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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 
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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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 บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแกพสกนิกร

ชาวไทย ต้ังแตป 2517 ขณะน้ีไดหย่ังรากลึกลงในสังคมไทย พระองคทรงใหความสาคัญกับ “การ

พัฒนาคน” ในการดําเนินวิถีชีวิตอยางมั่นคงบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง ความพอมีพอกิน การรูจัก

ความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี และทรงเตือนสติประชาชน

คนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงความถูกตองตามหลักวิชา ตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบในการ

ดํารงชีวิต หลักการทรงงานของพระองคจะเนนการ “เขาใจ เขาถึง และรวมพัฒนา” อยางสอดคลองกับ 

“ภูมิสังคม” ที่ใหความสําคัญกับความหลากหลายของระบบภูมินิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี 

เพื่อผลประโยชนของประชาชน โดยประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนการพัฒนาที่มุงสู “การ

พึ่งพาตนเอง” ดําเนินการดวยความรอบคอบ วิเคราะห ระมัดระวัง “ทําตามลําดับข้ันตอน” มีการ

ทดลองดวยความเพียรจนมั่นใจ จึงนําไปเผยแพรใชประโยชนสูสาธารณะ1 สังคมไทยจึงไดตระหนัก

และนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาสังคมปจจุบันและที่

กําลังจะเปนไปในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายดาน ซึ่งหลายคนมองวาเปนโลกแหงความ

รุงโรจน สวยงาม ทันสมัยและพากันขนานนามอยางสวยหรูวา วัฒนธรรมโลกาภิวัตน และกําลังแพร

สะพัดมากข้ึน คําถามที่ตามมา คือ เราจะพัฒนาคนอยางไรเพื่อใหคนมีชีวิตที่ดีงาม สามารถดํารงชีวิต

อยูไดในกระแสของการเปลี่ยนแปลงน้ีสิ่งที่ตองคํานึงถึงสําหรับการที่คนจะมีชีวิตที่ดีหรือมีคุณภาพชีวิต

น้ัน คือ คนตองมีการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และประกอบดวยกิจกรรมที่ดีตางๆ เชน 

การมีอาหารการกินที่ดีถูกสุขลักษณะ การอยูในสภาพแวดลอมที่นาอภิรมย การเปนที่ยอมรับของ

สมาชิก การมีสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือเครื่องใชสมควรแกกาลสมัยและความจําเปน การ

ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ รวมทั้งเมื่อเจ็บไขไดปวยก็มีสิ่งที่จะชวยเยียวยารักษาใหหายได กอนที่

จะไดมาซึ่งกิจกรรมที่ดีตาง ๆ น้ัน ก็ตองทํางาน การทํางานที่ดีคือต้ังใจทํางานใหผลงานที่ออกมามี

ประสิทธิภาพ ดังพระบรมราโชวาท “การทํางานใหสําเร็จผลอันพึงประสงคไดดวยดีน้ัน เบื้องตนแต

                                                             
1สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตร,ี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 (กรงุเทพฯ: สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554), ก-ข. 
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ละคนจะตองมีปณิธานที่เที่ยงตรง ในอันที่จะทํางานทําหนาที่ดวยความอุตสาหะพยายามและความ

หนักแนนอดทน ใหบรรลุผลสําเร็จ เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ใหพยายามคิดพิจารณาใหจนเห็นจุดหมาย

เห็นสาระและประโยชนที่แทจริงของงานน้ันอยางแจมแจง แลวจึงลงมือกระทําดวยความต้ังใจ มั่นใจ 

และดวยความรับผิดชอบอยางสูง ใหงานดําเนินลุลวงตลอดไปอยางตอเน่ือง โดยมิใหบกพรองเสียหาย 

ขอสําคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานตองพยายามกาย ใจ และความคิดใหสงบต้ังมั่นและหนักแนน อยา

ใหคลายจากความเพียร และอยาใหหว่ันไหวฟุงซานไปกับความพอใจไมพอใจ หรืออุปสรรคและ

ปญหาตางๆ นอกจากน้ัน ยังจะตองมีความสุจริตใจและจริงใจตอผูเกี่ยวของรวมงานทุกฝายทุกคน 

พรอมทั้งประพฤติปฏิบัติตอกันและกันอยางเหมาะสม ดวยความเมตตาอารีและความไมมีอคติ เพื่อให

สามารถรวมงานประสานประโยชนกันไดอยางสอดคลองและมีประสิทธิภาพ"2  

  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดมีพันธกิจวา 

“สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทาง

สังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยาง

เสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบ

บริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบน

ฐานความรูความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับ

โครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเช่ือมโยงกับประเทศใน

ภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ”3 สังคมไทยต่ืนตัวและใหความสําคัญกับ

ความรับผิดชอบตอสังคมและระบบธรรมาภิบาลมากข้ึน มีการจัดต้ังเครือขายดานความรับผิดชอบตอ

สังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการดําเนินธุรกิจในรูปแบบกิจการ

เพื่อสังคมซึ่งเปนแนวทางการลงทุนใหมของการประกอบธุรกิจเพ่ือการเจริญเติบโตของภาคสังคมเปน

หลักไมมุงกําไรสูงสุด สรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีความรับผิดชอบตอสังคม สถาบันชาติ สถาบัน

ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ใหตระหนักถึงการเคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน การสราง

                                                             
2พระบรมราโชวาท พิธีพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล (5 กรกฎาคม 

2533) เขาถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://iam.hunsa.com/pann555/article/11619 
3“ประกาศเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559),” ราช

กิจจานุเบกษา เลม 128, ตอนพิเศษ 152ง (14 ธันวาคม 2554), 10 - 11. 
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คานิยมใหมีพฤติกรรมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม การสรางความรูความเขาใจและ

จิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน มีการเรียนรูในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย

พิบัติ เพื่อนําไปสูการสรางสังคมนาอยู4 ขณะท่ีแนวคิดเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกจิ” หรอื 

CSR ที่แพรหลายอยูในขณะน้ี ก็มีหลักการสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชนกัน โดยมี

จุดเริ่มตนจากการประชุมสุดยอดระดับโลกดานสิ่งแวดลอม (Earth Summit) เมื่อป พ.ศ. 2535 ซึง่ไดมี

การประกาศทิศทางใหมของการพัฒนาวา “การพัฒนาที่ย่ังยืน” หรือ sustainable development น้ัน 

ควรคํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดลอมและสังคมดวย เชน ปญหาโลกรอน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ 

นอกเหนือจากประโยชนทางเศรษฐกิจเพียงดานเดียว ในป พ.ศ. 2542 กระแสแนวคิดความรับผิดชอบ

ตอสังคมไดมีพัฒนาการที่ชัดเจนมากข้ึน เมื่อนายโคฟ อันนัน (Kofi Annan) เลขาธิการสหประชาชาติ

ในขณะน้ัน ไดออกมาเรียกรองใหธุรกิจทั่วโลกแสดงความเปนพลเมืองที่ดีของโลก (good global 

citizenship) รวมทั้งประกาศ “The UN Global Compact” เพื่อใชเปนกรอบดําเนินการการพัฒนาที่

ย่ังยืนสําหรับองคกรธุรกิจตอไป และในปถัดมา OECD (องคกรเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนา) ก็ไดออกแนวปฏิบัติสําหรับบรรษัทขามชาติ (The OECD Guidiline for Multnational 

Enterprises) เสนอแนะใหบรรษัทขามชาติของประเทศสมาชิก OECD มี CSR และติดตอคาขายเฉพาะ

กับคูคาที่มีความรับผิดชอบตอสังคมเทาน้ัน5 ตองบอกวากระแส CSR : Corporate Social Responsibility 

มาแรงมาก ในชวง 2-3 ปที่ผานมา จนเกิดเปนการรับรูที่แพรหลายขณะน้ีวา หากองคกรใดไมให

ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมที่แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบตอสังคม อาจถือวาองคกรน้ันตกยุค และ

ปฏิเสธไมไดอีกเชนกันวา กิจกรรมที่แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบตอสังคมในหลายองคกรขณะนี้มีทั้ง

ขอเดน และขอดอย ซึ่งขอเดนน้ัน เปนที่ทราบกันดีวา กิจกรรมโครงการตาง ๆ ที่จัดข้ึน เพื่อแสดงออก

ซึ่งความรบัผิดชอบตอสังคมสวนใหญถูกบรรจุในแผนพัฒนาองคกรในรูปของยุทธศาสตรเชิงกลยุทธ ซึง่

วางนํ้าหนักไวที่กระบวนการทางการตลาด และการประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหแก

องคกร แตอยางไรก็ตาม กิจกรรมดังกลาวหากขาดความตอเน่ืองอาจทําใหถูกมองไดวาเปนเพยีงแคการ

เกาะกระแสเทาน้ัน ซึ่งเปนเรื่องที่นาเสียดาย และเปนการทําลายขวัญกําลังใจของผูที่ทําเพ่ือสังคมจริง ๆ 

ที่จริงแลว CSR เปนความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท องคกร สถาบัน ต้ังแตภาครัฐ เอกชน 

สถาบันการศึกษาและมูลนิธิตาง ๆ  ที่ดําเนินกิจกรรมทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรอยางตอเน่ือง

                                                             
4“ประกาศเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559),” ราช

กิจจานุเบกษา เลม 128, ตอนพิเศษ 152ง (14 ธันวาคม 2554): 33-78. 
5คณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน, เขม็ทิศ

ธุรกิจเพ่ือสังคม Corporate Social Responsibility Guidelines (กรุงเทพฯ: ไอคอนพรินต๊ิง, 

2551), 4. 
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และย่ังยืนโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใหสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข6 ใน

องคกรหรือหนวยงานตาง ๆ จะประกอบไปดวยคน ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด เพราะคนเปนผูใช

ปจจัยอื่น ๆ และคนเปนผูที่ทําใหการบริหารสําเร็จตามเปาหมายขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

ทรัพยากรบุคคลหรือบุคลากรถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาใหองคกรหรือ

หนวยงานมีประสิทธิภาพตามที่ตองการไดอยางชัดเจนเปนไปตามเปาหมายที่พึงประสงคคุณภาพชีวิต

การทํางาน7 ซึ่ง ฮิวส และ คัมมิ่ง (Huse and Cummings) ใหทัศนะวา ปจจัยที่ทําใหองคการสามารถ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไมน้ันข้ึนอยูกับคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work 

Life) ของบุคคลในองคการ เขากลาววาคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความสอดคลองกันระหวาง

ความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององคการ หรืออีกนัยหน่ึง 

คุณภาพชีวิตการทํางานเปนประสิทธิผลขององคการอันเน่ืองมาจากความผาสุกในงานของผูปฏิบติังาน 

เปนผลสืบเน่ืองมาจากการรับรูประสบการณในการทํางานซึง่ทาํใหพนักงานมคีวามพึงพอใจในงานน้ัน ๆ  

คุณภาพชีวิตการทํางาน จะสงผลตอองคการ 3 ประการ ประการแรก ชวยเพิ่มผลผลิตขององคการ 

ประการที่สอง ชวยเพิ่มพูนขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานตลอดจนเปนแรงจูงใจในการทํางาน และ

ประการสุดทาย ชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงาน8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานน้ันเปน

แนวคิดหน่ึงที่งานและชีวิตจะเกี่ยวของผสมผสานกันอยางกลมกลืน โดยไดมีการคํานึงถึงรูปแบบงานที่

จะทําใหบุคลากรมีการทํางานที่ดีข้ึนมีความรูสึกพอใจในการทํางานและมีการดําเนินชีวิตที่มีความสุข9 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานระดับการศึกษา สายงาน ตําแหนง ระยะเวลาการจาง มีผลตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถอธิบายผลการศึกษาไดวารูปแบบ

สวัสดิการท่ีแตกตางกันคือ สวัสดิการจากประกันสังคม และสวัสดิการตามสิทธิราชการ ซึ่งโดยเกณฑ

การไดรับสวัสดิการท่ีตางกันน้ีทําใหเกิดความพึงพอใจตางกัน สําหรับระดับการศึกษาที่ตางกันจะไดรบั

คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงตางกันรวมทั้งระดับการศึกษาสูงจะไดรับโอกาสกาวหนามีความมั่นคง

ในการทํางานมากกวากลุมผูที่ระดับการศึกษาตํ่ากวา ปจจัยดานสายงาน เน่ืองจากขาราชการและ

                                                             
6จรรยา พุคยาภรณ ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรปีทมุ, จิตสํานึกสาธารณะ สรางเด็กไทยให

เปนคนดี เขาถึงเมื่อ 16 กรกฏาคม 2555, เขาถึงไดจากhttp://web.spu.ac.th/usr/showcase 
7David Keith, Human Behavior at work: Organizational Behavior (Philippine: 

Navotas Press, 1989), 7. 
8Edgar F. Huse and Tomas G. Cummings, Organization Development and 

Change. (New York: West Publishing, 1985), 198-199. 
9Robert H. Guest, (1982). A Quality of work Life – Learning form Tarrytown. 

