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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 205 
คนโดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan โดยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิแบบไม่เป็นสัดส่วน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัยเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F 
 ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง (=3.31) ซึ่งเมื่อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้านเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี (=3.38) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย  ( = 3.35)  
ส่วนคุณภาพชีวิตน้อยที่สุดคือด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ  (=3.22) ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จ าแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร พบว่าบุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และประเภท
บุคลากรต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานต่อองค์กรในภาพรวมแตกต่างกัน   
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตในการปฏบิัติงาน  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธาน ี
 

Abstract 
  This study aims to investigate and compare the quality of work life of personnel of Ubon 
Ratchathani Cancer Hospital. The sample size (n=205) was determined using Krejcie and Morgan’s table of 
sample size, selected by disproportionate stratified random sampling. Data were collected by using 
questionnaire with a .9 6  reliability index. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, t-test and F test.  
  The result showed the hospital staffs had the quality of work life in all aspects as a moderate 
level ( =3.31). When the quality of life was arranged in descending order, it was found that the highest 
quality of work life was an opportunity for staffs to develop their knowledge and skills (= 3.38) and then 
hygienic and safe working environment ( = 3.35). The lowest quality of work life was fair and adequate 
income (= 3.22). The comparative analysis on the average quality of work life at Ubon Ratchathani 
Cancer Hospital, classified by the duration of working times, educational backgrounds and types of staff, it 
was found that overall quality of work life of the staffs with different job types, educational backgrounds 
and types were significant difference. 
 
Keywords: The Quality of Work Life, Ubon Ratchathani Cancer Hospital 
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บทน า 
 องค์การที่เจริญเติบโต ในปัจจุบันจะสามารถ
สร้างความได้เปรียบโดยอาศัยคน เพราะคนเป็นทรัพยากร
ที่มีคุณค่า และหายาก ตลอดจนเป็นทรัพยากรที่มีระเบียบ
และยากที่จะเลียนแบบได้ ดังนั้นการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ท่ีด าเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นระบบเท่านั้น ที่
มีส่วนส าคัญในการผูกใจและธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพให้อยู่ปฏิบัติ งานกับองค์การนานที่ สุด การ
ด าเนินการที่เป็นระบบที่กล่าวถึงนี้ อาทิเช่น (1) การจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมที่อยู่ในรูปค่าจ้างหรือเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น เงินโบนัส เงินรางวัล (2) 
การให้ประโยชน์และสวัสดิการเกื้อกูลถือเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญที่จะผูกใจพนักงานเอาไว้ได้ เนื่องจากสวัสดิการ คือ
ผลประโยชน์ที่องค์การจัดหาให้กับพนักงาน สวัสดิการ
บางอย่างอาจเป็นข้อก าหนดทางกฎหมายที่องค์การจะต้อง
จัดหาให้พนักงาน แต่บางอย่างก็เป็นสิ่งที่องค์การจัดหาให้
เองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพนักงาน เช่น เงินสะสม 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร การประกันสุขภาพ การให้
การศึกษาการพักผ่อนหย่อนใจ การเลี้ยงดูเด็กอ่อน (3) 
การฝึกอบรมและพัฒนาเป็นกระบวนการส่งเสริมบุคลากร
ที่ท างานอยู่แล้วให้ได้เพิ่มพูนความรู้ความช านาญเพื่อให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ  (4) สุขภาพ 
อนามัยและความปลอดภัย คือ ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย
และจิตใจตลอดจนสภาพการณ์ที่ปลอดจากเหตุอันจะท า
ให้ประสบอันตราย เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ย่อมมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการ
ท างานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของ 
(ธัญญา ผลอนันต์ 2547: 74) ได้กล่าวไว้ว่า ความผาสุก
และความพึงพอใจของพนักงาน มีผลต่อความส าเร็จของ
งานและองค์การ 

ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนสามัญ พ.ศ. 2551 มาตรา 34 บัญญัติว่าการจัด
ระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดย
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมาตรา 13 (8) บัญญัติว่าให้ส่งเสริม 
ประสานงาน เผยแพร่ให้ค าปรึกษาแนะน าและด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ส าหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ โดยที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพล
เรือนสามัญ พ.ศ. 2554-2556 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการ ตอบสนองต่อบริบทของสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และการบริหารราชการ และเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้ระบบราชการมีความเข้มแข็ง ข้าราชการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีเพียงพอที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารราชการของ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ประสบ
ผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน บุคลากรนับว่ามี
ความส าคัญอย่างมากในการจะด าเนินการให้ส าเร็จตาม
นโยบายที่วางไว้ 
             จากความส าคัญและความจ าเป็นดั งกล่าว 
ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าว
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ต่อปัจจัยใน
ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะ  
ด้ าน เปิ ด โอก าส ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ได้ พั ฒ น าค วาม รู้
ความสามารถได้เป็นอย่างดี  ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริม
ความเจริญเติบโตความมั่นคง เนื่องจากปัจจัยทั้งสี่ด้านที่
กล่าวถึงนี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้เกิดความพึง
พอใจในงานและจะส่งผลโดยตรงต่อขวัญและก าลังใจของ
ปฏิบัติงาน เพื่อจะน าผลวิจัยในครั้งนี้มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานีให้สูงขึ้น อันจะส่งผลให้
บุคลากรมีความรักผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับ
การศึกษา  ประเภทของบุคลากร   
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3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2555 จ านวน 440 คน (ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี, 2555) 

กลุ่มตัวอย่าง จากการเปรียบเทียบจากตาราง
ส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (ทองใบ สุดชารี 
2551: 129) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 440 คน 
โดยเลือกสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิแบบไม่ เป็นสัดส่วน
(Disproportionate Stratified Sampling) 

ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่  เพศ อายุ ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน  ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร  
            ตั วแปรตาม   ได้แก่   คุณภาพชีวิต ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  
ต่อปัจจัยในด้านความส าเร็จในงานด้านตา่ง  ดังต่อไปนี้คือ 
 1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 
 2. ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย 
 3. ด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี 

4. ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโต
ความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  
เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้นโดยผ่านความเห็นชอบและการตรวจสอบ
แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญจ านวน 10 
ท่าน และผ่านการทดลองใช้เครื่องมือ ซึ่งได้ค่าความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย เท่ากับ .96  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
โดยตรงกับบุคลากร เป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
คืน จ านวน 205  ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 46.5)   

 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
วิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ประกอบด้วย  ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการ
ทดสอบค่า  F 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
           1. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ได้รับความส าคัญอยู่ใน
อันดับสุดท้ายจากตัวแปรที่ศึกษา โดยให้ความส าคัญใน
ประเด็น เรื่องได้รับค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ร่วมวิชาชีพอ่ืนท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงและคล้ายคลึง
กัน  ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตใน
การป ฏิ บั ติ งาน ของบุ คล ากร  โรงพ ยาบ าล มะ เร็ ง
อุบลราชธานี ให้ความส าคัญถึงการก าหนดกฎ ระเบียบ 
การบริหารงานในระบบราชการและผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ย่อมมีความหวังว่าเมื่อท างานมีความอยู่ดีกินดี และได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนพอสมควรเรื่องปัจจัยพื้นฐานของการ
ด าเนินชีวิตค่ารักษาพยาบาล การพักผ่อน การเลี้ยงดูบุตร 
การตรวจสุขภาพประจ าปี การประกันชีวิต  ซึ่งสอดคล้อง
กับความหมายของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2551:  
589) กล่าวไว้ว่า ก าหนดการคุ้มครองแรงงานในเรื่องต่าง ใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการที่ประกาศของกระทรวงมหาดไทย
ได้ก าหนดให้นายจ้างต้องจัดให้สวัสดิการเพื่อสุขภาพของ
ลูกจ้าง  

