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Abstract 

This descriptive research aims to study Factors affecting the quality of work life of 
personnel. The study population was  91 personnel working at Surat Thani Cancer Hospital. The 
research instrument was a questionnaire that created by Walton's concept of the theory of 
working quality life that was validate by expert and confidence testing with Cronbach's alpha 
method, the value was 0.889, data was collected during August and October 2019.Data were 
analyzed using descriptive statistics including percentage, mean and flat stranded deviation. 
Inferential statistics  were Oneway ANOVA and Independent t test. The findings are as follows. 

Most of the sample group, 84.62% were female, 35.16% were younger than 30 years, 
73.63% had a bachelor's degree, 54.95% had married status, 48.35% had no children. When 
considering each aspect, they found that most of them had quality of work  life in terms of 
progress and overall job security at 78.0 %, respectively. Most of the personnel had a moderate 
quality of life (74.7%) When tested for factors affecting quality of work life, It was found that the 
age and year of work in the organization had an effect on the quality of work life of personnel at 
Surat Thani Cancer Hospital. 

From the research, it was found that personnel at the Surat Thani Cancer Hospital had a 
moderate quality of life and vary  in age and year of work. The researcher also has the following 
recommendations. Improve the quality of work life to personnel that work longer than 15 years, 
especially to up the salary to the point where it should be. Organize a working system that 
focuses on the personnel to perceive their personal competencies in their work, including policy 
formulation. And planning to develop the quality of working life Management should consider 
supporting factors. By rewarding employees who performing well and encouraging them to joint 
activities to foster good relationships among workers to improve the quality of life in the work of 
the operating staff.  Who are higher level. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัย เชิงพรรณนา (Descriptive Research) นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ศึกษา  คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ 
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  จ านวน 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแนวคิด
เกี่ยวกับทฤษฎีคุณภาพชีวิตในการท างานของ  วอลตัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ
และทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.889   เก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม  ถึง 
เดือนตุลาคม  พ.ศ . 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน สถิติอนุมาน ได้แก่ Oneway ANOVA และ Independent t test ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง  ร้อยละ 84.62  มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 35.16 มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ73.63  มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 54.95  ยังไม่มีบุตร ร้อยละ 48.35  ลักษณะงานที่ท า
เป็นงานด้านบริการ ร้อยละ64.84  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตด้านความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 78.0 ตามล าดับ บุคลากรส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตปานกลาง ร้อย
ละ 74.7 เมื่อทดสอบหาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานพบว่าอายุและระยะเวลาในการท างานในองค์กรมี
ผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 

จากผลการวิจัยพบว่าบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีมีคุณภาพชีวิตปานกลาง และตัวแปร อายุ
และระยะเวลาในการท างาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ ควรมี
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโดยเน้นกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานมากว่า 15  ปี เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบุคลากรในการท างาน ในการสร้างเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะในด้าน
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม จัดระบบการท างานที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีการรับรู้สมรรถนะส่วนตนในการการ
ท างานที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ การก าหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ผู้บริหาร
ควรพิจารณาสนับสนุน ปัจจัยต่าง ๆโดยการให้รางวัลเมื่อพนักงานปฏิบัติงานได้ดีและส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
มีระดับที่สูงขึ้น 
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บทน า 