Harvard Business Review, (July-August 1979), 76-87. 
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พนักงานในแตละสายงานจะไดรับคาตอบแทน สวัสดิการ โอกาสความกาวหนา ความมั่นคงในงาน 

รวมถึงประชาธิปไตยในองคกรที่ตางกัน จึงอาจจะสงผลตอความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการทํางาน

ตางกัน ปจจัยดานระยะเวลาการจาง การมีสัญญาอาจจะสงผลตอความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน ดานความกาวหนาและความมั่นคงในการทํางาน เน่ืองจากพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอวาไม

ควรมีสัญญาจาง 1 ป 3 ป 5 ป เมื่อสอบเขามาทํางานไดแลวก็ควรใหทํางานตอเน่ืองเชนเดียวกับ

ขาราชการ ซึ่งไมมีสัญญาการจาง เปนการจางลักษณะประจํา ทําใหขาราชการอาจเกิดความพึงพอใจ

ตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ดังน้ันปจจัยดานระดับการศึกษา สายงาน ตําแหนง ระยะเวลาการจางที่

ตางกัน มีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย10 

 

ปญหาของการวิจัย 

 องคกรขนาดใหญอยางคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการพัฒนางานดานตางๆ อยาง

เปนระบบ และเปนไปอยางถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะตระหนักดีวาการที่จะมุงไปขางหนา

จําเปนตองอาศัยความรวมแรงรวมใจของบุคลากรทุกคน ในรอบปที่ผานมามีความกาวหนาและ

ผลงานเกิดข้ึนมากมาย ทั้งดานงานการศึกษา งานวิจัย งานบริการท่ีเกี่ยวของกับวิทยาการทางการ

แพทย รวมทั้งงานดานสนับสนุนตางๆ ซึ่งสวนหน่ึงไดรับรางวัลรับรองคุณภาพทั้งในระดับประเทศและ

นานาชาติ อันนํามาซึ่งความภาคภูมิใจ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไมเคยหยุดกาวไปขางหนา

เพ่ือพัฒนาสิ่งที่มีอยูแลวใหดีกวาเดิม ดวยความมุงหวังเปนสถาบันการแพทยที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับโลกวิทยาการการแพทยกาวหนาไมเปนรองใคร บุคลากรของศิริราชมีความสุขในทํางาน เหลาน้ี

ลวนเปนเปาหมายสําคัญที่เราจะพาคณะแพทยศาสตรศิริราชของเรากาวไปขางหนาตลอดเวลา11 ใน

ปจจุบันน้ีกระแสความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility: CSR) 

กําลังไดรับความสนใจจากภาคเอกชน และภาครัฐตางๆ ในประเทศไทย เปนตัวช้ีวาองคกรในอนาคต

สนใจเขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบและสงเสริมการพัฒนาสังคม องคกรใดท่ีเขาใจทิศทางน้ี และปรับตัว

ไดกอน ยอมเปนการวางรากฐานเพื่อความย่ังยืนของคกรในอนาคตไดเปนอยางดี เรื่อง “ความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกร” ไดกลายเปนประเด็นที่หนวยงานในทุกภาคสวนใหความสนใจ และ

                                                             
10อาทิตติยา  ดวงสุวรรณ, “การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานและความผกูพัน

ตอองคกรของขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตหาดใหญ” วารสารวิทยบริการ 19, ที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2551), 5-6. 
11คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล, รายงานประจําป 2553 คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Annual Report 2010 Faculty of Medicine 

Siriraj Hospital Mahidol University (กรุงเทพ: อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพบัลิชช่ิง, 2554), 11.  
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กําลังมีการนําเอาเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร มาบรรจุไวเปนพันธกิจที่องคการตอง

ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบในดานสังคมและสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากการดําเนินงานในทาง

ธุรกิจที่มุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตเพียงดานเดียว คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดลก็ไดเล็งเห็นความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมเชนเดียวกัน จึงไดนําความ

รับผิดชอบตอสังคมมาเปนหน่ึงในยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล น่ันคือยุทธศาสตรที่ 5 ความ

รับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) โดยมีเปาประสงค คือ เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมและปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมทั้งทางตรงและทางออมใหแกนักศึกษาและ

บุคลากรภายในองคกรเพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรเกิดการบูรณาการ ดานแนวคิดในแนวทางความ

รับผิดชอบตอสังคมสูการปฏิบัติ เพื่อสรางความเขมแข็งใหเกิดกับชุมชน/ สังคม/ สิ่งแวดลอม12 และ

ยุทธศาสตรของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กลาวคือ รับผิดชอบและช้ีนําสังคม “สรางและ

แสดงความเปนผูนําในดานสุขภาพและความรับผิดชอบดานสังคมเพ่ือสรางและแสดงความเปนผูนําใน

ดานสุขภาพและความรับผิดชอบดานสังคมในทุกพันธกิจ ประชาสัมพันธสรางเครือขายและความ

รวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ พัฒนาชุมชนโดยรอบ”13 เหมือนกับคําสอนของพระราชบิดาที่วา 

“ขอใหถือประโยชนสวนตน เปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษย เปนกิจที่หน่ึง ลาภทรัพยและ

เกียรติยศ จะตกแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไว ใหบริสุทธ์ิ” ซึ่งเปนคําสอนที่บุคลากรของ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลทุกคนยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา  

 การท่ีองคกรจะมั่นคงประสบความสําเร็จไดน้ันตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ

และซื่อสัตยจงรักภักดีตอองคกร และองคกรเองก็ควรจะมีการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน

ใหแกบุคลากรเชนกันเพื่อเปนขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางาน บุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่

ดีจะสามารถทํางานไดอยางมีความสุข มีความกระตือรือรนในการทํางานกอใหเกิดความคิดริเริ่มและ

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ มาพัฒนางานในองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน มีความเต็มใจที่สรางความพึงพอใจใกแกผูรับบริการ 

  จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาความรับผิดชอบตอสังคมและคุณภาพชีวิตการทํางานมี

ความสําคัญอยางย่ิงตอบุคลากรทุกสายวิชาชีพของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล แตที่สําคัญไม

สามารถรับรูไดวาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีความรับผิดชอบตอสังคมและคุณภาพชีวิตการ

                                                             
12 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล, แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 - 

2559, (กรงุเทพ, 2555), 16. 
13คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, รายงานประจําป 2553 คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Annual Report 2010 Faculty of Medicine 

Siriraj Hospital Mahidol University (กรุงเทพ: อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพบัลิชช่ิง, 2554), 50. 
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ทํางานมากนอยเพียงใด เพราะไมมีปญหาที่กลาวไวชัดเจน มีเพียงการกลาวถึงโอกาสพัฒนา/

ขอเสนอแนะไวพอสังเขปดังน้ี 1) ควรมีการกํากับใหผูปฏิบัติงานทํางานตามระเบียบ/จริยธรรมอยาง

ถวนหนา 2) วิธีการดําเนินการเพื่อถายทอด กํากับดูแล ใหปฏิบัติตามระเบียบคุณธรรมและจริยธรรม

สวนใหญยังไมชัดเจน ทําใหบุคลากรสวนใหญไมทราบและไมเขาใจวาอะไรคือสิ่งที่ควรปฎิบัติ 3) ควร

มีการดําเนินกรเพื่อกําหนดประเด็น และแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมที่

พึงประสงคของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 4) ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการถายทอดวิสัยทัศนและทิศทาง เพื่อพัฒนาวิธีการใหเหมาะสมอยูเสมอ 5) ควรสรางระบบที่

ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดานการศึกษา 6) บางภาควิชายังมีเจาหนาที่การศึกษาไม

เพียงพอตอภาระงาน 7) ควรพิจารณาทบทวนการจัดสรรใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการศึกษาอยาง

ชัดเจน เชน นักวิชาการศึกษา เพื่อชวยในการบริหารจัดการศึกษาเชิงรุก รวมทั้งเปนการแบงเบาภาระ

งานของอาจารยทําใหการดําเนินงานดานการศึกษา การบริหารขอมูล มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 8) ควร

จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการทํางานที่มีความสุข 9) พิจารณาทบทวนการพัฒนาศักยภาพของ

เจาหนาที่การศึกษาใหสอดคลองกับภาระงาน และความตองการ 10) ควรปรับปรุงสถานที่ในการ

ทํางานและจัดเก็บเอกสารดานการศึกษา เพื่อลดความแออัด และรองรับกําลังคนที่กําลังจะเพ่ิมข้ึน 

11) พิจารณาทบทวนศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรย่ิงข้ึน 

12) ควรเริ่มดําเนินการประเมินความผูกพันของผูปฏิบัติงานทุกระดับ14 จะเห็นไดวาจากโอกาส

พัฒนา/ขอเสนอแนะเปนเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและ

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตาม

ทัศนะของนักวิชาการศึกษาเพ่ือทราบถึงความสัมพันธและแนวทางในการปลูกฝงจิตสํานึกใหตระหนัก

ถึงความรับผิดชอบที่ควรมีตอสังคมและเปนแนวทางเสริมสรางชีวิตที่ดีใหกับบุคลากรอันจะกอใหเกิด

ประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดตอคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลตอไป 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 หนวยวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา ฝายการศึกษา, ผลการ

เยี่ยมสาํรวจคุณภาพการศึกษาภายใน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ปการศึกษา 2552 

(ระหวางวันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2553). 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 

1. เพื่อทราบความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา 

2. เพื่อทราบคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา 

3. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา 

 

ขอคําถามของการวิจัย 

 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยกําหนดขอคําถามของการวิจัย ดังน้ี 

1. ความรับผิ ดชอบตอสั งคมของบุ คลากรคณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา อยูในระดับใด 

2. คุณภาพ ชี วิตก ารทํ า ง านของบุ คลากร คณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา อยูในระดับใด 

3. ความรับผิดชอบตอสังคมสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา หรือไม 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาหาคําตอบ ผูวิจัยจงึต้ังสมมติฐานของการวิจัยดังน้ี 

1. ความรับผิดชอบตอสงัคมของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา อยูในระดับปานกลาง 

2. คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา อยูในระดับปานกลาง 

3. ความรับผิดชอบตอสงัคมกบัคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา มีความสัมพันธกัน 
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ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีไดนําแนวคิดเชิงระบบมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่ง แคทซ และ 

คาน (Katz and Kahn) ไดกลาวไววา องคการเปนระบบหน่ึง ซึ่งจะประกอบดวยองคประกอบหรือ

สวนสําคัญ คือ ปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) องคประกอบทั้ง 

3 สวนน้ี จะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน จะขาดสิ่งหน่ึงสิ่งใดมิได และจะทํางานรวมกันเปนวัฏจักร 

เมื่อสวนหน่ึงมีปญหาสวนอื่นก็จะหยุดชะงักไปดวย ในขณะเดียวกันธรรมชาติของระบบตองมีการ

สะทอนกลับ (feedback) ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะใหระบบยืนยาวอยูได15  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถือวาเปนองคกรระบบเปด ซึ่งมีการ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง การดําเนินงานตางๆ จัดในรูปแบบเชิงระบบ อันประกอบไป

ดวยปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (output) องคประกอบตางๆ เหลาน้ี 

มีสวนสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ปจจัยนําเขาของ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดแก ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ผูบริหาร บุคลากร

นักศึกษา งบประมาณ ทรัพยากรอื่นๆ และไดดําเนินการผานกระบวนการที่หลากหลายตามภารกิจ

หลักของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เชน กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียน

การสอน กระบวนการวิจัย กระบวนการใหบริการสุขภาพและบริการวิชาการแกสังคม เพื่อใหผลผลิต

ของคณะฯ ในดานการผลิต การวิจัย การใหบริการเชิงวิชาการ ความพึงพอใจของบุคลากร ชุมชน 

ผูใชบริการและสังคม16 

ในการดําเนินงานตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จในปจจุบันจําเปนตองมีการปรับตัวเรียนรูและ

พัฒนาอยางตอเน่ืองตลอดเวลา เพื่อใหเขากับสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอยางย่ิงความรับผิดชอบพ้ืนฐานที่องคกรตองมีตอสังคม ความรับผิดชอบ

ตอสังคมจึงเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนที่ตองใสใจและทําการศึกษา โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบตอสังคม ดังน้ี 1) ความรับผิดชอบตอสังคม หรือ Corporate Social Responsibility: 

CSR เปนความรับผิดชอบตอผลกระทบที่เกิดข้ึนตอสังคมและสิ่งแวดลอมจากการประกอบธุรกิจหรือ

การดําเนินงานขององคกรอยางเปนระบบ เริ่มต้ังแต การปองกัน รักษา ปรับปรุง และพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง เพื่อสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหม เปนแนวปฏิบัติที่เริ่มตนจากภายในองคกรออกไปสูสังคมใน
                                                             

15Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 

2nd ed. (New York: John Wiley & Son, 1978), 20. 
16

 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, รายงานประจําป 2553 คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Annual Report 2010 Faculty of Medicine 

Siriraj Hospital Mahidol University (กรุงเทพ: อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2554), 46-50.  
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วงกวางโดยมีพื้นฐานข้ันตอนใหปฏิบัติตามกฎหมาย มีความสอดคลองกับมาตรฐานสากล และมี

จริยธรรมทางสังคม และเปนไปตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร17 2) ความรับผิด

ตอสาธารณะ (Public Responsibility) บริษัทตองระมัดระวังและใสใจถึงผลที่ตามมา (Outcome) 

จากการดําเนินธุรกิจของบริษัทที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่โดยตรงและพื้นที่ตอเน่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากพ้ืนที่

ภายในของตนเอง ซึ่งกลายเปนประเด็นทางสังคม (Social Issues) ตาง ๆ ทั้งน้ีสังคมจะเปนผูกําหนด

แนวทางการปฏิบัติใหบริษัทเอง ซึ่งตอจากน้ันบริษัทมีหนาที่จะตองวางนโยบายและแนวทางการ

ตัดสินใจใหตรงตามวัตถุประสงคและคุณคาที่สังคมปรารถนา 3) Business Ethics Theory จริยธรรม

ทางธุรกิจของบริษัทจะเกี่ยวพันถึงทฤษฎีปทัสถานหรือ Norm Theory ซึ่งหมายถึงการที่ผูนําของ

บริษัทที่เปนผูรับผิดชอบในการใชศีลธรรม (Moral) เปนเครื่องมือตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและ

กลยุทธของบริษัทหรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือการมีผูนําที่มีศีลธรรม (Moral leadership) เปนผูกําหนด

แนวทางการปฏิบัติขององคกรที่เกิดคุณคามากกวาขอกําหนดของบริษัทหรือตามความตองการของผูที่

มีสวนไดสวนเสีย แตยังคํานึงถึงคุณคาทางจริยธรรมอื่น ๆ เชน ความเสมอภาค เสรีภาพและความเปน

ธรรมอีกดวย18 4) แนวคิดของคณะกรรมการกลุมความรวมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนามาตรฐานการ

เรียนการสอนและการวิจัยดานบริหารธุรกิจแหงประเทศไทย สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (Corporate 

Social Responsibility Institute: CSRI) ตลาดหลักทรัพทยแหงประเทศไทย มีแนวปฏิบัติดานความ

รับผิดชอบตอสังคมของกิจการ มีองคประกอบ คือ 1) การกํากับดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบ

กิจการดวยความเปนธรรม 3) การตอตานการทุจริต 4) การเคารพสิทธิมนุษยชน 5) การปฏิบัติตอ

แรงงานอยางเปนธรรม 6) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 7) การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 8) การ

จัดการสิ่งแวดลอม 9) นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจาการดําเนินงานความรับผิดชอบตอ

สังคม 10) การจัดทํารายงานแหงความยั่งยืน19  

และในการทํางานแตละอยางน้ันตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรซึ่งเปนกําลังสําคัญใน

