
คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ 
 

QUALITY OF WORK LIFE OF NURSES IN PRIEST HOSPITAL 
 

สมฤดี  ประชุมทอง 

สาขาการจดัการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ผูรั้บผิดชอบบทความ  

Somruedee  Prachumtong 

Email : noann_s@hotmail.com 

Faculty of Business Administration Pragram in Management, Ramkhamhang University 

Corresponding Author 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1)เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทางการพยาบาล

โรงพยาบาลสงฆ์  2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ ์

เคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถ่ี  ร้อยละ

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานประกอบดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   

ผลการวิจยัดงัน้ี 1.ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ31-35
ปี มีสถานภาพโสด  ระดบัปริญญาตรี  อยูใ่นระดบัปฏิบติัการ  มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,000 – 30,000 บาท 2.ความ
คิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบคุลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ ์โดยรวมบุคลากรเห็นดว้ยใน
ระดบัปานกลางทุกดา้น   (ค่าเฉล่ีย= 3.39 )  ในระดบัปานกลาง ทุกดา้น เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ  ดา้นค านึงถึง
ผลประโยชน์และความรับผดิชอบต่อสังคม/องคก์าร (ค่าเฉล่ีย= 3.58 )  ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฎิบติั
งาน (ค่าเฉล่ีย= 3.51)  ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่น (ค่าเฉล่ีย= 3.51)  ดา้นสิทธิส่วน
บุคคลและประชาธิปไตยในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย= 3.40)  ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน
(ค่าเฉล่ีย= 3.37) ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน  (ค่าเฉล่ีย= 3.37) ดา้นสมดุลการท างานและด าเนิน
ชีวิต (ค่าเฉล่ีย= 3.24) ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย= 3.12) 
 
ค าส าคัญ :  พยาบาล  คุณภาพชีวิตการท างาน  โรงพยาบาลสงฆ ์ 
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Abstract 

This research aims to 1) to study the quality of working life of nurses in priest hospital 2) to study and compare 

personal factors of nurses in priest hospital. The questionnaires had used as an instrument for this study. The 

data were analyzed using descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean and standard 

deviation. And inferential statistics consisted of a one-way analysis of variance. 

The results of this research are as follows. 1) The personal factors of the sampling group, the results revealed 

that there were 31-35-year-old females with a single status, having bachelor's degrees, working at the 

operational level, and had incomes around 15,000 - 30,000 baht.  

2 )  Opinions on the quality of working life of nurses in priest hospital Overall, the personnel agreed at a 

moderate level in all aspects (Average = 3.39 ). At a moderate level, all aspects ranked in order of average were 

concerning benefits and social/organizational responsibility (Average=3.51)  and worker's competency 

development ( Average = 3.51). In terms of participation in working and relationships with others (Average = 

3 . 51 ) .  Individual rights and democracy in the organization ( Average = 3. 40 ) .  The opportunities for 

advancement and job stability (Average = 3.37), health and safety for working ( Average = 3.37). Working and 

life balance ( Average = 3.24), and the aspect of receiving fair and adequate compensation (Average = 3.12) 
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บทน า 

ในยุคสังคมปัจจุบนัโลกมีวิวฒันาการเทคโนยีท่ีทนัสมยั และมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานต่างๆ 

ให้เขา้กนัและทนัสมยั  คุณภาพชีวิตในการท างานเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาองคก์ร   ในบางองค์กรท่ีมีการให้

ความส าคญักบัทรัพยากรบุคคล มีการให้ผลตอบแทนท่ีดี มีสวสัดิการท่ีดี ให้โอกาสความกา้วหน้าในองค์กร  ให้

รางวลัพนกังานดีเด่นเพื่อเป็นการกระตุน้ให้พนกังานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน สร้างแรงจูงใจ สร้าง

ขวญัก าลงัใจ และท าให้พนกังานมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร  เกิดความผกูพนัและจงรักภกัดีต่อองคก์ร บุคลากรท างาน

อย่างเต็มท่ี เต็มความสามารถ จะส่งผลให้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีดีขึ้นได ้ ซ่ึงคุณภาพชีวิตในการ

ท างานในแต่ละองคก์รจะมีความหลากหลายและแตกต่างกนัออกไป  เช่น ความหลากหลายของงาน ลกัษณะ การ

บริหารงาน ความพร้อมของอุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท่ีจดัสรรให้กบัผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงแตกต่างกนัตามนโยบาย

ของหน่วยงานหรืองบประมาณท่ีไดรั้บ ดงันั้นแต่ละองคก์รจึงตอ้งศึกษาความสอดคลอ้งในการพฒันาคุณภาพชีวิต

ดา้นต่างๆให้เหมาะสมกบับุคลากรและองคก์ร ในส่วนขององคก์รดา้นสาธารณสุขก็เป็นหน่วยงานองคก์รหน่ึงท่ี

ควรมีการพฒันาคา้นบริการและคุณภาพมาตราฐานในการดูแลสุขภาพเพื่อตอบสนองปัจจยัพ้ืนฐานของมนุษย ์   

โดยเร่ิมจากศึกษาปัญหา การขาดแคลนพยาบาลในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น  ซ่ึงสาเหตุจากการขาดแคลน



เกิดจากการลาออกของพยาบาลเน่ืองจากปัจจยัดา้นองต์กร เช่น บุคลากรทางการพยาบาลเกิดความเครียดในการ

ปฎิบติังานและยงัพบว่า สัมพนัธภาพของเพื่อนร่วมงานส่งผลต่อการท างานของพยาบาล ท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดใน

การท างานส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล (วงเดือน เลาหวฒันภิญโญ, พทัธมน สุริโย ,เกล็ด

ดาว ลิมปิศิลป์ และพชัรา ยิ้มศรวล,2552) จนตอ้งลาออกจากการเป็นพยาบาลวนเวียนเป็นปัญหาขององคก์รอย่าง

เล่ียงไม่ได ้  

โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกท่ีรัฐบาลไดจ้ดัสร้างขึ้นเพ่ือให้

