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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตบุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตบุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยจ าแนกตาม

สถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน เงินเดือน 

ประชากรในการศึกษาน้ี คือ บุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 325 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) จึง

สรุปผลการวิจัยได้คือ มีผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 325 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด 

การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลาในการท างาน  3 – 5 ปี มีเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท คุณภาพชีวิต

บุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการโดยรวมอยู่ ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้น

จิตใจ และดา้นร่างกาย ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

This descriptive research aimed to study the quality of life of the Employee in Samutprakarn hospital 

such as: Physical health domain, psychological domain, social relationship domain and environmental domain 

categorize by Personal factor such as: Sex, Age, Marital status, working period, education and salary. The 

sample were 325 people who work in Samutprakarn hospital. Using statistics frequency, percentage, Mean, 

and S.D. Here’s the result. The sample was 325, Female most of educational level was Bachelor degree 

followed Marital status single. About education, most educational degree was Bachelor degree.For the 

working period part, most period was 3-5 years. And the last part was salary. 15,001 - 20,000 Baht. Using 

statistics frequency, percentage, Mean, and S.D. The results of personnel' s quality of life showed that the 

component which the highest mean score are component of social relationship domain, next domain was 

environmental domain, psychological domain and physical health domain by order. Conclusion: Quality of 

life of the Employee in Samutprakarn hospital. The whole dimension was in good criteria 

Key word : Quality of life; Employee; Samutprakran Hospital. 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีประชากรจ านวนเพ่ิมมากข้ึนกว่าในอดีต อนัเน่ืองมาจากความกา้วหน้าของ

วิทยาการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ท่ีส่งผลให้ผูค้นมีอายุท่ียืนยาวมากยิ่งข้ึน จ านวนประชากรในวยั

แรงงาน (15-59 ปี) มีอตัราส่วนท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือจ านวนผูสู้งอาย ุ(65ปีข้ึนไป) ท่ีมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจเรียกไดว้่า ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่การเป็นสังคมผูสู้งอาย ุประชากร

วยั 60 ปีข้ึนไป มีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด อีกทั้งจ านวนประชากรวยัแรงงาน 

(15-59 ปี) ท่ีมีอตัราส่วนมากท่ีสุดในปัจจุบนั จะตอ้งกา้วเขา้สู่วยัสูงอายุในอนาคต ยิ่งตอกย  ้าให้ประเทศไทย

กลายเป็นสังคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็รูปแบบ อีกทั้งยงัมีปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม ท่ีท าใหป้ระชากรในวยั

เจริญพนัธ์ุตอ้งค านึงถึงเม่ือจะมีครอบครัว มีการเปล่ียนแปลงทศันคติต่อการมีบุตรโดยเนน้เชิงคุณภาพมากกว่า

เชิงปริมาณ 

หลากหลายหน่วยงานรวมไปถึงองคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความต่ืนตวัพร้อมรองรับ

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกระทรวงสาธารณสุข ถือไดว้า่



 
 

มีบทบาทท่ีส าคญัมากในการดูแลสุขภาพของประชาชน จากโครงสร้างประชากรไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงเขา้สู่

สงัคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์  

ระบบบริการดา้นสาธารณสุข มีความจ าเป็นต่อการพฒันาบุคคลเพ่ือใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน ทั้งน้ี

จ าเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นของบุคลากรทางดา้นสาธารณสุขในการปฏิบติังาน และตอ้ง

สอดคลอ้งกบัระบบสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลง รวมไปถึงการสร้างความเป็นธรรมใหเ้กิดข้ึนกบัประชาชนในขณะ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อปัญหาความต้องการบุคลากรด้านสาธารณสุข หากไม่มีการวางแผนหรือ

วางแผนไม่เหมาะสมก็อาจน าไปสู่ปัญหาการขาดแคลนก าลงัคนดา้นสาธารณสุข ดงัเช่นท่ีก าลงัประสบอยู่ใน

ปัจจุบนั 

องคก์ารอนามยัโลก ใหค้ าจ ากดัความของค าว่าคุณภาพชีวิตเอาไวด้งัน้ี คุณภาพชีวิต คือ การรับรู้ของ

แต่ละบุคคลต่อสถานะในชีวิตของตน ภายใตบ้ริบททของวฒันธรรมและความหมายของระบบ ในสงัคมท่ีพวก

เขาอาศยัอยู่รวมไปถึงมีความสัมพนัธ์กบัเป้าหมาย ความคาดหวงั มาตรฐานของสังคม และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เป็นแนวความคิดท่ีกวา้งและเต็มไปดว้ยความซบัซอ้นครอบคลุม ในประแด็นสุขภาพร่างกายของแต่

