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บทคดัย่อ 
 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ1) ศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
และ 2) ศกึษาปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างานที่มอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากร
ทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้กลุ่มตัวอย่าง
เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏบิตัิงานอยู่ในสถานพยาบาลในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ได้แก่ 
จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธวิาส และจงัหวดัสงขลา จ านวน 400 ตวัอย่าง สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าที ทดสอบค่าเอฟ 
ดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน และการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคูณ 
 ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุต าแหน่งงาน และอายุการท างานต่างกนัมปีระสทิธภิาพ
ในการท างานของบุคลากรทางการแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดน
ภาคใตโ้ดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 นอกจากนี้ยงัพบว่า ปัจจยัคุณภาพชวีติ
ในการท างานดา้นลกัษณะงานมสีว่นเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคมโดยตรงดา้นลกัษณะงานทีต่ัง้อยู่บนฐาน
ของกฎหมายหรอืกระบวนการยุติธรรมและด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลกัษณะและปลอดภยัมอีทิธพิลต่อ
ประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ -19 ในพื้นที ่  
4 จงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิลไดร้อ้ยละ 46.4 
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 ชายแดนภาคใต ้
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Abstract 
 

The research purposed to 1) study the personal factors that affect the work efficiency of 
the medical staff in the four southern border provinces during the COVID-19 pandemic and 2) 
understand the quality of work-life that influences the work efficiency of the medical staff in the 
area during the pandemic. The samples were 400 medical staff who work in the medical 
centers in Pattani, Yala, Narathiwas, and Songkhla. The statistical tools for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, F-test with One-Way ANOVA, and 
multiple linear regression.  

The finding revealed that the samples who differ in ages, work positions, and work 
durations had a different level of work efficiency during the pandemic as the statistically 
significant level of .01. In Addition, the quality of work-life in terms of social relevance, 
constitutionalism, and a safe and healthy environment had a 46.4% influence on the work 
efficiency of the medical staff in the four southern border provinces during the COVID-19 pandemic. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 โรคโควดิ-19 (COVID-19) คอื โรคตดิต่อซึง่เกดิจากไวรสัโคโรนาชนิดทีม่กีารคน้พบล่าสุดตดิต่อ 
จากคนสู่คน ดว้ยวธิกีารทีค่ลา้ยคลงึกบัไขห้วดัใหญ่ จากการคลุกคลใีกลช้ดิกนั (Close contact) ซึง่การคลุกคลี
ใกลช้ดิผูป่้วย ท าใหม้โีอกาสรบัเชือ้จากผูป่้วยได ้ทัง้นี้หมายถงึ การอยู่ใกลผู้ป่้วยในระยะน้อยกว่า 2 เมตร 
เป็นเวลานาน เช่น อยู่ร่วมห้อง พูดคุยกนั หนัหน้าเขา้หากนั ประชุมร่วมกนั เป็นตน้ มกีิจกรรมทีม่กีาร
สมัผสัโดยตรงกบัเชือ้โรคจากน ้าลาย เสมหะของผูต้ิดเชื้อ เช่น กอดจูบกนั สมัผสัตวั การใช้ของร่วมกนั 
เช่น ชอ้นส้อม แก้วน้า การกินอาหารร่วมกนั โดยลกัษณะของโรคโควดิ-19 การติดเชื้อทางเดนิหายใจ
จากไวรสั ระบบทางเดนิหายใจเริม่จากจมูกลงไปถึงถุงลมในปอด แบ่งออกเป็นทางเดนิหายใจส่วนบน 
(จมูก โพรงรอบจมูกหรอืไซนัส กล่องเสยีง) และส่วนล่าง (หลอดลม และปอด) ความเจบ็ป่วยจากการติด
เชื้อไวรสัที่ทางเดนิหายใจเป็นผลจากที่ไวรสัเขา้ไปแบ่งตวัในเซลล์ของทางเดนิหายใจและเกิดปฏกิิรยิา
ต่อตา้นจากร่างกาย (WHO, 2021) ซึง่ส่งผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติจากโรคดงักล่าวโดยมรีะยะเวลาตัง้แต่การพฒันา 
อาการของโรคโควดิ-19 ไปจนถงึเสยีชวีตินัน้ มชี่วงเวลาอยู่ระหว่าง 6 ถงึ 41 วนั ซึ่งมรีายงานผูเ้สยีชวีติ
มากกว่า 40 ประเทศในทุกทวปี 
  มนุษยจ์ าเป็นตอ้งใชเ้วลาของชวีติเกีย่วขอ้งกบัการท างานเพิม่ขึน้ไปอกีจงึท าใหค้นเราท างาน
เพื่อด ารงชวีติอยู่ไดแ้ละตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานอกีทัง้ภาระหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ สถานทีท่ างานจงึ
ตอ้งมคีวามเหมาะสมท าใหเ้กิดความสุขความมัน่คงหากท างานอย่างมคีวามสุขจะเป็นปัจจยัทีช่่วยท าให้
งานประสบความส าเรจ็การท างานและมคีุณภาพนอกจากจะน ารายได้มาสู่ตวัเราแลว้ยงัสร้างผลงานให ้
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กบัองค์กรอีกด้วย และยิง่ในช่วงภาวะวกิฤติโรคระบาดโควดิ-19 องคก์รหรอืหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งควรมี
ส่วนช่วยผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชวีติของบุคลากรทีม่คีุณค่าใหด้ขีึน้ อกีทัง้รฐัควรก าหนดนโยบาย
เพื่อให้มจี านวนบุคลากรทางการแพทย์เพยีงพอต่อจ านวนประชากร เช่น การก าหนดนโยบายอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์มอีตัราการคงอยู่ในงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพกัผ่อนอย่าง
เพยีงพอการมคี่าตอบแทนทีเ่หมาะสมซึง่จ าเป็นอย่างยิง่ทีห่น่วยงานทีม่หีน้าทีก่ าหนดนโยบาย ผู้บรหิาร
องคก์ารหรอืหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดบัเพื่อรกัษาประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางแพทย์
และพยายามธ ารงรกัษาบุคลากรทางการแพทยใ์หค้งอยู่กบัองคก์ารใหน้านที่สุด 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทีม่อีิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพชวีติในการท างานที่มีอิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานของ
บุคลากรทางการแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 1.  ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากร
ทางการแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ตกต่างกนั 
 2.  ปัจจยัด้านคุณภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อประสทิธิภาพในการท างานของบุคลากรทาง
การแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดน9ภาคใต ้แตกต่างกนั 
 