บริการดา้นการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสงฆ์-สามเฌร อาพาธทัว่ประเทศไทย เร่ิมตั้งขึ้นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2484 

ในสมยัรัฐบาลของ ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ด าริท่ีจะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นอย่างเป็น

ทางการวนัพุธท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2494 และไดม้อบให้กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข รับไปก าเนินกิจการ

ต่อไป โดยมีนายแพทยวิ์รัช  มรรคดวงแกว้ เป็นผูอ้  านวยการโรงพยาบาลสงฆ์คนแรก  ซ่ึงการก่อตั้งโรงพยาบาล

สงฆ ์มีวตัถุประสงค ์3 ประการ คอื    

1. เพื่อหลีกเล่ียงความไม่เหมาะสมในการท่ีพระภิกษุสงฆ-์สามเณรจะตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลร่วมกบัฆราวาส  

2. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ-์สามเฌรอาพาธให้ไดมี้โอกาสปฎิบติัตามวินยับรมพุทธานุญาต    

 3. สนองพุทธพจน์ขององคสั์มมาสัมพุทธเจา้ท่ีว่า “โย ภิขเวม  อุปฏฐ เหยย โสคิลาน  อุปฏ.ฐเหยย” ซ่ึงแปลว่า “ผูใ้ด

ปรารถนาอุปัฏฐากเราตถาคตผูน้ั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุไขเ้ถิด”   

โรงพยาบาลสงฆมี์หน้าท่ีความรับผิดชอบ ในเร่ืองของการให้บริการตรวจวินิจฉัย บ าบดัรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรณภาพ เพื่อพฒันาวิชาทางการแพทยด์า้นโรคทัว่ไปและจกัษุวิทยาแก่พระภิกษุ-สามเณร  อีกทั้งยงัปฎิบติังาน
หรือสนบัสนุนการปฎิบติังานร่วมกบัหน่วยงานโรงพยาบาลอื่นๆในเคร่ือข่ายกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข  
และมีการด าเนินงานร่วมกันในกลุ่มสหวิชาชีพในโครงการต่างๆของโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงฆ์ เป็น
หน่วยงานภาครัฐ ท่ีดูแลพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็มีการปรับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรกรมนุษย ์เพื่อพฒันา
องค์กรหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพท่ีดี  โดย ผูบ้ริหารไดป้รับเปล่ียน วิสัยทศัน์  กลยุทธ์ และวฒันธรรมองค์กร 
ตามหลกัพระธรรมวินัยเคร่งครัด  อีกทั้งผูบ้ริหารยงัเล็งเห็นถึงความส าคญัในดา้นคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรทางการพยาบาลท่ีส่งผลต่อปฎิบติังานในการดูแลผูป่้วย 
    ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษา คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ ์  
และผลการวิจยัน้ี จะเป็นการสะทอ้นให้เห็นภาพรวมของคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลสงฆ์ต่อไป และ
น าผลการวิจยัในเร่ืองน้ีมาปรับใชแ้ละพฒันาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหน่วยงาน 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1)  เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ ์ 

2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ ์

สมมติฐานของการวิจัย 

 คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์มีความแตกต่างกนัตามปัจจยั

ส่วนบุคคล 



ขอบเขตของการวิจัย  

 ขอบเขตเน้ือหา     ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งงาน  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ คุณภาพ

ชีวิตในการท างานทั้ง 8 ดา้น 

 ขอบเขตประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ  บุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ ์

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงฆ ์จ านวน 159 คน ไม่นบัผูท้  าวิจยั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564) 

 ขอบเขตระยะเวลาการด าเนินการวิจัย  ผูวิ้จยัจะท าการศึกษาและเก็บรวมรวมข้อมูล เร่ิมตั้งแต่เดือน  

ปลายเดือนมกราคม – 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการปรับปรุงจุดดอ้ยและจุดเด่นในการพฒันาคุณภาพชึวิตการท างานของบุคลากร

ทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ ์

2. เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลสนบัสนุนให้หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องโรงพยาบาลสงฆ์ น าไปปรับใชใ้นการ

ก าหนดนโยบายและวางแผนการพ ฒนาทรัพยากรมนุษยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดของ วอลตนั (Walton, 1973) ไดใ้ห้มุมมองของคุณภาพชีวิตการท างานไว ้8ดา้น ไดแ้ก่         
1.ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ หมายถึงรายได้ประจ า ได้แก่ เงินเดือนหรือเงิน ตอบแทนท่ีได้จากการ

ปฏิบติังานเตม็เวลา ไดรั้บอยา่งเพียงพอท่ีจะด ารงชีวิตตามอตัภาพของตนและ ไดรั้บอยา่งยติุธรรมเม่ือเปรียบเทียบ

ต าแหน่งของตนกบัต าแหน่งหนา้ท่ีอื่นท่ีมีลกัษณะคลา้ย ๆ กนั             

2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั หมายถึง สภาพทางกายภาพของสถานท่ีท างาน บริการเก่ียวกบัเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้ท่ีจดัไวอ้  านวยต่อการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีดีท่ีสุด ค านึงถึงความปลอดภยัจากอุบติัเหตุท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั

ของผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการน้อยท่ีสุด โดย ครอบคลุมถึงการป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค การใช้

ประโยชน์ความสะดวกสบายและ ความพอใจของผูป้ฏิบติังานปลอดภยัจากอุบติัเหตุและมีการก าหนดเป็นระเบียบ

ปฏิบติัและระเบียบ การจดัสภาพการท างาน                                                                                                                                            

3.โอกาสในการพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคคล หมายถึง โอกาสในการเสริมสร้างความสามารถในการ

ท างานให้มีคุณภาพ โดยการให้บุคคลมีอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ี สามารถควบคุมงานดว้ยตนเองได ้  สามารถใช้

ทกัษะความรู้  ความสามารถท่ีมีอยู่รู้จกัหาหรือไดรั้บ สารสนเทศเก่ียวกบักระบวนการการท างาน แนวทางปฏิบติั

