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บทคดัย่อ 

การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้บรรยากาศองคก์าร ระดบัความสุขใน
การท างาน ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกบัความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จ  านวน 598 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช ้คือแบบสอบถามเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ กบัความสุขในการท างาน
ของบุคลากร โรงพยาบาลแพร่ จงัหวดัแพร่ ตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหาร
องค์กร และทรัพยากรบุคคลจากโรงพยาบาลศูนย ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบริหารองคก์ร และทรัพยากรบุคคลจากโรงพยาบาล
ทัว่ไป  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารองค์กร และทรัพยากรบุคคลจากสถาบนัการศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา และสถิ ติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน  (Pearson’s Product  Moment Correlation) เพ่ือห า
ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของบุคลากรกบัความสุขในการท างาน ใชส้ถิติเชิงอนุมาน หาค่า 
F-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของต าแหน่งสายงานท่ีมีต่อบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ และความสุขในการ
ท างาน 

ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรโรงพยาบาลแพร่ มีการรับรู้บรรยากาศองคก์าร อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.77, S.D = 
0.39) มีระดับความสุขในการท างาน อยู่ในระดับมาก (  = 4.03, S.D = 0.42) การรับรู้บรรยากาศขององค์การของ
บุคลากร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กบัความสุขในการท างานของบุคลากร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวม มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกับความสุขในการท างาน มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.449  

ดงันั้นควรส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศองคก์ารท่ีดี มีผลในการจูงใจให้บุคลากรเกิดพลงัในการปฏิบติังาน
ให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปดว้ยดี มีการพิจารณาผลตอบแทนการท างาน ให้เหมาะสม
ตามลกัษณะงาน มีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลงานของผูป้ฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาส 
ประเมิน และพฒันาผลงานของตนเองได ้ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาบรรยากาศองคก์ารและความสุขในการ
ท างานต่อไป 

ค าส าคญั : บรรยากาศองคก์าร, ความสุขในการท างาน, บุคลากรโรงพยาบาลแพร่  

 



 

Abstract 

This descriptive study has objective to study level of organizational climate, level of work happiness, 
relationship between organizational climate and work happiness of staff members at Phrae Hospital. The sample 
group consists of staff members at Phrae Hospital who have experience in working not less than 1 year amount 598 
persons. The tool used is questionnaire regarding the relationship between organizational climate and work happiness 
of staff members at Phrae Hospital, Phrae Province. Verified by specialists in amount 3 persons, which are corporate 
management specialist and human resource from public health facility, corporate management specialist and human 
resource from general hospital, corporate management specialist and human resource from educational institution. 
Analyze data by using descriptive statistics and Pearson’s Product Moment Correlation to find the relationship  
between organizational climate and work happiness of staff members. Using inferential statistics to find     F-test 
score to compare the difference of positions in line of duty that affect organizational climate and work happiness of 
staff members. Study results found that staff members at Phrae Hospital have perception in organizational climate at 

high level (  = 3.77, S.D = 0.39), have level of work happiness at high level (  = 4.03, S.D = 0.42), organizational 
climate according to staff member’s perception has relationship positively to work happiness of staff members. 
Group position of work has relationship with organizational climate and work happiness significantly statistics at the 
level of 0.05. When comparing group position with work happiness, found out that staff members in professional 

position have work happiness at high level (  = 3.39) less than those who work in supporting line (  = 4.08) 
significantly statistics at the level of 0.05 Therefore, should promote creating great organizational climate resulting in 
motivating staff members to have power to work towards organizational goals, to encourage smooth work 
performance, has consideration in compensation that fits job description and provide feedback related to staffs’ work 
performance regularly in order that staff members have a chance to evaluate and develop better performance. This is 
for the benefit of developing organizational climate and work happiness further. 
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บทน า 

รัฐบาลไดก้  าหนดนโยบายท่ีจะน าประเทศไทยกา้วสู่ Thailand 4.0 กระทรวงสาธารณสุขไดมี้การจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือให้สอดรับกบัการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ภายใตช่ื้อ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) โดยมีเป้าหมายให้  “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพย ัง่ยืน”ประกอบด้วย 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ดา้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection 
Excellence) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People 
Excellence) ยทุธศาสตร์ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยมีการจดัท า Roadmap แผน
ยทุธศาสตร์ก าลงัคนดา้นสุขภาพ ระยะ 20 ปี มีเป้าหมายให้บุคลากร เป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก ซ่ึงในระยะ 5 ปี 
แรก เน้นการปฏิรูปก าลงัคนดา้นสาธารณสุข (HRH Transformation) เพ่ือสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณค่า มีความผาสุก 
โดยการเร่งด าเนินการจดัท าแผนก าลังคนดา้นสุขภาพ แผนพฒันาก าลงัคน แผนบริหารจดัการก าลงัคน แผนพฒันา
เครือข่าย รวมทั้ ง การขับเคล่ือนค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) เพ่ือให้บุคลากรสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั มีพฤติกรรมร่วมเดียวกนั (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสุข, 2560) 

ทรัพยากรบุคคล เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า มีความส าคัญในการขับเคล่ือนองค์การไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ดงันั้น ผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัในการ
บริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง (จิรประภา อคัรบวร, 2557) เช่นเดียวกบัอรทยั อินป่ิน (2553) ศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร พบว่า องค์การท่ีผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อการรักษาและส่งเสริม
ความสุขในการท างานของบุคลากร จะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีเป็นสุขในการท างานให้เพ่ิมข้ึนได ้ดงันั้นการส่งเสริม และ
พฒันาปัจจยัระดบัองค์การ ไดแ้ก่ นโยบาย และการบริหาร, ลกัษณะงาน, สัมพนัธภาพในท่ีท างาน,  ความกา้วหนา้ใน
หน้าท่ีการงาน, ขวญั/ก าลงัใจในการท างาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ช่วยเพ่ิมความสุขให้บุคลากรในองค์การ
ได้ (พรพนา พัวรักษา, 2554) ด้วยเหตุน้ีความสุขในการท างานจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารทุกคนพึงเสริมสร้างให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความสุขในการท างาน   