ละคน สภาพจิตใจ ระดบัของความอิสระ รวมทั้งสัมพนัธภาพทางสังคม ความเช่ือ และความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อ

สภาพแวดลอ้ม ดงันั้นการใชชี้วิตให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ย่อมมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละคน ข้ึนอยู่กบั

เป้าหมายและทศันคติของการใชชี้วิตภายใตบ้ริบทท่ีแตกต่างกนัออกไป  

โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ มีจ านวนเตียงทั้งหมด 600 เตียง มีบุคลากรทั้งส้ิน

โดยประมาณ 1,700 คน จ านวนผูม้ารับบริการโดยเฉล่ียผูป่้วยนอก 170,353 คน ผูม้ารับบริการโดยเฉล่ียผูป่้วย

ใน 40,419 คนต่อวนั (ขอ้มูลจากศูนยพ์ฒันาคุณภาพ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 13 มี.ค. 62) 

ในขณะท่ีความต้องการก าลงัคนภาครัฐในเชิงจ านวนมีแนวโน้มท่ีลดลง แต่มีความต้องการบุคลากรท่ีมี

ความสามารถสูงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและสภาพงานท่ีซบัซอ้นเพ่ิมมากข้ึน จะเห็น

ไดว้า่ปัญหาบุคลากรท่ีมีไม่เพียงพอต่อจ านวนผูรั้บบริการ ท าใหบุ้คลากรโรงพยาบาลสมุทรปราการมีภาระงาน

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน จนอาจท าใหเ้กิดปัญหาและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตตามมา 

 ผูศึ้กษาเลง็เห็นวา่ภาระงานท่ีมีมากเกินไป จากภาวะท่ีมีผูม้ารับบริการเป็นจ านวนมาก เทียบอตัราส่วน

แลว้พบวา่บุคลากรท่ีท างานมีจ านวนนอ้ยเท่ากบั 124 : 1 (อตัราส่วนจ านวนผูม้ารับบริการต่อบุคลากรท่ีท างาน)

ท าใหภ้าระงานท่ีตอ้งท าในคน ๆ หน่ึงมีจ านวนเพ่ิมข้ึน อาจก่อใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ

บุคลากร จึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ สะทอ้นให้เห็นถึง

คุณภาพชีวิตซ่ึงสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีท างานใน

โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อผูม้ารับบริการสืบต่อไป 



 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ  

จงัหวดัสมุทรปราการ 

ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษา เร่ือง คุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

มุ่งศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีตวัแปรในการศึกษาดงัน้ี  

ตวัแปรตน้ (Independent Variable) ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการท างาน  

เงินเดือน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือคุณภาพชีวิต ซ่ึงประกอบไปด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ  

ดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

2. ขอบเขตด้านประชากร  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคลากรภายในโรงพยาบาล

สมุทรปราการ  

จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 1,748 คน โดยผูวิ้จยัไดใ้ชวิ้ธีการค านวณขนาดตวัอย่างดว้ยวิธีการใชสู้ตรการ

ค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamae) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการ

สุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 325 คน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  – มิถุนายน 25562 

กรอบแนวคิดในการศึกษา  กรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง  คุณภาพชีวิตของบุคลากรในโรงพยาบาล

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ประกอบดว้ย

รายละเอียดดงัน้ี ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน 

และเงินเดือน ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย คุณภาพชีวิตดา้นร่างกาย คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ คุณภาพชีวิตดา้น

ความสมัพนัธ์ทางสงัคม และคุณภาพชีวิตดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1. สามารถทราบระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวดั

สมุทรปราการ 



 
 

2.  สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคคลากรใน

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ และสามารถใช้ชีวิตไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

1. ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จงัหวดันครนายก  ผลการวิจยัพบว่า (1) ระดบัคุณภาพชีวิตของบุคลากร

ฝ่ายการพยาบาลส่วนใหญ่มีคุณภาพ ชีวิตอยู่ในระดบัปาน เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบพบว่า ดา้นร่างกาย

ส่วนใหญ่มีอาการเจ็บป่วยท่ีแสดงออกทางร่างกาย ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มพบว่าบุคลากรปฏิบติังานหนกั โดยมี

โอกาสไดพ้กัผ่อนคลายเครียดนอ้ย และมีปัญหาดา้นการเงินท่ีใชจ่้ายตามความจ าเป็น ส่วนดา้นความสัมพนัธ์

ทางสังคมบุคลากรรู้สึกพึงพอใจต่อการอยู่ร่วมกันและการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันอยู่ในระดับปานกลาง 

ส าหรับดา้นจิตใจพบว่าบุคลากรมีความรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและมีความหมายอยู่ในระดบัดี (2) ปัจจยัดา้นอายุ

