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บทคัดย่อ การวิจัยมวัีตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสตูรการเสริมสร้างความสขุในองค์กรวิทยาลัยพยาบาลด้วยกระบวนการ

สนุทรียสนทนา เป็นการวิจัยและพัฒนา ด�าเนินการ 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศกึษาแนวคิดความสขุในการท�างาน 

คุณภาพชีวิต การประกนัคุณภาพการศกึษา และสนุทรียสนทนาจากการทบทวนวรรณกรรม ศกึษาปัจจัยที่มผีลต่อ

ความสขุในการท�างานประกนัคุณภาพการศกึษา จากอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 15 

แห่ง จ�านวน 301 คน โดยการตอบแบบสอบถามและศกึษาสภาพปัญหา การท�างานประกนัคุณภาพการศกึษาโดย

การสมัภาษณเ์ชิงลึกผู้มปีระสบการณท์�างานประกนัคุณภาพการศกึษา จ�านวน 30 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสตูร 

โดยน�าข้อมูลที่ได้มายกร่างหลักสตูร แล้วน�าหลักสตูรไปใช้ผู้เช่ียวชาญจ�านวน 5 ทา่นตรวจสอบคุณภาพหลักสตูรโดย

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสตูรกบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นอาจารย์ และเลือกแบบ

เจาะจง จ�านวน 36 โดยใช้แผนการทดลองแบบ one group pretest-posttest design ขั้นตอนที่ 4 การประเมนิหลักสตูร 

ด้านปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ผลการวิจัยพบว่า (1) การศกึษาสภาพปัญหาในองค์กรพบว่า ความสขุใน

การท�างานสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ปัจจัยความรู้  แรงจูงใจ โครงสร้างองค์กร 

ลักษณะงาน การบริหารงาน ผลการตอบแทนและสวัสดกิาร และสมัพันธภาพมคีวามสมัพันธก์บัการประกนัคุณภาพ

การศกึษาอย่างมนัียส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และผลการทบทวนวรรณกรรมและการสมัภาษณ ์ พบว่า แนวทาง

การเสริมสร้างความสขุในองค์กรประกอบด้วย การสร้างบรรยากาศการในองค์กร ด้วยการสื่อสารเชิงบวกและการ

สร้างพลังใจ การประกนัคุณภาพการศกึษาตามวงคุณภาพ การบริหารงานเชิงระบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

จัดการความเครียด และการสื่อสารด้วยกระบวนการสนุทรียสนทนา (2) หลักสตูรการเสริมสร้างความสขุในองค์กร 

ประกอบด้วย หลักการและเหตผุล จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสตูร กจิกรรมการเรียนรู้  และการวัดประเมนิผล การ

ตรวจสอบคุณภาพหลักสตูรโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้วยแบบประเมนิที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า หลักสตูรและเอกสารประกอบ

หลักสตูรเหมาะสมมาก (Mean=4.43 และ 4.45 SD=0.57 และ 0.55) (3) ผลการทดลองใช้หลักสตูรพบว่า 

สามารถน�าไปใช้ได้จริง คะแนนหลังทดลองสงูกว่าก่อนทดลองอย่างมนัียส�าคัญทางสถติ ิ (p<0.01) ผลการวิเคราะห์

การจัดการเรียนรู้พบว่า บุคลากรมคีวามสขุในการท�างานร่วมกนัเป็นทมี รับฟังบุคคลอื่นอย่างเข้าใจ ท�างานประกนั

คุณภาพมรีะบบมากขึ้น ผลการประเมนิหลักสตูรมคีวามเหมาะสมมาก โดยปัจจัยน�าเข้า กระบวนการและผลผลิตอยู่

ในระดบัมาก (Mean=4.52, 4.25 และ 4.52 SD=0.36, 0.38, และ 0.38 ตามล�าดบั)  
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บทน�า
การท�างานอย่างมีความสขุเป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุก

คนในองค์กร(1) เน่ืองจากการมคีวามสขุเป็นสิ่งบ่งบอกว่า 

บุคคลน้ันมีความพึงพอใจต่อสิ่งน้ัน รวมทั้งบุคคลน้ันได้

รับการสนองตอบต่อสิ่งที่ต้องการ ซ่ึงความสุขในการ

ท�างานจะเป็นแรงขับส�าคัญที่จะท�าให้บุคคลน้ันในการ

ท�างานให้ส�าเรจ็(2) ความสขุในการท�างานของแต่ละบุคคล

แตกต่างกนัไปตามการรับรู้  ทศันคต ิอารมณท์ี่แสดงออก

ทั้งทางบวกและทางลบของบุคคลน้ัน ๆ  รวมถงึการใช้ชีวิต

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ท�างาน ความพึงพอใจในงานที่

ตนเองรับผดิชอบ สิ่งแวดล้อมในการท�างาน ความรู้สกึมี

คุณค่าในตนเอง มีความสนุกกบังานที่ท�า กจ็ะพยายาม

ปฏบิตังิานน้ันให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย(3) ดงัน้ัน องค์กรที่

ประสบความส�าเรจ็ได้ ปัจจัยส�าคัญที่เป็นแรงผลักดัน ก็

คือปัจจัยแห่งความสุข บุคลากรที่มีความสุขท�าให้มี

สขุภาพจิตที่ดีส่งผลให้มีความพร้อมและมีประสทิธภิาพ

ในการท�างานและน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป

การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารจัดการ

และด�าเนินกิจกรรมตามภารกิจหลักที่ส�าคัญของสถาน

ศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพขององค์กร และสร้างความ

มั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษาทั้งโดยตรง ได้แก่ ผู้

เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการโดยอ้อม ได้แก่ สถาน

ประกอบการ ประชาชน และสงัคมโดยรวมว่าบัณฑติที่

ส�าเรจ็การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่คาดหวัง ซ่ึง

สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ได้ด�าเนินงานประกนั

คุณภาพการศกึษาภายในสถาบนัตามแนวทางที่ส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพก�าหนดไว้

