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บทคดัย่อ 

 
การวิจัยครั PงนีPมีว ัตถุประสงค์เพืXอศึกษา 1) เพืXอศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทีXมีผลต่อ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในองคก์รแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
2) เพืXอศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลกระทบภายนอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควดิ 19 กบั
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 3) เพืXอศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณภาพชวีติการปฏบิตังิานของบุคลากรใน
องคก์รแพทย ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคโควดิ 19 โดยกาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรคาํนวณของ Taro Yamane ไดก้ลุ่มตวัอย่างจํานวน 376 คน เครืXองมอืทีXใชใ้นการ
เกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถามชนิดเลอืกตอบ วเิคราะหข์อ้มลูดว้ย สถติพิรรณนา โดยแจกแจงความถีX ค่ารอ้ย
ละ คา่สว่นเบีXยงเบนมาตฐาน และคา่สมัประสทิธิ )สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นัทีXระดบัสาํคญัทางสถติทิีXระดบั 0.05 
 ผลวจิยัพบว่า 1) บุคลากรบุคลากรคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์มคีวามคดิเหน็
ต่อมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค 19 อยู่ทีXระดับปานกลาง ด้านคุณภาพชีวิตในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากร อยูท่ีXระดบัปานกลาง และดา้นประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน อยูท่ีXระดบัมาก 2) ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค 19 มีความสัมพันธ์กับ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์และคณุภาพชวีติ
การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
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Abstract 
 

This research aims to study: 1) demographic factors influencing the performance efficiency 
among the faculty members in the Faculty of Medicine, Prince of Songkla University; 2) the 
relationship between the external impacts related to COVID-19 pandemic and the performance 
efficiency; and 3) the relationship between the quality of work life of the employees in the medical 
organization and performance efficiency. The sample size of 376 faculty members was determined 
by using Taro Yamane Formula. Multiple choice questionnaire was adopted for the data collection 
tool. The data obtained in this study were analyzed using descriptive statistics defining frequency, 
percentage, standard deviation, and Pearson's Correlation coefficient, at a statistical significance 
level of 0.05 

The finding revealed that: 1) The Faculty of Medicine, Prince of Songkla University members 
expressed the opinions on the COVID-19 preventive measures at moderate level, on the quality work 
life at moderate level, and on the performance efficiency at high level. 2) According to hypothesis 
testing outcomes, the COVID-19 preventive measures are associated with the performance efficiency 
of the Faculty of Medicine, Prince of Songkla University’s employees. Besides, the quality work life 
is associated with the performance efficiency of the Faculty of Medicine, Prince of Songkla University 
members. 
 
Keywords : Relationship, Quality of Work Life, Performance Efficiency 
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บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัมกีารแพร่ระบาดของเชืPอไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั Xวทุกมุมโลกตั Pงแต่ช่วงปลายปี 
2562 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) ประกาศให ้โรคโควดิ-19 เป็นโรคทีXเป็นการระบาด
ใหญ่ (pandemic) เมืXอวนัทีX 11 มนีาคม พ.ศ. 2563 สถานการณ์ประเทศไทยในปัจจุบนั จํานวนประชากรผู้
ติดเชืPอและเสียชีวิตมีอตัราเร่งทีXสูงขึPน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแทบทุกด้าน ทั Pงทางด้านสาธารณสุข 
อุตสาหกรรมการท่องเทีXยว และการนําเขา้ส่งออก จากผลกระทบดงักล่าวส่งผลโดยรวมต่อเศรษฐกจิโลก
รวมทั Pงประเทศไทย นอกจากนีPจากการเพิXมขึPนของจํานวนประชากรผูต้ดิเชืPอยงัเกดิผลกระทบโดยตรงต่อ
หลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพทีXเกีXยวข้องกับองค์กรแพทย์ จากการศึกษาความชุกและปัจจยัทีX
เกีXยวขอ้งของปัญหาทางสุขภาพจติของบุคลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาลนครปฐมในยุคการระบาดของ
โรคตดิเชืPอไวรสัโคโรนา 2019 บุคลากรทางการแพทยม์คีวามวติกกงัวลเกีXยวกบัอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลทีX
ไม่เพยีงพอมากทีXสุด รอ้ยละ 13.8 และ รองลงมา คอืกงัวลว่าครอบครวัอาจจะตดิเชืPอไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) จากตนเอง รอ้ยละ 12.9 (วศิษิฎ์ เนตโิรจนกุล, 2563) นอกจากนีPปัญหาการแพรร่ะบาดดงักลา่ว 
อาจส่งผลต่ออกีหลากหลายด้าน ทั Pงด้านปัญหาทางสุขภาพจติและด้านคุณภาพชวีติการปฏบิตัิงานของ
บุคลากรทางการแพทยไ์ด ้
 การปฏบิตังิานของบุคลากรในองคก์รแพทยทุ์กหน่วยงาน ไมว่า่จะเป็นบุคลากรสายวชิาชพี บุคลากร
สายสนับสนุนวชิาชพี บุคลากรสายสนับสนุนงานบรหิาร บุคลากรสายวชิาการรวมทั Pงผูป้ฏบิตังิาน ล้วนมี
ความสําคัญและสัมพันธ์กัน ดังนั Pนคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรแพทย์ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชืPอไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรทุกหน่วยงานได ้
 จากการปฏบิตังิานของผูว้จิยั ในคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ช่วงสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของเชืPอไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) พบวา่ บุคลากรสว่นใหญ่มคีวามวติกกงัวลเกีXยวกบั
การแพร่ระบาดของเชืPอดงักล่าว ทําให้เกิดข้อจํากัดในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เช่น การลด
อตัรากําลงัของบุคลากรในการปฏบิตังิาน การเวน้ระยะห่างระหว่างบุคคล ซึXงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ
และประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร 
 คุณภาพชวีติในการทํางาน (Quality of Working Life) เป็นอกีสิXงหนึXงทีXสําคญัในสถาณการณ์การ
แพร่ระบาดของเชืPอไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ปัจจุบนั การแพร่ระบาดของโรคโควดิได้มคีวาม
รนุแรงขึPน บุคลากรทางการแพทยเ์ป็นดา่นหน้าเพืXอรบัมอืกบัสถานการณ์ อาจสง่ผลใหเ้กดิความเครยีดความ
กงัวลต่อการทาํงาน  คุณภาพชวีติในการทาํงานจงึเป็นสิXงสาํคญัทีXควรตระหนกั เพืXอทราบถงึความสขุในการ
ทาํงานของบุคลากร เพืXอป้องกนัไมใ่หค้ณุภาพชวีติในการทาํงานลดตํXาลง จากการศกึษาคณุภาพชวีติในการ
ทาํงาน Huse & Coming (1985) กล่าวไวว้่า คุณภาพชวีติการทาํงานเป็นความสมัพนัธก์นัระหว่างความพงึ
พอใจในงานของบุคลากรกบัประสทิธผิลขององคก์ร ส่งผลใหบุ้คลากรมคีวามพงึพอใจและมกีําลงัใจในการ
ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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 ดงันั Pน ผูว้จิยัจงึสนใจทีXจะศกึษาเรืXองความสมัพนัธด์า้นคณุภาพชวีติการปฏบิตังิานของบุคลากรใน
องคก์รแพทย ์กบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานในสถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคโควดิ 19 ของคณะ
แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1.เพืXอศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดโรคโควดิ 19 กบัประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน  
 2.เพืXอศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพชวีติการปฏบิตังิานของบุคลากรในองคก์รแพทย ์กบั
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคโควดิ 19 
 