ขอบเขตของการวิจยั  
 1.  ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
  การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาเรื่องปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทาง
การแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใตซ้ึ่งตวัแปรอสิระและ
ตวัแปรตาม ดงันี้ 
  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนต าแหน่งงานและอายุการท างาน 
  ส่วนคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรทางการแพทย ์ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงานที่
ตัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยุติธรรม ดา้นความสมดุลระหว่างงานชวีติส่วนตวักบัการท างาน 
และดา้นลกัษณะงานมสี่วนเกีย่วขอ้งและสมัพนัธก์บัสงัคมโดยตรง 
  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอืประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใตป้ระกอบดว้ย ดา้นคุณภาพของ
งานดา้นปรมิาณงานดา้นเวลาและดา้นค่าใชจ้่าย 
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 2.  ขอบเขตดา้นประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏบิัติงานอยู่ในสถานพยาบาลใน
พืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธวิาส และจงัหวดัสงขลา
ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 
 3.ขอบเขตดา้นเวลา 
  ด าเนินการวจิยัครัง้นี้ ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม - ธนัวาคม 2564 
 4. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่
  พืน้ทีใ่ชใ้นการศกึษา คอืในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก ่จงัหวดัปัตตาน ีจงัหวดัยะลา 
จงัหวดันราธวิาสและจงัหวดัสงขลา 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
 Richard E. Walton (1973) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบส าคญัเกีย่วกบัคุณภาพชวีติไว ้8ประการ ดงันี้    
 1.  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ (Adequate and Fair Compensation) ตามมาตรฐานที่
ยอมรบักนัโดยทัว่ไป และเป็นธรรมเมื่อเปรยีบเทยีบกบังาน หรอืองคก์ารอื่น ๆ ในประเภทเดยีวนัดว้ย 
 2. สิง่แวดล้อมถูกลักษณะและปลอดภยั (Safe and Healthy Environment) โดยสิง่แวดล้อมทัง้ทาง
กายภาพและทางด้านจติใจที่ปลอดภัยจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพอนามยั 
 3. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี (Development of 
Human Capacities) รวมถงึการมโอกาสไดท้ างานทีต่นยอมรบัว่าส าคญัและมคีวามหมาย การพฒันาขดี
ความสามารถของบุคคลในการท างานนี้ ซึ่งจะท าให้บุคคลสามารถท าหน้าที่ได้โดยใช้ศกัยภาพที่มอียู่
อย่างเตม็ทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเอง 
 4. ลกัษณะงานที่ส่งเสริมความเจรญิเติบโตและความมัน่คงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Growth and 
Security) นอกจากงานจะช่วยเพิม่พูนความรูค้วามสามารถของตนเองให้ได้รบัความรูแ้ละทกัษะใหม่ ๆ 
แลว้ยงัช่วยใหผู้้ปฏบิตัิงานไดม้โอกาสกา้วหน้า และมคีวามมัน่คงในอาชพี ตลอดจนี้เป็นที่ยอมรบัทัง้ของ
เพื่อนร่วมงานและสมาชกิในครอบครวั 
 5. ลกัษณะงานมสี่วนส่งเสริมดานูบูรณาการทางสงัคมของผู้ปฏิบัติงาน (Social Integration)  
การท างานร่วมกนันี้เป็นการทีผู่้ปฏบิตัิงานเหน็ว่าตนเองมคีุณค่าสามารถปฏบิตัิงานให้ส าเรจ็ลุล่วงได ้มี
การยอมรบัและร่วมมอืท างานด้วยด ีและงานนัน้ช่วยให้ผู้ปฏิบตัิงานได้มีโอกาสสร้างสมัพนัธภาพกับ
บุคคลอื่น ๆ รวมถงึโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัในความกา้วหน้าทีต่ัง้อยู่บนฐานของระบบคุณธรรม 
 6. ลักษณะงานที่ตัง้อยู่บนฐานของกฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) 
หมายถึง การบริหารจัดการที่บุคลากรได้รับสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายและ
แสดงออกในสทิธซิึง่กนัและกนั หรอืเปืนการก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกนั รวมทัง้โอกาสทีแ่ต่ละ
คนจะไดแ้สดงความคดิเหน็อย่างเปิดเผย มเีสรภีาพและเสมอภาค 
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 7. ความสมดุลระหว่างชีวติกบัการท างานโดยส่วนรวม (The Total Life Space) เป็นเรื่องของ
การเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏบิตังิานไดใ้ชช้วีติในการท างานและชวีติส่วนตวันอกองคกรอย่างสมุดล นัน่คอื ตอ้ง
ไม่ปล่อยใหผู้้ปฏบิตัิงานได้รบัความกดดนัจากการปฏบิตัิงานมากเกนิไป สามารถท าไดด้ว้ยการก าหนด
ชัว่โมงการท างานที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการทุ่มเทอยู่กับงานจนไม่มเีวลาพกัผ่อน หรอืได้ใช้ชีวิต
ส่วนตวัอย่างเพยีงพอ 
 8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสมัพันธ์กับสงัคมโดยตรง (Social Relevance) กิจกรรม  
การท างานทีด่ าเนินไปในลกัษณะที่ไดร้บัผดิชอบต่อสงัคมในด้านต่าง ๆ ทัง้ในดา้นผลผลติการจ ากดัของ
เสยี การรกัษาสภาพแวดลอ้ม การปฏบิตัเิกีย่วกบัการจา้งงาน และเทคนิคดา้นการตลาด 
 

