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ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทํางานสําหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์โดยเฉพาะ
การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
ตามหลักการของการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือนักเทคนิคการแพทย์
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน
536 คน เครื่องมือที่พัฒนาเป็นแบบสอบถามมีมาตรวัดแบบลิเคิรท์ มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ และ
มีข้อคําถามจํานวน 63 ข้อ ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ พบว่า เครื่องมือมีคุณภาพด้าน
ความตรงตามเนื้อหาโดยเครื่องมือประกอบด้วยข้อคําถามที่มีเนื้อหาของคําถามที่สามารถวัดคุณภาพ
ชี วิ ตการทํ า งานนั ก เทคนิ ค การแพทย์ (IOC > 0.5) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 93.75 ของข้ อ คํ าถามทั้ ง หมด
เครื่องมือมีคุณภาพของข้อคําถามรายข้อโดยเครื่องมือประกอบด้วยข้อคําถามที่มีความเป็นเอกพันธ์
(ข้อคําถามที่มีค่า Corrected Item-Total Correlation > 0.30 คิดเป็นร้อยละ 89.74) และเครื่องมือ
ประกอบด้วยข้อคําถามที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด เครื่องมือมีคุณภาพด้านความเที่ยงโดยค่า
ความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาคของเครื่องมือทั้งฉบับมีค่า 0.95 และรายด้านมีค่าระหว่ าง
0.86-0.91 เครื่องมือมีคุณภาพด้านความตรงตามโครงสร้างโดยจากการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า
เมื่อสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลักและหมุนแกนแบบออโธกอนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ได้
5 องค์ประกอบ ซึ่งมีค่าไอเกนระหว่าง 1.632–13.72 และจํานวนตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบมี 3 ตัวแปร
ขึ้นไป (ค่าน้ําหนักปัจจัย 0.30 ขึ้นไป) โดยมีจํานวนข้อคําถามเพียง 39 ข้อ สรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของนักเทคนิคการแพทย์มี 5 องค์ประกอบ คือ โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและ
ความก้าวหน้ามั่นคงในงาน ประชาธิปไตยในองค์กรและการบูรณาการทางสังคม คุณค่าของวิชาชีพต่อ
สังคม สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ และค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอและยุติธรรม
ซึ่งสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
ได้ร้อยละ 56.540 เครื่องมือมีคุณภาพด้านความตรงเชิงจําแนกโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ พบว่าตัวแปรที่สามารถทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ เพศ เพียงตัวแปรเดียว หากเป็นเพศหญิงคะแนนคุณภาพชีวิต
การทํางานของนักเทคนิคการแพทย์เพศหญิงจะสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้
ผลการศึกษาพบว่านักเทคนิคการแพทย์มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมและในแต่ละองค์ประกอบ
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อยู่ในระดับปานกลาง สรุปได้ว่าเครื่องมือวิจัยที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ สามารถวัดคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ได้
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Nowadays, there is no specific instrument to measure the quality of work life for
medical technologists. This research aims to develop an instrument to measure the
quality of work life of medical technologists following the development and validation
of the research instrument method. The sample size consisted of 536 medical
technologists who work in hospitals under the Ministry of Public Health. The samples
were randomly selected via the multi- stage sampling technique. The questionnaire
consisted of 63 Likert Scale style questions with a 5 point scale The study found that
the content validity with Indexes of Item – Objective Congruence > 0.5 was 93.75% of
the whole questions. The instrument consisted of qualified individual items that were
homogeneous questions. The questions were 89. 74% of the Corrected Item and its
Total Correlation was > 0. 3. The questionnaires were related to the purpose of the
measure. The instrument shown that the reliability quality of the cronbach's alpha
coefficient of the full value was 0.95 and the coefficients for each aspect ranged from
0.86-0.91.
Moreover, by using the varimax technique for extraction factor analysis and
orthogonal rotation, the results demonstrated that the obtained questionnaires were
valid. The 5 factors found from 39 questions and the Eigen Values range were from
1.632 – 13.72. There were 3 variables or more in each factor (Factor Loading Values =
0.30 or above). In conclusion, the quality of work life of medical technologists consisted
of 5 factors: 1) an opportunity to improve self- capacity, employment security, and
growth, 2) social integration and constitutionalism 3) professional values to society
4) a safe and healthy work environment and 5) an adequate and fair compensation.
All of these factors could work together to describe the variation of the quality of work
life scores of medical technologists. The accurate score was 56.54 %. The study results

จ
showed that the overall quality of work life of medical technologists was at a moderate
level. The instrument with “ discriminant validity” based on the multiple regression
analysis showed that “gender” was the only variable that was predicable for the quality
of work life of medical technologists at (p-value = 0.05). The quality of work life score
of female technologists was significantly higher than those of males at (p-value = 0.05).
In conclusion, the assessment tool developed by the author is qualified with a good
quality and validity for assessing the work life quality of medical technologists.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
“ระบบสุขภาพ” มีความหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ว่าเป็นระบบ
ความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพระบบสุขภาพมีองค์ประกอบที่สําคัญ 6 ระบบ ได้แก่ ระบบ
บริการระบบผู้ให้บริการระบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ระบบการเงินการคลังระบบสารสนเทศ และ
ระบบอภิบ าลซึ่งในการดํ าเนิน งานของระบบมีค นหรือ บุค ลากรเป็น พลัง สําคัญ ในการขับ เคลื่อ น
การดําเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
“วิชาชีพเทคนิคการแพทย์” เป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพในระบบสุขภาพที่มีการทํางานร่วมกันอย่าง
มีระบบและอย่างเป็นกระบวนการของหลายวิชาชีพ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2500 เป็นวันที่วิชาชีพ
เทคนิค การแพทย์ในประเทศไทยได้ถือ กําเนิด และมีส่ว นในการดํา เนิน งานระบบสุขภาพร่ว มกับ
ทีมสหวิชาชีพซึ่งมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนและสังคม
และในการดํา เนิน งานด้า นเทคนิค การแพทย์ข องระบบสุข ภาพนั้น มีนัก เทคนิค การแพทย์เป็น ผู้
ดําเนินงานผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โดยการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการตรวจทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อการวินิจฉัย
การติด ตามการรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรคหรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพให้กับ
ประชาชน (พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์, 2547) และลักษณะงานโดยทั่วไปของนักเทคนิค
การแพทย์ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานเทคนิคการแพทย์ของสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนเป็นลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า วิจัย ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์
ประมวลผลสิ่งส่งตรวจได้มาจากร่างกายมนุษย์และอื่น ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก จุลทรรศน์
ศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวิทยา โลหิตวิทยา คลังเลือด อิมมิวโนวิทยา พิษวิทยา เซลล์
วิทยาหรือแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ เช่น อณูชีววิทยา การตรวจการเข้ากันได้ของ
เนื้อเยื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ฯลฯ เพื่อนําผลมาใช้ในการ วินิจฉัย
ค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์ความรุนแรง ติดตามผลการรักษา การป้องกันและเฝ้าระวังโรค การประเมิน
ภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การพิสูจน์หลักฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาวิชาการทาง
เทคนิคการแพทย์ ตลอดจนกําหนดคุณลักษณะและควบคุมการใช้เครื่องมือ น้ํายา การผลิตน้ํายาและ
ชีววัตถุ ชุดทดสอบและวิธีการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้รวมถึงลักษณะงานภายใต้พระราชบัญญัติ
ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ กฎกระทรวงและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งการประกันคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการ การให้ คําปรึกษา แนะนํา สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2551)
จากข้า งต้น จะเห็น ได้ว่า เทคนิค การแพทย์นั้น บทบาทและหน้า ที่ที่สํา คัญ ต่อ การให้บ ริก าร
ด้ านสุ ข ภาพแก่ ป ระชาชนและการดํ าเนิ น งานของระบบสุ ข ภาพ ซึ่ งตามแผนแม่ บ ทด้ านกํ าลั งคน
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กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดความต้องการนักเทคนิคการแพทย์สําหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ในอัตราส่วนนักเทคนิคการแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 18,000 คน แต่จากการวิเคราะห์
ความต้ อ งการกํ าลั งคนด้ านเทคนิ ค การแพทย์ ข องสถานบริ ก ารในสั งกั ด สํ านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ปี 2554 โดยใช้เกณฑ์ สัดส่วนประชากรต่ อกํ าลังคนพบว่าความต้ องการกําลั งคนด้า น
เทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ ในปี 2554 คือ 1,894 คน กําลังคนที่มีอยู่ในปี 2553
คือ 930 คน กําลังคนที่ขาด คือ 694 คน และความต้องการกําลังคนด้านเทคนิคการแพทย์ของใน
โรงพยาบาลชุมชนในปี 2554 คือ 2,789 กําลังคนที่มีอยู่ในปี 2553 คือ 877 คน กําลังคนที่ขาด คือ
1,921 คน (สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ, 2554) จะเห็น ได้ว่า ระบบสุข ภาพยัง มี
ความต้องการกําลังคนด้านเทคนิคการแพทย์อยู่อีกเป็นจํานวนมาก การขาดแคลนเทคนิคการแพทย์
ถือได้ว่าเป็นปัญหาสําคัญของระบบสุขภาพในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งในส่วนของการผลิต
การเข้าสู่ระบบ การกระจาย และการคงอยู่ของกําลังคนในระบบ ดังนี้
(1) การผลิตบุคลากร ในปี 2552 สถาบันการผลิตนักเทคนิคการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์สามารถผลิตนักเทคนิคการแพทย์ได้ประมาณ
800-900 คนต่อปี ซึ่งถือว่ามีกําลังการผลิตที่มาก แต่ก็พบการสูญเสียบุคลากรระหว่างการผลิตถึง
ร้อยละ 23.2 เช่นเดียวกัน (สํานักงานวิจัยและพัฒ นากําลังคนด้านสุขภาพ, 2554) เพื่อแก้ปัญ หา
การขาดแคลนและเพื่อ เพิ่ม กําลัง คนด้านเทคนิค การแพทย์ในระบบสุข ภาพให้มีเพีย งพอสํา หรับ
การให้บริการประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างเท่าเทียมกัน สภาเทคนิคการแพทย์ได้วางแผนการผลิต
นักเทคนิคการแพทย์ให้เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2559-2562 โดยเพิ่มกําลังผลิตปีละประมาณ 300 คน
(สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ, 2554)
(2) การเข้าสู่ระบบสุขภาพของนักเทคนิคการแพทย์ ถึงแม้จะมีการเพิ่มกําลังการผลิตนักเทคนิค
การแพทย์ให้มากขึ้น แต่จากการศึกษาลักษณะงานและการกระจายตัวของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ใน
ปี 2545-2550 ของคณะทํางานศึกษาทบทวนกําลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข สาขาเทคนิค
การแพทย์ พบว่ามีนักเทคนิคการแพทย์เข้าสู่ระบบสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐมีเพียงร้อยละ 25.5
ส่วนที่เหลือร้อยละ 74.5 จะอยู่โรงพยาบาลเอกชน เป็นผู้แทนขาย เป็นนักวิจัย ศึกษาต่อ และอื่น ๆ
(สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ, 2554)
(3) การกระจายของนักเทคนิคการแพทย์ในระบบสุขภาพ นักเทคนิคการแพทย์ส่วนใหญ่ จะ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์และทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งยังไม่มีนักเทคนิคการแพทย์
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงพยาบาลชุมชนส่วนมากจะอยู่ชนบท ห่างไกลจากตัวเมือง การติดต่อสื่อสาร
และการเดินทางไม่ค่อยสะดวก ค่าตอบแทนที่ได้รับไม่จูงใจพอ อีกทั้งโอกาสในการการโอนย้ายหรือ
สับเปลี่ยนตําแหน่งข้าราชการในโรงพยาบาลชุมชนยังค่อนข้างยาก
(4) การคงอยู่ของนักเทคนิคการแพทย์ในระบบสุขภาพ จากการศึกษาสถานการณ์กําลังคน
ด้ านสุ ข ภาพระหว่ างปี 2548-2552 ในโรงพยาบาลศู น ย์ แ ละโรงพยาบาลทั่ วไป พบว่ านั ก เทคนิ ค
การแพทย์อั ตราการลาออกถึงร้อยละ 64.58 ต่ อปี (กฤษดา แสวงดี, 2560: เว็บไซต์) การสูญ เสี ย
กําลังคนจากการที่ไม่สามารถรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบไว้ได้ถือว่าเป็นความสูญเสียที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบกั บระบบสุ ขภาพในหลายด้ าน ไม่ ว่าจะเป็ นการเสียบุ คลากรที่ มีค วามสามารถ การเสี ย
งบประมาณที่ใช้ในการผลิตและการพัฒนาบุคลากร ส่งผลต่อความเท่าเทียมในการให้บริการประชาชน
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ประสิทธิภาพในการให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนอย่างมีคุณภาพก็ลดลง อีกทั้งยังส่งผลให้การ
ดําเนินงานด้านเทคนิคการแพทย์เกิดความไม่ต่อเนื่องและเป็นอุปสรรคต่อพัฒนางานในอนาคตการที่
ระบบไม่สามารถรักษาบุคลากรให้คงอยู่หรือระบบเกิดปัญหาสมองไหลมีสาเหตุได้ทั้งจากจากแรงผลัก
จากภายในองค์กรและแรงดึงดูดจากองค์กรภายนอกตามโมเดลสมองไหล (Brain Drain Model) ของ
Rosenblatt and Sheaffer (2001; อ้างอิงจาก นิลเนตร วีระสมบัติ, 2552) ที่ระบุถึงปัจจัยที่ทําให้
เกิดการสมองไหลของบุคลากรในองค์กรเกิดจาก 3 ส่วน ได้แก่ 1) ปัจจัยองค์การ (แรงผลักดัน) คือ
การจํากัดโอกาสความก้าวหน้าในงาน ภาระงานที่ไม่สมดุล และแรงจูงใจในการคงอยู่ที่ไม่แตกต่าง
2) ปัจจัยส่วนบุค คล (แรงผลัก ดัน) คือ ทัก ษะ การศึก ษาสูง และอายุน้อ ย 3) ปัจ จัย สิ่ง แวดล้อ ม
(แรงดึงดูด) คือ ตลาดแรงงาน (นิลเนตร วีระสมบัติ, 2552)
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในระบบ
สุขภาพเป็นปัญหาที่ควรได้รับความสนใจและได้รับการแก้ไขอย่างอย่างต่อเนื่องเป็นระบบแบบจริงจัง
เพื่อให้การดําเนินงานของระบบสุขภาพที่มีประชาชนและสังคมเป็นเป้าหมายได้รับการบริการด้านสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเท่าเทียมกันอีกทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่
ฉบับที่ 1 เป็นต้นมานั้นได้ให้ความสําคัญกับคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญในการทํางาน โดยมุ่งหวังให้
คนทํางานมีความสุขในการทํ างานและมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2544) ได้มุ่งเน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนา
เป็ นบูรณการแบบองค์รวมเพื่ อให้ เกิ ดการพั ฒ นาที่ สมดุ ล และในฉบั บที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) ได้
อัญ เชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง” เป็น ปรัชญานําทางในการพัฒ นาและบริห ารประเทศ
และในฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นแผนการพัฒนาที่มีแนวคิดต่อเนื่องจากฉบับที่ 8-10 โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างสมดุลการพัฒนาทั้งคน
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11) ซึ่งคุณภาพชีวิต
การทํางาน (Quality of work life) ก็อยู่ในส่วนของปัจจัยองค์กรที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการสมอง
ไหลในระบบสุขภาพและจัดเป็นปัญหาสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพทั้ง
ในส่วนของการผลิต การเข้าสู่ระบบ การกระจาย และการคงอยู่ของกําลังคนในระบบคุณภาพชีวิต
การทํางานสามารถนิยามได้อย่างคร่าว ๆ ว่าเป็นความสมดุลระหว่างลักษณะงานที่บุคลากรต้องการกับ
การตอบสนองจากองค์ ก ร แต่ ทั้ งนี้ ทั้ งนั้ น การให้ คํ านิ ย ามขึ้ น อยู่ กั บ ความแตกต่ างกั น ของยุ ค สมั ย
วัฒนธรรม ลักษณะขององค์กร ความต้องการของบุคลากร หรืออาชีพ/วิชาชีพของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ
ปัจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคุณ ภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรระบบสุขภาพ
ค่อนข้างมากและหลากหลาย โดยมีทั้งการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมเป็นองค์กร เช่น
ชลลดา ศรี ป ระสิ ท ธิ์ (2546) ทํ า การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยยง ขามรัตน์ (2542) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
สาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉีย งเหนือของประเทศไทย และมี
การศึกษาคุณ ภาพชี วิตการทํ างานที่ จําเพาะลงไปในแต่ ละวิชาชีพ เช่น สัมมนา มู ล สาร และคณะ
(2550) ทํ า การศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของเภสั ช กรโรงพยาบาลชุ ม ชนเที ย บกั บ เภสั ช กร
โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ภัทรวิทย์ เงินทอง (2555) ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของทันตแพทย์
ในโรงพยาบาลชุมชน และจากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัยพบว่าในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องมือ
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มาตรฐานที่ใช้วัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์โดยเฉพาะ หากผู้วิจัยนําเครื่องมือวัด
คุณภาพชีวิตการทํางานที่มีผู้สร้างไว้แล้วมาใช้อาจทําให้การวัดนั้นไม่สอดคล้องกับบริบทของวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ถึงแม้แบบวัดนั้นจะมีองค์ประกอบหรือข้อคําถามที่คล้ายคลึงกันก็ตาม และแบบวัด
คุณภาพชีวิตการทํางานที่มีอยู่แล้วนั้นส่วนมากไม่ได้รับการพัฒนาตามหลักการพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ เช่น ขาดการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity)
ขาดการวิเคราะห์คุณภาพของข้อคําถามรายข้อ (Item reliability analysis) นอกจากนี้วิชาชีพเทคนิค
การแพทย์มีลักษณะงานที่เฉพาะและแตกต่างจากวิชาชีพอื่นในระบบสุขภาพ กล่าวคือเป็นงานที่มี
ความเกี่ยวข้องกับสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยซึ่งอาจมีเชื้อโรคต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับน้ํายา สารเคมี สารอันตราย
ต่าง ๆ เป็นประจํา ซึ่งนักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการมีโอกาสเสี่ยงต่อสิ่งเหล่านี้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างมาก และยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บในขณะปฏิบัติงานกับ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้ รวมถึงลักษณะของงานเป็นงานที่มีความ
ซับซ้อนในกระบวนการทํางานต้องมีการควบคุมกระบวนการทํางานในทุกด้านเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ผลงานที่ถูกต้องและมีคุณภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตามผู้วิจัยก็ยังใช้แนวคิดองค์ประกอบของคุณภาพ
ชี วิ ต การทํ า งานของวอลตั น (Walton, 1973) เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของ
บุคลากรในระบบสุขภาพในหลายงานวิจัยข้างต้น แต่มีการปรับเปลี่ยนข้อคําถามบางข้อให้เหมาะสม
กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยซึ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของนั ก เทคนิ ค การแพทย์ โดยทํ าการพั ฒ นาเครื่องมือ ตามหลัก การของการพั ฒ นาและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัย เพื่อให้ได้เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ เหมาะกับลักษณะงานและวัฒนธรรมของ
วิชาชี พ เทคนิ ค การแพทย์ เป็ นประโยชน์ ต่ อ วิ ชาชีพ เทคนิ ค การแพทย์ รวมไปถึ งระบบสุ ขภาพของ
ประเทศโดยรวม
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อพัฒ นาเครื่องมือวัดคุณ ภาพชีวิตการทํ างานของนั กเทคนิคการแพทย์ให้ เหมาะกั บ
ลักษณะงานและวัฒนธรรมของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
1.2.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
ตามหลักการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ประชากร คื อ นั ก เทคนิ ค การแพทย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 3,077 คน (ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ตามบั ญ ชี ถื อ จ่ า ย จ.18 ณ วั น ที่ 23 มี น าคม 2558) (กลุ่ ม
บริหารงานบุคคล, 2560: เว็บไซต์)
1.3.2 กลุ่มตัวอย่าง กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามเงื่อนไขการใช้สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor analysis) คื อ ไม่ควรน้อยกว่า 5 เท่าของจํานวนตัวแปร (ข้อคําถาม) และต้องไม่ น้อยกว่า
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100 คน (Gorsuch, 1983; Kim, 1991; Hair and et al., 1995; อ้างอิงจาก บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร,
2555)
1.4 กรอบแนวคิดวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

แบบวัดคุณภาพชีวิต
การทํางาน
ของนักเทคนิคการแพทย์

– ความตรงตามเนื้อหา
(Content validity)

นักเทคนิคการแพทย์
30 คน

– คุณภาพของข้อคําถามรายข้อ
(Item analysis)
– ความเที่ยง

นักเทคนิคการแพทย์
327 คน

– คุณภาพของข้อคําถามรายข้อ
(Item analysis)
– ความเที่ยง
– (Reliability analysis)
– ความตรงตามโครงสร้าง
(Construct validity)
– วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
– (Multiple Regression Analysis)

ภาพที่ 1.1 Methodological Framework
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
ได้เครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสมกับบริบทและ
วัฒนธรรมของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.6.1 คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง คุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ที่เกิด
จากความสมดุลระหว่างลักษณะงานที่บุคลากรต้องการกับการตอบสนองจากองค์กร โดยมีองค์ประกอบ
ของคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 องค์ประกอบตามทฤษฎีของวอลตัน (Walton, 1973) ดังนี้
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1.6.1.1 ค่ า ตอบแทนเพี ย งพอและยุ ติ ธ รรม (Adequate and fair compensation)
หมายถึง เงินเดื อนค่ าตอบแทน และสวัส ดิก ารต่ าง ๆ ที่ ได้ รับเพี ยงพอสําหรับรายจ่ายตามสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นในระบบสุขภาพหรือวิชาชีพเดียวกันในต่างองค์กร
ถือว่ามีความเหมาะสมและยุติธรรม รวมถึงมีความเหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้อง
รับผิดชอบและความเสี่ยงหรือภัยที่อาจได้รับจากการทํางาน
1.6.1.2 สภาพการทํ า งานปลอดภัย และส่ง เสริม สุข ภาพ (Safe and healthy
environment) หมายถึง สถานที่ทํางานมีพื้นที่เพียงพอ ถูกการออกแบบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
และเอื้อต่อการทํางาน มีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในการทํางานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย
อุ ปกรณ์ และเครื่ องมื อสํ าหรั บการทํ างานมี เพี ยงพอ อยู่ ในสภาพที่ ดี พ ร้ อมใช้ งาน รวมถึ งได้ รั บการ
บํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ องค์กรมีนโยบายความปลอดภัยและนโยบายการ
ส่งเสริมสุขภาพ และมีเครื่องป้องกันอันตรายอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามระดับความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ
1.6.1.3 โอกาสในการพัฒ นาสมรรถภาพของบุค คล (Development of human
capacities) หมายถึง ความมีอิสระในการทํางานและสามารถควบคุมงานด้วยตนเองได้ มีโอกาสได้
ทํางานที่ใช้ความรู้ความชํานาญที่มากกว่าเดิม ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับงานอันทําให้เกิดความภาคภูมิใจ
และความผูกพันในผลงานของตน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะให้สามารถทํางานได้ในทุกขั้นตอน
ของการทํางาน สามารถวางแผนการทํางาน รวมถึงมีส่วนร่วมในการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
1.6.1.4 ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน (Growth and security) หมายถึง การได้รับ
มอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น มีโอกาสได้เตรียมความรู้และทักษะที่มากขึ้นเพื่อก้าวหน้าใน
หน้าที่และวิชาชีพของตน รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน ครอบครัวและบุคคลเกี่ยวข้อง และมี
ความมั่นคงในส่วนของรายได้และการจ้างงาน
1.6.1.5 การบู ร ณาการทางสั ง คม (Social integration) หมายถึ ง องค์ ก รพิ จ ารณา
บุคลากรจากความรู้ และความสามารถในการทํางานโดยไม่คํานึงถึงความเป็นพวกพ้องและลักษณะ
ส่วนบุคคลอื่น ๆ บุคลากรรู้สึกถึงความมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้ารู้สึกถึงการเป็นชุมชนใน
องค์กรรู้สึกดีในการทํางานร่วมกันและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการแสดงความรู้สึกของ
ตนเองอย่างแท้จริงในการทํางานร่วมกัน
1.6.1.6 ประชาธิปไตยในองค์กร (Constitutionalism) หมายถึง สามารถปกป้องข้อมูล
เฉพาะตนได้โดยมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานได้มีสิทธิ์ที่จะพูดเกี่ยวกับ
การทํางานของหรือนโยบายขององค์กรโดยปราศจากความกลัวต่อการถูกกลั่นแกล้งหรืออาจมีผลต่อ
การพิจารณาความดีความชอบบุค ลากรมีสิท ธิ์ในเรื่องค่าตอบแทน รางวัล ความมั่นคงในงานและ
การได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบหรือกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงองค์กรมีแนวทางใน
การร้องเรียนที่ชัดเจนและเป็นธรรม
1.6.1.7 ความสมดุล ระหว่างงานและชีวิต ส่วนตัว (The total life space) หมายถึง
จัดการเวลาให้มีความสมดุลในชีวิตได้ โดยมีสัดส่วนเวลาที่เหมาะสมระหว่างงานส่วนตัวครอบครัว และ
สังคม
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1.6.1.8 ลั ก ษณะงานที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม (Social relevance) หมายถึ ง การมี
ความรู้สึกต่องานหรือวิชาชีพที่ทําว่ามีประโยชน์ มีคุณค่าต่อสังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมงาน
หรือวิชาชีพที่ทํามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์กับชุมชนหรือองค์กรอื่น ๆ
1.6.2 นักเทคนิคการแพทย์ หมายถึง บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบี ยนและรับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เทคนิ ค การแพทย์ จ ากสภาเทคนิ ค การแพทย์ ที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.6.3 แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ หมายถึง แบบวัดลักษณะ
การทํางานที่องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเทคนิคการแพทย์

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการทบทวน
วรรณกรรมแนวคิด และทฤษฎีจ ากเอกสาร รวมถึง งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อ งเพื่อ นํา มาเป็น แนวทางใน
การดําเนินการวิจัยดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทํางาน
2.1.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน
2.1.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน
2.1.3 ประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทํางาน
2.2 วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.2.1 ความหมายของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.2.2 บทบาทและหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล
2.3 แนวทางการสร้างและพัฒนาแบบวัด
2.3.1 ขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
2.3.2 คุณภาพของเครื่องมือวิจัย
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแบบวัด
2.4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย
และในต่างประเทศ
2.4.3 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในอาชีพอื่น
2.1 แนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทํางาน
2.1.1 ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ความหมายของคําว่า “คุณภาพชีวิตการทํางาน” ได้มีผู้ให้นิยามไว้หลากหลายอาจพอสรุปได้
ดังนี้ คุณภาพชีวิตการทํางานเป็นลักษณะการทํางานที่มีคุณค่าและคุณภาพที่ดีต่องาน ยึดมั่นผูกพันกับ
งานที ่ทํา สภาพแวดล้อ มการทํ า งานมีค วามเหมาะสมปลอดภัย มีอิส ระในด้า นความคิด ได้รับ
การตอบสนองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจอย่างพอเพียงยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงานและสังคมดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขอันนําไปสู่คุณ ค่าแห่งชีวิตของตนเองและครอบครัว
(สกล ลิจุติภูมิ, 2545) เป็นลักษณะการทํางานของบุคลากรที่ได้รับการตอบสนองความต้องการหรือ
ความคาดหวังจากการทํางาน และบุคลากรเกิดความพึงพอใจในงาน มีความสุขในการทํางาน และรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าจากการทํางานนั้น ๆ (ชลลดา ศรีประสิทธิ์, 2546) เป็นลักษณะการทํางานที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่องค์กรในด้านต่าง ๆ 10 ด้าน คือ ค่าตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
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การทํ างาน โอกาสในการพัฒ นาความสามารถของบุคคล การทํางานร่วมกั นและความสัมพั นธ์กั บ
บุคคลอื่น สิทธิส่วนบุคคล ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานและชีวิตส่วนตัว ความเป็นประโยชน์
ต่อสังคมลักษณะการบริหารงาน และลักษณะของงาน (วินัย หาญพรม, 2552) เป็นลักษณะการทํางาน
ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการ มีความสุขในการทํางานและรู้สึกว่ามีคุณค่าจากการทํางานนั้น
รวมไปถึงความต้ องการและปรารถนาให้ ชีวิตการทํ างานดี ขึ้น (อรดี ตั้งทองเพ็ ชร, 2554) หรือเป็ นการ
ดําเนินชีวิตการทํางานของบุคคลในสถานที่ทํางานที่บุคคลนั้นได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งทาง
กาย ใจ สั ง คมและเศรษฐกิ จ อย่ า งเหมาะสมและยุ ติ ธ รรม ด้ ว ยการมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ ทํ า งาน
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานทุกระดับและระบบการบริหารที่ดี อันเป็นผลให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงาน
ให้ประสบผลสําเร็จตามที่องค์กรมุ่งหวังไว้ สร้างคุณค่าต่อสังคม และเกิดความพึงพอใจในการดําเนิน
ชีวิต โดยไม่มีผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (อุษณีย์ เอกสุวีรพงษ์, 2555) จะ
เห็นได้ว่าความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานสามารถนิยามได้หลากหลาย ทั้งนี้การให้คํานิยามของ
คุณภาพชีวิตการทํางานอาจเกิดจากความแตกต่างกันของยุคสมัย วัฒนธรรม ลักษณะขององค์กร ความ
ต้องการของบุคลากร หรืออาชีพ/วิชาชีพของบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ
กล่ าวโดยสรุ ป คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ างาน หมายถึ ง ความสมดุ ล ระหว่ างลั ก ษณะงานที่
บุ ค ลากรต้ อ งการกั บ การตอบสนองจากองค์ ก ร หากเกิ ด ความสมดุ ล กั น ผลงานที่ อ งค์ ก รได้ รับ จะ
ประกอบไปด้วยคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรผู้ปฏิบัติงานก็จะมีความสุขกับการทํางาน
และมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีด้วยเช่นกัน
2.1.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานได้มีผู้ให้แนวคิดที่หลากหลาย ได้แก่
วอลตัน (Walton, 1973) เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 องค์ประกอบ
ได้แก่
(1) ค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and fair compensation) หมายถึง
เงินเดือนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นที่ได้รับเพียงพอสําหรับรายจ่ายตามสภาวะเศรษฐกิจ และ
เมื่อเทียบกับงานอื่นหรือองค์การอื่นถือว่ามีความเหมาะสมและยุติธรรม
(2) สภาพการทํางานปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and healthy environment)
หมายถึง สิ่งแวดล้อมในการทํางานทั้งทางกายภาพและทางจิตใจอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการ
ทํางาน ไม่อยู่ในลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัยจนเกินไปบุคลากรรู้สึกปลอดภัย ในขณะปฏิบัติงาน
(3) โอกาสในการพั ฒนาสมรรถภาพของบุ คคล (Development of human capacities)
หมายถึง งานที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จริง
รวมถึงการมีโอกาสได้ทํางานที่มีความสําคัญและมีความหมาย
(4) ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน (Growth and security) หมายถึง บุคลากรได้รับ
มอบหมายงานที่ ต้อ งรับผิดชอบมากขึ้น มีโอกาสก้ าวหน้ าและมี ความมั่นคงในอาชีพ รวมถึงเป็ นที่
ยอมรับของผู้ร่วมงานครอบครัวและผู้เกี่ยวข้อง
(5) บูรณาการทางสังคม (Social integration) หมายถึง บุ ค ลากรได้ รับการพิ จารณา
จากองค์กรตามความรู้ความสามารถโดยไม่คํานึงถึงความเป็นพวกพ้องและลักษณะส่วนบุคคล และ
บุคลากรรู้สึกถึงความมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้าที่ตั้งอยู่บนฐานของระบบคุณธรรม
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(6) ประชาธิปไตยในองค์กร (Constitutionalism) หมายถึง บุคลากรสามารถปกป้อง
ข้อมูลเฉพาะตนได้โดยมี สิทธิ์ที่จะไม่ ให้ ข้อ มูลส่วนตั วที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการทํ างานได้ ผู้ ปฏิบัติงานมี
เสรีภาพและมีความเสมอภาคในการพูดหรือแสดงความคิดเห็น บุคลากรมีสิทธิ์ในเรื่องค่าตอบแทน
รางวัล ความมั่นคงในงานและการได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบหรือกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
รวมถึงองค์กรมีแนวทางในการร้องเรียนที่ชัดเจนและเป็นธรรม
(7) ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว (The total life space) หมายถึง บุคลากร
สามารถจั ด การเวลาให้ มี ค วามสมดุ ล ในชี วิต ได้ โดยมี สั ด ส่ว นเวลาที่ เหมาะสมระหว่างงานส่ วนตั ว
ครอบครัว และสังคม
(8) ลั ก ษณะงานที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั งคม (Social relevance) หมายถึ ง บุ ค ลากรมี
ความรู้สึกต่องานหรือองค์กรว่างานที่ทํานั้นมีประโยชน์ มีคุณค่าต่อสังคมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมงานที่ทํามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
เลวิน (Lewin, 1981) เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไว้ 10 ประการ ดังนี้
(1) ค่าจ้างและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
(2) เงื่อนไขของการทํางาน
(3) เสถียรภาพของการทํางาน
(4) การควบคุมการทํางาน
(5) การปกครองตนเอง
(6) การยอมรับ
(7) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
(8) วิธีพิจารณาการเรียกร้อง
(9) ความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่
(10) ความอาวุโส
คาสท์ และโรเซนวิง (Kast and Rosenweig, 1985) ให้แนวคิดว่าการศึกษาคุณภาพชีวิต
การทํางานควรมองถึงความสําคัญของคนงานและองค์กร โดยมีองค์ประกอบคุณภาพชีวิต การทํางาน
7 ประการ ดังนี้
(1) การได้รับการยอมรับ (Dignity and respect) คือ การที่บุคคลากรได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม
(2) การมีอํานาจควบคุมในการทํางาน (Self-control or authority) คือ การที่บุคคลากร
สามารถควบคุมการทํางานด้วยตนเองและมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) การตระหนักรู้ (Recognition) คือ การที่บุคคลากรตระหนักถึงการกระทําที่สามารถ
ทําให้เกิดผลดีต่อองค์กร
(4) รางวัลตอบแทน (Reward) คือ การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสมรรถนะและ
ความสามารถ รวมไปถึงโอกาสในการพัฒนาความสามารถ การได้ทํางานที่ท้าทายความสามารถของ
ตนเอง
(5) แหล่งความภาคภูมิใจ (Sources of pride) คือ ความรู้สึกของบุคลากรในองค์กรที่มี
ความภาคภูมิใจในการทํางานกลุ่มและองค์กรที่ปฏิบัติอยู่
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(6) สัมพั นธภาพระหว่างกลุ่ม (Group and inter group relation) คือ ความสัมพันธ์
ของบุคลากรในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
(7) ความปลอดภัยในงาน (Job security) คือ การทํางานด้วยความปลอดภัย มีสิ่งป้องกัน
อันตราย ไม่มีความเสี่ยง
คาสซิโอ (Cascio, 1989) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคคลในองค์กรประกอบด้วย
11 องค์ประกอบ ดังนี้
(1) ค่าตอบแทน (Pay)
(2) ผลประโยชน์ของลูกจ้าง (Employee benefits)
(3) ความมั่นคงในงาน (Job security)
(4) การเลือกเวลาปฏิบัติงานที่เหมาะสม (Alternative work schedules)
(5) ความเครียดในการทํางาน (Job stress)
(6) การมีส่วนร่วมตัดสินใจในงานที่เกี่ยวข้อง (Participation in decisions that affect
them)
(7) มีการปกครองแบบประชาธิปไตย (Democracy in the work)
(8) การแบ่งปันผลกําไร (Profit sharing)
(9) สิทธิในการได้รับเบี้ยบํานาญ (Pension “Right”)
(10) มีโครงการส่งเสริมสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงาน (Company programs designed
to enhance worker welfare)
(11) หนึ่งสัปดาห์ทํางาน 4 วัน (The 4–day workweek)
เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn, 1989) เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน
ที่ดีไว้ 6 ประการ ดังนี้
(1) รายได้ยุติธรรม (Fair pay)
(2) สภาพการทํางานที่ปลอดภัย (Safe working conditions)
(3) โอกาสในการเรียนรู้และใช้ทักษะใหม่ (Opportunities to learn and use new skills)
(4) การเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ (Room to grow and progress in career)
(5) การพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล (Protection of individual rights)
(6) ความภาคภูม ิใ จในงานและองค์ก าร (Pride in the work itself and in the
organization)
เคิรซ์ และเคียวลีย์ (Kerce and Kewley, 1993) เสนอองค์ประกอบของคุณ ภาพชีวิต
การทํางานไว้ 4 ประการ ได้แก่
(1) ความพึงพอใจในงานโดยรวม
(2) ความพึงพอใจในงานเฉพาะด้าน
(3) ลักษณะของงาน
(4) ความผูกพันกับงาน
พาสคาล และคารายอน (Pascal and Carayon, 2000; อ้างอิงจาก วินัย หาญพรม (2552)
มีแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางาน 4 องค์ประกอบ คือ

