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บทคัดย่อ 

             การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจและปัจจัย
สภาพแวดล้อม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 
174 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 
บาท และมีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 8 ปี ปัจจัยจูงใจคุณลักษณะของงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.04) 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความหลากหลายของทักษะและด้านความส าคัญของงาน 
( ̅=4.16) ปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.70) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านจิตใจ ( ̅=3.81) ปัจจัยสภาพแวดล้อมบรรยากาศองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( ̅=3.90) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านโครงสร้างองค์กรและนโยบายการบริหาร 
( ̅=3.91) และคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.74) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านลักษณะงานจะต้อง
มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับสังคมโดยตรง ( ̅=4.05)  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ที่มี
สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยจูงใจคุณลักษณะของงานด้านความหลากหลายของทักษะ ด้านความเป็นอิสระ
ของงาน และด้านผลป้อนกลับของงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันองค์กรด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัด
ฐาน รวมทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อมบรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรและนโยบายบริหาร และด้านเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตในการท างาน 
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Abstract 
 The purpose of this study is to examine the factors affecting the level Support personnel 
quality of work life in Sawanpracharak Hospital, Nakhonsawan Province; factors include Demographic 
factors, Motivation factors and environmental factors. The 174 sample were drawn from population of 
Support personnel in Sawanpracharak Hospital, Nakhonsawan Province. Data were analyzed by using 
the frequency, percentage, mean, and standard deviation and collected data from questionnaires with 
T-Test, F-Test (One way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. 
 The study indicated that  the most Support personnel in Sawanpracharuk Hospital of the 
respondents were female under 30 years old , single , received Bachelor’s Degree, received monthly 
income of 10,001 – 20,000 bath and had worked more than 8 years. Motivation factors job 
characteristics of personnel were at high level ( ̅=4.04). When each aspect, it was found that the 
aspect has the highest mean were the personnel variety of skills and independence of work ( ̅=4.16). 
Environmental factors organizational commitment were at high level ( ̅=3.70). When each aspect, it 
was found that the aspect has the highest mean was psychological ( ̅=3.81). Environmental factors 
organizational climate were at high level ( ̅=3.90). When each aspect, it was found that the aspect has 
the highest mean was organizational structure and management policies ( ̅=3.91). The overall Support 
personnel quality of work life in Sawanpracharuk Hospital was rated at a high level ( ̅=3.74). When 
each aspect, it was found that the aspect has the highest mean was nature of work must involve 
directly with society ( ̅=4.05). 
 The results of hypothesis test show that the Support personnel in Sawanpracharuk Hospital 
with different status, education and income had different overall quality of work life. Factors job 
characteristics of personnel variety of skills, independence of work and job feedback, environmental 
factors organizational commitment, psychological, persistence, environmental factors, organizational 
climate, organizational structure and management policies, technology and environment had effect the 
quality of work life of Support personnel in Sawanpracharuk Hospital at statistical significance of 0.05 
levels.  