อย่างต่อเน่ือง(4) ซ่ึงการด�าเนินการประกันคุณภาพการ

ศกึษาที่ผ่านมาพบประเดน็ ปัญหาทั้งในขั้นตอนของการ

การวางแผนงาน การปฏบิัติตามแผน การปรับปรุงและ

พัฒนา และการตรวจสอบ หรือการประเมนิผล การด�าเนิน

งาน(5,6) ซ่ึงปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนินงานประกนั

การศกึษาขอวิทยาลัยพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรม-

ราชชนก พบว่า ไม่สามารถด�าเนินการประกนัคุณภาพการ

ศกึษาได้ตามเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้ได้ทุกตวับ่งช้ี และ

มปัีญหาตั้งแต่ขั้นการวางแผนงาน ขั้นการปฏบิตัติามแผน 

ขั้นการปรับปรุงและพัฒนา และขั้นการตรวจสอบ หรือ

การประเมินผลการด�าเนินงานประกนัคุณภาพ ทั้งน้ีอาจ

เป็นผลมาจาก การไม่เข้าตัวบ่งช้ี วางแผนการท�างานไม่

ครอบคลุมตวับ่งช้ี สอดคล้องกบัผลการศกึษาปัญหาการ

ด�าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑติ

พัฒนบริหารศาสตร์ คือ ขาดการมส่ีวนร่วมของบุคลากร

ทุกระดบั ไม่มรีะบบการถ่ายทอดแผนกลยุทธแ์ละตวัช้ีวัด

ที่ชัดเจน บุคลากรไม่เข้าใจตัวช้ีวัด ไม่ค่อยมีส่วนร่วมใน

การจัดท�าแผนกลยุทธ ์และบุคลากรมคีวามเหน็ว่าการใช้

งานระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษาเป็นภาระและไม่มีความส�าคัญ(7) 

นอกจากน้ีการด�าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัยพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก ยังพบ

ว่าในช่วงเวลาของการเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือรับการ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาบรรยากาศขององค์กรจะมแีต่

ความตงึเครียด ซ่ึงอาจารย์บางส่วนรับรู้ ว่าการด�าเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นภาระ และรู้สกึเบื่อหน่าย 

ไม่มีความสขุในการท�างานเมื่อต้องเตรียมเอกสาร หลัก

ฐานเพ่ือรับการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ซ่ึงจาก

การศึกษาพบว่า ความสขุในการท�างานประกนัคุณภาพ

การศกึษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเรจ็ของการท�างาน

ประกันคุณภาพการศึกษา และกระบวนการที่สามารถ

สร้างความสุขในเกิดขึ้ นในองค์กรได้ คือ กระบวนการ

สนุทรียสนทนา 

สนุทรียสนทนา  (dialogue) เป็นกระบวนการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ทีเ่ช่ือว่า ปรากฏการณต่์าง ๆ และทุกชีวิตบน

โลกน้ีเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดยีวกนั ทีเ่กดิเป็นความเข้าใจใหม่

ร่วมกนัแบบไม่เคยมีมาก่อน และเป็นการพัฒนามาจาก

กระบวนทศัน์แบบวิทยาศาสตร์ใหม่ทีเ่ช่ือว่าสิง่ต่างๆ ในโลก

น้ีล้วนเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดยีวกนั เป็นกระบวนการทีเ่อื้อให้ 

ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการสือ่สารที่

สะท้อนความเข้าใจร่วมกันของเพ่ือนร่วมงาน(8) ดังน้ัน

กระบวนการสนุทรียสนทนา จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ

สร้างความรู้ ความเข้าใจทีม่สีภาวะรู้ตวั เป็นเคร่ืองมอืให้เกดิ



การพัฒนาหลักสตูรการเสริมสร้างความสขุในองค์กรวิทยาลัยพยาบาลพยาบาลด้วยกระบวนการสนุทรียสนทนา

วารสารวชิาการสาธารณสขุ 2562 ปีที ่28 ฉบบัพิเศษ 5

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)

2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสขุในการท�างานและ

การประกนัคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรในวิทยาลัย

พยาบาล ขอบเขตแหล่งข้อมูล ได้แก่ ประชากรจาก

วิทยาลัยพยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 15 แห่ง 

จ�านวน 301 คน เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) แบบ

วัดความสขุในการท�างาน (Happinometer) ของสถาบนั-

วิจัยประชากรและสงัคม มหาวิทยาลัยมหิดล(2) (2) แบบ

วัดคุณภาพชีวิต แบบสอบถามถามคุณภาพชีวิต WHO-

QOL–BREF–THAI(10) แบบวัดมลัีกษณะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั เคร่ืองมอืผ่านการตรวจสอบหาค่า

ความตรงโดยผู้เช่ียวชาญเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น�าเคร่ือง

มอืวิจัย มาหาค่าความเทีย่ง (reliability) ได้เทา่กบั 0.836 

และ 0.895 ตามล�าดบั และ (3) แบบสอบถามปัจจัยที่

มผีลต่อการประกนัคุณภาพ ได้แก่ ความรู้  เจตคตใินการ

ประกนัคุณภาพ แรงจูงใจในการท�างาน สขุภาพจิต และ

บรรยากาศองค์กร ซ่ึงประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร 

ลักษณะงาน การบริหารงานของผู้บังคับบัญชา ผลการ

ตอบแทนและสวัสดิการ ผลการตอบแทนและสวัสดิการ 

และสมัพันธภาพภายใน แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบ

ความตรงโดยผู้เช่ียวชาญและหาค่าความเที่ยงเท่ากับ 

0.83, 0.93, 0.96, 0.87 และ 0.96 ตามล�าดบั 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานด้วยค่า Pearson’s 

product moment correlation และ multiple regression 

analysis)

3) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์

ประกันคุณภาพการศึกษา ในประเดน็ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความสขุและคุณภาพชีวิตในการท�างานประกันคุณภาพ 

ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบของการท�างาน และวิธี/

กระบวนการในพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอบเขตแหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร และอาจารย์ ที่มี

ประสบการท�างานด้านประกนัคุณภาพการศกึษา เป็นเวลา 

5 ปีขึ้นไป จ�านวน 30 คน เคร่ืองมอืที่ใช้เป็นแบบสอบถาม

แบบมโีครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา 

การคิด การเรียนรู้ ร่วมกนั เพ่ือความเข้าใจระดบัทีห่ย่ังลึก(9)

จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เหน็ว่า ความสขุในการ

ท�างานของบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งส�าคัญย่ิงที่จะส่งผล

ต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร ส่งผลต่อประสทิธภิาพการ

ท�างานในองค์กร ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา

ตระหนักถงึความส�าคัญของการพัฒนาหลักสตูรการเสริม

สร้างความสุขในองค์กรวิทยาลัยพยาบาลด้วยกระบวน 

การสุนทรียสนทนา ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ต่ออาจารย์ 

บุคลากร นักศกึษา และผู้เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความ

สุขในการท�างานอย่างเป็นรูปธรรมอันจะส่งผลต่อการ

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขตามนโยบาย

ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งส่งผลให้บุคลากรมี

คุณภาพชีวิตที่ด ีเป็นองค์กรที่มสีมรรถนะสงูต่อไป 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาใน

การท�างานของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาล สงักดัสถาบนั

พระบรมราชชนก สร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลัก-

สูตรการเสริมสร้างความสุขในองค์กรวิทยาลัยพยาบาล

ด้วยกระบวน การสนุทรียสนทนา และทดลองใช้หลักสตูร 

โดยเปรียบเทยีบลักษณะพฤตกิรรมความสขุในการท�างาน 

คุณภาพชีวิต และการมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศกึษา ศกึษาผลของการจัดการจัดกจิกรรมการเรียน

รู้ ด้วยกระบวนการสนุทรียสนทนา และประเมนิหลักสตูร

วิธีการศึกษา
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา มวิีธดี�าเนินการวิจัย 

4 ขั้นตอน ดงัน้ี

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาในการท�างานของ

อาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาล ประกอบด้วย

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีความสุขในการท�างาน 

คุณภาพชีวิต การประกันคุณภาพการศึกษา และกระ-

บวนการสนุทรียสนทนาและการพัฒนาหลักสตูร ขอบเขต

แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัแนวคิด

ความสขุในการท�างาน คุณภาพชีวิต การประกนัคุณภาพ

การศึกษา ตัวช้ีวัดและการประเมินคุณภาพ เคร่ืองมือที่

ใช้ คือ แบบบันทึกเน้ือหา วิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ

หลักสตูร น�าผลการศกึษาในขั้นที่ 1 มาสงัเคราะห์และยก

ร่างหลักสตูร และตรวจสอบคุณภาพ แหล่งข้อมูลคือ ผู้-

เช่ียวชาญด้านหลักสตูรการสอน และการบริหารการศกึษา 

จ�านวน 5 ทา่น ตวัแปรที่ศกึษา คือ คุณภาพหลักสตูรและ

เอกสารประกอบหลักสตูร

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้หลักสูตร แหล่งข้อมูล คือ 

บุคลากรในวิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราช-

ชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ซ่ึงเลือกแบบเจาะจง 

ประกอบด้วย รองผู้อ�านวยการ หัวหน้างาน หัวหน้าสาขา 

และอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร จ�านวน 36 คน โดย

จัดการเรียนรู้ เสริมในการท�างาน เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

จ�านวน 3 หน่วย กจิกรรมการเรียน 10 คร้ัง ๆ ละ 3 ชม. 

โดยหน่วยที่ 1 การสร้างบรรยากาศองค์กร จ�านวน 9 ชม. 

หน่วยที่ 2 กระบวนการประกนัคุณภาพการศกึษา จ�านวน 

18 ชม. และหน่วยที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�านวน 

6 ชม. รวมทั้งสิ้น 30 ชม. ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One 

Group Pretest - Posttest Design เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบ

ด้วย (1) แบบวัดความสขุในการท�างาน (2) แบบสอบถาม

คุณภาพชีวิต และ (3) แบบสอบถามการมีส่วนร่วมใน

การประกนัคุณภาพคุณภาพการศึกษา (4) แบบบันทกึ

การเล่าเร่ือง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน ค่าสถติ ิt-test และวิเคราะห์เน้ือหา

ขั้นตอนที่ 4 ประเมนิหลักสตูร ขอบเขตแหล่งข้อมูล 

คือ ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรการสอน การวัดและประเมนิ

ผล จ�านวน 5 ทา่น และบุคลากรกลุ่มตวัอย่าง โดยประเมนิ 

ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิต เคร่ืองที่ใช้เป็น

แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

การพทิกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง

โครงการวิจัยน้ีผ่านการพิจาณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช-

ชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ (หมายเลขการ

รับรองจริยธรรมการวิจัย 011/2019) ผู้วิจัยช้ีแจง

วัตถุประสงค์การวิจัย รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ร่วมวิจัย

