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บทคดัยอ่ 

 การศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรี

นครินทร์ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน

จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนของกลุ่มพนักงานโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์ และ เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกต่างของความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นต่างๆ ของพนกังานกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรี

นครินทร์ จ านวนทั้งส้ิน 191 คน 
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ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี  

 จากขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม คือ พนักงานโรงพยาบาลสิน

แพทย ์ศรีนครินทร์ ส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 77.0 มีช่วงอายุ 23 - 27 ปี ร้อยละ 44.5 มีระดบั

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 57.1 สถานภาพโสด ร้อยละ 78.5 ต าแหน่งงานพนักงาน

ฝ่ายสนับสนุนทัว่ไป ร้อยละ 33.5 มีประสบการณ์ท างานต ่ากว่า 1 ปี ร้อยละ 42.4 และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 44.5 

 มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรี

นครินทร์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตการท างานในแต่ละดา้น โดย

เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ (1) ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ 

สังคม (2) ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน (3) ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการท างาน

ร่วมกนั (4) ดา้นบทบาทระหว่างการท างานกบัสุขภาพท่ีความสมดุล (5) ดา้นประชาธิปไตยใน

หน่วยงาน (6) ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน (7) ดา้นการพฒันาความสามารถของ

ผูป้ฏิบติังาน (8) ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 

 เพื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ

พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ จ าแนกตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล พบวา่ 

พนกังานท่ีมีเพศ อาย ุ และประสบการณ์ท างานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ

ท างานไม่แตกต่างกนั แต่พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

ค าส าคัญ : พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์, ปัจจยัส่วนบุคคล, คุณภาพชีวิตการ

ท างาน 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 The main purpose of this research is to study about the quality of working life 

perspective for employees who are working at Synphaet Srinakarin hospital. The factors in this 

research are separated into 7 categories which consist of gender, age, education, marital status, 

position, working experience, and average income. In addition, the data collection was done by 

using questionnaire from 191 employees. 

 The result of this study concluded as following. Most of the participants are female, 

which is 77 % and the age group between 23-27 is 44.5 %. In addition, 57.1 % of participants 

are bachelor’s degree. The marital status showed that most of the participants are single which 

accounted for 78.5 %.  Working group of general support is 33.5%. and most of them have 

working experiences less than 1 year which showed as 42.2 %. Concerning about income, 44.5 

% of participants are 10,000 – 20,000 baths average income. 

 The opinion of the employees working at Synphaet Srinakarin hospital in the quality of 

working life perspective is high. Furthermore, it can be arranged in order from the least to the 

most by the considering from different major conceptual of quality of working life as follow: 1. 

The social relevance of Work Life 2. Safe and Healthy Working Conditions 3. Social Integration  

in the Work Organization 4. Work and the Total Life Space 5. Constitutionalism in the Work 

Organization 6. Future Opportunity for Continued Growth and Security 7. Immediate 

Opportunity to Use and Develop Human Capacities and 8. Adequate and Fair Compensation 

 In summary, the result of this research showed that gender, age and working 

experience are not significant factors for quality of work. On the other hand, education, 

marital status, position and average income are significantly related at statistic of 0.05. 

Keywords: Employees of Synphaet Srinakarin hospital, Personal factors, Quality of working 

life 

 



 
 

บทน า 

 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) มีความส าคญัยิ่งในการท างาน เพราะคน

เป็นทรัพยากรท่ีส าคญั ในปัจจุบนัคนเราท างานเพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ และตอบสนองความ

ตอ้งการพื้นฐาน ดงันั้นสถานท่ีท างานตอ้งมีความเหมาะสมคือ ท าให้เกิดความสุข ความมัน่คง 

หากเกิดความรู้สึกท่ีดีต่องานจะส่งผลดีต่อทั้งตวับุคคล และองค์กร คุณภาพชีวิตการท างานท่ี

