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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครปฐม และ 2) แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประชากร 
คือ บุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 142 คน  โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวมรวมข้อมูล และสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 
ด้านความภูมิใจในองค์กร ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านประชาธิปไตย
ในหน่วยงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน ด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทน
ท่ีเหมาะสม และด้านสภาพการทํางาน ด้านความม่ันคงในการทํางาน ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในท่ีทํางาน ตามลําดับ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ควรปรับค่าตอบแทนสอดคล้อง
กับมาตรฐานตําแหน่ง ส่งเสริมการพัฒนาให้มีความสามารถเฉพาะด้านท้ังในด้านความรู้และทักษะ มีการจัดเวรยามตลอด 24 
ชั่วโมง และติดกล้องวงจรปิดตามอาคารต่าง ๆภายในสํานักงาน จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงต่อต่อบุคลากร และควรเปิดโอกาสให้แต่
ละกลุ่มงานทํากิจกรรมร่วมกัน 

 
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางาน  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางาน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
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Abstract 
 

The objectives of this research were to study: 1) the level of the quality of work life of personnel in 
Nakhon Pathom Provincial Health Office; and 2) guidelines for improving the quality of work life of personnel 
in Nakhon Pathom Provincial Health Office. The research population was 142 people in Nakhon Pathom 
Provincial Health Office. The research instrument for data collection was a questionnaire. Data were analyzed 
with percentage, mean  and standard deviation. 

The research revealed that: 
1. Overall and in specific aspects, the level of the quality of work life of personnel in Nakhon 

Pathom Provincial Health Office was at a high level. These aspects were benefits and responsibilities for 
society relationships with colleagues, democracy in the agency the balance between work and life, self-
development and competence of workers. appropriate remuneration and work condition work security 
health and safety at work. 

2. The development of quality of life in the work of health personnel in Nakhon Pathom Provincial 
Health Office as follows should adjust the compensation in accordance with the standard position, promote 
the development of specific talents in both knowledge and skills, 24-hour security and CCTV in the office, 
provide equipment only for personnel,  It should be possible for each group to work together. 
 
Keywords:  quality of work life, guidelines for improving the quality of working life, Nakhon Pathom 

Provincial Health Office 
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1. บทนํา 
 

ปัจจุบันบุคลากรถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญอย่างมากต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เนื่องจากการลงทุนด้านการพัฒนา   
บุคลากรให้มีความสามารถในการทํางานจะช่วยให้องค์กรประสบผลสําเร็จ (Michael, Sue and Dave, 2005: 410 อ้างถึงใน 
รณัชฤดี ป้องกันภัย, 2557: 1) โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร ซ่ึงเป็นทรัพยากรทางการบริหารท่ี

สําคัญท่ีสุดเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีจิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและมีความรู้สึก  สามารถสร้างคุณค่าหรือเพ่ิมมูลค่าได้โดยการ

เพ่ิมพูนทักษะทางด้านความคิดและการกระทําของบุคลากรให้เป็นปัจจัยทางยุทธศาสตร์ในกระบวนการบริหารขององค์กร  
คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐาน ท้ัง

ปัจจัยด้านการเงิน การยอมรับนับถือในสังคม รวมถึงความพึงพอใจในชีวิตของตน แต่หากบุคลากรไม่มีความสุขกับการทํางาน

หรือไม่พึงพอใจในชีวิตการทํางาน ย่อมแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตการทํางานมีแนวโน้มท่ีไม่ดี  (ธงชัย สันติวงศ์, 2546 อ้างถึง
ใน รณัชฤดี ป้องกันภัย, 2557: 1) นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจใน

การทํางานด้านต่าง ๆ เนื่องจากลักษณะของงานแต่ละงานมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ความหลากหลายของงาน  ความมีอิสระ
ในการตัดสินใจ โอกาสรับรู้ผลการปฏิบัติงานสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยต่อการทํางาน และความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้สํานักงานท่ีแต่ละกลุ่มงานจัดสรรให้กับบุคลากร ซ่ึงแตกต่างกันตามนโยบายขององค์กรหรืองบประมาณท่ีได้รับ  
นอกจากนี้ประโยชน์ของคุณภาพชีวิตมีผลต่อการทํางานมากมาย ทําให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ต่องาน และต่อองค์การ 
นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพจิต ช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์การ 
ช่วยลดปัญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุและส่งเสริมให้ได้ผลผลิตและการบริการท่ีดีท้ังคุณภาพและปริมาณ 
(Hickman and Suttle 1977 อ้างถึงใน ภูษณิศา  เมธาธรรมสาร, 2548: 9)  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยให้บริการสุขภาพระดับภูมิภาคท่ีมีหน้าท่ีในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุข กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมี

คุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, 2560: ออนไลน์)  เนื่องจากลักษณะการทํางานที่

ส่งเสริมด้านสุขภาพและตรวจสอบการทํางานของสํานักงานสาธารณสุขระดับอําเภอ และโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม จึงทํา

ให้บุคลากรภายในสํานักงานทุ่มเทในเวลาการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

จําเป็นต้องเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในดําเนินงานของบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของ

กระทรวงสาธารณสุข จากการสํารวจสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครปฐม (พินิจ กุลละวณิชย์, 2560: ออนไลน์)  พบว่า ด้านค่าตอบแทนยังไม่เหมาะสมและยุติธรรม บุคลากรขาดความเชื่อม่ัน

ในการทํางานและได้รับการส่งเสริมด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถของผู้ปฏิบัติงานน้อยเนื่องจากมีภารกิจ

ค่อนข้างมาก ด้านสุขภาพมีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันจึงทําให้เสียสุขภาพและเกิดอาการปวดหลังได้ง่าย (สํานักท่ีปรึกษากรม

อนามัย, 2560: ออนไลน์) ด้านประชาธิปไตยท่ียังขาดภายในหน่วยงาน ยังไม่มีความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน ๆ  
ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมยังขาดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ขาดความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน  ด้านสภาพการทํางานยังไม่มีการเพิ่มพ้ืนท่ีในการทํางาน ด้าน
ความภูมิใจในองค์กรขาดความภาคภูมิใจในตนเองและในองค์กร (ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2560: ออนไลน์) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างตน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางาน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพ่ือท่ีจะได้นําผลการศึกษามาใช้ประโยชนใ์นการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 

 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม   

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

3.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
คุณภาพชีวิตการทํางานเป็นคําท่ีมีความหมายกว้างครอบคลุมทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตในการทํางานของแต่ละ

บุคคลและสภาพแวดล้อมในการทํางานภายในองค์กร ในความหมายท่ีกว้าง หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตการทํางานซ่ึง

ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ชั่วโมงการทํางาน สภาพแวดล้อมการทํางาน ผลประโยชน์และบริการ ความก้าวหน้าในการ

ทํางาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแรงจูงใจและความพึงพอใจ ในความหมายอย่างแคบคือ ผลท่ีมีต่อ

บุคลากรขององค์กร ซ่ึงหมายถึงการปรับปรุงในองค์กรและลักษณะงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากรควรได้รับการพิจารณาเป็น

พิเศษสําหรับการส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของแต่ละบุคคล และรวมถึงความต้องการในเรื่องความพึงพอใจในงาน 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีจะมีผลต่อสภาพการทํางาน (สําราญ หนูศรีคง, 2560: ออนไลน์) แต่มีเป้าหมายสําคัญร่วมกันอยู่

ท่ีการลดความตึงเครียดทางจิตใจ เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจในงานท่ีทํา ซ่ึงถือเป็นกลไกสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต

การทํางานในองค์กร  เพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน ถือเป็นการลงทุนในระยะยาวท่ีผู้บริหารองค์กรท่ีประสบ

ความสําเร็จทุกคนต้องให้ความสําคัญและใส่ใจ แต่ปัจจุบันผู้บริหารกลับไม่ได้ให้ความสนใจต่อการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร

เท่าท่ีควรนักกลับมุ่งเน้นท่ีนโยบายระยะสั้นต่าง ๆ ท่ีเน้นเห็นผลในระยะสั้น ปัญหาท่ีสําคัญมีอยู่ว่าแล้วเราจะสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการทํางานเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงในอนาคตและมุ่งสู่ความสําเร็จ  
 

3.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ธงชัย สันติวงค์ (2530 อ้างถึงใน ภูษณิศา  เมธาธรรมสาร, .2548: 8) อธิบายไว้ว่า การทํางานท่ีจะให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายของงานหรือองค์การนั้น การทํางานจะต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวคิดนี้ได้วิวัฒนาการมา

จากแนวคิดทางการบริหารในอดีตท่ีพัฒนามาเป็นลําดับ ซ่ึงแนวคิดท่ีสําคัญท่ีต่อเนื่องกัน คือ การบริหารท่ีมีหลักเกณฑ์ท่ีมุ่งเน้น

ศึกษาถึงงานเป็นสําคัญ บุคคลสําคัญในแนวคิดนี้ คือ Taylor โดยมุ่งเน้นท่ีหลักเกณฑ์และระเบียบว่าการปฏิบัติงานเช่นไรท่ีจะ

