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ความสัมพนัธ์ระหว่างความสมดุลของชวีิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี1 

 

The Relationships Between the work life balance and the work performance 
efficiency of staffs in Suratthani hospital.1 

 

ณฐัพนัธุ์ ตติยาภรณ์2, ธนาย ุภูว่ทิยาธร3 

นิตย์ หทยัวสวีงศ์ สขุศรี4 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดบัความสมดุลของชีวิตของบุคลากร

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรโรงพยาบาล 
สรุาษฎร์ธานี 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างความสมดลุของชีวิตกบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลกับบุคลากรท่ีปฏิบตัิหน้าที่ในส่วนของ
ผู้ ป่วยในที่ขึน้กบักองการพยาบาลสรุาษฎร์ธานี เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ความสมดลุของชีวิต มีคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบั 859 และแบบสอบถาม
ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน มีค่าสมัประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบั 848 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์การหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัและสถิติความถดถอยพหคุณูแบบ 
Stepwise 
ค าส าคัญ : ความสมดุลของชีวิตประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโรงพยาบาล บุคลากร
   โรงพยาบาล 
 

 
 

1วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
2นกัศกึษาหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
3,4อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
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ผลการวิจยัพบวา่ 
1) ระดบัความสมดลุของชีวิตของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี ในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน โดย 
มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านงาน ด้านครอบครัว และด้านตนเอง อยู่ในระดบั
มาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสงัคม 

2) ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทัง้ 3 ด้าน 
โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการรับรู้ลกัษณะงาน ด้านความพึงพอใจ 
ในการท างาน และด้านความต้องการความก้าวหน้า 

3) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
มีความสมัพนัธ์กนัเชิงเส้นตรงกบัความสมดลุของชีวิต อยูใ่นระดบัสงูมาก อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ .01และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู .774 
อ านาจในการท าพยากรณ์มีค่าเท่ากับร้อยละ 59.90 ค่าน า้หนักความส าคัญของตัว
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบดงันี ้

คะแนนดิบ  
  ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน  
   =  1.267 + .353(ด้านสงัคม X4) + .163(ด้านตนเอง X1) + .189(ด้านงาน X2) 
สมการคะแนนมาตรฐาน 
  ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน (Z)  
  = .414 (ด้านสงัคมX4) + .249(ด้านตนเองX1)  + .239(ด้านงานX2)  
 

Abstract 
 The purposes of this study were to study1)The work-life balance level  
of the Staffs of Suratthani Hospital 2) The performance efficiency level of 
the Staffs of Suratthani Hospital 3) The relationship between The work-life 
balance level and The performance efficiency level of the Staffs of Suratthani 
Hospital.The instruments consisted of Tthe Cronbach’s Alpha Coefficient of 
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a work-life balance questionnaire were .859 and The performance efficiency 
questionnaire were .848 Data analysis was performed using both descriptive 
and inferential statistics including Pearson Product-Moment Correlation and 
Stepwise Multiple Regression. 
The result of the study revealed that. 

1) The work-life balance level of the Staffs of Suratthani Hospital  
in overall and in each of the following three aspects is at the medium level. 
When considering each side and sort by most to mean less as follow, work, 
family, yourself and the levels of social was high. 

2) The performance efficiency level of the Staffs of Suratthani Hospital 
in overall and in each of the following three aspects is at the medium level. 
When considering each side and sort by most to mean less as follow, 
the staffs’ working perception, the satisfaction towards working performance 
and the career path development. 

3) The performance efficiency level of the Staffs of Suratthani Hospital 
and the life balance level  indicated that the two variables had a linear relation 
is very high of .01  and could construct the predictive equations of Multiple 
Regression .774 with cooperative prediction at 59.90 percent as show in 
following prediction raw score equation: 

Formulated in the raw score 
  The performance efficiency  
   = 1.267 + .353(social X4) + .163(yourself X1) + .189(work X2) 
Formulated in the standard 
  The performance efficiency (Z) 
  = .414(social X4) + .249(yourself X1) + .189(work X2) 
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บทน า 

ในภาวะสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึน้ทัว่โลก ท าให้องค์กรต้องปรับตวัให้สามารถตอบสนองความต้องการ และเพื่อ
ความอยู่รอดได้ในโลกธุรกิจ และกลยุทธ์ที่ส าคัญซึ่งองค์กรเลือกใช้เป็นเคร่ืองมือ 
เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและเพื่อความอยู่รอดในโลกของการแข่งขัน  
ทางธุรกิจ คือ การให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์  
เป็นทรัพยากรที่มีความส าคญัที่สดุขององค์กรในการตอบสนองตอ่เปา้หมายทัง้ในระยะ
สัน้และระยะยาว (จุฑาภรณ์ หนบูตุร, 2554) ซึ่งการท างานของคนในปัจจุบนัเป็นไปด้วย
ความเร่งรีบเพราะต้องท างานแข่งกับเวลา ในภาวการณ์แข่งขันที่สูงโดยเฉพาะ 
ในภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่ รุนแรงมาก จากงานวิจัยเร่ืองการเพิ่มผลผลิตกับ 
การบริหารสมดุลของชีวิตและการท างานพบว่าภาวการณ์แข่งขันและโลกโลกาภิวัตน์ 
มีผลร้ายต่อความสมดลุระหว่างชีวิตสว่นตวัและการท างานของพนกังาน และจากแนวทาง 
การท างานที่เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการผลิตสินค้าปริมาณมากไปสู่
อตุสาหกรรมการบริการ ท าให้ลกัษณะการท างานในภาคบริการจะเปิดบริการ 24 ชัว่โมง 
ไม่ว่าเป็นธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจการชนสง่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นต้น ท าให้
พนกังานสว่นใหญ่ในอตุสาหกรรมภาคบริการเหลา่นีต้้องทุ่มเทเวลาในการท างานที่มากขึน้ 
ซึ่งท าให้พนกังานไม่มีเวลาหรือไม่สามารถจดัสรรเวลาส าหรับชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 
ครอบครัว เพื่อนฝูง และสังคมได้ ซึ่งจะน าไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
การเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวไม่เพียงพอ โอกาสในการเข้าสังคมลดลง รวมทัง้ 
ปัญหาสุขภาพเนื่องจากขาดการพักผ่อน (ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ, 2551) และจะส่งผลต่อ 
ความสมดลุของชีวิตได้ 