การทํางาน ดังน้ันผูบริหารองคกรควรใหการดูแลบุคลากรใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ เกิดขวัญกําลังใจ

                                                             
17อรจริา  ชัยบัณฑิตย, “แนวคิดความรบัผิดชอบตอสังคม (CSR) กับการจัดการสิง่แวดลอม,” 

วารสารกลุมเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม กองแผนงานและประเมินผล (กันยายน 2552), 1. 
18อนันตชัย  ยูรประถม, “CSR จากแนวคิดสูวิธีปฏิบัติ,” Productivity World 

(พฤศจิกายน- ธันวาคม 2550), 27. 
19คณะกรรมการกลุมความรวมมือทางวิชาการเพื่อพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและการ

วิจัยดานบรหิารธุรกิจแหงประเทศไทย สถาบนัธุรกจิเพ่ือสงัคม (Corporate Social Responsibility 

Institute: CSR) ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย, แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ 

(กรุงเทพ: เมจกิเพรส, 2555), 66-153. 
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ในการทํางาน อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได มีนักทฤษฎีหลายทานไดกลาวถึง

แนวคิดที่เกี่ยวกับคุณภาพชิวิตการทํางาน (Quality of Work Life หรือ QWL) ไวดังน้ี เชอรเมอร

ฮอรน (Schermerhorn) ไดกลาวถึงแงมุมในการพิจารณาคุณภาพชีวิตการทํางาน คือ 1) คาตอบแทน

ที่เพียงพอและมีความยุติธรรม 2) สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัย 3) โอกาสใน

การเรียนรูและใชทักษะใหม ๆ 4) โอกาสในความกาวหนาและความเติบโตในสายอาชีพ 5) ไดรับการ

ปองกันสิทธิสวนบุคคล 6) ความภูมิใจในงานและองคการ20 สวนวอลตัน (Walton) น้ันไดกลาวถึง

ปจจัยที่มีผลตอการสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานวาประกอบไปดวยเงื่อนไขตาง ๆ อยู 8 ประการ 

ดังน้ี 1) คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation) 2) สิ่งแวดลอมที่

ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and healthy environment) 3) เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนา

ความรูความสามารถไดเปนอยางดี (Development of human capacities) 4) ลักษณะงานที่สงเสริม

ความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (Growth and security) 5) ลักษณะงานมีสวน

สงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (Social integration) 6) ลักษณะงานที่ต้ังอยูบนฐาน

ของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) 7) ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางาน

โดยสวนรวม (The total life space) 8) ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง 

(Social relevance)21 นอกจากน้ี ฮุส และ คัมมิ่งส (Huse and Cummings) ไดวิเคราะหลักษณณะ

คุณภาพชีวิตในการทํางาน และเสนอวาคุณภาพชีวิตในการทํางานประกอบดวยลักษณะตาง ๆ 8 

ประการ คือ 1) ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (adequate and fair compensation) ซึ่ง

หมายถึง ความเพียงพอของรายไดที่พนักงานไดรับ รวมถึงคาตอบแทนอื่น ๆ ที่มีความสอดคลองกับ

มาตรฐานที่สังคมกําหนดมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดในลักษณะเดียวกันในหนวยงาน

อื่น ๆ 2) สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (safe and healthy environment) หมายถึง 

การท่ีพนักงานไดปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสถานที่ทํางานไมสงผลเสียตอสุขภาพและไม

เสี่ยงอันตราย 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคคล (development of human capacities) หมายถึง 

การท่ีผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ทําโดยพิจารณาจากลัษณะของ

งานที่ปฏิบัติ ไดแก งานที่ใชทักษะและความสามารถหลากหลาย งานที่มีความทาทาย งานที่ผูปฏิบัติมี

ความเปนตัวของตัวเองในการทํางาน งานที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ 4) ความกาวหนา 

(growth) หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะกาวหนาในอาชีพและตําแหนง รวมถึงความรูสึก

                                                             
20John R. Schermerhorn, Management, 5th ed. (The United States of America 

:John Wesley & Sons Inc., 1996), 5. 
21Richard E. Walton, “Improving the Quality of Working Life,” Harvard 

Business Review (May-June 1974): 12. 
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มั่นคงในอาชีพ 5) ความสัมพันธภายในหนวยงาน (social integration) หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงาน

เปนที่ยอมรับของผูรวมงาน ที่ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุน เอื้ออาทร 

ปราศจากการแบงแยกเปนหมูเหลา ผูปฏิบัติงานไดรับการยอมรับ และมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอื่น 6) 

การบริหารงานที่เปนธรรมและเสมอภาค (Constitutionalism) หมายถึง การมีความยุติธรรมในการ

บริหาร มีการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเหมาะสม มีการเคารพในสิทธิสวนบุคคล ผูบังคับบัญชายอมรับ

ฟงความเห็นของพนักงาน บรรยากาศขององคกรมีความเสมอภาคและยุติธรรม 7) ความสมดุลของ

ชวงเวลาชีวิต (total life space) หมายถึง ภาวะที่บุคคล มีความสมดุลของชวงเวลาการทํางานกับ

ชวงเวลาการดําเนินชีวิต เวลาวางและเวลาที่ใหกับครอบครัว มีชวงเวลาที่ไดคลายเครียดจาก

ภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ 8) ความภูมิใจในองคการ (organization pride) หมายถึง ความรูสึกของ

พนักงานที่มีความภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานในองคการท่ีมีช่ือเสียงและไดรับรูวาองคการอํานวยประโยชน

และรับผิดชอบตอสังคม22 และยังมี เคอรซ และคิวเลย (Kerce and Kewley) ไดทําการสํารวจ

เครื่องมือที่ใชในการวัดคุณภาพชิวิตการทํางานในองคกร พบวาเครื่องมือที่ใชในการวัดคุณภาพชีวิต

การทํางาน มักจะรวมการวัดบางตัว หรือสวนมากที่แสดงไดดังองคประกอบ 4 องคประกอบน้ี คือ 1) 

ความพึงพอใจในงานโดยรวม (Overall job satisfaction) 2) ความพึงพอใจเฉพาะดาน (facet 

satisfactions) ในดานตาง ๆ ดังน้ี 2.1 คาจาง (pay) 2.2 ผลตอบแทน (benefits) 2.3 สภาพแวดลอม

การทํางาน (working conditions) 2.4 โอกาสที่จะกาวหนา (chances for advancement) 2.5 

ความมั่นคงในงาน (job security) 2.6 เพื่อนรวมงาน (coworkers) 2.7 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

(physical surroundings) 2.8 ทรัพยากรและเครื่องมือ (resources and equipment) 2.9 โอกาสที่

จะพัฒนาทักษะ (chances to develop skills) 2.10 การนิเทศงาน (supervision) 2.11 โอกาสใน

การเจริญงอกงามและพัฒนาสวนบุคคล (opportunity for personal growth and development) 

3) คุณลักษณะงาน (Job characteristics) ในดานตาง ๆ คือ 3.1 ความหลากหลายของทักษะ (skill 

variety) 3.2 ความมีเอกลักษณของงาน (task identity) 3.3 ความสําคัญของงาน (task significance) 

3.4 ความมีอิสระในการทํางาน (autonomy) 3.5 ขอมูลยอนกลับของงาน (feedback) 4) ความ

เกี่ยวของผูกพันกับงาน (Job involvement)23 สําหรับงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําหลัการความ

                                                             
22Edgar F. Huse and Thomas G. Cummings, Organization Development and 

change, 3rd Ed. (Minnesota: West Publishing, 1985), 199-200. 
23E. W. Kerce and S. B. Kewley, “Quality of Work Life in Organizations 

Methods and Benefits,” in Improving Organizational Survey : New Directions 

Methods and Applications (Newbury Park : SAGE Publications, 1993), 194. 
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รับผิดชอบตอสังคมของ ISO 26000 และคุณภาพชีวิตการทํางานตามแนวคิดของ วอลตัน (Walton) 

มาเปนขอบขายทฤษฎีของการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 

ที่มา  : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed. 

(New York: John Wiley & Son, 1978), 20. 

: Handbook for Implementers of ISO 26000, Global Guidance Standard on Social 

Responsibility, Version Two, by ECOLOGIA (May 2011), 27-33. 

: กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล, มาตรฐานกําหนดตําแหนง (Job Description) 

เขาถึงเมื่อ 21 กันยายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/newhrsite/ 

: Richard E. Walton, “Improving the Quality of Working Life,” Harvard Business 

Review (May-June 1974), 12. 

: คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , รายงานประจําป 2553 คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Annual Report 2010 Faculty of Medicine  

Siriraj Hospital Mahidol University (กรุงเทพ: อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2554), 46 - 50. 

ปจจัยนําเขา (input) 

- ปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน พันธกิจ 

- ผูบริหาร บุคลากร 

- นักศึกษา 

- งบประมาณ 

- ทรัพยากรอ่ืนๆ 

กระบวนการ (process) 

 

 

ผลผลิต (output) 

 
-  
- การผลิตบัณฑิต 
- งานวิจัย 
- การใหบริการเชิงวิชาการ 
- ความพึงพอใจของบุคลากร 
ชุมชน ผูใชบริการและสังคม 

ขอมูลยอนกลับ (Feedback) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
ความรับผิดชอบตอสังคม 

- การบริหารจัดการ 

- การจัดการเรียนการสอน 

- การใหบริการสุขภาพและ

บริการวิชาการแกสังคม 

- การวิจัย 

สภาวะแวดลอม (Context) 

สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสงัคม 

สภาพทางภูมิศาสตร และอ่ืนๆ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะนักวิชาการศึกษา ซึ่งได

กําหนดตัวแปรที่ศึกษาเปนตัวแปรที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมที่ผูวิจัยไดบูรณาการจากแนวคิด

ความรับผิดชอบตอสังคมของ ISO 26000 กับภาระงานของนักวิชาการศึกษา ประกอบดวย 1) การ

กํากับดูแลองคกร (Organizational Governance) 2) การปฏิบัติดานแรงงาน (Labor Practices) 3) 

การดําเนินงานอยางเปนธรรม (Fair Operating Practices) 4) ประเด็นดานผูบริโภค (Consumer 

Issues) 5) การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 

และตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานผู วิจัยไดนําแนวความคิดของวอลตัน (Walton) 

ประกอบดวย 1) คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation) 2) 

สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and healthy environment) 3) เปดโอกาสให

ผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี (Development of human capacities)  

4) ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (Growth and security) 

5) ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (Social integration) 6) ลักษณะ

งานที่ต้ังอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) 7) ความสมดุลระหวาง

ชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม (The total life space) 8) ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับ

สังคมโดยตรง (Social relevance) จึงไดนําสองตัวแปรที่ไดกลาวมาขางตนมาเปนขอบเขตของการวิจัย

ในครั้งน้ี ดังรายละเอียดที่แสดงในแผนภูมทิี่ 2 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 

ที่มา  : Handbook for Implementers of ISO 26000, Global Guidance Standard on 

Social Responsibility, Version Two, by ECOLOGIA (May 2011), 27-33. 

: กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล, มาตรฐานกําหนดตําแหนง (Job Description) 

เขาถึงเมื่อ 21 กันยายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/newhrsite/ 

: Richard E. Walton, “Improving the Quality of Working Life,” Harvard Business 

Review (May-June 1974), 12. 

   

 

 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบตอสังคม (Xtot) 

1. การกํากบัดูแลองคกร (X1) 

2. การปฏิบัติดานแรงงาน (X2) 

3. การปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรม (X3) 

4. ประเด็นดานผูบริโภค (X4) 

5. การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน (X5) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน (Ytot) 

1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (Y1) 

2. สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Y2) 

3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรู

ความสามารถไดเปนอยางดี (Y3) 

4. ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโต

และความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (Y4) 

5. ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการ

ทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (Y5) 

6. ลักษณะงานที่ต้ังอยูบนฐานของกฎหมาย

หรือกระบวนการยุติธรรม (Y6) 

7. ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางาน

โดยสวนรวม (Y7) 

8. ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกบั

สังคมโดยตรง (Y8) 
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ขอตกลงเบ้ืองตน 

 งานวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษาเพ่ือใหสอดคลอง

กับความรับผิดขอบตอสังคมของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กลาวคือการวิจัยน้ีเปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลและการใชแบบสอบถามความคิดเห็นของนักวิชาการศึกษา ขอมูลที่ไดจึงเปนเพียงขอมูล

ดานเดียว อาจทําใหงานวิจัยในครั้งน้ีมีความคลาดเคลื่อนไปบาง ดังน้ันจึงใหถือวาผูใหขอมูลตอบ

แบบสอบถามถูกตองตอความเปนจริง 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 เพื่อใหเกิความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดนิยามศัพทตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งน้ี 

ไวดังน้ี 

 ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง พฤติกรรมของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลที่

ไดปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผดิชอบตอสังคม โดยพิจารณาจากองคประกอบ 5 ประการ ไดแก การกํากับ

ดูแลองคกร (Organizational Governance) การปฏิบัติดานแรงงาน (Labor Practices) การดําเนินงาน

อยางเปนธรรม (Fair Operating Practices) ประเด็นดานผูบริโภค (Consumer Issues) การมีสวนรวม

และการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 
  

คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง คุณภาพของการดําเนินชีวิตในการทํางานของบุคลากร

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ที่มีอิทธิพลทําใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในการ

ทํางาน โดยพิจารณาจากปจจัย 8 ประการ ตามแนวคิดของวอลตัน (Walton) ไดแก คาตอบแทนทีเ่ปน

ธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation) สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 

(Safe and healthy environment) เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปน

อยางดี (Development of human capacities) ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความ

มั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (Growth and security) ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคม

ของผูปฏิบัติงาน (Social integration) ลักษณะงานที่ต้ังอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ

ยุติธรรม (Constitutionalism) ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานโดยสวนรวม (The total life 

space) ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (Social relevance) 
  
บุคลากร หมายถึง ผูปฏิบัติงานตามหนาที่ของแตละหนวยงานในคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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นักวิชาการศึกษา หมายถึง ผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการใน

การทํางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานวิชาการศึกษา ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น

ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ  1) ดานการปฏิบัติการ 2) ดานการวางแผน 

3) ดานการประสานงาน 4) ดานการบริการ 
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บทท่ี 2  

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาเรื่อง “ความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา” ในการวิจัยครั้งน้ี 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยสื่อสิ่งพิมพ และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อ