สมมติฐานการวิจยั 
สมมตฐิานทีX 1 มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควคิ19 มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพ

การปฏบิตังิานของบุคลากร คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
สมมติฐานทีX 2 คุณภาพชวีติการปฏิบตัิงานมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของ

บุคลากร คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวิจัยครั PงนีP เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ด้านคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร กับ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ของบุคลาการทั Pงหมดในคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์โดย
ใช้การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีXเกีXยวข้องกับตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ด้าน
ประชากรศาสตร ์ดา้นปัจจยัภายนอกทีXส่งผลกระทบ จากมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควคิ19 
และด้านคุณภาพชวีติการทํางาน ตวัแปรตาม ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน โดยการใชแ้บบสอบถามเป็น
เครืXองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพืXอนําไปใช้ในการวิเคราะห์ โดยประชากรตอบแบบสอบถาม คือ 
บุคลากรทีXปฏบิตังิานในคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จาํนวน 6,150 คน และสุม่ตวัอยา่ง
เพืXอเกบ็แบบสอบถามโดยใชส้ตูรของ (Taro Yamane, 1973) 
 

แนวคิดและทฤษฎีทีUเกีUยวข้อง 
  
แนวคิดและทฤษฎีทีUเกีUยวข้องกบัคณุภาพชีวิตในการทาํงาน 
 Walton, R. E. (1975) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพชีวิตการทํางาน ไม่ใช่ เพียงแค่การ
กาํหนดเวลาในการทาํงาน แต่รวมไปถงึการตอบสนองความตอ้งการใหช้วีติของบุคลากรในหน่วยงานดขีึPน  

ดา้นของคณุภาพชวีติการทาํงานของ Walton, R. E. (1975)  ผูศ้กึษา จงึสรปุองคป์ระกอบทีXจะใชใ้น
การวจิยัครั PงนีPไว ้� ดา้น ดงันีP 

�. ดา้นการใหส้ิXงตอบแทนทีXยตุธิรรม 
�. ดา้นสภาพการทาํงานทีXปลอดภยั 
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�. ดา้นโอกาสกา้วหน้า และพฒันาความสามารถ  
¡. ดา้นการไดร้บัการยอมรบัในสงัคม 
¢. ดา้นความเป็นประชาธปิไตยในการทาํงาน 
�. ดา้นความสมดุลในชวีติงานและครอบครวั 
ผูศ้กึษาไดว้เิคราะห์สงัเคราะห์ จงึสรุปองค์ประกอบทีXจะใชใ้นการวจิยัครั PงนีPตามองค์ประกอบทีXได้

กลา่วไปขา้งตน้ นํามาใชใ้นการวจิยัครั PงนีP 

 

แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
Peterson and Plowman (1953) ไดส้รปุองคป์ระกอบของประสทิธภิาพ ไว ้4 ขอ้ดว้ยกนัคอื 
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมคีุณภาพสงู คอืผูผ้ลติและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์คุม้ค่าและมคีวาม

พงึพอใจ ผลการทํางานมคีวามถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนีPผลงานทีXมคีุณภาพควรก่อเกิด
ประโยชน์ต่อองคก์ารและสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้หรอืผูม้ารบับรกิาร 