โดยความสมดุลของชีวิต เป็นการก าหนดเวลาในการด าเนินชีวิตให้มีสัดส่วน 
ที่เหมาะสมส าหรับตนเอง งานครอบครัว และสงัคม ถ้าหากสามารถสร้างดลุยภาพของชีวิต
กับงานได้ จะท าให้เกิดความกินดีอยู่ดี มีความสขุในชีวิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 
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ความมัน่คง และความก้าวหน้าขององค์กรและสงัคมในที่สดุ ซึ่งโดยทัว่ไปปัจจัยที่ส าคัญ 
ที่มีสว่นก าหนดการรับรู้ถึงระดบัความสมดลุในการท างาน คือ ความรู้สกึว่าตนเองมีอ านาจ
ที่จะจัดการกับภาระงาน กิจกรรมปฏิบัติงานต่าง ๆ และการบริการเวลาที่จะใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของตนเอง ดังนัน้ การริเร่ิมแนวคิดเพื่อ
ส่งเสริมความสมดุลชีวิตในการท างานอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมเพื่อ 
ที่จะสง่ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานที่ดีของบุคลลากรในองค์กรนัน้ ๆ ได้ ซึ่งสามารถ
แสดงให้เห็นว่าบุคลากรได้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรซึ่งการได้ทราบผล 
การปฏิบัติงานของตนเอง จะท าให้องค์กรหรือผู้ เก่ียวข้องได้ทราบถึงความจ าเป็นและ
ทิศทางในการพฒันาพนกังาน เพิ่มพนูความรู้ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการขององค์กรได้ และเป็นกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน เพื่อท าให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละองค์กรพนักงาน 
จะมีส่วนส าคัญต่อการด าเนินงานเป็นอย่างมากและจะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไป 
ถึงเปา้หมายที่วางไว้ (ชลพรรษ ดีมา, 2544) 
 แต่จากการศึกษาพบว่า ในการให้บริการสาธารณสุขของรัฐนัน้บุคลากร 
มีความทกุข์จากความขดัแย้งและการถกูฟ้องร้อง ปัญหาที่เกิดขึน้สว่นหนึ่งเป็นปัญหา
ด้านประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากรทางการพยาบาลซึ่งเป็นบคุลากรที่ให้การ
ดูแลผู้ เ จ็บป่วยอย่างใกล้ชิด ข้อขัดแย้งและการฟ้องร้องส่วนหนึ่งมีสาเหตุจาก 
ความแออัดของผู้ รับบริการ มีภาระงานหนัก มีงบประมาณที่จ ากัดและขาดอุปกรณ์ 
ทางการแพทย์ที่ส าคัญ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการช่วยเหลือและการให้บริการ  
มีความผิดพลาดในการดแูล และเกิดความไม่พึงพอใจในการบริการ ท าให้บคุลากรถกู
มองในภาพลบ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐซึง่ถือได้วา่เป็นสถานบนัทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (คณะกรรมการอ านวยการจัดท า
แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559, 2555) 
 ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาล 
อยา่งตอ่เนื่อง ให้สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลงและจดัให้มีการตรวจสอบการให้บริการ
ทางการแพทย์ ทัง้ในโรงพยาบาลของภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน โดยมีการแข่งขัน 
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ทัง้ทางด้านความทันสมัยของเคร่ืองมือทางการแพทย์ ความเช่ียวชาญการรักษาโรค
เฉพาะทาง บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ซึง่มีกระบวนท่ีก ากบัดแูลควบคมุคณุภาพ
ของบริการให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ดี  และถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา  
ศกัยภาพการบริการของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ทางการแข่งขนักนัทางธุรกิจ แต่ยงั
ขาดกลไกการก ากับให้เกิดประสิทธิภาพ ท าให้ยังเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข  
อย่างจริงจงัตลอดมา และมีแนวโน้มการร้องเรียนและฟ้องร้องต่อบคุลากรในโรงพยาบาล
มากขึน้ (สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, 2541) หากไมไ่ด้รับการแก้ไขจะน าไปสูปั่ญหาในการเสียขวญั
ก าลังใจและความรู้สึกไม่มั่นคงในวิชาชีพ บั่นทอนความภาคภูมิใจในการท างานโดย 
ไม่มีความสขุและไม่เห็นคุณค่าของงานที่ตนรับผิดชอบ (คณะกรรมการอ านวยการจัดท า
แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาติ ฉบบัที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559, 2555)  
 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ ที่เปิดให้บริการ
ตรวจรักษากับประชาชนทั่วไป คือเป็นศูนย์การรักษาเฉพาะโรค มีศักยภาพและ  
ความพร้อมในการให้การรักษาพยาบาล มีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ รวมไปถึง
ทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในการท าธุรกิจโรงพยาบาล  
ให้ประสบความส าเร็จตามที่ได้ตัง้เป้าไว้นัน้ นอกเหนือจากมีนโยบายที่ดี มีเคร่ืองมือ 
ที่ทันสมัยมีความเช่ียวชาญการรักษาโรคเฉพาะทาง และสิ่งส าคญัที่ขาดไม่ได้ ก็คือ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานและขบัเคลือ่นให้องค์กรก้าวหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง จะมีสว่นช่วย
สง่เสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความตัง้ใจในการปฏิบตัิหน้าที่ของตน เป็นแรงจูงใจที่จะสง่ผล
ท าให้เกิดพลงัที่จะแสดงพฤติกรรม และท าให้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ได้เป็นอยา่งดี
นอกจากนีท้ าให้เกิดแรงจูงใจท าให้บุคคลสามารถไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางตามที่  
พวกเขาคาดหวังไว้ (ณัฎฐาสิริ ยิ่งรู้, 2555) หากบุคลากรปฏิบัติได้เช่นนีจ้ะส่งผลให้
ผู้ ป่วยมีความปลอดภัยจากการรักษาหรือการส่งต่อของแพทย์ ซึ่งสิ่งเหล่านีส้ามารถ
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานและจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลขององค์กร เนื่องจากการมีสมดลุของชีวิตที่ดีจะท าให้บคุลากรสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามปรับปรุง  
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การท างานของสมาชิกที่ยังด้อยประสิทธิภาพให้ดีขึน้เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ภายใต้อิทธิพลทางวฒันธรรมที่มีความคาดหวงัในผลลพัธ์ของงานและการปฏิบตัิงาน  
ที่เหมาะสม จะก่อให้องค์กรเกิดการพฒันา (พร ภิเศก, 2546) 

ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นีจ้ึงเลอืกที่จะศกึษาข้อมลูจากโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
ในหัวข้อ ความสมัพนัธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
ของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี เพื่อที่จะสามารถสร้างความสมดลุระหว่างชีวิต
และประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ซึ่ง เ ป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้าง  
ความพึงพอใจในการท างาน สามารถส่งเสริมให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 
สามารถบริหารบทบาทหน้าที่ของตนเองทัง้บทบาทในการท างานและการใช้ชีวิต 
ส่วนตวัได้ และผู้ วิจัยเห็นว่าความสมดุลของชีวิตในการท างานจะน ามาซึ่งความผูกพนั 
ตอ่องค์กร และรักษาบคุลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้อยูก่บัองค์กรตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศกึษาระดบัความสมดลุของชีวิตของบคุลากรในโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
2. เพื่อศกึษาระดบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากรในโรงพยาบาล 

สรุาษฎร์ธานี 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพ  

การปฏิบตัิงานของบคุลากรในโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้คือ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของ

ผู้ ป่วยในที่ขึน้กับกองการพยาบาลในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ านวน 1,201 คน 
(โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, ฝ่ายแผนงาน. 2558) การเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างนัน้ 
ใช้วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้วิธีการแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling)
และใช้การสุ่มแบบแบ่งตามสดัส่วนของประชากรตามประเภทของต าแหน่งงานโดย  
ใช้วิธีการสุม่แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัฉลากจากบคุลากร 
ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้ส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie, &Morgan,1970) 
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ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 291 ตวัอย่างเพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ผู้วิจยัจึงใช้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 300 ตวัอยา่ง 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
โดยผู้ วิจัยได้ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษา 
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
เป็นข้อมูลทัว่ไป เก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะตวัของบุคลากร ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาล รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และต าแหน่ง
งาน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และค าถามปลายเปิด 
(Open ended question) 2) แบบสอบถามความสมดลุของชีวิต มีค่าสมัประสิทธ์ิ  
แอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบบั .846 ประกอบด้วยค าถาม 20 ข้อ 3) แบบสอบถาม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาคทัง้ฉบับ.845 
ประกอบด้วยค าถาม 15 ข้อ โดยแบบสอบถาม สว่นท่ี 2 และ 3 เป็นมาตราประมาณค่า 
5 ระดบั คือมีคา่คะแนนจาก 1 ถึง 5 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้มากที่สดุ 5 คะแนน 
มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนน และน้อยที่สดุ 1 คะแนน  
การศึกษาระดับความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 
ของ (เอกชยั อภิศกัดิ์กลุ และคนอ่ืนๆ, 2551 : 68) ดงันี ้

คา่เฉลีย่ระหวา่ง     4.21-5.00   หมายถึง   ระดบัมากที่สดุ 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง     3.41-4.20   หมายถึง   ระดบัมาก 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง     2.61-3.40   หมายถึง   ระดบัปานกลาง 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง     1.81-2.60   หมายถึง   ระดบัน้อย 
คา่เฉลีย่ระหวา่ง     1.00-1.80   หมายถึง   ระดบัน้อยที่สดุ 

