
วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่ 32  ฉบับที่ 2  เม.ย. - มิ.ย. 2558108

ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ

กับคุณภาพชีวิตการทำางานของบุคลากร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
สุรีพร  สกุณี, นักศึกษาปริญญาโท*

ปิยธิดา  ตรีเดช, ส.ด.** 

สุคนธา  ศิริ, ปร.ด. (เวชศาสตร์เขตร้อน)*** 

ศักดา  ตรีเดช Ph.D.**** 

นิพนธ์ต้นฉบับ

	 	 	 		The	Relationship	Between	Organization	Commitment		and		Quality	of		Work	

Life	of	Sakaeo	Crown	Prince	Hospital’s	Personnels

	 	 	 		Sureeporn		Sakunee,	Graduate	student*

	 	 	 		Piyathida		Tridech,	Ph.D.**

	 	 	 		Suchonta		Siri,	Ph.D.	(Tropical	medicine)***

	 	 	 		Sakda		Tridech,	Ph.D.****

   *  Master of Science (Public Health) Program in Health Administration, Mahidol 

University, Bangkok, Thailand

   **  Associate professor, Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok, 

Thailand

   ***  Assistant Professor, Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok, 

Thailand

   ****  Ministry of Natural Resources and Environment 

    J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center 2015;32:108-125

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกบริหารสาธารณสุข          
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
** รองศาสตราจารย์ ประจ�าภาควชิาบรหิารงานสาธารณสขุ คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
****  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



Vol.32  No.2  Apr. - Jun. 2015             J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center 109

Abstract
Background	 :	Medical	and	health	personnel	are	important	human	resources	who	play	an	

important	 role	 in	 a	 health	 service	 system.	 Thus	 the	 caring	 for	 human									

resources	and	 improvement	of	 the	quality	of	 their	work	 life	 should	be	

taken	into	consideration	by	the	administrators	as	a	significant	issue	for			

organizational	development.

Objective	 :	The	objective	 is	 to	study	 the	relationship	between	hospital	personnel’s	

characteristics	and	organization	commitment	with	quality	of	work	life	of	

the	personnel	of		Sakaeo	Crown	Prince	Hospital.	

Methods		 :	This	study	was	a	descriptive	survey	research.	The	sample	were	consisted	

of	256	personnels	who	have	been	working	in	the	hospital.	The	data	were	

collected	 in	August	 2014	using	self	 administered	questionnaires.	Data	

analysis	was	performed	using	descriptive	statistics,	standard	deviation,	

Chi-square,	Pearson’s	Product	Moment	Correlation	Coefficient.

Results			 :	The	study	found	that	the	personnel	at	the	Sakaeo	Crown	Prince	Hospital	

had	opinions	regarding	their	overall	quality	of	work	life	at	medium	level	

(mean	=	3.44,	SD	=	0.50).	Overall	organization	commitment	was	at	a	high	

level	(mean	=	3.80,	SD	=	0.59).	Personal	characteristics	such	as	age	and	

duration	of	work,	had	a	relationship	with	the	quality	of	work	life	(p	<	0.05);	

gender,	marital	status,	education,	profession,	working	unit,	condition	of	

employment	and	level	of	the	position	had	no	relationship	with	quality	of	

work	 life.	Organization	 commitment	 had	positive	 relationship	with	 the	

overall	quality	of	work	life	at	high	level	of	statistical	significance	(r	=	0.712,	

p	<	0.001).	The	researcher	recommended	that	the	hospital	administrator	

should	advocate		policies	to	promote	the	quality	of	work	life;	improve	wage	

payment	and	a	welfare	system	 for	all	personnel,	 the	system	should	be	

impartial,	appropriate	and	consistent	with	present	costs	of	living	also	in	

accordance	with	 the	performance	of	all	personnel	both	 in	quantity	and	

quality	There	should	also	be	the	encouragement	and		promotion	for	every	

personnel	to	take	part	in	the	planning	and	setting	up	the	guidelines	for	the	

improvement	of		quality	of	work	life	of	the	personnel.	The	format	of	the	

activity	should	be	appropriate	with	the	context	of	the	hospital	and	could	

create	homogeneity	between	the	personnel	and	the	hospital.

Keywords		 :		quality	of	work	life,	organization,	commitment		
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บทคัดย่อ

ที่มาของปัญหา	
 บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นทรัพยากรมนษุย์ทีมี่บทบาทสำาคญัในการทำางานของ

ระบบบริการสุขภาพ ดังนั้น แนวคิดการพัฒนาองค์การผู้บริหารจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญและเอาใจใส่

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในที่ทำางานและการดูแลเอาใจใส่ต่อทรัพยากรมนุษย์ 

วัตถุประสงค์						                 
  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความผูกพันต่อองค์การ และคุณภาพชีวิตการ

ทำางานของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 

วิธีการศึกษา
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จำานวน 256 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไค-สแควร์             

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการศึกษา	       
 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มีระดับความคิดเห็นต่อ

คุณภาพชีวิตการทำางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.44, SD = 0.50) และความผูกพันต่อ

องค์การของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับสูง (Mean = 3.80, SD = 0.59) ปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ และ

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชวีติการทำางาน (p < 0.05) เพศ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา วิชาชีพ หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน สภาพการจ้างงาน ระดับตำาแหน่ง ไม่มีความสัมพันธ์

กับคุณภาพชวิีตการทำางาน ปัจจยัด้านความผกูพนัต่อองค์การมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวติ

การทำางานโดยรวมในระดับค่อนข้างสูงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (r = 0.712, p < 0.001) 

 ดังนัน้ผูบ้ริหารควรมีการกำาหนดนโยบายการพฒันาคุณภาพชวีติการทำางานพฒันาระบบบริหาร

จัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการสำาหรับตำาแหน่งงานต่างๆ อย่างเป็นธรรม  ให้มีความเหมาะสมกับ

สภาวการณ์ครองชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ตามผลการปฏิบัติงานท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพ

ของงานในแต่ละวิชาชีพ และตำาแหน่งงานต่างๆของบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วน

ร่วมในการวางแผน ร่วมกำาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางาน รูปแบบของกิจกรรม ให้

สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล และให้บุคลากรรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ 

ค�าส�าคัญ:	คุณภาพชีวิตการทำางาน ความผูกพันต่อองค์การ
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ผูกพันต่อองค์การจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความ

ทุ่มเท และความพยายามของพนักงานในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให ้องค ์การบรรลุเป ้าหมาย 

เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ

องค์การด้วยนั่นเอง2 ดังนั้น แนวคิดเรื่อง การดูแล

เอาใจใส่ต ่อทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตการทำางาน จึงเป็นเร่ืองที่ผู้บริหาร