บรรยากาศในการท างานขององค์การ เป็นปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีส่วนท าให้เกิดความสุขใน
การท างาน (ภาวิน ชินะโชติ, 2561) บรรยากาศในการท างานท่ีดี เป็นปัจจยัท่ีช่วยให้คนท างานมีความสุขมากข้ึน เม่ือ
คนท างานมีความสุขประสิทธิภาพในการท างานก็จะเกิดข้ึน (ปัทมาพร ท่อชู, 2559) เช่นเดียวกบั พรรณิภา สืบสุข (2548) 
ท่ีกล่าวว่า ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัส่งเสริมให้เกิดความสุขและประสบผลส าเร็จในการท างาน คือการสร้างบรรยากาศการท างาน 
เป็นบรรยากาศของความร่วมมือ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การจดัสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานท่ีไม่แออดั ส่งเสริม
ให้เกิดความรู้สึกอยากท างาน ซ่ึงช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้ าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โรงพยาบาลแพร่ จดัเป็นองคก์ารขนาดใหญ่ท่ีมีบุคลากรจ านวนมาก มีความหลากหลายทั้งรุ่นอายุ และความเป็นวิชาชีพ มี
การศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
แห่งหน่ึง ในสังกัดส านักงานการแพทย ์กรุงเทพมหานคร พบว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัสูงกับ
ความสุขในการท างาน และบรรยากาศองค์การ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพระหว่างผูร่้วมงาน, ด้านความภักดีต่อ
องค์การ และดา้นระบบงานเป็นกระบวนการให้บริการ  สามารถท านายความสุขในการท างานไดอ้ย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (ปานจิตต์ กลนัทกพนัธ์, 2557) หากองค์การสามารถสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมความสุขในการท างานของบุคลากร



 

ได้ ก็จะสามารถรักษาคนเก่งและดีให้อยู่ในองค์การได้ รวมไปถึงเป็นการกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ท างานอยา่งเต็มความสามารถ สร้างผลงานท่ีมีคุณภาพให้องคก์รต่อไปได ้ (จิรประภา อคัรบวร, 2557) 

โรงพยาบาลแพร่ เป็นโรงพยาบาลทัว่ไปประจ าจงัหวดัแพร่ มีขนาด 500 เตียง มีภารกิจหลักในการให้บริการ
สาธารณสุขแบบผสมผสานในลกัษณะองค์รวมครบทุกสาขา เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิทุติยภูมิ ตติยภูมิ
และศูนยรั์บ – ส่งต่อเครือข่าย ภายในจงัหวดัแพร่ มีความสามารถเฉพาะขององคก์าร (Core competency) ในเร่ืองให้บริการ
ตรวจวินิจฉยัโรคเฉพาะสาขาครบทุกสาขาทั้งสาขาหลกัและสาขารอง, ให้บริการแบบเครือข่ายในระดบัจงัหวดั โดยพฒันา
เครือข่ายการดูแลผูป่้วยร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนในหลายสาขา นอกจากน้ียงัเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทยส์บทบกับ
มหาวิทยาลยันเรศวร (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน, 2560) โรงพยาบาลแพร่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการจัดหาบริการทาง
การแพทยท่ี์ครอบคลุม และใส่ใจต่อการพฒันา อยา่งต่อเน่ืองในทุกดา้น ตามวิสัยทศัน์ว่า “โรงพยาบาลแพร่บริการเป็นเลิศ 
ส่ิงแวดล้อมดี บุคลากรมีความสุข ประชาชนไวว้างใจ" โดยใน ปี 2561 ไดก้  าหนดจุดเน้นเร่ืองพฒันาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล เน่ืองจากโรงพยาบาลแพร่เช่ือว่า ทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยส าคญัในการขับเคล่ือนองค์กรให้คงอยู่
ท่ามกลางกระแสการแข่งขัน และเป็นปัจจยัน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และกา้วสู่การเป็นองค์กรชั้นน าได้อย่างประสบ
ความส าเร็จ ดงันั้น ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลแพร่ จึงไดส่้งเสริมการพฒันาคนอย่างต่อเน่ือง ภายใตก้ารขบัเคล่ือนงานโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) โรงพยาบาลแพร่ ท่ีประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM), คณะกรรมการพฒันาทรัพยากรบุคคล (HRD), คณะกรรมการเสริมสร้าง
ความสุขบุคลากร (HRH) และ  คณะกรรมการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากร  (HRE) ซ่ึงท าหน้าท่ีร่วมกัน โดยมี
วตัถุประสงค์ส าคญัคือ “สร้างขวญัก าลงัใจให้พนักงาน เพ่ือให้พนกังานอยู่กบัเราอยา่งมีความสุข มีความผกูพนัต่อองคก์าร 
ส่งผลให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีในการท างาน” (คณะกรรมการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแพร่, 2560) 

ในปี 2559 โรงพยาบาลแพร่ ไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างเดือน
กุมภาพนัธ์ – เดือนมีนาคม 2559 จ  านวน 458 ราย พบว่าความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม ร้อยละ 68.12, ความพึง
พอใจในงาน โดยรวม ร้อยละ 65.58, ความผูกพนัต่อองค์การโดยรวม ร้อยละ 72.55 ซ่ึงต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐาน 
(ร้อยละ 80) ทั้ง 3 ประเด็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มผูป้ฏิบติังานท่ีเขา้เวร ปฏิบติังาน 
เชา้-บ่าย-ดึก และช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา จ านวนผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ท าให้มีการเรียกอตัราก าลงัเสริม
ในหน่วยงานท่ีมีภาระงานมาก มีผลให้ท  าให้ระดบัความพึงพอใจต ่ากว่าเกณฑ์ สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมใน
แบบส ารวจท่ีมีการระบุถึงปัจจยัดา้นภาระงาน และค่าตอบแทน ในส่วนของความผกูพนัองคก์าร พบว่ามีแนวโนม้ลดลง 
เน่ืองจากภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน (กลุ่มการพยาบาล, 2559) และในปี 2560 โรงพยาบาลแพร่ ไดท้  าการส ารวจระดบัความ
อยู่ดี มีสุข และความผูกพนัของบุคลากร โรงพยาบาลแพร่ โดยใชเ้คร่ืองมือการวินิจฉัยความอยูดี่มีสุขและความผกูพนั
ของบุคลากร (Emo-meter: Employee Engagement on meter) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากจากแบบสอบถาม ระหว่าง
เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2560 จ  านวน 1,084 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.3 ของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ พบว่า
บุคลากรผูต้อบแบบสอบถามโรงพยาบาลแพร่มีระดบัความอยูดี่มีสุขและความผกูพนัต่อโรงพยาบาลแพร่ในระดบัสูง 

(  = 3.68 - 5.00) เพียงร้อยละ 45 จ  าแนกเป็นอาการส าคญั ดังน้ี 1) บุคลากรผูต้อบแบบสอบถามโรงพยาบาลแพร่ มี