และลกัษณะงานท่ีท าท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้บุคลากรฝ่ายการพยาบาลมีคุณภาพชีวิตท่ีแตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติ ท่ี ระดบั .05 ส่วนปัจจยัดา้นเพศ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัรายได ้อายุ

การท างาน ต าแหน่งงาน ลกัษณะการจา้งงาน และสวสัดิการท่ีองคก์รจดัใหมี้ความสมัพนัธ์ต่อคุณภาพ ชีวิตของ

บุคลากรฝ่ายการพยาบาลอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

2. การวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ ์: กรณีศึกษานกัศึกษาเขา้ใหม่ปีการศึกษา 

2555 ผลการศึกษาพบวา่นกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษมี์ระดบัคุณภาพชีวิตในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก 

3 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม และดา้นจิตใจ และมีระดบัคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบั ปาน

กลาง 2 ดา้น คือ ดา้นร่างกายและดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในวิทยาลยั  เม่ือเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตของ

นกัศึกษาขณะท่ีศึกษาอยูท่ี่วิทยาลยัราชพฤกษ ์ปีการศึกษา 2555 กบัตวัแปรอิสระพบวา่ 1) นกัศึกษาวิทยาลยัราช

พฤกษท่ี์มีเพศต่างกนัมีระดบัคุณภาพ ชีวิตในวิทยาลยัราชพฤกษโ์ดยรวมไม่แตกต่างกนั 2) นกัศึกษาวิทยาลยั

ราชพฤกษ์ท่ีมีอายุต่างกนัมีระดบัคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่านักศึกษาท่ีมี

ระหว่าง 22 – 25 ปี และนกัศึกษาท่ีมีอายุระหว่าง 26 – 29 ปี มีระดบัคุณภาพชีวิตดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และ

ดา้นความสัมพนัธ์ ทางสังคมแตกต่างกนั 3) นกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษท่ี์ศึกษาในคณะสาขาวิชาท่ีต่างกนัมี

ระดบัคุณภาพชีวิตในแต่ละดา้นทั้ง 5 ดา้นไม่แตกต่างกนั 4) นกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษท่ี์มาจากสถาบนัใน

เครือตั้ง ตรงจิตรและนกัศึกษาท่ีมาจากสถาบนันอกเครือตั้งตรงจิตร มีระดบัคุณภาพชีวิต  ในขณะท่ีศึกษาอยูท่ี่ 

วิทยาลยัราชพฤกษไ์ม่แตกต่างกนั   

3. คุณภาพชีวิต ภาวะสุขภาพจิตและความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอายุ : กรณีศึกษา

เขตเมือง อุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 



 
 

59.50 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า คุณภาพชีวิตระดบัดี ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจมีค่าสูงสุดร้อยละ 40.50 รองลงมา คือ 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มร้อยละ 40.25 ภาวะสุขภาพจิตผูสู้งอายุนั้นพบว่า ผูสู้งอายุมีภาวะ สุขภาพจิตดีกว่าเกณฑ์

มาตรฐานคนปกติ ร้อยละ 61 สุขภาพจิต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานมีเพียง ร้อยละ 5.80 ส่วนความสามารถในการ

ช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ของผูสู้งอายเุป็นกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 97.90 โดยมีกลุ่มติดบา้น

และกลุ่มติดเตียงเท่ากนั ร้อยละ 1.05 ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนดูแลภาวะ

สุขภาพดา้นการเจบ็ ป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง และสมัพนัธภาพทางสงัคมของผูสู้งอายใุหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนได ้

4. การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบา้นแสนตอ หมู่ 11  ต าบลท่าผา อ าเภอเกาะคา จงัหวดั

ล าปาง ผลการศึกษา พบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตโดยใช ้แบบช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลกชุดย่อ 

ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ระดบั คุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพกาย มีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบั

คุณภาพชีวิตดีมาก ดา้นจิตใจ มีระดบัคุณภาพ อยู่ในระดบัคุณภาพชีวิตดีมาก ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม มี

ระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัคุณภาพชีวิต ดีมาก ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีระดบัคุณภาพอยู่ในระดบัคุณภาพชีวิตดีมาก 

และคุณภาพชีวิตโดยรวม  มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัคุณภาพชีวิตดีมาก เม่ือใชแ้บบวดัคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชนบา้นแสนตอ พบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นสมัพนัธภาพ 

ผลการประเมิน อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลการประเมินอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นโครงการ

ภายในชุมชน ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบา้นแสนตอโดยรวม ผลการ

ประเมิน อยู่ในระดบัดีมาก นอกจากน้ีผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างตวัแปรกบัคุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชน พบวา่ ตวัแปรในดา้นเพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได ้มีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม เม่ือ