ส่งผลต่อองค์กร เช่น ช่วยเพิ่มผลผลิตขององคก์าร ช่วยปรับปรุงศกัยภาพของผูท้  างาน ช่วยเพิ่ม

ขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท างาน ดงันั้นคนเป็นทรัพยากรท่ี

มีคุณค่ายิง่ องคก์รทุกภาคส่วนพยายามท่ีหนัมาใส่ใจ เร่ืองคนกนัมากข้ึน ยิง่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย ย่อมมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของพนักงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้องค์กรเองคงจะไม่

มุ่งเน้นท่ีคุณภาพของผลิตภณัฑ์ขององค์กรอย่างเดียวควรจะหันมาใส่ใจเร่ือง คุณภาพชีวิตของ

พนักงานควบคู่ไปดว้ย เพราะสภาพเศรษฐกิจตกต ่าเช่นน้ี มีส่วนกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ

พนักงานอย่างแน่นอน องค์กรจะมีส่วนช่วยผลกัดนัให้มีการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

อยา่งไร(ขอ้มูลจากhttp://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=773&section= 

30&issues=74 ) 

 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัและมีความ 

สัมพนัธ์กบัการบริหารทรัพยากรขององค์กรต่าง ๆ เป็นอยา่งมากเช่น การบริหารเงินเดือน การ

พฒันาโอกาสและความกา้วหนา้ในสายงาน สวสัดิการและแรงงานสัมพนัธ์ ความปลอดภยัใน

การท างาน การมีพนกังานท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไม่เพียงแต่จะท าให้เกิดความร่วมมือในการท างาน

ของพนักงานในองค์กร แต่ยงัส่งผลต่อทศันคติและพฤติกรรมในการท างานอีกด้วย (Hugh, 

1999, อา้งถึงใน มาลีนี ธรรมบุตร, 2550, หน้า 2)  ผลกระทบจากปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นโลกาภิวตัน์ เทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ปล่ียนมุมมองและความคาดหวงัของประชาชนใน

การให ้ความหมายขององคก์รท่ีดี คุณภาพชีวิตในการท างาน และความพึงพอใจในงานก าลงัถูก

ระบุว่าเป็นดชันีความก้าวหน้าท่ีสัมพนัธ์กบัหน้าท่ีและความยัง่ยืน ซ่ึงการสร้างคุณภาพชีวิตท่ี

ดว้ยใหก้บัองคก์าร เป็นการช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานใหบุ้คลากรดึงศกัยภาพท่ีมีอยู่

มาใชอ้ย่างเต็มก าลงัความสามารถส่งผลต่อความส าเร็จตามภารกิจงานขององค์กรไดอ้ย่างเป็น

รูปธรรม 



 
 

 ในปัจจุบนัการท างานมีความส าคญัต่อชีวิตมนุษยม์ากเป็นอยา่งยิ่ง อาจจะกล่าวไดว้่าเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีใชเ้วลาในการปฏิบติัมากกว่าหน่ึงในสามของกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั ทั้งน้ีมนุษย์

เลือกใชชี้วิตในการท างานมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆก็เพื่อตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานท่ีมนุษย์

ทุกคนขาดไม่ได ้ซ่ึงความตอ้งการพื้นฐานไดแ้บ่งออกเป็น 5 ขั้น ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นร่างกาย

หรือดา้นกายภาพ (Physiological Needs) ความตอ้งการดา้นความมัน่คง (Safety Needs) ความ

ตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ (Belongingness and Love Needs) ความตอ้งการเกียรติยศ

ช่ือเสียงและความภาคภูมิใจ (Self – Esteem Needs) และความตอ้งการความสมบูรณ์ของชีวิต 

(Self – Actualization Needs) ( ข้ อ มู ล จ า ก  Abraham H. Maslow, “A Theory of Human 

Motivation” Psychological Review vol. 50. 1943. PP 340-396. อ้างในพรรณี ช. เจนจิต 2538 : 

