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บทคัดย่อ 

 การศึกษาแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานศูนย์

ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) ตามมาตรฐานระบบ

การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างานในองค์การ (Management System of Quality of Work life: MS-QWL) ของ

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามจากพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 234 ราย ข้อมูลท่ีได้น ามา

วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) การทดสอบค่าแจกแจงแบบที 

(Independent T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่

ด้วยวิธี(Least Significant Different-LSD) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการวเิคราะห์ความถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาพบวา่ พนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตการท างาน

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยท่ีพนักงานมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก คือ ด้านจิตใจ รองลงมาคือ 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านจิตวิญญาณ ตามล าดับ และปัจจัยท่ีพนักงานมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย 

ปานกลาง คือ ด้านร่างกาย รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดลอ้ม และด้านความมั่นคงในชีวิต ตามล าดับ  

ท้ังนี้ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน กับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของ

พนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ามีการแปรผันตามกันในเชิงบวก (R = 0.484)  

ซึ่งสามารถพยากรณ์คุณภาพชวีติการท างานในภาพรวมได้ร้อยละ 23.40 ส่วนอีกร้อยละ 76.60 เป็นผลที่เกิดจากด้านอ่ืนๆ

และเมื่อพิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ พบว่า ปัจจัยด้านร่างกาย ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  

ด้านจติวญิญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 และยังพบว่าปัจจัยด้านร่างกาย ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ  

และด้านความมั่นคงในชีวิต สามารถท านายคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยใน

แบบคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.172 0.137 0.251 0.150 และ 0.122 ตามล าดับ 

                                                           
*นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ABSTRACT 

The purposes of this independent study were to study the factors that affected the working life quality and 

to study the working life quality of employees at Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University. 

The study was based on the working life quality concept of Management System of Quality of Work Life (MS-QWL), 

The Human Capacity Building Institute, Federation of Thai Industries. The data was collected from 234 officers. The 

data was then analyzed by descriptive statistics, e.g., frequency, percentage, mean, as well as inferential statistics, 

e.g., t-test, one-way ANOVA analysis, Least Significant Difference, Correlation Analysis and Multiple Regression 

Analysis.  

The results of the study revealed that the employees at Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, 

Chiang Mai University had a moderate overall quality of working life. The personnel’s attitudes toward the factors of 

working life quality were ranked at the high level in the following order: mind, social relation, and spirituality. 

However, they ranked body, environment and career stability at the moderate level. It was also found that there 

was a significant positive correlation between their working life quality and the factors that affected the working life 

quality. The relationship was at 0.484 and the prediction of their overall working life quality was at 23.40%, while 

76.60% being affected by the other factors. From the study of statistic significance, it was found that body, social 

relation, environment, spirituality and career stability affected the working life quality significantly at the level of 

0.05. The result also showed that body, social relation, environment, spirituality and career stability were able to 

predict the working life quality at β = 0.172, 0.137, 0.251, 0.150 and 0.122, respectively.  

บทน า 

 ปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความผันผวนอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากสาเหตุ

ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีรุดหน้าอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ อีกท้ังต้อง

เผชิญกับการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนต้อง

ปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์เหล่านี้เพื่อให้องค์กรด ารงอยู่และเติบโตภายใต้สถานการณ์ท่ีกดดัน  ธุรกิจโรงพยาบาล  

เป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ีมีแนวโน้มการแข่งขันกันสูงขึ้น เนื่องจากประเทศไทยได้วางต าแหน่งของประเทศเป็น ศูนย์กลางสุขภาพ

นานาชาติ (Medical Hub) โดยมุ่งเป็นผู้น าระดับโลกด้านการจัดการบริการสุขภาพภายในปี 2561 ซึ่งตลาดการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพของประเทศไทยในปี 2555 มีมูลค่ารวมกว่า 140,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง 18%   

ผู้ป่วยชาวตา่งชาตใินปี 2555 มีจ านวน 2,530,000 คนในขณะที่ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 มีจ านวนผู้ป่วยชาวต่างชาต ิ

1,400,000 คนซึ่งมแีนวโนม้ท่ีสูงขึ้น (หมอประดิษฐ สานตอ่ เมดคิัล ฮับ..., 2556 : ออนไลน์) 
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เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีความเจริญและมีความส าคัญจังหวัดหนึ่งรองจากกรุงเทพมหานคร 

ธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่จึงมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากจ านวนโรงพยาบาลเอกชนท่ีเพิ่มขึ้น 

เชน่ โรงพยาบาลเชยีงใหม่ราม โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลเทพปัญญา โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมมโมเรียล โรงพยาบาล

เชียง ใหม่ ใกล้หมอ โรงพยาบาลรวมแพทย์  โรงพยาบาลราชเวช  และศูนย์ศ รีพัฒน์  คณะแพทยศาสต ร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เป็นต้น (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่, 2556 : ออนไลน์)  

ศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เดิมชื่อ ศูนยบ์ริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ได้ รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้ เ ป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัย  

ภายใต้การก ากับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2539  ลงนามประกาศเมื่ อ

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2539 โดยมิได้ใช้งบประมาณแผ่นดินในการลงทุน มีลักษณะเป็นองค์กรท่ีมีรูปแบบการบริหารงานท่ี

คล่องตัว ภายใต้การก ากับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการบริหารจัดการการเงินด้วยศักยภาพ

ขององค์กรเอง โดยศูนย์บริการสุขภาพพิเศษฯ ได้ เ ร่ิมเ ปิดด าเนินงานเมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2540  ต่อมาเมื่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกนอกระบบราชการ มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานใหม่ สถานบริการสุขภาพ

พิเศษได้ เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ศรีพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดเป็นหน่วยงานหนึ่ งของ  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2552  ให้บริการท้ังผู้รับบริการนอกและผู้รับบริการใน 

โดยคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคทุกสาขาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์การแพทย์ท่ีทันสมัย เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการวินิจฉัยโรค รวมท้ังบริการอันอบอุ่นประทับใจ  

ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ (ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2555: 8) 

จากสถานการณแ์นวโนม้ดา้นการแขง่ขันท่ีสูงขึ้นของธุรกิจโรงพยาบาล ท าให้พนักงานต้องทุ่มเทให้กับการท างาน

มากขึ้น ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองตลอดเวลา เพื่อให้สามารถให้บริการ และตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งหากพนักงานไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะส่งผลให้

เกิดความเครียดในการท างาน และส่งผลให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานลดลง ซึ่งในปี 2555 ศูนย์ศรีพัฒน ์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover Rate) สูงถึงร้อยละ 20 (ทศพงษ์ 

พัฒนกุลเกียรต,ิ 2556: สัมภาษณ)์ ทัง้นี้ การท่ีพนักงานจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพ

ชีวิตในการท างานท่ีดี หากพนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีแล้ว ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏบัิตงิานสูงสุด สง่ผลตอ่การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จด้วย  

ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชวีติการท างานซึ่งเป็นมิติท่ีมีความส าคัญในการ

วัดระดับคุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน ศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการส่ ง เส ริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานเพื่อ ให้พนักงานของศูนย์ศ รีพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมม่คีุณภาพชีวิตการท างานที่ดีขึ้นตอ่ไป   
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน (Management System of Quality of Work Life:  

MS-QWL) (สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย,์ 2552: ออนไลน์) 

MS-QWL หรือ Management System of Quality of Work Life เป็นมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

ชีวิตการท างานในองค์การซึ่งประกอบไปด้วยข้อก าหนด (Requirements) และแนวทางปฏิบัติ (Guideline) เพื่อให้องค์การ

สามารถน าไปใชค้วบคุมปรับปรุงและใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดระบบการบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิตของ

คนท างานในองค์การท่ีต่อเนื่องย่ังยนืและครอบคลุมสุขภาวะทัง้ 4 ด้านได้แกสุ่ขภาวะทางกายสุขภาวะทางอารมณ์สุขภาวะ

ทางสังคมและสุขภาวะทางจิตวญิญาณ 

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (สม.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้เล็งเห็น

ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตคนท างานซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้รับการ

สนับสนุนด้านงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตการท างานในสถานประกอบการได้มีการพัฒนาร่างมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน 

(Management System for Quality of Work Life : MS-QWL) โดยอาศัยมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในระดับโลกเป็น

แนวทางในการจัดท าได้แก่เคร่ืองมือในการวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก  (WHOQOL-100) และข้อก าหนดใน

ลักษณะของระบบการบริหารจัดการของ ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001 : 1999) 

และมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีมีอยู่มาประยุกต์กับร่างมาตรฐานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการจากผู้มีประสบการณ์และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐานบุคคลในโรงงานต่างๆนักจิตวิทยานายแพทย์และผู้มีประสบการณ์ในสถานประกอบการ

เพื่อร่วมกันพัฒนาเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท างาน ซึ่งปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานม ี

6 ปัจจัย ดังนี ้

1. ด้านร่างกายหมายถึงการมีสภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสามารถจัดการต่ออาการปวด

หรือเจ็บป่วยเล็กน้อยได้สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดหรืออาการปวดเมื่อยได้มีความกระปร้ีกระเปร่าและ

กระฉับกระเฉงในการท างานสามารถท างานได้ตามสภาพร่างกายมีก าลังในการท างานเพียงพอโดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น