2. ปรมิาณงาน (Quantity) งานทีXเกดิขึPนจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงานโดยผลงานทีX
ปฏบิตัไิดม้ปีรมิาณทีXเหมาะสมตามทีXกําหนดในแผนงานหรอืเป้าหมายทีXบรษิทัวางไวแ้ละควรมกีารวางแผน 
บรหิารเวลา เพืXอใหไ้ดป้รมิาณงานตามเป้าหมายทีXกาํหนดไว ้

3. เวลา (Time) คอื เวลาทีXใชใ้นการดาํเนินงานจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะทีXถูกตอ้งตามหลกัการเหมาะสม
กบังานและทนัสมยั มกีารพฒันาเทคนิคการทาํงานใหส้ะดวกรวดเรว็ขึPน 

4. ค่าใชจ้่าย (Costs) ในการดาํเนินการทั Pงหมดจะตอ้งเหมาะสมกบังาน และวธิกีารคอืจะตอ้งลงทุน
น้อยและไดผ้ลกําไรมากทีXสดุ ประสทิธภิาพในมติขิองคา่ใชจ้่าย หรอื ตน้ทุนการผลติไดแ้ก่ การใชท้รพัยากร
ดา้นการเงนิ คน วสัดุ เทคโนโลยทีีXมอียูอ่ยา่งประหยดัคุม้คา่ และเกดิการสญูเสยีน้อยทีXสดุ 

เนืXองจากเกณฑ์ในการพิจารณาองค์ประกอบของการวดัประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานนั Pน มี
แพร่หลาย และมคีวามสาํคญั ผูศ้กึษาจงึสรุปองคป์ระกอบทีXเกีXยวขอ้ง และเหมาะสมทีXจะใชใ้นการวจิยัครั PงนีP
ไว ้3 ดา้นของ Peterson & Plowman (1953) ดงันีP 

1. ดา้นคณุภาพงาน 
2. ดา้นปรมิาณงาน 
3. ดา้นความรวดเรว็ในการทาํงาน 
ผูศ้กึษา ไดว้เิคราะหส์งัเคราะห ์จงึสรปุองคป์ระกอบทีXจะใชใ้นการวจิยัครั PงนีPตามองคป์ระกอบทีXได้

กลา่วไปขา้งตน้ นํามาใชใ้นการวจิยัครั PงนีP 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 
ประชากรทีUใช้ในการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสาํรวจขอ้มลูเกีXยวกบัจาํนวนบุคลากรในองคก์ร เพืXอนํามากําหนดกลุ่มประชากร
ตวัอย่างทีXจะใช้ในการวจิยัในครั PงนีP คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ มบุีคลากรทั Pงหมด 
6,019 คน ผูว้จิยัจงึใชว้ธิใีนการสุม่กลุม่ตวัอยา่งโดยใชส้ตูรคาํนวณ ของทาโรย่ามาเน่ (Taro Yamane, 1973) 
 ดงันั Pนจะตอ้งใชก้ลุ่มตวัอย่างอย่างน้อย 376 คน จงึสามารถประมาณค่ารอ้ยละโดยมคีวามผดิพลาด
ไมเ่กนิ 0.05 หรอื รอ้ยละ 5 ทีXระดบัความเชืXอมั Xน รอ้ยละ 95 พจิารณาจากกลุม่ตวัอยา่งทั PงสิPน 376 คน ถอืวา่
ผา่นเกณฑแ์ละเป็นการเพิXมความเชืXอมั Xนใหก้บัขอ้มลู 

ตวัแปรตาม 

มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควิค 
19 

1. ดา้นการจาํกดัเวลาออกนอกเคหะสถานยาม 
วกิาร 

2. ดา้นการเวน้ระยะหา่ง 
3. ดา้นการปรบัรปูแบบการทาํงานจากทีCบา้น 

(Work from home) 

คณุภาพชีวิตการทาํงาน 
1. ดา้นการใหส้ิ.งตอบแทนที.ยตุธิรรม  
2. ดา้นสภาพการทาํงานที.ปลอดภยั  
3. ดา้นโอกาสกา้วหน้าและพฒันาความสามารถ  
4. ดา้นการไดร้บัการยอมรบัในสงัคม  
5. ดา้นความเป็นประชาธปิไตยในการทางาน  
6. ดา้นความสมดลุในชวีติงานและครอบครวั  

Walton, R. E. (1975) 

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
1. คณุภาพของงาน 
2. ปรมิาณงาน 
3. เวลาในการทาํงาน 

(Peterson and Plowman, 1953)   
 

ด้านประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อาย ุ 
3. ระดบัการศกึษา  
4. อาชพี 
5. ตาํแหน่งงาน  
6. ประสบการณ์การทาํงาน 

 

ตวัแปรอสิระ 
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เครืUองมือทีUใช้ในการวิจยั 
 เครืXองมือทีXใช้ในการวิจยัในครั PงนีP เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed Form) 4 ส่วนซึXงมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนีP 

สว่นทีX 1 แบบสอบถามขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ, อายุ, ระดบัการศกึษา, อาชพี, 
ตาํแหน่งงาน, และประสบการณ์การทาํงาน 

ส่วนทีX 2 แบบสอบถามมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควคิ �¥ ประกอบดว้ยหลกั ๆ 3 
มาตรการ คอื ดา้นการจํากดัเวลาออกนอกเคหะสถานยามวกิาร, ดา้นการเวน้ระยะห่าง และดา้นการปรบั
รปูแบบการทาํงานจากทีXบา้น (Work from home) 

สว่นทีX 3 แบบสอบถามปัจจยัทางดา้นคณุภาพชวีติในการทาํงาน 
สว่นทีX 4 แบบสอบถามปัจจยัทางดา้นประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

