสบายใจ แลวก็ใหทํางานไปเรื่อยๆ โดยที่

แบบไมมเีรื่องอะไรมากวนประสาท” เจาหนาที่ซัพพลาย 1 

“ที่น่ีคือชวยกันหมด อันไหนทําเสร็จไมเสร็จก็ชวยกัน ในน้ีมันสบายใจกวา คือเวลาเรามีอะไร

เรารูอะไรมาเราก็สามารถพูดใหกันฟงได” เจาหนาที่ซัพพลาย 2 
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ตารางที่ 4.8 

ลักษณะของงานที่มีคุณคาและความหมายในมุมมองของเจาหนาที่ซัพพลาย(ตอ) 

ลักษณะของงานที่มีคณุคาและความหมาย 

งานที่มีสวนสนับสนนุการพฒันาดานคุณธรรม  

ผูใหขอมูลมองวา ชีวิตและความปลอดภัยของผูปวยตางก็ขึ้นอยูกับคุณภาพผลงานที่สงออก

ไป แสดงใหเห็นวาในการทํางานจึงตองมีความรอบคอบและซื่อสัตยตอหนาที่ทํางานใหไดตาม

มาตรฐาน ดังบทสัมภาษณตอไปน้ี  

“ก็งานที่ทํามันเปนงานที่ชวยคนอ่ืนตรงที่วา อยางคนไข งานเน้ียไมใชวาไมสําคัญเพราะวา

อยางเรื่องน่ึงของฆาเช้ือตองเต็มรอย เพราะวาถาไมง้ันเคาเอาของไปใชปุบคนไขติดเช้ือขึ้นมาเราก็จะ

รูสึกผิดไงวาของที่เราทําไปไมมีคุณภาพ ก็เหมือนไดชวยเหลือคนอ่ืนไปดวย สวนหน่ึงก็มีงานทํา

ชวยเหลือตัวเองไปอะไรเง้ีย ก็เหมือนเรามีงานทํา แตถามวาถาสวนนึงก็ดีตรงที่วาไดชวยเหลือคนอ่ืน

เคาดวย ชวยเหลือในหนวยงาน หรือนอกหนวยงานอะไรประมาณน้ีแหละ ใหมีของใชของพอใช” เจา

หนาที่ซัพพลาย 1 

“เครื่องมือเวลาน่ึงเสร็จเราแลวก็เอาไปเพาะเช้ือดูวามันขึ้นมั๊ย ตองใหเช้ือมันตาย ถาเกิดมัน

เลี้ยงไมผานก็เอาเครื่องมือมาน่ึงใหมทุกช้ินที่เราน่ึงในหมอน้ันตองเรียกกลับมา เคยมีแบบมันอยูเฉยๆ 

มันก็มันก็แดงขึ้นมา มัน alarm ครั้งน้ันหมอสามมั้ง หมอแกสเรียกลับมาทั้งหมอ คือเราสงไปแลวเรา

ตองเรียกกลับมาจากวอรด ตองตามกลับมาใหได ถึงแมวาเราจะไมรูวามันปนเปอนที่ช้ินไหน ทําใหม

หมด เลี้ยงใหมอีกรอบ ก็เสียเวลาหนอย แลวก็มาตรวจสอบวาหมอน่ึงมันเสียรึเปลา” เจาหนาที่ซัพ

พลาย 2 

 

4.3 แนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดคุณคาในงานสําหรับองคกร 

 

จากผลการศึกษาพบวาผูปฏิบัติตางรับรูวางานที่ทําอยูเปนงานที่มีคุณคา โดยมีมุมมองที่

สอดคลองกันวาสิ่งที่ทําใหงานน้ันมีความหมายคือ ความสําคัญของงาน เพราะมีสวนชวยสนับสนุนการ

ทํางานของผูอ่ืน ตลอดจนรับรูวางานของตนเองน้ันสงผลกระทบตอผูอ่ืนไดอยางไร Lips-Wiersma 

and Morris (2009) ไดอธิบายรูปแบบองครวมของงานที่มีความหมายไว 4 องคประกอบ ไดแก การ

พัฒนาและการเปนตัวของตัวเอง (developing and becoming self) การใหบริการผูอ่ืน (Serving 

others) ความสามัคคีกับผูอ่ืน (Unity with others) และการแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ (Expressing 

full potential) ซึ่งในแตละองคประกอบจะประกอบดวยองคประกอบยอย เมื่อนํามาทําการ

เปรียบเทียบกับการรับรูคุณคาในงานของบุคลากรสายสนับสนุนของโรงพยาบาลราษฎรบูรณะ 

สามารถสรุปการรับรูคุณคาในงานในมิติตางๆ ตามองคประกอบของงานที่มีความหมายไดดังตอไปน้ี  
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ตารางที่ 4.9 

การรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับองคประกอบของงานที่ความหมาย 

องคประกอบ

ของงานที่มี

ความหมาย 

องคประกอบยอย การรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงาน 

การพัฒนาและ

การเปนตัวของ

ตัวเอง 

 

การพัฒนาทาง

คุณธรรม 

ผูใหขอมูลมองวางานท่ีท่ีทําอยูชวยใหไดทําในสิ่งท่ีดี คือ รับรูถึงคุณคาใน

งานของตนเองท่ีมีสวนรวมในการชวยเหลือผูอ่ืน การรับรูวาผลของงานสง

ผลกระทบตอผูอ่ืนไดท้ังในทางบวกและลบนั้น เปนสิ่งท่ีทําใหความซ่ือสัตย 

ความรับผิดชอบตอหนาท่ีเปนเร่ืองสําคัญท่ีตองยึดถือในการทํางาน สะทอน

ผานพฤติกรรมการทํางานท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน 

ความมุงม่ันทุมเท ความใสใจในการทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ 

การพัฒนาใน

ระดับบุคคล 

ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นในเร่ืองของโอกาสกาวหนาในชีวิต โดยผูให

ขอมูลมองวา คุณสมบัติของผูปฏิบัติงานในบางตําแหนงงานถูกจํากัดดวย

คุณวุฒิทางการศึกษาซ่ึงไมเอ้ือตอความกาวหนาในชีวิต ท้ังนี้มีเพียงบาง

ตําแหนงงานเทานั้นท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาเฉพาะทางสามารถรับรูถึงโอกาส

กาวหนาในสายอาชีพของตนเอง อยางไรก็ตามยังคงเปนความกาวหนา

ภายนอกองคกร ท้ังนี้เนื่องจากขอจํากัดดานโครงสรางองคกร นอกจากนั้น

แลวมุมมองของผูใหขอมูลท่ีมีตอโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา พบวาผูให

ขอมูลเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีเห็นมองเห็นถึงคุณคาและความสําคัญของ

ความรูวามีความจําเปนตอการทํางาน โดยโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา

สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของผูปฏิบัติงาน อีกท้ังยังมองวา

สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมขององคกรท่ีเปนอยูนั้นไมเอ้ือตอการเรียนรู