เพ่ิมประสิทธิภาพ นอกจากน้ี Fayol มุ่งเน้นท่ีตัวผู้บริหารและหลักการบริหาร ทฤษฎีท่ีสร้างชื่อเสียงมากคือ หลักการ

บริหารงานท่ัวไป ต่อมา Mayo ได้ทดสอบและศึกษาเก่ียวกับเร่ืองราวของบุคคล จนมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงมาก โดยค้นพบว่า 
บุคคลเป็นปัจจัยท่ีผันแปรได้และเป็นหัวใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน จึงเกิดการบริหารงานแบบมนุษย์สัมพันธ์ ซ่ึงต้องให้
ความสนใจว่าให้เขาทํางานด้วยความพึงพอใจ และสามารถอยู่ในองค์การได้อย่างมีความสุข Maslow ได้อธิบายถึงลําดับความ

ต้องการของมนุษย์ โดยที่ความต้องการจะเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสู่ความต้องการนั้น ดังนี้ถ้าเข้าใจความ
ต้องการของมนุษย์ก็สามารถอธิบายถึงเร่ืองแรงจูงใจของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน Herzberg (1959 อ้างถึงใน กันยารัตน์  มีลาภ, 
2553: 32-34) ได้เสนอองค์ประกอบคู่ของเฮอซ์เบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) ซ่ึงได้สรุปไว้ว่ามีปัจจัยสําคัญ 2 
ประการท่ีสัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละบุคคล ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

โดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานท่ีปฏิบัติ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพราะเป็นปัจจัยท่ีสามารถตอบสนองความต้องการภายในของแต่ละบุคคลได้ด้วย ดังนี้ 1) ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล 
หมายถึง การที่บุคคลทํางานได้เสร็จสิ้น และประสบความสําเร็จอย่างดีเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จัก
ป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานนั้น 2) การได้รับการ

ยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชาจากเพ่ือน จากผู้มาขอคําปรึกษาหารือจากบุคคลใน
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หน่วยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในรูปของการชมเชย แสดงความยินดี การให้กําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีสื่อให้เห็นถึง 
การยอมรับในความสามารถ เม่ือได้ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความสําเร็จในงาน

ด้วย 3) ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือทํา หรือ

เป็นงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําได้ตั้งแต่ต้นจนจบได้ลําพังเพียงผู้เดียว 4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิด

ขึ้นมาจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่และมีอํานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ีได้มีการตรวจตราหรือควบคุม

อย่างใกล้ชิด 5) ความก้าวหน้า หมายถึง การได้รับการเลื่อนตําแหน่งให้สูงข้ึนของบุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหา

ความรู้เพ่ิมเติมหรือได้รับการฝึกอบรม 
ปัจจัยค้ําจุน (Maintenance Factor) อาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) หมายถึงปัจจัยค้ําจุนให้

แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะท่ีไม่สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลในองค์กร บุคคลใน

องค์กรจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน และปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยท่ีมาจากภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ 1) เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน

และการเลื่อนข้ันเงินเดือนในหน่วยงานนั้นเป็นท่ีพอใจของบุคลากรท่ีทํางาน 2) โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
นอกจากจะหมายถึงการท่ีบุคคลได้รับการแต่งต้ังเลื่อนตําแหน่งในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถได้รับ

ความก้าวหน้าในอาชีพด้วย 3)ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็น

กิริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทํางานร่วมกัน มีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน 4)ลักษณะของอาชีพ 
หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติยศและศักด์ิศรี 5) นโยบายการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและ
การบริหารองค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 6 )สภาพการทํางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง 
อากาศ รวมท้ังลักษณะของสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ 7) ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึก
ท่ีดีหรือไม่อันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าท่ีของเขา เช่น การท่ีบุคคลต้องย้ายไปทํางานในท่ีแห่งใหม่ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว 
ทําให้เขาไม่มีความสุขและไม่พอใจกับการทํางานในท่ีแห่งใหม่ 8) ความม่ันคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความ

ม่ันคงในการทํางาน ความย่ังยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์การ 9) วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถ
ของผู้บังคับบัญชาในการดําเนินงานหรือการให้ความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหาร 

Herzberg ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าองค์ประกอบทางด้านการจูงใจ จะต้องมีค่าเป็นบวก จึงจะทําให้บุคคลมีความพึงพอใจ

ในงานข้ึนมาได้ แต่ถ้าค่าเป็นลบก็จะทําให้บุคคลไม่พึงพอใจในงานแต่อย่างใด ส่วนองค์ประกอบทางด้านสุขอนามัยนี้มีหน้าท่ีค้ํา