แนวทางการท างานของบุคลากรทางการแพทยใ์นสถานการณ์โรคโควิด-19 
 เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาชพีส าคญัที่จะเผชญิกบัผู้ป่วยจ านวนมากจากเหตุการณ์
ระบาดของเชื้อโรคโควดิ-19ทางสมาคมโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้มแห่งประเทศไทยและ
สมาคมพยาบาลอาชวีอนามยัแห่งประเทศไทยจงึขอออกแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัสถานพยาบาล เพื่อปกป้อง
บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดบัดงัแนวทางที่พึงปฏิบตัิ ดงันี้ คอื เพื่อเป็นการปกป้องสถานพยาบาล 
ผูบ้รหิารสถานพยาบาลจะตอ้งท าใหส้ถานพยาบาลเป็นบรเิวณทีป่ลอดภยัส าหรบัการท างานของบุคลากร
ทางการแพทยโ์ดย จดัการให้ภายในสถานพยาบาลเป็นเสมอืนพื้นที่สเีขยีว โดนสถานพยาบาลทุกราย 
ตอ้งจ ากดัการเขา้ออกใหน้้อยทีสุ่ดและมกีารตรวจคดักรองอุณหภมูผิูเ้ขา้มาในสถานพยาบาลทุกราย ตอ้ง
มนีโยบายให้ทุกคนที่เขา้มาภายในสถานพยาบาล รวมทัง้บุคลากรทาง การแพทย์ทุกคนใส่หน้ากากผ้า
หรอืหน้ากากอนามยั โดยจดัชนิดหน้ากากตามความเหมาะสม ต้องจดัท าและปรบัปรุงระบบคดักรอง 
แยกผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควดิ -19 ออกจากอาคารสถานพยาบาล เพื่อท าให้
สิง่แวดลอ้มในสถานพยาบาลปราศจากเชื้อโควดิ-19โดยท าให้บรเิวณที่บุคลากรท างานเป็น Safe Zone 
และควรแยกเสน้ทางเดนิของผูป่้วยทีส่งสยัหรอืเป็นโควดิ-19ไม่ใหป้ะปนกบัทางเดนิของบุคลากรหรอืผูป่้วย
อื่นภายในสถานพยาบาล ต้องท าความสะอาดบรเิวณพื้นที่ หอืหน่วยงานที่มผีูป่้วยที่สงสยัหรอืเป็นโควดิ-19 
เขา้มามาในพื้นที่สถานพยาบาลทนัทเีมื่อมรีายงาน ตอ้งจดัให้มกีารรกัษาความปลอดภยัใหก้บับุคลากร
ทางการแพทยท์ีท่ างานด่านหน้าตลอดเวลา รวมถงึมาตรการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 นาจรยี ์ ทองวนิช (2558) ศกึษาคุณภาพชวีติในการท างานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ของพนักงานในบรษิทั อมิเมจ โลโก ้จ ากดั ผลการศกึษา พบว่า 1) ปัจจยัส่วนบคุคล ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน ระดบัการศกึษา ระดบัเงนิเดอืนต่างกนั พบว่า สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน และระดบัเงนิเดอืนตา่งกนั มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 นอกนัน้พบว่า ไม่แตกต่างกนั และ 2)  ปัจจยัดา้นคุณภาพชวีติใน
การท างานส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั อมิเมจ โลโก จ ากดั ทีร่ะดบัความมี
นัยส าคญั 0.05 ม ี3 ปัจจยัดว้ยกนั คอื ปัจจยัดา้นความก้าวหน้าและความมัน่คง ความสมดุลระหว่างชวีติ
กบัการท างาน และคา่ตอบแทนเพยีงพอและเป็นธรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 ปฏมิา ถนิมกาญจน์, เสาวลกัษณ์ จติต์น้อม และเพญ็พร ปุกหุต (2561) ศกึษารูปแบบเชงิสาเหตุ
ของคุณภาพชวีติในการท างาน พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ ีและประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน
ในภาคอุตสาหกรรมการบรกิาร ผลการศกึษาพบว่า คุณภาพชวีติในการท างาน และพฤติกรรมการเป็น
สมาชกิทีด่ ีมอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน โดยทีปั่จจยัดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชกิ
ทีด่มีบีทบาทส าคญัต่อการเป็นตวัแปรคัน่กลาง ระหว่างคุณภาพชวีติในการท างานกบัประสทิธภิาพการท างาน
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ดงันัน้เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธกิารท างานของพนักงานและผล การด าเนินงาน
ขององค์การใหสู้งขึน้ ผูบ้รหิารโรงแรมควรมกีารประยุกต์ใช้แนวคดิองค์กรแห่งความสุขมาใชใ้นองค์การ 
รวมถงึใหก้ารสนับสนุนขององคก์ารต่อการพฒันาทกัษะความสามารถของพนักงาน เช่น ทกัษะการท างาน 
ทกัษะดา้นการสื่อสาร เป็นตน้ ส าหรบัการพฒันาการเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ารควรใหก้ารสนับสนุนการ
ท างาน เป็นทมีของพนักงานผ่านการออกแบบกจิกรรมที่มคีวามเหมาะสมซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ส าคญัใน
การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ใีหก้บัสมาชกิในองคก์รได้ 
 นวรตัน์ เพชรพรหม (2562) ศกึษาวฒันธรรมองค์กรและคุณภาพชวีติในการท างานที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงาน บรษิัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั ผลการศกึษา พบว่า 1) วฒันธรรม
องค์กร ดา้นการก าหนดทศิทาง ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานในภาพรวมมากทีสุ่ด รองลงมา 
คอื ด้านความอดทนต่อความขดัแย้ง ดา้นการควบคุม ด้านแบบของการสื่อสาร ดา้นระบบการใหร้างวลั 
ดา้นการรเิริม่ส่วนบุคคล ด้านการยอมรบัในเรื่องความเสีย่ง ดา้นการสนับสนุนการจดัการ ด้านเอกลกัษณ์ 
และด้านการร่วมมอื ตามล าดบั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคุณ 
(R) เท่ากบั 0.928 2) คุณภาพชวีติในการท างานดา้นความเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ส่งผลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏิบตัิงานในภาพรวมมากที่สุด รองลงมา คอื ด้านการได้รบัค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
ดา้นการบูรณาการทางสงัคมหรอืการท างานร่วมกนั ดา้นสถานภาพการท างานมคีวามปลอดภยัและส่งเสรมิ
สุขภาพ ดา้นสทิธขิองพนักงาน ดา้นความสมดุลระหว่างชวีติงานกบัชวีติดา้นอื่น ดา้นความกา้วหน้าและ
ความมัน่คงในงาน และดา้นโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคคล ตามล าดบั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทีร่ะดบั 0.05 มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคูณ (R) เท่ากบั 0.928 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืบคุลากรทางการแพทยท์ีป่ฏบิตังิานอยู่ในสถานพยาบาลในพืน้ที ่ 4 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ไดแ้ก่ จงัหวดัปัตตาน ี จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธวิาส และจงัหวดัสงขลา ซึง่ไม่
ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เนื่องจากไมม่ขีอ้มูลเกีย่วกบับุคลากรทางการแพทยท์ีป่ฏบิตังิาน
อยู่ในสถานพยาบาลในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างจาก
การประมาณค่ารอ้ยละ กรณีไม่ทราบประชากร โดยใชส้ตูรของ W.G. Cochran (1977 อา้งถงึใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 
2561)ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 385 ตวัอยา่ง และเพื่อป้องกนัการไมไ่ดร้บัการตอบกลบัของแบบสอบถาม
ผูว้จิยัจงึเพิม่ขนาดกลุม่ตวัอย่างรอ้ยละ 4  เทา่กบั 15 คน ซึง่เป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง
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โดยใชว้ธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Samplin) ดว้ยการเลอืกตวัอย่างแบบโควตา้
ในจ านวนเท่าๆ กนั และการเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกจากบุคลากร
ทางการแพทยท์ีป่ฏบิตังิานอยู่ในสถานพยาบาล ในจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา จงัหวดันราธวิาสและ
จงัหวดัสงขลา จากโรงพยาบาลประจ าจงัหวดัเท่านัน้ 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั แบ่งเป็น 3ส่วน ไดแ้ก่   
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลอืกตอบ 
(Check List) จ านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ เป็น
มาตรวดัแบบระดบัอตัราส่วน (Ratio Scale) 5 ระดบั จ านวน 25 ขอ้ 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นมาตรวดัแบบระดบัอตัราส่วน 
(Ratio Scale) 5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้ 
 

การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
 1.  ผูว้จิยัศกึษาแนวความคดิและทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งในเรื่องคุณภาพชวีติในการท างาน 
และประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ ทัง้โรงพยาบาลภาครฐัและเอกชน เพื่อเป็น
การก าหนดกรอบแนวคดิการวจิยัและขอบขา่ยดา้นเนื้อหาทีใ่ชใ้นการสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถามให้ตรงกบัตวัแปรต้น ตัวแปรตามโดยมีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
การวจิยัและนิยามศพัท์แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษางานวจิยัเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าขอ้ 
เสนอแนะจากอาจารยท์ีป่รกึษามาแกไ้ขปรบัปรุงใหเ้หมาะสม 
 3.  น าแบบสอบถามทีผ่่านการพฒันาแลว้ไปใหผู้ท้รงคุณวุฒจิ านวน 3ท่านประกอบดว้ย 
  3.1 อาจารยน์ายแพทยว์รีะชยั สมยั ต าแหน่งงานหวัหน้าภาควชิาพยาธวิทิยาคลนิิกอาจารย์
ประจ าวชิานิตเิวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ 
  3.2 นักเทคนิคการแพทยห์ญงิแกว้ตา ตมัพวบิูลย ์ต าแหน่งงานนักเทคนิคการแพทยช์ านาญ
การหวัหน้าหน่วยงานพยาธวิทิยาคลนิิกหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย ์โรงพยาบาลปัตตานี 
  3.3 นายวเิชยีร หมัน่ด ีต าแหน่งงาน Sale Manager - UPC. Roche Diagnostics (Thailand) 