463) อย่างไรก็ตามส่ิงต่างๆท่ีตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ถือเป็นตวัก าหนด

คุณภาพชีวิตการท างานทั้งส้ิน 

ปัญหาส าคญัท่ีพบคือ เน่ืองดว้ยเป็นโรงพยาบาลท่ีพึ่งเปิดให้บริการมีโรงพยาบาลท่ีถือ

เป็นคู่แข่งอยู่หลายท่ี ซ่ึงการแข่งขนัในทางเทคโนโลยีนั้นไม่ไดมี้ความแตกต่างกนัมากนัก แต่

ส าหรับพนกังานซ่ึงถือเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนองคก์ร ซ่ึงตอ้งมีการพฒันาพนกังานให้

ทนัต่อเทคโนโลยี และเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อให้เกิดศกัยภาพในการท างาน ให้บรรลุ

ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององค์กร จึงท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกกดดนั ซ่ึงพนักงาน

ส่วนใหญ่มีการท างานเป็นกะ และมีการท างานล่วงเวลาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

ท าให้พนักงานต้องเสียสละเวลาส่วนตัวรวมถึงเวลาของครอบครัวซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ความสัมพนัธ์ บัน่ทอนทั้งสุขภาพจิตใจและสุขภาพกาย ซ่ึงหากพนักงานไม่มีความสุขอนัเกิด

จากปัจจยั เช่น ส่ิงแวดลอ้ม ความกา้วหนา้ในอาชีพ หรือเวลาส่วนตวัท่ีเสียสละไป เป็นตน้ ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อการพฒันาความสามารถและประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน อนัเป็นผลท าให้

พนกังานเกิดความทอ้แท ้เบ่ือหน่าย และไม่ตอ้งการท่ีจะท างานกบัองคก์รน้ีอีกต่อไป 

 ดงันั้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อท่ีจะไดส้ ารวจความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างาน

ของพนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ วา่มีความคิดเห็นอยา่งไร ส่ิงใดท่ีตอ้งปรับปรุง 

และส่ิงใดเป็นความตอ้งการเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์

ศรีนครินทร์ เพื่อใหพ้นกังานรับรู้ถึงการตอบสนองและการใส่ใจขององคก์าร ซ่ึงประโยชน์ท่ี



 
 

ไดรั้บจะเป็นการแกไ้ข วางแนวทาง และการก าหนดนโยบาย เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตการ

ท างานใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ ศรี

นครินทร์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานโรงพยาบาลสิน

แพทย ์ศรีนครินทร์ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพชีวิตแตกต่างกนั 

2. พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพชีวิตแตกต่างกนั 

3. พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั 

4. พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพชีวิตแตกต่างกนั 

5. พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็น

ต่อคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั 

6. พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ ท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนัมี

ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตแตกต่างกนั 

พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ ศรีนครินทร์ ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพชีวิตแตกต่างกนั 

 

 



 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดรั้บรู้ระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานโรงพยาบาลสินแพทย์

ศรีนครินทร์ 

 2. เป็นขอ้มูลสนบัสนุนแนวทางในการก าหนดนโยบายและวิธีการต่างๆเพื่อปรับปรุงและ

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ ใหเ้หมาะสมเพื่อ

เกิดความพึงพอใจ ลดความตึงเครียดในการท างานก่อใหเ้กิดความสุข เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ

ในการท างานท่ีดีมากยิง่ข้ึน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์

ศรีนครินทร์ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อคุณภาพ

ชีวิตการท างานของพนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นพนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ ซ่ึง

แบ่งเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มพยาบาลวิชาชีพและผูช่้วยเหลือผูป่้วย โดยประกอบดว้ย

