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การค้นควา้แบบอิสระหัวข้อ คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤติและ
แผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤติและแผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤติ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์และศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤติและแผนก
ผูป่้วยก่ึงวิกฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยใชแ้นวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality 
of Work Life) ตามมาตรฐานระบบการบริหารจดัการคุณภาพชีวติการท างาน (Management System of 
Quality of Work Life: MS-QWL) ของสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย ์สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ยคุณภาพชีวิตการท างาน  6  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น
สัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวติ 

การศึกษาในคร้ังน้ีรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มประชากรซ่ึงเป็นพยาบาล
แผนกผูป่้วยวิกฤติและแผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ านวน 165 ราย น า
ขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย และสถิติอา้งอิง ประกอบดว้ย การทดสอบค่าแจกแจงแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปร โดยใชก้ารวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
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ผลการศึกษาโดยรวมพบวา่ พยาบาลแผนกผูป่้วยวกิฤติและแผนกผูป่้วยก่ึงวกิฤติ โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีความ
คิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นจิตวญิญาณ และมีความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นร่างกาย ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความมัน่คงในชีวติ  

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤติและ
แผนกผูป่้วยก่ึงวกิฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นอายุ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน แผนกท่ีปฏิบติังาน ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความ
มัน่คงในชีวิต กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ โดยมีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามีการให้
ความส าคญักบัคุณภาพชีวิตการท างานในแต่ละด้านมากข้ึน พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤติและแผนก
ผูป่้วยก่ึงวกิฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะมีคุณภาพชีวติภาพรวมเพิ่มมากข้ึน 

ในการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ด้านกบัคุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวม พบว่า มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก (R = 0.897) ซ่ึงสามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ร้อยละ 56.10 ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของ
พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤติและแผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อีกร้อยละ 
43.90 เป็นผลท่ีเกิดจากดา้นอ่ืนๆ โดยปัจจยัดา้นจิตใจ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัดา้นความมัน่คง
ในชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( β ) ดา้นจิตใจเท่ากบั 0.205 ด้านจิตวิญญาณเท่ากบั 0.268 และดา้นความ
มัน่คงในชีวิตเท่ากบั 0.180 หมายความวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
มากกวา่ปัจจยัดา้นจิตใจและปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติ ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

 

An Independent Study, Quality of Working Life of Nurse at Intensive Care Unit and Sub-

Intensive Care Unit Chiang Rai Prachanukroh Hospital, has an objective to investigate factors 

which had effected to the nurse’s quality of working life of this hospital, and to discover their 

quality levels as well. The study based on the quality of work life concept of Management System 

of Quality of Working Life MS-QWL) , The Human Capacity Building Institute, The Federation of 

Thai Industries, which consists of the quality of working life 6 factors; physical, mentality, social 

relationship, environment, spirituality, and career stability. 

In this study, data were collected by questionnaires which asked 165 populations of nurse at 

intensive care unit and sub-intensive care unit chiang rai Prachanukraw hospital. The collected data 

were analyzed by a statistics; frequency, percentage, mean, T-test and One-way ANOVA, LSD, 

including using the correlation analysis and multiple regression analysis. 

The results were found that the nurse at intensive care unit and sub-intensive care unit 

chiang rai Prachanukroh hospital overall quality of working life in medium level. In terms of factors 
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that affected the working life quality, they ranked mentality, social relationship and spirituality at 

high level. However, they ranked physical, environment and career stability in moderate level. 

In terms of factors effected to the nurses’ working life quality at intensive care unit and 

sub-intensive care unit of this hospital that were classified in personal factors, results showed that 

factors of age, education, positions, department, salary and period of working all effected to various 

qualities of working life with statistical significance.   

After the relationship between the 6 aspects of working life quality; physical, mentality, 

social relationship, environment, spirituality, and career stability, and the overall image of their 

work-life quality was analyzed, it was discovered that they related as statistical significantly with 

the same direction of a medium level. It could be said that if their qualities of working life are more 

focused, the nurses at intensive care unit and sub-intensive care unit chiang rai Prachanukroh  

hospital will gain better overall images of their work-life qualities. 

The multiple regression also shown the positive variation (R = 0.897) and the prediction of 

their working life quality was at 56.1%, while 43.9% of the respondents was affected by other 

factors. From the study of statistic significance, it was found that mentality, environment and career 

stability affected the working quality significantly 0.05 level. The result also showed that 

spirituality, mentality and career stability were able to predict the working life quality accordingly at 

β = 0.268, 0.205 and 0.180, which means career stability effected on the working life quality more 

than mentality and environment.  
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 109 
5.3 ขอ้คน้พบ  111 
5.4 ขอ้เสนอแนะ 115 
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ญ 
 

 
สารบญัตาราง 

 
    หน้า 

ตารางท่ี 
 ตารางท่ี 

1 
2 

แสดงการผสมผสานปัจจยัทั้ง 6 ดา้น ท่ีน าไปสู่ MS-QWL 
เปรียบเทียบตวัแปรคุณภาพชีวติการท างานระหวา่งแนวคิดของ Richard  
E. Walton และ MS-QWL 

9 
11 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 29 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 30 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ

สมรส 30 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับ

การศึกษาสูงสุด 30 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับ

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั 31 
ตารางท่ี 

 
 ตารางท่ี 
 
ตารางท่ี 

8 
 
9 
 
10 

แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามแผนกท่ี
ปฏิบติังาน 
แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 
แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาใน
การท างาน 

31 
 

31 
 

32 
ตารางท่ี 11 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยั

ดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 32 
ตารางท่ี 12 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยั

ดา้นจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 34 
ตารางท่ี 13 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยั

ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผูต้อบ
แบบสอบถาม                           35 

 



 

ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 
 
 
ตารางท่ี 
 
ตารางท่ี 

14 
 
 
15 
 
16  

แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยั
ดา้นจิตวญิญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 
แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยั
ดา้นความมัน่คงในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

 
  

37 
 
 

39 
 

41 
ตารางท่ี 17 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัคุณภาพชีวติการท างาน

ของผูต้อบแบบสอบถาม 42 
ตารางท่ี 18 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพชีวติการท างานทั้ง 6 ดา้น 43 
ตารางท่ี 19 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบัแรก โดยคละปัจจยั 6 ดา้น 43 
ตารางท่ี 20 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 10 อนัดบัแรก โดยคละปัจจยั 6 ดา้น 44 
ตารางท่ี 21 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตามเพศ 46 
ตารางท่ี 22 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 

จ าแนกตามเพศ 47 
ตารางท่ี 23 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ 48 
ตารางท่ี 24 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกาย จ าแนกตาม

อาย ุ 50 
ตารางท่ี 25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้น

ร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตามอายุ 51 
ตารางท่ี 26 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านจิตวิญญาณจ าแนก

ตามอาย ุ 52 

 



 

ฏ 
 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 

 
 
 

ตารางท่ี 27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้น
จิตวิญญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ 55 

ตารางท่ี 28 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวิต 
จ าแนกตามอาย ุ 55 

ตารางท่ี 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้น
ความมัน่คงในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ 57 

ตารางท่ี 30 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวม จ าแนกตามอาย ุ 58 

ตารางท่ี 31 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของคุณภาพ
ชีวติการท างานในภาพรวม จ าแนกตามอาย ุ 58 

ตารางท่ี 32 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 59 

ตารางท่ี 33 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 60 

ตารางท่ี 34 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัต าแหน่งงานในปัจจุบนั 61 

ตารางท่ี 35 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดา้นร่างกาย จ าแนกตาม
ระดบัต าแหน่งงาน 63 

ตารางท่ี 36 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดา้นส่ิงแวดลอ้ม จ าแนก
ตามระดบัต าแหน่งงาน 64 

ตารางท่ี 37 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวิต
จ าแนกตามระดบัต าแหน่งงาน 65 

ตารางท่ี 38 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวม จ าแนกตามระดบัต าแหน่งงาน 67 



 

ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 39 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังาน 67 
ตารางท่ี 40 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวิต

จ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังาน  69 
ตารางท่ี 41 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานใน

ภาพรวม จ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังาน 70 
ตารางท่ี 42 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 71 
ตารางท่ี 43 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกาย จ าแนกตาม

ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 74 
ตารางท่ี 44 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยั

ดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตามระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 76 

ตารางท่ี 45 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวิต 
จ  าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 77 

ตารางท่ี 46 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยั
ด้านความมัน่คงในชีวิตท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 80 

ตารางท่ี 47 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวม จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 80 

ตารางท่ี 
 
 
ตารางท่ี 

48 
 
 
49 

แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของคุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตามอายกุารท างานในท่ีท างาน
ปัจจุบนั 

 
81 

 
 

82 

 



 

ฑ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 50 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านจิตวิญญาณ จ าแนก

ตามระยะเวลาท างาน 84 
ตารางท่ี 51 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้น

จิตวญิญาณ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระยะเวลาท างาน 87 
ตารางท่ี 52 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวิต 

จ าแนกตามระยะเวลาท างาน 87 
ตารางท่ี 53 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้น

ความมัน่คงในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระยะเวลา
ท างาน 89 

ตารางท่ี 54 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวม จ าแนกตามระยะเวลาท างาน 90 

ตารางท่ี 55 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของคุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวม ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน จ าแนกตาม
ระยะเวลาท างาน 91 

ตารางท่ี 56 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน กับคุณภาพชีวิตในภาพรวมของพยาบาลแผนกผูป่้วย
วิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดั
เชียงราย   92 

ตารางท่ี 57  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในภาพรวมของ
พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชา
นุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย  ทั้ง 6 ดา้น กบัระดบัคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวม 94 

ตารางท่ี 58 แสดงปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม 95 
    

 
 
 



 

ฒ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางท่ี 59 แสดงขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ

พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชา
นุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย   96 

ตารางท่ี 60 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างาน 6 ดา้น จ าแนกตามอาย ุ 101 

ตารางท่ี 61 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติ
การท างาน 6 ดา้น จ าแนกตามระดบัต าแหน่งงาน 102 

ตารางท่ี 62 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างาน 6 ดา้น จ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังาน 104 

ตารางท่ี 63 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างาน 6 ดา้น จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 105 

 ตารางท่ี 64 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างาน 6 ดา้น จ าแนกระยะเวลาท างาน 107 
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หลกักำรและเหตุผล                       

ปัจจุบนัการบริหารจดัการและพฒันาทรัพยากรมนุษยมี์ส าคญัเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ  
ต่อองคก์รต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจเอกชน หรือแมก้ระทัง่ในหน่วยงานภาคราชการ เน่ืองจากไม่วา่องคก์ร
จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปในทางใด ย่อมต้องเก่ียวข้องกับตัวบุคคลทั้ งส้ิน กล่าวได้ว่า ตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ อยา่งย ัง่ยนืขององคก์รนั้นอยูท่ี่ "คุณภาพของคน" ในองคก์รนั้น ๆ 

ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource) เป็นบุคคลซ่ึงมีความพร้อม มีความจริงใจ  
และสามารถท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ หรือเป็นบุคคลใน องค์การท่ีสามารถสร้าง
คุณค่าของระบบการบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้ดงันั้นองค์การจึงมีหน้าท่ีในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์เพื่อให้ปฏิบติังานจนบรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์าร ซ่ึงตอ้งใช้การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ขา้มาช่วย ทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การมีส่วนส าคญัต่อ
ความมีประสิทธิภาพ และความส าเร็จขององคก์ร ปัจจยัทางดา้นคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่วน
หน่ึง ในการก าหนดโอกาสการเจริญเติบโตขององคก์รได ้แต่ในขณะเดียวกนัทรัพยากรมนุษยข์องแต่
ละองคก์รก็ประสบกบัปัญหาเกิดข้ึนหลายลกัษณะ ทั้งในลกัษณะท่ีเกิดจากระดบัความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร การมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อองค์กร การขาดทกัษะในการปฏิบติังาน ถึงแมว้่าหลายองค์กรมี
ความมุ่งมัน่ในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความกา้วหน้าอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการบริหารทรัพยากร
มนุษยน์ั้น จ  าเป็นตอ้งมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ เพราะหากไม่ด าเนินการตามกระบวนการอยา่ง
เป็นระบบนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรในอนาคตได้ เพราะผลท่ีได้รับจากการบริหารนั้นไม่
สอดคลอ้งกบัความส าเร็จขององคก์ร (สมบติั กุสุมาวลี, 2547 : ออนไลน์) ทั้งน้ี ค  าวา่ "คุณภาพชีวติการ
ท างาน" ได้ปรากฏอยู่ในวารสารการวิจยัและส่ือมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1970 โดย
กล่าวถึงคุณภาพและระยะเวลาของชีวิตในการท างาน ซ่ึงไดรั้บการแนะน าโดยหลุยส์เดวิสโตรอนโต 
ท่ีถูกจดัข้ึนในการประชุม QWL นานาชาติเป็นคร้ังแรก ในปี 1972 และต่อมาไดมี้สภาระหวา่งประเทศ
เพื่อคุณภาพชีวติการท างาน โดยก่อตั้งข้ึนในปี 1972 และในปี 1980 เป็นตน้มาแนวความคิดน้ีไดข้ยาย
ออกไปกวา้งข้ึนและได้ถูกน ามาใช้ในองค์กรมากข้ึน (Lokanadha Reddy, 2010) นอกจากน้ียงัมี
การศึกษาเก่ียวกับเร่ืองน้ีอย่างจริงจังข้ึน  โดยมุ่งไปท่ีประสิทธิผลขององค์การและการเพิ่ม
ประสบการณ์โดยธรรมชาติของบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ (ภูวนยั นอ้ยวงศ,์ 2541) โดยคุณภาพ
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ชีวิตการท างานไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือเชิงกลยทุธ์ในการดึงดูดและ รักษาความสามารถ ซ่ึงจะตั้งอยูบ่น
ศกัยภาพของนโยบายองคก์ร (ShaliniSheel, 2012) 
 สถานการณ์การขาดแคลนพยาบาลในปัจจุบนั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
เปิดสัมมนาวิชาการพยาบาลวิชาชีพระดบับริหารและปฏิบติัการ จากภาครัฐและเอกชนทัว่ประเทศ
จ านวน 1,600 คน เร่ืองการบริหารการพยาบาลในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง ว่า ขณะน้ีประเทศไทยมี
การเปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ เพื่อก้าวเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 มีการขยาย
หลกัประกนัสุขภาพแก่ประชาชนไทย และการขยายบริการสุขภาพเพื่อรองรับการเปิดเสรีดา้นการคา้
บริการในฐานะศูนยก์ลางการบริการการแพทย ์(Medical Hub) ในภูมิภาคเอเชีย ท าให้มีความตอ้งการ
พยาบาลเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัพยาบาลเป็น 1 ใน 7 แรงงานฝีมือท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีใน
อาเซียน อาจจะเกิดปัญหาการไหลออกของพยาบาลไทยไปยงักลุ่มประเทศอาเซียน โดยขณะน้ี
โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข มีพยาบาลวิชาชีพ 64,655 คน ในขณะความตอ้งการอยู่ท่ี 
111,168 คน ยงัขาดอีก 46,513 คน ซ่ึงตอ้งมีการเตรียมการ 
รั บ มื อ กั บ ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว  (ASTV ผู้ จ ั ด ก า ร อ อ น ไ ล น์ , 2556 : อ อ น ไ ล น์ )  
 ผูป่้วยภาวะวิกฤตและผูป่้วยภาวะก่ึงวิกฤต หมายถึง ผูป่้วยท่ีมีการเจ็บป่วยรุนแรงและคุกคาม
ชีวิต มกัอยูใ่นภาวะเส่ียงอนัตรายต่อความผิดปกติของการท างานของอวยัวะต่างๆ ในร่างกายท่ีส าคญั 
โดยจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติและการเปล่ียนแปลงของอาการทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดเวลา 
พยาบาลหอผูป่้วยวิกฤติและก่ึงวิกฤติ เป็นผูท่ี้ดูแลผูป่้วยตลอด 24 ชัว่โมง ตอ้งใชท้กัษะและความรู้ใน
การตดัสินใจ เลือกวิธีบ าบดัทางการพยาบาล การประสานงานกบัหน่วยต่างๆ ตอ้งท างานร่วมกับ
บุคลากรหลายฝ่ายและหลายระดบั ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในพื้นฐานของจิตใจและอารมณ์ รวมทั้ง
ประสบการณ์ในการดูแลผูป่้วย เพื่อให้เกิดผลดีท่ีสุดกบัผูป่้วย เป็นการท างานหนกัอย่างต่อเน่ืองและ
ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์หรือความกดดนัอนัไม่พึงประสงค์ หากสภาพแวดลอ้มหรือมีปัจจยัอ่ืนท่ีไม่
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังานในองค์กรก็จะก่อให้เกิดความเครียดและความไม่พึงพอใจ ซ่ึงหากไม่
ส าม ารถแก้ไขห รือท าให้บรรเท าลงได้  ใน ท่ี สุดก็ จะ เกิด ปัญหาคุณภาพ ชีวิตการท างาน 
(Ridder&Hartley, 1992 อา้งใน นฤมล กิจจานนท,์ 2552 : อจัฉรา จงเจริญก าโชค, 2552; พรพิมล มาศ
นรากรณ์, 2552) 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์หรือท่ีชาวเชียงรายนิยมเรียกวา่ โฮงยำไทยและท่ีมีค าวา่
ประชานุเคราะห์ต่อทา้ยเน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนในการจดัสร้างจากประชาชน ซ่ึงประวติัศาสตร์
เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จากกลุ่มบุคคลซ่ึงเรียกวา่ คณะราษฎร์ ในช่วงแรกโรงพยาบาลไดรั้บการอนุมติั
ให้เป็นโรงพยาบาลทัว่ไปขนาด 50 เตียง และไดเ้พิ่มจ านวนเตียงตามล าดบั กระทัง่ปี พ.ศ. 2531 ไดรั้บ
การอนุมติัเป็นโรงพยาบาลศูนยข์นาด 600 เตียง และปัจจุบนัมีจ านวน 756 เตียง โดยมีคณะแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญประจ าในสาขาโรคต่างๆ พร้อมทั้ง พยาบาล บุคลากรทางการแพทย ์และเจา้หน้าท่ีอ่ืนๆ 
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(โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, 2556) บุคลากรพยาบาลมีความส าคญัต่อคุณภาพการดูแลท่ี
เป็นผลลพัธ์ของการบริการพยาบาลและโรงพยาบาล การจดับุคลากรท่ีเพียงพอและเป็นระบบเป็น
ความจ าเป็นท่ีจะประกนัไดว้า่ การให้การบริการสุขภาพหรือการดูแลผูป่้วยนั้นปลอดภยัและมีคุณภาพ 
การพฒันาคุณภาพบุคลากรเพื่อท่ีจะท าให้ผลลพัธ์คุณภาพชีวิตการท างานพยาบาลเท่าๆกบัผลลพัธ์ของ
คุณภาพการดูแลผูป่้วย ด้วยส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้การแข่งขนัของสถานบริการด้าน
การแพทยมี์สูงข้ึน นอกจากน้ีในแต่ละหอผูป่้วยมีกิจกรรมเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากกิจกรรมดูแลผูป่้วย
ได้แก่ กิจกรรมพฒันาคุณภาพ โดยการปฏิบติักิจกรรมเป็นกรรมการหน่วยต่างๆ เช่น กรรมการสุข
ศึกษา กรรมการโรคติดเช้ือและอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งมีตวัแทนมาจากการพยาบาลต่างๆ เพื่อประสานความ
ร่วมมือใหเ้กิดบริการท่ีมีคุณภาพประกอบกบัการเรียกร้องสิทธิของผูป่้วย และความคาดหวงัของสังคม
ต่อพยาบาลวชิาชีพ ภาระหนา้ท่ีของพยาบาลจึงมากข้ึนกวา่เดิม 

จากสถานการณ์เหล่าน้ี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย  ก็ประสบ
ปัญหาดา้นบุคลากร ในส่วนของพยาบาลของแผนกผูป่้วยวิกฤตและแผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤต มีจ านวน
ทั้งหมด 165 คน มีอตัราการลาออกในระหวา่งวนัท่ี  1 ตุลาคม 2555 – 30 กนัยายน 2556  ทั้งหมด 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 % และยงัมีแนวโน้มท่ีจะลาออกสูงข้ึน(วิราวรรณ เมืองอินทร์, 2556 : 
สัมภาษณ์) โดยเหตุผลหลกั คือ การไดง้านท่ีแห่งใหม่ เป็นเหตุให้ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ ตอ้งสูญเสียบุคลากรท่ีมีความสามารถไป ส่งผลกระทบโดยตรงกบัประสิทธิภาพการท างาน
ของทางโรงพยาบาล  

ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและ
แผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาไป
ใชเ้ป็นแนวทางในการวานแผนการบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
ดงันั้นการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่ง ในการรับรู้องค์ประกอบท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่ีจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสูงสุด เสริมสร้างความสุขในการท างานยิ่งข้ึน และน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อ
ปรับปรุงนโยบายและแสวงหาแนวทางการท างานท่ีเหมาะสมแก่บุคลากร เพื่อพฒันาองคก์ารต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวติในการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวกิฤตและ 
แผนกผูป่้วยก่ึงวกิฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวกิฤต 
และแผนกผูป่้วยก่ึงวกิฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
1. ท าใหท้ราบถึงระดบัคุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวกิฤตและ 

แผนกผูป่้วยก่ึงวกิฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
2. ท  าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วย 

วกิฤตและแผนกผูป่้วยก่ึงวกิฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
3. สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ 

การท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและแผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ ในโอกาสต่อไป 
 
นิยำมศัพท์ 

คุณภำพชีวติในกำรท ำงำน หมายถึง ระดบัความรู้สึก หรือการรับรู้เชิงประมาณค่าของ
พนกังานตอนรับบนเคร่ืองบินของสายการบินแห่งชาติ ท่ีมีต่อร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ์
พร้อม มีสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน โดยอยูภ่ายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีดี และมีความมัน่คง
ในชีวติการท างาน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน สามารถแบ่งออกเป็น 6 ปัจจยั คือ 
ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ ดา้นความมัน่คง
ในชีวติ 
 พยำบำลแผนกผู้ป่วยวิกฤติและแผนกผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ หมายถึง พยาบาลวชิาชีพท่ีท างานอยูใ่น

แผนกผูป่้วยวิกฤตอายุรกรรม แผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤตอายุรกรรม  แผนกผูป่้วยวิกฤตโรคหัวใจ แผนก

ผูป่้วยวิกฤตศลัยกรรม แผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤตศลัยกรรม แผนกผูป่้วยวกิฤตโรคทางประสาท และแผนก

ผูป่้วยวกิฤตกุมารเวช  
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและแผนกผูป่้วยก่ึง
วกิฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎี 
แนวคิดเกีย่วกบัคุณภาพชีวติการท างาน (Quality of Work Life) 

 คุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) เป็นองค์ประกอบหรือมิติหน่ึงท่ีส าคญัของ
คุณภาพชีวิตในภาพรวม  (Quality of Life) ค าว่าคุณภาพชีวิตการท างานนั้ น  มีนักวิชาการหรือ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้หค้วามหมายหรือค านิยามไวน่้าสนใจหลายประเด็น ดงัน้ี 
 Richard E. Walton (1973 : 11-12 อ้างถึงใน ผจญ เฉลิมสาร, 2540 : 24) ได้เสนอแนวคิด
เก่ียวกบัลกัษณะส าคญัท่ีประกอบข้ึนเป็นคุณภาพชีวติการท างาน โดยแบ่งออกเป็น 8 ประการ คือ 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation)  
หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ อยา่ง เพียงพอ
กบัการมีชีวิตอยู่ไดต้ามมาตรฐานท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป และตอ้งเป็นธรรม เม่ือเปรียบเทียบกบังาน
หรือองคก์ารอ่ืนๆ ดว้ย 

2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั (Safe and Healthy Environment)  
หมายถึง ส่ิงแวดลอ้มทั้งทางกายภาพและทางดา้นจิตใจ นัน่คือ สภาพการท างานตอ้งไม่มีลกัษณะท่ี
ต้องเส่ียงภยัจนเกินไป และจะต้องช่วยให้ผูป้ฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพอนามยั 

3. เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี  
(Development of Human Capacities) งานท่ีปฏิบติัอยู่นั้นจะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติั งานไดใ้ช้และ
พัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จริงและรวมถึงการมีโอกาสได้ท างานท่ีตนยอมรับว่าส าคัญและมี
ความหมาย 

4. ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน  
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(Growth and Security) นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแลว้ ยงัช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานได้
มีโอกาสกา้วหนา้ และมีความมัน่คงในอาชีพ ตลอดจนเป็นท่ียอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงานและสมาชิก
ในครอบครัวของตน 

5. ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคมของผูป้ฏิบติังาน (Social  
Integration) ซ่ึงหมายความวา่งานนั้นช่วยให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้โอกาสสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนๆ 
รวมถึงโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในความกา้วหนา้ท่ีตั้งอยูบ่นฐานของระบบคุณธรรม 

6. ลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม  
(Constitutionalism) ซ่ึงหมายถึง วิถีชีวิต และวฒันธรรมในองคก์ารจะส่งเสริมให้ เกิดการเคารพสิทธิ
ส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาใหผ้ลตอบแทนและรางวลั รวมทั้งโอกาสท่ีแต่ละคนจะได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองด้วย
กฎหมาย 

7. ความสมดุลระหวา่งชีวติ กบัการท างานโดยส่วนรวม (The Total Life Space)  
เป็นเร่ืองของการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานได้ใช้ชีวิตในการท างานและชีวิตส่วนตวันอก องค์การ
อยา่งสมดุล นัน่คือตอ้งไม่ปล่อยให้ผูป้ฏิบติังานไดรั้บความกดดนัจากการปฏิบติังานมากเกินไป ดว้ย
การก าหนดชั่วโมงการท างานท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียง การท่ีต้องคร ่ าเคร่งอยู่กับงานจนไม่มีเวลา
พกัผอ่น หรือไดใ้ชชี้วติส่วนตวัอยา่งเพียงพอ 

8. ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (Social Relevance)  
ซ่ึงนบัเป็นเร่ืองท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีผูป้ฏิบติังานจะตอ้งรู้สึก และยอมรับวา่องคก์ารท่ีตนปฏิบติังาน
อยูน่ั้นรับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นผลผลิต การจ ากดัของเสีย การรักษาสภาพแวดลอ้ม 
การปฏิบติัเก่ียวกบัการจา้งงาน และเทคนิคดา้นการตลาด 
 สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สถาบัน
เสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2552: ออนไลน์) ไดใ้ห้ค  า
จ  ากดัความและความหมายของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ไวว้า่เป็นการด ารงชีวิตอยูด่ว้ยการมีสุข
ภาวะท่ีสมบูรณ์และ มีความมัน่คง ซ่ึงครอบคลุมถึงสุขภาวะทั้ง 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ สุขภาวะทางกาย สุข
ภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวญิญาณ ดงัน้ี 
  - สุขภาวะทางกาย (Physical Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรู้และด ารงสุขภาพ
ร่างกายให้มีความแข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ และสามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างปกติสุขโดยมีการ
ปฏิบติักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายใหส้มบูรณ์ 
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  - สุขภาวะทางอารมณ์  (Emotional Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรู้ของสภาพ
ทางอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น และสามารถบริหารจดัการอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้นได้
อยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค ์
  - สุขภาวะทางสังคม  (Social Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรู้เร่ืองของการมี
สัมพนัธภาพของตนเองกบัผูอ่ื้นทั้งในกลุ่มผูร่้วมงานและต่อสาธารณะชน 
  - สุขภาวะทางจิตวิญญาณ  (Spiritual Well-Being) หมายถึง ภาวะการรับรู้เร่ืองของ
ความรู้สึกสุขสม มีความพึงพอใจในการด ารงชีวิตอยา่งมีเป้าหมาย เขา้ใจธรรมชาติและความเป็นจริง
ของชีวติ รวมทั้งมีส่ิงยดึเหน่ียวท่ีมีความหมายสูงสุดในชีวติ 

วอลตนั (Walton. 1973 : 12-16) ไดใ้ห้ความหมายคุณภาพชีวิตการท างานไวว้่า เป็นลกัษณะ
ของการท างานท่ีตอบสนองความตอ้งการและความปรารถนาของบุคคล  โดยพิจารณาคุณลกัษณะ
แนวทางความเป็นบุคคล สภาพตวับุคคลหรือสังคม  เร่ืองของสังคมขององค์กรท่ีท าให้งานประสบ
ผลส าเร็จ ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากเกณฑช้ี์วดั 8 ดา้น คือ ค่าตอบแทนท่ียุติธรรม สภาพการท างานท่ีมีความ
ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน โอกาสพฒันาศกัยภาพของ
ตนเอง การท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ สิทธิส่วนบุคคล และความเป็นประโยชน์
ต่อสังคม  
  มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวติการท างาน (Management System of 
Quality of work Life: MS-QWL) (สถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย,์ 2552: ออนไลน์) 
  Management System of Quality of Work Life: MS-QWL เป็นมาตรฐานระบบการ
จัดการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ  ซ่ึงประกอบไปด้วย  ข้อก าหนด (Requirements) และ
แนวทางปฏิบติั (Guideline) เพื่อให้องคก์ารสามารถน าไปใชค้วบคุม ปรับปรุง และใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันา เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจดัการดา้นคุณภาพชีวิตของคนท างานในองคก์ารท่ีต่อเน่ืองท่ี
ต่อเน่ือง ย ัง่ยืน และครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน ไดแ้ก่ สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ สุข
ภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวญิญาณ  
  โดยสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย  ์(สม.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ส.อ.ท.) ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เพื่อร่วมจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตจากการท างานในสถานประกอบการโดยมี
ระยะเวลาตั้งแต่กนัยายน พ.ศ.2546 เป็นตน้มา ซ่ึงได้มีการพฒันาร่างมาตรฐานระบบบริหารจดัการ
คุณภาพ ชีวิตการท างาน  (Management System of Quality of Work Life: MS-QWL) โดยอาศัย
มาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในระดับโลกเป็นแนวทางการจดัท า  อันได้แก่ เคร่ืองมือในการวดั
คุณภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลก  (WHOQOL-100) และข้อก าหนดในลักษณะของระบบการ
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บริหารจดัการของระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  (OHSAS 18001:1999) และ
มาตรฐานต่างๆ ท่ีมีอยู่มาประยุกต์กับร่างมาตรฐาน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานในสถาน
ประกอบการ และสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนท างานส าหรับคนไทยให้เป็นท่ียอมรับมีความ
เหมาะสม และน าไปปฏิบติัอยา่งแพร่หลาย และเพื่อพฒันาระบบดูแลสุขภาพกาย อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญาณของคนท างานในสถานประกอบการเน้นการบูรณาการเช่ือมโยง  โดยมี “คน” เป็น
ศูนยก์ลาง 
  ระบบจะเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ผลและปัจจยัท่ีมีผลต่อคนท างานทั้ง 4 ดา้น นัน่คือ
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ   จิตวิญญาณ โดยพิจารณาจากความจริงท่ีว่า เราจะควบคุมและดูแลใน
เร่ืองใดอย่างถูกตอ้งและสมเหตุสมผลไดก้็ต่อเม่ือเราสามารถตอบตวัเราเองไดว้่า เร่ืองท่ีเราตอ้งการ
ดูแลหรือควบคุมนั้นอยู่ท่ีไหน กิจกรรมใด และมีอะไรบา้ง ดงันั้นการวิเคราะห์และปัจจยัท่ีมีผลต่อ
คนท างาน จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้ง    ท าข้ึนในขั้นตอนแรกๆ และอาจเรียกไดว้า่เป็นหวัใจหรือกา้วแรกส าหรับ
การเดินทางเขา้สู่การดูแลดา้นคุณภาพชีวิตคนท างาน ซ่ึงภายหลงัการวิเคราะห์จึงจะเกิดเป็นกิจกรรม
มาตรการ หรือโครงการต่างๆ ท่ีมีเหตุมาจากผลท่ีไดจ้ากขอ้สรุปของการวิเคราะห์ดงักล่าว เพื่อท่ีจะท า
ให้การแกไ้ขปัญหาหรือดูแลคุณภาพชีวิตของคนท างานนั้นตรงประเด็นสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
ปัจจยัต่างๆ จากการวเิคราะห์มากท่ีสุด  
  ทั้ ง น้ี คุณภาพชีวิตของคนทั่วไป  และคุณภาพชีวิตของคนท างานในสถาน
ประกอบการเหมือนกนัในเร่ืองการท าให้คุณภาพชีวิตของตนเองดีท่ีสุด และจะมีความแตกต่างกนัใน
เร่ืองความอิสระ   ในการท างานและดา้นความรู้สึกของจิตใจ  จึงสามารถอธิบายความหมายของปัจจยั
ทั้ง 6 ดา้นในการด าเนินการ อนัเป็นมิติท่ีมีความส าคญัในการวดัระดบัคุณภาพชีวติการท างานดงัตาราง 
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ตารางที่ 1 แสดงการผสมผสานปัจจยัทั้ง 6 ดา้น ท่ีน าไปสู่ MS-QWL (สถาบนัเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย,์ 2552: ออนไลน)์ 
 