12
(1) ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction)
(2) ความเครียด (job stress)
(3) องค์ประกอบหรือโครงสร้างขององค์การ (organizational identification)
(4) การมีส่วนร่วมขององค์การ (organization involvement)
แวน ลา ดี (Van Larr D, 2007) แบ่งมิติของคุณภาพชีวิตการทํางาน ออกเป็น 7 มิติ ดังนี้
(1) ความพึงพอใจในงานและอาชีพ (job and career satisfaction)
(2) ความเป็นอยู่โดยทั่วไป (general well-being)
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและที่ทํางาน (homework interface)
(4) ความเครียดในงาน (stress at work)
(5) การมีโอกาสได้ตัดสินใจในงาน (control at work)
(6) สภาพแวดล้อมในการทํางาน (working condition)
(7) ความผูกพันของพนักงาน (employee engagement)
วินัย หาญพรม (2552) เสนอองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานไว้ 10 ประการ ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
(2) สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(3) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางาน
(4) โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล
(5) การทํางานร่วมกันและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
(6) สิทธิส่วนบุคคล
(7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางานและชีวิตส่วนตัว
(8) ความเป็นประโยชน์ต่อสังคม
(9) ลักษณะการบริหารงาน
(10) ลักษณะของงาน
บุญแสง ชีระภากร (2533) ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานไว้ 10
ประการ ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ
(2) ผลประโยชน์เกื้อกูล
(3) สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
(4) ความมั่นคงในงาน
(5) เสรีภาพในการร่วมเจรจาต่อรอง
(6) พัฒนาการและการเจริญเติบโต
(7) บูรณาการสังคม
(8) การมีส่วนร่วมในองค์กร
(9) ประชาธิปไตยในการทํางาน
(10) เวลาว่างของชีวิต
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ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดของวอลตัน (Walton, 1973) เป็นแนวทางในการพัฒนา
แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดนี้มีองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตการทํางานที่มีความครอบคลุมทั้งในส่วนของบุคลากรองค์กร สิ่งแวดล้อมค่าตอบแทน
และสังคม (ตารางที่ 2.1) เหมาะสําหรับนํามาศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
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2.1.3 ประโยชน์ของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทํางาน
ชัลเลอร์, บูเทล และยังบลัด (Schuler, Beutell and Youngblood, 1989) กล่าวสรุป
ถึงประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการทํางานไว้ดังนี้
(1) เพิ่มความพึงพอใจในการทํางานสูงสุด เสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้พนักงาน
(2) ลดการขาดงานและการลาออกจากงานของพนักงาน
(3) มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี
(4) ได้ผลผลิตมากกว่า
(5) ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
(6) ลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนค่าประกันด้านสุขภาพ
(7) ลดอัตราการจ่ายค่าตอบแทน ในเรื่องของสิทธิจากการทําประกัน
(8) ความยืดหยุ่นของกําลังคนมีมากขึ้น และความสามารถในการสับเปลี่ยนงานมีมากขึ้น
(9) อัตราการสรรหาและการคัดเลือกพนักงานดีขึ้น
(10) ลดอัตราการขาดงานและการเปลี่ยนพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ดี
กอร์ด อน (Gordon, 1991) กล่าวว่าการส่งเสริม คุณ ภาพชีวิต การทํางานเสมือ นเป็น
การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจกับฝ่ายบริหารและสร้างโอกาสใน
การทํ างานมากขึ้น คุณภาพชีวิตในการทํ างานเกี่ยวข้องกับ “งาน” จะมี ผลโดยตรงต่อคน ทํ าให้ เกิ ด
ประสิทธิผลขององค์การ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของงานและระบบการทํางาน
ระบบการให้ รางวั ล ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กระบวนการในการทํ างานและผลผลิ ต รวมทั้ งการปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
แฮคแมนและชัทเทิล (Hackman and Suttle, 1977) กล่ าวถึ งประโยชน์ของคุ ณ ภาพ
ชี วิ ต ในการทํ างานไว้ ว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการทํ างานจะมี ผ ลต่ อ การทํ างานมากมายได้ แ ก่ ทํ า ให้ เกิ ด
ความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องานทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ นอกจากนี้ยัง
ช่วยส่งเสริมในเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพขององค์การ ลดปัญหาการขาดงาน ลดการลาออกจากงาน ลดอุบัติเหตุ และส่งเสริมให้ได้ผล
ผลิตและการบริหารที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ
โดยสรุปแล้วการเสริมสร้างคุณ ภาพชี วิต การทํางานเป็นสิ่ งสําคัญ ประการหนึ่งที่ทํ าให้
องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรสําคัญที่นําพาองค์กรไปสู่
ความสําเร็จหรือความล้มเหลวได้ หากบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีย่อมเป็นแรงจูงใจในทํางาน
เกิดความผูกพันต่อองค์กร อัตราการลาออกหรือเปลี่ยนสายงานลดลง บุคลากรพัฒ นาตนเองให้มี
ความเป็นมืออาชีพ นําไปสู่ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของผลการดําเนินงานขององค์กร
2.2 วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.2.1 ความหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ว่าเป็นวิชาชีพที่กระทําต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์และการดําเนินการโดย
วิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการตรวจทดสอบวิเคราะห์วิจัยและการรายงานผลการตรวจเพื่อ
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การวินิจฉัยการติด ตามการรักษาการพยากรณ์ โรคและการป้ องกั นโรคหรือเพื่ อการประเมิ นภาวะ
สุขภาพ
ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจํากัด
และเงื่อนไขและต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามที่กําหนดไว้ในข้อ บังคับ
สภาเทคนิคการแพทย์
2.2.2 บทบาทและหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล
2.2.2.1 ตรวจวิ เคราะห์ สิ่ งส่ งตรวจจากมนุ ษย์ โดยใช้ กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการซึ่งมีหลายสาขา ได้แก่ เคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลชีวิทยา จุลทรรศนศาสตร์
ภูมิคุ้มกันวิทยา งานธนาคารเลือด เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีความถูกต้องมี
คุ ณ ภาพเชื่ อ ถื อ ได้ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การนํ าไปใช้ ในระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ เช่ น ค้ น หาสาเหตุ แ ละ
วินิจฉัยโรคบอกความรุนแรงหรือระยะของโรคติดตามการรักษาและพยากรณ์โรคป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคหรือการแพร่กระจายของโรคประเมินภาวะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ประชาชน เป็นต้น
2.2.2.2 บริหารจัดการและพัฒ นาห้องปฏิบัติการให้มีคุณ ภาพและได้มาตรฐานโดยใช้
ระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
งานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ (Laboratory Accreditation: LA) ระบบคุณ ภาพ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สากล (International Standardization and Organization
15189: ISO 15189)
2.2.2.3 ทําการวิจัยศึกษาคิดค้นและพัฒนาปรับปรุงด้านวิชาการวิธีการตรวจวิเคราะห์
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
2.2.2.4 เผยแพร่ค วามรู้ ให้ คํ าแนะนํ าหรือ ปรึ ก ษาและการฝึ ก อบรมทางวิ ชาการและ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.2.2.5 ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ
2.2.2.6 ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโดยการสํารวจความต้องการและความ
คาดหวังจากผู้รับบริการ อีกทั้งหาแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดการร้องเรียนหรือฟ้องร้องซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพงาน
2.2.2.7 งานอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2.3 แนวทางการสร้างและพัฒนาแบบวัด
เครื่อ งมือวิจัย ที่ถูก สร้างหรือ พัฒ นาตามขั้นตอนการพัฒ นาเครื่อ งมือ วิจัยที่ถูก ต้องและได้รับ
การตรวจสอบคุณภาพเหมาะสมตามประเภทของเครื่องมือวิจัย จะทําให้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็น
เครื่องมือวิจัยที่มีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพสามารถรวบรวมข้อมูลที่ต้องการศึกษาได้ตรงตาม
ข้อเท็จจริงและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ผลการวิจัยที่ได้จะมีความคลาดเคลื่อนน้อยส่งผลให้งานวิจัย
นั้นมีความน่าเชื่อถือ
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2.3.1 ขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
บุญใจ ศรีสถิตนรากูร (2555) ได้ลําดับขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
วิจัยไว้ 10 ขั้นตอน ดังนี้
(1) นิยามแนวคิดของตัวแปร (Define the Concept of variant) จากแนวคิดหรือทฤษฎี
ให้เป็นนิยามเชิงทฤษฎีที่สามารถอธิบายความหมายของตัวแปรได้
(2) นิยามเชิงปฏิบัติการ (Define the Operational Definition) ให้สอดคล้องกับแนวคิด
หรือทฤษฎี ซึ่งเป็นคํานิยามที่สามารถวัดค่าได้ หรือสังเกตได้
(3) ออกแบบมาตรวัด (Design the scale) โดยเลือกมาตรวัดให้เหมาะสมกับตัวแปรที่
ต้องการสร้างเครื่องมือเช่นมาตรวัดเทอร์สโตน (Thurstone scale) มาตรวัดลิเคิร์ท (Likert scale)
มาตรวัดแบบออสกูด (Osgood's scale)
(4) ร่างคําถามและเรียงลําดับคําถาม (Drafting and Sequence the items) โดยร่าง
คําถามให้สอดคล้องกับคํานิยามเชิงปฏิบัติการ ร่างคําถามให้มีความกระชับ ชัดเจน ได้ใจความ สํานวน
ภาษาเหมาะกับกลุ่มตัวอย่าง ไม่เป็นคําถามชี้นํา ไม่ใช้คําปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ไม่เป็นคําถามที่ก่อให้เกิด
ความลําบากใจในการตอบ และเรียงคําถามจากง่ายไปหายาก พร้อมทั้งจัดเป็นหมวดหมู่
(5) เสาะหาผู้ เชี่ ย วชาญ (Seek the Content Expert) เพื่ อ ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญต้องมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเหมาะกับสิ่งที่ต้องการศึกษา
เชี่ยวชาญในการสร้างเครื่องมือวิจัยและเชี่ยวชาญในการวิจัยคือมีความรู้และประสบการณ์ในการทํา
วิจัย รวมถึงเชี่ยวชาญในหลักการสถิติทั้งนี้ จํานวนผู้เชี่ยวชาญที่ เหมาะสม คือ 3–20 คน ขึ้นอยู่กับ
ประเภทและความซับซ้อนของเครื่องมือแต่อย่างน้อยที่สุด คือ ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
(6) พิ จ ารณาความตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity Judgment) โดยผู้ เชี่ ย วชาญ
แล้วคํานวณค่าความตรงตามเนื้อหา
(7) นําเครื่องมือไปทดลองใช้เบื้องต้น (Preliminary Item Tryout) เพื่อศึกษาเวลาที่ใช้
ในการตอบแบบสอบถาม ปรับปรุงคําถามหรือตัดคําถามที่ไม่เหมาะสมออก และเพื่อวิเคราะห์รายข้อ
และความเที่ย งของเครื่อ งมือ ในกลุ่ม ตัว อย่า งที่มีคุณ ลัก ษณะเหมือ นประชากรงานวิจัย แต่ไม่ใ ช่
กลุ่มตัวอย่างเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้เครื่องมือไม่
ควรน้อยกว่า 30 คน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ความเที่ยงของเครื่องมือเกิดความคลาดเคลื่อนสูง
(8) วิเคราะห์รายข้อและค่าความเที่ยง (Item analysis and Reliability analysis)
(8.1) วิเคราะห์รายข้อ (Item analysis) โดยการหาค่าความสอดคล้องภายในจาก
การวิเคราะห์ ค่าสหสัมพั นธ์ระหว่างคํ าถามแต่ละข้อ (Inter–item correlation) และค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างคําถามแต่ละข้อกับคําถามทั้งฉบับ (Corrected item total correlation) เพื่อตัดคําถามที่ไม่
ตรงตามเกณฑ์ออก
(8.2) วิเคราะห์ ค่าความเที่ยง (Reliability Analysis) โดยวิเคราะห์ค่าความเที่ ยง
หลังจากที่ได้คัดเลือกคําถามที่ตรงตามเกณฑ์ไว้และตัดคําถามที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ออกเพื่อให้ทราบค่า
ความเที่ยงของคําถามที่เหลือในแบบสอบถาม
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(9) นําเครื่องมือไปใช้ภาคสนาม (Perform a Field Test) กับกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทน
ของประชากร โดยผู้วิจัยต้องกระทําการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างก่อนทําการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการผ่านความเห็นชอบการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
(10) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ (Conduct validity studies) ได้แก่
(10.1) ความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity)
(10.2) ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion – related validation)
(10.2.1) ความตรงตามสภาพปัจจุบัน (Concurrent validity)
(10.2.2) ความตรงตามการพยากรณ์ (Predictive validity)
(10.3) การวิเคราะห์รายข้อและวิเคราะห์ค่าความเที่ยง
(10.3.1) วิเคราะห์รายข้อ (Item analysis)
(10.3.2) วิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability analysis)
บุญมี พันธุ์ไทย (2539) ได้เสนอหลักการทั่วไปของการสร้างเครื่องมือวิจัย ไว้ 11 ขั้นตอน
ดังนี้
(1) กํา หนดรายการตัว แปรการวิจัย ให้ค รบตามประเด็น ปัญ หาการวิจัย หรือ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยทุกข้อ
(2) ศึกษาหรือ กําหนดคํานิยามตัวแปรการวิจัยให้ครบทุก ตัวแปรเพื่อ ใช้เป็นกรอบใน
การสร้างเครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วยนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบัติการ
(3) เลือกเครื่องมือวิจัยสําหรับวัดค่าของตัวแปรทุกตัว
(4) ศึกษาแนวคิดหรือทฤษฎี ในการสร้างเครื่องมือวิจัยที่เลือกใช้
(5) ลงมือสร้างเครื่องมือวิจัยตามแนวคิดหรือทฤษฎี ให้สอดคล้องกับนิยามเชิงทฤษฎี
และนิยามเชิงปฏิบัติการ
(6) ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ
(7) ปรับปรุง แก้ไขข้อคําถามตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
(8) ทดลองใช้เครื่องมือวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างของประชากรวิจัยจํานวนหนึ่ง (20 ถึง 30 คน)
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัย
(9) นําขอมูลที่ได้จากการทดลองใช้มาหาคุณภาพเครื่องมือทั้งรายข้อและรายฉบับ
(10) หากพบว่าเครื่องมือวิจัยยังมีข้อบกพร่อง ผู้วิจัยต้องทําการปรับปรุง แก้ไข หรืออาจ
ต้องนําไปทดลองใช้อีก จนกว่าจะได้คุณภาพตามเกณฑ์
(11) จัดเตรียมเครื่องมือวิจัยให้พร้อมที่จะนําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
ชูศรี วงศ์รัตนะ (2549) ได้กล่าวว่าการสร้างเครื่องมือวิจัยแต่ละชนิดมีหลักการที่สําคัญ
8 ขั้นตอน ดังนี้
(1) วิเคราะห์ความมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดที่ต้องการศึกษา
(2) ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแปรตาม
(3) ให้คําจํากัดความตัวแปรที่ต้องการศึกษาให้อยู่ในรูปของนิยามปฏิบัติการ
(4) เขียนข้อคําถามให้สอดคล้องกับนิยามปฏิบัติการ
(5) หาคุณภาพด้านความตรง เช่น หาความตรงโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ
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(6) ทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพรายข้อ (Try out ครั้งที่ 1) เช่น การหาอํานาจจําแนก
(7) ทดลองใช้ครั้งที่ 2 (Try out ครั้งที่ 2) เพื่อหาคุณภาพทั้งฉบับ ได้แก่ ความเชื่อมั่น
(8) ปรับปรุงครั้งสุดท้ายให้สมบูรณ์
พิสณุ ฟองศรี (2557) เสนอแนวทางในการสร้างละพัฒนาเครื่องมือวิจัยที่เป็นแบบสอบถาม
ไว้ 9 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรหรือตัวชี้วัด
(2) กําหนดนิยาม เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการเพื่อให้สามารถวัดได้
(3) ร่างคํ าถามและองค์ ป ระกอบที่ เกี่ ยวข้ อ ง โดยร่างข้ อ คํ าถามและร่างตั วเลื อ กของ
คําตอบว่าจะใช้มาตรวัดชนิดใดจึงจะเหมาะสม
(4) ตรวจสอบด้วยตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยเว้นช่วงในการตรวจสัก 2–3 วัน ในการตรวจ
ด้วยตนเอง ส่วนการตรวจโดยผู้เกี่ยวข้องคืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือบุคคลอื่น
(5) ปรับปรุงเบื้องต้นหลังจากตรวจสอบข้างต้น
(6) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ อย่างน้อย 3 คนขึ้นไป
(7) ปรับปรุงผลจากการตรวจของผู้เชี่ยวชาญ
(8) ทดลองใช้เพื่อหาค่าความเที่ยงหรือค่าอํานาจจําแนก (ถ้ามี) โดยทดลองใช้กับผู้ให้
ข้อมูล 30 คนขึ้นไป
(9) ปรับปรุงก่อนนําไปใช้จริง
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการพัฒนาหรือสร้างเครื่องมือ
วิจัยเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญต่อคุณภาพของเครื่องมือวิจัยเป็นอย่างยิ่งและยังส่งผลไปถึงความน่าเชื่อถือ
ของผลการวิจัยนั้นอีกด้วย ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตนักเทคนิค
การแพทย์ ขึ้ น มาใหม่ เพื่ อ ให้ เครื่ อ งมื อ นั้ น มี ค วามพอดี พ อเหมาะกั บ ตั ว แปรที่ ต้ อ งการวั ด มี ค วาม
เหมาะสมกับคุณลักษณะและวัฒนาธรรมของกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถวัดคุณภาพชีวิตการทํางานซึ่ง
เป็นตัวแปรที่มีความซับซ้อนและประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ เป็นตัวแปรที่มีลักษณะเป็นนามธรรม
ไม่สามารถวัดได้โดยตรงจึงวัดด้วยการใช้คําถามเป็นสิ่งเร้า โดยผู้วิจัยทําการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพ
ชีวิตนักเทคนิคการแพทย์ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร ให้สอดคล้องกับทฤษฎีของตัวแปรที่ต้องการวัด
ขั้นที่ 3 เลือกประเภทมาตรวัดและกําหนดสิ่งเร้า
ขั้นที่ 4 นําแบบวัดฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งแก้ไขตามข้อแนะนํา
ขั้นที่ 5 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นที่ 6 แก้ไขตามข้อแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วนํามาสร้างเป็นแบบวัดฉบับร่าง
ขั้นที่ 7 ทดลองใช้เบื้องต้น (Preliminary item tryout)
ขั้นที่ 8 วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของข้อคําถามรายข้อ (Item reliability analysis)
ขั้นที่ 9 ปรับแก้ตามผลการวิเคราะห์ค่า Item reliability analysis
ขั้นที่ 10 นําเครื่องมือไปใช้ในภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 11 รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
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ขั้นที่ 12 ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity)
ขั้นที่ 13 วิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability analysis) ทั้งรายด้านและทั้งฉบับ
ขั้นที่ 14 วิเคราะห์ความตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity)
2.3.2 คุณภาพของเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัยที่นํามาใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทุกประเภทจําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือก่อนนําเครื่องมือไปใช้ซึ่งวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือขึ้นอยู่กับประเภทของ
เครื่องมือวิจัยโดยคุณภาพของเครื่องมือวิจัย มีหลายประเภท (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2555; พิสณุ ฟองศรี,
2557; ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549) กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
2.3.2.1 ความตรง (Validity) จําแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) ตรงตามเนื้อ หา (Content validity) คือ วัด ได้ต รงตามสิ่งที่ต้อ งการวัด
ซึ่งการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหามี 2 วิธี ได้แก่
1.1) ดัชนี ความสอดคล้ อง (Index of item-Objective Congruence: IOC)
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างคําถามกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด กําหนดระดับความคิดเห็น 3 ระดับ
ดังนี้
+1 หมายถึง คําถามสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคําถามสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด
-1 หมายถึง คําถามไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด
ทําการรวบรวมความคิ ดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาแจกแจงตามระดับ
ความคิดเห็นแล้วคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องตามสูตร
IOC 

IOC

R
N

(2.1)

คือ ดัชนีความสอดคล้อง
คือ คะแนนรวม

คือ จํานวนผู้เชี่ยวชาญ
ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ผ่านเกณฑ์ คือ 0.50 ขึ้นไป ส่วนคําถามที่มี
ค่า IOC น้อยกว่า 0.50 ควรปรับปรุงให้สอดคล้องมากขึ้นตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ (ชูศรี วงศ์รัตนะ,
2549)
1.2) ดั ชนี ความตรงตามเนื้ อหา (Content Validity Index: CVI) พิ จารณา
ความสอดคล้องของข้อคําถามกับคํานิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร กําหนดระดับความคิดเห็น 4 ระดับ
ดังนี้
1 หมายถึง คําถามไม่สอดคล้องกับคํานิยาม
2 หมายถึง คําถามต้องปรับปรุงมากจึงสอดคล้องกับคํานิยาม
3 หมายถึง คําถามต้องปรับปรุงเล็กน้อยจึงสอดคล้องกับคํานิยาม
4 หมายถึง คําถามมีความสอดคล้องกับคํานิยาม
ΣR
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ทําการรวบรวมความคิ ดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาแจกแจงตามระดับ
ความคิดเห็นแล้วรวบรวมคําถามข้อที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความคิดเห็นระดับ 3 และระดับ 4 มาคํานวณค่า
ดัชนีความตรงตามสูตร
CVI = จํานวนคําถามที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้คะแนนระดับ 3 และ 4
จํานวนคําถามทั้งหมด

(2.2)

โดยค่า ดัช นีค วามตรงที ่ผ ่า นเกณฑ์ คือ ต้อ งไม่น ้อ ยกว่า 0.80
(Davis, 1992; อ้างอิงจาก บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555)
2) ตรงตามโครงสร้ า ง (Construct validity) คื อ วั ด ได้ ต รงตามโครงสร้ า ง
ทฤษฎี วิธีการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง ได้แก่
2.1) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)
2.1.1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor
analysis) นิยมใช้กับเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นสามารถวัดตัวแปรได้ตรงตาม
โครงสร้างทฤษฎี
2.1.2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor
analysis) นิยมใช้ตรวจสอบหรือยืนยันทฤษฎีที่ค้นพบ
2.2) Known–groups technique เป็ นการวิเคราะห์ ค วามแตกต่ างของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ าง 2 กลุ่ ม ที่ เป็ น อิ ส ระต่ อ กั น ขนาดกลุ่ ม เท่ ากั น มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ต้ อ งการวั ด ตรงข้ า มกั น
(Contrast groups) หากแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงว่าเครื่องมือมีความตรงตามโครงสร้าง
2.3) Multitrait–Multimethod technique ซึ่งแบบสอบถามที่จะตรวจสอบ
ด้วยวิธีนี้ต้องประกอบด้วยหลายมิติ โดยมีมิติที่วัดคุณลักษณะเดียวกันอย่างน้อย 2 มิติ และมิติที่วัด
คุณลักษณะตรงข้ามอย่างน้อย 1 มิติ ใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ในการพิจารณา ดังนี้
2.3.1) Convergent validity ความตรงเหมือน คือ การที่เครื่องมือ
วิจัยวัด ค่าตัวแปรได้ เท่ ากับเครื่อ งมือมาตรฐาน โดยเครื่องมื อทั้ ง 2 วัดตั วแปรที่ มีโครงสร้างทฤษฎี
เหมือนกัน หากมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงแสดงว่าเครื่องมือมีความตรงเหมือน
2.3.2) Discriminant validity ความตรงจําแนก คื อ การที่ เครื่องมื อ
วิจัยวัดค่าตัวแปรได้ต่างจากเครื่องมือมาตรฐาน โดยเครื่องมือทั้ง 2 วัดตัวแปรที่ มีโครงสร้างทฤษฎี
ต่างกัน หากมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ําแสดงว่าเครื่องมือมีความตรงจําแนก
2.4) Hypothesis testing เป็น การทดสอบสมมติฐ านบนพื ้น ฐานของ
วรรณกรรม มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยสนับสนุน
3) ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ (Criterion-related validity) แบ่งเป็น 2 ประเภท
ได้แก่
3.1) ความตรงตามสภาพปั จจุ บั น (Concurrent validity) คื อ วั ดได้ ต รง
ตามสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน เป็นการดูว่าเครื่องมือวิจัยนี้สามารถวัดได้ตรงตามสภาพที่เป็นจริง
ในปั จ จุ บั น หรื อ ไม่ จากการวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างข้ อ มู ล จากเครื่ อ งมื อ วิ จั ย กั บ เครื่ อ งมื อ
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มาตรฐานที่วัดคุณลักษณะเช่นเดียวกัน วัดในกลุ่มตัวอย่างเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกัน ณ ปัจจุบัน
หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าสูงแสดงว่าเครื่องมือวิจัยมีความตรงตามสภาพปัจจุบัน
3.2) ความตรงตามการพยากรณ์ (Predictive validity) คือ สามารถทํานาย
สภาพที่เป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เป็นการดูว่าเครื่องมือวิจัยนี้สามารถทํานายสภาพที่เป็นจริง
ที่ จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้ ห รือ ไม่ จากการวิ เคราะห์ ค วามสั มพั น ธ์ร ะหว่ างข้ อ มู ล จากเครื่ อ งมื อ วิ จั ย
ปัจจุบันกับข้อมูลที่เป็นเกณฑ์ซึ่งวัดในอนาคต หากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าสูงแสดงว่าเครื่องมือ
วิจัยมีความตรงตามการพยากรณ์
2.3.2.2 ความเที่ยง (Reliability) เป็นความสม่ําเสมอหรือความคงที่ของค่าที่วัดได้โดยใช้
เครื่องมือเดิม วัดจากกลุ่มตัวอย่างเดิม และวัดในพื้นที่เดิม (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2555) แบ่งเป็น
4 ประเภทดังนี้
1) ความเที่ยงโดยวิธีวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องภายใน (Internal consistency
reliability) เป็นการวัดความสอดคล้องของข้อคําถามในแบบสอบถามว่าวัดคุณลักษณะเดียวกันหรือไม่
มีหลายวิธี ได้แก่
1.1) วิธ ีแ บ่ง ครึ่ง (Split–half method) เป็น จํ า แนกข้อ มูล เป็น 2 ชุด
แล้ววิเคราะห์ความเป็นเอกพันธ์ของคําถามในแบบสอบถาม
1.1.1) วิธีใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’ Alpha
Coefficient) เหมาะกับแบบสอบถามทุกมาตรวัด
1.1.2) วิธีใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (KR-20) ใช้กับแบบสอบถามที่
ให้ค่า 2 ค่า (Dichotomous)
1.1.2) วิธีใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน 21 (KR-21) เป็นสูตรที่ดัดแปลง
จากสูตร KR–20 ใช้กับแบบสอบถามที่ให้ค่า 2 ค่า (Dichotomous)
2) ความเที่ ยงโดยวิ ธีทดสอบซ้ํ า (Test–retest reliability) เป็ นการดู ความคงที่
ของค่าที่วดั ได้ เมื่อนําเครื่องมือเดิมไปวัดซ้ําในกลุ่มตัวอย่างเดิมในช่วงเวลาที่ต่างกัน
3) ความเที่ยงการสังเกต (Reliability of observation) เป็นการดูความคงที่
ของค่าที่สังเกตได้ จากการสังเกตสิ่งเดิมโดยผู้สังเกตกลุ่มเดิมและใช้เครื่องมือเดิม แต่ต่างช่วงเวลา
4) ความเที่ยงของเครื่องมือคู่ขนาน (Parallel–forms reliability) เป็นการดู
ความเท่าเทียมกันของค่าที่วัดได้จากการใช้เครื่องมือ 2 ฉบับวัด (เครื่องมือ 2 ฉบับวัดตัวแปรเดียวกัน)
ทั้งนี้ค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยที่มีคุณ ภาพควรมีค่าเป็นบวกและค่า
ความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยที่ยอมรับได้ขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทของเครื่องมือวิจัย โดยเครื่องมือที่
วัดการทํางานของอวัยวะในร่างกายมนุษย์ มีค่า 0.95 ขึ้นไป เครื่องมือวัดเจตคติ 0.70 ขึ้นไป เครื่องมือใหม่
ที่ ริเริ่ม พั ฒ นา 0.70 ขึ้ น ไป เป็ น ต้ น (Jacobson et al., 1988; Burns and Grove, 2001; Selby –
Harrington et al., 1994; อ้างอิงจาก บุญใจ ศรีสถิตนรากูร)
2.3.2.3 ความยาก (Difficulty) คือ มีความยากเหมาะสมกับสติปัญญาของผู้สอบเหมาะกับ
วัตถุประสงค์การวัด และลักษณะวิชาที่ต้องการวัดซึ่งเป็นคุณสมบัติของเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบ
(Test)
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2.3.2.4 อํ านาจจํ าแนก (Discrimination power) คื อ สามารถจําแนกความแตกต่ าง
ระหว่างกลุ่มที่มีความรู้สึกหรือมีเจตคติต่างกันออกจากกันได้มี 2 วิธี ดังนี้
1) สูตรเทคนิคแบ่งกลุ่ม 25% สูง 25% ต่ํา แล้วใช้สูตรทดสอบค่าที (t–test)
ซึ่งกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือควรมีจํานวนมากพอ เช่น 100 คนขึ้นไป (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549) ดังสูตร
t

=

ˉxH - ˉxL

(2.3)

√S2H + S2L
nL

nH
เมื่อ ˉxH
ˉxL
S 2H
S 2L
nH
nL

แทนค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มสูง
แทนค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มต่ํา
แทนค่าความแปรปรวนของคะแนนข้อนั้นในกลุ่มสูง
แทนค่าความแปรปรวนของคะแนนข้อนั้นในกลุ่มต่ํา
แทนจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มสูง
แทนจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มต่ํา

ตัดสินคุณสมบัติด้านอํานาจจําแนกของเครื่องมือโดยข้อใดที่มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ถือว่าผ่านเกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549)
2) สูตรหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item
total correlation) ใช้ได้ทั้งกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือที่มีจํานวนน้อยและจํานวนมาก ดังนี้
rxy 

N  XY   X  Y 

N  X

2



  X  N  Y 2   Y 
2

2



(2.4)

