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การวิจ ัย ครังP นีP มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พืXอ ศึก ษา 1) เพืXอ ศึก ษาปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ ทXีมีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2) เพืXอศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบภายนอกจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน 3) เพือX ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ การปฏิบตั งิ านของบุคลากรใน
องค์กรแพทย์ กับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยกําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตู รคํานวณของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 376 คน เครืXองมือทีใX ช้ในการ
เก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย สถิตพิ รรณนา โดยแจกแจงความถีX ค่าร้อย
ละ ค่าส่วนเบียX งเบนมาตฐาน และค่าสัมประสิทธิสหสั
) มพันธ์ของเพียร์สนั ทีรX ะดับสําคัญทางสถิตทิ รXี ะดับ 0.05
ผลวิจยั พบว่า 1) บุคลากรบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความคิดเห็น
ต่ อ มาตรการการป้ อ งกัน การแพร่ ร ะบาดโรคโควิค 19 อยู่ทXีร ะดับ ปานกลาง ด้า นคุ ณ ภาพชีวิต ในการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากร อยูท่ รXี ะดับปานกลาง และด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน อยูท่ รXี ะดับมาก 2) ผล
การทดสอบสมมติฐ านพบว่ า มาตรการการป้ อ งกัน การแพร่ ร ะบาดโรคโควิค 19 มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณภาพชีวติ
การปฏิ บ ัติ ง าน มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ ประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากร คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คําสําคัญ : ความสัมพันธ์, ด้านคุณภาพชีวติ การปฏิบตั งิ าน, ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
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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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปั จจุบนั มีการแพร่ระบาดของเชือP ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัวทุ
X กมุมโลกตังP แต่ช่วงปลายปี
2562 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ประกาศให้ โรคโควิด-19 เป็ นโรคทีเX ป็ นการระบาด
ใหญ่ (pandemic) เมืXอวันทีX 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 สถานการณ์ประเทศไทยในปั จจุบนั จํานวนประชากรผู้
ติด เชืPอ และเสีย ชีวิต มีอ ตั ราเร่ง ทีXสูง ขึPน ส่ง ผลกระทบเป็ น วงกว้า งแทบทุ ก ด้า น ทังP ทางด้า นสาธารณสุข
อุตสาหกรรมการท่องเทียX ว และการนํ าเข้าส่งออก จากผลกระทบดังกล่าวส่งผลโดยรวมต่อเศรษฐกิจโลก
รวมทังP ประเทศไทย นอกจากนีPจากการเพิมX ขึนP ของจํานวนประชากรผูต้ ดิ เชืPอยังเกิดผลกระทบโดยตรงต่อ
หลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพ ทีXเ กีXย วข้อ งกับ องค์ก รแพทย์ จากการศึก ษาความชุ ก และปั จ จัย ทีX
เกียX วข้องของปั ญหาทางสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนครปฐมในยุคการระบาดของ
โรคติดเชือP ไวรัสโคโรนา 2019 บุคลากรทางการแพทย์มคี วามวิตกกังวลเกียX วกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทีX
ไม่เพียงพอมากทีXสุด ร้อยละ 13.8 และ รองลงมา คือกังวลว่าครอบครัวอาจจะติดเชืPอไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จากตนเอง ร้อยละ 12.9 (วิศษิ ฎ์ เนติโรจนกุล, 2563) นอกจากนีPปัญหาการแพร่ระบาดดังกล่าว
อาจส่งผลต่ออีกหลากหลายด้าน ทังP ด้านปั ญหาทางสุขภาพจิตและด้านคุณภาพชีวติ การปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรทางการแพทย์ได้
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์กรแพทย์ทกุ หน่วยงาน ไม่วา่ จะเป็ นบุคลากรสายวิชาชีพ บุคลากร
สายสนับสนุ นวิชาชีพ บุคลากรสายสนับสนุ นงานบริหาร บุคลากรสายวิชาการรวมทังP ผูป้ ฏิบตั งิ าน ล้วนมี
ความสํ า คัญ และสัม พัน ธ์ ก ัน ดัง นั นP คุ ณ ภาพชีวิต การปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรในองค์ก รแพทย์ใ นช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือP ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านของบุคลากรทุกหน่วยงานได้
จากการปฏิบตั งิ านของผูว้ จิ ยั ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือP ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มคี วามวิตกกังวลเกียX วกับ