 

วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 

ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีXไดร้บัทั Pงหมด มาตรวจใหค้ะแนนและลงรหสั แลว้จงึนําขอ้มลูทีXไดม้า
วเิคราะหด์ว้ยคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS for windows โดยใชส้ถติดิงัต่อไปนีP 

1. คา่ความถีXและคา่รอ้ยละ (Percentage) ใชว้เิคราะหข์อ้มลูเบืPองตน้ของกลุม่ประชากร  

2. คา่เฉลีXย (Mean) และสว่นเบีXยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชว้เิคราะห ์การกระจาย
ของขอ้มลู  

3. ทดสอบความสมัพนัธ ์โดยใชส้ถติสิมัประสทิธิ )สหสมัพนัธ ์(Correlation) ทดสอบสมมตฐิาน
ดงัต่อไปนีP  
 

ผลการวิจยั 
 

ลกัษณะสว่นบุคคล จากการศกึษาขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคล พบวา่ มบุีคลากรเพศหญงิมากกวา่เพศ
ชาย โดยมเีพศหญงิจํานวน 294 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.4 และเพศชายจํานวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.6 
สว่นใหญ่อยูใ่นชว่งอาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 215 คดิเป็นรอ้ยละ 56.6 รองลงมาอยูใ่นชว่งอาย ุ20 – 30 ปี คดิ
เป็นรอ้ยละ 27.6 ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรจีํานวน 267 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.3 ตําแหน่งใน
ปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นพยาบาลจํานวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 รองลงมาคอืตําแหน่งนักวชิาการจํานวน 
90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.4 มรีายไดส้ว่นใหญ่อยูท่ีX 20,001 – 30,000 จาํนวน 174 คดิเป็นรอ้ยละ 45.8 เป็น
กลุม่ทีXมรีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 10 ปีขึPนไป จาํนวน 192 คดิเป็นรอ้ยละ 50.5  

ผลการวเิคราะหร์ะดบัมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควคิ 19 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบั ปานกลาง มคี่าเฉลีXย 3.30 และส่วนเบีXยงเบนมาตรฐาน 0.42 เมืXอพจิารณถงึรายละเอยีดแลว้พบว่า 
ดา้นการปรบัรปูแบบการทาํงานจากทีXบา้น (Work from home) มคีา่เฉลีXยมากทีXสดุ คอื 3.58 มสีว่นเบีXยงเบน
มาตรฐาน 0.50 รองลงมาคอื ดา้นการเวน้ระยะหา่ง มคีา่เฉลีXย 3.52 มสีว่นเบีXยงเบนมาตรฐาน 0.50 ดา้นการ
จาํกดัเวลาออกนอกเคหสถานยามวกิาล มคีา่เฉลีXย �.¨¥ มสีว่นเบีXยงเบนมาตรฐาน ©.ª© ตามลาํดบั 
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ผลการวเิคราะหร์ะดบัดา้นคุณภาพชวีติในการปฏบิตังิาน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
มคีา่เฉลีXย 3.16 และสว่นเบีXยงเบนมาตรฐาน 0.41 เมืXอพจิารณราถงึรายละเอยีดแลว้พบวา่ ดา้นการไดร้บัการ
ยอมรบัในสงัคม มคีา่เฉลีXยมากทีXสดุ คอื 3.39 มสีว่นเบีXยงเบนมาตรฐาน 0.62 รองลงมา ดา้นโอกาสกา้วหน้า
และการพฒันา  มคี่าเฉลีXย 3.22 มสีว่นเบีXยงเบนมาตรฐาน 0.66 ดา้นความเป็นประชาธปิไตยในการทาํงาน 
มคี่าเฉลีXย 3.09 มสี่วนเบีXยงเบนมาตรฐาน 0.68 ด้านสภาพการทํางานทีXปลอดภยั มคี่าเฉลีXย �.¥© มสี่วน
เบีXยงเบนมาตรฐาน ©.¡¥ ดา้นการใหส้ิXงตอบแทนทีXยุตธิรรม มคีา่เฉลีXย �.¥© มสีว่นเบีXยงเบนมาตรฐาน ©.¡ª 
และดา้นความสมดุลในชวีติงานและครอบครวั คา่เฉลีXย �.ª� มสีว่นเบีXยงเบนมาตรฐาน ©.¨� ตามลาํดบั 

ผลการวเิคราะห์ระดบัด้านประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มี
คา่เฉลีXย 3.58 และสว่นเบีXยงเบนมาตรฐาน 0.47 เมืXอพจิารณราถงึรายละเอยีดแลว้พบวา่ ดา้นคณุภาพงาน มี
ค่าเฉลีXยมากทีXสุด คอื 3.71 มสี่วนเบีXยงเบนมาตรฐาน 0.55 รองลงมา ดา้นปรมิาณงาน มคี่าเฉลีXย 3.64 มี
ส่วนเบีXยงเบนมาตรฐาน 0.53 ดา้นเวลาทีXใชใ้นการทํางาน มคี่าเฉลีXย �.¡� มสี่วนเบีXยงเบนมาตรฐาน ©.�ª 
ตามลาํดบั 