ฝ่ายการพยาบาล แผนกผูป่้วยนอกอายรุกรรมทัว่ไป แผนกผูป่้วยนอกอายรุกรรมเด็ก แผนกตรวจ

สุขภาพ แผนกหอผูป่้วยใน แผนกประสานงานประกนั แผนกจ่ายกลาง แผนกฉุกเฉินและ

อุบติัเหต ุแผนกผูป่้วยวิกฤต แผนกหอ้งผา่ตดั แผนกหอ้งคลอดและทารกแรกเกิด และแผนกไต

เทียม กลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มพนกังานฝ่ายสนบัสนุนการแพทย ์โดยประกอบดว้ยแผนกรังสีวิทยา 

แผนกกายภาพบ าบดั แผนกโภชนาการ แผนกเภสัชกรรม แผนกหอ้งปฏิบติัการ และศูนย์

คุณภาพ กลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มพนกังานฝ่ายสนบัสนุนทัว่ไป โดยประกอบดว้ย แผนกส านกังาน

บริหาร แผนกเวชระเบียน แผนกรับผูป่้วยใน แผนกลูกคา้สัมพนัธ์ แผนกการเงินส่วนหนา้ แผนก

รับโทรศพัท ์แผนกเวรเปล แผนกยานพาหนะ แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกการตลาด แผนก

เคร่ืองมือแพทย ์แผนกคอมพิวเตอร์ แผนกซ่อมบ ารุง แผนกแม่บา้น แผนกบญัชีและการเงิน 

แผนกจดัซ้ือ แผนกคลงั จากการส ารวจเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 พบวา่มีจ านวนพนกังาน

ทั้งหมด 191 คน 



 
 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่มพนกังานท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มพนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรี

นครินทร์ทั้งหมด โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งของประชากรท่ีเหมาะสม โดยใชห้ลกัการค านวน 

โดยก าหนดค่าของความเช่ือมัน่ท่ีระดบัร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ท่ี

ระดบัร้อยละ 5 ดว้ยวิธีการค านวนโดยใชสู้ตรของ Yamane’s เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม

ประกอบดว้ยค าถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การ

ท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน

โรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ จ านวน 8 ดา้นไดแ้ก่ 

 2.1 ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 

 2.2 ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 

 2.3 ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 

 2.4 ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 

 2.5 ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั 

 2.6 ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน 

 2.7 ดา้นบทบาทระหวา่งการท างานกบัสุขภาพท่ีความสมดุล 

 2.8 ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 โดยค าถามส่วนท่ี 2 จะเป็นลกัษณะแบบปริมาตรวดั ค าถามแต่ละขอ้จะมีค าตอบให้

เลือกตอบ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม คือ พนกังานโรงพยาบาลสิน

แพทย ์ศรีนครินทร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.0 มีช่วงอาย ุ23 - 27 ปี ร้อยละ 44.5 มีระดบั

การศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 57.1 สถานภาพโสด ร้อยละ 78.5 ต าแหน่งงานพนกังาน



 
 

ฝ่ายสนบัสนุนทัว่ไป ร้อยละ 33.5 มีประสบการณ์ท างานต ่ากวา่ 1 ปี ร้อยละ 42.4 และมีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 - 20,000 บาท ร้อยละ 44.5 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ ดา้นประชากรศาสตร์ 

ตัวแปร จ านวน 

(n = 191) 

ร้อยละ 

1. เพศ     

             ชาย 

 

44 

 

23.0 

             หญิง 147 77.0 

             รวม 191 100 

2. อาย ุ   

             18 – 22 ปี 25 13.1 

             23 – 27 ปี 85 44.5 

             28 – 32 ปี 35 18.3 

             33 – 37 ปี 28 14.7 

             38 ปี ข้ึนไป 18 9.4 

             รวม 191 100 

3. ระดบัการศึกษา   

             ต ่ากวา่ปริญญาตรี 75 39.3 

             ปริญญาตรี 109 57.1 

             ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 7 3.7 

             รวม 191 100 

   

   

   

   



 
 

ตัวแปร จ านวน  

(n = 191) 

ร้อยละ 

4. สถานภาพ     

            โสด 

 

150 

 