การแพร่ ร ะบาดของเชืPอ ดัง กล่ า ว ทํา ให้เ กิด ข้อ จํา กัด ในการปฏิบ ัติง านของทุ ก หน่ ว ยงาน เช่ น การลด
อัตรากําลังของบุคลากรในการปฏิบตั งิ าน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ซึงX ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
และประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน (Quality of Working Life) เป็ นอีกสิงX หนึXงทีXสําคัญในสถาณการณ์ การ
แพร่ระบาดของเชืPอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ปั จจุบนั การแพร่ระบาดของโรคโควิดได้มคี วาม
รุนแรงขึนP บุคลากรทางการแพทย์เป็ นด่านหน้าเพือX รับมือกับสถานการณ์ อาจส่งผลให้เกิดความเครียดความ
กังวลต่อการทํางาน คุณภาพชีวติ ในการทํางานจึงเป็ นสิงX สําคัญทีคX วรตระหนัก เพือX ทราบถึงความสุขในการ
ทํางานของบุคลากร เพือX ป้ องกันไม่ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ในการทํางานลดตํXาลง จากการศึกษาคุณภาพชีวติ ในการ
ทํางาน Huse & Coming (1985) กล่าวไว้ว่า คุณภาพชีวติ การทํางานเป็ นความสัมพันธ์กนั ระหว่างความพึง
พอใจในงานของบุคลากรกับประสิทธิผลขององค์กร ส่งผลให้บุคลากรมีความพึงพอใจและมีกําลังใจในการ
ทํางานให้บรรลุเป้ าหมาย
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ดังนันP ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจX ะศึกษาเรือX งความสัมพันธ์ดา้ นคุณภาพชีวติ การปฏิบตั งิ านของบุคลากรใน
องค์กรแพทย์ กับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.เพือX ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 กับประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน
2.เพือX ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ การปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์กรแพทย์ กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19
สมมติ ฐานการวิ จยั
สมมติฐานทีX 1 มาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค19 มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สมมติฐานทีX 2 คุณภาพชีวติ การปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจ ัย ครังP นีP เ ป็ น การศึก ษาความสัม พัน ธ์ด้า นคุ ณ ภาพชีวิต การปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากร กับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ของบุคลาการทังP หมดในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
ใช้ ก ารทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีX เ กีX ย วข้ อ งกั บ ตั ว แปรอิ ส ระ ประกอบด้ ว ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ด้านปั จจัยภายนอกทีสX ่งผลกระทบ จากมาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค19
และด้านคุณภาพชีวติ การทํางาน ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน โดยการใช้แบบสอบถามเป็ น
เครืXอ งมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล เพืXอ นํ า ไปใช้ใ นการวิเ คราะห์ โดยประชากรตอบแบบสอบถาม คือ
บุคลากรทีปX ฏิบตั งิ านในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน 6,150 คน และสุม่ ตัวอย่าง
เพือX เก็บแบบสอบถามโดยใช้สตู รของ (Taro Yamane, 1973)
แนวคิ ดและทฤษฎีทีUเกีUยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีทีUเกีUยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการทํางาน
Walton, R. E. (1975) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งาน ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ก าร
กําหนดเวลาในการทํางาน แต่รวมไปถึงการตอบสนองความต้องการให้ชวี ติ ของบุคลากรในหน่วยงานดีขนPึ
ด้านของคุณภาพชีวติ การทํางานของ Walton, R. E. (1975) ผูศ้ กึ ษา จึงสรุปองค์ประกอบทีจX ะใช้ใน
การวิจยั ครังP นีPไว้ œ ด้าน ดังนีP
•. ด้านการให้สงิX ตอบแทนทียX ตุ ธิ รรม
ž. ด้านสภาพการทํางานทีปX ลอดภัย
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Ÿ. ด้านโอกาสก้าวหน้า และพัฒนาความสามารถ
¡. ด้านการได้รบั การยอมรับในสังคม
¢. ด้านความเป็ นประชาธิปไตยในการทํางาน
œ. ด้านความสมดุลในชีวติ งานและครอบครัว
ผูศ้ กึ ษาได้วเิ คราะห์สงั เคราะห์ จึงสรุปองค์ประกอบทีจX ะใช้ในการวิจยั ครังP นีPตามองค์ประกอบทีไX ด้
กล่าวไปข้างต้น นํามาใช้ในการวิจยั ครังP นีP
แนวคิ ดและทฤษฎีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
Peterson and Plowman (1953) ได้สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพ ไว้ 4 ข้อด้วยกันคือ
1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์คุม้ ค่าและมีความ