วดัดว้ยแบบช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลกชุดย่อฉบบัภาษาไทย และแบบวดัคุณภาพชีวิต ของคนใน

ชุมชนบา้นแสนตอโดยรวม ส าหรับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สามารถแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดา้นท่ี 1 การส่งเสริม

คุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ การส่งเสริมกลุ่มจิตอาสาท่ีเกิดข้ึนมาจากชุมชนและ มีการบริหารจดัการโดยชุมชนให้

เข้มแข็ง และการสนับสนุนโครงการท่ีด าเนินการให้มีความต่อเน่ืองย ั่งยืน ด้านท่ี 2 การส่งเสริมด้าน

สมัพนัธภาพทางสังคม ควรมีการอนุรักษสื์บสานและส่งเสริมประเพณี ท่ีดีงาม เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อ

กนั และการสร้างองค์ความรู้ของประเพณีและภูมิปัญญาของ ชุมชน ดา้นท่ี 3 การส่งเสริมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

ส่งเสริมใหค้รัวเรือนมีการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นท่ี 4 การส่งเสริม

ดา้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมใหมี้การอบรมความรู้ เฉพาะทาง และการส่งเสริมใหมี้อาชีพท่ีหลากหลายมากข้ึน และ

ดา้นท่ี 5 ดา้นความมัน่คงปลอดภยั  การส่งเสริมกลุ่มจิตอาสาในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างองค์

ความรู้ดา้นความมัน่คง ปลอดภยัเพ่ือใหส้ามารถดูแลความปลอดภยัในชุมชน 

5. คุณภาพชีวิต ความคงอยูแ่ละการสนบัสนุนทางสงัคมของพยาบาลวิชาชีพ ในพ้ืนท่ีท่ีมีความไม่สงบ

ของสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพท่ี



 
 

ปฏิบติังานอยู่ใน สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีองค์ประกอบ คุณภาพชีวิตดา้น

ร่างกาย และดา้นจิตใจอยู่ในระดบัดี ส่วนองค์ประกอบดา้นความสัมพนัธทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยู่ใน

ระดบั ปานกลาง ค่าเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิต พยาบาลท่ีปฏิบติังานในจงัหวดันราธิวาสสูงกว่าพยาบาลท่ี

ปฏิบติังานในจงัหวดัปัตตานี แต่ไม่พบความแตกต่างของคะแนนเม่ือเ้ปรียบเทียบกบัพยาบาลท่ีปฏิบติังานใน

จงัหวดัยะลา ส่วนค่าเฉล่ีย คะแนนคุณภาพชีวิตของพยาบาลท่ีปฏิบติังานในจงัหวดัปัตตานี และยะลา ไม่มี

ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ คุณภาพชีวิตโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถาน

บริการ สุขภาพท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศูนย/์จงัหวดั โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง ขนาดนอ้ย 

กว่า 60 เตียง ขนาด 90 เตียงหรือมากกว่า และสถานีอนามยั/รพ.สต. พบว่าไม่มีความแตกต่างกนั คุณภาพชีวิต

ของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ไม่มีความแตกต่างกัน เม่ือจ าแนกตาม

คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ยกเวน้ ในดา้นศาสนา สถานภาพสมรส และ สถานะทางเศรษฐกิจ โดย

พยาบาลท่ีนับถือศาสนาอิสลามมีค่าเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิต สูงกว่าพยาบาลท่ีนับถือศาสนาพุทธ อย่างมี 

นยัส าคญัทางสถิติ p<0.05 พยาบาลท่ีมีสถานภาพคู่ มีค่าเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิต สูงกวา่พยาบาลท่ีแยกกนัอยู่/

หมา้ย/หย่าร้าง อย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติ p<0.05 ส่วนพยาบาลท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจเพียงพอ ไม่เป็นหน้ี มี

ค่าเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิต สูงกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ p<0.05  ค่าเฉล่ียคะแนนการสนบัสนุน

ทางสังคมโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานอยู่ใน สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมีแต่ละดา้น ดงัน้ี การสนับสนุนทางอารมณ์ การประเมินเพ่ือการสนับสนุน การสนับสนุนดา้นขอ้มูล

ข่าวสาร และการสนบัสนุนดา้นการ ช่วยเหลือในการกระท ากิจกรรมรวมทั้งการใหส่ิ้งของเงินทอง อยูใ่นระดบั

ปานกลางค่าเฉล่ียคะแนนการสนับสนุนทางสังคมของพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในจังหวดันราธิวาสสูง กว่า

พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในจังหวดัปัตตานี แต่มีค่าคะแนนการสนับสนุนทางสังคมใกล้เคียงกับพยาบาลท่ี

ปฏิบติังานในจงัหวดัยะลา และพบว่าพยาบาลท่ีปฏิบติังานในจงัหวดัปัตตานีมีค่าคะแนน การสนบัสนุนทาง

สังคมนอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ียคะแนนการสนบัสนุนทางสังคมโดยรวมของพยาบาลท่ี ปฏิบติังานอยู่ในสถานบริการ

สุขภาพท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศูนย/์จงัหวดั โรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง โรงพยาบาลชุมชน

ขนาด 60 เตียง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียงหรือมากกว่า และสถานีอนามยั/รพ.สต. พบว่าไม่มีความ

แตกต่างกนั การสนบัสนุนทางสงัคมของ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่มีความ

แตกต่างกนัเม่ือจ าแนกตาม คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ยกเวน้ ระดบัการศึกษา และภูมิล าเนาเดิม โดย

พยาบาลท่ีมี การศึกษาระดบัปริญญาตรีและประกาศนียบตัรการพยาบาลเฉพาะทาง และระดบัปริญญาโท มี

ค่าเฉล่ียคะแนนการสนบัสนุนทางสังคมสูงกวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติ p<0.05 ส่วนพยาบาลวิชาชีพท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในยะลามีค่าเฉล่ียคะแนนการสนบัสนุนทางสังคม สูง

กว่าจงัหวดัอ่ืน ๆ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ p<0.05  กลุ่มตวัอย่างท่ีท างานในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้



 
 

มากกวา่คร่ึงท่ีมีความคิดคงอยูใ่นวิชาชีพ ปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนท าใหพ้ยาบาลคิดคงอยูใ่นวิชาชีพ แมจ้ะท างานอยู่

ในพ้ืนท่ีท่ีเส่ียงภยั คือ การอยู่ในองค์กรท่ีมีระบบสนบัสนุนและการบริหารจดัการของผูน้ าท่ีดี โดยเนน้ให้มี

ความสุขในการท างาน นอกจากน้ีจากการท างานอยูใ่นพ้ืนท่ีเส่ียงภยัมานาน พยาบาลส่วนใหญ่มีการปรับตวัให้

ยอมรับสภาพการท างาน ประกอบการมีอตัราก าลงัท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้พยาบาลยงัมีความคิดคงอยู่ในวิชาชีพ 

อย่างไรก็ตาม การตอบสนองต่อเร่ืองน้ีอาจมีในลักษณะท่ีแตกต่างกันบ้าง ข้ึนกับลกัษณะงานและความ

ปลอดภยัในการท างาน โดยเฉพาะงานในแผนกฉุกเฉินท่ีพยาบาลให้ขอ้มูลว่า มีความตอ้งการการดูแลดา้น

ความปลอดภยัมากกว่างานในแผนกอ่ืนท่ีไม่ตอ้งเดินทางไปนอกพ้ืนท่ีในการ รับส่งผูป่้วย ซ่ึงอาจมีผลต่อ

ความคิดคงอยูใ่นพ้ืนท่ีมากกวา่การคิดออกจากวิชาชีพ การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นธรรม พบวา่เป็นประเด็น

ท่ีพยาบาลสะท้อนปัญหามากท่ีสุด เพราะไม่ได้รับการให้ความส าคญัในสภาวะการท างานท่ีเป็นจริง จึง

เสนอแนะให้มีการแกไ้ข ในระดบันโยบาย โดยเช่ือว่า การสนับสนุนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม จะท าให้

พยาบาลมีความคิด คงอยู่ในวิชาชีพและในพ้ืนท่ีไดน้านข้ึน อีกทั้งเพ่ือเป็นการธ ารงรักษาไม่ให้เกิดความขาด

แคลน พยาบาลในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

วธีิด าเนินการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
จ านวน 1,748 คน (ท่ีมา : กลุ่มงานบุคลากรโรงพยาบาลสมุทรสมุทรปราการ 2562) โดยท าการค านวณหากลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคาด
เคล่ือนของการสุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 5% จากประชากรทั้งหมด 1,748 คน ใชสู้ตรค านวณแลว้ไดจ้ านวนตวัอย่าง
จากการค านวณ 325 คน  

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ของ
บุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวนทั้งส้ิน 1,748 คน เป็นการเลือก
กลุ่มตวัอย่างเพ่ือให้ไดจ้ านวนตามตอ้งการโดยไม่มีหลกัเกณฑ์ กลุ่มตวัอย่างสามารถเป็นใครก็ไดท่ี้ท างาน
ภายในโรงพยาบาลสมุทรปราการและสามารถใหข้อ้มูลได ้
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลพ้ืนฐาน  เป็นแบบสอมถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรท่ี