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อองค์กร บุคคลคือผู้จุดประกายความคิด สรรค์สร้าง 
สิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลผลิตสินค้าและการบริการ การควบคุมคุณภาพ การ
วางแผนกลยุทธ์ทั้งหมด รวมถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรด้วย ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหัวใจส าคัญที่สุด
ในองค์กร1 ในปัจจุบันความส าคัญของ “คน” ในองค์กรถือว่าคนเป็น “ทรัพยากร” ที่มีค่าจึงเกิดค าว่า “การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” ขึ้น หรือในบางองค์กรมองไปไกลกว่านั้น กล่าวคือมองเห็นว่าคนเป็น “ต้นทุน” ที่ส าคัญของ
องค์กร จึงเกิดค าใหม่ขึ้นมาว่า “การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นต้นทุน” หรือ “การบริหารทุนมนุษย์” หรือ 
“Human Capital Management” 2 เป้าหมายของผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคลแบ่งเป็น 2 เป้าหมาย คือ
บุคคลากรและองค์กร เนื่องจากการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะท าให้พวกเขามีความสามารถในการ
ท างานและช่วยให้องค์กรเหล่านั้นของพวกเขาประสบผลส าเร็จ 3  องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า คุณภาพชีวิตของแต่
ละบุคคลขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม และค่านิยม ณ เวลา นั้น ๆ และมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย 
ความคาดหวัง และมาตรฐานที่แต่ละคนก าหนดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพกาย(Physical) มิติ
ด้านสุขภาพจิต (Psychological) มิติด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social relationships) และมิติด้าน
สภาพแวดล้อม (Environmental) สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุรัสกร  เตจ๊ะมาและคณะ4 ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นเนล ผลการวิจัยพบว่า
พนักงานมีระดับคุณภาพชีวิตและคุณลักษณะงานอยู่ในระดับปานกลาง  และบรรยากาศองค์การอยู่ในระดับมาก
คุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานเชิงบวกอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการท างานในระดับมากอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  และผลการศึกษาของอนุสรณ์  ตาลทองและคณะ5 ,นันทมนัส  โคตรพงษ์ 6 ,ยุทธศักดิ์  อนา
ชัยและอนงค์  หาญสกุล 7 ,ทองปาน พันจุยและช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ 8  

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) เน้นให้ประเทศมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมมุ่งเน้นผลลัพธ์ ให้คนท างาน
ในองค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข 9ดังนั้น ความต้องการข้อมูลด้านสถานการณ์คุณภาพชีวิตและความสุข
คนท างานในองค์กร จึงเป็นเรื่องส าคัญ ในการน ามาวิเคราะห์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การท างาน (Quality of Working Life) จะเป็นการจูงใจให้บุคลากรในองค์กรนั้นท างานอย่างมีความสุข และน ามา
ซึ่งการเพ่ิมผลผลิต (Productivity)  ที่มีคุณภาพและเพ่ิมมากขึ้น เป็นสิ่งสนองความผาสุกและความพึงพอใจของ
ผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ คนในองค์กร การมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ด ีนอกจากท าให้บุคลากรพึงพอใจแล้ว ยังอาจส่งผล
ต่อความเจริญรุ่งเรืองด้านอื่นๆ เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งส าคัญคุณภาพชีวิตการท างานจะน าไปสู่ความพึง
พอใจในการท างานและความผูกพันในองค์กรได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้อัตราการขาดงาน การลาออกลดน้อยลง เกิด
ประสิทธิผลขององค์กรในแง่ขวัญก าลังใจ ความพึงพอใจในงาน ตลอดจนคุณภาพและปริมาณของผลงานที่เพ่ิม
สูงขึ้น10 คุณภาพชีวิตการท างานในโรงพยาบาลจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อบุคคลากร โดยจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความพึงพอใจในการท างาน ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดี ลดอัตราการลาออกหรือ



โอนย้ายการสนับสนุนและส่งเสริมปัจจัยต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการท างานเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานทั้งด้านร่างกาย จิตใจนั้นจะส่งผลให้บุคคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี  