พึงพอใจ ผลการทํางานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนีP ผลงานทีXมคี ุณภาพควรก่ อเกิด
ประโยชน์ต่อองค์การและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผูม้ ารับบริการ
2. ปริมาณงาน (Quantity) งานทีเX กิดขึนP จะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดยผลงานทีX
ปฏิบตั ไิ ด้มปี ริมาณทีเX หมาะสมตามทีกX ําหนดในแผนงานหรือเป้ าหมายทีบX ริษทั วางไว้และควรมีการวางแผน
บริหารเวลา เพือX ให้ได้ปริมาณงานตามเป้ าหมายทีกX าํ หนดไว้
3. เวลา (Time) คือ เวลาทีใX ช้ในการดําเนินงานจะต้องอยูใ่ นลักษณะทีถX ูกต้องตามหลักการเหมาะสม
กับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการทํางานให้สะดวกรวดเร็วขึนP
4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการดําเนินการทังP หมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธกี ารคือจะต้องลงทุน
น้อยและได้ผลกําไรมากทีสX ดุ ประสิทธิภาพในมิตขิ องค่าใช้จ่าย หรือ ต้นทุนการผลิตได้แก่ การใช้ทรัพยากร
ด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีทมXี อี ยูอ่ ย่างประหยัดคุม้ ค่า และเกิดการสูญเสียน้อยทีสX ดุ
เนืX อ งจากเกณฑ์ใ นการพิจ ารณาองค์ป ระกอบของการวัด ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ตั ิง านนันP มี
แพร่หลาย และมีความสําคัญ ผูศ้ กึ ษาจึงสรุปองค์ประกอบทีเX กียX วข้อง และเหมาะสมทีจX ะใช้ในการวิจยั ครังP นีP
ไว้ 3 ด้านของ Peterson & Plowman (1953) ดังนีP
1. ด้านคุณภาพงาน
2. ด้านปริมาณงาน
3. ด้านความรวดเร็วในการทํางาน
ผูศ้ กึ ษา ได้วเิ คราะห์สงั เคราะห์ จึงสรุปองค์ประกอบทีจX ะใช้ในการวิจยั ครังP นีPตามองค์ประกอบทีไX ด้
กล่าวไปข้างต้น นํามาใช้ในการวิจยั ครังP นีP
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ตัวแปรอิสระ
ด้านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. ตําแหน่งงาน
6. ประสบการณ์การทํางาน

ตัวแปรตาม

มาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิ ค
19
1. ด้านการจํากัดเวลาออกนอกเคหะสถานยาม
วิการ
2. ด้านการเว้นระยะห่าง
3. ด้านการปรับรูปแบบการทํางานจากทีบC า้ น
(Work from home)

ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน
1. คุณภาพของงาน
2. ปริมาณงาน
3. เวลาในการทํางาน
(Peterson and Plowman, 1953)

คุณภาพชีวิตการทํางาน
1. ด้านการให้สงิ. ตอบแทนทีย. ตุ ธิ รรม
2. ด้านสภาพการทํางานทีป. ลอดภัย
3. ด้านโอกาสก้าวหน้าและพัฒนาความสามารถ
4. ด้านการได้รบั การยอมรับในสังคม
5. ด้านความเป็ นประชาธิปไตยในการทางาน
6. ด้านความสมดุลในชีวติ งานและครอบครัว
Walton, R. E. (1975)

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ประชากรทีUใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสํารวจข้อมูลเกียX วกับจํานวนบุคลากรในองค์กร เพือX นํามากําหนดกลุ่มประชากร
ตัวอย่างทีXจะใช้ในการวิจยั ในครังP นีP คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบุคลากรทังP หมด
6,019 คน ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ ใี นการสุม่ กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รคํานวณ ของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973)
ดังนันP จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 376 คน จึงสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาด
ไม่เกิน 0.05 หรือ ร้อยละ 5 ทีรX ะดับความเชือX มันX ร้อยละ 95 พิจารณาจากกลุม่ ตัวอย่างทังP สินP 376 คน ถือว่า
ผ่านเกณฑ์และเป็ นการเพิมX ความเชือX มันให้
X กบั ข้อมูล
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เครืUองมือทีUใช้ในการวิ จยั
เครืXอ งมือ ทีXใ ช้ใ นการวิจ ยั ในครังP นีP เป็ น แบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Closed Form) 4 ส่ว นซึXง มี
รายละเอียดดังต่อไปนีP
ส่วนทีX 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ,
ตําแหน่งงาน, และประสบการณ์การทํางาน
ส่วนทีX 2 แบบสอบถามมาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค •¥ ประกอบด้วยหลัก ๆ 3
มาตรการ คือ ด้านการจํากัดเวลาออกนอกเคหะสถานยามวิการ, ด้านการเว้นระยะห่าง และด้านการปรับ
รูปแบบการทํางานจากทีบX า้ น (Work from home)
ส่วนทีX 3 แบบสอบถามปั จจัยทางด้านคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
ส่วนทีX 4 แบบสอบถามปั จจัยทางด้านประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีไX ด้รบั ทังP หมด มาตรวจให้คะแนนและลงรหัส แล้วจึงนําข้อมูลทีไX ด้มา