ปัจจัย  ความหมาย 
1.ดา้นร่างกาย การมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ สามารถจดัการต่อ

อาการปวดหรือเจ็บป่วยเล็กน้อยได้ สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดหรือ
อาการปวดเม่ือยได้ มีความกระปร้ีกระเปร่าและความกระฉับกระเฉงในการ
ท างานสามารถท างานไดต้ามสภาพร่างกายท่ีมี มีก าลงัใจการท างานเพียงพอ
โดยไม่เป็นภาระของผูอ่ื้น ไดรั้บอาหารดีและเพียงพอในแต่ละวนั มีเวลาออก
ก าลงักายและพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ 

2.ดา้นจิตใจ การมีสุขภาพจิตดี  สบายใจ มีกลไกหรือวิธีการจัดการความเครียดอย่าง
เหมาะสม ไม่ซึมเศร้า มีทศันคติท่ีดี มองโลกในแง่ดี รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
พึงพอใจในตนเอง ยอมรับและเพียงพอในส่ิงท่ีมี มีความมัน่ใจในตนเอง และ
ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จได้ มีสติปัญญาความจ าดี ไม่
หลงลืม  มีสมาธิในการท างาน  สามารถปลอบโยน  และให้ก าลังใจคนใน
ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน และมีก าลงัใจในการท างาน ไม่มีความกดดนั 
และมีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจเม่ือมีความทุกข ์

3.ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม 
 

การมีความเช่ือมัน่ศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงาน มีการพึ่งพาอาศยัและช่วยเหลือกนั
ในการท างาน สามารถท างานบางอยา่งแทนกนัได ้รู้บทบาทหนา้ท่ีในงานโดย
ไม่ตอ้งรอค าสั่งในการท างาน มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารกับผูอ่ื้น 
ร่วมสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี มีการเสนอขอ้คิดเห็นของผูอ่ื้น มีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ และเขา้ร่วมในกิจกรรมพิเศษท่ีหน่วยงานจดัให ้

4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นทั้งในสถานท่ีท างานและระหว่าง
การเดินทางจากบา้นไปท่ีท างาน มีท่ีท างานปลอดภยั สะอาดถูกสุขลกัษณะ อยู่
ใกลบ้า้น สามารถเดินทางสะดวก มีแหล่งบริการและอ านวยความสะดวกในท่ี
ท างาน เช่น หน่วยรักษาพยาบาล มีแหล่งประโยชน์ดา้นการเงินให้หน่วยงาน 
มีช่องว่างรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ต่างๆ มีกฎระเบียบและวนัหยุดท่ี
เหมาะสม และมีอุปกรณ์ในการท างานท่ีทนัสมยัเพียงพอ 
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ตารางที่ 1 แสดงการผสมผสานปัจจยัทั้ง 6 ดา้น ท่ีน าไปสู่ MS-QWL (สถาบนัเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย,์ 2552: ออนไลน)์ (ต่อ) 
 

ปัจจัย  ความหมาย 
5.ดา้นจิตวญิญาณ การมีอิสระในการท างาน การไดรั้บการยอมรับและช่ืนชมจากผูบ้ริหารและ

เพื่อนร่วมงาน มีความภาคภูมิใจและพึงพอใจในงานท่ีท า มีความภูมิใจในการ
สถานการณ์ประกอบการ มีความตั้งใจท่ีจะคงอยู่ในงาน มีความเช่ือมัน่และ
ศรัทธาในการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร มีความตั้งใจท างานอยา่งเตม็ก าลงั มี
ความรู้ความสามารถ ภูมิใจในผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีส่วนร่วมเผยแพร่
ความดีงามละปกป้องช่ือเสียงของสถานประกอบการ ตลอดจนมีโอกาสไดใ้ช ้
และไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถของตนในการท างาน 

6.ด้านความมั่นคง
ในชีวติ 

การมีรายได้ท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ และเพียงพอใช้จ่ายในยุค
เศรษฐกิจปัจจุบนั ไม่มีภาระหน้ีสินเกินก าลงั ไม่สร้างหน้ีท่ีไม่จ  าเป็นและไม่
ช่วยให้มีความมั่นคงของในระยะยาว  มี เงินออมเม่ือเกษียณจากงานมี
สวสัดิการท่ีดีเหมาะสม และครอบคลุม มีการตรวจร่างกายประจ าปีฟรี มีการ
เล่ือนปรับต าแหน่ง ข้ึนขั้นเงินเดือนตามความสามารถเพื่อประกนัความมัน่คง
ในงานตลอดจนงานท่ีท าเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ สะดวกสบายไม่
หนกัหรือเหน่ือยจนเกินไป 

 
  จากนิยามของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ปัจจยัขา้งตน้ ผูศึ้กษาได้
ใช้ความหมายตามแนวคิดของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถของมนุษย์ว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างาน หมายถึง การท่ีบุคคลในองค์การสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย จิตใจ
สังคมและ จิตวิญญาณ ภายใตอ้งคป์ระกอบและสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และมีความมัน่คงในชีวิต
การท างาน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีขององค์การท่ีจะต้องด าเนินการให้เกิดองค์ประกอบเหล่านั้น และการท่ี
พนกังานมีคุณภาพชีวติการท างานท่ีดีแลว้ ยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานให้แก่องคก์ารจน
ไปถึงชีวติส่วนตวัของพนกังาน ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ 
ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวติ 
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  จากการทบทวนวรรณกรรม จะพบวา่ มีทั้งผูท่ี้ใชแ้นวคิดคุณภาพชีวติการท างาน ของ 
Richard E. Walton และแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานของสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ 
ในการศึกษา ผูศึ้กษาจึงไดน้ าแนวคิดทั้งสองมาเปรียบเทียบตวัแปรคุณภาพชีวติการท างาน ดงัตาราง 

ตารางที ่2 เปรียบเทียบตวัแปรคุณภาพชีวติการท างานระหวา่งแนวคิดของ Richard  
E. Walton และ MS-QWL (สถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย,์ 2552 : อา้งถึงใน  
ถวลัยรั์ฐ เกียรติวรพนัธ์ุ, 2554 : 22) 
ตัวแปรคุณภาพชีวติการท างาน Walton (1973) MS-QWL (2008) 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ   

2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั   

3. เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ 

    ความสามารถไดเ้ป็นอยา่งดี 

  

4. ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและ 

    ความมัน่คงใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 

  

5. ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทาง 

    สังคมของผูป้ฏิบติังาน 

  

6. ลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือ 

    กระบวนยติุธรรม 

  

7. ความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างานโดย ส่วนรวม   

8. ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบั 

    สังคมโดยตรง 

  

9. ดา้นร่างกาย -  

10. ดา้นจิตใจ -  
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จากตารางขา้งตน้ จะเห็นวา่แนวคิดของ Richard E. Walton มีตวัแปรคุณภาพชีวติ 
การท างานทั้งหมด 8 ตวัแปร แต่แนวคิดของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์มีตวัแปร
คุณภาพชีวิตการท างานทั้งหมด 6 ตวัแปร แต่เม่ือเปรียบเทียบความหมายและเน้ือหาของแต่ละตวัแปร
แล้ว พบว่า แนวคิดของสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษยจ์ะมีเน้ือหาท่ีครอบคลุมมากกว่า
เน้ือหาของ Richard E. Walton เน่ืองจากไดเ้พิ่มความส าคญัของปัจจยัทางดา้นร่างกายและดา้นจิตใจ
มากยิ่งข้ึน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงเห็นวา่การน าแนวคิดของสถาบนัเสริมสร้างขีดความ สามารถมนุษยม์าใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีความเหมาะสมมากกวา่ เพราะครอบคลุมคุณภาพชีวิตการท างานในปัจจุบนั และ
มองคุณค่าของทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารมากข้ึน โดยแนวคิดของสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถ
มนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไดมี้การพฒันาร่างมาตรฐานระบบบริหารจดัการคุณภาพ
ชีวิตการท างาน(Management System for Quality of Work Life : MS–QWL) โดยอาศัยมาตรฐานท่ี
ไดรั้บการยอมรับในระดบัโลกเป็นแนวทางในการจดัท าอนัไดแ้ก่ เคร่ืองมือในการวดัคุณภาพชีวติของ
องค์การอนามยัโลก (WHOQOL–100) และขอ้ก าหนดในลกัษณะของระบบการบริหารจดัการของ
ระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยั (OHSAS 18001 : 1999) และมาตรฐานต่างๆ ท่ี
มีอยู่มาประยุกต์กบัร่างมาตรฐานเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานในสถานประกอบการและสร้าง
มาตรฐานคุณภาพชีวติคนท างานส าหรับประเทศไทยใหเ้ป็นท่ียอมรับมี 
ความเหมาะสม 
 
 ลกัษณะการท างานของพยาบาลผู้ป่วยวกิฤตและผู้ป่วยกึง่วกิฤต 
  มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ดงัน้ี (กลุ่มงานการพยาบาล, 2552: คู่มือการปฏิบติังานของ
กลุ่มการพยาบาลผูป่้วยหนกั โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) 
 1. พยาบาลผูป่้วยเฉพาะโรคบางประเภท พยาบาลผูป่้วยในระยะวิกฤตหรือมีอาการหนกั หรือ
ผูป่้วยท่ีมีปัญหาซับซ้อน เพื่อให้ผูป่้วยมีอาการดีข้ึนและได้รับการพยาบาลท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมตาม
แผนการรักษาของแพทย ์
 2. ปฐมพยาบาลผูป่้วยท่ีไดรั้บอุบติัเหตุอาการสาหสั หรือในกรณีท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือพิเศษช่วย
ผูป่้วยในกรณีมีอุบติัเหตุ ขดัขอ้งในระบบหายใจ เพื่อประคองอาการของผูป่้วยและช่วยชีวิตผูป่้วยก่อน
ไดรั้บการรักษาจากแพทย ์
 3. ช่วยแพทย์ในการบ าบัดรักษาการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์พิเศษบางประเภทในการตรวจ
วนิิจฉยั การใหย้าระงบัความรู้สึกหรือการควบคุมอาการผูป่้วยระหวา่งใหย้า เพื่อแบ่งเบาภาระและช่วย
ใหแ้พทยใ์หก้ารรักษาพยาบาลดว้ยความคล่องตวัและรวดเร็วทนัท่วงที 
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 4. ดูแลและให้การพยาบาลแก่ผูป่้วยหรือจดัเตรียมผูป่้วยตามเง่ือนไขท่ีจ าเป็นและเหมาะสม 
เพื่อเตรียมผูป่้วยใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะรับการรักษา 
 5. เตรียมและส่งเคร่ืองมือในการผา่ตดั/ท าหตัถการต่างๆ เพื่อใหแ้พทยท์  างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 6. ให้ความร่วมมือตามแผนการรักษาของแพทย์ เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นผลดีต่อผูป่้วย 
 7. ควบคุมดูแลส่ิงแวดลอ้มในหอผูป่้วยหรือหน่วยงานการพยาบาลให้เหมาะสม สะอาดถูก
ลกัษณะเพื่อให้ผูป่้วยหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีสภาพร่างกายและจิตใจท่ีดี ปลอดภยัจากการแพร่กระจาย
ของเช้ือโรค 
 8. ให้ค  าปรึกษาแนะน าหรือเพิ่มเติมความรู้แก่เจา้หน้าท่ีระดบัรองลงมา ตลอดจนประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบติังานพยาบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลุล่วงไปด้วยดีตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้
 9. วางแผนการบริการพยาบาล การฟ้ืนฟูผูป่้วย ตลอดจนการพฒันาและส่งเสริมกิจการการ
พยาบาลของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้มีแนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนินงานซ่ึงสอดคล้องกับ
เป้าหมายและนโยบายของหน่วยงานท่ีตั้งไว ้
 10. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงมาตรฐานบริการการพยาบาล เพื่อให้การรักษาพยาบาลมี
มาตรฐานท่ีสูงข้ึน น าไปสู่การให้การรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนและสอดคล้องกับ
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 11. วางแผนพฒันาคุณภาพการพยาบาลของหน่วยงานตามขอบเขต เป้าหมาย ตวัช้ีวดัและ
ขอ้มูลความเส่ียงในหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางปฏิบติัท่ีก่อใหเ้กิดบริการท่ีมีคุณภาพ 
 12. ประสานระหว่างแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับงานการพยาบาล เพื่อให้การ
ปฏิบติังานพยาบาลในความรับผดิชอบเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 13. ประสานงานกบัหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การด าเนินงานในประเด็นต่างๆ 
ของหน่วยงานลุล่วงไปดว้ยดี 
 14. คิดคน้ ปรับปรุงการสอนหรือแนะน าผูป่้วย ประชาชนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการ
พยาบาลหรือการปฏิบัติตนในการรักษาสุขภาพ เพื่อให้การสอนหรือแนะน าดังกล่าวได้ผลดี มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคล 
 15. งานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
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 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมสันทนาการของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี ชมรมเตน้โรบิค ชมรมจริยธรรม ชมรมจกัรยาน สนามกีฬา ห้องฟิตเนส  
ฟังธรรมทุกศุกร์ตน้เดือน งานวนัเกิดของโรงพยาบาล งานวนัปีใหม่ งานวนัสงกรานต ์
 สวสัดิการของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีดงัน้ี การ์ดวนัเกิด สวสัดิการอาหารการ
วนั 500 บาท ร้านคา้สวสัดิการ (ปิด 20.00 น.) เช่าลานจอดรถของโรงแรมบริเวณใกล้โรงพยาบาล
เพื่อใหพ้นกังานจอดรถ เช่าอาพาร์ตเมน้ 10 หอ้ง ส าหรับพนกังานเวรบ่าย, ดึก เวรดึกนอนพกัได ้1 ชม. 
กรณีงานไม่ยุง่  
 
 เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแผนกผู้ป่วยวกิฤตและผู้ป่วยกึง่วกิฤต 

    เน่ืองจากการปฏิบติังานการพยาบาลในหน่วยวกิฤตและก่ึงวกิฤตของผูป่้วยหนกั ดา้น
บริการมุ่งเนน้การใหก้ารพยาลบาลท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยน ากระบวนการพยาบาลมาใชใ้น
การแกปั้ญหาของผูป่้วยและยึดหลกั 4 มิติ (ส่งเสริม ป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟู) เพื่อให้ผูป่้วยมีอาการดีข้ึน
และกลบัไปอยูก่บัครอบครัวอยา่งมีความสุข ดงันั้นเพื่อรองรับการบริการท่ีเพียงพอกบัผูป่้วยหนกั ทาง
แผนกผูป่้วยวกิฤตและแผนกผูป่้วยวกิฤตของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย จึง
ต้องก าหนดเกณฑ์การรับผู ้ป่วยท่ีเป็นมาตรฐานและยอมรับกันในกลุ่มผู ้ท่ีท  างานเก่ียวข้องกับ
ผูป่้วยหนกัอนัไดแ้ก่ แพทย ์และพยาบาล ท่ีประชุมตกลงกนัข้ึนมาดงัน้ี (กลุ่มงานการพยาบาล, 2552: 
คู่มือการปฏิบติังานของกลุ่มการพยาบาลผูป่้วยหนกั โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) 

 
 เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษาในแผนกวิกฤตอายุรกรรม   

1. Acute Respiratory Failure โดยเฉพาะท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช ้Volume Respirator 

2. ARDS 

3. Shock จากทุกสาเหตุท่ีใหก้ารรักษาเบ้ืองตน้แลว้ไม่ดีข้ึน 

4. Severe Multiple Problems 

5. ผูป่้วยท่ีไดรั้บยาพิษ , สารพิษ ในระยะวกิฤต 

6. ผูป่้วยท่ีตอ้งการ Closed Monitoring 

7. ผูป่้วยท่ีมีปัญหาท่ีตอ้งการไดรั้บการรักษาและเฝ้าติดตาม เช่น Vital Signs, Neuro Signs หรือ Blood 

Sugar เป็นตน้ 
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8. ผู้ป่วยท่ี มีการท าหัตถการท่ีไม่สามารถท าได้ท่ีแผนกผู ้ป่วยสามัญ  เช่น Peritoneal Dialysis, 

Blood  Exchange, ใส่ Swan - Ganz Catheter, Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)  เป็น

ตน้  

 เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษาในแผนกกึง่วกิฤตอายุรกรรม 

1. ผูป่้วยท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ ( Bird’s respirator ) หรือมีอาการค่อนขา้งหนกั 

2. ผูป่้วยท่ีมีปัญหาท่ีตอ้งการไดรั้บการรักษาและเฝ้าติดตาม เช่น Vital Signs, Neuro Signs หรือ Blood 

Sugar เป็นตน้ 

3. ผูป่้วยท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งท าหตัถการท่ีมีความยุง่ยากและซับซ้อนรวมทั้งหตัถดารท่ีไม่สามารถท าไดท่ี้

แผนกผูป่้วยสามญั เช่น Peritoneal Dialysis, Blood  Exchange, ใส่ Swan - Ganz Catheter, Continuous 

Renal Replacement Therapy (CRRT)  เป็นตน้ 

เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษาในแผนกวิกฤตศัลยกรรม   
1. ผูป่้วยตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ (Volume Respirator) 
2. ผูป่้วย Traumatic Surgery  ซ่ึงมีอาการวกิฤตหรือยงัวนิิจฉยัแน่นอนไม่ได ้
3. ผูป่้วยหลงัผา่ตดัท่ีดมยาสลบหลายชัว่โมง ตอ้งการดูแลหลงัผา่ตดัอยา่งใกลชิ้ด 
4. ผูป่้วยท่ีมีปัญหาท่ีตอ้งการไดรั้บการรักษาและเฝ้าติดตาม เช่น Vital Signs, Neuro Signs หรือ Blood 
Sugar เป็นตน้ 
5. ผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะ Shock หรือ Sepsis 

เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษาในแผนกกึ่งวกิฤตศัลยกรรม   
1. ผูป่้วยหลงัจากการผา่ตดั 3-5 วนั 
2. ผูป่้วยท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ ( Bird’s respirator ) หรือมีอาการค่อนขา้งหนกั 
3. ผูป่้วยท่ีมีปัญหาท่ีตอ้งการไดรั้บการรักษาและเฝ้าติดตาม เช่น Vital Signs, Neuro Signs หรือ Blood 
Sugar เป็นตน้ 

เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษาในแผนกวิกฤตกุมารเวช 
1. ทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะกายเขียว  และภาวะหายใจล้มเหลวท่ีตอ้งใช้เคร่ืองช่วยหายใจจากสาเหตุ

ต่อไปน้ี 
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- ขาดออกซิเจนขณะแรกคลอด Birth Asphyxia  
- ปอดบวม Pneumonia 
- สูดส าลกัข้ีเถา้ Meconium  Aspiration Syndrome 
- ภาวะกลุ่มหายใจล าบาก RDS 

2. ทารกท่ีมีเมด็เลือดแดงผดิปกติ Polycythemia 
3. ทารกท่ีเป็นโรคหวัใจแต่ก าเนิด 
4. ทารกท่ีอวยัวะส าคญัไดรั้บอนัตรายหรือพบส่ิงผดิปกติในร่างกายท่ีตอ้งการผา่ตดัโดยด่วน 
5. ทารกแรกเกิดท่ีมีอาการทางระบบประสาทเช่น ชกักระตุก เกร็ง ร้องเสียงแหลม 
6. ทารกท่ีมีภาวะผวิกายเหลืองใน 24 ชัว่โมงแรกคลอด และภาวะตวัเหลืองในระยะอนัตราย 
7. ทารกท่ีอยูภ่าวะ Shock   
8. ทารกท่ีมีน ้าหนกัต ่ากวา่ 2,200 กรัม 
9. ทารกท่ีมีความเส่ียงต่อการหยดุหายใน เช่น ตวัเยน็ Gunting 

เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษาในแผนกวิกฤตระบบหัวใจ 
1. Chest Pain Suspects, Angina Pectoris, Acute MI, Dissecting Aorta Aneurysm. 
2. Cadiac Arrhythmia. 
3. เป็นลมจากโรคหวัใจ เช่น Stroke Adam Attack. 
4. Cardiogenic Shock. 
5. Congestive Heart Failure 
6. Cardiac Temponade 
7. ผูป่้วยท่ีตอ้งท า Pericardial Centhesis. 
8. Malignant Hypertension (ไม่รวมผูป่้วย CVA) 

เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษาในแผนกวิกฤตประสาท 
1. มีความผดิปกติทางระบบทางเดินหายใจตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 
2. มีความเส่ียงต่อภาวะIncrease Intracraneal Pressure 
3. มีปัญหาระบบไหลเวยีนโลหิต สัญญาณชีพไม่คงท่ี เช่นภาวะ Shock 
4.ตอ้งใช้เคร่ืองมือพิเศษ เช่น การให้ยาลดความดนัในหลอดเลือด การให้ยาเพิ่มความดนัโลหิต ยา
ขยายหลอดเลือด การท า Peritoneal Dialysis เป็นตน้ 
5. หลงัผา่ตดัสมอง 8 ชัว่โมงแรก 
6. ตอ้งการการดูแลอยา่งใกลชิ้ดตามความเห็นของแพทย ์
7. กรณีเตียงเตม็ใหแ้พทยเ์ฉพาะทางระบบประสาทและสมอง  เป็นผูช้ี้ขาดในการเลือกผูป่้วย 
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ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
ธงทิพย์ วัฒนชัย (2548) ได้ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลใน

โรงพยาบาลพิจิตร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลในโรงพยาบาล
พิจิตรและเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลวชิาชีพกบัพยาบาลเทคนิค ประชากร
ท่ีใช้ในการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ 231 คน พยาบาลเทคนิค 51 คน ท่ีก าลงัปฏิบติังาน สังกดักลุ่ม
การพยาบาล ในโรงพยาบาลพิจิตร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นชุดแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 
ส่วน คือ แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลและแบบสอบถามคุณภาพชีวติการท างาน ซ่ึงผูศึ้กษาสร้างข้ึน
จากกรอบแนวคิดของนอกซ์และเออร์วิง (Knox & Irving, 1997a) ผ่านการตรวจสอบความตรงจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงมีค่าความตรงกันของผูท้รงคุณวุฒิ เท่ากบั 0.88 และค่าดัชนีความตรงของเน้ือหา
เท่ากบั 0.87 ทดสอบความเช่ือมัน่โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของดรอนบาคไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.94 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค านวณหา 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของ
พยาบาลในโรงพยาบาลพิจิตรโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (µ = 3.52, = 0.40) และในรายดา้น พบว่าดา้น
โครงสร้างและหน้าท่ีขององคก์ร ดา้นการรับรู้ของบุคลากรแต่ละคน ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
ด้านลักษณะของงาน มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.37 - 3.48, = 0.40 -0.59) ส่วนด้าน
ขอบเขตและความซับซ้อนของบทบาทด้านเส้นทางอาชีพ ด้านการติดต่อส่ือสารด้วยความร่วมมือ 
ดา้นทรัพยากร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (µ = 3.55 - 3.78, = 0.48 – 0.66) และเม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพกบัพยาบาลเทคนิคพบว่า คุณภาพชีวิต
การท างานของพยาบาลเทคนิคสูงกวา่คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพเพียงเล็กน้อย โดย
คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 3.49, = 0.40) ส่วน
คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลเทคนิคโดยรวมอยู่ในระดบัสูง (µ = 3.68, = 0.39) และในราย
ด้านมีความแตกต่างกนั คือ ด้านโครงสร้างและหน้าท่ีขององค์กร ด้านการติดต่อส่ือสารด้วยความ
ร่วมมือ ด้านลกัษณะของงานพยาบาลวิชาชีพมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดบัปานกลาง (µ = 3.34 – 3.49, = 
0.50 – 0.64) ส่วนพยาบาลเทคนิคมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัสูง (µ = 3.63 – 0.82, = 0.55 – 0.61) 

กาญจนา ช้ันสุพัฒน์ (2549) ได้ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล
ประจ าการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์โดยรวมและรายด้าน กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลประจ าการ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์จ านวน 176 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามคุณภาพชีวิต
การท างานของพยาบาลท่ีสร้างโดย ผาณิต สกุลวิฒนะ (2537) จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
ของวอลตนั (Walton, 1973) ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ ผูศึ้กษาน ามาหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.912 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยค านวณหาค่าพิสัย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลอุตรดิตถ ์
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนรายด้านพบว่าด้านท่ีอยู่ในระดบัสูงมี 2 ดา้น คือ ด้านความเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และดา้นการท างานร่วมกนัและความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ส่วนดา้นท่ีเหลืออยูใ่น
ระดบัปานกลางทุกดา้น คือ ดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของตนเอง ดา้นสิทธิส่วนบุคคล ดา้น
ความกา้วหนา้และความมัง่คงในงาน ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ ดา้นจงัหวะ
ชีวติและดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 

พัทนัย แก้วแพง (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของพยาบาล
วชิาชีพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ระหวา่งพยาบาลวชิาชีพกบัพยาบาลระดบับริหาร กลุ่มตวัอยา่งคือ
พยาบาลวิชาชีพ 231 คน และพยาบาลผูบ้ริหาร 30 คน รวม 261 คน เป็นวิจยัเชิงพรรณนา ศึกษาและ
ดดัแปลงแบบสอบถามมาจากรัตนา รองทองกูล ผลการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ มีอายุระหวา่ง 30-39 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 53.6 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่ามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 91.2 และสถานภาพโสดมากท่ีสุดร้อยละ 53.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน
มากท่ีสุด 5-9 ปี  ร้อยละ 53.6 คุณภาพชีวิตในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ ระหวา่งพยาบาลวิชาชีพกบัพยาบาลระดบัผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั ค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดับปานกลาง ส่วนท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ p <0.05 คือ ด้านสภาพสังคม
ตนเองและชีวิตครอบครัว ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั และชีวิตการท างานการน าตวัแปรอิสระ 
(ปัจจยั) ทั้งหมด 12 ตวั (คะแนนคุณภาพชีวิตพยาลบาลวิชาชีพ) ศึกษาตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์แบ่งเป็นอิทธิพลในด้านลบมี  6 ตัว มีค่า p<0.05* คือ อาย ุ
วฒันธรรมและการเมือง ความเสมอภาค สถานภาพสมรส ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั และความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจและอิทธิพลด้านบวกต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์มี 4 ตวั มีค่า p<0.05** คือ ระยะเวลาปฏิบติังาน  สุขภาพกายและจิต ชีวิตการท างานและ
รายได้ (เงินเดือน) และสวสัดิการ ซ่ึงแสดงถึงการมีอิทธิพลมาก ส่วนมีค่า p>0.05 คือ การศึกษา 
ศาสนา สภาพทางสังคมและชีวติครอบครัวมีผลนอ้ยกวา่ ( *ตวั 
แปรท่ีมีอิทธิพลดา้นลบ,**ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลดา้นบวก) 

อมรา มโนยศ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตการท างานกบัพฤติกรรมจริยธรรม
ของพยาบาลในหน่วยไตเทียม ในโรงพยาบาลภาคเหนือ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัของคุณภาพ
ชีวิตการท างาน และพฤติกรรมจริยธรรมและหาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับ
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลในหน่วยไตเทียม ในโรงพยาบาลเขตภาพเหนือ ประชากรท่ีศึกษา
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เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในหน่วยไตเทียม จ านวน 94 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการท างานท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเองจากแนวคิดของวอลตนั (Walton, 1973) และ
แบบสอบถามพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ ของทรงศรี ชุ่มประดิษฐ์ (2549) ท่ีสร้างตาม
กรอบแนวคิดของหลกัจรรยาบรรณพยาบาลของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฉบบัปี พ.ศ. 2546 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบวา่ คุณภาพชีวิต
การท างานตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ อยู่ในระดบั
ปานกลาง พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล
ในเขตภาคเหนือ อยู่ในระดบัสูง และคุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปาน
กลางกบัพฤติกรรมจริยธรรมตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

วงเดือน เลาหวฒันภิญโญ (2552) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาองคป์ระกอบของคุณภาพชีวิต
การท างานของพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี (2) ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรีและ (3) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามองคป์ระกอบคุณภาพชีวิต
การท างานพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบุรี แบบสอบถามส่วนท่ี 2 ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) หาค่าอลัฟ่า = 0.83 สถิติท่ีใช ้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Factor Analysis One way ANOVA และ
Independent t-test กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ ประสบการณ์การท างานไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ปฏิบติังาน 6 แผนกของโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี ไดแ้ก่ งานผูป่้วยนอก งานอุบติัเหตุ
และฉุกเฉิน งานผูป่้วยสามญั หอผูป่้วยพิเศษ งานหอ้งผา่ตดัและพกัฟ้ืน และส านกับริหารการพยาบาล 
จ านวน  200 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล 
โรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี ประกอบดว้ย เงินเดือนและค่าตอบแทน ความปลอดภยั
ของสภาพแวดลอ้มในการท างานความภาคภูมิใจในการท างาน ความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน ความ
สมดุลยระหวา่งชีวิตการท างานกบัชีวิตดา้นอ่ืนๆ ภาวะเศรษฐกิจ และความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสังคม 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน (2) คุณภาพชีวิตการท างานของ
พยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบุรี อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 78 เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ และความเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับสังคม อยู่ใน
ระดบัสูงกวา่ดา้นอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 92.12 และองคป์ระกอบดา้นความสัมพนัธ์ภายในหน่วยงานอยูใ่น