ระดบัความอยู่ดีมีสุขอยู่ในระดบัสูง (  = 3.55, SD = 0.53) โดยมีการก าหนดให้ค่าระดบัความอยู่ดีมีสุขของบุคลากร
สามารถเทียบไดก้บัเร่ืองความสุข (Happiness) (จิรประภา, 2557) 2) บุคลากรผูต้อบแบบสอบถามโรงพยาบาลแพร่มี

ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคัญขององค์การอยู่ในระดับสูง (  = 3.83, SD = 0.48) และ 3) บุคลากรผู ้ตอบ



 

แบบสอบถามโรงพยาบาลแพร่มีความอยากทุ่มเทกายใจท่ีจะท างานให้แก่องค์การอยา่งเต็มท่ีอยูใ่นระดบัสูง (  = 4.04, 
SD = 0.47) (กลุ่มงานพฒันาทรัพยากรบุคคล, 2560)  

จากผลการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในงาน และความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร
โรงพยาบาลแพร่ ในปี 2559 และผลการส ารวจระดบัความอยู่ดี มีสุข และความผูกพนัของบุคลากร โรงพยาบาลแพร่ ใน   
ปี 2560 แสดงให้เห็นว่าบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ส่วนใหญ่มีความสุขในการท างานอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับต ่า 
ดงันั้นคณะกรรมการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแพร่ จึงไดมี้การจดัท าแผนงานโครงการของปี 2561 เพ่ือ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศองค์การ และสานสัมพันธ์บุคลากรใน
โรงพยาบาลแพร่ ภายใตแ้นวคิด “คนส าราญ งานส าเร็จ” ซ่ึงเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นมา โดย
ในแผนงานโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี กิจกรรมการพฒันาองค์กร (Organization Development: 
OD), กิจกรรมสุขสันต์วนัเกิด สุขสันต์วนัท างาน (Happy Birthday – Happy Work Life), โครงการการเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
ฯลฯ (คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลแพร่, 2560) การด าเนินการเสริมสร้างบรรยากาศ
องค์การ และสานสัมพันธ์บุคลากรในโรงพยาบาลแพร่ได้ด าเนินการมาแล้วกว่า 9 เดือน แต่ยงัไม่เคยมีการศึกษาถึง
ผลลพัธ์ของการด าเนินการสร้างเสริมบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ 
ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความเห็นว่าการท าความเขา้ใจกบัองค์ประกอบในการส่งเสริมบรรยากาศองค์การท่ีดีเพ่ือจดักิจกรรมท่ี
ตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของบุคลากร จะส่งผลให้บุคลากรโรงพยาบาลแพร่มีความสุขในการ
ท างานเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบงานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการ
สร้างบรรยากาศขององค์การให้เหมาะกบัการท างาน ท่ีส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานมีความสุขกับการท างาน และมีความยึดมัน่
ผกูพนัต่อองคก์าร อีกทั้งยงัท  าให้ผลการท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกดว้ย 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัของบรรยากาศองคก์ารตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลแพร่ 
2. เพ่ือศึกษาระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของบุคลากรกบัความสุขในการท างานของ

บุคลากรโรงพยาบาลแพร่ 

วธิีด าเนินการวจิัย 
1. ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร : ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรโรงพยาบาลแพร่ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมาแลว้ไม่
นอ้ยกว่า 1 ปี จ  านวน 1,402 คน 

กลุ่มตวัอย่าง : บุคลากรโรงพยาบาลแพร่ ท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี โดยใชข้อ้มูลจาก
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) ในช่วงท่ีท าการศึกษา ซ่ึงไดก้  าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของของ ทาโรยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ
ความคลาดเคล่ือน 4% โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience sampling) จ านวน 598 คน  

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 



 

ตอนที ่1  แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของบุคลากร ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ ดงัน้ี เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต าแหน่งในการปฏิบติังาน จ านวน 6 ขอ้ 

ตอนที ่2  แบบสอบถามวดัการรับรู้บรรยากาศองคก์าร ผูศึ้กษาไดป้ระยกุตจ์ากแบบสอบถาม ของพนิดา คะชา 
(2551) มีองค์ประกอบ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างและทิศทางการบริหาร ดา้นระบบหรือกระบวนการ
ให้บริการ ดา้นประสิทธิผลในการเป็นผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นผลตอบแทนการท างาน ดา้นความพึง
พอใจในงาน ดา้นความอบอุ่นหรือสัมพนัธภาพระหว่างผูร่้วมงาน ดา้นความภกัดีต่อองคก์าร จ านวน 28 ขอ้ 

ตอนที ่3  แบบสอบถามเพ่ือวดัความสุขของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ ผูศึ้กษาไดป้ระยกุตจ์ากแบบสอบถามของเนตร
สวรรค ์จินตนาวลี (2553) มีองค์ประกอบ 5 ดา้น คือ ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรใน
องคก์าร, ความสุขอนัเกิดจากความส าเร็จในงาน, ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของการท างาน, 
ความสุขอนัเกิดจากการเป็นท่ียอมรับทางสังคม และความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนับสนุนดา้น
สวสัดิการขององคก์ร โดยใชก้ารวดัขอ้มูลแบบอตัราภาคหรือมาตราช่วง (Interval Scale) จ านวน 20 ขอ้ 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูศึ้กษาไดรั้บหนังสือแนะน าตวัจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ถึงผูอ้  านวยการโรงพยาบาล

แพร่ พร้อมแบบสอบถาม จ านวน 1 ชุด เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการท าวิจยั และขออนุญาตด าเนินการเก็บ
ขอ้มูล  

2. ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยขอความร่วมมือไปยงัหัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้าหน่วยงาน ทุก
หน่วยงานในโรงพยาบาลแพร่ ให้ด าเนินการเผยแพร่สอบถามออนไลน์ พร้อมหนังสือขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม ตาม Link แบบสอบถามเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การตามการรับรู้และ
ความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานช่วยตอบ
แบบสอบถาม 
Link : https://docs.google.com/forms/d/1cEXan5gfDKE9YbgJrj6itF3DYYXUnJzbsrGWFBjY_-w/edit?usp=sharing  

3. ผูศึ้กษารวบรวมขอ้มูลจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 598 คน จาก Link น้ี  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZCzJ3CXPG7f1PfIz1nT65hz75YHhHCWaxunPU7EpmMU/edit?us
p=sharing  และด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง แลว้น าข้อมูลท่ีได้ทั้งหมดมาสรุป และวิเคราะห์
ขอ้มูลตามวิธีทางสถิติ 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดงัน้ี 
1. ขอ้ค าถามในแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1-3 วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดยการค านวณหาค่าความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกบัความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาล

แพร่ โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product  Moment Correlation) การแปล
ความหมายของค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ใชเ้กณฑพิ์จารณา ดงัน้ี (บุญใจ ศรีสถิตยน์รากูร, 2550)  

 



 

ตาราง รูปภาพ และสมการ 
ตารางที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไป ของกลุ่มตวัอย่าง (n=598) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ หญิง 490 81.90 
 ชาย 108 18.10 
อายุ  
 อายุ 21 - 30 ปี 57  9.53  
 อายุ 31 - 40 ปี 101  16.89  
 อายุ 41 - 50 ปี 249  41.64  
 อายุ 51 - 60 ปี 191  31.94  
  = 45.32, S.D = 8.84, Min = 23, Max = 60 
สถานภาพ สมรส 397 66.39 
 โสด 148 24.75 
 หย่า 43 7.19 
 หมา้ย 10 1.67 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี         398  66.56  
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 110  18.39  
 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ปวส. 56  9.36  
 มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช.   26  4.35  
 ต ่ากวา่มธัยมศึกษาปีที่ 6 หรือต ่ากวา่ ปวช.      8  1.34  

อายุงาน อายุงานน้อยกวา่ 10 ปี 111 18.56 
 อายุงาน 10-19 ปี 129 21.57 
 อายุงาน 20-29 ปี 231 38.63 
 อายุงาน 30 ปีขึ้นไป 127 21.24 

 = 20.30, S.D = 9.92, Min = 1,  Max = 37 
ต าแหน่ง สายวชิาชีพ 362 60.54 
 สายสนับสนุน 166 27.76 
 สายสนับสนุนวชิาชีพ 70 11.71 
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล 331 55.35 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 71 11.87 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทยแ์ละพยาธิวทิยาคลินิก และรังสี 33 5.52 
กลุ่มงานเวชกรรม 26 4.35 
การแพทยเ์ฉพาะทาง 25 4.18 
กลุ่มงานเภสัชกรรม 22 3.68 
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย ์ 22 3.68 

 กลุ่มงานประกนัสุขภาพ/สังคมสงเคราะห์ 18 3.01 
 กลุ่มงานทนัตกรรม 17 2.84 
 กลุ่มงานอายุรกรรม/อาชีวเวชกรรม 13 2.17 
 ศูนยแ์พทยศาสตรศึกษา 11 1.84 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน 9 1.51 



 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานภาพการ
ท างาน 

ขา้ราชการ 427 71.40 
พนักงานกระทรวง         87 14.55 
พนักงานราชการ   44 7.36 
ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน 26 4.35 
ลูกจา้งประจ า 14 2.34 

การปฏิบัติงานเป็นแบบเวรเช้า-บ่าย-ดึก   
 ไม่มี 301  50.33  
 มี 297  49.67  

จากตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 598 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย อายุเฉลี่ย 45.32 ± 8.84 ปี (อายุ
น้อยที่สุด 23 ปี อายุมากที่สุด 60 ปี) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 38.63) มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 66.39 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 66.56 อายุงานเฉลี่ย 20.30 ± 9.92 ปี  (อายุงานเฉลี่ยต  ่าสุด 1 ปี- อายุงานสูงสุด 37 ปี) โดย
มีอายุงาน 20-29 ปี มากที่สุด ร้อยละ 38.63 มากกวา่คร่ึงของกลุ่มตวัอย่างปฏิบตัิงานในสายวิชาชีพ ร้อยละ 60.54 ส่วนใหญ่ปฏิบตัิงานใน
กลุ่มการพยาบาล ร้อยละ 55.35  เป็นขา้ราชการ ร้อยละ 71.40 และปฏิบตัิงานเป็นแบบเวรผลดัเชา้-บ่าย-ดึก ร้อยละ 49.67 

ตารางที่ 2  แสดงผลภาพรวมความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารตามการรับรู้ของ
บุคลากรโรงพยาบาลแพร่ (n=598) 

การรับรู้บรรยากาศองค์การ 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ดา้นโครงสร้างและทิศทางการบริหาร  3.71   0.41  มาก 
2. ดา้นระบบหรือกระบวนการให้บริการ   3.95   0.47  มาก 
3. ดา้นประสิทธิผลในการเป็นผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา  3.94   0.57  มาก 
4. ดา้นผลตอบแทนการท างาน  3.62   0.48  ปานกลาง 
5. ดา้นความพึงพอใจในงาน  3.64   0.68  ปานกลาง 
6. ดา้นความอบอุ่นหรือสัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงาน  3.66   0.57  ปานกลาง 
7. ดา้นความภกัดีต่อองคก์าร  3.94   0.59  มาก 

รวม 3.77 0.39 มาก 

จากตารางที่ 2 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ รวมทุกดา้น พบว่า มีการรับรู้
บรรยากาศในองค์กรอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77 ± 0.39) โดยมีการรับรู้มากที่สุดในดา้นระบบหรือกระบวนการให้บริการ ส่วนดา้นที่
บุคลากรโรงพยาบาลแพร่มีการรับรู้บรรยากาศขององค์การน้อยที่สุด อยู่ในระดบัปานกลาง 3 ล  าดบัแรกคือ ดา้นผลตอบแทนการท างาน 
(ค่าเฉลี่ย 3.62 ± 0.48) ดา้นความพึงพอใจในงาน(ค่าเฉลี่ย 3.64 ± 0.68)  และดา้นความอบอุ่นหรือสัมพนัธภาพระหว่างผูร่้วมงาน(ค่าเฉลี่ย 
3.66 ± 0.57) 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 3  แสดงผลระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ (n=598) 

ความสุขในการท างานของบุคลากร
โรงพยาบาลแพร่ 

จ านวน (ร้อยละ)  
ค่าคะแนนความคิดเห็น 

ระดับความสุข 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 2 3 4 5    

ความสุขอันเกิดจากสัมพันธภาพกบับุคลากรในองค์การ       
1. บุคลากรในโรงพยาบาลมีการ

แสดงความยินดีต่อสมาชิกคนใด
คนหน่ึงที่ไดรั้บเกียรติหรือ
รางวลัจากผลงานดว้ยความ
จริงใจ 

0 8 
(1.34%) 

112 
(18.73%) 

349 
(58.36%) 

129 
(21.57%) 