ต้องการเพ่ือใช้ในการตัดสนิใจยินดีเข้าร่วมวิจัยน้ี ข้อมูล

ที่ได้จากการวิจัยจะเป็นความลับ ผู้วิจัยจะน�าเสนอในภาพ

รวมเท่าน้ัน กลุ่มตัวอย่างสามารถถอนตัวจากการวิจัยได้

ตลอดเวลา 

ผลการศึกษา
1. การศึกษาสภาพปัญหาในการท�างานของอาจารย์

ในวิทยาลัยพยาบาล พบว่า

1.1 สภาพการท�างานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

อาจารย์ในวิทยาลัยพยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก

จากเอกสาร ต�ารา วารสารทีเ่กี่ยวข้อง พบว่า การประกนั

คุณภาพการศกึษา 2 ระบบ คือ (1) การประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายใน (internal quality assurance) และภายนอก 

(external quality assurance) ด�าเนินงานโดยใช้วงจรการ

พัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การด�าเนิน

งาน (do) การประเมนิคุณภาพ (check) และการปรับปรงุ 

(act) บุคลากรในองค์กรมหีน้าทีก่ �ากบัดูแล (1) การควบคุม

คุณภาพ (quality control) โดยการควบคุมปัจจัยหรือ

ตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ (2) การตรวจสอบ

คุณภาพ (quality audit) เป็นการตรวจสอบผลการด�าเนิน

การของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศกึษาภายใน 

และ (3) การประเมนิคุณภาพ (quality assessment) งาน

ประกนัคุณภาพการศกึษาส่งผลกระทบกบัความสขุในการ

ท�างาน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ การเรียนรู้  

ครอบครัว เศรษฐกจิสงัคม ชีวิตและการงาน เน่ืองจาก

อาจารย์มภีาระงานสอนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิท�าให้

ไม่มีเวลาในการจัดเตรียมแฟ้มเอกสาร หลักฐานผลการ

ด�าเนินงานตามตวับ่งช้ีได้ทนัเวลาทีก่ �าหนด ต้องเร่งรีบ ส่ง 

ผลท�าให้ผลการด�าเนินงานประกนัคุณภาพไม่เป็นไปตาม

แผนทีก่ �าหนด จึงท�าให้บรรยากาศองค์กรมคีวามตงึเครียด 

1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความสขุในการท�างานและการ

ประกนัคุณภาพการศกึษาของอาจารย์ พบว่า คุณภาพชีวิต

มคีวามสมัพันธก์บัความสขุในการท�างาน และคุณภาพชีวิต



การพัฒนาหลักสตูรการเสริมสร้างความสขุในองค์กรวิทยาลัยพยาบาลพยาบาลด้วยกระบวนการสนุทรียสนทนา

วารสารวชิาการสาธารณสขุ 2562 ปีที ่28 ฉบบัพิเศษ 7

ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีอทิธพิลท�านายความสขุใน

การท�างานของอาจารย์ ได้ร้อยละ 0.607 โดยพบว่า งาน

ประกนัคุณภาพการศึกษามีความสมัพันธก์บัความสขุใน

การท�างานของอาจารย์ และปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กร 

ได้แก่ โครงสร้างองค์กร ลักษณะงาน การบริหารงานของ

ผู้บังคับบัญชา ผลการตอบแทนและสวัสดิการ ผลการ

ตอบแทนและสวัสดกิาร และสมัพันธภาพภายในองค์กร 

รวมถงึความรู้และแรงจูงใจในการท�างานมีความสมัพันธ์

กบัการท�างานประกนัคุณภาพการศกึษาอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01(r=0.675, 0.565, 0.612, 

0.632, 0.546, 0.298 , 0.569 ตามล�าดับ) และ

โครงสร้างองค์กร แรงจูงใจในการท�างาน และผลการ

ตอบแทนและสวัสดกิาร สามารถร่วมกนัท�านายการมส่ีวน

ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาได้คิดเป็นร้อยละ 

55.7 

1.3 ผลการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์

การท�างานประกนัคุณภาพการศึกษา พบว่า การท�างาน

ประกนัคุณภาพการศกึษาให้มีประสทิธภิาพ องค์กรควร

มีแนวทางดังน้ี (1) บรรยากาศองค์กร ควรพัฒนาการ

สื่อสารเชิงบวก สมัพันธภาพในองค์กร การสร้างพลังใจ 

(2) การประกันคุณภาพการศึกษา ควรพัฒนาความรู้  

ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน/ตัวช้ีวัดคุณภาพ 

กระบวนการท�างานคุณภาพ (PDCA) ทั้ง 4 ขั้นตอน เชิง

ประสทิธภิาพ รวมถงึการเขยีนรายงานการประเมนิตนเอง 

และการบริหารจัดการข้อมูลประกันคุณภาพเชิงระบบ 

(3) คุณภาพชีวิตในการท�างาน ควรพัฒนาการรับรู้ คุณ-

ภาพชีวิตอย่างมีสติและสามารถบริหารจัดการเครียดได้

อย่างเหมาะสม และ (4) ควรใช้การสื่อสารด้วยสนุทรีย-

สนทนาในการท�างานร่วมกันทุกกระบวนการของการ

ท�างานประกนัคุณภาพการศกึษา

2. หลักสตูรการเสริมสร้างความสขุในองค์กรวิทยาลัย

พยาบาลด้วยกระบวนการสุนทรียสนทนา (ภาพที่ 1) 

ประกอบด้วย หลักการและเหตผุล จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง

หลักสตูร กจิกรรมการเรียนรู้  และการวัดประเมนิผล เป็น

ภาพที ่1 องคป์ระกอบของหลกัสูตรการเสริมสรา้งความสุขในองคก์รวิทยาลยัพยาบาลดว้ยกระบวนการสุนทรียสนทนา

Reflecing

Voicing Deep 

listening

Suspending

แนวคิดความสขุในการท�างาน

(Happinometer)

กระบวนการสนุทรียสนทนาแนวคิดทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง

แนวคิดกระบวนการประกนัคุณภาพ

การศกึษาด้วยวงจร (PDCA) ของ 

Deming, 1986

แนวคิดความสขุความสขุในการท�างาน 

(Happinometer)

กระบวนการสนุทรียสนทนา

การสื่อสารเชิงลึกด้วยการฟัง

อย่างลึกซ้ึง รู้สกึอสิระ ผ่อนคลาย 

เคารพในความเทา่เทยีมกนัของมนุษย์

แนวคิดคุณภาพชีวิตของบุคลากร

ด้านร่างกาย จิตใจ สมัพันธภาพทาง

สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

(WHOQOL – BREF –THAI)

ขั้นที่ 1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  

ขั้นที่ 2 สนุทรียสนทนา

ขั้นที่ 3 เช่ือมโยงสู่การท�างาน

ประกนัคุณภาพอย่างเป็นองค์รวม

1. การสร้างบรรยากาศองค์กร (6 ชม.)

- การสื่อสารเชิงบวกเพ่ือสร้างสมัพันธภาพ

 ในองค์กร (3)

- การสร้างพลังใจในการท�างาน (3)

2. กระบวนการประกนัคุณภาพศกึษา 18 ชม.)

- การประกนัคุณภาพ ตามพันธกจิองค์กร (15)

- การบริหารจัดการงานคุณภาพเชิงระบบ (3)

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (6 ชม.)

- การรับรู้ ชีวิตอย่างมสีต ิ(3)

- การบริหารจัดการความเครียด (3)

โครงสร้างเน้ือหาหลักสตูร

ความสขุในการท�างาน คุณภาพชีวิต การมส่ีวนร่วมการประกนัคุณภาพการศกึษา

Voicing

Reflecting Suspending

   Deep

Listening
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หลักสูตรที่พัฒนาขึ้ นเพ่ือเสริมสร้างความสุขในองค์กร 

โดยโครงสร้างเน้ือหา ประกอบด้วย เน้ือหา 3 หน่วยการ

เรียน (30 ช่ัวโมง) คือ หน่วยที่ 1 การสร้างบรรยากาศ

องค์กร (6 ช่ัวโมง) เป็นสาระเกี่ยวกบั (1) การสื่อสารเชิง

บวกเพ่ือสร้างสมัพันธภาพภายในองค์กร (2) การสร้าง

พลังใจในการท�างาน หน่วยที่ 2 การประกนัคุณภาพการ

ศกึษาครอบคลุมพันธกจิ (15 ช่ัวโมง) และบริหารจัดการ

เชิงระบบ (3 ช่ัวโมง) และหน่วยที่ 3 คุณภาพชีวิต (6 

ช่ัวโมง) จะเป็นการสาระเกี่ยวกบั (1) การรับรู้อย่างมสีต ิ

(2) การบริหารความเครียด สาระทั้งหมดใช้เวลาเรียน 

10 คร้ัง ๆ  ละ 3 ช่ัวโมง ซ่ึงเน้ือหาหลักสตูรมคีวามชัดเจน 

ส่วนกจิกรรมการเรียนรู้ ใช้กระบวนการสนุทรียสนทนา 3 

ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  ด้วยความ

เคารพ เท่าเทยีมกนัของทุกคน ก่อให้เกดิความรู้สกึผ่อน

คลายและไว้วางใจต่อกนั ขั้นที่ 2 สนุทรียสนทนา ด้วยการ

ฟังอย่างลึกซ้ึง (deep listening) การสะท้อนอย่าง

ใคร่ครวญ (reflecting) และเสยีงภายใน (voicing) ขั้นที่ 

3 เป็นการเช่ือมโยงสูก่ารท�างานประกนัคุณภาพอย่างเป็น

องค์รวม จากการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและ

เอกสารประกอบ พบว่า หลักสตูรเหมาะสมมาก (Mean= 

4.43 และ 4.45, SD=0.57 และ 0.55)

3. ผลการทดลองใช้หลักสตูร พบว่า สามารถน�าไปใช้

ปฏบิตั ิโดย

3.1 ผลการวิเคราะห์ความสขุในการท�างาน คุณภาพ

ชีวิต และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(Mean=72.25, 100.55 และ 4.45, SD=0.56, 11.09 

และ 12.18) หลังทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลการเรียนรู้จาก

กิจกรรมเล่าเร่ือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้การฟัง

เพ่ือนร่วมงานอย่างเข้าใจ เคารพในความเป็นบุคคลของ

ผู้อื่น ให้เกยีรตซ่ึิงกนัและกนั มนี�า้ใจช่วยเหลือกนั ท�างาน

ร่วมกนัด้วยความรู้สบายใจ ความกดดันลดน้อยลง การ

ท�างานประกันคุณภาพเป็นระบบมากขึ้ น รู้ สึกว่าชีวิตมี

คุณค่าและความส�าคัญกบัองค์กร 

3.2 ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้  พบว่า บุคลากร

มีความสขุในการท�างานร่วมกนัเป็นทมี กล้าแสดงความ

คิดเหน็ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รับฟังบุคคลอื่นอย่าง

เข้าใจ มีสมัพันธภาพที่ดีกบัเพ่ือนร่วมงาน เข้าใจตนเอง

และผู้อื่น และการท�างานประกนัคุณภาพมีระบบมากขึ้น 

ในการจัดเกบ็ข้อมูล เอกสารหลักฐานและการด�าเนินงาน

3.3. ผลการประเมนิหลักสตูร พบว่า หลักสตูรมคีวาม

เหมาะสมมาก ผลการประเมินปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ 

และผลผลิต อยู่ในระดบัมาก (Mean=4.52, 4.25 และ 

4.52, SD=0.36, 0.38 และ 0.38 ตามล�าดบั) 