4. น าผลการพจิารณาจากผู้ทรงคุณวุฒทิัง้ 3 ท่านมาวเิคราะห์หาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาและ
ภาษาได้ค่า IOC (Index of Item objective Congruence) ซึ่งพบว่า ผลการหาค่า IOC หรือค่าดัชนี 
ความสอดคลอ้งจากผลการพจิารณาของผูท้รงคุณวุฒทิัง้ 3 ท่าน มคี่า IOCในแต่ละขอ้ เท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ 

5. ผู้วจิยัน าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ที่ปรกึษาอีกครัง้ เพื่อพิจารณา
ความถูกตอ้ง (Validity) และให้ค าแนะน าเพื่อแก้ไขปรบัปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิง่ขึ้นหลงัจากนัน้
น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบแลว้ ไปท าการทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 ตวัอย่าง เพื่อหาความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื (Reliability) 
โดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธิอ์ ัลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) ซึ่งจากผลการทดสอบแบบสอบถาม



8 

เกี่ยวกับคุณภาพชีวติในการท างาน ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ 0.948 ส่วนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประสทิธภิาพในการท างาน ได้ค่า -Coefficient เท่ากบั 0.923และโดยรวมทัง้ฉบบั ได้ค่า -Coefficient 
เท่ากบั 0.958 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดก้ระจายผ่านช่องทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ โดยการส่งลงิคห์รอืสแกนควิอารโ์ค้ดของ
แบบสอบถามผ่านทาง Line Messenger E-mail และโพสลงิค์แบบสอบถามในเวบ็ไซต์ของโรงพยาบาล
ประจ าจงัหวดัในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าผู้ทีส่ามารถตอบแบบสอบถามไดจ้ะต้องเป็น
บุคลากรทางการแพทยท์ีป่ฏบิตังิานอยูใ่นโรงพยาบาล ไดแ้ก่ แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร พยาบาล เทคนิค 
การแพทย์ กายภาพบ าบดั แพทย์แผนไทย นักสาธารณสุขชุมชน รวมทัง้ผู้ที่มหีน้าที่ในการดูแลรกัษา
ผูป่้วยในดา้นอื่นๆโดยใชเ้วลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 20 วนั ตามจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วเิคราะห์ประเมนิคุณภาพ
ชวีติในการท างานของบุคลากรทางการแพทยแ์ละประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 3. ทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) เพื่อวเิคราะหปั์จจยัส่วนบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
และหากมคีวามแตกต่างใหใ้ชก้ารเปรยีบเทยีบรายคู่ต่อดว้ยวธิ ีLeast Significant Difference (LSD) 
 4. การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวเิคราะห์ปัจจยั
คุณภาพชวีติในการท างานทีม่อีิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทยใ์นช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

ผลการวิจยั 
 

 1.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.00มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็น   
รอ้ยละ 46.00 ซึง่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001 – 40,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 29.25โดยปฏบิตัิงานใน
ต าแหน่งเทคนิคการแพทย์ คดิเป็นร้อยละ 53.25 และส่วนใหญ่มอีายุการท างานน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็น
รอ้ยละ 65.00 
 2. กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัคุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์
โรคระบาดโควดิ-19 ในพื้นที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสมัพันธ์กับสงัคมโดยตรงรองลงมาคือ ด้าน
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สภาพแวดลอ้มทีถู่กลกัษณะและปลอดภยัดา้นลกัษณะงานที่ตัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการ
ยุตธิรรมดา้นความสมดุลระหว่างงานชวีติส่วนตวักบัการท างานและดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมเพยีงพอ 
 3. กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทยใ์นช่วงสถานการณ์
โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นทีม่ี
ค่าเฉลีย่สงูสุด คอืดา้นเวลารองลงมาคอื ดา้นคา่ใชจ้่ายดา้นคุณภาพของงานและดา้นปรมิาณงาน 
 4. ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทยใ์นช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใตด้งัตาราง 1 
 
ตาราง 1 
ปัจจยัส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ 4 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้(n=400) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประสทิธภิาพในการท างาน 