และสามารถคาดคะเนผลของการปฏิบติั ไดถู้กตอ้งเหมาะสม มีการวางแผนการท างานและไดมี้ส่วนช่วยเหลือใน

การท างานทุก ๆ ขั้นตอน    

4.ความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน หมายถึง การไดรั้บมอบหมายให้ รับผิดชอบมากขึ้น ไดรั้บเตรียมความรู้

และทกัษะเพื่อหนา้ท่ีท่ีสูงขึ้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัอนัเป็น ท่ียอมรับของผูร่้วมงาน ครอบครัว 

และผูเ้ก่ียวขอ้งและมีความมัน่คงในรายไดห้รือหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ        



5.การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั หมายถึงการท่ีผูป้ฏิบติังานรู้สึกมีคุณค่า ไดรั้บการยอมรับและ

ร่วมมือกนัท างานจากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน 

 6.ธรรมนูญในองค์กรหรือประชาธิปไตยในองค์กร หมายถึงการยึดหลกัธรรมนูญเป็นหลกัในการท างานโดยใน
การท างานบุคคลไดรั้บความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล มีอิสระในการพูด มี ความเสมอภาคในเร่ืองต่าง ๆ ของงาน
ตามความเหมาะสมและให้ความเคารพตอ่ความเป็นมนุษยด์ว้ยกนัของผูร่้วมงาน 
 7.ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตวั หมายถึงการแบ่งเวลาให้มีสัดส่วนเหมาะสม ระหว่าง การใช้เวลา
ส าหรับกิจกรรมของตน งาน ครอบครัวและสังคม                             
 8.ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม หมายถึงการท างานท่ีรับผิดชอบต่อการท าให้สังคมของชุมชนตลอดจน

หน่วยงานอื่นๆ ในการท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ  

 Bruce and Blackburn (1992, pp.15-16อ้างถึงใน กอบสุขอินทโชติ, 2554) ให้ทัศนคติ เก่ียวกับองค์ประกอบท่ี

ส าคญัของคุณภาพชีวิตการท างาน มีดงัน้ี 

 1.คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ  

2. สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและไม่ท าลายสุขภาพ  

3.การมีโอกาสในการพฒันาความสามารถ โดยท างานท่ีมีความหมายและแสวงหา แนวทางใหม่ๆ ในการท างาน   

4.ความกา้วหน้าและความมัน่คง ซ่ึงหมายถึงโอกาสในการพฒันาความรู้ ทกัษะ และ ความสามารถรวมทั้งรู้สึกถึง

ความมัน่คงในการท างาน  

5.การบูรณาการทางสังคม ซ่ึงหมายถึงการมีโอกาสไดรั้บปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพนกังาน และผูบ้ริหาร  

6.ระบบการบริหารซ่ึงหมายถึง นโยบายบุคลากรท่ีไดรั้บการบริหารอยา่งเป็นธรรมการท่ี พนกังานท างานในสภาพ

การท างานท่ีปราศจากความวิตกกงัวลและการมีโอกาสกา้วหนา้อยา่งเท่าเทียมกนั 

7.การมีเวลาว่าง หมายถึง ความสามารถในการแบ่งเวลาให้กบัเร่ืองส่วนตวัและงานได ้อยา่งเหมาะสม  
8.การยอมรับทางสังคม คอื มีความภูมิใจต่องานท่ีรับผิดชอบและต่อนายจา้ง 

แนวคิดของวอลตนั  ผูวิ้จยัสรุปว่า  มุมมองคุณภาพชีวิตในการท างาน 8 ดา้น  คือ 1.ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ

เพียงพอ 2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั     3.โอกาสในการพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคคล   4.

ความมัน่คงและความกา้วหน้าในงาน  5.การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั  6.ธรรมนูญในองค์กร

หรือประชาธิปไตยในองค์กร 7.ความสมดุลระหว่างงานกบัชีวิตส่วนตวั  8.ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สังคม  

ท าให้สามารถท างานให้เกิดคุณภาพท่ีดีได ้

2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องคุณภาพชีวิต  

2.1.1 ทฤษฏีความตอ้งการของมาสโลว(์Maslow is Theoryof Need Gratification) มาสโลว ์ 
ล าดบัขั้นความตอ้งการ (Maslow’s Hierarchy of Needs) เป็นทฤษฎีจิตวิทยาท่ี อบัราฮมั เอช. มาสโลว ์คิดขึ้นเม่ือปี 
ค.ศ. 1943 ในเอกสารช่ือ “A Theory of Human Motivation” Maslow ระบุว่า มนุษยมี์ความตอ้งการทั้งหมด 5 ขั้น
ดว้ยกนั ความตอ้งการทั้ง 5 ขั้น มีเรียงล าดบัจากขั้นต ่าสุดไปหาสูงสุด มนุษยจ์ะมีความตอ้งการในขั้นต ่าสุดก่อน 