ใชเปนขอมูลประกอบการศึกษาสามารถสรุปสาระสําคัญของเอกสารที่คนควาไดดังน้ี 

1. แนวคิดและความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 

2. แนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

3. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

แนวคิดและความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 

 แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม เริ่มตนจากการประชุมสุดยอดระดับโลกดานสิ่งแวดลอม 

(Earth Summit) ในป พ.ศ. 2535 และไดมีการประกาศทิศทางใหมของการพัฒนาใหเปน “การ

พัฒนาที่ย่ังยืน” หรือ Sustainable Development ที่ตองคํานึงถึงปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมดวย 

เชน ปญหาโลกรอน ภัยพิบัติทางธรรมชาตินอกเหนือจากการคํานึงถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจเพียง

ดานเดียว ดังเชนคํากลาวของ บียอรน สติกสัน (Bjorn Stigson) ประธานสภาธุรกิจโลกเพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืน (World Business Council Sustainable Development หรือ WBCSD) ที่วา 

“ธุรกิจไมสามารถประสบความสําเร็จไดในสังคมที่ลมเหลว” (Business cannot succeed in a 

society that fails.) ในป พ.ศ. 2542 กระแสแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมมีพัฒนาการชัดเจน

มากข้ึน เมื่อนายโคฟ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ในเวลาน้ัน ไดออกมาเรียกรองใหองคกรธุรกิจ

และกิจการตาง ๆ ทั่วโลกแสดงความเปนพลเมืองที่ดีของโลก (Good Global Citizenship) รวมทั้ง

ประกาศ “The UN Global Compact” เพื่อใชเปนกรอบดําเนินการเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนสําหรับ

องคกรธุรกิจในปตอมา องคกรเพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 

Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ไดออกแนวปฏิบัติสําหรับบรรษัทขาม

ชาติ (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) เสนอแนะใหบรรษัทขามชาติของ
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ประเทศสมาชิก OECD นําแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมไปปฏิบัติและใหติดตอคาขายเฉพาะกับคู

คาที่มีความรับผิดชอบตอสังคมเทาน้ัน ตอมาในการประชุม World Economic Forum ณ เมือง

ดาวอส ประเทศสวิตเซอรแลนดในป 2545 ที่ประชุมไดมีมติ (Joint CEO Statement) ยอมรับคุณคา

และความสําคัญของความรับผิดชอบตอสังคมโดยประกาศจัดต้ัง Global Corporate Citizenship 

Initiative (GCCI) ข้ึนเพื่อยกระดับการมีสวนรวมของภาคธุรกิจ ในการนําหลักการความรับผิดชอบตอ

สังคมไปปฏิบัติใหเปนสวนหน่ึงของภารกิจหนาที่และกลยุทธในการดําเนินกิจการเพื่อผลกําไรและการ

เจริญเติบโตที่ย่ังยืนของกิจการเองรวมถึงผูมีสวนไดเสีย สังคมและสิ่งแวดลอม24 ซึ่งแนวปฏิบัติของ 

OECD สําหรับบรรษัทขามชาติไดกําหนดแนวทางไว 7 ประการ คือ 1) การจางงานและอุตสาหกรรม

สัมพันธ (Employment and Industrial Relations) 2) สิ่งแวดลอม (Environment) 3) การตอสู

กับการับสินบน (Combating Bribery) 4) ผลประโยชนของผูบริโภค (Consumer Interests) 5) 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science and Technology) 6) การแขงขัน (Competition) 7) ภาษี 

(Taxation)25 และแนวปฏิบัติของสหประชาชาติ (UN Global Compact) ตามหลักสากล 10 

ประการ จะเกี่ยวของกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง ไดแก เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Rights) หลัก

ประการที่ 1 สนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล ตามขอบเขต

อํานาจที่เอื้ออํานวย หลักประการท่ี 2 หมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุรกิจของตนเขาไปมีสวนเกี่ยวขอกงับ

การลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่องแรงงาน (Labour) หลักประการท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนเสรีภาพใน

การรวมกลุมของแรงงานและการรับรองสิทธิในการรวมเจรจาตองรองอยางจริงจัง หลักประการท่ี 4 

ขจัดการใชแรงงานเกณฑและที่เปนการบังคับในทุกรูปแบบ หลักประการท่ี 5 ยกเลิกการใชแรงงาน

เด็กอยางจริงจัง หลักประการท่ี 6 ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจางงานและการประกอบอาชีพ 

เรื่องสิ่งแวดลอม (Environment) หลักประการท่ี 7 สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการ

ดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักประการท่ี 8 อาสาจัดทํากิจกรรมที่สงเสริมการ

ยกระดับความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม หลักประการท่ี 9 สงเสริมการพัฒนาและการเผยแพร

เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเรื่องการตานทุจริต (Anti-Corruption) หลักประการท่ี 10 

                                                             
24คณะกรรมการกลุมความรวมมือทางวิชาการเพ่ือพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและ

การวิจัยดานบริหารธุรกจิแหงประเทศไทย สถาบันธุรกจิเพื่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility Institute: CSR) ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย, แนวทางความรับผิดชอบตอ

สังคมของกิจการ (กรุงเทพ: เมจกิเพรส, 2555), 13-14. 
25 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิพฒัน  นนทนาธรณ, CSR การจัดการความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกร (นนทบุร:ี ธิงค บียอนด บุคส, 2553), 56-57. 
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ดําเนินงานในทางตอตานการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการใหสินบนในทุกรูปแบบ26 แนวคิด

ความรับผิดชอบตอสังคมมีพัฒนาการและขยายความออกไป ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรเพ่ือทํา

กําไรยังคงเปนความรับผิดชอบของธุรกิจประการแรก แตภาพรวมของความรับผิดชอบตอสังคมได

กวางข้ึนมากกวาความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ27 การดําเนินกิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม

ตามวิถีไทยนอกจากจะสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยแลว ยังจะชวยปลูกจิตสํานึก

ของมนุษยต้ังแตฐานราก อันจะเปนผลดีตอความย่ังยืนของประชาชน กิจการ สังคม สิ่งแวดลอมและ

ประเทศชาติโดยรวมการประกอบกิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถนําแนวพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ไดรับ

พระราชทานแกพสกนิการชาวไทยต้ังแตป พ.ศ. 2517 มาประยุกตใชอยางเขาใจและเขาถึงเพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับกิจการมากข้ึน เพราะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะทําใหกิจการ

เจริญเติบโตอยางสมดุล มั่นคง ย่ังยืน กลาวคือมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายในทั้ง 4 ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม 

สงผลใหกิจการและพนักงานสามารถพึ่งพาตนเอง เปนที่พึ่งใหแกผูอื่น โดยมีการอยูรวมกันอยางมี

คุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสตัยสุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร รวมถึงใชความรูอยางรอบคอบมี

สติปญญาและแบงปน การดําเนินกิจการอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมที่ประยุกตใชปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียงจะคํานึงถึงทางสายกลาง ต้ังอยูบนพื้นฐานของการไมเบียดเบียน ไมแสวงหาผล

กําไรจนเกินระดับความย่ังยืน ไมเอารัดเอาเปรียบหรือใชผลประโยชนจากสังคมอยางไมคํานึงถึง

ผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมอันดี ที่อาจกอใหเกิดวิกฤติตามมา นอกจากน้ัน ยัง

สงเสริมใหใชทรัพยากรอยางมีคุณคาและคุณภาพทําใหเปนผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอมของชาติใหมีความสมดุล มั่นคงและย่ังยืน28 CSR (Corporate Social Responsibility) 

ถือเปนการประกาศเจตนารมณที่ภาคธุรกิจและปจจุบันรวมไปถึงภาคราชการไดลงมือปฎิบัติตัวที่ดีตอ

สังคม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ ลูกหลาน ความปลอดภัยในชีวิตและความอยูดีในอนาคตของโลกเราแลว 

                                                             
26 พิพัฒน  นนทนาธรณ, การจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร Corporate 

Social Responsibility Management (นนทบุร:ี ธิงค บียอนด บุคส, 2553), 57-58. 
27พิพัฒน  นนทนาธรณ, การจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร Corporate 

Social Responsibility Management (นนทบุร:ี ธิงค บียอนด บุคส, 2553), 5. 
28คณะกรรมการกลุมความรวมมือทางวิชาการเพ่ือพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและ

การวิจัยดานบริหารธุรกจิแหงประเทศไทย สถาบันธุรกจิเพื่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility Institute: CSR) ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย, แนวทางความรับผิดชอบตอ

สังคมของกิจการ (กรุงเทพ: เมจกิเพรส, 2555), 15-16. 
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ไดเจาะลึกการทํา CSR ที่เกิดข้ึนจริง และเนนถึงความสัมพันธระหวางการดําเนินธุรกิจกับ

องคประกอบสําคัญตาง ๆ จากภายในและภายนอกองคกรซึ่งมีผลตอกัน พรอมใหแนวทางขอแนะ

เกี่ยวกับ CSR ที่ตองทํา เปนสิ่งที่องคกรพึงมีและตองปฏิบัติในธุรกิจโลกปจจุบัน เพื่อความยั่งยืนของ

องคกรในอนาคต29 อีกหน่ึงแนวคิดในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการแสดงความรับผิดชองตอ

สังคมขององคกรตอผูมีสวนไดสวยเสียขององคกร ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัท ลูกคา คนในชุมชนที่

องคกรต้ังอยู พลเมืองในสังคมโดยทั่วไป ในเรื่องของการดําเนินกิจการตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

องคกร ต้ังแตการคิดวางแผน และตัดสินใจเรื่องการตลาด การประชาสัมพันธ และการดําเนินงานของ

องคกรที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคมโดยการใชทรัพยาการที่มีอยูภายในและภายนอกองคกรในการ

ดําเนินงาน เพื่อใหองคกรสามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางปกติสุข ซึ่งแนวโนมการทําประชาสัมพันธ

ขององคกรโดยนําเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมมาใชไดกลายเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจเพิ่มข้ึนและ

เริ่มเห็นภาพชัดข้ึนในปจจุบัน ซึ่งเรื่องของการแสดความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรน้ันไมไดเปน

เพียงสิ่งที่องคกรควรคํานึงวาอะไรคือสิ่งที่องคกรควรแสดงความรับผิดชอบตอสังคมเทาน้ัน แตยัง

หมายถึงวาองคการควรทําอยางไรเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และควรมองถึงความตองการ

ของพนักงานและคนในชุมชน รวมถึงคํานึงถึงความตองการของนักลงทุนดวย และกิจกรรมน้ันไม

เพียงแต เปนกิจกรรมที่องคการถูกบังคับใหตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกดําเนินการโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดคุณคาสูงสุดใหกับนักลงทุนเทาน้ัน แตในหลาย ๆ กิจกรรม เปนสิ่งที่ผูบริหาร

ตองแสดงความรับผิดชอบและตอบสนองตอความตองการและความคาดหลังของนักลงทุนและเพื่อ

สังคมสวนรวมดวย30 คณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งเเวดลอมของบริษัทจด

ทะเบียนคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดใหหลักสําคัญของการ

ปฏิบัติตามเเนวทาง CSR ซึ่งควรอยูบนพื้นฐานของความพอประมาณท่ีธุรกิจตองไมเบียดเบียนตนเอง 

และขณะเดียวกันก็ตองไมเบียดเบียนสังคมดวย โดยอางอิงจากกลต.สามารถแบงเเนวปฏิบัติในเรื่อง 

CSR ไดเปน 8 หัวขอ ดังน้ี 1) การกํากับดูเเลกิจการที่ดี 2) การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม 3) 

การเคารพสิทธิและการปฎิบัติตอเเรงงานอยางเปนธรรม 4) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 5) การรวม

พัฒนาชุมชนและสังคม 6) การดูเเลรักษาสิ่งเเวดลอม 7) การเผยเเพรนวัตกรรมจากการดําเนินความ

รับผิดชอบตอสังคม  

                                                             
29วิทยา ชีวรุโณทัย, พลัง CSR สูองคกรเปนเลิศ ฉบับ Advanced (กรุงเทพฯ : ฐานการ

พิมพ, 2553). คํานํา. 
30Reich, R.B. “The new meaning of corporate social responsibility,” 

California Management Review, (1998), 8-17. 
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8) การจัดทํารายงานดานสังคมและสิ่งเเวดลอม31 คณะกรรมการกลุมความรวมมือทางวิชาการเพื่อ

พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยดานบริหารธุรกิจแหงประเทศไทย สถาบันธุรกิจเพื่อ

สังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) ตลาดหลักทรัพทยแหงประเทศไทย มี

แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ มีองคประกอบดังน้ี 1) การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

2) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 3) การตอตานการทุจริต 4) การเคารพสิทธิมนุษยชน 5) 

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 6) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 7) การรวมพัฒนาชุมชนและ

สังคม 8) การจัดการสิ่งแวดลอม 9) นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินงานความ

รับผิดชอบตอสังคม 10) การจัดทํารายงานแหงความย่ังยืน32 สําหรับแนวทางความรับผิดชอบตอ

สังคมแกนหลักมี 7 ประการ คือ 1)การกํากับดูแลองคกร (Organizational Governance) 2) สิทธิ

มนุษยชน (Human Rights) 3) การปฏิบัติดานแรงงาน (Labour Practices) 4) สิ่งแวดลอม 

(Enbironment) 5) การดําเนินงานอยางเปนธรรม (Fair Operating Practices) 6) ประเด็นผูบริโภค 

(Consumer Issues) 7) การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and 

Development)33 การเคลื่อนไหวทางสังคม รวมถึงกิจกรรมขององคการภาคเอกชน และกลุมที่

ผลักดันนโยบายสาธารณะตาง ๆ ไดเรียกรองใหภาคอุตสาหกรรมแสดงจุดยืนในเรื่องความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม เน่ืองจากผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการประกอบการเปนเหตุใหหนวยงานของ

รัฐ ไดมีการออกกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการทางภาษี ทั้ งในเ ชิงบัง คับและจูง ใจให

ภาคอุตสาหกรรมไดมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม ในอันที่จะปกปองประโยชนของสวนรวมและ

เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคมอยางไรก็ดี บทบาทของหนวยงานของรัฐในการสงเสริมให

อุตสาหกรรมแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในปจจุบัน มิไดจํากัดอยูเพียงการใชกฎหมายแบบบังคับ