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1.เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของบุคคลากร โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 
2.เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคคลากร โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 
3.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย เชิงพรรณนา (Descriptive  Research)   ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้คือ คือ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวนทั้งสิ้น  250  คน 
(ข้อมูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ณ เดือนกรกฎาคม 2562)  โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างมีคุณสมบัติ คือ เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Inclusion criteria) บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ 
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมาไม่น้อย 1 ปี มีสติสมัปชัญญะสมบูรณ์ พูด อ่าน 
เขียนภาษาไทยได้ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย เกณฑ์การคัดออกกลุ่มตัวอย่าง (Exclusion criteria) คือบุคคลากรที่
ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ที่ปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย การก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ 
ประชากรหลักร้อย (บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน
ทั้งสิ้น  250 คน) ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 25 % ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นโดยสึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยงข้อง 1 ชุด  แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  ประกอบด้วย
ค าถามปลายปิดและปลายเปิด จ านวน 11 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวิตมีลักษณะข้อค าถามเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert’s scales) 5 ระดับจ านวน  40 ข้อ ประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 8 ด้าน โดยใช้
ทฤษฎีคุณภาพชีวิตในการท างานของ วอลตัน 11  คะแนน น้อยกว่า 119 คะแนน คือ คุณภาพชีวิตต่ า คะแนน 120 
– 159 คะแนน คือ คุณภาพชีวิตปานกลาง คะแนน มากกว่า  160 คะแนน คือ คือคุณภาพชีวิตสูง ภายหลังได้รับ
การพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุมัติการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  โดยผ่านผู้อ านวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแนบเอกสาร
ชี้แจงข้อมูลส าหรับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดของการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งแจ้งให้
กลุ่มตัวอย่างทราบสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยการปฏิเสธการเข้าร่วมในการวิจัยจะไม่
มีผลใดๆ และกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะไม่ตอบค าถามข้อใดก็ได้ที่ไม่สะดวกหรือท าให้เกิดความคับข้องใจ รวมทั้ง
ค าตอบหรือข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะถือเป็นความลับ โดยผลการวิจัยจะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น พร้อมทั้ง
ให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างว่าจะเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอ่ืนว่าเป็นข้อมูลของ
ใคร เพ่ือพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง    ก่อนให้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มการเข้าร่วมการวิจัย (informed 
consent) เมื่อเก็บแบบสอบถาม ตรวจสอบ แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์น ามาวิเคราะห์ จ านวน 91 ฉบับผู้วิจัยน า
แบบสอบถามที่ได้ตอบเรียบร้อยแล้วมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วประมวลผล โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ดังนี้ สถิติพรรณนา (Descriptive  Research)  ได้แก่ จ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ Oneway ANOVA และ 
Independent t test 



ผลการวิจัย 

1.ข้อมูลทั่วไป 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง  ร้อยละ 84.62  มีอายุน้อยกว่า 30 ปี   ร้อยละ 35.16  มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ73.63  มีสถานภาพการสมรสคู่ ร้อยละ 54.95  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังไม่มี
บุตร ร้อยละ 48.35  ลักษณะงานที่ท าเป็นงานด้านบริการ ร้อยละ64.84  โดยมีสถานภาพการจ้างงานเป็นพนักงาน
กระทรวง   ร้อยละ38.46  มีระยะเวลาในการท างานในองค์กรน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 43.96  มีรายได้(รวม)น้อยกว่า 
10,000 บาท ร้อยละ 26.37  ประวัติการมีโรคประจ าตัวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 78.02  
ส่วนที่ป่วยมีโรคประจ าตัวป่วยเป็นโรคอ่ืนๆเช่นภูมิแพ้ ไทรอยด์ ร้อยละ18.68  มีภาระหนี้สิน(รวม)ส่วนใหญ่น้อย
กว่า 100,000 บาท ร้อยละ 54.95 ดังตาราง 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามข้อมูลท่ัวไป 

 ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ราย) ร้อยละ 
เพศ ชาย 14 15.38 
 หญิง 77 84.62 
อายุ ≤ 30         ป ี 32 35.16 
 31 – 40    ปี 28 30.77 
 41 – 50    ปี 28 30.77 
 51 – 60    ปี 3 3.30 
ระดับการศึกษา มัธยมต้น 5 5.49 
 มัธยมปลาย 9 9.89 
 ปวส. 6 6.59 
 ปริญญาตรี 67 73.63 
 สูงกว่าปริญญาตรี 4 4.40 
สถานภาพการสมรส โสด  33 36.26 
 คู ่ 50 54.94 
 หม้าย 5 5.49 
 หย่า/แยกกันอยู่ 3 3.30 
จ านวนบุตร ไม่มีบุตร 44 48.35 
 มีบุตร 1 คน 19 20.88 
 มีบุตร 2 คน 25 27.47 
 มีบุตร 3 คน 3 3.30 
ลักษณะงาน งานส านักงาน 17 18.68 
 งานด้านการบริการ 59 64.84 
 งานด้านบริหาร 10 10.99 