เม่ือไดรั้บการตอบสนองจนพอใจแลว้ก็จะเกิดความตอ้งการขั้นสูงต่อไป ความตอ้งการของบุคคลจะเกิดขึ้น 5 ขั้น
เป็นล าดบั ดงัน้ี 1) ความตอ้งการดา้นร่างกายเป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน เพื่อความอยู่รอด ไดแ้ก่ ความตอ้งการ
อาหารน ้าด่ืม อากาศ การพกัผอ่น ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการความอบอุ่น ตอ้งการขจดัความเจ็บป่วย และ
ตอ้งการรักษาความสมดุลของร่างกาย ทุกคนตอ้งการส่ิงเหล่าน้ี เหมือนกนั อาจแตกต่างกนัเป็นรายบุคคล ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัเพศ วยั และสถานการณ์ ฯลฯ ความ ตอ้งการปัจจยั 4 ดงักล่าวขา้งตน้ หากเพียงพอแลว้มนุษยจ์ะพฒันาใน
ขั้นต่อไป ในขั้นน้ีส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ หนีไม่พน้ สินคา้และบริการ อุปโภค บริโภค ทัว่ไปๆ เช่น ร้านอาหาร ร้าน
ขายยา บา้น รถยนต ์มือถือ 2) ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการท่ีจะเป็น
อิสระจากอนัตรายทางกาย และความกลวัต่อการสูญเสียงาน ทรัพยสิ์น อาหาร หรือท่ีอยู่อาศยัในขั้นน้ีส่ิงท่ีลูกคา้
ตอ้งการ ก็คือ สินคา้และบริการท่ีตอบโจทยใ์นดา้นการสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เช่น กลอ้งวงจร
ปิด การลงทุน การออม การท าประกนัชีวิต หรือ การยา้ยบา้นท่ีอยูอ่าศยั ปรับเปล่ียนส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการดูแลรักษา
ความปลอดภยัเป็นอยา่งดี3) ความตอ้งการผกูพนัของสังคม เน่ืองจากบุคคลอยูใ่นสังคมจะตอ้งการการ ยอมรับจาก
บุคคลอื่น ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างความอบอุ่นทางใจ จึงตอ้งการท่ีจะเขา้เป็นสมาชิกและมีส่วนร่วมในกลุ่มสังคม
ต่างๆ เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง และเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ กลุ่มสังคมเหล่านั้นในขั้นน้ีส่ิงท่ี
ลูกค้าต้องการ ก็คือ สินค้าและบริการท่ีสามารถตอบสนองอารมณ์ ความรู้สึก ของเขาได้ เช่น บริการจัดหาคู่ 
บริการจดังานแต่งงาน บริการทวัร์ท่องเที่ยว หรือหากเป็นสินคา้ ตวัอย่างง่ายๆท่ีท าให้เห็นภาพชดัเจน เช่น ความ
ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ BENZ BMW เพื่อให้เพื่อนหรือคนรอบข้าง ช่ืนชม ยอมรับ  เป็นสมาชิกในกลุ่ม          
4) ความตอ้งการการยกย่อง ตามทฤษฏีมาสโลว ์เม่ือบุคคลไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการการยอมรับแลว้ จะ
ตอ้งการยกยอ่งจากตวัเองและจากบุคคลอื่น ความตอ้งการน้ีเป็น ความพึงพอใจในอ านาจ (Power) สถานะ(Status) 
และความเช่ือมัน่ในตนเอง ในขั้นน้ีส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ ก็คือ สินคา้และบริการท่ีส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
เช่น  อสังหาริมทรัพย์  เค ร่ืองเพชรราคาแพง บริการระดับพรีเม่ียม เค ร่ืองบินส่วนตัว โรงแรม 5 ดาว                      
5) ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต มาสโลว ์ค านึงว่าตอ้งการในระดบัสูงสุดเป็น ความปรารถนาของมนุษยท่ี์จะ
สามารถประสบความส าเร็จ สามารถใช้ความสามารถท่ีตนมีอยู่อย่างเต็มท่ี ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะมีศกัยภาพและบรรลุ
ความส าเร็จในส่ิงใดส่ิงหน่ึงในระดบัสูงสุด  สินคา้และบริการท่ีตอบโจทยค์นในขั้นน้ีอาจมองหาไดย้าก เพราะ
ความตอ้งการสูงสุดของคนกลุ่มน้ี จะมาจากแรงบนัดาลใจ หรือ Passion ดา้นจิตใจท่ีตอ้งการมากกว่า ดา้นวตัถุท่ี
จบัตอ้งได ้ทฤษฏีความตอ้งการของมาสโลว ์ผูวิ้จยั สรุปไดว่้า มนุษยท์ุกคนลว้นมีความตอ้งการท่ีหลากหลายและ
ตอ้งการได้รับการตอบสนองในรูปแบบต่างๆในรูปแบบ ด้านร่างกาย ,ดา้นความมั่นคงปลอดภยั  , ดา้นความ
ผูกพนัของสังคม , ด้านการยกย่อง ด้านความส าเร็จในชีวิต  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดต่อ
ตวัเอง 

2.2.1 ทฤษฎี ( ERG Alderfer’s Existance Relatedness Growth Theory ) 

แอลเดอร์เฟอร์ Alderfer1972 , อา้งถึงในมหาวิทยาลยัรามค าแหง , 2551 :25 ปรีดาพร  อนุตรโรจน์ ,2553: 52 ) ได้

พฒันาทฤษฏี ERG โดยยึดพ้ืนฐานทฤษฏีของ Maslow โดยตรง  แต่มีการสร้างรูปแบบ ท่ีเป็นจุดเด่น ท่ีต่างไปจาก

ทฤษฎีของมาสโลว ์คือ แอลเดอร์เฟอร์เห็นว่าความตอ้งการของมนุษยท์ั้ง  5 ประการ ไดแ้ก่ 



1. ความตอ้งการในการด ารงชีวิต ( Existense Needs : E ) 
2. ความตอ้งการทางดา้นความสัมพนัธ์  (Relatedness Needs : R )  
3. ความตอ้งการดา้นความเจริญเติบโตกา้วหนา้ ( Growth Needs : G )  
4. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยกยอ่งในสังคม ( Esteem of Stutus Needs)  เป็นความตอ้งการมีเกียรติยศ มีฐานะดี
ในสังคม ไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากบุคคลทัว่ไป  
5. ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บความส าเร็จดงัท่ีคาดหวงัไว ้ (Self Actualization or Self Realization Needs)  ความ
ตอ้งการนบัเป็นความตอ้งการขัน้สงูสดุของมนษุย ์ เป็นความตอ้งการใหบ้รรลผุลส าเรจ็ในส่ิงที่ใฝ่ฝันไว ้ 
จากทฤษฎี  (ERG Alderfer’s Existance Relatedness Growth Theory)  ผูวิ้จยัสรุปได้ว่า มนุษยมี์ความตอ้งการ 5 

ประการ ซ่ึงความต้องการท่ีหลากหลายอยู่ในรูปแบบของด้านการด ารงชีวิต ด้านความสัมพันธ์ ,ด้านความ