การเก็บข้อมลูการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุม่ตวัอย่าง คือ บคุลากร 
ที่ปฏิบตัิหน้าที่ในส่วนของผู้ ป่วยในท่ีขึน้กบักองการพยาบาลในโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
โดยใช้เวลาเก็บข้อมลูระหวา่งเดือน กรกฎาคม – สงิหาคม พ.ศ. 2558 
ตวัแปรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ 
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ตวัแปรอิสระ : ปัจจยัสว่นบคุคล และความสมดลุของชีวิต 
ตวัแปรตาม : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการรับรู้ลกัษณะงาน  

ด้านความต้องการความก้าวหน้า และด้านความพงึพอใจในงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์การหาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และสถิติความถดถอยพหคุณูแบบ Stepwise 

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 5 - 15 ปี รายได้ตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท และปฏิบตัิงาน
ในต าแหนง่พยาบาลวิชาชีพ 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความสมดลุของชีวิตของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 
3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านงาน ด้านครอบครัว และด้านตนเอง 
 อยูใ่นระดบัมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสงัคมดงัตาราง 1 และผลการวิเคราะห์ระดบัประสทิธิภาพ
การปฏิบตัิงานของบุคลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทัง้ 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการรับรู้ลกัษณะงาน ด้านความพึงพอใจในการท างาน และด้านความต้องการ
ความก้าวหน้า ดงัตาราง 2  
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสมดลุของชีวิตของบคุลากร          
   โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
 

ความสมดุลของชวีิต Χ  S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ด้านตนเอง 3.06 0.74 ปานกลาง 

2. ด้านงาน 3.34 0.61 ปานกลาง 

3. ด้านครอบครัว 3.07 0.85 ปานกลาง 

4. ด้านสงัคม 3.52 0.57 มาก 

ภาพรวม 3.25 0.58 ปานกลาง 

 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
   บคุลากร โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี  
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน Χ  S.D. ระดับความส าคัญ 

1. ด้านการรับรู้ลกัษณะงาน 3.88 0.46 มาก 

2. ด้านความต้องการความก้าวหน้า 3.52 0.61 มาก 

3. ด้านความพงึพอใจในการท างาน 3.54 0.6 มาก 

ภาพรวม 3.65 0.48 มาก 

 
 ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พบว่า  มีความสัมพันธ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกและ 
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงกับความสมดุลของชีวิต 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ดงัตาราง 3 และ4 
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ตาราง 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ 
                 บคุลากร โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
 
ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y 
ด้านตนเอง (X1) 1.00     
ด้านงาน (X2) .710** 1.00    
ด้านครอบครัว (X3)   .718** .584** 1.00   
ด้านสงัคม (X4) .523** .581** .411** 1.00  
ประสทิธิภาพปฏิบตัิงาน (Y) .636** .657** .504** .684** 1.00 

       **p < 0.01 
 
ตาราง 4  การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูเมื่อใช้ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากร 
 โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี เป็นเกณฑ์ 
 
แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F 
Regression 4 42.258 10.564 147.409* 
Residual 295 28.229 .096  
Total 299 70.487   

*p < 0.05       
 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ จึงค านวณหาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์
พหคุณู คา่น า้หนกัความส าคญัของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานและคะแนนดิบ
รวมทัง้สร้างสมการถดถอยพหคุณู ดงัแสดงในตารางที่ 5 และ6 
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ตาราง 5 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคณูระหว่างสมดุลของชีวิตด้านสงัคม ด้านตนเอง 
                 ด้านงานกบัประสทิธิภาพ การปฏิบตัิงานของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี  
 
ตัวพยากรณ์ R R2 F 
ด้านสงัคม(X4) .684 .468 261.684* 
ด้านสงัคม(X4), ด้านตนเอง(X1) .758 .574 200.140* 
ด้านสงัคม(X4), ด้านตนเอง(X1), ด้านงาน(X2)   .774 .599 147.409* 

*p < 0.05       
 จากตารางที่ 5 ปรากฏวา่ ตวัพยากรณ์ที่ถกูเลือกเข้ามาก่อนคือ ด้านสงัคม เมื่อ
เพิ่มตวัพยากรณ์คือ ด้านการตนเอง พบว่า ค่าสหสมัพนัธ์พหุคณูเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และเมื่อเพิ่มตวัพยากรณ์ คือ ด้านงาน พบว่า ค่าสหสมัพนัธ์พหคุณู
เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แตเ่มื่อเพิ่มตวัแปรพยากรณ์ คือ ด้านครอบครัว 
พบว่าค่าสหสมัพันธ์พหุคูณเพิ่มขึน้อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวพยากรณ์ 
ที่ เพิ่มขึ น้ให้ผลน้อยมาก จึ งไม่สมควรน ามาใช้ เป็นตัวพยากรณ์ ดังนัน้จึ งสรุป 
ได้ว่า ตัวพยากรณ์ที่ดีที่สามารถพยากรณ์ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี คือ ด้านสงัคม,ด้านตนเอง และด้านงาน จึงค านวณหาค่าน า้หนกั
ความส าคญัของการพยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
บคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี ดงัแสดงในตารางที่ 6 
 