 

 

20 

 

ระดบัต ่าสุด คิดเป็นร้อยละ 28.72 (3) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลโรงพยาบาล
พระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรีกบัองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า พยาบาลมี อายุ ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน เงินเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
พยาบาลมีสถานภาพ ต าแหน่ง และความกา้วหนา้ ความมัน่คงในงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

ณัฐปภัสญ์ พัฒนโพธ์ิ (2553) เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษา 
ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
คุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐและปัญหาอุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะของพยาบาลวชิาชีพในการพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานโดยศึกษาพยาบาลวชิาชีพท่ี
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลแห่งหน่ึง ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป จ านวน 126 คน ในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 
2553 – 31 มกราคม 2553 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ดา้นการรับรู้ ดา้น
ค่านิยม และคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวชิาชีพ ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าได ้0.87, 0.80 และ 0.93 
ตามล าดับ ผลการศึกษา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัของรัฐ อยูใ่นระดบัสูง ค่าเฉล่ีย 3.80 ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้แก่ การรับรู้ต่อระบบบริหาร และค่านิยมทางวิชาชีพ 
ปัญหาอุปสรรคในเร่ืองการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพ คือ ค่าตอบแทนดา้น
สวสัดิการคุม้ครองต่อการเส่ียงภยัในการท างานน้อย และหน่วยงานมีสถานท่ีส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ี
เป็นสัดส่วนเหมาะสมกบัการพกัผ่อนเป็นส่วนตวันอ้ย ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี คือผูบ้ริหาร
ควรพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนให้เหมาะสมจ่ายเงินเวรใหต้รงเวลา และควรเพิ่มค่าตอบแทนความเส่ียง
ส าหรับผูท่ี้ สัมผสักบัเช้ือโรคใหเ้หมาะสม   

ภานุวัฒ น์  จันทา (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตก ารท างานของพยาบาล 
โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน และศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาล โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยใชแ้นวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) ตามมาตรฐานระบบการบริหารจดัการ
คุณภาพชีวิตการท างาน (Management System of Quality of Work Life : MS-QWL) ของสถาบัน
เสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การศึกษาคร้ังน้ีได้รวบรวม
ข้อมูลด้วยการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นพยาบาลจ านวน 95 คน น าข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และใช้สถิติ
อา้งอิง ไดแ้ก่ การทดสอบค่าแจกแจงแบบที การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
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สัมประสิทธ์ิสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า พยาบาลโรงพยาบาลลานนา 
จงัหวดัเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีความคิดเห็นในปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในระดบัมาก คือ ปัจจยัด้านร่างกาย ปัจจยัด้านจิตใจ ปัจจยัด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคม ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ และมีความคิดเห็นในปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานระดบัปานกลาง คือ ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติ 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและแผนกผูป่้วยก่ึง

วกิฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในคร้ังน้ี มีระเบียบวิธีการศึกษา ไดแ้ก่ ขอบเขตการศึกษา 
วิธีการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ สถานท่ีใช้ในการด าเนินการและรวบรวมขอ้มูล และ
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตเนือ้หา 

ขอบเขตเน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาถึงระดบัคุณภาพชีวติการท างานและ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและแผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤต 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยน าเอาแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality 
of Work Life) ซ่ึงประกอบด้วยปัจจัยท่ีท าให้เกิดคุณภาพชีวิตการท างานทั้ ง 6  ด้าน  ได้แก่  ด้าน
ร่างกาย  ด้านจิตใจ  ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม  ดา้นส่ิงแวดล้อม  ด้านจิตวิญญาณ  และด้านความ
มัน่คงในชีวิต  ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานระบบการบริหารจดัการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ  
(Management  System  of  Quality  of  Work  Life : MS-QWL)  ข อ งส ถ าบั น เส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด
ความสามารถมนุษย ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (สถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
,2552 : ออนไลน์)   

 
ขอบเขตประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีก็ คือ พยาบาลแผนกผูป่้วยวกิฤตและแผนกผูป่้วยก่ึงวกิฤต  

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย จ านวน  165 คน ขอ้มูล ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 
2558 (คุณวริาวรรณ เมืองอินทร์, 2558 : สัมภาษณ์) 
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วธีิการศึกษา 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเป็นผูท่ี้ท  าการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดดว้ยตวัเอง โดย

มีวิธีการด าเนินการคือผูศึ้กษาจดัท าแบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลเพื่อท าวิจยัและท าการเก็บขอ้มูล
จากพยาบาลแผนกผูป่้วยวกิฤตและแผนกผูป่้วยก่ึงวกิฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดั
เชียงราย จ านวน 165 คน ระหวา่งช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2558 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน ฝ่ายงาน รายได ้และระยะเวลาในการท างาน 

ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวกิฤตและ 
แผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย ประกอบด้วยค าถาม
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน  และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมตาม  MS-
QWL  โดยปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานได้แก่  ปัจจัยด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ  ด้าน
สัมพันธภาพทางสังคม  ด้านส่ิงแวดล้อม  ด้านจิตวิญญาณ  และด้านความมั่นคงในชีวิต  ซ่ึงมี
รายละเอียดในค าถามดงัน้ี 
 1. ดา้นร่างกาย      จ  านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่  ขอ้ 1 – 7 
 2. ดา้นจิตใจ      จ  านวน 9 ขอ้ ไดแ้ก่  ขอ้ 8 – 16 
 3. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม     จ านวน 9 ขอ้ ไดแ้ก่  ขอ้ 17 – 25 
 4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม      จ  านวน 9 ขอ้  ไดแ้ก่  ขอ้ 26 – 34 
 5. ดา้นจิตวญิญาณ      จ  านวน 11 ขอ้ ไดแ้ก่  ขอ้ 35 – 45 
 6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ      จ  านวน 8 ขอ้  ไดแ้ก่  ขอ้ 46 – 53 
 และคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม       จ  านวน 1 ขอ้  ไดแ้ก่  ขอ้  54 
 โดยมีลักษณะค าถามปลายปิดแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Likert  Scale)  5 ระดับ  ให้
เลือกตอบจากระดบัความคิดเห็นจากมากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด  ตามล าดบั  โดย
มีทั้งขอ้ความเชิงบวก  (Positive)  หมายถึง  ความหมายของขอ้ความนั้นสอดคลอ้งกบัความหมายของ
ตวัแปรท่ีตอ้งการวดั  และขอ้ความเชิงลบ (Negative)  หมายถึง  ความหมายของขอ้ความนั้นตรงขา้ม
กบัความหมายของตวัแปรท่ีตอ้งการวดัเพื่อป้องกนัการมีอคติ  (Bias)  ในการตอบแบบสอบถาม 
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 ส่วนที ่3 ปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังาน  และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและแผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

ข้อมูล ท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  จะน ามาวิ เคราะห์โดยใช้ส ถิ ติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
โดยลกัษณะของแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัแต่ละดา้น รวม 54 ขอ้ จะเป็นค าถามท่ีมีค าตอบใหเ้ลือก 5 
ระดบั   โดยใชม้าตรวดั Likert Scale โดยแบ่งระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และน้อยท่ีสุด (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2546 : 153 อา้งถึงใน ภานุวฒัน์ จนัทา, 2554 : 20) 
ดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี  1  ขอ้ความทางบวก เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
   ระดับความคิดเห็น         คะแนน 
              มากท่ีสุด   5 
            มาก    4 
            ปานกลาง   3 
            นอ้ย    2 
            นอ้ยท่ีสุด   1 

 
 กลุ่มท่ี 2  ขอ้ความทางลบ เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
         ระดับความคิดเห็น          คะแนน 
    มากท่ีสุด   1 
    มาก    2 
    ปานกลาง   3 
    นอ้ย    4 
    นอ้ยท่ีสุด   5 
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โดยมีเกณฑ์การแปลผล โดยท าการหาค่าคะแนนเฉล่ียและแปลความหมายของคะแนนทั้ง 5 
ระดับค่าเฉล่ีย ด้วยวิธีการค านวณอันตรภาคชั้น เพื่อแบ่งช่วงระดับค่าเฉล่ีย (กัลยา วานิชบัญชา, 
2547:29) ดงัน้ี 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด    =    5 - 1    =    0. 8 
  จ  านวนชั้น                            5 

 
ก าหนดเกณฑก์ารแปลผลจากค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นในแต่ละระดบั ดงัน้ี 

  ค่าเฉลีย่   แปลผลระดับความคิดเห็น 

          4.21 – 5.00       เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  3.41 – 4.20        เห็นดว้ยมาก 

  2.61 – 3.40        เห็นดว้ยปานกลาง 

  1.81 – 2.60        เห็นดว้ยนอ้ย 

  1.00 – 1.80        เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 

 ก าหนดเกณฑก์ารแปลผลจากค่าเฉล่ียของระดบัคุณภาพชีวติการท างาน ในแต่ละระดบั ดงัน้ี 

   ค่าเฉลีย่   แปลผลระดับคุณภาพชีวติการท างาน 

 4.21 – 5.00                   มีคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัสูงมาก 

 3.41 – 4.20                   มีคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัสูง 

 2.61 – 3.40                   มีคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 1.81 – 2.60                   มีคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัต ่า 

 1.00 – 1.80                   มีคุณภาพชีวติการท างานอยูใ่นระดบัต ่ามาก 
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ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive 
Statistics) และสถิติอา้งอิง (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ 

1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใหอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูล 
ทัว่ไปของกลุ่มประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน ฝ่ายงาน รายได ้
และระยะเวลาในการท างาน 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชอ้ธิบายระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ 
คุณภาพชีวิตของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและแผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จงัหวดัเชียงราย 

3. การแจกแจงแบบที (T-Test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  

(One-Way ANOVA) ใชเ้ปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 
6 ปัจจยั และเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Different 
(LSD) 

4. การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlatiom Analysis) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ใชเ้ปรียบเทียบปัจจยัท่ี
มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น กบัระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพยาบาล
แผนกผูป่้วยวิกฤตและแผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (ภานุวฒัน์ จนัทา, 
2554  : 21)โดยมีการก าหนดค่าตวัแปรในสมการ ดงัน้ี 
 

 
 

เม่ือ   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
   แทน ผลรวมของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรท่ี 1 (x) 
   แทน ผลรวมของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรท่ี 1 (y) 
   แทน ผลรวมของผลคูณระหวา่งขอ้มูลตวัแปรท่ี 1 และ 2 
                             แทน ผลรวมของของก าลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรท่ี 1  
    แทน ผลรวมของของก าลงัสองของขอ้มูลท่ีวดัไดจ้ากตวัแปรท่ี 2 
           แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
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  โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จะมีค่าระหวา่ง -1< r < 1 ดงัน้ี 
 ค่า r เป็นลบ แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ ถา้ x  

เพิ่ม y จะลด แต่ถา้ x ลด y จะเพิ่ม 
 ค่า r เป็นบวก แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ ถา้ x  

เพิ่ม y จะเพิ่มดว้ย แต่ถา้ x ลด y จะลดดว้ย 
 ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั  

และมีความสัมพนัธ์กนัมาก 
 ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง x และ y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม  

และมีความสัมพนัธ์กนัมาก 
 ถา้ r = 0 แสดงวา่ x และ y ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 
 ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงวา่ x และ y มีความสัมพนัธ์กนันอ้ย 
ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ภานุวฒัน์ จนัทา, 2554  

: 21) ดงัน้ี 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r)   แปลผล 
 0.91 – 1.00   มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงมาก 
 0.71 – 0.90   มีความสัมพนัธ์ระดบัสูง 
 0.31 – 0.70   มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 
 0.01 – 0.30   มีความสัมพนัธ์ระดบัต ่า 
 0.00    ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 
5. การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวดั 

ระดบัอิทธิพลของปัจจยัทั้ง 6 ดา้นท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม ก าหนดค่าตวัแปรใน
สมการ ดงัน้ี 
 

 
 

  เม่ือ Y = คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 
    = ค่าคงท่ี 
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   =   ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย(Regression Coefficient) 
     ของตวัแปร  ตามล าดบั 
    = ปัจจยัดา้นร่างกาย 
    = ปัจจยัดา้นจิตใจ 
    = ปัจจยัสัมพนัธภาพทางสังคม 
    = ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
    = ปัจจยัดา้นจิตวญิญาณ 
    = ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติ 
 

โดยสัมประสิทธ์ิการถดถอยคือค่าท่ีบอกใหท้ราบวา่เม่ือค่าของตวัแปรอิสระ 
เปล่ียนแปลง ไป 1 หน่วย ค่าของตวัแปรตามจะเปล่ียนไปก่ีหน่วย เช่น สัมประสิทธ์ิการถดถอยมีค่า
เท่ากับ 2 แสดงว่าเม่ือตัวแปรอิสระมีค่าเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ตัวแปรตามจะมีค่าเพิ่มข้ึน 2 หน่วย ถ้า
สัมประสิทธ์ิการถดถอยมีค่าเท่ากบั -2 แสดงวา่ เม่ือตวัแปรอิสระมีค่าเพิ่มข้ึน 1 หน่วย ตวัแปรตามจะมี
ค่าลดลง 2 หน่วย 
 
สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการและรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1. แผนกผูป่้วยวกิฤตและแผนกผูป่้วยก่ึงวกิฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
จงัหวดัเชียงราย 

2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 

ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 – กรกฎาคม พ.ศ.2558 
โดยมีระเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ เดือนเมษายน พ.ศ.2558 – มิถุนายน พ.ศ.2558 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติในการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวกิฤต 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย ไดเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 165 คน 
และน ามาวเิคราะห์ผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน แผนกงานท่ีปฏิบติั รายไดต่้อเดือน และระยะเวลาในการท างาน 

ส่วนที่ 2 แบบวดัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ตามแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน 6 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และ
ดา้นความมัน่คงในชีวิต และระดบัคุณภาพชีวติการท างานโดยรวมของพยาบาลแผนกผูป่้วยวกิฤตและ
ผูป่้วยก่ึงวกิฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติในการท างานของพยาบาล
แผนกผูป่้วยวกิฤตและผูป่้วยก่ึงวกิฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

    9 
156 

  5.5 
94.5 

รวม 165 100.0 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 5.5 และเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 94.5 
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ตารางที ่4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน ร้อยละ 

20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

84 
54 
22 
  5 

50.9 
32.7 
13.3 
3.0 

รวม 165 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.9 
รองลงมาคืออาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.7 อาย ุ41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 และมีอาย ุ51-60 ปี คิด
เป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 
สมรส 
หมา้ย/หยา่/แยก 

98 
61 
6 

59.4 
37.0 
3.6 

รวม 165 100.0 

  
จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 59.4 

รองลงมาคือสมรส คิดเป็นร้อยละ 37.0 และหมา้ย/หยา่/แยก คิดเป็นร้อยละ 3.6 
 

ตารางที ่6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
ระดบัการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปริญญาโท 

154 
11 

93.3 
6.7 

รวม 165 100.0 
  

จากตารางท่ี 6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 93.3 และระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 6.7 
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ตารางที ่7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัต าแหน่งงานในปัจจุบนั 
ระดบัต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 

พยาบาลในระดบับริหาร 
พยาบาลในระดบัปฏิบติังาน 

10 
155 

6.1 
93.9 

รวม 165 100.0 
  

จากตารางท่ี 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานในระดบัปฏิบติังาน 
คิดเป็นร้อยละ 93.9 และระดบับริหาร คิดเป็นร้อยละ 6.1 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังาน 

แผนกทีป่ฏบิัตงิาน จ านวน ร้อยละ 
แผนกผูป่้วยวกิฤต 
แผนกผูป่้วยก่ึงวกิฤต 

48 
117 

29.1 
70.9 

รวม 165 100.0 

  
จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานแผนกผูป่้วยก่ึงวกิฤต คิด

เป็นร้อยละ 70.9 และแผนกผูป่้วยวกิฤต คิดเป็นร้อยละ 29.1   
 
ตารางที ่9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ระดบัรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน จ านวน ร้อยละ 
15,001-20,000 บาท 
20,001 - 25,000 บาท 
25,001 - 30,000 บาท 
30,000 บาทข้ึนไป 

20 
58 
52 
35 

12.1 
35.2 
31.5 
21.2 

รวม 165 100.0 

  
จากตารางท่ี 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 

20,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมาอยู่ท่ี 25,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.5 
30,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 21.2 และ 15,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.1 ตามล าดบั 
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ตารางที ่10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน 
ระยะเวลาในการท างาน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 
1-5 ปี 
6-10 ปี 
มากกวา่ 10 ปี 

3 
76 
21 
65 

1.8 
46.1 
12.7 
39.4 

รวม 165 100.0 

  
 จากตารางท่ี 10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาการท างาน 1-5 ปี คิด

เป็นร้อยละ 46.1 รองลงมามากกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.4  6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.7  และต ่ากวา่ 
1 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 
 
ส่วนที่  2 แบบวัดคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยกึ่งวิกฤต 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวดัเชียงราย 
 
ตารางที่ 11 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัด้านร่างกายท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจยัด้านร่างกายที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ

การท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่
(แปลผล) 

อนั
ดบั 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ทุกวนัน้ีมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแขง็แรง 

0 
(0.0) 

14 
(8.5) 

86 
(52.1) 

64 
(38.8) 

1 
(0.6) 

3.32 
(ปานกลาง) 

5 

2. ในปีท่ีผา่นมามีการ
เจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้ง
นอนโรงพยาบาล** 

4 
(2.4) 

6 
(3.6) 

21 
(12.7) 

43 
(26.1) 

91 
(55.2) 

4.28 
(สูงมาก) 

1 

3. การท างานดว้ยความ
สดช่ืน กระฉบักระเฉง 

0 
(0.0) 

6 
(3.6) 

74 
(44.8) 

78 
(47.3) 

7 
(4.2) 

3.52 
(สูง) 

3 

4. การไดรั้บประทาน
อาหารในแต่ละวนั
อยา่งเพียงพอ 

3 
(1.8) 

8 
(4.8) 

64 
(38.8) 

78 
(47.3) 

12 
(7.3) 

3.53 
(สูง) 

2 
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ตารางที่ 11 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัด้านร่างกายท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ปัจจยัด้านร่างกายที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ

การท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่
(แปลผล) 

อนั
ดบั 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5. การมีเวลาส าหรับ
ออกก าลงักายอยา่ง
เพียงพอ 

42 
(25.5) 

64 
(38.8) 

45 
(27.3) 

12 
(7.3) 

2 
(1.2) 

2.20 
(ต ่า) 

7 

6. การมีเวลาในการ
นอนหลบัพกัผอ่นใน
แต่ละวนัอยา่งเพียงพอ 

19 
(11.5) 

62 
(37.6) 

65 
(39.4) 

19 
(11.5) 

0 
(0.0) 

2.51 
(ต ่า) 

6 

7.การไดรั้บการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

5 
(3.0) 

18 
(10.9) 

66 
(40.0) 

64 
(38.8) 

12 
(7.3) 

3.36 
(ปานกลาง) 

4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.25 
(ปานกลาง) 

** ขอ้ค าถามในทางลบ 
 

จากตารางท่ี 11 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายอยู่
ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.25 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 

ปัจจยัย่อยด้านร่างกายท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูงมาก  คือ ในปีท่ีผ่านมามีการเจ็บป่วย
รุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 แต่เน่ืองจากเป็นขอ้ค าถามในทางลบ จึงแสดง
วา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดมีการเจบ็ป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาลต ่ามาก 

ปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกายท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง คือ การไดรั้บประทานอาหารในแต่ละ
วนัอย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และการท างานด้วยความสดช่ืน กระฉับกระเฉง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.52  

ปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกายท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การไดรั้บการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 และทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 
ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกายท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัต ่า  คือ การมีเวลาในการนอนหลบัพกัผอ่น
ในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51 และการมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอยา่งเพียงพอ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.20 
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ตารางที่ 12 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดับความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตใจท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจยัด้านจติใจที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ

การท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.การจดัการกบั
ความเครียดจากการ
ท างาน 

0 
(0.0) 

12 
(7.3) 

79 
(47.9) 

73 
(44.2) 

1 
(0.6) 

3.38 
(ปานกลาง) 

7 

2.การปรึกษาหวัหนา้
งานเม่ือมีปัญหาใน
การท างาน 

3 
(1.8) 

21 
(12.7) 

63 
(38.2) 

68 
(41.2) 

10 
(6.1) 

3.37 
(ปานกลาง) 

8 

3.การพึงพอใจใน
ความเป็นตวัเอง 

0 
(0.0) 

3 
(1.8) 

42 
(25.5) 

96 
(58.2) 

24 
(14.5) 

3.85 
(สูง) 

2 

4.การพึงพอใจใน
ความเป็นอยูทุ่กวนัน้ี 

3 
(1.8) 

12 
(7.3) 

60 
(36.4) 

77 
(46.7) 

13 
(7.9) 

3.52 
(สูง) 

6 

5.การภูมิใจใน
ผลส าเร็จของงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

0 
(0.0) 

3 
(1.8) 

59 
(35.8) 

93 
(56.4) 

10 
(6.1) 

3.67 
(สูง) 

4 

6.การมีสมาธิในการ
ท างาน 

0 
(0.0) 

4 
(2.4) 

55 
(33.3) 

103 
(62.4) 

3 
(1.8) 

3.64 
(สูง) 

5 

7.การเป็นท่ีพึ่งของ
สมาชิกในครอบครัว 

0 
(0.0) 

2 
(1.2) 

28 
(17.0) 

100 
(60.6) 

35 
(21.2) 

4.02 
(สูง) 

1 

8.การมีความสุขใน
การท างานใน
โรงพยาบาล 

5 
(3.0) 

22 
(13.3) 

81 
(49.1) 

53 
(32.1) 

4 
(2.4) 

3.18 
(ปานกลาง) 

9 

9.การมีส่ิงยดึเหน่ียว
จิตใจในยามทุกข ์

1 
(0.6) 

7 
(4.2) 

51 
(30.9) 

91 
(55.2) 

15 
(9.1) 

3.68 
(สูง) 

3 

 ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.59 
(สูง) 
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จากตารางท่ี 12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตใจอยูใ่น
ระดบัสูง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.59 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง คือ การเป็นท่ีพึ่งของสมาชิกในครอบครัว 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 รองลงมาคือ การพึงพอใจในความเป็นตวัเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 การมีส่ิงยึด
เหน่ียวจิตใจในยามทุกข์ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.68 การภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 การมีสมาธิในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และการพึงพอใจในความเป็นอยู่
ทุกวนัน้ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 ตามล าดบั 

 ปัจจยัยอ่ยดา้นจิตใจท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ การจดัการกบัความเครียดจาก
การท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 การปรึกษาหัวหน้างานเม่ือมีปัญหาในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.37 และการมีความสุขในการท างานในโรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 
 

ตารางที ่13 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจยัด้าน
สัมพนัธภาพทาง
สังคมทีส่่งผลต่อ
คุณภาพชีวติการ

ท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.การไวว้างใจเพื่อน
ร่วมงาน 

2 
(1.2) 

6 
(3.6) 

65 
(39.4) 

90 
(54.5) 

2 
(1.2) 

3.51 
(สูง) 

6 

2.การพึ่งพาเพื่อน
ร่วมงานในเร่ืองการ
ท างาน 

0 
(0.0) 

3 
(1.8) 

62 
(37.6) 

90 
(54.5) 

10 
(6.1) 

3.65 
(สูง) 

2 

3.คนในโรงพยาบาล
ร่วมมือ ร่วมใจกนั
ท างาน 

1 
(0.6) 

11 
(6.7) 

77 
(46.7) 

72 
(43.6) 

4 
(2.4) 

3.41 
(สูง) 

9 

4.การท างานตาม
หนา้ท่ีดว้ยตวัเอง 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

26 
(15.8) 

122 
(73.9) 

17 
(10.3) 

3.95 
(สูง) 

1 

5.การพดูคุยกบั
ผูบ้งัคบับญัชาและ
เพ่ือนร่วมงาน 

2 
(1.2) 

8 
(4.8) 

47 
(28.5) 

99 
(60.0) 

9 
(5.5) 

3.64 
(สูง) 

3 
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ตารางที ่13 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ปัจจยัด้าน
สัมพนัธภาพทาง
สังคมทีส่่งผลต่อ
คุณภาพชีวติการ

ท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

6.เพ่ือนร่วมงานเป็น
เสมือนครอบครัว
เดียวกนั 

1 
(0.6) 

9 
(5.5) 

71 
(43.0) 

77 
(46.7) 

7 
4.2 

3.48 
(สูง) 

7 

7.การมีส่วนร่วมใน
ขอ้คิดเห็นในการ
ท างาน 

1 
(0.6) 

3 
(1.8) 

58 
(35.2) 

98 
(59.4) 

5 
(3.0) 

3.62 
(สูง) 

4 

8.การไดรั้บ
ขอ้เสนอแนะท่ีมี
ประโยชนจ์ากเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้ริหาร 

0 
(0.0) 

9 
(5.5) 

60 
(36.4) 

89 
(53.9) 

7 
(4.2) 

3.57 
(สูง) 

 
5 

9.การเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆของ
โรงพยาบาล 

0 
(0.0) 

13 
(7.9) 

67 
(40.6) 

78 
(47.3) 

7 
(4.2) 

3.48 
(สูง) 

8 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.59 
(สูง) 

 
 จากตารางท่ี  13 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้าน

สัมพนัธภาพทางสังคมอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.59 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
ปัจจยัย่อยด้านสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง คือ  การท างานตาม

หน้าท่ีด้วยตวัเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 รองลงมาคือ การพึ่ งพาเพื่อนร่วมงานในเร่ืองการท างาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 การพูดคุยกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 การมีส่วน
ร่วมในขอ้คิดเห็นในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 การไดรั้บขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์จากเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้ริหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 การไวว้างใจเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 3.51 เพื่อน
ร่วมงานเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกนัและการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากนั
ท่ี 3.48 และคนในโรงพยาบาลร่วมมือ ร่วมใจกนัท างานมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 3.41 
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ตารางที่ 14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดล้อมทีส่่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการ

ท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น
ระหวา่งการเดินทาง
ไปท างาน 

8 
(4.8) 

16 
(9.7) 

70 
(42.4) 

68 
(41.2) 

3.00 
(1.8) 

3.25 
(ปานกลาง) 

4 

2. ความปลอดภยัใน
สภาพแวดลอ้มท่ี
ท างาน 

3 
(1.8) 

20 
(12.1) 

92 
(55.8) 

46 
(27.9) 

4.00 
(2.4) 

3.17 
(ปานกลาง) 

5 

3.ความพึงพอใจใน
วนัหยดุท่ีไดรั้บ 

38 
(23.0) 

43 
(26.1) 

53 
(32.1) 

27 
(16.4) 

4 
(2.4) 

2.49 
(ต ่า) 

8 

4.การยอมรับ
กฎระเบียบของ
องคก์ร 

3 
(1.8) 

14 
(8.5) 

67 
(40.6) 

74 
(44.8) 

7 
(4.2) 

3.41 
(สูง) 

2 

5.ความสะดวกในการ
เดินทางมา
โรงพยาบาล 

3 
(1.8) 

7 
(4.2) 

58 
(35.2) 

78 
(47.3) 

19 
(11.5) 

3.62 
(สูง) 

1 

6.ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น
ขณะท างาน 

2 
(1.2) 

15 
(9.1) 

78 
(47.3) 

66 
(40.0) 

4 
(2.4) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3 

7.ความพึงพอใจใน
ส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีโรงพยาบาล
จดัให ้

31 
(18.8) 

55 
(33.3) 

52 
(31.5) 

23 
(13.9) 

4 
(2.4) 

2.48 
(ต ่า) 

9 

8.การไดรั้บขอ้มูล 
ความรู้ในเร่ืองความ
ปลอดภยัในการ
ท างาน 

7 
(4.2) 

23 
(13.9) 

83 
(50.3) 

47 
(28.5) 

5 
(3.0) 

3.12 
(ปานกลาง) 

 
6 
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ตารางที่ 14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดล้อมทีส่่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการ

ท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

9.โรงพยาบาลมี
อุปกรณ์ช่วยในการ
ท างาน 

10 
(6.1) 

25 
(15.2) 

72 
(43.6) 

53 
(32.1) 

5 
(3.0) 

3.11 
(ปานกลาง) 

7 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.11 
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 14 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม

อยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.11 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง คือ ความสะดวกในการเดินทางมา

โรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 รองลงมาคือ การยอมรับกฎระเบียบขององค์กร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.41  

ปัจจยัย่อยดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นขณะท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.33 รองลงมาคือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ระหว่างการเดินทางไปท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ความปลอดภยัในสภาพแวดล้อมท่ีท างาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 การได้รับขอ้มูล ความรู้ในเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  
3.12  โรงพยาบาลมีอุปกรณ์ช่วยในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.11  ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับต ่า คือ ความพึงพอใจในวนัหยุดท่ี
ได้รับ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.49  และความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีโรงพยาบาลจดัให้ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.48 
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ตารางที่ 15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปัจจยัด้านจติวญิญาณ
ทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติ

การท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนั
ดบั 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.การยอมรับ หรือ
รับค าชมเชยจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและ
เพ่ือนร่วมงาน 

1 
(0.6) 

8 
(4.8) 

93 
(56.4) 

56 
(33.9) 

7 
(4.2) 

3.36 
(ปานกลาง) 

 
6 

2.การท างานตอบสนอง
เป้าหมายในชีวติ 

4 
(2.4) 

14 
(8.5) 

77 
(46.7) 

63 
(38.2) 

7 
(4.2) 

3.33 
(ปานกลาง) 

7 

3.การรู้สึกวา่งานมี
คุณค่าต่อสงัคม 

1 
(0.6) 

2 
(1.2) 

25 
(15.2) 

99 
(60.0) 

38 
(23.0) 

4.04 
(สูง) 

1 

4.ความภูมิใจท่ีได้
ท างานในโรงพยาบาล 

2 
(1.2) 

6 
(3.6) 

44 
(26.7) 

86 
(52.1) 

27 
(16.4) 

3.79 
(สูง) 

2 

5.การคิดลาออกไปหา
งานใหม่** 

14 
(8.5) 

42 
(25.5) 

62 
(37.6) 

37 
(22.4) 

10 
(6.1) 

2.92 
(ปานกลาง) 

11 
 

6.ความมัน่ใจในความ
มัน่คงของโรงพยาบาล
และทีมผูบ้ริหาร 

6 
(3.6) 

14 
(8.5) 

70 
(42.4) 

71 
(43.0) 

4 
(2.4) 

3.32 
(ปานกลาง) 

8 

7.การไดรั้บความรู้ 
ความสามารถในงาน
อยา่งเตม็ท่ี 

1 
(0.6) 

