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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ 2) ศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานที่มอี ิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
ทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นบุค ลากรทางการแพทย์ท่ปี ฏิบตั ิงานอยู่ในสถานพยาบาลในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่
จังหวัดปั ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด นราธิวาส และจังหวัดสงขลา จานวน 400 ตัวอย่าง สถิติท่ใี ช้ คือ
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าที ทดสอบค่าเอฟ
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุตาแหน่ งงาน และอายุการทางานต่างกันมีประสิทธิภาพ
ในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 นอกจากนี้ยงั พบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวติ
ในการทางานด้านลักษณะงานมีสว่ นเกีย่ วข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรงด้านลักษณะงานทีต่ งั ้ อยู่บนฐาน
ของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมและด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยมีอทิ ธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที่
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพลได้รอ้ ยละ 46.4
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพในการทางาน, บุคลากรทางการแพทย์, สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19,
ชายแดนภาคใต้
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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.
KeyWords :Work efficiency, Medical staff, COVID-19 pandemic, Southern border
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรคโควิด-19 (COVID-19) คือ โรคติดต่อซึง่ เกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดทีม่ กี ารค้นพบล่าสุดติดต่อ
จากคนสู่คน ด้วยวิธกี ารทีค่ ล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ จากการคลุกคลีใกล้ชดิ กัน (Close contact) ซึง่ การคลุกคลี
ใกล้ชดิ ผูป้ ่ วย ทาให้มโี อกาสรับเชือ้ จากผูป้ ่ วยได้ ทัง้ นี้หมายถึง การอยู่ใกล้ผปู้ ่ วยในระยะน้อยกว่า 2 เมตร
เป็ นเวลานาน เช่น อยู่ร่วมห้อง พูดคุยกัน หันหน้าเข้าหากัน ประชุมร่วมกัน เป็ นต้น มีกิจกรรมทีม่ กี าร
สัมผัสโดยตรงกับเชือ้ โรคจากน้ าลาย เสมหะของผูต้ ิดเชื้อ เช่น กอดจูบกัน สัมผัสตัว การใช้ของร่วมกัน
เช่น ช้อนส้อม แก้วน้า การกินอาหารร่วมกัน โดยลักษณะของโรคโควิด -19 การติดเชื้อทางเดินหายใจ
จากไวรัส ระบบทางเดินหายใจเริม่ จากจมูก ลงไปถึงถุงลมในปอด แบ่งออกเป็ นทางเดินหายใจส่วนบน
(จมูก โพรงรอบจมูกหรือไซนัส กล่องเสียง) และส่วนล่าง (หลอดลม และปอด) ความเจ็บป่ วยจากการติด
เชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจเป็ นผลจากที่ไวรัสเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ของทางเดินหายใจและเกิดปฏิกิรยิ า
ต่อต้านจากร่างกาย (WHO, 2021) ซึง่ ส่งผลให้มผี เู้ สียชีวติ จากโรคดังกล่าวโดยมีระยะเวลาตัง้ แต่การพัฒนา
อาการของโรคโควิด-19 ไปจนถึงเสียชีวติ นัน้ มีช่วงเวลาอยู่ระหว่าง 6 ถึง 41 วัน ซึ่งมีรายงานผูเ้ สียชีวติ
มากกว่า 40 ประเทศในทุกทวีป
มนุษย์จาเป็ นต้องใช้เวลาของชีวติ เกีย่ วข้องกับการทางานเพิม่ ขึน้ ไปอีกจึงทาให้คนเราทางาน
เพื่อดารงชีวติ อยู่ได้และตอบสนองความต้องการพืน้ ฐานอีกทัง้ ภาระหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ สถานทีท่ างานจึง
ต้องมีความเหมาะสมทาให้เกิดความสุขความมันคงหากท
่
างานอย่างมีความสุขจะเป็ นปั จจัยทีช่ ่วยทาให้
งานประสบความสาเร็จการทางานและมีคุณภาพนอกจากจะนารายได้มาสู่ตวั เราแล้วยังสร้างผลงานให้

3
กับองค์กรอีกด้วย และยิง่ ในช่วงภาวะวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 องค์กรหรือหน่ วยงานที่เกีย่ วข้องควรมี
ส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากรทีม่ คี ุณค่าให้ดขี น้ึ อีกทัง้ รัฐควรกาหนดนโยบาย
เพื่อให้มจี านวนบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอต่อจานวนประชากร เช่น การกาหนดนโยบายอย่างเป็ น
รูปธรรมเพื่อจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์มอี ตั ราการคงอยู่ในงาน ไม่ว่าจะเป็ นด้านการพักผ่อนอย่าง
เพียงพอการมีค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมซึง่ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีห่ น่ วยงานทีม่ หี น้าทีก่ าหนดนโยบาย ผู้บริหาร
องค์การหรือหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางแพทย์
และพยายามธารงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ให้คงอยู่กบั องค์การให้นานที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ อี ิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภ าพในการทางานของ
บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ปั จจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
ทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางานมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดน9ภาคใต้ แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครัง้ นี้มุ่งศึกษาเรื่องปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือนตาแหน่งงานและอายุการทางาน
ส่วนคุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย ด้านลักษณะงานที่
ตัง้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ด้านความสมดุลระหว่างงานชีวติ ส่วนตัวกับการทางาน
และด้านลักษณะงานมีส่วนเกีย่ วข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของ
งานด้านปริมาณงานด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่าย
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2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ บุค ลากรทางการแพทย์ท่ปี ฏิบัติงานอยู่ในสถานพยาบาลใน
พืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปั ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา
ซึง่ ไม่ทราบจานวนทีแ่ น่นอน
3.ขอบเขตด้านเวลา
ดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้ ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2564
4. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
พืน้ ทีใ่ ช้ในการศึกษา คือในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปั ตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
Richard E. Walton (1973) ได้แบ่งองค์ประกอบสาคัญเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ไว้ 8ประการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) ตามมาตรฐานที่
ยอมรับกันโดยทัวไป
่ และเป็ นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงาน หรือองค์การอื่น ๆ ในประเภทเดียวันด้วย
2. สิง่ แวดล้อมถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) โดยสิง่ แวดล้อมทัง้ ทาง
กายภาพและทางด้านจิตใจที่ปลอดภัยจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็ น อันตรายต่อ
สุขภาพอนามัย
3. เปิ ดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พ ัฒนาความรู้ค วามสามารถได้เป็ นอย่ างดี (Development of
Human Capacities) รวมถึงการมโอกาสได้ทางานทีต่ นยอมรับว่าสาคัญและมีความหมาย การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคคลในการทางานนี้ ซึ่งจะทาให้บุคคลสามารถทาหน้าที่ได้โดยใช้ศกั ยภาพที่มอี ยู่
อย่างเต็มทีม่ คี วามเชื่อมันในตนเอง
่
4. ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญ เติบโตและความมันคงให้
่
แก่ผู้ปฏิบั ติงาน (Growth and
Security) นอกจากงานจะช่วยเพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถของตนเองให้ได้รบั ความรูแ้ ละทักษะใหม่ ๆ
แล้วยังช่วยให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้มโอกาสก้าวหน้า และมีความมันคงในอาชี
่
พ ตลอดจนี้เป็ นที่ยอมรับทัง้ ของ
เพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัว
5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมดานู บูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (Social Integration)
การทางานร่วมกันนี้เป็ นการทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงานเห็นว่าตนเองมีคุณค่าสามารถปฏิบตั ิงานให้สาเร็จลุล่วงได้ มี
การยอมรับและร่วมมือทางานด้วยดี และงานนัน้ ช่วยให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น ๆ รวมถึงโอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันในความก้าวหน้าทีต่ งั ้ อยู่บนฐานของระบบคุณธรรม
6. ลัก ษณะงานที่ ตั ง้ อยู่ บ นฐานของกฎหมาย หรือกระบวนการยุ ติ ธรรม (Constitutionalism)
หมายถึ ง การบริห ารจัด การที่บุ ค ลากรได้ร ับ สิท ธิในการปฏิบัติ ต ามขอบเขตที่ได้ร ับ มอบหมายและ
แสดงออกในสิทธิซงึ่ กันและกัน หรือเปื นการกาหนดแนวทางในการทางานร่วมกัน รวมทัง้ โอกาสทีแ่ ต่ละ
คนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผย มีเสรีภาพและเสมอภาค
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7. ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางานโดยส่วนรวม (The Total Life Space) เป็ นเรื่องของ
การเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้ใช้ชวี ติ ในการทางานและชีวติ ส่วนตัวนอกองคกรอย่างสมุดล นันคื
่ อ ต้อง
ไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบตั ิงานได้รบั ความกดดันจากการปฏิบตั ิงานมากเกินไป สามารถทาได้ดว้ ยการกาหนด
ชัวโมงการท
่
างานที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการทุ่มเทอยู่กับงานจนไม่มเี วลาพักผ่อน หรือได้ใช้ชีวิต
ส่วนตัวอย่างเพียงพอ
8. ลักษณะงานมีส่ วนเกี่ย วข้อ งและสัม พันธ์กับ สังคมโดยตรง (Social Relevance) กิจกรรม
การทางานทีด่ าเนินไปในลักษณะที่ได้รบั ผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ทัง้ ในด้านผลผลิตการจากัดของ
เสีย การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจ้างงาน และเทคนิคด้านการตลาด
แนวทางการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์โรคโควิ ด-19