เจริญเติบโตกา้วหนา้,ดา้นการไดรั้บการยกย่องในสังคม,ดา้นความส าเร็จท่ีคาดหวงัไว ้                                               

2.2.2  ทฤษฎีความตอ้งการของ เมอร์เรย์ บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์(2553, น.200) ไดอ้ธิบายว่า ความตอ้งการมากมาย

หลาย ชนิดซ่ึงมีอิทธิพลต่อทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีบุคลิกภาพท  ท่ีไดพ้ฒันาขึ้นในภายหลงัอย่างมาก จ านวน

ของความตอ้งการเปล่ียนไปตามขั้น  เมอร์เรยไ์ดพ้ฒันาทฤษฎีของเขา ไม่ต ่ากว่า 20 ชนิด ท่ีไดร้ะบุไวเ้ช่น 1.ความ

ตอ้งการท่ีจะสัมฤทธ์ิ   2. ความตอ้งการการกา้วหน้า 3. ความตอ้งการการเป็นตวัตนของตวัเอง 4. ความตอ้งการ

ความสัมพนัธ์   5. ความตอ้งการการแสดงออก 6.ความตอ้งการการเขา้ใจ ซ่ึงเก่ียวกบัทฤษฎีแรงจูงใจของเบลา 

ไดแ้ก่ บุคคลจะกระท ากิจกรรมใดก็ตาม ย่อมเก่ียวขอ้งกบัการแลกเปล่ียนเสมอ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ก็คือ บุคคล

จะกระท ากิจกรรมใดก็ตาม  ย่อมมีความคาดหวงัในรางวลัหรือส่ิงตอบแทนเสมอ สาระของทฤษฎีน้ีได้แก่              

1. รางวลั (Reward) หมายถึง เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ท่ีบุคคลคาดว่าจะไดรั้บจากการกระท าในกิจกรรมนั้น ๆ   

2. ทุน (Cost) หมายถึง ทางเลือกหรือประเภทของกิจกรรมท่ีบุคคลจะเลือก กระท าโดยอาศยัประสบการณ์เดิม อนั

จะท าให้ บุ ค คลส าม ารถตัด สิ น ใจ เลื อ กกระท า กิ จก รรม ท่ี ต อบสนองค วามต้อ งก ารข องตน ได้                                   

3. ก าไร (Profit) หมายถึง ผลท่ีได้รับเม่ือบุคคลได้กระท าในกิจกรรมนั้ นแล้ว  อาจหมายถึงการบรรลุตาม

จุดมุ่งหมายท่ีไดต้ั้งไวห้รืออาจลม้เหลว ถา้บุคคลบรรลุจุดมุ่งหมายจากการเขา้ร่วมกิจกรรม บุคคลย่อมท่ีจะกระท า

กิจกรรมนั้นต่อไป  แต่ถา้บุคคลไม่บรรลุจุดมุ่งหมายจากการกระท ากิจกรรม บุคคลนั้นย่อมไม่กระท าในกิจกรรม

นั้น 

 จากทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์  สรุปได้ว่า  ความต้องการท่ีหลากหลายมีความสัมพนัธ์กับ

แรงจูงใจเป็นปัจจยัเสริมเพื่อท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบของ รางวลั ทุน ก าไร และสนองตามความตอ้งการ

ไดอ้ยา่งบรรลุวตัถุประสงค ์

 2.2.3. ทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคมของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์ (2553, น. 197) ได้

อธิบายว่า ทฤษฎีน้ีเป็นการศึกษาถึง จิตวิทยาของ บุคคลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะจูงใจให้บุคคลท่ีประกอบอาชีพต่าง ๆ 

มักจะประกอบด้วยปัจจัย ท่ี เรียกว่า ปัจจัยในการกระตุ้น (Motivation Factors)     ซ่ึงปัจจัยในการกระตุ้น 

(Motivation Factors) 6 ประการ ได้แก่ 1. ความส าเร็จของงาน  2. การได้รับการยอมรับ  3. ความก้าวหน้า               



4. ลกัษณะของงาน 5. โอกาสท่ีจะกา้วหนา้ 6. ความรับผิดชอบ   ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะจูงใจให้ผูป้ฏิบติังาน หรือปัจจยัใน

การกระตุน้น้ีจะจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานท างานนั้นอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

 จากทฤษฎีแรงจูงใจทางสังคมของเฮอร์ซเบิร์ก(Herzberg)  ผู ้วิจัยสรุปได้ว่า ทฤษฏีน้ีมีแรงจูงใจ  6 

ประการ ได้แก่  ความส าเร็จของงาน , การได้รับการยอมรับ, ความก้าวหน้า,ลักษณะของงาน , โอกาสท่ีจะ

กา้วหนา้,ความรับผิดชอบ   ท่ีช่วยให้งานประสบความส าเร็จ   

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เสรี รังษีธรรมปัญญา (2558, น. ง) คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานระดบั  ปฏิบติัการแผนกสาวเส้นไหม 

และยอ้มเสน้ดา้ย บริษทั อุตสาหกรรมไหมไทย จ ากดั ผลการศึกษา พบว่า (1) ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้น

ประชาธิปไตยในองคก์าร รองลงมา คือ ดา้นบูรการทางสังคม ดา้นสภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและ

สุขภาพอนามยั ดา้นโอกาสในการพฒันา ความรู้ความสามารถ ดา้นลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดา้นการ

ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ และยติุธรรม ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน และค่าเฉล่ียคุณภาพชีวิตการ

ท างานท่ีอยู่ใน ระดบัน้อยท่ีสุด คือ ดา้นความสมดุล ระหว่างกบัชีวิตส่วนตวั งานตามล าดบั (2) พนักงานระดบั 

ปฏิบติัการในแผนกสาวเส้นไหมและยอ้ม เส้นดา้ย ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพสมรส แตกต่างกนัมี คุณภาพชีวิตการ

ท างานไม่แตกต่างกนั ส่วนพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน ระยะเวลา การท างาน และต าแหน่งงาน