ดา้น 
คุณภาพของงาน 

ดา้น 
ปรมิาณงาน 

ดา้น 
เวลา 

ดา้น 
ค่าใชจ้่าย 

โดยรวม 

เพศ 1.544 1.945 .324 .554 .828 
อายุ 3.985** 7.155** 2.316 5.721** 6.160** 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน .276 1.586 .951 .506 .496 
ต าแหน่งงาน 5.881** 2.651** 2.674** 4.788** 5.073** 
อายุการท างาน 3.440** 1.991 2.621* 4.595** 3.439** 
*p < .05, **p < .01 
 

 จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรทาง
การแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยรวมแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นคุณภาพของงานดา้นปรมิาณ
งานและดา้นค่าใชจ้่ายแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 กลุ่มตัวอย่างที่มตี าแหน่งงานต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน 
ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่าย แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 กลุ่มตวัอย่างที่มอีายุการท างานต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าดา้นคุณภาพของงานดา้นค่าใชจ้่าย และ
ดา้นเวลา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 5.  ปัจจยัคุณภาพชวีติในการท างานที่มอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทาง
การแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใตด้งัตาราง 2 
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ตาราง 2 
ปัจจยัคุณภาพชวีติในการท างานทีม่อีทิธพิลต่อประสิทธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ -19 ในพื้นที ่
4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้(n=400) 

ปัจจยัคุณภาพชวีติในการท างาน 
ประสทิธภิาพในการท างาน 

ดา้นคุณภาพ 
ของงาน 

ดา้น 
ปรมิาณงาน 

ดา้น 
เวลา 

ดา้น 
ค่าใชจ้่าย 

โดยรวม 

Constant 1.171 1.662 1.867 1.697 1.599 
ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมเพยีงพอ(X1) .065 .021 .015 .028 .027 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทีถู่กลกัษณะและปลอดภยั
(X2) 

.046 .072 .050 .087* .064* 

ดา้นลกัษณะงานทีต่ัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรอื
กระบวนการยุตธิรรม(X3) 

.088* .030 .005 .163** .069* 

ดา้นความสมดุลระหว่างงานชวีติส่วนตวักบัการ
ท างาน(X4)  

.021 .072 .033 .071 .003 

ดา้นลกัษณะงานมสี่วนเกีย่วขอ้งและสมัพนัธ์กบั
สงัคมโดยตรง(X5) 

.524** .407** .452** .371** .439 

F Test 57.450 31.352 34.614 32.757 68.129 
R2 .422   .285   .305 .294 .464 
Adjusted R2 .414   .276   .296 .285 .457 
*p < .05, **p < .01 (ตวัเลขทีเ่หน็คอืค่า B ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดบิ) 
 

 จากตาราง 2 พบว่าปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างานด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและ
สมัพนัธก์บัสงัคมโดยตรงดา้นลกัษณะงานทีต่ัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยุตธิรรมและดา้น
สภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรทาง
การแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยสามารถอธบิาย
ระดบัการมอีทิธพิลไดร้อ้ยละ 46.4 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
 สมการถดถอยในรูปคะแนนดบิ = 1.599+.439X5+.069X3+.064X2 

 หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
 1)  ปัจจยัคุณภาพชวีติในการท างานดา้นลกัษณะงานมสี่วนเกีย่วขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง
และดา้นลกัษณะงานที่ตัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยุตธิรรมมอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพใน
การท างานดา้นคุณภาพของงานของบุคลากรทางการแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพื้นที ่4 
จงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยสามารถอธบิายระดบัการมอีทิธพิลไดร้อ้ยละ 42.2 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
  สมการถดถอยในรูปคะแนนดบิ = 1.171+.524X5+.088X3 
 2) ปัจจยัคุณภาพชวีติในการท างานดา้นลกัษณะงานมสี่วนเกีย่วขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง
มอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานด้านปรมิาณงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์
โรคระบาดโควดิ-19 ในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีิทธพิลได้ร้อยละ 
28.5 ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
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   สมการถดถอยในรูปคะแนนดบิ = 1.662+.407X5 
  3) ปัจจยัคุณภาพชวีิตในการท างานด้านลักษณะงานมสี่วนเกี่ยวข้องและสมัพนัธ์กับสงัคม
โดยตรงมอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานดา้นเวลาของบุคลากรทางการแพทยใ์นช่วงสถานการณ์
โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้โดยสามารถอธบิายระดบัการมอีิทธพิลไดร้อ้ยละ 
30.5ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
   สมการถดถอยในรูปคะแนนดบิ = 1.867+.452X5 
  4) ปัจจยัคุณภาพชวีิตในการท างานด้านลักษณะงานมสี่วนเกี่ยวข้องและสมัพนัธ์กับสงัคม
โดยตรงดา้นลกัษณะงานทีต่ัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยุติธรรมและดา้นสภาพแวดลอ้มที่
ถูกลกัษณะและปลอดภยัมอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานด้านค่าใช้จ่ายของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยสามารถอธบิายระดบัการมี
อทิธพิลไดร้อ้ยละ 29.4ซึง่สามารถเขยีนสมการได ้ดงันี้ 
   สมการถดถอยในรูปคะแนนดบิ = 1.697+.371X5+.163X3+.087X2 

 