ต้องตระหนักและให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งใน

การพัฒนาองค์การ 

 จากสถิติ จำานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สระแก้ว 3 ปีย้อนหลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กล่าวคือ 

ตั้งแต่ พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2556  มีจำานวนผู้ป่วย

นอก 258,442, 249,563 และ 255,742 ราย ตาม

ลำาดับ จำานวนผู้ป่วยในที่มาใช้บริการ จำานวน 

23,518 , 23,696 และ 23,692 ราย ตามลำาดับ จะ

เห็นได้ว่า จำานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้

บุคลากรของโรงพยาบาลต้องรับภาระงานที่เพิ่ม

มากขึน้ ในขณะทีส่าขาวิชาชีพทีป่ฏิบัตงิานจริงเม่ือ

เทียบกับเกณฑ์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   

(geographic information system : GIS)  พบว่า 

อยู่ตำ่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ประกอบกับอัตราการ

ลาออกของบุคลากรข้าราชการ (เป้าหมายน้อย

กว่าร้อยละ 1)  ปี พ.ศ. 2554-2555 มีผลลัพธ์     

ร้อยละ 0.67, 1.02 ตามลำาดับ อัตราการลาออก

ของบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว  (เป้าหมายน้อยกว่า

ร้อยละ 3) พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ.2555 มีผลลัพธ์   

ร้อยละ 3.26, 3.50 ตามลำาดับ3 สะท้อนได้ว่า 

สถานการณ์ที่มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของผู้มารับ

บรกิาร ทำาให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีภาระงาน

ทีเ่พิม่มากขึน้ ประกอบกับการนำาระบบการพฒันา

คุณภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์การ ทำาให้ผู้รับ

บริการมีความคาดหวังต่อคุณภาพและความ

บทน�า
 บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีบทบาทสำาคัญของระบบ

บริการสุขภาพ เพราะมีหน้าท่ีโดยตรงในการให้

บริการด้านสุขภาพของประชาชน บริการดูแล

รักษาผู้ป่วย  และมีความสำาคัญในการผลักดันให้

นโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศบรรลุเป้า

หมาย  หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทำางานที่

ดีจะทำาให้เกิดความรู้สึกเป็นสุข สามารถดำาเนิน

งานขององค์การให้บรรลุวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้กำาหนด

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในทาง

ตรงกันข้าม หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการ

ทำางานยังไม่ดีพอ หรือไม่มีความสุขในการทำางาน 

อาจส่งผลให้การทำางานไร้ประสิทธิภาพ ขาดงาน

บ่อย และมีการลาออกสูง1 มักจะมีคนกล่าวถึง

คุณภาพชีวิตกันอยู่เสมอ และคุณภาพชีวิตการ

ทำางานถือเป ็นส่ิงสำาคัญที่ทุกคนในองค ์การ

ต้องการ ในด้านความผูกพันต่อองค์การนั้น 

คุณภาพชีวิตการทำางานเป็นสิ่งสะท้อนความ

ผูกพนัของพนกังานทุกระดับชัน้ทีมี่ต่อองค์การ อัน

เป็นผลมาจากการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำาคญั

ต่อพนกังานในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงท่ีสุด 

ผลสะท้อนท่ีสำาคัญวัดได้จากอัตราการเข้า ออก

ของพนกังานในองค์การ2 ความผกูพนักับองค์การ

ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจ เข้าถึงเนื้อแท้ในตัว

ตน และภารกิจหลักขององค์การนั้นๆ ย่อมยั่งยืน 

ความผูกพันต่อองค์การเป็นส่ิงที่มีความสำาคัญยิ่ง

ต่อคุณภาพชีวิตการทำางาน รวมท้ังความอยู่รอด

และความมีประสิทธิภาพขององค์การ ในระดับผู้

บริหารหากมีความผูกพันต่อองค์การสูงแล้ว จะ

เป็นแรงผลักดันให้บุคคลทุ่มเทความพยายามใน

การบริหารงานอย่างเตม็ท่ี เป็นผลให้องค์การเจรญิ

ก้าวหน้า ส่วนในระดับผู้ปฏิบัติงานนั้น ความ
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ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ

งานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

เป็นอย่างมาก เนือ่งจากต้องพยายามปฏิบัตหิน้าที่

อย่างเตม็กำาลงัความรู ้ความสามารถ เพือ่ให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์การ ทำาให้ส่งผลกระทบคุณภาพ

ชีวิตในการทำางานด้านต่างๆ ส่งผลให้ภาระงาน

มากเกินกว่าจะให้บริการตามมาตรฐานวชิาชพี ไม่

สามารถจดัตารางการทำางานให้สอดคล้องกับชวีติ

ครอบครัว ช่วงที่ผ่านมา จึงพบว่า บุคลากรเกิด

ความเครียด รู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติงาน นำา

ไปสู่การตัดสินใจลาออก หรือโยกย้ายในที่สุด 

 ดังนั้นการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความผูกพันต่อองค์การกับคุณภาพชีวิตการ

ทำางานของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชสระแก้ว  จึงเป็นเร่ืองที่ผู้บริหารควรให้

ความสนใจว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตการทำางานของบุคลากร และองค์

ประกอบนั้นมีลักษณะที่สำาคัญอย่างไร  เพื่อนำาผล

การศึกษาที่ได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำาหรับผู ้

บริหารทุกระดับ ได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตการ

ทำางานของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยพุราชสระแก้ว และนำาไปพจิารณาใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดระบบ การบริหารเพื่อพัฒนาส่งเสริม

คุณภาพชีวิตการทำางานของบุคลากรให้เกิดขวัญ

และกำาลังใจในการปฏิบัติงาน ส ่งผลเพื่อให้

บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้

อย ่ า ง มี คุณภาพ ประ สิทธิภาพและบรร ลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ  ตลอดจนพัฒนา

องค์การให้ก้าวหน้าต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
วัตถุประสงค์ทั่วไป

 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ

ผกูพนัต่อองค์การกบัคณุภาพชวีติการทำางานของ

บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วัตถุประสงค์เฉพาะ

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส ่วนบุคคล ระดับ

คณุภาพชวีติการทำางาน และระดับความผกูพนัต่อ

องค์การของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชสระแก้ว

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนบุคคล และความผูกพันต่อองค์การ และ

คณุภาพชวีติการทำางานของบุคลากรโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

วัสดุและวิธีการ
 การศึกษานี้ เป ็นการวิจัยเชิงพรรณนา      

(descriptive research design) โดยมีขัน้ตอนดงันี้ 

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา 

ได้แก่ บุคลากรที่ปฏบิัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชสระแก้ว และมีประสบการณ์การ

