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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

เจาหนาที่สาธารณสุข ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เก็บขอมูลจากเจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน 300 คน ในระหวางเดือน

เมษายน – มิถุนายน 2554 เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

   ผลการศึกษา พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ใน

ภาพรวมเจาหนาที่สาธารณสุขมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูในระดับปานกลาง (M = 3.60, SD = 0.44) เมื่อจําแนกรายดาน 

พบวา เจาหนาที่สาธารณสุขมีคุณภาพชีวิตการทํางานดานความเปนประโยชนตอสังคม/การทํางานที่เปนประโยชนตอ

สังคม  (M = 4.06, SD = 0.57) ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง (M = 3.84, SD = 0.59) ดานจังหวะชีวิต 

(M = 3.69, SD = 0.77) ดานสถานที่ทํางานที่คํานึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (M = 3.77, SD = 0.60) ดานการ

ทํางานรวมกันและแสดงความสัมพันธกับบุคคลอื่น (M = 3.96, SD = 0.68) อยูในระดับสูง สําหรับดานความมั่นคงและ

ความกาวหนาในงาน (M = 3.47, SD = 0.64) ดานสิทธิสวนบุคคล (M = 3.60, SD = 0.61) อยูในระดับปานกลาง และ

ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยูในระดับต่ํา (M = 2.31, SD = 0.73)  
 

ABSTRACT 
  The survey study was to investigate the level of working quality of life among health personal in three 

border provinces in Thailand. 300 samples were gathered during April to June, 2011. The data were collected 

by questionnaire. Descriptive statistics were used to explain characteristics and the working quality of life 

among health personal in three border provinces in Thailand. 

According to the working quality of life among health personal in the three bordered provinces showed 

that overall of working quality of life was moderate (M = 3.60, SD = 0.44). The data reflected high results such 

social and benefit working dimension (M = 4.06, SD = 0.57), capacity opportunity dimension (M = 3.84, SD = 

0.59), rhythm of life (M = 3.69, SD = 0.77), health promoting and safety workplace (M = 3.77, SD = 0.60), 

social relationship and collaboration (M = 3.96, SD = 0.68). However, the sodality and working progression (M 

= 3.47, SD = 0.64), human right (M = 3.60, SD = 0.61) were moderate.    In addition, fairness and sufficient of 

compensation was low (M = 2.31, SD = 0.73) 
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บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากในทุกๆ ดาน ทั้งดานการเมืองดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

สงผลใหการบริโภคดานสาธารณสุขของประเทศมีการเปล่ียนแปลงตามไปดวย กระทรวงสาธารณสุขไดเล็งเห็นความจําเปน

ที่ตองปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อใหมีระบบบริการสุขภาพที่มีความเสมอภาค มีคุณภาพไดมาตรฐาน รัฐบาลจึงมีการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ ป 2545 โดยมีการบริหารงบประมาณในรูปแบบการเหมาจายงบประมาณ 

และการวินิจฉัยโรครวม ซึ่งการจายเงินขึ้นอยูกับจํานวนผูมาใชบริการและศักยภาพในการใหบริการของแตละสถานบริการ

สุขภาพ ทําใหผูบริหารองคการที่ใหบริการสุขภาพตองพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบาย 

(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2554) จากนโยบายปฎิรูประบบสาธารณสุขดังกลาว ยังตอบสนองตอแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ซึ่งเนนเปาหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตใหคนไทยมีสุขภาพดี (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9, 2544) จากความสําคัญดังกลาว ทําใหหนวยบริการทุกแหง

ตองไดมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานสุขภาพภายใตมาตรฐานเดียวกัน  

คุณภาพชีวิตการทํางานนั้น เร่ิมมาจากการปรับปรุง การทํางานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของงานหรือองคการ โดย

ใหการทํางานนั้นเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งแนวคิดในการทํางานเพื่อใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพนี้ 

ไดวิวัฒนาการมาจากแนวคิดทางการบริหารในอดีตที่พัฒนาเปนลําดับตอเนื่อง ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวางาน

เปนสิ่งสําคัญตอชีวิต เนื่องจากการทํางานนั้นมีความสัมพันธโดยตรงตอการสนองความตองการพื้นฐานที่จําเปนตอการ

ดํารงชีวิต ดังนั้น การไดทํางานที่เหมาะสม ประกอบกับองคการมีการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ใหความสําคัญกับคน จึงเปน

ส่ิงสําคัญที่จะชวยใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดีได จากแนวคิดของวอลตัน (Walton, 1975) คุณภาพชีวิตการทํางานเปน

ลักษณะการทํางานที่ตอบสนองความตองการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางความเปน

บุคคล สภาพตัวบุคคลหรือสังคม เร่ืองสังคมขององคการ ที่ทําใหงานประสบความสําเร็จ ซึ่งสามารถวัดไดจากเกณฑชี้วัด 8 

ประการ คือคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ โอกาสในการพัฒนา

สมรรถภาพของบุคคล ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ความสัมพันธกับบุคคลอื่นและการทํางานรวมกัน สิทธิสวน

บุคคล จังหวะชีวิตโดยสวนรวม และการคํานึงถึงความเปนประโยชนตอสังคม 

ลักษณะงานของเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล นั้น ผูปฏิบัติงานตองมี

ความรับผิดชอบสูง ตองเผชิญกับสถานการณ ที่กอใหเกิดความเครียดอยางมาก เนื่องจากเปนงานที่เกี่ยวของกับชีวิตมนุษย

ซึ่งประเมินคามิได เจาหนาที่สาธารณสุขตองชวยเหลือใหบุคคลมีสุขภาพดี ตองสังเกตพิจารณาวิเคราะหอาการ

เปล่ียนแปลงของโรค การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูใหคืนสูสภาพปกติใหมากที่สุด และชวยใหผูรับบริการ

สามารถปรับตัวเขากับสถานการณที่เผชิญหนาไดดวยดี ซึ่งงานเหลานี้เจาหนาที่สาธารณสุขตองทํางานหนักเมื่อเทียบกับ

วิชาชีพอื่น การปฏิบัติงานในลักษณะดังกลาวนี้ มิไดใชความรูเพียงอยางเดียวแตตองอาศัยความรัก ความพึงพอใจในงานมี

แรงจูงใจเห็นคุณคาในงานจึงจะปฏิบัติส่ิงที่กลาวมาขางตนไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการทํางานที่ดีของ

เจาหนาที่สาธารณสุขนั่นเอง แตในทางตรงกันขาม ถาเจาหนาที่สาธารณสุขมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไมดียอมกระทบตอ

งานที่กลาวขางตนและสงผลตอประสิทธิภาพการดูแลได  

 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความสนใจคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยการประยุกตใชแนวคิดของวอลตัน เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูบริหารในองคกรไดใชพิจารณา 

ประกอบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีของเจาหนาที่สาธารณสุขตอไป 
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วิธีการศึกษา 
 วิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

เจาหนาที่สาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีประชากร ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุข (เจาพนักงานสาธารณสุข 

นักวิชาการสาธารณสุข) ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดยะลา และจังหวัดปตตานี) คํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางเพื่อประมาณคาเฉลี่ยใน

กรณีที่ไมทราบประชากร ไดขนาดตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 178 คน เพื่อปองกันแบบสอบถามที่ขาดความสมบูรณผูวิจัยจึง

ไดเพิ่มขนาดตัวอยางเปน 300 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 3 สวน คือ ปจจัยสวนบุคคล 

คุณภาพชีวิตของเจาหนาที่สาธารณสุข และขอเสนอแนะ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาดวยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน 

หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ไดคาความเที่ยงเทากับ .92  

 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
เจาหนาที่สาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนเพศชาย (39.67%) เพศหญิง (60.33%) มีอายุ (M = 35, 

