
การประเมนิความพงึพอใจในงาน  ความสมดุลระหว่างชีวติและการท างาน 
ของบุคลากรสุขภาพในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 

ISBN  978-974-422-635-8 
 

ทีป่รึกษา 
 ดร.กาญจนา จันทร์ไทย 
 สารา วงษ์เจริญ 
 ชุติกาญจน์ หฤทยั 
 ดร.ธีรพร สถิรองักูร 
 

ผู้วจัิย 
 อุไรพร จันทะอุ่มเม้า 
 ดร.ดนุลดา จามจุรี 
 ศิริมา ลลีะวงศ์ 
 

รูปเล่มและต้นฉบับ 
 จารุณ ี คะชาทอง 
 

จัดพมิพ์โดย 
 ส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
 
 ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส านกัหอสมุดแห่งชาต ิ
 National Library of Thailand Cataloging in Publication Data 
 อุไรพร   จนัทะอุ่มเมา้. 
 การประเมินความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างาน 
 ของบุคลากรสุขภาพในสงักดักระทรวงสาธารณสุข.—พิมพค์ร้ังท่ี  2.—นนทบุรี : ส านกัการพยาบาล 
 กรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข,  2554. 
 40  หนา้. 
 

 1. ความพอใจในการท างาน.  I.  ดนุลดา  จามจุรี  II.  ศิริมา  ลีละวงศ,์  ผูแ้ต่งร่วม. 
 III.  ช่ือเร่ือง 
 

 658.314 
 ISBN  978-974-422-635-8 



การประเมินความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน  ของบุคลากรสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 
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ค ำน ำ 
 
 บุคลากรสุขภาพเป็นกลุ่มพลงัหลกัท่ีมีความส าคญัในระบบสุขภาพ เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จหรือ
ความลม้เหลวของการด าเนินงานในระบบบริการสุขภาพ ดว้ยเหตุน้ีบริการสุขภาพ จ าเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ี
มีความรู้ ความช านาญ ความสามารถของวิชาชีพในการปฏิบติังาน ไม่สามารถใช้เคร่ืองจกัรทดแทนได ้ 
ความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของบุคลากรสุขภาพในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข   เป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความส าเร็จในการบริหารจดัการบุคลากร และความสามารถในการธ ารง
รักษาบุคลากรไวใ้นระบบได ้

 ส านักการพยาบาลตระหนักถึงความส าคญัดงักล่าว  จึงได้ท าการประเมินความพึงพอใจในงาน  
ความสมดุลระหวา่งชีวิต และการท างานของบุคลากรสุขภาพในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  โดยใชก้รอบ  
“HR  SCORECARD”  ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  โดยหวงัวา่ผูบ้ริหารในองคก์ร
สุขภาพจะสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการดา้นก าลงัคนให้มีประสิทธิภาพและสามารถธ ารงรักษา
บุคลากรสุขภาพให้อยู่ในระบบได้อย่างยาวนานและมีความผาสุก  อนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ  และ
คุณภาพผลของบริการสุขภาพท่ีจะส่งมอบใหผู้ใ้ชบ้ริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 ส านักการพยาบาลขอขอบพระคุณคณะท่ีปรึกษา  ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต      
ทีมนกัวชิาการพยาบาลผูนิ้เทศดา้นการพยาบาล และผูมี้ส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลทุกท่าน และหวงัอยา่งยิ่งวา่
รายงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร  ผูส้นใจ  ในการดูแลก าลงัคนให้มีขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การประเมินความพงึพอใจในงาน   ความสมดุลระหว่างชีวติและการท างาน 

ของบุคลากรสุขภาพในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 
ความเป็นมาของการศึกษา 

 ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสุขภาพในทุกวชิาชีพ  เป็นปัญหาท่ีมีส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพตั้งแต่
ระดบัปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ จนถึงตติยภูมิและสูงกวา่ ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งทั้งในเขตเมืองและชนบท  ส่งผลเสียต่อ
ทั้งประชาชนผูรั้บบริการ และบุคลากรสุขภาพผูใ้ห้บริการ  นอกจากน้ีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการท่ีเน้นการบริหารบุคลากรท่ีมีความเขม้แข็งและมีสมรรถนะสูง (high  performance)  (ส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2547)  ตลอดจนการปรับเปล่ียนระบบโครงสร้างส่วนราชการเขา้สู่ระบบใหม่  
ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานของผูป้ฏิบติั  และผูบ้ริหาร  องค์กรท่ีมีระบบการบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีดี ก็จะสามารถปรับเปล่ียนทศันคติ และพฤติกรรมการท างานของบุคลากร ให้สามารถท างานขบัเคล่ือน
องคก์ร ใหไ้ดส้มรรถนะสูงภายใตบ้ริบทอนัจ ากดั  ไดอ้ยา่งมีความสุขและพึงพอใจในการท างานกบัองคก์รนั้น ๆ  

 ความพึงพอใจในการท างาน ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างาน  ของบุคลากรสุขภาพเป็นปัญหาท่ี
ส่งผลต่อการโอนยา้ยและลาออกจากงานในทุกวชิาชีพ  ซ่ึงเป็นเหตุใหปั้ญหาการขาดแคลนอตัราก าลงัมีความรุนแรง
ยิง่ข้ึน  เน่ืองจากมีการไหลของบุคลากรสุขภาพออกจากระบบบริการสุขภาพ  และขอ้จ ากดัในการสรรหาและบรรจุ
บุคลากรใหม่ทดแทนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชนบท และพื้นท่ีทุรกนัดาร  ดงันั้นในการบริหารจดัการดา้นบุคลากรให้
มีความสุขในการท างาน  ย่อมเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งในการแก้ปัญหา  และเป็นหน่ึงในปัจจยัพื้นฐานในการ
เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อประเมินระดบัความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  
และความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างาน 

2. เพื่อประเมินความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพในการโอนยา้ยและลาออกจากงานปัจจุบนั 

ผลการศึกษา 

 ตอนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  24,106  คน  เป็นแพทย ์ 891  คน  (ร้อยละ 3.7)  พยาบาลวิชาชีพ  14,896  คน  
(ร้อยละ 61.8)  พยาบาลเทคนิค  1,090  คน  (ร้อยละ 4.5)   และเจา้หนา้ท่ีพยาบาล  832  คน  (ร้อยละ 3.5)  
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ทนัตแพทย ์ 324  คน  (ร้อยละ 1.3)  เภสัชกร  595  คน  (ร้อยละ 2.5)  และเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งอ่ืน ๆ  5,478  คน  
(ร้อยละ 22.7)  ส่วนใหญ่มีอายุอยูใ่นช่วงระหวา่ง  31 – 40  ปี  (ร้อยละ 39.1)  ปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน  
(ร้อยละ 42.1) 

 ตอนที ่ 2 ความพงึพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวติและการท างาน 

 ความพึงพอใจในงานความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างาน  มีคะแนนประเมินในภาพรวมร้อยละ  66.19   
ซ่ึงเป็นระดับทีต้่องปรับปรุง 

 ความพึงพอใจในงานความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างาน  แบ่งเป็นสองดา้นคือ  1)  ความพึงพอใจต่อ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  และ  2)  ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหวา่งชีวิตและ
การท างาน  เม่ือพิจารณารายดา้น  พบว่า  ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  มีคะแนน
ความพงึพอใจอยู่ทีร้่อยละ  65.19  ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติ : ความสมดุลระหว่างชีวติและการท างาน ร้อยละ 67.41 

 เม่ือพิจารณาประเด็นส าคญัในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา่ ประเด็นท่ีส่งผลให้คะแนนความพึง
พอใจในดา้นน้ีสูงข้ึนไดแ้ก่  1) ความพึงพอใจท่ีมีต่ออิสระในการตดัสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ 2) 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้น าความรู้มาใช้ในการพฒันาคุณภาพงานท่ี
รับผิดชอบ   และ 3) ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย    ส่วนประเด็นท่ีส่งผลให้คะแนนความพึง
พอใจดา้นน้ีต ่าลงไดแ้ก่  1) ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัสรรอตัราก าลงัในการท างานของหน่วยงาน  2) ความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของหน่วยงาน    และ 3) ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการ
แกไ้ขปัญหา   และการยติุความขดัแยง้ในหน่วยงาน 

 เม่ือพิจารณาประเด็นส าคญัด้านคุณภาพชีวติ : ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน พบว่า ประเด็นท่ี
ส่งผลใหค้ะแนนความพึงพอใจในดา้นน้ีสูงข้ึนไดแ้ก่ 1) ความพึงพอใจท่ีท่านไดท้  างานอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ  
2 ) ความพึงพอใจท่ีท่านไดท้  างานในหน่วยงานน้ี  และ 3) ความพึงพอใจท่ีท่านเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของ
หน่วยงาน   ส่วนประเด็นท่ีส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจด้านน้ีต ่าลงได้แก่ 1) ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบาย/
มาตรการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานใหก้บับุคลากร  2) ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัสวสัดิการในการท างาน
และนอกเหนือจากการท างานของหน่วยงาน  และ 3) ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัสภาพแวดลอ้มการท างานของ
หน่วยงานท่ีเอ้ือต่อการท างาน  การส่งเสริมอาชีวอนามยั  สุขภาพ  และความปลอดภยั 

 ตอนที ่ 3 ความคิดในการโอนย้าย/ ลาออกจากงานปัจจุบัน 

 เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเก่ียวกบัการโอนยา้ยจากงานปัจจุบนั  พบวา่บุคลากร ร้อยละ 41.2 ไม่มีความคิด
ท่ีจะโอนยา้ยจากงานปัจจุบนัเลย  ร้อยละ  51.0  คิดเร่ืองน้ีบา้งเป็นบางเวลา  และร้อยละ  7.7  คิดเร่ืองน้ีอยู่
ตลอดเวลา 



การประเมินความพึงพอใจในงาน   ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน   ของบุคลากรสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 

3 

 เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเก่ียวกบัการลาออกจากงานปัจจุบนั  พบวา่  บุคลากรร้อยละ  48.9  ไม่เคย
มีความคิดท่ีจะลาออกจากงานปัจจุบนัเลย  ร้อยละ  45.2  คิดเร่ืองน้ีอยู่บา้งเป็นบางเวลา  และร้อยละ 5.8        
คิดเร่ืองน้ีอยูต่ลอดเวลา 

เม่ือพิจารณาความคิดโอนยา้ย/ลาออกจากงานปัจจุบนั  เปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มอายุพบวา่  กลุ่มท่ี
อาย ุ 31-40  ปี  มีความคิดโอนยา้ย จากงานมากท่ีสุด  กลุ่มอาย ุ 51  ปีข้ึนไป  มีความคิดเร่ืองการโอนยา้ยนอ้ย
ท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาตามกลุ่มวิชาชีพหลกั  4  วิชาชีพ  พบวา่  แพทย ์ พยาบาล  และทนัตแพทย์  มีความคิด
ในการลาออกจากงานปัจจุบนัใกลเ้คียงกนัคือประมาณร้อยละ  6  ส่วนเภสัชกร  ร้อยละ  4.7 

 ตอนที ่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการบุคลากร 
1. ปัญหาขาดแคลนอตัราก าลงัจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น  การโอนยา้ย/ลาออก  การเกษียณอายุราชการ  

การขยายงานและการเปิดบริการเฉพาะทางต่าง ๆ เพิ่มข้ึน  เช่น  การเพิ่มศูนย ์ excellence center  
การเพิ่มหน่วย  PCU  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล  ศูนยป์ระสานการส่งต่อ  และ
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแพทยฉุ์กเฉินเป็นตน้  ซ่ึงล้วนแต่เป็นงานตามนโยบายซ่ึง
ตอ้งการอตัราก าลงับุคลากรสุขภาพในประเภทต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

2. ภาระงานท่ีมากเกินไปจนเกิดความอ่อนลา้  สืบเน่ืองจากการปัญหาขาดแคลนอตัราก าลงั  และ
การพฒันาระบบบริการสุขภาพท่ีเนน้ทั้งคุณภาพและวิชาการ  เนน้ทั้งการส่งเสริมป้องกนัและ
รักษาพยาบาล  ท าให้สัดส่วนปริมาณงานในดา้นต่าง ๆ  ไม่สมดุลกบัสัดส่วนบุคลากรท่ีมีอยู ่ 
(work overload) 

3. ขาดขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังาน  สืบเน่ืองจากภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนของสถานบริการ
สุขภาพในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  เน่ืองจากเป็นองคก์ารบริการสาธารณะ จึงไม่สามารถ
ปฏิเสธผูรั้บบริการได้  ประกอบกับความคาดหวงัต่อการบริการสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริการภายใตสิ้ทธิประโยชน์ตามระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  ในขณะท่ีค่าตอบแทน
กลบัไม่แตกต่างจากสถานบริการภาครัฐอ่ืน ๆ และ/หรือน้อยกว่าสถานบริการภาคเอกชนซ่ึง
ภาระงานน้อยกว่า  นอกจากน้ีความขาดแคลนในทรัพยากรต่างๆ  ทั้ งทรัพยากรบุคคล  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ตลอดจนงบประมาณในการสนบัสนุนการจดับริการซ่ึงจะ
พบว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลถูกจดัสรรเป็นหน่วยบริการจนไม่เหลือพื้นท่ีส าหรับเป็น
ห้องพกั/ท่ีผ่อนคลายส าหรับบุคลากร  ส่งผลให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานการณ์เช่นน้ีขาด
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 

4. ปัญหาเร่ืองขอ้ร้องเรียนท าใหบุ้คลากรไม่มีความสุขในการท างาน  สืบเน่ืองจากประเด็นภาระงาน
ท่ีมากจนเกินไป  ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาบุคลากรดา้นวิชาการ  ประกอบกบัการเร่งใช้
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บุคลากรท่ียงัมีประสบการณ์น้อยให้รับผิดชอบงานท่ียากและซับซ้อน  เป็นเหตุให้เกิด
ขอ้ผิดพลาดในการท างาน น ามาสู่การร้องเรียน  ซ่ึงการร้องเรียนแต่ละกรณีก็จะบัน่ทอนขวญั
และก าลงัใจของผูถู้กร้องเรียน  ตลอดจนเพื่อนร่วมวชิาชีพคนอ่ืน ๆ 

5. ปัญหาความขัดแยง้ระหว่างบุคลากร เป็นปัญหาความขัดแยง้ท่ีเกิดจากการท างานร่วมกัน
ระหว่างทีมสุขภาพในวิชาชีพต่าง ๆ  ซ่ึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมีทั้งความขดัแยง้ในวิชาชีพ
เดียวกนั  และระหว่างวิชาชีพ  ประเด็นของความขดัแยง้มีทั้งประเด็นท่ีเก่ียวกบัระบบการ
บริหารงาน  และประเด็นท่ีเก่ียวกบัผูป่้วย/ผูรั้บบริการ 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การมีแผนก าลังคนท่ีสอดรับกับนโยบายการพฒันาระบบบริการสุขภาพท่ีทนัเวลา  ซ่ึงใน

สถานการณ์ปัจจุบนัมกัมีนโยบายเร่งรัดมาก่อน  แลว้ค่อยผลิตคนเพิ่มตามนโยบาย  เม่ือผลิต
มาแลว้ไม่มีต าแหน่งรองรับ  บุคลากรก็ลาออกไปสู่ภาคเอกชน  ท าให้ประสบปัญหาขาดแคลน
อตัราก าลงัอยูต่ลอดเวลา 

2. การเพิ่มกรอบอตัราก าลงัในต าแหน่งขา้ราชการของบุคลากรในทุกวิชาชีพ  เพื่อแกปั้ญหาการ
ขาดแคลนอตัราก าลงั 

3. ควรก าหนดระบบการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจของบุคลากรสุขภาพให้ชดัเจนเป็นธรรมใน
ทุกวิชาชีพ  เช่นระบบค่าตอบแทน  การจดัสรรสวสัดิการท่ีไม่ใช่ภาคบงัคบัตามกฎหมาย  ท่ีมี
ความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรแต่ละพื้นท่ี  โอกาสและความกา้วหนา้
ในการท างาน 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาระบบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. ควรมีหลกัเกณฑ์และแนวทางท่ีชดัเจนและโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาความดีความชอบ  

การบรรจุต าแหน่ง  หรือการสรรหาบุคลากรเพื่อด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน  เพื่อลดปัญหาเร่ือง     
ขอ้ร้องเรียน 

2. กระบวนการจดัการความขดัแยง้  การเจรจาไกล่เกล่ียท่ีมีประสิทธิภาพ  จะช่วยให้ลดความ      
ตึงเครียดจากกรณีขดัแยง้ระหวา่งบุคลากรสุขภาพ 

3. การส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งฝ่ายบริหารกบับุคลากรผูป้ฏิบติั และการสร้างบรรยากาศ
องคก์รใหเ้ป็นองคก์รท่ีน่าอยู ่น่าท างาน และทุกคนมีความสุขในการท างาน 
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาของการศึกษา 

 ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสุขภาพในทุกวิชาชีพ  เป็นปัญหาท่ีมีส่งผลกระทบต่อระบบบริการ
สุขภาพตั้งแต่ระดบัปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ จนถึงตติยภูมิและสูงกวา่ ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งทั้งในเขตเมืองและ
ชนบท  ส่งผลเสียต่อทั้งประชาชนผูรั้บบริการ และบุคลากรสุขภาพผูใ้ห้บริการ  นอกจากน้ีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการท่ีเน้นการบริหารบุคลากรให้มีความเขม้แข็งและมีสมรรถนะสูง (high  
performance)  (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2547)  ตลอดจนการปรับเปล่ียนระบบ
โครงสร้างส่วนราชการเขา้สู่ระบบใหม่  ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานของผูป้ฏิบติัและ
ผูบ้ริหาร  องคก์รท่ีมีระบบการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีดี  ก็จะสามารถปรับเปล่ียนทศันคติ  และพฤติกรรม
การท างานของบุคลากรให้สามารถท างานขบัเคล่ือนองค์กรให้ได้สมรรถนะสูงภายใตบ้ริบทอนัจ ากดัได้
อยา่งมีความสุขและพึงพอใจในการท างานกบัองคก์รนั้น ๆ 

 ความพึงพอใจในการท างาน  ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างานของบุคลากรสุขภาพ  เป็น
ปัญหาท่ีส่งผลต่อการโอนยา้ยและลาออกจากงานในทุกวิชาชีพ  ซ่ึงเป็นเหตุให้ปัญหาการขาดแคลน
อตัราก าลงัมีความรุนแรงยิง่ข้ึน  เน่ืองจากมีการไหลของบุคลากรสุขภาพออกจากระบบบริการสุขภาพ  และ
ขอ้จ ากดัในการสรรหาและบรรจุบุคลากรใหม่ทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท และพื้นท่ีทุรกนัดาร  
ดงันั้นในการบริหารจดัการดา้นบุคลากรให้มีความสุขในการท างาน  ย่อมเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งในการ
แกปั้ญหา  และเป็นหน่ึงในปัจจยัพื้นฐานในการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 

 กระทรวงสาธารณสุข  เห็นความส าคญัของความพึงพอใจในการท างาน  ความสมดุลระหว่างชีวิต
และการท างานของบุคลากรสุขภาพ  ไดก้ าหนดเป็นตวัช้ีวดัในการตรวจราชการกรณีปกติระดบักระทรวง  
กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ 2552 ในคณะท่ี 13 โครงการสร้างเสริมวฒันธรรมองค์กรท่ีดี
และธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ  ซ่ึงเป็นโครงการท่ีสอดรับกบัยุทธศาสตร์การพฒันาระบบสุขภาพไทย  
ในประเด็น  ยุทธศาสตร์การสร้างระบบสุขภาพและการแพทยท่ี์ผูรั้บบริการอุ่นใจผูใ้ห้บริการมีความสุข   
โดยก าหนดเป็นตวัช้ีวดัท่ี 2  ร้อยละความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างานของบุคลากร
สุขภาพ  และมอบหมายให้ส านกัการพยาบาลเป็นผูรั้บผิดชอบในการศึกษา  วิเคราะห์และรายงานตวัช้ีวดั
ดงักล่าวน้ี 
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อประเมินระดบัความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  
และความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างาน 

2. เพื่อประเมินความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพในการโอนยา้ยและลาออกจากงานปัจจุบนั 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ศึกษาในกลุ่มบุคลากรสุขภาพประกอบดว้ย  แพทย ์ พยาบาล  ทนัตแพทย ์เภสัชกร  และเจา้หนา้ท่ี
อ่ืน ๆ  ผูใ้ห้การบริการแก่ผูป่้วยและประชาชน  ซ่ึงปฏิบติังานในโรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุขใน
สังกดักระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ  2552  ระยะเวลาการเก็บขอ้มูล  แบ่งเป็น 2 รอบ  รอบท่ี  1  
มกราคม – เมษายน 2552  รอบท่ี 2  มิถุนายน – สิงหาคม  2552  (ตามรอบการตรวจราชการและนิเทศงาน
กรณีปกติ  ระดบักระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  2552) 

นิยามศัพท์ 

 ความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหว่างชีวิต  และการท างานของบุคลากรทางการพยาบาล  
หมายถึง  ความรู้สึกพึงพอใจของบุคลากรสุขภาพ  ในประเด็นส าคญัเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต  ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างาน  ซ่ึงวดัไดจ้ากแบบ
ประเมินความพึงพอใจในงานความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างานของบุคลากรสุขภาพ 
 บุคคลากรสุขภาพ  หมายถึง  บุคลากรท่ีให้บริการดา้นสุขภาพโดยตรงแก่ผูป่้วยและประชาชน  ไดแ้ก่  
แพทย ์ ทนัตแพทย ์ เภสัชกร  พยาบาล  และบุคลากรสุขภาพอ่ืน ๆ  ทั้งท่ีเป็นขา้ราชการ  พนกังานของรัฐ  และ
ลูกจา้งท่ีปฏิบติังานในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน  สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 ความคิดโอนย้ายจากงานปัจจุบัน  หมายถึง  ความคิดท่ีจะโอนหรือยา้ยจากงานปัจจุบนัท่ีปฏิบติัอยู่
ไปยงัหน่วยงานอ่ืน ๆ  สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 ความคิดลาออกจากงานปัจจุบัน  หมายถึง  ความคิดท่ีจะลาออกจากงานปัจจุบนัท่ีปฏิบติัอยู่ไปยงั
หน่วยงานอ่ืน ๆ  นอกสังกดักระทรวงสาธารณสุข  หรือการลาออกจากราชการ 
 ผู้นิเทศด้านการพยาบาล  หมายถึง  นกัวิชาการพยาบาลผูนิ้เทศดา้นการพยาบาลประจ าเขตตรวจ
ราชการตามค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
 เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  หมายถึง  พื้นท่ีการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  
กระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ 2552  ซ่ึงแบ่งกลุ่มจงัหวดัตามส านกันายกรัฐมนตรีและกระทรวง
ต่าง ๆ  ดงัน้ี 
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 เขตตรวจราชการท่ี  1 นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยธุยา  สระบุรี 
 เขตตรวจราชการท่ี  2 ชยันาท  ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง    
 เขตตรวจราชการท่ี  3 ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี  สระแกว้  นครนายก  สมุทรปราการ 
 เขตตรวจราชการท่ี  4  กาญจนบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  สุพรรณบุรี 
 เขตตรวจราชการท่ี  5 ประจวบคีรีขนัธ์  เพชรบุรี  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม 
 เขตตรวจราชการท่ี  6 ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  พทัลุง 
 เขตตรวจราชการท่ี  7 ระนอง  พงังา  ภูเก็ต  กระบ่ี  ตรัง 
 เขตตรวจราชการท่ี  8 สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส 
 เขตตรวจราชการท่ี  9 จนัทบุรี  ชลบุรี  ระยอง  ตราด 
 เขตตรวจราชการท่ี  10 หนองคาย  เลย  อุดรธานี  หนองบวัล าภู 
 เขตตรวจราชการท่ี  11 นครพนม  มุกดาหาร  สกลนคร 
 เขตตรวจราชการท่ี  12 ร้อยเอด็  ขอนแก่น  มหาสารคาม  กาฬสินธ์ุ 
 เขตตรวจราชการท่ี  13 อ านาจเจริญ  ศรีสะเกษ  ยโสธร  อุบลราชธานี 
 เขตตรวจราชการท่ี  14 สุรินทร์  นครราชสีมา  บุรีรัมย ์ ชยัภูมิ 
 เขตตรวจราชการท่ี  15 เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ล าปาง  ล าพนู 
 เขตตรวจราชการท่ี  16 น่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร่ 
 เขตตรวจราชการท่ี  17 ตาก  พิษณุโลก  สุโขทยั  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์ 
 เขตตรวจราชการท่ี  18 ก าแพงเพชร  พิจิตร  นครสวรรค ์ อุทยัธานี 
 เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ผลจากการศึกษาคร้ังน้ี  จะได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารทุกระดบัในการบริหารจดัการ
บุคลากร  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการก าหนดมาตรการดา้นขวญัและก าลงัใจ  การเสริมสร้างบรรยากาศ  และ
ความผูกพนัต่อองค์กร  การหาแนวทางป้องกันการสูญเสียบุคลากร  ตลอดจนแนวทางการธ ารงรักษา
บุคลากรไวใ้นระบบ  อนัจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรดีข้ึน  และคงอยูใ่นระบบอยา่ง
ย ัง่ยนืต่อไป 
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บทที ่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 ในการประเมินความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวิต และการท างานของบุคลากรสุขภาพ 
คร้ังน้ีไดค้น้ควา้จากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสรุปเป็นสาระส าคญั เพื่อเป็นกรอบ
ความคิดในการประเมินดงัต่อไปน้ี 

1. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล  (human resource scorecard) 
2. ความพึงพอใจในงาน  (job satisfaction) 
3. คุณภาพชีวติการท างาน  (quality of work life) 

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล ( Human Resource Scorecard) 

 ส านกังานวจิยัและพฒันาระบบงานบุคคล  ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2549)  ได้
น าระบบ HR scorecard มาใชใ้นราชการไทย  และไดก้ล่าวถึงมาตรฐานความส าเร็จท่ีเป็นเป้าหมายสุดทา้ยท่ี
ส่วนราชการตอ้งบริหารทรัพยากรบุคคลใหบ้รรลุ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 มิติ  ดงัน้ี 
 มิติที ่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึงการมีแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากร
บุคคลดงัต่อไปน้ี 

1.1 มีนโยบาย  แผนงานและมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
และสนบัสนุนใหส่้วนราชการและจงัหวดับรรลุเป้าหมาย พนัธกิจท่ีวางไว ้

1.2 มีการวางแผนงานและบริหารก าลงัคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  กล่าวคือ “ก าลงัคน
มีขนาดและสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของ
ส่วนราชการและจงัหวดัทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  มีการวิเคราะห์สภาพก าลงัคน 
(workforce analysis) สามารถระบุช่องวา่งดา้นความตอ้งการก าลงัคนและมีแผนเพื่อลด
ช่องวา่งดงักล่าว 

1.3 ส่วนราชการและจงัหวดัมีนโยบาย  แผนงานโครงการและมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  เพื่อดึงดูด  ให้ได้มา  พฒันา  และรักษาไวซ่ึ้งกลุ่มข้าราชการและ
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีทกัษะหรือสมรรถนะสูง  ซ่ึงจ าเป็นต่อความคงอยู่และขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของส่วนราชการและจงัหวดั  (talent management) 

1.4 มีแผนการสร้างและแผนการพฒันาผูบ้ริหารทุกระดบั  รวมทั้งแผนสร้างความต่อเน่ืองใน
การบริหารราชการ  นอกจากนั้นยงัรวมถึงการท่ีผูน้ าปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และ
สร้างแรงบนัดาลใจให้กบัขา้ราชการและผูป้ฏิบติังาน  ทั้งในเร่ืองของผลการปฏิบติังาน
และพฤติกรรมในการท างาน 
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 มิติที ่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Operational Efficiency)  
หมายถึง  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจงัหวดั  (HR transactional 
activities)  มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

2.1 กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เช่นการสรรหาคดัเลือก การบรรจุ
แต่งตั้ง  การพฒันา  การเล่ือนขั้นต าแหน่ง  การโยกยา้ย  และกิจกรรมดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอ่ืน ๆ  มีความถูกตอ้งและทนัเวลา  (accuracy and timeliness) 

2.2 มีระบบฐานขอ้มูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลทีมีความถูกตอ้ง  เท่ียงตรง  ทนัสมยั  
และน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและ
จงัหวดัไดจ้ริง 

2.3 สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ต่อ
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและจงัหวดั มีความเหมาะสมและสะทอ้นผลิตภาพ
ของบุคลากร (HR productivity) ตลอดจนความคุม้ค่า (value for money) 

2.4 มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรม  และกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจงัหวดั เพื่อปรับปรุงการบริหารและการ
บริการ (HR automation) 

 มิติที ่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HRM Program Effectiveness)  
หมายถึง  นโยบาย  แผนงาน  โครงการ  และมาตรการดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและ
จงัหวดั  ก่อใหเ้กิดผลดงัน้ี 

3.1 การรักษาไวซ่ึ้งขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานซ่ึงจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พนัธกิจของ
ส่วนราชการและจงัหวดั  (retention) 

3.2 ความพึงพอใจของขา้ราชการและบุคลากรผูป้ฏิบติังาน  ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ  
มาตรการดา้นการบริหารทรัพยกรบุคคลของส่วนราชการและจงัหวดั 

3.3 การสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้  และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและความรู้  (development and knowledge management)  เพื่อ
พฒันาขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานให้มีทกัษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการบรรลุ
ภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการและจงัหวดั 

3.4 การมีระบบการบริหารผลงาน  (performance management)  ท่ีเนน้ประสิทธิภาพประสิทธิผล
และความคุ้มค่า  มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของข้าราชการ  และ
ผูป้ฏิบติังานซ่ึงเรียกช่ืออ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  นอกจากน้ีขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานมี
ความเข้าใจถึงความเช่ือมโยงระหว่างผลการปฏิบติังานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงาน  กบัความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการและจงัหวดั 
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 มิติที ่ 4 ความพร้อมรับผดิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง  การท่ีส่วนราชการและ
จงัหวดัจะตอ้ง 

4.1 รับผิดชอบต่อการตดัสินใจ และผลของการตดัสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ตลอดจนการด าเนินดา้นวนิยั  โดยค านึงถึงหลกัความ  สามารถและผลงานหลกัคุณธรรม  
หลกันิติธรรม  และหลกัสิทธิมนุษยชน 

4.2 มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ทั้งน้ีจะตอ้งก าหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจงัหวดั 

 มิติที ่ 5 คุณภาพชีวติและความสมดุลระหว่างชีวติกบัการท างาน  หมายถึง  การท่ีส่วนราชการ
และจงัหวดั  มีนโยบาย  แผนงาน  โครงการ และมาตรการ  ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ขา้ราชการและบุคลากรภาครัฐ  ดงัน้ี 

5.1 ขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ระบบงาน
และบรรยากาศการท างาน  ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการส่ือสารเขา้มาใช้ในการ
บริหารราชการ  และการให้บริการแก่ประชาชน  ซ่ึงจะส่งเสริมให้ข้าราชการและ
ผูป้ฏิบติังานไดใ้ชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี  โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใชชี้วติส่วนตวั 

5.2 มีการจดัสวสัดิการและส่ิงเอ้ืออ านวยความสะดวกเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวสัดิการภาคบงัคบั
ตามกฎหมาย  ซ่ึงมีความเหมาะสม  สอดคล้องกบัความตอ้งการและสภาพของส่วน
ราชการและจงัหวดั 

5.3 มีการส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการและจงัหวดักับ
ขา้ราชการและบุคลากรผูป้ฏิบติังานและในระหวา่งขา้ราชการและผูป้ฏิบติังานดว้ยกนัเอง 

ความพงึพอใจในงาน  (Job Satisfaction) 

 นกัวิชาการในกลุ่มนกัจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร ไดส้นใจศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจใน
งานดว้ยความเช่ือวา่ “ความพึงพอใจในงานเป็นภาวะบ่งช้ีถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการท างานเชิงอตัวิสัย  
การท่ีบุคคลจะเกิดความพึงพอใจในงานไดน้ั้นตอ้งมีการจูงใจเพื่อให้บุคคลมีความพยายามในการท างาน
ก่อน  เม่ือบุคคลไดรั้บการตอบสนองตามเป้าหมายของตนหลงัจการปฏิบติังานแลว้  จึงจะเกิดความพึงพอใจ
ในงาน”  (นงนุช โรจนเลิศ และ วรรณี  ต. ตระกลู, 2545)  ซ่ึงไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของ ความพึงพอใจในงาน
ไวม้ากมาย  ท่ีอธิบายสรุปไวช้ดัเจนมีดงัน้ี 

 Lock (1976 อา้งถึงใน นงนุช โรจนเลิศ และ วรรณี  ต. ตระกูล, 2545) ให้ความหมายความพึงพอใจ
ในงานว่า  “ความพอใจ  หรือภาวะอารมณ์ทางบวกท่ีเป็นผลมาจากการประเมินบุคคลเก่ียวกบังาน  หรือ
ประสบการณ์จากงาน” 
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 Steers (1991) ให้ความหมายความพึงพอใจในงานว่า “ความพอใจหรือความรู้สึกในทางบวกท่ี
บุคคลใหคุ้ณค่าในงานหรือประสบการณ์จากงาน” 

 การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหบุ้คลากรพึงพอใจในการท างานนั้น  จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษา
เร่ืองแรงจูงใจ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมการท างานของบุคลากรในองคก์ร ซ่ึงจะเห็นไดว้า่
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมีการประเมิน สมรรถนะ (performance) ซ่ึงคือการประเมินผล
พฤติกรรม (behavior) และพฤติกรรม  เป็นการกระท าท่ีเกิดจากแรงจูงใจ โดยมีตวัก าหนดพฤติกรรม 3 อยา่ง
ดว้ยกนั คือ ความสามารถ (ability) สถานการณ์ท่ีถูกจ ากดั (situation constraints) และ แรงจูงใจ (motivation) 

 ดงันั้นเม่ือกล่าวถึงความพึงพอใจในงาน  แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีมีความส าคญัก็คือ “ทฤษฎีแรงจูงใจ
ในการท างาน” (work motivation theories)  ซ่ึงมีหลากหลายทฤษฎีดว้ยกนั เช่น ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
(achievement motivation theory) ของ David McClelland (1953)  ทฤษฎีความตอ้งการตามล าดบัขั้น (need 
hierarchy theory) ของ Abraham Maslow  (1970) ทฤษฎี ERG  (existence relatedness  growth theory) ของ 
Clayton Alderfer (1972)  ทฤษฎีแรงจูงใจ ของ Frederick Herzberg (1959)  และ ทฤษฎี VIE  ของ Victor 
Vroom (1964) เป็นตน้ 

 จากการไดศึ้กษาทฤษฎีแรงจูงใจต่าง ๆ  พบวา่  ทฤษฎีท่ีมีความสอดคลอ้งกบัระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลแบบสมดุลนั้น ไดแ้ก่ทฤษฎีแรงจูงใจของ  Herzberg  ท่ีกล่าวถึงปัจจยัส าคญั  2  ปัจจยั  คือ  แรงจูงใจ
และสุขอนามยั  ซ่ึงบางคร้ังมีผูเ้รียกวา่ทฤษฎีสองปัจจยั  เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายการจูงใจทั้งลกัษณะทางกายภาพ  
และลกัษณะทางจิตใจ 

 Herzberg  ไดพ้ฒันาทฤษฎีสองปัจจยั  ซ่ึงมีปัจจยัท่ีสามารถท าใหเ้กิดความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ
แก่บุคลากรได ้ซ่ึงจะตอ้งให้ความส าคญัใน 2 ปัจจยัน้ี คือ การจูงใจและสุขอนามยั (motivator and hygiene)   
ถา้หากองคก์รจดัการไดเ้หมาะสมก็จะสร้างความพึงพอใจให้กบับุคลากร  ในทางตรงกนัขา้มหากจดัการได้
ไม่เหมาะสมก็สร้างความไม่พึงพอใจแก่บุคลากรไดเ้ช่นเดียวกนั ในการน าทฤษฎีของ  Herzberg  สู่การ
ปฏิบติันั้น  Syptak  และคณะ  (1999)  ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัดา้นสุขอนามยัวา่  รวมถึงนโยบายขององคก์ร (company 
policy) การควบคุมดูแล (supervision) เงินเดือนค่าตอบแทน  สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล (interpersonal 
relationship) สภาพแวดล้อมในการท างาน (working condition) ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีลว้นเป็นประเด็นท่ี
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างานทั้งส้ิน 

 ส่วนปัจจยัดา้นการจูงใจ ซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจให้กบับุคลากรไดด้ว้ยการเติมเต็มความตอ้งการ
ส่วนบุคคล ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงการเติบโตในหน้าท่ีการงาน ไดแ้ก่ ความส าเร็จ การไดรั้บการยอมรับ งานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  ความรับผดิชอบ และความกา้วหนา้  เป็นตน้ 