ตาราง 6 ค่าน า้หนกัความส าคญัของการพยากรณ์ที่สง่ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน

ของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี ในภาพรวมแบบ Stepwise 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta t 
คา่คงที่ 1.276 .119  10.713* 
ด้านสงัคม (X4) .353 .039 .414 8.990* 
ด้านตนเอง (X1)   .163 .035 .249 4.680* 
  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 
 

33 

ตาราง 6 (ตอ่) 
 

ตัวแปร B Std. Error Beta t 
ด้านงาน (X2) .189 .044 .239 4.294* 

R=0.774 
R2 = 0.599 
SEest = 0.309 
F-Value = 147.409* 

    

*p < 0.05 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ค่าน า้หนกัความส าคญัในรูปคะแนนมาตรฐานของ
ความสมดุลของชีวิต ด้านสงัคม ด้านตนเอง และด้านงาน ส่งผลทางบวกต่อมีค่าเท่ากับ 
.353 .189 และ .163 ตามล าดบัค่าสหสมัพนัธ์พหคุณูของประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานกบั
ของความสมดุลของชีวิต ด้านตนเอง ด้านงาน และด้านสงัคม เท่ากับ .774 ผลที่ได้แปล
ความหมายได้ว่า ความสมดลุของชีวิตมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิงาน อยูใ่นระดบัสงูมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยที่ตวัพยากรณ์
ทัง้ 3 ตวัสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานได้ร้อยละ 59.90 มีความคลาด
เคลือ่นในการพยากรณ์ .309 
 สามารถเขียนสมการท านายในรูปคะแนนดิบ ได้ดงันี ้
 ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของ  
 = 1.267 + .353(ด้านสงัคมx4) + .163(ด้านตนเองx1) + .189(ด้านงานx2) 
 สมการคะแนนมาตรฐาน 
 ประสทิธิภาพการปฏิบตัิงาน (Z)  
 = .414(ด้านสงัคมx4) + .249(ด้านตนเองx1) + .239(ด้านงานx2) 
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สรุปและอภปิรายผล 
1. ระดับความสมดุลของชีวิตของบุคลากรในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  

จากการศึกษาพบว่าความสมดุลของชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พบว่า  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  
3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านงาน ด้านครอบครัว และด้านตนเอง  
อยูใ่นระดบัมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสงัคม ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ บญุฤกษ์ บญุคง 
(2556) ได้ศึกษาความสมดุลของชีวิตกับคุณภาพการท างาน ของพนกังานในส านักงาน
มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท่ีพบว่า พนักงานในส านักงานมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสมดุลของชีวิต โดยภาพรวม อยู่ในระดับ 
ปานกลาง สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมบรูณ์ สกลุสจิุราภา (2555) ได้ศึกษาคณุภาพชีวิต
การท างานในด้านความสมดุลของชีวิตของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีที่พบว่า 
บคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี มีความเห็นเก่ียวกบัความสมดลุของชีวิต โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบังานวิจยัของ จุฑาภรณ์ หนูบตุร (2554) ได้ศึกษา
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลวิภาวดี ที่พบว่า 
บุคลากรโรงพยาบาลวิภาวดี มีความเห็นเก่ียวกับความสมดุลของชีวิต โดยภาพรวม  
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี
จากการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทัง้ 3 ด้าน  
โดยมีคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการรับรู้ลกัษณะงานด้านความพงึพอใจ 