Keyword: Quality of Work Life 

บทน า 
          ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
เทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กร ดังนั้นองค์กรจะต้องคอยปรับเปลี่ยนและแสวงหากล
ยุทธ์ต่างๆในการบริหารเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ดังนั้นท าให้องค์กรจึงต้องมีการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายส าหรับ
การบริหารจัดการองค์กรของตนภายใต้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้มีความสอดคล้องกันเพื่อต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและเจริญก้าวหน้าต่อไป (กนกพร กระจ่างแสง, 2560) 
 โรงพยาบาลเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนจากปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
ไทย ท าให้บุคลากรของโรงพยาบาลต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดมากมาย เช่น การที่จะต้องเผชิญกับ
อารมณ์ที่แปรปรวนของผู้ป่วยและญาติ ที่ตั้งความหวังในการมารับบริการในโรงพยาบาล สภาพแวดล้อมในการท างานที่
เต็มไปด้วยความทุกข์และหดหู่ ท าให้บุคลากรเกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้ ขาดก าลังใจ ขาดความกระตือรือร้นในการ
ท างาน ส่งผลท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความพึงพอใจในการท างานน ามาซึ่งการขาดงาน การโยกย้ายงาน
และการลาออกงาน (วิภา หวันแหละ, 2558) 
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 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 661 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือ HA เพื่อมุ่งมั่นพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการเป็นหลัก เป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 3 (นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร 
อุทัยธานี และชัยนาท) เนื่องจากในปัจจุบันมีจ านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ท าให้ภาระงานของบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุ
ท าให้เกิดความเหนื่อยล้าในการท างานส่งผลกระทบต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์กร ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
ประกอบกับอัตราค่าตอบแทนของบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐที่มีจ านวนน้อยกว่าอัตราค่าตอบแทนของบุคลากรใน
โรงพยาบาลเอกชน จากสาเหตุดังกล่าวอาจท าให้เกิดความเครียดในบุคลากรและความพึงพอใจในการท างานการ
ปฏิบัติงานลดลง อาจส่งผลให้ความสามารถในการปฏิบัติงานลดลง ซึ่งส่งผลให้คุณภาพและประสิทธิภาพในการท างาน
ลดลง นั่นคือคุณภาพชีวิตในการท างานลดลง 
 ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรในองค์กรจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเสริมสร้างและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการด้าน
สุขภาพ และน ามาซึ่งผลประโยชน์ต่อผู้รับบริการและประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค ์
 2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์  
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์  
ขอบเขตงานวิจัย 
         การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ มีขอบเขตการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขอบเขต
การศึกษาดังต่อไปนี้ 
 1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
ที่ปฏิบัติงานจริงในปี 2562 จ านวนทั้งสิ้น 308 คน ใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 174 คน          
 2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
สายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยทางผู้วิจัยจะท าการศึกษาถึงตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสภาพแวดล้อม ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค ์
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันองค์กรมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
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 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยสภาพแวดล้อมบรรยากาศองค์กรมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
จังหวัดนครสวรรค ์
 2. ท าให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสภาพแวดล้อม 
 3. น าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ในการ
ปรับปรุงบริหารงานบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของบุคลากรให้ดีข้ึน 
แนวคิดและทฤษฎ ี
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ความรู้สึก ลักษณะการท างานของบุคคล รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมที่จะท าให้ตนเองมีความสุขในการท างาน มีความ
มั่นคง ก้าวหน้าในหน้าที่ในการท างาน และการด าเนินชีวิตที่ดี ท าให้บุคคลนั้นมีความสุขในการท างาน ซึ่งจะน าไปสู่
ความส าเร็จสามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Richard Walton (1973) สนใจในเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานทางด้านแนวทางของบุคคล สภาพแวดล้อมใน
ตัวบุคคล และสภาพแวดล้อมทางด้านสังคม โดยเน้นในเรื่องของสังคมภายในองค์กรที่ส่งผลให้การท างานประสบ
ความส าเร็จ มีผลผลิตที่ดี และการเติบโตของเศรษฐกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคล และได้ก าหนดมาตรฐานที่
เป็นเกณฑ์ในการวัดคุณภาพชีวิตในการท างาน มีองค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ลักษณะงานที่ส่งเสริมความ
เจริญเติบโตและความมั่นคงแก่ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ 