เพื่อปกป้ องบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็ นอาชีพสาคัญที่จะเผชิญกับผู้ป่วยจานวนมากจากเหตุการณ์
ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19ทางสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อมแห่งประเทศไทยและ
สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทยจึงขอออกแนวทางปฏิบตั สิ าหรับสถานพยาบาล เพื่อปกป้ อง
บุค ลากรทางการแพทย์ทุกระดับดังแนวทางที่พึงปฏิบตั ิ ดังนี้ คือ เพื่อเป็ นการปกป้ องสถานพยาบาล
ผูบ้ ริหารสถานพยาบาลจะต้องทาให้สถานพยาบาลเป็ นบริเวณทีป่ ลอดภัยสาหรับการทางานของบุคลากร
ทางการแพทย์โดย จัดการให้ภายในสถานพยาบาลเป็ นเสมือนพื้นที่สเี ขียว โดนสถานพยาบาลทุกราย
ต้องจากัดการเข้าออกให้น้อยทีส่ ุดและมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมผิ เู้ ข้ามาในสถานพยาบาลทุกราย ต้อง
มีนโยบายให้ทุกคนที่เข้ามาภายในสถานพยาบาล รวมทัง้ บุคลากรทาง การแพทย์ทุกคนใส่หน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย โดยจัดชนิดหน้ากากตามความเหมาะสม ต้องจัดทาและปรับปรุงระบบคัดกรอง
แยกผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ออกจากอาคารสถานพยาบาล เพื่อทาให้
สิง่ แวดล้อมในสถานพยาบาลปราศจากเชื้อโควิด -19โดยทาให้บริเวณที่บุคลากรทางานเป็ น Safe Zone
และควรแยกเส้นทางเดินของผูป้ ่ วยทีส่ งสัยหรือเป็ นโควิด-19ไม่ให้ปะปนกับทางเดินของบุคลากรหรือผูป้ ่ วย
อื่นภายในสถานพยาบาล ต้องทาความสะอาดบริเวณพื้นที่ หือหน่วยงานที่มผี ปู้ ่ วยที่สงสัยหรือเป็ นโควิด-19
เข้ามามาในพื้นที่สถานพยาบาลทันทีเมื่อมีรายงาน ต้องจัดให้มกี ารรักษาความปลอดภัยให้กบั บุคลากร
ทางการแพทย์ทท่ี างานด่านหน้าตลอดเวลา รวมถึงมาตรการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
นาจรีย์ ทองวนิช (2558) ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานในบริษทั อิมเมจ โลโก้ จากัด ผลการศึกษา พบว่า 1) ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือนต่างกัน พบว่า สถานภาพ
สมรส ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน และระดับเงินเดือนต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 นอกนัน้ พบว่า ไม่แตกต่างกัน และ 2) ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ใน
การทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั อิมเมจ โลโก จากัด ทีร่ ะดับความมี
นัยสาคัญ 0.05 มี 3 ปั จจัยด้วยกัน คือ ปั จจัยด้านความก้าวหน้าและความมันคง
่ ความสมดุลระหว่างชีวติ
กับการทางาน และค่าตอบแทนเพียงพอและเป็ นธรรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
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ปฏิมา ถนิมกาญจน์, เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม และเพ็ญพร ปุกหุต (2561) ศึกษารูปแบบเชิงสาเหตุ
ของคุณภาพชีวติ ในการทางาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี และประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
ในภาคอุตสาหกรรมการบริการ ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางาน และพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ี มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน โดยทีป่ ั จจัยด้านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ทีด่ มี บี ทบาทสาคัญต่อการเป็ นตัวแปรคันกลาง
่
ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทางานกับประสิทธิภาพการทางาน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิทธิการทางานของพนักงานและผล การดาเนินงาน
ขององค์การให้สูงขึน้ ผูบ้ ริหารโรงแรมควรมีการประยุกต์ใช้แนวคิดองค์กรแห่งความสุขมาใช้ในองค์การ
รวมถึงให้การสนับสนุ นขององค์การต่อการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน เช่น ทักษะการทางาน
ทักษะด้านการสื่อสาร เป็ นต้น สาหรับการพัฒนาการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การควรให้การสนับสนุนการ
ทางาน เป็ นทีมของพนักงานผ่านการออกแบบกิจกรรมที่มคี วามเหมาะสมซึ่งจะเป็ นพื้นฐานที่สาคัญใน
การสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี ห้กบั สมาชิกในองค์กรได้
นวรัตน์ เพชรพรหม (2562) ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ผลการศึกษา พบว่า 1) วัฒนธรรม
องค์กร ด้านการกาหนดทิศทาง ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานในภาพรวมมากทีส่ ุด รองลงมา
คือ ด้านความอดทนต่อความขัดแย้ง ด้านการควบคุม ด้านแบบของการสื่อสาร ด้านระบบการให้รางวัล
ด้านการริเริม่ ส่วนบุคคล ด้านการยอมรับในเรื่องความเสีย่ ง ด้านการสนับสนุ นการจัดการ ด้านเอกลักษณ์
และด้านการร่วมมือ ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พหุคุณ
(R) เท่ากับ 0.928 2) คุณภาพชีวติ ในการทางานด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานในภาพรวมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการได้รบั ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน ด้านสถานภาพการทางานมีความปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ด้านอื่น ด้านความก้าวหน้าและ
ความมันคงในงาน
่