วิเคราะห์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows โดยใช้สถิตดิ งั ต่อไปนีP
1. ค่าความถีแX ละค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเบือP งต้นของกลุม่ ประชากร
2. ค่าเฉลียX (Mean) และส่วนเบียX งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วเิ คราะห์ การกระจาย
ของข้อมูล
3. ทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้สถิตสิ มั ประสิทธิสหสั
) มพันธ์ (Correlation) ทดสอบสมมติฐาน
ดังต่อไปนีP
ผลการวิ จยั
ลักษณะส่วนบุคคล จากการศึกษาข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พบว่า มีบุคลากรเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย โดยมีเพศหญิงจํานวน 294 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.4 และเพศชายจํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.6
ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 31 – 40 ปี จํานวน 215 คิดเป็ นร้อยละ 56.6 รองลงมาอยูใ่ นช่วงอายุ 20 – 30 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 27.6 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 267 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.3 ตําแหน่ งใน
ปั จจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นพยาบาลจํานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.5 รองลงมาคือตําแหน่ งนักวิชาการจํานวน
90 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.4 มีรายได้สว่ นใหญ่อยูท่ Xี 20,001 – 30,000 จํานวน 174 คิดเป็ นร้อยละ 45.8 เป็ น
กลุม่ ทีมX รี ะยะเวลาการปฏิบตั งิ าน 10 ปี ขนPึ ไป จํานวน 192 คิดเป็ นร้อยละ 50.5
ผลการวิเคราะห์ระดับมาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค 19 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลียX 3.30 และส่วนเบียX งเบนมาตรฐาน 0.42 เมืXอพิจารณถึงรายละเอียดแล้วพบว่า
ด้านการปรับรูปแบบการทํางานจากทีบX า้ น (Work from home) มีคา่ เฉลียX มากทีสX ดุ คือ 3.58 มีสว่ นเบียX งเบน
มาตรฐาน 0.50 รองลงมาคือ ด้านการเว้นระยะห่าง มีคา่ เฉลียX 3.52 มีสว่ นเบียX งเบนมาตรฐาน 0.50 ด้านการ
จํากัดเวลาออกนอกเคหสถานยามวิกาล มีคา่ เฉลียX ž.¨¥ มีสว่ นเบียX งเบนมาตรฐาน ©.ª© ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะห์ระดับด้านคุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
มีคา่ เฉลียX 3.16 และส่วนเบียX งเบนมาตรฐาน 0.41 เมือX พิจารณราถึงรายละเอียดแล้วพบว่า ด้านการได้รบั การ
ยอมรับในสังคม มีคา่ เฉลียX มากทีสX ดุ คือ 3.39 มีสว่ นเบียX งเบนมาตรฐาน 0.62 รองลงมา ด้านโอกาสก้าวหน้า
และการพัฒนา มีค่าเฉลียX 3.22 มีสว่ นเบียX งเบนมาตรฐาน 0.66 ด้านความเป็ นประชาธิปไตยในการทํางาน
มีค่าเฉลีXย 3.09 มีส่วนเบีXยงเบนมาตรฐาน 0.68 ด้านสภาพการทํางานทีXปลอดภัย มีค่าเฉลีXย ž.¥© มีส่วน
เบียX งเบนมาตรฐาน ©.¡¥ ด้านการให้สงิX ตอบแทนทียX ุตธิ รรม มีคา่ เฉลียX ž.¥© มีสว่ นเบียX งเบนมาตรฐาน ©.¡ª
และด้านความสมดุลในชีวติ งานและครอบครัว ค่าเฉลียX ž.ª• มีสว่ นเบียX งเบนมาตรฐาน ©.¨Ÿ ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ระดับด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลียX 3.58 และส่วนเบียX งเบนมาตรฐาน 0.47 เมือX พิจารณราถึงรายละเอียดแล้วพบว่า ด้านคุณภาพงาน มี
ค่าเฉลียX มากทีสX ุด คือ 3.71 มีส่วนเบียX งเบนมาตรฐาน 0.55 รองลงมา ด้านปริมาณงาน มีค่าเฉลียX 3.64 มี
ส่วนเบียX งเบนมาตรฐาน 0.53 ด้านเวลาทีใX ช้ในการทํางาน มีค่าเฉลียX Ÿ.¡• มีส่วนเบียX งเบนมาตรฐาน ©.œª
ตามลําดับ
ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
r
ผลทดสอบสมมติ ฐาน

ตัวแปร
1. มาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาด
โรคโควิค •¥
2. คุณภาพชีวติ การทํางาน

0.299**

ยอมรับสมมติฐานการวิจยั

0.600**

ยอมรับสมมติฐานการวิจยั

การอภิ ปรายผล
การศึกษาเรืXองความสัมพันธ์ดา้ นคุณภาพชีวติ คุณภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์กรแพทย์
กับ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโรคโควิด •¥ ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี 2 ตัวแปรคือ 1) มาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค 2)
คุณภาพชีวติ ในการทํางาน สามารถสรุปประเด็นตามสมมติฐานได้ ดังนีP
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิ ค กับ ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บตั ิ งาน
การศึกษาในครังP จะอภิปรายรายละเอียดได้โดยเรียงลําดับจากความสัมพันธ์เด่นสุด 3 อันดับแรก ซึงX