และควบคุม การวางระเบียบและตรวจสอบ หรือการใชมาตรการทางภาษี ในลักษณะที่ทําใหเปนไป

ตามอาณัติ (mandating) เทาน้ัน แตยังรวมถึงบทบาทของการอํานวยการ (facilitating) การเปน

                                                             
31สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility Institute (CSRI)  

“หลักแนวคิดสาํคัญเก่ียวกับ CSR”  เขาถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2555 เขาถึงไดจาก 

http://www.csri.or.th/knowledge/csr/191 
32คณะกรรมการกลุมความรวมมือทางวิชาการเพ่ือพฒันามาตรฐานการเรียนการสอนและ

การวิจัยดานบริหารธุรกจิแหงประเทศไทย สถาบันธุรกจิเพื่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility Institute: CSR) ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย, แนวทางความรับผิดชอบตอ

สังคมของกิจการ (กรุงเทพ: เมจกิเพรส, 2555), 66-153. 
33 พิพัฒน  นนทนาธรณ, การจัดการความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร Corporate 

Social Responsibility Management (นนทบุร:ี ธิงค บียอนด บุคส, 2553), 55. 
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หุนสวน (partnering) และการสนับสนุน (endorsing) ภาคอุตสาหกรรมใหสามารถดําเนินความ

รับผิดชอบตอสังคมในทิศทางที่ถูกตองและเหมาะสมกับบริบทของสังคมน้ัน ๆ ไดอีกดวยธนาคารโลก

ไดระบุถึงบทบาทของหนวยงานของรัฐในการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ (CSR) ไว 4 

ลักษณะ ดังน้ี 1 ในลักษณะของการใชอํานาจ จะประกอบดวย การใชกฎหมายแบบบังคับและควบคุม 

(command and control legislation) การเปนผูวางกฎระเบียบและมีหนวยงานคอยตรวจตราให

เปนไปตามระเบียบน้ัน (regulators and inspectorates) การใชรางวัลจูงใจและบทลงโทษทางการ

เงินและทางกฎหมาย (legal and fiscal penalties and rewards)  2) ในลักษณะของการ

อํานวยการ จะประกอบดวย การใชบทกฎหมายที่ใหอํานาจพิเศษ (enabling legislation) การสราง

สิ่งจูงใจ (creating incentives) การสรางเสริมสมรรถภาพ (capacity building) การจัดหาเงินทุน

สนับสนุน (funding support) การเพิ่มความตระหนัก (raising awareness) และการสรางเหตุ

กระตุนทางการตลาด (stimulating markets)  4) ในลักษณะของการเปนหุนสวน จะประกอบดวย 

การควบรวมทรัพยากรที่ใชในการดําเนินกิจกรรม (combining resources) การสรางสัมพันธภาพกับ

ผูมีสวนไดเสีย (stakeholder engagement) และการสานเสวนา (dialogue) 5) ในลักษณะของการ

สนับสนุน จะประกอบดวย การสนับสนุนทางการเมือง (political support) และการประกาศเกียรติ

คุณตอสาธารณชน (publicity and praise)34  

 

ความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 

 องคการเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO) ใหความหมายของ CSR 

(Corporate Social Responsibility) หรือ ความรับผิดชอบตอสังคมของวิสาหกิจ วาเปนแนวคิดการ

จัดการ ที่มุงใหวิสาหกิจผสานการดําเนินธุรกิจกับความหวงใยดานสังคมและสิ่งแวดลอมรวมกับผูมี

สวนไดสวนเสียทั้งหลาย วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ใหคําจํากัดความวา CSR เปนแนวคิดที่องคการ

แสดงความรับผิดชอบตอผลกระทบจากการประกอบกิจการของตนตอผูถือหุน ลูกจาง ลูกคา คูคา 

ชุมชน และผูที่มีสวนได สวนเสียอื่น รวมทั้งสิ่งแวดลอม และพันธกิจตอผูมีสวนไดสวนเสียน้ี อาจเกิน

เลยกวาที่กฎหมายกําหนด คือหมายรวมถึงการทําดีตามใจสมัครดวยก็ได (แตตองไมละเลยการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย) องคกร CSR Network ก็ใหความหมายที่ใกลเคียงกันวา หมายถึงการที่องคกรธุรกิจ

ดําเนินการตามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียโดยเครงครัด การมี CSR ยอมแสดงถึงความ

รับผิดชอบ โปรงใสและเช่ือถือไดไมเพียงตอลูกคาและนักลงทุน แตยังรวมถึงลูกจาง คูคา ชุมชน 

ราชการที่เกี่ยงของกับการควบคุมวิสาหกิจที่เกี่ยวของ และสังคมโดยรวม รัฐบาลแหงสหราช

                                                             
34พิพัฒน  ยอดพฤติการ, Corporate Social Responsibility Thailand, “4 บทบาท CSR ภาครัฐ” 

เขาถึงเมื่อ 21 กรกฎาคม 2555 เขาถึงไดจากhttp://www.csrthailand.net/th/expert/detail/268 
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อาณาจักร เห็นวา CSR เปนความรวมมือของภาคธุรกิจตอการพัฒนาที่ย่ังยืนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอธุรกิจเองและปองกันความสูญเสีย CSR อาจเปน

กิจกรรมดานอาสาสมัคร แตอยางนอยตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด สําหรับองคกร CSR 

ของ สิงคโปร ซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคองคกรการกุศล รวมกันจดัต้ังข้ึน ใหความหมายของ CSR 

ที่การดําเนินการที่ดีและมีมาตรฐานของวิสาหกิจในดานการประกอบการสังคมและสิ่งแวดลอม35 

 คอตเลอร และ ลี (Kotler and Lee) ไดใหนิยามความหมายของความรับผิดชอบตอสังคม 

(Corporate Social Responsibility) หรือ บรรษัทบริบาลไววา คือ การยอมรับพันธกิจวาจะ

ปรับปรุงความเปนอยูของชุมชนใหดีข้ึนโดยอาศัยดุลยพินิจอยางอิสระในการเลือกแนวปฏิบติัทางธุรกจิ

และการใชทรัพยากรขององคกร36  

สถาบันไทยพัฒน ภายใตมูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ยังมีการ

ตีความ CSR วาเปนกิจกรรมที่รวมทั้งการคิด การพูด และการกระทําซึ่งครอบคลุมต้ังแตการวาง

แผนการตัดสินใจ การสื่อสารประชาสัมพันธ การบริหารจัดการและการดําเนินงานขององคกรที่

ดําเนินการในพื้นที่ของสังคมนิเวศน และสังคมไกล ซึ่งหมายถึง ผูเกี่ยวของกับองคกรโดยออม ไดแก คู

แขงขันทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป เปนตน ในนิยามขางตน ยังไดอธิบายถึงความเกี่ยวของกับผูคนใน

มิติตาง ๆ ประกอบดวย ลูกคา คูคา ชุมชนและสภาพแวดลอม ประชาสังคม และคูแขงขันธุรกิจ ดาน

The European Commission กลาววา “CSR คือคํามั่นของบริษัทที่จะสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

อยางย่ังยืน โดยทํางานรวมกับลูกจางและครอบครัวของพวกเขา ชุมชน และสังคมโดยกวาง เพื่อจะ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของสังคมโดยรวม” อีกทั้ง World Business Council on Sustainable 

Development ก็ไดกลาวา“Corporate Social Responsibility หรือที่เรียกเปนภาษาไทยวาความ

รับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจน้ัน หมายถึง การดําเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการกํากับที่ดี 

ควบคูไปกับการใสใจดูเเลรักษาสังคมและสิ่งเเวดลอม เพี่อนําไปสูการพัฒนาธุรกิจอยางย่ังยืน” 

คณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งเเวดลอมของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) “CSR เปนเรื่องของการที่องคกรตอบสนองตอประเด็น

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมุงที่การใหประโยชนกับคน ชุมชน และสังคมนอกจากน้ัน ยัง

เปนเรื่องของบทบาทขององคกรธุรกิจในสังคม และความคาดหวังของสังคมที่มีตอองคกรธุรกิจ โดย

จะตองทําดวยความสมัครใจ และผูบริหารจะตองมีบทบาทเกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ โดยสามารถ

                                                             
35ดร.โสภณ  พรโชคชัย, CSR ท่ีแทจริง, พมิพครั้งที่ 5 (กรงุเทพ: ส.วิรัช การพมิพ 2553), 12-13. 
36Kotler, Philiip, and Nancy Lee. Corporate Social Responsibility: Doing the 

Most Good for your Company and Your Cause. (United States of America: John 

Wiley & sons Inc., 2005), 90. 
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วัดผลไดใน 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน” ISO 26000 “CSR คือการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรที่คํานึงถึงผลกระทบตอ

สังคม ทั้งในระดับใกล (ผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับองคกร เชน ลูกคา คูคา ครอบครัว พนักงาน 

ชุมชนทองถ่ินที่องคกรต้ังอยู) และระดับไกล (ผูมีสวนเกี่ยวของกับองคกรทางออม เชน คูแขงขันทาง

ธุรกิจ ประชาชนโดยทั่วไป) ดวย การใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร 

ในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข37 

ดังน้ันความรับผิดชอบตอสังคมจึงเปนหนาที่ความรับผิดชอบขององคกรที่มีตอสังคมและ

ปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมใหเกิดประโยชนแกสังคมสวนรวอยางย่ังยืน 

   

แนวทางดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร 

 ยูโรเปยน คอมมิสช่ัน (The European Commission) ไดมีการรวบรวมลักษณะอันเปน

รูปธรรมเปนแนวทางการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมไว 2 มิติ ที่องคกรหรือธุรกิจควร

พิจารณาเปนแนวทางและนําไปปฏิบัติ ไดแก 

 มิติภายใน ซึ่งเกี่ยวของกับการดูแลกิจกรรมตาง ๆ ที่องคกรธุรกิจน้ันดําเนินการอยูและ

จัดการไดโดยตรง ซึ่งแบงออกเปน 5 ประเด็น ไดแก 

1. การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม องคกรธุรกิจควรสงเสริมให

มีการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบ เชน ดานการเรียนรูตลอดชีวิต (Life-long 

Learning) การใหขอมูลที่โปรงใสกับพนักงานในทุก ๆ ดาน การใหความสมดุลระหวางงาน ชีวิต

ครอบครัว และการพักผอน การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทั้งในดานการคัดเลือกเขาทํางาน รายไดและ

ความกาวหนาทางการงานโดยเฉพาะกับผูหญิงและผูพิการ การดูแลเอาใจใสพนักงาน โดยเฉพาะที่

ไดรับบาดเจ็บหรือเกิดปญหาสุขภาพจากการทํางานรวมไปถึงดานการเรียนรูตลอดชีวิต ธุรกิจควรที่จะ

ใหความสําคัญกับการฝกอบรมในระดับตาง ๆ  หรือแมแตการมีนโยบายสงเสริมการเรียนรูที่สรางสรรค 

เชน การสนับสนุนชวงตอระหวางโรงเรียนมาสูพนักงานสําหรับคนรุนใหม โดยการใหการฝกอบรม

พิเศษสําหรับคนกลุมน้ี นอกจากน้ันที่สําคัญที่สุดคือ การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูใหม ๆ ให

เกิดข้ึนในที่ทํางานใหได 

2. การจัดการดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ถึงแมวาจะมีกฎหมาย

ควบคุมดูแลดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน แตการกระจายงานไปสูผูผลิตสินคา และ

วัตถุดิบ หรือซัพพลายเออร (Suppliers) ทําใหองคกรไมสามารถควบคุมดูแลไดทั่วถึง ประเด็นที่

                                                             
37สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม Corporate Social Responsibility Institute (CSRI) “นิยาม ความหมาย

ของ CSR” เขาถึงเมื่อ 18 กรกฎาคม 2555 เขาถึงไดจาก http://www.csri.or.th/knowledge/csr/193 
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นาสนใจที่องคกรจะชวยกันดูแลหรือจัดต้ังนโยบายขององคกรในการที่จะเลือกรวมทําธุรกิจหรือ

เลือกใชผูผลิตสินคาและวัตถุดิบที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณตอพนักงาน เพื่อเปนการควบคุมดูแลอีก

ทางหน่ึง อีกทั้งยังเปนการบังคับใหองคกรน้ัน ๆ ที่ตองการจะทําธุรกิจรวมกับเราตองพัฒนาตนเอง

ตามไปดวย ไมเชนน้ัน อาจเกิดผลรายจากการท่ีใขผูผลิตสินคาและวัตถุดิบที่ไมใสใจสุขภาพ และความ

ปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ซึ่งเมื่อหากเกิดประเด็นปญหาข้ึนยอมจะสงผลเสียถึงภาพลักษณ

ขององคกรหรือบริษัทผูวาจาง 

3. การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนความรับผิดชอบ

ขององคกรที่มตีอพนักงานในกรณีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคมหรืการเมือง หรือแมแตการปรับ

โครงสรางภายในขององคกรเอง โดยเฉพาะการควบรวมกิจการตาง ๆ ซึ่งมักจะนํามาสูการเลิกจาง

พนักงานจํานวนมากซึ่งไมสงผลดีตอองคกรเอง นอกเสียจากเปนเหตุสุดวิสัยเพราะทําใหองคกรขาด

ความนาเช่ือถือไววางใจ และความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียว ทั้งน้ีในชวงที่เกิดวิกฤตในองคกร การ

ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแกไขและสรางความรวมมือกันในกลุมผูที่เกี่ยวของกับองคกรไมวาจะเปน

นักลงทุน ผูบริหาร พนักงาน หรือแมแตลูกคา ยอมนํามาซึ่งการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและ

ย่ังยืนมากกวา 

4. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในองคกร โดยการลดการใชทรัพยากรและการ

ปลอยสารพิษหรือของเสียอันจะชวยลดผลกระทบท่ีเกิดตอสิ่งแวดลอม ซึ่งยอมเปนผลดีตอองคกรน้ัน ๆ  

เอง ในการที่จะจัดการการผลิตสินคาหรือบริการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและยังเปนการลดตนทุน

ดานพลังงาน แลละการจัดการของเสียตาง ๆ ซึ่งนําไปสูผลกําไรที่สูงข้ึน ความสามารถในการแขงขัน

ในตลาดที่เพิ่มข้ึน และที่สําคัญยังปนการสรางภาพลักษณใหกับองคกร 

5. การมีบรรษัทภิบาลและความโปรงใสในการดําเนินกิจการ ในปจจุบันความเช่ือมั่นที่มี

ตองคกรธุรกิจนับเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ความโปรงใส

และข้ันตอนการตัดสินใจตาง ๆ ที่มีความชัดเจน ตรวจสอบได ยอมมีความสําคัญอยางย่ิงยวดตอความ