 
ตารางสรปุผลการทดสอบสมมตฐิาน  

ตวัแปร 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

r ผลทดสอบสมมติฐาน 

1. มาตรการการป้องกนัการแพรร่ะบาด
โรคโควคิ �¥ 

0.299** ยอมรบัสมมตฐิานการวจิยั 

2. คณุภาพชวีติการทาํงาน 0.600** ยอมรบัสมมตฐิานการวจิยั 
 

การอภิปรายผล 
 

การศกึษาเรืXองความสมัพนัธด์า้นคุณภาพชวีติคุณภาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในองคก์รแพทย ์
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด �¥ ของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ โดยม ี2 ตวัแปรคอื 1)  มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควคิ 2) 
คณุภาพชวีติในการทาํงาน  สามารถสรปุประเดน็ตามสมมตฐิานได ้ดงันีP 
 
ความสมัพนัธร์ะหว่างมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควิค กบั ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน 
 การศกึษาในครั Pงจะอภปิรายรายละเอยีดไดโ้ดยเรยีงลาํดบัจากความสมัพนัธเ์ดน่สดุ 3 อนัดบัแรก ซึXง
อภปิรายได ้ดงันีP 
 ดา้นการจํากดัเวลาออกนอกเคหะสถานยามวกิาร กบั ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ผลการศกึษา
พบว่า ความสมัพนัธ์มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควคิ �¥ ดา้นการจํากดัเวลาออกนอกเคหะ
สถานยามวกิาร กบั ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธก์นั และเป็นไปในทศิทางเชงิบวก อธบิาย
ไดว้า่ ถา้มาตรการการป้องกนัการแพรร่ะบาดโรคโควคิ �¥ ดา้นการจาํกดัเวลาออกนอกเคหะสถานยามวกิาร 
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ทีXมากขึPน กจ็ะสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพการปฏบิตังิานมากตามไปดว้ย ซึXงสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ (ชุต-ิ
มา ดสีวสัดิ ), พรทพิย ์กรีะพงษ์ และนิตยา เพญ็ศรินิภา 2564) ไดศ้กึษา ปัจจยัทีXมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมความ
ปลอดภยัจากการตดิเชืPอไวรสัโคโรนา �©�¥ ของบุคลากรในโรงพยาบาลบุรรีมัยพ์บวา่บุคคลากรโรงพยาบาล
บุรรีมัยพ์ฤตกิรรมความปลอดภยัตามแนวทางควบคุมป้องกนัการตดิเชืPอไวรสัโคโรนา �¥ ภาพรวม อยู่ใน
ระดบัสงู   

ดา้นการปรบัรปูแบบการทาํงานจากทีXบา้น (Work from home) กบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ผล
การศกึษาพบว่า ความสมัพนัธม์าตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควคิ �¥ ดา้นการปรบัรปูแบบการ
ทาํงานจากทีXบา้น (Work from home) มคีวามสมัพนัธก์นัทศิทางบวก สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ (ปทุมมา 
ลิPมศรงีาม, ศรณัยธ์ร ศศธินากรแกว้ และวราพรรณ อภศุิภะโชค, �¢�¡) พบวา่ทศันคตต่ิอขอ้มลูขา่วสารจาก
หน่วยงานรฐัมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรค มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตํXา  

ดา้นการเวน้ระยะหา่ง กบั ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ผลการศกึษาพบวา่ ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั  
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างคณุภาพชีวิตในการทาํงาน กบั ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
การศกึษาในครั Pงจะอภปิรายรายละเอยีดโดยเรยีงลําดบัจากความสมัพนัธเ์ด่นสุด 3 อนัดบัแรก ซึXง

อภปิรายรายดา้นได ้ดงันีP 
ดา้นโอกาสก้าวหน้าและการพฒันาความสามารถ กบั ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ผลการศกึษา

พบวา่ มคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเชงิบวก ทีXระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึXงสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ (ปา
นิสรา ทติาทร, 2562) ไดศ้กึษาเรืXอง ความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพชวีติในการทํางานกบัประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทัชั Pนนํากลุม่อุตสาหกรรมรบัเหมาก่อสรา้งในประเทศไทย พบวา่ ความสมัพนัธ์
ดา้นคณุภาพชวีติการทาํงานกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานพบวา่ภาพรวมระดบัความสมัพนัธ์
ปานกลาง 

ด้านการได้ร ับการยอมรับในสังคม กับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า มี
ความสมัพนัธ์กนัในทศิทางเชงิบวก ทีXระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง อธบิายไดว้่า ถา้บุคลากรไดร้บัโอกาส
ก้าวหน้าและการพฒันาความสามารถมากขึPน จะทําใหคุ้ณภาพงานสูงตามไปดว้ย เนืXองดว้ยบุคคลากรใน
คณะแพทยส์ว่นใหญ่มชีวีติประจาํวนัทีXตอ้งศกึษาความรูต่้าง ๆ เพืXอสรา้งองคค์วามรูใ้หมเ่พืXอใชใ้นการทาํงาน
ในชวีติประจําวนั ซึXงสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ (แววดาว ทวชียั และวนัทนีย ์จนัทรเ์อีXยม, �¢¢¥) ศกึษาการ
จดัการขอ้มูลเพืXอการรบัรองคุณภาพพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัของรฐั พบว่า ดา้นการพฒันา
คุณภาพโดยการมสี่วนร่วมนั Pนทําใหบุ้คลากรมกีารนําวธิกีารปฏบิตัทิีXดมีาแลกเปลีXยนเรยีนรูร้วมถงึการให้
รางวัลเป็นการกระตุ้นให้มีการทํางานเป็นทีมเพืXอการจัดการข้อมูลการรับรองคุณภาพพยาบาลของ
โรงพยาบาล 