จุน หรือบํารุงรักษาบุคคลให้มีความพึงพอใจในงานอยู่แล้ว แต่ควรรักษาให้อยู่ในระดับท่ีพอดี หากมีปัจจัยด้านนี้มากก็จะไม่จูง

ใจหรือกระตุ้นให้คนทํางานมากขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น องค์การควรจะต้องสนองตอบความต้องการของพนักงานเพื่อให้พนักงาน

เกิดความพึงพอใจในการทํางาน โดยที่ความพึงพอใจในการทํางานเป็นสิ่งท่ีบอกได้ถึงการมีคุณภาพชีวิตการทํางาน ซ่ึงองค์การ
สามารถตอบสนองความต้องการท้ังหลายของพนักงานได้ เช่น การได้รับค่าจ้าง เงินเดือนท่ีเพียงพอ หรือจัดให้มีสถานท่ีทํางาน

และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย   การจัดกิจกรรม งานสังสรรค์ การแข่งกีฬาหรือให้รางวัลแก่พนักงานท่ีมี

ผลงานดีเด่นและเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการใช้ความสามารถและทํางานให้ได้ผลสําเร็จของงาน เป็นต้น 
 

3.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางานด้านสภาพการทํางาน ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ด้านความม่ันคงใน

การทํางาน ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตอ่ืน ได้แก่ กันยารัตน์  มีลาภ (2553: 
บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขตพระปิ่นเกล้า” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ทราบ 1) ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในภาพรวม และในด้านต่าง ๆ 5 ด้าน คือด้านสภาพการทํางาน ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ด้านความม่ันคงในการทํางาน ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับ

ชีวิตอ่ืน 2) ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน 3) แนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในการทํางานของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ ได้แก่ ด้านสภาพการทํางาน ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ด้านความม่ันคงในการทํางาน และด้านการพัฒนาตนเอง และมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานระดับ

ปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอ่ืน 2) คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน เม่ือจําแนก

ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวมแตกต่างไปตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุการ
ทํางาน รายได้ต่อเดือน และตําแหน่งงาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสุขภาพและความปลอดภัยใน

การทํางาน ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ได้แก่ สุเนตร นามโคตศรี (2553: บทคัดย่อ) วิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางาน

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางาน จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ศึกษาคุณภาพชีวิตท้ังหมด 8 ด้านคือ  ด้านประโยชน์

และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
ประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านบทบาท

ระหว่างการทํางานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล และด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม  ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิต

การทํางานของบุคลากรในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ระดับคุณภาพชีวิต

การทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก มีเพียงด้านเดียว คือ  ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนท่ีเหลือระดับ

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง มี 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน   ด้าน
การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้าน
ความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านบทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล และด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ

และเป็นธรรม ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมซ่ึง จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลนั้นไม่พบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และอนันต์ แม่กอง (2558: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ี อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานของบุคลากร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ในการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานท้ังหมด 8 ด้าน คือ ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของ 
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน  ด้านประชาธิปไตยใน

หน่วยงาน ด้านบทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล และด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล ในภาพรวมท้ัง 8 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก มี 2 ด้าน คือ ด้านคุณค่าทาง

สังคมหรือการทํางานร่วมกัน และด้านประชาธิปไตยในหน่วยงานส่วนท่ีเหลือระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรอยู่ใน

ระดับปานกลาง มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  ด้าน
การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านบทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพ

ท่ีมีความสมดุล และด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลใน

เขตอําเภอมายอ โดยภาพรวมพบว่า 1) บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอมายอ ท่ีเป็นเพศชายมีคุณภาพชีวิตใน

การทํางานมากกว่าเพศหญิง 2) บุคลากรท่ีมีอายุระหว่าง 51-60 ปี มีคุณภาพชีวิตในการทํางานมากกว่า บุคลากรที่มีอายุ

ระหว่าง 41-50 ปี อายุระหว่าง 31-40 ปี และอายุระหว่าง 20-31 ปี 3) บุคลากรที่มีสถานะสมรสมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน

มากกว่า บุคลากรที่มีสถานะโสดและสถานะ หม้ายหรือแยกกันอยู่ 4) บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีคุณภาพ

ชีวิตการทํางานมากกว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  5) บุคลากร

ท่ีมีอายุงานมากกว่า 5 ปี มีคุณภาพชีวิตการทํางานมากกว่า บุคลากรที่มีอายุงานน้อยกว่า  3 ปี และ บุคลากรท่ีมีอายุงาน 3-5 
ปี  6) บุคลากรที่มีเงินเดือนมากกว่า 20,000 บาท มีคุณภาพชีวิต การทํางานมากกว่า บุคลากรท่ีมีเงินเดือนน้อยกว่า 10,001 
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บาท บุคลากรที่มีเงินเดือน 10,001 - 15,000 บาท และบุคลากรที่มีเงินเดือน 15,001 - 20,000 บาท 7) บุคลากรท่ีมีตําแหน่ง