มั่นคงของบริษัท ในมุมมองของนักลงทุน และความมั่นคงในสังคม ทั้งน้ีเปนเพราะวาการบริหาร

จัดการที่มีความโปรงใส ทางบัญชี และกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับน้ันยอมนําไปสูขอมูลที่มีความ

ชัดเจน ซึ่งสามารถเขาถึงไดโดยนักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหเกิดระบบการลงทุนในสังคม

โดยรวมที่มีประสิทธิภาพ ความผิดปกติทางการเงิน หรือกระบวนการตัดสินใจตาง ๆ ยอมจะสามารถ

ถูกพบและจัดการไดโดยองคกรที่เกี่ยวของ และลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในดานการเงินและ

ทรัพยากรตาง ๆ ที่ตองเสียไปกับการทุจริตอีกดวย ซึ่งนําไปสูสังคมที่มีความย่ังยืนและแข็งแรงทาง

เศรษฐกิจในที่สุด 

มิติภายนอก เปนมิติที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจที่บริษัทอาจจะควบคุมไมไดโดยตรง 

สามารถแบงออกไดเปน 5 ประเด็น ไดแก 
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1. การจัดการกับผูผลิตสินคาและวัถตุดิบตลอดจนหุนสวนทางธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ

ตอสังคม กลาวคือ การเลือกผูผลิตสินคาและหุนสวนทางธุรกิจควรคํานึงถึงบทบาทการรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรน้ัน ๆ  เพื่อเปนการขยายความรับผิดชอบตอสังคมจากองคกรของตนไปสูองคกรอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของ และปองกันปญหาที่อาจจะตามจากความซับซอนของระบบธุรกิจสมัยใหม ที่ยากตอ

การควบคุมใหครอบคลุมไปทั้งสายโซอุปทาน (Supply chain) ซึ่งอาจจะมีนโยบายหรือกิจกรรม

ที่สงเสริมประเด็นเหลานี้ เชน การสรางเสริมผูประกอบการใหม ๆ ที่จะเขามาเปนผูผลิตสินคา

ดวยการสงที่ปรึกษาไปชวยพัฒนาระบบการทํางานใหมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนตน 

2. การดูแลผูบริโภค ทั้งนี้ผูบริโภคหรือผูซื้อสินคาหรือบริการขององคกรเปนที่มาของ

รายไดที่สําคัญ ดังนั้น จึงควรตองมีระบบการดูแลผูบริโภคในทุก ๆ กระบวนการของสินคาและ

บริการ ต้ังแตการผลิต การขาย ไปจนถึงการกําจัดใหปลอดภัย ตลอดจนมีประสิทธิภาพทั้งในเชิง

คุณภาพและราคา และจริยธรรม นอกจากนั้นยังสามารถแสดงความรับผิดชอบตอผูบริโภคดวย

การเลือกผลิตและจําหนายสินคาหรือบริการท่ีเฉพาะดานใหเหมาะสมกับกลุมผูบริโภค 

3. การแสดงความรับผิดชอบตอชุมชนใกลเคียงและองคกรธุรกิจอื ่น ทั้ง นี้การจาง

แรงงานชุมชนยอมทําใหเกิดรายไดสูชุมชน และรายไดที ่เกิดจากภาษีของพื ้นที่ ซึ ่งนําไปสู ทุน

สาธารณะที่สามารถสรางใหเกิดประโยชนแกชุมชนได นอกจากน้ัน องคกรธุรกิจจําเปนตองพึ่งพา

ชุมชนรอบขางในรูปแบบของแรงงานและอื่น ๆ ดังน้ัน องคกรจึงควรมีสวนชวยเหลือทั้งดานสุขภาพและ

สิ่งแวดลอมชุมชน ผานการบริจาคหรือดําเนินกิจกรรมดานสาธารณประโยชนใดๆ ก็ได เพื่อที่จะ

ชวยพัฒนาชุมชนและนําไปสูความแข็งแรงของชุมชนน้ัน ๆ ซึ่งผลตอบแทนท่ีองคกรที่จะไดรับ คือ 

ภาพลักษณที่ดีอันนําไปสูความรวมมือและความพรอมในการชวยเหลือองคกร 

4. การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม องคกรธุรกิจใหญ ๆ ที่อยูในเมือง หรือธุรกิจ

ที ่มีสาขามากมายหลายประเทศอาจไมไดเกี ่ยวของโดยตรงกับพื้นที ่ในบริเวณนั้น  ๆ มากนัก 

ดังน้ัน บริษัทเหลาน้ีจึงควรแสดงความรับผิดชอบตอสังคมในวงกวาง โดยการบริจาค ทํากิจกรรม

หรือสนับสนุนในรูปแบบตาง  ๆ เพื ่อแกไขและพัฒนาสังคมในประเด็นปญหาที่บริษัทมีความ

เกี่ยวของหรือสนใจ ซึ่งถือเปนการแสดงบทบาทผูนําทางธุรกิจตอการสรางความเปลี่ยนแปลงตอ

สังคมอยางชัดเจนและควรที่จะวัดผลได ทําใหองคกรจําเปนจะตองมีการวางแผนการดําเนิน

ความรับผิดชอบตอสังคมและการหาพันธมิตรรวมในการปฏิบัติงานที่ดี อันจะนําไปสูภาพลักษณ

ที่ดีในการเปนองคกรที ่มีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate citizenship) อันเปนรากฐาน

สําคัญในการสรางความไววางใจและคุณคาของบริษัทในมุมมองของผู บริโภคและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 
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5. การแสดงความรับผิดชอบตอโลกในมิติตาง ๆ เชน สิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน และ

ประเด็นสําคัญอื ่น ๆ ในระดับภูมิภาค หรือระดับโลกตามความเหมาะสมในดานศักยภาพของ

องคกร โดยองคืกรธุรกิจสามารถรวมมือกับหนวยงานตาง  ๆ ไมวาจะเปนรัฐบาล องคกรที่ไม

แสวงหาผลกําไร สถาบันการศึกา ตลอดจนองคกรธุรกิจอื่น ๆ เพื่อรวมมือกันได38 

 ผูวิจัยนําหลักความรับผิดชอบตอสังคมของ ISO 26000 ทั้ง 7 หลัก ไดแก 1) การกํากับ

ดูแลองคกร (Organizational Governance) 2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 3) การปฏิบัติดาน

แรงงาน (Labor Practices) 4) สิ่งแวดลอม (Environment) 5) การดําเนินงานอยางเปนธรรม (Fair 

Operating Practices) 6) ประเด็นดานผูบริโภค (Consumer Issues) 7) การมีสวนรวมและการ

พัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)39 กับภาระงานของนักวิชาการ

ศึกษา 4 ดาน ไดแก 1) ดานการปฏิบัติการ 2) ดานการวางแผน 3) ดานการประสานงาน 4) ดาน

บริการ40 มาวิเคราะหหาความสอดคลอง โดยใชวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC = Index of item 

Objective Congruence) ระหวางแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของ ISO 26000 กับลักษณะงาน

ของนักวิชาการศึกษา โดยใหผู เช่ียวชาญ 5 ทานที่ดูแลงานทางดานการศึกษาทําการวิเคราะห

ตรวจสอบความเที่ยงของตัวแปร จากผลการวิเคราะหหาคาความสอดคลองน้ัน จึงไดองคประกอบ

ของความรับผิดชอบตอสังคม ดังน้ี 1) การกํากับดูแลองคกร (Organization Governance) 2) การ

ปฏิบัติดานแรงงาน (Labor Practices) 3) การดําเนินงานอยางเปนธรรม (Fair Operating 

Practices) 4) ประเด็นดานผูบริโภค (Consumer issues) 5) การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน 

(Community involvement and Development)  

 

 

 

 

 

 

                                                             
38

 The European Commission. Green Paper promoting a European framework for 

CSR. (online), Accessed June 13, 2009, Avilable from http://europaeu/legislation_ summaries/ 

employment_and_social_policy/community_employment_policies/c0019_en.htm 
39 Handbook for Implementers of ISO 26000, Global Guidance Standard on 

Social Responsibility, Version Two, by ECOLOGIA (May 2011), 27-33. 
40

 กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล, มาตรฐานกําหนดตําแหนง (Job  Description) 

เขาถึงเมื่อ 21 กันยายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/newhrsite/ 
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คุณภาพชีวิตการทํางาน 

แนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

 คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life: QWL) เปนคําที่นํามาใชเปนครั้งแรกใน

ประเทศอุตสาหกรรม การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานไดมีผูสนใจทําการศึกษา เปนระยะ

จากในชวงป ค.ศ. 1930–1940 คุณภาพชีวิตการทํางานจะข้ึนอยูกับการมีความมั่นคงในการทํางาน 

การทํางานที่มีระเบียบ และภาวะเศรษฐกิจของผูปฏิบัติงาน ตอมาป ค.ศ.1950 - 1960 แนวคิดเรื่องน้ี

ไดรับความสนใจอยางขวางขวางข้ึน โดยนักจิตวิทยาในสมัยน้ันไดเพิ่มเรื่องความสัมพันธทางบวกระ

วางขวัญในการทํางานกับผลผลิต ซึ่งเกิดจากการสงเสริมใหมีมนุษยสัมพันธในการทํางาน ซึ่งนับเปน

อีกปจจัยหน่ึงในการบงบอกถึงคุณภาพชีวิตในการทํางาน ป ค.ศ. 1960 - 1970 ไดเพิ่มเรื่องการมี

โอกาสในการทํางานที่เสมอภาค และแบบแผนการทํางานที่เปนที่พึงพอใจของผูปฏิบัติงาน และต้ังแต

ป ค.ศ. 1970 เปนตนมา ก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้ีอยางจริงจังข้ึน โดยมุงไปที่ประสิทธิผลของ

องคการ และการเพิ่มประสบการณโดยธรรมชาติของบุคคลทั้งทางรางกายและจิตใจ การจัดโครงสราง

ของงานใหมีความหมาย และดึงเอาพรสวรรคและความสามารถพิเศษของคนทํางานออกมา ดังน้ันจึง

ทําใหแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องน้ี มีความหลากหลายและแตกตางกันออกไป41 

 

ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ความหมายของคําวาคุณภาพชีวิตตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดให

ความหมายโดยแยกเปน 2 คํา คือ คําวา “คุณภาพ” และคําวา “ชีวิต” คุณภาพ หมายถึง ลักษณะ

ความดี ลักษณะประจําบุคคลหรือสิ่งของ42 ชีวิต หมายถึง ความเปนอยู43 ดังน้ัน คุณภาพชีวิต 

หมายถึง ลักษณะความเปนอยูที่ดีของบุคคล 

คาสสิโอ (Casio) ยังกลาววา ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานมีความหมายได 2

แนวทาง แนวทางที่หน่ึง หมายถึง กระบวนการที่ชวยใหองคการสามารถดําเนินไปตามวัตถุประสงค

ที่ต้ังไว เปรียบเสมือนกับกรอบแนวทางใหพนักงานปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาของพนักงาน 

                                                             
41E. W.Kerce and S.B.Kewley, “Quality of Work Life in Organizations 

Methods and Benefits,” in Improving Organizational Survey : New Directions 

Methods and Applications (Newbury Park : SAGE Publications, 1993), 188. 
42 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, (กรุงเทพ: อักษรเจริญทัศน อจท, 

2538), 189. 
43 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, (กรุงเทพ: อักษรเจริญทัศน อจท, 

2538), 271. 
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แนวทางที่สอง หมายถึง ความรูสึกและการยอมรับของพนักงานในเรื่องของความปลอดภัย ความพึง

พอใจ การไดรับการสงเสริมใหพัฒนาศักยภาพของความเปนมนุษย ตามความตองการของแตละ

บุคคล คาสสิโอ (Casio) ไดสรุปรวมทั้งสองความหมายไววา คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง 

พนักงานมีความเขาใจในกระบวนการที่องคการจัดใหในการทํางาน รวมถึงพนักงานมีความเขาใจใน

ความตองการของตนเองทั้งทางรางกายและจิตใจโดยที่พนักงานจะตองประสานความเขาใจทั้งสอง

อยางเขาดวยกัน เพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจในงาน44 

เดลามอท และตาเกชาวา (Delamotte and Takezawa) พูดถึงคุณภาพชีวิตการทํางานวา 

คุณภาพชีวิตการทํางานเปนเรื่องที่ดีตอพนักงานอันเกิดจากการปรับปรุงหนวยงานและลักษณะงาน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงพนักงานควรจะไดรับการพิจารณาสงเสริมการทํางานเปนรายบุคคลตามความ

ตองการของเขา45 

 ฮิวส และคัมมิงส (Huse and Cumming) ไดพูดถึงคุณภาพชีวิตการทํางานวาเปน ความ

สอดคลองกันระหวางความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลของ

องคกรหรืออีกมุมมองหน่ึง คุณภาพชีวิตการทํางาน คือ ประสิทธิผลขององคการ อันเปนผลมาจากค

วาผาสุขในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีคุณภาพชีวิตการทํางานสงผลตอองคการสามประการ คือ 

ประการที่หน่ึง ชวยเพิ่มผลผลิตขององคการ ประการที่สอง ชวยเพิ่มขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน 

และประการที่สาม คุณภาพชีวิตการทํางานจะชวยพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน46 

 เบอรนาดิน กับรัสเซล (Bernardin and Russell) ไดกลาวยํ้าวา คุณภาพชีวิตการทํางานเปน

ระดับความพึงพอใจในการทํางาน การจูงใจ การมีสวนรวมและความผูกพันในงานของบุคคลที่มีตอ

ชีวิตการทํางานของเขา47 

วอลตัน (Walton) กลาววา คุณภาพชีวิตการทํางาน เปนคําที่มีความหมายกวาง มิใชแค

กําหนดแตเวลาในการทํางานสัปดาหละ 40 ช่ัวโมง หรือมิใชมีเพียงกฎหมายคุมครองแรงงานเด็ก หรือ

                                                             
44Wayne F. Casio, Managing Human Resources Productivity, Quality of 

Work Life Profits, 5th ed. (McGraw-Hill Companies, 1998), 19. 
45Y. Delamotter and I. Takezawa, Quality of work life in international 

perspective (Geneva : International Labour Office, 1984), 3.  
46 Edgar F. Huse and Thomas E. Cumming, Organization Development and 