 ข้อมูลทั่วไป จ านวน(ราย) ร้อยละ 
 งานด้านอื่นๆ 5 5.49 
สถานภาพการจ้างงาน ลูกจ้างรายวัน 7 7.69 
 พนักงานกระทรวง 35 38.46 
 ลูกจ้างประจ า 7 7.69 
 พนักงานราชการ 15 16.48 
 ข้าราชการ 27 29.67 
ระยะเวลาในการท างานใน
องค์กร 

≤   5      ปี 40 43.96 

 6 – 10    ปี 17 18.68 
 11 – 15  ปี 9 9.89 
 16 – 20  ปี 16 17.58 
 > 20      ป ี 9 9.89 
รายได้(รวม) ≤ 10000        บาท 24 26.37 
 10,001 – 15,000 บาท 20 21.98 
 15,001 – 20,000 บาท 15 16.48 
 20,001 – 25,000 บาท 14 15.38 
 25,001 – 30,000 บาท 8 8.79 
 30,001 – 35,000 บาท 3 3.30 
 35,001 – 40,000 บาท 3 3.30 
 > 40,000       บาท 4 4.40 
โรคประจ าตัว โรคความดัน  2 2.20 
 โรคเบาหวาน 3 3.30 
 อ่ืน ๆ 17 18.68 
 ไม่มีโรคประจ าตัว 71 78.02 
ภาระหนี้สิน(รวม) ≤ 100,000 บาท 37 40.7 
 100,001 –        500,000 

บาท 
13 14.3 

 500,001 –     1,000,000 
บาท 

28 30.8 

 ˃ 1,000,000   บาท  13 14.3 

 

 

 



ส่วนที่ 2 คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จ าแนกรายด้าน 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานละการท างานและ
การด าเนินชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 78.0 และร้อยละ 71.4 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกคุณภาพชีวิตการท างานรายด้าน 

ด้าน คุณภาพชีวิตต่ า คุณภาพชีวิตปานกลาง คุณภาพชีวิตสูง 
ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 39.6 53.8 6.6 
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ 

16.5 67.0 16.5 

โอกาสการพัฒนาสมรรถภาพของ
ตนเอง 

15.4 57.1 27.5 

ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 15.4 78.0 6.6 
การท างานร่วมกันและความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน 

18.7 61.5 19.8 

สิทธิส่วนบุคคล 8.8 44.0 47.3 
การท างานและการด าเนินชีวิต
โดยรวม 

18.7 71.4 9.9 

การท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4.4 41.8 53.8 
    

 

ส่วนที่ 3 ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ในภาพรวม 
คุณภาพชีวิตของบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตปานกลาง 
จ านวน 68 ราย ร้อยละ 74.7  ดังตาราง 

ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม 

 คุณภาพชีวิตต่ า คุณภาพชีวิตปานกลาง คุณภาพชีวิตสูง 
คุณภาพชีวิต 17.6 74.7 7.7 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 
เมื่อ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานพบว่าอายุและระยะเวลาในการท างานในองค์กรมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 
 
กลุ่มท่ี ตัวแปร  ̅ S.D t/F หมายเหตุ(คู่ที่ต่างกัน) 
 เพศ   .348  
1 ชาย 138.71 15.54   
2 หญิง 136.76 19.80   
 อายุ   7.128*  
1 < 30         ปี 148.15 16.12  1,2 
2 31 – 40    ปี 133.25 18.80  1,3 
3 41 – 50    ปี 129.85 17.96  1,4 
4 51 – 60    ปี 121.66 9.07   
 การศึกษา   2.434  
2 มัธยมต้น 147.80 15.81   
3 มัธยมปลาย 152.66 21.65   
5 ปวส. 135.33 5.78   
6 ปริญญาตรี 134.19 18.14   
7 สูงกว่าปริญญาตรี 139.25 31.57   
 สถานภาพการสมรส   1.601  
1 โสด  141.87 14.72   
2 คู ่ 135.14 21.07   
3 หม้าย 124.60 12.46   
4 หย่า/แยกกันอยู่ 137.00 31.19   
 จ านวนบุตร   .511  
1 ไม่มีบุตร 137.70 15.37   
2 มีบุตร 1 คน 133.21 19.77   
3 มีบุตร 2 คน 139.60 24.84   
4 มีบุตร 3 คน 131.00 14.17   
 สถานภาพการจ้างงาน   .839  
1 งานส านักงาน 135.88 14.01   
2 งานด้านการบริการ  136.88 19.51   
3 งานด้านบริหาร 134.60 22.11   
4 งานด้านอื่นๆ  150.00 24.68   