SD = 10.81) มีสถานภาพสมรส (59.67%) มีรายได (M = 17,807.12, SD = 9,884.33) สวนใหญมีเงินคาตอบแทนพิเศษ 

(78.67%) ไดแก เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสําหรับงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) (63.00%) มีประสบการณ   

ในการทํางาน (M = 13.68, SD = 10.01) สวนใหญปฏิบัติงานในตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน (65.33%) 

นักวิชาการสาธารณสุข (34.67%) การฝกอบรม/ประชุม (M = 9, SD = 6.66) สวนใหญไมมีโรคประจําตัว (89.00%) 

ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (100%) จํานวนผูปวย (M = 29, SD = 13.65) ดังตารางที่ 1 

 ในสวนของคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่สาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ในภาพรวมเจาหนาที่

สาธารณสุขมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง (M = 3.60, SD = 0.44) เมื่อจําแนกรายดาน พบวา เจาหนาที่สาธารณสุข

มีคุณภาพชีวิตดานความเปนประโยชนตอสังคม/การทํางานที่เปนประโยชนตอสังคม  (M = 4.06, SD = 0.57) ดานโอกาส

ในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง (M = 3.84, SD = 0.59) ดานจังหวะชีวิต (M = 3.69, SD = 0.77) ดานสถานที่ทํางาน

ที่คํานึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (M = 3.77, SD = 0.60) ดานการทํางานรวมกันและแสดงความสัมพันธกับ

บุคคลอื่น (M = 3.96, SD = 0.68) อยูในระดับสูง สําหรับดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน (M = 3.47, SD = 

0.64) ดานสิทธิสวนบุคคล (M = 3.60, SD = 0.61) อยูในระดับปานกลาง และดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม    

อยูในระดับต่ํา (M = 2.31, SD = 0.73) ดังตารางที่ 2 

  คุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 ทั้งนี้เนื่องจากเจาหนาที่สาธารณสุขมีพื้นฐาน

การทํางานที่มุงบริการประชาชนเปนสําคัญทั้งทางดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน และ

ฟนฟูสภาพ ถึงแมจะมีปญหาในดานตางๆอยูบาง เชน ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานความมั่นคงและ

กาวหนาในงาน ดานสิทธิสวนบุคคล แตก็ถือวาอยูในระดับที่สามารถแกไข อดทนได สอดคลองกับผลการศึกษาของ อุทัย  

นิปจการสุนทร (2546) ที่ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบล จังหวัดอุบลราชธานี พบวา 

คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลทุกดาน (ดานคํานึงถึงความตองการของสังคม ดานลัทธิ

รัฐธรรมนูญนิยม ดานการไดรับคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม และดานจังหวะชีวิต)ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

1466 

ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม พบวา โดยเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.31 ทั้งนี้เนื่องจาก     

ในบางพื้นที่ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เจาหนาที่สาธารณสุข ไดรับคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน

อัตราเวรละ 800 บาท/คน/วันหรือ 600 บาทคน/วัน ซึ่งเปนการเขาเวรในวันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. และ

วันหยุดนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา 8.30 – 16.30 น. ซึ่งทําใหมีเงินเดือนเฉลี่ย 9,000 บาท/เดือน และแมจะไดรับคาตอบแทนที่ดี

ขึ้นแตปริมาณงานก็มากยิ่งขึ้นตามไปดวย และในปจจุบันไดมีการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่มุงใหบริการที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 

และเนนการทํางานเชิงรุก มุงสรางสุขภาพมากกวาซอมสุขภาพ ทําใหมองวาคาตอบแทนที่ไดรับยังไมเหมาะสมกับปริมาณ

เทาที่ควรสอดคลองกับผลการศึกษาของวุฒิชัย  จํานงค (2525) ที่กลาววา คาตอบแทนเปนปจจัยสําคัญในการครองชีพ 

เปนสิ่งหนึ่งที่บงบอกคุณภาพชีวิตการทํางาน เนื่องจากบุคคลทุกคนมีความตองการทางเศรษฐกิจ ซึ่งความตองการนี้เปน