เมื่อ N แทน จํานวนคนในกลุ่ม
X แทน คะแนนของข้อคําถามนั้น ๆ
Y แทน ผลรวมของคะแนนข้ออื่น ๆ ที่เหลือทุกข้อ
ตัดสินคุณสมบัติด้านอํานาจจําแนกของเครื่องมือโดยข้อใดมีค่า rXY ตั้งแต่
0.2 ขึ้นไป ถือว่าข้อนั้นมีค่าอํานาจจําแนกใช้ได้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549)
2.3.2.5 ความเป็นปรนัย (Objectivity) คือ ความสามารถของเครื่องมือที่ทําให้ทุกคน
เข้าใจความหมายได้ตรงกัน การตรวจคะแนนที่วัดได้เท่ากันไม่ว่าใครเป็นผู้ตรวจ และการแปลความหมาย
คะแนนได้ตรงกัน
2.3.2.6 ความมีป ระสิท ธิภ าพ (Efficiency) คือ วัด ได้ต รงตามจุด มุ ่ง หมายและใช้
ทรัพยากรน้อย เช่น เงิน เวลา ในการดําเนินการ
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2.3.2.7 ความไว (Sensitivity) คือ วัดค่าที่เปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยได้อย่างถูกต้อง
2.3.2.8 ความมีค วามจําเพาะเจาะจง (Specificity) คือ สามารถวัดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ได้อย่างเฉพาะและชัดเจน
2.3.2.9 ความลุ่มลึก (Searching) คือ สามารถที่จะดึงหรือค้นหาข้อมูลที่เป็นพฤติกรรม
ระดับสูง ๆ ได้
ถึ งแม้ คุ ณ ภาพจะเป็ น สิ่ ง สํ าคั ญ ของเครื่ อ งมื อ วิ จั ย แต่ เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย ที่ มี
คุณภาพไม่จําเป็นต้องทําการตรวจสอบคุณภาพให้ครบทุกด้านตามที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่นักวิจัยควรทํา
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยนั้นให้ครบและเหมาะสมตามประเภทและลักษณะของเครื่องมือ
นั้น ๆ อาทิเช่น แบบสัมภาษณ์ไม่จําเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพด้านอํานาจจําแนก หรือ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นไม่จําเป็นต้องตรวจสอบคุณภาพด้านความยาก เป็นต้น
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแบบวัด
2.4.1.1 การสร้า งและทดสอบความตรงของเครื่อ งมือ เพื่อ ใช้วัด ความพึง พอใจของ
ผู้รับบริการในร้ า นยา
ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ และคณะ (2548) สร้างเครื่องมือที่ใช้วัดความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในร้านยาขั้นตอนในการสร้าง คือ 1) ทบทวนวรรณกรรมกําหนดรูปแบบของตัวเลือก
เป็นแบบลิเคอร์ทสเกล 5 ระดับ 2) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาด้วย CVI 3) ทดสอบขั้นต้นเพื่ อ
ทดสอบความเข้ า ใจของข้ อ คํ า ถาม 4) นํ าเครื่ อ งมื อ ไปใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 5) ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่องมือ ดังนี้ ตรวจความตรงตามโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA) สกัด
องค์ ประกอบด้ วยวิ ธี แกนหลั ก (PCA) หมุ น แกนองค์ ป ระกอบด้ วยวิ ธี ก ารหมุ น แกนแบบมุ ม แหลม
(oblique rotation) ชนิด promax เกณฑ์ในการตัดสินถึงจํานวนองค์ประกอบ คือ ค่า Eigen value ≥ 1
Scree plot ค่าสัดส่วนของความแปรปรวนร่วมที่นับได้จากหนึ่งด้าน (proportion of the common
variance accounted for a factor) และรูปแบบขององค์ ประกอบ (factor solution) ส่ วนเกณฑ์
ในการคัดเลือกข้อคําถาม คือ factor loading ≥ 0.30 Simple structure คือ ในด้านซึ่งข้อคําถาม
ข้อใดข้อ หนึ่งมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงสุดอยู่ ข้อ คําถามดังกล่าวควรมีค่าความแตกต่างของค่า
น้ําหนักองค์ประกอบระหว่างด้านนั้นกับด้านที่อยู่ใกล้เคียงกันตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และจํานวนข้อคําถาม
ในแต่ละด้านควรมีอย่างน้อย 3-4 ข้อ ทําการวิเคราะห์ข้อคําถาม (item analysis) โดยพิจารณาจาก
ความเที่ยงเชิงความสอดคล้องภายใน (internal consistency) จากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่ าแต่ละข้ อ
(Cronbach coefficient) ≥ 0.70 จากค่ า corrected item-total correlation ≥ 0.30 และค่ า
alpha if item deleted ในข้อคําถามข้อหนึ่งมีค่าไม่เกินกว่าค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่ารวมของด้านทําการตัด
ข้ อ คํ า ถามที่ ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ทั้ ง สามข้ า งต้ น ผลจากการวิ จั ย คื อ ได้ เครื่ อ งมื อ วั ด ความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการในร้านยาเครื่องมือที่มีความตรงตามโครงสร้าง และมีความเที่ยงอยู่ในระดับที่ดี (ค่าความเที่ยง
รวมของทุกด้านมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าเท่ากับ 0.95)
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2.4.1.2 การพัฒนาแบบวัดความเครียดสําหรับบุคลากรสาธารณสุข
สําราญ เพ็งสวัสดิ์ (2550) ทําการพัฒนาแบบวัดความเครียดสําหรับบุคลากร
สาธารณสุขโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเครียดของ Osipow ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ เป็นแบบ
วัดมาตราส่วนประมาณค่า (ลิเคิร์ทสเกล) 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน
ณ สถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน รวม 720 คน ขั้นตอนการพัฒนา
เครื่องมือ คือ 1) กําหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแบบวัด 2) กําหนดนิยามปฏิบัติการ ตามทฤษฎี
3) สร้างข้ อความตามนิ ยามปฏิ บัติ ก าร 4) ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาโดยผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่ าน
เกณฑ์การคัดเลือกข้อความ คือ ข้อที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นชอบตรงกันไม่น้อยกว่า 3 คน 5) ปรับปรุงและ
จัดพิมพ์แบบวัดฉบับร่าง 6) วิเคราะห์อํานาจจําแนกใช้เทคนิค 25% กับกลุ่มตัวอย่าง 50 คน เกณฑ์
คัด เลือ ก คือ อํา นาจจํา แนกตั้ง แต่ 0.2 ขึ้น ไป 7) คัด เลือ กข้อ ความ และจัด ชุด แบบวัด ฉบับ จริง
8) ตรวจสอบคุณภาพแบบวัด กลุ่มตัวอย่าง 720 คน โดยวิเคราะห์ด้านอํานาจจําแนกใช้เทคนิค 25%
วิเคราะห์ความตรงตามทฤษฎีด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวมแต่ละ
องค์ประกอบด้วยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน วิเคราะห์ความเที่ยงด้วยการวิเคราะห์
ความสอดคล้อ งภายในของแบวัด แต่ล ะองค์ป ระกอบและทั ้ง ฉบับ ด้ว ยสูต รสัม ประสิท ธิ์แ อลฟ่า
ของครอนบาค นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสร้างเกณฑ์ปกติระดับประเทศและระดับภาคในแต่ละองค์ประกอบ
ผลจากการวิจัย คือ ได้แบบวัดความเครียดสําหรับบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพด้านความตรงตาม
ทฤษฎีและความเที่ยง รวมถึงได้เกณฑ์ปกติความเครียดสําหรับแปลความหมายคะแนน
2.4.1.3 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน
สุดถนอม ปิตตาทะโน (2552) สร้างแบบประเมินสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลชุ ม ชน มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ มี ขั้ น ตอนการสร้ า ง ดั ง นี้ 1) การทบทวน
วรรณกรรมและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสรุปเป็นนิยามและสร้างข้อคําถาม 2) ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาด้วยค่า CVI แล้วปรับปรุงเครื่องมือตามคําแนะนํา 3) ทดลองใช้เบื้องต้น 4) วิเคราะห์ราย
ข้อ ด้วยหาค่าความสอดคล้องภายในโดยการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคําถามแต่ละข้อ (Inter–
item correlation) และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคําถามแต่ละข้อกับคําถามทั้งฉบับ (Corrected item
total correlation) เพื่อคัดเลือกข้อคําถามที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ออก และวิเคราะห์ค่าความเที่ยง
หลั ง จากตั ด ข้ อ คํ า ถามที่ ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ อ อก ด้ ว ยการวิ เคราะห์ สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟาครอนบาคทั้งในรายด้านและทั้งฉบับ 5) นําเครื่องมือไปใช้ภาคสนาม 6) ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ โดยตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจ (EFA) ซึ่งตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เมตริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร (Correlation matrix), ค่ า KMO และ Bartlett’s test สกัดองค์ประกอบด้ วยวิธีแกนหลั ก
(PCA) หมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal rotation) ชนิด Varimax
ตัดสินจํานวนองค์ประกอบด้วยค่า eigenvalue > 1 และทําการตรวจสอบความเที ่ยงของแบบวัด
(Reliability) ด้วย Chronbach's alpha และทําการตรวจสอบความเที่ยงการประเมิน (Inter–rater
reliability) ด้วยสถิติ Intraclass correlation coefficient ผลจากการวิจัยคือได้แบบประเมินสมรรถนะ
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ของหัว หน้า พยาบาล โรงพยาบาลชุม ชนที่มีค วามตรงตามโครงสร้า งตรงตามสภาพปัจ จุบัน และ
มีความเที่ยง
2.4.1.4 การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยา
กาญจนา สุทธิเนียม และลพร กองคํา (2555) พัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ 21 ข้อคําถาม
และมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบราคโดยรวมเท่ากับ 0.87 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยจิตเวช
ที่มารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก 436 คน จากการคัดเลือกตามสะดวกโดยการสัมภาษณ์ซึ่งมีขั้นตอน
การพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 1) สร้างและพัฒนาแบบวัด โดยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนิยาม
ความหมายของพฤติกรรมของคุณภาพชีวิต 2) นิยามศัพท์ของคําว่าคุณภาพชีวิตและองค์ประกอบ 3)
สร้างข้อคําถาม โดยใช้ค่าไอเกน (Eigenvalues) ในการกําหนดจํานวนข้อคํ าถาม 4) ได้แบบวัดที่มี
ลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่า 4 ระดับ 5) แบบวัด ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ และมีข้อคําถาม
ทั้งหมด 21 ข้อ 6) ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดด้านความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 7 ท่าน ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วปรับปรุง 7) ทดลองใช้กับกลุ่มทดลองใช้
เครื่องมือ 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนก (Item discrimination) ของข้อคําถามรายข้อ
และคัดเลือกข้อคําถามที่ผ่านเกณฑ์มาหาค่าความเที่ยง (Reliability) 8) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยจาก
กลุ่มตัวอย่าง แล้วทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm factor analysis)ผลจากการวิจัย
คือได้แบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่ประกอบด้วย
11 องค์ประกอบ มี 21 ข้อคําถาม ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านอํานาจจําแนก ความตรง ความเที่ยง
(ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบราคโดยรวมเท่ากับ 0.87)
2.4.1.5 การพัฒนาและทดสอบเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคฟีนิลคีโตนูเรีย
(PKU-QOL)
Antonie Regnault and et al. (2015) ทําการพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตของ
ผู้ ป่ ว ย PKU ซึ่ งมี ค วามครอบคลุ ม ทั้ งทางกายภาพใจสั งคมรวมไปถึ งวิ ธี ก ารรัก ษา เป็ น แบบวั ด ที่ มี
ความจํ าเพาะตามช่ ว งวั ย คื อ วั ย เด็ ก (Child PKU-OQL) วั ย รุ่ น (Adolescent PKU–OQL) ผู้ ใหญ่
(Adult PKU–OQL) และแบบวั ด ของผู้ ป กครอง (Parent PKU-QWL) ขั้ น ตอนการสร้ าง 1) ทํ าการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการสัมพันธ์ของโรคที่สําคัญผลกระทบที่ผู้ปกครองได้รับ และแนวทางการรักษา
ทําการสัมภาษณ์ทั้งผู้ปกครองผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ ซึ่งสัมภาษณ์พร้อมกันในประเทศ
ฝรั่งเศสเยอรมัน และสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างกรอบแนวคิดและนิยามของคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรค
PKU2) สร้างข้อคําถามให้เป็น 6 ภาษา (ดัตช์อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลี และสเปน) ในแบบวัดทั้ง 4
แบบ (Child PKU–OQL Adolescent PKU–OQL Adult PKU-OQL และ Parent PKU-QWL) และ
ทําการตรวจสอบกลั่นโดยเจ้าของภาษาของแต่ละภาษา 3) ทําการทดสอบความเข้าใจข้อคําถามและ
ตัวเลือก (ลิเคอร์ทสเกล 5 ระดับ) โดยการสัมภาษณ์ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี อิตาลี สเปน
ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร โดยรวมแล้วแบบสอบถามได้รับการยอมรับและเข้าใจเป็นอย่างดี
4) สร้า งแบบวัด คุณ ภาพชีวิต ของผู ้ป่ว ยโรค PKU ต้น ฉบับ ซึ่ง เป็น ภาษาตุร กี 5) การตรวจสอบ
คุณภาพแบบวัดด้านความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ ได้แก่ ตรงตามสภาพปัจจุบัน (Concurrent) และตรง
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ตามการพยากรณ์ (Clinical validity) ตรวจสอบคุณ ภาพแบบวัด ด้า นความเที่ย ง (Reliability)
ด้วย internal consistency และ test-retest reliability (ICC) และตรวจสอบคุณภาพแบบวัดด้านความ
ตรงตามโครงสร้า ง (Construct validity) ด้ว ย Multi–trait analysis (Convergent validity
และ Discriminant validity) ผลจากการวิจ ัย คือ ได้แ บบวัด วัด คุณ ภาพชีว ิต ของผู ้ป ่ว ย PKU
ที่ป ระกอบด้ว ยข้อ คํา ถามในแบบวัด ช่ว งวัย เด็ก (Child PKU-OQL) 40 ข้อ วัย รุ่น (Adolescent
PKU-OQL) 58 ข้ อ ผู้ ใหญ่ (Adult PKU-OQL) 65 ข้ อ และแบบวั ด ของผู้ ป กครอง (Parent PKUQWL) 54 ข้อ (ในแต่ละแบบวัดมี 4 modules คือ ผู้ป่วยที่มีอาการผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยที่ได้รับฟรีโปรตีน
และผู้ป่วยทีไม่กินโปรตีน) คุณภาพแบบวัดโดยรวมเป็นที่น่าพอใจยกเว้นแบบวัดช่วงวัยเด็ก
2.4.1.6 การพัฒนาและตรวจสอบแบบวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานในอาเซียน
(Asian DQOL)
S.G.K. Goh, B.N. Rusli และ B.A.K. Khalid (2015) ทําการพัฒนาเครื่องมือวัด
คุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยเบาหวานชนิด ที่ 2 ที่มีความจําเพาะต่อประชากรในอาเซียนโดยมีขั้นตอน
การพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 1) สนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อให้ได้ข้อคําถามในสร้างแบบวัดใน
3 ภาษา คื อ อั งกฤษมาเลเซี ย และแมนดาริ น โดยลั ก ษณะตั ว เลื อ กในแบบวัด เป็ น Rating scale
5 ระดับ 2) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาด้วยการตรวจความตรงแบบผิวเผิน (Face validity) 3) ทํา
Pilot study เพื่ อทํ าการประเมิ นแบบวัดที่ส ร้างขึ้ นทั้ ง 3 ภาษา โดยใช้เครื่องมื อ WHOQOL–BREF
2004 ในการเปรียบเทียบ 4) ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างของแบบวัด (Construct validity)
ด้ ว ยสถิ ติ Exploratory factor analysis (EFA) และ Confirmatory factor analysis (CFA) ด้ ว ย
SEM ซึ่งในการวิเคราะห์ EFA ได้ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลจากค่า KMO และ Bartlett’s
test สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีแกนหลัก (PCA) หมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีการหมุนแกนแบบมุม
แหลม (oblique rotation) ชนิด varimax ตัดสินจํานวนองค์ประกอบด้วยค่า eigenvalue > 1 และ
ทําการตรวจสอบความเที่ยงของแบบวัด (Reliability) ด้วย Chronbach's alpha และ Test-retest
ผลจากการวิจัย คือ ได้เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานในอาเซียน (Asian DQOL) ที่มี
ความตรงและความเที่ยงสําหรับการวัดคุณ ภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานที่มีหลากหลายวัฒ นธรรมและ
ภาษาในอาเซียน
2.4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย
และในต่างประเทศ
2.4.2.1 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ชั ย ยง ขามรั ต น์ (2542) ทํ า การประเมิ น คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานบุ ค ลากร
สาธารณสุ ข ในสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เพื่ อ พั ฒ นาโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น และวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (ร้อยละของการได้รับคืน คือ 92.24) โดยแบบสอบถามในส่วนคุณภาพ
ชีวิตการทํางานสร้างตามแนวคิดของวอลตันโดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนคุณภาพ
ชีวิตการทํางานเท่ากับ 0.94 ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคุณ ภาพชีวิต การทํางานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 68.6 มีบรรยากาศองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ พฤติกรรมการทํางาน และ
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ความพึงพอใจในการทํางานในระดับปานกลาง ร้อยละ 73.3, 55.9, 61.4 และ 69.5 ตามลําดับ โมเดล
ที่พั ฒ นาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์ มีค่าไค-สแควร์=278.621 (องศาอิสระ=261)
ดัชนีความสอดคล้อง 0.956 โมเดล สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรคุณภาพชีวิตการทํางาน
ได้ ร้ อ ยละ 59 ความพึ งพอใจในการ ทํ างานมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ างานอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) มีอิทธิพลทางตรงขนาด 0.504 บรรยากาศในองค์การ และพฤติกรรม
การทํ างานมี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ างานอย่ างมี นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ (P < 0.05) มี
อิทธิพลทางอ้อมขนาด 0.386 และ 0.389 ตามลําดับ
2.4.2.2 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประเทศไทย ปี 2545
สกล ลิ จุ ติ ภู มิ (2545) ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานและปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพั นธ์กั บคุ ณ ภาพชี วิตการทํ างานของบุ คลากรสาธารณสุ ข ในสั งกัด สํานั กงานสาธารณสุ ข
จั งหวั ด และสํ านั ก งานสาธารณสุ ขอํ าเภอ ประเทศไทย ปี 2545 โดยใช้ แ บบสอบถามที่ ส ร้ างจาก
แนวคิดองค์ประกอบคุณภาพชีวิตของ Kerce and Kewley (1993) ที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ ความพึงพอใจในงานโดยรวม (Overall job satisfaction) ความพึงพอใจในงานเฉพาะด้า น
(Facet satisfaction) คุณลักษณะงาน (Job Characteristics) และความเกี่ยวข้องผูกพันกับงาน (Job
involvement) แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9328 (ได้รับแบบสอบถามตอบกลับทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 78.1) ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในงาน ลักษณะงาน
และความเกี่ยวข้องผูกพันกับงาน มีค่าเฉลี่ย 3.63, 3.55 และ 3.80 ตามลําดับ การรับรู้ความสามารถ
ในการทํางาน การรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่านิยมต่อการทํางาน ค่านิยมต่อราชการ และค่านิยมต่อการ
บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.69, 3.71, 3.86, 3.98 และ 4.14 ตามลําดับ และพบว่า สถานภาพสมรส ตําแหน่ง
ระดั บซี ตํ าแหน่ งงาน ความเพี ยงพอของรายได้ และการมี บ้ านพั ก เป็ น ของตนเอง ที่ แ ตกต่ างกั น
สัมพันธ์กับการมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ประสบการณ์การทํางาน
ด้านสาธารณสุข เงินเดือน การรับรู้ความสามารถในการทํางาน การรับรู้ต่อระบบบริหาร ค่านิยมต่อ
การทํางาน ค่านิยมต่อราชการ และค่านิยมต่อการบริการ มีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
อย่ างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ โดยตั วแปรค่ านิ ย มต่ อ การทํ างาน การรั บรู้ ต่อ ระบบบริห าร ค่ านิ ยมต่ อ
ราชการ เงินเดือน การรับรู้ความสามารถในการทํางาน และค่านิยมต่อการบริการ สามารถร่วมกัน
อธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขได้ร้อยละ 39.1 (R2=0.391)
2.4.2.3 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
บุรีรัมย์
ชลลดา ศรีประสิทธิ์ (2546) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและปัจจัยที่สามารถ
ร่วมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการและพนักงานของรัฐที่ปฏิบัติงานใน
ฝ่าย/กลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ นักเทคนิค
การแพทย์ พยาบาล เป็ นต้น เก็ บข้อ มู ลด้ วยแบบสอบถามที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านบริหาร ด้านสิงแวดล้อมคุณภาพ
ชีวิต และส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยแบบสอบถามในส่วนคุณภาพชีวิตการทํางานผู้วิจัยประยุกต์
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จากแบบสอบถามของ Khamrat, C. (2000) ที่สร้างตามแนวคิดของวอลตัน (Walton, 1973) โดยมีค่า
ความเชื่อ มั่น ของแบบสอบถามในส่ว นคุณ ภาพชีวิต การทํางานเท่า กับ 0.93 ผลการศึก ษาพบว่า
คุณภาพชีวิต การทํางานโดยรวมของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ใน
ระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้านด้านที่อยู่ในระดับสูงคือด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน
และด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการทํางานร่วมกันส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง (สิทธิ
ส่วนบุคคลสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
การคํานึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคมจังหวะชีวิตโดยส่วนรวมค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย) เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานตามปัจจัยด้านบุคคลพบว่า
ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ แ ละระดั บ การศึ ก ษาที่ ต่ างกั น จะมี คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานแตกต่ า งกั น ส่ ว นเพศ
สถานภาพสมรสที่ต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไม่แตกต่างกันและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านบุคคล(อายุประสบการณ์ทํางานรายได้การรับรู้ค่านิยม)ปัจจัยด้านบริหาร (การบริหารจัดการ
และลักษณะงาน) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (สถานที่คนระบบการทํางานวัฒ นธรรมองค์การ) กับ
คุณภาพชีวิตในการทํางานพบว่า อายุ และประสบการณ์ทํางาน ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
การทํ างานส่ วนรายได้ ก ารรับรู้ ค่านิ ยมการบริหารจั ดการลั ก ษณะงานปั จจั ยด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม และ
วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยตัวแปรที่สามารถร่วมกัน
ทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานได้แก่วัฒนธรรมองค์การระบบการทํางานการบริหารจัดการการรับรู้
สถานที่ ค นและตํ าแหน่ งกลุ่ ม พยาบาลเทคนิ ค สามารถร่วมกั นทํ านายความแปรปรวนของตั ว แปร
คุณภาพชีวิตการทํางานได้ร้อยละ 71
2.4.2.4 คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกในโรงพยาบาล
ของมหาวิ ท ยาลั ย เตหะราน (Quality of work life in Tehran university of medical sciences
hospitals clinical laboratories employees)
H. Dargahi and et al. (2007) ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ทั้ งในเชิ งบวกและเชิงลบของเจ้าหน้ าที่ ห้ อ งปฏิ บัติ การเคมี ค ลิ นิกในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลั ย
เตหะราน ในช่วงปี พ.ศ. 2548–2549 จํานวน 65 คน จากห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกทั้งหมด 15 แห่ง
ของมหาวิทยาลัยเตหะราน โดยใช้แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทํางานที่ข้อคําถามได้จากการที่ผู้วิจัย
สร้างเอง มี 30 องค์ประกอบ (ข้อคําถาม) แบ่งระดับทัศนคติที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทํางานเป็น 3 ระดับ
คือ พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ ทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้านความตรงและด้าน
ความเที่ยงได้ Chronbach's alpha = 0.92 ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกโดยรวมอยู่ในระดับต่ํา (poor) และพบว่าตําแหน่งงานมีความสัมพั นธ์กับ
คุณภาพชีวิตการทํางาน แต่ประสบการณ์การทํางาน เงินเดือน สถานภาพสมรส เพศ ระดับการศึกษา
อายุ สถานที่เกิด ระดับและประเภทของโรงพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางาน
2.4.2.5 คุณภาพชีวิตการทํางานในกลุ่มชาวอิตตาเลียนที่ทํางานด้านสุขภาพ (Quality
of work life in cohort of Italian health workers)
P. Argentero, M. Miglioretti and C. Angilletta (2007) ทําการสร้างข้อคําถาม
เพื่ อเป็ นตั วบ่ งชี้ คุ ณ ภาพชี วิต การทํ างานจากการสัมภาษณ์ ก ลุ่ มตัวอย่ างที่ เป็ นกลุ่มชาวอิต ตาเลี ยน
ที่ทํางานด้านสุขภาพ (แพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์ และหมอครอบครัว) จํานวน 112 คน โดยสัมภาษณ์
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รายบุคคลในช่วงเวลาทํางาน ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ในการสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์มีคะแนนตั้งแต่
0-100 คะแนนผลการวิจัย คือ ได้ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตการทํางาน 5 ประการ คือ 1) Professional
relationships 2) Work organization 3) Taking care of patients 4) Professional ability
5) Professional Growth
2.4.2.6 คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
ศิริราช
กรวรรณ พรินทรากุล (2551) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานคุณลักษณะ
งาน และหาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคุ ณ ลั ก ษณะงานกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของเจ้ า หน้ า ที่
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศิริราช เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและจากคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ในส่วนคุณภาพชีวิตการทํางานเท่ากับ 0.75 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน
(ด้านความผูกพันเกี่ยวข้องกับงานด้านความพึงพอใจในงาน และด้านความเครียดในงาน) ก็มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน และในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
งานกับคุณภาพชีวิตการทํางานพบว่า ลักษณะงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลางกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน เมื่อพิจารณารายด้านของลักษณะงาน ได้แก่ ด้านข้อมูลป้อนกลับมีความสัมพันธ์เชิง
บวกระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ส่วนด้านเอกลักษณ์ของงานความเป็นอิส ระความ
หลากหลาย และความสําคัญของงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ํากับคุณภาพชีวิตการทํางาน
2.4.2.7 คุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาล
สิริลักษณ์ ชูทวด และสิทธิชัย เอกอรมัยผล (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ แพทย์
พยาบาลเภสัชกรเทคนิคการแพทย์ และผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลภาครัฐแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.734 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในโรงพยาบาล
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับน้อย คือ ด้านความมั่นคงและ
ก้าวหน้าด้านที่มีระดับมาก คือ ด้านประโยชน์ และความรับผิดชอบต่อสังคม และเมื่อเปรียบเที ยบ
คุณภาพชีวิตการทํางานตามลักษณะประชากรและสังคมและปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทํางานพบว่า
ฐานะทางเศรษฐกิ จ ที่ แ ตกต่ างกั น จะมี คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ างานที่ แ ตกต่ างกั น ส่ ว นด้ า น เพศ อายุ
สถานภาพสมรสระดับการศึกษาระยะเวลาการทํางานรายได้ต่อเดือนตําแหน่งงาน และการมีวิชาชีพที่
แตกต่างกันนั้นมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน
2.4.2.8 คุณ ภาพชีว ิต การทํ า งานของเภสัช กรโรงพยาบาลชุม ชน สัง กัด กระทรวง
สาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 10
วัชรานุกูล บุญเลิศ (2552) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเภสัชกรโรงพยาบาล
ชุมชนและศึกษากลยุทธ์ทางการบริหารงานตามแนวคิด 7-S ที่มีผลต่อคุณ ภาพชีวิตการทํางานของ
เภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ได้จากแนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวิต
การทํางานของวอลตัน (Walton, 1973) ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคุณ ภาพชีวิต การทํางาน
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โดยรวมอยู่ในระดับกลาง และในองค์ประกอบในแต่ละรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางได้แก่
ด้านค่าตอบแทนที่เพี ยงพอและยุติธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมที่ ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ด้านรัฐธรรมนูญในองค์การ และ
ด้านการเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชุมชน ยกเว้นด้านบูรณการด้านสังคมอยู่ในระดับสูง และด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับต่ํา ระดับกลยุทธ์ทางการบริหารงานตาม
แนวคิด 7-S โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและในรายด้านส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ด้ านกลยุ ทธ์ ด้ านระบบ ด้ านบุ ค ลากร ด้านแบบการบริห าร ด้ านทั กษะและด้านค่ านิ ยม ส่วนด้าน
โครงสร้างองค์กรอยู่ในระดับสูง และพบว่ากลยุทธ์ทางการบริหารงานตามแนวคิด 7-S มีความสัมพันธ์ใน
ระดับสูงในทางบวกกับคุณ ภาพชีวิตการทํ างานของเภสัชกรในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 10 (r= 0.793, p-value < 0.001) และกลยุทธ์ทางการบริหารงาน
ตามแนวคิด 7-S ด้านค่านิยมสามารถทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน
สังกัด กระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 10 ได้อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้
ร้อยละ 64.6
2.4.2.9 คุณภาพชีวิตการทํางานของนักรังสีการแพทย์ (Radiology Employee’s Quality
of work life)
Hussein Dargahi and et al (2012) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของนักรังสี
การแพทย์ 15 คนในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเตหะรานทั้งหมด 250 แห่ง โดยการใช้แบบสอบถาม
ที่ผู้วิจัยปรับจากเครื่องมือที่มีผู้ทําไว้แล้วร่วมกับสร้างคําถามขึ้นมาเองจํานวน 34 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็น
ลิ เคอร์ ท สเกล 5 ระดั บ ตรวจสอบคุ ณ ภาพแบบสอบถามด้ ว ย Face validity และ coincidental
validity โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน และตรวจสอบความเที่ยงได้ Chronbach's alpha = 0.92 ผลการศึกษา
พบว่ านั ก รั งสี ก ารแพทย์ มี ค วามคิ ด เห็ นส่ วนใหญ่ จ ะอยู่ ที่ ร ะดั บ ไม่ พึ งพอใจและไม่ พึ ง พอใจมากต่ อ
คุณภาพชีวิตการทํางาน และปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีนัยสําคัญ คือ อายุ ส่วน
เพศ สถานะภาพสมรส และการศึก ษาไม่มีค วามสัม พัน ธ์กับ คุณ ภาพชีวิต การทํา งานของนักรังสี
การแพทย์
2.4.2.10 คุณภาพชีวิตการทํางานของเภสัชกรโรงพยาบาล
อุษณีย์ เอกสุวีรพงษ์ และบุรินทร์ ต.ศรีวงษ์ (2555) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของเภสัชกรโรงพยาบาลทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยใช้องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานตาม
แนวคิดของ Walton เป็นหลักในการทําการศึกษาและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.909 ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิตการทํางานของเภสัชกรโรงพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า ด้านที่มีระดับต่ําสุด คือ ด้านรายได้และผลประโยชน์
ตอบแทนด้านที่มีระดับสูงสุด คือ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมในที่ทํางานและเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิต การทํ า งานตามปัจ จัย ภูม ิห ลัง พบว่า ประสบการณ์ใ นการทํ า งานความเพีย งพอของรายได้
ตําแหน่งงาน และลักษณะงานที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกัน
2.4.2.11 คุณภาพชีวิตการทํางานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน
ภัทรวิทย์ เงินทอง (2555) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของทันตแพทย์
ในโรงพยาบาลชุมชน และหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพสมรส
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สถานที่ทํางาน (ภาค) ระดับตําแหน่งงานประสบการณ์ทํางานวุฒิการศึกษาสูงสุด รายได้) และความ
ผูกพันองค์การคุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทํางาน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ คุณภาพชีวิตการทํางานความผูกพันองค์การคุณลักษณะ
งานบรรยากาศองค์การ และข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนที่ใช้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของทันตแพทย์
ผู้วิจัยปรับใช้จากเครื่องมือสํารวจคุณภาพชีวิตการทํางานของ University of Essex มีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามในส่วนคุณภาพชีวิตการทํางานเท่ากับ 0.93 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่มีอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้า น
พบว่า ด้า นที่อ ยู่ใ นระดับ ดี คือ ด้า นความพึง พอใจในงานและอาชีพ และด้า นความพึง พอใจใน
ความเป็นอยู่ที่ดีส่วนด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง (ด้านความเครียดในการทํางาน การมีส่วนร่วมใน
การควบคุมงานของตนเอง ความสมดุลระหว่างชีวิตในการทํางานกับชีวิตส่วนตัวสภาวะในการทํางาน)
และพบว่าคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลความผู ก พั นองค์ ก ารคุ ณ ลั ก ษณะงานและบรรยากาศองค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางาน
2.4.2.12 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานธนาคารเลือดในเขตตรวจราชการ
สาธารณสุขที่ 3 และ 9
ผกามาศ ตะนัง และคณะ (2555) ศึกษาระดับคุณ ภาพชีวิตการทํ างานและ
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานธนาคารเลือดในเขตตรวจราชการ
สาธารณสุขที่ 3 และ 9 กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานธนาคารเลือด ซึ่งประกอบด้วย แพทย์
พยาบาล นัก เทคนิค การแพทย์ นัก วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ก ารธนาคารเลือ ด
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ และบุคลากรผู้ช่วยทําการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
อ้างอิงจากทฤษฎี Walton มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.9541 ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานธนาคารเลือดในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่
3 และ 9 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับน้อ ย คือ ด้าน
ความมั่นคงและก้าวหน้า ด้านที่มีระดับมาก คือ ด้านสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า รายได้/เงินเดือนที่
แตกต่างกันจะมีคุณ ภาพชีวิตการทํางานที่ แตกต่างกัน ส่วนด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาประสบการณ์การทํางาน การอยู่เวรนอกเวลา และสภาพการจ้างงานที่ต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน
2.4.2.13 การวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ (Measuring
the quality of nursing work life in public hospitals)
Mohamed, W. N. (2012) ทําการพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลโดยใช้แนวคิดและพัฒนาแบบวัดจากจาก Brooks and Anderson (2005) ที่ประกอบด้วย
คําถาม 42 item และประกอบด้วย 4 dimension ได้แก่ 1) work life-home life 2) work design
3) work context 4) work world กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพที่ทําหน้าที่สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยาและ แผนกกุมารเวชศาสตร์ในโรงพยาบาลรัฐประเทศมาเลเซีย จํานวน 392 คน ซึ่งจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษานี้เพื่อกําหนดปัจจัยพื้นฐานที่วัด QWL ของพยาบาลด้วยการวิเคราะห์ Factor analysis
ดังนี้ วิเคราะห์ด้วย EFA แล้วจะได้ 9 item 2 factor คือ 1) communication and opportunities
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for career growth 2) work-family life balance จากนั้นวิเคราะห์ด้วย CFA เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของ factor ที่ได้จากการวิเคราะห์ EFA
2.4.2.14 การทดสอบความตรงของแบบประเมินคุณภาพชีวิตการทํางานฉบับแปลภาษาไทย
ปรเมศร์ ศิริสวัสดิ์ (2556) ทําการแปลแบบประเมินคุณ ภาพชีวิตการทํางาน
(WRQLS-2) ให้เป็นฉบับภาษาไทยและทดสอบความตรงของแบบประเมินคุณภาพชีวิตการทํางานฉบับ
แปลภาษาไทยซึ่ง ผู้พ ัฒ นาแบบวัด ต้น ฉบับ คือ Van Larr D (2007) ได้แ บ่ง มิติข องคุณ ภาพชีวิต
การทํางานออกเป็น 7 มิติ คือ 1) ความพึงพอใจในงานและอาชีพ (job and career satisfaction)
2) ความเป็นอยู่โดยทั่วไป (general well-being) 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและที่ทํางาน (home
work interface) 4) ความเครี ย ดในงาน (stress at work) 5) การมี โอกาสได้ ตั ด สิ น ใจในงาน
(control at work) 6) สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน (working condition) 7) ความผู ก พั น ของ
พนัก งาน (employee engagement) ในงานวิจัย นี ้ก ลุ ่ม ตัว อย่า ง คือ พยาบาลวิช าชีพ (ไทย)
ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยทําการแปลแบบประเมิน
ให้ เป็ น ภาษาไทยโดยใช้ วิธี ก ารแปลไปข้ างหน้ าและย้ อ นกลั บ ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาโดย
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่านทดสอบแบบประเมินในพยาบาลวิชาชีพ 374 คน และทําการทดสอบซ้ํา
หลังจากนั้น 2 สัปดาห์์ในพยาบาลวิชาชีพ 67 คน ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจผลการวิจัยพบว่าแบบประเมินฉบับภาษาไทยนี้มีคุณภาพด้านความตรงตาม
เนื้อหาเท่ากับ 0.97 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (PCA) สามารถวิเคราะห์ปัจจัยได้ 7 มิ ติ
อธิบายได้้จากความแปรปรวนรวมที่ร้อยละ 59 มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคโดยรวมเท่ากับ
0.93 และแต่ล ะมิติมีค่า ระหว่า ง 0.67-0.82 เมื ่อ ทดสอบความตรงเชิง สอดคล้อ งกับ เครื่อ งชี้วัด
คุณ ภาพชีว ิต ขององค์ก ารอนามัย โลกชุด ย่อ ฉบับ ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) พบว่า มี
ความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน (r = 0.67) และการทดสอบค่าความสอดคล้องภายในอยู่ในเกณฑ์ที่
สู งมาก (Cronbach’s alpha = 0.93) ค่ าประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั นธ์ ภ ายในกลุ่ ม ก็ สู งมาก (ICC = 0.89)
แสดงว่าแบบประเมินฉบับภาษาไทยนี้สามารถใช้ประเมินคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลไทยได้
2.4.3 งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในอาชีพอื่น
2.4.3.1 คุณ ภาพชีวิตการทํางานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สังกัดการไฟฟ้า
เขต 3 ภาค 3 จังหวัดนครปฐม
เจษฎา ธรรมขันติพงศ์ (2544) ศึกษาคุณ ภาพชีวิตการทํางานของพนัก งาน
การไฟฟ้ าส่ วนภู มิภ าค สั งกั ดการไฟฟ้ าเขต 3 ภาค 3 จั งหวั ดนครปฐม โดยการใช้แ บบสอบถามที่
สังเคราะห์จากหลายแนวคิดจนได้องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางาน 3 องค์ประกอบ ดังนี้ ด้าน
ความปลอดภัยในการทํางาน, ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพของพนักงาน และความยุติธรรมใน
การทํ างาน แบบสอบถามมี ค่ าความเชื่ อ มั่ นทั้ งฉบั บ เท่ ากับ 0.88 ผลการวิ จัยพบว่ าประชากรของ
งานวิจัยนี้มีคุณภาพชีวิตการทํางานด้านความปลอดภัยในการทํางานอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพของพนักงานระดับมาก และด้านความยุติธรรมในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานกับลักษณะส่วนบุคคลพบว่า สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา
ระยะเวลาการทํางานที่ต่างกันจะมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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2.4.3.2 คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ างานของเจ้ าหน้ าที่ วิ เคราะห์ น โยบายแล แผนสํ านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บันลือศักดิ์ ศรีระศร (2546) ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายแล แผนสํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยใช้
แบบสอบถามที่ ได้ จากสั งเคราะห์ แนวคิ ดหลายแนวคิ ด ได้อ งค์ ประกอบคุ ณ ภาพชี วิต การทํ างาน 6
องค์ประกอบ ดังนี้ การพัฒนาศักยภาพตนเองของผู้ปฏิบัติงาน โอกาสความก้าวหน้า การยอมรับและ
การมีส่วนร่วมในองค์การ สิทธิหรือประชาธิปไตยในองค์การ ความสมดุลของชีวิตในการทํางาน และ
ความภูมิใจในองค์กรที่สร้างประโยชน์สังคม ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่า 0.9105 ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตการทํางานในระดับปานกลาง โดยอายุ อายุราชการ และรายได้ที่
ต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติการรับรู้ข่าวสารทั่วไป
จากสื่อภายนอกที่แตกต่างกันมีผลทําให้คุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
และทัศนคติต่อระบบบริหารองค์การ และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.4.3.3 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มงคล ลาวรรณา (2551) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยใช้ทฤษฎีคุณ ภาพชีวิตการทํ างานของ Walton (1975) เป็น
แนวความคิดในการศึกษา โดยแบบสอบถามที่ใช้มีค่าความเชื่อมั่น 0.9694 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีร ะดับคุณ ภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับ กลาง และในส่วนของรายด้านพบว่า
ด้า นค่า ตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมอยู่ในระดับมาก ด้านบูรณาการทางสังคมอยู่ในระดับน้อย
และในส่วนของปัจจัยองค์การโดยรวมของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อยู่ใน
ระดับกลาง โดยปัจจัยด้านโครงสร้างและด้านภาวะผู้นําของผู้บริหารส่งผลต่อคุณภาพชีวิตระดับปานกลาง
และปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเล็กน้อย และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล (อายุระดับการศึกษา
รายได้เงินเดือน สถานภาพสมรส สถานภาพบุคลากร ระดับซี และประสบการณ์ทํางานที่ต่างกันส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน โดยเพศและระดับตําแหน่งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 และปัจจัยด้านองค์การมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของบุคลากรไม่ต่างกัน
2.4.3.4 คุณ ภาพชีวิต การทํ า งานของข้า ราชการกองบัญ ชาการ หน่ว ยบัญ ชาการ
อากาศโยธิน
พราว ศาลิคุปต (2552) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการกองบัญชาการ
หน่วยบัญ ชาการอากาศโยธิน ใช้แ บบสอบถามที่ส ร้างขึ้นจากแนวคิด คุณ ภาพชีวิต การทํางานของ
Walton (1973) ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยแบบสอบถามมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.8645
ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับกลาง และใน
รายด้านพบว่ามีเฉพาะด้านด้านสภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอยู่มน
ระดับมาก ส่วนอีก 7 ด้านที่ เหลื ออยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ
รายได้ อายุราชการ แผนก สถานภาพสมรสที่ต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน
แต่ระดับชั้นยศและระดับการศึกษามีความแตกต่างกัน และปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การโดยแบ่งเป็น
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บรรยากาศด้า นขนาดและโครงสร้างองค์ก ารมีค วามสัม พัน ธ์เชิงบวกกับ คุณ ภาพชีวิต การทํา งาน
ในระดับปานกลาง แต่ด้านแบบความเป็นผู้นํา ด้านเป้าหมายขององค์การ และด้านการติดต่อสื่อสาร
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทงานในระดับน้อย
2.4.3.5 คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของข้ า ราชการครู สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
อิสมาแอล มะลี (2553) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการครูสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานของ Walton (1973)
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 1) ศึกษา ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม
2) กําหนดกรอบแนวคิดวิจัย 3) สร้างแบบสบถาม 4) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจปรับแก้ไข
5)เสนอผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 5 ท่ าน 6) หาค่ า IOC 7) ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขให้ เป็ น แบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ์
ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตการทํางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมมีระดับน้อย (ร้อยละ
44.19) ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีระดับมาก (ร้อยละ 65.45)
ด้านการพัฒนาสมรรถนะมีระดับมาก (ร้อยละ 77.43) ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้ามนงานมี
ระดับน้อย (ร้อยละ 46.51) ด้านการบูรณาการทางสังคมมีระดับมาก (ร้อยละ 61.46) ด้านระเบียบ
และข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมีระดับน้อย (ร้อยละ 51.16) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางาน
และชีวิตส่วนตัวมีระดับน้อย (ร้อยละ 51.16) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีระดับมากที่สุด
(ร้อยละ 83.39)
จากการทบทวนงานเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือการสร้างแบบ
วัดคุณ ภาพชีวิตการทํ างานของบุคลากรในระบบสุขภาพพบว่ามีค่อนข้างมากและมี หลากหลายทั้ง
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมเป็นองค์กร/หน่วยงานหรือศึกษาเจาะจงลงไปในแต่ละวิชาชีพ
ซึ่งเครื่องมือวิจัยที่นํามาใช้เพื่อวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในระบบสุขภาพมีทั้งใช้เครื่องมือ
ที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วใช้เครื่องมือที่ปรับจากเครื่องมือผู้อื่น หรือทําการพัฒนาเครื่องมือขึ้นใหม่ แต่ยังไม่พบ
งานวิ จั ย ที่ ส ร้า งหรื อ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ างานของนั ก เทคนิ ค การแพทย์ ที่ เป็ น
เครื่องมือมาตรฐาน มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและวัฒนธรรมของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ใน
ประเทศไทยซึ่งหากผู้วิจัยนําเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วมาใช้อาจทําให้
การวัดนั้นไม่สอดคล้องกับบริบทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ถึงแม้แบบวัดนั้นจะมีองค์ประกอบหรือ
ข้อคําถามที่คล้ายคลึงกันก็ตาม และหากผู้วิจัยนําแบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วมา
ปรับใช้อาจจะช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒ นาเครื่องมือแต่อาจมีค วามยุ่งยากใน
การปรับมากกว่าการสร้างขึ้นใหม่เพราะนอกจากผู้วิจัยต้องทําการปรับปรุงเครื่องมือให้มีความเหมาะ
กับตัวแปรที่ต้องการวัดแล้วผู้วิจัยยังต้องทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอนเช่นเดียวกับ
การพัฒนาเครื่องมือขึ้นใหม่ (พิสณุ ฟองศรี, 2557)
จากมูลเหตุดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยซึ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์จึงมีความสนใจที่จะ
พัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์โดยทําการพัฒนาเครื่องมือตาม
หลักการของการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย โดยใช้แนวคิดองค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของวอลตัน (Walton, 1973) เพื่อให้ได้เครื่องมือวิจัยที่เป็นเครื่องมือคุณภาพ เหมาะ
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กับลักษณะงานและวัฒนธรรมของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มากที่สุด และผลที่ได้จากการใช้เครื่องมือ
วิจัยนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้สามารถนําข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ชลลดา ศรีประสิทธิ์ (2546)