แตกต่างกนั มีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั 0.05  

อรุณี สุมโนมหาอุดม (2542 : บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน : ศึกษา เฉพาะกรณีส านักงาน

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง และขา้ราชการ

ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั จะมีความเห็นต่อคุณภาพชีวิต ในการท างานท่ีแตกต่างกนั และความผกูพนักบังาน

มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัคุณภาพชีวิตการ ท างาน 

ตรีชฎา อุ่นเรือน (2545)ไดท้  าการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนกรมวิชาการเกษตรใน

ส่วนกลาง พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน กรมวิชาการเกษตรในส่วนกลางในภาพรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง โดยประเด็นของปัจจยัส่วน บุคคลพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัท าให้ระดบัคุณภาพ

ชีวิตการท างานมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีเพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนผูท่ี้ตอ้ง

อุปการะ รายไดต้่อ เดือน ส่วนราชการท่ีสังกัด ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ภาระหน้ีสิน และการมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่

อาศยัไม่ มีผลท าให้ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานมีความแตกต่างกัน ส่วนปัจจยัด้านการรับรู้มาตรการการลด 

ขนาดก าลงัคนของภาครัฐ ปัจจยัดา้นความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการเป็นสมาชิกกองทุนประกนัสังคมมี ความสัมพนัธ์

ในทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรมวิชาการเกษตรในส่วนกลาง อยางมี

นยัส าคญัทางสถิติ 

จากการตรวจแนวความคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้มูลพ้ืนฐานของ องค์การ ท่ีใช้เพื่อการศึกษา 

ผูวิ้จยัไดน้ ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี คือ  คุณภาพชีวิตในการท างาน ใชแ้นวความคิดของ Walton มา



ปรับใช้ทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม  2. ดา้นสภาพการท างานท่ีมีความ

ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3.ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในงาน 4.ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพ

ของตนเอง 5. ดา้นการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน   6. ดา้นสิทธิของพนักงาน  7. ความสมดุล

ระหวางชีวิตงานกบัชีวิตดา้นอื่นๆ 8. ดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

การศึกษาน้ี ไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิด

ของการวิจยั  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการพยาบาล ซ่ึงก าหนดตวัแปรท่ีศึกษาได้

ดงัน้ี 

     ตวัแปรอิสระ ( Independent Variables)                               ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 

3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจยั คือ พยาบาลวิชาชีพอตัารจา้ง พยาบาลระดับปฎิบัติการ พยาบาลระดับช านาญการ และ

พยาบาลช านาญการพิเศษ  จ านวนทั้งหมด 160 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงประกอบดว้ย         2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1)  แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. สถานภาพ 

5. ประสบการณ์ท างาน 

6. ต าแหน่ง 

7. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพชีวิตการท างาน 

1. ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 

2. ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน 

3. ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน 

4. ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน 

5. ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่น 

6. ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในหน่วยงาน 

7. ดา้นสมดุลการท างานและด าเนินชีวิต 

8. ดา้นค านึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม/องคก์าร 



2)  แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทั้งหมด 8 ดา้น  

แบบสอบถามส่วนท่ี2  เป็นลกัษณะค าถามแบบมาตราวดั การวดัแบบลิเคิร์ท ( Likert Type Scale) โดยค าถามแต่

ละขอ้จะมีค าตอบ ให้เลือกตอบในลกัษณะประเมิน 5 ระดบั เม่ือไดค้่าช่วงคะแนนแลว้จึงน ามาแบ่งกลุ่มคะแนน 

ดงัน้ี                            

คะแนน  5    คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดบัความเห็นดว้ยมากท่ีสุด     

คะแนน  4    คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดบัความเห็นดว้ยมาก  

คะแนน  3    คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดบัความเห็นดว้ยปานกลาง  

คะแนน  2    คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดบัความเห็นดว้ยนอ้ย  

คะแนน  1    คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดบัความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ค านวณหาค่า IOC ไดค้่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 และผูวิ้จยัแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน า
ของผูท้รงคุณวุฒิ ไดข้อ้ค าถามแต่ละดา้นดงัน้ี 

1) แบบสอบถามขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์จ านวน        7 ขอ้ประกอบดว้ย เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

2) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตในการท างานทั้งหมด 8 ดา้น  

น าแบบสอบถามไปท าการทดลอง (Tryout) กับประชากรเพื่อทดสอบแบบสอบถาม จ านวน 16ชุด เพื่อหา

ข้อบกพร่องของแบบสอบถามแล้วน าผลท่ีได้มาหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีสถาบัน

คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบัช (Cronbach’s alpha 

coefficient) ผลปรากฎว่าไดค้วามเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม(ดูภาคผนวก) 
จากแบบสอบถามท่ีเก็บจากกลุ่มตวัอย่าง 30 ตวัอย่าง พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคใน

ตวัแปรท่ีถึงเกณฑก์ารพิจารณา โดยเกณฑก์ารพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (α) มีค่าอยูร่ะหว่าง 0
<α<1 ค่าความเช่ือมัน่ส าหรับงานวิจยัประเภทต่างๆ โดย Nunnally (1978) เสนอว่า 
ค่า (α) มากกว่าและเท่ากบั 0.7 ส าหรับงานวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Research) 
ค่า (α) มากกว่าและเท่ากบั 0.8 ส าหรับงานวิจยัพ้ืนฐาน (Basic Research) 
ค่า (α) มากกว่าและเท่ากบั 0.9 ส าหรับการตดัสินใจ (Important Research) 

ผลค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของกลุ่มทดลองของแบบสอบถามเม่ือน าไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง

จ านวน 30 ชุด มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากบั 0.976 ซ่ึงผลผลค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอ

นบาคอยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้สามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นรายดา้นจะไดค้วาม

เช่ือมัน่ 

ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม รายดา้นท่ีสูงท่ีสุด  คือ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ  (α 

= 0.927) รองลงมา คือ ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน(α = 0.913)รายดา้นท่ีต ่าท่ีสุดดา้นสมดุล