และด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทีร่ ะดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.928
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือบุคลากรทางการแพทย์ทป่ี ฏิบตั งิ านอยู่ในสถานพยาบาลในพืน้ ที่ 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปั ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ซึง่ ไม่
ทราบจานวนทีแ่ น่นอน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เนื่องจากไม่มขี อ้ มูลเกีย่ วกับบุคลากรทางการแพทย์ทป่ี ฏิบตั งิ าน
อยู่ในสถานพยาบาลในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ กี ารกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจาก
การประมาณค่าร้อยละ กรณีไม่ทราบประชากร โดยใช้สตู รของ W.G. Cochran (1977 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์,
2561)ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 385 ตัวอย่าง และเพื่อป้ องกันการไม่ได้รบั การตอบกลับของแบบสอบถาม
ผูว้ จิ ยั จึงเพิม่ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 4 เท่ากับ 15 คน ซึง่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวนทัง้ สิน้ 400 ตัวอย่าง
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โดยใช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Samplin) ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบโควต้า
ในจานวนเท่าๆ กัน และการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากบุคลากร
ทางการแพทย์ทป่ี ฏิบตั งิ านอยู่ในสถานพยาบาล ในจังหวัดปั ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและ
จังหวัดสงขลา จากโรงพยาบาลประจาจังหวัดเท่านัน้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั แบ่งเป็ น 3ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุค คลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบเลือกตอบ
(Check List) จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานของบุค ลากรทางการแพทย์ เป็ น
มาตรวัดแบบระดับอัตราส่วน (Ratio Scale) 5 ระดับ จานวน 25 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นมาตรวัดแบบระดับอัตราส่วน
(Ratio Scale) 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องในเรื่องคุณภาพชีวติ ในการทางาน
และประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ ทัง้ โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็ น
การกาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั และขอบข่ายด้านเนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามให้ตรงกับตัวแปรต้น ตัวแปรตามโดยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจยั และนิยามศัพท์แล้วนาเสนอต่ออาจารย์ท่ปี รึกษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนาข้อ
เสนอแนะจากอาจารย์ทป่ี รึกษามาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม
3. นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการพัฒนาแล้วไปให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ านวน 3ท่านประกอบด้วย
3.1 อาจารย์นายแพทย์วรี ะชัย สมัย ตาแหน่งงานหัวหน้าภาควิชาพยาธิวทิ ยาคลินิกอาจารย์
ประจาวิชานิตเิ วชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
3.2 นักเทคนิคการแพทย์หญิงแก้วตา ตัมพวิบูลย์ ตาแหน่งงานนักเทคนิคการแพทย์ชานาญ
การหัวหน้าหน่วยงานพยาธิวทิ ยาคลินิกห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ โรงพยาบาลปั ตตานี
3.3 นายวิเชียร หมันดี
่ ตาแหน่งงาน Sale Manager - UPC. Roche Diagnostics (Thailand)
4. นาผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒทิ งั ้ 3 ท่านมาวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ
ภาษาได้ ค่ า IOC (Index of Item objective Congruence) ซึ่ง พบว่ า ผลการหาค่ า IOC หรือ ค่ า ดัช นี
ความสอดคล้องจากผลการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ 3 ท่าน มีค่า IOCในแต่ละข้อ เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ
5. ผู้วจิ ยั นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ท่ปี รึกษาอีกครัง้ เพื่อพิจารณา
ความถูกต้อง (Validity) และให้คาแนะนาเพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นหลังจากนัน้
นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบแล้ว ไปทาการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 ตัวอย่าง เพื่อหาความเชื่อมันของเครื
่
่องมือ (Reliability)
โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) ซึ่งจากผลการทดสอบแบบสอบถาม
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เกี่ยวกับคุณ ภาพชีวติ ในการทางาน ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ 0.948 ส่วนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการทางาน ได้ค่า -Coefficient เท่ากับ 0.923และโดยรวมทัง้ ฉบับ ได้ค่า -Coefficient
เท่ากับ 0.958
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้กระจายผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยการส่งลิงค์หรือสแกนคิวอาร์โค้ดของ