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าราชการและ
พนักงานของรัฐที่
ปฏิบัติงานในฝ่าย/
กลุ่มงานต่าง ๆ ใน
โรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์
(เช่น แพทย์ เภสัชกร
ทันตแพทย์
เทคนิคการแพทย์
พยาบาล)

พยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชน
ขนาด 30 เตียงสังกัด
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 30 เตียง สังกัด
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร

อุลัยวรรณ พงศ์ณภัทรสกุล
(2556)

กลุ่มตัวอย่าง

ชื่องานวิจัย/ผู้วิจัย

ใช้แนวคิดทฤษฎีของ Walton

ใช้แนวคิดทฤษฎีของ Walton 8
องค์ประกอบ คือ
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ
3. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคคล
4. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน
5. ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการ
ทํางานร่วมกัน
6. สิทธิส่วนบุคคล
7. จังหวะชีวิตโดยส่วนรวม
8. การคํานึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม

มิติของ QWL

แบบสอบถามในส่วนคุณภาพชีวิตการ
ทํางานประยุกต์จากแบบวัดของชัยยง
ขามรัตน์ (2542)จํานวนข้อคําถาม
35 ข้อ

แบบสอบถามมี 5 ส่วน
1. ปัจจัยด้านบุคคล
2. ปัจจัยด้านบริหาร
3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
4. คุณภาพชีวิตการทํางาน
5. ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

แบบสอบถามในส่วนคุณภาพชีวิตการ
ทํางานปรับบางส่วนจากแบบสอบถาม
ของ ชลลดาศรีประสิทธิ์ (2546)
มีจํานวนข้อคําถาม 35 ข้อ

แบบสอบถาม QWL/
จํานวนคําถามที่ใช้วัด QWL
แบบสอบถามมี 4 ส่วน
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
2. ปัจจัยด้านองค์การ
3. คุณภาพชีวิตการทํางาน
4 ข้อเสนอแนะ

0.93

ค่าความ
เชื่อมั่น
0.97

คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.33 ระดับต่ํา
คะแนนเฉลี่ย 2.34-3.66 ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.67-5.00 ระดับสูง

ตามเกณฑ์ของ Best (1977) แบ่งเป็น
5 ระดับ
กําหนดเกณฑ์ตามช่วงคะแนน คือ
(คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด)/จํานวน
ระดับ

นํ าคะแนนหาค่ าเฉลี่ ย ในภาพรวมและ
รายด้าน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
4.50-5.00 คือ ระดับดีมาก
3.50-4.49 คือ ระดับดี
25.0-3.49 คือ ระดับปานกลาง
1.50-2.49 คือ ระดับควรปรับปรุง
1.00-1.49 คือ ระดับไม่ดี

การแปลความหมายของคะแนน

ตารางที่ 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย/ต่างประเทศ และบุคลากรในอาชีพอื่น
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มิติของ QWL

ผกามาศ ตะนัง และคณะ
(2555)

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ธนาคารเลือด (แพทย์ พยาบาล
นักเทคนิคการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขา
เวชศาสตร์ เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์บุคลากรผู้ช่วย)
ใช้แนวคิดทฤษฎีของ Walton

แบบสอบถามมี 4ส่วน
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
2. บรรยากาศองค์กร
3. คุณภาพชีวิตการทํางาน
4. ข้อเสนอแนะ

แบบสอบถามมี 3 ส่วน
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
2. ภาพรวมองค์กร
3. คุณภาพชีวิตการทํางาน

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานธนาคาร
เลือดในเขต
ตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3
และ 9

ใช้แนวคิดทฤษฎีของ Walton

-

แบบสอบถาม QWL/
จํานวนคําถามที่ใช้วัด QWL

จํานวนข้อคําถามในส่วนคุณภาพชีวิต
การทํางาน 34 ข้อ

บุคลากรสาธารณสุขในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุคลากรในโรงพยาบาลภาครัฐ
ใช้แนวคิดทฤษฎีของ Walton
แห่งหนึ่งในภาคเหนือ
(แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิค
การแพทย์ และผู้ช่วยพยาบาล)

กลุ่มตัวอย่าง

ชัยยง ขามรัตน์ (2542)

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรสาธารณสุขใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย

สิริลักษณ์ ชูทวด และสิทธิชัย
เอกอรมัยผล (2552)

คุณภาพชีวิตการทํางานและ
ความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรในโรงพยาบาล

ชื่องานวิจัย/ผู้วิจัย

0.9541
(ทั้งฉบับ)

0.94

ค่าความ
เชื่อมั่น
0.734
(ทั้งฉบับ)

ใช้คะแนนเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัดกําหนด
เกณฑ์

ใช้ mean และ S.D. เป็นเกณฑ์แบ่ง
ระดับ 3 ระดับดังนี้
คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า mean-S.D
คือ ระดับต่ํา
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง mean-S.D
คือ ระดับกลาง
คะแนนเฉลี่ยมากกกว่า mean-S.D
คือ ระดับสูง

ใช้คะแนนเฉลี่ยของคะแนนเป็น
ตัวชี้วัดกําหนด5 ระดับ ดังนี้
4.21-5.00 คือ ระดับมากที่สุด
3.41-4.20 คือ ระดับมาก
2.61-3.40 คือ ระดับปานกลาง
1.81-2.60 คือ ระดับน้อย
1.00-1.80 คือ ระดับน้อยที่สุด

การแปลความหมายของคะแนน

ตารางที่ 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย/ต่างประเทศ และบุคลากรในอาชีพอื่น (ต่อ)
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ภัทรวิทย์ เงินทอง (2555)

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ทันตแพทย์
ในโรงพยาบาลชุมชน

วัชรานุกูล บุญเลิศ (2552)

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขต
ตรวจราชการที่ 10

ชื่องานวิจัย/ผู้วิจัย

ทันตแพทย์ใน
โรงพยาบาลชุมชน

เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เขตตรวจราชการที่ 10

กลุ่มตัวอย่าง

ใช้แนวคิดความหมายคุณภาพชีวิต
การทํางานของลาร์ (Laar, 2007)
6 องค์ประกอบ คือ
1. ความพึงพอใจในงานและอาชีพ
2. ความพึงพอใจในความเป็นอยู่ที่ดี
โดยทั่วไป
3. ความเครียดในการทํางาน
4. การมีส่วนร่วมในการควบคุมงาน
ตนเอง
5. ความสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทํางานกับชีวิตส่วนตัว
6. สภาวะในการทํางาน

ใช้แนวคิดทฤษฎีของ Walton

มิติของ QWL

แบบสอบถามในส่วนคุณภาพชีวิต
การทํางานปรับใช้จากเครื่องมือ
สํารวจคุณภาพชีวิตการทํางานของ
University of Essex
มีจํานวนข้อคําถาม 45 ข้อ

แบบสอบถามมี 5ส่วน
1. คุณภาพชีวิตการทํางาน
2. ความผูกพันองค์การ
3. คุณลักษณะงาน
4. บรรยากาศองค์การ
5. ข้อมูลส่วนบุคคล

จํานวนข้อคําถามในส่วนคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 49 ข้อ

แบบสอบถาม QWL/
จํานวนคําถามที่ใช้วัด QWL
แบบสอบถามมี 4 ส่วน
1. คุณลักษณะประชากร
2. กลยุทธการบริหารงานตาม
กลยุทธ์ 7s
3. คุณภาพชีวิตการทํางาน
4. ข้อเสนอแนะ

0.93

ค่าความ
เชื่อมั่น
0.91

แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
- สูง/ดี
- ปานกลาง
- ต่ํา/ต้องปรับปรุง

ตามเกณฑ์ของ Best (1977) 3 ระดับ

การแปลความหมายของคะแนน

ตารางที่ 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย/ต่างประเทศ และบุคลากรในอาชีพอื่น (ต่อ)
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กรวรรณ พรินทรากุล (2551)

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลศิริราช

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลศิริราช

พยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การทดสอบความตรงของ
แบบประเมินคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน
ฉบับแปลภาษาไทย

ปรเมศร์ ศิริสวัสดิ์ (2556)

กลุ่มตัวอย่าง

ชื่องานวิจัย/ผู้วิจัย

ตามแนวคิดของ Carayobn (2000)
4
องค์ประกอบ คือ
1. ความพึงพอใจในงาน
2. ความเครียด
3. องค์ประกอบหรือโครงสร้างขององค์การ
4. การมีส่วนร่วมขององค์การ

ตามแนวคิดของ Van Larr D (2007)
ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแบบวัด (work-related
quality of life scale–2 (WRQLS-2) ดังนี้
1. ความพึงพอใจในงานและอาชีพ (job and
career satisfaction)
2. ความเป็นอยู่โดยทั่วไป (general wellbeing)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและที่ทํางาน
(homework interface)
4. ความเครียดในงาน (stress at work)
5. การมีโอกาสได้ตัดสินใจในงาน (control at
work)
6. สภาพแวดล้อมในการทํางาน (working
condition)
7. ความผูกพันของพนักงาน (employee
engagement)

มิติของ QWL

จํานวนข้อคําถามในส่วน
คุณภาพชีวิตการทํางาน 33 ข้อ

แบบสอบถามมี 4 ส่วน
1. คุณภาพชีวิตการทํางาน
2. คุณลักษณะของงาน
3. คําแนะนํา
4. ข้อมูลส่วนบุคคล

จํานวนข้อคําถามในส่วน
คุณภาพชีวิตการทํางาน 34 ข้อ

แบบสอบถาม QWL/
จํานวนคําถามที่ใช้วัด QWL
แบบสอบถามมี 3 ส่วน
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล
2. แบบประเมินคุณภาพชีวิต
การทํางาน
3. เครื่องชี้วัดคุณภาพชี้วัดของ
องค์กรอนามัยโลกชุดย่อฉบับ
ภาษาไทย

0.75

ใช้คะแนนเฉลี่ย แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ
0-24.99 คือ ต่ํามาก
25-49.99 คือ ต่ํา
50-74.99 คือ ปานกลาง
75-100 คือ สูง

แบ่งระดับของคุณภาพชีวิตการทํางาน
เป็น 3 ระดับ ดังนี้
คะแนนช่วงค่าที่ 1 คือ ระดับไม่ดี
คะแนนช่วงค่าที่ 2 คือ ระดับปานกลาง
คะแนนช่วงค่าที่ 3 คือ ระดับดี
ทั้งโดยรวมและในแต่ละมิติของแบบวัด

ค่าความ
การแปลความหมายของคะแนน
เชื่อมั่น
0.93
พิสัยช่วงคะแนน คือ
(ทั้งฉบับ)
ค่าพิสัยของคะแนนรวม
0.67-0.82
ระดับของ QWL
(แต่ละมิติ)

ตารางที่ 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย/ต่างประเทศ และบุคลากรในอาชีพอื่น (ต่อ)
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อุษณีย์ เอกสุวีรพงษ์ (2555)

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
เภสัชกรโรงพยาบาล

เภสัชกรโรงพยาบาลทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน

บุคลากรสาธารณสุขในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรสาธารณสุข ในสังกัด
สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ประเทศไทย
ปี 2545

สกล ลิจุติภูมิ (2545)

กลุ่มตัวอย่าง

ชื่องานวิจัย/ผู้วิจัย

สังเคราะห์จากหลายแนวคิดสรุปได้เป็น 8
องค์ประกอบ ได้แก่
1. รายได้และผลประโยชน์ตอบแทน
2. สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ
3. การพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้า และ
ความมั่นคงในงาน
4. สิทธิส่วนบุคคล
5. ความสัมพันธ์ทางสังคมในที่ทํางาน
6. ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมหรือชุมชน
7. ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
8. ความพอใจและภาคภูมิใจในตนเอง

ใช้แนวคิด Kerce and Kewley (1993) 4
องค์ประกอบ คือ
1. ความพึงพอใจในงานโดยรวม (Overall job
satisfaction)
2. ความพึงพอใจในงานเฉพาะด้าน (Facet
satisfaction)
3. คุณลักษณะงาน (Job Characteristics)
4. ความเกี่ยวข้องผูกพันกับงาน (Job
involvement)

มิติของ QWL

จํานวนข้อคําถามในส่วนคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 29 ข้อ

แบบสอบถามมี 3 ส่วน
1. ข้อมูลทั่วไป
2. คุณภาพชีวิตการทํางาน
3. ข้อเสนอแนะ

จํานวนข้อคําถามในส่วนคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 60 ข้อ

แบบสอบถาม QWL/
จํานวนคําถามที่ใช้วัด QWL
แบบสอบถามมี 5 ส่วน
1. ข้อมูลทั่วไป
2. การรับรู้ความสามารถในการ
ทํางาน, การรับรู้ต่อระบบบริหาร
3. ค่านิยมต่อการทํางาน ค่านิยมต่อ
ราชการ และค่านิยมต่อการบริการ
4. คุณภาพชีวิตการทํางาน
5. ข้อเสนอแนะ

0.909
(ทั้งฉบับ)

ค่าความ
เชื่อมั่น
0.9328
(ทั้งฉบับ)

ตามเกณฑ์ของ Best (1977)
3 ระดับ

การแปลความหมายของ
คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการแบ่งเป็น
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
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P.Argentero, M.Miglioretti
และ C.Angilletta (2007)

Quality of work life in
cohort of Italian health
workers

Hussein Dargahi and et al.
(2012)

Radiology Employee’s
Quality of work life

กลุ่มชาวอิตตาเลียนที่
ทํางานด้านสุขภาพ
(แพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์
และหมอครอบครัว)

นักรังสีการแพทย์
ในโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยเตหะราน

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี
คลินิกในโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยเตหะราน

Quality of work life in
Tehran university of
medical sciences
hospitals clinical
laboratories employees

H. Dargahi and M.K.
SharifiYazdi (2007)

กลุ่มตัวอย่าง

ชื่องานวิจัย/ผู้วิจัย

ทําการสัมภาษณ์เพื่อสร้างตัวบ่งชี้ QWL ได้ตัว
บ่งชี้ 5 ประการ
1. Professional relationships
2. Work organization
3. Taking care of patients
4. Professional ability
5. Professional Growth

ทําการสร้างข้อคําถามร่วมกับการปรับใช้ข้อ
คําถามจากเครื่องมือที่มีผู้ทําอยู่แล้ว เพื่อใช้เป็น
ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตการทํางาน
มี 34 factor (34 ข้อคําถาม)

ทําการสร้างข้อคําถามเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้
คุณภาพชีวิตการทํางาน
มี 30 Element (30 ข้อคําถาม)

มิติของ QWL

แบบสัมภาษณ์มีคะแนนตั้งแต่
0-100 คะแนน

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยปรับข้อ
คําถามจากเครื่องมือที่มีผู้ทําไว้แล้ว
ร่วมกับสร้างคําถามขึ้นมา

แบบสอบถาม QWL/
จํานวนคําถามที่ใช้วัด QWL
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้อ
คําถามขึ้นมา

-

0.92

ค่าความ
เชื่อมั่น
0.92

ใช้ความถี่ ร้อยละ mean และ
SD ในการสรุปผล

แบ่งระดับทัศนคติเป็น 3 ระดับ
คือ พอใจมาก พอใจ และ
ไม่พอใจ ใช้ความถี่ และร้อยละ
ในการสรุปผล

การแปลความหมายของ
คะแนน
แบ่งระดับทัศนคติที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตการทํางานเป็น
3 ระดับ คือ พอใจมาก พอใจ
และไม่พอใจ ใช้ความถี่และ
ร้อยละในการสรุปผล
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มงคล ลาวรรณา (2551)

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.)

อิสมาแอล มะลี (2553)
บุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข้าราชการครูสังกัดสํานักงาน ใช้แนวคิดทฤษฎีของ Walton (1975)
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข้าราชการครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

Wan Norhayati Mohamed
(2012)

ใช้แนวคิดทฤษฎีของ Walton (1975)

กําหนดปัจจัยพื้นฐานที่ใช้วัด QWL จาก
แนวคิดของ Brooks and Anderson
(2005) ที่ประกอบด้วย4 dimension
1. work life-home life
2. work design
3. work context
4. work world

พยาบาลวิชาชีพที่ทําหน้าที่
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
และ แผนกกุมารเวชศาสตร์
ในโรงพยาบาลของรัฐใน
ประเทศมาเลเซีย

Measuring the quality of
nursing work life in public
hospitals

มิติของ QWL

กลุ่มตัวอย่าง

ชื่องานวิจัย/ผู้วิจัย

จํานวนข้อคําถามในส่วน
คุณภาพชีวิตการทํางาน 77 ข้อ

แบบสอบถามมี 3 ส่วน
1. ข้อมูลทั่วไป
2. คุณภาพชีวิตการทํางาน
3. ข้อเสนอแนะ

จํานวนข้อคําถามในส่วน
คุณภาพชีวิตการทํางาน 47 ข้อ

แบบสอบถามมี 2 ส่วน
1. ข้อมูลทั่วไป
2. คุณภาพชีวิตการทํางาน

แบบสอบถาม QWL/
จํานวนคําถามที่ใช้วัด QWL
เครื่องมือที่ใช้วัดในการวิจัยนี้
ปรับปรุงจากแนวคิดของ
Brooks and Anderson
(2005) ประกอบด้วย
4 dimension และ 42 item
-

การแปลความหมายของคะแนน

0.9694

ใช้ ค่ า เฉลี่ ย เป็ น ตั ว ชี้ วั ด กํ า หนด
เกณฑ์ 5 ระดับดังนี้
4.21-5.00 คือ ระดับมากที่สุด
3.41-4.20 คือ ระดับมาก
2.61-3.40 คือ ระดับปานกลาง
1.81-2.60 คือ ระดับน้อย
1.00-1.80 คือ ระดับน้อยที่สุด

ไม่ระบุค่า ใช้ค่าความถี่และร้อยละแปลเป็น
4 ระดับ
ร้อยละ 80-100 คือ มากที่สุด
ร้อยละ 60-79 คือ มาก
ร้อยละ 40-59 คือ น้อย
น้อยกว่าร้อยละ 40 คือ น้อยที่สุด

ค่าความ
เชื่อมั่น
0.85
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กลุ่มตัวอย่าง

มิติของ QWL

บันลือศักดิ์ ศรีระศร (2546)

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผนสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

พราว ศาลิคุปต (2552)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สังเคราะห์หลายแนวคิด ได้องค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตการทํางาน 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพตนเองของผู้ปฏิบัติงาน
2. โอกาสความก้าวหน้า
3. การยอมรับและการมีส่วนร่วมในองค์การ
4. สิทธิหรือประชาธิปไตยในองค์การ
5. ความสมดุลของชีวิตในการทํางาน
6. ความภูมิใจในองค์กรที่สร้างประโยชน์สังคม

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข้าราชการกองบัญชาการ
ใช้แนวคิดทฤษฎีของ Walton (1973)
ข้าราชการกองบัญชาการหน่วย หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
บัญชาการอากาศโยธิน

ชื่องานวิจัย/ผู้วิจัย

จํานวนข้อคําถามในส่วนคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 30 ข้อ

แบบสอบถามมี 6 ส่วน
1. ข้อมูลทั่วไป
2. การรับรู้ข่าวสารทั่วไป
3. ทัศนคติต่อระบบบริหารงานของ
องค์กร
4. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
5. สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการทํางานและประสิทธิผลของ
งาน
6. ข้อเสนอแนะ

จํานวนข้อคําถามในส่วนคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน 71 ข้อ

แบบสอบถาม QWL/
จํานวนคําถามที่ใช้วัด QWL
แบบสอบถามมี 4 ส่วน
1. ข้อมูลทั่วไป
2. บรรยากาศองค์กร
3. คุณภาพชีวิตการทํางาน
4. ข้อเสนอแนะ

0.9105

ค่าความ
เชื่อมั่น
0.8645

เกณฑ์การแปลคะแนนเป็น
ระดับทําแยกเป็นรายด้านและ
โดยรวม เป็น 3 ระดับ
จากสูตร
พิสัยช่วงคะแนน = (คะแนน
สูงสุด-คะแนนต่ําสุด)/จํานวน
ระดับ

การแปลความหมายของ
คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัดโดย
กําหนดเกณฑ์ตามแนวคิดของ
Best (1981) 5 ระดับดังนี้
4.51-5.00 คือ ระดับมากที่สุด
3.51-4.50 คือ ระดับมาก
2.51-3.50 คือ ระดับปาน
กลาง
1.51-2.50 คือ ระดับน้อย
1.00-1.50 คือ ระดับน้อยที่สุด
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พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สังกัดการไฟฟ้าเขต
3 ภาค 3 จังหวัดนครปฐม

คุณภาพชีวิตการทํางานของ
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 ภาค 3
จังหวัดนครปฐม

เจษฎา ธรรมขันติพงศ์ (2544)

กลุ่มตัวอย่าง

ชื่องานวิจัย/ผู้วิจัย
สังเคราะห์หลายแนวคิด ได้องค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตการทํางาน 3 องค์ประกอบ
ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัยในการทํางาน
2. ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพของ
พนักงาน
3. ด้านความยุติธรรมในการทํางาน

มิติของ QWL

จํานวนข้อคําถามในส่วนคุณภาพชีวิต
การทํางาน 60 ข้อ

แบบสอบถาม QWL/
จํานวนคําถามที่ใช้วัด QWL
แบบสอบถามมี 5 ส่วน
1 .ข้อมูลทั่วไป
2. ความปลอดภัยในการทํางาน
3. ความยุติธรรมในงาน
4. การรับผิดชอบต่อสุขภาพ
5.แนวทางส่งเสริมและพัฒนา QWL

ค่าความ
เชื่อมั่น
0.88
(ทั้งฉบับ)

ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัดโดยกําหนด
เกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้
4.21-5.00 คือ ระดับมากที่สุด
3.41-4.20 คือ ระดับมาก
2.61-3.40 คือ ระดับปานกลาง
1.81-2.60 คือ ระดับน้อย
1.00-1.80 คือ ระดับน้อยที่สุด

การแปลความหมายของคะแนน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 รูปแบบการศึกษา
เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ เป็นการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 ประชากร
ประชากร คื อ นั ก เทคนิ ค การแพทย์ ที่ ป ฏิ บั ติ งานในโรงพยาบาลสั งกั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 12 เขตสุขภาพจํานวน 3,077 คน (ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงาน
บุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามบัญชีถือจ่าย จ.18 ณ วันที่ 23 มีนาคม 2558)
3.3 กลุ่มตัวอย่าง
3.3.1 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
กํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามเงื่ อ นไขการใช้ ส ถิ ติ วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Factor
analysis) คื อ ไม่ ค วรน้ อ ยกว่า 5 เท่ าของจํ านวนตั วแปร (คํ าถาม) และต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 100 คน
(Gorsuch, 1983; Kim, 1991; Hair et al., 1995 อ้างอิงจาก บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555)
3.3.2 การสุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากระบบสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแบ่งออกเป็น 12 เขตสุขภาพ และ
ระดับของโรงพยาบาลมีหลายระดับซึ่งแบ่งตามขนาดและพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ เป็น
ตัวแทนประชากรอย่างแท้จริงผู้วิจัยจึงทําการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)
โดยมีขั้นตอนการสุ่มเป็นลําดับชั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 เลือกตัวอย่างจากเขตสุขภาพทุกเขต (12 เขต) ซึ่งจํานวนของตัวอย่างในแต่ละ
เขตเป็นไปตามสัดส่วนของประชากร
ขั้นที่ 2 สุ่มจังหวัด 3 จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
random sampling) คือ การจับสลาก ซึ่งกําหนดให้ขนาดตัวอย่างจากจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดมีขนาด
เท่ากัน/ใกล้เคียงกัน
ขั้นที่ 3 กําหนดให้ขนาดตัวอย่างในแต่ละจังหวัดที่ได้ทําการสุ่มไว้ข้างต้นมาจาก รพท./
รพศ. และ รพท. ในปริมาณที่เท่ากัน/ใกล้เคียงกัน โดยเลือกจาก รพท. หรือ รพศ. 1 แห่ง และสุ่มจาก
รพช. ทุกแห่งด้วยวิธีการจับสลาก
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เขตสุขภาพที่
X

จังหวัดที่ x1

รพท./ รพศ.
เลือกจาก 1 แห่ง

สุ่ม 3 จังหวัด

จังหวัดที่ x2

จังหวัดที่ x3

รพช.

รพท./ รพศ.

รพช.

รพท./ รพศ.

สุ่มจากทุกแห่ง

เลือกจาก 1 แห่ง

สุ่มจากทุกแห่ง

เลือกจาก 1 แห่ง

รพช
สุ่มจากทุกแห่ง

ภาพที่ 3.1 แผนภูมิขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) จาก
ประชากร
เมื่อได้ขนาดตัวอย่างที่ ต้องการและตรงตามเงื่อนไขการใช้สถิติวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor analysis) แล้วทําการประมาณการเพิ่มอีกร้อยละ 70 ทั้งนี้เนื่องจากในการทบทวนวรรณกรรม
ของผู้วิจัยพบว่าอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามทางไปรษณีย์โดยมากมักจะมีเพียงร้อยละ 30–40
3.4 วิธีการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
3.4.1 ขั้นที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม
ทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางานการ
สร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานตามทฤษฏีของวอลตัน
(Walton, 1973) โดยมีองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 องค์ประกอบ คือ
3.4.1.1 ค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and fair compensation)
3.4.1.2 สภ าพ การทํ างาน ป ล อด ภั ยแล ะส่ งเส ริ ม สุ ขภ าพ (Safe and healthy
environment)
3.4.1.3 โอกาสในการพั ฒ นาสมรรถภาพของบุ คคล (Development of human
capacities)
3.4.1.4 ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน (Growth and security)
3.4.1.5 การบูรณาการทางสังคม (Social integration)
3.4.1.6 ประชาธิปไตยในองค์กร (Constitutionalism)
3.4.1.7 ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว (The total life space)
3.4.1.8 ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social relevance)
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3.4.2 ขั้นที่ 2 นิยามเชิงปฏิบัติการ
เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการของคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้อง
กับแนวคิ ดคุณภาพชีวิตการทํ างานตามทฤษฎีของวอลตัน (Walton, 1973) ซึ่ งมีองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตการทํางาน 8 องค์ประกอบ ดังนี้
3.4.2.1 ค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and fair compensation)
หมายถึ ง เงินเดื อนค่ าตอบแทน และสวัส ดิ ก ารต่ าง ๆ ที่ ได้ รั บเพี ย งพอสํ าหรั บ รายจ่ ายตามสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นในระบบสุขภาพหรือวิชาชีพเดียวกันในต่างองค์กรถือ
ว่ามีความเหมาะสมและยุติธรรม รวมถึงมีความเหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้อง
รับผิดชอบและความเสี่ยงหรือภัยที่อาจได้รับจากการทํางาน
3.4.2.2 สภาพการทํ า งานปลอดภัย และส่ง เสริม สุข ภาพ (Safe and healthy
environment) หมายถึง สถานที่ทํางานมีพื้นที่เพียงพอถูกการออกแบบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
และเอื้อต่อการทํางานมีการควบคุมสภาวะแวดล้อมในการทํางานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย
อุ ปกรณ์ และเครื่องมือ สําหรับการทํ างานมีเพี ยงพอ อยู่ในสภาพที่ ดีพ ร้อมใช้ งาน รวมถึงได้ รับการ
บํารุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ องค์กรมีนโยบายความปลอดภัยและนโยบายการ
ส่งเสริมสุขภาพ และมีเครื่องป้องกันอันตรายอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับระดับความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการ
3.4.2.3 โอกาสในการพัฒ นาสมรรถภาพของบุค คล (Development of human
capacities) หมายถึง ความมีอิสระในการทํางานและสามารถควบคุมงานด้วยตนเองได้มีโอกาสได้
ทํางานที่ใช้ความรู้ความชํานาญที่มากกว่าเดิม ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับงานอันทําให้เกิดความภาคภูมิใจ
และความผูกพันในผลงานของตนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะให้สามารถทํางานได้ในทุกขั้นตอน
ของการทํางานสามารถวางแผนการทํางาน รวมถึงมีส่วนร่วมในการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน
3.4.2.4 ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน (Growth and security) หมายถึง การได้รับ
มอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นมีโอกาสได้เตรียมความรู้และทักษะที่มากขึ้นเพื่อก้าวหน้าใน
หน้าที่และวิชาชีพของตน รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงานครอบครัวและบุคคลเกี่ยวข้อง และมี
ความมั่นคงในส่วนของรายได้และการจ้างงาน
3.4.2.5 การบู ร ณาการทางสั ง คม (Social integration) หมายถึ ง องค์ ก รพิ จ ารณา
บุคลากรจากความรู้และความสามารถในการทํางานโดยไม่คํานึงถึงความเป็นพวกพ้องและลักษณะส่วน
บุคคลอื่น ๆ บุคลากรรู้สึกถึงความมีโอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้ารู้สึกถึงการเป็ นชุมชนใน
องค์กร รู้สึกดีในการทํางานร่วมกันและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการแสดงความรู้สึกของ
ตนเองอย่างแท้จริงในการทํางานร่วมกัน
3.4.2.6 ประชาธิปไตยในองค์กร (Constitutionalism) หมายถึง สามารถปกป้องข้อมูล
เฉพาะตนได้โดยมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานได้ มีสิทธิ์ที่จะพูดเกี่ยวกับ
การทํางานของหรือนโยบายขององค์กรโดยปราศจากความกลัวต่อการถูกกลั่นแกล้งหรืออาจมีผลต่อ
การพิจารณาความดีความชอบบุคลากรมีสิทธิ์ในเรื่องค่าตอบแทน รางวัล ความมั่นคงในงานและการ
ได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบหรือกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงองค์กรมีแนวทางในการ
ร้องเรียนที่ชัดเจนและเป็นธรรม
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3.4.2.7 ความสมดุล ระหว่า งงานและชีวิต ส่วนตัว (The total life space) หมายถึง
สามารถจั ด การเวลาให้ มี ค วามสมดุ ล ในชี วิต ได้ โดยมี สั ด ส่ว นเวลาที่ เหมาะสมระหว่างงานส่ วนตั ว
ครอบครัวและสังคม
3.4.2.8 ลั ก ษณะงานที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม (Social relevance) หมายถึ ง การมี
ความรู้สึกต่องานหรือวิชาชีพที่ทําว่ามีประโยชน์มีคุณค่าต่อสังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมงาน
หรือวิชาชีพที่ทํามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์กับชุมชนหรือองค์กรอื่น ๆ
3.4.3 ขั้นที่ 3 เลือกประเภทมาตรวัดและกําหนดสิ่งเร้า
เนื่องจากคุณ ภาพชีวิตการทํางานเป็นคุณ ลักษณะภายในของบุคคลไม่สามารถวัดหรือ
สั งเกตได้ โดยตรงต้ อ งอาศั ยเครื่ องมื อ วั ด คุ ณ ลั ก ษณะทางจิต วิ ท ยาที่ มีสิ่ งเร้ากระตุ้ น ให้ บุค คลแสดง
ความรู้สึกออกมาจึงจะสามารถวัดผลได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่มีสิ่งเร้าเป็นคําถามและเลือกใช้
มาตรวัดแบบลิเคิรท์ (Likert scale) ในการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิค
การแพทย์เนื่องจากมาตรวัดแบบลิเคิรท์เป็นมาตรวัดประมาณค่ารวม (Summated rating scale) คือ
เป็นมาตรวัดที่ประกอบด้วยหลายข้อคําถามซึ่งคิดเป็นคะแนนรวมกัน ข้อคําถามแต่ละข้อระบุถึงสิ่งที่
ต้องการวัดออกมาเป็นคะแนน ข้อความของข้อคําถามไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิด และข้อความของข้อ
คําถามมีลักษณะที่ระบุให้ผู้ตอบประเมินค่าได้ เป็นมาตรวัดที่มีค่าความเที่ยงและความตรงสูง โดยแต่
ละข้อมีความสัมพันธ์กันและกันเนื่องจากทุกข้อวัดมุ่งวัดในสิ่งเดียวกัน จึงถือว่ามีคุณสมบัติการวัดทาง
จิตวิทยา (Psychometric properties) ที่ดี (ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ, 2555)
คําถามเป็นสิ่งเร้าที่สําคัญของเครื่องมือวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยา โดยชุดของคําถาม
ที่สร้างขึ้นต้องมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับคุณ ลักษณะที่ต้องการวัดทั้งนี้ผู้วิจัยได้นําข้อมูล
จากการทบทวนวรรณกรรมมาทําการร่างคําถาม ซึ่งประกอบด้วยคําถามในเชิงบวกและเชิงลบอย่างละ
เท่า ๆ กัน โดยลักษณะของคําถามคือ
(1) ครอบคลุมนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร
(2) ความกระชับชัดเจนได้ใจความ
(3) ไม่กํากวมหรือซับซ้อน
(4) สํานวนภาษาเหมาะกับกลุ่มตัวอย่าง
(5) ไม่เป็นคําถามชี้นํา
(6) ไม่ใช้คําปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ
(7) ไม่เป็นคําถามที่ก่อให้เกิดความลําบากใจในการตอบ
โดยทําการรวบรวมข้อคําถามทั้งหมดมาเรียงจากง่ายไปหายากพร้อมทั้งจัดเป็นหมวดเป็น
หมู่เพื่อนําไปเรียบเรียงสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับร่าง
แบบวัดที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นมาตรวัดแบบลิเคิรท์ (Likert scale) กําหนดคะแนนแทนระดับ
ความคิดเห็น เป็น 5 ระดับ ดังนี้
(1) คําถามเชิงบวก
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Strongly agree)
5 คะแนน
เห็นด้วย (Agree)
4 คะแนน
ไม่แน่ใจ (Uncertain)
3 คะแนน
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ไม่เห็นด้วย (Disagree)
2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Strongly disagree) 1 คะแนน
(2) คําถามเชิงลบ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Strongly agree)
1 คะแนน
เห็นด้วย (Agree)
2 คะแนน
ไม่แน่ใจ (Uncertain)
3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย (Disagree)
4 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (Strongly disagree) 5 คะแนน
เนื่องจากแบบวัดนี้เป็นแบบวัดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้ในการ
แปลผลคะแนนที่ได้จากแบบวัด ผู้วิจัยจึงกําหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณภาพชีวิตของนักเทคนิค
การแพทย์โดยอิงจากเกณฑ์การแปลผลคะแนนของเครื่องมือประเมินคุณภาพชีวิตการทํางาน ฉบับ
ภาษาไทย (WRQLS-THAI) และเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์กรอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย
(WHOQOL-BREF-THAI) ดังนี้
พิสัยช่วงคะแนน =

ค่าพิสัย (Range) ของคะแนนรวม
(3.1)
จํานวนระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานที่ต้องการแบ่ง

ผู้วิจัยแบ่งระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ออกเป็น 3 ระดับทั้ง
ในคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมและในแต่ละองค์ประกอบดังนี้
คะแนนช่วงค่าที่ 1 แสดงถึง คุณภาพชีวิตการทํางานระดับไม่ดี
คะแนนช่วงค่าที่ 2 แสดงถึง คุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลาง
คะแนนช่วงค่าที่ 3 แสดงถึง คุณภาพชีวิตการทํางานระดับดี
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นสามารถแปลระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมและรายด้าน ดังแสดงในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การแปลผลระดับคะแนนคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
องค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์โดยรวม
(63 ข้อ)
การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (8 ข้อ)
สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (10 ข้อ)
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล (8 ข้อ)
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน(7 ข้อ)
การบูรณาการทางสังคม (6 ข้อ)
ประชาธิปไตยในองค์กร (7 ข้อ)
ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว (9 ข้อ)
ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (8 ข้อ)

คุณภาพชีวิตการทํางาน
ระดับไม่ดี ระดับปาน ระดับดี
กลาง
63-147 148-232 233-315
8-19
10-23
8-19
7-16
6-14
7-16
9-21
8-19