78.5 

             สมรส 35 18.3 

             หมา้ย/หยา่ร้าง 6 3.1 

             รวม 191 100 

5. ต าแหน่งงาน   

             พยาบาลวิชาชีพ 46 24.1 

             ผูช่้วยเหลือผูป่้วย 45 23.6 

             พนกังานฝ่ายสนบัสนุนการแพทย ์  36 18.8 

             พนกังานฝ่ายสนบัสนุนทัว่ไป 64 33.5 

6. ประสบการณ์ท างาน   

             ต ่ากวา่ 1 ปี 81 42.4 

             2 – 3 ปี 36 18.8 

             4 – 5 ปี 21 11.0 

             5 ปีข้ึนไป 53 27.7 

             รวม 191 100 

7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

             ต ่ากวา่ 10,000 บาท 21 11.0 

             ตั้งแต่ 10,000 - 20,000 บาท 85 44.5 

             ตั้งแต่ 20,001 - 30,000 บาท 48 25.1 

             ตั้งแต่ 30,001 - 40,000 บาท 23 12.0 

             ตั้งแต่ 40,001 บาท ข้ึนไป 14 7.3 

             รวม 191 100 

ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 



 
 

 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์แบบสอบถามการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติการท างานของ

พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

 ในการศึกษาเร่ือง  ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานโรงพยาบาลสิน

แพทย ์ศรีนครินทร์ ไดแ้บ่งอกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 2. 

ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 3. ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 4. 

ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 5. ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั 6. ดา้น

ประชาธิปไตยในหน่วยงาน 7. ดา้นบทบาทระหวา่งการท างานกบัสุขภาพท่ีความสมดุล 8. ดา้น

ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานเป็น

รายดา้นและภาพรวม 

(n = 191) 

คุณภาพชีวิตการท างาน  S.D 

1.ดา้นคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 3.12 0.90 

2.ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 3.95 0.65 

3.ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 3.41 0.97 

4.ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน 3.60 0.85 

5.ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั 3.77 0.83 

6.ดา้นประชาธิปไตยในหน่วยงาน 3.72 0.95 

7.ดา้นบทบาทระหวา่งการท างานกบัสุขภาพท่ีความสมดุล 3.73 0.97 

8.ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 3.99 0.76 

รวม 3.66 0.86 

ท่ีมา : จากการค านวน 

 



 
 

 พิจารณาคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพ

ชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตการท างาน

ในแต่ละดา้น ใน 3 อนัดบัแรกพบวา่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมีคุณภาพชีวิตการท างานในดา้น

ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 รองลงมาไดแ้ก่ดา้น

สุขภาพและความปลอดภยัในการท างานโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 และดา้นคุณค่าทางสังคมหรือ

การท างานร่วมกนัโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ตามล าดบั 

 

ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานโรงพยาบาล

สินแพทย ์ศรีนครินทร์ จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน 

ประสบการณ์ท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สามารถสรุปการวิจยัได ้ดงัน้ี 

 2.1 พนกังานท่ีมีอาย ุและประสบการณ์ท างานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต

การท างานไม่แตกต่างกนั 

 2.2 พนกังานท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

 

ผลการศึกษา การอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานโรงพยาบาลสิน

แพทย ์ศรีนครินทร์ เป็นรายดา้นพบวา่ 

 ดา้นเพศ ผลท่ีไดคื้อ เพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมไม่

แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพชีวิตการท างานในดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ดา้นอาย ุผลท่ีไดคื้อ อายตุ่างกนัมีความความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความ

ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกนัทุกดา้น 



 
 

 ดา้นระดบัการศึกษา ผลท่ีไดคื้อ ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความความคิดเห็นต่อคุณภาพ

ชีวิตการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น  พบวา่พนกังานท่ีมี

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนัในดา้น

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน ดา้น

การพฒันความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน ดา้นคุณค่า

ทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั ดา้นประธิปไตยในหน่วยงาน ดา้นบทบาทระหวา่งการท างาน