อภิปรายได้ ดังนีP
ด้านการจํากัดเวลาออกนอกเคหะสถานยามวิการ กับ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ผลการศึกษา
พบว่า ความสัมพันธ์มาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค •¥ ด้านการจํากัดเวลาออกนอกเคหะ
สถานยามวิการ กับ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน มีความสัมพันธ์กนั และเป็ นไปในทิศทางเชิงบวก อธิบาย
ได้วา่ ถ้ามาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค •¥ ด้านการจํากัดเวลาออกนอกเคหะสถานยามวิการ
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ทีมX ากขึนP ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านมากตามไปด้วย ซึงX สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ชุต-ิ
มา ดีสวัสดิ,) พรทิพย์ กีระพงษ์ และนิตยา เพ็ญศิรนิ ภา 2564) ได้ศกึ ษา ปั จจัยทีมX อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยจากการติดเชือP ไวรัสโคโรนา ž©•¥ ของบุคลากรในโรงพยาบาลบุรรี มั ย์พบว่าบุคคลากรโรงพยาบาล
บุรรี มั ย์พฤติกรรมความปลอดภัยตามแนวทางควบคุมป้ องกันการติดเชือP ไวรัสโคโรนา •¥ ภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูง
ด้านการปรับรูปแบบการทํางานจากทีบX า้ น (Work from home) กับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ผล
การศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์มาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค •¥ ด้านการปรับรูปแบบการ
ทํางานจากทีบX า้ น (Work from home) มีความสัมพันธ์กนั ทิศทางบวก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ (ปทุมมา
ลิมP ศรีงาม, ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว และวราพรรณ อภิศุภะโชค, ž¢œ¡) พบว่าทัศนคติต่อข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานรัฐมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรมการป้ องกันโรค มีความสัมพันธ์กนั ในระดับตํXา
ด้านการเว้นระยะห่าง กับ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ผลการศึกษาพบว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางาน กับ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน
การศึกษาในครังP จะอภิปรายรายละเอียดโดยเรียงลําดับจากความสัมพันธ์เด่นสุด 3 อันดับแรก ซึXง
อภิปรายรายด้านได้ ดังนีP
ด้านโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ กับ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ผลการศึกษา
พบว่า มีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเชิงบวก ทีรX ะดับความสัมพันธ์ปานกลาง ซึงX สอดคล้องกับผลวิจยั ของ (ปา
นิสรา ทิตาทร, 2562) ได้ศกึ ษาเรืXอง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทํางานกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั ชันP นํากลุม่ อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย พบว่า ความสัมพันธ์
ด้านคุณภาพชีวติ การทํางานกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงานพบว่าภาพรวมระดับความสัมพันธ์
ปานกลาง
ด้า นการได้ร ับ การยอมรับ ในสัง คม กับ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง าน ผลการศึก ษาพบว่ า มี
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเชิงบวก ทีรX ะดับความสัมพันธ์ปานกลาง อธิบายได้ว่า ถ้าบุคลากรได้รบั โอกาส
ก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถมากขึนP จะทําให้คุณภาพงานสูงตามไปด้วย เนืXองด้วยบุคคลากรใน
คณะแพทย์สว่ นใหญ่มชี วี ติ ประจําวันทีตX อ้ งศึกษาความรูต้ ่าง ๆ เพือX สร้างองค์ความรูใ้ หม่เพือX ใช้ในการทํางาน
ในชีวติ ประจําวัน ซึงX สอดคล้องกับผลวิจยั ของ (แววดาว ทวีชยั และวันทนีย์ จันทร์เอียX ม, ž¢¢¥) ศึกษาการ
จัดการข้อมูลเพืXอการรับรองคุณภาพพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่า ด้านการพัฒนา
คุณภาพโดยการมีส่วนร่วมนันP ทําให้บุคลากรมีการนํ าวิธกี ารปฏิบตั ทิ ดXี มี าแลกเปลียX นเรียนรูร้ วมถึงการให้
รางวัล เป็ น การกระตุ้น ให้มีก ารทํ า งานเป็ น ทีม เพืXอ การจัด การข้อ มูล การรับ รองคุ ณ ภาพพยาบาลของ
โรงพยาบาล
ด้ า นสภาพการทํ า งานทีXป ลอดภัย กับ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง าน ผลการศึก ษาพบว่ า มี
ความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเชิงบวก อธิบายได้ว่า สถานทีใX นการทํางานของบุคลากร ยิงX มีความปลอดภัย ก็
จะส่งผลให้บุคลากรมีประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านเพิมX ขึนP ตามไปด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ (สุคนธา
