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บทบทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา มีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวติการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว  จงัหวดัสกลนคร  จ  าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของ
บุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว ท่ีปฏิบติังานในฝ่ายหรือกลุ่มงานต่างๆ อยา่งนอ้ย   6  เดือนข้ึนไป 
จ านวน100 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมามีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั .822  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, 
การทดสอบ ที ( t-test ) 

ผลการวจัิยพบว่า 
1. ประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  71.00  อายตุ  ่ากวา่ 30 ปี  

ร้อยละ38.00 สถานภาพสมรส สมรส ร้อยละ 82.00 ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ52.00  
ระยะเวลาท างาน 11 ปีข้ึนไป ร้อยละ 52.00 และรายไดต่้อเดือน 5,001 –12,000  บาท  

2.  คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว  จงัหวดัสกลนคร  ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี และเม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตการท างานรายด้าน  พบว่าคุณภาพชีวิตการ
ท างานด้านความสมดุลระหว่างภาระงานกับชีวิตส่วนตวั  ด้านการได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีสะดวกและปลอดภยั  ส่วนดา้นคุณภาพชีวิตการท างาน
ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมและดา้นโอกาสความกา้วหนา้และการพฒันาความสามารถ
อยูใ่นระดบั ปานกลาง  

3. ผลการทดสอบสมมุติฐาน  พบวา่   เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว จงัหวดัสกลนคร  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
ระดบั .05 



 

3.1  เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว  
จงัหวดัสกลนคร  ในด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมการท างานท่ี
สะดวกและปลอดภยั  ดา้นการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน   และดา้นความสมดุลระหวา่ง
ภาระงานกบัชีวติส่วนตวั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3.2   เพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว  
จงัหวดัสกลนคร ในดา้นโอกาสความก้าวหน้าและการพฒันาความสามารถ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
1. โรงพยาบาลส่องดาว ควรมีการก าหนดเส้นทางสายอาชีพ ( Career Path ) ให้กบับุคลากร 

เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างเป้าหมายและท าใหเ้กิดแรงจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในการท างานของบุคลากร 
2.  การจดัสรรค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมในงานบริการท่ีไม่คุม้ค่าต่อการเส่ียงภยั   เพื่อ

สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานอยา่งมีความสุขของบุคลากรในโรงพยาบาลส่องดาว  จงัหวดั
สกลนคร 
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Abstract 
 

The purpose of this  research is to  descriptive study was to study quality of work life of 
personel in Songdao Hospital, Sakonnakhon  Province. The resulth of  questionnaires received. 
The  research sample groups include  100  personel who working in Songdao Hospital, 
Sakonnakhon  Province. at least 6 month.   The statistical analysis used in this  research  comosed  
of  percentage percentage, mean, standard deviation and t-test 

The results of the research were as follows : 
1.  The  most  questionnaires  answerers  were female at 71.00 %; age less than 30 year 

old at 38.00 %;Malital status  at 82.00%; educational level  less than bachelor’s degree at  52.00%; 
Durationof work   more than  11 year at 52.00%; and  the  average momthly income was betaween 
5001 -12,000 bath at 49.00% 

2. The quality of work life of  personel in Songdao  Hospital, Sakonnakhon province  was 
at good level, on the total scale. However, considering each dimension, The Total Life Space  and  
,the recognition  form colleagues and the safe and healthy working conditions were at good level 
but, the Adequate  and Fair Compensation and the growth and security and the  social integration 
were at moderate level. 

3. The hypothesis testing confirmed. There was no statistical significant different between 
quality of work life classified by sex. 

 
 



 

3.1  Sexr differences. Affect the quality of work life of staff in the hospital Song 
Dao.Sakon Nakhon Province. In terms of adequate and fair compensation.  The working 
environment comfortable and safe. The recognition of colleagues and the balance between 
workload and personal life. No significant difference statistically significant at the .05 level.  

3.2. Sexl difference. Affect the quality of work life of staff in the hospital Song 
Dao.Sakon Nakhon Province. Opportunities in the advancement and development 
capabilities. Difference is statistically significant at the .05 level. 

Recommendations for future research. 
1. Song Dao Hospital. Should be defined career path ( Career Path)   

to the staff. The goalis to help build motivation and result in progress on the work of staff.  
 2. APPROPRIATION  appropriate compensation in the service is not worth the risk. To 
build morale and work happily in hospital personnel Song Dao. Sakon Nakhon Province 