 Herzberg, Mausner, and Snyderman (1959) ได้ศึกษาพบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานมี 
2 ปัจจัย คือ (1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับงานที่ท าโดยตรง เพื่อจูงใจให้บุคคลรักและชอบใน
งานจะปฏิบัติ เป็นสิ่งที่กระตุ้นที่ท าให้เกิดความพึงพอใจกับบุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
เป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในตัวของบุคคล (2) ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factor) หรือปัจจัย
สภาพแวดล้อม คือ ปัจจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคล ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคล
ในองค์การจะเกิดความไม่ชอบขึ้น และปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล 
3.แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันองค์กร 
 Meyer and Allen (1991) ได้ให้ความหมาย ความผูกพันต่อองค์กร จากแนวคิดพื้นฐานหลายองค์ประกอบที่ให้
เหตุผลแตกต่างกัน ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบทางโครงสร้างของความผูกพันต่อองค์กร โดยได้เสนอ
องค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์กร 3 ด้าน คือ (1) ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ คือ ความผูกพันที่เกิดขึ้นจาก
ความรู้สึกภายในของบุคคล เป็นความรู้สึกผูกพันทางจิตใจว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (2) ความผูกพันต่อองค์กรด้าน
การคงอยู่กับองค์กร คือ การที่บุคคลมีแนวโน้มที่จะท างานในองค์กรต่อไป เพระเขาจะพิจารณาถึงการเข้าไปเป็นสมาชิก
องค์กร และจะต้องสูญเสียถ้าจากองค์กรไป (3) ความผูกพันต่อองค์กรด้านบรรทัดฐานเมื่อบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกของ
องค์กรแล้วควรมีพันธะผูกพันต่อองค์กร โดยต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมและถูกต้องตามหลักคุณธรรม เพื่อตอบแทนสิ่งที่
บุคคลได้รับจากองค์กร 
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4.แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร 
 Litwin and Stringer (1968) ให้ความหมายว่า บรรยากาศองค์กรหมายถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมของ
องค์กรซึ่งรับรู้โดยบุคคลในองค์กรทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และมีอิทธิพลต่อการจูงใจและการปฏิบัติงานในองค์กร 
 Stree (1978) แยกตัวแปรที่มีผลต่อบรรยากาศขององค์การเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภทด้วยกันคือ       
(1) โครงสร้างขององค์การ (2) ลักษณะของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อบรรยากาศในองค์การ     
(3) ภาวะทางเศรษฐกิจเกิดสภาพวิกฤติให้องค์การมีความจ าเป็นต้องให้บุคคลในองค์การลาออกจากงาน และ             
(4) นโยบายและการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร มีความส าคัญต่อบรรยากาศขององค์การ 
วิธีด าเนินการวิธีวิจัย 
1. การออกแบบการวิจัย 
          การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือ
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าไปไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์
ทางสถิต ิ 
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย          
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
จ านวนทั้งสิ้น 308 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ในการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 174 คน หลังจากก าหนดกลุ่มตัวอย่างแล้ว เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างกระจายครอบคลุมทั่วประชากร ผู้
ศึกษาจึงเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) โดยการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นชั้นภูมิตามกลุ่มงานสาย
สนับสนุน 
3. เครื่องมือใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามนั้นเป็นเครื่องมือหลักที่
น ามาเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทางผู้วิจัยก็ได้มีการศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ 
เอกสารทางวิชาการ รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะน าความรู้ที่ได้มานั้นไปก าหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัย
ที่ผู้วิจัยศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นตัวแปรที่เก่ียวข้อง โดยตัวแปรที่ได้มานั้นจะช่วยพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวข้องกับลักษณะปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน มีค าถามทั้งหมด 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยจูงใจคุณลักษณะของงาน เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยจูงใจคุณลักษณะของ
งาน ได้แก่ ความหลากหลายของทักษะ ความส าคัญของงาน ความเป็นอิสระและผลป้อนกลับของงาน มีค าถามทั้งหมด 
12 ข้อ           
 ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันขององค์กร เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
สภาพแวดล้อมความผูกพันขององค์กร ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน มีค าถามทั้งหมด 18 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมบรรยากาศองค์กร เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อม
บรรยากาศองค์กร ได้แก่ โครงสร้างองค์กรและนโยบายบริหาร และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีค าถามทั้งหมด 18 ข้อ 