และพัฒนา ในขณะท่ีผูใหขอมูลสวนใหญซ่ึงเปนตําแหนงงานท่ีมีลักษณะ

ของการทํางานใชแรงงาน งานท่ีทําซํ้าๆ ในลักษณะของงาน routine ยังคง

มีทัศนคติในดานลบตอการพัฒนาความรูโดยเฉพาะอยางย่ิงความรูในเชิง

วิชาการ โดยมองวาเปนสิ่งท่ีไมถนัดอีกท้ังยังเปนการเพ่ิมภาระงานใหกับ

ผูปฏิบัติงานอีกดวย 

การอยูกับตัวเอง

อยางแทจริง 

ผู ใหขอมูลมองวางานท่ีทํามีสวนชวยใหผูปฏิบั ติงานตระหนักรับรูถึง

ความรูสึกนึกคิด ความปรารถนา ความตองการ จุดแข็งจุดออนของตนเอง 

ตลอดจนคุณคาท่ีตนเองยึดถือ ทําใหไดทําความเขาในกับตัวตนท่ีแทจริงของ

ตนเองมากข้ึน เกิดการยอมรับและเคารพในตนเอง หากงานท่ีทํานั้นไมขัด

ตอตัวตนก็เปนสิ่งท่ีทําใหผูปฏิบัติงานมีทัศนคติตองานในดานบวก เกิดความ

พึงพอใจในการทํางาน อยางไรก็ตามหากงานท่ีทํานั้นมีความขัดแยงกับ

ตัวตนของผูปฏิบัติงาน จึงสงผลใหผูปฏิบัติงานมีทัศนคติในเชิงลบเกี่ยวกับ

งานๆ นั้น กอใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน 
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ตารางที่ 4.9  

การรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับองคประกอบของงานที่ความหมาย (ตอ) 

องคประกอบ

ของงานที่มี

ความหมาย 

องคประกอบยอย การรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงาน 

การใหบริการ

ผูอ่ืน 

การสรางความ

แตกตาง 

ผูใหขอมูลสวนใหญรับรูวางานท่ีทํานั้นเปนงานท่ีมีเอกลักษณของงานเปนไป

ในดานบวก คือ เปนงานท่ีตองอาศัยท้ังทักษะ ความรู ความสามารถ 

ประสบการณ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความรัก ความผูกพันในงานท่ีมีเปน

การสวนตัวมาเปนสิ่งท่ีชวยผลักดันในงานบรรลุผลสําเร็จไปได อยางไรก็ตาม

พบวายังมีผูใหขอมูลในบางตําแหนงงานท่ีมองวางานท่ีทํานั้นไมไดพิเศษหรือ

มีความแตกตาง โดยมีความเห็นวาเปนงานท่ีตองทําซํ้าๆ ในรูปแบบเดิมๆ 

เปนลักษณะของงาน routine ตลอดจนการใชซ่ึงกําลังแรงงาน ความอดทน

ตองานท่ีซํ้าซากจําเจ เพ่ือทําใหงานสัมฤทธิ์ผล 

การตอบสนอง

ความตองการของ

มวลมนุษย 

ผูใหขอมูลเชื่อมโยงคุณคาในงานของตนเองท่ีในมุมท่ีกวางกวาบทบาทหนาท่ี

ของตนเองไปสูระดับขององคกร ในประเด็นของความอยูรอดอยางย่ังยืน

ขององคกร กลาวคือ หากองคกรสามารถเติบโตอยูรอดไดบุคลากรใน

องคกรเองก็สามารถอยูรอดไดเชนกัน 

ความสามัคคี

กับผูอ่ืน 

 

คานิยมท่ีมีรวมกัน 

ผูใหขอมูลตางมองวาแมวางานท่ีทําจะมีบทบาทสนับสนุนการทํางานของ

ผูอ่ืน แตผูท่ีไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากผลลัพธของงานในทายท่ีสุดก็

คือตัวผูปวย ซ่ึงเปนคานิยมท่ีมีรวมกันท้ังของตัวผูปฏิบัติงานและองคกรใน

การยึดผูปวยเปนศูนยกลาง 

การเปนสวนหนึ่ง

ของกันและกัน 

ผูใหขอมูลมองในแงมุมของการไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูบริการ กลาวคือ 

ตัวผูปฏิบัติงานเองเม่ือเขามาทํางานเปนสวนหนึ่งขององคกร ดังนั้นบุคคลท่ี

ผูปฏิบัติงานใหความสําคัญและคํานึงถึงเปนลําดับแรกก็คือผูบริหาร ซ่ึงผูให

ขอมูลสวนใหญมองวาการท่ีผูบริหารดูแลเอาใจใส ใหความเมตตา ชวยเหลือ

พนักงานท้ังในการแกไขปญหาเร่ืองงานไปจนถึงเร่ืองสวนตัว ตลอดจนการ

พูดคุยสอบถามสารทุกขสุขดิบ การมีโอกาสไดใกลชิดกับผูบริหารนั้นเปนสิ่ง

ท่ีทําใหผูปฏิบัติงานรับรูไดวาผูบริหารเห็นถึงคุณคาของผูปฏิบัติงาน จึงเปน

สิ่งท่ีสะทอนกลับมาใหตัวผูปฏิบัติงานเองรับรูถึงประสบการณการทํางานท่ีมี

ความหมาย 

การทํางานรวมกัน 

ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นวา ความรวมมือรวมใจ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

ภายในทีมเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยทําใหสงเสริมใหงานนั้นมีความหมายมากข้ึน 

ความรัก ความผูกพัน ถอยทีถอยอาศัย การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 

ทําใหบรรยากาศในการทํางานเปนไปดวยดี รับรูถึงความรักความสามัคคี
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ตารางที่ 4.9  

การรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับองคประกอบของงานที่ความหมาย (ตอ) 

องคประกอบ

ของงานที่มี

ความหมาย 

องคประกอบยอย การรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงาน 

จากการไดทํางานรวมกัน นําไปสูการรับรูถึงประสบการณการทํางานท่ีมี

ความหมาย อยางไรก็ตามจากขอ มูลในการสัมภาษณ พบวา เปน

ความสัมพันธเชิงบวกท่ีรับรูไดสวนใหญเปนความสัมพันธท่ีเกิดขึ้นภายใน

หนวยงานมากวาระหวางหนวยงาน 

การแสดง

ศักยภาพอยาง

เต็มท่ี 

การริเริ่ม

สรางสรรค 

ผู ให ข อ มูลส วน ใหญ เห็ นว า ใน เนื้ อ งาน ท่ี ทํ าต อ งใช ทั กษะ ความรู 

ความสามารถ ความคิดสรางสรรคในการทํางาน และงานบางงานยังเปน

งานท่ีมีความทาทายความสามารถของผูปฏิบัติงาน จึงเปนสวนท่ีทําให

ผูปฏิบัติงานตองนําศักยภาพท่ีมีอยูในตัวเองออกมาใชอยางความสามารถ 

อยางไรก็ตามพบวายังมีผูใหขอมูลอีกสวนหนึ่งท่ีมองวางานท่ีทํามีลักษณะ

เปนงาน routine ทําซํ้าๆ ในรูปแบบเดิมๆ ตลอดจนเนนการใชในดานกําลัง

แรงงานมากกวาการใชความคิดสรางสรรคในการทํางาน  

ความสําเร็จ 

ผูใหขอมูลสวนใหญมองวาจุดมุงหมายในแตละชวงชีวิตของแตละคนนั้น

แตกตางกันไป โดยมีงานเปนตัวขับเคลื่อนไปยังจุดมุงหมายนั้น ท้ังนี้บางคน

อาจบรรลุซ่ึงจุดมุงหมายหรืออาจยังไมบรรลุก็ตาม แตงานท่ีทําเปนสิ่งชวย

ทําใหรับรูวายังอยูหางจากจุดมุงหมายนั้นเพียงใด และตองทําอยางไรจึงจะ

ไปถึงจุดมุงหมายนั้นได 

การมีอิทธิพล 

ผูใหขอมูลมองวาแมจะเปนงานในสวนของการสนับสนุน แตผลลัพธของงาน

กลับมีความสําคัญอยางย่ิงและสงผลกระทบตอผูอ่ืน ดังนั้นงานสนับสนุนซ่ึง

เปนงานท่ีอยู เบื้องหลังจึงสําคัญไมแพกับงานเบื้องหนาเชนกัน การ

ดําเนินงานขององคกรจึงไมสามารถฝายหนึ่งฝายใดไปได การรับรูของ

ผูปฏิบัติงานในมิตินี้จึงเปนมิติท่ีสําคัญและเปนสิ่งท่ีผูปฏิบัติงานรับรูรวมกัน

วางานท่ีทําเปนงานท่ีมีคุณคาและความหมาย 

 