ท้วมพงษ์, 2562) ได้ศกึ ษาเรืXอง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัยของสถาบัน
ส่ ง เสริม ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํ า งาน (องค์ก ารมหาชน) กล่ า วว่ า
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ประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัย ของ สสปท. มาจากการมีนโยบายและแผนงานทีชX ดั เจน
บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญเกียX วกับความปลอดภัย และปฏิบตั งิ านเต็มทีX
การศึกษาเรืXองความสัมพันธ์ดา้ นคุณภาพชีวติ คุณภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์กรแพทย์
กับ ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัติง านในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโรคโควิด •¥ ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อภิปรายผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ดงั นีP
อภิ ปรายผลมาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิ ค ;<
จากการศึกษาในครังP นีPจะอภิปรายรายละเอียดโดยมีระดับความคิดเห็นเด่นสุด Ÿ อันดับแรก ซึXง
อภิปรายรายด้านได้ ดังนีP
ด้านการปรับรูปแบบการทํางานจากทีบX า้ น (Work from home) มีระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยู่
ในระดับมาก อธิบายได้วา่ การทํางานจากทีบX า้ นส่งผลให้ทศั นคติเรือX งความปลอดภัยจากการติดเชือP และการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID 19) ของบุคลากร เป็ นไปในทิศทางเชิงบวก บุคลากรส่วน
ใหญ่มคี วามคิดเห็นว่ามาตรการด้านการปรับรูปแบบการทํางานจากทีบX า้ น (Work from home) ทําให้รูส้ กึ
ปลอดภัย จากการติด เชืPอ และช่ ว ยลดการแพร่ ร ะบาดของไวรัส โคโรนา (COVID 19) ได้ และมีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในองค์กร ซึงX สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (กุลนิษฐ์ เสถียรโกเศศ และธิดาทิพย์
ปานโรจน์, 2564) ได้ศกึ ษาเรืXอง ปั จจัยทีมX อี ทิ ธิพลต่อการทํางานรูปแบบ Work From Home (WFH) ให้เกิด
ประสิทธิภาพของพนักงานบริษทั เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลพบว่า ปั จจัยการทํางาน
รูปแบบ Work From Home ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีสX ดุ
ด้านการเว้นระยะห่าง มีระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันกับมาตรการ
ด้านการปรับรูปแบบการทํางานจากทีบX า้ น (Work from home) อธิบายได้ว่ามาตรการการเว้นระยะห่างใน
ชีวติ ประจําวันในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) ช่วยทําให้รสู้ กึ ปลอดภัยจากการติดเชือP
และช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19) ได้ ซึXงผลการวิจยั เป็ นไปตามทฤษฎีแบบแผน
ความเชืXอด้านสุขภาพ (Health Belief Model; HBM) ของ โรเซนสต็อกและคณะ (Rosenstock •¥ªª) ทีไX ด้
กล่าวถึงปั จจัยทางด้านการรับรูแ้ ละปั จจัยร่วมไว้ ¨ ปั จจัยดังนีP •) การรับรูโ้ อกาสเสียX งเกิดโรค (perceived
susceptibility) ž) การรับ รู้ค วามรุ น แรงของโรค (perceived severity) Ÿ) การรับ รู้ป ระโยชน์ ทXีไ ด้ร บั และ
ค่าใช้จ่ายและรับรูอ้ ุปสรรค (perceived benefits and costs, barriers) ¡) การรับรูภ้ าวะคุกคาม (perceived
threat) ¢) สิXง จู ง ใจกระตุ้ น ให้ ป ฏิ บ ัติ (cues to action or health motivation) œ) ปั จ จัย ร่ ว มทีX เ กีX ย วข้ อ ง
(modifying factors) และ ¨) การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (self-efficacy) ว่าปั จจัยเหล่านีPเป็ นสิงX จูงใจให้
บุคคลมักจะแสดงพฤติกรรมเพือX ป้ องกันผลกระทบอันทีจX ะเกิดกับสุขภาพของตนเอง ดังนันP การรับรูแ้ ละความ
เชืXอของบุคคลต่อมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม รับรูถ้ งึ ความเสียX งต่อการเกิดโรค และรับรูถ้ งึ ความ
รุนแรงของโรคทีจX ะส่งผลเสียต่อสุขภาพ จะส่งผลจูงใจทําให้บุคคลตัดสินใจแสดงพฤติกรรมการปฏิบตั ติ าม
มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมเพือX ป้ องกันไม่ให้ตนเองได้รบั ผลกระทบทางสุขภาพจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด •¥
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ด้านการจํากัดเวลาออกนอกเคหสถานยามวิกาล มีระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ในระดับปาน
กลาง อธิบายได้ว่าบุคลากรมีทศั นคติต่อมาตรการด้านการจํากัดเวลาออกนอกเคหสถานยามวิกาลเชิงบวก
บุคลากรมีการปรับตัวให้เข้ากับมาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึXงสอดคล้องกับผล