Change, 3rd ed. (Minnesota : West, 1985), 198-199. 
47 John Bernardin and Yoyce E.A. Russell, Human Resources Management 

(Toronto : McGraw-Hill, 1998), 378. 
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การจายคาตอบแทนที่คุมคาเทาน้ัน แตยังมีความหมายรวมไปถึงความตองการและปรารถนาใหชีวิต

ของบุคคลในหนวยงานดีข้ึนดวย48 

 บุญแสง ชีระภากร ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานวาหมายถึง ความรูสึกพึงพอใจที่

แตกตางกันไปตามการรับรูของแตละบุคคลเพราะตางมีพื้นฐานภูมิหลังลักษณะอื่น ๆ ที่เปน

ลักษณะเฉพาะทาง บางคนอาจสนใจที่เน้ือหาของงานบางคนสนใจสภาพแวดลอมและคาตอบแทน 

บางคนเนนในเรื่องความกาวหนาในอนาคตและลักษณะอื่น ๆ ที่แตกตางกันออกไป49 

 

องคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางาน 

องคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของ เดลามอทเต และ เทเคซาวา (Delamotte and 

Takezawa) ไดเสนอองคประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไว 5 ประการ คือ 

1. เปาหมายที่เปนแนวปฎิบัติ (traditional goals) เปนเปาหมายที่ควรปรับปรุงใหดีข้ึนดวย

วิธีการใหม เชน เรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมการทํางาน เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน การ

สงเสริมสุขภาพของบุคลากร ตลอดจนผลตอบแทนที่เพียงพอและมีความยุติธรรม 

2. การปฎิบัติอยางเปนธรรมในการทํางาน (fair treatment at work) หมายถึง ความ

ตองการของบุคลากรที่ตองการใหองคการปฏิบัติตอบุคลากรอยางเปนธรรม โดยเสมอภาคกัน ไมวาจะ

เปนแรงงานเพศหญิง หรือเพศชาย 

3. อํานาจในการตัดสินใจ (influence of decisions) การสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมใน

การตัดสินใจ สรางความสามัคคี และลดความแตกแยก 

4. ความนาทาทายของงาน (challenge of work content) งานที่ทําตองมีความทาทายให

คนงานเกิดความรูสึกตองการทํางานใหประสบความสําเร็จใหได เมื่อทําสําเร็จจะไดรับผลตอบแทน

จากความกาวหนาในตําแหนงหนาที ่

5. ชีวิตการทํางาน (work life) หมายถึง การทํางานที่เปนการพัฒนาชีวิตการทํางานของ

บุคคลตลอดชวงอายุงาน โดยมีความสัมพันธกับชีวิตครอบครัวและสังคม กลาวคือ ชีวิตการทํางาน

ครอบครัว และสังคมจะตองมีความสมดุลกัน50 

                                                             
48Richard E. Walton, “Improving the Quality of Working Life,” Harvard 

Business Review (May – June 1974): 12. 
49บุญแสง  ชีระภากร, “การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน,” จุลสารพฒันาขาราชการ 

25 (มกราคม-มีนาคม, 2533), 5-8. 

50Yves Delamotte & Shin-ichi Takezawa, Quality of work life in international 

perspective. Geneva, IL: International Labour Office. (1984), 11. 
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องคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของ คาสิโอ (Casio) ใหความสําคัญกับการทํางานที่เนน

ไปที่การสรางความสบายใจสภาพแวดลอม การทํางานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะพยายามสรางใหคนงาน

มีความสุขกับงาน มีความคิดที่สรางสรรคที่ดีซึง่สงผลไปสูการมีแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึนและเพิ่ม

ผลผลิตไดมากข้ึนดวย นอกจากน้ัน เขาเสนอวา การเสริมสรางคุณภาพชีวิตการทํางานสามารถสราง

ผลิตภาพ (productivity) และผลกําไร (profits) โดยคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีตองมีองคประกอบ 

ดังน้ี 

1. ความมั่นคงในงาน (job security) บุคลากรตองสามารถทํางานไดจนเกษียณอายุ ไมมีการ

เลิกจางบุคลากร โดยที่บุคลากรยังมีความสามารถทํางานไดตามปกติรวมทั้งมีโครงการเกษียณอายุ

ใหกับบุคลากร (employees retirement program) 

2. สภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัย (safe environment) มีระบบการทํางานที่มีการ

จัดการเรื่องของความปลอดภัยใหบุคลากรในรูปของคณะกรรมการเพ่ือความปลอดภัย มีโปรแกรม

ดูแลเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรโดยเฉพาะ 

3. ผลตอบแทนที่ยุติธรรม (equitable compensation) ผลตอบแทนที่บุคลากรไดรับตอง

เปนผลตอบแทนที่แขงขันกับองคการอ่ืนที่ประกอบธุรกิจลักษณะอยางเดียวกันได 

4. ความภาคภูมิใจ (pride) องคการท่ีบุคลากรทํางานตองสรางความภาคภูมิใจใหกับ 

บุคลากร เปนองคการที่มีสวนรวมในการดูแล  และประชาชนใหความรวมมือในการรักษา

สภาพแวดลอมใหความรวมมือกับทางการ 

5. การมีสวนรวมของบุคลากร (employee participation) บุคลากรตองมีสวนรวมในการ

ทํางานเปนทีม มีการประชุมสัมมนาใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพของทีมงาน 

6. การพัฒนาเสนทางอาชีพ (career development) มีการประชุม อบรม ใหความรูเพื่อให

บุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง ซึ่งจะสงผลตอการทํางาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการ

ปรับระดับเลื่อนตําแหนง 

7. การแกปญหาความขัดแยง (conflict resolution) เปดโอกาสใหมีการรับเรื่องรองทุกขได

ตลอดเวลา มีการแกปญหาที่เปนระบบเปนรูปธรรม 

8. การติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรและองคการ (communication) มีการติดตอ สื่อสาร 

การใหขาวสารที่ชัดเจนถูกตองและเพียงพอ เพื่อใหพนักงานเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องเดียวกัน 

ไมวาจะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล ระหวางกลุม หรือทั่วทั้งองคการ 

9. ความมีสุขภาพที่ดี (wellness) มีศูนยพยาบาลสําหรับรักษาผูปวย ศูนยทันตกรรมรวมถึง

โปรมแกรมการดูแลรักษาสุขภาพ โปรแกรมสันทนาการ และโปรแกรมการใหคําปรึกษา เพื่อให
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บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี51 องคประกอบคุณภาพชีวิตการทํางานของ ฮูนากา มาเรียน 

และ คารายอน (Hoonakka, Marian, and Carayon) ไดเสนอองคประกอบของคุณภาพ ชีวิตการ

ทํางานไว 4 ดาน คือ 1) ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) 2) ความเครียด (job strain) 3) 

องคประกอบหรือโครงสรางขององคการ (organizational identification) 4) ความมีสวนรวมใน

องคการ (organization involvement)52 สโตน (Stone) กลาววา การท่ีจะทําใหบุคลากรมีความสุข

ในการทํางานและการทําใหไดผลผลิตขององคการเพิ่มข้ึนควรตองคํานึงถึงการบริหารงานและการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน ดังน้ัน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานควรจะตองพิจารณาในเรื่อง 

1. การตอบแทนที่เหมาะสม (adequate remuneration) เพื่อใหบุคลากรสามารถมี

คุณภาพชีวิตที่ดีไดตามสภาพของสังคม 

2. มีสภาพแวดลอมที่ดี (safe and healthy environment) โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่มี

ความปลอดภัยทั้งทางกายและจิตใจ 

3. การพัฒนาความสามารถ (development of human capabilities) เปนการใหโอกาส

สําหรับบุคลากรที่จะไดพัฒนาทักษะ ความรูและความสามารถในการทํางานที่เปนที่พอใจ 

4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (growth and security) บุคลากรจะคํานึงถึง

ความกาวหนาและความมั่นคง ปลอดภัยในงาน 

5. ความมีสิทธิ (constitutionalism) บุคลากรมีความรูสึกมีศักด์ิศรี (dignity) ในการทํางาน 

6. การยอมรับ (respect) จากองคการ รวมทั้งมีสิทธิที่จะแสดงออกและไดรับการปกปอง

ตามสิทธ์ิ 

7. ความสมดุลของชีวิต (total life space) บุคลากรจะมองในความสมดุลระหวางชีวิตการ

ทํางานและชีวิตครอบครัว เพื่อลดความความเครียดในการทํางาน 

8. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social relevance) บุคลากรจะพิจารณาประเด็นของความ

รับผิดชอบที่มีตอสังคม เพื่อสนองความตองการของบุคลากร ผูมารับบริการ คูแขงและชุมชนรวมกัน

สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถของมนุษย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดระบุวา

องคประกอบของมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานมี 4 ดาน คือ  

                                                             
51 Casio, W. F. Managing human resources: Productivity, quality of work life, 

profits. New York: McGraw-Hill. (2003), 20-27.  
52 Hoonakker, P., Marian, A., & Carayon, P. The relation between job 

characteristics and quality of working life: The role of task identity to explain 

gender and job type differences. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics 

Society 48th Annual Meeting, New Orleans, Louisian. (2003), 59. 
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8.1 สุขภาวะทางกาย (physical well-being) เปนภาวะการรับรูและดํารงรักษาสุขภาพ

รางกายใหมีความแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขโดยมีการ

ปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมสุขภาพตาง ๆ เพื่อรักษาสุขภาพใหสมบูรณ 

8.2 สุขภาวะทางอารมณ (emotional well-being) เปนภาวะการรับรูของสภาพ

อารมณ ความรูสึกของตนเองและผูอื่นและสามารถบริหารจัดการอารมณของตนเองและผูอื่นไดอยาง

เหมาะสมและสรางสรรค 

8.3 สุขภาวะทางสังคม (social well-being) เปนภาวการณรับรูเรื่องการมีสัมพันธภาพ

ของตนกับบุคคลอื่นทั้งในกลุมเพื่อนผูรวมงานและตอสาธารณะชน 

8.4 สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (spiritual well-being) เปนภาวการณรับรูของความรูสึก

สุขสงบ มีความพึงพอใจในการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย เขาใจธรรมชาติและความเปนจริงของชีวิต 

รวมทั้งการมีสิ่งยึดเหน่ียวที่มีความหมายสูงสุดในชีวิต53 

วอลตัน (Walton) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญที่ประกอบข้ึนเปนคุณภาพชีวิตการ

ทํางานในหนังสือ Criteria for Quality of Working life โดยแบงออก เปน 8 ประการ คือ 

1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation) หมายถึง 

การท่ีผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอื่น ๆ อยางเพียงพอกับการมี

ชีวิตอยูไดตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และตองเปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือ

องคการอ่ืน ๆ ดวย 

2. สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and healthy environment) หมายถึง 

สิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางดานจิตใจ น่ันคือ สภาพการทํางานตองไมมีลักษณะที่ตองเสี่ยงภัย

จนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย 

3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี (Development 

of human capacities) งานที่ปฏิบัติอยูน้ันจะตองเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชและพัฒนาทักษะ

ความรูอยางแทจริงและรวมถึงการมีโอกาสไดทํางานที่ตนยอมรับวาสําคัญและมีความหมาย 

4. ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (Growth and 

security) นอกจากงานจะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถแลว ยังชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาส

กาวหนาและมีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนเปนที่ยอมรับทั้งของเพื่อนรวมงานและสมาชิกใน

ครอบครัวของตน 

                                                             
53 Stone, R. J. Managing human resources, 2nd ed. New York: Free Press. 

(2008), 183-184. 
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5. ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (Social integration) 

ซึ่งหมายความวางานน้ันชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ๆ รวมถึงโอกาส

ที่เทาเทียมกันในความกาวหนาที่ต้ังอยูบนฐานของระบบคุณธรรม 

6. ลักษณะงานที่ต้ังอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) 

ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมให เกิดการเคารพสิทธิสวนบุคคลมีความเปน

ธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสที่แตละคนจะไดแสดงความคิดเห็นอยาง

เปดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองดวยกฎหมาย 

7. ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม (The total life space) เปนเรื่อง

ของการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอก องคการอยางสมดุล น่ัน

คือตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ดวยการกําหนดช่ัวโมง

การทํางานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยง การท่ีตองคร่ําเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอน หรือไดใชชีวิต

สวนตัวอยางเพียงพอ 

8. ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (Social relevance) ซึ่งนับเปน

เรื่องที่สําคัญประการหนึ่งที่ผูปฏิบัติงานจะตองรูสึก และยอมรับวาองคการท่ีตนปฏิบัติงานอยูน้ัน

รับผิดชอบตอสังคมในดานตาง ๆ ทั้งในดานผลผลิต การจํากัดของเสีย การรักษาสภาพแวดลอม การ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงาน และเทคนิคดานการตลาด54 

 คุณภาพชีวิตการทํางานน้ัน องคกรควรใหความสําคัญตองานที่ผูปฏิบัติไดรับมอบหมายให

ปฏิบัติ การขยายความสามารถ การนําความรูและทักษใหมๆ มาใชรวมทั้งพัฒนาทักษะและ

ความสามารถใหการทํางานใหกาวหนา ซึ่งตรงกับที่ โยเดอร (Yoder) ไดกลาววา ถาพนักงานได

พัฒนาและใชทักษะตาง ๆ ของเขาอยางสูงสุด และเต็มความสามารถแลว เขาจะตองมีโอกาสที่จะได

พัฒนาตนเอง มีชองทางใหไดทํางานที่ใชทักษะสูงข้ึน และมีความรับผิดชอบมากข้ึน55 จะเห็นไดวา

ความจําเปนในการบริหารงานบุคคลจะตองมีการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ และดูแลการเปนอยู

ของบุคลากรใหมีความสะดวกปลอดภัยเพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

 

 

                                                             
54 Richard E. Walton “Criteria for Quality of Working Life,” In The Quality of 

Working Life. Edited by Louis E. Davis and Albert B. Chems. New York: Free Press, 1973. 
55 Dale Yoder, Personnel Principles and Policies (New Jersey: Prentice-Hall, 

Inc., 1963), 344. 
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คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเกิดอหิวาตกโรคระบาดชุกชุมเมื่อ พ.ศ. 