ท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน เงินเดือน มีจ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 เคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF-THAI ประกอบดว้ยค าถาม 2 ชนิดคือ แบบ

ภาวะวิสยัและอตัวิสยั จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต 4 ดา้น จ านวน 24 ขอ้ 

ผลการวจิยั 



 
 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามสถานภาพส่วนบุคคลของบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยจ าแนก
ตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน เงินเดือน โดยแสดงเป็นจ านวนร้อยละ 
ผลปรากฏ ดงัน้ี บุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 325 คน เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ มีอาย ุ21 – 30 ปี 
จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0  รองลงมาคือ 31 – 40  ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8  รองลงมาคือ 
41 – 50 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 รองลงมาคือ 51 – 60 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และไม่
เกิน 20  ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดบั มีสถานภาพโสด จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 52  
รองลงมาคือสถานภาพสมรส จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาคือสถานภาพแยกกนัอยู่ จ  านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 รองลงมาคือสถานภาพหย่าร้างและม่าย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 73.2  รองลงมาคือต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.8 และ สูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ตามล าดบั มีระยะเวลาในการ
ท างาน 3 – 5 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาคือมากกว่า 10 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.1 รองลงมาคือ 6 – 10 ปี จ านวน  87 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และไม่เกิน 3 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.8 ตามล าดบั  มีเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาคือ มากกว่า 
20,000 บาท จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8รองลงมาคือ 10,000 – 15,00บาท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
20 และไม่เกิน 10,000 บาท  จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 ตามล าดบั  

2.  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล บุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ  

มีองค์ประกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดว้ย

ค่าเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  ผลท่ีไดด้งัน้ี 

คุณภาพชีวติบุคลากรที่ท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ          ระดบั 

จงัหวดัสมุทรปรากร     �̅�    S.D.     ความคิดเห็น  อนัดบั 

1. ดา้นร่างกาย (Physical domain)                3.57        .521        มาก            4 
2. ดา้นจิตใจ (Psychological domain)               3.68        .519         มาก                   3 
3. ดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social relationships)  3.94        .582        มาก                   1    
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment)               3.75        .595        มาก           2  

   รวม                  3.73        .422        มาก 

 
สรุปผลการวจิยั 

การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตบุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ มี
ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 325 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี 



 
 

ระยะเวลาในการท างาน 3 – 5 ปี ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาท คุณภาพชีวิตบุคลากรท่ีท างานใน
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตใจ และดา้นร่างกาย ตามล าดบั 

ดา้นร่างกาย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มาก คือ ท่านสามารถเดินทางไปไหนมาไหนดว้ยตนเองไดอ้ย่างสะดวกสบาย  ท่านมีก าลงักายท่ีเพียงพอท่ีจะ

ท าส่ิงต่าง ๆในแต่ละวนั ท่านสามารถนอนหลบัพกัผอ่นไดอ้ยา่งเพียงพอ  

 ดา้นจิตใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

คือ ท่านมีความภูมิใจในตนเอง  ท่านมีความพึงพอใจในชีวิต(เช่น มีความสุข  ความสงบ มีความหวงั)  ท่าน

สามารถจดัการกบัปัญหากวนใจไดใ้นแต่ละวนั ตามล าดบั 

 ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านสามารถเป็นผูฟั้งท่ีดีใหก้บัคนอ่ืน ๆ ได ้ ท่านสามารถใหค้ าปรึกษาและแนะน า

เร่ืองต่าง ๆใหก้บัผูอ่ื้นได ้ ท่านมีความพร้อมและยินดีต่อการใหค้วามช่วยเหลือกบัผูอ่ื้นได ้ ตามล าดบั 

 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมาก คือ ท่านอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพ  ท่านมีท่ีพกัอาศยัท่ีสุขสบายและมีความปลอดภยั ท่านมี

โอกาสไดพ้กัผอ่นและคลายเครียดในชีวิตประจ าวนั ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

  จากผลการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวดั

สมุทรปราการ สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังน้ี คุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีท างานใน

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ทุกดา้น

อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตใจ และดา้นร่างกาย   ตามล าดบั 

1. คุณภาพชีวิตดา้นร่างกาย ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การเดินทางของบุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาล

สมุทรปราการ เดินทางไปไหนมาไหนดว้ยตนเอง ไม่ไดรั้บความสะดวกสบาย ดงันั้นโรงพยาบาลควรมีการ

บริการรถรับส่งบุคลากร โดยอาจระบุสถานท่ีหรือจุดจอดรถรับ-ส่ง หรือมีสวสัดิการในเร่ืองของการเดินทาง

เพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย และความปลอดภยัในการเดินทางใหก้บับุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาล

สมุทรปราการร่วมด้วย นอกจากท่ีกล่าวแล้ว เ ร่ืองการมีก าลังกายท่ีไม่เพียงพอท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวนั อาจจะตอ้งมีการดูแลเพ่ิมเติมมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการท างานภายในโรงพยาบาลท่ีมีภาระงาน

ค่อนขา้งหลากหลาย รวมไปถึงการท่ีตอ้งทุ่มเทเพ่ือดูแลผูรั้บบริการใหดี้ท่ีสุด ตวัอย่างเช่น การท างานของกลุ่ม

การพยาบาลท่ีมีการข้ึนเวรตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือรองรับการดูแลผูป่้วยใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ี

มากท่ีสุด หรือในกรณีของกลุ่มหอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉินท่ีจ าเป็นตอ้งมีบุคลากรอยู่เตรียมรับผูป่้วยฉุกเฉิน จน



 
 

ท าให้มีการพกัผ่อนท่ีไม่เพียงพอของร่างกาย อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของบุคลากรเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น 

โรงพยาบาลควรมีมาตรการการดูแลสุขภาพของบุคลากรท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึน หรือควรมีบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้

บุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการมีสุขภาพท่ีดี รวมไปถึงการเพ่ิมเติมหรือการมุ่งเน้นท่ี

ความสามารถของแต่ละบุคคลเพ่ือใหเ้กิดความเช่ียวชาญในแต่ละดา้นของการท างานอย่างเต็มท่ี จะท าใหก้าร

ท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีแลว้ควรมีการส ารวจเพ่ิมเติมเร่ืองของการอยู่เวรของบุคลากร

ในโรงพยาบาลท่ีอาจมีมากเกินไปจนท าใหไ้ม่สามารถนอนหลบัพกัผอ่นไดอ้ย่างเพียงพอ หรืออาจจดักิจกรรม

เพ่ิมเติม เช่น การมีการอบรมจากกลุ่มงานจิตเวช เพ่ือพูดคุยถึงปัญหาและภาวะท่ีมีการพกัผ่อนไม่เพียงพอท่ี

เกิดข้ึนเน่ืองจากบางคร้ังปัญหาอาจเกิดมาจากเร่ืองความเครียดส่วนบุคคล จนท าใหเ้กิดปัญหาการพกัผอ่นท่ีไม่

เพียงพอเกิดข้ึน  

  2. คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง บุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการโดย

ส่วนมาก ไม่มีความภูมิใจในตนเอง โรงพยาบาลควรมีการจดักิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและเรียนรู้คุณค่าในตวัเอง

ของบุคลากรแต่ละคนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน รวมไปถึงการส่งเสริมงานทุกงานวา่มีความส าคญัมากอยา่งไร เพ่ือใหเ้กิด

ความภาคภูมิใจในส่วนหนา้ท่ีของตนเองท่ีก าลงัปฏิบติั นอกจากเร่ืองของความไม่ภูมิใจในตนเองแลว้ ยงัมี

ความไม่พึงพอใจในชีวิต (ความสุข ความสงบ ความหวงั) ท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากรท่ีท างานโรงพยาบาล

สมุทรปราการ ดังนั้ นโรงพยาบาลควรมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมควาสุขให้กับบุคลากรท่ีท างานใน

โรงพยาบาล หรืออาจเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของการหาความหมายในชีวิตเพ่ิมเติม เพ่ือให้บุคลากรท่ี

ท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ เกิดความเขา้ใจและพึงพอใจในชีวิตเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และยงัมีเร่ืองของการ

ไม่สามารถจดัการกบัปัญหากวนใจไดใ้นแต่ละวนั โรงพยาบาลอาจมีการท าแบบส ารวจปัญหากวนใจท่ีเกิดข้ึน

ในชีวิตประจ าวนัว่าเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดเป็นส่วนใหญ่ และท าจุดให้บริการส าหรับบุคลากรในโรงพยาบาล

เพ่ือใหไ้ดรั้บค าปรึกษาโดยผูเ้ช่ียวชาญในการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั หรือท าใหส้ามารถรับมือกบัปัญหาท่ี

เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัไดดี้ยิ่งข้ึน    

  3. คุณภาพชีวิตดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม  ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง บุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาล

สมุทรปราการโดยส่วนใหญ่ ไม่สามารถเป็นผูฟั้งท่ีดีให้กบัผูอ่ื้นได ้อาจดว้ยเวลาท างานมีผูม้ารับบริการเป็น