ทำางานไม่น้อยกว่า  1  ปี จำานวน 781 คน โดยใช้

วิธีการคำานวณกลุ ่มตัวอย ่างของครอคแคน 

(cochran)4 ได้ 276 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ความ

ผูกพันต่อองค์การซึ่งผู ้วิจัยประยุกต์ขึ้นตาม

แนวคิดของอเลนและเมเยอร์ (Allen and Meyer)5 

คณุภาพชวีติการทำางานของบุคลากรประยุกต์ตาม

แนวคิดของวอลตัน (Walton)6  โดยเกณฑ์การให้

คะแนนแบบสอบถาม เป ็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 อันดับ  แปรผลคะแนนโดยพจิารณา

จากค่าเฉล่ียของคะแนนตามเกณฑ์ของเบสท์ 

(Best)7
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 ผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามที่ได้พัฒนาขึ้นให้

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ

ความตรงของเนื้อหา และนำาไปปรับปรุงตามข้อ

แนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจึงนำาแบบสอบถาม

ไปทดลองใช้ (try out) กับบุคลากรโรงพยาบาล

ตราด จำานวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่นโดยการ

หาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า (Alfa coefficient) ของ

ครอนบาค (Cronbachs)8  พบว่า ชดุแบบสอบถาม

ความผูกพันต่อองค์การ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า  

0.908 และชุดแบบสอบถามคุณภาพชีวิตการ

ทำางาน มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 0.979 

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง	

 ผู้วิจัยดำาเนินการขอรับรองจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย ์จากคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล โดยได้รับการพจิารณา

อนุมัติคำาขอรับรองเอกสารรับรองจริยธรรมการ

วจิยัในมนษุย์ เลขที ่MUPH 2014-146  โดยผูว้จิยั

ได้ส่งมอบหนังสือยินยอมตนให้ทำาการวิจัย และ

แบบสอบถามให้แก่ผู ้เข ้าร ่วมวิจัยพร้อมซอง

จดหมาย 2 ซอง สำาหรับให้ผู้เข้าร่วมวิจัยแยก

หนงัสอืยนิยอมตนให้ทำาการวจิยั และแบบสอบถาม 

แยกออกจากกัน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำาเนินการเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามคืนเองในระยะเวลา 15 วัน 

ปฏิบัติตามการป้องกันความเส่ียงอย่างเคร่งครัด

ตามขั้นตอนดังนี้ 

  - ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมการวิจัย ทราบถึง

วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูล ประโยชน์ และ

รายละเอียดของการทำาการวิจัย 

  - ต้องได้รบัความยนิยอมจากผูเ้ข้าร่วม

การวิจัยทุกราย

  - ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิบอกเลิกการ

เข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด

 -  ข้อมูล ชือ่ – นามสกุล สถานทีป่ฏิบัตงิาน 

และข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จะไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณะเป็นรายบุคคล  แต่จะนำาเสนอผลการ

วิจัยเป็นข้อมูลในภาพรวม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล	

 ผู้วิจัยดำาเนินการชี้แจงรายละเอียดของการ

ทำาวจิยั เช่น ความเป็นมา วตัถปุระสงค์ วธิกีารเก็บ

ข้อมูล และการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมวิจัย 

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

ได้รับแบบสอบถามกลับคืนที่มีความสมบูรณ์

ทั้งหมด 256 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.8  

การวิเคราะห์ข้อมูล

 วเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ระดับความ

ผูกพันต่อองค์การ และระดับคุณภาพชีวิตการ

ทำางาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐาน โดยทำานายระดับนัยสำาคัญที่   

p < 0.05 ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Chi-square, 

Person’s moment product correlation coeffi-

cient

ผลการศึกษา
 1. ลักษณะท่ัวไปของกลุ ่มตัวอย่างและ

ตัวแปรในการศึกษา 

  1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรโรง

พยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

	 ผลการศึกษา	 

 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พบว่าส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง ร้อยละ 80.9 มีอายุ 30 ถึง 39 ปี ร้อยละ 

42.6 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 52.3 ระดับการ

ศึกษาสูงสุดเป็นระดับปริญญาตรี ร้อยละ 57.8 มี
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ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานในโรงพยาบาล      10-

14 ปี ร้อยละ 21.5 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

น้อยที่สุด 1 ปี และมากที่สุด 38 ปี ส่วนใหญ่เป็น

วิชาชีพพยาบาล ร้อยละ 36.7 ปฏิบัติงานในหอผู้

ป่วยใน ร้อยละ 37.1 โดยมีสภาพการจ้างงาน เป็น

ข้าราชการ ร้อยละ 52.7 ระดับตำาแหน่งเป็น ผู้

ปฏิบัติงาน ร้อยละ 82 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

10,000 ถึง 20,000 บาท ร้อยละ 37.5 ดังตาราง

ที่ 1

ตารางที่	1	 จำานวนและร้อยละของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จำาแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล (n=256)

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ           

 ชาย                

 หญิง

อายุ 

 <30

 30-39

 40-49

 >50

 Mean ± SD = 37.42 ± 8.94

 Minimum – Maximum = 18-60

สถานภาพสมรส             

 โสด            

 สมรส                

 หม้าย               

 หย่า / แยก

ระดับการศึกษาสูงสุด 

           ปวช. หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6              

           ปวส. / อนุปริญญา 

           ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

           ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

           สูงกว่าปริญญาโท

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (ปี)

           < 5 

           5-9

           10-14

           15-19

จ�านวน	(คน)

49

207

58

109

58

31

102

134

2

18

39

38

148

28

3

53

52

55

54

ร้อยละ

19.1

80.9

22.6

42.6

22.7

12.1

39.9

52.3

0.8

7.0

15.3

14.8

57.8

10.9

1.2

20.7

20.3

21.5

21.1
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ตารางที่	1	 จำานวนและร้อยละของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จำาแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล (n=256) (ต่อ)

ปัจจัยส่วนบุคคล

           20 ปีขึ้นไป

           mean ± SD = 12.30 ± 8.44

           minimum – maximum = 1-38

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)

 < 10,000

 10,000-20,000

 20,001-30,000

 30,001-40,000

 40,001-50,000

           > 50,001 

mean ± SD = 23,001.18 ± 15,478.76  

median=20,000

minimum – maximum = 6,500 – 150,000

จ�านวน	(คน)