4 
(2.4) 

62 
(37.6) 

86 
(52.1) 

12 
(7.3) 

3.63 
(สูง) 

3 

8.การมีส่วนเผยแพร่
ช่ือเสียงขององคก์ร 

2 
(1.2) 

21 
(12.7) 

83 
(50.3) 

54 
(32.7) 

5 
(3.0) 

3.24 
(ปานกลาง) 

9 

9.การมีโอกาสพฒันา
ความสามารถในงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

1 
(0.6) 

11 
(6.7) 

82 
(49.7) 

68 
(41.2) 

3 
(1.8) 

3.37 
(ปานกลาง) 

5 

10.การสามารถท า
กิจกรรมทางศาสนาได้
ตามความตอ้งการ 

8 
(4.8) 

18 
(10.9) 

76 
(46.1) 

60 
(36.4) 

3 
(1.8) 

3.19 
(ปานกลาง) 

10 
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ตารางที่ 15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ปัจจยัด้านจติ
วญิญาณทีส่่งผลต่อ
คุณภาพชีวติการ

ท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

11.การท างานท่ี
โรงพยาบาล มี
ความหมายและ
ความส าคญั 

4 
(2.4) 

4 
(2.4) 

63 
(38.2) 

88 
(53.3) 

6 
(3.6) 

3.53 
(สูง) 

 
4 
 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.43 
(สูง) 

** ขอ้ค าถามในทางลบ 

 
จากตารางท่ี 15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวญิญาณ

อยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.43 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวญิญาณท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง คือ การรู้สึกวา่งานมีคุณค่าต่อสังคม 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 รองลงมาคือ ความภูมิใจท่ีไดท้  างานในโรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 การ
ไดรั้บความรู้ ความสามารถในงานอยา่งเต็มท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63 และการท างานท่ีโรงพยาบาล มี
ความหมายและความส าคญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยด้านจิตวิญญาณท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง คือ การมีโอกาสพฒันา
ความสามารถในงานอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 รองลงมาคือการยอมรับ หรือรับค าชมเชย
จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 การท างานตอบสนองเป้าหมายในชีวิต มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 ความมัน่ใจในความมัน่คงของโรงพยาบาลและทีมผูบ้ริหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 
การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงขององค์กร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24  การสามารถท ากิจกรรมทางศาสนาได้
ตามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19  ส่วน การมีความคิดท่ีจะลาออก หรือเปล่ียนบริษทัท่ีท างาน
ในอนาคต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.92 แต่เน่ืองจากเป็นขอ้ค าถามในทางลบ จึงแสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดท่ีจะลาออก หรือเปล่ียนบริษทัท่ีท างานในอนาคตปานกลาง 
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ตารางที่ 16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คง
ในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม  
ปัจจยัด้านความ
มัน่คงในชีวติ 

ทีส่่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน 

ระดบัความคดิเห็น 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

อนัดบั 
น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.การสร้างหน้ี เพื่อ
ความมัน่คงของ
ครอบครัวในระยะ
ยาว 

9 

(5.5) 

7 

(4.2) 

90 

(54.5) 

51 

(30.9) 

8 

(4.8) 

3.25 

(ปานกลาง) 
4 

2.การไดรั้บรายไดท่ี้
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ 

9 

(5.5) 

15 

(9.1) 

74 

(44.8) 

64 

(38.8) 

3 

(1.8) 

3.22 

(ปานกลาง) 
5 

3.การจดัการรายจ่าย
หรือหน้ีสินไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

0 
(0.0) 

3 

(1.8) 

78 

(47.3) 

78 

(47.3) 

6 

(3.6) 

3.53 

(สูง) 
2 

4.การสร้างหน้ีเกิน
ก าลงัท่ีจะผอ่น
ใชไ้ด*้* 

5 

(3.0) 

14 

(8.5) 

63 

(38.2) 

47 

(28.5) 

36 

(21.8) 

3.58 

(สูง) 
1 

5.ความพึงพอใจใน
สวสัดิการต่างๆ ท่ี
องคก์รจดัให ้

28 

(17.1) 

39 

(23.6) 

80 

(48.5) 

16 

(9.7) 

2 

(1.2) 

2.55 

(ต ่า) 
8 

6.ความสามารถเก็บ
ออมเงินไวใ้ชใ้นยาม
จ าเป็น 

5 

(3.0) 

26 

(15.8) 

100 

(60.6) 

29 

(17.6) 

5 

(3.0) 

3.02 

(ปานกลาง) 
6 

7.การไดรั้บเล่ือนขั้น
เงินเดือน หรือเล่ือน
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

12 

(7.3) 

22 

(13.3) 

103 

(62.4) 

27 

(16.4) 

1 

(0.6) 

2.90 

(ปานกลาง) 
7 

8.งานท่ีท า เหมาะสม
กบัความรู้ 
ความสามารถ 

2 

(1.2) 

2 

(1.2) 

79 

(47.9) 

79 

(47.9) 

3 

(1.8) 

3.48 

(สูง) 
3 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.19 
(ปานกลาง) 

** ขอ้ค าถามในทางลบ 
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จากตารางท่ี 16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คง
ในชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.19 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 

ปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวิตท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง คือ การสร้างหน้ีเกินก าลงัท่ี
จะผ่อนใช้ได้ มีค่าเฉ ล่ียเท่ากับ 3.58 แต่เน่ืองจากเป็นข้อค าถามในทางลบ จึงแสดงว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดสร้างหน้ีเกินก าลงัท่ีจะผอ่นใชไ้ดสู้ง 

รองลงมาคือ การจดัการรายจ่ายหรือหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53  และ
งานท่ีท า เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 

ปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวิตท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  คือ การสร้างหน้ี 
เพื่อความมัน่คงของครอบครัวในระยะยาว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25 รองลงมาคือ การได้รับรายได้ท่ี
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ชใ้นยามจ าเป็น 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 และการไดรั้บเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.90 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยด้านความมั่นคงในชีวิตท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับต ่า  คือ ความพึงพอใจใน
สวสัดิการต่างๆ ท่ีองคก์รจดัให ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.55   
 
ตารางที่ 17 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ในภาพรวม 

ระดบัคุณภาพชีวติการท างาน 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การมีคุณภาพชีวติการท างาน
ท่ีดี 

5 
(3.0) 

23 
(13.9) 

78 
(47.3) 

56 
(33.9) 

3 
(1.8) 

3.18 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.18 
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 17 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.20 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดับความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานทั้ง 6 ดา้น 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน ค่าเฉลีย่  (แปลผล) อนัดบัที ่
ดา้นร่างกาย 3.25  (ปานกลาง) 4 
ดา้นจิตใจ 3.59  (สูง) 1 
ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 3.59  (สูง) 1 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3.11  (ปานกลาง) 6 
ดา้นจิตวญิญาณ 3.43  (สูง) 3 
ดา้นความมัน่คงในชีวติ 3.19  (ปานกลาง) 5 

ค่าเฉลีย่รวม  (แปลผล) 3.37  (ปานกลาง) 

จากตารางท่ี 18 พบว่า ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัทั้ง 6 ด้านมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.37 ซ่ึงเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ีคือ ด้านจิตใจและด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 3.59 รองลงมาดา้นจิตวิญญาณ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43  ดา้น
ร่างกายมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.25   ด้านความมั่นคงในชีวิต มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.19 ด้านส่ิงแวดล้อม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.11 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่19 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบัแรก โดยคละปัจจยั 6 ดา้น 

อนัดบัที ่ ปัจจยัย่อย 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยั 

1 การรู้สึกวา่งานมีคุณค่าแก่สงัคม 4.04 
(สูง) 

ดา้นจิตวญิญาณ 

2 การเป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัว 4.02 
(สูง) 

ดา้นจิตใจ 

3 การท างานตามหนา้ท่ีไดด้ว้ยตวัเอง 3.95 
(สูง) 

ดา้นสมัพนัธภาพ
ทางสงัคม 

4 ความพึงพอใจในการเป็นตวัเอง 3.85 
(สูง) 

ดา้นจิตใจ 

5 ความภูมิใจท่ีไดท้ างานในโรงพยาบาล 3.79 
(สูง) 

ดา้นจิตวญิญาณ 

6 การมีส่ิงยดึเหน่ียวในยามทุกข ์ 3.68 
(สูง) 

ดา้นจิตใจ 

7 ความภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 3.67 
(สูง) 

ดา้นจิตใจ 
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ตารางที ่19 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบัแรก โดยคละปัจจยั 6 ดา้น (ต่อ)  
8 การพ่ึงพาเพ่ือนร่วมงานในเร่ืองการท างาน 3.65 

(สูง) 
ดา้นสมัพนัธภาพ
ทางสงัคม 

9 การมีสมาธิในการท างาน 3.64 
(สูง) 

ดา้นจิตใจ 

10 การสามารถพดูคุยกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 3.64 
(สูง) 

ดา้นสมัพนัธภาพ
ทางสงัคม 

 

จากตางรางท่ี 19 พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกโดยคละปัจจยั 6 ดา้น 
เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียได้ดังน้ีคือ การรู้สึกว่างานมีคุณค่าทางสังคม เป็นปัจจยัด้านจิตวิญญาณ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 รองลงมาคือ การเป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัว เป็นปัจจยัด้านจิตใจ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.02 และการท างานตามหน้าท่ีไดด้ว้ยตวัเอง เป็นปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.95 
 
ตารางที ่20 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 10 อนัดบัแรก โดยคละปัจจยั 6 ดา้น 

อนัดบัที ่ ปัจจยัย่อย 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ปัจจยั 

1 การไดอ้อกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 2.20 
(ต ่า) 

ดา้นร่างกาย 

2 ความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีโรงพยาบาลจดัให ้ 2.48 
(ต ่า) 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3 ความพึงพอใจในวนัหยดุท่ีไดรั้บ 2.49 
(ต ่า) 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

4 การพกัผอ่นนอนหลบัในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ 2.51 
(ต ่า) 

ดา้นร่างกาย 

5 ความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆท่ีองคก์รจดัให ้ 2.55 
(ต ่า) 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

6 การไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 2.90 
(ปานกลาง) 

ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

7 การคิดลาออกไปหางานท าใหม่** 2.92 
(ปานกลาง) 

ดา้นจิตวญิญาณ 
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ตารางที ่20 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 10 อนัดบัแรก โดยคละปัจจยั 6 ดา้น (ต่อ) 
8 ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ชย้ามจ าเป็น 3.02 

(ปานกลาง) 
ดา้นความมัน่คงใน
ชีวติ 

9 โรงพยาบาลมีอุปกรณ์ช่วยในการท างาน 3.11 
(ปานกลาง) 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

10 
การไดรั้บขอ้มูล ความรู้ในเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน 

3.12 
(ปานกลาง) 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

** ขอ้ค าถามในทางลบ 
 

 จากตางรางท่ี 20 พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด 3 อนัดบัแรกโดยคละปัจจยั 6 ด้าน 
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัน้ีคือ การไดอ้อกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.20 เป็นปัจจยั
ดา้นร่างกาย รองลงมาคือ ความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีโรงพยาบาลจดัให้ เป็นปัจจยัดา้น
ด้านส่ิงแวดล้อมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.48  และ ความพึงพอใจในวนัหยุดท่ีได้รับเป็นปัจจยัด้านด้าน
ส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.49 
  

ในส่วนน้ีจะท าการวิเคราะห์โดยพิจารณาแยกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อระดบัคุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวม โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Means) การทดสอบค่าที (Independent Sample T-
test) การทดสอบค่าเอฟ (One way ANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) แล ะก ารวิ เค ร าะ ห์ ค ว าม ถ ด ถอ ย เชิ งพ หุ  (Multiple 
Regression Analysis) โดยมีหลกัพิจารณาดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จงัหวดัเชียงราย ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน 6 ดา้น และคุณภาพชีวติในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จงัหวดัเชียงราย ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน 6 ดา้น และคุณภาพชีวติในภาพรวมแตกต่างกนั 

ในการพิจารณาจะท าการเปรียบเทียบค่าความน่าจะเป็น (P-Value) กบัค่าของระดบันยัส าคญั 
(0.05) ในกรณีท่ีค่าความน่าจะเป็นมีค่ามากกว่าค่าของระดบันัยส าคญั (sig > 0.05) จะท าการยอมรับ
สมมติฐานท่ี 1 แต่หากกรณีท่ีค่าความน่าจะเป็นนั้นมีค่านอ้ยกวา่ค่าของระดบันยัส าคญั (sig < 0.05) จะ
ท าการยอมรับสมมติฐานท่ี 2 โดยผลการเปรียบเทียบแยกตามปัจจยัส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี 
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1. จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 21 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามเพศ 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เพศ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t ค่า P-Value 

ดา้นร่างกาย ชาย 3.37 0.54 0.788 0.432 
หญิง 3.24 0.46 

ดา้นจิตใจ ชาย 3.68 0.47 0.567 0.572 
หญิง 3.58 0.49 

ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ชาย 3.72 0.64 0.872 0.384 
หญิง 3.58 0.44 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชาย 3.00 0.56 -0.537 0.592 
หญิง 3.12 0.64 

ดา้นจิตวญิญาณ ชาย 3.46 0.55 0.139 0.890 
หญิง 3.43 0.55 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ ชาย 3.29 0.39 0.712 0.477 
หญิง 3.18 0.44 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  จ านวน  9  คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง จ านวน 156 คน 

 
จากตารางท่ี 21 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตการท างานระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง พบวา่ เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 
ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.432)  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง พบวา่ เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ในขณะท่ีเพศ
หญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.572) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานระหว่างผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง พบว่า เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 
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ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.384) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
ระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง พบวา่ เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 ในขณะท่ีเพศ
หญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 ซ่ึงเม่ือวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.592) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวญิญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน
ระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง พบวา่ เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 ในขณะท่ีเพศ
หญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ซ่ึงเม่ือวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.890) 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการ
ท างานระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง พบวา่ เพศชายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ในขณะ
ท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.477) 

 

ตารางที่ 22  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
เพศ 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ในภาพรวม 

เพศ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

การมีคุณภาพชีวติการท างานท่ีดี ชาย 3.00 0.87 -0.674 0.501 
หญิง 3.19 0.80 

หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย  จ านวน   9 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง จ านวน 156  คน  
  

จากตารางท่ี 22 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม
ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 ในขณะท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.501) 
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2. จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางที่ 23 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามอายุ 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F ค่า P-Value 

ดา้นร่างกาย 20-30 ปี 3.16 0.45 4.283 0.006* 
31-40 ปี 3.25 0.40 
41-50 ปี 3.46 0.60 
51-60 ปี 3.69 0.31 

ดา้นจิตใจ 20-30 ปี 3.54 0.49 0.666 0.574 
31-40 ปี 3.61 0.48 
41-50 ปี 3.69 0.56 
51-60 ปี 3.69 0.27 

ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 20-30 ปี 3.52 0.47 1.414 0.241 
31-40 ปี 3.65 0.39 
41-50 ปี 3.70 0.49 
51-60 ปี 3.60 0.46 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 20-30 ปี 3.00 0.65 1.821 0.146 
31-40 ปี 3.19 0.59 
41-50 ปี 3.28 0.67 
51-60 ปี 3.33 0.42 

ดา้นจิตวญิญาณ 20-30 ปี 3.30 0.58 4.549 0.004* 
31-40 ปี 3.48 0.48 
41-50 ปี 3.71 0.49 
51-60 ปี 3.80 0.30 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ 20-30 ปี 3.04 0.43 9.992 0.000* 
31-40 ปี 3.28 0.40 
41-50 ปี 3.52 0.35 
51-60 ปี 3.38 0.40 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ20-30 ปี จ านวน 84 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-40 ปี จ านวน 54 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ41-50 ปี จ านวน 22 คน  
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ51-60 ปี จ านวน 5 คน  
 

จากตารางท่ี 23 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างานจ าแนกตามอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ อาย ุ20-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 อาย ุ
31-40 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.25  อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.46 และอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.69 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.006) โดยไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยั
ย่อยด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดังตารางท่ี 24 และจ าเป็นต้องพิจารณาความ
แตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 25 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า อายุ 20-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 อายุ 31-40 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.69 และอาย ุ51-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ซ่ึงเม่ือ
ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.574) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานจ าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ อาย ุ20-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 อาย ุ31-
40 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.65 อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.70 และอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 
ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 (P = 0.241) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า อายุ 20-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 อายุ 31-40 ปี มี
ค่าเฉล่ียท่ากบั 3.19  อาย ุ41-50 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.28 และอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 ซ่ึงเม่ือ
ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.146) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวญิญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน
จ าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า อายุ 20-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 อายุ 31-40 ปี มี
ค่าเฉล่ียท่ากบั 3.48 อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.71 และอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ซ่ึงเม่ือ
ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.05 (P = 0.004) โดยไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นจิต
วิญญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 26 และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่างเป็น
รายคู่ดว้ยวธีิการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 27 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการ
ท างานจ าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ อายุ 20-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 อายุ 31-40 
ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.28 อาย ุ41-50 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.52  และอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.000) โดยได้แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัย่อย
ด้านความมัน่คงในชีวิตท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดังตารางท่ี 28 และจ าเป็นต้องพิจารณา
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 29 
 
ตารางที ่24 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกาย จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจยัย่อยด้านร่างกาย อายุ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า F P-Value 

1 . ทุ ก วัน น้ี มี สุ ข ภ าพ ร่ างก าย ท่ี
แขง็แรง 
 

20-30 ปี 3.25 0.60 1.652 0.180 
31-40 ปี 3.31 0.64 
41-50 ปี 3.45 0.74 
51-60 ปี 3.80 0.45 

2. ในปีท่ีผา่นมามีการเจ็บป่วยรุนแรง
จนตอ้งนอนโรงพยาบาล** 

20-30 ปี 4.37 0.89 1.738 0.161 
31-40 ปี 4.28 0.94 
41-50 ปี 3.86 1.36 
51-60 ปี 4.60 0.89 

3. การท าง าน ด้ วยค วามสด ช่ืน 
กระฉบักระเฉง 

20-30 ปี 3.48 0.63 0.622 0.602 
31-40 ปี 3.52 0.64 
41-50 ปี 3.68 0.72  
51-60 ปี 3.60 0.55 

4. การได้รับประทานอาหารในแต่
ละวนัอยา่งเพียงพอ 

20-30 ปี 3.40 0.79 2.258 0.084 
31-40 ปี 3.59 0.79 
41-50 ปี 3.86 0.64 
51-60 ปี 3.60 0.55 

5. การมีเวลาส าหรับออกก าลังกาย
อยา่งเพียงพอ 

20-30 ปี 2.27 0.90 1.401 0.244 
31-40 ปี 2.00 0.99 
41-50 ปี 2.32 0.99 
51-60 ปี 2.60 0.89 

6. การ มี เวล าใน ก ารน อนห ลับ
พกัผอ่นในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ 

20-30 ปี 2.27 0.75 10.611 0.000* 
31-40 ปี 2.54 0.82 
41-50 ปี 3.05 0.84 
51-60 ปี 3.80 0.45 
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ตารางที ่24 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกาย จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

ปัจจยัย่อยด้านร่างกาย อายุ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า F P-Value 

7 .ก ารได้ รับ ก ารต รวจ สุ ข ภ าพ
ประจ าปี 

20-30 ปี 3.06 0.91 9.486 0.000* 
31-40 ปี 3.54 0.75 
41-50 ปี 4.00 0.69 
51-60 ปี 3.80 0.45 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :  ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ20-30 ปี จ  านวน 84 คน 
  ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-40 ปี จ  านวน 54 คน 
  ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ41-50 ปี จ  านวน 22 คน  
  ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ51-60 ปี จ  านวน 5 คน 
 

 จากตารางท่ี 24 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านร่างกายจ าแนกตามอายุ
ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยการมีเวลาในการนอนหลับพกัผ่อนในแต่ละวนัอย่าง
เพียงพอ อาย ุ20-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.27 อาย ุ31-40 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.54 อาย ุ41-50 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.05 และอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 (P = 0.000) แสดงว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามอาย ุ51-60 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการมีเวลาในการนอนหลบัพกัผอ่นในแต่ละวนั
อยา่งเพียงพอมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัย่อยการไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี อายุ 20-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 อาย ุ
31-40 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.54 อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.80 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย
การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี มากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 
ตารางที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นร่างกายท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ

อายุ ค่าเฉลีย่ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
20-30 ปี 3.16 - 0.0958 0.3029* 0.5276* 
31-40 ปี 3.25    - 0.2071 0.4317* 
41-50 ปี 3.46      - 0.2247 
51-60 ปี 3.69       - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
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 จากตารางท่ี 25 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัด้านร่างกายน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 41-50 ปี รวมถึงน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51-60 ปี  และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
31-40 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51-60 ปี  
 
ตารางที ่26 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวญิญาณ จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจยัย่อยด้านจติวญิญาณ อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1.การยอมรับ หรือรับค าชมเชยจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
 

20-30 ปี 3.23 0.65 2.686 0.048* 
31-40 ปี 3.46 0.66 
41-50 ปี 3.59 0.73 
51-60 ปี 3.60 0.55 

2.การท างานตอบสนองเป้าหมายใน
ชีวติ 
 

20-30 ปี 3.20 0.85 2.264 0.083 
31-40 ปี 3.39 0.71 
41-50 ปี 3.59 0.73 
51-60 ปี 3.80 0.45 

3.การรู้สึกวา่งานมีคุณค่าต่อสงัคม 
 

20-30 ปี 4.01 0.78 0.187 0.905 
31-40 ปี 4.04 0.64 
41-50 ปี 4.14 0.47 
51-60 ปี 4.00 0.71 

4 .ค ว าม ภู มิ ใ จ ท่ี ไ ด้ ท า ง าน ใน
โรงพยาบาล 

20-30 ปี 3.69 0.90 1.313 0.272 
31-40 ปี 3.81 0.70 
41-50 ปี 4.05 0.58 
51-60 ปี 4.00 0.71 

5.การคิดลาออกไปหางานใหม่** 
 

20-30 ปี 2.81 0.92 4.019 0.009* 
31-40 ปี 2.93 1.01 
41-50 ปี 3.00 1.31 
51-60 ปี 4.40 0.55 
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ตารางที ่26 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวญิญาณ จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

ปัจจยัย่อยด้านจติวญิญาณ อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

6.ความมัน่ใจในความมัน่คงของ
โรงพยาบาลและทีมผูบ้ริหาร 
 

20-30 ปี 3.17 0.93 2.927 0.035* 
31-40 ปี 3.39 0.63 
41-50 ปี 3.64 0.66 
51-60 ปี 3.80 0.45 

7.การไดรั้บความรู้ ความสามารถใน
งานอยา่งเตม็ท่ี 

20-30 ปี 3.54 0.70 1.311 0.273 
31-40 ปี 3.70 0.69 
41-50 ปี 3.82 0.59 
51-60 ปี 3.60 0.55 

8.การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของ
องคก์ร 
 

20-30 ปี 3.05 0.73 6.887 0.000* 
31-40 ปี 3.28 0.76 
41-50 ปี 3.82 0.59 
51-60 ปี 3.40 0.55 

9.การมีโอกาสพฒันาความสามารถ
ในงานอยา่งต่อเน่ือง 
 

20-30 ปี 3.20 0.67 5.815 0.001* 
31-40 ปี 3.44 0.60 
41-50 ปี 3.82 0.59 
51-60 ปี 3.40 0.55 

10.การสามารถท ากิจกรรมทาง
ศาสนาไดต้ามความตอ้งการ 
 

20-30 ปี 3.06 0.86 2.405 0.069 
31-40 ปี 3.24 0.85 
41-50 ปี 3.45 0.74 
51-60 ปี 3.80 0.45 

11.การท างาน ท่ี โรงพยาบาล มี
ความหมายและความส าคญั 

20-30 ปี 3.38 0.81 3.803 0.011* 
31-40 ปี 3.59 0.63 
41-50 ปี 3.86 0.47 
51-60 ปี 4.00 0.00 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ20-30 ปี จ านวน 84 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-40 ปี จ านวน 54 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ41-50 ปี จ านวน 22 คน  
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ51-60 ปี จ านวน 5 คน 
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 จากตารางท่ี 26 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดา้นจิตวิญญาณจ าแนกตาม
อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองการยอมรับ หรือรับค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงาน อายุ 20-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23  อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.46 อายุ 41-50 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 และอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.048) แสดงวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามอายุ 51-60 ปี มีความคิดเห็นในปัจจัยย่อยเร่ืองการยอมรับ หรือรับค าชมเชยจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการคิดลาออกไปหางานใหม่ อาย ุ20-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.81 อายุ 31-40 ปี 
มีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.93 อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 และอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.009) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการคิด
ลาออกไปหางานใหม่มากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยเร่ืองความมัน่ใจในความมัน่คงของโรงพยาบาลและทีมผูบ้ริหาร อายุ 20-30 ปี 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.39 อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และอาย ุ
51-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.035) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 51-60 ปี มี
ความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยเร่ืองความมัน่ใจในความมัน่คงของโรงพยาบาลและทีมผูบ้ริหารมากกวา่อายุ
อ่ืนๆ 

 ปัจจยัยอ่ยการมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงขององคก์ร อายุ 20-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 อาย ุ
31-40 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.28 อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 และอายุ 51-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.40 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย
การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงขององคก์รมากกวา่อายอ่ืุนๆ 

 ปัจจยัยอ่ยการมีโอกาสพฒันาความสามารถในงานอยา่งต่อเน่ือง อายุ 20-30 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.20 อาย ุ31-40 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.44 อาย ุ41-50 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 และอาย ุ51-60 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.001) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็น
ในปัจจยัยอ่ยการมีโอกาสพฒันาความสามารถในงานอยา่งต่อเน่ืองมากกวา่อายอ่ืุนๆ 

ปัจจยัยอ่ยการท างานท่ีโรงพยาบาล มีความหมายและความส าคญั อาย ุ20-30 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.38 อาย ุ31-40 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.59 อาย ุ41-50 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และอาย ุ51-60 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.011) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 51-60 ปี มีความคิดเห็น
ในปัจจยัยอ่ยการท างานท่ีโรงพยาบาล มีความหมายและความส าคญัมากกวา่อายอ่ืุนๆ 

 
ตารางที่ 27 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นจิตวิญญาณท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ

อายุ ค่าเฉลีย่ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
20-30 ปี 3.30 - 0.1768 0.4036* 0.4970* 
31-40 ปี 3.48    - 0.2268 0.3202 
41-50 ปี 3.71     -  0.0934 
51-60 ปี 3.80      -  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

 จากตารางท่ี 27 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการทดสอบ
แบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นใน
ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตวิญญาณน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี 
รวมถึงนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ51-60 ปี   
 
ตารางที ่28 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติ จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวติ อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1.การสร้างหน้ี เพ่ือความมัน่คงของ
ครอบครัวในระยะยาว 
 

20-30 ปี 3.12 0.83                              2.515 0.060 
31-40 ปี 3.41 0.79 
41-50 ปี 3.50 0.86 
51-60 ปี 2.80 1.10 

2.การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ 
 

20-30 ปี 3.05 0.93 2.796 0.042* 
31-40 ปี 3.35 0.73 
41-50 ปี 3.50 0.74 
51-60 ปี 3.60 0.55 

3.การจดัการรายจ่ายหรือหน้ีสินได้
อยา่งเหมาะสม 
 

20-30 ปี 3.44 0.57 2.487 0.062 
31-40 ปี 3.56 0.63 
41-50 ปี 3.82 0.59 
51-60 ปี 3.40 0.55 
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ตารางที่ 28 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดา้นความมัน่คงในชีวิต จ าแนกตามอายุ 
(ต่อ) 

ปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวติ อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

4.การสร้างหน้ีเกินก าลังท่ีจะผ่อน
ใชไ้ด*้* 

20-30 ปี 3.52 1.00 1.308 0.274 
31-40 ปี 3.48 1.11 
41-50 ปี 3.91 0.81 
51-60 ปี 4.00 1.00 

5.ความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ 
ท่ีองคก์รจดัให ้
 

20-30 ปี 2.27 0.92 5.480 0.001* 
31-40 ปี 2.78 0.86 
41-50 ปี 2.91 0.81 
51-60 ปี 3.00 1.00 

6.ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ชใ้น
ยามจ าเป็น 

20-30 ปี 2.94 0.66 0.657 0.580 
31-40 ปี 3.07 0.93 
41-50 ปี 3.14 0.71 
51-60 ปี 3.20 0.45 

7.การไดรั้บเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือ
เล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

20-30 ปี 2.54 0.81 17.263 0.000* 
31-40 ปี 3.17 0.47 
41-50 ปี 3.50 0.60 
51-60 ปี 3.40 0.55 

8.งาน ท่ีท า เหมาะสมกับความ รู้ 
ความสามารถ 

20-30 ปี 3.40 0.64 3.573 0.015* 
31-40 ปี 3.43 0.57 
41-50 ปี 3.86 0.56 
51-60 ปี 3.48 0.55 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ21-25 ปี จ านวน 87 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ26-30 ปี จ านวน 99 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-35 ปี จ านวน 14 คน  
 

 จากตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติจ าแนก
ตามอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
อายุ 20-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.05 อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.35 อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.50 และอาย ุ51-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มี
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ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.042) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ
51-60 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถมากกวา่อายุ
อ่ืนๆ 

 ปัจจยัยอ่ยเร่ืองความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ ท่ีองคก์รจดัให้ อายุ 20-30 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.27 อาย ุ31-40 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.78 อาย ุ41-50 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.91 และอาย ุ51-60 ปี มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.00 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.001) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 51-60 ปี มีความคิดเห็น
ในปัจจยัยอ่ยเร่ืองความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ ท่ีองคก์รจดัใหม้ากกวา่อายอ่ืุนๆ 

ปัจจัยย่อยการได้รับเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน อายุ 20-30 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.54 อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.17 อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 และอาย ุ
51-60 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 41-50 ปี มี
ความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการไดรั้บเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมากกวา่อายอ่ืุนๆ 

ปัจจยัย่อยงานท่ีท า เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ อายุ 20-30 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.40 อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.43 อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 และอายุ 51-60 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.015) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามอายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็น
ในปัจจยัยอ่ยงานท่ีท าเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถมากกวา่อายอ่ืุนๆ 
 
ตารางที่ 29 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นความมัน่คงใน
ชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามอาย ุ

อายุ ค่าเฉลีย่ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
20-30 ปี 3.04 - 0.2444* 0.4813* 0.3393 
31-40 ปี 3.28    - 0.2370* 0.0949 
41-50 ปี 3.52      - 0.1420 
51-60 ปี 3.38      -  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

 จากตารางท่ี 29 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นในปัจจยัด้านความมัน่คงในชีวิตแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิตน้อยกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี รวมถึงน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี และผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิตน้อยกว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอาย ุ41-50 ปี 
 