วิจยั ของ (ศิรลิ กั ษณ์ คัมภิรานนท์ และสุปรีญา นุ่นเกลียP ง, 2563) ได้ศกึ ษาเรือX ง มุมมองของประชาชนในพืนP ทีX
สามจังหวัดชายแดนใต้ต่อมาตรการช่วยเหลือการปรับตัวต่อมาตรการป้ องกันและแนวทางการส่งเสริม
มาตรการป้ องกันโรคโควิด •¥ พบว่า การปรับตัวต่อมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด •¥ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมืXอมองรายละเอียดได้มกี ารปรับกิจวัตรประจําวันให้สอดคล้องกับมาตรการปิ ดเมือง
หรือห้ามเดินทางข้ามพืนP ทีขX องประชาชนอยูใ่ นระดับปานกลาง
อภิ ปรายผลคุณภาพชีวิตการทํางาน
จากการศึกษาในครังP นีPจะอภิปรายรายละเอียดโดยมีระดับความคิดเห็นเด่นสุด Ÿ อันดับแรก ซึXง
อภิปรายรายด้านได้ ดังนีP
ด้านการได้รบั การยอมรับในสังคม มีระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยูใ่ นระดับปานกลางเป็ นอันดับ
แรก อธิบายได้ว่า บุคลากรมีทศั นคติเชิงบวกกับองค์กร บุคลากรมีความรูส้ กึ ว่าเป็ นบุคคลหนึXงทีสX ําคัญใน
หน่ วยงานและได้เป็ นอยูใ่ นกลุ่มสังคมทีดX ี เนืXองด้วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการ
ทํางานร่วมด้วยหลากหลายสาขาอาชีพ เพือX ป้ องกัน บรรเทา และรักษาโรคต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน จึงต้องมี
การร่วมมือกันทุกสาขาอาชีพทํางานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชน ซึงX สอดคล้องกับผลวิจยั
ของ (สุภารัตน์ ประมวล, อรอนงค์ วิชยั คํา และกุลวดี อภิชาตบุตร, 2563) ได้ศกึ ษา คุณภาพชีวติ การทํางาน
และแนวทางส่งเสริมของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน พบว่าคุณภาพชีวติ การทํางานในด้านความสัมพันธ์
กับบุคคลอืนX และการทํางานร่วมกันโดยรวมอยูใ่ นระดับดี
ด้านโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ มีระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยูใ่ นระดับปาน
กลาง อธิบายได้ว่า บุคลากรมีทศั นคติเชิงบวกด้านโอกาสก้าวหน้าและการพัฒนาความสามารถ เนืXองด้วย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สงขลานคริน ทร์ เป็ น องค์ก รทีXส่ง เสริม บุ ค ลากรในทุ ก ด้า น ทังP ในด้า น
นวัตกรรม การวิจยั และอืXน ๆ ทําให้เป็ นสิงX ขับเคลืXอนให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้เกิดการเรียนรูใ้ นด้านทักษะ
อาชีพ และทางด้า นวิช าการ ซึXง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของ พรรณี วัต ราเศรษฐ์ (2561) ได้ศึก ษาเรืXอ ง
คุณภาพชีวติ การทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าด้าน
โอกาสในการพัฒนาบุคลากรอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้านความเป็ นประชาธิปไตยในการทํางาน มีระดับความคิดเห็นของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง
อธิบายได้ว่า การทํางานของบุคลากรนันP มีความเท่าเทียมกัน รวมทังP การบริหารการจัดการเป็ นไปอย่างมี
ความยุตธิ รรม เนืXองด้วยการทํางานในปั จจุบนั มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็ นตัวช่วยในการจัดการได้อย่างมีระบบ
ซึXงสอดคล้องกับผลวิจยั ของ (รุ่งนภา ถาบุญเรือ, 2564) ได้ศกึ ษา ระดับคุณภาพชีวติ ในการทํางานของ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัวไปโรงพยาบาลหนองบั
X
วลําภู พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทํางานด้าน
ประชาธิปไตยในการทํางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
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อภิ ปรายผลด้านประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
จากการศึกษาในครังP นีPจะอภิปรายรายละเอียดโดยมีระดับความคิดเห็นเด่นสุด Ÿ อันดับแรก ซึXง
อภิปรายรายด้านได้ ดังนีP
ด้า นคุ ณ ภาพงาน มีร ะดับ ความคิด เห็น ของบุ ค ลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย สงขลานครินทร์ อยู่ในระดับมากเป็ นอันดับแรก เมืXอพิจารณารายละเอียดด้านคุณภาพงานพบว่า งานทีบX ุคลากร
ได้รบั มอบหมายก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อหน่ วยงานหรือองค์กรอยู่ในระดับความคิดเห็นมากทีสX ุด เนืXองด้วย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีค่านิยม คือ มีมาตรฐานสูงสุดเพืXอทุกชีวติ ซึXงเป็ นสิงX ทีX
ชีนP ําให้บุคลากรได้ปฏิบตั ติ าม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สิรลิ กั ษณ์ เตียP คํา, 2564) ได้ศกึ ษา แรงจูงใจทีมX ผี ล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบ ตั ิง านด้า นปั จ จัย จูง ใจและด้า นปั จ จัย คํPา จุ น มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ตั ิง านของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมแพ เมือX พิจารณารายเอียดพบว่า ด้านคุณภาพงานมีระดับประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับ
มาก
ด้านปริมาณงาน มีระดับความคิดเห็นของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อยูใ่ นระดับมาก เนืXองด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีโรงพยาบาลทีรX องรับการรักษา
ของประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ นอกจากนีPยงั มีการโรงเรียนแพทย์ทเXี ป็ นสถานศึกษาทางการแพทย์ จึง
ต้องมีแบบแผนทีXชดั เจน ผลการปฏิบตั งิ านทังP ทางด้านคุณภาพและปริมาณจึงต้องเป็ นไปตามเป้ าหมาย
องค์กรทีXกําหนดไว้ ซึXงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (สนธยา บัวผาย, 2564) ได้ศกึ ษา ตัวแบบการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้ าทีXสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พบว่าประสิทธิภาพในการ
ปฏิบ ัติง านของเจ้า หน้ า ทีXส าธารณสุ ข จัง หวัด มหาสารคามโดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เพราะสํ า นั ก งาน
สาธารณสุข จัง หวัด มหาสารคามได้จ ดั ทําแผนยุทธศาสตร์ร ะบบสุข ภาพจัง หวัด สอดคล้อ งกับ นโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขและปั ญหาสาธารณสุขของประชาชนในพืPนทีX โดยกําหนดตัวชีPวดั การดําเนินงานให้
บุคลากรใช้เป็ นกรอบในการปฏิบตั งิ าน เพือX มุง่ ผลสัมฤทธิขององค์
กรอย่างมีประสิทธิภาพ
)
ด้ า น เ ว ล า ทีX ใ ช้ ใ น ก า ร ทํ า ง า น ร ะ ดั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยูใ่ นระดับปานกลาง อธิบายได้วา่ การทํางานของบุคลากรทางการแพทย์นนั P มี
ความยืดหยุ่นตามสถานะการทีเX กิดขึนP เช่น การรักษาทีตX อ้ งใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็ นเวลานานหรือการ
ผ่ า ตัด อย่ า งต่ อ เนืX อ ง รวมทังP การพยาบาลผู้ป่ วยหลัง จากทํ า หัต ถการหรือ พัก พืPน ทีXต้อ งใช้เ วลาในการ
ปฏิบตั งิ านดังกล่าว ส่งผลให้ระดับความคิดเห็นของบุคลากรด้านเวลาในการทํางานอยู่ในระดับทีไX ม่สงู ตาม
เมือX เทียบกับด้านคุณภาพและด้านเวลา ซึงX สอดคล้องกับผลวิจยั ของ (เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, อรอนงค์ วิชยั คํา
และอภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ 2557) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างชัวโมงการปฏิ
X
บตั งิ านเกินเวลาของพยาบาล
และผลลัพธ์ดา้ นผูป้ ่ วย พยาบาลและองค์การในโรงพยาบาลทัวไป
X พบว่ากลุ่มตัวอย่างปฏิบตั งิ านเกินเวลา
โดยเฉลียX จํานวน •ª.¨¡ ชัวโมงต่
X
อสัปดาห์
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ข้อเสนอแนะ
การผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทํางาน กับ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผูศ้ กึ ษามีขอ้ เสนอแนะเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ในการทํางานดังนีP
1. ควรมีการพิจารณาปรับปรุงเรืXองค่าตอบแทน เพือX ให้เหมาะสมกับปริมาณงานทีเX หมาะสม และให้
คํานึงถึงสภาพเศษฐกิจในปั จจุบนั ร่วมด้วย เนืXองจากผลการศึกษาได้พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ด้านการ
ให้สงิX ตอบแทนทียX ตุ ธิ รรม กับปริมาณงาน มีความสัมพันธ์กนั ในระดับทีตX Xาํ มาก ซึงX ผลการศึกษาทีไX ด้กล่าวมา
ข้างต้นยังสะท้อนให้เห็นถึง ปริมาณงานทีไX ด้รบั มองหมายไม่เหมาะสมกับค่าตอบแทนทีไX ด้รบั จึงควรมีการ
ปรับปรุงและพิจารณาด้านค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ทังP ทีเX ป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน เพืXอ
เป็ นแรงจูงให้กบั บุคลากรในองค์กร
2. เพิมX ศักยภาพในการทํางานให้กบั บุคลากรทุกระดับ เช่นมีการจัดอบรมทังP หน่วยงานภายในองค์กร
และหน่ วยงานภายนอกองค์กร การให้โอกาสในการได้ไปแลกเปลียX นประสบการณ์การทํางานต่างประเทศ
อย่างมีความเหมาะสมและเป็ นธรรม
3. ให้ความสําคัญกับด้านความสมดุลชีวติ งานและครอบครัวของบุคลากร เนืXองด้วยบุคลากรทาง
การแพทย์ส่วนใหญ่ต้องปฏิบตั งิ านตามตารางเวร ซึXงต้องปฏิบตั งิ านทังP กลางวันและตอนกลางคืน ทําให้มี
เวลาใช้ชวี ติ กับครอบครัวน้อย ซึงX จากผลการศึกษาจะพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างด้านความสมดุลในชีวติ
งานและครอบครัวกับเวลาปริมาณงาน อยูใ่ นระดับตํXา ดังนันP ควรมีการพิจารณาให้ความสําคัญกับด้านความ
สมดุลในชีวติ งานและครอบครัวของบุคลากร โดยให้สวัสดิการหรือวันลาพิเศษเพืXอให้บุคลากรได้มเี วลาอยู่
กับครอบครัว
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