ในการท างาน และด้านความต้องการความก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ ณัฎฐาสิริ ยิ่งรู้ (2555) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการท างานและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลภูมิพล 
อดุลยเดช ที่พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลกัขณา สวุรรณรอด (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์ 
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  
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จังหวัดหนองคาย ที่พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการพยาบาล
ชมุชน จงัหวดัหนองคายโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ความสมัพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของบคุลากรในโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 
 จากการศึกษาพบว่า สมดุลของชีวิตด้านสังคม  (x4)  มีความสัมพันธ์ 
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากับ .684 สามารถท านายประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของ
บคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี ได้ร้อยละ 46.80 (R2 = .468 Beta = .414) ในการศึกษา
ครัง้นีก้ลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับความสมดุลชีวิตด้านสังคม กล่าวคือบุคลากร 
ในหน่วยงานมีความรักสามคัคีเป็นมิตรท่ีดีต่อกัน มีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้พบปะ
สงัสรรค์ผูกสมัพนัธ์กันสม ่าเสมอ และเมื่อมีปัญหาในการท างาน สามารถได้รับค าแนะน า 
ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานร่วมไปถึงบุคลากรทุกระดับมีโอกาสรับทราบปัญหา
สิ่งแวดล้อม และได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับการแก้ปัญหาได้ ส่งผลให้บุคลากร 
ในหน่วยงาน ยินดี เต็มใจในการปฏิบัติงานด้วยความสุข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ ปิยนาถ นวลละออง (2555) พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจากหัวหน้างาน และ 
จากเพื่อนร่วมงานมีความสมัพันธ์ทางบวกกับสมดุลชีวิตการท างาน กล่าวคือ ถ้าหาก
พนักงานได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้างาน และจากเพื่อนร่วมงานสูง 
ก็จะสามารถช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีระดับสมดุลชีวิตการท างานสูงตามไปด้วย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Daalen, Willemsen, & Sanders (2006) พบว่า การได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนทางสังคมจากผู้ บังคับบัญชาและจากเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ 
ที่แตกต่างกนัในการถ่ายทอดความขดัแย้งจากงานไปสู่ครอบครัวโดยอิงตามช่วงเวลา และ
ความขัดแย้งจากครอบครัวไปสู่งานโดยอิงตามความเครียด และสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ ชัยยุทธ กลีบบัว และพรรณระพี สุทธิวรรณ (2552) พบว่า การสนับสนุนทางสงัคม 
จากหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงานมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกกบัสมดลุชีวิตการท างาน  
ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคมจากหวัหน้างาน และจากเพื่อนร่วมงาน 
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จะสง่ผลให้พนกังานมีพลงัและก าลงัใจในการท างาน คลายความรู้สกึออ่นล้าจากการท างาน
และมีเร่ียวแรงและก าลงัใจในการด าเนินชีวิต 
 เมื่อเพิ่มสมดุลของชีวิตด้านตนเอง (x1) เข้าสู่สมการ ส่งผลให้มีความสัมพันธ์ 
กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากับ .758 สามารถท านายประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน 
ของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี ได้ร้อยละ 57.40 (R2 = .574 Beta = .249) โดยอ านาจ
ท านายเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.60 กล่าวคือ ในการท างานของตนเองนัน้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิต โดยในช่วงเวลาส่วนตวัไม่วิตกกังวลเก่ียวกบัเร่ืองงานมีความผ่อนคลายในชีวิต
อยา่งพอเพียง เช่นการมีเวลาออกก าลงัใจที่เพียงพอ การพกัผ่อน รวมไปถึงมีความพึงพอใจ
กับสวัสดิการที่องค์กรมอบให้ ซึ่งชีวิตได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้  ส่งผลให้บุคลกร 
ไม่มีความเครียด รวมถึงมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศาชล โทแก้ว (2556) พบว่า  
ความสมดลุชีวิตในการท างาน ด้านการสง่เสริมสขุภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมีความสมัพนัธ์
และผลกระทบเชิงบวกกบัผลการปฏิบตัิงานโดยรวม เนื่องจากความสมดลุชีวิตในการท างาน  
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี จะท าให้พนักงานรู้สึกถึงความปลอดภัย 
ในการท างาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อลกัษณะงานท่ีท า การจัดสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสมการสง่เสริมสขุภาพและความปลอดภยัในการท างาน จะช่วยให้พนกังานท างาน
ด้วยความสบายใจ ส่งผลให้พนักงานสามารถท างานเสร็จทนัตามก าหนด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สเุนตร นามโคตรศรี (2553) พบว่า องค์กรควรส่งเสริมสนบัสนุนให้พนกังาน 
มีคุณภาพชีวิตการท างานด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน สามารถท าให้
ปฏิบตัิงานได้อยา่งสะดวกและสบาย ถ้าองค์กรขาดการจดัการด้านสขุภาพความเป็นอยู่ของ
พนกังาน อาจจะท าให้พนกังานมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ไม่พร้อมต่อการปฏิบตัิงานได้ 
และอาจท าให้เกิดความลา่ช้าไม่สม ่าเสมอในการท างาน ผลงานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร และสอดคล้องกับแนวคิดของ สันติ บางอ้อ (2540) ที่กล่าวว่า สิ่งที่คนเรา 
จะสามารถท างานได้อย่างเต็มความสามารถและ มีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงการเพิ่ม
ผลผลิตได้ โดยเร่ิมต้นที่ความพร้อมทัง้ทางร่างกายและจิตใจซึ่งถือเป็นปัจจัยภายในและ
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ปัจจัยภายนอก จะเป็นสิ่งที่ท าให้คนเรามีความสขุกับการท างานและเกิดความพึงพอใจ 
ในการท างาน ควรมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ หรือวสัดุอปุกรณ์ของใช้ส านกังานที่มีเพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบตัิงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสะดวกในการท างานท าให้พนกังาน 
เกิดความไว้วางใจถึงความปลอดภยัและมีความสขุในการปฏิบตัิงาน 
 เมื่อเพิ่มสมดุลของชีวิตด้านงาน (x2) เข้าสู่สมการ ส่งผลให้มีความสัมพันธ์ 
กบัประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ.774 สามารถท านายประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี ได้ร้อยละ 59.90 (R2 = .599 Beta = .239) โดยอ านาจท านาย
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.50 กลา่วคือ บคุลากรได้ท างานตรงตามความรู้ความสามารถและต าแหน่ง
งานท่ีได้ด ารงอยู่ ซึ่งสามารถที่จะจัดสรรเวลาในการท างานให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
