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54252312 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ :  ความรับผิดชอบตอสังคม/คุณภาพชีวิตการทํางาน 
  นิตยาภรณ  บุญสวัสดิ์ : ความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา.  อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ และ ผศ. วาที่ พ.ต.ดร.นพดล  เจนอักษร.  158 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา 2) คุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการ
ศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา กลุมตัวอยาง คือ นัก
วิชากรศึกษาของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 89 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา สรางจากการบูรณาการตามแนวคิดความ
รับผิดชอบตอสังคมของ ISO 26000 กับภาระงาน (Job Description) ของนักวิชาการศึกษา และ
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะ
ของนักวิชาการศึกษา สรางตามแนวคิดของวอลตัน (Walton) สถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวยคาความถ่ี รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธของ
เพียรสัน และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา 

1. ความรับผิ ดชอบต อสั งคมของบุ คลากรคณะแพทยศาสตร ศิ ริ ราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวาอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน 

2. คุณภาพชี วิ ตการ ทํ างานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา อยูในระดับมาก 6 ดาน และระดับปานกลาง 2 ดาน 

3. ความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา โดยทั้งภาพรวมและรายดานมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ยกเวนดานการกํากับดูแลองคกรกับดานลักษณะงานที่
ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม และดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชนกับดาน
เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 
 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา..........................................                                         ปการศึกษา 2556 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   1. ..................................  2. .................................... 
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54252312: MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
KEY WORD: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/QUALITY OF WORK LIFE 
 NITTAYAPORN BUNSAWAT: THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND QUALITY 
OF WORK LIFE OF PERSONNEL AS PERCEIVED BY EDUCATOR OF FACULTY OF MEDICINE 
SIRIRAJ HOSPITAL MAHIDOL UNIVERSITY. THESIS ADVISOR: ASST. PROF. PRASERT INTARAK, 
Ed.D., ASST. PROF. MAJ. NOPADOL CHENAKSARA, RTAR.,Ph.D. 158 pp.  

 

The purposes of this research were to find: 1) The  corporate social responsibility of 
personnel as perceived by educator of Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol 
University; 2) The quality of work life of personnel as perceived by educator of Faculty of 
Medicine Siriraj Hospital Mahidol University; 3) The relationship between the corporate 
social responsibility and the quality of work life of personnel as perceived by educator of 
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. The sample was 89 educators of 
the Education Division, departments and organizations at the Faculty of Medicine Siriraj 
Hospital, Mahidol University. The instrument used in this research was the questionnaire 
concerning corporate social responsibility of personnel as perceived by educator of Faculty 
of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University, based on the integration of corporate social 
responsibility concepts defined by ISO 26000, job description and quality of work life of 
personnel of Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University as perceived by 
educator based on Walton concepts. The statistics used were frequency, percentage, 
Arithmetic Mean, Standard Deviation, Pearson's product-moment correlation coefficient 
and content analysis. 

The findings revealed as follows: 
1. The overall corporate social responsibility of personnel as perceived by 

educator of Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University was at the high level. 
When considered in each aspect, the five aspects were rated at a high level. 

2. The overall quality of work life of personnel as perceived by educator of Faculty 
of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University was at the high level. When considered in 
each aspect, the six aspects were rated at a high level and two aspects were at the 
moderate level. 

3. There was a significant relationship between the corporate social responsibility 
and the quality of work life of personnel of Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol 
University in overall and each aspects at .01 level of significance except the organizational 
governance and the constitutionalism, and the community involvement and development 
and the development of human capacities were significant relationship at .05 level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณดวยความเรียบรอย เพราะไดรับความเมตตากรุณา
ชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ ประธานผูควบคุมวิทยานิพนธ  
ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธรวม อาจารย ดร.
สําเริง  ออนสัมพันธ ประธานสอบวิทยานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ 
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนและชวยเหลือ ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณในความเมตากรุณาเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ พรอมทั้งขอกราบขอบพระคุณ
บูรพคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทั้งหลายทั้งปวง และใหกําลังใจในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจาย นพ.รุงนิรันดร  ประดิษสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
นพ.เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน  อาจารย นพ.วีระเทพ  ฉัตรธนโชติกุล อาจารย ดร.สายสุดา  เตียเจริญ และ
นางเรืองลอง  จีรชีวีวงศ ที่ไดใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย ขอขอบพระคุณ
คณบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใหความอนุเคราะหในการทดลอง
ใชเครื่องมือ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
พรอมทั้งคณบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ที่อนุญาตใหดําเนินการวิจัยและจัดเก็บขอมูล และ
ขอขอบคุณนักวิชาการศึกษาของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณกองทุนพระราชทานพัฒนาศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ที่
สนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี
สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต จาก
งบประมาณแผนดิน (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) ของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 1) 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวของผูวิจัยทุกทานท่ีเปน
กําลังใจเสมอมา ตลอดจนขอขอบคุณพ่ี นอง เพ่ือน ที่ฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
และเพ่ือนนักศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 31/1 ที่ใหความชวยเหลือในทุกดานจนทําให
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดี 
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