ผลการศึกษาสะทอนใหเห็นถึงมิติของการรับรูคุณคาและความหมายในงานของบุคลากร

ในสายงานสนับสนุนของโรงพยาบาลราษฎรบูรณะ โดยมิติของการรับรูคุณคาในงานที่จําเปนตอง

ไดรับการพัฒนาเปนลําดับแรกคือ มิติของการพัฒนาตนเองในระดับการพัฒนาสวนบุคคล โดยเฉพาะ

อยางย่ิงบุคลากรที่มีลักษณะของการปฏิบัติงานที่เปนงาน routine งานที่ทําซ้ําๆ ในรูปแบบเดิมๆ 

ตลอดจนงานที่เนนการใชกําลังแรงงานในการทํางาน อาจสงผลใหเกิดความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา 

ความเบ่ือหนายในการทํางานจนคุณคาและความหมายในงานถูกลบเลือนไป นับวาเปนเรื่องที่ทาทาย
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อยางสําหรับผูบริหารในฐานะของนายจาง ผูวิจัยจึงขอนําเสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให

เกิดคุณคาในงานสําหรับองคกร ดังน้ี 

ในการฝกอบรมและพัฒนาความสามารถของบุคลากร องคควรพิจารณาจัดการอบรม

เพ่ือพัฒนาทักษะความรูความสามารถตามความจําเปนของแตละตําแหนงงานอยางเหมาะสมและ

ทั่วถึง ไมวาจะเปนบุคลากรในตําแหนงงานใดก็ตาม ตลอดจนควรพิจารณาหลักสูตรการอบรมและ

พัฒนาของบุคลากรที่มีอยูเหมาะสมแลวหรือไม ชวยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไดจริงหรือไม 

รวมทั้งรูปแบบของวิธีการถายทอดความรูใหกับบุคลากรแตละกลุมที่มีพ้ืนฐานความรูไมเทากัน

เหมาะสมแลวหรือไมอยางไร มิฉะน้ันก็เปนการเปลาประโยชนที่จะทําการฝกอบรมแตกลับทําให

สิ้นเปลืองทรัพยากรและยังทําใหบุคลากรมีทัศคติในดานลบตอการพัฒนาตนเอง 

นอกจากน้ันแลวยังควรพิจารณาสรรหาหลักสูตรในการฝกอบรมที่ทันสมัยกับ

สถานการณในปจจุบัน เพ่ือเปดมุมมองนําความรูใหมๆ เขามาในองคกร รวมทั้งสรางและปลูกฝง

วัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะเดียวกันควรพัฒนาทักษะดาน

การบริหารงานใหกับพนักงานโดยเฉพาะอยางย่ิงพนักงานในระดับผูบังคับบัญชา เพราะหัวหนางาน

เหลาน้ีคือผูที่ใกลชิดกับผูปฏิบัติงานมากที่สุดเพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพของพนักงานขององคกรให

มีความรูความสามารถ รวมทั้งการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของกับบุคลากรใหมีความ

ชัดเจน เพ่ือจูงใจใหบุคลากรมีเปาหมายในการทํางาน กระตุนใหเกิดการพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

อยางไรก็ตามในการรับรูคุณคาในงานของบุคลากรพบวายังมีปจจัยที่มีผลกระทบตอการ

รับรูคุณคาและความหมายในงานไปในทางลบ ซึ่งนับวาเปนอุปสรรคตอการรับรูที่องคตองเรงจัดการ

ดวยเชนกันในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

1. พิจารณาการจายตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ คาตอบแทนนับวาเปนปจจัยที่

ทุกตําแหนงงานใหความสําคัญ สวนหน่ึงเน่ืองจากเปนปจจัยที่ตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของ

มนุษย จึงปฏิเสธไมไดถึงความตองการในเรื่องเงินของบุคลากร อยางไรก็ตามการคาดหวังถึงการทุมเท

แรงกายและแรงใจในการทํางานใหกับองคกรจากพนักงานฝายเดียวน้ันเปนไดยาก หากความตองการ

พ้ืนฐานทางกายภาพยังไมถูกตอบสนอง ดังน้ันองคกรควรพิจารณาคาตอบแทนที่เปนธรรมและ

เหมาะสมกับคุณวุฒิ ประสบการณการทํางาน ภาระงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและคา

ครองชีพใหมีความเหมาะสมและสามารถแขงขันได  

2. จัดการสภาพการทํางานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย สภาพการทํางานที่มีความ

ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพของบุคลากรเปนสิ่งที่องคตองใหความสําคัญ เปนหนาที่ขององคกรใน

ฐานนายจางที่ตองจัดสภาพแวดลอมในการทํางานใหเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน ทั้งการจัดหาอุปกรณ

ปองกันรางกาย การใหความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัยแกพนักงาน ตลอดจนการสงเสริมเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ลดความเครียดและการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บจากการทํางาน อันจะ
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สงผลไปถึงการเพ่ิมผลผลิตในการทํางาน ในทางกลับกันยังเปนการลดตนทุนคารักษาพยาบาลและการ

ประกันสุขภาพของพนักงานไดอีกดวย 

3. จัดใหบุคลากรสมดุลชีวิตกับการทํางานที่เหมาะสม โดยการกําหนดช่ัวโมงการ

ทํางานที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยง การที่ตองคร่ําเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอน หรือไดใชชีวิต

สวนตัวอยางเพียงพอ ทั้งน้ีหากภาระงานที่มีมากเกินกําลังของบุคลากร องคกรควรคนหาสาเหตุที่

แทจริงและหาแนวทางแกไขอยางยั่งยืน กลาวคือ ไมวาจะเปนขาดแคลนอัตรากําลังเน่ืองจากพนักงาน

ลาออก จึงไมใชแคเพียงการสรรหาทดแทนใหทันตามความตองการ แตควรพิจารณาไปถึงปจจัยตางๆ 

ที่เปนสาเหตุของการลาออกที่แทจริงเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขการบริหารทรัพยากรมนุษย รวมทั้งการ

สนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเปนในการทํางานไดอยางเพียงพอแลวหรือไม เชน อุปกรณและ

เครื่องมือ ที่จะสามารถชวยลดเวลาการทํางาน ชวยลดขั้นตอนในการทําใหการลง ชวยอํานวยความ

สะดวกใหกับบุคลากร มากกวาการที่จะคํานึงถึงตนทุนคาใชจายเพียงอยางเดียว  

นอกจากน้ันแลวองคพิจารณาความคุมคาในการผลิตช้ินงานปลีกยอย หากเปนงานที่

ไมไดกอใหเกิดมูลคาหรือเปนงานที่ไมไดชวยใหบุคลากรเกิดการพัฒนา อาจมีความจําเปนในการจัดซื้อ  

จัดจางบริษัทภายนอกแทน ทั้งน้ีเพ่ือลดภาระงานใหกับพนักงานในสวนของงานที่ไมจําเปน ลดความ

เบ่ือหนาย ความซ้ําซากจําเจ และพัฒนาใหพนักงานไดพัฒนาตนเองไปสูการทํางานที่ใชทักษะ ความรู

และความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น หรือกรณีที่งานน้ันเกินศักยภาพของผูปฏิบัติงาน องคกรจึง

ควรหาผูที่เช่ียวชาญจากภายนอกมาดําเนินการแทน เพ่ือลดความกดดัน ความผิดพลาด และการ

สูญเสียทรัพยากร  

4. การสื่อสารภายในองคกร องคกรควรมีการสื่อสารและช้ีแจงใหบุคลากรทราบถึง

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการดําเนินงานใหพนักงานทราบ รวมทั้งสรางการรับรูถึงคานิยมของ