ตารางที่ 30 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
อาย ุ

คุณภาพชีวติการท างาน 
ในภาพรวม 

อายุ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

การมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีดี 

20-30  ปี 3.02 0.85 3.404 0.019* 
31-40  ปี 3.22 0.66 
41-50 ปี 3.50 0.86 
51-60 ปี 3.80 0.45 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ20-30 ปี จ านวน 84 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ31-40 ปี จ านวน 54 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ41-50 ปี จ านวน 22 คน  
 ผูต้อบแบบสอบถามอาย ุ51-60 ปี จ านวน 5 คน  

 
 จากตารางท่ี  30 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามอายุ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 20-30 ปี มีค่าเฉล่ีย 3.02  อาย ุ31-40 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22 อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50  และผูต้อบแบบสอบถามอายุ 51-60 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.019*) 
 
ตารางที่ 31 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของคุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม จ าแนกตามอาย ุ

อายุ ค่าเฉลีย่ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 
20-30 ปี 3.02  - 0.1984 0.4762* 0.7762* 
31-40 ปี 3.22  - 0.2778 0.5778 
41-50 ปี 3.50    - 0.3000 
51-60 ปี 3.80    - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
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 จากตารางท่ี 31 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นในปัจจยัของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัของคุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวมนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41-50 ปี รวมถึงนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
51-60 ปี  
 
3. จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 
ตารางที่ 32 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

ระดบั
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t ค่า P-Value 

ดา้นร่างกาย ปริญญาตรี 3.24 0.45 -0.197 0.844 
ปริญญาโท 3.27 0.69 

ดา้นจิตใจ ปริญญาตรี 3.60 0.48 1.291 0.198 
ปริญญาโท 3.40 0.58 

ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ปริญญาตรี 3.58 0.45 -0.747 0.456 
ปริญญาโท 3.69 0.49 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปริญญาตรี 3.10 0.62 -1.045 0.298 
ปริญญาโท 3.30 0.75 

ดา้นจิตวญิญาณ ปริญญาตรี 3.42 0.55 -0.827 0.410 
ปริญญาโท 3.56 0.51 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ ปริญญาตรี 3.18 0.44 -1.001 0.318 
ปริญญาโท 3.32 0.35 

หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 154 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน 11 คน  
 

 จากตารางท่ี 32 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24 และระดบัการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 ซ่ึงเม่ือท าการ
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วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.844)  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.60 และระดับการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.40 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.198)  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 และระดบัการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 
0.456)  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.10 และระดับการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.30 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.298)  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวญิญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน
จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.42 และระดับการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.410)  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการ
ท างานจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 และระดบัการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.318)  
 

ตารางที่ 33 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาสูงสุด 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ในภาพรวม 

ระดบั
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

การมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีดี 

ปริญญาตรี 3.17 0.79 -0.413 0.680 
ปริญญาโท 3.27 1.01 

หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 154 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาโท จ านวน  11  คน  
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จากตารางท่ี  33 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 และระดบัการศึกษาปริญญาโทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 ซ่ึงเม่ือท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.680)  
 

4. จ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน 
 

ตารางที่ 34 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัต าแหน่งงานในปัจจุบนั 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

ระดบั
ต าแหน่งงาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t ค่า P-Value 

ดา้นร่างกาย บริหาร 3.69 0.45 3.161 0.002* 
ปฏิบติัการ 3.22 0.45 

ดา้นจิตใจ บริหาร 3.72 0.37 0.887 0.377 
ปฏิบติัการ 3.58 0.50 

ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม บริหาร 3.83 0.26 1.789 0.076 
ปฏิบติัการ 3.57 0.45 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม บริหาร 3.56 0.38 2.325 0.021* 
ปฏิบติัการ 3.08 0.64 

ดา้นจิตวญิญาณ บริหาร 3.75 0.41 1.948 0.053 
ปฏิบติัการ 3.41 0.55 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ บริหาร 3.54 0.24 2.627 0.009* 
ปฏิบติัการ 3.17 0.44 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งบริหาร      จ านวน 10 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ  จ านวน 155  คน  
 

 จากตารางท่ี 34 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานจ าแนกตามระดบัต าแหน่งในปัจจุบนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่ง
บริหารมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 และระดับต าแหน่งปฏิบัติการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
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= 0.002) โดยไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัย่อยดา้นร่างกายท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน ดงัตารางท่ี 35  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามระดบัต าแหน่งในปัจจุบนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งบริหารมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.72 และระดับต าแหน่งปฏิบัติการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.377)  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานจ าแนกตามระดบัต าแหน่งในปัจจุบนั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งบริหาร
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 และระดบัต าแหน่งปฏิบติัการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.076)  

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามระดบัต าแหน่งในปัจจุบนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งบริหารมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.56 และระดับต าแหน่งปฏิบัติการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.08 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.021) โดย
ไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัย่อยดา้นส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติการท างาน ดงัตารางท่ี 36 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวญิญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน
จ าแนกตามระดบัต าแหน่งในปัจจุบนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งบริหารมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.75 และระดับต าแหน่งปฏิบัติการมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.41 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.053)  

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการ
ท างานจ าแนกตามระดบัต าแหน่งในปัจจุบนั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งบริหารมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 และระดบัต าแหน่งปฏิบติัการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.17 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.009) 
โดยไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวิตท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน ดงัตารางท่ี 37 
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ตารางที่ 35 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกาย จ าแนกตามระดบัต าแหน่ง
งาน 

ปัจจยัย่อยด้านร่างกาย 
ระดบัต าแหน่ง

งาน 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

1 . ทุ ก วัน น้ี มี สุ ข ภ าพ ร่ างก าย ท่ี
แขง็แรง 

บริหาร 3.90 0.57 3.095 0.002* 
ปฏิบติัการ 3.28 0.62 

2. ในปีท่ีผา่นมามีการเจ็บป่วยรุนแรง
จนตอ้งนอนโรงพยาบาล** 

บริหาร 3.90 1.10 1.257 0.211 
ปฏิบติัการ 4.30 0.98 

3. การท าง าน ด้ วยค วามสด ช่ืน 
กระฉบักระเฉง 

บริหาร 4.00 0.67 2.479 0.014* 
ปฏิบติัการ 3.49 0.63 

4. การได้รับประทานอาหารในแต่
ละวนัอยา่งเพียงพอ 

บริหาร 3.90 0.57 2.052 0.064 
ปฏิบติัการ 3.51 0.78 

5. การมีเวลาส าหรับออกก าลังกาย
อยา่งเพียงพอ 

บริหาร 2.70 1.06 1.737 0.084 
ปฏิบติัการ 2.17 0.93 

6. การ มี เวล าใน ก ารน อนห ลับ
พกัผอ่นในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ 

บริหาร 3.30 0.82 3.133 0.002* 
ปฏิบติัการ 2.46 0.82 

7 .ก ารได้ รับ ก ารต รวจ สุ ข ภ าพ
ประจ าปี 

บริหาร 4.10 0.74 2.772 0.006* 
ปฏิบติัการ 3.32 0.87 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งบริหาร      จ านวน 10 คน 
      ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ  จ านวน 155  คน 
 

จากตารางท่ี 35 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกายจ าแนกตามระดบั
ต าแหน่งในปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
ระดบัต าแหน่งบริหารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 ระดบัต าแหน่งปฏิบติัการมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.28 ซ่ึงเม่ือท า
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.002) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัต าแหน่งบริหารมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยทุกวนัน้ีมี
สุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง มากกวา่ระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ 

ปัจจยัย่อยการท างานดว้ยความสดช่ืน กระฉับกระเฉง ระดบัต าแหน่งบริหารมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.00 ระดบัต าแหน่งปฏิบติัการมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.49 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.014) แสดงว่าผูต้อบ
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แบบสอบถามระดับต าแหน่งบริหารมีความคิดเห็นในปัจจัยย่อยการท างานด้วยความสดช่ืน 
กระฉบักระเฉงมากกวา่ระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ 

ปัจจยัย่อยการมีเวลาในการนอนหลบัพกัผ่อนในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ ระดบัต าแหน่ง
บริหารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ระดบัต าแหน่งปฏิบติัการมีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.46 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.002) 
แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัต าแหน่งบริหารมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการมีเวลาในการนอน
หลบัพกัผอ่นในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอมากกวา่ระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ 

ปัจจยัย่อยการได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ระดบัต าแหน่งบริหารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.10 ระดบัต าแหน่งปฏิบติัการมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.32 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 (P = 0.006) แสดงว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามระดบัต าแหน่งบริหารมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี
มากกวา่ระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ 
 
ตารางที่ 36 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามระดับ
ต าแหน่งงาน 

ปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดล้อม 
ระดบั

ต าแหน่งงาน 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

1. ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น
ระหวา่งการเดินทางไปท างาน 

บริหาร 3.80 0.63 2.127 0.035* 
ปฏิบติัการ 3.22 0.85 

2. ความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มท่ี
ท างาน 

บริหาร 3.20 0.63 0.134 0.894 
ปฏิบติัการ 3.17 0.75 

3.ความพึงพอใจในวนัหยดุท่ีไดรั้บ 
 

บริหาร 3.90 1.20 4.448 0.000* 
ปฏิบติัการ 2.40 1.02 

4.การยอมรับกฎระเบียบขององคก์ร บริหาร 3.80 0.42 1.629 0.105 
ปฏิบติัการ 3.39 0.79 

5.ความสะดวกในการเดินทางมา
โรงพยาบาล 

บริหาร 4.10 0.32 1.922 0.056 
ปฏิบติัการ 3.59 0.83 

6.ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
ขณะท างาน 

บริหาร 3.40 0.52 0.298 0.766 
ปฏิบติัการ 3.33 0.74 

7.ความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีโรงพยาบาลจดัให ้

บริหาร 2.90 0.88 1.341 0.182 
ปฏิบติัการ 2.45 1.03 
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ตารางที่ 36 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดล้อม จ าแนกตามระดับ
ต าแหน่งงาน (ต่อ) 

ปัจจยัย่อยด้านส่ิงแวดล้อม 
ระดบั

ต าแหน่งงาน 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

8.การไดรั้บขอ้มูล ความรู้ในเร่ืองความ
ปลอดภยัในการท างาน 

บริหาร 3.60 0.70 1.875 0.063 
ปฏิบติัการ 3.09 0.84 

9.โรงพยาบาลมีอุปกรณ์ช่วยในการ
ท างาน 

บริหาร 3.30 0.67 0.683 0.496 
ปฏิบติัการ 3.10 0.92 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งบริหาร      จ านวน 10 คน 
      ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ  จ านวน 155  คน 

 
จากตารางท่ี 36 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดา้นส่ิงแวดลอ้มจ าแนกตาม

ระดับต าแหน่งในปัจจุบันของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นระหวา่งการเดินทางไปท างานอ ระดบัต าแหน่งบริหารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ระดบัต าแหน่ง
ปฏิบัติการมีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.22 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.035) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามระดับ
ต าแหน่งบริหารมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นระหวา่งการเดินทาง
ไปท างานมากกวา่ระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ 

ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในวนัหยุดท่ีไดรั้บ ระดบัต าแหน่งบริหารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 
ระดบัต าแหน่งปฏิบติัการมีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.40 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ 
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ระดับต าแหน่งบริหารมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยความพึงพอใจในวนัหยุดท่ีได้รับมากกว่าระดับ
ต าแหน่งปฏิบติัการ 
 
ตารางที ่37 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติจ าแนกตามระดบั
ต าแหน่งงาน 

ปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวติ 
ระดบั

ต าแหน่งงาน 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

1.การสร้างหน้ี เพ่ือความมัน่คงของ
ครอบครัวในระยะยาว 

บริหาร 3.20 0.92 -.212 
  

.833 
  ปฏิบติัการ 3.26 0.84 
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ตารางที ่37 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติจ าแนกตามระดบั
ต าแหน่งงาน(ต่อ) 

ปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวติ 
ระดบั

ต าแหน่งงาน 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

2.การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ 

บริหาร 3.60 0.52 1.446 
  

.150 
  ปฏิบติัการ 3.20 0.86 

3.การจดัการรายจ่ายหรือหน้ีสินได้
อยา่งเหมาะสม 

บริหาร 3.60 0.52 .394 
  

.694 
  ปฏิบติัการ 3.52 0.61 

4.การสร้างหน้ีเกินก าลงัท่ีจะผอ่น
ใชไ้ด*้* 

บริหาร 4.00 0.94 1.362 
  

.175 
  ปฏิบติัการ 3.55 1.02 

5.ความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ ท่ี
องคก์รจดัให ้

บริหาร 3.30 0.67 2.707 
 

.008* 
 ปฏิบติัการ 2.50 0.92 

6.ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ช้ใน
ยามจ าเป็น 

บริหาร 3.30 0.67 1.210 .228 
ปฏิบติัการ 3.00 0.76 

7.การได้รับเล่ือนขั้ นเงินเดือน หรือ
เล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

บริหาร 3.50 0.85 2.572 
  

.011* 
  ปฏิบติัการ 2.86 0.76 

8.งานท่ีท า เหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถ 

บริหาร 3.80 0.63 1.698 .091 
ปฏิบติัการ 3.46 0.62 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งบริหาร      จ านวน 10 คน 
       ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ  จ านวน 155  คน 
 

จากตารางท่ี 37 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติจ าแนก
ตามระดบัต าแหน่งในปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ 
ท่ีองค์กรจดัให้ระดบัต าแหน่งบริหารมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ระดบัต าแหน่งปฏิบติัการมีค่าเฉล่ียท่ากบั 
2.50 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.008) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามระดบัต าแหน่งบริหารมีความคิดเห็นใน
ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ ท่ีองคก์รจดัใหม้ากกวา่ระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ 

ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนระดบัต าแหน่งบริหารมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 ระดับต าแหน่งปฏิบัติการมีค่าเฉล่ียท่ากับ 2.86 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.011) แสดง
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วา่ผูต้อบแบบสอบถามระดบัต าแหน่งบริหารมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการไดรั้บเล่ือนขั้นเงินเดือน 
หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมากกวา่ระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ 
 
ตารางที่ 38 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
ระดบัต าแหน่งงาน 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ในภาพรวม 

ระดบั
ต าแหน่งงาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

การมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีดี 

บริหาร 3.60 0.52 1.733 0.085 
ปฏิบติัการ 3.15 0.81 

หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งบริหาร      จ านวน 10 คน 
      ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ  จ านวน 155  คน 
  

จากตารางท่ี  38 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามระดบัต าแหน่งงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัต าแหน่งบริหารมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 และระดบัต าแหน่งปฏิบติัการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.085)  
 
5. จ าแนกตามแผนกทีป่ฏิบัติงาน 
 
ตารางที่ 39  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังาน 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

แผนกที่
ปฏิบัตงิาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t ค่า P-Value 

ดา้นร่างกาย วกิฤต 3.24 0.43 -.189 .850 
ก่ึงวกิฤต 3.25 0.48 

ดา้นจิตใจ วกิฤต 3.65 0.47 1.075 .284 
ก่ึงวกิฤต 3.56 0.50 

ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม วกิฤต 3.62 0.50 .486 .628 
ก่ึงวกิฤต 3.58 0.43 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม วกิฤต 3.21 0.70 1.305 .194 
ก่ึงวกิฤต 3.07 0.60 
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ตารางที่ 39  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังาน (ต่อ) 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

แผนกที่
ปฏิบัตงิาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t ค่า P-Value 

ดา้นจิตวญิญาณ วกิฤต 3.52 0.51 1.283 .201 
ก่ึงวกิฤต 3.39 0.56 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ วกิฤต 3.33 0.42 2.632 .009* 
ก่ึงวกิฤต 3.13 0.44 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานแผนกปฏิบติังานวกิฤต        จ านวน 48 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานแผนกปฏิบติังานก่ึงวกิฤต    จ านวน 117 คน 
  
 จากตารางท่ี 39  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานจ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
แผนกปฏิบติังานวกิฤตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.24   และแผนกปฏิบติังานก่ึงวกิฤตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.850)  

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามแผนกปฏิบติังาน
วิกฤตมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65   และแผนกปฏิบัติงานก่ึงวิกฤตมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.56 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.284)  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานจ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม แผนก
ปฏิบติังานวิกฤตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62   และแผนกปฏิบติังานก่ึงวกิฤตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 ซ่ึงเม่ือท า
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (P = 0.628)  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามแผนกปฏิบติังาน
วิกฤตมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.21   และแผนกปฏิบัติงานก่ึงวิกฤตมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 ซ่ึงเม่ือท าการ
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วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.194)  

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวญิญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน
จ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามแผนกปฏิบติังาน
วิกฤตมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52   และแผนกปฏิบัติงานก่ึงวิกฤตมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.39 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.201)  

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการ
ท างานจ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบัติงานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามแผนก
ปฏิบติังานวิกฤตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33   และแผนกปฏิบติังานก่ึงวกิฤตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13 ซ่ึงเม่ือท า
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
(P = 0.009) โดยได้แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัย่อยด้านความ
มัน่คงในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน ดงัตารางท่ี 40 
 
ตารางที ่40 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติจ าแนกตามแผนก
ท่ีปฏิบติังาน  

ปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวติ 
แผนกที่

ปฏิบัตงิาน 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

1.การสร้างหน้ี เพ่ือความมัน่คงของ
ครอบครัวในระยะยาว 

วกิฤต 3.38 0.94 1.104 .273 
ก่ึงวกิฤต 3.21 0.79 

2.การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ 

วกิฤต 3.35 0.86 1.259 .210 
ก่ึงวกิฤต 3.17 0.84 

3.การจดัการรายจ่ายหรือหน้ีสินได้
อยา่งเหมาะสม 

วกิฤต 3.73 0.61 2.825 .005* 
ก่ึงวกิฤต 3.44 0.58 

4.การสร้างหน้ีเกินก าลงัท่ีจะผอ่น
ใชไ้ด*้* 

วกิฤต 3.77 1.02 1.582 .116 
ก่ึงวกิฤต 3.50 1.01 

5.ความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ ท่ี
องคก์รจดัให ้

วกิฤต 2.54 0.99 -.034 .973 
ก่ึงวกิฤต 2.55 0.90 

6.ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ช้ใน
ยามจ าเป็น 

วกิฤต 3.19 0.94 1.605 .113 
ก่ึงวกิฤต 2.95 0.67 
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ตารางที ่40 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติจ าแนกตามแผนก
ท่ีปฏิบติังาน (ต่อ) 

ปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวติ 
แผนกที่

ปฏิบัตงิาน 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

7.การได้รับเล่ือนขั้ นเงินเดือน หรือ
เล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

วกิฤต 3.06 0.52 2.139 .034* 
ก่ึงวกิฤต 2.83 0.85 

8.งานท่ีท า เหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถ 

วกิฤต 3.60 0.57 1.671 .097 
ก่ึงวกิฤต 3.43 0.63 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานแผนกปฏิบติังานวกิฤต        จ านวน 48 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานแผนกปฏิบติังานก่ึงวกิฤต    จ านวน 117 คน 
 

จากตารางท่ี 40 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติจ าแนก
ตามแผนกท่ีปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยการจดัการรายจ่ายหรือหน้ีสินได้
อยา่งเหมาะสม แผนกปฏิบติังานวิกฤตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.73 และแผนกปฏิบติังานก่ึงวิกฤตมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.44 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.005) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามแผนกปฏิบติังานวิกฤตมี
ความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการจดัการรายจ่ายหรือหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสมมากกวา่แผนกปฏิบติังานก่ึง
วกิฤต 

ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนแผนกปฏิบติังานวกิฤต
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 และแผนกปฏิบติังานก่ึงวกิฤตมีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.83  ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.034) แสดง
วา่ผูต้อบแบบสอบถามแผนกปฏิบติังานวิกฤตมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการไดรั้บเล่ือนขั้นเงินเดือน 
หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมากกวา่แผนกปฏิบติังานก่ึงวกิฤต 
 
ตารางที่ 41 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
แผนกท่ีปฏิบติังาน 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ในภาพรวม 

ระดบั
ต าแหน่งงาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t P-Value 

การมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีดี 

วกิฤต 3.21 0.85 .0333 0.740 
ก่ึงวกิฤต 3.16 0.79 
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* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานแผนกปฏิบติังานวกิฤต        จ านวน 48 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานแผนกปฏิบติังานก่ึงวกิฤต    จ านวน 117 คน 
 

จากตารางท่ี  41 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานแผนกปฏิบติังาน
วกิฤตมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 วกิฤตหวัใจมีค่าเฉล่ียท่ากบั  3.16  ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.740)  
 
6. จ าแนกตามระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางที่ 42 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ
คุณภาพชีวติการท างาน 

ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F ค่า P-Value 

ดา้นร่างกาย 15,001 - 20,000  บาท 3.25 0.42 3.720 0.013* 
21,000 - 25,000 บาท 3.11 0.42 
25,001 - 30,000 บาท 3.26 0.50 
30,001 บาทข้ึนไป 3.44 0.45 

ดา้นจิตใจ 15,001 - 20,000  บาท 3.61 0.52 0.610 0.609 
21,000 - 25,000 บาท 3.53 0.52 
25,001 - 30,000 บาท 3.58 0.49 
30,001 บาทข้ึนไป 3.68 0.44 

ด้านสัมพันธภาพทาง
สงัคม 

15,001 - 20,000  บาท 3.72 0.41 1.229 0.301 
21,000 - 25,000 บาท 3.52 0.48 
25,001 - 30,000 บาท 3.57 0.45 
30,001 บาทข้ึนไป 3.65 0.42 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 15,001 - 20,000  บาท 3.31 0.43 1.825 0.145 
21,000 - 25,000 บาท 2.99 0.64 
25,001 - 30,000 บาท 3.09 0.70 
30,001 บาทข้ึนไป 3.23 0.58 
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ตารางที่ 42 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ
คุณภาพชีวติการท างาน 

ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F ค่า P-Value 

ดา้นจิตวญิญาณ 15,001 - 20,000  บาท 3.54 0.45 1.303 0.220 
21,000 - 25,000 บาท 3.31 0.58 
25,001 - 30,000 บาท 3.37 0.57 
30,001 บาทข้ึนไป 3.65 0.45 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ 15,001 - 20,000  บาท 3.18 0.36 9.997 0.000* 
21,000 - 25,000 บาท 3.03 0.45 
25,001 - 30,000 บาท 3.16 0.42 
30,001 บาทข้ึนไป 3.50 0.32 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 20 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท จ านวน 58 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 - 30,000 บาท จ านวน 52 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001  บาทข้ึนไป   จ านวน 35 คน 

 
 จากตารางท่ี 42 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานจ าแนกตามระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ระดบัรายได ้
15,001 – 20,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25   รายได ้20,001 - 25,000 บาทมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.11 รายได ้
25,001 - 30,000 บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 และรายได ้30,001  บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.013) โดยได้แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัย่อย
ดา้นร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 43 และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่าง
เป็นรายคู่ดว้ยวธีิการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 44 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ระดบัรายได ้15,001 – 20,000 
บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61   รายได ้20,001 - 25,000 บาทมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.53  รายได ้25,001 - 30,000 
บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58  และรายได ้30,001  บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 
0.609) 
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 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานจ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ระดบัรายได ้15,001 
– 20,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72   รายได้ 20,001 - 25,000 บาทมีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.52  รายได ้
25,001 - 30,000 บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57  และรายได ้30,001  บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.301) 

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ระดบัรายได ้15,001 – 20,000 
บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31   รายได ้20,001 - 25,000 บาทมีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.99 รายได ้25,001 - 30,000 
บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09  แลรายได ้30,001  บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.23 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 
0.145) 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวญิญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน
จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ระดบัรายได ้15,001 – 20,000 
บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54  รายได ้20,001 - 25,000 บาทมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.31 รายได ้25,001 - 30,000 
บาทมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.37  และรายได ้30,001  บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 
0.220) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิตท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานจ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ระดบัรายได ้15,001 – 
20,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18  รายได ้20,001 - 25,000 บาทมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.03 รายได ้25,001 - 
30,000 บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 และรายได ้30,001  บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.000) โดยไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คง
ในชีวิตท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 45 และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่างเป็น
รายคู่ดว้ยวธีิการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 46 
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ตารางที่ 43  แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านร่างกาย จ าแนกตามระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 
ปัจจยัย่อยด้านร่างกาย ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P-Value 

1. ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแขง็แรง 

15,001 - 20,000  บาท 3.60 0.60 3.703 0.013* 
21,000 - 25,000 บาท 3.16 0.56 
25,001 - 30,000 บาท 3.27 0.63 
30,001 บาทข้ึนไป 3.49 0.70 

2. ใน ปี ท่ี ผ่ าน ม า มี ก าร
เจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอน
โรงพยาบาล** 

15,001 - 20,000  บาท 4.00 1.08 1.669 0.176 
21,000 - 25,000 บาท 4.47 0.80 
25,001 - 30,000 บาท 4.13 1.10 
30,001 บาทข้ึนไป 4.34 1.00 

3. การท างานด้วยความสด
ช่ืน กระฉบักระเฉง 

15,001 - 20,000  บาท 3.60 0.75 0.646 0.587 
21,000 - 25,000 บาท 3.48 0.66 
25,001 - 30,000 บาท 3.46 0.61 
30,001 บาทข้ึนไป 3.63 0.60 

4. ก าร ไ ด้ รั บ ป ร ะ ท าน
อาหารในแต่ละวันอย่าง
เพียงพอ 

15,001 - 20,000  บาท 3.30 0.57 5.782 0.001* 
21,000 - 25,000 บาท 3.28 0.81 
25,001 - 30,000 บาท 3.71 0.80 
30,001 บาทข้ึนไป 3.83 0.62 

5. การมีเวลาส าหรับออก
ก าลงักายอยา่งเพียงพอ 

15,001 - 20,000  บาท 2.75 0.91 3.580 0.015* 
21,000 - 25,000 บาท 2.10 0.79 
25,001 - 30,000 บาท 2.27 1.07 
30,001 บาทข้ึนไป 1.94 0.91 

6. การมีเวลาในการนอน
หลับพักผ่อนในแต่ละวนั
อยา่งเพียงพอ 

15,001 - 20,000  บาท 2.35 0.81 4.897 0.003* 
21,000 - 25,000 บาท 2.29 0.75 
25,001 - 30,000 บาท 2.52 0.92 
30,001 บาทข้ึนไป 2.94 0.76 
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ตารางที่ 43 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านร่างกาย จ าแนกตามระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

ปัจจยัย่อยด้านร่างกาย ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

7 .ก าร ได้ รั บ ก าร ต ร ว จ
สุขภาพประจ าปี 

15,001 - 20,000  บาท 3.15 1.09 8.838 0.000* 
21,000 - 25,000 บาท 3.02 0.85 
25,001 - 30,000 บาท 3.48 0.73 
30,001 บาทข้ึนไป 3.89 0.76 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 20 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท จ านวน 58 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 - 30,000 บาท จ านวน 52 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001  บาทข้ึนไป   จ านวน 35 คน 
 

 จากตารางท่ี 43 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นร่างกายจ าแนกตามระดบั
รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 15,001 - 20,000  บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60  รายได ้21,000 - 25,000 บาท มีค่าเฉล่ีย
ท่ากับ 3.16 รายได้  25,001 - 30,000 บาท  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.27 และรายได้ 30,001 บาทข้ึนไปมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.49 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.013) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
15,001 - 20,000  บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงมากกวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บประทานอาหารในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 15,001 - 
20,000  บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30  รายได ้21,000 - 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.28 รายได ้ 25,001 - 
30,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 และรายได ้30,001 บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83  ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.001) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน30,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นใน
ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บประทานอาหารในแต่ละวนัอย่างเพียงพอมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
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 ปัจจยัย่อยการมีเวลาส าหรับออกก าลังกายอย่างเพียงพอ ระดับรายได้เฉล่ีย 15,001 - 
20,000  บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75  รายได ้21,000 - 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.10 รายได ้ 25,001 - 
30,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.27 และรายได ้30,001 บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.94 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.015) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้เฉล่ียต่อเดือน15,001 - 20,000  บาท มีความ
คิดเห็นในปัจจยัย่อยการมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอย่างเพียงพอมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
 ปัจจยัย่อยการมีเวลาในการนอนหลบัพกัผ่อนในแต่ละวนัอย่างเพียงพอ ระดบัรายได้
เฉล่ีย 15,001 - 20,000  บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.35  รายได ้21,000 - 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.29 
รายได้  25,001 - 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.52 และรายได้ 30,001 บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.94 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.003) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได ้30,001 บาทข้ึนไปมีความ
คิดเห็นในปัจจยัย่อยการมีเวลาในการนอนหลับพกัผ่อนในแต่ละวนัอย่างเพียงพอมากกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
 ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 15,001 - 20,000  บาทมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15  รายได ้21,000 - 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.02 รายได ้ 25,001 - 30,000 บาท 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 และรายได ้30,001 บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดง
วา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได ้30,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการไดรั้บการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
 
ตารางที ่44  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นร่างกายท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
15,001-20,000 
บาท 

20,001-25,000 
บาท 

25,001-30,000 
บาท 

30,000 บาทข้ึนไป 

15,001 - 20,000  บาท 3.25 - .1367 -.0137 -.1867 
20,001 - 25,000 บาท 3.11     -.1504 -.3234* 
25,001 - 30,000 บาท 3.26       -.1730 
30,001 บาทข้ึนไป 3.44     -   
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
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 จากตารางท่ี 44 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัด้านร่างกายแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได ้20,001-25,000 บาท มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกาย
นอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้30,001 บาทข้ึนไป 
 
ตารางที ่45 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติ จ  าแนกตามระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ปัจจยัย่อยด้านความมัน่คง

ในชีวติ 
ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P-Value 

1.การสร้างหน้ี เพ่ือความ
มัน่คงของครอบครัวใน
ระยะยาว 
 

15,001 - 20,000  บาท 3.25 0.79 1.619 0.187 
21,000 - 25,000 บาท 3.07 0.67 
25,001 - 30,000 บาท 3.37 0.93 
30,001 บาทข้ึนไป 3.40 0.95 

2.การไดรั้บรายไดท่ี้
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ 
 

15,001 - 20,000  บาท 3.35 0.67 5.088 0.002* 
21,000 - 25,000 บาท 2.93 0.93 
25,001 - 30,000 บาท 3.25 0.88 
30,001 บาทข้ึนไป 3.60 0.55 

3.การจดัการรายจ่ายหรือ
หน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

15,001 - 20,000  บาท 3.55 0.51 3.568 0.015* 
21,000 - 25,000 บาท 3.36 0.55 
25,001 - 30,000 บาท 3.54 0.70 
30,001 บาทข้ึนไป 3.77 0.49 

4.การสร้างหน้ีเกินก าลังท่ี
จะผอ่นใชไ้ด*้* 

15,001 - 20,000  บาท 3.20 1.01 4.053 0.008* 
21,000 - 25,000 บาท 3.53 1.01 
25,001 - 30,000 บาท 3.44 1.06 
30,001 บาทข้ึนไป 4.06 0.84 

5.ความพึงพอใจใน
สวสัดิการต่างๆ ท่ีองคก์ร
จดัให ้
 

15,001 - 20,000  บาท 2.65 0.81 1.451 0.230 
21,000 - 25,000 บาท 2.41 0.92 
25,001 - 30,000 บาท 2.48 1.04 
30,001 บาทข้ึนไป 2.80 0.80 
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ตารางที ่45 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติ จ  าแนกตามระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
ปัจจยัย่อยด้านความมัน่คง