4.00 0.68 มาก 

2. บุคลากรในโรงพยาบาลของท่าน 
แสดงการเคารพและรับฟัง
ปัญหาซ่ึงกนัและกนั 

0 11 
(1.84%) 

201 
(33.61%) 

313 
(52.34%) 

73 
(12.21%) 

3.75 0.69 มาก 

3. หากเกิดปัญหาในหน่วยงานท่าน
และผูร่้วมงาน ร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหานั้นๆ 

0 15 
(2.51%) 

100 
(16.72%) 

367 
(61.37%) 

116 
(19.40%) 

3.98 0.68 มาก 

4. ท่านไม่ไดรั้บความยุติธรรมใน
การปฏิบตัิงานจากหัวหน้า 

27 
(4.52%) 

67 
(11.20%) 

183 
(30.60%) 

208 
(34.78%) 

113 
(18.90%) 

3.52 1.06 ปาน
กลาง 

รวม  3.82   0.56  มาก 

ความสุขอันเกิดจากความส าเร็จในงาน       
5. ท่านสามารถปฏิบตัิงานจนบรรลุ

เป้าหมายที่ ก าหนดไวไ้ด ้
0 0 47 

(7.86%) 
423 

(70.74%) 
128 

(21.40%) 
 4.14   0.52  มาก 

6. งานที่ท่านไดรั้บมอบหมายให้ท  า 
เป็นงานที่มี ความทา้ทาย และ
ท่านท าไดส้ าเร็จ 

0 0 72 
(12.04%) 

381 
(63.71%) 

145 
(24.25%) 

 4.12   0.59  มาก 

7. ท่านไม่เคยเป็นส่วนหน่ึงในการ
เปลี่ยนแปลงที่ท  าให้หน่วยงาน
ของท่านประสบความส าเร็จ 

11 
(1.84%) 

102 
(17.06%) 

107 
(17.89%) 

207 
(34.62%) 

171 
(28.60%) 

 3.71   1.11  มาก 

8. ท่านรู้สึกมีความภาคภูมิใจ เม่ือ
สามารถท างานที่ไดรั้บ
มอบหมายให้ส าเร็จ 

0 12 
(2.01%) 

33 
(5.52%) 

270 
(45.15%) 

283 
(47.32%) 

 4.38   0.68  มาก 

รวม  4.09   0.52  มาก 

ความสุขอันเกิดจากการตระหนักในคุณค่าของงาน      
9. ท่านเป็นส่วนหน่ึงที่ท  าให้ทีม

ประสบความส าเร็จ 
5 

(0.84%) 
0 53 

(8.86%) 
352 

(58.86%) 
188 

(31.44%) 
4.20 0.66 มาก 

10. ท่านไดป้ฏิบตัิงานโดยใชค้วามรู้
ความสามารถที่มีท  าให้งาน
ส าเร็จ 

0 0 25 
(4.18%) 

360 
(60.20%) 

213 
(35.62%) 

4.31 0.55 มาก 



 

ตารางที่ 3  แสดงผลระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ (n=598) (ต่อ) 

ความสุขในการท างานของบุคลากร
โรงพยาบาลแพร่ 

จ านวน (ร้อยละ)  
ค่าคะแนนความคิดเห็น 

ระดับความสุข 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 2 3 4 5    
11. งานที่ท่านปฏิบตัิมีส่วนท าให้

โรงพยาบาลของท่านเกิดการพฒันา 
0 2 

(0.33%) 
65 

(10.87%) 
38860 

(63.55%) 
151 

(25.25%) 
4.14 0.60 มาก 

12. ท่านมีความเตม็ใจที่จะปฏิบตัิงาน
ที่ไดรั้บ มอบหมาย 

2 
(0.33%) 

2 
(0.33%) 

17 
(2.84%) 

316 
(52.84%) 

261 
(43.65%) 

4.39 0.60 มาก 

รวม 4.27 0.49 มาก 

ความสุขอันเกิดจากการเป็นที่ยอมรับทางสังคม       
13. เพื่อนร่วมงานยอมรับใน

ความสามารถของท่าน 
0 9 

(1.51%) 
83 

(13.88%) 
388 

(64.88%) 
118 

(19.73%) 
4.03 0.63 มาก 

14. ครอบครัวของท่านให้การยอมรับ
ในหน้าที่การงานของท่าน 

0 0 28 
(4.68%) 

279 
(46.66%) 

291 
(48.66%) 

4.44 0.58 มาก 

15. เพื่อนร่วมงานแสดงความ
ประทบัใจ เม่ือท่านปฏิบตัิงาน
ส าเร็จ 

3 
(0.50%) 

13 
(2.17%) 

84 
(14.05%) 

369 
(61.71%) 

129 
(21.57%) 

4.02 0.70 มาก 

16. ท่านไดรั้บมอบหมายให้
รับผดิชอบงานเพิ่มขึ้น เน่ืองจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเห็นความสามารถ
ของท่าน 

2 
(0.33%) 

11 
(1.84%) 

123 
(20.57%) 

352 
(58.86%) 

110 
(18.39%) 

3.93 0.70 มาก 

รวม  4.10   0.51  มาก 

ความสุขอันเกิดจากการได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมจากองค์การ 
17. ท่านไดรั้บสวสัดิการที่

โรงพยาบาลของท่านจดัให้ ตาม
ความเหมาะสม 

6 
(1.00%) 

15 
(2.51%) 

190 
(31.77%) 

283 
(47.32%) 

104 
(17.39%) 

3.78 0.80 มาก 

18. ท่านไดรั้บโอกาสให้ไปฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้ และทกัษะในการ
ปฏิบตัิงาน 

18 
(3.01%) 

21 
(3.51%) 

159 
(26.59%) 

269 
(44.98%) 

131 
(21.91%) 

3.79 0.93 มาก 

19. ท่านไดรั้บการส่งเสริมให้เขา้ร่วม
กิจกรรม ช่วยเหลือสังคมที่จดั
โดยโรงพยาบาล 

5 
(0.84%) 

9 
(1.51%) 

130 
(21.74%) 

340 
(56.86%) 

114 
(19.06%) 

3.92 0.73 มาก 

20. โรงพยาบาลของท่านมีการจดั
กิจกรรมนันทนาการ หรือสังสรรค ์
เม่ือผลการด าเนินงานของ องคก์าร
เป็นไปตามเป้าหมาย 

8 
(1.34%) 

18 
(3.01%) 

97 
(16.22%) 

355 
(59.36%) 

120 
(20.07%) 

3.94 0.78 มาก 

รวม  3.86   0.66  มาก 

รวมทั้งหมด 4.03 0.42 มาก 



 