           ส่วนที่ 5 คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์ เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
จังหวัดนครสวรรค ์ซึ่งมีทั้งหมด 8 ด้าน มีค าถามทั้งหมด 46 ข้อ 
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4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ได้มีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้มีการน าแบบสอบถามมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การวิจัย ซึ่งการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  
 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรคุณภาพชีวิตในการท างาน  
 2. นิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรตาม ท าขึ้นเพื่อท าให้ความหมายของตัวแปรต่างๆ 
 3. น านิยามศัพท์เฉพาะที่ได้มาสร้างเป็นข้อค าถามที่มีความครอบคลุม และสัมพันธ์กับนิยามศัพท์ของตัวแปร
ทั้งหมด  
 4. จัดท าร่างแบบสอบถาม  
 5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาว่าแบบสอบถามมี
การใช้ภาษาและลักษณะของข้อความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่จะด าเนินการวิจัย 
5.การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม   
     1. ผู้วิจัยด าเนินการการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความน่าเชื่อถือ ก่อนน าแบบสอบถามไป
ด าเนินการวิจัยใช้งานจริง โดยน าร่างแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบค าถาม การใช้ภาษาใน
แบบสอบถาม เพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยใช้วิธีการวัดความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ตามตารางตรวจสอบคุณภาความครอบคลุมด้านเนื้อหาการวิจัย รวมไปถึงใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยจะ
น าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ก่อนน าไปใช้งานจริง  
 2. ผู้วิจัยได้มีการจัดท าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทางผู้วิจัยใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จ านวน 30 คน เพื่อท าการตรวจสอบหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ปัจจัยจูงใจคุณลักษณะงานภาพรวม 0.861 แสดงเป็นรายด้าน ดังนี้ 
ด้านความหลากหลายของทักษะ 0.701 ด้านความส าคัญของงาน 0.808 ด้านความเป็นอิสระของงาน 0.833 และด้านผล
ป้อนกลับของงาน 0.713 ปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันองค์กรภาพรวม 0.870 แสดงเป็นรายด้านดังนี้ ด้านจิตใจ 0.707 
ด้านการคงอยู่ 0.781 และด้านบรรทัดฐาน 0.787 ปัจจัยสภาพแวดล้อมบรรยากาศองค์กรภาพรวม 0.950 แสดงเป็นราย
ด้าน ดังนี้ ด้านโครงสร้างองค์กรและนโยบายการบริหารของผู้บริหาร 0.912 และด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสิ่งแวดล้อมที่
ท างาน 0.956 คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรภาพรวม 0.970 แสดงเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
และเพียงพอ 0.934 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 0.927 ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี 0.841 ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน 0.928 ด้านบูรณาการทางสังคมของ
ผู้ปฏิบัติงาน 0.892 ด้านลักษณะการบริหารงานที่เป็นธรรมและเสมอภาค 0.823 ด้านความเป็นอิสระจากการท างาน 0.874 
และด้านลักษณะงานจะต้องมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับสังคมโดยตรง 0.908  
 3. เมื่อผู้วิจัยน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข โดยขอค าปรึกษาและผ่านความคิดเห็นและความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง จนได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามที่
ได้ก าหนดไว้ในงานวิจัย 
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษามา
ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 174 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
คือ บุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ปฏิบัติงานจริงในปี 2562 โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ใช้วิธีการจับสลากโดยท ารายชื่อของบุคลากรทั้งหมด โดยมีเลขก ากับหน่วยรายชื่อ
ทั้งหมด หลังจากนั้นส่งแบบสอบถามให้บุคลากรที่ถูกสุ่มได้ในแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลครบ
จ านวน 174 ชุดแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ผู้วิ จัยท าการน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ค านวณผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS  
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7. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล  
          เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
           1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาปฏิบัติงาน   
           1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยจูงใจคุณลักษณะของงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันองค์กร ปัจจัยสภาพแวดล้อม
บรรยากาศองค์กร และคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค ์
 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

 2.1 คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์ จ าแนกตามเพศ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.2 คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์ จ าแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้วิธี
ของ Least-Significant Different (LSD) 