ในชีวติ 
ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P-Value 

6.ความสามารถเก็บออม
เงินไวใ้ชใ้นยามจ าเป็น 

15,001 - 20,000  บาท 2.90 0.72 2.800 0.042* 
21,000 - 25,000 บาท 2.93 0.72 
25,001 - 30,000 บาท 2.94 0.80 
30,001 บาทข้ึนไป 3.34 0.73 

7 .ก า ร ไ ด้ รั บ เ ล่ื อ น ขั้ น
เ งิ น เ ดื อ น  ห รื อ เ ล่ื อ น
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

15,001 - 20,000  บาท 2.90 0.79 6.593 0.000* 
21,000 - 25,000 บาท 2.64 0.74 
25,001 - 30,000 บาท 2.88 0.81 
30,001 บาทข้ึนไป 3.34 0.59 

8.งานท่ีท า เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ 

15,001 - 20,000  บาท 3.60 0.50 2.974 0.033* 
21,000 - 25,000 บาท 3.36 0.69 
25,001 - 30,000 บาท 3.40 0.57 
30,001 บาทข้ึนไป 3.71 0.57 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 20 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท จ านวน 58 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 - 30,000 บาท จ านวน 52 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001  บาทข้ึนไป   จ านวน 35 คน 

 
  จากตารางท่ี 45 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวิต
จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยการได้รับรายได้ท่ี
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ระดับรายได้เฉล่ีย 15,001 - 20,000  บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.35  
รายได ้21,000 - 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.93 รายได ้ 25,001 - 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 
และรายได ้30,001 บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P = 0.002) แสดงว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการไดรั้บ
รายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
อ่ืนๆ 
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  ปัจจยัยอ่ยการจดัการรายจ่ายหรือหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 15,001 
- 20,000  บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากับ  3.55  รายได้ 21,000 - 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.36 รายได ้ 
25,001 - 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 และรายได ้30,001 บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.015) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป
มีความคิดเห็นในปัจจัยย่อยการจัดการรายจ่ายหรือหน้ีสินได้อย่างเหมาะสมมากกว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
  ปัจจยัย่อยการสร้างหน้ีเกินก าลงัท่ีจะผ่อนใช้ได ้ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 15,001 - 20,000  
บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.20  รายได ้21,000 - 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.53 รายได ้ 25,001 - 30,000 
บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44  และรายได ้30,001 บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ซ่ึงเม่ือท าการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.008) 
แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทมีความคิดเห็นใน
ปัจจยัย่อยการสร้างหน้ีเกินก าลงัท่ีจะผอ่นใชไ้ดม้ากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอ่ืนๆ 
  ปัจจยัยอ่ยความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ช้ในยามจ าเป็น ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 15,001 - 
20,000  บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.90  รายได ้21,000 - 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.93 รายได ้ 25,001 
- 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94  และรายได ้30,001 บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.042) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็น
ในปัจจยัย่อยการความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ช้ในยามจ าเป็นมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
  ปัจจยัยอ่ยการไดรั้บเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 
15,001 - 20,000  บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.90  รายได ้21,000 - 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.64 รายได ้ 
25,001 - 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.88  และรายได ้30,001 บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไป
มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการได้รับเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมากกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
  ปัจจยัย่อยงานท่ีท า เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ระดบัรายได้เฉล่ีย 15,001 - 
20,000  บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.60  รายได ้21,000 - 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.36 รายได ้ 25,001 
- 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40  และรายได ้30,001 บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ซ่ึงเม่ือท าการ
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วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.033) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 บาทข้ึนไปมีความคิดเห็น
ในปัจจยัยอ่ยงานท่ีท า เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 46 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นความมัน่คงใน
ชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
15,001-20,000 

บาท 
20,001-25,000 

บาท 
25,001-30,000 

บาท 
30,000 บาทข้ึนไป 

15,001 - 20,000  บาท 3.18 - .1448 .0115 -.3286* 
20,001 - 25,000 บาท 3.03  - -.1333 -.4734* 
25,001 - 30,000 บาท 3.16   - -.3401* 
30,001 บาทข้ึนไป 3.50    - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

  จากตารางท่ี 46 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิตแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นในปัจจยั
ด้านความมัน่คงในชีวิตมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 15,001-20,000 บาท รวมถึงผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีรายได2้0,001-25,000 บาท และ 25,001-30,000 บาท 
 
ตารางที่ 47 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ในภาพรวม 

ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

การมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีดี 

15,001 - 20,000  บาท 3.45 0.51 5.157 0.002* 
21,000 - 25,000 บาท 3.02 0.87 
25,001 - 30,000 บาท 3.00 0.86 
30,001 บาทข้ึนไป 3.54 0.56 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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หมายเหตุ :   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 20 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท จ านวน 58 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 - 30,000 บาท จ านวน 52 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001  บาทข้ึนไป   จ านวน 35 คน 

 
  จากตารางท่ี 47 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 
15,001 - 20,000 บาทมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.45  รายได ้21,000 - 25,000 บาท มีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.02 รายได ้ 
25,001 - 30,000 บาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00  และรายได ้30,001 บาทข้ึนไปมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54  ซ่ึง
เม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.002) 
 
ตารางที่ 48 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของคุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
15,001-20,000 

บาท 
20,001-25,000 

บาท 
25,001-30,000 

บาท 
30,000 บาทข้ึนไป 

15,001 - 20,000  บาท 3.45 - 0.433* 0.450* -0.093 
20,001 - 25,000 บาท 3.02  - 0.017 -0.526* 
25,001 - 30,000 บาท 3.00   - -0.543* 
30,001 บาทข้ึนไป 3.54    - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

 จากตารางท่ี 48 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกันมีความคิดเห็นในปัจจยัด้านคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได้ 15,000-20,000 บาท มี
ความคิดเห็นในปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้
20,001-25,000 บาท  รวม ถึงผู ้ตอบแบบสอบถาม ท่ี มี รายได้  25,001-30,000 บาท  และผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีระดบัรายได ้ 30,001 บาทข้ึนไปบาท มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมมากกว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ 20,001 - 25,000 บาทรวมถึงผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีรายได ้25,001-30,000 บาท 
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7. จ าแนกตามระยะเวลาท างาน  
 

ตารางที่ 49 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวติการท างาน จ าแนกตามอายกุารท างานในท่ีท างานปัจจุบนั 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

ระยะเวลาการ
ท างาน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F ค่า P-Value 

ดา้นร่างกาย ต ่ากวา่ 1 ปี 2.76 0.72 1.927 0.127 
1-5 ปี 3.20 0.44 
6-10 ปี 3.35 0.45 
มากกวา่ 10 ปี 3.29 0.48 

ดา้นจิตใจ ต ่ากวา่ 1 ปี 2.89 0.68 2.486 0.063 
1-5 ปี 3.57 0.49 
6-10 ปี 3.70 0.39 
มากกวา่ 10 ปี 3.60 0.50 

ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ต ่ากวา่ 1 ปี 3.78 0.11 1.093 0.354 
1-5 ปี 3.52 0.49 
6-10 ปี 3.61 0.40 
มากกวา่ 10 ปี 3.65 0.42 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ต ่ากวา่ 1 ปี 2.52 0.89 1.766 0.156 
1-5 ปี 3.05 0.67 
6-10 ปี 3.09 0.52 
มากกวา่ 10 ปี 3.22 0.60 

ดา้นจิตวญิญาณ ต ่ากวา่ 1 ปี 2.82 0.95 3.322 0.021* 
1-5 ปี 3.33 0.57 
6-10 ปี 3.52 0.52 
มากกวา่ 10 ปี 3.54 0.48 

ดา้นความมัน่คงในชีวติ ต ่ากวา่ 1 ปี 2.67 0.19 7.715 0.000* 
1-5 ปี 3.05 0.46 
6-10 ปี 3.27 0.26 
มากกวา่ 10 ปี 3.35 0.41 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างานต ่ากวา่ 1 ปี      จ านวน  3 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 1-5 ปี              จ านวน 76 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 6-10 ปี            จ านวน 21 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างานมากกวา่ 10 ปี  จ านวน 65 คน 
  

 จากตารางท่ี 49 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านร่างกายท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท างานจ าแนกตามระยะเวลาการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ อายุการท างานต ่ากวา่ 
1 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  2.76  อายุการท างาน 1-5 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.20 อายุการท างาน 6-10 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 และอายุการท างานมากกว่า 10 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.127) 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตใจท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามระยะเวลาการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ อายุการท างานต ่ากว่า 1 ปีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.89  อายุการท างาน 1-5 ปีมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.57  อายุการท างาน 6-10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 
และอายุการท างานมากกว่า 10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.063)  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การจ าแนกตามระยะเวลาการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า อายุการท างานต ่ากว่า 1 ปีมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 อายกุารท างาน 1-5 ปีมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.52  อายกุารท างาน 6-10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.61 และอายุการท างานมากกว่า 10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.354)  

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
จ าแนกตามระยะเวลาการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ อายุการท างานต ่ากว่า 1 ปีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.52   อายุการท างาน 1-5 ปีมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.05  อายุการท างาน 6-10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 
และอายุการท างานมากกว่า 10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.156)  
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นจิตวญิญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน
จ าแนกตามระยะเวลาการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ อายุการท างานต ่ากว่า 1 ปีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.82  อายุการท างาน 1-5 ปีมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.33  อายุการท างาน 6-10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 
และอายุการท างานมากกว่า 10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.021)โดยไดแ้สดงสถิติ
เปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวิญญาณท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
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ท างาน ดงัตารางท่ี 50 และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการทดสอบแบบ Least 
Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 51 
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการ
ท างานจ าแนกตามระยะเวลาการท างานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า อายุการท างานต ่ากวา่ 1 ปี มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.67  อายุการท างาน 1-5 ปี มีค่าเฉล่ียท่ากับ 3.05  อายุการท างาน 6-10 ปี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.27 และอายุการท างานมากกว่า 10 ปี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) โดย
ไดแ้สดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างาน ดงัตารางท่ี 52 และจ าเป็นตอ้งพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) ดงัตารางท่ี 53 
 
ตารางที่ 50 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดา้นจิตวิญญาณ จ าแนกตามระยะเวลา
ท างาน 

ปัจจยัย่อยดา้นจิต
วญิญาน 

ระยะเวลาท างาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

1. การยอมรับ หรือรับค า
ชมเชยจากผู ้บังคับบัญชา
และเพ่ือนร่วมงาน 

ต ่ากวา่ 1 ปี 3.33       0.58  1.736 .162 
1-5 ปี 3.24       0.67  
6-10 ปี 3.48       0.68  
มากกวา่ 10 ปี 3.48       0.67  

2. การท างานตอบสนอง
เป้าหมายในชีวติ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 2.33       1.15  2.798 .042* 
1-5 ปี 3.24       0.85  
6-10 ปี 3.52       0.68  
มากกวา่ 10 ปี 3.43       0.79  

3. การรู้สึกว่างานมีคุณค่า
ต่อสงัคม 

ต ่ากวา่ 1 ปี 3.67       1.53  .452 .716 
1-5 ปี 4.04       0.77  
6-10 ปี 3.95       0.74  
มากกวา่ 10 ปี 4.08       0.70  

4. ความภูมิใจท่ีได้ท างาน
ในโรงพยาบาล 

ต ่ากวา่ 1 ปี 3.33       1.53  .714 .545 
1-5 ปี 3.72       0.92  
6-10 ปี 3.86       0.57  
มากกวา่ 10 ปี 3.86       0.80  
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ตารางที่ 50 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดา้นจิตวิญญาน จ าแนกตามระยะเวลา
ท างาน (ต่อ) 
ปัจจยัย่อยด้านจติวญิญาน ระยะเวลาท างาน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P-Value 

5. การคิดลาออกไปหางาน
ใหม่** 

ต ่ากวา่ 1 ปี 2.00       1.73  1.663 .177 
1-5 ปี 2.80       0.89  
6-10 ปี 3.05       1.02  
มากกวา่ 10 ปี 3.06       1.03  

6. ความมัน่ใจในความ
มัน่คงของโรงพยาบาลและ
ทีมผูบ้ริหาร 
 

ต ่ากวา่ 1 ปี 2.67       0.58  2.256 .084 
1-5 ปี 3.20       0.92  
6-10 ปี 3.33       0.80  
มากกวา่ 10 ปี 3.49       0.81  

7 .ก า ร ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ 
ความสามารถในงานอย่าง
เตม็ท่ี 

ต ่ากวา่ 1 ปี 3.67       0.58  1.002 .394 
1-5 ปี 3.57       0.74  
6-10 ปี 3.86       0.79  
มากกวา่ 10 ปี 3.63       0.68  

8.การมีส่วนเผยแพร่
ช่ือเสียงขององคก์ร 

ต ่ากวา่ 1 ปี 2.67       1.53  2.004 .116 
1-5 ปี 3.12       0.75  
6-10 ปี 3.33       0.66  
มากกวา่ 10 ปี 3.37       0.76  

9.การมีโอกาสพฒันา
ความสามารถในงานอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 

ต ่ากวา่ 1 ปี 2.33       1.53  5.126 .002* 
1-5 ปี 3.26       0.60  
6-10 ปี 3.33       0.73  
มากกวา่ 10 ปี 3.55       0.66  

10.การสามารถท ากิจกรรม
ทางศาสนาไดต้ามความ
ตอ้งการ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 3.00       2.00  2.079 .105 
1-5 ปี 3.03       0.85  
6-10 ปี 3.33       0.80  
มากกวา่ 10 ปี 3.35       0.84  

1 1 . ก า ร ท า ง า น ท่ี
โรงพยาบาล มีความหมาย
และความส าคญั 

ต ่ากวา่ 1 ปี 2.00       1.73  6.758 .000* 
1-5 ปี 3.43       0.72  
6-10 ปี 3.67       0.66  
มากกวา่ 10 ปี 3.68       0.72  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
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หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างานต ่ากวา่ 1 ปี      จ านวน  3 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 1-5 ปี              จ านวน 76 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 6-10 ปี            จ านวน 21 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างานมากกวา่ 10 ปี  จ านวน 65 คน 

 
 จากตารางท่ี 50 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านจิตวิญญานจ าแนกตาม
ระยะเวลาท างานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยการท างานตอบสนองเป้าหมายในชีวิต 
พบว่า อายุการท างานต ่ากว่า 1 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.33   อายุการท างาน 1-5 ปีมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.24  
อายุการท างาน 6-10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 และอายุการท างานมากกว่า 10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43  
ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 (P = 0.042) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน6-10 ปี มีความคิดเห็นใน
ปัจจยัยอ่ยการมีเวลาในการนอนหลบัพกัผอ่นในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีระยะเวลาท างานอ่ืนๆ 
  ปัจจัยย่อยการมีโอกาสพัฒนาความสามารถในงานอย่างต่อเน่ืองพบว่า อายุการ
ท างานต ่ากวา่ 1 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.33   อายกุารท างาน 1-5 ปีมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.26  อายกุารท างาน 6-
10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.33 และอายุการท างานมากกว่า 10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55 ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.002) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน มากกวา่ 10 ปีมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ย
การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปีมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างานอ่ืน 
  ปัจจยัยอ่ยการท างานท่ีโรงพยาบาล มีความหมายและความส าคญัพบวา่ อายกุารท างาน
ต ่ากวา่ 1 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.00   อายุการท างาน 1-5 ปีมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.43  อายุการท างาน 6-10 ปีมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67 และอายุการท างานมากกว่า 10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) 
แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน มากกวา่ 10 ปีมีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยการไดรั้บ
การตรวจสุขภาพประจ าปีมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างานอ่ืน 
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ตารางที่ 51 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ ท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระยะเวลาท างาน 
ระยะเวลาท างาน ค่าเฉลีย่ ต ากวา่ 1 ปี 1-5 ปี 6-10 ปี มากกวา่ 10 ปี 

ต ่ากวา่ 1 ปี 2.82  - -.5132 -.7013* -.7259* 
1-5 ปี 3.33    - -.1881 -.2127* 
6-10 ปี 3.52     -  -.0246 
มากกวา่ 10 ปี 3.54     - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

 จากตารางท่ี 51 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน
ต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกายแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ไดแ้ก่ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยเวลาท างานต ่ากว่า 1 ปีมีความคิดเห็นในปัจจยัด้านจิตวิญญาน น้อยกว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 6-10 ปี รวมถึงน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลา
ท างาน มากกวา่ 10 ปี  และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยเวลาท างาน1-5 ปีมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้น
จิตวญิญาณ นอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน มากกวา่ 10 ปี   

 
ตารางที่ 52 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวิต จ าแนกตาม
ระยะเวลาท างาน 
ปัจจยัย่อยด้านความมัน่คง

ในชีวติ 
ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P-Value 

1.การสร้างหน้ี เพ่ือความ
มัน่คงของครอบครัวใน
ระยะยาว 
 

ต ่ากวา่ 1 ปี 3.67 0.58 1.386 0.249 
1-5 ปี 3.12 0.88 
6-10 ปี 3.33 0.58 
มากกวา่ 10 ปี 3.37 0.86 

2.การไดรั้บรายไดท่ี้
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ 
 

ต ่ากวา่ 1 ปี 1.33 0.58 7.726 0.000* 
1-5 ปี 3.09 0.90 
6-10 ปี 3.43 0.60 
มากกวา่ 10 ปี 3.40 0.75 

3.การจดัการรายจ่ายหรือ
หน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

ต ่ากวา่ 1 ปี 3.00 0.00 1.948 0.124 
1-5 ปี 3.45 0.62 
6-10 ปี 3.67 0.48 
มากกวา่ 10 ปี 3.60 0.61 
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ตารางที่ 52 แสดงสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัย่อยด้านความมัน่คงในชีวิต จ  าแนกตาม
ระยะเวลาท างาน (ต่อ) 
ปัจจยัย่อยด้านความมัน่คง

ในชีวติ 
ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F P-Value 

4.การสร้างหน้ีเกินก าลังท่ี
จะผอ่นใชไ้ด*้* 

ต ่ากวา่ 1 ปี 4.33       0.58  1.674 0.175 
1-5 ปี 3.45       1.06  
6-10 ปี 3.43       0.81  
มากกวา่ 10 ปี 3.74       1.02  

5.ความพึงพอใจใน
สวสัดิการต่างๆ ท่ีองคก์ร
จดัให ้
 

ต ่ากวา่ 1 ปี 1.00 0.00 5.275 0.002* 
1-5 ปี 2.38 0.98 
6-10 ปี 2.76 0.70 
มากกวา่ 10 ปี 2.74 0.85 

6.ความสามารถเก็บออม
เงินไวใ้ชใ้นยามจ าเป็น 

ต ่ากวา่ 1 ปี 2.67 0.58 0.865 0.460 
1-5 ปี 2.97 0.71 
6-10 ปี 2.90 0.62 
มากกวา่ 10 ปี 3.12 0.86 

7 .ก า ร ไ ด้ รั บ เ ล่ื อ น ขั้ น
เ งิ น เ ดื อ น  ห รื อ เ ล่ื อ น
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

ต ่ากวา่ 1 ปี 1.67 1.15 15.362 0.000* 
1-5 ปี 2.58 0.82 
6-10 ปี 3.05 0.50 
มากกวา่ 10 ปี 3.28 0.55 

8.งานท่ีท า เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ 

ต ่ากวา่ 1 ปี 3.67 0.58 0.911 0.437 
1-5 ปี 3.39 0.65 
6-10 ปี 3.57 0.60 
มากกวา่ 10 ปี 3.54 0.59 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
** ขอ้ค าถามในทางลบ 
หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างานต ่ากวา่ 1 ปี      จ านวน  3 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 1-5 ปี              จ านวน 76 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 6-10 ปี            จ านวน 21 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างานมากกวา่ 10 ปี  จ านวน 65 คน 

 
 จากตารางท่ี 52 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวติจ าแนก
ระยะเวลาท างานของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจยัย่อยการได้รับรายได้ท่ีเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ พบวา่ อายุการท างานต ่ากวา่ 1 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.33   อายุการท างาน 1-5 ปีมีค่าเฉล่ีย
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ท่ากบั 3.09  อายุการท างาน 6-10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และอายุการท างานมากกว่า 10 ปีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.40  ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.000) แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 6 - 10 ปี
มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยการได้รับรายได้ท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถมากกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างานอ่ืนๆ 
  ปัจจยัย่อยความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ ท่ีองค์กรจดัให้พบวา่ อายุการท างานต ่า
กว่า 1 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.00   อายุการท างาน 1-5 ปีมีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.38  อายุการท างาน 6-10 ปีมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76 และอายุการท างานมากกว่า 10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.74  ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 0.002) 
แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 6 - 10 ปีมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยความพึงพอใจ
ในสวสัดิการต่างๆ ท่ีองคก์รจดัใหม้ากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างานอ่ืนๆ 
  ปัจจยัย่อยการได้รับเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน พบว่า อายุการ
ท างานต ่ากวา่ 1 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.67   อายกุารท างาน 1-5 ปีมีค่าเฉล่ียท่ากบั 2.58  อายกุารท างาน 6-
10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.05 และอายุการท างานมากกว่า 10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.28  ซ่ึงเม่ือท าการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P 
= 0.000) แสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างานมากกว่า 10 ปีมีความคิดเห็นในปัจจยัย่อย
การได้รับเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมากกว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลา
ท างานอ่ืนๆ 
 
ตารางที่ 53 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ในปัจจยัดา้นความมัน่คงใน
ชีวติท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระยะเวลาท างาน 
ระยะเวลาท างาน ค่าเฉลีย่ ต ากวา่ 1 ปี 1-5 ปี 6-10 ปี มากกวา่ 10 ปี 

ต ่ากวา่ 1 ปี 2.67  - -.3876 -.6012* -.6814* 
1-5 ปี 3.05    - -.2136* -.2938* 
6-10 ปี 3.27     -  -.0802 
มากกวา่ 10 ปี 3.35    - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

 จากตารางท่ี 53 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน
ต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิตแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.05  ไดแ้ก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยเวลาท างานต ่ากวา่ 1 ปีมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นความมัน่คง
ในชีวติมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 6-10 ปี รวมถึงมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีระยเวลาท างานมากกว่า 10 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยเวลาท างาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นใน
ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 6-10 ปี รวมถึงมากกวา่
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยเวลาท างานมากกวา่ 10 ปี 
 
ตารางที่ 54 แสดงสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
ระยะเวลาท างาน 

คุณภาพชีวติการท างาน 
ในภาพรวม 

ระดบัรายได้เฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F P-Value 

การมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ท่ีดี 

ต ่ากวา่ 1 ปี 2.00 0.00 4.586 0.004* 
1-5 ปี 3.04 0.84 
6-10 ปี 3.48 0.68 
มากกวา่ 10 ปี 3.29 0.74 

หมายเหตุ :    ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างานต ่ากวา่ 1 ปี      จ านวน  3 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 1-5 ปี              จ านวน 76 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 6-10 ปี            จ านวน 21 คน 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างานมากกวา่ 10 ปี  จ านวน 65 คน 
 

 จากตารางท่ี  54 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาท างาน พบว่า อายุการท างานต ่ากว่า 1 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.00   
อายุการท างาน 1-5 ปีมีค่าเฉล่ียท่ากบั 3.04  อายุการท างาน 6-10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 และอายุการ
ท างานมากกว่า 10 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 ซ่ึงเม่ือท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า 
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P = 
0.004) 
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ตารางที่ 55 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของคุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน จ าแนกตามระยะเวลาท างาน 
ระยะเวลาท างาน ค่าเฉลีย่ ต ากวา่ 1 ปี 1-5 ปี 6-10 ปี มากกวา่ 10 ปี 

ต ่ากวา่ 1 ปี 2.00  - -1.0395* -1.4762* -1.2923* 
1-5 ปี 3.04   -  -.4367* -.2528 
6-10 ปี 3.48     -  .1839 
มากกวา่ 10 ปี 3.29     - 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05, Least Significant Different (LSD) 
 

 จากตารางท่ี 55 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน
ต่างกนัมีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ได้แก่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยเวลาท างานต ่ากว่า 1 ปี มีความคิดเห็นใน
ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมนอ้ยกวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 1-5 ปี 
รวมถึงผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 6-10 ปีและมากกวา่ 10 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระยะเวลาท างาน 1-5 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมนอ้ยกวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท างาน 6-10 ปี  
 
สมมติฐานท่ี 3 ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี 
  H0 : ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นความมัน่คงในชีวิต ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
จงัหวดัเชียงราย   
  H1 : ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 
ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัระดับคุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
จงัหวดัเชียงราย   
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 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกวา่ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงไดด้งัตารางท่ี 
66 
 
ตารางที่ 56 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในภาพรวมทั้ง 6 
ด้าน กับคุณภาพชีวิตในภาพรวมของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย   

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

คุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 

Pearson 
Correlation 

P-value 
ระดบั

ความสัมพนัธ์ 
ทศิทาง 

1. ดา้นร่างกาย 0.544** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
2. ดา้นจิตใจ 0.639** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
3. ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 0.512** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 0.594** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
5. ดา้นจิตวญิญาณ 0.683** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ 0.598** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
 จากตารางท่ี 56 พบวา่  ปัจจยัดา้นร่างกายมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในภาพรวมของ
พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.544 แสดงวา่ตวัแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามีการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นร่างกายมากข้ึน พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย จะมีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มมากข้ึน 
 ปัจจยัด้านจิตใจมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในภาพรวมของพยาบาลแผนกผูป่้วย
วิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.639 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์
กนัในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้น
จิตใจมากข้ึน พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
จงัหวดัเชียงราย จะมีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มมากข้ึน 
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 ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในภาพรวมของ
พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.512 แสดงวา่ตวัแปรทั้ง
สามมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามีการให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมมากข้ึน พยาบาลแผนกผูป่้วยวกิฤตและผูป่้วยก่ึงวกิฤต 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย จะมีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มมาก
ข้ึน 
 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติในภาพรวมของของพยาบาลแผนก
ผูป่้วยวกิฤตและผูป่้วยก่ึงวกิฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี  0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.594 แสดงว่าตัวแปรทั้ งสองมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย จะมีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มมากข้ึน 

 ปัจจยัด้านจิตวิญญาณมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในภาพรวมของพยาบาลแผนก
ผูป่้วยวกิฤตและผูป่้วยก่ึงวกิฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี  0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.683 แสดงว่าตัวแปรทั้ งสองมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นจิตวิญญาณมากข้ึน พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย จะมีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มมากข้ึน 

 ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิตมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในภาพรวมของพยาบาล
แผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.598 แสดงวา่ตวัแปรทั้งสองมี
ความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการให้ความส าคญั
กบัปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิตมากข้ึน พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย จะมีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มมากข้ึน  

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
เพื่อวดัระดบัอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม ว่ามีปัจจยั
ใดบา้งท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม แสดงไดด้งัตารางท่ี 57 
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ตารางที่ 57 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในภาพรวมของพยาบาลแผนก
ผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย  ทั้ง 6 ดา้น กบั
ระดบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

คุณภาพชีวติในภาพรวม 
R R square 

B Beta T Sig. 
1. ดา้นร่างกาย .188 .109 1.549 .123 0.897 0.561 
2. ดา้นจิตใจ .336 .205 2.430 .016* 
3. ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม .041 .023 .304 .761 
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม .145 .114 1.462 .146 
5. ดา้นจิตวญิญาณ .393 .268 2.768 .006* 
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ .329 .180 2.478 .014* 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

 จากตารางท่ี 57 พบว่า  มีความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของ
พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย  
กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นร่างกาย  ปัจจยัดา้นจิตใจ ปัจจยั
ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นจิตวญิญาณ และปัจจยัดา้นความมัน่คงใน
ชีวิต มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก (R = 0.897) ซ่ึงสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 56.1 ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึง
วิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย อีกร้อยละ 43.9 เป็นผลท่ีเกิดจากด้าน
อ่ืนๆ และเม่ือพิจารณาจากค่านัยส าคญัทางสถิติ พบว่า ปัจจยัด้านจิตใจ  ปัจจยัด้านจิตวิญญาณ และ
ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัดา้นจิตใจสามารถท านายระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได ้
โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.205 ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณสามารถท านายระดบัคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมได ้โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.268 และปัจจยัดา้นความมัน่คงใน
ชีวิตสามารถท านายระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั 0.180 
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ส่วนที่ 3 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 

การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย  พบปัญหาดงัน้ี 
 
ตารางที ่58 แสดงปัญหาท่ีพบจากการปฏิบติังานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ล าดบัที ่ ปัญหาทีพ่บจากการปฏบิัตงิาน 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 มีวนัหยุดน้อยมากคือ 2 วนัต่อเดือนท าให้ไม่ มีเวลาพักผ่อนหรืออยู่กับ
ครอบครัว 

14 
(8.5) 

2 อตัราก าลงัไม่เพียงพอเม่ือเทียบกบัจ านวนพยาบาลท าใหต้อ้งท างานหนกั 13 
(7.9) 

3 ค่าตอบแทนไม่เหมาสมกบัภาระงาน ท าให้เจา้หน้าท่ีทุกคนขาดขวญัก าลงัใจ
ในการท างาน ท าใหเ้กิดความเหน่ือยลา้ เบ่ือหน่ายกบัการท างาน 

9 
(5.5) 

4 ไม่มีการจดัสถานท่ีในการจ าหน่ายอาหาร  พักผ่อน และออกก าลังการท่ี
เพียงพอ เหมาะสมกบัรอบการท างาน 

3 
(1.8) 

5 อุปกรณ์เคร่ืองมือไม่ครบครันหรือไม่เหมาะสม  3 
(1.8) 

6 ความเครียดและรู้สึกกดดนัในการท างานในการเผชิญหนา้กบัคนไขห้รือญาติ
คนไข ้

2 
(1.2) 
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 การศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวกิฤตและผูป่้วยก่ึงวกิฤต 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย  พบขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
ตารางที่ 59  แสดงขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนก
ผูป่้วยวกิฤตและผูป่้วยก่ึงวกิฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย   

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1 ผูบ้ริหารควรดูแลเร่ืองความเป็นอยู่ในเร่ืองของท่ีพกั สาธารณูปโภคอยาก
ใหมี้ wifi  ท่ีจอดรถ ใหเ้พียงพอและปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

14 
(8.5) 

2 ควรมีการจดัสรรคนท างานให้เหมาะสมกบัมาตรฐาน เน่ืองจากปัจจุบนั
บุคลากรไม่เพียงพอ ท าใหต้อ้งข้ึนเวรเพื่อท างานล่วงเวลา 

3 
(1.8) 

3 ควรมีการปรับเพิ่มเงินค่าวิชาชีพ  สวสัดิการอ่ืน ให้สูงข้ึน ให้ให้สอดคลอ้ง
กบัค่าครองชีพปัจจุบนั 

2 
(1.8) 

4 ควรมีการส่งเสริมพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 1 
(0.6) 