42

37

96

76

34

6

7

ร้อยละ

16.4

14.5

37.5

29.7

13.3

2.3

2.7

  1.2 ระดับความคิดเห็นต ่อความ

ผกูพนัต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชสระแก้ว

	 ผลการศกึษา	พบว่า ระดับความคิดเหน็ต่อ

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้วโดยรวมอยู่ในระดับสูง 

(mean = 3.80, SD = 0.59) เม่ือพจิารณารายด้าน 

พบว่า ทัง้ 3 ด้านมีความคิดเหน็อยู่ในระดับสงู โดย

ความผกูพนัด้านความทุ่มเทความพยายามเพือ่ทำา

ประโยชน์ให้กับองค์การ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (mean 

= 3.98, SD = 0.54) ส่วนความผูกพันด้านความ

ปรารถนาที่จะดำารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกของ

องค์การ   มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด (mean = 3.69, SD = 

0.89)  ดังตารางที่ 2

ตารางที่	 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร            

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จำาแนกตามรายด้านและโดยรวม  (n=256)

ความผูกพันต่อองค์การ
ระดับความคิดเห็น

	 mean	 SD		 การแปลผล

ด้านความทุ่มเทความพยายามเพื่อทำาประโยชน์ให้กับองค์การ

ด้านความเชือ่ม่ันและการยอมรับเป้าหมายและความต้องการขององค์การ

ด้านความปรารถนาที่จะดำารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ

	 รวม

3.98

3.72

3.69

3.80

0.54

0.61

0.89

0.59

สูง

สูง

สูง

สูง
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  1.3 ระดับความคิดเห็นต ่อความ

ผกูพนัต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชสระแก้วรายข้อ

 ด้านความทุ ่มเทความพยายามเพื่อทำา

ประโยชน์ให้กับองค์การ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ทำางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี 

เต็มกำาลังความรู้ความสามารถเพื่อให้บรรลุวิสัย

ทัศน์ และเป้าหมายของโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชสระแก้ว (mean = 4.16, SD = 0.70) ข้อ

ทีมี่ค่าเฉล่ียน้อยทีส่ดุ คือ มีความพยายามทำางานที่

ท้าทาย และสร้างชือ่เสียงให้แก่โรงพยาบาลสมเดจ็

พระยุพราชสระแก้วเม่ือมีโอกาสเสมอ (mean = 

3.79, SD = 0.78 ) 

 ด ้านความเชื่อ ม่ันและการยอมรับเป ้า

หมายและความต้องการขององค์การ พบว่า  ข้อ

ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ รู้สึกว่าโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชสระแก้วเป็นโรงพยาบาลท่ีมีศักด์ิศรี

ทัดเทียมกับโรงพยาบาลอื่นในระดับเดียวกัน 

(mean = 4.10, SD = 0.75) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ รู้สึกว่าการบริหารงานของโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้วในปัจจุบันเป็นรูปแบบ

การบริหารที่มีประสิทธิภาพ (mean = 3.30, SD= 

0.89 )  

 ด้านความปรารถนาท่ีจะดำารงไว้ซึ่งความ

เป็นสมาชิกขององค์การพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ รู ้สึกว่าคิดถูกแล้วท่ีเลือกทำางานที่       

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (mean 

= 3.79, SD = 0.96) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด    

คือ ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จ        

พระยุพราชสระแก้วไปจนเกษียณอายุราชการ 

(mean = 3.46, SD = 1.13)  

  1.4 ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพ

ชีวิตการทำางานของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จ      

พระยุพราชสระแก้ว

	 ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิด

เห็นต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของบุคลากร                  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง (mean = 3.44, SD = 0.50) 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มี 2 ด้าน ที่มีระดับ

ความคดิเหน็อยูใ่นระดับสงู คือ ด้านความสมัพนัธ์

อันดีในการทำางานร่วมกัน (mean = 3.76, SD = 

0.55) และด้านความภูมิใจในองค์การที่มีคุณค่า

ทางสังคม (mean = 3.74, SD = 0.62) ในอีก 6 

ด้าน มีความคิดเหน็อยู่ในระดับปานกลาง และด้าน

ทีมี่ค่าเฉลีย่ตำา่สดุ คอื ด้านรายได้และผลตอบแทน

ที่เพียงพอและเป็นธรรม (mean = 2.93, SD = 

0.84) ตามลำาดับ ดังตารางที่ 3 

ตารางที	่3	  จำานวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคุณภาพชวีติการทำางานของ

บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแก้ว จำาแนกตามรายด้านและโดยรวม (n = 256)

ความผูกพันต่อองค์การ
ระดับความคิดเห็น

	 mean	 SD		 การแปลผล

ด้านความสัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน

ด้านความภูมิใจในองค์การที่มีคุณค่าทางสังคม 

ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเอง

ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

3.76

3.74

3.65

3.55

0.55

0.62

0.59

0.68

สูง

สูง

ปานกลาง

ปานกลาง



Vol.32  No.2  Apr. - Jun. 2015             J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center 117

ตารางที่	3	 จำานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคณุภาพชวีติการทำางานของ

บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จำาแนกตามรายด้านและโดยรวม (n = 256) 

(ต่อ)

ความผูกพันต่อองค์การ
ระดับความคิดเห็น

	 mean	 SD	 การแปลผล

ด้านลักษณะการบริหาร

ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำางาน

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัว

ด้านรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม

	 รวม

3.39

3.32

3.21

2.93

3.44

0.63

0.64

0.59

0.84

0.50

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

  1.5 ระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพ

ชีวิตการทำางานของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชสระแก้วรายข้อ

 ด้านความสัมพนัธ์อันดีในการทำางานร่วมกนั 

พบว่า ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่สงูสดุ คอืมีความสมัพนัธ์ท่ีดี

กับเพื่อนร่วมงานในระดับตำ่ากว่า (mean = 4.05, 

SD = 0.64) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากร

ทุกระดับมีโอกาสรับทราบปัญหาในการทำางานและ

ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญหา 

(mean = 3.47, SD = 0.87) 

 ด้านความภูมิใจในองค์การที่มีคุณค่าทาง

สังคม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ยินดีและ

เต็มใจที่จะบอกให้ใครๆทราบว่า ปฏิบัติงานอยู่ใน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (mean = 

3.95, SD = 0.88) ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 

อยากแนะนำาให้เพื่อนๆมาทำางานที่โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (mean = 3.49, SD= 

0.95) 

 ด้านโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและใช้

ความสามารถของตนเอง พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการทำางาน

อย่างเต็มศักยภาพ (mean = 3.82, SD = 0.76) 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ มีอิสระในการแสดง