ท าให้การท างานจะไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การใช้ชีวิต รวมไปถึงผู้บริหารมีนโยบายหรือมาตรการ
สร้างขวญัก าลงัใจให้บคุลากรอย่างทัว่ถึงและสถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ที่เอือ้ตอ่การสง่เสริมสขุภาพทัง้ร่างกายจิตใจและชีวิตความเป็นอยู่ โดยการท างานเป็นเพียง
ปัจจัยหนึ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคนเพื่อเลีย้งดูตนเองและครอบครัว 
ให้อยู่รอด นอกจากการท างานแล้ว ทุกคนย่อมต้องการมีเวลาส่วนตัวเพื่อพักผ่อนเป็น 
ของตวัเอง และต้องมีเวลาในการท ากิจกรรมอื่น ๆ  ที่ก่อให้เกิดคณุคา่เป็นที่ยอมรับของสงัคม
สว่นร่วม ท าให้เกิดความพอใจทัง้ในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตวั และยงัจ าเป็นที่ต้องแบ่ง
เวลา จัดสรรเวลาที่ใช้ส าหรับการท างานและสามารถให้เวลาส าหรับครอบครัวตนเอง 
ได้อย่างเหมาะสม โดยรู้ล าดับความส าคัญว่าสิ่งใดควรท าก่อนหรือท าหลงั ซึ่งจะท าให้
บคุลากรเกิดความสมดลุของชีวิตในการท างานที่เหมาะสมแล้วจะสง่ผลให้บคุลากรสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีผลการปฏิบัติงานท่ีได้มาตรฐานตามตนเองและองค์กร 
ได้ตัง้เป้าหมายไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัณย์ สกุลสุข (2550) พบว่า  
การด าเนินชีวิตที่สมดลุระหวา่งชีวิตและการท างาน ควรมีการก าหนดนโยบายการปฏิบตัิงาน
เวรหรืองานกะ และให้ค านงึถึงความเป็นสว่นตวั มีการจดัอตัราก าลงัที่เพียงพอและพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพื่อให้พนักงานสามารถแบ่งเวลาให้กับชีวิตส่วนตัว 
ของตนเองให้เหมาะสมได้ การที่จะท าให้พนกังานซึ่งเป็นทรัพยากรขององค์กรที่ส าคญัที่สดุ 
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เกิดความรู้สกึที่ดีมีความสขุความพงึพอใจในการท างาน หรือเรียกว่า ท าให้เกิดความสมดลุ
ของชีวิต จึงเป็นเร่ืองที่น่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และจะช่วยให้พนกังาน  
มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และสอดคล้องกับแนวคิด  
ของ Eisenberger et al (1986) ที่กลา่วว่า การที่บุคคลรับรู้ถึงความห่วงใยใสใ่จและ
ดูแลจากองค์กรที่ตนได้ท างานอยู่ จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงานอารมณ์ทางบวก 
ลดความเครียดและส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานได้โดยตรงซึ่งถือเป็น
ลกัษณะหนึง่ของบคุคลที่มีความสมดลุระหวา่งงานและชีวิตคือ การมีความผกูพนัทางจิตใจ
และมีความพงึพอใจซึง่สอดคล้องกบัแนวทางการสง่เสริมสมดลุระหวา่งงานและชีวติทีไ่ด้จาก
ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีว่าหากองค์การต้องการให้พนักงานเกิดสมดุลระหว่างงานและชีวิต
องค์การควรบริหารเวลาในการท างานให้เหมาะสมกับบุคคลเมื่อเวลาเป็นสิ่งที่มีค่า 
มีความส าคญัมีจ ากดัไมอ่าจจะหาสิง่อื่นมาทดแทนได้ในฐานะผู้บริหารหากใช้เวลาได้คุ้มค่า
เหมาะสมยอ่มเกิดประโยชน์ทัง้สว่นรวมและสว่นตวัเพราะสามารถท างานที่ส าคญัได้เสร็จทนั
ตามองค์กรก าหนดไม่ท างานซ า้ซ้อนรู้จกัสร้างตนสร้างความรับผิดชอบสร้างทีมงานทัง้การ 
มีสว่นร่วมเลือกท างานให้คุ้มค่ากบัเวลา และที่ส าคญัมีความสขุกับการท างานเรียงล าดบั
ความส าคญัของงานว่างานใดควรท าให้เสร็จก่อนและควรหยุดรับท ากิจกรรมหลายอย่าง 
เมื่อมีเวลาจ ากดัและควรก าหนดตารางเวลาล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบตัิให้ชัดเจน
ยิ่งขึน้และพยายามท าให้ได้ตามก าหนด  
ข้อเสนอแนะ 
 การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการวิจัย  
เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ของบคุลากรโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้
 1. สมดุลชีวิตด้านตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งพบว่า ในข้อ 
มีเวลาออกก าลงักายที่เพียงพอควรต้องปรับปรุงเนื่องจากมีคา่เฉลี่ยน้อยที่สดุ เนื่องจาก 
มีภาระหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้การท างานเป็นอปุสรรคต่อการด ารงชีวิต 
และส่งผลให้ในเวลาส่วนตวับุคลากรรู้สึกวิตกกังวลเก่ียวกับงานที่ตนต้องรับผิดชอบ 
โดยผู้บริหารหน่วยงานของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีควรพิจารณาจัดระบบส าหรับ  
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การบริหารจัดการเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถหมุนเวียน  หรือ
ผลดัเปลีย่นให้มีความเหมาะสมกบังานและชีวิตสว่นตวัของบคุลากร โดยที่ไม่สง่ผลเสีย
ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างระบบหรือแรงจูงใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญ 
ของการออกก าลงักายเพื่อความสมดลุของสขุภาพตนเอง นอกจากนีค้วรมีการจดัสรร
สวัสดิการให้บุคลากรให้มากขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง  
มีคณุภาพสงูขึน้ 
 2. สมดุลชีวิตด้านงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่า ในข้อ
สภาพแวดล้อมในที่ท างาน เอือ้ต่อการส่งเสริมสุขภาพทัง้ร่างกาย จิตใจ และชีวิต  
ความเป็นอยู่ควรต้องปรับปรุงเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยผู้บริหารหน่วยงาน  
ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีควรพิจารณาในด้านบรรยากาศในการท างาน  หรือ 
มมุพกัผอ่นในโรงพยาบาลให้มากขึน้ เพื่อเอือ้ต่อการสง่เสริมสขุภาพทางร่างกาย จิตใจ 
และชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนผู้บริหารควรเพิ่มหรือพิจารณาเร่ืองนโยบาย/มาตรการ
สร้างขวญัก าลงัใจในการท างานให้กบับคุลกรทกุระดบัให้มีความเหมาะสมกบับคุลกร 
ซึง่จะสง่ผลให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งราบลืน่และมีคณุภาพท่ีสงูขึน้ 
 3. สมดลุชีวิตด้านครอบครัวในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางซึ่งพบว่า ในข้อ
มีเวลาที่เพียงพอให้กับครอบครัว ควรต้องปรับปรุงเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  
ท าให้ไม่สามารถท ากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวได้อย่างเหมาะสมเท่าที่ควร 
เนื่องจากภาระงานที่ ต้องรับผิดชอบ โดยผู้ บริหารหน่วยงานของโรงพยาบาล 
สุราษฎร์ธานีควรจัดระบบหมุนเวียนการท างาน วันลาต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้อง  
กบัความจ าเป็นของบคุลากร นอกจากนี ้ควรสง่เสริมกิจกรรมนนัทนาการ หรือกิจกรรม
ที่มีประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งเอือ้ให้สมาชิกในครอบครัวของบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม 
ตลอดจนควรทบทวนการสนบัสนนุบคุลากรและครอบครัวด้านตา่ง ๆ เช่น เงิน ที่พกัและ
รถรับส่ง เป็นต้น ว่ามีเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงหรือไม่ เพื่อที่จะ
สามารถปรับปรุงและจัดหาให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร อันจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การช่วยสร้างความสมดลุของชีวิตบคุลากรด้านครอบครัวได้  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน 2559 