5 ควรมีการจดัสถานท่ีโรงพยาบาลไดม้าตรฐานและเหมาะสม 1 
(0.6) 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพชีวติในการท างานของพยาบาลแผนก
ผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย โดยใชแ้นวคิด
เก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างาน (Quality of Work Life) 
 วิธีการศึกษาไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากการใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น
พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย 
จ านวน 175 คน และไดน้ ามาวิเคราะห์โดยใชค้่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และใช้สถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ ค่า 
T-test ค่า F-test และ One way ANOVA พร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation Analysis) และ
วเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)  
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ จังหวดัเชียงรายปัญหาท่ีพบจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติังานแผนกก่ึงวิกฤตอายุรกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 34.5 แผนกวิกฤตกุมารเวช คิดเป็นร้อยละ 18.2  แผนกวิกฤตศลัยกรรม คิดเป็นร้อยละ 12.7  
แผนกวิกฤตประสาทและแผนกก่ึงวิกฤตศลัยกรรมเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 9.1เท่ากนั แผนกวิกฤตอายุ-
รกรรม คิดเป็นร้อยละ 8.5 และแผนกวิกฤตหวัใจ คิดเป็นร้อยละ 7.9  ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 94.5 มีอายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.9  มีสถานภาพคิดเป็นร้อยละ 59.4  มีระดบัการศึกษา
สูงสุดคือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 93.3 มีต าแหน่งงานในระดบัปฏิบติังาน คิดเป็นร้อย
ละ 93.9  มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.2  และมีระยะเวลาการ
ท างานในบริษทัปัจจุบนั 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.1 
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ส่วนที่ 2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยกึ่งวิกฤต 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวดัเชียงราย 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ ง 6 ด้าน ตามแนวคิด
เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.37 และ
พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดใน
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานทั้ง 6 ดา้น ไดด้งัน้ีคือ 
 1. ปัจจัยด้านร่างกาย 

 พบว่า ปัจจยัด้านร่างกายมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึงค่าเฉล่ียรวม
เท่ากบั 3.25 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรก คือ ในปีท่ีผา่นมามีการเจบ็ป่วยรุนแรงจนตอ้งนอน
โรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28  แต่เน่ืองจากเป็นขอ้ค าถามในทางลบ จึงแสดงว่าในปีท่ีผ่านมา 
ผูต้อบแบบสอบถามมีการเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาลน้อยมาก  รองลงมาคือการไดรั้บ
ประทานอาหารในแต่ละวนัอย่างเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 และการท างานด้วยความสดช่ืน 
กระฉับกระเฉง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52  และปัจจยัย่อยดา้นร่างกายท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การมีเวลา
ส าหรับออกก าลงักายอยา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.20 

2. ปัจจัยด้านจิตใจ 
 พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตใจมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.59 
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดับแรกได้ดงัน้ีคือ การเป็นท่ีพึ่ งของสมาชิกในครอบครัว มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.02 รองลงมาคือ การพึงพอใจในความเป็นตวัเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 การมีส่ิงยึดเหน่ียว
จิตใจในยามทุกข์ มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.68  และปัจจยัย่อยด้านจิตใจท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การมี
ความสุขในการท างานในโรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 
 3. ปัจจัยด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 

 พบวา่ ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคมมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 3.59 เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกไดด้งัน้ีคือ การท างานตามหน้าท่ีดว้ยตวัเอง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 รองลงมาคือ การพึ่งพาเพื่อนร่วมงานในเร่ืองการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 การ
พูดคุยกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.64 และปัจจยัย่อยดา้นสัมพนัธภาพทาง
สังคมท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ คนในโรงพยาบาลร่วมมือ ร่วมใจกนัท างานมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 3.41 

 
 
 



 

99 

 

 4. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 
พบว่า ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวม

เท่ากับ 3.11 เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียสามอันดับแรกได้ดังน้ีคือ ความสะดวกในการเดินทางมา
โรงพยาบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 รองลงมาคือ การยอมรับกฎระเบียบขององค์กร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.41 ตามดว้ย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นขณะท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 3.33  และปัจจยั
ยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีโรงพยาบาลจดั
ให ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.48 
 5. ปัจจัยด้านจิตวญิญาณ 
 พบว่า ปัจจยัด้านจิตวิญญาณมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัสูง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.43 เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียสามอนัดับแรกได้ดังน้ีคือ การรู้สึกว่างานมีคุณค่าต่อสังคม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.04 รองลงมาคือ ความภูมิใจท่ีไดท้  างานในโรงพยาบาล  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ตามดว้ย การ
ไดรั้บความรู้ ความสามารถในงานอยา่งเต็มท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63และปัจจยัยอ่ยดา้นจิตวิญญาณท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การคิดลาออกไปหางานใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 แต่เน่ืองจากเป็นขอ้ค าถาม
ในทางลบ จึงแสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดท่ีจะลาออก หรือเปล่ียนบริษทัท่ีท างานในอนาคต
ระดบัปานกลาง 

6. ปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวติ 
 พบวา่ ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 3.19 เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียสามอนัดบัแรกได้ดงัน้ีคือ การสร้างหน้ีเกินก าลังท่ีจะผ่อน
ใช้ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.58  แต่เน่ืองจากเป็นข้อค าถามในทางลบ จึงแสดงว่าผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดท่ีจะสร้างหน้ีเกินก าลงัท่ีจะผ่อนใช้ได้หน้ีเกินก าลงัท่ีจะผ่อนใช้ได้น้อย  รองลงมาคือ การ
จดัการรายจ่ายหรือหน้ีสินได้อย่างเหมาะสม การจัดการรายจ่ายหรือหน้ีสินได้อย่างเหมาะสมมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.53  ตามดว้ยการสร้างหน้ี เพื่อความมัน่คงของครอบครัวในระยะยาว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 
และปัจจยัยอ่ยดา้นความมัน่คงในชีวิตท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การสร้างหน้ีเกินก าลงัท่ีจะผอ่นใช้ได ้มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.42 
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ปัจจัยที่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยกึ่งวิกฤต 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวดัเชียงรายจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ในส่วนน้ีจะเป็นการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลแผนก
ผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย โดยพิจารณา
แยกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาสูงสุด อายุการท างานใน
บริษทัปัจจุบนั และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีผลการเปรียบเทียบดงัต่อไปน้ี 
 
1. จ าแนกตามเพศ 
 1.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน 
จ าแนกตามเพศ 
 พบว่า พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จงัหวดัเชียงรายเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างาน 6 ดา้น  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
เพศ 

 พบว่า พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จงัหวดัเชียงรายเพศชายและเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 
2. จ าแนกตามอายุ 
  2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน 
จ าแนกตามอายุ 
  พบว่า พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จงัหวดัเชียงราย มีอาย ุ20-30 ปี อาย ุ31-40 ปี อาย ุ41-50 ปี และอาย ุ51-60 ปี มีความคิดเห็นใน
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานด้านร่างกาย  ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมัน่คงในชีวิต 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัน้ี 
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ตารางที่ 60  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามอาย ุ 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

1. ดา้นร่างกาย แตกต่าง 1. การมีเวลาในการนอนหลบัพกัผอ่นในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ 
2. การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 

2. ดา้นจิตใจ ไม่แตกต่าง  
3. ด้านสัมพันธภาพทาง
สงัคม 

ไม่แตกต่าง  

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่าง  
5. ดา้นจิตวญิญาณ แตกต่าง 1. การยอมรับ หรือรับค าชมเชยจากผู ้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงาน 
2. การคิดลาออกไปหางานใหม่ 
3. ความมัน่ใจในความมัน่คงของโรงพยาบาลและทีมผูบ้ริหาร 
4. การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงขององคก์ร 
5. การมีโอกาสพฒันาความสามารถในงานอยา่งต่อเน่ือง 
6. การท างานท่ีโรงพยาบาล มีความหมายและความส าคญั 

6. ด้านความมั่น คงใน
ชีวติ 

แตกต่าง 1. การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
2. ความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ ท่ีองคก์รจดัให ้
3. การไดรั้บเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
4. งานท่ีท า เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
 2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
อายุ 

 พบว่า พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จงัหวดัเชียงราย ท่ีมีอายุ 20-30 ปี อายุ 31-40 ปี อายุ 41-50 ปี และอายุ 51-60 ปี มีคุณภาพชีวิต
การท างานในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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3. จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน 
จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

 พบว่า พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จงัหวดัเชียงรายมีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท มีความคิดเห็นในปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างาน 6 ดา้น  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
 3.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงสุด 

 พบว่า พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จงัหวดัเชียงรายท่ีมีการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท มีคุณภาพชีวติการท างาน
ในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
4. จ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน 
 4.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน 
จ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน 
 พบว่า พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จงัหวดัเชียงราย มีระดบัต าแหน่งงานในระดบัต าแหน่งบริหาร  และระดบัต าแหน่งปฏิบติัการ
มีความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานดา้นร่างกาย  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นความ
มัน่คงในชีวติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 61  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามระดบัต าแหน่งงาน 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

1. ดา้นร่างกาย แตกต่าง 1. ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 
2. การท างานดว้ยความสดช่ืน กระฉบักระเฉง 
3. การมีเวลาในการนอนหลบัพกัผ่อนในแต่ละวนั
อยา่งเพียงพอ 
4.การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 
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ตารางที่ 61  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามระดบัต าแหน่งงาน (ต่อ) 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

2. ดา้นจิตใจ ไม่แตกต่าง  
3. ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ไม่แตกต่าง  

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม แตกต่าง 
1. ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นระหวา่งการ
เดินทางไปท างาน 

  2.ความพึงพอใจในวนัหยดุท่ีไดรั้บ 
5. ดา้นจิตวญิญาณ ไม่แตกต่าง  
6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ แตกต่าง 1. ความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ ท่ีองคก์รจดัให ้

  
2. การไดรั้บเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ี
สูงข้ึน 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

 4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
ระดับต าแหน่งงาน 

พบว่า พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จังหวดัเชียงรายท่ีมีระดับต าแหน่งงานในระดับต าแหน่งบริหาร  และระดับต าแหน่ง
ปฏิบติัการ  มีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
5. จ าแนกตามแผนกทีป่ฏิบัติงาน 
 5.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน 
จ าแนกตามแผนกทีป่ฏิบัติงาน 
  พบว่า พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จังหวัดเชียงราย ท่ี มีแผนกท่ีปฏิบัติงานแผนกวิกฤตอายุรกรรม  แผนกวิกฤตหัวใจ                
แผนกวิกฤตศลัยกรรม  แผนกวิกฤตประสาท   แผนกวิกฤตกุมารเวช   แผนกก่ึงวิกฤตอายุรกรรม  
แผนกก่ึงวิกฤตศลัยกรรมมีความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นจิตใจ  ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัน้ี 
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ตารางที่ 62  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามแผนกท่ีปฏิบติังาน 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

1. ดา้นร่างกาย ไม่แตกต่าง  
2. ดา้นจิตใจ แตกต่าง 1.การจดัการกบัความเครียดจากการท างาน 

2.การปรึกษาหวัหนา้งานเม่ือมีปัญหาในการท างาน 
3.การเป็นท่ีพึ่งของสมาชิกในครอบครัว 
4..การมีความสุขในการท างานในโรงพยาบาล 
5.การมีส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจในยามทุกข ์

3. ด้ าน สั มพัน ธภาพท าง
สงัคม 

ไม่แตกต่าง  

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม แตกต่าง 1. ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นระหวา่งการเดินทางไป
ท างาน 
2. ความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มท่ีท างาน 
3.ความพึงพอใจในวนัหยดุท่ีไดรั้บ 
4.การยอมรับกฎระเบียบขององคก์ร 
5.ความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาล 
6.ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นขณะท างาน 
7.ความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีโรงพยาบาลจดัให ้
8.การไดรั้บขอ้มูล ความรู้ในเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน 
9.โรงพยาบาลมีอุปกรณ์ช่วยในการท างาน 

5. ดา้นจิตวญิญาณ แตกต่าง 1.การรู้สึกวา่งานมีคุณค่าต่อสงัคม 
2.ความภูมิใจท่ีไดท้ างานในโรงพยาบาล 
3.การคิดลาออกไปหางานใหม่ 
4.ความมัน่ใจในความมัน่คงของโรงพยาบาลและทีมผูบ้ริหาร 
5.การไดรั้บความรู้ ความสามารถในงานอยา่งเตม็ท่ี 
6.การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงขององคก์ร 
7.การสามารถท ากิจกรรมทางศาสนาไดต้ามความตอ้งการ 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ แตกต่าง 1.การจดัการรายจ่ายหรือหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.การสร้างหน้ีเกินก าลงัท่ีจะผอ่นใชไ้ด*้* 
3.ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ชใ้นยามจ าเป็น 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตามแผนก
ท่ีปฏิบติังาน 

พบว่า พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จังหวัดเชียงราย ท่ี มีแผนกท่ีปฏิบัติงานแผนกวิกฤตอายุรกรรม  แผนกวิกฤตหัวใจ                
แผนกวกิฤตศลัยกรรม  แผนกวิกฤตประสาท   แผนกวิกฤตกุมารเวช แผนกก่ึงวกิฤตอายรุกรรม  แผนก
ก่ึงวกิฤตศลัยกรรมมีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
6. จ าแนกตามระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
  6.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน 
จ าแนกตามระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

พบว่า พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จงัหวดัเชียงราย มีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 20,001 - 
25,000 บาท ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 25,001 - 30,000 บาท และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 – ข้ึนไป มีความ
คิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้นร่างกาย  และดา้นความมัน่คงในชีวิต แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 63  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

1. ดา้นร่างกาย แตกต่าง 1. ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง 
2.การไดรั้บประทานอาหารในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ 
3. การมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอยา่งเพียงพอ 
4. การมีเวลาในการนอนหลับพักผ่อนในแต่ละวนัอย่าง
เพียงพอ 
5.การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 

2. ดา้นจิตใจ ไม่แตกต่าง  
3.ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม ไม่แตกต่าง  
4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่าง  
5. ดา้นจิตวญิญาณ ไม่แตกต่าง  
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ตารางที่ 63  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ แตกต่าง 1.การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
2.การจดัการรายจ่ายหรือหน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.การสร้างหน้ีเกินก าลงัท่ีจะผอ่นใชไ้ด ้
4.ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ชใ้นยามจ าเป็น 
5.การไดรั้บเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
6.งานท่ีท า เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
6.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม

ระดับรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
พบว่า พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

จงัหวดัเชียงราย ท่ีมีระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท ระดับรายได้เฉล่ีย 20,001 - 
25,000 บาท ระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 25,001 - 30,000 บาท และระดบัรายไดเ้ฉล่ีย 30,001 – ข้ึนไป มีคุณภาพ
ชีวติการท างานในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
7. จ าแนกตามระยะเวลาท างาน  
 7.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้าน 
จ าแนกตามระยะเวลาท างาน  

พบว่า พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จงัหวดัเชียงราย ท่ีมีอายุการท างานในบริษทัปัจจุบนันอ้ยกวา่ 6 เดือน อายุการท างาน 6 เดือน
ข้ึนไป - 1 ปี อายุการท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี และอายุการท างาน 3 ปี
ข้ึนไป - 4 ปี มีความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานดา้น ดา้นจิตวิญญาณ และดา้น
ความมัน่คงในชีวติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัน้ี 
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ตารางที่ 64  แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 
ดา้น จ าแนกระยะเวลาท างาน  

ปัจจยัทีส่่งผลต่อ 
คุณภาพชีวติการท างาน 

เปรียบเทยีบ 
ความแตกต่าง 

ปัจจยัย่อย 

1. ดา้นร่างกาย ไม่แตกต่าง  
2. ดา้นจิตใจ ไม่แตกต่าง  
3. ด้ าน สั มพัน ธภาพท าง
สงัคม 

ไม่แตกต่าง  

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่แตกต่าง  
5. ดา้นจิตวญิญาณ แตกต่าง 1.การท างานตอบสนองเป้าหมายในชีวติ 

2.การมีโอกาสพฒันาความสามารถในงานอยา่งต่อเน่ือง 
3.การท างานท่ีโรงพยาบาล มีความหมายและความส าคญั 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ แตกต่าง 1.การไดรั้บรายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
2.ความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ ท่ีองคก์รจดัให ้
3.การไดรั้บเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

หมายเหตุ : แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

7.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม จ าแนกตาม
อายุการท างาน 

พบว่า พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จงัหวดัเชียงราย ท่ีมีอายุการท างานในบริษทัปัจจุบนันอ้ยกวา่ 6 เดือน อายุการท างาน 6 เดือน
ข้ึนไป - 1 ปี อายุการท างาน 1 ปีข้ึนไป - 2 ปี อายุการท างาน 2 ปีข้ึนไป - 3 ปี และอายุการท างาน 3 ปี
ข้ึนไป - 4 ปี มีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ด้าน กับระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมของพยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ จังหวดัเชียงราย 

 พบว่า ปัจจยัดา้นร่างกาย  ปัจจยัดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม
ของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดั
เชียงรายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) ท าให้ทราบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานมี 6 ดา้น และมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม ปัจจยั
ดา้นร่างกาย  ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความ
มัน่คงในชีวิตซ่ึงมีความสัมพนัธ์เพียงระดบัปานกลาง  และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มีการ
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ให้ความส าคญักับปัจจยัด้านต่างๆ ตามล าดบัแล้ว  พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงรายจะมีคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมเพิ่มข้ึน 

 
การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพยาบาลแผนก
ผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย   กบัปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก (R = 0.897) และพบว่า 
ปัจจยัด้านจิตใจ  ด้านจิตวิญญาณ และปัจจยัด้านความมัน่คงในชีวิต มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวติในภาพรวม
ไดร้้อยละ 56.10 ส่วนอีกร้อยละ 43.90 เป็นผลท่ีเกิดจากดา้นอ่ืนๆ และเม่ือพิจารณาจากค่านัยส าคญั
ทางสถิติ พบวา่ ปัจจยัดา้นจิตใจสามารถท านายระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได ้โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.205  ดา้นจิตวิญญาณสามารถท านายระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวมได้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากับ 0.268 และปัจจยัด้านความมั่นคงในชีวิต
สามารถท านายระดบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได ้โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 
0.180 

 
ส่วนที่ 3  ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพยาบาลแผนกผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยกึ่งวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
จังหวดัเชียงราย 

 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามระบุปัญหาและขอ้เสนอแนะไวด้งัน้ีคือ 

 
ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงาน 
 1. มีวนัหยดุนอ้ยมากคือ 2 วนัต่อเดือนท าใหไ้ม่มีเวลาพกัผอ่นหรืออยูก่บัครอบครัว 
 2. อตัราก าลงัไม่เพียงพอเม่ือเทียบกบัจ านวนพยาบาลท าใหต้อ้งท างานหนกั 

3. ค่าตอบแทนไม่เหมาสมกบัภาระงาน ท าให้เจา้หนา้ท่ีทุกคนขาดขวญัก าลงัใจในการท างาน 
ท าใหเ้กิดความเหน่ือยลา้ เบ่ือหน่ายกบัการท างาน 

4. ไม่มีการจดัสถานท่ีในการจ าหน่ายอาหาร  พกัผอ่น และออกก าลงัการท่ีเพียงพอ เหมาะสม
กบัรอบการท างาน 
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5. อุปกรณ์เคร่ืองมือไมค่รบครันหรือไม่เหมาะสม 
6. ความเครียดและรู้สึกกดดนัในการท างานในการเผชิญหนา้กบัคนไขห้รือญาติคนไข ้
 

ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวติการท างาน 
1. ผูบ้ริหารควรดูแลเร่ืองความเป็นอยูใ่นเร่ืองของท่ีพกั สาธารณูปโภคอยากให้มี wifi  ท่ีจอด

รถ ใหเ้พียงพอและปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ ด้านความมั่นคงในชีวติ 
2. ควรมีการจดัสรรคนท างานใหเ้หมาะสมกบัมาตรฐาน เน่ืองจากปัจจุบนับุคลากรไม่เพียงพอ 

ท าใหต้อ้งข้ึนเวรเพื่อท างานล่วงเวลา 
3. ควรมีการปรับเพิ่มเงินค่าวิชาชีพ  สวสัดิการอ่ืนให้สูงข้ึน ให้ให้สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพ

ปัจจุบนั 
4. ควรมีการส่งเสริมพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
5. ควรมีการจดัสถานท่ีโรงพยาบาลไดม้าตรฐานและเหมาะสม 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของควรมีการจดัสถานท่ีโรงพยาบาลไดม้าตรฐานและ
เหมาะสม ไดใ้ชแ้นวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต (Quality of Life) และแนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างาน 
(Quality of Work Life) ซ่ึงอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤต
และผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย อยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของธงทิพย ์วฒันชยั (2550) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล ใน
โรงพยาบาลพิจิตรพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และยงั
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพทันยั แกว้แพง (2549) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของพยาบาล
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ระหว่างพยาบาลกับพยาบาลระดับบริหาร พบว่า คุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมของพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ระหว่างพยาบาลกบัพยาบาลระดบัผูบ้ริหารส่วน
ใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  และยงัสอดคลอ้งกบัวงเดือน เลาหวฒันภิญโญ (2552) ไดศึ้กษา
คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลในโรงพยาบาลพระจอมเกลา้ จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่คุณภาพชีวิต
การท างานของพยาบาล  โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จงัหวดัเพชรบุรี อยู่ในระดบัปานกลาง และยงั
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกาญจนา ชั้นสุพฒัน์ (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพยาบาลประจ าการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ พบวา่คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และยงัสอดคล้องกับอมรา มโนยศ (2552) ได้ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานกับ
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พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลในหน่วยไตเทียม ในโรงพยาบาลภาคเหนือ พบว่าคุณภาพชีวิตการ
ท างานตามการรับรู้ของพยาบาลในหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ อยู่ในระดบัปาน
กลาง แต่ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของณัฐปภสัญ ์พฒันโพธ์ิ (2553) ไดศึ้กษาคุณภาพชีวติการท างาน
ของพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ  พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรัฐ อยูใ่นระดบัสูง และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนาย ภานุวฒัน์ จนั
ทา (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลลานนา  จงัหวดัเชียงใหม่  
พบว่า พยาบาลโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก 

 
  จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผู ้ป่วยก่ึงวิกฤต 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานใน
ระดบัสูงคือ ปัจจยัดา้นจิตใจ  ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม และปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ และปัจจยั
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในระดบัปานกลางคือปัจจยัดา้นร่างกาย  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ
ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิต ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภานุวฒัน์ จนัทา (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง
คุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลลานนา  จังหวดัเชียงใหม่  พบว่า พยาบาล
โรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า พยาบาลโรงพยาบาลลานนา จงัหวดัเชียงใหม่ มีความ
คิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานในระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นร่างกาย ปัจจยัดา้นจิตใจ 
ปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ และมีความคิดเห็นใน
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานในระดบัปานกลาง คือ ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติ 

 
 จากการศึกษาพบว่า เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน

ของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดั
เชียงรายจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างาน ในภาพรวมแตกต่างกนัตามอายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัต าแหน่งงาน แผนกท่ีปฏิบติังาน 
ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน และอายุการท างาน ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นในปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวงเดือน เลา
หวฒันภิญโญ (2552) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า  
จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลพระจอมเกลา้  
จงัหวดัเพชรบุรีกบัองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน พยาบาลมี อายุ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
เงินเดือน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภา
นุวฒัน์ จนัทา (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณภาพชีวติในการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลลานนา จงัหวดั
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เชียงใหม่  พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลลานนาจงัหวดั
เชียงใหม่ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพ และอตัรารายได้ท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อระดบัคุณภาพชีวติการท างานท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   

 
 นอกจากน้ีจากการศึกษาพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม

ของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดั
เชียงรายกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานทั้ง 6 ดา้นโดย มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก (R 
= 0.897) ซ่ึงสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ร้อยละ 56.14 โดยทั้ง 6 ปัจจยัมี
ความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางและเป็นในทิศทางเดียวกนักบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม และ
ยงัพบวา่ปัจจยัดา้นจิตใจ  ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ และปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิต มีความสัมพนัธ์ต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ภานุวฒัน์ จนัทา (2554) ได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลลานนา 
จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่าได้ศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลโรงพยาบาลลานนา 
จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่าเม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 
ทั้ง 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ 
และดา้นความมัน่คงในชีวิต กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้มี
การใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวติการท างานในแต่ละดา้นมากข้ึน  
 
ข้อค้นพบ 
 การศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงรายมีขอ้คน้พบดงัน้ี 
 1. จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวิต กบัคุณภาพชีวิตการท างาน
ในภาพรวมของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จงัหวดัเชียงรายพบวา่  ปัจจยัทั้ง 6 ดา้นมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติการท างานในภาพรวมในระดบั
ปานกลางโดยมีทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ หากโรงพยาบาลมีการพฒันาและเพิ่มคุณภาพชีวิตในดา้น
ร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความมัน่คง
ในชีวติใหก้บัพยาบาลแผนกผูป่้วยวกิฤตและผูป่้วยก่ึงวกิฤตดีข้ึนจะส่งผลใหคุ้ณภาพชีวติการท างานใน
ภาพรวมดีข้ึนตามไปดว้ย  โดยเฉพาะ  3 ปัจจยัความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติคือปัจจยัดา้นจิตใจ  ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ และปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิต  
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ซ่ึงมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพการท างานอยา่งมีนยัส าคญักวา่ปัจจยัดา้นอ่ืน ดงันั้น
หากทางโรงพยาบาลตอ้งการยกระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและ
ผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ควรพิจารณาปรับปรุง และพฒันาปัจจยัย่อย
ทางดา้นคุณภาพชีวิตดา้นจิตใจเป็นอนัดบัแรก  และ ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณ และปัจจยัดา้นความมัน่คง
ในชีวติตามล าดบัก่อนพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขปัจจยัดา้นอ่ืนตามมา 
 2. จากการเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อนัดบัแรกของปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เห็นว่ามีคุณภาพชีวิตการท างานระดบัสูงท่ีได้รับจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จงัหวดั
เชียงราย พบว่า อยู่ในปัจจยั 4 ด้านเท่านั้นคือ  ปัจจยัด้านร่างกาย  ปัจจยัก้านจิตวิญญาณ  ปัจจยัด้าน
จิตใจ ปัจจยัด้านดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม   เม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยของแต่ละดา้นพบว่าปัจจยั
ดา้นร่างกาย คือการเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาลน้อยมาก   ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณคือ การ
รู้สึกว่างานมีคุณค่าแก่สังคม  และความภูมิใจท่ีไดท้  างานในโรงพยาบาลแห่งน้ี ปัจจยัด้านจิตใจ คือ 
การเป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัว  ความพึงพอใจในการเป็นตวัเอง  การมีส่ิงยึดเหน่ียวในยามทุกข ์ 
ความภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  และการมีสมาธิในการท างาน  ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคม คือการท างานตามหนา้ท่ีไดด้ว้ยตวัเอง  การพึ่งพาเพื่อนร่วมงานในเร่ืองการท างาน  และการ
สามารถพูดคุยกบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  ซ่ึงปัจจยัย่อยทั้ง 10 ปัจจยัถือว่าเป็นจุดเด่นของ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จงัหวดัเชียงรายท่ีสามารถสร้างความรู้สึกวา่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นปัจจยัยอ่ยเก่ียวเน่ืองจากความผกูพนักบัองคก์รเพื่อนร่วมงาน  และความภาคภูมิใจใน
การเป็นพยาบาลวชิาชีพ  ดงันั้นทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จงัหวดัเชียงรายจึง ควรรักษา
ระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานในปัจจยัยอ่ยท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ พร้อมกบัวางแผนเสริมสร้างปัจจยัยอ่ย
เหล่าน้ีให้กลายเป็นจุดแข็งเพื่อสร้างแรงจูงใจพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤตในการ
ท างานใหดี้ข้ึน และท างานในโรงพยาบาลต่อไป 
 3. จากการเรียงล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุด 10 อนัดบัของปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่
มีคุณภาพชีวิตการท างานระดบัปานกลางและต ่าท่ีได้รับจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จงัหวดัเชียงราย พบวา่ อยูใ่นปัจจยัย 4 ดา้นเท่านั้น คือ ปัจจยัดา้นร่างกาย ปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวิต 
ด้านจิตวิญญาณ และปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม เม่ือพิจารณาจากปัจจยัย่อยของแต่ละด้านปัจจยัด้าน
ร่างกาย คือ การไดอ้อกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ  และการพกัผอ่นนอนหลบัในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ 
ปัจจยัด้านความมัน่คงในชีวิต คือ การไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน  และ
ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ชย้ามจ าเป็น ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ ความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีโรงพยาบาลจดัให้  ความพึงพอใจในวนัหยุดท่ีไดรั้บ  ความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆท่ี
องค์กรจัดให้โรงพยาบาลมีอุปกรณ์ช่วยในการท างาน  และการได้รับข้อมูล ความรู้ในเร่ืองความ
ปลอดภยัในการท างาน  และด้านจิตวิญญาณ คือการคิดลาออกไปหางานท าใหม่ ซ่ึงจากปัจจยัย่อย
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ดงักล่าวทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จงัหวดัเชียงราย ตอ้งน าปัจจยัยอ่ยเหล่าน้ีไปปรับปรุง
อยา่งเร่งด่วน โดยเฉพาะดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีปัจจยัยอ่ยไดค้่าคะแนนเฉล่ียต ่าหลายปัจจยั เพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิตการท างานให้กบัพยาบาลแผนกผูป่้วยวกิฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤตใหดี้ข้ึน   หากโรงพยาบาล
ท าการเพิกเฉยต่อปัจจยัยอ่ยเล่าน้ีอาจน าไปสู่การขาดแรงจูงใจในการท างานและการลาออกจากงานได้
ส่งผลใหโ้รงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนบุคคลากรท่ีมีคุณภาพในอนาคต 
 4. เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคลพบวา่    

4.1  ดา้นร่างกาย   
- อายุ พบวา่ อายุ อายุ 20-30 ปี และ31-40 ปี  เห็นแตกต่างวา่คุณภาพชีวิตดา้นร่างกายต ่า

กว่าอายุ 41- 50  ปี และ51-60 ปีในปัจจยัยอ่ย ในเร่ืองการมีเวลาในการนอนหลบัพกัผอ่นในแต่ละวนั
อยา่งเพียงพอ การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 

- ระดบัการศึกษาสูงสุดพบวา่ ระดบัปริญญาตรี เห็นแตกต่างวา่คุณภาพชีวิตดา้นร่างกาย
สูงกว่าระดบัปริญญาโท ในปัจจยัย่อย ในปีท่ีผ่านมามีการเจ็บป่วยรุนแรงจนตอ้งนอนโรงพยาบาล  
เน่ืองจากเป็นขอ้ค าถามในทางลบ 