ได้รับอาหารดีและเพยีงพอในแตล่ะวันมีเวลาออกก าลังกายและพักผ่อนอยา่งเพียงพอ 

2. ด้านจิตใจหมายถึงการมีสุขภาพจิตดีสบายใจมีกลไกหรือวิธีจัดการความเครียดอย่างเหมาะสมไม่ซึมเศร้ามี

ทัศนคติท่ีดีมองโลกในแง่ดีรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราพึงพอใจในตนเองยอมรับและเพียงพอในสิ่งท่ีมีมีความมั่นใจในตนเอง

และท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ประสบผลส าเร็จได้มีสติปัญญาความจ าดีไม่หลงลืมมีสมาธิในการท างานสามารถ

ปลอบโยนและให้ก าลั งใจคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานและมีก าลั งใจในการท างานไม่มีความกดดัน  

และมีส่ิงยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อมีความทุกข์ 

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคมหมายถึงการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อเพื่อนร่วมงานมีการพึ่งพาอาศัยและ

ช่วยเหลือกันในการท างานสามารถท างานบางอย่างแทนกันได้รู้บทบาทหน้าท่ีในงานโดยไม่ต้องรอค าสั่งในการท างาน  

มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นร่วมสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีมีการเสนอข้อคิดเห็นหรือแนวทางแก้ไข



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (เมษายน – มถิุนายน 2558) 

 

Vol. 1 No. 2 (April – June 2015) 5 

 

ปัญหาในงานร่วมกันและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเข้าร่วมในกิจกรรมพิเศษท่ีสถาน

ประกอบการจัดให้ 

4. ด้านสิ่งแวดล้อมหมายถึงการมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท้ังในสถานท่ีท างานและระหว่าง  

การเดินทางจากบ้านไปท่ีท างานมีท่ีท างานปลอดภัยสะอาดถูกสุขลักษณะอยู่ใกล้บ้านสามารถเดินทางได้สะดวก  

มีแหล่งบริการและอ านวยความสะดวกในท่ีท างานเช่นหน่วยรักษาพยาบาลมีแหล่งประโยชน์ด้านการเงินในหน่วยงาน  

มีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆมีกฎระเบียบและวันหยุดท่ีเหมาะสมและมีอุปกรณ์ในการท างานท่ีทันสมัย

เพยีงพอ 

5. ด้านจิตวิญญาณหมายถึงการมีอิสระในการท างานการได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้บริหารและเพื่อน

ร่วมงานมคีวามภาคภูมใิจและพึงพอใจในงานท่ีท ามีความภูมิใจในการเป็นสมาชิกของสถานประกอบการมีความตั้งใจท่ีจะ

คงอยู่ในงานมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการบริหารจัดการของผู้บริหารมีความตั้งใจท างานอย่างเต็มก าลังมีความรู้

ความสามารถภูมิใจในผลงานท่ีมีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมเผยแพร่ความดีงามและปกป้องชื่อเสียงของสถานประกอบการ

ตลอดจนมโีอกาสได้ใชแ้ละได้พัฒนาความรูค้วามสามารถของตนในการท างาน 

6. ด้านความมั่นคงในชีวิตหมายถึงการมีรายได้ท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและเพียงพอใช้จ่ายในยุค

เศรษฐกิจปัจจุบันไม่มภีาระหนีเ้กินก าลังไม่สร้างหนี้ท่ีไม่จ าเป็นมีเงินออมเมื่อเกษียณจากงานมีสวัสดิการท่ีดีเหมาะสมและ

ครอบคลุมมีการตรวจร่างกายประจ าปีฟรีมีการเลื่อนปรับต าแหน่งขึ้นขั้นเงินเดือนตามความสามารถเพื่อประกันความ

มั่นคงในงานตลอดจนงานท่ีท าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ สะดวกสบาย ไมห่นักหรือเหนื่อยเกินไป 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา 

การศึกษาคุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน ศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เนื้อหาท่ี

จะศึกษา คือ ระดับคุณภาพชีวิตการท างานและปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานศูนย์ศรีพัฒน ์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยน าเอาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ มาสรุปเป็นกรอบเพื่อใช้ในการศึกษา  

ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้า น

ร่างกาย ปัจจัยดา้นจิตใจ ปัจจัยดา้นสัมพันธภาพทางสังคม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านจิตวิญญาณ และปัจจัยด้าน

ความมั่นคงในชีวิต 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามที่ใชใ้นการศึกษา น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิต ิดังนี้ 

2.1 สถิตเิชงิพรรณนา น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี ้

- ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้อธิบายลักษณะข้อมูลท่ัวไปของกลุ่ม

ประชากร 

- ค่าเฉลี่ย (Means) ใช้อธิบายระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้านต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท างานของพนักงานศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
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2.2 สถิตเิชงิอนุมาน น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

- สถิตวิเิคราะห์คา่ท ี(Independent T-test) ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล

ด้านเพศและระดับต าแหน่งงาน กับปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 6 ด้านและคุณภาพชีวิตการท างานใน