กบัสุขภาพท่ีสมดุล และดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 ดา้นสถานภาพ ผลท่ีไดคื้อ สถานภาพต่างกนัมีความความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการ

ท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น  พบวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพ

แตกต่างกนัมีความความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการ

ท างาน ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั และดา้นประธิปไตยในหน่วยงานแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ดา้นต าแหน่งงาน ผลท่ีไดคื้อ ต าแหน่งงานต่างกนัมีความความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต

การท างานในภาพรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น  พบวา่พนกังานท่ีมีต าแหน่ง

งานแตกต่างกนัมีความความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานในทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ดา้นประสบการณ์ท างาน ผลท่ีไดคื้อ ประสบการณ์ท างานมีความความคิดเห็นต่อ

คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น  พบวา่พนกังานท่ีมี

ประสบการณ์ท างานแตกต่างกนัมีความความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกนั 

 ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ผลท่ีไดคื้อ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความความคิดเห็นต่อคุณภาพ

ชีวิตการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น  พบวา่พนกังานท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นค่าตอบแทน

ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั  และดา้นประธิปไตยใน

หน่วยงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



 
 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงพยาบาล

สินแพทย ์ศรีนครินทร์ สามารถอภิปรายผลในประเด็นส าคญั และน่าสนใจ ดงัน้ี 

 1. พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ23 - 27 

ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด ต าแหน่งงานพนักงานฝ่ายสนับสนุน

ทัว่ไป มีประสบการณ์ท างานต ่ากว่า 1 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 - 20,000 บาท 

โดยมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานในระดบัมาก ซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่มพนกังานในอนาคต

ท่ีจะขบัเคล่ือนองค์การ ไปในทิศทางท่ีดีโดยมีความสุขกบัคุณภาพชีวิตการท างานกบัองค์การ

แห่งน้ี 

 2. พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างาน

แต่ละดา้นในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นระดบัค่าเฉล่ียมาก ไดแ้ก่ 

  2.1 ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาพบว่า 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวอลตนั (Walton, 1973) ในการปฏิบติังานในองค์การท่ีรับผิดชอบต่อ

ชุมชน หน่วยงาน และสังคม อนัส่งผลต่อความรู้สึกท่ีไดรั้บ จึงท าให้มีความคิดเห็นต่อคุณภาพ

ชีวิตการท างานในดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม อยูใ่นระดบัมาก 

 และมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างาน เม่ือพิจารณารายดา้นระดบัค่าเฉล่ียปาน

กลาง ไดแ้ก่ 

  2.2 ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ซ่ึงผูศึ้กษาไดพ้ิจารณาพบวา่ 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของยากายามา (Yagayama, 1993, p. 151อา้งถึงใน มาลินีธรรมบุตร, 2550, 

หนา้ 12-13) ซ่ึงศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานสายธุรการโดยบุคคลทัว่ไปมกัมี

ความตอ้งการเงินเดือนท่ีเพียงพอและค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม โดยการท่ีพิจารณาจากการท่ีได้

ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ โดยมองถึงความคุม้ค่าจากส่ิงท่ีท านั้น อนัส่งผลต่อก าลงัใจและคุณภาพ

ชีวิตในการท างานท่ีดี 

 

 



 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 จากผลการศึกษาทั้งหมด ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะบางประการ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน

โรงพยาบาลสินแพทย ์ศรีนครินทร์ ดงัต่อไปน้ี 

 1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไม่วา่

จะป็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น องคก์าร

ควรก าหนดนโยบายการเพิ่มรายได้หรือสวสัดิการท่ีท าให้พนักงานลดรายจ่าย รวมถึงการ

ปรับเปล่ียนนโยบายเก่ียวกบัโครงสร้างค่าตอบแทน และนโยบายการส่งเสริมความกา้วหน้าทั้ง