องคกรที่เปนรูปธรรมใหชัดเจน โดยมีการกระตุนและยํ้าเตือนอยูเสมอ เพ่ือที่พนักงานจะไดสามารถ

รับรูและนํามาเช่ือมโยงปรับตัวเขากับการทํางานของตนเองได ในขณะเดียวกันองคกรควรจัดใหมี

โอกาสบุคลากรไดรวมเสนอความคิดเห็นรวมกันอยางเทาเทียมและสรางวัฒนธรรมในการใหขอมูล

ยอนกลับตามความเปนจริงในทางบวกอยางจริงใจและสรางสรรค แทนการตําหนิพ่ือที่นําไปสูการ

แกไขที่ตนเหตุปญหาอยางแทจริงและยั่งยืน 

5. ความสัมพันธภายในองคกร โดยผูบริหารอาจสามารถชวยใหพนักงานช่ืนชม

ผลกระทบเชิงบวกจากการทํางานของผูปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมการรับรูถึงความหมายในงานที่มีตอผูอ่ืน 

หากผูบริหารแสดงออกถึงความเอาใจใสในความตองการ ความทุกขรอน ตลอดจนไมเพิกเฉยละเลย

ตอการเสนอความเห็นและการแกปญหาของบุคคลากรในทุกระดับ การสรางบรรยากาศในการทํางาน

ที่ดี สิ่งเหลาน้ีมีสวนชวยสงเสริมใหบุคลากรเกิดการงานรับรูคุณคาและความหมายในงานที่ทํา อัน
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สงผลตอความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมการทํางาน ความทุมเท ความรับผิดชอบ และความผูกพันที่มี

ตอองคกร 

6. ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีความเช่ือมโยงกับเปาหมายของ

องคกร เพ่ือใหพนักงานเห็นถึงความสําคัญของงานที่ทํา เหนือสิ่งอ่ืนใดการประเมินผลน้ันตองสะทอน

ใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยางแทจริงและยุติธรรม 

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามที่เสนอมาในขางตนก็เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรเกิดการ

รับรูถึงคุณคาในงานที่ทําโดยการสงเสริมและพัฒนามิติของงานที่มีความหมายซึ่งยังปรากฏไมชัดเจน 

ผานพัฒนาทางดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ 

รวมถึงการจัดการกับปจจัยตางๆ ที่เปนอุปสรรคตอการรับรูคุณคาในงานของบุคลากรดวยการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรใหดีขึ้น นํามาซึ่งความพึงพอใจในการทํางาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงการทํางาน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานใหกับองคกรไดอยาง

ย่ังยืน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 

 

ในการศึกษาเรื่อง คุณคาในงานของผูที่อยูเบ้ืองหลัง เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรู คุณคาในงานของผูปฏิบัติงานที่อยูเบ้ืองหลัง รวมถึงอธิบายลักษณะ

ของงานที่มีคุณคาและมีความหมาย กรณีศึกษาโรงพยาบาลราษฎรบูรณะ ทั้งน้ีเพ่ือนําเสนอแนวทาง

ในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเกิดคุณคาในงานสําหรับองคกรตอไป 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของจากเอกสารบทความ

วิชาการและการวิจัยตางๆ ทั้งในและตางประเทศ รวมกับการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกเปน

รายบุคคล ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใหขอมูล คือ บุคลากรในตําแหนงงานที่ไมไดใหบริการกับผูรับบริการของ

โรงพยาบาลโดยตรง แตเปนกลุมงานที่ใหการสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล จํานวน 13 คน จาก 7 

ตําแหนงงาน ไดแก พนักงานตัดเย็บ นักเทคนิคการแพทย พนักงานซักรีด ชางเครื่องมือแพทย แมครัว 

ชางซอมบํารุง และเจาหนาที่ซัพพลาย ซึ่งสามารถวิเคราะหขอมูล ไดดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

จาการศึกษาเรื่อง คุณคาในงานของผูที่อยูเบ้ืองหลัง ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูให

ขอมูลในประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา ซึ่งจากการนําเสนอขอมูลและสรุปบท

สัมภาษณในบทที่ 4 ผูวิจัยบางการสรุปผลการศึกษาเปน 3 ประเด็น ดังน้ี  

 

5.1.1 การรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงาน 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสวนของงานสนับสนุนของโรงพยาบาลราษฎรบูรณะทั้ง 

7 ตําแหนงงาน รับรูวางานที่ทําน้ันเปนงานที่มีคุณคาและความหมาย โดยมิติของการรับรูที่บุคลากร

รับรูสอดคลองกันคือความสําคัญของงานที่ทํา กลาวคือแมวาจะงานที่ทําจะไมใชหนวยงานที่อยูใน

กระบวนการรักษาพยาบาลซึ่งเปนบริการหลักของโรงพยาบาล แตกลับเห็นไดชัดวากระบวนการหลัก

จะไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางสมบูรณหากปราศการการสนับสนุนโดยงานเหลาน้ี ไมวาจะเปนการ

สนับสนุนในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย เวชภัณฑตางๆ ระบบสาธารณูปโภค รวมไป

จนถึงการบริการที่ชวยอํานวยความสะดวก เสริมการดําเนินงานของกระบวนการหลัก ซึ่งผูปฏิบัติงาน

ทราบเปนอยางดีถึงการมีสวนรวมของตนเองและผลของงานน้ันกระทบตอผูอ่ืนอยางไร  
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ในสวนของความแตกตางหรือเอกลักษณของแตละงานน้ัน ผูใหขอมูลสวนใหญ

มองวางานที่ทําน้ันมีเอกลักษณของงานที่แตกตางโดยเปนความแตกตางในเชิงบวก คือมองวาในแตละ

งานตองใชทักษะ ความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณการทํางาน รวมไปถึงความรัก

ความผูกพัน ความภาคภูมิใจที่มีตออาชีพน้ันๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งผลลัพธของงาน อยางไรก็ตามพบวาใน

บางตําแหนงงานผูใหขอมูลกลับมองวางานที่ทําน้ันไมไดมีความพิเศษหรือแตกตาง แตมองวาเปน

ลักษณะของงานที่ทําเปนไปเชิงลบ เชน เปนงานที่จุกจิก งานใชแรงงาน เปนงานที่ทําเหมือนเดิมซ้ําๆ 

ในรูปแบบเดิมๆ  

ในขณะที่ความหมายของงานที่มีตอการดํารงอยูของแตผูปฏิบัติงานในแตละ

ประเด็นน้ันมีทั้งสอดคลองและแตกตางกันไปตามมุมมองของแตละบุคคล ดังน้ี 

(1) ความหมายของงานที่ เอ้ือตอการความกาวหน าในชี วิต โดยหากเปน

ความกาวหนาภายในองคกรผูปฏิบัติงานตางรับรูรวมกันดีวาโอกาสที่จะกาวหนาน้ันเปนไปไดยาก เน่ือง

ดวยขอจํากัดโครงสรางองคกร ระดับการบังคับบัญชาภายในที่ไมซับซอนประกอบดวยพนักงานระดับ

ปฏิบัติการและหัวหนาแผนกเปนหลัก ดังน้ันโอกาสที่จะกาวหนาในระดับสูงขึ้นไปจึงแทบเปนไปไมได 

สวนใหญตองรอใหบุคลากรคนเกาลาออกหรือเกษียณอายุงานไปกอนจึงจะมีการพิจารณาหาทดแทน 

ในขณะเดียวกันหากไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เหมาะสมหรือไมไดอยูในสายงานที่เก่ียวของ บุคลากร

ก็ไมสามารถเติบโตขึ้นไปไดเชนกัน ประกอบการแบงโครงสรางองคกรเองถูกจัดแบงตามหนาที่งาน ซึ่ง