การประเมินความพึงพอใจในงาน  ความสมดลุระหว่างชีวิตและการท างาน  ของบคุลากรสขุภาพในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ  

ส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 

13 

 ในการน าทฤษฎีของ  Herzberg  สู่การปฏิบติันั้น  Syptak  และคณะ  (1999)  กล่าววา่จะตอ้งตอบสนอง
ปัจจยัดา้นสุขอนามยัก่อน  อนัเปรียบเสมือนปัจจยัท่ีสร้างความไม่พึงพอใจ (dissatisfiers) ซ่ึงคลา้ยกบัความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐานของ  Maslow  ในเร่ืองความตอ้งการทางกายภาพ  ความปลอดภยั  ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการ
ขั้นต ่า  ส่วนปัจจยัด้านการจูงใจในทฤษฎีของ  Herzberg  นั้นเปรียบเสมือนปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจ  
(satisfiers)  เม่ือไดรั้บการตอบสนองซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการขั้นสูงก็จะช่วยสร้างความพึงพอใจ
ให้กบับุคลากร  คลา้ยคลึงกบัความตอ้งการความส าเร็จในชีวิตตามชีวิตของ  Maslow  และความตอ้งการ
ความเจริญกา้วหนา้ตามทฤษฎีของ  Clayton  Alderfer 

 อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่ความตอ้งการดา้นสุขอนามยัเป็นท่ีน่าพอใจ  ผลของงานก็ไม่จ  าเป็นวา่จะตอ้ง
ออกมาเป็นท่ีน่าพึงพอใจเสมอไป  ซ่ึงคลา้ยกบัความตอ้งการขั้นพื้นฐานของ Maslow ในเร่ืองความตอ้งการ
ทางกายภาพ  ความปลอดภยัและการยอมรับ  ซ่ึงทั้ง Maslow และ Herzberg เห็นว่าจะตอ้งได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการในระดบัต ่าก่อน  จึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน 

คุณภาพชีวติในการท างาน และความสมดุลระหว่างชีวติ และการท างาน  

 งานดา้นทรัพยากรมนุษยใ์นปัจจุบนั  กล่าวถึง  แนวคิดดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน  ท่ีมีจุดเนน้ใน
การด าเนินการ  แบ่งออกไดเ้ป็นสามกลุ่มคือ  1)  คุณภาพชีวิตในการท างาน (quality of work life-QWL)     
2)  ความผาสุกของพนกังาน (employee wellness)  3)  ความสมดุลของงานกบัชีวิต (work-life balance) 
(จ าเนียร จวงตระกลู, 2552) 

คุณภาพชีวติในการท างาน ( quality of work life) 

 จ าลกัษณ์ ขุนพลแกว้ (2552) กล่าวถึง คุณภาพชีวิตในการท างานว่า เป็นส่ิงซ่ึงสะทอ้นความผกูพนั
และความพึงพอใจของพนกังานในทุกระดบัชั้นท่ีมีต่อองค์กร อนัเป็นผลมาจากการดูแลเอาใจใส่และให้
ความส าคญัต่อพนักงานในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าสูงท่ีสุด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมและ
ระบบงานท่ีดี ซ่ึงผลสะทอ้นท่ีส าคญัดูไดจ้ากอตัราการเขา้-ออกของพนกังาน (turnover rate) ในองค์กร
นัน่เอง 

 Werther and Davis  (1993)  อธิบายวา่  คุณภาพชีวิตในการท างานหมายถึง  “การมีการบงัคบับญัชา
สภาพการท างาน  ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีดี  และมีงานท่ีน่าสนใจ  มีความทา้ทายและเป็นงานท่ีมีรางวลั
ตอบแทน” 

 Walton  (1974)  กล่าวถึงคุณภาพชีวิตการท างานว่าเป็นค าท่ีมีความหมายกวา้ง  มิใช่เพียงการ
ก าหนดเวลาท างานหรือกฎหมายคุม้ครองแรงงานหรือการจ่ายค่าตอบแทนท่ีคุม้ค่าเท่านั้น  แต่รวมไปถึง
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ความตอ้งการและความปรารถนาในชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานดีข้ึนด้วย  ซ่ึงแบ่งองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตในการท างานเป็น  8  องคป์ระกอบดงัน้ี  1)  ค่าตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ (adequate and 
fair compensation)  2)  สภาพการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  (safe and healthy working 
condition)  3)  โอกาสในการพฒันาความสามารถของบุคคล (opportunity for developing and using human 
capacity)  4)  โอกาสในความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน (opportunity for continued growth and security)  
5)  การบูรณาการทางสังคม (social integration)  6)  สิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ  (constitutionalism)   
7)  งานกบัจงัหวะของชีวติโดยรวม  (work and total life space)  8)  ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ทางสังคม (social 
relevance of work life)  (Walton, 1974  อา้งถึงใน  พจน์  เจริญสันเทียะ,  2551) 

 จ าเนียร  จวงตระกลู  (2552)  กล่าววา่  การท่ีจะไดม้าซ่ึงคุณภาพชีวติในการท างานท่ีดีนั้น  ท าไดโ้ดย
ปรัชญาทางดา้นแรงงานสัมพนัธ์ท่ีจะสนบัสนุนคุณภาพชีวิตในการท างาน  ซ่ึงเป็นความพยายามอย่างเป็น
ระบบขององค์กร  เพื่อเปิดโอกาสให้แก่พนกังานไดมี้บทบาทท่ีมีผลกระทบต่องานของตนและมีส่วนใน  
การสร้างประสิทธิผลขององคก์รในภาพรวมมากข้ึน 

ความสมดุลระหว่างชีวติและการท างาน (Work-Life Balance) 

 ความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างาน เป็นแนวคิดท่ีมีจุดเร่ิมมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีเปล่ียนแปลงไป การปรับบทบาทหน้าท่ีในครอบครัว   รูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนไป  อายุเฉล่ียของ
แรงงาน/ก าลังคนสูงข้ึน  ผูค้นต้องทุ่มเทในการท างานให้ได้ผลงานเป็นท่ีพอใจของนายจ้าง  จึงเกิด
ความเครียด  ความเหน่ือยลา้  และผลกระทบต่อการจดัสรรเวลาในการดูแลครอบครัว  และชีวิตส่วนตวั    
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการท างานในท่ีสุด  ดงันั้นการบริหารจดัการใหบุ้คลากรมีความสมดุลระหวา่ง
ชีวิตและการท างาน  จึงเป็นเป็นมุมมองของการบริหารองค์กรในการดึงดูดและรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามาถใหอ้ยูก่บัองคก์รต่อไป 

 Work foundation แห่งสหราชอาณาจกัร (อา้งถึงใน ภาณุภาคย ์พงศอ์ติชาต, 2549) ไดใ้ห้ความหมาย
ของความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานไว้ว่าหมายถึง การท่ีผู ้ปฏิบัติงานมีสิทธ์ิ มีเสียงในการ
ก าหนดเวลา  สถานท่ี และวิธีการท างานของตน  ซ่ึงสิทธิน้ีจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือสิทธิของปัจเจกบุคคลท่ีจะ
ใชชี้วติในดา้นอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากหนา้ท่ีการงานท่ีก่อให้เกิดรายได ้ ไดรั้บการยอมรับและเคารพในฐานะ 
เป็นมาตรฐานทางความคิด  โดยมุ่งใหเ้กิดการเอ้ือประโยชน์  ร่วมกนัระหวา่งปัจเจกบุคคล องคก์ร และสังคม 

 State service commission  แห่งประเทศนิวซีแลนด์  (อา้งถึงใน ภาณุภาคย ์พงศอ์ติชาต, 2549)  ให้
ความหมายของความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานไวว้่า  หมายถึง  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการท างาน      
เพื่อยงัชีพกบักิจกรรมอ่ืน ๆ  เช่น  บทบาทการเป็นสมาชิกของครอบครัวและชุมชน  การสันทนาการ  และ
การพฒันาตนเองทางดา้นต่าง ๆ ของพนกังาน 
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 Alliance for work-life progress แห่งสหรัฐอเมริกา (อา้งถึงใน ภาณุภาคย ์พงศอ์ติชาต, 2549) ให้
ความหมายวา่ หมายถึง การท่ีองคก์รมีการจดัแบบแผนการปฏิบติั นโยบาย โครงการ และปรัชญา ท่ีมุ่งเน้น
ใหพ้นกังานทุกคนในองคก์รประสบความส าเร็จ ทั้งชีวติการงานและชีวติท่ีบา้น 

 ส าหรับในประเทศไทย  ยงัไม่พบนิยามความหมายของความสมดุลระหวา่งชีวิต และการท างานท่ี
ชดัเจน  นอกจากในแบบส ารวจความคิดเห็นของขา้ราชการเก่ียวกบัการเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิต
บุคลากรภาครัฐ ส านกังาน ก.พ. พ.ศ. 2548 ท่ีนิยามวา่ ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างานหมายถึงการ
ก าหนดเวลาในการด าเนินชีวติใหมี้สัดส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง (ภาณุภาคย ์
พงศอ์ติชาต, 2549) 

 โดยสรุป  หากมีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร
ท่ีเหมาะสมทั้งด้านการจูงใจ  และสุขอนามยั  ก็ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี  และ       
พึงพอใจต่อการท างาน  อนัจะน ามาซ่ึงการลดอตัราการโอนยา้ย/ลาออกจากงาน  (turnover rate)  และการคง
อยูข่องบุคลากรในระบบสุขภาพ 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพงึพอใจในการท างาน 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
คุณภาพชีวติ : ความสมดุล
ระหวา่งชีวติและการท างาน 

ความคิดในการโอนยา้ย 

จากงานปัจจุบนั 

ความคิดในการลาออก 

จากงานปัจจุบนั 
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บทที ่ 3 
กลวธิีด าเนินการ 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  (survey research)  ซ่ึงท าการส ารวจขอ้มูลผา่นระบบการ
ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  ระดบักระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  2552  
ซ่ึงมีช่วงเวลาในการด าเนินการระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ – สิงหาคม 2552 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  คือ  บุคลากรสุขภาพ  ประกอบด้วย  แพทย์  พยาบาล  ทันตแพทย์ เภสัชกร  และ
เจา้หน้าท่ีอ่ืน ๆ  ผูใ้ห้การบริการแก่ผูป่้วยและประชาชน  ซ่ึงปฏิบติังานในโรงพยาบาล/สถานบริการ
สาธารณสุขในสังกดักระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ  2552  ทั้งท่ีเป็นขา้ราชการ  พนักงานของรัฐ  
ลูกจา้งประจ า  และลูกจา้งชัว่คราว 
 กลุ่มตวัอยา่ง  ใชก้ารคดัเลือกแบบเจาะจง  โดยมีขอ้งบ่งช้ี  ดงัน้ี 
 1. สมคัรใจตอบแบบสอบถาม 
 2. เป็นบุคลากรสุขภาพท่ีใหบ้ริการต่อผูป่้วย/ประชาชน 
 3. ปฏิบติังานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
 จากเกณฑด์งักล่าวมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้คุณสมบติั  จ  านวน  24,106  คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

1. แบบสอบถามความพงึพอใจในงาน  ความสมดุลระหว่างชีวติและการท างาน  ของบุคลากรสุขภาพ 
 การพฒันาแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างาน  ของ
บุคลากรสุขภาพนั้น  ส านกัการพยาบาลไดศึ้กษาจากแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบสมดุล (human 
resource scorecard) ของส านกังานวิจยัและพฒันาระบบงานบุคคล  (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรือน, 2547)  ทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick  Herzberg (Herzberg, 1959)  และแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต
ในการท างาน  (quality of worklife)  และความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างาน  (work-life balance)  ของ
ส านกังานวิจยัและพฒันาระบบงานบุคคล  (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, 2549)  ซ่ึง
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามต่าง ๆ  แบ่งเป็น  3  ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
 ตอนท่ี  2 ความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างานของบุคลากรสุขภาพ 
 ตอนท่ี  3 ความคิดโอนยา้ย/ลาออกจากงาน 
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 แบบสอบถาม  ไดผ้า่นการตรวจสอบความตรงดา้นเน้ือหาจากผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน  และทดสอบ
ความเช่ือมัน่ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค  ไดค้่าความเช่ือมัน่  .9615 