วิจารณ์
1. จากการศกึษาสภาพปัญหาการท�างานของอาจารย์

วิทยาลัยพยาบาล ในสงักดัพระบรมราชชนกโดยการศกึษา

ปัจจัยที่มผีลต่อความสขุในการท�างานประกนัคุณภาพการ

ศึกษาของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก พบว่า ความสขุในการท�างานมีความ

สมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตของบุคลากร และคุณภาพชีวิต

ด้านสิ่งแวดล้อมมอีทิธพิลท�านายสขุของบุคลากร เป็นผล 

จากการบริหารองค์กร ด้วยหลักธรรมาภบิาล นโยบายการ

บริหารงานชัดเจนปฏบิตัไิด้ ก�าหนดขอบเขตลักษณะงาน

และความรับผดิชอบ สร้างสมัพันธภาพในที่ท�างาน การ

ยอมรับนับถอื ขวัญและก�าลังใจในการท�างาน และสภาพ

แวดล้อมในที่ท�างาน รวมถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การ

งานและสวัสดิการ(11) อาจารย์รับรู้ ว่าสิ่งแวดล้อมใน

องค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต เอื้อต่อการด�ารง

ชีวิตและอสิระในงานรวมถึงสวัสดิการและกจิกรรมสนั-

ทนาการ ซ่ึงสภาพแวดล้อมในการท�างานมอีทิธพิลท�านาย

การเป็นองค์การแห่งความสุข(12) การท�างานประกัน

คุณภาพการศกึษาสมัพันธก์บัปัจจัยด้านความรู้  แรงจูงใจ 

โครงสร้างองค์กร ลักษณะงาน การบริหารงาน ผลการ

ตอบแทนสวัสดิการและสมัพันธภาพในองค์กรส่งผลต่อ

ความสขุในการท�างาน ซ่ึงอาจารย์พยาบาลมีภาระหน้าที่

ต้องรับผดิชอบทั้งการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ

นอกจากน้ียัง ต้องด�าเนินงานการบริการวิชาการแก่สงัคม 

การพัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง และท�านุบ�ารงุศลิป-



การพัฒนาหลักสตูรการเสริมสร้างความสขุในองค์กรวิทยาลัยพยาบาลพยาบาลด้วยกระบวนการสนุทรียสนทนา

วารสารวชิาการสาธารณสขุ 2562 ปีที ่28 ฉบบัพิเศษ 9

วัฒนธรรมไทยเพ่ือให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนการ

สอน รวมทัง้การเตรียมเอกสาร หลักฐานตามองค์ประกอบ

และตวัช้ีวัดการประกนัคุณภาพการศกึษาและการรับรอง

สถาบนัการศกึษาพยาบาลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยภาระ

งานที่มีมากท�าให้อาจารย์พยาบาลมีเวลาส่วนตัวลดลง 

หากจัดสรรเวลาในการท�างานและส่วนตัวไม่เหมาะสม 

ย่อมส่งผลกระทบต่อความสขุในการท�างานและคุณภาพ

ชีวิต(13) และการท�างานประกนัคุณภาพการศกึษาให้บรรลุ

ค่าเป้าหมายตามตวัช้ีวัดที่ก�าหนด อกีทั้งต้องสื่อสารสร้าง

ความเข้าใจกบัเพ่ือนร่วมงานเพ่ือลดความขดัแย้งในองค์-

กร การใช้หลักการ/กระบวนการสนุทรียสนทนาท�าให้เกดิ

การฟังอย่างลึกซ้ึง ความเคารพ ให้เกยีรต ิการห้อยแขวน 

และการฟังเสยีงจากภายในมากขึ้น จัดการความขัดแย้ง

ในการท�างาน(14) จึงเป็นแนวทางพัฒนาการท�างานประกนั

คุณภาพร่วมกนั สามารถสร้างบรรยากาศการท�างานใน

องค์กรให้เกดิสมัพันธภาพเชิงบวก มพีลังใจที่เข้มแขง็ใน

การเผชิญปัญหา เพราะพลังสขุภาพจิตมคีวามสมัพันธก์บั

ความเครียดของบุคคล(15) การมีส่วนร่วมในการท�างาน

ประกนัคุณภาพการศกึษาตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ทุก

ขั้นตอนจะส่งผลต่อคุณภาพงานและการเป็นหน่ึงเดยีวกนั

ในองค์กร เช่ือมโยงสานต่องานได้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้

รปูแบบการประกนัคุณภาพภายในมุ่งผลสมัฤทธิ์ ด้วยการ

วางแผนกลยุทธข์ององค์กร ก�าหนดรายละเอยีดตัวช้ีวัด

ด�าเนินงาน จัดการพัฒนาคุณภาพ การวัด ตดิตาม ตรวจ

สอบ ปรับปรงุและพัฒนาอย่างเน่ือง ใช้ข้อมูลให้มปีระ-

สิทธิภาพ และให้รางวัลตอบแทน(16) สร้างขวัญและ    

ก�าลังใจในการท�างานร่วมกนั

2. หลักสตูรการเสริมสร้างความสขุในองค์กร ประ-

กอบด้วย หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง

เน้ือหาหลักสตูร ประกอบด้วยเน้ือหา 3 หน่วยการเรียน 

หน่วยที่ 1 คือ การสร้างบรรยากาศองค์กร ด้วยการสื่อสาร

เชิงบวกเพ่ือสร้างสัมพันธภาพในองค์กร และการสร้าง

พลังใจในการท�างาน หน่วยที่ 2 คือกระบวนการประกนั

คุณภาพศึกษา เป็นการประกันคุณภาพตามพันธกิจ

องค์กร และการบริหารจัดการงานคุณภาพเชิงระบบ 

หน่วยที่ 3 คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบ่งเป็น การรับรู้