ความคิดเห็นด้านการปฏิบัติงาน หรือนโยบายใน

การปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยไม่ส่งผลต่อ

การพิจารณาความดีความชอบ (mean = 3.48, 

SD= 0.85) 

 ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะ พบว่าข ้อที่ มีค ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ         

โรงพยาบาลมีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้

ตระหนักถึงความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ

ต่างๆ และส่งเสริมสุขภาพในการปฏิบัติงานอย่าง

สมำ่าเสมอ (mean = 3.78, SD = 0.80) ข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานจัดสถานท่ีให้ผู ้

ปฏิบัติงานพักผ่อนได้บ้าง เพื่อลดความเครียดใน

ขณะปฏิบัติงาน (mean = 3.19, SD = 1.01) 

 ด้านลักษณะการบริหาร พบว่า ข้อที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารงานในหน่วยงานที่

ปฏิบัติงานอยู่มีการแบ่งสายการบังคับบัญชาท่ี

ชัดเจน (mean = 3.69, SD = 0.80) ข้อทีมี่ค่าเฉล่ีย

น้อยที่สุด คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สระแก้วมีอัตรากำาลังคนเพียงพอกับภาระงาน  

(mean = 2.75, SD = 1.09) 

 ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในการ
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ทำางาน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บังคับ

บัญชาให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบต่อการ

ปฏิบัติงาน (mean = 3.51, SD = 0.83) ข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เมื่อเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน

ทีท่ำางานในสาขาอืน่ มีความก้าวหน้าในการทำางาน

ที่มากกว่า (mean = 3.06, SD = 0.90) 

 ด้านความสมดุลระหว่างชวีติการทำางานและ

ชีวิตส่วนตัว พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  

สามารถแบ่งเวลาในการทำางานประจำาเวลาส่วนตวั 

เวลาสำาหรับครอบครัว และสังคมได้อย่างเหมาะ

สม (mean = 3.52, SD = 0.95) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยท่ีสดุ คอื ไม่สามารถทำางานได้เตม็ที ่เนือ่งจาก

มีภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัว (mean = 

2.52, SD = 0.99) 

 ด้านรายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและ

เป็นธรรม พบว่าข้อทีมี่ค่าเฉล่ียสงูสดุ คอื งานทีรั่บ

ผิดชอบเหมาะสมกับเงินเดือนค่าตอบแทน และ

สวัสดิการอื่นๆที่ได้รับ (mean = 3.04, SD= 0.97) 

ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื เงนิเดือน ค่าตอบแทน

จากการทำางานที่ได้รับเพียงพอต่อสภาวการณ์

ครองชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน (mean = 

2.77, SD = 1.01) 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 

ความผูกพันต่อองค์การ กับคุณภาพชีวิตการ

ทำางานของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชสระแก้ว

 ผลการศึกษา พบว่า เพศ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา วิชาชีพ หน่วยงานท่ีปฏิบัติงาน 

สภาพการจ้างงาน ระดับตำาแหน่ง ไม่มีความ

สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำางานของบุคลากร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว (p<0.05)

อายุ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำางาน

ของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

สระแก้วโดยรวม (r = 0.131, p < 0.05)  และมี

ความสัมพนัธ์กับคุณภาพชวีติการทำางาน แยกเป็น

รายด้าน ได้แก่ด้านรายได้และผลตอบแทนทีเ่พยีง

พอและเป็นธรรม (r = 0.179, p < 0.05) ด้านโอกาส

ในการพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของ

ตนเอง (r = 0.173, p < 0.05) ด้านความก้าวหน้า

และความม่ันคงในการทำางาน (r = 0.150, p < 

0.05) ด้านความภูมิใจในองค์การที่มีคุณค่าทาง

สังคม (r = 0.132 , p < 0.05) แต่อายุไม่มีความ

สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำางานด้านสภาพ

แวดล้อมท่ีปลอดภยัและถกูสุขลกัษณะ ด้านความ

สัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน ด้านลักษณะ

การบริหาร และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการ

ทำางานและชีวิตส่วนตัว

 ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานมีความสมัพนัธ์

กับคุณภาพชี วิตการทำ า งานของ บุคลากร                  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วโดยรวม   

(r = 0.142, p < 0.05) และมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชี วิตการทำางานด ้านรายได ้และผล

ตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (r = 0.149,    p 

< 0.05) ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูก

สุขลักษณะ (r = 0.131, p < 0.05) ด้านโอกาสใน

การพัฒนาศักยภาพและใช้ความสามารถของ

ตนเอง (r = 0.194, p < 0.05)  ด้านความก้าวหน้า

และความม่ันคงในการทำางาน (r = 0.179, p < 

0.05)   แต่ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีความ

สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำางานด้านความ

สัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน ด้านลักษณะ

การบริหาร ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการ

ทำางานและชวีติส่วนตวั ด้านความภมิูใจในองค์การ

ที่มีคุณค่าทางสังคม

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับ

คณุภาพชวีติการทำางานของบคุลากร โรงพยาบาล
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สมเด็จพระยุพราชสระแก้วโดยรวม แต่มีความ

สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำางานด้านรายได้ 

และผลตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม (r = 

0.193, p < 0.05)  ด้านความสัมพันธ์อันดีในการ

ทำางานร่วมกัน (r = -0.154, p < 0.05) ด้าน

ลักษณะการบริหาร (r = -0.129, p < 0.05) ดัง

ตารางที่ 4

ตารางที	่4  ค่าสมัประสิทธิส์หสัมพนัธ์ของเพยีร์สนัระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวติการทำางาน

ของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  (n = 256) 

ปัจจัยที่ศึกษา

ปัจจัยส่วนบุคคล

 - อายุ

 - ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

 -  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยที่ศึกษา

ความผูกพันต่อองค์การ

-  ความเชื่อมั่น การยอมรับเป้าหมาย และความต้องการขององค์การ 

-  ความทุ่มเทความพยายามเพื่อทำาประโยชน์ให้กับองค์การ 

-  ความปรารถนาที่จะดำารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ

	 รวม

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คุณภาพชีวิตการท�างาน

r																																									p-value

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คุณภาพชีวิตการท�างาน

	 r	 p-value	 ระดับ

0.131

0.142

0.013

0.036

0.023

0.840

 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ

องค์การ กับคุณภาพชีวิตการทำางานของบุคลากร

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

	 ผลการศึกษา  พบว่า ปัจจัยด้านความ

ผูกพันต่อองค์การทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กับ

คณุภาพชวิีตการทำางานของบุคลากรโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยรวมในระดับค่อน

ข้างสูงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (r = 0.712 ,p 

< 0.001) และมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต

การทำางานของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชสระแก้วท้ัง 8 ด้าน คือ ด้านรายได้และ

ผลตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านความ

สัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน ด้านสภาพ

แวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้าน

ลักษณะการบริหาร ด้านโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเอง  ด ้ าน

ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำางานและชีวิตส่วน

ตัว ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในการ

ทำางาน ด้านความภูมิใจในองค์การที่มีคุณค่าทาง

สังคม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.001) ดัง

ตารางที่ 5

ตารางที่	5 ค่าสมัประสทิธิส์หสัมพนัธ์ของเพยีร์สันระหว่างความผกูพนัต่อองค์การ โดยรวมและรายด้าน

กับคุณภาพชวีติการทำางานของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแก้ว (n = 256)

0.747

0.517

0.593

0.712

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

ค่อนข้างสูง

ปานกลาง

ปานกลาง

ค่อนข้างสูง
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วิจารณ์
 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มีคุณภาพชีวิตการ

ทำางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้อง

กับการศึกษาของฉัตรสุดา ปัทมะสุคนธ์ 9 ชยภัทร 

หอมทอง10 วัชรานุกูล บุญเลิศ11 ปรียา ปันธิยะ12 

ธดิารัตน์ ศรีกันทา13  จากการพจิารณารายด้านพบ

ว่า ด้านความสัมพันธ์อันดีในการทำางานร่วมกัน  

และด้านความภูมิใจในองค์การที่มีคุณค่าทาง

สังคมอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาของ

ชยภัทร หอมทอง10  โดยข้อคะแนนท่ีมีค่าสูงสุด 

คือ มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมงานในระดับ

ตำา่กว่า และยนิดแีละเตม็ใจท่ีจะบอกให้ใครๆ ทราบ

ว่า ปฏิบัตงิานอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

สระแก้ว สามารถอธิบายได้ว่า การท่ีบุคลากรมี

ความสมัพนัธ์ทีดี่กับเพือ่นร่วมงานในระดับตำา่กว่า  

จะส่งผลโดยตรงต่อขวญัและกำาลังใจในการทำางาน

ของบุคลากร เนื่องจากถ้าบุคลากรทราบว่า  มี

เพื่อนร่วมงานหรือผู ้บังคับบัญชาคอยให้การ

สนับสนุน  สามารถให้คำาแนะนำาและให้ความช่วย

เหลือได้อยู่เสมอ ย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความพึง

พอใจในคุณภาพชีวิตการทำางานสูง  อีกทั้งการที่

ได ้ทำางานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สระแก้ว ทำาให้มีโอกาสในการสร้างความดี ความ

เอื้ออาทร ความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ ได้ทำาคุณ

ประโยชน์ให้กับสังคม จึงทำาให้บุคลากรของโรง

พยาบาลมีความรู้สึกภาคภูมิใจและมีคุณค่าที่ได้

เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ สอดคล้องตามแนวคิด

ของมาสโลว์ (Maslow’s)14 ท่ีกล่าวว่า มนุษย์มี

ความต้องการความรักและการเป็นที่รัก (love 

belongingness needs) เช่น การมีครอบครัว 

เพื่อน คนรัก การเป็นสมาชิกหรือมีความสัมพันธ์

กับคนอื่นในสังคม หรือชุมชน และต้องการการ

ยอมรับ และยกย่อง (esteem needs) คือ การได้

รับการยอมรบันบัถอื การเป็นทีส่นใจ ศกัดิศ์ร ีและ

การมีชื่อเสียง เป็นต้น

 เม่ือพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉล่ียคุณภาพ

ชวีติการทำางานระดับปานกลางน้อยทีส่ดุ คือ ด้าน

รายได้และผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 

สอดคล้องกับการศึกษาของ วัชรานุกูล บุญเลิศ11 

ธิดารัตน์ ศรีกันทา13 โดยเฉพาะในเรื่อง เงินเดือน 

ค่าตอบแทนจากการทำางานที่ได้รับเพียงพอต่อ

สภาวการณ์ครองชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน 

ทัง้นีเ้นือ่งจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจบัุนมีผลทำาให้

ค่าครองชีพสูงขึ้น จนไม่เพียงพอต่อการดำารงชีพ 

ประกอบกับอัตราค่าตอบแทนของภาครัฐโดย

เฉพาะเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างอยู่ใน

ระดับตำ่า ไม่สมดุลกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน    

จึงทำาให้คุณภาพชีวิตการทำางานด้านรายได้และ 

ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรมอยู่ในระดับ 

ปานกลางน้อยท่ีสุด สอดคล้องตามแนวคิดของ

วอลตัน (Walton) ที่กล่าวว่า ค่าตอบแทนเป็น     

สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกคุณภาพชีวิตได้ เนื่องจากบุคคล

ทกุคนมีความต้องการทางเศรษฐกิจ และจะมุ่งม่ัน

ทำางานเพื่อให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ 

ซึง่ความต้องการนีเ้ป็นสิง่จำาเป็นสำาหรบัการมีชวีติ

อยู่รอด บุคคลนอกจากจะสร้างความคาดหมายใน    

ค่าตอบแทนสำาหรับตนแล้ว บุคคลยังมองเชิง

เปรียบเทียบกับผู ้อื่นในประเภทของงานแบบ

เดียวกัน ดังนั้นเกณฑ์ในการตัดสินเก่ียวกับ        

ค่าตอบแทนทีจ่ะบ่งช้ีว่า มีคณุภาพชวีติการทำางาน

นั้นจะพิจารณาในเร่ืองของความเพียงพอของ     

ค่าตอบแทนท่ีจะดำารงชีวิตตามมาตรฐานของ

สงัคม และความยุตธิรรม จากการเปรียบเทยีบกับ

ผู้อื่นในประเภทงานแบบเดียวกัน15  

 ดังนั้นผู้บริหารควรพิจารณาความสำาคัญ
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และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านรายได้และ

ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม รวมถึงการ

มีความเหลื่อมลำ้าระหว่างวิชาชีพที่ได้รับกับไม่ได้

รับเงินเพิ่มพิเศษค่าตอบแทนกำาลังคนด้าน

สาธารณสุข (พ.ต.ส.) และเงินประจำาตำาแหน่ง

วิชาชีพ  อาจพิจารณาในเรื่อง การพิจารณาความ

ดีความชอบเล่ือนข้ันและเงนิเดือนท่ีเป็นธรรม และ

การจัดระบบสวัสดิการช่วยเหลือด้านต่างๆ เพิ่ม

เติม เช่น ปรับเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 

การเพิ่มเวรนอกเวลาราชการสำาหรับผู้ที่ไม่มีเวร 

การให้เงินโบนัสประจำาปี  การจัดตั้งสหกรณ์ออม

ทรัพย์ของโรงพยาบาล สวัสดิการเงินกู้ยืมค่าเล่า

เรียนบุตร สวัสดิการเงินกู ้ซื้ออุปกรณ์ต ่างๆ 

สวสัดิการบ้านพกัท่ีอยูอ่าศยัทีเ่พยีงพอและมีความ

ปลอดภัย สวัสดิการรถรับส่ง ฯลฯ ในประเด็นของ 

เงินเดือน ค่าตอบแทนจากการทำางานที่ได้รับไม่

เพยีงพอต่อค่าครองชพีในสภาพเศรษฐกิจปัจจบัุน

นั้น ควรจัดให้มีการอบรม การทำาบัญชีครัวเรือน 

เพื่อให้บุคลากรสามารถบริหารจัดการรายรับและ

รายจ่ายของตนเองและครอบครัว ให้มีชีวิตที่

เหมาะสมกับสถานะที่ตนเองหามาได้

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต   

การทำางานของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จ                  

พระยุพราชสระแก้ว พบว่า ความผูกพันต่อ

องค์การมีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างสูงกับ

คณุภาพชวิีตการทำางานของบุคลากรโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ ปรียา ปันธิยะ12  ขนิษฐา ไตรปักษ์ 16  

อิงอร ตั้นพันธ์ และคณะ17 กิฟฟอร์ด และคณะ 

(Gifford, Zammuto, Goodman and Hill)18  ระดับ

ความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อองค์การของ

บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบ

ว ่า ด ้านความทุ ่มเทความพยายามเพื่อทำา

ประโยชน์ให้กับองค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น 

โดยในรายข้อคะแนนที่สูงสุด คือ การทำางานที่ได้

รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เต็มกำาลังความรู้ความ

สามารถเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สามารถ

อธิบายได้ว่า บคุลากรทีป่ฏบิตัิงานในโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มีความรู้สึกว่าตนเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์การ และงานท่ีได้รับมอบหมาย

มีคุณค่า จึงมุ่งม่ันตั้งใจทำางาน พร้อมจะให้ความ

ร่วมมือและทุ่มเทเพื่อสร้างผลงานที่ดีและสร้าง

ความสำาเรจ็เพือ่องค์การ สอดคล้องกบัแนวคิดของ 

เมาว์เดย์ สเตยีร์ และพอร์ตเตอร์ (Mowday, Steer 

and Porter) ที่กล่าวว่า เป็นความรู้สึกของบุคคล

ที่ มีความเชื่อว่า องค์การนี้เป็นองค์การที่ดีที่สุดที่

จะทำางานด้วย มีความรู้สกึเป็นอันหนึง่อันเดียวกัน

กับองค์การ มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคน

อื่นๆ และมีความเป็นเจ้าของกิจการ และมีความ

เต็มใจที่จะทุ่มเทความพยาบาลอย่างมากเพื่อผล

ประโยชน์ขององค์การ โดยบุคคลจะอทุศิกำาลังกาย 

กำาลังใจ เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์การอย่าง    

เต็มที่19

 เม่ือพิจารณารายด้านท่ีมีค่าเฉล่ียความ

ผูกพันต่อองค์การระดับสูงน้อยกว่าด้านอ่ืน คือ 

ด้านความปรารถนาที่จะดำารงไว้ซึ่งความเป็น

สมาชิกขององค์การ สอดคล้องกับการศึกษาของ 

องิอร ตัน้พนัธ์ และคณะ17 โดยเฉพาะในเร่ือง ตัง้ใจ

ที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สระแก้วไปจนเกษียณอายุราชการ มีคะแนนน้อย

ทีสุ่ด  อธบิายได้ว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

สระแก้ว มีจำานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี 

ประกอบกบัโรงพยาบาลได้รบัการรับรองคุณภาพ  

มีมาตรฐานในการให้บริการ จึงเป็นท่ีคาดหวัง
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สำ าห รับประชาชนส ่ งผล ให ้ บุ คลากรของ                     

โรงพยาบาลต้องรับภาระงานที่ เพิ่มมากข้ึน 

ประกอบกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ ่ม

ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีอายุน้อยกว่า 

40 ปี ร้อยละ 65.3 มีสถานภาพสมรส โสด         

ร้อยละ 39.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 

57.8 มีระยะเวลาในการปฏิบัตงิานในโรงพยาบาล

น้อยกว่า 15 ปี ร้อยละ 62.5 และอยู่ในระดับ

ตำาแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 82.0 อีกทั้งผลการ

ศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทีพ่บว่า  อายแุละระยะเวลา

ในการปฏิบัตงิานมีความสมัพนัธ์คุณภาพชวีติการ

ทำางานนั้นสะท้อนได้ว่า บุคลากรของโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้วส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัย

การทำางานทีพ่ร้อมต่อการเรียนรู้   มีโอกาสพฒันา

ประสบการณ์ในการทำางานได้อีกมาก เป็นกำาลังที่

สำาคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลให ้ มีความ

ก้าวหน้าเพิม่มากขึน้ แต่เนือ่งจากบุคลากรในระดับ

ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ต้องขึ้นเวรเช้า บ่าย ดึก อีก