ข้าราชการ  มีคุณภาพชีวิตในการทํางานมากกว่าบุคลากรท่ีตําแหน่งลูกจ้างประจําและตําแหน่งพนักงานตามภารกิจ  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตด้านด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้านความภูมิใจในองค์กร ได้แก่ 

รัตนาภรณ์ บุญมี (2558: บทคัดย่อ) วิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลตําบลนาดี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาลและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล 
โดยจําแนกตาม เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  ประสบการณการทํางานและรายได้ต่อเดือน  กลุ่มตัวอย่าง ได้
แก พนักงานเทศบาลตําบลนาดี จํานวน 90 คน  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าสถิติ t-Test และ One-way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาระดับ

คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล พบว่า มีคุณภาพชีวิตการในทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับดีโดยด้านท่ีมีระดับ

คุณภาพชีวิตมากท่ีสุด คือ ด้านความภูมิใจในองค์กร  รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้า  ด้านสภาพท่ีทํางานปลอดภัยไม่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ และด้านภาวะอิสระในการปฏิบัติงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนท่ี

ยุติธรรมและเพียงพอ ตามลําดับและด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 2) ผลการ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตตามปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่าระดับการศึกษา และประสบการณทํางานมีความเห็นต่อคุณภาพภาพ

ชีวิตในการทํางานแตกต่างกัน มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  ส่วนปัจจัยทางด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรสและรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนมีคุณภาพชีวิตการทํางานไมแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 โดยผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางเพื่อเป็นการ 
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานเทศบาล ดังนี้ควรเปิดโอกาสและสนับสนุน พนักงานระดับปฏิบัติการให้มี

การศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือปรับวุฒิการศึกษาใหม่ให้ก้าวไปสู่ตําแหนงานท่ีสูงข้ึน โดยอํานวยความสะดวกในการลาไปเรียนหรือสอบ 
ตลอดจนมอบทุนสนับสนุนเพ่ือศึกษาต่อ  รวมถึงควรพิจารณาและแก้ไขปัญหาโดยมีการกําหนดแนวทางในการปรับเงินเดือน 
ปรับสวัสดิการต่าง ๆให้มีความเหมาะสมกับ ค่าครองชีพในปัจจุบันตลอดจนควรเปิดโอกาสให้กับพนักงานมีส่วนร่วมในการ

เสนอความคิดเห็น และมีการพิจารณาความดี ความชอบอย่างเป็นธรรมและทัดเทียมกับพนักงานคนอ่ืน ๆ และทัศนีย์ ชาติไทย 
(2559: บทคัดย่อ) วิจัยเร่ือง “คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์”มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 3) 
ศึกษาลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 4) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการจัดลําดับ

ความสําคัญของตัวชี้วัดการทํางานของบุคลากร 5) ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า 
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมใน

การทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้า

ในงาน ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิต

ด้านอ่ืน ๆ ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม บุคลากรท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไม่

แตกต่างกัน บุคลากรจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตโดยรวมเป็น 2 ลําดับ ลําดับท่ี 1 ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าใน

งาน ลําดับท่ี 2 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตด้านอ่ืน ๆ ด้านประชาธิปไตยในองค์การ ด้านลักษณะงานท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม ด้านบูรณาการทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม นอกจากน้ียัง

พบว่าบุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน และ
บุคลากรมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมากท่ีสุด 

 

3.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอซ์เบอร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) และเอกสารท่ี

เกี่ยวข้อง ได้แก่ กันยารัตน์  มีลาภ (2553) เศรษฐศาสตร์  ไชยแสง (2553) สุเนตร นามโคตรศรี (2553) จุฑาพร กบิลพัฒน์ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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(2554) ชมพูนุท ศรีพงษ์ (2554) รณัชฤดี ป้องกันภัย (2557) วิภา หวันแหละ (2558) อนันต์ แม่กอง (2558) รัตนาภรณ์ บุญมี 
(2558) และทัศนีย์ ชาติไทย (2559) เป็นต้น นํามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 

                    ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

1.  เพศ 
2.  อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4.สถานภาพสมรส 
5.รายได้ต่อเดือน 
6.ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
7.ประเภทบุคลากร 
8.กลุ่มงานท่ีสังกัด 

 

1.ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 
2.ด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถของ

ผู้ปฏิบัติงาน 
3.ด้านความม่ันคงในการทํางาน 
4.ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
5.ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน 
6.ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน 
7.ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
8.ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
9.ด้านสภาพการทํางาน 
10.ด้านความภูมิใจในองค์กร 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย  
 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกําหนดขอบเขตในการวิจัย ดังน้ี 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม จํานวน 142 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว 
ตัวแปร ประกอบด้วย 1) ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ 

รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ประเภทบุคลากร  2) ตัวแปรตาม คือ ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม  
ด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  ด้านความม่ันคงในการทํางาน  ด้านสุขภาพและความปลอดภัยใน

การทํางาน ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน  ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบ

ต่อสังคม  ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  ด้านสภาพการทํางาน  ด้านความภูมิใจในองค์กร 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.887 แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 

สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้คําถามปลายปิดแบบเลือกตอบ ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับ

คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ใช้คําถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
และตอนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานใช้คําถามแบบปลายเปิด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดของคุณภาพชีวิต

การทํางานแล้วให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสํารวจภาคสนามแล้วนํา

แบบสอบถามที่ถูกต้องแล้วสอบถามกลุ่มตัวอย่างให้ตอบด้วยตนเอง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูล

ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับ

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และส่วนท่ี 
3 แนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

  
5. ผลการวิจัย  
 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า จํานวนบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จํานวน 142 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 64.79  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.62  จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.60  มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 69.01 มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาทต่อ

เดือน คิดเป็นร้อยละ 31.70  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.29  เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 
65.49 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 28.17 ตามลําดับ 

2. ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมีคุณภาพชีวิตการทํางานใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =3.66, S.D.=0.10)  เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
ความภูมิใจในองค์กร ( X = 4.41, SD= 0.35) รองลงมา ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม  ( X =4.11, S.D.= 0.24) 
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ( X =3.80, S.D.=0.40) ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน ( X =3.66, S.D.=0.41) ด้านความ

สมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน ( X =3.64, S.D.=0.31) ด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ( X =3.42,  
S.D.=0.45) ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม ( X =3.52, S.D.=0.37) ด้านสภาพการทํางาน ( X =3.51, S.D.=0.18) 
ด้านความมั่นคงในการทํางาน ( X =3.37, S.D.=0.33) ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในท่ีทํางาน ( X =3.21, S.D.=0.40) 
ตามลําดับ 

 3. แนวทางคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ดังนี้ 1) ด้านค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและยุติธรรม ควรพิจารณาปริมาณงานท่ีสอดคล้องกับค่าตอบแทนและมาตรฐานตําแหน่งและเพิ่มสวัสดิการให้กับ

พนักงานราชการ ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว เช่น ค่าครองชีพ ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม เป็นต้น 2) ด้านการพัฒนา

ตนเองและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการส่งเสริมเฉพาะด้านท้ังในด้านความรู้และทักษะ 3) ด้านความม่ันคงในการ

ทํางาน ควรดูแลเรื่องความก้าวหน้าและผลประโยชน์ให้บุคลากร 4) ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในท่ีทํางาน ควรมีอุปกรณ์

ดับเพลิงให้ครบทุกจุดภายในสํานักงานและจัดเวรยาม ตลอด 24 ชั่วโมง มาตรการป้องกันบุคคลภายนอก 5) ด้านประชาธิปไตย

ในหน่วยงาน ควรรับฟังสิ่งท่ีบุคลากรต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข และควรเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบงานได้ชี้แจงเหตุผลของผลการ

ดําเนินงาน 6) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน ควรลดปริมาณงานท่ีตอบสนองตัวชี้วัดของผู้บริหารและควร

สอบถามบุคลากรว่าสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ 7) ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม ควรช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสท่ี

เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข 8) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ควรเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงานมีกิจกรรมร่วมกัน 9) ด้าน
สภาพการทํางาน ควรมีอุปกรณ์ต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานให้สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอและสามารถใช้งานได้ 10) 
ด้านความภูมิใจในองค์ ควรจัดแบบแผนงาน ระเบียบ ข้อปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

 
6. สรุปและอภิปรายผล 
 

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก จะเห็น

ได้ว่าคุณภาพชีวิตของบุคลากรต้องมีความใส่ใจในการทํางานและมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ
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ทัศนีย์ ชาติไทย (2559: บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” จากผล
การศึกษาดังกล่าวสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ด้านความภูมิใจในองค์กร อยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนาภร บุญมี (2553: บทคัดย่อ) คือ 
ด้านความภูมิใจในองค์กร รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพท่ีทํางานปลอดภัยไม่เป็นอันตราย และด้านภาวะอิสระใน