ในสายงานอาชีพหรือขา้มสายงานอาชีพ 

 2. ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไม่

ว่าจะป็น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น องคก์าร

ควรจะท าการวิจยัอีกคร้ังหลงัจากท่ีมีการพฒันาเพิ่มเติมจากการวิจยัคร้ังน้ี และวิจยัเปรียบเทียบ

กบัองคก์ารอ่ืนๆในธุรกิจเดียวกนัเพื่อใหเ้กิดคุณภาพชีวิตในการท างานยิง่ข้ึนไป 

 3. ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไม่

ว่าจะป็น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น องคก์าร

ควรจะก าหนดนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาความสามารถทั้งในสายอาชีพและขา้มสาย

งานอาชีพ เพื่อให้มีบุคลากรในวิชาชีพอ่ืนๆเพิ่มมากข้ึนอนัส่งผลต่อการพฒันาองค์การต่อไป 

และควรจะท าการวิจยัอีกคร้ังหลงัจากท่ีมีการพฒันาเพิ่มเติมจากการวิจยัคร้ังน้ี 

 4. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไม่ว่า

จะป็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น องคก์ารควร

จะก าหนดนโยบายส่งเสริมการกา้วหนา้ในงานให้เกิดเป็นความเช่ียาวชาญในการปฏิบติังาน และ

ควรจะท าการวิจยัอีกคร้ังหลงัจากท่ีมีการพฒันาเพิ่มเติมจากการวิจยัคร้ังน้ี 



 
 

 5. ดา้นคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไม่ว่า

จะป็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น องคก์ารควร

จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพทั้ งภายใน

หน่วยงานและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง และควรจะท าการวิจยัอีกคร้ังหลงัจากท่ีมีการพฒันา

เพิ่มเติมจากการวิจยัคร้ังน้ี 

 6. ดา้นประธิปไตยในหน่วยงาน จากการศึกษาพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลไม่ว่าจะป็น เพศ 

อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี

ความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น องค์การควรจะมีการ

มอบหมายหนา้ท่ีในการเป็นผูรั้บผิดชอบงานในงานพิเศษท่ีจะท าใหอ้งคก์ารเจริญเติบโต โดยการ

เลือกจากกลุ่มพนกังานเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ ความไวใ้จ รวมถึงการเคารพเช่ือฟังซ่ึงกนัและกนั 

และควรจะท าการวิจยัอีกคร้ังหลงัจากท่ีมีการพฒันาเพิ่มเติมจากการวิจยัคร้ังน้ี 

 7. ด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพท่ีสมดุล จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วน

บุคคลไม่ว่าจะป็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดงันั้น 

องคก์ารควรท่ีจะก าหนดนโยบายการเก่ียวกบัจดักิจกรรมท่ีสร้างความผ่อนคลาย ลดความกดดนั

ให้แก่พนกังาน และท าให้รู้สึกถึงการท่ีสามารถใชเ้วลาส่วนตวัไดอ้ยา่งเต็มท่ี และควรจะท าการ

วิจยัอีกคร้ังหลงัจากท่ีมีการพฒันาเพิ่มเติมจากการวิจยัคร้ังน้ี 

 8. ดา้นประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไม่

วา่จะป็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน และรายได้

เฉล่ียต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น องคก์าร

ควรจะสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการใหค้วามส าคญักบัการเป็นส่วนร่วมในสังคม 

รวมถึงการสนบัสนุนใหพ้นกังานเป็นตวัแทนในการมอบความรู้ในสายงานอาชีพใหแ้ก่พนกังาน

ภายในองคก์ารและบุคคลภายนอกองคก์าร ซ่ึงท าใหเ้กิดคุณค่าในชีวิตการท างานและความภูมิใจ

ในองคก์าร อนัส่งผลใหเ้กิดเป็นความสุขในการท างานต่อไป และควรจะท าการวิจยัอีกคร้ัง

หลงัจากท่ีมีการพฒันาเพิ่มเติมจากการวิจยัคร้ังน้ี 
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