การท างานและการด าเนินชีวิต (α = 0.814)  ค าถามทุกขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่มากกว่า 0.70 (α > 0.70) แสดงว่าตวั

แปรแต่ละดา้น มีมาตรฐานความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง 



สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  

ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์การท างาน   

ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กบัตวัแปรท่ีมีระดบั การวดัเชิง

ปริมาณไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตในการท างาน 

สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี  

คุณภาพชีวิตของพนักงานโรงพยาบาลสงฆ์ จ าแนกตามเพศ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการ

ทดสอบ t-test 

คุณภาพชีวิตของโรงพยาบาลสงฆ์ จ าแนกตามอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ

ประสบการณ์การท างาน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หาก

พบความแตกต่างระหว่างตวัแปร จะน าไปสู่การ เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธี LSD  

ข้อมูลส่วนที ่1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งผลการศึกษาพบว่า   

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ 31-35ปี มีสถานภาพโสด  ระดับปริญญาตรี  อยู่ในระดับ

ปฏิบติัการ  มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,000 – 30,000 บาท  

ช้อมูลส่วนท่ี 2 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการพยาบาล

โรงพยาบาลสงฆ ์ 

คุณภาพชีวิตการท างาน                       SD ระดับความคิดเห็น 

1.ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ          3.12           0.689      ปานกลาง 

2.ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน          3.37        0.557      ปานกลาง 

3.ดา้นโอกาสกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน          3.37        0.614     ปานกลาง 

4.ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฎิบตัิงาน          3.51        0.610       มาก 

5.ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่น           3.51        0.635       มาก 

6. ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในหน่วยงาน          3.41       0.589      มาก 

7. ดา้นสมดุลการท างานและด าเนินชีวิต          3.24       0.647     ปานกลาง 

8. ด้านค านึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม /
องคก์าร 

          3.58       0.563       มาก 

ภาพรวม ทั้ง 8 ดา้น                                                                                    3.39       0.495     ปานกลาง 



สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ สรุปไดด้งัน้ี  

1.ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งผลการศึกษาพบว่า   ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุ

31-35ปี มีสถานภาพโสด  ระดบัปริญญาตรี  อยูใ่นระดบัปฏิบติัการ  มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,000 – 30,000 บาท  

2.ขอ้มูลความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ โดยรวมบุคลากร

เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  บุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์เห็นดว้ยมาก 

ได้แก่ ด้านการพฒันาความสามารถของผูป้ฎิบัติงาน และ ด้านค านึงถึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ

สังคม/องคก์าร 

3. การทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า  

     บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน   ไม่แตกต่างกนัทั้งภาพรวม

และรายดา้น 

บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างาน       ไม่แตกต่างกนัทั้งภาพรวม

และรายดา้น 

บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีสถานภาพแตกต่างกันมีความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกันทั้ง

ภาพรวมและรายดา้น 

บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีการศึกษาเแตกต่างกันมีความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันทั้งใน

ภาพรวมและรายดา้นอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกตา่งกนั

ทั้งในภาพรวมและรายดา้น 

บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานไม่แตกต่างกนัทั้งใน

ภาพรวมและรายดา้น 

บุคลากรทางการพยาบาลท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกนัทั้ง

ในรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลและสรุป 

คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลสงฆ์ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง        

ซ่ึงหมายถึง  ลกัษณะการท างานชองพยาบาลท่ีไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ ตามคุณลกัษณะของแต่ละบุคคล  

สภาพตัวตนและสังคมในองค์ประกอบทั้ง8 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ       



ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน  ดา้นโอกาสกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน  ดา้นการพฒันา

ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่น  ดา้นสิทธิส่วนบุคคล

และประชาธิปไตยในหน่วยงาน  ด้านสมดุลการท างานและด าเนินชีวิต   ด้านค านึงผลประโยชน์ และความ

รับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร  ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทางการพยาบาล 

โรงพยาบาลสงฆ ์ ดา้นท่ีมีระดบัมาก 2 ดา้น ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน  ดา้นค านึงผลประโยชน์

และความรับผิดชอบต่อสังคมและองคก์ร  ตามล าดบั  ส่วนดา้นท่ีมีคุณภาพชีวิตในการท างานปานกลางทุกดา้น 

คือ ดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ   และดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์

กบัผูอ้ื่น  อภิปรายผลดงัน้ี 

ดา้นการพฒันาความสามารถของผูป้ฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตระดบัมาก  เป็นล าดบั

แรก เน่ืองจาก การพฒันาความสามารถเป็นการช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการท างาน สอดคลอ้งกบั จริยาพรรณ แกว้

สุวรรณ(2555) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิภาพ ของการ

ปฎิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาลทนัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  

 ดา้นค านึงผลประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร  อยู่ในระดับมาก  ท าให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเองและองคก์รสอดคลอ้งกบัจนัทร์ทิมา รุ่งเรือง (2553)ท่ีท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน

ของครูเขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร  

 ดา้นสิทธิส่วนบุคคลและประชาธิปไตยในหน่วยงาน  อยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจาก โรงพยาบาลมี

ข้อจ ากัดในการให้สิทธิหรือสวสัดิการในการท างานได้ไม่เสมอภาค ท าให้รู้สึกไม่เพียงพอต่อการปฎิบัติการ

สอดคลอ้งกบั จริยาพรรณ แกว้สุวรรณ(2555) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบั

ประสิทธิภาพ ของการปฎิบติังานของบุคลากรโรงพยาบาลทนัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง  เน่ืองจาก โรงพยาบาลควรมีส่ิง

อ านวยความสะดวกหรือสถานท่ีพกัผ่อนในท่ีท างาน  เพื่อส่งเสริมให้มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจในการ

ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น สอดคลอ้งกบัสุเนตร นามโคตรศรี(2553) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานของ

บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอด่านขนุทดจงัหวดันครราชสีมา 

ดา้นโอกาสกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน   อยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากวิชาชีพพยาบาลยงั

ไม่มีช่องทางในการเติบโตในสายอาชีพของตนเอง เพื่อท าให้รู้สึกมีคุณค่า สอดคลอ้งกบั จริยาพรรณ แกว้สุวรรณ

(2555) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัประสิทธิภาพ ของการปฎิบติังานของ

บุคลากรโรงพยาบาลทนัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  

ดา้นสมดุลการท างานและด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง  เน่ืองจาก พยาบาลเป็นอาชีพท างานบริการ

ตลอด24 ชม ท าให้เสียความสมดุลของชีวิตสอดคลอ้งกบัสุเนตร นามโคตรศรี(2553) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง คุณภาพ

ชีวิตการท างานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอด่านขนุทดจงัหวดันครราชสีมา 



ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่น  อยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากเป็นงานท่ี

ตอ้งมีสัมพนัธภาพกับผูอ่ื้น ท าให้ท างานไดง้่ายขึ้นสอดคลอ้งกับจันทร์ทิมา รุ่งเรือง (2553)ท่ีท าการศึกษาเร่ือง

คุณภาพชีวิตการท างานของครูเขตธนบุรี สังกดักรุงเทพมหานคร  

ด้านการได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง  เน่ืองจากพยาบาลได้รับ

ค่าตอบแทนจากการท างานท่ีเป็นเงินเดือน โบนัส สวสัดิการต่างๆตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั ศุภชยั วงศ์

วรกาญจน์ (2555) ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อความผูกพนัในองคก์รของพนกังาน

ในโรงแรม ในกลุ่มชาเทรียม โฮเตล็แอนด ์เรซิเดน้ซ์  

 แสดงให้เห็นว่า อาชีพพยาบาลเป็นอาชีพท่ีท าประโยชน์ต่อสังคม และพยาบาลมีความ

ภาคภูมิใจในหน้าท่ีของตนเองและพร้อมในการปฎิบติัหน้าท่ีท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์การและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ขององคก์ารเป็นอย่างดีอยู่แลว้   องคก์รหน่วยงานควรพิจารณาระบบงานให้มีความเหมาะสม และเปิดโอกาสให้

ผูป้ฎิบติังานใชชี้วิตในการท างานและชีวิตส่วนตวัอยา่งสมดุลรวมถึงพิจารณาผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ

กบัสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

เพ่ือรักษาหรือเพ่ิมระดบัคุณภาพชีวิตการท างานบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์  ผูบ้ริหาร

โรงพยาบาลสงฆค์วรด าเนินการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานโดยใชผ้ลการวิจยัในประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ีย

ต ่าท่ีสุดเป็นแนวทาง ดงัน้ี 

1.  คุณภาพชีวิตในการท างาน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ด้านการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ

เพียงพอ  บุคลากรทางการพยาบาลควรไดรั้บค่าตอบแทนตามความเหมาะสมในสถานการณ์  

2.  คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นการมีส่วนร่วมในการท างานและความสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่น     ควรจดัให้

ท ากิจกรรมร่วมกนัเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสสร้างและกระชบัความสัมพนัธ์ ระหว่างกนั 

3.  คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ ภาพรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง   ดงันั้นผูบ้ริหารสามารถส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลท างานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ ์

2. ให้มีการศึกษาปัจจยัดา้นอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาล

สงฆ์ ไดแ้ก่ ให้มีทุนการศึกษา ส าหรับพนกังานท่ีมีผลงานดีเด่น เพ่ือให้มีการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น 

หรือทุนส าหรับบุตรของ บุคลากรท่ีมีผลการเรียนดีเด่น 



เอกสารอา้งอิง 
เสรี รังสีธรรมปัญญา. (2558). คณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการแผนกสาว เส้นไหม และ
ยอ้มเส้นดา้ย บริษทั อุตสาหกรรมไหมไทย จ ากดั. ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, นนทบรีุ 
ลดัดาวณัย ์สกุลสุข. (2550). คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังาน ณ ท่าอากาศยาน กรุงเทพบริษทัท่า
อากาศยานไทย จ ากดั(มหาชน).วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร มหาบณัฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
อรุณี สุมโนมหาอุดม.(2542). คุณภาพชีวิต:ศึกษาเฉพาะกรณีส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ พลเรือน.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาศิลปะศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 
วรรณา กุมารจนัทร์. (2543). คุณภาพชีวิตของผสู้งอายภุาคใตต้อนบน.วิทยานิพนธ์ปริญญา พยาบาลศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสู้งอายมุหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
กญัญารัตน์ อุบลวรรณ. (2540). พฤติกรรมการดู แลตนเองและคณุภาพชีวิตของผสู้งอาย ุในภาคกลางของประเทศ
ไทย.วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ พยาบาลผูใ้หญ่ มหาวิทยาลยัมหิดล. 
ปรมาพร สิงหสุวิช. (2551).คุณภาพชีวิตในการท างานตามความคดิเห็นของพนกังาน เทศบาลเมืองพทัยา. 
วิทยานิพนธ์การจดัการมหาบณัฑิต,สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย,์ คณะการจดัการและการท่องเท่ียว, 
มหาวิทยาลยับรูพา. 
ตรีชฎา อุ่นเรือน. 2545. คุณภาพชีวิตการท างานของลูกจา้งชัว่คราวรายเดือนกรมวิชาการเกษตรใน ส่วนกลาง. 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
สุรชยั แกว้พิกุล. (2552).คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
มยรีุ แกว้ประภา. (2552). คุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานมหาวิทยาลยัแม่โจ.้ ปริญญา บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ เชียงใหม่. 
ศรีผอ่ง จิตกรณ์กิจศิลป์ . (2526).การรับร้เร่ืองคุณภาพชีวิตของผูอ้าศยัอยูใ่นอาคารสงเคราะห์ การเคหะแห่งชาติ
เขตห้วยขวาง.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล.  
https://www.gotoknow.org/posts/646472  
https://thewisdom.co/content/maslows-hierarchy-of-needs/ 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/646472