- ระดบัต าแหน่งงาน พบวา่ ระดบัปฏิบติัการเห็นแตกต่างว่าคุณภาพชีวิตดา้นร่างกายต ่า
กว่าระดับบริหารในปัจจยัย่อย ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงการท างานด้วยความสดช่ืน 
กระฉับกระเฉง  การมีเวลาในการนอนหลบัพกัผ่อนในแต่ละวนัอย่างเพียงพอ การได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

- ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบวา่ ระดบัรายได ้ระดบัรายได ้15,001-20,000 บาท 21,000 
- 25,000 บาท และ25,001 - 30,000 บาทเห็นแตกต่างว่าคุณภาพชีวิตด้านร่างกายต ่ากว่าระดบัรายได ้
30,001 บาทข้ึนไป ในปัจจยัย่อย ทุกวนัน้ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  การมีเวลาในการนอนหลับ
พกัผอ่นในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ การไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี  แต่ ระดบัรายได ้30,001 บาท
ข้ึนไปเห็นแตกต่างว่าคุณภาพชีวิตด้านร่างกายต ่ ากว่าระดับรายได้ 15,001-20,000 บาท 21,000 - 
25,000 บาท และ25,001 - 30,000 บาทในปัจจยัยอ่ย การมีเวลาส าหรับออกก าลงักายอยา่งเพียงพอ   

- ระยะเวลาท างานพบวา่  ระยะเวลาท างานต ่ากว่า 1 ปี เห็นแตกต่างว่าคุณภาพชีวิตดา้น
ร่างกายต ่ากวา่ ระยะเวลาท างาน 1-5 ปี  6-10 ปี และมากกวา่ 10 ปี ในปัจจยัยอ่ย การมีเวลาในการนอน
หลบัพกัผอ่นในแต่ละวนัอยา่งเพียงพอ  

4.2  ดา้นจิตใจ 
- แผนกปฏิบติังานพบว่า แผนกก่ึงวิกฤตอายุกรรม และแผนกก่ึงวิกฤตศลัยกรรมเห็น

แตกต่างวา่คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจต ่ากวา่แผนกวกิฤตอายกุรรม และแผนกวิกฤตศลัยกรรมในปัจจยัยอ่ย 
การจดัการกบัความเครียดจากการท างาน    การเป็นท่ีพึ่งของสมาชิกในครอบครัว  การมีความสุขใน
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การท างานในโรงพยาบาล   และการมีส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจในยามทุกข์ ยกเวน้ ปัจจยัย่อยการปรึกษา
หวัหนา้งานเม่ือมีปัญหาในการท างานแผนกปฏิบติังานแผนกวิกฤตศลัยกรรมเห็นแตกต่างวา่คุณภาพ
ชีวติดา้นร่างกายต ่ากวา่แผนกก่ึงวกิฤตศลัยกรรมใน 

4.3  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม   
- ระดบัต าแหน่งงาน พบวา่ ระดบัปฏิบติัการเห็นแตกต่างวา่คุณภาพชีวติดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ต ่ากวา่ระดบับริหารในปัจจยัยอ่ย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นระหวา่งการเดินทางไปท างาน  
และความพึงพอใจในวนัหยดุท่ีไดรั้บ 

- แผนกปฏิบติังานพบว่า แผนกก่ึงวิกฤตอายุกรรม และแผนกก่ึงวิกฤตศลัยกรรมเห็น
แตกต่างวา่คุณภาพชีวิตดา้นส่ิงแวดลอ้มต ่ากว่าแผนกวิกฤตอายุกรรม และแผนกวิกฤตศลัยกรรมใน
ปัจจยัย่อย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นระหว่างการเดินทางไปท างาน ความปลอดภยัใน
สภาพแวดลอ้มท่ีท างาน การยอมรับกฎระเบียบขององคก์ร ความสะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาล  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะท างาน   ความพึงพอใจในส่ิงอ านวยความสะดวกท่ี
โรงพยาบาลจดัให้ การไดรั้บขอ้มูล ความรู้ในเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน โรงพยาบาลมีอุปกรณ์
ช่วยในการท างาน ยกเวน้ ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในวนัหยุดท่ีไดรั้บแผนกปฏิบติังานแผนกวกิฤตอายุ
รกรรมเห็นแตกต่างวา่คุณภาพชีวติดา้นร่างกายต ่ากวา่แผนกก่ึงวกิฤตอายรุกรรม 

4.4  ดา้นจิตวญิญาณ   
- อายุ พบว่า อายุ  20-30 ปี และ31-40 ปี  เห็นแตกต่างว่าคุณภาพชีวิตดา้นจิตวิญญาณต ่า

กวา่อาย ุ41- 50  ปี และ51-60 ปีในปัจจยัยอ่ย การยอมรับ หรือรับค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน  ความมัน่ใจในความมัน่คงของโรงพยาบาลและทีมผูบ้ริหาร การมีส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของ
องค์กร  การมีโอกาสพัฒนาความสามารถในงานอย่างต่อเน่ือง และการท างานท่ีโรงพยาบาล มี
ความหมายและความส าคญั รวมถึงปัจจยัย่อยการคิดลาออกไปหางานใหม่เน่ืองจากเป็นขอ้ค าถาม
ในทางลบ 

- ระดบัต าแหน่งงาน พบวา่ ระดบัปฏิบติัการเห็นแตกต่างวา่คุณภาพชีวิตดา้นจิตวิญญาณ
ต ่ากวา่ระดบับริหารในปัจจยัยอ่ย การไดรั้บความรู้ ความสามารถในงานอยา่งเตม็ท่ี  การมีส่วนเผยแพร่
ช่ือเสียงขององค์กร  การมีโอกาสพฒันาความสามารถในงานอย่างต่อเน่ือง  และการสามารถท า
กิจกรรมทางศาสนาไดต้ามความตอ้งการ 

- แผนกปฏิบติังานพบว่า แผนกก่ึงวิกฤตอายุกรรม และแผนกก่ึงวิกฤตศลัยกรรมเห็น
แตกต่างว่าคุณภาพชีวิตดา้นจิตวิญญาณต ่ากว่าแผนกวิกฤตอายุกรรม และแผนกวิกฤตศลัยกรรมใน
ปัจจยัย่อย การรู้สึกว่างานมีคุณค่าต่อสังคม  ความภูมิใจท่ีได้ท างานในโรงพยาบาล   ความมัน่ใจใน
ความมัน่คงของโรงพยาบาลและทีมผูบ้ริหาร การไดรั้บความรู้ ความสามารถในงานอยา่งเต็มท่ี  การ
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สามารถท ากิจกรรมทางศาสนาไดต้ามความตอ้งการ รวมถึงปัจจยัย่อยการคิดลาออกไปหางานใหม่
เน่ืองจากเป็นขอ้ค าถามในทางลบ 

4.5  ดา้นความมัน่คงในชีวติ 
- อาย ุพบวา่ อาย ุอาย ุ20-30 ปี และ31-40 ปี  เห็นแตกต่างวา่คุณภาพชีวติดา้นความมัน่คง

ในชีวิตต ่ ากว่าอายุ 41- 50  ปี และ51-60 ปีในปัจจัยย่อย การได้รับรายได้ท่ี เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ  ความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ ท่ีองค์กรจดัให้  การได้รับเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือ
เล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนและงานท่ีท า เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ 

- ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนพบวา่ ระดบัรายได ้ระดบัรายได ้15,001-20,000 บาท 21,000 
- 25,000 บาท และ25,001 - 30,000 บาทเห็นแตกต่างว่าคุณภาพชีวิตด้านความมัน่คงในชีวิตต ่ากว่า
ระดบัรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป ในปัจจยัย่อย การได้รับรายได้ท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
การจดัการรายจ่ายหรือหน้ีสินไดอ้ย่างเหมาะสม ความสามารถเก็บออมเงินไวใ้ช้ในยามจ าเป็น การ
ได้รับเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน งานท่ีท า เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 
รวมถึงปัจจยัยอ่ยการสร้างหน้ีเกินก าลงัท่ีจะผอ่นใชไ้ดเ้น่ืองจากเป็นขอ้ค าถามในทางลบ 

- ระยะเวลาท างานพบวา่  ระยะเวลาท างานต ่ากว่า 1 ปี เห็นแตกต่างว่าคุณภาพชีวิตดา้น
ความมัน่คงในชีวิตต ่ากวา่ ระยะเวลาท างาน 1-5 ปี  6-10 ปี และมากกวา่ 10 ปี ในปัจจยัยอ่ย การไดรั้บ
รายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ  ความพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ ท่ีองคก์รจดัให ้ และการ
ไดรั้บเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้คน้พบของการศึกษาน้ีท าให้ไดข้อ้เสนอแนะดงัน้ีคือ โรงพยาบาลเชียงรายประชา
นุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย ควรมีการทบทวนเก่ียวกบันโยบายการจดัสวสัดิการส าหรับพยาบาลแผนก
ผูป่้วยวิกฤตและผูป่้วยก่ึงวิกฤต ถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ี  ภาระงาน สวสัดิการ และค่าตอบแทน
ของแต่ละแผนก  ซ่ึงในภาพรวมคุณภาพชีวิตในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น   ซ่ึงอาจไม่
เพียงพอท่ีจะจูงใจให้พยาบาลท่ีมีต าแหน่งงานปฏิบติัการท างานต่อไปในระยะยาวเน่ืองจากภาระงาน
หนักแต่ค่าตอบแทนต ่ากว่าระดบับริหาร  อีกทั้งเป็นพยาบาลกกลุ่มท่ีมีอายุยงัน้อยยงัมีโอกาสท่ีจะ
เปล่ียนงานไดต้ลอดเวลา  ซ่ึงปัจจยัท่ีทางโรงพยาบาลควรค านึงถึงในการปรับปรุงสวสัดิการและค่าตอ
แทนให้สามารถจูงใจมากข้ึน คือ ดา้นจิตวิญญาณ ดา้นจิตใจ ดา้นความมัน่คงในชีวิต ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ดา้นร่างกายและดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ตามล าดบั เน่ืองจากปัจจยัทั้ง 6  ดา้นมีความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพชิวิตในการท างานของพยาบาลในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ  ถา้โรงพยาบาลสามารถยกระดบั
คุณภาพชีวติทั้ง 6 ปัจจยัน้ีไดจ้ะท าใหคุ้ณภาพชีวติในการท างานเพิ่มข้ึนตามไปดว้ย โดยมีขอ้เสนอแนะ
ดงัน้ี 
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  พยาบาลแผนกผู้ป่วยวกิฤต 
1. ดา้นร่างกาย เห็นวา่การก าหนดตารางการเขา้และออกงาน  การหยดุพกัใน 

ปัจจุบนัท าใหมี้เวลาพกัผอ่นและการออกก าลงักายนอ้ย  ซ่ึงอาจส่งผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการ
ท างานได้ในระยะยาว ดงันั้นทางโรงพยาบาลควรมีการจดัเวลาการพกัระหว่างวนัเพิ่มส าหรับคนท่ี
ท างานมากกว่า 8 ชัว่โมง โดยเฉพาะพยาบาลท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการซ่ึงหน้าท่ีดูแลผูป่้วยโดยตรงและ
ยงัตอ้งเผชิญหนา้ญาติผูป่้วยตลอดเวลาจึงเป็นภาระงานท่ีค่อนขา้งหนกัส่งผลใหเ้กิดภาวะความเม่ือยลา้
ได้ง่าย  จึงตอ้งการเวลาพกัผ่อนท่ีเหมาะสม  รวมถึงการพิจารณาจดัสรรอตัราก าลงัท่ีเพียงพอกบักบั
จ านวนคนไขท่ี้เขา้มารักษาในแต่ละวนัของแต่ละแผนกเพื่อเป็นการกระจายภาระงานและลดช่วงเวลา
ท่ีต้องปฏิบัติงานลง  อีกทั้ งควรมีการจดัสวสัดิการตรวจสุขภาพประจ าปี  จดัสถานท่ีส าหรับการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ  หรือจดัอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลงักายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีลดการเจบ็ป่วยท่ี
อาจเกิดข้ึนได ้   

2. ดา้นจิตใจ เป็นแผนกท่ีมีความเครียดจากการท างานสูงเน่ืองจากตอ้งดูแลคนไข ้
ท่ีมีอาการหนักซ่ึงต้องใช้ความรับผิดชอบสูง  ดังนั้ นหัวหน้างานควรสังเกตพฤติกรรมและให้
ค  าแนะน าเม่ือเกิดความเครียด  อีกทั้งควรมีการจดัตั้งหน่วยงานท่ีช่วยบ าบดัความเครียดใหก้บัแผนกน้ี 
 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม เห็นวา่สัมพนัธภาพทางสังคมภายในโรงพยาบาล 
ค่อนขา้งดี  ทั้งกบัผูบ้งัคบับญัชา  เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกนัท างาน   ซ่ึงจุดเด่น
ดงักล่าวทางโรงพยาบาลควรให้ความส าคญัดว้ยเช่นกนัเพื่อน ามาสร้างเป็นแรงจูงใจในการท างานใน
โรงพยาบาล  โดยอาจจดักิจกรรมโดยท่ีพนักงานทุกคนของทุกแผนกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงพยาบาลเพื่อก่อใหเ้กิดความรู้สึกวา่เป็นทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกนั เช่นการจดักิจกรรมแรลล่ีการ
กุศล กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและผูป่้วย  เป็นต้น  ซ่ึงผลพลอยได้จากการท่ีทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมจะท าใหเ้กิดการผอ่นคลายจากความเครียดและแรงกดดนัจากประจ าอีกดว้ย 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นแผนกท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์ในการท างานมากและซบัซอ้น 
กวา่แผนกอ่ืน ดงันั้นโรงพยาบาลควรมีการจดัใหมี้อุปกรณ์ในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมใชง้าน 
และความปลอดภยัในการใชง้าน ร่วมทั้งเป็นแผนกงานท่ีมีภาระงานหนกัดงันั้นทางโรงพยาบาลควรมี
การจดัหอพกัส าหรับพยาบาลท่ีตอ้งการในช่วงออกเวรหรือรอเปล่ียนเวรบริเวณใกลเ้คียงโรงพยาบาล
ให้เพียงพอต่อจ านวนพนักงาน เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเดินทางใน
ช่วงเวลาท่ีเหน่ือยลา้ 

5. ดา้นจิตวญิญาณ ซ่ึงเป็นแผนกท่ีมีความเครียดค่อนขา้งสูง ดงันั้นทาง 
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โรงพยาบาลควรส่งเสริมให้พนักงานเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะพยาบาลท่ียงัต้องมา
ท างานในวนัหยุดทางศาสนาซ่ึงอาจจดักิจกรรมภายในโรงพยาบาล เช่น การสงฆน์ ้าพระ ตกับาตในวนั
ส าคญัของโรงพยาบาล   

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ ซ่ึงเป็นแผนกท่ีท างานท่ีตอ้งรับผดิขอบสูงทาง 
โรงพยาบาลควรมีการก าหนดค่าเวรและค่าโอที ท่ีสูงกว่าแผนกก่ึงวิกฤตและแผนกสามญั เพื่อสร้าง
ความมัน่ใจในการพฒันาตนเองและความมัน่คงในอาชีพ  
 
  พยาบาลแผนกผู้ป่วยกึง่วกิฤต 

1. ดา้นร่างกาย เห็นวา่การก าหนดตารางการเขา้และออกงาน  การหยดุพกัใน 
ปัจจุบนัท าใหมี้เวลาพกัผอ่นและการออกก าลงักายนอ้ย  ซ่ึงอาจส่งผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการ
ท างานได้ในระยะยาว  ดงันั้นทางโรงพยาบาลควรมีการจดัเวลาการพกัระหว่างวนัเพิ่มส าหรับคนท่ี
ท างานมากกว่า 8 ชัว่โมง โดยเฉพาะพยาบาลท่ีมีต าแหน่งปฏิบติัการซ่ึงหน้าท่ีดูแลผูป่้วยโดยตรงและ
ยงัตอ้งเผชิญหนา้ญาติผูป่้วยตลอดเวลาจึงเป็นภาระงานท่ีค่อนขา้งหนกัส่งผลใหเ้กิดภาวะความเม่ือยลา้
ได้ง่าย  จึงตอ้งการเวลาพกัผ่อนท่ีเหมาะสม  รวมถึงการพิจารณาจดัสรรอตัราก าลงัท่ีเพียงพอกบักบั
จ านวนคนไขท่ี้เขา้มารักษาในแต่ละวนัของแต่ละแผนกเพื่อเป็นการกระจายภาระงานและลดช่วงเวลา
ท่ีตอ้งปฏิบติังานลง  อีกทั้งควรมีการจดัสถานท่ีส าหรับการพกัผ่อนหยอ่นใจและจดัอุปกรณ์ส าหรับ
การออกก าลงักายส าหรับบุคลากรของโรงพยาบาลเท่านั้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีลดการเจ็บป่วยท่ี
อาจเกิดข้ึนได ้

2. ดา้นจิตใจ เป็นแผนกท่ีตอ้งดูแลผูป่้วยจ านวนมากแมอ้าการไม่หนกั ดงันั้นอาจ 
เกิดการเม้ือล้าจากการท างานจนเกิดการท้อแท้  หัวหน้างานควรดูแล เอาใจใส่ช่วยให้ค  าแนะน า
แกปั้ญหาท่ีเกิดจากการท างาน  รวมทั้งการสร้างกลุ่มเพื่อนพยาบาลท่ีสามารถพูดคุยหรือปรึกษากนั
ระหวา่งการท างานไดจ้ะช่วยใหเ้กิดความสนุกสนานระหวา่งการท างานท าใหไ้ม่รู้สึกเหน่ือยเกินไป 

3. ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม เห็นวา่สัมพนัธภาพทางสังคมภายในโรงพยาบาล 
ค่อนขา้งดี  ทั้งกบัผูบ้งัคบับญัชา  เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกนัท างาน   ซ่ึงจุดเด่น
ดงักล่าวทางโรงพยาบาลควรให้ความส าคญัดว้ยเช่นกนัเพื่อน ามาสร้างเป็นแรงจูงใจในการท างานใน
โรงพยาบาล  โดยอาจจดักิจกรรมโดยท่ีพนักงานทุกคนของทุกแผนกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงพยาบาลเพื่อก่อใหเ้กิดความรู้สึกวา่เป็นทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกนั เช่นการจดักิจกรรมแรลล่ีการ
กุศล กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและผูป่้วย  เป็นต้น  ซ่ึงผลพลอยได้จากการท่ีทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมจะท าใหเ้กิดการผอ่นคลายจากความเครียดและแรงกดดนัจากประจ าอีกดว้ย 

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นแผนกท่ีตอ้งดูแลคนไขจ้  านวนมากดงันั้นทาง 
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โรงพยาบาลควรมีการจดัหอพกัส าหรับพยาบาลท่ีตอ้งการในช่วงออกเวรหรือรอเปล่ียนเวรบริเวณ
ใกลเ้คียงโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อจ านวนพนกังาน เพื่อความปลอดภยัจากอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การเดินทางในช่วงเวลาท่ีเหน่ือยลา้  

5. ดา้นจิตวญิญาณ ยงัขาดความภาคภูมิใจในการท างาน ทางโรงพยาบาลควรเพิ่ม 
โอกาสในการเพิ่มความกา้วหน้าในหน้าท่ีงานหรือการเล่ือนต าแหน่ง  ซ่ึงจะท าให้พยาบาลแผนกก่ึง
วกิฤตรู้สึกถึงความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างานในโรงพยาบาล  ส่วนใหญ่แลว้เป็นพยาบาล
ในระดบัปฏิบติังานซ่ึงควรเนน้พฒันาศกัยภาพเพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างานเพิ่มข้ึน 

6. ดา้นความมัน่คงในชีวติ ซ่ึงมีความรับผดิชอบท่ีนอ้ยกวา่ฉะนั้นค่าตอบแทนจึง 
ต ่ากว่า ดงันั้นโรงพยาบาลจึงควรพิจารณาจดัตั้งกองทุนเงินส ารองเล้ียงชีพเพื่อเป็นการเก็บสะสมเงิน
ในอนาคต  หรือการจดัตั้งกองทุนให้พนกังานกูย้มืในอตัราดอดเบ้ียท่ีต ่ากวา่ทอ้งตลาด โดยเฉพาะกลุ่ม
ปฏิบติัการท่ีมีรายไดน้อ้ย 
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ชุดท่ี ....... 
แบบสอบถามส าหรับการค้นคว้าอสิระ 

เร่ือง คุณภาพชีวติการท างานของพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
 

ค าช้ีแจง  
แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการศึกษาวิชาการคน้ควา้อิสระของนกัศึกษา

ปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดบัคุณภาพชีวิต และปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤต
และแผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย ผูศึ้กษาจึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยไม่ตอ้งระบุช่ือผูต้อบแบบสอบถามขอ้มูลและ
ความคิดเห็นของท่านจะถือเป็นความลบั และจะไม่มีผลกระทบต่อท่านผูต้อบแบบสอบถามแต่อยา่ง
ใดทั้งส้ินและขอขอบพระคุณท่านในการเสียสละเวลาตอบค าถามจนครบทุกขอ้มา ณ ท่ีน้ี 

กสิพนัธ์ุ เมืองอินทร์ 
 

 
ค าแนะน า แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 8 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2  แบบวดัคุณภาพชีวิตการท างาน จ านวน 54 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง [ ] หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงหรือตรงกบั
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
1. เพศ 

[ ] 1. ชาย      [ ] 2. หญิง 
2. อายขุองท่าน 

[ ] 1. 20-30 ปี     [ ] 2. 31-40 ปี 
[ ] 3. 41-50 ปี     [ ] 4. 51-60 ปี 

3. สถานภาพสมรสปัจจุบนัของท่าน 
[ ] 1. โสด  [ ] 2. สมรส  [ ] 3. อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………  

4. ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน 
[ ] 1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
[ ] 2. ปริญญาโท   

5. ระดบัต าแหน่งงานในปัจจุบนัของท่าน 
[ ] 1. พยาบาลในระดบับริหาร 
[ ] 2. พยาบาลในระดบับริการ 

6. แผนกท่ีปฏิบติังาน 
[ ] 1. หอผูป่้วยวกิฤตอายุรกรรม   [ ] 2. หอผูป่้วยวกิฤตระบบหวัใจ 
[ ] 3. หอผูป่้วยวกิฤตศลัยกรรม   [ ] 4. หอผูป่้วยวกิฤตประสาท 
[ ] 5. หอผูป่้วยวกิฤตกุมารเวช   [ ] 6. หอผูป่้วยก่ึงวกิฤตอายรุกรรม 
[ ] 7. หอผูป่้วยก่ึงวกิฤตศลัยกรรม 

7. รายไดต่้อเดือนของท่าน ( รวมค่าเวรและค่าล่วงเวลา ) 
[ ] 1. 15,001 - 20,000 บาท   [ ] 2. 20,001 - 25,000 บาท 
[ ] 3. 25,001 - 30,000 บาท   [ ] 4. 30,001 บาทข้ึนไป 

8. ระยะเวลาท่ีท่านร่วมงานกบัโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดัเชียงราย 
[ ] 1. ต ่ากวา่ 1 ปี     [ ] 2. 1-5 ปี 
[ ] 3. 6 – 10 ปี     [ ] 4. มากกวา่ 10 ปี 
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ส่วนที ่2 แบบวดัคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดย
พิจารณาจากงานท่ีท าอยูปั่จจุบนั และส่ิงท่ีท่านไดรั้บจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จงัหวดั
เชียงราย ในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี 
 
ข้อ ค าถาม ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ปัจจัยด้านร่างกาย 

1 ทุกวนัน้ีท่านคิดวา่ตวัท่านมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแขง็แรงเพียงใด 

     

2 ในปีท่ีผา่นมาท่านไดเ้จบ็ป่วยรุนแรง

จนตอ้งนอนโรงพยาบาลมาก

เพียงใด 

     

3 ท่านท างานดว้ยควากระฉบักระเฉง 

กระปร้ีกระเปร่าเพียงใด 

     

4 ท่านรับประทานอาหารในแต่ละวนั

ไดเ้พียงพอเพียงใด 

     

5 ท่านไดอ้อกก าลงักายสม ่าเสมอ

เพียงใด 

     

6 ท่านไดพ้กัผอ่นนอนหลบัในแต่ละ

วนัอยา่งเพียงพอเพียงใด 

     

7 ท่านไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี

อยา่งเพียงพอเพียงใด 

     

ปัจจัยด้านจิตใจ 

8 ท่านสามารถจดัการกบัความเครียด

จากการท างานไดเ้พียงใด 
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ข้อ ค าถาม 

 

ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

9 ท่านสามารถปรึกษาหวัหนา้งานเม่ือ

มีปัญหาในการท างานไดเ้พียงใด 

     

10 ท่านพงึพอใจในความเป็นตวัท่าน

เพียงใด 

     

11 ท่านพึงพอใจในความเป็นอยูทุ่ก

วนัน้ีเพียงใด 

     

12 ท่านภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายเพียงใด 

     

13 ตลอดเวลาในการท างานท่านมี

สมาธิเพียงใด 

     

14 ท่านสามารถเป็นท่ีพึ่งของคนใน

ครอบครัวเพียงใด 

     

ปัจจัยด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 

17 ท่านไวว้างใจเพื่อนร่วมงานเพียงใด      

18 ท่านสามารถพึ่งพาเพื่อนร่วมงานใน

เร่ืองการท างานไดเ้พียงใด 

     

19 คนในโรงพยาบาล ของท่านร่วมมือ

ร่วมใจกนัท างานเพียงใด 

     

20 ท่านท างานตามหนา้ท่ีไดด้ว้ยตวั

ท่านเองเพียงใด 

     

21 ท่านสามารถพดูคุยกบัผูบ้งัคบั 

บญัชาและเพื่อนร่วมงานไดเ้พียงใด 
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ข้อ ค าถาม 

 

ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

22 ท่านสามารถปรึกษาหวัหนา้งานเม่ือ

มีปัญหาในการท างานไดเ้พียงใด 

     

23 ท่านมีส่วนร่วมในขอ้คิดเห็นในการ

ท างานไดเ้พียงใด 

     

24 ท่านไดรั้บขอ้เสนอแนะท่ีมี 

ประโยชน์ต่อท่านจากเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้ริหารเพียงใด 

     

25 ท่านเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ

โรงพยาบาลเพียงใด 

     

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม 

26 ท่านมีความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นในระหวา่งการเดินทางมา

ท างานเพียงใด 

     

27 ท่านคิดวา่สถานท่ีท างานของท่านมี 

สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัเพียงใด 

     

28 ท่านพึงพอใจในวนัหยดุท่ีท่านไดรั้บ

เพียงใด 

     

29 ท่านยอมรับในกฏระเบียบของ

องคก์รเพียงใด 

     

30 ท่านสามารถเดินทางมายงั

โรงพยาบาล ไดส้ะดวกเพียงใด 

     

31 ท่านมีความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นในขณะท างานเพียงใด 
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ข้อ ค าถาม ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

32 ท่านพึงพอใจในส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีโรงพยาบาลจดัให ้เช่น มุม

พกัผอ่น ห้องสมุดหอ้งรับประทาน

อาหาร หอ้งน ้า เพียงใด 

     

33 โรงพยาบาลไดใ้หข้อ้มูล และ

ความรู้ในเร่ืองความปลอดภยัใน

การท างานแก่ท่านอยา่งเพียงพอ

เพียงใด 

     

34 โรงพยาบาล ของท่านมีอุปกรณ์ช่วย

ในการท างานอยา่งเพียงพอเพียงใด 

     

ปัจจัยด้านจิตวญิญาณ 

35 ท่านไดรั้บการยอมรับ หรือค า

ชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อน

ร่วมงานเพียงใด 

     

36 งานท่ีท าทุกวนัน้ี ตอบสนอง

เป้าหมายในชีวติของท่านเพียงใด 

     

37 ท่านรู้สึกวา่งานของท่านมีคุณค่าแก่

สังคมเพียงใด 

     

38 ท่านภูมิใจท่ีไดท้  างานท่ีโรงพยาบาล 

เพียงใด 

     

39 ท่านคิดจะลาออก ไปหางานท าใหม่

ท าเพียงใด 
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ข้อ ค าถาม ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

40 ท่านมีความมัน่ใจในความมัน่คงของ

โรงพยาบาล และทีมผูบ้ริหาร

เพียงใด 

     

41 ท่านไดรั้บความรู้ความสามารถใน

งานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเพียงใด 

     

42 ท่านไดมี้ส่วนเผยแพร่ช่ือเสียงของ

องคก์รเพียงใด 

     

43 ท่านมีโอกาสไดพ้ฒันาความ 

สามารถในงานอยา่งต่อเน่ืองเพียงใด 

     

44 ท่านสามารถท ากิจกรรมทางศาสนา

ไดต้ามความตอ้งการเพียงใด 

     

45 การท างานท่ีโรงพยาบาล มีความ 

หมายและมีความส าคญัต่อท่าน

เพียงใด 

     

ปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวติ 

46 ท่านไดส้ร้างหน้ี เพื่อความมัน่คง

ของครอบครัวในระยะยาวอยา่ง

เหมาะสมเพียงใด 

     

47 ท่านไดร้ายไดท่ี้เหมาะสมกบัความรู้ 

ความสามารถของท่านเพียงใด 

     

48 ท่านสามารถจดัการกบัรายจ่าย หรือ

หน้ีสินไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงใด 
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ข้อ ค าถาม ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

49 ท่านสร้างหน้ีเกินก าลงัท่ีจะผอ่น

ใชไ้ดเ้พียงใด 

     

50 ท่านพึงพอใจในสวสัดิการต่างๆ ท่ี

องคก์รจดัใหเ้พียงใด 

     

51 ท่านสามารถเก็บออมเงินไวใ้ชใ้น

ยามจ าเป็นไดเ้พียงพอเพียงใด 

     

52 ท่านเคยไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

หรือเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเพียงใด 

     

53 งานท่ีท่านท าอยูใ่นขณะน้ี เหมาะสม

กบัความรู้ความสามารถของท่าน

เพียงใด 

     

คุณภาพชีวติการท างานโดยรวม 

54 ท่านมีคุณภาพชีวติท่ีดีในการท างาน

เพียงใด 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติในการท างานของท่าน 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………...……………………………………………………………………………… 
……………………………...…………………………………………………………………… 
…………………………………...……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 

ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามจนครบทุกขอ้ 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ - สกุล นางสาวกสิพนัธ์ุ เมืองอินทร์ 
 
วนั เดือน ปี 11 กนัยายน 2530 
 
ประวตัิการศึกษา พ.ศ. 2537 – 2542 ประถมศึกษาโรงเรียนบา้นสันโคง้  
     (เชียงรายจรูญราษฎร์)  
 พ.ศ. 2543 – 2548 มธัยมศึกษาตอนปลายและตอนตน้ 
     โรงเรียนสามคัคีวยิาคม  

 พ.ศ. 2549 – 2553 ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบณัฑิต
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

 
ประวตัิการท างาน 
    พ.ศ. 2553 – 2554 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
       ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ  
    พ.ศ. 2554 – 2555 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 
       ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 
    พ.ศ. 2555 – 2556 โรงเรียนนานาชาตินครพายพั 
       ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 
    พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั บริษทัพีเอชบี รีสอร์ทโฮลด้ิง จ ากดั 
       ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพ 

  
 