ด้านสภาพการทํางานทีXปลอดภัย กับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า มี
ความสมัพนัธก์นัในทศิทางเชงิบวก อธบิายไดว้่า สถานทีXในการทาํงานของบุคลากร ยิXงมคีวามปลอดภยั ก็
จะส่งผลใหบุ้คลากรมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานเพิXมขึPนตามไปด้วย สอดคล้องกบัแนวคดิของ (สุคนธา 
ทว้มพงษ์, 2562) ไดศ้กึษาเรืXอง การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการดําเนินกจิกรรมความปลอดภยัของสถาบนั
ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า 
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ประสทิธภิาพการดําเนินกจิกรรมความปลอดภยั ของ สสปท. มาจากการมนีโยบายและแผนงานทีXชดัเจน 
บุคลากรตระหนกัถงึความสาํคญัเกีXยวกบัความปลอดภยั และปฏบิตังิานเตม็ทีX 

 
การศกึษาเรืXองความสมัพนัธด์า้นคุณภาพชวีติคุณภาพการปฏบิตังิานของบุคลากรในองคก์รแพทย์

กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด �¥ ของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อภปิรายผลการศกึษาตามกรอบแนวคดิการวจิยัไดด้งันีP 
 
อภิปรายผลมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควิค ;< 
 จากการศกึษาในครั PงนีPจะอภปิรายรายละเอยีดโดยมรีะดบัความคดิเหน็เด่นสุด � อนัดบัแรก ซึXง
อภปิรายรายดา้นได ้ดงันีP 
 ดา้นการปรบัรปูแบบการทาํงานจากทีXบา้น (Work from home) มรีะดบัความคดิเหน็ของบุคลากรอยู่
ในระดบัมาก อธบิายไดว้า่การทาํงานจากทีXบา้นสง่ผลใหท้ศันคตเิรืXองความปลอดภยัจากการตดิเชืPอและการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา(COVID 19) ของบุคลากร เป็นไปในทศิทางเชงิบวก บุคลากรสว่น
ใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่ามาตรการดา้นการปรบัรูปแบบการทํางานจากทีXบา้น (Work from home) ทําใหรู้ส้กึ
ปลอดภัยจากการติดเชืPอและช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) ได้ และมีผลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในองคก์ร ซึXงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (กุลนิษฐ ์เสถยีรโกเศศ และธดิาทพิย ์
ปานโรจน์, 2564) ไดศ้กึษาเรืXอง ปัจจยัทีXมอีทิธพิลต่อการทาํงานรปูแบบ Work From Home (WFH) ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพของพนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลพบว่า ปัจจยัการทาํงาน
รปูแบบ Work From Home สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีXสดุ 
 ดา้นการเวน้ระยะห่าง มรีะดบัความคดิเหน็ของบุคลากรอยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกนักบัมาตรการ
ดา้นการปรบัรูปแบบการทํางานจากทีXบา้น (Work from home) อธบิายไดว้่ามาตรการการเวน้ระยะห่างใน
ชวีติประจาํวนัในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID 19) ช่วยทาํใหรู้ส้กึปลอดภยัจากการตดิเชืPอ
และช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID 19) ได้ ซึXงผลการวจิยัเป็นไปตามทฤษฎีแบบแผน
ความเชืXอดา้นสุขภาพ (Health Belief Model; HBM) ของ โรเซนสตอ็กและคณะ (Rosenstock �¥ªª) ทีXได้
กล่าวถงึปัจจยัทางดา้นการรบัรูแ้ละปัจจยัร่วมไว ้¨ ปัจจยัดงันีP �) การรบัรูโ้อกาสเสีXยงเกดิโรค (perceived 
susceptibility) �) การรบัรู้ความรุนแรงของโรค (perceived severity) �) การรบัรู้ประโยชน์ทีXได้รบัและ
ค่าใชจ้่ายและรบัรูอุ้ปสรรค (perceived benefits and costs, barriers) ¡) การรบัรูภ้าวะคุกคาม (perceived 
threat) ¢) สิXงจูงใจกระตุ้นให้ปฏิบัติ (cues to action or health motivation) �) ปัจจัยร่วมทีXเกีXยวข้อง 
(modifying factors) และ ¨) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (self-efficacy) วา่ปัจจยัเหล่านีPเป็นสิXงจงูใจให้
บุคคลมกัจะแสดงพฤตกิรรมเพืXอป้องกนัผลกระทบอนัทีXจะเกดิกบัสขุภาพของตนเอง ดงันั Pนการรบัรูแ้ละความ
เชืXอของบุคคลต่อมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสงัคม รบัรูถ้งึความเสีXยงต่อการเกดิโรค และรบัรูถ้งึความ
รุนแรงของโรคทีXจะส่งผลเสยีต่อสุขภาพ จะส่งผลจูงใจทําใหบุ้คคลตดัสนิใจแสดงพฤตกิรรมการปฏบิตัติาม
มาตรการการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมเพืXอป้องกนัไมใ่หต้นเองไดร้บัผลกระทบทางสขุภาพจากการแพรร่ะบาด
ของโรคโควดิ �¥  
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 ดา้นการจาํกดัเวลาออกนอกเคหสถานยามวกิาล มรีะดบัความคดิเหน็ของบุคลากรอยู่ในระดบัปาน
กลาง อธบิายไดว้่าบุคลากรมทีศันคตต่ิอมาตรการดา้นการจาํกดัเวลาออกนอกเคหสถานยามวกิาลเชงิบวก 
บุคลากรมกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ซึXงสอดคลอ้งกบัผล
วจิยัของ (ศริลิกัษณ์ คมัภริานนท ์และสปุรญีา นุ่นเกลีPยง, 2563) ไดศ้กึษาเรืXอง มมุมองของประชาชนในพืPนทีX
สามจงัหวดัชายแดนใต้ต่อมาตรการช่วยเหลอืการปรบัตวัต่อมาตรการป้องกนัและแนวทางการส่งเสรมิ
มาตรการป้องกนัโรคโควดิ �¥ พบว่า การปรบัตวัต่อมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควดิ �¥ โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก และเมืXอมองรายละเอยีดไดม้กีารปรบักจิวตัรประจําวนัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการปิดเมอืง
หรอืหา้มเดนิทางขา้มพืPนทีXของประชาชนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
อภิปรายผลคณุภาพชีวิตการทาํงาน 
 จากการศกึษาในครั PงนีPจะอภปิรายรายละเอยีดโดยมรีะดบัความคดิเหน็เด่นสุด � อนัดบัแรก ซึXง
อภปิรายรายดา้นได ้ดงันีP 
 ดา้นการไดร้บัการยอมรบัในสงัคม มรีะดบัความคดิเหน็ของบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลางเป็นอนัดบั
แรก อธบิายไดว้่า บุคลากรมทีศันคตเิชงิบวกกบัองคก์ร บุคลากรมคีวามรูส้กึว่าเป็นบุคคลหนึXงทีXสําคญัใน
หน่วยงานและไดเ้ป็นอยูใ่นกลุ่มสงัคมทีXด ี เนืXองดว้ย คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์มกีาร
ทาํงานรว่มดว้ยหลากหลายสาขาอาชพี เพืXอป้องกนั บรรเทา และรกัษาโรคต่าง ๆ ใหแ้ก่ประชาชน จงึตอ้งมี
การร่วมมอืกนัทุกสาขาอาชพีทาํงานร่วมกนัใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดแก่ประชาชน ซึXงสอดคลอ้งกบัผลวจิยั
ของ (สภุารตัน์ ประมวล, อรอนงค ์วชิยัคาํ และกุลวด ีอภชิาตบุตร, 2563) ไดศ้กึษา คณุภาพชวีติการทาํงาน
และแนวทางสง่เสรมิของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน พบวา่คุณภาพชวีติการทาํงานในดา้นความสมัพนัธ์
กบับุคคลอืXนและการทาํงานรว่มกนัโดยรวมอยูใ่นระดบัด ี
 ดา้นโอกาสกา้วหน้าและการพฒันาความสามารถ มรีะดบัความคดิเหน็ของบุคลากรอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  อธบิายไดว้่า บุคลากรมทีศันคตเิชงิบวกดา้นโอกาสกา้วหน้าและการพฒันาความสามารถ เนืXองดว้ย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นองค์กรทีXส่งเสริมบุคลากรในทุกด้าน ทั Pงในด้าน
นวตักรรม การวจิยั และอืXน ๆ ทาํใหเ้ป็นสิXงขบัเคลืXอนใหบุ้คลากรทุกภาคสว่นไดเ้กดิการเรยีนรูใ้นดา้นทกัษะ
อาชีพและทางด้านวิชาการ ซึXงสอดคล้องกับงานวิจยัของ พรรณี  วตัราเศรษฐ์ (2561) ได้ศึกษาเรืXอง 
คุณภาพชวีติการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่าดา้น
โอกาสในการพฒันาบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ดา้นความเป็นประชาธปิไตยในการทํางาน มรีะดบัความคดิเหน็ของบุคลากรอยู่ในระดบัปานกลาง 
อธบิายไดว้่า การทํางานของบุคลากรนั Pนมคีวามเท่าเทยีมกนั รวมทั Pงการบรหิารการจดัการเป็นไปอย่างมี
ความยุตธิรรม เนืXองดว้ยการทํางานในปัจจุบนัมเีทคโนโลยเีขา้มาเป็นตวัช่วยในการจดัการไดอ้ย่างมรีะบบ 
ซึXงสอดคล้องกบัผลวจิยัของ (รุ่งนภา ถาบุญเรอื, 2564) ได้ศกึษา ระดบัคุณภาพชวีติในการทํางานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั Xวไปโรงพยาบาลหนองบวัลําภู พบว่า คุณภาพชีวติในการทํางานด้าน
ประชาธปิไตยในการทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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อภิปรายผลด้านประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