ภาพรวม 

- การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of variance: One-way ANOVA) ใช้

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด ฝ่ายท่ีปฏิบัติงาน 

รายได้ตอ่เดอืน และระยะเวลาการท างาน กับปัจจัยท่ีส่งผลตอ่คุณภาพชวีติการท างาน 6 ด้านและคุณภาพชีวิตการท างาน

ในภาพรวม และเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคู่ดว้ยวธีิการทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) 

- การวเิคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) นัน้เลอืกใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ

เพียร์สันซึ่งเป็นการหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวท่ีเป็นอิสระต่อกันใช้เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

การท างานท้ัง 6 ปัจจัยกับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนักงาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

- การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) นั้นเป็นการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของตัวแปรหลายตัวมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าปัจจัยหรือตัวแปรอสิระตัวใดบ้างท่ีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อตัว

แปรตาม (กัลยาวานิชบัญชา, 2552: 355) น ามาใช้ส าหรับวิเคราะห์เพื่อวัดระดับอิทธิพลของปัจจัยท้ัง 6 ด้านท่ีส่งผลต่อ

คุณภาพชวีติการท างานในภาพรวม  

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีจ านวน

ท้ังหมด 592 รายในการศกึษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 234 ราย โดยใช้วิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปค านวณหา

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของ R.V.Krejcle และ D.W.Morgan; ท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% ความคลาดเคลื่อน ±5%  

ด้วยวิธีการเลอืกตัวอย่างประชากรโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

ตามโควต้า (Quota Sampling) ดังนี้ 

 

  จ านวนประชากร ขนาดตัวอย่าง  

 ฝ่ายการพยาบาล  376  150 

 ฝ่ายบริหารจัดการ  86  33 

 ฝ่ายปฏบัิตกิาร  130  51 

 รวม  592  234 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1  ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ต าแหนง่งาน ฝ่ายท่ีปฏบัิตงิาน รายได้ต่อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน 
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ส่วนท่ี  2  ค าถามเกี่ ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานศูนย์ศ รีพัฒน์  คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างาน และค าถามเกี่ยวกับคุณภาพ

ชวีติการท างานในภาพรวมตาม MS-QWL ท้ัง 6 ด้าน 

ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของพนักงานศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

พนักงาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 79.91  

มอีายุระหว่าง 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 53.42 มสีถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 60.68 ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดับปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ63.68 เป็นพนักงานต าแหน่งระดับปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ88.46 ปฏิบัติงานในฝ่ายการ

พยาบาลคิดเป็นร้อยละ64.10มีรายได้ 10,001–20,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 53.85 และมีระยะเวลา 

การท างาน 1-5 ปีคิดเป็นร้อยละ 47.86 

ส่วนที่ 2ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติในการท างานของพนักงาน ศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่ และคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม 

ผลการศึกษาพบว่าพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความคิดเห็นในปัจจัยท่ี

ส่งผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานตามแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชวีติการท างานในระดับเห็นดว้ยปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยรวม

เท่ากับ 3.37 และมีคุณภาพชวีติการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลางมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.26  

 

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ย และการแปลผลความคิดเห็นในปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานตามแนวคิดเกี่ยวกับ 

 คุณภาพชีวิตการท างาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเหน็ ล าดับ 

1. ด้านร่างกาย 3.35 ปานกลาง 4 

2. ด้านจติใจ 3.61 มาก 1 

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 3.59 มาก 2 

4. ด้านส่ิงแวดลอ้ม 3.11 ปานกลาง 5 

5. ด้านจติวญิญาณ 3.47 มาก 3 

6. ด้านความมั่นคงในชวีติ 3.08 ปานกลาง 6 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย และการแปลผลความคิดเห็นในปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานตาม

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชวีติการท างาน ซึ่งมีรายละเอยีด ดังนี ้
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1. ปัจจัยด้านร่างกายพบว่าพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความคิดเห็นใน

ปัจจัยด้านร่างกายอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.35 เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามอันดับแรกคือ 

ในปีท่ีผ่านมาไม่มีการเจ็บป่วยรุนแรงจนต้องนอนโรงพยาบาลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 การรับประทานอาหารในแต่ละวัน

เพยีงพอ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63  การท างานด้วยความกระฉับกระเฉง กระปร้ีกระเปร่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ตามล าดับ

และปัจจัยดา้นร่างกายท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ าที่สุดคอืได้ออกก าลังกายสม่ าเสมอมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 

2. ปัจจัยด้านจิตใจพบว่าพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความคิดเห็นใน

ปัจจัยด้านจิตใจอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.61 เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามอันดับแรกคือ

ความสามารถเป็นท่ีพึ่งของคนในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94  ความพึงพอใจในความเป็นตัวเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.80 ความภูมิใจในผลส าเร็จของงานท่ีได้รับมอบหมาย มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68  ตามล าดับและปัจจัยดา้นจิตใจที่มีคา่เฉลีย่

ต่ าท่ีสุดคือความสามารถจัดการกับความเครยีดจากการท างาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35  

3. ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมพบว่า พนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.59  

เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามอันดับแรกคือความสามารถท างานตามหน้าท่ีได้ด้วยตัวเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 

ความสามารถพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72  ความสามารถพึ่งพาเพื่อนร่วมงานใน

เร่ืองการท างานและเพื่อนร่วมงานเป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.59 ตามล าดับและปัจจัย

ด้านสัมพันธภาพทางสังคมท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ าที่สุดคอืคนในองค์การร่วมมอืร่วมใจกันท างาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 

4. ปัจจัยด้านสิ่ งแวดล้อมพบว่า พนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.11 เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย

สามอันดับแรกคือการยอมรับในกฎระเบียบขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ระหว่างการเดินทางมาท างานสถานท่ีท างานมีสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภัย ความพงึพอใจในวันหยุดท่ีได้รับ สามารถเดินทาง

มายังท่ีท างานได้อย่างสะดวกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะท างานความพึงพอใจในสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี

องคก์ารจัดให้องค์การให้ขอ้มูลและความรู้ในเร่ืองความปลอดภัยในการท างานอย่างเพยีงพอและองค์การมีอุปกรณ์ช่วยใน

การท างานอย่างเพยีงพอ มคี่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.00 

5. ปัจจัยด้านจิตวิญญาณพบว่า พนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความ

คิดเห็นในปัจจัยด้านจิตวิญญาณอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างมากมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  3.47 เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสาม

อันดับแรกคือรู้สึกว่างานท่ีท ามีคุณค่าแก่สังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87ความภูมิใจท่ีได้ท างานในองค์การแห่งนี้ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.80 การใช้ความรู้ความสามารถในงานได้อย่างเต็มท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ตามล าดับและปัจจัยด้าน 

จิตวญิญาณที่มคี่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุดคือการไม่คิดจะลาออกไปหางานใหม่ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 3.17 

6. ปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิตพบว่าพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มีความคิดเห็นในปัจจัยด้าน

ความมั่นคงในชีวิตอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.08 เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสามอันแรกคือ 

การไม่สร้างหนี้เกินก าลังท่ีจะผ่อนใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 งานท่ีท าอยู่ในขณะนี้ มีความเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 ความสามารถจัดการกับรายจ่ายหรือหนี้สนิได้อยา่งเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 
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ตามล าดับและปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิตท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุดคือความพึงพอใจในสวัสดิการต่างๆ ท่ีองค์การจัดให้ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 

ส่วนที่ 3ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานกับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานของพนักงานศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์  

 มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

                            ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยที ่

ส่งผลต่อคุณภาพชวีิต 
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1. ด้านร่างกาย         

2. ด้านจติใจ         

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม         

4. ด้านส่ิงแวดลอ้ม         

5. ด้านจติวญิญาณ         

6. ด้านความมั่นคงในชวีติ         

7. คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม         
หมายเหตุ:หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานศูนย์ศรีพัฒน ์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตการท างานไม่แตกต่างกัน แต่พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ  

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในปัจจัย

ด้านจติใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดลอ้ม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิตแตกต่างกัน พนักงาน

ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคดิเห็นในปัจจัยดา้นร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านส่ิงแวดลอ้ม ด้านจิตวิญญาณ และด้าน

ความมั่นคงในชีวิตแตกต่างกัน พนักงานท่ีมีระดับต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

แตกตา่งกัน พนักงานที่ปฏบัิตงิานในฝ่ายท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในปัจจัยดา้นร่างกาย และด้านสัมพันธภาพทางสังคม

แตกต่างกัน พนักงานท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
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ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านจิตวิญญาณแตกต่างกัน พนักงานท่ีมีระยะเวลาการท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นในปัจจัย

ด้านจติใจ ด้านสิ่งแวดลอ้ม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิตแตกตา่งกัน 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  

ด้านส่ิงแวดลอ้ม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต กับคุณภาพชวีติการท างานในภาพรวมของ 

พนักงานศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต      

การท างาน 

คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม 

Pearson 

Correlation 

P-value ระดับ

ความสัมพันธ ์

ทิศทาง 

1. ด้านร่างกาย 0.252** 0.000 ต่ า เดียวกัน 

2. ด้านจติใจ 0.168** 0.010 ต่ า เดียวกัน 

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 0.224** 0.001 ต่ า เดียวกัน 