 

40 

 4. สมดลุชีวิตด้านสงัคมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากซึ่งพบว่า ในข้อหน่วยงาน
มีการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้พบปะ สังสรรค์ผูกสัมพันธ์กันสม ่าเสมอ ควรต้อง
ปรับปรุงเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยผู้ บริหารหน่วยงานของโรงพยาบาล  
สุราษฎร์ธานีควรสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับบุคลากร เพื่อเพิ่มความรักความสามัคคี  
กลมเกลยีวกนัได้ในองค์กร และสามารถสร้างประโยชน์หรือมีสว่นร่วมกบักิจกรรมนัน้ ๆ 
อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อที่จะส่งเสริมให้เป็นแรงผลกัดันในการปฏิบตัิงานได้
อยา่งเต็มประสทิธิภาพและอย่างมีความสขุใจในการท างานตอ่ไป 
 5. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ซึ่งพบว่า ในข้อการพฒันาทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดในด้านการรับลักษณะงานข้อต าแหน่งงานมีโอกาสก้าวหน้าไปถึงระดับ  
ที่คาดหวังไว้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านความต้องการความก้าวหน้า และข้อ  
ความพึงพอใจกับค่าตอบแทนและสวัสดิการในการท างานที่หน่วยงานได้จัดสรร  
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านความพึงพอใจในการท างาน ดังนัน้ ผู้บริหารหน่วยงาน  
ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ควรท าการคิดทบทวนพัฒนาหรือปรับปรุง แก้ไข 
ในเ ร่ืองดังกล่าวใ ห้ดีขึ น้  เพื่ อส่ง เส ริมใ ห้บุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
มีประสทิธิภาพการท างานท่ีสงูขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรขยายการศึกษาไปยังกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์อื่น  ๆ ของ
โรงพยาบาล เช่น กลุ่มนายแพทย์ หรือกองสงักัดอื่น ๆ เป็นต้น เพื่อที่จะได้ทราบถึง
ข้อมลูที่ครบองค์ประกอบของโรงพยาบาลและควรศึกษาความสมัพนัธ์และผลกระทบ  
ของความสมดุลของชีวิตที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ในกลุ่มธุรกิจหรือองค์กร
อื่นๆ เช่น ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการเงินและ
ธนาคาร ธุรกิจสื่อสาร และหน่วยงานราชการ เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลการวิจัยจากกลุ่ม
ตวัอยา่งที่แตกตา่ง และได้ข้อมลูงานวิจยัที่ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ 
 2. ควรมีการสมัภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างและสมัภาษณ์ระดับผู้บริหาร
สงูสดุและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง เพื่อที่จะได้ทราบถึงแนวคิด ทิศทางและวัตถุประสงค์
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เก่ียวกับความสมดุลของชีวิตเพื่อให้ได้ข้อมลูและความคิดเห็นที่ถกูต้องและก่อให้เกิด
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 
 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ได้ข้อมูลและ 
ความคิดเห็นที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
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