 2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจคุณลักษณะงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันองค์กรและปัจจัย
สภาพแวดล้อมบรรยากาศองค์กร ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุต่ ากว่า 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 
10,001 - 20,000 บาท และมีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 8 ปี  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจคุณลักษณะของงานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยเรียง
ตามล าดับดังนี้ ด้านความหลากหลายของทักษะ ด้านความส าคัญของงาน ด้านความเป็นอิสระของงาน และด้านผล
ป้อนกลับของงาน ปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันขององค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดย
เรียงตามล าดับดังนี้ ด้านจิตใจ ด้านบรรทัดฐาน และด้านการคงอยู่ ปัจจัยสภาพแวดล้อมบรรยากาศองค์กรของบุคลากรสาย
สนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ด้านโครงสร้างองค์กรและนโยบาย และด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและสิ่งแวดล้อมที่ท างาน 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์โดยภาพรวม อยู่ในระดับความส าคัญมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับส าคัญมาก โดยเรียง
ตามล าดับดังนี้ ด้านลักษณะงานจะต้องมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับสังคมโดยตรง ด้านการบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านลักษณะการบริหารงานที่เป็นธรรมและเสมอภาค ด้านความเป็นอิสระจากการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก
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สุขลักษณะและปลอดภัย ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี ด้าน
ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท างาน และด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์ จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงาน สามารถสรุปการ
วิจัย ได้ดังนี้ บุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ที่มีเพศ อายุและระยะเวลา
ปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน และบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์
ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยภาพรวมต่างกัน 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจคุณลักษณะของงานมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ปัจจัยจูงใจคุณลักษณะของงานด้านความ
หลากหลายของทักษะ ด้านความเป็นอิสระของงาน และด้านผลป้อนกลับของงาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์  และปัจจัยจูงใจคุณลักษณะของงานด้าน
ความส าคัญของงาน ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
จังหวัดนครสวรรค ์
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันองค์กรมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ปัจจัยสภาพแวดล้อมความ
ผูกพันองค์กรด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมบรรยากาศองค์กรมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังนี้ ปัจจัยสภาพแวดล้อม
บรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรและนโยบายบริหาร และด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การท างานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
บทสรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรสายสนับสนุนมีรายได้จาก
ค่าตอบแทนเป็นหลักและเป็นรายได้ที่น้อย จึงท าให้บุคลากรมีความคิดเห็นว่ามีค่าตอบแทนน้อยและไม่เพียงพอกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านลักษณะงานที่มีส่วนเก่ียวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภา หวันแหละ (2558, น.41) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่มีคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่
ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลหาดใหญ่อยู่ในระดับสูง 
โดยมีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตด้านลักษณะงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรงสูงสุด และด้านการเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 2. ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์ จ าแนกตามปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลา
ปฏิบัติงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ที่มีเพศ อายุและระยะเวลา
ปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรโดยภาพรวมไม่ต่างกัน แสดงว่าเพศ อายุและระยะเวลา
ปฏิบัติงานไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร ดังนั้น ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิง มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานโดยภาพรวมที่คล้ายคลึงกัน และอายุต่างกันไม่สามารถบอกได้ว่าระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรที่
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ต่างกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ณิศาภัทร ม่วงค า (2559, น.67) ที่ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตในการท างานของเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ผลการศึกษาพบว่า 
เพศและอายุมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชมพูนุช ศรีพงษ์ (2554, น.43) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานภาคธุรกิจ เอกชน ในจังหวัด
ยะลา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานภาคธุรกิจเอกชนเพศและอายุที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างาน
โดยภาพรวมไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามล าดับ และสอดคล้องกับวิจัยของ วิภา หวันแหละ (2558, 
น.51) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า บุคลากร
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีอายุและระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ตามล าดับ  
 2.2 บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรโดยภาพรวมต่างกัน แสดงว่า
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาปฏิบัติงานมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยของ วิภา หวันแหละ (2558, น.52-53) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาล
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มี
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษาและระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับวิจัย ณิศาภัทร  ม่วงค า (2559, น.68) ที่ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตในการท างาน
ของบุคลากร : กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี พบว่า สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิมิราเคิล 
ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามล าดับ 
และสอดคล้องกับวิจัย ของ ชมพูนุช ศรีพงษ์ (2554, น.43) ได้ศึกษา คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานภาคธุรกิจ 
เอกชน ในจังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดยะลาที่จบการศึกษาใน
ระดับต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามล าดับ  
 3. ผลการศึกษาปัจจัยจูงใจคุณลักษณะงานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 3.1 ปัจจัยจูงใจคุณลักษณะงานด้านความหลากหลาย ด้านความเป็นอิสระของงาน และด้านผลป้อนกลับของงาน 
มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจคุณลักษณะงานด้านความ
หลากหลาย ด้านความเป็นอิสระของงาน และด้านผลป้อนกลับของงาน อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า งานที่ท าอยู่
ท้าทายความสามารถอยู่เสมอ จึงจ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความช านาญในการท างาน โดยอาศัยความรู้ 
ความสามารถและปฏิภาณไหวพริบของแต่ละบุคคล สามารถวางแผนและบริหารจัดการในงานของตนเองได้อย่างเป็นอิสระ 
สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยตนเอง และสามารถแสดงความสามารถในงานของตนเองได้
อย่างเต็มที่ ท าให้เราสามารทราบประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง และสามารถทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ผู้บังคับบัญชาได้อย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาภรณ์ แสงแก้ว (2559, น.54) ท าการศึกษา ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการท างานของเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยพบว่า ปัจจัยจูง
ใจคุณลักษณะงานด้านความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 10.27 ด้านความเป็นอิสระของงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.20 และ
ด้านผลป้อนกลับของงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 9.34 มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่พยาบาล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.2 ปัจจัยจูงใจคุณลักษณะงานด้านความส าคัญของงาน ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาล
สวรรค์ประชารักษ์ให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจคุณลักษณะงานด้านความส าคัญของงาน ในระดับมาก มีความเห็นว่า งานที่
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ท ามีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อสถานที่ปฏิบัติงาน มีผลต่อภาพลักษณ์ของสถานที่ปฏิบัติงานและมีความส าคัญต่อ
ชีวิตของประชาชน ไม่ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น 
 4. ผลการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันองค์กรด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากร
สายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ให้ความส าคัญต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันองค์กรด้านจิตใจ ด้านการ
คงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีความเห็นว่าบุคลากรในองค์กรยังคงต้องการท างานอยู่ในองค์กร
นี้จนเกษียณอายุราชการ มีทัศนคติ ความรู้สึกที่ยึดมั่นในค่านิยม วัฒนธรรมขององค์กร รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร 
และมีความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่บุคลากรยังเห็นความส าคัญในการท างาน
อยู่ในองค์กร และมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจากองค์กร ท าให้บุคลากรรู้สึกว่ามีความมั่นคง
ซึ่งจะท าให้เขามีความรู้สึกอยากที่จะอยู่ในองค์กรนี้ต่อไป บุคลากรที่ต้องการอยู่ในองค์กรนี้ด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธาและ
ภาคภูมิใจ มีความจงรักภักดี ท างานด้วยความทุ่มเทและซื่อสัตย์ ไม่คิดที่จะลาออกจากองค์กรนี้ เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กรที่มีส่วนท าให้องค์กรพัฒนาขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาภรณ์ แสงแก้ว (2559, น.54) ท าการศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการท างานของเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยพบว่า 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันองค์กรด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 18.50 ด้านการคงอยู่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 19.85 และ