การแปลความหมายระดับความพงึพอใจในงาน  ความสมดุลระหว่างชีวติและการท างาน 

 คะแนนร้อยละ  90 – 100 หมายถึง ความพึงพอใจฯ อยูใ่นระดบัดีมาก 
 คะแนนร้อยละ  80 – 89.99 หมายถึง ความพึงพอใจฯ อยูใ่นระดบัดี 
 คะแนนร้อยละ  70 – 79.99 หมายถึง ความพึงพอใจฯ อยูใ่นระดบัพอใช ้
 คะแนนร้อยละ  60 – 69.99 หมายถึง ความพึงพอใจฯ อยูใ่นระดบัตอ้งปรับปรุง 

2. แบบสรุปผลการนิเทศด้านการพยาบาล  ซ่ึงประยุกตใ์ช้แบบสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศ
งานกรณีปกติ  กระทรวงสาธารณสุข  (แบบ  ตก. 1)  ซ่ึงเป็นแบบสรุปขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวิตและ     
การท างาน  ของบุคลากรสุขภาพท่ีปฏิบติังานในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน   สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  ผา่นผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตตรวจราชการ 
 2. ขอความร่วมมือในการรวบรวมขอ้มูลในแต่ละขอ้ผ่านผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดัประจ าส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัทุกจงัหวดั 
 3. ขอความร่วมมือจากผูนิ้เทศดา้นการพยาบาลในการรายงานขอ้มูลเชิงคุณภาพดา้นความพึงพอใจ   
ในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างานของบุคลากรสุขภาพ  จากการลงพื้นท่ีการตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติทุกเขตตรวจราชการ 
 4. ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ขอ้มูลท่ีไดรั้บคืน  แยกเป็นกลุ่มตามประเภทของบุคลากรสุขภาพ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ใชก้ารแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดว้ยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
2. วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างาน  ดว้ยค่าร้อยละ

ของคะแนนรวม  วิเคราะห์ล าดบัความส าคญัของสาเหตุและปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจดว้ย
ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนประเมินรายขอ้ 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการวเิคราะห์เน้ือหาและจดัหมวดหมู่ 
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บทที ่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของ
บุคลากรสุขภาพ  ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  2552  แบ่งรายงานการน าเสนอเป็น  
4  ตอน  ดงัน้ี  ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ตอนท่ี  2  ความพึงพอใจในงานความสมดุล
ระหวา่งชีวิตและการท างานของบุคลากรสุขภาพ  ตอนท่ี  3  ความคิดโอนยา้ย  ลาออกจากงาน  ตอนท่ี  4  
ปัญหาและอุปสรรค 

ตอนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  24,106  คน  ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลซ่ึงจ าแนกเป็นพยาบาลวิชาชีพ  
14,896  คน  (ร้อยละ  61.8)  พยาบาลเทคนิค  1,090  คน  (ร้อยละ  4.5)  และเจา้หนา้ท่ีพยาบาล  832  คน  
(ร้อยละ  3.5)  รองลงมาเป็นเจา้หนา้ท่ีต าแหน่งอ่ืน ๆ  5,478  คน  (ร้อยละ  22.7)  แพทย ์ 891  คน  (ร้อยละ  3.7)  
ทนัตแพทย ์ 324  คน  (ร้อยละ  1.3)  เภสัชกร  595  คน  (ร้อยละ  2.5)  ตามล าดบั  ดงัตารางท่ี  1 
 
ตารางที ่ 1 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามสายงาน/วชิาชีพ 

วชิาชีพ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
แพทย ์ 891 3.7 
พยาบาล 
- พยาบาลวชิาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
- เจา้หนา้ท่ีพยาบาล 

16,818 
14,896 
1,090 
832 

69.8 
61.8 
4.5 
3.5 

ทนัตแพทย ์ 324 1.3 
เภสัชกร 595 2.5 
เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 5,478 22.7 
รวม 24,106 100 

 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง  31 – 40  ปี  9,195  คน  (ร้อยละ  39.1)  รองลงมาอายุ
ระหวา่ง  41 – 50  ปี  6,640  คน  (ร้อยละ  27.6)  อายุต ่ากวา่  30  ปี  5,823  คน  (ร้อยละ  24.2)  และอายุ  51  
ปีข้ึนไป  2,163  คน  (ร้อยละ  9.0)  ตามล าดบั  ดงัตารางท่ี  2 
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ตารางที ่ 2 ผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามช่วงอาย ุ
ช่วงอายุ จ านวน(คน)  missing  285 ร้อยละ 

ต ่ากวา่ – 30 ปี 5,823 24.2 
31 -40 ปี 9,l95 39.1 
41 – 50 ปี 6,640 27.6 
51 ปีข้ึนไป 2,163 9.0 

 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน  9,855  คน  (ร้อยละ  42.1)  
รองลงมาโรงพยาบาลทัว่ไป  6,609  คน  (ร้อยละ  28.2)  โรงพยาบาลศูนย ์ 3,119  คน  (ร้อยละ  12.9)  สถานี
อนามยั  2,169  คน  (ร้อยละ  9.3)  ศูนยสุ์ขภาพชุมชน  581  คน  (ร้อยละ  2.5)  โรงพยาบาลในสังกดักรมการ
แพทย ์    235  คน  (ร้อยละ  1.0)  โรงพยาบาลในสังกดักรมควบคุมโรค  118  คน  (ร้อยละ  0.5)  
โรงพยาบาลในสังกดักรมอนามยั  95  คน  (ร้อยละ  0.4)  และโรงพยาบาลในสังกดักรมสุขภาพจิต  22  คน  
(ร้อยละ  0.1)  ตามล าดบั  ดงัตารางท่ี  3 
 
ตารางที ่ 3 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีปฏิบติังาน 

สถานทีป่ฏิบัติงาน จ านวน(คน) missing = 1,303 ร้อยละ 
โรงพยาบาลศูนย ์ 3,119 12.9 
โรงพยาบาลทัว่ไป 6,609 28.2 
โรงพยาบาลชุมชน 9,855 42.1 
โรงพยาบาลสังกดักรมการแพทย ์ 235 1.0 
โรงพยาบาลสังกดักรมอนามยั 95 0.4 
โรงพยาบาลสังกดักรมควบคุมโรค 118 0.5 
โรงพยาบาลสังกดักรมสุขภาพจิต 22 0.1 
สถานีอนามยั 2,169 9.3 
ศูนยสุ์ขภาพชุมชน 581 2.5 

 
ตอนที ่ 2  ความพงึพอใจในงาน  ความสมดุลระหว่างชีวติและการท างาน 

 ความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างานในภาพรวมอยูท่ี่ร้อยละ  66.19  ซ่ึง
เป็นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง 



การประเมินความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน  ของบุคลากรสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ส านักการพยาบาล  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 

21 

 เม่ือพิจารณารายภาคพบว่าบุคลากรสุขภาพท่ีปฏิบติังานในสถานบริการสุขภาพภาคกลางมีความ         
พึงพอใจในงานฯมากท่ีสุด  (ร้อยละ  67.98)  รองลงมาคือภาคอีสาน  (ร้อยละ  67.02)  ภาคเหนือ  (ร้อยละ  
66.26)  กรุงเทพมหานคร  (ร้อยละ  64.52)  และภาคใต ้ (ร้อยละ  63.77)  ตามล าดบั  ดงัแผนภูมิท่ี  1 

 

แผนภูมิที ่ 1  ความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างานจ าแนกรายภาค 

 เม่ือพิจารณารายเขตพบวา่มี  3  เขตท่ีผา่นเกณฑ์ระดบัพอใช ้ (ร้อยละ  70)  ไดแ้ก่  เขต  12  (ร้อยละ
70.86)  เขต  13  (ร้อยละ  71.38)  และเขต  16  (ร้อยละ  70.28)  เขตท่ีความพึงพอใจในงานฯนอ้ยท่ีสุดคือ
เขต  5  (ร้อยละ  59.09)  ดงัแผนภูมิท่ี  2 

 

แผนภูมิที ่ 2  ความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างานจ าแนกรายเขต 

 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในงานฯ  โดยจ าแนกตามวิชาชีพหลกั  4  วิชาชีพ  และวิชาชีพอ่ืน ๆ  
พบวา่  แพทยมี์ความพึงพอใจในงานฯ  มากท่ีสุด  ร้อยละ  67.71  รองลงมา  คือ  พยาบาล  ร้อยละ  66.15  
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ทนัตแพทย ์  ร้อยละ  66.06  วิชาชีพอ่ืน ๆ  ร้อยละ  65.61  และ เภสัชกร  ร้อยละ  63.53  ตามล าดบั              
ดงัแผนภูมิท่ี  3 
 

 

แผนภูมิที ่ 3  ความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างานจ าแนกตามวชิาชีพ 

 เม่ือพิจารณารายดา้น  พบวา่  ความพึงพอใจดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานมีคะแนน  
ความพึงพอใจอยูท่ี่ร้อยละ  65.19  ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างาน    
ร้อยละ  67.41  ดงัแผนภูมิท่ี  4 
 

 
 

แผนภูมิที ่ 4  ร้อยละความพึงพอใจในงานความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างานจ าแนกรายดา้น 

 เม่ือพิจารณาประเด็นส าคญัในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า ประเด็นท่ีส่งผลให้คะแนน
ความพึงพอใจในดา้นน้ีสูงข้ึนไดแ้ก่  1)  ความพึงพอใจท่ีมีต่ออิสระในการตดัสินใจในงานตามขอบเขตความ
รับผิดชอบ   2)  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้น าความรู้มาใช้ในการ
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พฒันาคุณภาพงานท่ีรับผิดชอบ  และ  3)  ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ส่วนประเด็นท่ี
ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจด้านน้ีต ่าลงไดแ้ก่  1)  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัสรรอตัราก าลงัในการ
ท างานของหน่วยงาน  2)  ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของหน่วยงาน  
และ  3)  ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการแกไ้ขปัญหา  และการยติุความขดัแยง้ในหน่วยงาน  ดงัตารางท่ี  4 
 
ตารางที ่ 4 ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานจ าแนกตามประเด็นส าคญั 

ด้านที ่ 1  ความพงึพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน คะแนนเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 3.20 .742 
2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัสรรอตัราก าลงัในการท างานของหน่วยงาน 3.04 L1 .869 
3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 3.37H3 .750 
4. ความพึงพอใจท่ีมีต่ออิสระในการตดัสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ 3.51H1 .735 
5. ความพึงพอใจท่ีมีต่อแผนการพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน 3.27 .773 
6. ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรม

เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาความรู้  ความช านาญในการปฏิบติังาน 
3.35 .867 

7. ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน 

3.23 .787 

8. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร 3.17 .816 
9. ความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรยากาศของหน่วยงานท่ีส่งเสริมให้บุคลากรมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเอง 
3.27 .810 

10. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนบัสนุนของหน่วยงานใหบุ้คลากรไดน้ าความรู้มาใชใ้น
การพฒันาคุณภาพงานท่ีรับผิดชอบ 

3.40H2 .750 

11. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนับสนุนงบประมาณ  วสัดุ  อุปกรณ์  ส าหรับการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน 

3.19 .846 

12. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา  และการยุติความขัดแยง้ใน
หน่วยงาน  

3.12L3 .855 

13. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้ค  าปรึกษา  การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

3.36 .855 

14. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการตรวจติดตามการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา 3.34 .785 
15. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน 3.19 .822 
16. ความพงึพอใจท่ีมีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของหน่วยงาน 3.11L2 .864 
* L  (L1 – L3) คะแนนเฉล่ียต ่า  เรียงล าดบัจากนอ้ยไปมาก 
** H  (H1 – H3) คะแนนเฉล่ียสูง  เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 
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 เม่ือพิจารณาประเด็นส าคญัดา้นความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท างาน พบวา่ ประเด็นท่ีส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจในดา้นน้ีสูงข้ึน  ไดแ้ก่  1)  ความพึงพอใจท่ีท่านได้
ท างานอยา่งเต็มความรู้ความสามารถ  2)  ความพึงพอใจท่ีท่านไดท้  างานในหน่วยงานน้ี  และ  3)  ความพึง
พอใจท่ีท่านเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของหน่วยงาน  ส่วนประเด็นท่ีส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจดา้น
น้ีต ่าลง  ได้แก่  1)  ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบาย/มาตรการสร้างขวญัและก าลังใจในการท างานให้กับ
บุคลากร  2)  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสวสัดิการในการท างานและนอกเหนือจากการท างานของ
หน่วยงาน  และ  3)  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัสภาพแวดลอ้มการท างานของหน่วยงานท่ีเอ้ือต่อการท างาน  
การส่งเสริมอาชีวอนามยั  สุขภาพ  และความปลอดภยั  ดงัตารางท่ี  5 
 