จ านวนมาก ท าใหไ้ม่สามารถฟังปัญหาของผูม้ารับบริการแต่ละคนไดอ้ยา่งเขา้ใจชดัเจน โรงพยาบาลควรมีการ

จ ากัดจ านวนผูม้ารับบริการต่อบุคลากรท่ีให้บริการในจ านวนท่ีมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้การ

ใหบ้ริการในแต่ละคร้ังมีเวลาเพ่ิมข้ึนและสามารถรับฟังปัญหาของผูม้ารับบริการไดอ้ย่างเต็มท่ี รวมไปถึงเร่ือง

ของการไม่สามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าเร่ืองต่าง ๆ ให้กบัผูอ่ื้นได ้อาจมีการเชิญชวนวิทยากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญดา้นการพูดคุยมาแนะน าวิธีการพูดหรือใหค้ าปรึกษาส าหรับผูป่้วยเพ่ิมเติม นอกจากน้ียงัพบเร่ืองของ

บุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการไม่มีความพร้อมและยินดีต่อการให้ความช่วยเหลือผูอ่ื้น 



 
 

โรงพยาบาลอาจมีการจดักิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมในการท างานหรือกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกต่ืนตวั

ต่อการช่วยเหลือผูอ่ื้น อาจมีการกระตุน้ในส่วนน้ีเพ่ิมเติมใหม้ากยิ่งข้ึน 

 4. คุณภาพชีวิตดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง โดยภาพรวมของสภาพแวดลอ้มพบว่าส่วนใหญ่

บุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการไม่ไดอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อสุขภาพ อาจดว้ยโรงพยาบาล

สมุทรปราการตั้งอยูใ่นแหล่งของโรงงานอุตสาหกรรม จึงท าใหเ้กิดภาวะฝุ่ นควนัจากอุตสาหกรรมเป็นจ านวน

มาก โรงพยาบาลควรมีการจดักิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองการดูแลสุขภาพจากปัญหามลพิษท่ีเกิดจาก

โรงงานโดยรอบ เพ่ือใหบุ้คลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการมีวิธีการดูแลตนเองอย่างถูกตอ้งและ

ปลอดภยั นอกจากน้ียงัพบปัญหาบุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการไม่มีท่ีพกัอาศยัท่ีสุขสบายและ

มีความปลอดภยั บุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลส่วนหน่ึงมาจากต่างจงัหวดั ท าใหมี้ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเช่า

ห้องพกัส าหรับเป็นท่ีอยู่อาศยัชัว่คราว โรงพยาบาลสมุทรปราการอาจมีการจดัหาท่ีพกั หรือสร้างตึกส าหรับ

การอยู่อาศัยท่ีมีความปลอดภัย เพ่ือเป็นสวสัดิการให้กับบุคลากรท่ีมาจากต่างจังหวดั และเพ่ือประหยดั

ค่าใชจ่้ายส าหรับท่ีพกัอาศยัให้กบับุคลากรในโรงพยาบาล และการพกัอาศยัในเขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาลย่อมมี

ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นมากกว่าการอาศยัอยู่นอกโรงพยาบาลอีกดว้ย และยงัพบว่าบุคลากร

โรงพยาบาลสมุทรปราการไม่มีโอกาสไดพ้กัผอ่นและคลายเครียดในชีวิตประจ าวนั เน่ืองจากโรงพยาบาลเปิด

ตลอด 24 ชัว่โมง ท าใหบุ้คลากรหลาย ๆ ท่านอาจตอ้งมีการสลบักนัเพ่ืออยู่ประจ าท่ีโรงพยาบาล จึงท าใหไ้ม่มี

โอกาสพกัผ่อนหรือก่อใหเ้กิดความเครียดข้ึนจากการท างาน โรงพยาบาลควรมีกิจกรรมนนัทนาการเพ่ือผ่อน

คลายความเครียดท่ีเกิดข้ึนกบับุคลากรเป็นประจ าทุกเดือน และควรมีกิจกรรมท่ีพาบุคลากรไปพกัผ่อน จะ

ก่อใหเ้กิดการท างานท่ีดีตามมาร่วมดว้ย 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังถัดไป 

  ในการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวดั

สมุทรปราการ ท่ีผูศึ้กษาน ามาศึกษานั้น ยงัมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีเป็นผลกระทบต่อเร่ือง คุณภาพชีวิตของบุคลากรท่ี

ท างานในโรงพยาบาลสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการอีกหลายประการ ซ่ึงหากจะท าการศึกษาในข้ึน

ต่อไป อาจมีการแบ่งการเก็บกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้สามารถแกปั้ญหาได้

อยา่งตรงจุดและมีความชดัเจน ซ่ึงจะท าใหก้ารวิจยัในเร่ืองน้ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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