ด้านบรรทัดฐาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 14.72  มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่พยาบาล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 5. ผลการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมบรรยากาศองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสาย
สนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมบรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรและนโยบายบริหาร และด้านเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ให้ความส าคัญต่อปัจจั ย
สภาพแวดล้อมบรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรและนโยบาย และด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีความเห็นว่าบุคลากรได้ทราบถึงลักษณะโครงสร้างองค์กร การบริหาร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน รับรู้ถึงกฎ ระเบียบ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และมีการวางระบบงานเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายขององค์กร ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานในองค์กรตามตัวชี้วัดของงานที่ได้ตามมาตรฐานและ
รับรองได้ตามนโยบายขององค์กร องค์กรควรมีการพัฒนาคุณภาพการบริการและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และมีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ มี
สถานที่ท างานเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการดูแลและตรวจสอบระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาภรณ์ แสงแก้ว (2559, น.54) ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ท างานของเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม
บรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรและด้านนโยบายบริหารมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.81 และ 17.67 และด้านเทคโนโลยีและ
ด้านสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 15.10 และ 15.25 มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของเจ้าหน้าที่พยาบาล 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด้านเทคโนโลยีและด้านสิ่งแวดล้อมยังสอดคล้องกับ Narehan, et al. (2014) 
และ Islam and Siengthai (2009) โดยที่ Narehan, et al. (2014) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน
บริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งในซาราวัก ประเทศมาเลเซีย มากที่สุดคือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ส่วน Islam and 
Siengthai (2009) พบว่าคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมส่งออกธากาได้รับผลกระทบจากนโยบาย
ที่ได้รับจากองค์กร 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงและ
วางแผนการบริหารงานให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ดังต่อไปนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุและระยะเวลาปฏิบัติงาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนในโรงพยาบาลที่มีเพศ อายุและระยะเวลาปฏิบัติงานต่างกัน ท าให้ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
สายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ดังนั้น องค์กรจึงไม่ควรเน้น
ประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านเพศ อายุและระยะเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจุบัน
บทบาทของเพศชายและเพศหญิงในสังคมไทยเปลี่ยนไป ค่านิยมเกี่ยวกับเพศและคุณภาพชีวิตในการท างานก็เปลี่ยนไป 
อาจจะมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่เหมือนกัน และบุคลากรสายสนับสนุนส่วนมากอาจเป็นข้าราชการ จึงส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตในการท างานไม่ต่างกันและไม่ควรเน้นประเด็นความสนใจเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านระยะเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากร เพราะอาจเนื่องด้วยปัจจุบันความส าคัญของด้านระยะเวลาปฏิบัติงานในองค์กรได้เปลี่ยนไป ไม่ว่าบุคลากรจะมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรมากหรือน้อย ส่งผลท าให้มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนของบุคลากรสายสนับสนุนใน
โรงพยาบาลที่มีสถานภาพระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
สายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมต่างกัน ดังนั้น องค์กรควรให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งเก่ียวกับปัจจัยด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนของบุคลากร อาจเป็นเพราะคุณภาพชีวิตใน
การท างานของบุคลากรมีความส าคัญต่อการท างานของบุคคลทุกสถานภาพ องค์กรควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านระดับการศึกษาของบุคลากร ดังนั้น การศึกษาที่ต่างกัน ท าให้มีวิธีคิด ทัศนคติ การด ารงชีวิตประจ าวัน และมี
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกันออกไปด้วย ควรให้ความส าคัญเกี่ยวปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือนของบุคลากร 
เนื่องจากการบุคลากรที่มีรายได้แตกต่างกัน บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยระดับคุณภาพชีวิตในการท างานอาจจะมีน้อย
กว่าบุคลากรที่มีรายได้มาก ดังนั้นองค์กรควรมีการปรับฐานเงินค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับงานที่บุคลากรท าอยู่ในองค์กร  
ปัจจัยจูงใจคุณลักษณะของงาน 