ตารางที ่ 5 ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวติ : ความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างานจ าแนกตามประเด็นส าคญั 

ด้านที ่ 2  ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติ : ความสมดุลระหว่างชีวติและการท างาน 
คะแนน
เฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

17. ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบาย/มาตรการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานใหก้บับุคลากร 3.05L1 .893 
18. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการท างานของหน่วยงานท่ีเอ้ือต่อการ

ท างาน  การส่งเสริมอาชีวอนามยั  สุขภาพ  และความปลอดภยั 
3.21L3 .854 

19. ความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงานท่ีส่งเสริมความผกูพนัระหวา่ง
บุคลากร  สร้างสรรคว์ฒันธรรมการอยูร่่วมกนั 

3.31 .847 

20. ความพึงพอใจท่ีมีต่อสมัพนัธภาพกบับุคลากรในหน่วยงาน  การไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงาน 3.49 .741 
21. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา 3.32 .800 
22. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัสวสัดิการในการท างานและนอกเหนือจากการท างานของ

หน่วยงาน 
3.13L2 .850 

23. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการท่ีหน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอขอ้มูลและขอ้คิดเห็น
ต่อผูบ้ริหารในการพฒันาและปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 

3.30 .796 

24. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการท่ีหน่วยงานให้ความส าคญัในการสร้างแรงจูงใจและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการท างานและกิจกรรมของหน่วยงาน 

3.28 .788 

25. ความพึงพอใจท่ีท่านเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของหน่วยงาน 3.57H3 .730 
26. ความพึงพอใจท่ีท่านไดท้ างานอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ 3.68H1 .718 
27. ความพึงพอใจท่ีมีต่อมาตรการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีต่อความกา้วหนา้และความ

มัน่คงในการท างานของบุคลากร 
3.41 .745 

28. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนบัสนุนของผูบ้งัคบับญัชาใหมี้ความกา้วหนา้ในงาน 3.43 .816 
29. ความพึงพอใจท่ีท่านไดท้ างานในหน่วยงานน้ี  3.63H2 .912 
* L  (L1 – L3) คะแนนเฉล่ียต ่า  เรียงล าดบัจากนอ้ยไปมาก 
** H  (H1 – H3) คะแนนเฉล่ียสูง  เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 
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ตอนที ่ 3  ความคิดโอนย้าย / ลาออกจากงาน 

1. ความคิดโอนย้ายจากงานปัจจุบัน 
 เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเก่ียวกบัการโอนยา้ยจากงานปัจจุบนั  (n  =  22,933  missing  =  1,173)  
พบวา่  บุคคลากร ไม่เคยคิดท่ีจะโอนยา้ยจากงานปัจจุบนัเลย  ร้อยละ  41.2  (n  =  9,455)  คิดโอนยา้ยจากงาน
ปัจจุบนับา้งเป็นบางเวลาร้อยละ  51.1  (n  =  11,701)  และคิดโอนยา้ยจากงานปัจจุบนัอยูต่ลอดเวลา  ร้อยละ  
7.7  (n  =  1,777)  ดงัแผนภูมิท่ี  5 
 

 
 

แผนภูมิที ่ 5  ความคิดในการโอนยา้ยจากงาน 

 เม่ือพิจารณาความคิดโอนยา้ยจากงานปัจจุบนั  เปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มอายุ  พบวา่  กลุ่มท่ีอายุ  51  
ปีข้ึนไป  มีความคิดเร่ืองการโอนยา้ยจากงานปัจจุบนัน้อยท่ีสุด  (คิดเร่ืองโอนยา้ยตลอดเวลาร้อยละ  0.35)  
กลุ่มอายุ  31 – 40  ปี  มีความคิดโอนยา้ยจากงานมากท่ีสุด  (คิดเร่ืองโอนยา้ยตลอดเวลา  ร้อยละ  3.56)  ดงั
แผนภูมิท่ี  6 

 
 

แผนภูมิที ่ 6  ความคิดในการโอนยา้ยจากงานปัจจุบนัจ าแนกตามกลุ่มอาย ุ
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 เม่ือพิจารณาความคิดโอนยา้ยจากงานปัจจุบนั  เปรียบเทียบในแต่ละวิชาชีพ  พบวา่  แพทย ์มีความคิด
ในการโอนยา้ยจากงานปัจจุบนัมากท่ีสุด  (คิดเร่ืองโอนยา้ยตลอดเวลา  ร้อยละ  9.9)  รองลงมาคือพยาบาล  
(ร้อยละ 8.4)  เภสัชกร  (ร้อยละ 8.2)  ทนัตแพทย ์ (ร้อยละ  7.9)  และวชิาชีพอ่ืน ๆ  (ร้อยละ  6.9)  ดงัแผนภูมิท่ี  7 
 

 
 

แผนภูมิที ่ 7  ความคิดในการโอนยา้ยจากงานปัจจุบนัจ าแนกตามกลุ่มวชิาชีพ 

2. ความคิดลาออกจากงานปัจจุบัน 

 เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเก่ียวกบัการลาออกจากงานปัจจุบนั  (n  =  22,007  missing  2,099)  พบวา่บุคลากร
ส่วนใหญ่  ร้อยละ  48.9  (n= 10,769) ไม่เคยมีความคิดท่ีจะลาออกจากงานปัจจุบนัเลย  ร้อยละ  45.3  (n  =  
9,958)  คิดเร่ืองน้ีอยูบ่า้งเป็นบางเวลา   และร้อยละ  5.8  (n  =  1,280)  คิดเร่ืองน้ีอยูต่ลอดเวลา  ดงัแผนภูมิท่ี  8 
 

 
 

แผนภูมิที ่ 8  ความคิดลาออกจากงานปัจจุบนั 
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 เม่ือพิจารณากลุ่มท่ีมีความคิดลาออกจากงานปัจจุบนัตามกลุ่มอายุ  พบวา่  กลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง  31 - 
40  ปี  มีความคิดในการลาออกจากงานมากท่ีสุด  (ร้อยละ  2.26)  และกลุ่มท่ีมีความคิดลาออกจากงาน
ปัจจุบนันอ้ยท่ีสุด  คือ  กลุ่มท่ีมีอาย ุ 51  ปีข้ึนไป  (ร้อยละ  0.61)  ดงัแผนภูมิท่ี  9 
 

 
 

แผนภูมิที ่ 9   ความคิดลาออกจากงานปัจจุบนัจ าแนกตามกลุ่มอาย ุ

 เม่ือพิจารณาตามกลุ่มวิชาชีพหลกั  4  วิชาชีพ  และวิชาชีพอ่ืน ๆ  พบวา่  แพทย ์ พยาบาล  และทนัต
แพทย ์ มีความคิดในการลาออกจากงานปัจจุบนัใกลเ้คียงกนัคือประมาณร้อยละ  6  ส่วนเภสัชกรมีความคิด
ลาออกจากงานปัจจุบนันอ้ยท่ีสุด  (ร้อยละ  4.7)  ดงัแผนภูมิท่ี  10 

 
 

แผนภูมิที ่ 10  ความคิดลาออกจากงานปัจจุบนัจ าแนกตามกลุ่มวชิาชีพ 
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ตอนที ่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการบุคลากร 

 ขอ้มูลในตอนท่ี  4  เป็นขอ้มูลท่ีสรุปจากการรายงานของผูนิ้เทศดา้นการพยาบาล  ท่ีลงนิเทศใน
พื้นท่ี การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  18  เขต  และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงเวลา
เดียวกบั     การเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม  ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัญหาขาดแคลนอตัราก าลงั  จากสาเหตุต่าง ๆ  เช่น  การโอนยา้ย/ลาออก  การเกษียณอายุ
ราชการ  การขยายงานและการเปิดบริการเฉพาะทางต่าง ๆ  เพิ่มข้ึน  เช่น  การเพิ่มศูนย ์ 
excellence  center  การเพิ่มหน่วย  PCU  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล  ศูนยป์ระสาน
การส่งต่อ  และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแพทยฉุ์กเฉิน  เป็นตน้  ซ่ึงลว้นแต่เป็นงานตาม
นโยบายซ่ึงตอ้งการอตัราก าลงับุคลากรสุขภาพในประเภทต่าง ๆ  เพิ่มข้ึน 

2. ภาระงานท่ีมากเกินไปจนเกิดความอ่อนลา้  สืบเน่ืองจากการปัญหาขาดแคลนอตัราก าลงั  และ
การพฒันาระบบบริการสุขภาพท่ีเน้นทั้งคุณภาพและวิชาการ  เนน้ทั้งการส่งเสริมป้องกนัและ
รักษาพยาบาล  ท าให้สัดส่วนปริมาณงานในด้านต่าง ๆ  ไม่สมดุลกบัสัดส่วนบุคลากรท่ีมีอยู ่ 
(work overload) 

3. ขาดขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังาน  สืบเน่ืองจากภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนของสถานบริการ
สุขภาพในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  เน่ืองจากเป็นองคก์ารบริการสาธารณะ จึงไม่สามารถ
ปฏิเสธผูรั้บบริการได้  ประกอบกับความคาดหวงัต่อการบริการสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริการภายใตสิ้ทธิประโยชน์ตามระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  ในขณะท่ีค่าตอบแทน
กลบัไม่แตกต่างจากสถานบริการภาครัฐอ่ืน ๆ และ/หรือน้อยกว่าสถานบริการภาคเอกชนซ่ึง
ภาระงานน้อยกว่า  นอกจากน้ีความขาดแคลนในทรัพยากรต่าง ๆ  ทั้ งทรัพยากรบุคคล  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ตลอดจนงบประมาณในการสนบัสนุนการจดับริการ   ซ่ึง
จะพบวา่พื้นท่ีส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลถูกจดัสรรเป็นหน่วยบริการจนไม่เหลือพื้นท่ีส าหรับเป็น
ห้องพกั/ท่ีผ่อนคลายส าหรับบุคลากร  ส่งผลให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานการณ์เช่นน้ีขาด
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน 

4. ปัญหาเร่ืองขอ้ร้องเรียนท าให้บุคลากรไม่มีความสุขในการท างาน  สืบเน่ืองจากประเด็นภาระ
งานท่ีมากจนเกินไป  ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาบุคลากรดา้นวิชาการ  ประกอบกบัการเร่ง
ใช้งานบุคลากรท่ียงัมีประสบการณ์น้อยให้รับผิดชอบงานท่ียากและซับซ้อน  เป็นเหตุให้เกิด
ขอ้ผิดพลาดในการท างาน  น ามาสู่การร้องเรียน  ซ่ึงเม่ือเกิดการร้องเรียนแต่ละกรณีก็จะบัน่
ทอนขวญัและก าลงัใจของผูถู้กร้องเรียน  ตลอดจนเพื่อนร่วมวชิาชีพคนอ่ืน ๆ 
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5. ปัญหาความขัดแยง้ระหว่างบุคลากร เป็นปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการท างานร่วมกัน
ระหว่างทีมสุขภาพในวิชาชีพต่าง ๆ  ซ่ึงความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนมีทั้ งความขดัแยง้ในวิชาชีพ
เดียวกนั  และระหว่างวิชาชีพ  ประเด็นของความขดัแยง้มีทั้งประเด็นท่ีเก่ียวกบัระบบการ
บริหารงาน  และประเด็นท่ีเก่ียวกบัผูป่้วย/ผูรั้บบริการ 
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บทที ่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างานของบุคลากร
สุขภาพในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  2552  น้ี  เป็นการติดตามประเมินผลตาม
ตวัช้ีวดัการตรวจราชการกรณีปกติระดบักระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ  2552  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ  1)  ประเมินระดบัความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  
และความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน  2)  ประเมินแนวโน้มในการโอนยา้ยและลาออกจากงาน
ปัจจุบนั  ซ่ึงมีขอบเขตในการประเมินอยูใ่นกลุ่มบุคลากรสุขภาพประกอบดว้ย  แพทย ์ พยาบาล ทนัตแพทย ์ 
เภสัชกร  และเจา้หน้าท่ีอ่ืน ๆ  ผูใ้ห้การบริการแก่ผูป่้วยและประชาชน  ซ่ึงปฏิบติังานในโรงพยาบาล/สถาน
บริการสาธารณสุขในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