บางตําแหนงงานถูกจํากัดไวดวยการกําหนดคุณวุฒิการศึกษาเฉพาะทางตามวิชาชีพน้ันๆ โดยตรง 

ตลอดจนบางตําแหนงงานถูกกําหนดไวตามาตรฐานวิชาชีพที่ตองมีสภาวิชาชีพรับรองไว เชน นัก

เทคนิคการแพทย ในขณะที่บางอาชีพเปนงานทั่วไปที่สามารถเรียนรูฝกฝนกันได คุณสมบัติของ

ผูปฏิบัติงานจึงเปนเพียงคุณวุฒิทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทาน้ัน ดวยเหตุดังกลาวย่ิงสงผลใหบุคลากร

กลุมน้ีมีโอกาสกาวหนานอย ซึ่งแตกตางจากในอดีตคือองคกรไมไดใหความสําคัญกับคุณวุฒิทางการ

ศึกษาเทียบเทากับในปจจุบัน อยางไรก็ตามสําหรับตําแหนงงานที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาเฉพาะทาง

พบวาผูปฏิบัติงานมีโอกาสกาวหนาในสายอาชีพของตนเองทั้งในสายงานโรงพยาบาลหรือในสายงาน

อ่ืนที่สามารถใชพ้ืนฐานความรูตามสายวิชาชีพที่มี โดยสวนใหญบุคลากรกลุมน้ีจะรับรูถึงโอกาส

กาวหนาในชีวิตจากการเลือกศึกษาในสาขาวิชาชีพน้ันๆ อยูแลว 

(2) ความหมายของงานที่ชวยทําใหผูปฏิบัติงานเขาใจถึงตัวตนของตนเอง งานที่

ชวยทําใหผูปฏิบัติงานตระหนักและรับรูถึงความรูสึกนึกคิด ความตองการภายในจิตใจ รวมทั้งคุณคาที่

ตนเองยึดถือในการดําเนินชีวิต สงผลใหผูปฏิบัติงานเขาใจในตนเองมากขึ้น ต้ังอยูกับความเปนจริง ณ 

ปจจุบัน ยอมรับและเคารพในตนเอง การเขาใจตนเองน้ันยังครอบคลุมไปถึงการเขาใจผูอ่ืน รับรูวา

ผูอ่ืนคิดกับเราอยางไรและรูวาตองปฏิบัติกับคนอ่ืนอยางไรดวยเชนกัน 
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สิ่งที่เห็นไดชัดเจนอีกประการคือ ความรูสึกที่ผูปฏิบัติงานตระหนักรูเกี่ยวกับงาน

ที่ทําอยูอาจจะมีทั้งพึงพอใจ โดยรูสึกวางานที่ทําคืองานในอุดมคติที่ตามหา หรืองานอยางไรที่ไมชอบ

ไมพึงพอใจ อยางนอยๆ การที่ผูปฏิบัติงานรับรูวาไมชอบหรือไมถนัดในงานประเภทไหน ก็นับวาเปน

เรื่องที่ดีหากมองวาน่ันคือโอกาสในการพัฒนาตนเอง แตในบางครั้งหากผูปฏิบัติงานมองวาเปน

อุปสรรคเปนปญหาก็จะย่ิงเปนสิ่งที่บันทอนความสุขในการทํางาน การรับรูถึงคุณคาของงานในดาน

บวกก็ลดลงตามไปดวย เพราะวาในความเปนจริงการทํางานงานยอมมีทั้งที่ถูกใจและไมถูกใจซึ่ง

ผูปฏิบัติงานมิอาจเลือกได  

สําหรับผูที่รับรูไดวาตัวตนของตนน้ันเปนอยางไรและสามารถเช่ือมโยงกับคุณคา

ของงานที่ทําอยูรวมกับคุณคาที่องคยึดถือรวมกันได หากสิ่งเหลาน้ันมีความสอดประสานกันยอมสงผล

กระทบในทางบวกตอผูปฏิบัติงาน ใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ผูกพันในงานที่ทํา อันนําไปสู

ความสุขในการทํางาน ความพึงพอใจในชีวิต และเปนสิ่งที่ชวยกลับมาเสริมแรงในการทํางานใหกับ

ผูปฏิบัติงาน 

(3) ความหมายของงานที่ชวยใหผูปฏิบัติงานไดทําสิ่งที่ดี ผลของงานที่ทํากอใหเกิด

คุณประโยชนตอผูอ่ืนหรือแมแตกระทั่งสังคมสวนรวม เปนมุมมองที่ผูปฏิบัติงานหลุดพนจากการมอง

เพียงแคตนเอง โดยแมวาผูปฏิบัติงานกลุมน้ีจะไมไดสัมผัสกับผูปวยโดยตรง หากแตผลของงานที่ทําสง

ผากระบวนการทํางานของผูอ่ืน แตผูปฏิบัติงานก็สามารถเช่ือมโยงคุณคาของงานที่ทําไปยังผูรับ

ประโยชนสุดทายซึ่งก็คือผูปวยน่ันเอง งานบางงานเก่ียวของความสะดวกสบายชวยอํานวยความ

สะดวกใหกับผูปวย บางงานชวยสนับสนุนการรักษาของแพทย บางงานแมจะเก่ียวของกับผูปวยใน

ทางออมแตกลับคุณภาพของผลงานที่สงออกไปกลับเปนสิ่งที่ช้ีเปนช้ีตายได ความปลอดภัยและชีวิต

ของผูปวยจึงไมไดฝากไวแคกับแพทยหรือพยาบาลแตยังฝากไวกับผูปฏิบัติงานเบ้ืองหลังเหลาน้ีอีกดวย  

(4) ความหมายของงานที่ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกภาคภูมิใจและมีความสุขในชีวิต 

ในมุมมองตางๆ ตามความหมายที่แตละบุคคลให ทั้งในเรื่องของความภาคภูมิใจที่งานเปนสิ่งที่ทําใหมี

ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น ไดมีอาชีพหลอเลี้ยงรายได สรางความมั่งคงใหกับชีวิตและครอบครัว ซึ่งเปน

การตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษย อยางไรก็ตามความเปนอยูที่ดีน้ันยังคงประกอบดวย

ปจจัยอีกหลายดานประกอบกัน ดังน้ันตัวเงินจึงไมใชคําตอบทั้งหมดของความอยูดีมีสุข (well-being) 

ของชีวิต ในขณะเดียวกันผลของงานยังทําใหบุคลากรไดรับรูถึงความรูสึกเชิงบวก เชน ความภาคภูมิใจ 

ความสุขที่ไดรับจากการทํางาน ซึ่งเปนการรับรูตนเองตามความเปนจริง การเห็นคุณคาแหงตนวาตน

น้ันมีคุณคามีความสามารถจากภายใน 

(5) ความหมายของงานที่ชวยใหผูปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายของชีวิต จุดมุงหมาย

ในชีวิตของแตละคนน้ันยอมแตกตางกันไป บางก็ทําเพ่ือตัวเอง บางก็ทําเพ่ือคนอ่ืน งานเปนสวนที่ชวย

สนับสนุนใหบรรลุถึงจุดมุงหมายน้ัน และแมวาความเปนจริงไมใชทุกคนที่จะบรรลุไดตามที่หวัง แต
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อยางนอยๆ งานก็ชวยทําใหรูวาอยูหางจากจุดมุงหมายน้ันเพียงใด และตองทําอยางไรจึงจะไปใหถึงยัง

จุดมุงหมายน้ัน 

(6) ความหมายของงานที่ชวยทําผูปฏิบัติงานเขาใจสิ่งตางๆ รอบตัวมากขึ้น เปน

มุมมองที่กวางออกไปจากเดิมมองแคเพียงตนเอง ไปสูความเขาใจในสิ่งตางๆ รอบตัว ไมวาจะเปนใน