20-31
24-37
20-31
17-26
15-23
17-26
22-34
20-31

32-40
38-50
32-40
27-35
24-30
27-35
35-45
32-40

3.4.4 ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาของข้อคําถาม รวมถึง
ความเหมาะสมของการกําหนดระดับคะแนนและการแปลผลคะแนนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้น
นํามาทําการแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.4.5 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
จากการคํ านวณค่ าดัชนี ความสอดคล้อ ง (Index of item-object congruence: IOC)
โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสิน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสําหรับงานวิจัยนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ตรง
กับตัวแปรที่ต้องการวัดเป็นอย่างดี คือ คุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ ลักษณะงาน
และวัฒ นธรรมการทํางานของนักเทคนิคกรแพทย์ สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยจึงคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชํานาญการ ที่มีอายุการ
ทํางาน 15 ปีขึ้นไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และคัดเลือกมาจํานวน 3 ท่าน (รายละเอียดที่ภาคผนวก) ซึ่งเป็น
จํ านวนผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ น้ อ ยที่ สุ ด ที่ ยอมรับ ได้ ในการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หา (Lynn, 1986;
Burns and Grove, 2001; อ้างอิงจาก บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555)
การตรวจสอบกระทําโดยนําคําถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านพิจารณาตรวจสอบข้อคําถาม
ในแต่ละข้อว่าสามารถวัดได้ตรงกับนิยามที่กําหนดหรือไม่แล้วให้คะแนน โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน
ดังนี้
+1 หมายถึง คําถามสอดคล้องกับนิยามที่กําหนด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคําถามสอดคล้องกับนิยามที่กําหนด
-1 หมายถึง คําถามไม่สอดคล้องกับนิยามที่กําหนด
จากนั้นนําคะแนนจากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมาคํานวณตามสูตรดังนี้
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IOC

=

R

(3.2)

N

IOC คือ ดัชนีความสอดคล้อง
 R คือ ผลรวมของคะแนนจากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิ
N
คือ จํานวนผู้ทรงคุณวุฒิ
เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อคําถามคือข้อคําถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้คัดเลือกไว้
ส่วนข้อคําถามมีค่า IOC ต่ํากว่า 0.5 ให้นํามาแก้ไขปรับปรุงหรือตัดทิ้ง
3.4.6 ขั้นที่ 6 แก้ไขตามข้อแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ
นําข้อคําถามที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและแก้ไขตามข้อแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาสร้างเป็นแบบวัดฉบับร่าง
3.4.7 ขั้นที่ 7 ทดลองใช้เบื้องต้น (Preliminary item tryout)
นําแบบวัดฉบับร่างไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้เครื่องมือ ซึ่งไม่ใช่
กลุ่ม ตัว อย่า งเดีย วกัน กับ กลุ่ม ตัว อย่างของงานวิจัย แต่เ ป็น กลุ่ม ตัว อย่า งที่มีลัก ษณะเช่น เดีย วกัน
โดยกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยนี้ คือ นักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 จํานวน 30 คน
โดยการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive sampling)
ทําการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับข้อคําถามในด้านความชัดเจน ความ
ยากง่ายในการเข้าใจคําถาม รวมถึงระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามทั้งฉบับของกลุ่มทดลองใช้
เครื่องมือ เพื่อทําการปรับปรุงข้อคําถามเหล่านั้นให้ดียิ่งขึ้น
3.4.8 ขั้นที่ 8 วิเคราะห์คุณภาพของข้อคําถามรายข้อ (Item reliability analysis)
เพื่ อ คัด เลื อ กข้ อคํ าถามที่ ผ่านเกณฑ์ เอาไว้ในแบบสอบถามและตั ดข้ อ คําถามที่ ไม่ ผ่ าน
เกณฑ์ออกหรือนํามาปรับปรุงด้วยการวิเคราะห์รายข้อ (Item analysis) และวิเคราะห์ค่าความเที่ยง
ของแบบสอบถามเมื่อตัดข้อคําถามแต่ละข้อทิ้งไป (Alpha if deleted) โดยพิจารณาว่าข้อคําถามที่
สร้างขึ้นมีความคงที่ภายใน (Internal Consistency) หรือไม่ ด้วยการทดสอบความสอดคล้องของข้อ
คําถาม (Homogeneity) ดังนี้
3.4.8.1 การวิเคราะห์รายข้อ (Item analysis)
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคําถามแต่ละข้อ (Inter item correlation)
เป็นการพิจารณาว่าข้อคําถามแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ซึ่งข้อคําถามที่ดีควรมีค่า Inter item
correlation ระหว่ าง 0.30–0.70 และในแบบสอบถามชุ ด นั้ น ควรมี ข้ อ คํ าถามที่ มี ค่ า Inter item
correlation ระหว่ า ง 0.30–0.70 ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ 50 ของคํ าถามทั้ งหมด (Jacobson et al.,
1988; อ้างอิงจาก บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555)
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับคําถามรวมทั้งฉบับ
(Corrected item total correlation) เป็นค่าอํานาจจําแนกรายข้อ โดยมีค่าระหว่าง –1.00 ถึง +1.00
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ซึ่งข้อคําถามที่ดีควรมีค่า Corrected item total correlation +0.30 ขึ้นไป หากคําถามใดมีค่าบวก
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างตอบคําถามข้อนั้นในทิศทางเดียวกันกับข้อคําถามอื่น ๆ หากคําถามใดมีค่าลบ
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างตอบคําถามข้อนั้นในทิศตรงข้ามกับข้อคําถามอื่น ๆ ในแบบสอบถามหรือมีความ
ผิดพลาดในการลงรหัสคะแนนของคําถามเชิงลบ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555)
3.4.8.2 การวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเมื่อตัดข้อคําถามแต่ละข้อทิ้งไป
(Alpha if deleted) โดยเมื่อตัดข้อคําถามนั้นออกไปแล้วค่าความเที่ยงของทั้งฉบับที่เหลือมีค่าสูงกว่า
เมื่อครั้งที่มีข้อคําถามดังกล่าวรวมอยู่ด้วยแสดงว่าข้อคําถามนั้นควรตัดทิ้งหรือควรปรับปรุงใหม่
3.4.9 ขั้นที่ 9 ปรับแก้ตามผลการวิเคราะห์ค่า Item reliability analysis
เพื่อให้ได้แบบวัดที่มีข้อคําถามที่ดีที่สุดก่อนนําไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3.4.10 ขั้นที่10 นําเครื่องมือไปใช้ในภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.10.1 ส่งแบบสอบถามที่ปรับแก้แล้วตามข้อแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิและตามผล
การวิเคราะห์ค่า Item reliability analysis ไปยังกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ โดยแนบซองเอกสารระบุ
ที่อยู่ของผู้วิจัยพร้อมอากรแสตมป์ไปพร้อมกับการส่งแบบสอบถามเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่
ผู้ตอบแบบสอบถามในการส่งแบบสอบถามกลับและป้องกันการสูญหายของแบบสอบถามจากการ
เขียนที่อยู่ในการส่งกลับผิด
3.4.10.2 ดํา เนิน การติด ตามแบบสอบถามหลัง จากครบกํ าหนดระยะเวลาสิ้น สุด
ในการตอบแบบสอบถาม 1 เดือน โดยการโทรศัพ ท์ไปยังหน่วยงานของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ได้ส่ง
แบบสอบถาม
3.4.11 ขั้นที่ 11 รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเมื่อได้รับแบบสอบถามคืน หากไม่สมบูรณ์
ต้องคัดออกรวบรวมแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทําการลงรหัสแล้วนํามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3.4.12 ขั้นที่ 12 ตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity)
ตามทฤษฎีของวอลตัน (Walton, 1973) คุณภาพชีวิตการทํางานมีลักษณะเป็นตัวแปร
องค์ประกอบ (Composite variable) ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ และเป็นตัวแปรที่มีคุณลักษณะ
ทางจิตวิทยา มีความหมายซับซ้อน ไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้โดยตรง ต้องวัดด้วยเครื่องมือวัดทาง
จิตวิทยาที่ต้องประกอบไปด้วยข้อคําถามจํานวนหลายข้อจึงจะสามารถวัดตัวแปรได้ตรงตามทฤษฎีทั้งนี้
เพื่ อ ให้ แ บบวั ด ที่ พั ฒ นาขึ้ น สามารถวั ด ได้ ต รงตามโครงสร้ างทฤษฎี ผู้ วิ จั ย จึ ง ใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ เคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ (Exploratory factor analysis: EFA) ในการตรวจสอบความตรงตาม
โครงสร้าง โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังนี้
3.4.12.1 ตรวจสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์ (Assumption) ดังนี้
1) ตัวแปรที่เลือกมาวิเคราะห์ต้องเป็นตัวแปรที่มีค่าต่อเนื่อง
ตัวแปรที่ เลือกมาวิเคราะห์ควรมีความสัมพันธ์กันในระดับสูงและรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและตัวแปรอยู่ในรูปเชิงเส้น (Linear)
2) จํานวนตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะห์ควรมีจํานวนมากกว่า 30 ตัวแปร
(Knapp and Campbell-Heider, 1989; อ้างอิงจาก บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2555) ซึ่งตัวแปรสําหรับ
งานวิจัยนี้หมายถึงข้อคําถาม

53
3) กลุ่มตัวอย่างควรมีขนาดใหญ่ซึ่งขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับจํานวน
ตัวแปร โดยขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมคือ ไม่ควรน้อยกว่า 5 เท่าของจํานวนตัวแปรและต้องไม่น้อยกว่า
100 คน (Gorsuch, 1983; Kim, 1991; Hair et al., 1995; อ้างอิงจาก บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555)
3.4.12.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลดังนี้
1) วิเ คราะห์เ มทริก ซ์ค วามสัม พัน ธ์ (Correlation matrix) โดยใช้ค ่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ส หสั ม พั น ธ์ข องเพี ย ร์สั น (Pearson Correlation) โดยเลื อ กตั วแปรที่ มี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในองค์ประกอบเดียวกันสูง (r=0.20–0.80) แต่มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างองค์ประกอบระดับต่ํา (r < 0.20) (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555)
2) วิเ คราะห์ค ่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling
Adequacy) เป็น ค่า ที ่แ สดงถึ งความเหมาะสมของข้ อ มู ล นี้ ว่าควรวิเคราะห์ ด้ว ย Factor analysis
หรือไม่โดย 0.90 ขึ้นไปเป็นข้อมูลที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 0.80–0.89 เป็นเป็นข้อมูลที่มีความ
เหมาะสมมาก 0.70–0.79 เป็นข้อมูลที่มีความเหมาะสมปานกลาง 0.60-0.69 เป็นข้อมูลที่มีความ
เหมาะสมน้ อ ย 0.50–0.59 เป็ นข้อ มู ลที่ มีค วามเหมาะสมน้ อยมาก และ 0.50 ลงไปเป็ นข้อ มูล ที่ ไม่
เหมาะสม (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555)
3) ตรวจสอบ Bartlett's test of Sphericity โดยพิจารณาที่ ค่า Chi-square
หากมีนัยสําคัญทางสถิติแสดงว่าข้อมูลนี้มีความเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ Factor analysis
3.4.12.3 สกัดองค์ประกอบ (Factor extraction) โดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
(Principal component analysis: PCA) โดยองค์ป ระกอบที ่เ ลือ กต้อ งมีค่า Eigenvalue > 1
(สําราญ มีแจ้ง, 2557)
3.4.12.4 การหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor rotation) โดยใช้วิธีการหมุนแกนมุมฉาก
(Orthogonal rotation) ด้ว ยวิธ ีแ วริแ มกซ์ (Varimax) เพื ่อ พิจ ารณาว่า ตัว แปรใดควรอยู ่ใ น
องค์ป ระกอบใด โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนัก องค์ป ระกอบ (Factor loading) ซึ่งควรมีค่า > 0.3
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555)
3.4.12.5 หาคะแนนองค์ประกอบ (Factor score) เพื่อนํามาสร้างเป็นองค์ประกอบ
3.4.13 ขั้นที่ 13 วิเคราะห์ค่าความเที่ยง (Reliability analysis)
โดยการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องภายใน (Internal consistency reliability) ด้วย
วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficien) ทั้งรายด้านและทั้งฉบับ
3.4.14 ขั้นที่ 14 วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
การวิ เ คราะห์ ถ ดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส มการ
พยากรณ์แล้วทําการวิเคราะห์เพื่อแยกสมาชิกในกลุ่มหนึ่งออกจากอีกกลุ่มหนึ่งทําให้สามารถจําแนก
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้เป็ นการแสดงถึงคุณ ภาพของเครื่องมือวิจัยด้านความตรงเชิงจําแนก
(Discriminant Validity) ได้ ซึ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุมีดังนี้
3.4.14.1 พิจารณาลักษณะข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์ คือ ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
มีมาตรวัดระดับช่วง (Interval scale) หรืออัตราส่วน (Ratio scale) หากตัวแปรอิสระมีมาตรวัดระดับ
นามบัญญัติ (Nominal scale) หรือจัดอันดับ (Ordinal scale) ต้องแปลงตัวแปรอิสระให้เป็นตัวแปรหุ่น
(Dummy variable) ก่อน
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3.4.14.2 ตรวจสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์ (Assumption) ดังนี้
1) ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรง (Linearity)
พิจารณาจาก Scatter plot ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามแต่ละตัว
2) ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบปกติ (Normality) พิจารณาจาก
สถิติ Kolmogorov–Smirnov และ Skewness (ค่าความเบ้) เข้าใกล้ 0
3) ค่าความคลาดเคลื่อนมีค่าเฉลี่ยเป็น 0
4) ค่ าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่ อ นคงที่ (Homoscedasticity)
พิจารณาจาก Scatter plot ระหว่าง ZResidual และ ZPredicted
5) ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน (Autocorrelation) พิจารณาจาก
สถิติ Durbin–Watson มีค่าระหว่าง 1.5–2.5
6) ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) พิจารณาจาก
ค่า Tolerance ≥ 0.10, VIF < 10, Condition index < 15
3.4.14.3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
1) พิ จารณาความสั มพั นธ์ ระหว่างตัว แปรตามและตั วแปรอิ ส ระจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม
2) สร้างสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
3) วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุด้วยโปรแกรม SPSS โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้า
สมการถดถอยวิธี Stepwise Regression เพื่อขจัดปัญหาการเกิด Multicollinearity
4) ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ
ใช้สถิติทดสอบ One–way ANOVA
5) ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระแต่ละตัว
ใช้สถิติทดสอบ t–test
6) ศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระแต่ละตัว
3.5 ลักษณะเครื่องมือ
แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย
เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตําแหน่งงาน ระดับการศึกษาสูงสุด สาขา/ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ และลักษณะโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ เป็นมาตรวัดลิเคิร์ท (Likert
scale) กําหนดช่วงความรู้สึกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ประกอบด้วยคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ซึ่ง
พัฒนาและปรับปรุงขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้แนวคิดคุณภาพชีวิต
การทํางานตามทฤษฎีของวอลตัน (Walton, 1973)
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นคําถามปลายเปิด
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package
for the Social Sciences: SPSS) ดังนี้
3.6.1 วิ เคราะห์ ข้ อมู ลส่ วนบุ คคล (Personal data) เพื่ อให้ ทราบถึ งลั กษณะทั่ วไปของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตําแหน่งงาน ระดับการศึกษาสูงสุด
สาขา/ลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บัติ และลั ก ษณะโรงพยาบาลที่ ปฏิ บั ติ งานโดยใช้ ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา ได้ แ ก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ได้แก่
3.6.2.1 วิเคราะห์ คุ ณ ภาพของแบบวัด ด้ านความตรงตามเนื้ อหา (Content validity)
โดยผูท้ รงคุณวุฒิแล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-object congruence: IOC)
3.6.2.2 วิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดในส่วนของคุณภาพของข้อคําถามรายข้อ (Item
reliability analysis) ด้ วยการวิ เคราะห์ รายข้ อ (Item analysis) ซึ่ งประกอบด้ วยการวิเคราะห์ ค่ า
สหสัมพันธ์ระหว่างคําถามแต่ละข้อ (Inter item correlation) การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างข้อ
คําถามแต่ละข้อกับคําถามรวมทั้งฉบับ (Corrected item total correlation) และวิเคราะห์ค่าความ
เที่ยงของแบบสอบถามเมื่อตัดข้อคําถามแต่ละข้อทิ้งไป (Alpha if deleted)
3.6.2.3 วิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดด้านความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity)
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis: EFA)
3.6.2.4 วิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดด้านความเที่ยง (Reliability) ทั้งรายด้านและทั้งฉบับ
ด้วยวิธีการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Method) โดยวิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha method)
3.6.2.5 วิเคราะห์ ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Stepwise
Regression ในการเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอย เพื่ อวิเคราะห์คุณ ภาพชีวิตการทํางานจาก
สมการพยากรณ์แล้วเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างหากสามารถจําแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ได้แสดงว่าเครื่องมือวิจัยมีคุณภาพด้านความตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity)
กําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (Level of Significant) ที่ 0.05
3.7 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ทําการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างก่อนทํารวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
พิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และใน
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการระบุถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและประโยชน์ต่อ
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากการวิจัยนี้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามกระทําด้วยความสมัครใจและสามารถ
ถอนตัวเมื่อใดก็ได้

บทที่ 4
ผลการศึกษา
แบบสอบถามที่ แ จกไปยั งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี จํ า นวน 536 ฉบั บ และเมื่ อ ครบเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม (1 เดือน) ได้รับแบบสอบถามทั้งสิ้น 369 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 68.8) แต่มีจํานวน 42 ฉบับ
ที่ต้อ งคัด ออกเพราะตอบแบบสอบถามไม่ค รบจึงเหลือ แบบสอบถามที่ส ามารถนํามาวิเคราะห์ได้
327 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล นําเสนอดังนี้
4.1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) ของแบบวัดฉบับร่าง
4.3 ผลการวิเคราะห์ คุ ณ ภาพของข้ อคําถามรายข้อ (Item reliability analysis) ของแบบวั ด
ฉบับทดลองใช้หลังนําเครื่องมือไปทดลองใช้เบื้องต้น (Preliminary item try out)
4.4 ผลการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) ของแบบวัดฉบับจริงหลัง
นําเครื่องมือไปใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
4.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของข้อคําถามรายข้อ (Item reliability analysis) และวิเคราะห์
ค่ าความเที่ยง (Reliability analysis) ของแบบวัดฉบั บจริงหลังตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง
(Construct validity)
4.6 คุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
4.7 ผลวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
4.1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จากการตอบแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศชาย 77 คน (ร้อยละ 23.5) และ
เพศหญิง 250 คน (ร้อยละ 76.5) อายุเฉลี่ย 40.5 ปี (ระหว่าง 22-59 ปี) สถานภาพสมรสโสด 155 คน
(ร้อยละ 47.4) คู่ 162 คน (ร้อยละ 49.5) และหม้าย/หย่าร้าง/แยกทาง 10 คน (ร้อยละ 3.1) ระดับ
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรีจํานวน 293 คน (89.6) ปริญญาโท 32 คน (ร้อยละ 9.8) และปริญญาเอก
2 คน (ร้อยละ 0.6) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉลี่ย 19.5 ปี (ระหว่าง 1-38 ปี) สาขางาน/ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นห้องปฏิบัติการรวม 155 คน (ร้อยละ 47.4) และห้องปฏิบัติการที่มีการแยกสาขางาน
172 คน (ร้อยละ 52.6) ระดับงานที่ปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติงาน 232 คน (ร้อยละ 70.9) หัวหน้างาน 62 คน
(ร้อยละ 19.0) และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย 33 คน (ร้อยละ 10.1) ลักษณะโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานเป็น
โรงพยาบาลชุมชน 151 คน (ร้อยละ 46.2) และโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์176 คน (ร้อยละ 53.8)
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (N = 327)
ข้อมูล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุเฉลี่ย 40.5 ปี (ระหว่าง 22-59 ปี)
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หม้าย/หย่าร้าง/แยกทาง
ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตําแหน่งงาน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวง
ลูกจ้างชั่วคราว
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉลี่ย 19.5 ปี (ระหว่าง 1-38 ปี)
สาขางาน/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ห้องปฏิบัติการรวม
ห้องปฏิบัติการที่มีการแยกสาขางาน
ระดับงานที่ปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติงาน
หัวหน้างาน
หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย
ลักษณะโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์

จํานวน (คน)

ร้อยละ

77
250

23.5
76.5

155
162
10

47.4
49.5
3.1

293
32
2

89.6
9.8
0.6

242
10
34
41

74.0
3.1
10.4
12.5

155
172

47.4
52.6

232
62
33

70.9
19.0
10.1

151
176

46.2
53.8
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4.2 ผลการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของแบบวัดฉบับร่าง
แบบวัดฉบับร่างได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) จากการพิจารณา
ค่า IOC ที่ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผลที่ได้มีการตัดคําถามออกไป 1 ข้อ ทําให้ข้อคําถามจาก 64 ข้อ
เหลือเป็น 63 ข้อ และมีการปรับปรุงข้อคําถามในบางข้อ (ตารางที่ 5) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ข้อคําถามที่มีค่า IOC = 1 มีจํานวน 52 ข้อ คงไว้ในแบบวัด
ข้อคําถามที่มี IOC > 0.5 แต่ < 1 มีจํานวน 8 ข้อ ปรับปรุงเนื้อหาในข้อคําถามเล็กน้อย
ข้อคําถามที่มี IOC < 0.5 มีจํานวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 8 ทําการคัดออกเนื่องจากค่า IOC มีค่าต่ํา
(-0.33) อีกทั้งเป็นข้อคําถามที่ไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด ข้อ 35 และ ข้อ 64 มีค่า IOC = 0
แต่จําเป็นต้อ งคงคําถามไว้แ ละปรับปรุงเนื้อ หาในข้อคําถามเล็ก น้อยเพราะหากคัดออกอาจทําให้
ข้อ คําถามที่เหลือในแบบสอบถามไม่ครอบคลุมแนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทํางาน และมีข้อที่ยุบ
รวมข้อคําถามเข้าด้วยกันข้อ 27 (IOC = 1) และข้อ 28 (IOC= 0) เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาว่า
เป็นข้อคําถามที่ซ้ําซ้อนกัน จึงเสนอแนะให้ทําการรวมข้อคําถามสองข้อเข้าด้วยกันโดยใช้ถ้อยคําที่
ชัดเจนที่สุด (เป็นข้อที่ 26 ในแบบวัดฉบับ Try out)
และผู้วิจัยได้เพิ่ม 1 คําถาม เพื่อให้เนื้อหาในองค์ประกอบด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม (องค์ประกอบที่ 8) ชัดเจนขึ้น (เป็นข้อที่ 63 ในแบบวัดฉบับทดลองใช้)
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลการตรวจคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงตามเนื้ อหา (Content validity)
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item–Objective)
ข้อที่

คําถาม

1

ค่าตอบแทนประจําและรายได้อื่นที่ท่าน
ได้รับจากหน่วยงานเพียงพอสําหรับ
ค่าใช้จ่ายของท่านในสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อ
เทียบกับวิชาชีพอื่นที่ปฏิบัติงานใน
ระบบสุขภาพเช่นเดียวกัน
ท่านได้รับสวัสดิการและประโยชน์
เกื้อกูลที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับวิชาชีพ
อื่นที่ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพ
เช่นเดียวกัน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
คุ้มค่าเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้อง
รับผิดชอบ
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและ
คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงหรือภัยที่
อาจได้รับจากการทํางาน
ท่านไม่ได้รับค่าชดเชยและการเยียวยา
อย่างเหมาะสมจากหน่วยงานของท่าน
เมื่อท่านได้รับอุบัติเหตุจากการทํางาน
งานของท่านสมควรได้รับค่าตอบแทน
การเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น การตรวจ
เสมหะเพื่อหาเชื้อวัณโรค การตรวจ
เลือดหาเชื้อ HIV
ท่านมีภาระหนี้สินที่ยากต่อการจัดการ
และแก้ไขปัญหาได้
ท่านมีแนวโน้มจะเปลี่ยนงาน หากมี
หน่วยงานอื่นเสนอค่าตอบแทนที่
มากกว่าแก่ท่านในตําแหน่งเดียวกันนี้

2
3

4
5
6
7

8
9

คะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

รวม

ค่า การดําเนินการ
IOC

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

-1

1

-1

-1 - 0.33

1

1

1

3

1

คัดออก
คงไว้
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลการตรวจคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item–Objective) (ต่อ)
ข้อที่

คะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

คําถาม

10 ท่านมักไม่สบายหรือเจ็บป่วยเนื่องด้วย
สภาพแวดล้อมในการทํางานไม่
เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
11 หน่วยงานของท่านมีการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยแก่
บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ
12 หน่วยงานของท่านมีระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ํา ที่
เพียงพอ และปลอดภัยต่อการใช้งาน
13 หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือ/อุปกรณ์
ในการทํางานอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการทํางาน
14 หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างอาคารที่
มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยในการทํางาน
รวมถึงมีพื้นที่เพียงพอต่อการทํางาน
15 หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางานส่วนบุคคล
(PPE) ที่เหมาะสม เพียงพอ และพร้อม
ใช้งาน
16 หน่วยงานของท่านให้ความสําคัญในการ
ปฏิบัติตามหลัก Universal precaution
และ aseptic technique
17 หน่วยงานของท่านมีกระบวนการ
ควบคุม ตรวจติดตาม และตรวจสอบ
ความปลอดภัย/ความเสี่ยงอย่าง
สม่ําเสมอ
18 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมและ
ป้องกันสุขภาพอนามัยของบุคลากร
เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี

รวม ค่า การดําเนินการ
IOC

0

1

1

2 0.67

ปรับปรุง

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลการตรวจคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงตามเนื้ อหา (Content validity)
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item–Objective) (ต่อ)
ข้อที่

คะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

คําถาม

19 ท่านรู้สึกเป็นกังวลและไม่ปลอดภัย
ในขณะทํางานทั้งในและนอกสถานที่
20 ท่านได้รับโอกาสให้นําความรู้หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทํางาน
21 หน่วยงานของท่านให้อิสระแก่ท่านใน
การทํางานโดยสามารถกําหนด
เป้าหมาย และวิธีการดําเนินงานได้เอง
22 ท่านได้รับโอกาสให้ทํางานที่ท้าทาย
ความรู้ความสามารถและได้ใช้ความ
ชํานาญหลายด้าน
23 ท่านได้ทํางานในลักษณะเดิม ๆ เป็น
ประจําจนเกิดความรู้สึกเบื่องาน
24 ท่านได้รับผิดชอบงานที่มีคุณค่าและมี
ความสําคัญต่อความสําเร็จของหน่วยงาน
25 หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากร
26 ท่านไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุม
หรือรับการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ
27 ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะในการทํางานอย่างเต็มที่
28 ท่านมีโอกาสได้ใช้ความสามารถตรงตาม
ความรู้ของท่าน
29 ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้
มีความรู้ความสามารถมากขึ้นเพื่อ
ความก้าวหน้าในงาน เช่น การฝึกอบรม
การศึกษาต่อ

รวม ค่า การดําเนินการ
IOC

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

0

2 0.67

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

ยุบรวม
27 + 28

-1

1

0

0

0

1

1

1

3

1

ปรับปรุง

คงไว้
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลการตรวจคุ ณ ภาพเครื่องมือด้ านความตรงตามเนื้ อหา (Content validity)
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item–Objective) (ต่อ)
ข้อที่

คะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

คําถาม

รวม ค่า การดําเนินการ
IOC

30 ท่านมีโอการได้รับการเลื่อนขั้น/เลื่อน
ตําแหน่งในสายงานอย่างเหมาะสมและ
เป็นไปอย่างยุติธรรม

1

1

1

3

1

31 ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้นกว่างาน
เดิมที่รับผิดชอบอยู่

0

1

1

2 0.67

32 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าหรือประสบ
ความสําเร็จในตําแหน่งสายงานเทคนิค
การแพทย์
33 ตําแหน่งในสายงานของเทคนิคการแพทย์
มีโอกาสก้าวหน้าไม่ทัดเทียมหรือด้อยกว่า
วิชาชีพอื่น ๆ ในระบบสุขภาพเดียวกัน
34 การเลื่อนตําแหน่งไปยังระดับที่สูงขึ้น
ของท่านเป็นไปได้ยาก
35 หน่วยงานของท่านมีหลักประกันความ
มั่นคงในการทํางานให้บุคลากร เช่น
รายได้หรือเงินชดเชยในกรณีที่ทุพพล
ภาพหรือเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน
รายได้ในกรณีที่เกษียณอายุการทํางาน

1

1

1

3

0

1

1

2 0.67

ปรับปรุง

0

1

1

2 0.67

ปรับปรุง

-1

1

0

0

0

ปรับปรุง*

36 หน่วยงานของท่านมีการจัดการประชุม
ปรึกษาหารือหรือการแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการทํางานอย่างสม่ําเสมอ

1

1

1

3

1

คงไว้

37 หน่วยงานของท่านมีการแบ่งพรรคพวก
แบ่งชนชั้น หรือการเหยียดกันในเรื่อง
ต่าง ๆ

1

1

1

3

1

คงไว้

1

คงไว้

ปรับปรุง

คงไว้

63
ตารางที่ 4.2 สรุปผลการตรวจคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงตามเนื้ อหา (Content validity)
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item–Objective) (ต่อ)
ข้อที่

คะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

คําถาม

38 หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรม
ภายในหน่วยงานอันเป็นการส่งเสริม
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ร่วมงานด้วยกัน หรือผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ใน
ฝ่าย งานเลี้ยงฉลองวันเกิดของบุคลากร
ในฝ่าย
39 ผู้ร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือ
และเกื้อกูลกันในการทํางานเป็นอย่างดี
40 หน่วยงานของท่าน มีการให้เกียรติกัน
และกันในทุกตําแหน่งงาน
41 หากเกิดปัญหาความขัดแย้งในการ
ทํางานร่วมกันของบุคลากร
ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจในการเข้า
มาแก้ไขปัญหา รับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกฝ่ายและตัดสินอย่างเป็นธรรม
42 ผู้ร่วมงานของท่านเคารพในสิทธิส่วน
บุคคล ไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงาน
43 ท่านไม่มีอิสระในการพูดและการแสดง
ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการทํางาน
44 ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความเสมอ
ภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกคน
45 หน่วยงานของท่านมีกระบวนการการ
ตัดสินการกระทําความผิดอย่างยุติธรรม
และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายรวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

รวม ค่า การดําเนินการ
IOC

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

0

1

1

2 0.67

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลการตรวจคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงตามเนื้ อหา (Content validity)
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item–Objective) (ต่อ)
ข้อที่

คะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

คําถาม

46 ท่านมักจะไม่สามารถปฏิเสธงานที่อยู่
นอกเหนือขอบเขตความรับผิดชอบ
หรืองานที่ไม่ชํานาญงานพอได้
47 หน่วยงานของท่านให้โอกาสก้าวหน้าแก่
บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
48 ท่านมีอิสระในการทํางานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ
49 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ภาระ
งานเพื่อใช้ในการบริหารงานและจัดสรร
บุคคลากรในการปฏิบัติงาน
50 ท่านต้องปฏิบัติงานนอกเวลา (ขึ้นเวร)
ที่มากกว่าความพึงพอใจของท่านอยู่
บ่อยครั้ง
51 ท่านพึงพอใจในสิทธิการลาต่าง ๆ เช่น
ลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว ลาศึกษาต่อ
52 ท่านสามารถจัดสรรเวลาให้กับงานและ
ชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสมและไม่
ก่อให้เกิดปัญหาชีวิตในด้านใดด้านหนึ่ง
53 หากท่านมีปัญหาในการเดินทางมา
ทํางานจนส่งผลให้การจัดสรรเวลาใน
ชีวิตด้านต่าง ๆ ของท่านมีปัญหา เช่น
บ้านกับที่ทํางานอยู่คนละอําเภอ/
จังหวัด หน่วยงานของท่านสามารถจัด
สวัสดิการบ้านพักหรือหาทางแก้ไขอย่าง
อื่นให้ได้
54 ท่านต้องนํางานกลับมาทําที่บ้านหรือที่
พักในช่วงวันหยุดหรือวันลาพักผ่อนอยู่
บ่อยครั้ง
55 ท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมกับกิจกรรม
นันทนาการที่หน่วยงานของท่านจัด

รวม ค่า การดําเนินการ
IOC

0

1

1

2 0.67
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1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

0

1

2 0.67

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้
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ตารางที่ 4.2 สรุปผลการตรวจคุ ณ ภาพเครื่องมือด้ านความตรงตามเนื้ อหา (Content validity)
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item–Objective) (ต่อ)
ข้อที่

คะแนนจาก
ผู้เชี่ยวชาญ

คําถาม

56 ท่านต้องทํางานให้เสร็จแม้จะล่วงเวลา
และไม่ได้ค่าตอบแทน
57 ท่านต้องครุ่นคิดและเป็นกังวลกับงาน
แม้ในวันหยุดหรือวันพักผ่อน
58 ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์
59 การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ทําให้ท่านได้รับการยกย่องจากสังคม
น้อยกว่าวิชาชีพอื่นในระบบสุขภาพ
เดียวกัน
60 ท่านรู้สึกว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มี
คุณค่าและมีความสําคัญต่อระบบ
สุขภาพและประเทศชาติ
61 หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบต่อสังคมในด้าน ต่าง ๆ เช่น
การกําจัดของเสีย การรักษา
สภาพแวดล้อม
62 หน่วยงานของท่านสนับสนุนและให้
ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม เช่น การรณรงค์ป้องกันการ
ระบาดของยาเสพติด การรณรงค์เพื่อ
ป้องกันโรคเอดส์
63 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานด้วย
ความโปร่งใส ไม่ทุจริตและไม่เกี่ยวข้อง
กับการเมือง
64 ชุมชนมักไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
เพื่อสังคมที่หน่วยงานของท่านจัดขึ้น

รวม ค่า การดําเนินการ
IOC

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

1

1

1

3

1

คงไว้

0

0

0

0

0
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4.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของข้อคําถามรายข้อของแบบวัดฉบับทดลองใช้หลังนําเครื่องมือไป
ทดลองใช้เบื้องต้น
นํ าแบบสอบถามฉบั บ ทดลองใช้ ไปทดลองใช้ เบื้ อ งต้ น (Preliminary item tryout) กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างทดลองใช้เครื่องมือจํานวน 30 คน แล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพของข้อคําถามรายข้อ
(Item reliability analysis) เพื่ อ คั ด เลื อ กข้ อ คํ าถามที่ ผ่ านเกณฑ์ เอาไว้ในแบบสอบถามและตั ด ข้ อ
คําถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ออกหรือนํามาปรับปรุง ด้วยการวิเคราะห์รายข้อ (Item analysis) และวิเคราะห์
ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเมื่อตั ดข้อคํ าถามแต่ละข้อทิ้ งไป (Alpha if deleted) รายละเอียด
ผลการวิเคราะห์มีดังนี้
4.3.1 ค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาคของแบบสอบถามฉบับทดลองใช้ เกณฑ์
ของค่าความเที่ยงของเครื่องมือ วิจัยที่เป็นเครื่อ งมือที่พัฒ นาใหม่ควรมีค่า 0.70 ขึ้นไป (Jacobson
et al., 1988: 6; Burns and Grove, 2001; Selby – Harrington et al., 1994; อ้างอิงจาก บุญใจ
ศรีสถิตนรากูร, 2555) ซึ่งแบบสอบถามฉบับทดลองใช้นี้มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาคของทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.93 ถือได้ว่าแบบสอบถามฉบับทดลองใช้นี้มีคุณภาพด้านความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่สูง อีกทั้ง
ค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาคในแต่ละองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.58–0.87 ก็ถือได้ว่า
มีคุณภาพด้านความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง
ตารางที่ 4.3 ค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาคแบบสอบถามฉบับทดลองใช้
แบบสอบถามฉบับทดลองใช้
ทั้งฉบับ
องค์ประกอบที่ 1: การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
องค์ประกอบที่ 2: สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
องค์ประกอบที่ 3: โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
องค์ประกอบที่ 4: ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน
องค์ประกอบที่ 5: การบูรณาการทางสังคม
องค์ประกอบที่ 6: ประชาธิปไตยในองค์กร
องค์ประกอบที่ 7: ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
องค์ประกอบที่ 8: ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์
แอลฟาคอนบาค
0.93
0.64
0.87
0.70
0.77
0.77
0.70
0.63
0.58

4.3.2 ข้อคําถามที่ มีค่า Corrected Item-Total Correlation > 0.30 มี 46 ค่า จาก 63 ค่า
คิดเป็น ร้อยละ 73.01 (รายละเอียดดังตารางที่ 4.4)
4.3.3 ค่า Inter-item correlation ของข้อ คํา ถาม พบว่า ข้อ คําถามที่มีค่า Inter-item
correlation ระหว่าง 0.30–0.70 มี 878 ค่า จาก 1,953 ค่า คิดเป็นร้อยละ 44.95 ข้อคําถามที่มีค่า
Inter-item correlation > 0.7 มี 21 ค่า จาก 1,953 ค่า คิดเป็นร้อยละ 1.07 ข้อคําถามที่มีค่า Interitem correlation < 0.3 มี 1,075 ค่า จาก 1,953 ค่า คิดเป็นร้อยละ 55.0 (รายละเอียดอยู่ที่ภาคผนวก)
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1

ค่าตอบแทนประจําและรายได้อื่นที่ท่านได้รับจากหน่วยงานเพียงพอ
สําหรับค่าใช้จ่ายในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นที่
ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพเช่นเดียวกัน
ท่านได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
วิชาชีพอื่นที่ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพเช่นเดียวกัน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับปริมาณ
หรือภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
หรือภัยที่อาจได้รับจากการทํางาน
หากท่านได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทํางานหน่วยงานไม่ได้
ให้การเยียวยาหรือจ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสมแก่ท่าน
งานของท่านสมควรได้รับค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเงินเดือนเช่น การตรวจเสมหะเพื่อหาเชื้อวัณโรคการ
ตรวจเลือดหาเชื้อ HIV
ท่านมีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานหากมีหน่วยงานอื่นเสนอค่าตอบแทนที่
มากกว่าแก่ท่านในตําแหน่งเดียวกันนี้
การเจ็บป่วยของท่านในบางครั้งอาจเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมใน
การทํางานไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
หน่วยงานของท่านมีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยแก่บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ
หน่วยงานของท่านมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอและปลอดภัยต่อ
การใช้งานเช่น ระบบไฟฟ้าที่ต่อสายดินทุกจุด น้ําที่สะอาด
หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทํางานอย่างเพียงพอ
เหมาะสม และปลอดภัยต่อการทํางาน