ชีวิตอย่างมีสติ และการบริหารจัดการความเครียด ซ่ึง

เน้ือหาดงักล่าวจะท�าให้กลุ่มตวัอย่างได้รับความรู้ เกี่ยวกบั

กระบวนการสื่อสารทางบวก และการสร้างพลังใจในการ

ท�างาน เป็นพ้ืนฐานส�าคัญของการท�างานในองค์กรให้มี

ความสขุ ส่วนเน้ือหาเกี่ยวกบักระบวนการประกนัคุณภาพ

การศกึษาจะท�าให้กลุ่มตวัอย่าง มคีวามรู้  ความเข้าใจใน

การท�างานประกนัคุณภาพการศกึษาอย่างชัดเจน ส่วนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการรับรู้ ชีวิตอย่างมีสติ และการ

บริหารจัดการความเครียด จะเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการ

จัดการด�าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ ในส่วนของกจิกรรม

การเรียนรู้ ใช้การกระบวนการสนุทรียสนทนา 3 ขั้นตอน

คือ ขั้นที่ 1 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  ขั้นที่ 2 สนุทรีย-

สนทนา ขั้นที่ 3 เช่ือมโยงสู่การท�างานประกันคุณภาพ

อย่างเป็นองค์รวม เป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้กลุ่มตัวอย่าง

เข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างแท้จริง ซ่ึงกระบวนการสนุ-

ทรียสนทนาจะท�าให้เกิดการฟังผู้อื่นอย่างมีสติ ตั้งใจ 

ใคร่ครวญมากย่ิงขึ้ น ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการสื่อสารใน

องค์กรได้เป็นอย่างด ีการวัดและประเมนิผลของหลักสตูร 

ด้วยแบบประเมนิความสขุในการท�างาน คุณภาพชีวิต และ

การมส่ีวนร่วมในการท�างานประกนัคุณภาพการศกึษา ซ่ึง

การพัฒนาหลักสตูรทีพั่ฒนาขึ้นเป็นไปตามแนวคิด ทฤษฎี

การพัฒนาหลักสตูร 4 ขั้นตอนคือ การศึกษาข้อมูลพ้ืน

ฐาน การสร้างและตรวจสอบหลักสตูร การทดลองใช้ และ

การวัดและประเมินผล(17-20) เมื่อน�าหลักสตูรไปทดลอง 

พบว่า หลักสตูรสามารถน�าไปใช้ได้จริง

3. ผลการทดลองใช้หลักสตูร 

3.1 การเปรียบเทยีบคะแนนความสขุในการท�างาน 

คุณภาพชีวิตโดยรวม และการมีส่วนร่วมการประกัน

คุณภาพการศกึษาหลังการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นผลมาจาก 

กระบวนการสนุทรียสนทนาทั้ง 3 ขั้นตอน คือ การสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้  การสนุทรียสนทนา และการเช่ือม

โยงการท�างานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นองค์

รวมมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เป็นกระบวนการ
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สื่อสารเชิงลึกด้วยการฟังอย่างลึกซ้ึง รู้สกึอสิระ ผ่อนคลาย 

เคารพในความเทา่เทยีมกนัของมนุษย์(9) ซ่ึงกระบวนการ

สุนทรียสนทนาเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้บุคคลมีความ

ตระหนักรู้  มีความเมตตา เข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วย

กระบวนการคิดอย่างใคร่ครวญ(10) จึงท�าให้อาจารย์รู้สกึ

ผ่อนคลาย อกีทั้งอาจารย์ทุกคนตระหนักดีว่าการด�าเนิน

การประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นหน้าที่ความรับผดิชอบ

ทีทุ่กคนต้องถอืปฏบิตั ิจึงส่งผลให้คะแนนหลักการทดลอง

สงูกว่าก่อนการทดลอง 

3.2 ผลการจัดการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการ

ศึกษาด้วยกระบวนการสนุทรียสนทนา ท�าให้อาจารย์ได้

เรียนรู้การฟังเพ่ือนร่วมงานอย่างเข้าใจ ใคร่ครวญ เคารพ

และให้เกยีรติซ่ึงกนัและกนั มีน�า้ใจช่วยเหลือกนั ท�าให้

อาจารย์รู้ สึกถึงบรรยากาศการท�างานร่วมกันในองค์กร

เป็นไปด้วยความสบายใจ ความกดดนัลดน้อยลง รู้สกึว่า

ชีวิตมคุีณค่าและมคีวามส�าคัญต่อองค์กร บุคลากรจึงกล้า

แสดงความคิดเหน็ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รับฟังผู้อื่น

อย่างตั้งใจและเข้าใจ ท�าให้มสีมัพันธภาพทีด่กีบัเพ่ือนร่วม

งาน เข้าใจตนเองและผู้อื่น ส่งผลให้การท�างานประกนั

คุณภาพการศกึษาเป็นระบบมากย่ิงขึ้น 

3.3 ผลการประเมนิหลักสตูร พบว่า หลักสตูรมคีวาม

เหมาะสมมาก ผลการประเมินปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ 

และผลผลิต มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี เป็น

ผลมาจากหลักสูตรการเสริมสร้างความสุขในองค์กร

วิทยาลัยพยาบาล เป็นกระบวนการเรียนรู้ทียึ่ดแนวคิดและ

หลักการของกระบวนการสนุทรียสนทนา ที่เน้นการสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้  ด้วยความเคารพ เทา่เทยีมกนัของ