ระดับองคกร สังคมรอบขาง ไปจนถึงธรรมชาติของชีวิต 

แมวาการรับรูคุณคาและความหมายในงานจะเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติงานรับรูไดดวย

ตนเอง การรับรูน้ันไมไดเกิดจากตัวผูปฏิบัติงานเพียงอยางเดียว ยอมมีเหตุปจจัยในการรับรูน้ัน ปจจัย

บางอยางชวยสงเสริมใหผูปฏิบัติงานรับรูคุณคาและความหมายในงานที่ทําไดดี ในขณะเดียวกันก็อาจ

กลายเปนสิ่งที่บ่ันทอนการรับรูคุณคาและความหมายในงานใหลดลงได ขึ้นช่ือวาคุณคาและความหมาย

ในงานแลว องคกรจึงเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญในการรับรูคุณคาของงาน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาสิ่ง

ที่ทําใหงานมีคุณคาและความหมายมาจากสภาพแวดลอมภายในองคกรแทบทั้งสิ้น อันไดแก ลักษณะ

ของงาน การไดใชความรูความสามารถ การเปดโอกาสใหใชศักยภาพในการทํางานไดอยางเต็มที่ 

โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง การดูแลเอาใจใสจากผูบริหารและความสามัคคี ความรวมมือ

รวมใจชวยเหลือซึ่งกันและกันของเพ่ือนรวมงาน การมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสมกับการ

ทํางาน ไดรับสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทํางาน รวมไปถึงการใหความสําคัญกับสมดุลชีวิต

ระหวางการทํางานและชีวิตสวนตัว การไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และสุดทายคือคาตอบแทน

ที่ยุติธรรมและเพียงพอแกการเลี้ยงชีพ 

5.1.2 ลักษณะงานที่ชวยสงเสริมการรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงาน  

หากพิจารณามิติของงานที่มีรวมกันอันนําไปสูประสบการณที่รับรูวางานน้ันที่มี

ความหมายตามแนวคิดของ Hackman and Oldman (1976) ของบุคลากรในกลุมงานสนับสนุนของ

โรงพยาบาลราษฎรบูรณะสะทอนผานคุณลักษณะของงาน คือ ความสําคัญของงาน เพราะบุคลากร

ทุกคนตางรับรูดีวางานที่ทําน้ันมีสวนกอใหเกิดประโยชนกับทั้งตนเองและผูอ่ืน อยางไรก็ตามพบวา

ลักษณะของงานที่ไมปรากฏชัดเจน คือ ความหลากหลายของทักษะและเอกลักษณของงาน อาจเน่ือง

มากจากลักษณะของงานที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในตําแหนงงานที่มีลักษณะของงานเปนงาน 

routine ทําซ้ําๆ ในรูปแบบเดิมๆ รวมทั้งงานประเภทที่เนนใชแรงงานเปนหลัก ซึ่งลักษณะของงาน

ไมไดสรางความรูสึกแตกตางใหกับผูปฏิบัติงาน และยังสอดคลองกับการที่ผูปฏิบัติงานมองวาลักษณะ

ของงานที่ทําไมไดเปดโอกาสไดใชความรูความสามารถหรือทักษะที่หลากหลาย แตกลับตองอดทนกับ

สภาพการทํางานที่นาเบ่ือหนาย ความซ้ําซากจําเจ ความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยลาจากการทํางาน สงผลให

บุคลากรที่ปฏิบัติงานเหลาน้ีรับรูคุณคาและความหมายในงานลดนอยลง  

สําหรับลักษณะงานอ่ืนๆ ที่ชวยสงเสริมการรับรับรูคุณคาในงาน กลาวคือ มีสวน

ทําใหเกิดความพึงพอใจและแรงจูงในการทํางาน ไดแก งานที่สามารถรับรูผลสะทอนกลับของงาน 
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งานที่สรางความสัมพันธเชิงบวก งานที่มีสวนสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และงานที่ใหอิสระในการ

ทํางาน อยางไรก็ตาม ผูใหขอมูลในกลุมดังกลาวขางตนน้ันมีโอกาสที่จะไดเรียนรูและพัฒนานอยเมื่อ

เทียบกับงานในดานอ่ืนที่มีลักษณะเปนที่ตองใชทักษะเฉพาะทาง 

5.1.3 แนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดคุณคาในงานสําหรับองคกร 

ผลการศึกษาพบวาบุคลากรของโรงพยาบาลราษฎรบูรณะรับรูวาที่ทําน้ันมี

ความหมายทั้งตอตนเองตอผูอ่ืน โดยรับรูไดจากลักษณะของงานโดยเฉพาะงานที่มีความสําคัญ เพราะ

เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงผลกระทบของงานที่มีตอผูอ่ืน แมวาการคนพบคุณคาและความหมายในงาน

จะเปนเรื่องในระดับบุคคลที่คนพบไดดวยตนเอง เพ่ือใหพนักงานไดมีโอกาสพัฒนาความรูสึกของงาน

ที่มีความหมาย หัวหนางานและผูนําองคกรควรเปนบุคคลลําดับแรกที่รับรูวางานที่ผูปฏิบัติงานทํามี

ความสําคัญ เหนือสิ่งอ่ืนใดผูบริหารและหัวหนางานจึงจําเปนตองทําความเขาใจในอุปสรรคและสภาพ

ปญหาที่เปนอยูซึ่งบ่ันทอนการรับรูถึงคุณคาในงานของผูปฏิบัติงานงาน จากงานวิจัยน้ีผูวิจัยจึงไดเสนอ

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของโรงพยาบาลเพ่ือใหเกิดการรับรูถึงคุณคาในงานในมิติ

ที่ขาดหายไปตามองคประกอบของงานที่มีความหมาย ((Lips-Wiersma & Morris, 2009) คือ มิติของ

การพัฒนาตนเองในระดับการพัฒนาสวนบุคคล รวมกับการจัดการกับปจจัยอันเปนอุปสรรคสําคัญที่

บ่ันทอนการรับรูคุณในงานใหลดลงไปดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร  

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 

งานวิจัยพบวา การรับรูคุณคาในงานของบุคลากรในกลุมงานสนับสนุนของโรงพยาบาล

ราษฎรบูรณะในน้ันมีความสอดคลองกันกับแตละมิติขององคประกอบของงานที่มีความหมาย 

นอกจากน้ันแลวยังพบวาตามพบวาการรับรูคุณคาของงานในแตละมิติน้ันมีความสัมพันธกันกับ

ลักษณะของงานเปนอยางย่ิง โดยพบวาความสําคัญของงานเปนคุณลักษณะหลักของงานที่สําคัญ ที่

ทําใหบุคลากรในสวนงานสนับสนุนของโรงพยาบาลราษฎรบูรณะ อันไดแก พนักงานตัดเย็บ นัก

เทคนิคการแพทย พนักงานซักรีด ชางเครื่องมือแพทย แมครัว ชางซอมบํารุง และเจาหนาที่ซัพพลาย 

รับรูวาประสบการณการทํางานน้ันมีความหมาย เพราะวาผูปฏิบัติตางรับรูวาผลงานของงานทีทํามี

สวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินงานในสวนอ่ืนๆ ขององคกร และคุณภาพของงานที่ออกสง

ผลกระทบตอผูอ่ืนไดทั้งในเชิงบวกหรือลบ เพราะความรูสึกเปนเจาของและการมีสวนรวมเปนหัวใจ

สําคัญของความหมายตามองคประกอบของานที่มีความหมาย (Lips-Wiersma & Morris, 2009) แมงาน

ที่ไรความหมายที่สุดก็สามารถสรางความหมายไดหากมันถูกเช่ือมไวกับสาเหตุที่สําคัญ ช้ีใหเห็นถึง