แบบสอบถามผ่านทาง Line Messenger E-mail และโพสลิงค์แบบสอบถามในเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
ประจาจังหวัดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าผู้ทส่ี ามารถตอบแบบสอบถามได้จะต้องเป็ น
บุคลากรทางการแพทย์ทป่ี ฏิบตั งิ านอยูใ่ นโรงพยาบาล ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิค
การแพทย์ กายภาพบาบัด แพทย์แผนไทย นักสาธารณสุขชุมชน รวมทัง้ ผู้ท่มี หี น้าที่ในการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยในด้านอื่นๆโดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 20 วัน ตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วเิ คราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้วเิ คราะห์ประเมินคุณภาพ
ชีวติ ในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์และประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ทดสอบความแตกต่างของค่ าที (t-Test) และทดสอบค่ าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และหากมีความแตกต่างให้ใช้การเปรียบเทียบรายคู่ต่อด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD)
4. การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย
คุณภาพชีวติ ในการทางานทีม่ อี ิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการวิ จยั
1. กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 62.00มีอายุ ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 46.00 ซึง่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.25โดยปฏิบตั ิงานใน
ตาแหน่ งเทคนิคการแพทย์ คิดเป็ นร้อยละ 53.25 และส่วนใหญ่มอี ายุการทางานน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 65.00
2. กลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ย สูงสุด คือด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัม พัน ธ์กับ สังคมโดยตรงรองลงมาคือ ด้า น
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สภาพแวดล้อมทีถ่ ูกลักษณะและปลอดภัยด้านลักษณะงานที่ตงั ้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ
ยุตธิ รรมด้านความสมดุลระหว่างงานชีวติ ส่วนตัวกับการทางานและด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมเพียงพอ
3. กลุ่มตัวอย่างมีระดับประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือด้านเวลารองลงมาคือ ด้านค่าใช้จ่ายด้านคุณภาพของงานและด้านปริมาณงาน
4. ปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดงั ตาราง 1
ตาราง 1
ปั จจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้(n=400)

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ตาแหน่งงาน
อายุการทางาน
*p < .05, **p < .01

ด้าน
คุณภาพของงาน
1.544
3.985**
.276
5.881**
3.440**

ประสิทธิภาพในการทางาน
ด้าน
ด้าน
ปริมาณงาน
เวลา
1.945
.324
2.316
7.155**
1.586
.951
2.651**
2.674**
1.991
2.621*

ด้าน
ค่าใช้จ่าย
.554
5.721**
.506
4.788**
4.595**

โดยรวม
.828
6.160**
.496
5.073**
3.439**

จากตาราง 1 พบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่มีอายุ ต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของบุ คลากรทาง
การแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านคุณภาพของงานด้านปริมาณ
งานและด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
กลุ่มตัวอย่างที่มตี าแหน่ งงานต่างกันมีประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์ โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน
ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
กลุ่มตัวอย่างที่มอี ายุการทางานต่างกันมีประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์ โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านคุณภาพของงานด้านค่าใช้จ่าย และ
ด้านเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5. ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานที่มอี ิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดงั ตาราง 2
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ตาราง 2
ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที ่
4 จังหวัดชายแดนภาคใต้(n=400)

ปัจจัยคุณภาพชีวติ ในการทางาน

ด้านคุณภาพ
ของงาน
1.171
.065
.046

ประสิทธิภาพในการทางาน
ด้าน
ด้าน
ด้าน
ปริมาณงาน
เวลา
ค่าใช้จ่าย
1.662
1.867
1.697
.021
.015
.028
.072
.050
.087*

Constant
ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมเพียงพอ(X1)
ด้านสภาพแวดล้อมทีถ่ ูกลักษณะและปลอดภัย
(X2)
ด้านลักษณะงานทีต่ งั ้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือ
.030
.005
.088*
.163**
กระบวนการยุตธิ รรม(X3)
ด้านความสมดุลระหว่างงานชีวติ ส่วนตัวกับการ
.021
.072
.033
.071
ทางาน(X4)
ด้านลักษณะงานมีส่วนเกีย่ วข้องและสัมพันธ์กบั
.524**
.407**
.452**
.371**
สังคมโดยตรง(X5)
57.450
31.352
34.614
32.757
F Test
2
.422
.285
.305
.294
R
.414
.276
.296
.285
Adjusted R2