4. ด้านส่ิงแวดลอ้ม 0.374** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

5. ด้านจติวญิญาณ 0.308** 0.000 ปานกลาง เดียวกัน 

6. ด้านความมั่นคงในชวีติ 0.177** 0.007 ต่ า เดียวกัน 
*ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ 0.05 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานท้ัง 6 ด้าน มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการ

ท างานในภาพรวมของพนักงานศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 และมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยปัจจัยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้าน

ความมั่นคงในชีวิต กับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า มีค่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 

0.252, 0.168 0.224 และ 0.177 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้ม และด้านจิตวิญญาณ กับคุณภาพชีวิตการท างาน

ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง มคี่าความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.374 และ 0.308 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  

ด้านสิ่งแวดล้อม   ด้านจิตวิญญาณ  และด้านความมั่นคงในชีวิต   กับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนักงาน

ศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต    

การท างาน 

คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม R R 

Square B Beta t P-value 

1. ด้านร่างกาย 0.225 0.172 2.844 0.005* 0.484 0.234 

2. ด้านจติใจ -0.012 -0.010 -.0164 0.870 

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 0.118 0.137 2.237 0.026* 

4. ด้านส่ิงแวดลอ้ม 0.257 0.251 3.888 0.000* 

5. ด้านจติวญิญาณ 0.159 0.150 2.328 0.021* 

6. ด้านความมั่นคงในชวีติ 0.094 0.122 2.055 0.041* 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ 0.05 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม กับปัจจัยท้ัง 6 ด้าน มีการแปร

ผันตามกันในเชิงบวก (R=0.484) ซึ่งสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ร้อยละ 23.40 ส่วนคุณภาพ

ชวีติการท างานในภาพรวมของพนักงานศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ อีกร้อยละ 76.60 เป็นผล

ท่ีเกิดจากด้านอื่นๆ และเมื่อพิจารณาจากค่านัยส าคัญทางสถิติ พบว่า ปัจจัยด้านร่างกาย ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  

ด้านส่ิงแวดลอ้ม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอย่าง

มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และยังสามารถท านายคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความ

ถดถอยในแบบคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากับ 0.1720.137 0.251 0.150 และ 0.122 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต์อ่คุณภาพชวีติการท างานของพนักงาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

จากข้อเสนอแนะของพนักงาน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

คุณภาพชีวิตการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในท่ีท างานให้มีความสะอาด ปลอดภัย 

มีบรรยากาศท่ีดีในการท างาน การจัดให้มีสถานท่ีจอดรถส าหรับพนักงานท่ีเพียงพอและปลอดภัย การขึ้นค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสม รวมถึงการเพิ่มสวัสดิการให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม 
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

พนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสุรชาติ เปาวัลย์ (2553) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน

บริษัท ฟารม์าลิงค ์(ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รวมถึงการศึกษาของ 

ภาณุวัฒน์ จันทา (2554)ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 

คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก การศึกษาของ สุดา มะโนชัย (2554) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน

ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 2 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก และการศึกษาของอภิชญา บุนนาค (2554) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานท่าอากาศยาน

เชยีงใหม่ พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก 

เมื่อพิจารณาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ พบวา่ พนักงานศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่มีความคิดเห็นในปัจจัยด้าน

จิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านจิตวิญญาณ อยูใ่นระดับเห็นด้วยมากมีความคิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกาย ด้าน

สิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงในชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของสุรชาติ เปาวัลย์ (2553) 

พบวา่ พนักงานบริษัท ฟารม์าลิงค ์(ประเทศไทย) จ ากัด มคีวามคิดเห็นในปัจจัยด้านจิตใจ และด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

อยู่ในระดับเห็นดว้ยมาก และมีความคดิเห็นในปัจจัยดา้นร่างกาย ด้านสิ่งแวดลอ้ม และด้านความมั่นคงในชีวิต อยู่ในระดับ

ปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกันในปัจจัยด้านจิตวิญญาณ ซึ่งพนักงานบริษัท ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับ  ผลการศึกษาของภาณุวัฒน์ จันทา (2554) พบว่า พยาบาล 

โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  

ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านจิตวิญญาณ อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีเพียงปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิต ท่ีอยู่ในระดับปาน

กลางรวมถึงยังไมส่อดคล้องกับ ผลการศึกษาของสุดา มะโนชัย (2554) พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานเขตเชียงใหม่ 2 มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  

ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

อภิชญา บุนนาค (2554) พบว่า พนักงาน  ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีความคิดเห็นในปัจจัยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน

สัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดลอ้ม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต อยูใ่นระดับเห็นดว้ยมากเช่นกัน 

การท่ีพนักงานศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่

ในระดับปานกลาง มคีวามคิดเห็นในปัจจัยดา้นร่างกาย ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านความมั่นคงในชีวิต อยู่ในระดับเห็นด้วย

ปานกลางนั้น เนื่องมาจากพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการออกก าลังกายน้อย 