ทั้งโรงพยาบาลได้มีกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนา

คุณภาพงาน ที่ต ้องเกิดจากความมุ่งม่ันของ

บุคลากรทกุคนทีจ่ะต้องทำาหน้าทีข่องตนให้ดีทีสุ่ด 

มีการกระตุ ้นและติดตาม เพื่อประเมินความ

ก้าวหน้าของการพัฒนาอยู่เสมอ ทำาให้บุคลากร

เกิดความรู้สึกว่า ต้องรับภาระงานท่ีหนักขึ้น ใน

ขณะที่โรงพยาบาลมีอัตรากำาลังของบุคลากร

จำานวนจำากัด จึงมีความคิดว่าไม่สามารถปฏิบัติ

งานได้จนเกษียณอายุราชการ อีกทั้งค่าตอบแทน

จากการทำางานทีไ่ด้รับไม่เพยีงพอต่อการดำารงชพี 

ทำาให้บุคลากรส่วนหนึ่งมีความคิดที่จะลาออกไป

ทำางานกับภาคเอกชนที่ได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น 

 ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความสำาคัญ และควร

ส่งเสริมในเรื่องความผูกพันต่อองค์การด้านความ

เชื่อม่ันและการยอมรับเป้าหมาย และความ

ต้องการขององค์การ และด้านความปรารถนาทีจ่ะ

ดำารงไว้ซึง่ความเป็นสมาชิกขององค์การเป็นอย่าง

ย่ิง โดยเฉพาะกลุ่มระดับผู้ปฏิบัติงานที่มีโอกาส

เป็นกำาลังที่สำาคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลให้มี

ความก้าวหน้าเพิ่มมากข้ึน เพราะเป็นเร่ืองที่มี

ความสำาคัญต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของ

บุคลากร รวมทั้งความอยู่รอด และประสิทธิภาพ

ขององค์การ โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุก

ระดับได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ในการ

กำาหนดนโยบายต่างๆของโรงพยาบาล การจัด

อัตรากำาลังให้เหมาะสมและเพียงพอต่อภาระงาน 

จดักิจกรรมกระตุน้ให้บุคลากรเกิดความรักในงาน

มากขึน้ เช่น มีการให้รางวัลชมเชยในกรณท่ีีปฏิบัติ

งานประสบผลสำาเร็จ  เปิดโอกาสให้มีการไปศกึษา

ดูงานต่างประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจในการ

ทำางาน การให้ทนุต่างๆ ในด้านการศกึษาต่อระดับ

ที่สูงขึ้น การแนะแนวทางความก้าวหน้าในหน้าที่

การงานให้กับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเห็น

แนวทางพัฒนาความก้าวหน้าที่ชัดเจนและทำาให้

บุคลากรมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจปฏิบัตงิานต่อเพือ่โรงพยาบาล เตม็ใจท่ีจะ

เสียสละ พยายามทำางานเตม็ความสามารถเพือ่ให้

องค์การบรรลุเป้าหมายและเกิดผลประโยชน์ต่อ

องค์การ 

 จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทำางานของ

บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 

คือ ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ คุณภาพ

ชีวิตการทำางานของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชสระแก้วจะเกิดขึ้นได้เม่ือบุคลากรมี

ความผูกพันต่อองค์การที่ดี ซึ่งผลการศึกษามี

ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้วที่กำาหนดไว ้ คือ 
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บุคลากรมีความสุขและความพึงพอใจ มีความ

ผกูพนัและยดึม่ันต่อองค์การ  เม่ือพจิารณาจากผล

การวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตการ

ทำางานโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง ถือเป็น

โอกาสท่ีผู้บริหารสามารถสร้างความเชื่อม่ันใน   

รูปแบบการบริหารงานของโรงพยาบาลที่ มี

ประสิทธิภาพแก่บุคลากรได้อย่างชัดเจนเพิ่มมาก

ขึ้น  โดยส่งเสริมการสร้างความผูกพันต่อองค์การ

ด้านความเชื่อม่ันและการยอมรับเป้าหมาย และ

ความต้องการขององค ์การ และด ้านความ

ปรารถนาที่จะดำารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกของ

องค์การ  เพือ่ทำาให้บุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชสระแก้ว รู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ          

โรงพยาบาล มีความรักในงานที่ทำา และอยาก

ปฏิบัติงานให้สำาเร็จตามเป้าหมายของโรงพยาบาล 

โดยไม่คิดที่จะลาออกหรือย้ายไปไหน ส่ิงที่              

ผู ้บริหารสามารถเร่งดำาเนินการได้ คือ การ

ถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสระแก้วสู่

การปฏิบัติ  ตามค่านิยมขององค์การในเร่ือง        

สุขในงาน ทำางานเป็นทมี โดยให้บุคลากรทกุระดับ

มีโอกาสรับทราบปัญหาในการทำางาน และได้แสดง

ความคิดเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญหา  เพือ่ปรับ

ทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองของบุคลากรต่อองค์การ 

ส่งเสริมให้มีการใช้ชีวิตการทำางานอย่างมีคุณค่า  

โดยการจัดสรรอัตรากำาลังคนให้เพียงพอกับภาระ

งาน ให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การจัดสถานที่

ให้ผูป้ฏิบัตงิานได้พกัผ่อนในขณะปฏิบัตงิาน  และ

สนับสนุนให้บุคลากรได้รับความก้าวหน้าในงาน

และมีความสำาเร็จ กระบวนการท้ังหมด เรียกว่า 

กระบวนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนใน

องค์การ ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ของผู้บริหารที่จะ

พฒันาบุคลากรให้มีผลงานไปในทศิทางทีอ่งค์การ

ต้องการ  ตลอดจนยังเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความ

ต้องการทำางาน ซึ่งนำาไปสู่ประสิทธิภาพและเกิด

การเพิ่มผลผลิตขององค์การในที่สุด บรรลุเป้า

หมายของทัง้บุคลากรในฐานะสมาชกิขององค์การ

และตัวองค์การเอง20 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

เพื่อให ้ เ กิดคุณภาพชีวิตการทำางานท่ีดีของ

บุคลากรมีดังนี้

 1. ผูบ้ริหารควรมีการกำาหนดนโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางาน พัฒนาระบบ

บรหิารจดัการค่าตอบแทนและสวสัดิการให้มีความ

เหมาะสมกับสภาวการณ์ครองชีพในสภาพ

เศรษฐกิจปัจจุบัน ตามผลการปฏิบัติงานทั้งด้าน

ปรมิาณ และคุณภาพของงานในแต่ละวิชาชพี และ

ตำาแหน่งงานต่างๆ ของบุคลากรโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสระแก้วอย่างเป็นธรรม  

 2. ผูบ้ริหารควรกำาหนดผูร้บัผดิชอบ  และ

จัดตั้งคณะทำางานเป็นตัวแทนทุกระดับ จากทุก

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สระแก้ว  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรส่วนร่วมในการ

วางแผนร่วมกำาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติการทำางาน รปูแบบของกิจกรรม ให้สอดคล้อง

กับบริบทของโรงพยาบาล และให้บุคลากรรู้สกึเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ และข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้

  1 .  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ

คุณภาพชีวิตการทำางานของบุคลากรที่ เป ็น

ข้าราชการ และกลุ่มที่ไม่ใช่ข้าราชการของโรง

พยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว   

  2. ควรทำาการศึกษาตัวแปรด้านอื่นๆ 

เพิ่ม เช่น บรรยากาศองค์การ วัฒนธรรมองค์การ

คุณลักษณะงาน การมีส่วนร่วมในงาน จริยธรรม



วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่ 32  ฉบับที่ 2  เม.ย. - มิ.ย. 2558124

ในการทำางาน ฯลฯ

  3. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตการทำางาน

ของบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สระแก้วต่อเนือ่งทุกๆ 2-3 ปี และทบทวนถงึความ

เหมาะสม ความเพียงพอ ความมีประสิทธิผลของ

กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำาเนินการไปแล้ว 
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