การปฏิบัติงานสังคมสัมพันธ์ ด้านลักษณะการบริหารงาน ด่าค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ ตามลําดับและด้านท่ีมี

ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัตงิาน   
2. ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเนตร นามโครตศรี 

(2553: บทคัดย่อ) พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก มีเพียงด้านเดียว คือ  ด้านประโยชน์และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงให้เห็นว่าบุคลากรได้ปฏิบัติตามนโยบายของสํานักงานในด้านการประหยัดพลังงานและด้านอ่ืน 
ๆ สํานักงานมีการรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สํานักงานให้ความเสมอภาคแก่ผู้รับบริการทุกคน 
ภาพลักษณ์ของสํานักงานเป็นท่ียอมรับสําหรับบุคคลภายนอก และสํานักงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆในการทํา

กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์  
3. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ แม่กอง (2558: บทคัดย่อ) 

การวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ

เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา บุคลากรได้รับความช่วยเหลือจากผู้ร่วมงานในการทํางานเป็นอย่างดี บุคลากรทุกฝ่ายมี

ความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี บุคลากรทุกระดับมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น และสํานักงานมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

บุคลากรได้พบปะสังสรรค์ทํางานร่วมกันในโอกาสต่าง ๆ  
  4. ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ แม่
กอง (2558: บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ด้านประชาธิปไตยใน

หน่วยงาน แสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร บุคลากรในสํานักงานเคารพต่อสิทธิและหน้าท่ีของเพ่ือนร่วมงาน บุคลากร

ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับผู้ร่วมงานทุกคน และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการทํางานโดยไม่

มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ 
5.ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืนในหน่วยงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา 

หวันแหละ (2558: บทคัดย่อ) งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาล

หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

บุคลากรโรงพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี  ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน

กับชีวิตอ่ืนในหน่วยงาน  แสดงให้เห็นว่าบุคลากรพอใจกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสํานักงาน การทํางานไม่เป็น

อุปสรรคต่อการดําเนินชีวิต บุคลากรมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม เวลาสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และการทํากิจกรรมกับ

ครอบครัว หรือทํากิจกรรมท่ีต้องการ 
6. ด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกันยารัตน์    

มีลาภ (2553: บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนา

ตนเอง หน่วยงานมีการจัดส่งบุคลากรไปอบรมเพ่ือพัฒนาการทํางานเป็นประจําทุกปี บุคลากรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม

ศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถตลอดเวลา นอกจากน้ีบุคลากรมีโอกาสเรียนรู้การและปรับปรุงแก้ไขการทํางานของตนเอง 
และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี ตลอดจนเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขการทํางานของตนเอง  

7. ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกันยารัตน์ มีลาภ 
(2553: บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่าระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับมาก ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม บุคลากรได้รับ

ความยุติธรรมในการประเมินผลงานเพ่ือปรับเลื่อนข้ันเงินเดือน ได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมและเพียงพอกับค่าครองชีพใน
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ปัจจุบัน เหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมและเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับ

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน บุคลากรได้รับเงินค่าล่วงเวลาจากการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม พึง

พอใจกับค่าตอบแทนและสวัสดิการอ่ืน ๆท่ีได้รับ ได้แก่ ค่าครองชีพ เลื่อนข้ันเงินเดือน โบนัสประจําปี เป็นต้น  
8. ด้านสภาพการทํางาน อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของกันยารัตน์ มีลาภ (2553: บทคัดย่อ) ผลการวิจัย

พบว่า มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านสภาพการทํางาน ลักษณะงานท่ีทําสามารถใช้ความรู้และ

ประสบการณ์ทํางานท่ีมีอยู่ได้อย่างเต็มท่ี กฎ ระเบียบและระบบการทํางานของสํานักงานทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

ประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานท่ีทํางานมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาดท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ี เหมาะสมและสามารถเอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน  
9. ด้านความม่ันคงในการทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเนตร นามโครตศรี (2553: 

บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน บุคลากรม่ันใจว่างานท่ีปฏิบัติอยู่มีความม่ันคง  
ผู้บริหารสนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในตําแหน่งของบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน สํานักงานมีตําแหน่งพร้อมท่ีจะก้าวข้ึนไป

ตามลําดับ มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งหน้าท่ีท่ีเหมาะสมกับความสามารถ และการมอบหมายงานท่ีทําให้ต้องใช้ความรู้

ความสามารถท่ีสูงข้ึนเสมอ 
10. ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในท่ีทํางาน อยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ แม่กอง (2558:  

บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  สํานักงานจําเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
ท่ีมีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อการทํางาน มีการจัดตรวจสุขภาพทางร่างกายจิตใจและสติปัญญาเป็นประจําทุกปี สถานท่ีท่ี

ทํางานถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่น การเล่นกีฬาและสันทนาการ มีการ
เตรียมความพร้อมและมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุหรือวินาศภัยต่าง ๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นแก่บุคลากร คํานึงถึงการจัด

สภาพแวดล้อมการทํางานให้เหมาะสม ทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกสบาย ได้แก่ แสงสว่าง อุณหภูมิ เป็นต้น  
แนวทางคุณภาพชีวิตการทํางานตามความคิดเห็นของบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ดังน้ี 
1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรม บางส่วนเห็นว่าค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ควร

เพ่ิมรายได้ท่ีเพียงพอสําหรับสภาพเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เห็นว่าค่าตอบแทนน้อยมากเม่ือเทียบกับปริมาณท่ีได้รับและเนื้องานท่ีทํา 
ควรพิจารณาปริมาณงานท่ีสอดคล้องกับค่าตอบแทนและมาตรฐานตําแหน่ง ควรปรับเพ่ิมสวัสดิการให้กับพนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว เช่น ค่าครองชีพ ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม เป็นต้น  

2. ด้านการพัฒนาตนเองและความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนแม้จะมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถ แต่การ
จํากัดจํานวนบุคลากร ทําให้ต้องแบกรับภาระงานค่อนข้างมาก จนไม่มีเวลาในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ สํานักงานควรมีแนว

ทางการส่งเสริมด้านความรู้และทักษะเฉพาะด้าน  
3. ด้านความม่ันคงในการทํางาน สถานภาพของสํานักงานเป็นส่วนราชการท่ีมีความม่ันคงดี แต่ในเรื่องความก้าวหน้า

ขึ้นอยู่กับโอกาสและผลงานของแต่ละคน ส่วนมากเห็นว่ามีความม่ันคงแต่ขาดความก้าวหน้าท่ีชัดเจน เนื่องจากโครงสร้างและ
งบประมาณ ควรดูแลเรื่องความก้าวหน้าและผลประโยชน์ให้บุคลากรอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  

4. ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในท่ีทํางาน ควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงให้ครบทุกจุดภายในสํานักงานและจัดเวรยาม 
ตลอด 24 ชั่วโมง และกําหนดมาตรการป้องกันภัยจากบุคคลภายนอก  

5. ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน บางคร้ังไม่มีโอกาสประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็น และบางทีมีผู้เห็นต่างแต่ไม่กล้า

แสดงออกในที่ประชุม ควรรับฟังสิ่งท่ีบุคลากรต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข และควรเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบงานได้ชี้แจงเหตุผล

ของผลการดําเนินงาน  
6. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตอ่ืน งานทําให้ชีวิตส่วนตัวน้อยลงจนไม่มีเวลาทํากิจกรรมอ่ืน บางคร้ังต้อง

นํากลับไปทําท่ีบ้านหรือชุมชนเพ่ิมเติมเป็นประจํา ควรจัดสรรเวลางานและครอบครัวให้สมดุล และลดปริมาณงานท่ีตอบสนอง

ตวัชี้วัดของผู้บริหาร  
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7.ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม สาธารณสุขเป็นงานบริการท่ีทําประโยชน์ต่อสังคม ควรช่วยเหลือ

สังคมในทุกโอกาสท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพของประชาชน ปัจจุบันงบประมาณน้อยต้องไปของบจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ควร
ส่งเสริมงบประมาณในการให้บริการต่าง ๆแก่ประชาชน และบูรณาการทรัพยากรทางสังคมให้เหมาะสม 

8. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ควรเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงานมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา  
9. ด้านสภาพการทํางาน ควรกําหนดปริมาณให้เหมาะสมและมีอุปกรณ์ช่วยต่าง ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานอย่าง

เพียงพอและสามารถใช้งานได้  
10. ด้านความภูมิใจในองค์กร สํานักงานควรจัดโครงสร้างให้เป็นระบบ แบบแผนงาน ระเบียบ ขอ้ปฏิบัติงาน ภารกิจ

และมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน 
 
7. ข้อเสนอแนะ  
 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ สํานักงานสาธารณสุขควรกําหนดนโยบายด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทนให้มี

ความยุติธรรมสอดคล้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงและความเท่าเทียมกัน ควรสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสได้ทุนการศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และมีการจัดหาอุปกรณ์ภายในสํานักงานท่ีทันสมัย และเพียงพอต่อ

การใช้งานของบุคลากร ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกท่ีมี

ความละเอียดมากข้ึน ควรมีการเปรียบเทียบความสอดคล้องกับความแตกต่างกับหน่วยงานอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียง

กัน   
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