กลุ่มท่ี ตัวแปร  ̅ S.D t/F หมายเหตุ(คู่ที่ต่างกัน) 
 สถานภาพการจ้างงาน   2.069  
1 ลูกจ้างรายวัน  145.00 8.60   
2 พกส. 142.68 16.20   
3 ลูกจ้างประจ า 131.71 19.30   

4 พนักงานราชการ 130.46 18.68   
5 ข้าราชการ 132.77 22.86   
  

ระยะเวลาในการท างานใน
องค์กร 

   
3.478* 

 
1,4 
1,5 

1 <   5      ปี 142.85 15.39  2,4 
2 6 – 10    ปี 140.05 17.91  2,5 
3 11 – 15  ปี 136.44 20.67   
4 16 – 20  ปี 126.93 25.04   
5 > 20      ป ี 124.33 12.22   
 รายได้   1.842  
1 < 10000        บาท 146.20 15.43   
2 10,001 – 15,000 บาท 136.55 15.90   
3 15,001 – 20,000 บาท 132.86 17.84   
4 20,001 – 25,000 บาท 131.35 19.06   
5 25,001 – 30,000 บาท 125.50 23.95   
6 30,001 – 35,000 บาท 136.66 32.34   
7 35,001 – 40,000 บาท 131.00 22.11   
8 > 40,000      บาท 148.50 25.85   
 ภาระหนี้สิน     
1 ≤ 100,000 บาท 137.59 18.77 .503  
2 100,001 –        500,000 

บาท 
141.30 13.26   

3 500,001 –     1,000,000 บาท 136.67 18.65   
4 ≥ 1,000,000   บาท  132.15 26.20   
 

 

 



อภิปรายผล 

คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  ผลการศึกษาพบว่าบุคลากร
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีมีคุณภาพชีวิตมีคุณภาพชีวิตปานกลาง ร้อยละ 74.7 ผลการศึกษาในครั้งนี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของปิยวรรณ พฤกษะวัน และกาญจนาท  เรืองวรากร 12 ,ยุทธนา พีระยุทธ 13 ,บุรัสกร  
เตจ๊ะมาและคณะ4 

 เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานพบว่าอายุและระยะเวลาในการท างานในองค์กรมีผล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี  ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ยศวรรธน์  การะเกตุและคณะ14 ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการราชทัณฑ์ในกลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  ที่พบว่าอายุ สถานภาพการสมรส อายุราชการ อัตราเงินเดือน ระดับต าแหน่งและสังกัด
หน่วยงานราชทัณฑ์ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบว่าบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีมีคุณภาพชีวิตมีคุณภาพชีวิตปานกลาง และ
ตัวแปร อายุและระยะเวลาในการท างาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์
ธานี ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ควรมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโดยเน้นกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานมากว่า 15  ปี 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยบุคลากรในการท างาน ในการสร้างเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม เรื่อง การได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบุคคลากรอ่ืนที่มีลักษณะงานคล้ายๆกัน 

2. จัดระบบการท างานที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีการรับรู้สมรรถนะส่วนตนในการการท างานที่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
การก าหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคคลากร 

3. ผู้บริหารควรพิจารณาสนับสนุน ปัจจัยต่าง ๆโดยการให้รางวัลเมื่อพนักงานปฏิบัติงานได้ดีและส่งเสริม
ให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้คุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการมีระดับที่สูงขึ้น 
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