จากตารางที่ 3 แสดงผลระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ ซ่ึงจ าแนกเป็นดา้นต่างๆ พบว่า  ระดับความสุขในการ
ท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ เม่ือรวมทุกดา้น พบวา่กลุ่มตวัอย่างมีความในการท างานอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03 ± 0.42) โดยมี
ความสุขมากที่สุดสามล าดบัแรกคือความสุขอนัเกิดจากการตระหนักในคุณค่าของงาน รองลงมาคือ ความสุขอนัเกิดจากการเป็นที่ยอมรับ
ทางสังคมและความสุขอนัเกิดจากความส าเร็จในงาน ส่วนความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกับบุคลากรในองค์การมีระดบัความสุขน้อย
ที่สุด โดยหัวขอ้ที่กลุ่มตวัอย่างที่มีระดบัความสุขในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกับบุคลากรในองค์การ
ถึงแมจ้ะระดบัความสุขในภาพรวมมากก็ตามแต่มีหัวขอ้ท่านไม่ไดรั้บความยุติธรรมในการปฏิบตัิงานจากหัวหน้า อยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.52 ± 1.06) ส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดบัมาก (4 คะแนน) ร้อยละ 34.80% 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 บรรยากาศขององคก์ารตามการรับรู้ของบุคลากร มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ 

ตารางที่ 4  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของบุคลากรกับความสุขในการท างานของบุคลากร
โรงพยาบาลแพร่ โดยใชก้ารทดสอบสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) 

การรับรู้บรรยากาศองค์การ 
ความสุขในการท างานของบุคลากร 

r p-value 
1. ดา้นโครงสร้างและทิศทางการบริหาร 0.251 0.000* 
2. ดา้นระบบหรือกระบวนการให้บริการ  0.340 0.000* 
3. ดา้นประสิทธิผลในการเป็นผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา 0.315 0.000* 
4. ดา้นผลตอบแทนการท างาน 0.283 0.000* 
5. ดา้นความพึงพอใจในงาน 0.311 0.000* 
6. ดา้นความอบอุ่นหรือสัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงาน 0.395 0.000* 
7. ดา้นความภกัดีต่อองคก์าร 0.404 0.000* 
รวม 0.449 0.000* 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05   
จากตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง บรรยากาศองคก์ารตามการรับรู้ของบุคลากรกับความสุขในการท างานของบุคลากร
โรงพยาบาลแพร่ โดยใชก้ารทดสอบสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) พบวา่ การรับรู้บรรยากาศองคก์ารโดยรวมและรายดา้นทุก
ดา้น มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความสุขในการท างานของบุคลากรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยการรับรู้บรรยากาศ
องค์การโดยรวม มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกับความสุขในการท างาน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.449 โดยการรับรู้
บรรยากาศองค์การดา้นโครงสร้างและทิศทางการบริหาร และดา้นผลตอบแทนการท างานมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ากับความสุขในการ
ท างาน โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.251 และ 0.283 ตามล าดบั ดงันั้ น จึงยอมรับสมมติขอ้ที่ 1 การรับรู้บรรยากาศขององค์การมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของบุคลากรกบัความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาล
แพร่ จ  าแนกตามกลุ่มต าแหน่ง 

ตารางที่ 5  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของบุคลากรกับความสุขในการท างานของบุคลากร
โรงพยาบาลแพร่ โดยใชก้ารทดสอบสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) 

ความสัมพนัธ์ 
กลุ่มต าแหน่ง 

r p-value 
การรับรู้บรรยากาศขององคก์าร 0.044 0.287 
ความสุขในการท างาน 0.099 0.015* 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 



 

จากตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารตามการรับรู้ของบุคลากรกับความสุขในการท างานของบุคลากร
โรงพยาบาลแพร่ จ  าแนกตามกลุ่มต าแหน่ง โดยใชก้ารทดสอบสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) พบว่า กลุ่มต าแหน่งการท างาน
สัมพนัธ์กบัการรับรู้บรรยากาศองคก์ารในระดบัต ่าอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.044 และกลุ่ม
ต าแหน่งการท างานสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.099 
 

ส่วนสรุป 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 598 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง  36 - 54 ปี (อายนุอ้ย

ท่ีสุด 23 ปี อายุมากท่ีสุด 60 ปี) มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอายุงานระหว่าง 
10 – 30 ปี (อายงุานเฉล่ียต ่าสุด 1 ปี - อายุงานสูงสุด 37 ปี) โดยมีอายุงานระหว่าง 20-29 ปี มากท่ีสุด มากกว่าคร่ึงของกลุ่ม
ตวัอย่างปฏิบติังานในสายวิชาชีพ และส่วนใหญ่ปฏิบติังานในกลุ่มการพยาบาล เป็นขา้ราชการ และกว่าคร่ึงปฏิบติังานเป็น
แบบเวรผลดัเชา้-บ่าย-ดึก  

2. การศึกษาระดบับรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ โดยรวมทุกดา้น พบว่า มีการ

รับรู้บรรยากาศในองค์กรอยู่ในระดับมาก (  = 3.77, S.D = 0.39) โดยมีการรับรู้มากท่ีสุดในด้านระบบหรือ
กระบวนการให้บริการ ส่วนดา้นท่ีบุคลากรโรงพยาบาลแพร่มีการรับรู้บรรยากาศขององค์การน้อยท่ีสุด อยู่ในระดับ

ปานกลาง 3 ล  าดบัแรกคือ ดา้นผลตอบแทนการท างาน (  = 3.62, S.D = 0.48) ดา้นความพึงพอใจในงาน (  = 3.64, 

S.D = 0.68) และดา้นความอบอุ่นหรือสัมพนัธภาพระหว่างผูร่้วมงาน (  = 3.66, S.D = 0.57)  
3. การศึกษาระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ โดยรวมทุกดา้น พบว่า ระดับความสุข

ในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ เม่ือรวมทุกดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 

(  = 4.03, S.D = 0.42)  โดยมีความสุขมากท่ีสุดสามล าดบัแรกคือความสุขอนัเกิดจากการตระหนักในคุณค่าของงาน 
รองลงมาคือ ความสุขอนัเกิดจากการเป็นท่ียอมรับทางสังคมและความสุขอนัเกิดจากความส าเร็จในงาน ส่วนความสุข
อนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ารมีระดบัความสุขนอ้ยท่ีสุด โดยหัวขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัความสุขใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์การถึงแมจ้ะระดบัความสุขในภาพรวม