จากการศกึษาในครั PงนีPจะอภปิรายรายละเอยีดโดยมรีะดบัความคดิเหน็เด่นสุด � อนัดบัแรก ซึXง
อภปิรายรายดา้นได ้ดงันีP 
 ด้านคุณภาพงาน มีระดับความคิดเห็นของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครนิทร ์อยู่ในระดบัมากเป็นอนัดบัแรก เมืXอพจิารณารายละเอยีดดา้นคุณภาพงานพบว่า งานทีXบุคลากร
ไดร้บัมอบหมายก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อหน่วยงานหรอืองคก์รอยู่ในระดบัความคดิเหน็มากทีXสุด เนืXองดว้ย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ มคี่านิยม คอื มมีาตรฐานสูงสุดเพืXอทุกชวีติ ซึXงเป็นสิXงทีX
ชีPนําใหบุ้คลากรไดป้ฏบิตัติาม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (สริลิกัษณ์ เตีPยคาํ, 2564) ไดศ้กึษา แรงจงูใจทีXมผีล
ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานด้านปัจจยัจูงใจและด้านปัจจยัคํPาจุนมีความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ เมืXอพจิารณารายเอยีดพบว่า ดา้นคุณภาพงานมรีะดบัประสทิธภิาพอยูใ่นระดบั
มาก 
 ดา้นปรมิาณงาน มรีะดบัความคดิเหน็ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
อยูใ่นระดบัมาก เนืXองดว้ยคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์มโีรงพยาบาลทีXรองรบัการรกัษา
ของประชาชนใน 14 จงัหวดัภาคใต ้นอกจากนีPยงัมกีารโรงเรยีนแพทยท์ีXเป็นสถานศกึษาทางการแพทย ์จงึ
ต้องมแีบบแผนทีXชดัเจน ผลการปฏบิตังิานทั Pงทางด้านคุณภาพและปรมิาณจงึต้องเป็นไปตามเป้าหมาย
องค์กรทีXกําหนดไว้ ซึXงสอดคล้องกบังานวจิยัของ (สนธยา บวัผาย, 2564) ได้ศกึษา ตวัแบบการพฒันา
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีXสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม พบว่าประสทิธภิาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีXสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดับมาก เพราะสํานักงาน
สาธารณสุข จงัหวดัมหาสารคามได้จดัทําแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจงัหวดัสอดคล้องกบันโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขและปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในพืPนทีX โดยกําหนดตวัชีPวดัการดําเนินงานให้
บุคลากรใชเ้ป็นกรอบในการปฏบิตังิาน เพืXอมุง่ผลสมัฤทธิ )ขององคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ด้ า น เ วล าทีX ใ ช้ ใ นกา รทํ า ง าน  ร ะดับคว ามคิด เห็นของ บุคล ากรคณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์อยูใ่นระดบัปานกลาง อธบิายไดว้า่การทาํงานของบุคลากรทางการแพทยน์ั Pนมี
ความยดืหยุ่นตามสถานะการทีXเกดิขึPน เช่น การรกัษาทีXตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรกัษาเป็นเวลานานหรอืการ
ผ่าตัดอย่างต่อเนืXอง รวมทั Pงการพยาบาลผู้ป่วยหลังจากทําหัตถการหรือพกัพืPนทีXต้องใช้เวลาในการ
ปฏบิตังิานดงักล่าว ส่งผลใหร้ะดบัความคดิเหน็ของบุคลากรดา้นเวลาในการทํางานอยู่ในระดบัทีXไม่สงูตาม
เมืXอเทยีบกบัดา้นคณุภาพและดา้นเวลา ซึXงสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ (เรมวล นนัทศุ์ภวฒัน์, อรอนงค ์วชิยัคาํ 
และอภริด ีนันทศุ์ภวฒัน์ 2557) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างชั Xวโมงการปฏบิตังิานเกนิเวลาของพยาบาล
และผลลพัธ์ดา้นผูป่้วย พยาบาลและองคก์ารในโรงพยาบาลทั Xวไป พบว่ากลุ่มตวัอย่างปฏบิตังิานเกนิเวลา
โดยเฉลีXยจาํนวน �ª.¨¡ ชั Xวโมงต่อสปัดาห ์
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ข้อเสนอแนะ 
 
 การผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพชวีติในการทาํงาน กบั ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 
ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโควดิ 19 ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ผูศ้กึษามขีอ้เสนอแนะเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติในการทาํงานดงันีP 

1. ควรมกีารพจิารณาปรบัปรุงเรืXองค่าตอบแทน เพืXอใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณงานทีXเหมาะสม และให้
คาํนึงถงึสภาพเศษฐกจิในปัจจุบนัร่วมดว้ย เนืXองจากผลการศกึษาไดพ้บว่า ความสมัพนัธร์ะหว่าง ดา้นการ
ใหส้ิXงตอบแทนทีXยตุธิรรม กบัปรมิาณงาน มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัทีXตํXามาก ซึXงผลการศกึษาทีXไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ ปรมิาณงานทีXไดร้บัมองหมายไม่เหมาะสมกบัค่าตอบแทนทีXไดร้บั จงึควรมกีาร
ปรบัปรุงและพจิารณาดา้นค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณงาน ทั PงทีXเป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ เพืXอ
เป็นแรงจงูใหก้บับุคลากรในองคก์ร 

2. เพิXมศกัยภาพในการทาํงานใหก้บับุคลากรทุกระดบั เชน่มกีารจดัอบรมทั Pงหน่วยงานภายในองคก์ร 
และหน่วยงานภายนอกองคก์ร การใหโ้อกาสในการไดไ้ปแลกเปลีXยนประสบการณ์การทํางานต่างประเทศ 
อยา่งมคีวามเหมาะสมและเป็นธรรม 

3. ให้ความสําคญักบัด้านความสมดุลชวีติงานและครอบครวัของบุคลากร เนืXองด้วยบุคลากรทาง
การแพทยส์่วนใหญ่ต้องปฏบิตังิานตามตารางเวร ซึXงต้องปฏบิตังิานทั Pงกลางวนัและตอนกลางคนื ทําใหม้ี
เวลาใชช้วีติกบัครอบครวัน้อย ซึXงจากผลการศกึษาจะพบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างดา้นความสมดุลในชวีติ
งานและครอบครวักบัเวลาปรมิาณงาน อยูใ่นระดบัตํXา ดงันั Pนควรมกีารพจิารณาใหค้วามสาํคญักบัดา้นความ
สมดุลในชวีติงานและครอบครวัของบุคลากร โดยใหส้วสัดกิารหรอืวนัลาพเิศษเพืXอใหบุ้คลากรไดม้เีวลาอยู่
กบัครอบครวั 
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