*p < .05, **p < .01 (ตัวเลขทีเ่ ห็นคือค่า B ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของตั
์
วแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ)

โดยรวม
1.599
.027
.064*
.069*
.003
.439
68.129
.464
.457

จากตาราง 2 พบว่า ปั จ จัย คุ ณ ภาพชีวิต ในการท างานด้านลักษณะงานมีส่ว นเกี่ย วข้องและ
สัมพันธ์กบั สังคมโดยตรงด้านลักษณะงานทีต่ งั ้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิ รรมและด้าน
สภาพแวดล้อมที่ ถู กลักษณะและปลอดภัยมีอิทธิพลต่ อประสิทธิภ าพในการท างานของบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสามารถอธิบาย
ระดับการมีอทิ ธิพลได้รอ้ ยละ 46.4 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.599+.439X5+.069X3+.064X2
หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1) ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านลักษณะงานมีส่วนเกีย่ วข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง
และด้านลักษณะงานที่ตงั ้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิ รรมมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การทางานด้านคุณภาพของงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสามารถอธิบายระดับการมีอทิ ธิพลได้รอ้ ยละ 42.2 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.171+.524X5+.088X3
2) ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านลักษณะงานมีส่วนเกีย่ วข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานด้านปริมาณงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสามารถอธิบายระดับการมีอิทธิพลได้ร้อยละ
28.5 ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
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สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.662+.407X5
3) ปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางานด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม
โดยตรงมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานด้านเวลาของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสามารถอธิบายระดับการมีอิทธิพลได้รอ้ ยละ
30.5ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.867+.452X5
4) ปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางานด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม
โดยตรงด้านลักษณะงานทีต่ งั ้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมและด้านสภาพแวดล้อมที่
ถูกลักษณะและปลอดภัยมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานด้านค่าใช้จ่ายของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสามารถอธิบายระดับการมี
อิทธิพลได้รอ้ ยละ 29.4ซึง่ สามารถเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ = 1.697+.371X5+.163X3+.087X2
อภิ ปรายผล
1. ปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วง
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่ มตัวอย่ างที่มีอายุ ต่ างกันมีประสิทธิภาพในการท างานของบุ คลากรทางการแพทย์ ในช่ ว ง
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านคุณภาพของงานด้านปริมาณงานและด้าน
ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01สอดคล้องกับการศึกษาของศุภจักร โรจนวีรเดช
(2560) ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ ง านด้ า นสาธารณสุ ข ของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข จัง หวัด นครปฐม
ผลการวิจยั พบว่ า บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ที่มี อายุ ต่างกัน มีระดับ ประสิท ธิภ าพการปฏิบัติงานด้า น
สาธารณสุข แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
กลุ่มตัวอย่างที่มตี าแหน่ งงานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์ โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน
ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สอดคล้อง
กับการศึกษาของอัครเดช ไม้จนั ท์ (2561) ปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมติดตัง้ เครื่องจัก รสายการผลิต ในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า พนักงานที่มี
ตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพใน การปฏิบตั งิ าน แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุการทางานต่างกันมีประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์
ในช่วงสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านคุณภาพของงานด้านค่าใช้จ่าย และ
ด้านเวลา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05สอดคล้องกับการศึกษาของศุภจักร โรจนวีรเดช
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(2560) ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานด้านสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั
พบว่า บุคลากรสาธารณสุข ที่มปี ระสบการณ์ในการทางาน ต่างกัน มีระดับประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ด้านสาธารณสุข แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานที่มอี ิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปั จจัยคุณ ภาพชีวติ ในการทางาน ได้แก่ ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ
สังคมโดยตรงด้า นสภาพแวดล้อ มที่ ถู ก ลัก ษณะและปลอดภัย ด้านลัก ษณะงานที่ตัง้ อยู่ บ นฐานของ
กฎหมายหรือกระบวนการยุตธิ รรมด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมเพียงพอด้านความสมดุลระหว่างงานชีวติ
ส่วนตัวกับการทางานด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมเพียงพอ
ปั จจัยคุ ณ ภาพชีวิต ในการท างานด้านลัก ษณะงานมีส่ว นเกี่ยวข้องและสัม พันธ์ กับ สังคม
โดยตรง ด้านลักษณะงานที่ตงั ้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุตธิ รรมและด้านสภาพแวดล้อม
ที่ถูกลักษณะและปลอดภัยมีอิทธิพลต่อประสิทธิภ าพในการทางานของบุค ลากรทางการแพทย์ในช่วง
สถานการณ์ โรคระบาดโควิด -19 ในพื้น ที่ 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้โดยสามารถอธิบายระดับการมี
อิทธิพลได้รอ้ ยละ 46.4 หากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
1) ด้านลักษณะงานมีส่วนเกีย่ วข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรงมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การทางาน ของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้สอดคล้องกับการศึกษาของนาจรีย์ ทองวนิช (2558) ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริษัท อิมเมจ โลโก้ จากัด ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้าน
คุณภาพชีวติ ในการทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั อิมเมจ โลโก จากัด
2) ด้านลักษณะงานที่ตัง้ อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมมีอิทธิพลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในพืน้ ที่ 4
จังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับการศึกษาของนวรัตน์ เพชรพรหม (2562) ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร
และคุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จากัด ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
3) ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สอดคล้องกับการศึกษาของปฏิมา ถนิมกาญจน์ (2561) ศึกษาบรรยากาศองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานผ่ านคุ ณ ภาพชีวิต ในการท างานของพนั กงานบริษั ท ในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมสุ รนารี ผล
การศึกษา พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางาน มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษัท
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี
4) ด้านความสมดุลระหว่างงานชีวติ ส่วนตัวกับการทางานมีอิท ธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้สอดคล้องกับการศึกษาของปฏิมา ถนิมกาญจน์ , เสาวลักษณ์ จิตต์น้ อม และเพ็ญ พร ปุกหุ ต
(2561) ศึก ษารูปแบบเชิงสาเหตุข องคุณ ภาพชีวิต ในการท างาน พฤติก รรมการเป็ นสมาชิกที่ดี และ
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ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานในภาค อุตสาหกรรมการบริการ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวติ
ในการทางาน มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
5) ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมเพียงพอมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
ทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของปฏิมา ถนิมกาญจน์ , เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม และเพ็ญพร ปุกหุต (2561) ศึกษารูปแบบเชิง
สาเหตุของคุณภาพชีวติ ในการทางาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี และประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานในภาค อุตสาหกรรมการบริการ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางาน มีอทิ ธิพลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย ด้านคุณภาพของงานด้านปริมาณ
งาน ซึง่ สามารถอภิปรายผลแต่ละด้านได้ ดังนี้
1) ด้านคุ ณ ภาพของงาน พบว่ ากลุ่ ม ตัว อย่ า งมีระดับ ประสิท ธิภ าพในการท างานของ
บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 ด้านคุณภาพของงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับการศึกษาของนวรัตน์ เพชรพรหม (2562) ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรและ
คุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษัท ไปรษณียไ์ ทย
จากัด ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
2) ด้านปริมาณงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ 4 ด้านปริมาณงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากสอดคล้องกับการศึกษาของปฏิมา ถนิมกาญจน์ , เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม และเพ็ญพร ปุกหุต (2561)
ศึกษารูปแบบเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวติ ในการทางาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี และประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานในภาค อุตสาหกรรมการบริการ ผลการศึกษา พบว่า คุ ณ ภาพชีวิตในการ