ได้พักผ่อนนอนหลับในแต่ละวันไม่เพียงพอ ซึ่งเกิดจากพนักงานส่วนใหญ่ต้องท างานเป็นช่วงเวลา คือ เวรเช้า เวรบ่าย  

และเวรดึก ท าให้ได้รับการพักผ่อนและออกก าลังกายไมเ่พยีงพอ การได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีไม่เพียงพอ ความไม่

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างการเดินทางมาท างาน เนื่องจากท่ีจอดรถอยู่ ไกลจากสถานท่ีท างาน  

มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีคับแคบ ไม่ปลอดโปร่ง สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ า  

มไีมเ่พยีงพอ สวัสดกิารตา่งๆ ยังไม่ครอบคลุม การได้รับการขึน้เงินเดอืนหรือต าแหนง่ท่ีสูงยังมนีอ้ย 
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เมื่อพิจารณาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ  

ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน ฝ่ายท่ีปฏิบัติงาน รายได้ และระยะเวลาการท างาน ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นใน

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของสุดา  

มะโนชัย (2554) ท่ีพบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานเขตเชียงใหม่ 2 ท่ีมีระยะเวลาการท างาน

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นในปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ 

ภาณุวัฒน ์จันทา (2554) พบว่า พยาบาล โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชยีงใหม่ ท่ีมีสถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ 

แตกตา่งกัน มคีวามคิดเห็นในปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานแตกตา่งกันรวมถึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ

รชาติ เปาวัลย์ (2553) พบว่า พนักงานบริษัท ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้

แตกตา่งกัน มคีวามคิดเห็นในปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่คุณภาพชวีติการท างานแตกตา่งกัน 

โดยพนักงานศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกัน มคีวามคิดเห็นใน

ปัจจัยด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิตแตกต่างกัน 

สอดคล้องกับสุรชาติ เปาวัลย ์(2553) พบวา่ พนักงานบริษัท ฟารม์าลิงค ์(ประเทศไทย) จ ากัดที่มสีถานภาพแตกต่างกัน มี

ความคิดเห็นในปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิตแตกต่าง

กัน แต่ไม่สอดคล้องกันในด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และไม่สอดคล้องกับภาณุวัฒน์ จันทา (2554) พบว่า พยาบาล 

โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชยีงใหม่ ท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกัน มคีวามคิดเห็นเพยีงปัจจัยดา้นร่างกายแตกตา่งกัน 

และพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นใน

ปัจจัยดา้นร่างกาย ด้านจติใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดลอ้ม และด้านจิตวิญญาณแตกตา่งกัน สอดคล้องกับ 

สุรชาติ เปาวัลย์ (2553) พบว่า พนักงานบริษัท ฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีรายได้แตกต่างกัน มีความเห็นใน

ปัจจัยดา้นร่างกายแตกตา่งกัน แต่ไมส่อดคล้องกันในดา้นด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน

จิตวิญญาณ และไม่สอดคล้องกันกับภาณุวัฒน์ จันทา (2554) พบว่า พยาบาล โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม ่ 

ท่ีมีรายได้แตกตา่งกัน มคีวามเห็นในปัจจัยดา้นความมั่นคงในชีวิตแตกตา่งกัน 

เมื่อท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท้ัง 6 ปัจจัย กับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของพนักงาน 

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า มีการแปรผันตามกันในเชิงบวก (R=0.484) กล่าวคือ  

หากมีการให้ความส าคัญกับปัจจัยในแต่ละด้านมากขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยด้านร่างกาย ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  

ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต  พนั กงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จะมคีุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมเพิ่มมากขึน้ และสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตการท างาน

ในภาพรวม ไ ด้ ร้ อ ยละ  23 . 4 0   ส่ ว นคุณภาพ ชี วิ ตก า รท า ง าน ใ นภาพรวมของพนั ก ง าน ศู นย์ ศ รีพัฒน ์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกร้อยละ 76.60 เป็นผลท่ีเกิดจากด้านอื่นๆ โดยปัจจัยด้านร่างกาย  

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ และด้านความมั่นคงในชีวิต มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการ

ท างานในภาพรวมอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถท านายคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้  (β=0.172 β=0.137 

β=0.251 β=0.150 และ β=0.122 ตามล าดับ) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภาณุวัฒน์ จันทา (2554) ท่ีพบว่า  
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ปัจจัยท้ัง 6 ด้านกับคุณภาพชวีติการท างานในภาพรวม มกีารแปรผันตามกันในเชงิบวก (R=0.646) และสามารถพยากรณ์

คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ร้อยละ 48.40 โดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงในชีวิต มีอิทธิพลต่อ

คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถท านายคุณภาพชีวิตในภาพรวมได้ (β=0.241, 