ผลกระทบที่มีตอตัวเอง ผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางย่ิงสังคมจะชวยเพ่ิมความรูสึกของงานที่มีความหมายได 

การชวยเหลือผู อ่ืนทําใหผูคนมีประสบการณการทํางานที่มีความหมายมากขึ้น (Allan, Duffy & 
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Collisson, 2018) อยางไรก็ตามเพียงแคความสําคัญของงานเพียงอยางเดียวคงยังไมเพียงพอที่ทําให

ผูปฏิบัติงานรับรูคุณคาในงาน หากแตยังมีคุณลักษณะในดานอ่ืนๆ ที่ชวยสงเสริมการรับรูคุณคาในงาน 

แมวาการคนพบความหมายจะเปนเรื่องในระดับบุคคล แตไมใชพนักงานทุกคนจะกํากับ

ตนเองในการพัฒนาเปาหมายหรือมีแรงจูงใจ มันจึงเปนเรื่องยากสําหรับพนักงานที่จะทําไดดวยตนเอง 

และเพราะชีวิตของคนสวนใหญถูกใชไปกับการทํางาน จึงไมเปนที่นาแปลกใจที่คนมักจะเช่ือมโยงสวน

ตางๆ ของตัวตนกับงาน และเมื่อการทํางานที่มีความหมายน้ันเปนความตองการพ้ืนฐานของมนุษย 

(Yeoman, 2014) องคกรจึงมีบทบาทสําคัญในการสรางโอกาสในการคนหาความหมายในการทํางาน

บุคลากรจะประสบความสําเร็จเมื่อมีสวนรวมในงานที่มีความหมายและองคกรจะประสบความสําเร็จ

ไดเมื่อพนักงานในองคกรมีสวนรวมในทํานองเดียวกัน ดังน้ันการทําความเขาใจวิธีการสรางประสบการณ 

การจัดการ และการรักษาไวซึ่งงานที่มีความหมายน้ันนํามาซึ่งความสามารถอันทรงพลังสําหรับการ

บรรลุผลงานที่เหมาะสมและย่ังยืนทั้งในระดับบุคคลและองคกร (Steger & Dik, 2010). 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเติมเต็มในมิติของงานที่มีความหมายที่ยังขาดหายไป รวมกันกับ

การจัดการกับปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการรับรูคุณคาในงานสามารถทําไดโดยการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของบุคลากรใหดีขึ้น ทั้งน้ีคุณภาพชีวิตในการทํางานน้ันขี้นอยูกับปจจัยหลายประการ 

หน่ึงในน้ันคือลักษณะของงานซึ่งเปนปจจัยดานองคการ กลาวคือบุคคลจะรูสึกมีคุณภาพชีวิตการ

ทํางานที่ดี เมื่อบุคคลรับรูวางานที่ปฏิบัติอยูน้ันเปนงานที่ทาทาย มีความนาสนใจและมีผลรางวัลจาก

การทํางาน ซึ่งการออกแบบลักษณะงานที่ดีจะเปนแนวทางที่สามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตการทํางานของ

บุคลากรได ดังน้ันลักษณะงานที่ดีจึงเปนแรงจูงใจภายในในการทํางานของบุคคลากร สงผลให

บุคลากรรูสึกพึงพอใจในงานที่ทําและสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ คุณภาพชีวิตในการ

ทํางานที่ดีจึงเปนสวนที่ชวยสงเสริมการรับรูคุณคาและความหมายในงานใหกับบุคลากร 

 

5.3 ขอเสนอแนะในการบริหาร 

 

โรงพยาบาลราษฎรบูรณะมุงมั่นใหบริการทางการแพทยที่ดี มีมาตรฐาน ดวยบุคลากรที่

มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม โดยมุงเนนใหมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองทั่วทั้งองคกร 

เพ่ือใหผูรับบริการพึงพอใจและเกิดประโยชนสูงสุด อยางไรก็ตามการที่องคกรจะประสบผลสําเร็จและ

บรรลุตามจุดมุงหมายไดยอมตองอาศัยทรัพยากรอันประกอบไปดวย เงินทุน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ

ทางการแพทย และคน ซึ่งนับวาเปนทรัพยากรสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคกร จาก

การศึกษาเรื่อง คุณคาในงานของผูที่อยูเบ้ืองหลัง แสดงใหเห็นวาไมวาจะเปนบุคลากรในสายงานใด

ตางก็มีความสําคัญกับองคกรทั้งสิ้น และแมวาคานิยมที่มีรวมกันคือการยึดผูปวยเปนศูนยกลางอันเปน

สิ่งที่ทําใหบุคลากรตางตระหนักและรับรูรวมกันถึงความสําคัญของงานที่มีตอตนเองและผูอ่ืน อยางไร
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ก็ตามสิ่งหน่ึงที่องคกรไมควรละเลยคือคุณคาและชีวิตจิตใจภายในของบุคลากรผานการหลอเลี้ยงดวย

การไดทํางานที่มีคุณคาและความหมาย มากกวาการมองวาคนเปนเพียงแคหน่ึงในทรัพยากรของธุรกิจ 

หัวหนางาน ผูบริหารและองคกรจึงเปนผูที่มีสวนสําคัญในการชวยใหบุคลากรรับรูถึงประสบการณการ

ทํางานที่มีความหมายไดดวยการจัดการสภาพแวดลอมภายในองคกรเพ่ือเติมเต็มมิติของคุณคาและ

ความหมายของงานที่ขาดหายไป รวมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรเพ่ือลดปจจัย

ที่เปนอุปสรรคตอการรับรูคุณคาในงาน อันนํามาซึ่งการสรางแรงจูงใจในการทํางาน มีความพึงพอใจ

ในการทํางาน ความสุขในการทํางาน ความพึงพอใจในชีวิต ตลอดจนการรับรูถึงความหมายของการมี

ชีวิตอยูและรับรูถึงคุณคาในตนเองของบุคลากร เพราะทายที่สุดแลวผลกระทบดังกลาวยอนกลับมาสู

องคกร ทําใหไดมาซึ่งบุคลากรที่ทุมเทแรงกายแรงใจ อุทิศตนใหกับการทํางานและคงอยูกับองคกร 

 

5.4 ขอจํากัดในงานวิจัย 

 

ขอจํากัดในงานวิจัยน้ีคือ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนธรรมชาติ จึงมีความจําเปนตอง

เขาถึงพ้ืนที่ปฏิบัติงานของผูใหขอมูลมากที่สุด แตพบวากลุมผูใหขอมูลของผูวิจัยในการสัมภาษณ

รายบุคคลมีภาระหนาที่ตองรับผิดชอบตามตารางงานที่ไดรับมอบหมาย ในการสัมภาษณจึงจําเปน

ดําเนินการสัมภาษณในขณะที่ผูขอมูลสามารถปฏิบัติงานไปในขณะเดียวกันไดเพ่ือไมใหเปนการ

รบกวนเวลาการทํางานและกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน ทั้งน้ีในบางตําแหนงงานไม

สามารถหาโอกาสในการเขาถึงผูใหขอมูลเปนรายบุคคลไดทุกตําแหนงงานเน่ืองจากลักษณะของการ

ปฏิบัติงานไมเอ้ืออํานวย จึงจําเปนตองทําการสัมภาษณในขณะที่มีผูอ่ืนอยูดวย โดยซึ่งผูวิจัยไดเจาะจง

สัมภาษณเฉพาะผูใหขอมูลที่ไดเลือกไว ทําใหการใหขอมูลอาจไดรับอิทธิพลจากความคิดเห็นของ

เพ่ือนรวมงานแทรกเขามา อยางไรก็ตามผูวิจัยไดตามเก็บขอมูลซ้ําเปนรายบุคคลเมื่อมีโอกาส เพ่ือให

ไดความนาเช่ือถือของขอมูล แตดวยขอจํากัดของเวลาในการเก็บขอมูลและสถานการณจริงในการเก็บ