ทางาน มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
3) ด้านเวลาพบว่ ากลุ่ ม ตัว อย่ างมีร ะดับ ประสิท ธิภ าพในการท างานของบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ในช่วงสถานการณ์ โรคระบาดโควิด -19 ในพื้นที่ 4 ด้านเวลาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับ การศึก ษาของนาจรีย์ ทองวนิ ช (2558) ศึก ษาคุ ณ ภาพชีวิต ในการท างานที่ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริษัท อิมเมจ โลโก้ จากัด ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้าน
คุณภาพชีวติ ในการทางานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั อิมเมจ โลโก จากัด
4) ด้านค่าใช้จ่ายพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับประสิทธิภาพในการทางานของบุค ลากรทาง
การแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 ด้านค่าใช้จ่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของปฏิมา ถนิมกาญจน์ (2561) ศึกษาบรรยากาศองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานผ่ านคุ ณ ภาพชีวิต ในการท างานของพนั กงานบริษั ท ในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมสุ รนารี ผล
การศึกษา พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางาน มีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานบริษัท
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
คุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ใน
พืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. หน่ ว ยงานควรมีก ารส่ งเสริม ให้ มีก ารจัด กิ จกรรมในลัก ษณะกิ จกรรมบ าเพ็ญ ประโยชน์
กิจกรรมอาสาพัฒนา หรือกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม
2. ความปลอดภัย เป็ น กิจ กรรมที่ต้ อ งให้ค วามส าคัญ มากที่สุ ด ส าหรับ การปฏิบัติง านของ
พนักงาน เพราะหากมีการทางานเสีย่ งอันตรายก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน
3. หน่ วยงานควรสร้างระบบการให้รางวัล ที่มีประสิทธิภ าพและมีค วามเป็ นธรรมในการตอบ
สนองต่อพนักงาน ภายใต้หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน หรือการปรับค่าตอบแทนประจาปี
ให้กบั พนักงาน
4. พนักงานจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็ นพืน้ ฐานสาคัญของการดูแลตัวเองสาหรับ
คนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ
5. ด้านค่ าตอบแทนที่เป็ นธรรมเพียงพอ จากผลการศึกษา พบว่า ท่านมีเงิน เหลือเก็บจาก
รายได้และค่าตอบแทนในแต่ละเดือน มีค่าเฉลีย่ น้อยที่สุด พนักงานควรมีการตัง้ เป้ าในการเก็บเงินออม
สาหรับอนาคตของตนเอง
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19
ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. ด้านเวลา จากผลการศึกษา พบว่า กาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
ตามลักษณะของงานในช่วงสถานการณ์โควิด -19 มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด พนักงานควรมีการวางแผน คือ
กาหนดระยะเวลาสาหรับการปฏิบตั งิ าน และการหาทางเลือกทีด่ ที ส่ี ุดในการปฏิบตั งิ าน
2. ด้านค่าใช้จ่าย จากผลการศึกษา พบว่า ผลผลิตได้ มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ในกระบวนการผลิตการจ่ายต้องคุ้มค่า เมือ่ เทียบกับ
ค่าตอบแทนซึง่ ถือเป็ นต้นทุนทีอ่ งค์การต้องเสียไปในกระบวนการผลิตแต่ละครัง้
3. ด้านคุณภาพของงาน จากผลการศึกษา พบว่า ท่านมีการศึกษา ค้นคว้าเพิม่ เติมอยู่เสมอเพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ใิ ห้มคี ุณภาพมากขึน้ มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด พนักงานจาเป็ นต้องมีการพัฒนา
ตนเองอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ให้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา
4. ด้านปริม าณงาน จากผลการศึก ษา พบว่ า ผลงานที่อ อกมาสมดุ ล กับ อัต ราก าลังคนใน
หน่วยงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด การวางแผนกาลังคนเป็ นกระบวนการหนึ่งใน
การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นภาระหน้าที่ และเป็ นศิลปะอย่างหนึ่ง ทีจ่ ะทาให้การบริหารงานบุคคลมี
ความเหมาะสมกับภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

15
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆ ทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม เพื่อเป็ นประโยชน์
ในการการทางานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพืน้ ที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2. ควรศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกจากบุคลากรทางการแพทย์ในพืน้ ที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการศึกษา เพื่อจะได้ทราบถึงความคิดเห็นและความต้องการของ
บุคลากรทางการแพทย์ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มขี วัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ านให้มี
ศักยภาพมากทีส่ ุด
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