ส่ิงจําเปนสําหรับการมีชีวิตอยูรอด บุคคลนอกจากจะสรางความคาดหมายในคาตอบแทนสําหรับตนแลว ยังมอง

เปรียบเทียบกับผูอื่นในประเภทของงานแบบเดียวกันอีกวา ส่ิงที่ตนไดรับจากการปฏิบัติงานนั้นเทาเทียมกันในความรูสึกกับ

ที่บุคคลอื่นไดรับหรือไม การที่คาตอบแทนเปนสิ่งบงบอกถึงคุณภาพชีวิตการทํางานได เนื่องจากบุคคลทุกคนมีธรรมชาติใน

แงมุมหนึ่ง คือ ความตองการทางเศรษฐกิจ และจะมุงทํางานเพื่อใหไดรับการตอบสนองทางเศรษฐกิจนี้ กลไกในการ

ดําเนินงานสวนหนึ่งจึงมักเปนเหตุเปนผลและจะปฏิบัติตามหลักเกณฑตางๆ ทั้งนี้เพื่อจะใหไดผลตอบแทนในรูปตัวเงินมา

ตอบสนองความตองการ โดยเฉพาะความตองการทางดานรางกายที่เปนความตองการขั้นต่ํา (ธงชัย  สินติวงษ และชัยยศ  

สันติวงษ, 2542) และชัท  เมืองโคตร (2550) ที่ไดศึกษา ปจจัยดานบรรยากาศองคกรที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของ

บุคลากรสาธารณสุข ศูนยสุขภาพชุมชน ในจังหวัดขอนแกน พบวา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุข    

ศูนยสุขภาพชุมชน ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยูในระดับต่ํา (คาเฉลี่ย = 2.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.81) 

 

ตารางที่ 1  จาํนวน และรอยละปจจยัสวนบคุคลของเจาหนาที่สาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   

 ชาย 119 39.67 

 หญิง 181 60.33 

อาย ุ(ป) M = 35.40, SD = 10.81, Max = 58, Min = 21 

สถานภาพสมรส   

 โสด 113 37.67 

 คู 179 59.67 

 หมาย 7 2.33 

 แยกกันอยู (ไมไดหยา) 1 0.33 

รายได (บาท) M = 17,807.12, SD = 9,884.33, Max = 75,000, Min = 7,000 
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ตารางที่ 1  จาํนวน และรอยละปจจยัสวนบคุคลของเจาหนาที่สาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ตอ) 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เงินคาตอบแทน  

        ไมม ี 64 21.33 

        ม ี 236 78.67 

ประสบการณในการทํางาน (ป) M = 13.68, SD = 10.01, Max = 36, Min = 1  

ตําแหนงหนาที่   

 เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 196 65.33 

 นักวิชาการสาธารณสุข 104 34.67 

การฝกอบรม/ประชุม (ครั้ง/ป)  M = 9.02, SD = 6.66, Max =  60, Min = 1  

โรคประจําตัว   

 ไมม ี 267 89.00 

 มี 33 11.00 

หนวยงานที่ปฏิบัติงาน   

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล 

300 100 

จํานวนผูปวย (ราย/วัน) M = 29.21, SD = 13.65, Max = 80, Min = 3  

 
 
ตารางที่ 2 คุณภาพชีวิตของเจาหนาที่สาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในภาพรวม และรายดาน  
 

คุณภาพชีวิตของเจาหนาทีส่าธารณสุข M SD ระดับ 

1. ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 2.31 0.73 ต่ํา 

2. ดานความเปนประโยชนตอสังคม/การทํางานที่เปนประโยชนตอ

สังคม 

4.06 0.57 สูง 

3. ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง 3.84 0.59 สูง 

4. ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน 3.47 0.64 ปานกลาง 

5. ดานจังหวะชีวติ 3.69 0.77 สูง 

6. ดานสิทธิสวนบุคคล 3.60 0.61 ปานกลาง 

7. ดานสถานที่ทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ 3.77 0.60 สูง 