β=0.346 ตามล าดับ) 

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  

มขีอ้เสนอแนะดังนี ้

1. ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

และด้านจิตวิญญาณ ซึ่งถือเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงสุดต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมของพนักงาน โดยควร

พัฒนาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

มคีวามคิดเห็นในปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้มอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะพนักงานเพศหญิง สถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกัน

อยู่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ต าแหน่งงานระดับหัวหน้างาน มีรายได้ 20,001 -30,000 บาท และระยะเวลา 

การท างาน 6-10 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด โดยพนักงานรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจในความปลอดภัยของชีวิตและ

ทรัพย์สนิระหว่างการเดินทางมาท างาน เน่ืองจากท่ีจอดรถส าหรับพนักงานมีไม่เพยีงพอและอยู่ไกลจากสถานท่ีท างาน ท า

ให้รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อต้องมาท างานในช่วงกลางคืน ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ควรมีการจัดรถรับส่งพนักงานในช่วงเวลากลางคืน

จากสถานท่ีท างานไปยังท่ีจอดรถ รวมท้ังยังควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอกับความต้องการ เช่น ห้อง

รับประทานอาหาร ห้องน้ า เป็นต้น นอกจากนี้ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ   ควรปรับปรุงสถานท่ีท างานให้มีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด 

ถูกสุขลักษณะเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดใีนการท างาน 

2. ศูนยศ์รีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความมั่นคงในชีวิต 

เพราะเป็นปัจจัยท่ีพนักงานมีความคิดเห็นเฉลี่ยน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะพนั กงานสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู ่ 

จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และระยะเวลาการท างานมากกวา่ 10 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ าท่ีสุด โดยไม่ค่อย

พงึพอใจในสวัสดกิารตา่ง ๆ ท่ีองค์การจัดให้เนื่องจากมีความคิดเห็นว่า สวัสดิการการรักษาพยาบาลส าหรับพนักงานและ

ญาติสายตรงพนักงานมีวงเงินน้อย   และยังไม่ครอบคลุม    รวมถึงความไม่ค่อยพึงพอใจในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน      

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ควรมีการพิจารณาในเร่ืองของการเพิ่มค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ความรู้

ความสามารถของพนักงาน และความเสี่ยงในการท างาน นอกจากนี้ ควรมีการสนับสนุนให้พนักงานมีการออมเงินเพิ่มขึ้น 

และใชจ้่ายอยา่งมีเหตุผล มีการให้ความรู้ในเร่ืองการวางแผนการใชจ้่ายเงินอย่างเหมาะสมเพื่อความม่ันคงในระยะยาว 

3. แม้ว่าพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะรู้สึกว่างานท่ีท ามีคุณค่าแก่สังคม

และมีความภูมิใจท่ีได้ท างานในองค์การแห่งนี้ แต่ก็ยังมีพนักงานท่ีมีความคิดเห็นจะลาออกไปหางานใหม่ในระดับมากถึง

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.78 โดยเฉพาะพนักงานเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายได้ 

20,001 - 30,000 บาท และระยะเวลาการท างานมากกวา่ 10 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีคา่เฉลี่ยต่ าที่สุด โดยศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ควรมี

การปลูกฝังจิตส านึกรักองค์กรให้แกพ่นักงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีด ีท าให้พนักงานมีความรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมและมี

ความส าคัญต่อองค์กร เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ ควรมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นการยก
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ยอ่งพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี ได้รับการชมเชยจากผู้รับบริการ เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจและความภาคภูมิใจ

ให้กับพนักงาน 

4. แมว้า่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จะเปิดให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนท่ัวไป 

แต่ก็ยังมีพนักงานจ านวนหนึ่งรู้สึกว่ายังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างเพียงพอมากถึงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

19.66 ดังนั้น ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปอีย่างท่ัวถึงให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพ

ขั้นตน้ รวมถึงเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏบัิตงิาน 

5. ในปัจจัยด้านร่างกายพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นในปัจจัยย่อยการได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  

และการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีค่าเฉลี่ยต่ าอยู่ในสองอันดับสุดท้าย โดยเฉพาะพนักงานเพศหญิง จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปฏิบัตงิานฝ่ายการพยาบาล และมีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีค่าเฉลี่ย

ต่ าท่ีสุด เกิดจากพนักงานต้องท างานเป็นช่วงเวลา คือ เวรเช้า เวรบ่าย และเวรดึก ท าให้ได้รับการพักผ่อนและออกก าลัง

กายไมเ่พยีงพอศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ควรมกีารพจิารณาการจัดอัตราก าลังในการปฏบัิตงิานท่ีเหมาะสม เพื่อให้พนักงานสามารถ

จัดสรรเวลาให้กับการออกก าลังกายและการพักผ่อนท่ีเพยีงพอ 
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