ทุกคน ก่อให้เกดิความรู้สกึผ่อนคลายและไว้วางใจต่อกนั 

ฝึกกระบวนการฟังอย่างลึกซ้ึง (deep listening) รวมทั้ง

การสะท้อนคิดอย่างใคร่ครวญ (reflecting) และเสยีงภายใน 

(voicing) ท�าให้บุคลากรมีเวลาไตร่ตรองอย่างลึกซ้ึง 

ท�าให้รู้ จักฟังผู้อื่นมากขึ้น จึงเป็นหลักสตูรที่เหมาะสมและ

น�าไปใช้เสริมสร้างความสขุในการท�างานได้

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้าง

ความสขุในการองค์กรวิทยาลัยพยาบาลด้วยกระบวนการ

สนุทรียสนทนา มจุีดมุ่งหมายส�าคัญคือ ฝึกกระบวนการ

ฟังอย่างลึกซ้ึง คิดอย่างใคร่ครวญ มองเห็นคุณค่าใน

ตนเอง เป็นผู้พูด ผู้ฟังที่ด ีกล้าแสดงความคิดเหน็ภายใน

กลุ่ม มสีมัพันธภาพทีด่ ีท�างานร่วมกบัผู้อื่นได้ จึงอาจกล่าว

ได้ว่า กระบวนการสนุทรียสนทนา ช่วยสร้างแรงบนัดาล

ใจในการท�างาน ช่วยเสริมสร้างความสุขให้เกิดขึ้ นกับ

บุคลากรในองค์กรได้จริง 

ขอ้เสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

1. ผู้บริหารสถานศกึษาพยาบาล ควรน�าหลักสตูรการ

เสริมสร้างความสุขในองค์กรน้ีไปใช้ในทุกวิทยาลัยใน

สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก

2. ผู้วิจัยหรือผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นกุญแจ

ส�าคัญในการจัดการเรียนรู้ สู่การเปล่ียนแปลง ผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้ ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ของ

ตนเองเป็นเคร่ืองมอืในการขบัเคล่ือนกระบวนการ ซ่ึงเน้น

การสร้างบรรยากาศ การฟังอย่างลึกซ้ึง และการสะท้อน

คิดอย่างใคร่ครวญ จึงจะเช่ือมโยงไปสู่การสร้างความสขุ

ให้เกดิขึ้นได้

3. การน�ากระบวนการสุนทรียสนทนาไปใช้ ผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้  จะต้องมีความรู้  ความเข้าใจ ใน

แนวคิดเป็นอย่างดี ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้  จ�าเป็นต้อง

ฝึกทกัษะในการด�าเนินกจิกรรมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ ด้วย

สนุทรียสนทนากบักระบวนการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ

ต่อการเสริมสร้างความสขุในองค์กรวิทยาลัยพยาบาล 

2. ควรมกีารศกึษาระยะยาวของการใช้หลักสตูร โดย

ตดิตามผลหลังการทดลองเป็นระยะๆ ว่า สิ่งที่ได้รับการ

พัฒนาตามหลักสตูรไปแล้วยังคงมอียู่ หรือเปล่ียนแปลง

ไปหรือไม่อย่างไร

เอกสารอา้งอิง
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This study was a research and development aimed to develop a new curriculum to enhance hap-

piness in workplace for nursing colleges. There were 4 steps in the study. Step 1 involved a study the 

concept of happiness in work, quality of life, quality of assurance and aesthetics conversation from the 

literature review, study of factors affecting happiness in working with educational quality assurance of 

301 nursing instructors from 15 nursing colleges under the Praboromarajchanok Institute by responding 

to the questionnaire and studying the problems of working with educational quality assurance by in-depth 

interviews with 30 experienced quality assurance workers. Step 2 developed and examined the quality of 

the curriculum using information obtained from the step 1 to draft a curriculum. Step 3 involved a trial 

of the curriculum by using the one group pretest-posttest design with 36 purposively selected instructors 

with 10 experiments for 30 hours. Step 4 evaluated the curriculum in the dimension of input, process 

and output. It was found that the happiness in work was significantly associated with quality 

of life. factors related to knowledge, motivation, organizational structure, job character-

istics, administration, salary and welfare; and the relationships had significant association 

with educational quality assurance (p<0.01). The guidelines for enhancing happiness in the 

organization include (1) creating an atmosphere in the organization with positive commu-

nication and the empowerment, (2) assuring educational quality by using the Deming cycle 

(PDCA) and system management, (3) developing quality of life and stress management, 

and 4) communicating with aesthetic conversation. The curriculum for enhancing happiness 

in the organization consisted of principles and reasons, objectives, curriculum structure, 

learning activities, and measurement and evaluation. The curriculum validation approved 

by the experts found that the curriculum and supporting documents were very appropriate 

(Mean=4.43, 4.45 SD=0.57, 0.55, respectively). The results of the trying out of the 

curriculum revealed that the posttest score was significantly higher than the pretest score 

(p<0.01). Furthermore, learning management analysis found that personnel were happy to 

work together as a team, listen to others with understanding and quality assurance working 

with more systems. It was indicated that the curriculum was suitable. The results of the 

curriculum evaluation was very appropriate. Score of input factors, process and productivity 

were at a high level (Mean=4.52, 4.25 and 4,52; SD=0.36, 4.25 and 0.38, respectively).
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