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Alpha if Item
Deleated

ข้อ

Corrected itemtotal Correlation

ตารางที่ 4.4 Corrected Item-Total Correlation ของแบบวัดฉบับทดลองใช้

0.669

0.926

0.691

0.926

0.672

0.926

0.716

0.925

0.584

0.926

-0.229

0.932

-0.324

0.934

0.181

0.929

0.187

0.929

0.587

0.926

0.640

0.926

0.779

0.925
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หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยใน
การทํางาน รวมถึงมีพื้นที่เพียงพอต่อการทํางาน
หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางานส่วน
บุคคล (PPE) ที่เหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้งาน
หน่วยงานของท่านให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามหลัก Universal
precaution และ aseptic technique
หน่วยงานของท่านมีกระบวนการควบคุมตรวจติดตาม และ
ตรวจสอบความปลอดภัย/ความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ
หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอนามัยของ
บุคลากรเช่น การตรวจสุขภาพประจําปีการได้รับวัคซีน
ท่านรู้สึกเป็นกังวลในความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานในบางครั้งเช่น
การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะที่เป็นคดีความ การปฏิบัติงานนอก
เวลา (On call) ในยามวิกาล
ท่านได้รับโอกาสให้นําความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน
การทํางาน
หน่วยงานของท่านให้อิสระในการทํางานแก่ท่านโดยท่านสามารถ
กําหนดวิธีการดําเนินงานได้เองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
ของหน่วยงาน
ท่านได้ทํางานในลักษณะเดิม ๆ เป็นประจําจนเกิดความรู้สึกเบื่องาน

14
15
16
17
18
19
20

22
21
23
24

ท่านได้รับโอกาสให้ทํางานที่ท้าทายความรู้ความสามารถและได้ใช้
ความชํานาญหลายด้าน
ท่านได้รับผิดชอบงานที่มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อความสําเร็จของ
หน่วยงาน
หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร

Alpha if Item
Deleated

ข้อ

Corrected itemtotal Correlation

ตารางที่ 4.4 Corrected Item-Total Correlation ของแบบวัดฉบับทดลองใช้ (ต่อ)

0.616

0.926

0.693

0.925

0.780

0.925

0.758

0.925

0.692

0.926

0.089

0.929

0.602

0.927

0.456

0.927

0.280

0.928

0.456

0.927

0.230

0.929

0.492

0.927
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Alpha if Item
Deleated

ข้อ

Corrected itemtotal Correlation

ตารางที่ 4.4 Corrected Item-Total Correlation ของแบบวัดฉบับทดลองใช้ (ต่อ)

25

ท่านไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมหรือรับการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ 0.042

0.93

26

ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการทํางานที่
ตรงตามความรู้ของท่านอย่างเต็มที่
ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมาก
ขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในงานเช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ
ท่านมีโอการได้รับการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหน่งในสายงานอย่าง
เหมาะสมและเป็นไปอย่างยุติธรรม
ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมาก
ขึ้นกว่างานเดิมที่รับผิดชอบอยู่
ท่านมีโอกาสก้าวหน้าหรือประสบความสําเร็จในตําแหน่งสายงาน
เทคนิคการแพทย์
ท่านมีความเห็นว่าตําแหน่งในสายงานของเทคนิคการแพทย์มีโอกาส
ก้าวหน้าไม่ทัดเทียมหรือด้อยกว่าวิชาชีพอื่น ๆ ในระบบสุขภาพ
เดียวกัน
ท่านมีความเห็นว่าการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่งนักเทคนิค
การแพทย์ของท่านมีโอกาสเป็นไปได้ยาก
หน่วยงานของท่านมีหลักประกันความมั่นคงในการทํางานให้
บุคลากร เช่น การบรรจุเป็นข้าราชการรายได้หรือเงินชดเชยในกรณี
ที่ทุพพลภาพหรือเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน รายได้ในกรณีที่
เกษียณอายุการทํางาน
หน่วยงานของท่านมีการจัดการประชุมปรึกษาหารือหรือการ
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทํางานอย่างสม่ําเสมอ
หน่วยงานของท่านมีการแบ่งพรรคพวกแบ่งชนชั้น หรือการเหยียด
กันในเรื่องต่าง ๆ

0.648

0.926

0.571

0.927

0.662

0.926

0.718

0.925

0.466

0.927

0.410

0.927

0.126

0.929

0.512

0.927

0.47

0.927

0.494

0.927

27
28
29
30
31

32
33

34
35
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36

หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงานอันเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันหรือ
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยง
ฉลองวันเกิดของบุคลากร
ผู้ร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในการทํางานเป็น
อย่างดี
บุคลากรในหน่วยงานของท่านทุกตําแหน่งงานมีความเคารพและให้
เกียรติกัน
หากเกิดปัญหาความขัดแย้งในการทํางานร่วมกันของบุคลากร
ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจในการเข้ามาแก้ไขปัญหารับฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายและตัดสินอย่างเป็นธรรม

37
38
39

40
41
42
43
44
45
46

ผู้ร่วมงานของท่านเคารพในสิทธิส่วนบุคคลไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัว
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
โอกาสหรืออิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานของ
ท่านมีค่อนข้างน้อย
ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
หน่วยงานของท่านมีกระบวนการการตัดสินการกระทําความผิด
อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกฎหมาย รวมถึง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ท่านมักจะได้รับมอบหมายงานที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความ
รับผิดชอบหรือไม่มีความชํานาญงานพอ
หน่วยงานของท่านให้โอกาสก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน
ท่านมีอิสระในการทํางานตามขอบเขตความรับผิดชอบ

Alpha if Item
Deleated

ข้อ

Corrected itemtotal Correlation

ตารางที่ 4.4 Corrected Item-Total Correlation ของแบบวัดฉบับทดลองใช้ (ต่อ)

0.323

0.928

0.705

0.926

0.690

0.926

0.605

0.926

0.513

0.927

0.490

0.927

0.653

0.926

0.718

0.926

-0.207

0.931

0.436

0.927

0.460

0.927
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49
50
51

52
53
54
55
56
57
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หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อใช้ในการบริหารงาน 0.530
และจัดสรรบุคคลากรในการปฏิบัติงาน
ท่านต้องอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่เกินความเหมาะสมอยู่ 0.199
บ่อยครั้ง
ท่านพึงพอใจในสิทธิการลาต่าง ๆ เช่น ลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว ลา 0.521
ศึกษาต่อ
ท่านสามารถจัดสรรเวลาให้กับงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม 0.555
และไม่ก่อให้เกิดปัญหาชีวิตในด้านใดด้านหนึ่ง
หากท่านมีปัญหาในการเดินทางมาทํางานจนส่งผลให้การจัดสรร
0.210
เวลาในชีวิตด้านต่าง ๆ ของท่านมีปัญหาเช่นบ้านกับที่ทํางานอยู่คน
ละอําเภอ/จังหวัดหน่วยงานของท่านสามารถจัดสวัสดิการบ้านพัก
หรือหาทางแก้ไขอย่างอื่นให้ได้
ท่านต้องนํางานกลับมาทําที่บ้านหรือที่พักในช่วงวันหยุดหรือวันลา
0.113
พักผ่อนอยู่บ่อยครั้ง
ท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่หน่วยงานของท่านจัด 0.298
ท่านต้องทํางานให้เสร็จแม้จะล่วงเวลาและไม่ได้ค่าตอบแทนอยู่
- 0.022
บ่อยครั้ง
ท่านต้องครุ่นคิดและเป็นกังวลเรื่องงานแม้ในวันหยุดหรือวันพักผ่อน 0.053
ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
0.224
การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทําให้ท่านได้รับการยกย่อง
- 0.038
จากสังคมน้อยกว่าวิชาชีพอื่นในระบบสุขภาพเดียวกัน
ท่านรู้สึกว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อ
- 0.099
ระบบสุขภาพและประเทศชาติ
หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ 0.282
เช่น การกําจัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม

Alpha if Item
Deleated

ข้อ

Corrected itemtotal Correlation

ตารางที่ 4.4 Corrected Item-Total Correlation ของแบบวัดฉบับทดลองใช้ (ต่อ)

0.927
0.929
0.927
0.927
0.929

0.93
0.928
0.931
0.931
0.929
0.931
0.93
0.928
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60

หน่วยงานของท่านสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคมเช่น การรณรงค์ป้องกันการระบาดของยาเสพติด การ
รณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์
61 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสไม่ทุจริตและไม่
เกี่ยวข้องกับการเมือง
62 ชุมชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเพื่อสังคมที่หน่วยงานของท่านจัดขึ้น
63

ท่านมีความเห็นว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของ
สังคมมากเท่าใดนัก

Corrected itemtotal Correlation
Alpha if Item
Deleated

ตารางที่ 4.4 Corrected Item-Total Correlation ของแบบวัดฉบับทดลองใช้ (ต่อ)

0.283

0.928

0.573

0.926

0.678

0.926

0.170

0.929

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น ค่า ความเที่ย งสัม ประสิท ธิ์แ อลฟาคอนบาคทั้ง ฉบับ ของ
แบบสอบถามฉบับทดลองใช้มีค่าเข้าใกล้ 1 (0.93) และค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาค
ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบมี ค่ าอยู่ ร ะหว่ า ง 0.58-0.87 และข้ อ คํ า ถามที่ มี ค่ า Corrected Item-Total
Correlation < 0.30 มี 17 ข้อ จาก 63 ข้อ (ร้อ ยละ 26.98) ผู้วิจัยไม่คั ดคําถามออกเนื่ องจากเมื่อ
พิ จารณาร่ว มกั บ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของข้ อ คํ าถามทั้ งหมดโดยไม่ รวมข้ อ คํ าถามที่ พิ จารณาอยู่
(alpha if item deleted) พบว่ า ข้ อ คํ า ถาม 17 ข้ อ นี้ มี ค่ า alpha if item deleted ไม่ ม ากกว่ าค่ า
ความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาคทั้งฉบับ (0.93) จึงคงข้อคําถามเหล่านี้ไว้ สรุปแล้วจะมีคําถาม
ทั้งหมด 63 ข้อที่จะนําไปตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) ต่อไป
4.4 ผลการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง
หลังนําเครื่องมือไปใช้ในภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการวิเคราะห์ มีดังนี้
4.4.1 ตรวจสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์ (Assumption) รายละเอียดดังนี้
4.4.1.1 ตัวแปรทุกตัวต้องมีค่าต่อเนื่อง โดยตัวแปร (คําถาม) มีการกําหนดคะแนนแทน
ระดับความคิดเห็นของคําตอบ ข้อมูลเป็นมาตรวัดช่วง (Interval scale) มีค่าต่อเนื่อง
4.4.1.2 จํานวนตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะห์ควรมีจํานวนมากพอสมควร โดยมีจํานวน
มากกว่า 30 ตัวแปร ซึ่งตัวแปร (คําถาม) ในการวิจัยนี้มีจํานวน 63 ข้อ
4.4.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในปัจจัยเดียวกันควรมีความสัมพันธ์กันระดับสูง
(r > 0.30) โดยทําการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล (ข้อ 5.2)
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4.4.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างปัจจัยควรมีความสัมพันธ์กันระดับต่ํา (r < 0.20)
โดยทําการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล (ข้อ 5.2)
4.4.1.5 กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเหมาะสม คือ ไม่ควรน้อยกว่า 5 เท่าของตัวแปร และต้อง
ไม่น้อยกว่า 100 คน โดยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีจํานวน 327 คน
4.4.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล
4.4.2.1 วิเคราะห์เมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation matrix) โดย
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเพื่อคัดเลือกตัวแปรที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์
โดยเลือกตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในปัจจัยเดียวกันสูง (r > 0.30) และ
ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างปัจจัยระดับต่ํา (r < 0.20)
จากการวิเคราะห์เมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation matrix)
พบว่าความสั มพั นธ์ระหว่างตัวแปรภายในองค์ประกอบเดียวกั นมี ค่า r > 0.30 และความสั มพั นธ์
ระหว่างตัวแปรต่างองค์ประกอบ ค่า r < 0.20 เป็นส่วนมากถือเป็นคําถามที่ดีผู้วิจัยจึงการเก็บคําถาม
เหล่านี้ไว้แต่มีบางตัวแปรในองค์ประกอบต่าง ๆ ควรถูกคัดออก ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 (ข้อ 1–8) ตัวแปรที่คัดออก ได้แก่ ข้อ 6 และข้อ 7 เนื่องจาก
เป็ นตั วแปรที่ มีค่าสั มประสิท ธิ์ส หสั มพั นธ์ระหว่ างตั วแปรภายในปั จจัยเดี ย วกั นต่ํา และข้ อ 7 มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างปัจจัยระดับสูงกับข้อ 9, 17, 56, 58 และ 59
องค์ ป ระกอบที่ 2 (ข้ อ 9–18) ตั ว แปรที่ คั ด ออก ได้ แ ก่ ข้ อ 9 และข้ อ 18
เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในปัจจัยเดียวกันต่ํา และข้อ 9 มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างปัจจัยระดับสูงกับข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 22, 32 และ
63 ส่วนข้อ 18 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างปัจจัยระดับสูงกับข้อ 5, 9, 17 และ 32
องค์ ป ระกอบที่ 3 (ข้ อ 19–26) ตั ว แปรที่ คั ด ออก ได้ แ ก่ ข้ อ 22 และข้ อ 25
เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในปัจจัยเดียวกันต่ําแต่ไม่มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างปัจจัยระดับสูง
องค์ประกอบที่ 4 (ข้อ 27–33) ตัวแปรที่คัดออก ได้แก่ ข้อ 31, 32 และข้อ 33
เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในปัจจัยเดียวกันต่ํา อีกทั้งข้อ
31, 32 และ 33 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างปัจจัยระดับสูงในหลายตัวแปร
องค์ประกอบที่ 5 (ข้อ 34–39) ตัวแปรที่คัดออก ได้แก่ ข้อ 35 เนื่องจากเป็นตัว
แปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในปัจจัยเดียวกันต่ํา และข้อ 35 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างปัจจัยระดับสูงในหลายตัวแปร
องค์ ป ระกอบที่ 6 (ข้ อ 40–46) ตั ว แปรที่ คั ด ออก ได้ แ ก่ ข้ อ 41 และข้ อ 44
เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในปัจจัยเดียวกันต่ํา อีกทั้งข้อ 41
และ 44 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างปัจจัยระดับสูงในหลายตัวแปร
องค์ประกอบที่ 7 (ข้อ 47–55) ตัวแปรที่คัดออก ได้แก่ ข้อ 47, 49, 51, 53, 54
และ 55 ซึ่งหากพิจารณาตามค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรขององค์ประกอบนี้พบว่าเกือบ
ทุกตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในปัจจัยเดียวกันต่ําและมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างปัจจัยระดับสูงในหลายตัวแปร แต่ผู้วิจัยเก็บตัวแปรบางตัวไว้ คือ ข้อ
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48, 50 และ 52 เพราะหากคั ด ออกทุ ก ตั ว แปรในองค์ ป ระกอบนี้ อ าจทํ า ให้ ข้ อ คํ า ถามที่ เหลื อ ใน
แบบสอบถามอาจไม่ครอบคลุมแนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทํางาน โดยเลือกข้อ 48, 50 และ 52 ไว้
เนื่องจากเป็นตัวแปรที่ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างปัจจัยระดับสูง อีกทั้งเป็นตัว
แปรที่มีข้อคําถามไม่ซ้อนซ้อนกับตัวแปรอื่น ๆ
องค์ประกอบที่ 8 (ข้อ 56–63) ตัวแปรที่คัดออก ได้แก่ ข้อ 57 และ 63 เป็นตัว
แปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภายในปัจจัยเดียวกันต่ํา และข้อ 63 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างปัจจัยระดับสูงในหลายตัวแปร
และจากการวิ เคราะห์ เมตริ ก ซ์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร (Correlation
matrix) พบว่ามีตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรระดับสูงมาก (r > 0.7) ในตัวแปร
3 คู่ ซึ่งอาจเป็นคําถามที่มีความซ้ําซ้อนกันสูง (redundancy) อาจต้องคัดข้อใดข้อหนึ่งออก ได้แก่ ข้อ
4 กับ 5 ข้อ 11 กับ 12 และข้อ 37 กับ 38 แต่ผู้วิจัยพิจารณาข้อคําถามของตัวแปร 3 คู่นี้แล้วพบว่า
เป็นคําถามที่ไม่ได้ซ้ําซ้อนกันจึงเก็บตัวแปรเหล่านี้ไว้สรุปได้ว่ามีคําถามทั้งหมด 43 ข้อ นําไปวิเคราะห์
Factor analysis ในขั้นตอนต่อไป
4.4.2.2 ตรวจสอบ Bartlett's test of Sphericity และวิเคราะห์ค่า KMO (KaiserMeyer-Olkin measure of sampling Adequacy)
Bartlett's test of Sphericity มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ แ สดงว่ า ข้ อ มู ล มี ค วาม
เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ Factor analysis
KMO = 0.930 มี ค่ าเข้ าใกล้ 1 แสดงว่ าข้ อมู ลเหมาะสํ าหรั บการวิ เคราะห์ ด้ วย
Factor
ตารางที่ 4.5 KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of
Approx. Chi-Square
Sphericity
df
Sig.

.930
8.521E3
903
.000

จากตาราง Communalities แสดงถึงค่าความผันของตัวแปรแต่ละตัวที่มีส่วน
ร่วมในปั จจัยหลั กซึ่ งค่ า Extraction Communalities ควรมากกว่า 0.3 หากน้อยกว่า 0.3 ต้อ งตัด
คําถามออกแล้วทําการวิเคราะห์ใหม่เพราะอาจมีปัญหา correlate กับตัวอื่น ๆ จากข้อมูลพบว่าค่า
Extraction Communalities ของตัวแปรมีค่ามากกว่า 0.3 ทุ กตัวแปร โดยมีค่าระหว่าง 0.485 ถึง
0.763
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ตารางที่ 4.6 Communalities
Item
1
2
3
4
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
34
36
37
38
39

Initial
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Extraction
0.634
0.763
0.713
0.749
0.751
0.543
0.592
0.737
0.756
0.637
0.64
0.672
0.617
0.697
0.631
0.605
0.696
0.573
0.688
0.631
0.628
0.639
0.684
0.653
0.616
0.554
0.663
0.727
0.684
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ตารางที่ 4.6 Communalities (ต่อ)
Item
40
42
43
45
46
48
50
52
56
58
59
60
61
62

Initial
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Extraction
0.525
0.678
0.653
0.653
0.597
0.656
0.485
0.565
0.626
0.73
0.671
0.684
0.648
0.625

Extraction Method: Principal Component Analysis.
4.4.3 การสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction)
ตารางที่ 4.7 Total Variance Explained

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

Rotation Sums of
Squared Loadings

Total

Extraction Sums of
Squared Loadings

Component (Factor)

Initial Eigenvalues

1
2
3
4
5
6

13.972
4.389
2.276
2.044
1.632
1.374

32.492
10.207
5.294
4.753
3.794
3.195

32.492
42.699
47.993
52.746
56.54
59.735

13.972
4.389
2.276
2.044
1.632
1.374

32.492
10.207
5.294
4.753
3.794
3.195

32.492
42.699
47.993
52.746
56.54
59.735

5.999
5.56
4.349
3.956
3.771
1.512

13.95
12.93
10.114
9.201
8.769
3.517

13.95
26.88
36.994
46.195
54.964
58.481
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ตารางที่ 4.7 Total Variance Explained (ต่อ)

% of Variance

Cumulative %

62.525
65.05
67.346
69.511
71.394
73.163
74.911
76.454
77.962
79.376
80.714
81.991
83.162
84.324
85.384
86.433
87.438
88.383
89.298
90.172
91.006
91.78
92.546
93.25
93.925
94.58
95.215
95.819
96.394
96.94
97.449
97.942

Total

Cumulative %

2.79
2.524
2.297
2.165
1.883
1.769
1.748
1.543
1.508
1.414
1.338
1.277
1.171
1.162
1.06
1.049
1.005
0.944
0.915
0.874
0.833
0.774
0.766
0.705
0.675
0.655
0.635
0.604
0.574
0.546
0.509
0.494

Cumulative %

% of Variance

1.2
1.085
0.988
0.931
0.81
0.761
0.752
0.663
0.648
0.608
0.575
0.549
0.504
0.5
0.456
0.451
0.432
0.406
0.394
0.376
0.358
0.333
0.329
0.303
0.29
0.282
0.273
0.26
0.247
0.235
0.219
0.212

Rotation Sums of
Squared Loadings

% of Variance

Total

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Extraction Sums of
Squared Loadings

Total

Component (Factor)

Initial Eigenvalues

1.2
1.085

2.79
2.524

62.525
65.05

1.416
1.408

3.293
3.275

61.774
65.05
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ตารางที่ 4.7 Total Variance Explained (ต่อ)

Cumulative %

% of Variance

98.409
98.837
99.251
99.642
100

Rotation Sums of
Squared Loadings

Total

Cumulative %

0.467
0.428
0.414
0.391
0.358

Cumulative %

% of Variance

0.201
0.184
0.178
0.168
0.154

% of Variance

Total

39
40
41
42
43

Extraction Sums of
Squared Loadings

Total

Component (Factor)

Initial Eigenvalues

Extraction Method: Principal Component Analysis

ภาพที่ 4.1 Scree plot
หลังจากสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis)
และหมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) แล้ วพบว่า
องค์ประกอบที่ มีค่า Eigenvalues > 1 มี 8 องค์ประกอบ (ตารางที่ 10) และเมื่ อพิ จารณาร่วมกั บ
Scree plot จะเห็ นได้ ว่ าควรมี 8 องค์ ป ระกอบเช่ น กั น โดย 8 องค์ ป ระกอบนี้ มี ค่ าไอเกนระหว่ าง
1.085–13.72
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4.4.4 การหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor rotation)
ตารางที่ 4.8 Rotated Component Matrix

1
2
3
4
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
34
36
37
38
39

1
0.191
0.015
0.045
0.031
0.04
-0.083
0.339
0.213
0.226
0.104
0.192
0.178
0.237
0.265
0.557
0.609
0.695
0.688
0.632
0.665
0.727
0.624
0.752
0.62
0.367
0.281
0.186
0.138
0.202

2
-0.09
0.025
0.097
0.067
0.059
-0.084
0.356
0.225
0.166
0.035
0.149
0.273
0.292
0.185
0.226
0.256
0.207
0.113
0.402
0.211
0.183
0.262
0.17
0.138
0.452
0.543
0.736
0.786
0.78

3
0.135
-0.152
-0.037
-0.055
-0.179
0.009
0.149
0.159
0.178
0.071
0.252
0.596
0.362
0.661
0.244
0.146
0.186
0.252
0.135
0.338
0.164
0.112
0.184
0.072
-0.028
0.059
0.218
0.227
0.007

Component
4
5
0.1
0.725
-0.02
0.855
0.086
0.83
0.044
0.85
0.075
0.819
-0.116 -0.249
0.449 -0.019
0.774
0.108
0.781
0.116
0.737
0.209
0.711 -0.067
0.416 -0.083
0.57
-0.031
0.263 -0.114
0.289
0.024
0.222
0.02
0.2
-0.005
0.1
-0.053
0.242
0.102
0.133 -0.049
0.13
0.113
0.184
0.171
0.132
0.105
0.119
0.211
0.424
0.115
0.202
0.015
0.122
0.003
0.145
0.009
0.106
0.064

6
0.164
0.047
-0.04
0.085
0.073
-0.133
-0.1
0.03
0.103
-0.036
0.08
0.005
0.004
0.052
0.17
0.211
0.156
-0.067
0.137
-0.018
0.074
0.005
-0.066
-0.031
0.043
0.213
0.071
-0.027
0.067

7
0.049
0.053
-0.014
0.079
0.177
-0.657
-0.326
0.063
0.106
0.148
0.02
-0.119
-0.136
-0.238
-0.156
0.052
-0.021
-0.066
-0.049
-0.093
-0.06
0.313
0.149
0.429
-0.052
-0.255
-0.117
-0.087
0.088

8
0.074
0.053
-0.049
-0.054
0.026
-0.056
0.102
0.014
-0.023
0.1
0.019
-0.128
-0.017
-0.118
0.269
0.225
0.267
0.047
0.135
-0.048
-0.014
-0.088
-0.042
-0.038
0.279
0.16
-0.078
-0.094
0.082
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ตารางที่ 4.8 Rotated Component Matrix (ต่อ)

40
42
43
45
46
48
50
52
56
58
59
60
61
62

1
0.058
0.232
0.28
0.458
0.422
0.036
0.218
0.087
0.347
0.266
0.152
0.09
0.18
0.212

2
0.64
0.72
0.702
0.55
0.49
-0.006
0.154
-0.068
0.064
0.097
0.257
0.17
0.388
0.24

Component
3
4
5
0.278
0.084 -0.085
0.067
0.176
0.102
0.214
0.131
0.078
0.05
0.126
0.202
0.324
0.098
0.028
0.008
0.038 -0.135
0.079
0.136
0.122
-0.051 -0.03
-0.01
0.693
0.101 -0.072
0.783
0.071
-0.14
0.638
0.236
0.001
0.553
0.255
0.038
0.619
0.132 -0.111
0.526
0.161
0.083

6
-0.115
0.176
0.02
0.003
0.104
-0.793
0.602
-0.371
-0.062
-0.005
0.092
0.166
0.053
0.055

7
0.081
0.137
0.092
0.285
0.221
-0.057
0.06
-0.035
0.009
-0.047
0.072
0.156
0.154
0.183

8
-0.033
0.102
0.061
0.02
-0.055
0.054
-0.093
0.641
-0.046
-0.1
0.325
0.473
0.163
0.42

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 10 iterations.
จากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Factor analysis) หลั ง หมุ น องค์ ป ระกอบพบว่ า
องค์ประกอบที่ 1–5 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ส่วนองค์ประกอบที่
6, 7 และ 8 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบน้อยกว่า 3 ตัวแปรผู้วิจัยจึงจําเป็ นต้องตัดออก
ถึงแม้จะมีค่าไอเกนมากกว่า 1 (Guttman and Kaiser, 1990; อ้างอิงจาก บุญ ใจ ศรีสถิตย์นรากูร,
2555) ดังนั้นสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์มี 5 องค์ประกอบ (ตารางที่
4.9)
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ตารางที่ 4.9 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) หลังหมุนองค์ประกอบ
องค์ ค่าไอเกน ร้อยละ ร้อยละ จํานวนตัว ตัวแปร
การ
ประกอบ
ของความ สะสมของ แปร (ข้อคําถาม) ดําเนินการ
แปรปรวน ความ
แปรปรวน
1
13.972 32.492 32.492
10 19, 20,
คงไว้
21, 23,
24, 26,
27, 28,
29, 30
2
4.389 10.207 42.699
10 34, 36,
คงไว้
37, 38,
39, 40,
42, 43,
45, 46
3
2.276
5.294 47.993
8
15, 17,
คงไว้
56, 58,
59, 60,
61, 62
4
2.044
4.753 52.746
6
10, 11,
คงไว้
12, 13,
14, 16

ชื่อ
องค์ประกอบ
ใหม่
องค์ประกอบที่ 1:
โอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคล
และความก้าวหน้า
มั่นคงในงาน
องค์ประกอบที่ 2:
ประชาธิปไตยใน
องค์กรและ
การบูรณาการ
ทางสังคม
องค์ประกอบที่ 3:
คุณค่าของวิชาชีพ
ต่อสังคม

5

1.632

3.794

56.540

5

1, 2, 3,
4, 5

6

1.374

3.195

59.735

2

48, 50

องค์ประกอบที่ 4:
สภาพการทํางานที่
ปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ
องค์ประกอบที่ 5:
ค่าตอบแทนที่ได้รับ
เพียงพอและ
ยุติธรรม
ตัดออก

7

1.200

2.790

62.525

1

8

ตัดออก

8

1.085

2.524

65.050

1

52

ตัดออก

คงไว้
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4.4.5 หาคะแนนองค์ประกอบ (Factor score) เพื่อนํามาสร้างเป็นองค์ประกอบ
ตารางที่ 4.10 น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรในองค์ประกอบที่ 1
ตัวแปร

คําถาม

น้ําหนัก
องค์ประกอบ

19

ท่านได้รับโอกาสให้นําความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทํางาน

0.557

20

หน่วยงานของท่านให้อิสระในการทํางานแก่ท่านโดยท่านสามารถ
กําหนดวิธีการดําเนินงานได้เองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของ
หน่วยงาน
ท่านได้รับโอกาสให้ทํางานที่ท้าทายความรู้ความสามารถและได้ใช้ความ
ชํานาญหลายด้าน
ท่านได้รับผิดชอบงานที่มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อความสําเร็จของ
หน่วยงาน
หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร
ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทํางานที่ตรง
ตามความรู้ของท่านอย่างเต็มที่
ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น
เพื่อความก้าวหน้าในงาน เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ
ท่านมีโอการได้รับการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหน่งในสายงานอย่างเหมาะสม
และเป็นไปอย่างยุติธรรม
ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้น
กว่างานเดิมที่รับผิดชอบอยู่
ท่านมีโอกาสก้าวหน้าหรือประสบความสําเร็จในตําแหน่งสายงาน
เทคนิคการแพทย์
ค่าไอเกน = 13.846
ร้อยละของความแปรปรวน = 32.492

0.609

21
23
24
26
27
28
29
30

0.695
0.688
0.632
0.665
0.727
0.624
0.752
0.620

องค์ ป ระกอบที่ 1 บรรยายด้ ว ยตั วแปร 10 ตั วแปร น้ํ าหนั ก ตั วประกอบมี ค่ าระหว่าง
0.557–0.752 ค่าความแปรปรวนรวมขององค์ประกอบ (ค่าไอเกน) เท่ากับ 13.972 คิดเป็นร้อยละ
32.492 ของความแปรปรวนทั้ ง หมด ตั ว แปรส่ ว นใหญ่ เกี่ ย วกั บ โอกาสในการพั ฒ นาบุ ค ลและ
ความก้าวหน้ามั่นคงในงาน ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล
และความก้าวหน้ามั่นคงในงาน”

83
ตารางที่ 4.11 น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรในองค์ประกอบที่ 2
ตัวแปร

คําถาม

น้ําหนัก
องค์ประกอบ

34

หน่วยงานของท่านมีการจัดการประชุมปรึกษาหารือหรือการแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับการทํางานอย่างสม่ําเสมอ

0.452

36

หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงานอันเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันหรือ
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยงฉลอง
วันเกิดของบุคลากร

0.543

37

ผู้ร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในการทํางานเป็น
อย่างดี

0.736

38

บุคลากรในหน่วยงานของท่านทุกตําแหน่งงานมีความเคารพและให้
เกียรติกัน

0.786

39

หากเกิดปัญหาความขัดแย้งในการทํางานร่วมกันของบุคลากร
ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจในการเข้ามาแก้ไขปัญหา รับฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายและตัดสินอย่างเป็นธรรม
ผู้ร่วมงานของท่านเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวที่
ไม่เกี่ยวข้องกับงาน

0.780

40

0.640

42

ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน

0.720

43

0.702

45

หน่วยงานของท่านมีกระบวนการการตัดสินการกระทําความผิดอย่าง
ยุติธรรมและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกฎหมาย รวมถึงจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ
หน่วยงานของท่านให้โอกาสก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

0.550

46

ท่านมีอิสระในการทํางานตามขอบเขตความรับผิดชอบ

0.490

ค่าไอเกน = 4.389
ร้อยละของความแปรปรวน = 10.207
องค์ ป ระกอบที่ 2 บรรยายด้ ว ยตั วแปร 10 ตั วแปร น้ํ าหนั ก ตั วประกอบมี ค่ าระหว่าง
0.452–0.767 ค่าความแปรปรวนรวมขององค์ประกอบ (ค่าไอเกน) เท่ากับ 4.389 คิดเป็นร้อยละ
10.207 ของความแปรปรวนทั้งหมด ตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับการให้ความยุติธรรมและการบูรณาการ
ในองค์กร ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ประชาธิปไตยในองค์กรและการบูรณาการทางสังคม”

84
ตารางที่ 4.12 น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรในองค์ประกอบที่ 3
ตัวแปร

คําถาม

น้ําหนัก
องค์ประกอบ
0.596

15

หน่วยงานของท่านให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามหลัก Universal
precaution และ aseptic technique

17

หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอนามัยของ
บุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี การได้รับวัคซีน

0.661

56
58

ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ท่านรู้สึกว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อระบบ
สุขภาพและประเทศชาติ

0.693
0.783

59

หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน ต่าง ๆ
เช่น การกําจัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม

0.638

60

หน่วยงานของท่านสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม เช่น การรณรงค์ป้องกันการระบาดของยาเสพติด การรณรงค์เพื่อ
ป้องกันโรคเอดส์
หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริตและไม่
เกี่ยวข้องกับการเมือง

0.553

ชุมชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเพื่อสังคมที่หน่วยงานของท่านจัดขึ้น
ค่าไอเกน = 2.276
ร้อยละของความแปรปรวน = 5.294

0.526

61
62

0.619

องค์ประกอบที่ 3 บรรยายด้วยตัวแปร 8 ตัวแปร น้ําหนักตัวประกอบมีค่าระหว่าง 0.5260.783 ค่าความแปรปรวนรวมขององค์ประกอบ (ค่าไอเกน) เท่ากับ 2.276 คิดเป็นร้อยละ 5.294 ของ
ความแปรปรวนทั้งหมด ตัวแปรส่วนใหญ่เกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ต่อสังคม ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “คุณค่าของวิชาชีพต่อสังคม”

85
ตารางที่ 4.13 น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรในองค์ประกอบที่ 4
ตัวแปร

คําถาม

น้ําหนัก
องค์ประกอบ

10

หน่วยงานของท่านมีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
แก่บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ
หน่วยงานของท่านมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอและปลอดภัยต่อการ
ใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้าที่ต่อสายดินทุกจุด น้ําที่สะอาด
หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทํางานอย่างเพียงพอ
เหมาะสม และปลอดภัยต่อการทํางาน
หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยในการ
ทํางาน รวมถึงมีพื้นที่เพียงพอต่อการทํางาน
หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางานส่วนบุคคล
(PPE) ที่เหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้งาน
หน่วยงานของท่านมีกระบวนการควบคุม ตรวจติดตาม และตรวจสอบ
ความปลอดภัย/ความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ
ค่าไอเกน = 2.044
ร้อยละของความแปรปรวน = 4.753

0.449

11
12
13
14
16

0.774
0.781
0.737
0.711
0.570

องค์ป ระกอบที ่ 4 บรรยายด้ว ยตัว แปร 6 ตัว แปร น้ํ า หนัก ตัว ประกอบมีค่าระหว่า ง
0.449–0.781 ค่าความแปรปรวนรวมขององค์ประกอบ (ค่าไอเกน) เท่ากับ 2.044 คิดเป็นร้อยละ
4.753 ของความแปรปรวนทั้ ง หมด ตั ว แปรส่ ว นใหญ่ เกี่ ย วกั บ สภาพการทํ า งานผู้ วิ จั ย จึ ง ตั้ ง ชื่ อ
องค์ประกอบนี้ว่า “สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ”

86
ตารางที่ 4.14 น้ําหนักองค์ประกอบของตัวแปรในองค์ประกอบที่ 5
ตัวแปร

คําถาม

1

ค่าตอบแทนประจําและรายได้อื่นที่ท่านได้รับจากหน่วยงานเพียงพอ
สําหรับค่าใช้จ่ายในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นที่ปฏิบัติงานใน
ระบบสุขภาพเช่นเดียวกัน
ท่านได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
วิชาชีพอื่นที่ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพเช่นเดียวกัน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับปริมาณหรือ
ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงหรือ
ภัยที่อาจได้รับจากการทํางาน
ค่าไอเกน = 1.632
ร้อยละของความแปรปรวน = 3.794

2
3
4
5

น้ําหนัก
องค์ประกอบ
0.725
0.855
0.830
0.850
0.819

องค์ ป ระกอบที่ 5 บรรยายด้ ว ยตั ว แปร 5 ตั ว แปร น้ํ า หนั ก ตั ว ประกอบมี ค่ าระหว่ า ง
0.725–0.855 ค่าความแปรปรวนรวมขององค์ประกอบ (ค่าไอเกน) เท่ ากับ 1.632 คิดเป็นร้อยละ
3.794 ของความแปรปรวนทั้ ง หมด ตั ว แปรส่ ว นใหญ่ เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมและเพี ย งพอของ
ค่าตอบแทนที่ได้รับ ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอและยุติธรรม”
4.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของข้อคําถามรายข้อ และวิเคราะห์ค่าความเที่ยง หลังการวิเคราะห์
องค์ประกอบ
พบว่าแบบสอบถามฉบับจริงนี้มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาคของทั้งฉบับเท่ากับ
0.946 และแต่ละองค์ประกอบมีค่าอยู่ระหว่าง 0.861–0.913 ถือได้ว่าแบบสอบถามฉบับจริงนี้ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพด้านความเที่ยงในระดับที่สูงมาก
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ตารางที่ 4.15 ค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาคแบบสอบถามฉบับจริง
แบบสอบถามฉบับจริง
ทั้งฉบับ
องค์ประกอบที่ 1: โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและ
ความก้าวหน้ามั่นคงในงาน
องค์ประกอบที่ 2: ประชาธิปไตยในองค์กรและการบูรณาการทางสังคม
องค์ประกอบที่ 3: คุณค่าของวิชาชีพต่อสังคม
องค์ประกอบที่ 4: สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
องค์ประกอบที่ 5: ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอและยุติธรรม

ค่าความเที่ยง
สัมประสิทธิ์แอลฟา
คอนบาค
0.946
0.913
0.905
0.887
0.861
0.888

4.5.1 ข้อคําถามที่มีค่า Corrected Item-Total Correlation > 0.30 มี 35 ข้อ จาก 39 ข้อคิดเป็น
ร้อยละ 89.74 (ตารางที่ 4.16)
4.5.2 ค่า Inter-item correlation ของข้อคําถาม พบว่าข้อคําถามที่มีค่า Inter-item correlation
ระหว่าง 0.30–0.70 มี 523 ค่า จาก 741 ค่า คิดเป็นร้อยละ 70.58 ข้อคําถามที่มีค่า Inter-item
correlation > 0.7 มี 4 ค่า จาก 741 ค่า คิด เป็น ร้อ ยละ 0.53 ข้อ คํ า ถามที ่มีค ่า Inter-item
correlation < 0.3 มี 218 ค่า จาก 741ค่า คิด เป็น ร้อ ยละ 29.41 (รายละเอีย ดดัง เอกสาร
ผลการวิเคราะห์ Item reliability analysis ของแบบวัดฉบับจริงในภาคผนวก)

คําถาม

1

ค่าตอบแทนประจําและรายได้อื่นที่ท่านได้รับจากหน่วยงาน
เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นที่
ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพเช่นเดียวกัน
ท่านได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
วิชาชีพอื่นที่ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพเช่นเดียวกัน

2
3

Alpha if Item
Deleated

ข้อ

Corrected itemtotal Correlation

ตารางที่ 4.16 ค่า Corrected Item-Total Correlation ของแบบวัดฉบับจริง

0.443

0.946

0.625

0.944

0.630

0.944
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4

ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับปริมาณ
หรือภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความ
เสี่ยงหรือภัยที่อาจได้รับจากการทํางาน
หน่วยงานของท่านมีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยแก่บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ
หน่วยงานของท่านมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอและปลอดภัย
ต่อการใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้าที่ต่อสายดินทุกจุด น้ําที่สะอาด
หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทํางานอย่างเพียงพอ
เหมาะสม และปลอดภัยต่อการทํางาน
หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยใน
การทํางาน รวมถึงมีพื้นที่เพียงพอต่อการทํางาน
หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางานส่วน
บุคคล (PPE) ที่เหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้งาน
หน่วยงานของท่านให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามหลัก
Universal precaution และ aseptic technique
หน่วยงานของท่านมีกระบวนการควบคุม ตรวจติดตาม และ
ตรวจสอบความปลอดภัย/ความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ
หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอนามัยของ
บุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี การได้รับวัคซีน
ท่านได้รับโอกาสให้นําความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ทํางาน
หน่วยงานของท่านให้อิสระในการทํางานแก่ท่าน โดยท่านสามารถ
กําหนดวิธีการดําเนินงานได้เองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
ของหน่วยงาน

5
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20

Alpha if Item
Deleated

ข้อ

Corrected itemtotal Correlation

ตารางที่ 4.16 ค่า Corrected Item-Total Correlation ของแบบวัดฉบับจริง (ต่อ)

0.570

0.944

0.177

0.947

0.207

0.947

0.233

0.947

0.115

0.948

0.306

0.946

0.579

0.944

0.587

0.944

0.524

0.945

0.599

0.944

0.471

0.945

0.494

0.945
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21

ท่านได้รับโอกาสให้ทํางานที่ท้าทายความรู้ความสามารถและได้ใช้
ความชํานาญหลายด้าน
ท่านได้รับผิดชอบงานที่มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อความสําเร็จ
ของหน่วยงาน
หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร
ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานที่
ตรงตามความรู้ของท่านอย่างเต็มที่
ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมาก
ขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในงาน เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ
ท่านมีโอการได้รับการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหน่งในสายงานอย่าง
เหมาะสมและเป็นไปอย่างยุติธรรม
ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมาก
ขึ้นกว่างานเดิมที่รับผิดชอบอยู่
ท่านมีโอกาสก้าวหน้าหรือประสบความสําเร็จในตําแหน่งสายงาน
เทคนิคการแพทย์
หน่วยงานของท่านมีการจัดการประชุมปรึกษาหารือหรือการ
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทํางานอย่างสม่ําเสมอ
หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงานอันเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน หรือ
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยง
ฉลองวันเกิดของบุคลากร
ผู้ร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในการทํางาน
เป็นอย่างดี
บุคลากรในหน่วยงานของท่านทุกตําแหน่งงานมีความเคารพและ
ให้เกียรติกัน

23
24
26
27
28
29
30
34
36

37
38

Alpha if Item
Deleated

ข้อ

Corrected itemtotal Correlation

ตารางที่ 4.16 ค่า Corrected Item-Total Correlation ของแบบวัดฉบับจริง (ต่อ)

0.662

0.944

0.652

0.944

0.670

0.944

0.635

0.944

0.457

0.945

0.572

0.944

0.599

0.944

0.592

0.944

0.544

0.945

0.635

0.944

0.533

0.945

0.634

0.944
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39

หากเกิดปัญหาความขัดแย้งในการทํางานร่วมกันของบุคลากร
ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจในการเข้ามาแก้ไขปัญหา รับฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายและตัดสินอย่างเป็นธรรม
ผู้ร่วมงานของท่านเคารพในสิทธิส่วนบุคคลไม่ก้าวก่ายในเรื่อง
ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
หน่วยงานของท่านมีกระบวนการการตัดสินการกระทําความผิด
อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย รวมถึง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
หน่วยงานของท่านให้โอกาสก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน
ท่านมีอิสระในการทํางานตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ท่านรู้สึกว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อ
ระบบสุขภาพและประเทศชาติ
หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การกําจัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม
หน่วยงานของท่านสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การรณรงค์ป้องกันการระบาดของยาเสพ
ติด การรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์
หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริตและ
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ชุมชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเพื่อสังคมที่หน่วยงานของท่านจัด
ขึ้น

40
42
43
45
46
56
58
59
60
61
62

Alpha if Item
Deleated

ข้อ

Corrected itemtotal Correlation

ตารางที่ 4.16 ค่า Corrected Item-Total Correlation ของแบบวัดฉบับจริง (ต่อ)

0.629

0.944

0.620

0.944

0.622

0.944

0.743

0.943

0.542

0.945

0.670
0.651
0.663

0.944
0.944
0.944

0.544

0.945

0.626

0.944

0.590

0.944

0.552

0.945
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จากผลการวิเคราะห์ ข้างต้ น ค่ าความเที่ ย งสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาคอนบาคทั้ งฉบั บ ของ
แบบสอบถามฉบับจริงใช้มีค่าเข้าใกล้ 1 (0.946) และค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาคในแต่
ละองค์ ป ระกอบมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0.861-0.913 และข้ อ คํ า ถามที่ มี ค่ า Corrected Item-Total
Correlation < 0.30 มี 4 ข้อ (5, 10, 11 และ 12) จาก 39 ข้อ (ร้อยละ 10.25) เมื่อพิจารณาร่วมกับ
ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของข้ อ คํ าถามทั้ งหมดโดยไม่ ร วมข้ อ คํ าถามที่ พิ จ ารณาอยู่ (alpha if item
deleted) พบว่าข้อคําถาม 4 ข้อนี้มีค่า alpha if item deletedไม่สูงกว่าค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์
แอลฟาคอนบาคทั้งฉบับของแบบสอบถามมากนักผู้วิจัยจึงยังคงข้อคําถาม 4 ข้อนี้ไว้

ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือ (จํานวนข้อคําถาม)
หลังพัฒนาเครื่องมือเสร็จ (จํานวนข้อคําถาม)
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางาน
จํานวน
หลัง
หลัง
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางาน
เริ่ม หลัง หลัง
ของนักเทคนิคการแพทย์
ข้อ
ของนักเทคนิคการแพทย์
พัฒนา ตรวจ Tryout ตรวจสอบ หมุนแกน
Correlation Factor
IOC
analysis
metrix
องค์ประกอบที่ 1: การได้รับค่าตอบแทนที่
9
8
8
6
10
องค์ประกอบที่ 1: โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล 10
เพียงพอและยุติธรรม
และความก้าวหน้ามั่นคงในงาน
องค์ประกอบที่ 2: สภาพการทํางานที่
10
10
10
8
10
องค์ประกอบที่ 2: ประชาธิปไตยในองค์กรและการบูรณา
10
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
การทางสังคม
องค์ประกอบที่ 3: โอกาสในการพัฒนา
9
8
8
6
8
องค์ประกอบที่ 3: คุณค่าของวิชาชีพต่อสังคม
8
สมรรถภาพของบุคคล
องค์ประกอบที่ 4: ความก้าวหน้าและมั่นคง
7
7
7
4
6
องค์ประกอบที่ 4: สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและ
6
ในงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
องค์ประกอบที่ 5: การบูรณาการทางสังคม
6
6
6
5
5
องค์ประกอบที่ 5: ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอและยุติธรรม 5
องค์ประกอบที่ 6: ประชาธิปไตยในองค์กร
7
7
7
5
2
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ตารางที่ 4.17 สรุปจํานวนข้อคําถามในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาเครื่องมือ
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4.6 คุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
จากแบบสอบถามจํานวน 327 ฉบับ พบว่านักเทคนิคการแพทย์มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม
และในแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 4.18)
ตารางที่ 4.18 สรุประดับคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์โดยรวมและรายด้าน
องค์ประกอบ

คุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิค
การแพทย์โดยรวม
การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม
สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพ
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคคล
ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
(ร้อยละ)
ไม่ดี
ปานกลาง
ดี
2.4
87.5
10.1

สรุประดับ
คุณภาพ
ชีวิตการทํางาน
ปานกลาง

23.9

75.2

0.9

ปานกลาง

4.0

58.4

37.6

ปานกลาง

6.1

85.9

8.0

ปานกลาง

6.1

74.3

19.6

ปานกลาง

การบูรณาการทางสังคม

7.6

80.7

11.6

ปานกลาง

ประชาธิปไตยในองค์กร

7.0

83.5

9.5

ปานกลาง

ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

8.3

85.6

6.1

ปานกลาง

ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

4.9

61.5

33.6

ปานกลาง

4.7 ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อให้ได้สมการพยากรณ์แล้วทํา
การวิเคราะห์เพื่อแยกสมาชิกในกลุ่มหนึ่งออกจากอีกกลุ่มหนึ่งทําให้สามารถจําแนกความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มได้ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity) ได้
4.7.1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
4.7.1.1 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด จากตาราง Correlation พบว่า
เพศเป็นตัวแปรอิสระเพียงตัวแปรเดียวที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํางานอย่างมีนัยสําคัญที่
0.05 (r = 0.147) ส่วนตัวแปรต้นอื่นไม่มีความสัมพันธ์กันกับตัวแปรตามอย่างมีนัยสําคัญ
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4.7.1.2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Stepwise จากตาราง Model Summary
พบว่าได้สมการพยากรณ์เพียงสมการเดียว ซึ่งมีค่า Multiple R = 0.147 ค่า R square = 0.022 และ
ค่า R square adjust = 0.019 นั่นคือค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุระหว่างชุดตัวแปรทํานายกับตัวแปร
ตามมีค่าเท่ากับ 0.147 และจากสัมประสิทธิ์การทํานายที่ปรับแก้ (Adjusted R Square) แสดงถึง
การที่สมการพยากรณ์สามารถอธิบายความแปรปรวนคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
ได้ร้อยละ 1.9
4.7.1.3 การทดสอบนัยสําคัญของค่า Adjusted R Square จากตาราง ANOVA พบว่า
ค่า F = 7.179 มีนัยสําคัญ ที่ α = 0.05 แสดงว่าชุดตัวแปรทํานายสามารอธิบายความแปรปรวน
คุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเชื่อมัน 95 %
4.7.1.4 จากตาราง Coefficients ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ (b) และ
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (β) จากการทดสอบนัยสําคัญของค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยพบว่ามีเพียง 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรเพศ ที่สามารถอธิบายตัวแปรคุณภาพชีวิตการทํางานของ
นักเทคนิคการแพทย์ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน
เท่ากับ -0.147 ในทีนี้หมายความว่าคุณ ภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์เปลี่ยนแปลง
ลดลง 0.147 หน่วย เมื่อ เพศเปลี่ยนไป 1 หน่วย ซึ่งสามารถสร้างสมการทํานายดังนี้
สมการทํานายในรูปคะแนนดิบ คือ QWL = 140.987-7.337gender
สมการทํานายในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ QWL = -0.147gender
4.7.2 ผลคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้านความตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity)
จากสมการพยากรณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าตัวแปรเพศ (ชาย/หญิง) มีผ ลต่อคุณ ภาพชีวิตการทํางาน
ของนักเทคนิคการแพทย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งแสดงถึงความสามารถในจําแนก
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มของเครื่องมือวิจัยนี้ (กรณีเป็นเพศหญิง = 0, เพศชาย = 1) ดังนี้
คะแนนคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
เพศหญิง = 140.987-7.337 (0) = 140.987
คะแนนคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
เพศชาย = 140.987-7.337 (1) = 133.65

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการทบทวนงานเอกสารและวิจัยที่ เกี่ยวกับการพั ฒ นาหรือการสร้างแบบวัดคุณ ภาพชีวิต
การทํางานของบุคลากรในระบบสุขภาพของผู้วิจัยพบว่ามีจํานวนมากและหลากหลายทั้งศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานในภาพรวมเป็นองค์กร/หน่วยงาน หรือศึกษาเจาะจงลงไปในแต่ละวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
งานวิจัยใดที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์โดยเฉพาะ อีกทั้งเครื่องมือวิจัยที่
นํามาใช้เพื่อวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในระบบสุขภาพนั้นมีทั้งที่ใช้เครื่องมือที่มีผู้พัฒนา
ไว้แล้ว ใช้เครื่องมือที่ปรับจากเครื่องมือผู้อื่น หรือทําการพัฒนาเครื่องมือขึ้นใหม่ แต่ยังไม่พบงานวิจัยที่
สร้างหรือพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นเครื่องมือมาตรฐาน
มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและวัฒนธรรมของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งหาก
ผู้วิจัยนําเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีผู้พัฒนาไว้แล้วมาใช้อาจทําให้การวัดนั้นไม่สอดคล้อง
กับบริบทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ถึงแม้แบบวัดนั้นจะมีองค์ประกอบหรือข้อคําถามที่คล้ายคลึงกัน
ก็ตาม และหากผู้วิจัยนําแบบวัดคุณ ภาพชีวิตการทํางานที่มีผู้พัฒ นาไว้แล้วมาปรับใช้อาจจะช่วยให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องมือแต่อาจมีความยุ่งยากในการปรับมากกว่าการสร้าง
ขึ้นใหม่เพราะนอกจากผู้วิจัยต้องทําการปรับปรุงเครื่องมือให้มีความเหมาะกับตัวแปรที่ต้องการวัดแล้ว
ผู้วิจัยยังต้องทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการพัฒนาเครื่องมือขึ้นใหม่
(พิสณุ ฟองศรี, 2557)
ในการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ครั้งนี้ ผู้วิจัยทําการ
พั ฒ นาเครื่อ งมือตามหลั กการของการพั ฒ นาและตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมื อวิ จัย โดยใช้ แนวคิ ด
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานของวอลตัน (Walton, 1973) เพื่อให้ได้เครื่องมือวิจัยที่เป็น
เครื่องมือคุณภาพ เหมาะกับลักษณะงานและวัฒนธรรมของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มากที่สุด และผล
ที่ได้จากการใช้เครื่องมือวิจัยนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถนําข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์รวมไปถึงระบบสุขภาพของประเทศโดยรวม
5.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงตามเนื้อหา
ความตรงตามเนื้อหาเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของเครื่องมือวิจัยทุกประเภท (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร,
2555) การตรวจสอบนี้ เป็ น ขั้ น สํ า คั ญ ที่ จ ะนํ าไปสู่ ก ารได้ ข้ อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ นํ า มาวิ เคราะห์ เพื่ อ ให้ ได้
ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือ ซึ่งการวิจัยนี้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) ด้วยการคํานวณ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item-object congruence: IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิผลการตรวจสอบ
พบว่าแบบวัดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีข้อคําถามที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ คือ ข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า
0.5 ขึ้นไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2557) คิดเป็นร้อยละ 93.75 แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเครื่องมือ
วิจัยด้านความตรงตามเนื้อหากล่าวคือเครื่องมือวิจัยประกอบด้วยข้อคําถามที่มีเนื้อหาของคําถามที่
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สามารถวัดคุณภาพชีวิตการทํางานนักเทคนิคการแพทย์อยู่จํานวนมากถึงร้อยละ 93.75 ของข้อคําถาม
ทั้งหมดที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
5.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านคุณภาพของข้อคําถามรายข้อและค่าความเที่ยง
การหาค่าความสอดคล้องภายในเพื่อวิเคราะห์คุณภาพของข้อคําถามรายข้อ (ตารางที่ 5.1) พบว่า
แบบวัดฉบับทดลองและฉบับจริงประกอบด้วยข้อคําถามที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ ประกอบด้วย
ข้อคําถามที่มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคําถามแต่ละข้อกับคําถามรวมทั้งฉบับ (Corrected Item-Total
Correlation) > 0.30 ซึ่งถือ เป็นข้อ คําถามที่ดีร้อ ยละ 73.01 ในฉบับ ทดลองและร้อ ยละ 89.74
ในฉบับจริงแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกพันธ์ (Homogeneity) ของข้อคําถามและแสดงถึงการตอบ
คําถามของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละข้อมีความคงที่ อีกทั้งประกอบด้วยข้อคําถามที่มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อคํ าถามแต่ล ะข้อ (Inter item correlation) ระหว่าง 0.30–0.70 ร้อยละ 44.95 ในฉบับทดลอง
และร้อยละ 70.58 ในฉบับจริงแสดงให้เห็นถึงการมีข้อคําถามที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด
ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ดีในฉบับทดลองและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในฉบับจริง ซึ่งเกณฑ์ที่ดี คือ มีข้อคําถามที่มีค่า
Inter item correlationระหว่าง 0.30–0.70 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคําถามทั้ งหมด (Jacobson
and et al., 1988; อ้างอิงจาก บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555) และจากการที่แบบวัดประกอบไปด้วย
ข้อคําถามที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงทําให้แบบวัดนี้เป็นแบบวัดที่มีความสอดคล้องภายในสูง ส่งผล
ให้แบบวัดทั้งฉบับทดลองและฉบับจริงมีคุณภาพด้านความเที่ยงสูงไปด้วยคือค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์
แอลฟาคอนบาค ของฉบับทดลองทั้งฉบับมีค่า 0.93 และฉบับจริงทั้งฉบับมีค่า 0.95 และจากผลการ
วิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบวัดทั้งฉบับและรายด้านจะเห็นได้ว่า ค่าความเที่ยงของแบบวัดฉบับจริง
หลังการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) มีคุณภาพสูงกว่าแบบวัดฉบับทดลอง อภิปรายได้ว่า
เนื่องจากก่อนนําตัวแปรที่มีในแบบวัดไปทําการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือด้านความตรงตามโครงสร้าง (Construct validity) ตัวแปรเหล่านั้นผ่านการวิเคราะห์
คุณภาพรายข้อในแบบวัดฉบับทดลองและผ่านการวิเคราะห์เมตริกซ์ความสัมพั นธ์ระหว่างตัวแปร
(Correlation matrix) อีกครั้งในขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขการวิเคราะห์ เพื่ อคัด เลือกตัวแปรที่
เหมาะสมก่อนนําไปการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลของความเที่ยงของแบบวัดฉบับจริงหลังการวิเคราะห์
องค์ประกอบจึงสูงกว่าฉบับทดลองซึ่งผลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบสําหรับการพัฒนาเครื่องมือวิจัยขึ้นมาใหม่เพราะนอกจากจะเป็นการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือด้านความตรงตามโครงสร้างแล้วยังช่วยให้เครื่องมือมีคุณภาพด้านความเที่ยงด้วย
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ตารางที่ 5.1 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพของข้อคําถามรายข้อ
Item reliability analysis
Corrected Item-Total Correlation > 0.30
Inter-item correlation 0.30–0.70
Cronbach’s alpha Coefficien ทั้งฉบับ
Cronbach’s alpha Coefficien รายด้าน

ฉบับทดลอง
(ร้อยละ)
73.01
44.95
0.93
0.58-0.87

ฉบับจริงหลังวิเคราะห์
Factor analysis
(ร้อยละ)
89.74
70.58
0.95
0.86-0.91

5.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงตามโครงสร้าง
เครื่องมือวิจัยของงานวิจัยนี้ใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางานตามทฤษฎีของวอลตัน (Walton,
1973) ในการพัฒ นาเครื่องมือ ซึ่งมี 8 องค์ประกอบ คือ ค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม สภาพ
การทํางานปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ความก้าวหน้า
และมั่นคงในงาน การบูรณาการทางสังคม ประชาธิปไตยในองค์ก ร ความสมดุล ระหว่างงานและ
ชีวิต ส่ว นตัว ลัก ษณะงานที่เป็น ประโยชน์ต่อ สัง คม และเมื่อ ทําการพัฒ นาเครื่อ งมือ ตามหลัก การ
พัฒ นาและตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ วิ จั ย จนกระทั่ งถึ งการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบซึ่ งเป็ น การ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงตามโครงสร้างผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า
เมื่อสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) และหมุนแกนแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) ได้องค์ประกอบที่มีค่า Eigenvalues
value > 1 จํานวน 8 องค์ประกอบโดยพิจารณาร่วมกับ Scree plot ซึ่ง 8 องค์ประกอบนี้มีค่าไอเกน
ระหว่าง 1.085–13.72 โดยจํานวนตัวแปรในองค์ประกอบที่ 1–5 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ส่วนองค์ประกอบที่ 6, 7 และ 8 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบน้อยกว่า
3 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงทําการตัดออกถึงแม้จะมีค่าไอเกนมากกว่า 1 ตามเกณฑ์ของ Guttman and Kaiser
(บุญ ใจ ศรีส ถิต ย์น รากูร, 2555) ที่ร ะบุว่า ควรพิจ ารณาองค์ป ระกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแปรไม่น้อยกว่า 3 ตัวแปรที่มีค่าน้ําหนักปัจจัย 0.30 ขึ้นไป เนื่องจากทําให้การกําหนด
ความหมายปัจจัยสามารถสื่อ ความหมายของทุก ตัวแปรที่เป็นสมาชิกขององค์ป ระกอบได้ชัดเจน
ซึ่งเกณฑ์นี้เหมาะสําหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีจํานวนตัวแปรระหว่าง 20-50 ตัวแปร
ดังนั้น สรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์มี 5 องค์ประกอบ คือ โอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและความก้าวหน้ามั่นคงในงาน ประชาธิปไตยในองค์กรและการบูรณา
การทางสั งคม คุ ณ ค่าของวิชาชี พ ต่ อสั งคม สภาพการทํ างานที่ ป ลอดภั ยและส่งเสริมสุ ขภาพ และ
ค่ าตอบแทนที่ ได้ รับ เพี ยงพอและยุ ติ ธรรม ซึ่ งสามารถร่วมกั น อธิบ ายความแปรปรวนของคะแนน
คุณ ภาพชีว ิต การทํ า งานของนัก เทคนิค การแพทย์ไ ด้ร ้อ ยละ 56.540 ซึ ่ง ผลจากการวิเ คราะห์
องค์ประกอบอภิปรายได้ว่าเนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจเป็นการใช้สถิติวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อลดจํานวนตัวแปรที่มีจํานวนมากให้เหลือน้อยลง โดยจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกันอยู่
ในองค์ประกอบเดียวกันซึ่งตัวแปรในองค์ประกอบเดียวกันมีความสัมพันธ์กันสูงแต่มีความสัมพันธ์กัน
ต่ําในตัวแปรต่างองค์ประกอบทําให้จํานวนองค์ประกอบและจํานวนข้อคําถามในแบบวัดฉบับจริงมี
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จํานวนที่น้อยลงกว่าฉบับเริ่มพัฒนา คือ จํานวนองค์ประกอบจาก 8 องค์ประกอบ เหลือ 5 องค์ประกอบ
และจํานวนข้อคําถามจาก 64 ข้อ เหลือ 39 ข้อ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจํานวนข้อคําถามที่น้อยลงนี้สามารถวัด
คุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ได้ครอบคลุมกล่าวคือ แบบวัดฉบับจริงนี้ประกอบด้วย
คําถาม 39 ข้อ แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 56.540 และการมี
จํ า นวนข้ อ คํ าถามที่ ล ดลงนี้ ไม่ ได้ ทํ าให้ ค่ าความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ วิ จัย น้ อ ยลงแต่ ป ระการใดและ
ยังสามารถช่วยให้ค่าความเที่ยงของเครื่องมือที่ได้จากการนําแบบวัดฉบับจริงที่มี 39 ข้อนี้ไปใช้เก็บ
ข้อมูลมีค่าความเที่ยงอยู่ในระดับที่ดีอันเนื่องมาจากการที่แบบวัดมีจํานวนข้อคําถามที่ไม่มากเกินไปจน
ทําให้ทําให้ผู้ตอบเกิดความเบื่อหน่ายหรือตอบคําถามไม่ครบทุกข้อซึ่งส่งผลต่อร้อยละการตอบกลับของ
แบบสอบถามซึ่ งเป็ นปั จจั ยหนึ่ งที่ มีผลต่อค่ าความเที่ ยงของเครื่อ งมื อ กล่ าวคือ หากข้ อ มูล สูญ หาย
(Missing) มากกว่ า ร้ อ ยละ 15 จะทํ าให้ ค่ าความเที่ ย งสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาคอนบาคคลาดเคลื่ อ น
(Martuza, 1977; อ้างอิงจาก บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555: 250)
และในส่วนขององค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ประกอบดังข้างต้นนั้นไม่สอดคล้องกับงานวิจัยคุณภาพชีวิตการทํางานที่ทําการสังเคราะห์
แนวคิด/ทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อสร้างข้อคําถามและองค์ประกอบในแบบวัดได้แก่ งานวิจัย
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเภสัชกรของ อุ ษณี ย์ เอกสุวีรพงษ์ (2555) ที่ ใช้องค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิตการทํางานตามแนวคิดของ Walton และจากหลายแนวคิดในการสร้างข้อคําถามของ
เครื่องมือวิจัยได้องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของเภสัชกร 8 องค์ประกอบ ได้แก่ รายได้และ
ผลประโยชน์ตอบแทนสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพ ความก้าวหน้า
และความมั่นคงในงานสิทธิส่วนบุคคลความสัมพันธ์ทางสังคมในที่ทํางานความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
สังคมหรือชุมชนความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว และความพอใจและภาคภูมิใจในตนเองเป็น
หลักในการทําการศึกษางานวิจัยศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของ บันลือศักดิ์ ศรีระศร (2546)
ที่ ทําการสั งเคราะห์ แนวคิด คุณ ภาพชีวิตการทํางานจากหลายแนวคิดได้องค์ประกอบคุณ ภาพชีวิต
การทํางาน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพตนเองของผู้ปฏิบัติงานโอกาสความก้าวหน้า
การยอมรับ และการมี ส่ วนร่วมในองค์ ก ารสิท ธิห รือประชาธิ ปไตยในองค์ การความสมดุ ล ของชี วิต
ในการทํ างานและความภู มิใจในองค์ ก รที่ ส ร้างประโยชน์ สั งคมและในงานวิ จัยศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิต
การทํางานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สังกัดการไฟฟ้าเขต 3 ภาค 3 จังหวัดนครปฐมของ
เจษฎา ธรรมขันติพงศ์ (2544) ที่สังเคราะห์คุณ ภาพชีวิตการทํางาน หลายแนวคิดได้องค์ประกอบ
คุณภาพชีวิตการทํางาน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการทํางานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพของพนักงานด้านความยุติธรรมในการทํางานอีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยคุณภาพชีวิต
การทํางานของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีองค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานตามแนวคิด/ทฤษฎีที่
นํามาเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือ เช่น งานวิจัยคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสาธารณสุข
ของ สกล ลิ จุติ ภู มิ (2545) ที่ มีอ งค์ ประกอบคุ ณ ภาพชี วิต การทํ างานตามแนวคิ ด ของ Kerce and
Kewley (1993) 4 องค์ประกอบ คือ ความพึงพอใจในงานโดยรวม ความพึงพอใจในงานเฉพาะด้าน
คุณ ลักษณะงาน และความเกี่ยวข้องผูกพั นกับงาน งานวิจัยคุณ ภาพชีวิตการทํางานของเจ้าหน้ าที่
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ ใ นโรงพยาบาลศิ ริ ร าชของ กรวรรณ พริ น ทรากุ ล (2551) ที่ มี
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องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานตามแนวคิดของ Carayobn (2000) 4 องค์ประกอบ คือ ความ
พึงพอใจในงานความเครียดองค์ประกอบหรือโครงสร้างขององค์การ และการมีส่วนร่วมขององค์การซึ่ง
สามารถอภิปรายความแตกต่างขององค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานในแต่ละงานวิจัยได้ว่าเกิดจาก
การเลือกใช้แนวคิด/ทฤษฎีคุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อนํามาใช้เป็นกรอบในการวัดที่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัย
ต้องพิจารณาถึงความครอบคลุมขององค์ประกอบในแนวคิด/ทฤษฎีนั้น ๆ ว่ามีความเหมาะกับลักษณะ
งาน บริบท และวัฒนธรรมของประชากรที่ศึกษา อีกทั้งความแตกต่างขององค์ประกอบคุณภาพชีวิต
การทํางานในแต่ละงานวิจัยสามารถเกิดจากขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือวิจัยได้ โดยหากเป็นเครื่องมือ
ที่พัฒนาตามหลักการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยองค์ประกอบที่ได้ในขั้นตอนสุดท้าย
ของพัฒนาเครื่องมืออาจเป็นองค์ประกอบใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเพราะการวิเคราะห์
องค์ประกอบเป็นการรวมกลุ่มของข้อคําถามที่วัดมิติเดียวกันไว้ด้วยกันกลายเป็นองค์ประกอบใหม่ซึ่ง
อาจต่างจากองค์ประกอบของแนวคิด/ทฤษฎีที่เลือกมาเป็นกรอบการสร้างเครื่องมือ
5.4 ผลวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
สมการทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ คือ
คุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ = 140.987-7.337 (เพศ)
โดยกรณีเป็นเพศหญิง = 0, เพศชาย = 1และมีค่า Adjust R square = 0.019
จากข้างต้นพบว่าตัวแปรที่สามารถทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ เพศ เพียงตัวแปรเดียว โดยสามารถทํานายความแปรปรวนของ
ตัวแปรคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ได้ร้อยละ 1.9 และจากสมการทํานายข้างต้น
แสดงให้เห็นถึงความสามารถจําแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มได้ (ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย) โดย
หากเป็นเพศหญิงคะแนนคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์เพศหญิงจะสูงกว่าเพศชาย
อันเป็นการแสดงถึงคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้านความตรงเชิงจําแนก (Discriminant Validity) และ
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่ามีความขัดแย้งกับการศึกษาของ ชลลดา ศรีประสิทธิ์ (2546) ที่พบว่า
บุคคลากรสาธารณสุขที่มีเพศแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน ขัดแย้งกับการศึกษา
ของ อุษณีย์ เอกสุวีรพงษ์ และบุรินทร์ ต.ศรีวงษ์ (2555) ที่พบว่าเภสัชกรโรงพยาบาลที่มีเพศแตกต่างกัน
มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ไม่แตกต่างกัน และขัดแย้งกับการศึกษาของ สมเกียรติยศ วรเดช และคณะ
(2558) ที่พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทัศนคติและค่านิยมในสังคมไทยที่มักคาดหวังกับเพศชายในเรื่องของความ
เป็ นผู้นํา การดูแลเอาใจใส่ การเสี ยสละต่ อเพศหญิ ง ซึ่งความคาดหวังนี้อาจสร้างความกดดันและ
ความเครียดให้ กับเพศชายในการทํางาน และส่วนมากตําแหน่งหั วหน้ างานก็มักจะเป็นเพศชายซึ่ง
ตําแหน่งหัวหน้างานก็จะมีความเครียด ความกดดัน และความกังวลมากกว่าตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
จึงอาจส่งผลต่อระดับคุณ ภาพชีวิตการทํางานของเพศชายให้น้อยกว่าเพศหญิ งได้ และถึงแม้ขนาด
ตัวอย่างระหว่างเพศชายและหญิงในงานวิจัยนี้จะไม่เท่ากันในกรณีนี้ไม่มีผลเพราะในการวิเคราะห์ทาง
สถิติยังมี power เพียงพอที่จะพบความแตกต่างของค่าคะแนนคุณภาพชีวิตการทํางานระหว่างเพศ
ชายกับเพศหญิงอยู่ อีกทั้งลักษณะงานของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์
และเป็นงานที่มีความซับซ้อนในกระบวนการทํางาน ต้องอาศัยความละเอียดและความรอบคอบในการ
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ทํางาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลงานที่ถูกต้องและมีคุณภาพมากที่สุดจึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้
นักเทคนิคการแพทย์เพศชายมีคุณภาพชีวิตการทํางานน้อยกว่าเพศหญิงจากความแตกต่างระหว่างชาย
และหญิงตามธรรมชาติที่เพศชายมีความละเอียดทางด้านความคิดและจิตใจน้อยกว่าเพศหญิง ส่วน
ปัจจัยส่วนบุคคลอื่น ๆ คือ สถานภาพสมรส อายุ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตําแหน่งงาน ระดับการศึกษา
สูงสุด สาขา/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลักษณะโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานของนักเทคนิคการแพทย์ที่
แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
5.5 คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของนักเทคนิคการแพทย์
ผลการวิจัยพบว่านักเทคนิคการแพทย์มีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
อภิปรายได้ว่าเนื่องจากวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่กระทําต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทาง
การแพทย์และการดําเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย
และการรายงานผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรคและการป้องกัน
โรคหรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ (พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547) เป็นงาน
ที่ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ เป็นงานที่ต้องตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนให้ได้มากที่สุด
เช่นเดียวกันกับทุกวิชาชีพที่อยู่ในระบบสุขภาพอาจส่งผลให้นักเทคนิคการแพทย์มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับกับการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ในหลายงานวิจัยที่กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยมีคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เช่น การศึกษาของ กรวรรณ พรินทรากุล (2551) ที่ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ ห้องปฏิ บัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศิ ริราช การศึ กษาของ ชลลดา ศรีประสิท ธิ์
(2546) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการและพนักงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในฝ่าย/กลุ่ม
งานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มตัวอย่างมีนักเทคนิคการแพทย์ร่วมด้วย) การศึกษา
ของ สิริลักษณ์ ชูทวด และสิทธิชัย เอกอรมัยผล (2552) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ทํางานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรของบุคลากรในโรงพยาบาล (กลุ่มตัวอย่างมีนักเทคนิค
การแพทย์ร่วมด้วย) โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งในภาคเหนือ การศึกษาของ ผกามาศ ตะนัง และคณะ
(2555) ที่ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานธนาคารเลือดในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3 และ 9 กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่
ปฏิบัติงานธนาคารเลือด (กลุ่มตัวอย่างมีนักเทคนิคการแพทย์ร่วมด้วย) การศึกษาของ ชัยยง ขามรัตน์
(2542) ทําการประเมินคุณภาพชีวิตการทํางานบุคลากรสาธารณสุขในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการศึ กษาของ สกล ลิจุติภูมิ (2545) ศึกษาระดับคุ ณภาพชีวิตการ
ทํ างานและปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิต การทํ างานของบุ ค ลากรสาธารณสุ ข ในสั งกั ด
สํ านั ก งานสาธารณสุ ขจังหวัด และสํ านั กงานสาธารณสุ ขอํ าเภอ ทั้ งนี้ ผ ลการวิจัยพบว่านั ก เทคนิ ค
การแพทย์มีคุณภาพชีวิตการทํางานในแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง และเนื่องจากวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพ ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการให้บริการด้านสุขภาพ
นักเทคนิค การแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จําเป็นต้อ งมีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่องตาม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ (มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์) รวมถึงมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสุขภาพ เช่น มาตรฐานโรงพยาบาลและระบบบริการสุขภาพซึ่งเป็นมาตรฐานสําหรับการพัฒนา
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และการประเมินโรงพยาบาลทั้งองค์กรเพื่ อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้
ได้มากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามาตรฐานงานเหล่านี้ล้วนมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิค
การแพทย์ในหลายองค์ประกอบ สามารถอภิปรายได้ดังนี้
ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ผลการวิจัยพบว่านักเทคนิคการแพทย์มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า มาตรฐานงานต่าง ๆ ในระบบสุขภาพล้วนให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทําให้หน่วยงานหรือโรงพยาบาลที่นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงานอยู่นั้น
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลกรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร ดังเช่นในมาตรฐานงานเทคนิ คการแพทย์ฉบับ 2555 ในปั จจัยคุณ ภาพด้านบุคลากร
ที่ ระบุ ว่าห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งกํ าหนดนโยบายและแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรและต้ อ งมี ก ารประเมิ น
สมรรถนะในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรเป็นระยะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
กําหนดความจําเป็นในการฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือมาตรฐานโรงพยาบาลและระบบบริการสุขภาพที่ระบุ
ว่าระบบการพัฒนาและเรียนรู้สําหรับบุคลากรควรพิจารณาในประเด็นความจําเป็นและความต้องการ
ในการเรียนรู้และพัฒนา ดังนั้นคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านนี้ของนักเทคนิคการแพทย์จึงอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชลลดา ศรีประสิทธิ์ (2546) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของข้าราชการและพนักงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในฝ่าย/กลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
บุรีรัมย์ที่พบว่ามีคุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลาง (มีนักเทคนิคการแพทย์)
ด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผลการวิจัยพบว่านักเทคนิคการแพทย์มีคุณภาพชีวิต
การทํางานระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ถึงแม้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์จะเป็นวิชาชีพที่ทํางานอยู่
เบื้องหลังความสําเร็จของระบบสุขภาพ ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของสังคมมากนักแต่นักเทคนิคการแพทย์ต่าง
ทราบดีถึงคุณค่าและความสําคัญ ของวิชาชีพตนเองที่มีต่อระบบสุขภาพและประเทศชาติ ทราบถึง
ภาระงานและหน้าที่ของวิชาชีพตนเองว่าไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาชีพอื่นในระบบสุขภาพจึงเกิดเป็น
ความภาคภูมิในการปฏิบัติงาน อีกทั้งในส่วนของจรรยาบรรณของวิชาชีพก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้นัก
เทคนิคการแพทย์ยึดมั่นต่อการดําเนินงานด้วยความโปร่งใสและไม่ทุจริต และในมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ฉบับ 2555 ในปัจจัยคุณภาพด้านการควบคุมกระบวนการที่ให้ความสําคัญกับการควบคุม
สภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และบุคคลในสังคมทั่วไปที่
อาจได้รับผลกระทบ หรือในหรือมาตรฐานโรงพยาบาลและระบบบริการสุขภาพที่ที่มีการออกแบบ
ระบบการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อขององค์กร ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ให้บริการรวมไปถึงใน
ชุมชน/สังคมด้วย แสดงให้เห็นถึงการตะหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์และองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สมเกียรติยศ วรเดช และคณะ (2558) ที่ศึกษา
คุณ ภาพชีวิตการทํ างานของบุ คลากรสาธารณสุขที่ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกงหราพบว่าบุ คลากร
สาธารณสุขนี้มีคุณภาพชีวิตการทํางานด้านนี้ระดับปานกลาง
ด้านสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ผลการวิจัยพบว่านักเทคนิคการแพทย์มี
คุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า เนื่องจากมาตรฐานงานต่าง ๆ ให้ความสําคัญ
กับสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ดังเช่นมีระบุในปัจจัยคุณภาพของมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ฉบับ 2555 ในปัจจัยคุณภาพด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่ระบุว่าควรมีนโยบาย
และวิธีการคัดเลือก จัดหา และบริหารเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือต่าง ๆ ต้องมีอย่าง
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เหมาะสมและพอเพียงกับการปฏิบัติงาน มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลพอเพียงพร้อมใช้งาน
มีแผนการสอบเทียบเครื่องมือ มีแผนการบํารุงเชิงรักษาป้องกัน มีการตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน
ของเครื่องมืออย่างสม่ําเสมอ และปัจจัยด้านการควบคุมกระบวนการที่ระบุว่าสถานที่ปฏิบัติงานต้องมี
การควบคุมสภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
และในมาตรฐานโรงพยาบาลและระบบบริการสุขภาพที่ระบุไว้ในระบบงานสําคัญของโรงพยาบาลใน
งานสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV) ที่ระบุว่าสิ่งแวดล้อมควรเอื้อต่อความปลอดภัยและผาสุกของ
ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และผู้มาเยือน สร้างความมั่นใจว่าอาคารสถานที่ปลอดภัยต่ออัคคีภัย วัสดุและของเสีย
อันตรายหรือภาวะฉุกเฉินอื่น ๆ ควรมีเครื่องมือที่จําเป็น พร้อมใช้งานได้ปกติ รวมถึงมีระบบสาธารณูปโภค
ที่จําเป็นตลอดเวลา มีการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงาน และการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ (IC) ที่ระบุว่าระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อขององค์กรควรได้รับการ
ออกแบบอย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการ ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ ผกามาศ ตะนัง
และคณะ (2555) ที่ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานธนาคารเลือดในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 3 และ 9 (มีนักเทคนิคการแพทย์
ในกลุ่มตัวอย่าง) มีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานด้านนี้อยู่ในระดับดี
ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ผลการวิจัยพบว่านักเทคนิคการแพทย์มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานระดับปานกลาง สามารถอภิปรายได้ว่าเนื่องจากนักเทคนิคการแพทย์รู้สึกว่างานที่ได้รับมอบหมาย
นั้นเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน และเป็นงานที่ต้องมีความ
รับผิดชอบสูง และรู้สึกถึงความมั่นคงในการทํางานในเรื่องของการถูกโยกย้ายหน้าที่ให้ไปรับผิดชอบ
หน้าที่อื่นที่ไม่ใช่งานของเทคนิคการแพทย์ ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ สิริลักษณ์ ชูทวด และสิทธิชัย
เอกอรมัยผล (2552) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรของบุคลากรในโรงพยาบาล (กลุ่มตัวอย่างมีนักเทคนิคการแพทย์ร่วมด้วย) ผลการวิจัย
พบว่าบุคลากรในโรงพยาบาลมีคุณภาพชีวิตการทํางานด้านนี้อยู่ในระดับน้อย
ด้านความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ผลการวิจัยพบว่านักเทคนิคการแพทย์มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานระดับปานกลาง สอดคล้อ งกับการศึกษาของสอดคล้องกับการศึก ษาของ ชลลดา
ศรีประสิทธิ์ (2546) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและปัจจัยที่สามารถร่วมกันทํานายคุณภาพชีวิต
การทํางานกลุ่ม ตัว อย่าง คือ ข้าราชการและพนัก งานของรัฐ ที่ปฏิบัติงานในฝ่าย/กลุ่ม งานต่าง ๆ
ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (มีนักเทคนิคการแพทย์ในกลุ่มตัวอย่าง) มีระดับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานด้านนี้อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน จากข้อมูลในแบบสอบถามในส่วนของความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะสามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องจากการกําหนดชั่วโมงการทํางานที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในปัจจุบันยังไม่มี และจํานวนบุคลากรปฏิบัติงานไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับ
ภาระงาน รวมถึงการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นคุณภาพงานบริการตามมาตรฐานงานต่าง ๆ ทําให้มีภาระงาน
เพิ่มขึ้นทั้งงานด้านบริการ งานวิชาการและงานบริหาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้นักเทคนิคการแพทย์มี
คุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลาง
ด้ านการได้ รับ ค่ าตอบแทนที่ เพี ยงพอและยุ ติ ธรรม ผลการวิ จัย พบว่านั ก เทคนิ ค การแพทย์ มี
คุณ ภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของสอดคล้อ งกับการศึกษาของ
ชลลดา ศรีป ระสิท ธิ์ (2546) ที่พ บว่าคุณ ภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการและพนัก งานของรัฐ
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ที่ปฏิบัติงานในฝ่าย/กลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (มีนักเทคนิคการแพทย์ในกลุ่ม
ตัวอย่าง) มีคุณภาพชีวิตการทํางานด้านนี้ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน จากข้อมูลในแบบสอบถามใน
ส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสามารถอภิปรายได้ว่า เนื่องจากลักษณะงานของวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตคนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียดจากการทํางานและเป็นงาน
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เกี่ยวข้องกับสิ่งส่งตรวจที่มีเชื้อโรคหรือโรคต่าง ๆ เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนที่ได้รับ
ถือว่าไม่คุ้มค่าต่อการเสี่ยง และมีความรู้สึกเหลื่อมล้ําในส่วนของค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นใน
ระบบสุขภาพเดียวกัน
ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ผลการวิจัยพบว่านักเทคนิคการแพทย์มีคุณ ภาพชีวิตการทํางาน
ระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่าผู้ร่วมงานเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการพูด
ในการแสดงความคิดเห็น และมีอิสระในการปฏิบัติงานตามขอบเขตความรับผิดชอบพอสมควร รวมถึง
ในหน่วยงานให้ความสําคัญความยุติธรรม ความเป็นธรรม และเสมอภาคในการปฏิบัติงานพอสมควร
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสอดคล้องกับการศึกษาของ ชลลดา ศรีประสิทธิ์ (2546) ที่ศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานและปัจจัยที่สามารถร่วมกันทํานายคุณภาพชีวิตการทํางานกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการ
และพนักงานของรัฐที่ปฏิบัติงานในฝ่าย/กลุ่มงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (มีนักเทคนิค
การแพทย์) มีคุณภาพชีวิตการทํางานด้านนี้ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
ด้านการบูรณาการทางสังคม ผลการวิจัยพบว่านักเทคนิคการแพทย์มีคุณภาพชีวิตการทํางาน
ระดั บ ปานกลาง อภิ ป รายได้ ว่าโดยธรรมชาติ ของระบบงานของระบบสุ ขภาพเป็ น การดํ าเนิ น งาน
ร่วมกันของสหวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และวิชาชีพอื่น ๆ ที่มีต่อกันจึงค่อนข้างดี ทั้งในด้านการให้ความช่วยเหลือ
เกื้อ กูล กันในการทํ างาน การปรึก ษาหารือหรือแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ ยวซึ่งกั นและกันในสหวิชาชี พ
สอดคล้องกับการศึกษาของ สมเกียรติยศ วรเดช และคณะ (2558) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกงหราพบว่าบุคลากรสาธารณสุขนี้มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานด้านนี้ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 5.2 สรุปคุณลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพชีวิตการทํางานในบุคลากรทาง
การแพทย์