2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยได้รับความส าคัญอยู่
ในระดับสอง ให้ความส าคัญในประเด็นเรื่องสภาพการณ์
โดยรวมมีความปลอดภัยในการท างานสูงที่สุด และ 
ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลากรทุกระดับใน
โรงพยาบาลมีความรู้และการป้องกันอันตรายจากการ
ท างานจึงรู้สึกถึงความปลอดภัยในการท างานสูงที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับความหมายของจิตตาภรณ์ จิตรีเช้ือ (2548: 
76) เกี่ยวกับการจัดการทางสุขภาพและความปลอดภัย
จากการท างานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรให้มีสุขภาพดี ลดความเจ็บป่วยที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
และปราศจากโรคจะสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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3. ด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติ งานได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งได้รับความส าคัญจากบุคลากรอยู่ในล าดับที่
หนึ่ง โดยให้ความส าคัญในประเด็นด้านเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี  
ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า การอบรม การ
พัฒนาการท างานและอาชีพของบุคคล เป็นสิ่งบ่งบอกถึง
คุณภาพชีวิตการท างานประการหนึ่ง ซึ่งจะท าให้บุคคล
สามารถท าหน้าท่ีโดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง และเมื่อมีปัญหาก็จะใช้การแก้ไขปัญหา
ในรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ เหมาะสมเป็นผลให้บุคคล
ประสบความส าเร็จใน ชีวิต  ผลการวิจัยดั งกล่าวจึ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ วรวุฒิ แก้วทองใหญ่ (2550: 
ง) ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า อายุและ
อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน  มีระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานแตกต่างกัน ส่วนเพศที่ต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิต
การท างานท่ีไม่แตกต่างกัน  
 4. ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโต
ความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยได้รับความส าคัญให้อยู่ในล าดับสาม มีประเด็นที่
ให้ความส าคัญสูงที่สุด คือ งานที่รับผิดชอบเอื้ออ านวยต่อ
ความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่า ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเพื่อไปสู่งานท่ีสูงขึ้น
ในด้านความรับผิดชอบ เกียรติยศ เป็นการให้รางวัลแก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดีและสามารถที่จะด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นและสร้างแรงจูงใจให้คนมีความอุตสาหะ พยายาม
ท างานและพอใจในองค์การ ผลการวิจัยดังกล่าวจึง
สอดคล้องกับค านิยามของ สมัย  รื่นสุข (2524: 63) ได้ให้
แนวคิดไว้ว่า การเลื่อนต าแหน่งเป็นที่ปรารถนาของทุกคน
ในองค์การ และเป็นสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  
  5. จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี จ าแนกตาม ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร สามารถอธิปราย
ผลในประเด็นท่ีส าคัญ คือ 
  5.1 บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานต่อองค์การ ด้าน

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ  ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ถูกลักษณะและปลอดภัย  ด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี ด้านลักษณะ
งานที่ ส่ ง เสริมความ เจริญ เติบ โตความมั่ นคงให้ แก่
ผู้ปฏิบัติงานแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้าน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอด้านเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี
แตกต่างกัน ส่วนด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภัย และด้านลักษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโต
ความมั่ นคงให้แก่ผู้ ปฏิบั ติ งาน  ไม่ แตกต่ างกัน เมื่ อ
เปรียบเทียบรายคู่ พบว่า โดยภาพรวมระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 6-10 ปี มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ด้าน
ค่าตอบแทนที่ เป็นธรรมและเพียงพอ แตกต่างกันจาก
บุคลากรที่มีระยะเวลาการในการปฏิบัติงาน 2-5 ปี  โดย
ผู้ปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-2 ปี มี
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน สูงกว่าผู้ปฏิบัติงานที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10 ปี ด้านเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี 
พบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10 
และมากกว่า 10 ปี มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ด้าน
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้
เป็นอย่างดี แตกต่างจากบุคลากรที่มีระยะเวลาการในการ
ปฏิบัติงาน   2-5 ปี  โดยผู้ปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 6-10 ปี มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน สูง
กว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 
10 ปี และ 2-5 ปี ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภัยและด้านลักษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโต
ความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไม่พบรายคู่ใดแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของสาขาวิทย
บ ริ ก าร เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย รติ  จั งห วั ด ต รั ง  (2 55 1: ง ) 
ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายปี  กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจัยพบว่าลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายปีมีระดับคุณภาพชีวิตในการท างานอยู่ใน
ระดับปานกลางพิจารณาแต่ละด้านพบว่าคุณภาพชีวิตด้าน
สภาพงานจะอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือด้านภาวะผู้น า 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านการพัฒนาและ
การใช้ความสามารถ ส่วนระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน
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ของลูกจ้างช่ัวคราวที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านสิทธิ
ของลูกจ้าง รองลงมา คือ ด้านความผู้ปฏิบัติงานอื่น  
เพื่อให้เขาเหล่านี้ได้ท างานให้องค์การได้อย่างยาวนาน 
ร่วมยืดหยัดที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยรามค าแหงให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปพนักงานที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
แตกต่ างกันมี คุณ ภาพ ชีวิตต่ อองค์ การแตกต่ างกัน 
สอดคล้องกับการอธิบายของ  สุจิตรา ธนานันท์ (2537: 
204) ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาเป็นสาเหตุ
หนึ่งอาจท าลายขวัญของผู้ปฏิบัติงานได้ ด้วยเหตุนี้จึงควรมี
การตระเตรียมวางแผนงานอย่างรอบคอบในด้านนโยบาย
และช้ีแจงให้ทราบโดยทั่ วกัน ซึ่ งจะช่วยแก้ ไขความ
หวาดหวั่นในความไม่มั่นคงลงได้บ้าง 