8. ดานการทํางานรวมกันและแสดงความสัมพนัธกับบุคคลอืน่ 3.96 0.68 สูง 

ภาพรวม 3.60 0.44 ปานกลาง 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ 
   ควรมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่สาธารณสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะ ในดาน

คาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ซึ่งผลการวิจัยพบวาอยูในระดับต่ํา เนื่องจากคาตอบแทนเปนเรื่องของขวัญและกําลังใจ

ในการทํางาน การใหคาตอบแทนจึงตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับงานและหนาที่ที่รับผิดชอบ และคํานึงถึงความ

ยุติธรรม ถึงแมวาจะมีปญหาที่แกไขยาก เนื่องจากเปนนโยบายระดับประเทศ ในเรื่องที่เหลื่อมลํ้ากันหรือรายไดที่ตองการ

เพิ่มขึ้นนั้น แตก็มีบางปจจัยที่เกี่ยวกับคาตอบแทน ซึ่งสามารถแกปญหาไดในระดับพื้นที่ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจทําให

ทํางานอยางมีความสุข และเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานดานคาตอบแทน ไดแก ปรับปรุงวิธีพิจารณาความดี

ความชอบใหมีความยุติธรรมอยางแทจริง การจัดสวัสดิการและแจงใหทราบชัดเจน การสนใจปรับปรุงสวัสดิการให

เหมาะสมกับความตองการของบุคคลในแตละหนวยงาน ดวยการรับฟงความคิดเห็นและใหทุกคนไดมีสวนรวมเสนอแนะ 

  ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน จากสถานการณจริงพบวาเจาหนาที่สาธารณสุขที่จะเปลี่ยนสายงาน

จากตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน เปนนักวิชาการสาธารณสุข ยังมีโอกาสนอยมาก หรือแมแตเจาหนาที่

สาธารณสุขบางทานที่จบการศึกษาในปริญญาโทหรือปริญญาเอก ก็ไมมีการปรับตําแหนงหรือเล่ือนขั้นเงินเดือนให

เหมาะสม จึงทําใหหลายทานตองลาออกจากราชการเพื่อความกาวหนาของตนเอง จึงทําใหหนวยงานขาดบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขควรมีการปรับในเรื่องของการปรับตําแหนง และปรับคุณวุฒิ ใหเหมาะสม

หลังจบการศึกษา 

 จากขอมูลคุณภาพชีวิตการทํางานดังกลาวขางตนทําใหมองเห็นถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องของความยุติธรรมและความกาวหนาในการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุข และศึกษา

ปจจัยที่ชวยสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุข เพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนางานตอไป 

 
เอกสารอางอิง 

ชัท  เมอืงโคตร. 2550. ปจจัยดานบรรยากาศองคกรที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุข 

ศูนยสุขภาพชุมชน ในจังหวัดขอนแกน. วทิยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

สาธารณสุข บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ธงชัย  สันติวงษ และชัยยศ  สันติวงษ. 2542. พฤติกรรมบุคคลในองคการ. พมิพคร้ังที่ 8. โรงพิมพไทยวัฒนาพานชิ, 

กรุงเทพฯ. 

วุฒิชัย  จํานงค. 2525. การจูงใจในองคการธุรกิจ. โอเดียนสโตร, กรุงเทพฯ. 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. 2554. คูมอืหลักประกันสุขภาพแหงชาต.ิ มปพ, นนทบุรี. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2544.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบับที ่

9. กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา. 

อุทัย  นิปจการสุนทร. 2546. คุณภาพชีวิตการทํางานของเจาหนาที่สาธารณสุขระดบัตําบล จังหวัดอุบลราชธานี. 

วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารงานสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

อรุณ  จิรวัฒนกุล. 2548. ชีวสถิติที่ใชในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ. โรงพิมพคลังนานา, ขอนแกน. 

Walton, R. E. 1975. “Critiria for Quality of Work Life.”  The Quality of  Working Life. New York : Free  Press.(93-95). 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /THA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