มากก็ตามแต่มีหัวขอ้ท่านไม่ไดรั้บความยติุธรรมในการปฏิบติังานจากหัวหนา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.52, S.D = 
1.06) ส่วนใหญ่ให้คะแนนในระดบัมาก (4 คะแนน) ร้อยละ 34.80 

4. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง บรรยากาศองคก์ารตามการรับรู้ของบุคลากรกบัความสุขในการท างานของ
บุคลากรโรงพยาบาลแพร่ โดยใชก้ารทดสอบสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) พบว่า บรรยากาศองคก์ารตาม
การรับรู้ของบุคลากรโดยรวม และรายดา้นทุกดา้น มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กบัความสุขในการท างานของ
บุคลากร อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวม มีความสัมพนัธ์ในระดบัปาน
กลางกับความสุขในการท างาน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.449 โดยการรับรู้บรรยากาศองค์การด้าน
โครงสร้างและทิศทางการบริหาร และดา้นผลตอบแทนการท างานมีความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ากบัความสุขในการท างาน 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.251 และ 0.283 ตามล าดับ ดงันั้ น จึงยอมรับสมมติขอ้ท่ี 1 การรับรู้บรรยากาศของ
องคก์ารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ในระดบัปานกลาง 



 

อภปิรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของบุคลากรกบัความสุขในการท างาน

ของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ ผูศึ้กษาอภิปรายผลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั ไดด้งัน้ี 
1. การศึกษาระดบัของบรรยากาศองคก์ารตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลแพร่โดยรวมทุกดา้น พบว่า 

มีการรับรู้บรรยากาศในองค์กรอยู่ในระดับมาก โดยมีการรับรู้มากท่ีสุดในด้านระบบหรือกระบวนการให้บริกา ร 
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนยใ์นเขตภาค
ตะวนัออก (พนิดา คะชา, 2551) ท่ีกล่าวไวว้่า บรรยากาศองค์การท่ีดีควรมีระบบงานหรือกระบวนการในการบริการท่ีดี 
ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานไวอ้ย่างชัดเจน มีการส่งเสริมให้น ามาตรฐานการปฏิบติังานมาใช้ในการ
ปฏิบติังาน มีการประเมินผล และน ามาปรับปรุงระบบงานอยา่งต่อเน่ือง ส่วนดา้นท่ีบุคลากรโรงพยาบาลแพร่มีการรับรู้
บรรยากาศขององคก์ารนอ้ยท่ีสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง 3 ล  าดบัแรกคือ ดา้นผลตอบแทนการท างาน ดา้นความพึงพอใจ
ในงาน และดา้นความอบอุ่นหรือสัมพนัธภาพระหว่างผูร่้วมงาน เน่ืองจากบรรยากาศองค์การเป็นส่ิงแวดลอ้มภายใน
องคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อการท างาน สามารถก าหนดพฤติกรรมของบุคลากรในองคก์ารได ้(Rehdanz & Maddison, 2005) 
บรรยากาศองค์การท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การและความต้องการของบุคลากรในองค์การ จะเป็น
แรงผลกัดนัให้บุคลากรในองคก์ารร่วมมือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในกิจกรรม ท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จไดง่้าย 
(Knoop, 1995 อ้างถึงใน ศศินันท์ หล้านามวงศ์, 2545) และสอดคล้องกับแนวคิดของ Litwin and Stringer (1968) ท่ี
กล่าวไวว้่า องค์การท่ีมีบรรยากาศการท่ีดี หมู่สมาชิกขององค์การมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั จะมีผลท าให้บุคลากรใน
องค์การมีทศันคติท่ีดีต่อองค์การ เกิดความพึงพอใจในการท างาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบติังานให้
บรรลุผลส าเร็จได ้ 

2. การศึกษาระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ โดยรวมทุกดา้น พบว่า ระดบัความสุข
ในการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ เม่ือรวมทุกดา้น พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 

(  = 4.03) โดยมีความสุขมากท่ีสุดสามล าดบัแรก คือความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของงาน สอดคลอ้งกบั 
Tal Ben (2011) ท่ีได้กล่าวไวว้่า การท างานเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออกความรู้ ความสามารถ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ อันจะน ามาซ่ึงเกียรติภูมิและความพึงพอใจในชีวิต การท่ีบุคคลมีความสุขในการท างานท าให้ผลการ
ปฏิบติังานดี รองลงมาคือ ความสุขอนัเกิดจากการเป็นท่ียอมรับทางสังคมและความสุขอนัเกิดจากความส าเร็จในงาน 
ส่วนความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ารมีระดบัความสุขนอ้ยท่ีสุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาความสุข
ในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จังหวดัสมุทรสาคร (เนตรสวรรค์ จินตนาวลี, 2553) ท่ีพบว่า
พยาบาลวิชาชีพมีความสุขในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความสุขอนัเกิดจากกา
รตะหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล รองลงมา ไดแ้ก่ ความสุขอนัเกิดจากการเป็นท่ียอมรับทางสังคม , ความสุขอนั
เกิดจากความส าเร็จในงาน, ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์การ และความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บ
การสนับสนุนด้านสวัสดิการขององค์การ ตามล าดับ   เช่นเดียวกับ พรพนา พวัรักษา (2554) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พบว่า พยาบาลวิชาชีพ มี
ความสุขในการท างานในระดับมาก เน่ืองมาจากพยาบาลวิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน รู้สึกพึงพอใจในงานท่ี
รับผิดชอบ และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ตามแนวคิดของ  Diener (2000) ท่ีกล่าวไวว้่า บุคคลท่ีมีความสุขในการท างาน 
หมายถึง บุคคลท่ีไดก้ระท าในส่ิงท่ีตนรัก และพึงพอใจ รวมไปถึงศรัทธาในงานท่ีท า สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Manion 
(2003) ท่ีกล่าวว่า การท่ีบุคคลจะมีความสุขจากการท างานไดค้วรเกิดจากบุคคลนั้นมีความรัก และช่ืนชอบต่องานท่ีท า 



 

รู้สึกต่ืนเตน้ และมีความยนิดีท่ีจะปฏิบติัทุกขั้นตอนของงานอยา่งสม ่าเสมอ เม่ืองานบรรลุเป้าหมายสมบูรณ์แลว้บุคคลก็
จะเกิดความสุข โดยเฉพาะกบังานท่ีทา้ทายความสามารถ ซ่ึงหากเป็นงานท่ีผูอ่ื้นให้ความส าคญั และให้การยอมรับใน
คุณค่าของผลงาน บุคคลนั้นก็จะยิ่งมองเห็นคุณค่าเกิดความเช่ือมัน่ในการท างานของตน เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน 
และมีความสุขท่ีไดท้  างานนั้นตลอดไป 

3. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารตามการรับรู้ของบุคลากรกบัความสุขในการท างานของ
บุคลากรโรงพยาบาลแพร่  พบว่า บรรยากาศองค์การตามการรับรู้ของบุคลากรโดยรวม และรายด้านทุกด้าน มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กับความสุขในการท างานของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนยใ์นเขตภาค
ตะวนัออก (พนิดา คะชา, 2551) ท่ีพบว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัความสุขในการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย ์ในเขตภาคตะวนัออกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดั   สุราษฎร์ธานี 
(เบญจพร ก้องบูลยาพงษ์, 2559) ท่ีพบว่าบรรยากาศองค์การและความฉลาดทางอารมณ์ มีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัสูงกับความสุขของในการท างานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยท่ีบรรยากาศ
องค์การและความฉลาดทางอารมณ์ สามารถร่วมกันท านายความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 46        
(R = .46) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัความสุขในการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในสังกดัส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร (ปานจิตต ์กลนัทกพนัธ์, 2557) ท่ี
พบว่า บรรยากาศองคก์าร มีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัสูงกบัความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังาน
ในโรงพยาบาลกลาง และบรรยากาศองคก์ารสามารถท านายความสุขในการท างานของพยาบาลวิชาชีพได ้ดงันั้นหาก
ผูบ้ริหารองค์การส่งเสริมให้บรรยากาศองค์การเป็นบรรยากาศท่ีดี เอ้ืออ านวยแก่บุคลากรในการปฏิบติังานจะเป็นส่ิงท่ี
ช่วยกระตุน้ให้บุคลากรเกิดความสบายใจ มีความสุขในการท างาน มีเจตคติท่ีดีต่องาน และท าให้สามารถปฏิบติังานได้
อยา่งเต็มศกัยภาพ มีประสิทธิภาพ เกิดคุณภาพของงานซ่ึงก่อให้เกิดผลผลิตท่ีดีเพ่ิมมากข้ึนดว้ย (กาญจนา  พลธนะ, 2543) 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
1. ผูบ้ริหาร ควรส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศองค์การ เน่ืองจากบรรยากาศองค์การท่ีดี  มีผลในการจูงใจ

ให้บุคลากรเกิดพลังในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ มีการน าแนวทางปฏิบติังาน หรือคู่มือการ
ปฏิบติังานมีใชใ้นการปฏิบติังาน และน าผลการประเมินระบบงานมาพฒันาเพ่ือปรับปรุงระบบงานให้ดีข้ึน ควรมีการ
ลดขั้นตอนการท างาน ไม่ให้มีความยุง่ยากซบัซอ้น  

2. ผูบ้ริหาร ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท่ีมีสภาพพร้อมใช้งานอย่างเพียงพอ เพ่ือให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปดว้ยดี  

3. การพิจารณาผลตอบแทนการท างาน ให้เหมาะสมตามลกัษณะงาน มีส่ิงจูงใจ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิด
บรรยากาศองคก์ารท่ีดี  

4. การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลงานของผูป้ฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ จะท าให้ผูป้ฏิบติังานได้มีโอกาส 
ประเมิน และพฒันาผลงานของตนเองไดอ้ยา่งเท่าเทียม และเป็นธรรม 

5. หน่วยงาน ควรมีการจดักิจกรรมเพ่ือสร้างสัมพนัธภาพระหว่างผูร่้วมงานท่ีหลากหลาย และควรมีการ
ประเมินประสิทธิผลของการจดักิจกรรม ว่าสามารถท าให้สัมพนัธภาพระหว่างผูร่้วมงาน  

6. การจดัการลกัษณะการท างานในรูปแบบการข้ึนเวรในกลุ่มต าแหน่งสายวิชาชีพให้เหมาะสม 



 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ศึกษาเพ่ือพฒันารูปแบบการท างานอยา่งมีความสุข โดยให้บุคลากรทุกระดบัในองค์การไดมี้ส่วนร่วมใน

การหาแนวทางปฏิบติัในการพฒันาความสุขในการท างาน  
2. ศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือประเมินการเปล่ียนแปลง และพฒันาแนวทาง

ปฏิบติัในการพฒันาความสุขในการท างานต่อ ไป 

 
กิตติกรรมประกาศ  

ก า รค ้น ค ว ้า แบบอิส ร ะฉ บ ับ น้ี ส า เ ร็ จ ลุ ล่ ว ง ได ้ด ้ว ยค ว ามก รุณ าแล ะคว ามช่ ว ย เห ลือ จ าก  รอง
ศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์  บุญเชียง และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัตนาภรณ์  อาวิพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้แบบอิสระ ท่ี
ไดก้รุณาให้ขอ้แนะน า ข้อคิดเห็น รวมถึงค าปรึกษา และช่วยตรวจทานแก้ไขการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีจนเสร็จ
สมบูรณ์มาโดยตลอด อีกทั้งยงัให้ก  าลงัใจและขอ้คิดอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานศึกษา ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงใน
ความกรุณาและกราบขอบพระคุณอาจารยท์ั้งสองท่านเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทุกท่าน ตลอดจนอาจารยจ์าก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทุกท่าน ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ อนัเป็นประโยชน์แก่ผู ้
ศึกษามาตลอดระยะเวลาท่ีท าการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.สายหยดุ มูลเพ็ชร และ รองศาสตราจารย ์ดร.
วราภรณ์  บุญเชียง และกรรมการสอบทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขการคน้ควา้แบบอิสระ
ให้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงพยาบาลแพร่ ท่ีอนุญาตให้เก็บขอ้มูลเพ่ือท าการศึกษา 
และบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ ท่ีให้ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ท าให้การคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณบุพการี ครอบครัว หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนๆ ร่วมสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดร้ะบุนามในท่ีน้ี ท่ีเป็นก าลงัใจและให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาท่ี
ด าเนินการศึกษา ท าให้การศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี หากมีขอ้ผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด ผูศึ้กษาขอ
อภยัมา ณ ท่ีน้ี และผูศึ้กษาหวงัว่าการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีคงมีประโยชน์ส าหรับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตลอดจน
นกัศึกษาหรือผูท่ี้สนใจท่ีจะท าการศึกษา เร่ือง บรรยากาศองคก์าร และความสุขในการท างาน ต่อไป 
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