 1. ปัจจัยจูงใจคุณลักษณะงานด้านความหลากหลาย ด้านความเป็นอิสระของงาน และด้านผลป้อนกลับของงาน 
มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้น 
ด้านความหลากหลายของทักษะ องค์กรควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาทักษะการท างานที่ท้าทาย
ความสามารถของบุคลากรในมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งงานที่ท าจ าเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความช านาญในการ
ท างาน โดยอาศัยความรู้ ความสามารถและปฏิภาณไหวพริบของแต่ละบุคคลอยู่เสมอ ด้านความเป็นอิสระของงาน 
องค์กรควรให้ความส าคัญด้านความเป็นอิสระของงานเป็นอย่างมาก องค์กรควรส่งเสริม สนับสนุนงานที่ท าอยู่ให้ดีมาก
ยิ่งขึ้น สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยตนเอง และสามารถแสดงความสามารถในงานของ
ตนเองได้อย่างเต็มที่ ด้านผลการป้อนของงาน องค์กรควรให้ความส าคัญด้านผลการป้อนของงานเป็นอย่างมาก องค์กร
ควรมีความโปร่งใส เที่ยงตรงในการประเมินผลงานของบุคลากร และสามารถให้บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วย
ตนเอง และบุคลากรสามารถทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาได้ 
 2. ปัจจัยจูงใจคุณลักษณะของงานความส าคัญของงาน ไม่มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร
สายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้น องค์กรไม่ควรให้ความส าคัญความส าคัญของงาน
ของบุคลากร เนื่องจาก งานที่ท าอยู่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร มีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและมี
ความส าคัญต่อชีวิตของประชาชนอยู่แล้ว 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันองค์กร 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันองค์กรด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน มีผลต่อระดับคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้น ด้านจิตใจ องค์กร
ควรให้ความส าคัญด้านจิตใจเป็นอย่างมาก ควรมีการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนาในกับบุคลากรในองค์กร ให้บุคลากรมี
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ความรู้สึกยึดมั่นในค่านิยม วัฒนธรรมขององค์กร และเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร มีความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและต้องการ
อยู่ในองค์กรจนเกษียณอายุราชการ ด้านการคงอยู่ องค์กรควรให้ความส าคัญด้านการคงอยู่เป็นอย่างมาก ควรท าให้
บุคลากรมีความรู้สึกว่าไม่อยากลาออกจากองค์กรและจะต้องท างานอยู่ในองค์กรนี้เพื่อความอยู่รอดและมีความพึงพอใจ
ในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับ และองค์กรควรให้ความส าคัญด้านบรรทัดฐานเป็นอย่างมาก ควรท าให้
บุคลากรมีความรู้สึกและทัศนคติที่ต้องการอยู่ในโรงพยาบาลนี้ด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธาและภาคภูมิใจ มีความจงรักภักดี 
ท างานด้วยความทุ่มเทและซื่อสัตย์ ไม่คิดที่จะลาออกจากองค์กรนี้ เหมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีส่วนท าให้องค์กร
พัฒนาขึ้นได้ 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมบรรยากาศองค์กร 
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมความผูกพันองค์กรด้านโครงสร้างองค์กรและนโยบายการบริหารของผู้บริหาร และด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสิ่งแวดล้อมที่ท างาน มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้น ด้านโครงสร้างองค์กรและนโยบายการบริหารของผู้บริหาร 
องค์กรควรให้ความส าคัญด้านโครงสร้างองค์กรและนโยบายการบริหารของผู้บริหารเป็นอย่างมาก ควรมีการวาง
ระบบงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของหน่วยงาน ผู้บริหารมี
ความมุ่งมั่นในการบริหารงานในหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของงานที่ได้ตามมาตรฐานและรับรองได้ตาม
นโยบายขององค์กร และมีนโยบายในการพิจารณาผลงานอย่างเป็นธรรม และด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสิ่งแวดล้อมที่
ท างาน องค์กรควรให้ความส าคัญด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสิ่งแวดล้อมที่ท างานเป็นอย่างมาก สถานที่ท างานควรมีการ
น าเทคโนโลยีที่มันสมัยเข้ามาใช้ในการท างาน ท าให้สะดวกและรวดเร็ว องค์กรมีการพัฒนาคุณภาพการบริการและ
มาตรฐานที่ต่อเนื่องอยู่เสมอ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และมีการตรวจสอบ
เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ ด้านสิ่งแวดล้อมในที่ท างานควรสถานที่ท างานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มีการดูแลและตรวจสอบระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน  
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์เท่านั้น ในการวิจัย ครั้งต่อไป ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุมมากข้ึน เช่น ศึกษา
บุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากรในภาพรวมทั้งโรงพยาบาล 
 2. เนื่องจากคุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นเร่ืองที่เก่ียวกับทัศนคติของบุคคล มิใช่เป็นสิ่งที่ถาวรและสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามสภาพแวดล้อมและกาลเวลา ดังนั้นการวิจัยซ้ าในเรื่องนี้จึงเป็น
สิ่งที่น่ากระท า โดยมีระยะเวลาห่างกันพอสมควร ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการบริหารงานบุคคล ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย 
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