สรุปผลและการอภิปราย 

 ความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างานในภาพรวมทุกวิชาชีพของบุคลากร
สุขภาพมีคะแนนร้อยละ  66.19  ซ่ึงเป็นระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง  ซ่ึงเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าทั้งดา้นการ
บริหารทพัยากรบุคคล  และดา้นคุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างาน  มีคะแนนอยู่ใน
ระดบัท่ีตอ้งปรับปรุงเช่นเดียวกนั  ในทางตรงกนัขา้มหากคุณภาพชีวิตในการท างานดี  ความพึงพอใจในงานก็
จะดีตามไปดว้ย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  Rose  และคณะ  (2006)  ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน
ของผูจ้ดัการในเขตการคา้เสรีประเทศมาเลเซีย  ท่ีพบว่าตวัแปรส าคญัของคุณภาพชีวิตในการท างาน  คือ  
ความพึงพอใจในอาชีพการงาน  ความส าเร็จในอาชีพการงาน  และความสมดุลในอาชีพการงาน 

 เม่ือพิจารณาดา้นความการบริหารทรัพยากรบุคคล  พบวา่  ประเด็นท่ีตอ้งปรับปรุงซ่ึงเป็นประเด็นท่ี
ส่งผลใหร้ะดบัความพึงพอใจต ่า  ไดแ้ก่ 
 1) การจดัสรรอตัราก าลงัในการท างานของหน่วยงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีผูนิ้เทศ
รายงานจากการตรวจราชการในแต่ละเขตตรวจราชการ  พบวา่  โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข
ทุกเขตตรวจราชการประสบปัญหาเร่ืองขาดแคลนอตัราก าลงั  ซ่ึงมาจากสาเหตุต่าง ๆ  เช่นการโอนยา้ย/
ลาออก  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการลาออกในกลุ่มบุคลากรจบใหม่ท่ีไม่ไดบ้รรจุเป็นขา้ราชการ  การเกษียณอายุ
ราชการ  การขยายงานบริการ  และการเปิดบริการเฉพาะทางต่างๆเพิ่มข้ึน ซ่ึงลว้นแต่เป็นงานตามนโยบาย 
ซ่ึงตอ้งการอตัราก าลงัของบุคลากรสุขภาพประเภทต่าง ๆ  เพิ่มข้ึน 
 2) กระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของหน่วยงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมพงษ ์เป่ียมรัตนชยั ท่ีกล่าววา่ ในการพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของขา้ราชการ  บางคร้ังก็ท าให้
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เกิดความขดัแยง้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานข้ึนได ้  เพราะทุกคนย่อมคิดวา่ตนเองมีความดีความชอบ
สมควรไดรั้บการข้ึนเงินเดือนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหน่วยงานท่ีมีผูท่ี้ไดรั้บเงินเดือนเต็มขั้นแลว้หลาย ๆ คน  
หากผูเ้ต็มขั้นเหล่านั้น ท างานดีมาก ๆ  แต่กลบัไม่ไดรั้บการพิจารณาก็จะนอ้ยใจและหมดก าลงัใจไม่อยาก  
ลุยงานต่อ  เพราะคิดว่าท าไปก็เท่านั้ น  ซ่ึงในกระบวนการพิจารณาความดีความชอบของผูบ้ริหารนั้น
จ าเป็นตอ้งมียุทธศาสตร์ในการพิจารณาความดีความชอบแบบ  win-win solution  ท่ีจะสามารถสร้างความ    
พึงพอใจใหทุ้กฝ่าย  (สมพงษ ์ เป่ียมรัตนชยั,  มปป.) 
 3) กระบวนการแก้ไขปัญหาและการยุติความขดัแยง้ในหน่วยงาน  ซ่ึงสัมพนัธ์กับข้อมูลเชิง
คุณภาพท่ีพบปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการท างานร่วมกันของทีมสุขภาพวิชาชีพต่าง ๆ  ซ่ึงหากการ
รายงานการแกไ้ขปัญหาไม่เกิดความเป็นธรรมก็จะยิง่เพิ่มความขดัแยง้และไม่พึงพอใจมากยิ่งข้ึน  สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของทิพวรรณ  กิตติวิบูลย ์ (2551)  ท่ีพบว่าปัจจยั  “ความยุติธรรมในองค์กร”  เพียงตวัเดียว
สามารถท านายความพึงพอใจในงานไดถึ้งร้อยละ  32.2 

 ประเด็นท่ีควรธ ารงรักษาและเสริมความแขง็แกร่งดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นประเด็นท่ี
ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจสูง  ได้แก่  1)  ความมีอิสระในการตดัสินใจในงานตามขอบเขตความ
รับผดิชอบ   2)  การสนบัสนุนให้บุคลากรไดน้ าความรู้มาใช้ในการพฒันาคุณภาพงานท่ีรับผิดชอบ  3)  การ
มอบหมายงานตามภาระงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ  จะเห็นว่าทั้ง  3  ประเด็นน้ี  เป็นกลยุทธ์
ส าคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคล  อนัจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรหลายประการ  เช่น  เพิ่มความสามารถ
ในตวับุคคล  เพิ่มแรงจูงใจ  เพิ่มความผูกพนัต่อองค์กร  ลดความเหน่ือยหน่าย  เพิ่มการไดรั้บอิสระในงาน  
เพิ่มความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหาร  และเพิ่มความพึงพอใจในงานในทา้ยท่ีสุด  (Kanter,  1979  อา้งถึงใน  
Sabiston  และ  Laschinger,  1995) 

 เม่ือพิจารณาดา้นความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวติ: ความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างาน   พบวา่ 
 ประเด็นท่ีตอ้งปรับปรุงซ่ึงเป็นประเด็นท่ีส่งผลให้ระดบัความพึงพอใจต ่า  ไดแ้ก่  1)  นโยบายและ
มาตรการสร้างขวญัและก าลงัในการท างานให้กบับุคลากร  2)  การจดัสวสัดิการในการท างาน  และ
นอกเหนือจากการท างาน  3)  การจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานให้เอ้ือต่อการท างาน  การส่งเสริมอาชีวอนามยั
สุขภาพและความปลอดภยั  ซ่ึงสอดคลอ้งกนัทฤษฎีสองปัจจยั  (Herzberg,  1950  อา้งถึงใน  Syptak  และ
คณะ,  1999)   ท่ีกล่าววา่  ความตอ้งการดา้นสุขอนามยั  (hygiene needs)  เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดเป็นความไม่
พึงพอใจต่องาน  (disatisfiers)  เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองอย่างเหมาะสม  ซ่ึงปัจจยัดา้นสุขอนามยัเหล่าน้ี  
หมายรวมถึง  นโยบายขององคก์ร  (company policy)  การควบคุมดูแล  (supervision)  เงินเดือนค่าตอบแทน  
สัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล  (interpersonal relationship)  สภาพแวดลอ้มในการท างาน  (working condition)  
เป็นตน้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีผูนิ้เทศรายงานจากการตรวจราชการในแต่ละเขตตรวจราชการ  
พบว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลถูกจดัไวเ้ป็นส่วนบริการซ่ึงมีความแออดั  เน่ืองจากจ านวนผูป่้วยและ
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ผูรั้บบริการมากเกินไป  ซ่ึงสัมพนัธ์กบัประเด็นการจดัสวสัดิการในการท างาน  และนอกเหนือจากการ
ท างานท่ีพบวา่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่  ไม่มีพื้นท่ีส าหรับจดัเป็นหอ้งพกัท่ีผอ่นคลายระหวา่งการปฏิบติังาน
หรือมีจ ากดั  ซ่ึงลว้นแลว้แต่ส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการท างานของบุคลากรสุขภาพทั้งส้ิน 

 ประเด็นท่ีควรธ ารงรักษาและเสริมความแขง็แกร่ง  ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจ
สูง  ไดแ้ก่  1)  การสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดท้  างานอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ  2)  การท่ีบุคลากรสุขภาพได้
ท างานในหน่วยงานน้ี  3)  การได้เป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของหน่วยงาน  ซ่ึงประเด็นส าคญัเหล่าน้ี
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ  Clayton Alderfer  (1972)  ท่ีพฒันามาจากความตอ้งการตามล าดบัขั้นของ  Maslow  
(1954)  ท่ีกล่าวถึงความตอ้งการในขั้นท่ีสูงข้ึนของชีวิตมนุษยต์อ้งการไดรั้บความรักและการยอมรับการเป็น 
ส่วนหน่ึงขององคก์รหรือสังคม  การไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ  และความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวติ 

 เม่ือพิจารณาถึงความคิดในการโอนยา้ยจากงานปัจจุบนั พบว่าบุคลากรสุขภาพมีความคิดในการ
โอนยา้ยจากงานปัจจุบนัอยูต่ลอดเวลาสูงถึงร้อยละ  7.7  และมีความคิดในการลาออกจากงานปัจจุบนัสูงถึง
ร้อยละ  5.8  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาของศิริเกษม  ศิริลกัษณ์ และคณะ (2550) ท่ีพบว่า  ความ
ตอ้งการในการเปล่ียนงานของบุคลากรในคณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวรสูงถึง  ร้อยละ 16.16  จะ
เห็นวา่แนวโนม้ในการเปล่ียนงานหรือโอนยา้ย/ลาออกจากงานปัจจุบนัของบุคลากรสุขภาพสังกดักระทรวง
สาธารณสุขยงัไม่สูงมาก  แต่ก็เป็นระดบัท่ีตอ้งเฝ้าระวงั  และบุคลากรกลุ่มท่ีตอ้งเฝ้าระวงัมากท่ีสุดคือกลุ่มท่ี
มีอายอุยูใ่นช่วง  31 - 40  ปี  และกลุ่มวชิาชีพแพทย ์ เน่ืองจากมีความความคิดในการโอนยา้ยจากงานปัจจุบนั
มากท่ีสุด  ดงันั้นในการบริหารทรัพยากรบุคคลจึงควรตระหนักถึงมาตรการในการสร้างความสุขในการ
ท างาน  การธ ารงรักษาบุคลากรใหอ้ยูใ่นระบบอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ข้อจ ากดัของการศึกษา 

1. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินระดบัความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวิตและการท างาน
ของบุคลากรสุขภาพ  เลือกจากขอ้มูลท่ีส่งมายงัส านกัการพยาบาลท่ีมีความสมบูรณ์ของขอ้มูล
เท่านั้น 

2. สัดส่วนของขอ้มูลแต่ละเขตตรวจราชการไม่เท่ากนั 
3. สัดส่วนของผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละวิชาชีพไม่เท่ากนั  ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในวิชาชีพ

พยาบาล  และปฏิบติังานในโรงพยาบาลสังกดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. การมีแผนก าลังคนท่ีสอดรับกับนโยบายการพฒันาระบบบริการสุขภาพท่ีทันเวลา  ซ่ึงใน
สถานการณ์ปัจจุบนัมกัมีนโยบายเร่งรัดมาก่อน  แล้วค่อยผลิตคนเพิ่มตามนโยบาย  เม่ือผลิต
มาแลว้ไม่มีต าแหน่งรองรับ  บุคลากรก็ลาออกไปสู่ภาคเอกชน  ท าให้ประสบปัญหาขาดแคลน
อตัราก าลงัอยูต่ลอดเวลา 

2. การเพิ่มกรอบอตัราก าลงัในต าแหน่งขา้ราชการของบุคลากรในทุกวิชาชีพ  เพื่อแกปั้ญหาการขาด
แคลนอตัราก าลงั 

3. ควรก าหนดระบบการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจของบุคลากรสุขภาพให้ชดัเจนเป็นธรรมใน      
ทุกวชิาชีพ  เช่น  ระบบค่าตอบแทน  การจดัสรรสวสัดิการท่ีไม่ใช่ภาคบงัคบัตามกฎหมาย  ท่ีมี
ความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรแต่ละพื้นท่ี  โอกาสและความกา้วหนา้
ในการท างาน 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาระบบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. ควรมีหลกัเกณฑ์และแนวทางท่ีชดัเจนและโปร่งใสในกระบวนการพิจารณาความดีความชอบ    
การบรรจุต าแหน่งหรือการสรรหาบุคลากรเพื่อด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน  เพื่อลดปัญหาเร่ืองข้อ
ร้องเรียน 

2. กระบวนการจดัการความขดัแยง้  การเจรจาไกล่เกล่ียท่ีมีประสิทธิภาพ  จะช่วยใหล้ดความความ
ตึงเครียดจากกรณีขดัแยง้ระหวา่งบุคลากรสุขภาพ 

3. การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากรผู ้ปฏิบัติ  และการสร้าง
บรรยากาศองคก์รใหเ้ป็นองคก์รท่ีน่าอยู ่ น่าท างาน  และทุกคนมีความสุขในการท างาน 
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แบบสอบถาม 
ความพงึพอใจในงาน  ความสมดุลระหว่างชีวติและการท างานของบุคลากรสุขภาพ 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวติและการท างานของบุคลากรสุขภาพน้ี   
มีวตัถุประสงค์เพื่อ  ประเมินผลลพัธ์ของกระบวนการบริหารจดัการดา้นบุคลากรในประเด็น ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพ  ซ่ึงมีผลต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการแก่ผูป่้วยและ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีคุณภาพ  รวมถึงอาจมีผลต่อการลาออก  โอนยา้ยจากงาน  โดยผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี้จะเป็น
กลุ่มผู้ให้บริการโดยตรงแก่ผู้ป่วยและประชาชน  ไดแ้ก่  แพทย ์ ทนัตแพทย ์ เภสัชกร  พยาบาล  และบุคลากร
สุขภาพอ่ืน ๆ  ทั้งท่ีเป็นขา้ราชการ  พนกังานของรัฐและลูกจา้ง  ท่ีปฏิบติังานของหน่วยงานในระบบบริการ
สุขภาพ 
 
 แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2 ความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพ  ความสมดุลระหวา่งชีวติ 
 และการท างานของบุคลากรสุขภาพ 
   ตอนท่ี  3 ความคิดลาออก  โอนยา้ยจากงาน 
 
 ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  โดยข้อมูลน้ีจะน ามาใช้ใน      
การวิเคราะห์ในภาพรวม  ซ่ึงจะไม่มีผลกระทบใด ๆ  ต่อท่าน  แต่จะน ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
กระบวนการบริหารจดัการดา้นบุคลากรของระบบบริการสุขภาพ  เพื่อความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตอนที ่ 1    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

1. เพศ           ชาย        หญิง               อาย…ุ………ปี 
 

2.    สถานท่ีปฏิบติังาน        โรงพยาบาลศูนย ์   โรงพยาบาลทัว่ไป    โรงพยาบาลชุมชน 
     โรงพยาบาลสงักดักรมการแพทย ์       โรงพยาบาลสงักดักรมอนามยั  
     โรงพยาบาลสงักดักรมควบคุมโรค     โรงพยาบาลสงักดักรมสุขภาพจิต  
    สถานีอนามยั     ศูนยสุ์ขภาพชุมชน (PCU) 
 

3.    สายงาน     แพทย ์           พยาบาลวิชาชีพ     พยาบาลเทคนิค      เจา้หนา้ท่ีพยาบาล  
     ทนัตแพทย ์     เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข    
     เภสชักร    เจา้พนกังานเภสชักรรม    
     นกัโภชนาการ    โภชนากร 
     นกัจิตวิทยา    นกัจิตวิทยาคลินิก    
     นกัวิชาการสาธารณสุข   เจา้พนกังานสาธารณสุข  
     นกัรังสีการแพทย ์    เจา้พนกังานรังสีการแพทย ์   
     นกักายภาพบ าบดั       นกักายอุปกรณ์       ช่างกายอุปกรณ์ 
     นกัอาชีวบ าบดั     เจา้พนกังานอาชีวบ าบดั 
     นกักิจกรรมบ าบดั    เจา้พนกังานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
     นกัเทคนิคการแพทย ์   เจา้พนกังานวิทยาศาสตร์การแพทย ์
     นกัเวชศาสตร์การส่ือความหมาย    นกัการแพทยแ์ผนไทย    อ่ืนๆ 
 

4.    ประเภท     ขา้ราชการ      พนกังานของรัฐ   ลกูจา้งชัว่คราว     ลกูจา้งประจ า 
 

5.  ปฏิบติังานในต าแหน่ง    ผูบ้ริหาร    ผูป้ฏิบติั  
 
 งานท่ีปฏิบติังาน (ตอบเฉพาะบุคลากรทางการพยาบาล) 
            งานบริหารกลุ่มการพยาบาล         งานผูป่้วยนอก 
     งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน   งานผูป่้วยหนกั 
     งานหอ้งคลอด      งานฝากครรภ ์  
     งานบริการปรึกษาดา้นสุขภาพอนามยั    
     งานควบคุมและป้องกนัการติดเช้ือ              งานหอ้งผ่าตดั 
     งานวิสญัญี     งานผูป่้วยใน     งานบริการในชุมชน 
 

6.    ระยะเวลาในการปฏิบติังานในต าแหน่งปัจจุบนั  ..……….. ปี 
 (เศษของปี  มากกวา่  6  เดือนคิดเป็น  1  ปี) 

Health Code ………… 



 

ตอนที ่ 2   ความพงึพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพ   ความสมดุลระหว่างชีวติและการท างานของบุคลากรสุขภาพ 
ค าช้ีแจง  โปรดอ่านขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย    ลงช่องระดบัความพึงพอใจท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ 
  ท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 

 ระดบัความพงึพอใจ 

ข้อค าถาม น้อย 
ทีสุ่ด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก 
ทีสุ่ด 
(5) 

ความพงึพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในรอบ  1  ปีทีผ่่านมา 
1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน         
2.    ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัสรรอตัราก าลงัในการท างานของหน่วยงาน      
3.    ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย        
4.    ความพึงพอใจท่ีมีต่ออิสระในการตดัสินใจในงานตามขอบเขตความรับผดิชอบ      
5.    ความพึงพอใจท่ีมีต่อแผนการพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน      
6.    ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานในการสนบัสนุนบุคลากรใหไ้ดรั้บการอบรม

เพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาความรู้  ความช านาญในการปฏิบติังาน  
     

7.    ความพึงพอใจท่ีมีต่อหน่วยงานในการจดัเตรียมและพฒันาแหล่งขอ้มูลเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพฒันาบุคลากรของหน่วยงาน 

     

8.    ความพึงพอใจท่ีมีต่อการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร      
9.    ความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรยากาศของหน่วยงานท่ีส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเอง 
     

10.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนบัสนุนของหน่วยงานใหบุ้คลากรไดน้ าความรู้มา
ใชใ้นการพฒันาคุณภาพงานท่ีรับผิดชอบ 

     

11.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนบัสนุนงบประมาณ  วสัดุ  อุปกรณ์ ส าหรับการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน 

     

12. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการแกไ้ขปัญหา  และการยติุความขดัแยง้ในหน่วยงาน       
13.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใหค้  าปรึกษา  การช่วยเหลือในการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา      
14. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการตรวจติดตามการปฏิบติังานจากผูบ้งัคบับญัชา       
15.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการบรรจุแตง่ตั้งบุคลากรของหน่วยงาน        
16.  ความพึงพอใจท่ีมีตอ่กระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของหน่วยงาน      
ความพงึพอใจต่อคุณภาพชีวติ : ความสมดุลระหว่างชีวติและการท างาน 
17. ความพึงพอใจท่ีมีต่อนโยบาย/มาตรการสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน

ใหก้บับุคลากร 
     

18. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัสภาพแวดลอ้มการท างานของหน่วยงานท่ีเอ้ือต่อ
การท างาน  การส่งเสริมอาชีวอนามยั  สุขภาพ  และความปลอดภยั 

     



 

 ระดบัความพงึพอใจ 

ข้อค าถาม น้อย 
ทีสุ่ด 
(1) 

น้อย 
(2) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

มาก 
(4) 

มาก 
ทีสุ่ด 
(5) 

19. ความพึงพอใจท่ีมีต่อบรรยากาศการท างานของหน่วยงานท่ีส่งเสริมความผกูพนั
ระหวา่งบุคลากร  สร้างสรรคว์ฒันธรรมการอยูร่่วมกนั 

     

20.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อสมัพนัธภาพกบับุคลากรในหน่วยงาน  การไดรั้บการ
ยอมรับจากผูร่้วมงาน 

     

21. ความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการบริหารงานของผูบ้งัคบับญัชา      
22. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัสวสัดิการในการท างานและนอกเหนือจากการ

ท างานของหน่วยงาน 
     

23. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการท่ีหน่วยงานเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเสนอขอ้มูลและ
ขอ้คิดเห็นต่อผูบ้ริหารในการพฒันาและปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน 

     

24. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการท่ีหน่วยงานใหค้วามส าคญัในการสร้างแรงจูงใจและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการท างานและกิจกรรมของหน่วยงาน 

     

25.ความพึงพอใจท่ีท่านเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของหน่วยงาน      
26.ความพึงพอใจท่ีท่านไดท้ างานอยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ      
27. ความพึงพอใจท่ีมีต่อมาตรการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมีต่อความกา้วหนา้

และความมัน่คงในการท างานของบุคลากร 
     

28.ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสนบัสนุนของผูบ้งัคบับญัชาใหมี้ความกา้วหนา้ในงาน      
29.ความพึงพอใจท่ีท่านไดท้ างานในหน่วยงานน้ี       
 

ตอนที ่ 3  ความคิดลาออก  โอนย้ายจากงาน 
ค าช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย    ลงช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านในขณะน้ีมากท่ีสุด 
 3.1  ขณะน้ีท่านมีความคิดท่ีจะยา้ยจากงานปัจจุบนัท่ีท่านปฏิบติังานอยูห่รือไม่ 
   ไม่เคยมีความคิดน้ีเลย    คิดอยูบ่า้งเป็นบางเวลา   คิดถึงเร่ืองน้ีอยูต่ลอดเวลา 
 3.2  ขณะน้ีท่านมีความคิดท่ีจะลาออกจากอาชีพปัจจุบนัท่ีท่านปฏิบติังานอยูห่รือไม่ 
   ไม่เคยมีความคิดน้ีเลย    คิดอยูบ่า้งเป็นบางเวลา   คิดถึงเร่ืองน้ีอยูต่ลอดเวลา 

ขอขอบคุณส าหรับการตอบแบบสอบถาม 



 

 

แบบสรุปผลการนิเทศด้านการพยาบาล 
การตรวจราชการและนิเทศงาน  กรณปีกติ  ระดับกระทรวง  ปีงบประมาณ ........... 
เขตตรวจราชการที ่ .........  จังหวดั......................... รอบที.่...........  วนัที.่........................ 

คณะที.่..13โครงการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รท่ีดีและธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ 
ตัวช้ีวดัที ่2  รหัสตัวช้ีวดั 1302 : ร้อยละความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหวา่งชีวิตการท างานของ 
                                                   บุคลากรสุขภาพ 
1.  วเิคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาของพืน้ที ่ (อธิบายสถานการณ์ สภาพปัญหาการบริหารจดัการดา้น
บุคลากรในภาพรวมของจงัหวดั) 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
2.  วเิคราะห์การบริหารจดัการ 

(กระบวนการผลการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาดา้นบุคลากรในพื้นท่ี ตามแผนงาน/โครงการ  กิจกรรมหลกั
ในเชิงบริหาร  วชิาการ  หรือนวตักรรมเด่น  เพื่อสนบัสนุนใหบ้รรลุเป้าหมาย  ติดตามก ากบั  การประสาน
ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  และแหล่งงบประมาณท่ีใช ้ เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีท าใหผ้ลงานส าเร็จ
หรือท าให้ผลงานไม่ส าเร็จ) 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
3.  วเิคราะห์ผลการด าเนินงานในเชิงปริมาณ (Output) และ เชิงคุณภาพ (Outcome/Impact) 

(วเิคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจในงานฯในภาพรวมระดบัจงัหวดั  และเปรียบเทียบราย
โรงพยาบาล/วชิาชีพหลกัท่ีเป็นปัญหา  วิเคราะห์ผลงานในเชิงคุณภาพ เช่นกระบวนการในการบริหารจดัการ
ดา้นบุคลากร  ซ่ึงไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์ สังเกต และการตรวจสอบเอกสาร) 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 



 

 

4.  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
(วเิคราะห์ปัญหา  อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะในเชิงบริหารและวชิาการ  ปัญหาท่ีผูนิ้เทศงานพบวา่เป็น

ผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ/ตวัช้ีวดั) 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
5.  เร่ืองทีผู้่นิเทศงานรับไว้เพือ่ด าเนินการต่อและ/หรือประสานการแก้ไข 

(ปัญหาอุปสรรคท่ีพบและไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นระดบัจงัหวดั/เขต) 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
6.  ผลลพัธ์จากการด าเนินงานเปรียบเทยีบกบัค่าเป้าหมาย 

(โปรดแสดงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลจากการตรวจราชการฯ  วเิคราะห์อภิปรายผลการด าเนินงาน) 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
7.  ผู้นิเทศงาน 
ช่ือ-สกุล:ผูนิ้เทศงาน ต าแหน่ง หน่วยงาน มือถือ 
  .................................       ........................................        ............................................      ............................. 
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