ขอมูลที่ไมเอ้ืออํานวยจึงทําใหไมสามารถกลับไปเก็บขอมูลซ้ําไดหลายครั้ง 

 

5.5 ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

 

การรับรูความหมายในงานของแตละบุคคลมีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับมุมมองของ

แตละบุคคล นอกจากน้ันแลวการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมอยางรวดเร็วในปจจุบัน ทั้งสภาพ

เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีน้ันสงผลใหความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของผูคนเปลี่ยนแปลงไป ใน

การวิจัยครั้งถัดไปอาจแบงกลุมผูใหขอมูลใหชัดเจนมากขึ้น โดยอาจจําแนกตามอายุงานหรืออายุตัว 

เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูคุณคาและความหมายในงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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นอกจากน้ันแลวควรมีการศึกษาในเชิงวัฒนธรรมองคการ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สรางขึ้นจากคนใน

องคการโดยมีการเรียนรูซึ่งกันและกันและยึดถือปฏิบัติกันมาจนเปนธรรมเนียมปฏิบัติเปนคุณคาที่

องคกรยึดถือ เปรียบเสมือนสิ่งที่หลอมรวมองคการใหเปนหน่ึงเดียวกัน โดยศึกษาในเชิงลึกของ

วัฒนธรรมองคการที่เปนอยูอยางละเอียดวามีสวนสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการรับรูคุณคาและ

ความหมายในงาน 

 

5.6 ความรูที่ไดรับเก่ียวกับคุณคาในงานของผูที่อยูเบื้องหลัง 

 

จากงานวิจัยในครั้งที่ทําใหไดเห็นมุมมองเก่ียวกับงานของบุคลากรในสวนงานสนับสนุน

ของโรงพยาบาลในมุมมองที่ตางออกไปจากเดิม ซึ่งบทบาทหนาที่ตามที่องคกรไดใหความหมายไวหาก

มองเพียงผิวเผินอาจทําใหเห็นเปนเรื่องธรรมดาเปนงานทั่วๆ ไป บางงานอาจจะไมใชงานที่มีเกียรติ

หรือศักด์ิศรีหรือเปนที่ยอมรับในสังคม หรือแมแตกระทั่งเปนงานที่ตัวผูปฏิบัติงานเองหากมีทางเลือก

ไดก็อาจจะไมทํางานน้ันก็เปนได เพราะงานบางงานเปนงานที่ตองใชแรงงาน งานที่ตัวผูปฏิบัติงานเอง

ตองเสี่ยงกับความไมปลอดภัยตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจแตเหตุใดผูคนเหลาน้ันยังคงทํางานน้ัน

ตอไป โดยพบวางานดังกลาวกลับมีมิติที่งดงามของงานซอนอยูภายใน งานที่ไมไดตองการทําเพียงแค

เพ่ือตัวเองแตกาวขามผานไปสูการทําเพ่ือผูอ่ืน ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหโลกใบน้ียังคงงดงามและนาอยู ดังน้ัน

การรับรูคุณคาในงานเปนสิ่งชวยขับเคลื่อนใหบุคลากรมีแรงมีพลังใจในการทํางานไปจนถึงการมีความ

พึงพอใจในชีวิต ซึ่งการรับรูคุณคาในงานน้ันเปนสิ่งที่คนพบไดดวยตนเอง อยางไรก็ตามกลับเปนที่นา

เสียดายที่การรับรูถึงคุณคาในงานที่ทําน้ันกลับถูกบ่ันทอนลงดวยผูอ่ืน แตอยางนอยก็ทําใหผูวิจัยไดรับ

รูวาสิ่งใดที่ชวยสงเสริมและสิ่งใดที่เปนอุปสรรคตอการรับรูคุณคาในงานของผูปฏิบัติงานใหเลือนหาย

ลดนอยลง เพ่ือที่ผูวิจัยจะไดนําความรูที่ไดกลับไปชวยพัฒนาแกไขและสรางคุณประโยชนใหกับองคกร

ตอไป 

 

5.7 ความรูที่ไดเก่ียวกับกระบวนการวิจัย 

 

จากการวิจัยในครั้งน้ีซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 

(Informal Interview) ที่เปนรูปแบบการสัมภาษณไมมีโครงสราง (Unstructured interviews) โดยเปน

การสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคล (In-Depth Interview) ทําใหผูวิจัยตองฝกฝนทักษะในการทํา

ความคุนเคยกับผูใหขอมูล เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลอยางเปนธรรมชาติมากที่สุด รวมถึงฝกฝนทักษะใน

การต้ังคําถามเน่ืองจากผูใหขอมูลมีทั้งมุมมอง ความคิด ที่แตกตางๆ กันไป อาจทําใหการตีและเขาใจ

คําถามแตกตางกัน ในขณะเดียวกันจึงใชโอกาสขณะเขาทําการสัมภาษณ ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง ทํา
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การสังเกตไปดวยในขณะเดียวกัน เน่ืองดวยวิธีการวิจัยที่กลาวมาขางตนจึงทําขอมูลที่ไดมามีลักษณะ

กระจัดกระจาย การอานผลถอดเทปสัมภาษณจึงตองอานซ้ําไปซ้ํามาหลายรอบ เพ่ือวิเคราะหขอมูล

และการเช่ือมโยงขอมูล อีกทั้งการทําการวิจัยในครั้งน้ีเปนการทําวิจัยเชิงคุณภาพเปนครั้งแรกของ

ผูวิจัย ซึ่งทําใหผูวิจัยรูสึกถึงคุณคาของงานวิจัยที่ไดมาจากความอดทน ความพยายามอยางมากในการ

ทําใหงานวิจัยครั้งน้ีบรรลุผลสําเร็จ นอกจากน้ีแลวในการลงพ้ืนที่เก็บขอมูล ผูวิจัยยังไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณในการพัฒนาองคกรรวมกันกับบุคลากรในหนวยงานอ่ืนๆ ซึ่ง

เปนที่นาประทับใจอยางย่ิงเมื่อไดทราบถึงความคิดและความต้ังใจอันดีของบุคลากรที่แมวาจะเปน

เพียงบุคลากรในระดับปฏิบัติการ  

 

5.8 ความรูที่ไดเก่ียวกับตนเอง 

 

โดยสวนตัวกอนที่จะทําการศึกษาวิจัยในเรื่องคุณคาและความหมายในงาน ผูวิจัยมี

ความคับของใจและปรารถนาที่จะหาคําตอบใหกับตนเอง วาในบางครั้งเหตุใดผูวิจัยยังคงทุมเททํางาน

ตามที่ไดรับมอบหมายแมวางานที่ไดรับมอบหมายน้ันไมตรงกับความถนัด หรือความรูความสามารถที่

มี ตองใชความพยายามอยางมากในการทําใหบรรลุผลสําเร็จ แตผูวิจัยก็ยังคงสนุกกับงาน และใน

บางครั้งยังคงเต็มใจที่จะทํางานน้ันทั้งๆ ที่อาจไมไดรับมาซึ่งผลรางวัลใดๆ น่ันเปนเพราะผูวิจัยรับรูได

วางานที่ไดรับมอบหมายน้ันมีความสําคัญตอสวนรวม โดยเฉพาะอยางย่ิงคือมีผลกระทบตอการ

ดําเนินงานขององคกร และที่เหนือไปกวาน้ันโดยสวนตัวผูวิจัยเช่ือวาการไดรับโอกาสใหไดลองทําในสิ่ง

ที่ไมถนัด หรือไมรูน้ัน เปนการเปดโอกาสใหตัวผูวิจัยไดเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ และหาก

สามารถทําไดสําเร็จผลที่ไดรับกลับความก็คือความภาคภูมิใจในตนเอง 
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