เครื่องมือที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น

กรวรรณ พรินทรากุล
(2551)
ชลลดา ศรีประสิทธิ์
(2546)
สิริลักษณ์ ชูทวด และ
สิทธิชัย เอกอรมัยผล
(2552)
ผกามาศ ตะนัง และคณะ
(2555)

ค่าความเชื่อมั่น
ขั้นตอนการ
ของ
พัฒนาเครื่องมือ
แบบสอบถาม
0.95
- Content validity
- Constuct validity
(EFA)
- Item analysis
- Reliability analysis
0.75
- Content validity
- Reliability analysi
0.93
- Content validity
- Reliability analysis
0.73
- Content validity
- Reliability analysis
0.95

- Content validity
- Reliability analysis

H. Dargahiและ M.K.
SharifiYazdi (2550)

0.92

- Content validity
- Reliability analysis

ชัยยง ขามรัตน์ (2542)

0.94

สกล ลิจุติภูมิ (2545)

0.93

- Content validity
- Constuct validity
(CFA)
- Reliability analysis
- Content validity
- Reliability analysis

กลุ่มตัวอย่าง
นักเทคนิคการแพทย์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์
บุคลากร รพช.
(มีนักเทคนิคการแพทย์)
บุคลากร รพ.
(มีนักเทคนิคการแพทย์)

คุณภาพชีวิต
การทํางาน
โดยรวม
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

บุคลากรงานธนาคาร
ปานกลาง
เลือด(มีนักเทคนิค
การแพทย์)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ต่ํา
เคมีคลินิก รพ. ใน
มหาวิทยาลัย
บุคลากรสาธารณสุข
ปานกลาง

บุคลากรสาธารณสุข

ปานกลาง
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แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
คําชี้แจง

แบบวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานของนั ก เทคนิ ค การแพทย์ นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของรายวิ ช า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ให้เหมาะกับ
ลั กษณะงานและวัฒ นธรรมของวิ ชาชี พเทคนิ คการแพทย์ อี กทั้งสามารถนํา ข้อ มู ลที่ ได้จ ากการใช้
เครื่องมือนี้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
พัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ รวมถึงพัฒนางานของระบบสุขภาพโดยรวม
ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยไม่ต้องระบุ
ชื่ อ-สกุ ล หรื อ เลข ทน. และเพื่ อความสะดวกสํ าหรั บการตอบแบบสอบถาม ท่ านสามารถเลื อกตอบ
แบบสอบถามนี้ได้ 3 ช่องทาง โดยเลือกตอบเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น ได้แก่
1. กระดาษแบบสอบถาม ตามที่แนบมา
2. ลิงค์ https://goo.gl/forms/n0IlRQzZqUdOmjT32
3. โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อทําแบบสอบถาม

ข้อมูลและความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะของท่านจะถือเป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบ
ใด ๆ ทั้งสิ้นต่อท่าน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านในการเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างยิ่ง
น.ส. นริศรา ยอดบุดดี
ผู้ศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําแนะนํา แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน
จํานวน 63 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โดยมีรายละเอียดสําหรับความหมายในการตอบ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ .............. ปี
3. สถานภาพสมรส
 โสด

 สมรส

 หม้าย/หย่าร้าง/แยกทาง

4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

5. ตําแหน่งงาน
 ข้าราชการ
 พนักงานกระทรวง

 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ............... ปี
7. สาขางาน/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ห้องปฏิบัติการรวม
 งานจุลชีววิทยา
 งานธนาคารเลือด
8. ระดับงานที่ปฏิบัติ
 ผู้ปฏิบัติงาน

 งานโลหิตวิทยา
 งานจุลทรรศน์ศาสตร์
 งานบริหาร
 หัวหน้างาน

 งานเคมีคลินิก
 งานภูมิคุ้มกันวิทยา
 อื่น ๆ (ระบุ..............)

 หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

9. ลักษณะโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลชุมชน
 โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์
10. จังหวัดของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ...............................................................
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ส่วนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุดเพียงช่องเดียวและกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ข้อ
คําถาม
องค์ประกอบที่ 1: การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
1 ค่าตอบแทนประจําและรายได้อื่นที่ท่านได้รับจากหน่วยงานเพียงพอ
สําหรับค่าใช้จ่ายในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นที่
ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพเช่นเดียวกัน
3 ท่านได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
วิชาชีพอื่นที่ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพเช่นเดียวกัน
4 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับปริมาณ
หรือภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
5 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
หรือภัยที่อาจได้รับจากการทํางาน
6 หากท่านได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทํางาน หน่วยงานไม่ได้
ให้การเยียวยาหรือจ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสมแก่ท่าน
7 งานของท่านสมควรได้รับค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น การตรวจเสมหะเพื่อหาเชื้อวัณโรค
การตรวจเลือดหาเชื้อ HIV
8 ท่านมีแนวโน้มจะเปลี่ยนงาน หากมีหน่วยงานอื่นเสนอค่าตอบแทนที่
มากกว่าแก่ท่านในตําแหน่งเดียวกันนี้
องค์ประกอบที่ 2: สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
9 การเจ็บป่วยของท่านในบางครั้งอาจเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมใน
การทํางานไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
10 หน่วยงานของท่านมีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยแก่บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ
11 หน่วยงานของท่านมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอและปลอดภัยต่อ
การใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้าที่ต่อสายดินทุกจุด น้ําที่สะอาด
12 หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทํางานอย่างเพียงพอ
เหมาะสม และปลอดภัยต่อการทํางาน
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13 หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยใน
การทํางาน รวมถึงมีพื้นที่เพียงพอต่อการทํางาน
14 หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางานส่วน
บุคคล (PPE) ที่เหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้งาน
15 หน่วยงานของท่านให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามหลัก Universal
precaution และ aseptic technique
16 หน่วยงานของท่านมีกระบวนการควบคุม ตรวจติดตาม และ
ตรวจสอบความปลอดภัย/ความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ
17 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอนามัยของ
บุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี การได้รับวัคซีน
18 ท่านรู้สึกเป็นกังวลในความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานในบางครั้ง เช่น
การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะที่เป็นคดีความ การปฏิบัติงานนอก
เวลาในยามวิกาล
องค์ประกอบที่ 3: โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
19 ท่านได้รับโอกาสให้นําความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ
ทํางาน
20 หน่วยงานของท่านให้อิสระในการทํางานแก่ท่าน โดยท่านสามารถ
กําหนดวิธีการดําเนินงานได้เองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
ของหน่วยงาน
21 ท่านได้รับโอกาสให้ทํางานที่ท้าทายความรู้ความสามารถและได้ใช้
ความชํานาญหลายด้าน
22 ท่านได้ทํางานในลักษณะเดิมๆ เป็นประจําจนเกิดความรู้สึกเบื่องาน
23 ท่านได้รับผิดชอบงานที่มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อความสําเร็จของ
หน่วยงาน
24 หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร
25 ท่านไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมหรือรับการอบรม/สัมมนา
ต่างๆ
26 ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานที่
ตรงตามความรู้ของท่านอย่างเต็มที่
องค์ประกอบที่ 4: ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน
27 ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมาก
ขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในงาน เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ
28 ท่านมีโอการได้รับการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหน่งในสายงานอย่าง
เหมาะสมและเป็นไปอย่างยุติธรรม
29 ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมาก
ขึ้นกว่างานเดิมที่รับผิดชอบอยู่
30 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าหรือประสบความสําเร็จในตําแหน่งสายงาน
เทคนิคการแพทย์
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31 ท่านมีความเห็นว่าตําแหน่งในสายงานของเทคนิคการแพทย์ มี
โอกาสก้าวหน้าไม่ทัดเทียมหรือด้อยกว่าวิชาชีพอื่นๆ ในระบบ
สุขภาพเดียวกัน
32 ท่านมีความเห็นว่าการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นในตําแหน่งนักเทคนิค
การแพทย์ของท่านมีโอกาสเป็นไปได้ยาก
33 หน่วยงานของท่านมีหลักประกันความมั่นคงในการทํางานให้
บุคลากร เช่น การบรรจุเป็นข้าราชการ รายได้หรือเงินชดเชยใน
กรณีที่ทุพพลภาพหรือเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน รายได้ในกรณีที่
เกษียณอายุการทํางาน
องค์ประกอบที่ 5: การบูรณาการทางสังคม
34 หน่วยงานของท่านมีการจัดการประชุมปรึกษาหารือหรือการ
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทํางานอย่างสม่ําเสมอ
35 หน่วยงานของท่านมีการแบ่งพรรคพวก แบ่งชนชั้น หรือการเหยียด
กันในเรื่องต่างๆ
36 หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงานอันเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน หรือ
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยง
ฉลองวันเกิดของบุคลากร
37 ผู้ร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในการทํางาน
เป็นอย่างดี
38 บุคลากรในหน่วยงานของท่านทุกตําแหน่งงานมีความเคารพและให้
เกียรติกัน
39 หากเกิดปัญหาความขัดแย้งในการทํางานร่วมกันของบุคลากร
ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจในการเข้ามาแก้ไขปัญหา รับฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายและตัดสินอย่างเป็นธรรม
องค์ประกอบที่ 6: ประชาธิปไตยในองค์กร
40 ผู้ร่วมงานของท่านเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่ก้าวก่ายในเรื่อง
ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
41 ท่านมีโอกาสหรืออิสระในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการทํางานค่อนข้างน้อย
42 ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
43 หน่วยงานของท่านมีกระบวนการการตัดสินการกระทําความผิด
อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย รวมถึง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
44 ท่านมักจะได้รับมอบหมายงานที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความ
รับผิดชอบหรือไม่มีความชํานาญงานพอ
45 หน่วยงานของท่านให้โอกาสก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน
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46 ท่านมีอิสระในการทํางานตามขอบเขตความรับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 7: ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
47 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อใช้ในการบริหารงาน
และจัดสรรบุคคลากรในการปฏิบัติงาน
48 ท่านต้องอยู่เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่เกินความเหมาะสมอยู่
บ่อยครั้ง
49 ท่านพึงพอใจในสิทธิการลาต่างๆ เช่น ลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว ลา
ศึกษาต่อ
50 ท่านสามารถจัดสรรเวลาให้กับงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม
และไม่ก่อให้เกิดปัญหาชีวิตในด้านใดด้านหนึ่ง
51 หากท่านมีปัญหาในการเดินทางมาทํางานจนส่งผลให้การจัดสรร
เวลาในชีวิตด้านต่างๆ ของท่านมีปัญหา เช่น บ้านกับที่ทํางานอยู่
คนละอําเภอ/จังหวัด หน่วยงานของท่านสามารถจัดสวัสดิการ
บ้านพักหรือหาทางแก้ไขอย่างอื่นให้ได้
52 ท่านต้องนํางานกลับมาทําที่บ้านหรือที่พักในช่วงวันหยุดหรือวันลา
พักผ่อนอยู่บ่อยครั้ง
53 ท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่หน่วยงานของท่านจัด
54 ท่านต้องทํางานให้เสร็จแม้จะล่วงเวลาและไม่ได้ค่าตอบแทนอยู่
บ่อยครั้ง
55 ท่านต้องครุ่นคิดและเป็นกังวลเรื่องงานแม้ในวันหยุดหรือวันพักผ่อน
องค์ประกอบที่ 8: ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
56 ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
57 การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทําให้ท่านได้รับการยกย่อง
จากสังคมน้อยกว่าวิชาชีพอื่นในระบบสุขภาพเดียวกัน
58 ท่านรู้สึกว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อ
ระบบสุขภาพและประเทศชาติ
59 หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน
ต่างๆ เช่น การกําจัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม
60 หน่วยงานของท่านสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม เช่น การรณรงค์ป้องกันการระบาดของยาเสพติด การ
รณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์
61 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริตและ
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
62 ชุมชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเพื่อสังคมที่หน่วยงานของท่านจัด
ขึ้น
63 ท่านมีความเห็นว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของ
สังคมมากเท่าใดนัก

1

ระดับความคิดเห็น
2
3
4

5

152
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
คําชี้แจง ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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ฉบับทดลองใช (Try out) 64 ขอ

แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
คําชี้แจง
แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ให้เหมาะกับลักษณะงานและ
วัฒนธรรมของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ อีกทั้งสามารถนําข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือนี้มาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ พัฒนางานด้านเทคนิค
การแพทย์ รวมถึงพัฒนางานของระบบสุขภาพโดยรวมได้
ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยไม่ต้องระบุชื่อ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลและความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะของท่านจะถือเป็นความลับและจะไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อท่าน และขอบพระคุณท่านในการเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างยิ่ง
น.ส. นริศรา ยอดบุดดี
ผู้ศึกษา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําแนะนํา

แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จํานวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางาน
จํานวน 64 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โดยมีรายละเอียดสําหรับความหมายในการตอบ ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ 3
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1
หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด

154
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ..............ปี
3. สถานภาพสมรส
 โสด

 สมรส

 หม้าย/หย่าร้าง/แยกทาง

4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

5. ตําแหน่งงาน
 ข้าราชการ
 พนักงานกระทรวง

 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์...............ปี
7. สาขางาน/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ห้องปฏิบัติการรวม
 งานจุลชีววิทยา
 งานธนาคารเลือด
8. ระดับงานที่ปฏิบัติ
 ผู้ปฏิบัติงาน

 งานโลหิตวิทยา
 งานจุลทรรศน์ศาสตร์
 งานบริหาร
 หัวหน้างาน

 งานเคมีคลินิก
 งานภูมิคุ้มกันวิทยา
 อื่น ๆ (ระบุ............)

 หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

9. ลักษณะโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลชุมชน
 โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์
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ส่วนที่ 2 แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุดเพียงช่องเดียวและกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ 3
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1
หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ข้อ

คําถาม

องค์ประกอบที่ 1: การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
1 ค่าตอบแทนประจําและรายได้อื่นที่ท่านได้รับจากหน่วยงานเพียงพอ
สําหรับค่าใช้จ่ายของท่านในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
2 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นที่
ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพเช่นเดียวกัน
3 ท่านได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
วิชาชีพอื่นที่ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพเช่นเดียวกัน
4 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับปริมาณ
งานที่ต้องรับผิดชอบ
5 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
หรือภัยที่อาจได้รับจากการทํางาน
6 ท่านไม่ได้รับค่าชดเชยและการเยียวยาอย่างเหมาะสมจากหน่วยงาน
ของท่าน เมื่อท่านได้รับอุบัติเหตุจากการทํางาน
7 งานของท่านสมควรได้รับค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น การตรวจเสมหะเพื่อหาเชื้อวัณโรค
การตรวจเลือดหาเชื้อ HIV
8 ท่านมีภาระหนี้สินที่ยากต่อการจัดการและแก้ไขปัญหาได้
9 ท่านมีแนวโน้มจะเปลี่ยนงาน หากมีหน่วยงานอื่นเสนอค่าตอบแทนที่
มากกว่าแก่ท่านในตําแหน่งเดียวกันนี้
องค์ประกอบที่ 2: สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
10 ท่านมักไม่สบายหรือเจ็บป่วยเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
11 หน่วยงานของท่านมีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยแก่บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ
12 หน่วยงานของท่านมีระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ํา ที่เพียงพอ
และปลอดภัยต่อการใช้งาน
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13 หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทํางานอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการทํางาน
14 หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยใน
การทํางาน รวมถึงมีพื้นที่เพียงพอต่อการทํางาน
15 หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางานส่วน
บุคคล (PPE) ที่เหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้งาน
16 หน่วยงานของท่านให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามหลัก Universal
precaution และ aseptic technique
17 หน่วยงานของท่านมีกระบวนการควบคุม ตรวจติดตาม และ
ตรวจสอบความปลอดภัย/ความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ
18 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอนามัยของ
บุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี
19 ท่านรู้สึกเป็นกังวลและไม่ปลอดภัยในขณะทํางานทั้งในและนอก
สถานที่
องค์ประกอบที่ 3: โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
20 ท่านได้รับโอกาสให้นําความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ
ทํางาน
21 หน่วยงานของท่านให้อิสระแก่ท่านในการทํางานโดยสามารถ
กําหนดเป้าหมาย และวิธีการดําเนินงานได้เอง
22 ท่านได้รับโอกาสให้ทํางานที่ท้าทายความรู้ความสามารถและได้ใช้
ความชํานาญหลายด้าน
23 ท่านได้ทํางานในลักษณะเดิม ๆ เป็นประจําจนเกิดความรู้สึกเบื่อ
งาน
24 ท่านได้รับผิดชอบงานที่มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อความสําเร็จ
ของหน่วยงาน
25 หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร
26 ท่านไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมหรือรับการอบรม/สัมมนา
ต่าง ๆ
27 ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการทํางาน
อย่างเต็มที่
28 ท่านมีโอกาสได้ใช้ความสามารถตรงตามความรู้ของท่าน
องค์ประกอบที่ 4: ความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน
29 ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมาก
ขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในงาน เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ
30 ท่านมีโอการได้รับการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหน่งในสายงานอย่าง
เหมาะสมและเป็นไปอย่างยุติธรรม
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ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมาก
ขึ้นกว่างานเดิมที่รับผิดชอบอยู่
32 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าหรือประสบความสําเร็จในตําแหน่งสายงาน
เทคนิคการแพทย์
33 ตําแหน่งในสายงานของเทคนิคการแพทย์ มีโอกาสก้าวหน้าไม่
ทัดเทียมหรือด้อยกว่าวิชาชีพอื่น ๆ ในระบบสุขภาพเดียวกัน
34 การเลื่อนตําแหน่งไปยังระดับที่สูงขึ้นของท่านเป็นไปได้ยาก
35 หน่วยงานของท่านมีหลักประกันความมั่นคงในการทํางานให้
บุคลากร เช่น รายได้หรือเงินชดเชยในกรณีที่ทุพพลภาพหรือเกิด
อุบัติเหตุจากการทํางาน รายได้ในกรณีที่เกษียณอายุการทํางาน
องค์ประกอบที่ 5: การบูรณาการทางสังคม
36 หน่วยงานของท่านมีการจัดการประชุมปรึกษาหารือหรือการ
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทํางานอย่างสม่ําเสมอ
37 หน่วยงานของท่านมีการแบ่งพรรคพวก แบ่งชนชั้น หรือการเหยียด
กันในเรื่องต่าง ๆ
38 หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงานอันเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน หรือ
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ในฝ่าย งาน
เลี้ยงฉลองวันเกิดของบุคลากรในฝ่าย
39 ผู้ร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในการทํางาน
เป็นอย่างดี
40 หน่วยงานของท่าน มีการให้เกียรติกันและกันในทุกตําแหน่งงาน
41 หากเกิดปัญหาความขัดแย้งในการทํางานร่วมกันของบุคลากร
ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจในการเข้ามาแก้ไขปัญหา รับฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายและตัดสินอย่างเป็นธรรม
องค์ประกอบที่ 6: ประชาธิปไตยในองค์กร
42 ผู้ร่วมงานของท่านเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่ก้าวก่ายในเรื่อง
ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
43 ท่านไม่มีอิสระในการพูดและการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการ
ทํางาน
44 ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
45 หน่วยงานของท่านมีกระบวนการการตัดสินการกระทําความผิด
อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย รวมถึง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
46 ท่านมักจะไม่สามารถปฏิเสธงานที่อยู่นอกเหนือขอบเขตความ
รับผิดชอบ หรืองานที่ไม่ชํานาญงานพอได้
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หน่วยงานของท่านให้โอกาสก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน
48 ท่านมีอิสระในการทํางานตามขอบเขตความรับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 7: ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
49 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อใช้ในการบริหารงาน
และจัดสรรบุคคลากรในการปฏิบัติงาน
50 ท่านต้องปฏิบัติงานนอกเวลา (ขึ้นเวร) ที่มากกว่าความพึงพอใจของ
ท่านอยู่บ่อยครั้ง
51 ท่านพึงพอใจในสิทธิการลาต่าง ๆ เช่น ลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว ลา
ศึกษาต่อ
52 ท่านสามารถจัดสรรเวลาให้กับงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม
และไม่ก่อให้เกิดปัญหาชีวิตในด้านใดด้านหนึ่ง
53 หากท่านมีปัญหาในการเดินทางมาทํางานจนส่งผลให้การจัดสรร
เวลาในชีวิตด้านต่าง ๆ ของท่านมีปัญหา เช่น บ้านกับที่ทํางานอยู่
คนละอําเภอ/จังหวัด หน่วยงานของท่านสามารถจัดสวัสดิการ
บ้านพักหรือหาทางแก้ไขอย่างอื่นให้ได้
54 ท่านต้องนํางานกลับมาทําที่บ้านหรือที่พักในช่วงวันหยุดหรือวันลา
พักผ่อนอยู่บ่อยครั้ง
55 ท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมกับกิจกรรมนันทนาการที่หน่วยงานของ
ท่านจัด
56 ท่านต้องทํางานให้เสร็จแม้จะล่วงเวลาและไม่ได้ค่าตอบแทน
57 ท่านต้องครุ่นคิดและเป็นกังวลกับงานแม้ในวันหยุดหรือวันพักผ่อน
องค์ประกอบที่ 8: ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
58 ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
59 การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทําให้ท่านได้รับการยกย่อง
จากสังคมน้อยกว่าวิชาชีพอื่นในระบบสุขภาพเดียวกัน
60 ท่านรู้สึกว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อ
ระบบสุขภาพและประเทศชาติ
61 หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน ต่าง ๆ
เช่น การกําจัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม
62 หน่วยงานของท่านสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม เช่น การรณรงค์ป้องกันการระบาดของยาเสพติด การ
รณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์
63 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริตและ
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
64 ชุมชนมักไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเพื่อสังคมที่หน่วยงานของ
ท่านจัดขึ้น
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คําชี้แจง ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
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ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
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แบบวัดคุณภาพชีวิตการทํางานของนักเทคนิคการแพทย์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ .............. ปี
3. สถานภาพสมรส
 โสด

 สมรส

 หม้าย/หย่าร้าง/แยกทาง

4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

5. ตําแหน่งงาน
 ข้าราชการ
 พนักงานกระทรวง

 พนักงานราชการ
 ลูกจ้างชั่วคราว

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ............... ปี
7. สาขางาน/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ห้องปฏิบัติการรวม
 งานจุลชีววิทยา
 งานธนาคารเลือด
8. ระดับงานที่ปฏิบัติ
 ผู้ปฏิบัติงาน

 งานโลหิตวิทยา
 งานจุลทรรศน์ศาสตร์
 งานบริหาร
 หัวหน้างาน

 งานเคมีคลินิก
 งานภูมิคุ้มกันวิทยา
 อื่น ๆ (ระบุ...............)

 หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

9. ลักษณะโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
 โรงพยาบาลชุมชน
 โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์
10. จังหวัดของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ..............................................ง...............
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุดเพียงช่องเดียวและกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ข้อ

คําถาม

ระดับความคิดเห็น
1

2

องค์ประกอบที่ 1: โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและความก้าวหน้ามั่นคงในงาน
1 ท่านได้รับโอกาสให้นําความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการ
ทํางาน
2 หน่วยงานของท่านให้อิสระในการทํางานแก่ท่านโดยท่านสามารถ
กําหนดวิธีการดําเนินงานได้เองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
ของหน่วยงาน
3 ท่านได้รับโอกาสให้ทํางานที่ท้าทายความรู้ความสามารถและได้ใช้
ความชํานาญหลายด้าน
4 ท่านได้รับผิดชอบงานที่มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อความสําเร็จ
ของหน่วยงาน
5 หน่วยงานของท่านให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร
6 ท่านมีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะในการทํางานที่
ตรงตามความรู้ของท่านอย่างเต็มที่
7 ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมาก
ขึ้นเพื่อความก้าวหน้าในงาน เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ
8 ท่านมีโอการได้รับการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหน่งในสายงานอย่าง
เหมาะสมและเป็นไปอย่างยุติธรรม
9 ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมาก
ขึ้นกว่างานเดิมที่รับผิดชอบอยู่
10 ท่านมีโอกาสก้าวหน้าหรือประสบความสําเร็จในตําแหน่งสายงาน
เทคนิคการแพทย์
องค์ประกอบที่ 2: ประชาธิปไตยในองค์กรและการบูรณาการทางสังคม
11 หน่วยงานของท่านมีการจัดการประชุมปรึกษาหารือหรือการ
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทํางานอย่างสม่ําเสมอ
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12 หน่วยงานของท่านมีการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงานอันเป็นการ
ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกันหรือ
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยง
ฉลองวันเกิดของบุคลากร
13 ผู้ร่วมงานของท่านให้ความช่วยเหลือและเกื้อกูลกันในการทํางาน
เป็นอย่างดี
14 บุคลากรในหน่วยงานของท่านทุกตําแหน่งงานมีความเคารพและให้
เกียรติกัน
15 หากเกิดปัญหาความขัดแย้งในการทํางานร่วมกันของบุคลากร
ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจในการเข้ามาแก้ไขปัญหา รับฟังความ
คิดเห็นจากทุกฝ่ายและตัดสินอย่างเป็นธรรม
16 ผู้ร่วมงานของท่านเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ไม่ก้าวก่ายในเรื่อง
ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน
17 ผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความเสมอภาคและเป็นธรรมแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
18 หน่วยงานของท่านมีกระบวนการการตัดสินการกระทําความผิด
อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกฎหมาย รวมถึง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
19 หน่วยงานของท่านให้โอกาสก้าวหน้าแก่บุคลากรทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน
20 ท่านมีอิสระในการทํางานตามขอบเขตความรับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 3: คุณค่าของวิชาชีพต่อสังคม
21 หน่วยงานของท่านให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามหลัก Universal
precaution และ aseptic technique
22 หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพอนามัยของ
บุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจําปี การได้รับวัคซีน
23 ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
24 ท่านรู้สึกว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีคุณค่าและมีความสําคัญต่อ
ระบบสุขภาพและประเทศชาติ
25 หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในด้าน
ต่างๆ เช่น การกําจัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม
26 หน่วยงานของท่านสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม เช่น การรณรงค์ป้องกันการระบาดของยาเสพติด การ
รณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์
27 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริตและ
ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
28 ชุมชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเพื่อสังคมที่หน่วยงานของท่านจัด
ขึ้น
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องค์ประกอบที่ 4: สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
29 หน่วยงานของท่านมีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยแก่บุคลากรอย่างสม่ําเสมอ
30 หน่วยงานของท่านมีระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอและปลอดภัย
ต่อการใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้าที่ต่อสายดินทุกจุด น้ําที่สะอาด
31 หน่วยงานของท่านมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทํางานอย่างเพียงพอ
เหมาะสม และปลอดภัยต่อการทํางาน
32 หน่วยงานของท่านมีโครงสร้างอาคารที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยใน
การทํางาน รวมถึงมีพื้นที่เพียงพอต่อการทํางาน
33 หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทํางานส่วน
บุคคล (PPE) ที่เหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้งาน
34 หน่วยงานของท่านมีกระบวนการควบคุม ตรวจติดตาม และ
ตรวจสอบความปลอดภัย/ความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ
องค์ประกอบที่ 5 : ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอและยุติธรรม
35 ค่าตอบแทนประจําและรายได้อื่นที่ท่านได้รับจากหน่วยงาน
เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
36 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นที่
ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพเช่นเดียวกัน
37 ท่านได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
วิชาชีพอื่นที่ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพเช่นเดียวกัน
38 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับปริมาณ
หรือภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
39 ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
หรือภัยที่อาจได้รับจากการทํางาน
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