อภิปรายผล 
 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทยใ์นช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านคุณภาพของงานด้านปริมาณงานและด้าน
ค่าใช้จ่ายแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01สอดคล้องกับการศึกษาของศุภจกัร โรจนวรีเดช 
(2560) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสาธารณสุขที่มี อายุ ต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 
 กลุ่มตวัอย่างที่มตี าแหน่งงานต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน 
ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใช้จ่าย แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของอคัรเดช ไม้จนัท์ (2561) ปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงาน 
กลุ่มอุตสาหกรรมติดตัง้เครื่องจกัรสายการผลิตในจงัหวดัสงขลา ผลการศึกษา พบว่า พนักงานที่มี
ต าแหน่งงานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพใน การปฏบิตังิาน แตกต่างกนั 
  กลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุการท างานต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าดา้นคุณภาพของงานดา้นค่าใชจ้่าย และ
ดา้นเวลา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05สอดคลอ้งกบัการศกึษาของศุภจกัร โรจนวรีเดช 
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(2560) ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานดา้นสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ผลการวจิยั 
พบว่า บุคลากรสาธารณสุข ที่มปีระสบการณ์ในการท างาน ต่างกนั มรีะดบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงาน
ดา้นสาธารณสุข แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 
 

 2.  ปัจจยัคุณภาพชวีติในการท างานที่มอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทาง
การแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
  ปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างาน ได้แก่ ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสมัพนัธ์กับ
สงัคมโดยตรงด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยด้านลักษณะงานที่ตัง้อยู่บนฐานของ
กฎหมายหรอืกระบวนการยตุธิรรมดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมเพยีงพอดา้นความสมดุลระหว่างงานชวีติ
ส่วนตวักบัการท างานดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมเพยีงพอ 
  ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างานด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสมัพันธ์กับสงัคม
โดยตรง ดา้นลกัษณะงานที่ตัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรอืกระบวนการยุตธิรรมและดา้นสภาพแวดลอ้ม
ที่ถูกลักษณะและปลอดภัยมอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้โดยสามารถอธิบายระดับการมี
อทิธพิลไดร้อ้ยละ 46.4 หากพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
  1) ดา้นลกัษณะงานมสี่วนเกีย่วขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรงมอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพใน
การท างาน ของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพื้นที ่4 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้สอดคล้องกบัการศกึษาของนาจรยี์ ทองวนิช (2558) ศกึษาคุณภาพชวีติในการทางานทีส่่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงานในบรษิัท อิมเมจ โลโก้ จากดั ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัดา้น
คุณภาพชวีติในการท างานส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั อมิเมจ โลโก จ ากดั 
  2) ด้านลักษณะงานที่ตัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมมีอิทธิพลต่อ
ประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 
จงัหวดัชายแดนภาคใตส้อดคลอ้งกบัการศกึษาของนวรตัน์ เพชรพรหม (2562) ศกึษาวฒันธรรมองคก์ร
และคุณภาพชวีติในการท างานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงาน บรษิัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากดั ผลการศกึษา พบว่า คุณภาพชวีติในการท างาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
  3) ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลกัษณะและปลอดภยัมอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของปฏมิา ถนิมกาญจน์ (2561) ศกึษาบรรยากาศองคก์าร ส่งผลต่อประสทิธภิาพ
การท างานผ่านคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี  ผล
การศกึษา พบว่า คุณภาพชวีติในการท างาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิัท
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนาร ี
  4) ดา้นความสมดุลระหว่างงานชวีติส่วนตวักบัการท างานมอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการ
ท างานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ -19 ในพื้นที่ 4 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้สอดคล้องกับการศึกษาของปฏิมา ถนิมกาญจน์ , เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม และเพ็ญพร ปุกหุต 
(2561) ศึกษารูปแบบเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี และ
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ประสทิธภิาพการท างานของพนักงานในภาค อุตสาหกรรมการบรกิาร ผลการศกึษา พบว่า คุณภาพชวีติ
ในการท างาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน 
  5) ดา้นค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเพยีงพอมอีิทธพิลต่อประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากร
ทางการแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพื้นที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกบั
การศกึษาของปฏมิา ถนิมกาญจน์, เสาวลกัษณ์ จติต์น้อม และเพญ็พร ปุกหุต (2561) ศกึษารูปแบบเชงิ
สาเหตุของคุณภาพชวีติในการท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ด ีและประสทิธภิาพการท างานของ
พนักงานในภาค อุตสาหกรรมการบรกิาร ผลการศกึษา พบว่า คุณภาพชวีติในการท างาน มอีทิธพิลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน 
   

  ประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ -
19 ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ไดแ้ก่ ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย ดา้นคุณภาพของงานด้านปรมิาณ
งาน ซึง่สามารถอภปิรายผลแต่ละดา้นได ้ดงันี้ 
  1)  ด้านคุณภาพของงาน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรทางการแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 ดา้นคุณภาพของงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมากสอดคลอ้งกบัการศกึษาของนวรตัน์ เพชรพรหม (2562) ศกึษาวฒันธรรมองคก์รและ
คุณภาพชวีติในการท างานทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิัท ไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั ผลการศกึษา พบว่า คุณภาพชวีติในการท างาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
  2)  ดา้นปรมิาณงานพบว่ากลุ่มตวัอย่างมรีะดบัประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทาง
การแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพื้นที่ 4 ด้านปรมิาณงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากสอดคลอ้งกบัการศกึษาของปฏมิา ถนิมกาญจน์, เสาวลกัษณ์ จติต์น้อม และเพญ็พร ปุกหุต (2561) 
ศกึษารูปแบบเชงิสาเหตุของคุณภาพชวีติในการท างาน พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ ีและประสทิธภิาพ
การท างานของพนักงานในภาค อุตสาหกรรมการบริการ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตในการ
ท างาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน 
  3) ด้านเวลาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรทาง
การแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 ด้านเวลาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของนาจรีย์ ทองวนิช (2558) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของพนักงานในบรษิัท อิมเมจ โลโก้ จ ากดั ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัดา้น
คุณภาพชวีติในการท างานส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั อมิเมจ โลโก จ ากดั 
  4) ด้านค่าใช้จ่ายพบว่ากลุ่มตัวอย่างมรีะดบัประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทาง
การแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่4 ด้านค่าใชจ้่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของปฏมิา ถนิมกาญจน์ (2561) ศกึษาบรรยากาศองคก์าร ส่งผลต่อประสทิธภิาพ
การท างานผ่านคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี ผล
การศกึษา พบว่า คุณภาพชวีติในการท างาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิัท
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนาร ี
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 คุณภาพชวีติในการท างานของบุคลากรทางการแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ใน
พืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 1. หน่วยงานควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
กจิกรรมอาสาพฒันา หรอืกจิกรรมสรา้งสรรคเ์พื่อสงัคม 
 2. ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่ต้องให้ความส าคัญมากที่สุดส าหรบัการปฏิบัติงานของ
พนักงาน เพราะหากมกีารท างานเสีย่งอนัตรายกจ็ะส่งผลเสยีต่อสุขภาพของผูป้ฏบิตังิาน 
 3. หน่วยงานควรสร้างระบบการให้รางวลัที่มีประสิทธภิาพและมีความเป็นธรรมในการตอบ 
สนองต่อพนักงาน ภายใต้หลกัเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน หรอืการปรบัค่าตอบแทนประจ าปี
ใหก้บัพนักงาน 
 4. พนักงานจะตอ้งมสีุขภาพแขง็แรงและสุขภาพด ีเป็นพืน้ฐานส าคญัของการดูแลตวัเองส าหรบั
คนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามสีุขภาพแขง็แรงจะมคีวามพรอ้มมากพอในการท ากจิกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างมคีุณภาพ 
 5. ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเพียงพอ จากผลการศึกษา พบว่า ท่านมีเงนิเหลือเก็บจาก
รายไดแ้ละค่าตอบแทนในแต่ละเดอืน มคี่าเฉลีย่น้อยที่สุด พนักงานควรมกีารตัง้เป้าในการเก็บเงนิออม
ส าหรบัอนาคตของตนเอง 
 ประสทิธภิาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ -19 
ในพืน้ที ่4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 1. ดา้นเวลา จากผลการศกึษา พบว่า ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม
ตามลกัษณะของงานในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด พนักงานควรมีการวางแผน คือ 
ก าหนดระยะเวลาส าหรบัการปฏบิตังิาน และการหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการปฏบิตังิาน 
 2. ด้านค่าใช้จ่าย จากผลการศกึษา พบว่า ผลผลติได้มาตรฐานเมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าใช้จ่าย
ในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในกระบวนการผลิตการจ่ายต้องคุ้มค่าเมือ่เทียบกับ
ค่าตอบแทนซึง่ถอืเป็นตน้ทุนทีอ่งคก์ารตอ้งเสยีไปในกระบวนการผลติแต่ละครัง้ 
 3. ดา้นคุณภาพของงาน จากผลการศกึษา พบว่า ท่านมกีารศกึษา คน้ควา้เพิม่เตมิอยู่เสมอเพื่อ
น ามาประยุกต์ใชใ้นการปฏบิตัใิหม้คีุณภาพมากขึน้ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด พนักงานจ าเป็นตอ้งมกีารพฒันา
ตนเองอย่างสม ่าเสมอ เพือ่ใหเ้ท่าทนักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 4. ด้านปริมาณงาน จากผลการศึกษา พบว่า ผลงานที่ออกมาสมดุลกับอัตราก าลังคนใน
หน่วยงานในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด การวางแผนก าลงัคนเป็นกระบวนการหนึ่งใน
การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ เป็นภาระหน้าที ่และเป็นศลิปะอย่างหนึ่งทีจ่ะท าใหก้ารบรหิารงานบุคคลมี
ความเหมาะสมกบัภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาปัจจยัดา้นอื่น ๆ ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเพิม่เตมิ เพื่อเป็นประโยชน์
ในการการท างานของบุคลากรทางการแพทยใ์นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ในพืน้ที ่ 4 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
 2. ควรศกึษาในเชงิคุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชงิลกึจากบุคลากรทางการแพทยใ์นพืน้ที ่4 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในการศกึษา เพื่อจะไดท้ราบถงึความคดิเหน็และความตอ้งการของ
บุคลากรทางการแพทยใ์นพืน้ที ่ 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ใหม้ขีวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานใหม้ี
ศกัยภาพมากทีสุ่ด 
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