5.2  บุคลากรที่มี ระดับการศึกษาต่ างกันมี
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานต่อองค์การด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกลักษณะและปลอดภัยแตกต่างกัน ด้านค่าตอบแทนที่
เป็นธรรมและเพียงพอ  ด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้
พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี ด้านลักษณะ
งานที่ ส่ ง เสริมความ เจริญ เติบ โตความมั่ นคงให้ แก่
ผู้ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า 
โดยภาพรวมบุคลากรที่ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
คุณ ภาพ ชีวิต ในการปฏิ บั ติ งาน แตกต่ างกัน  โดยที่
ผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติ งานด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและ
ปลอดภัย แตกต่างจากผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี โดยที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานสูงกว่า
ผู้ปฏิบั ติ งานที่ มี ระดับการศึกษาสู งกว่าปริญญาตรี 
ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับสอดคล้องกับ งานวิจั ยของ  วงเดื อน  
เลาหวัฒนภิญโญ และคณะ (2552: ง) ท าการศึกษาเรื่อง
คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลในโรงพยาบาลพระ
จอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระ
จอมเกล้า เงินเดือน ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างาน
แตกต่างกัน เนื่องจาก อายุระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเป็นสิ่งท่ีไมส่ามารถเปลี่ยนแปลง
แก้ไขได้แต่ระดับการศึกษาสามารถพัฒนาได้  

5.3 บุคลากรที่มีประเภทบุคลากรต่างกันมี
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานต่อองค์การด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี ด้านลักษณะ
งานที่ ส่ ง เสริมความ เจริญ เติบ โตความมั่ นคงให้ แก่
ผู้ปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอไม่
แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบรายคู่ พบว่าประเภทบุคลากร
แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
ประเภทบุคลากรลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวมี
คุณ ภาพ ชีวิต ในการปฏิ บั ติ งาน ด้ าน เปิ ด โอกาส ให้
ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี 
แตกต่างจากประเภทบุคลากรข้าราชการ พนักงานราชการ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานด้าน
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้
เป็นอย่างดี แตกต่างจากประเภทบุคลากรลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างช่ัวคราว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานด้านเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี แตกต่างจากประเภท
บุ คลากรพนั กงานราชการ  โดยประ เภทบุ คลากร
ลูกจ้างประจ า มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานสูงกว่า 
ลูกจ้างช่ัวคราว ข้าราชการ และพนักงานราชการ ด้านเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็น
อย่างดี ประเภทบุคลากรแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบั ติ งานแตกต่ างกัน ประเภทบุคล ากรต าแหน่ ง
ลูกจ้างประจ ามีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานด้านเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็น
อย่างดี แตกต่างจากประเภทบุคลากรต าแหน่งข้าราชการ
และลูกจ้างช่ัวคราวมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานด้าน
เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้
เป็นอย่างดี  แตกต่างจากประเภทบุคลากรต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ า โดยที่ผู้ปฏิบัติงานประเภทบุคลากรต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ ามีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานสูงกว่า
ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานราชการ และข้าราชการ  
ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยไม่พบราย
คู่ ใดแตกต่ างกัน  และในภาพรวม  โดยบุคลากรที่มี
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจัยของลัดดา
วัณย์ สกุลสุข (2550: ง) ท าการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต
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การท างานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน
กรุงเทพ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ระดับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงานที่
ค านึงถึงความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และสุขภาพ
ของพนักงาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ภายในองค์การ และด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม 
อยู่ในระดับสูง ยกเว้นด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเอง ด้านสิทธิส่วนบุคคล และด้าน การด าเนินชีวิตที่
สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวอยู่ในระดับ
ปานกลางผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงาน พบว่า อายุและอัตราเงินเดือนที่
แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน 
ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส และระดับ
ต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตการท างานท่ีไม่
แตกต่างกัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. จากผลการวิจัยพบว่าด้านค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมและเพียงพอ ให้ความส าคัญ ในประเด็น เรื่อง
ค่าตอบแทน เช่น อัตราค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก 
รวมทั้งค่าสวัสดิการต่าง   ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้
เห็นว่าค่าตอบแทนควรมีความเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจในสภาพปัจจุบัน  เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ร่วม
วิชาชีพอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจ 
เพิ่มขวัญและก าลังให้แก่บุคลากร ให้ท างานด้วยความเต็ม
ใจและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

2. จากผลการวิจัยพบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูก
ลักษณะและปลอดภัย ให้ความส าคัญในประเด็นเรื่อง
สิ่ งแวดล้อมที่ ถูกลักษณ ะและปลอดภั ยบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ผลการวิจัย
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ลักษณะ
งานต้องใช้ความรับผิดชอบสูง ต้องเตรียมความพร้อมและ
เตรียมตัวตลอดเวลา ร่างกายต้องตื่นตัว พร้อมรับทุก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีผลท าให้เกิดความเครียด ดังนั้น  

โรงพยาบาลฯ ควรพิจารณา  กีฬาสันทนาการ และจัดหา
คอมพิวเตอร์ที่สามารถเช่ือมต่อ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อให้บุคลากรรับรู้ข่าวสาร และความบันเทิง สิ่งเหล่านี้ 
จะช่วยผ่อนคลายสุขภาพกายและใจให้ดีขึ้น ในช่วง
ระยะเวลาการปฏิบัติงานได้และควรจัดหาอุปกรณ์กล้อง
วงจรปิดบริเวณที่จอดรถทุกจุด ไฟฟ้าที่สว่างกว่าเดิม
บริเวณทางเดินกลับหอพักพยาบาล  ยามรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 

3. จากผลการวิจัยพบว่า ด้านเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี 
ให้ความส าคัญในประเด็นมีการปฏิบัติงานเฉพาะทาง 
ได้รับความส าคัญสงูสุด ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
บุคลากรอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงาน ท าให้เกิด
ทักษะ  และความช านาญทันกับเทคโนโลยีที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ควรจัดท าแผนการพัฒนาบุคคล
ประจ าปีให้ครอบคลุมทุกสายงานเพื่อให้บุคลากรทุกระดับ
ทุกต าแหน่ง จะได้มีความพร้อมในการขึ้นรับต าแหน่งใหม่
ที่สูงขึ้นและต้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การทุก
ระดับทราบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและยึดถือเป็น
หลักในการพัฒนาความรู้ เพื่ อปฏิบัติ งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

4. จากผลการวิจัยพบว่า ด้านลักษณะงานที่
ส่งเสริมความเจริญเติบโตความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้
ความส าคัญในประเด็นเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ และมีการสนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรอยู่เสมอ ผลการวิจัย
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบุคลากรเกิดความพึงพอใจและ
เชื่อมั่นในความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานที่ท า และ
ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่ดีแต่
โรงพยาบาลฯต้องแจ้งนโยบายด้านโอกาสเติบโตก้าวหน้า
ของบุคลากรให้ทราบ เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานของตนเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว  

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตใน
การป ฏิ บั ติ งาน ของบุ คล ากร  โรงพ ยาบ าล มะ เร็ ง
อุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดปัจจัยจูงใจใน
การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร 
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 2. ควรศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและยึดถือเป็นหลักในการ
พัฒนาความรู้เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ควรศึกษาความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  ด้านความ
ปลอดภัยจากการท างานเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากร 

 
กิตติกรรมประกาศ 
          ผู้ศึกษาใคร่ขอกราบขอบพระคุณ  ดร.สุภาวดี 
ขุ น ท อ ง จั น ท ร์  อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ที่ ก รุ ณ า ให้
ความรู้ ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ ตรวจทาน และแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง  เพื่อให้การเขียนรายงานค้นคว้าอิสระ
ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี  
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