2424 ในครั้งน้ันทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดต้ังโรงพยาบาลข้ึนช่ัวคราวในท่ีชุมชนรวม 48 ตําบล 

ครั้นโรครายเสื่อมถอยลง โรงพยาบาลจึงไดปดทําการ หากแตในพระราชหฤทัยทรงตระหนักวา 

โรงพยาบาลน้ันยังประโยชนบําบัดทุกข บํารุงสุข ใหพสกนิกรและผูอยูใตรมพระบรมโพธิสมภาร แต

การโรงพยาบาลนั้นเปนการใหญ จําเปนอยูที่ตองมีคณะกรรมการเพื่อจัดการโรงพยาบาลใหสําเร็จ 

ดังน้ันเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2429 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหต้ังคอมมิตตีจัดการโรงพยาบาลข้ึน เพือ่จดัการต้ังโรงพยาบาลสาํหรบัพระนคร 

และเมื่อคอมมิตตีจัดการโรงพยาบาลเห็นสมควรใหจัดสรางโรงพยาบาลข้ึน ณ บริเวณวังกรม

พระราชวังบวรสถานพิมุข ทางฟากตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา (วังหลัง) พระองคจึงพระราชทาน

พระราชทรัพยสวนพระองคเปนทุนแรกเริ่มในการกอสราง 

ในระหวางที่กําลังกอสรางโรงพยาบาล สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาศิริราชกกุธภัณฑฯ ได

ประชวรสิ้นพระชนม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ กําหนดการพระ

เมรุข้ึน ณ เดือนสี่ ปกุน (พ.ศ. 2430) ครั้นเสร็จการพระเมรุแลวจึงไดมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรื้อ

โรงเรือนในการพระเมรุนําไปสรางโรงพยาบาล ณ บริเวณวังหลัง ทั้งยังพระราชทานสิ่งของเครื่องใช

ตาง ๆ ในการพระเมรุ ตลอดจนพระราชทรัพยสวนของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอพระองคน้ัน แก

โรงพยาบาลดวย 

คอมมิตตีจัดการโรงพยาบาลไดจัดสรางเรือนพักผูปวยข้ึนหกหลัง เปดรักษาผูปวยไขทั่วไปโดย

ทําการบําบัดรักษาทั้งแผนปจจุบันและแผนโบราณของไทย ชาวบานทั่วไปเรียกโรงพยาบาลแหงน้ีวา 

“โรงพยาบาลวังหลัง” ครั้นวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ไดเสด็จ

พระราชดําเนินมาทรงประกอบพิธีเปดโรงพยาบาล และพระราชทานนามวา "โรงศิริราชพยาบาล" 

ภาระการดําเนินงานรักษาพยาบาลของโรงศิริราชพยาบาลมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนจนในเวลา

ตอมา ปรากฏวามีแพทยไมเพียงพอ จึง ไดต้ังโรงเรียนแพทยข้ึนในโรงพยาบาลนี้ และเริ่มเปดสอน

ต้ังแตวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2433 เปนตนมา โดยจัดหลักสูตรการศึกษา 3 ป สอนทั้งวิชาแพทยแผน

ปจจุบันและแผนโบราณ นายแพทย ที เฮยวารด เฮส เปนอาจารยใหญฝายวิชาแพทยแผนปจจุบัน

และไดสอนอยูสองปก็ลาออก แตไดติดตอใหนายแพทยยอรช บรัดเลย แมคฟารแลนด (ศาสตราจารย

พระอาจวิทยาคม) มาสอนแทน นักศึกษาแพทยรุนแรกไดสําเร็จการศึกษา ไดรับประกาศนียบัตร

แพทยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2436 พรอมกับที่กรมพยาบาลประกาศเปดและต้ังช่ือโรงเรียน

แพทยแหงแรกของประเทศไทยนี้วา "โรงเรียนแพทยากร" 
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พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางโรงเรียนแพทยข้ึนใหเปนหลักฐาน มีอาคาร

เรียนถาวร และมีที่พักสําหรับนักเรียนดวย เมื่อการกอสรางสําเร็จเรียบรอย พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จึงไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปด ใน

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2443 และ พระราชทานนามใหมวา  "ราชแพทยาลัย  "  ตอมาในป พ.ศ. 2446 

ไดมีการขยายหลักสูตรแพทยเปน 4 ป ยังคงมีวิชาแพทยไทยแผนโบราณใหเลือกเรียนเพิ่มเติมจาก

แผนปจจุบันแตมีผูสนใจลดลง หลังจากที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใน พ.ศ. 2448 ใหโอน

โรงเรียนราชแพทยาลัยไปข้ึนกับกรมศึกษาธิการ โดยมีโรงศิริราชพยาบาลเปนสาขาของโรงเรียน

สําหรับใชเปนที่ฝกหัดวิชาแพทยแกนักเรียน ตอมาใน พ.ศ. 2450 จึงไดรวมแพทยไทยและแพทยแผน

ปจจุบัน เขาดวยกัน 

ในระยะที่พระเจานองยาเธอกรมหม่ืนไชยนาทนเรนทร (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระ

ยาชัยนาทนเรนทรทรงเปนผูบัญชาการราชแพทยาลัย ไดทรงขยายหลักสูตรแพทยเปน 5 ป เมื่อ พ.ศ. 

2456 ทรงจัดหาอาจารยชาวไทยและชาวตางประเทศมาชวยสอน รวมทั้งทรงติดตอจนศาสตราจารย 

นายแพทย เอ จี เอลิส มาสอนพยาธิวิทยาที่ศิริราชดวย และยังทรงโนมนาวพระทัยสมเด็จพระเจา

นองยาเธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก( )  ใหสนพระทัยวิชาแพทยดวย 

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรด

เกลาฯ ใหสถาปนาโรงเรียนขาราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวข้ึนเปน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และตอมาใน วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.  2460 กระทรวงธรรมการจึงประกาศ

รวมราชแพทยาลัยเขาในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปลี่ยนนามเปน “คณะแพทยศาสตรแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” และตอมาไดเปลี่ยนนามตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พ  .ศ . 2461 เปน “คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล” และในปเดียวกันน้ันเองไดมีการขยาย

หลักสูตรแพทยเปน 6 ป ยายการเรียนการสอน 4 ปแรกไปไวที่คณะอักษรศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่ง

ต้ังอยูที่ หอวัง ปทุมวัน บริเวณ สนามกีฬาแหงชาติ  คงสอนเฉพาะช้ันปที่ 5 และ 6 (คลินิก) ที่ศิริราช  

ใน พ.ศ. 2464 รัฐบาลสยามเริ่มเจรจากับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร เพื่อปรับปรุงการศึกษาแพทย

ใหถึงระดับปริญญา โดยสมเด็จเจาฟากรมขุนสงขลานครินทร ทรงเปนผูแทนฝายไทย ในที่สุดมูลนิธิ

ร็อกกิเฟลเลอรไดใหความชวยเหลือทั้งการศึกษาแพทย  เตรียมแพทย และพยาบาล โดยสง 

ศาสตราจารย เอ จี เอลิส เขามาเปนผูจัดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและวิชาพยาธิวิทยาและ

ศาสตราจารยอื่น ๆ มาจัดหลักสูตรวิชาสําคัญ ๆ อีก 5 วิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใชเวลา

ศึกษา 6 ป รับนักเรียนจบช้ันมัธยมบริบูรณ (ม.8) เรียนเตรียมแพทย 2 ปที่จุฬาฯ แลวเรียนแพทยอีก 

4 ป ที่ศิริราช นอกจากน้ันมูลนิธิฯ ไดสงอาจารยไทยจํานวนหน่ึงไปศึกษาตอตางประเทศ และออกเงิน

คากอสรางตึกเรียนและตึกผูปวยใหมในโรงพยาบาลศิริราช สวนเงินสมทบทางฝายไทยน้ัน รัฐบาลไทย
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ออกเงินบางสวนและสมเด็จเจาฟากรมขุนสงขลานครินทร ทรงพระราชทานพระราชทรัพยสวน

พระองคสมทบจนครบตามสัญญากับมูลนิธิฯ  

พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณตอ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลและวงการ

แพทยไทยของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกมีหลายประการและ

ปรากฏเปนผลสําเร็จดีย่ิง จนบุคลากรทางการแพทย, สาธารณสุข และประชาชนทั่วไปถือวาพระองค

ทรงเปน "องคบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทย" 

จากโรงเรียนแพทย ตอมาไดพัฒนาข้ึนเปนคณะแพทยศาสตร จัดการเรียนการสอนระดับ

ปริญญาตรีแหงแรกในประเทศไทย จากน้ันไดจัดต้ัง “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร” ใน พ  .ศ .  2485 

ครั้นถึง พ  .ศ .  2512 ไดสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตรและศิริราช

พยาบาลเปนคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหติลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ไดทรงพัฒนายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย และคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเขาสูมาตรฐานสากล 

ปรัชญา 

ความสําเรจ็ที่แทจรงิอยูทีก่ารนําความรูไปประยุกตใชเพื่อประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ 

ปณิธาน 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาลมปีณิธานที่จะผลิตบัณฑิต ใหบริการทางการแพทยและ

สาธารณสุข และคนควาวิจัย เพื่อสรางและพฒันาองคความรูและวิทยาการอยางตอเน่ือง โดยยึด

ประโยชนสุขของประชาชนทุกระดับเปนจุดมุงหมายสูงสุด 

วัฒนธรรมองคกร  

     S = Seniority = รักกันดุจพี่นอง  

     I = Integrity = ซื่อสัตย ถูกตอง เช่ือถือได  

     R = Responsibility = รับผิดชอบ มปีระสิทธิภาพ ตรงตอเวลา  

     I = Innovation = คิดสรางสรรค  

     R = Respect = ใหเกียรติ เอาใจเขามาใสใจเรา  

     A = Altruism = คํานึงถึงประโยชนของผูอื่นและสวนรวมเปนที่ต้ัง  

     J = Journey to excellence and sustainability = มุงมั่นพฒันาสูความเปนเลิศอยางย่ังยืน 

วิสัยทัศน 

คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาลเปนสถาบันทางการแพทยของแผนดิน มุงสูความเปนเลิศ

ระดับสากล  
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พันธกิจ 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากร

ทางการแพทยทุกระดับ และแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ทําการวิจัย สรางบรรยากาศทางวิชาการ 

ใหบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ไดมาตรฐานสากล สอดคลองกับความตองการ

ของประเทศ และนํามาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งช้ีนําสังคมไทยในดาน

สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต56 

วัตถุประสงค 

 1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทยทุกระดับ และแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทางที่มี

คุณภาพ ไดมาตรฐานสากล สามารถทําคุณประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาวการณของสังคมสามารถ พัฒนาตนเองใหกาวหนาและทันสมัย

อยูเสมอ มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม ถือประโยชนของเพื่อนมนุษย เปนที่ต้ัง และปฏิบัติ

ตอเพื่อนมนุษยโดยยึดหลัก อตฺตานํ อุปมํ กเร 

 2. วิจัยและพัฒนาความรูและนวัตกรรมดานสุขภาพที่สามารถนําไปใชประโยชนเชิงวิชาการ 

เชิงบริการสุขภาพ และเชิงพาณิชย 

 3. ใหบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากลแกประชาชน

ทุกระดับ 

 4. ช้ีนําสังคมไทยในดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 5. สงเสริมคานิยมความเปนไทย และธํารงรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของชาติ 

 6. มีการบริหารจัดการทีม่ีประสทิธิภาพทันสมัย โปรงใสตรวจสอบได และมุงเนนผลงาน 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเปนเลิศในการวิจัย 

กลยุทธ 

 1. การวิจัยมุงเปาตามเรื่องวิจัยที่คณะฯ ตองการเปนเลิศ (Area of Excellence in 

Research) 

 2. พัฒนาบุคลากรวิจัย 

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัย 

                                                             
56ฝายการศึกษา คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล, คูมือนักศึกษาแพทย ปการศึกษา 

2555, เขาถึงเมื่อ 16 กรกฎาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www.si.mahidol.ac.th/th/ 

education/edu/new 55/ index.html# 
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 4. พัฒนาระบบการเผยแพรผลงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเพื่อใหคณะฯ มี

การวิจัยที่มุงเปาสูความเปนเลิศมีบัณฑิตและบุคลากรที่มีความรู ทักษะ และจริยธรรมดานการวิจัย มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพมีการเผยแพรผลงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใช 

ประโยชน และเปนผูนําดานการวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางองคกรแหงการเรียนรูและความเปนเลิศทางวิชาการ 

กลยุทธ 

 1. จัดทําหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตทางการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพใหมีคุณสมบัติตาม

ลักษณะพึงประสงคและสอดคลองกับความตองการของสังคม 

 2. กําหนดระบบและกลไกสนับสนุนสูความเปนเลิศดานแพทยศาสตรศึกษา 

 3. สงเสริมหลักสูตรที่มีศักยภาพสูความเปนนานาชาติ 

 4. สรางงานบริการวิชาการที่แสดงถึงความเปนเลิศขององคกรและตอบสนองความตองการ

ของสังคม 

 5. พัฒนาศักยภาพของอาจารยและสนับสนุนการเผยแพรความรูทางวิชาการและงานวิจัย 

เพื่อผลิตแพทยและบุคลากรทางวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีคุณธรรม มีจิตวิญญาณของความเปนมนุษยมี

พหุศักยภาพ มีความสามารถทางวิชาชีพในระดับสากล ดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถพัฒนาทาง 

วิชาชีพอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สอดคลองกับความตองการของสังคม ยกระดับการศึกษาดาน

การแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพสูความเปนสากล สงเสริมการจัดต้ังหลักสูตรนานาชาติ พัฒนา

ระบบการบริหารจัดการและปจจัยเกื้อหนุนใหเอื้อตอการมุงสูสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเปนเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ 

กลยุทธ 

 1. จัดบริการท่ีทันสมัย มีคุณภาพสูง มีความเหมาะสมดานคาใชจายในการใหบริการและเปน

บริการท่ีมีความเช่ือมโยงของชุมชนและสังคม 

 2. สรางเครือขายระหวางโรงพยาบาลในระดับมหาวิทยาลัยและประเทศ 

 3. พัฒนานวัตกรรมและสงเสริมบริการสุขภาพที่มีศักยภาพสูงใหเปนเลิศ 

 4. พัฒนาระบบเภสัชกรรมใหไดมาตรฐาน 

 5. พัฒนาหองปฏิบัติการและหนวยงานสนับสนุนใหไดรับการรับรองมาตรฐานเพื่อเปนผูนํา

ดานการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิและระดับสูงกวาตติยภูมิ มีความเปนเลิศดานบริการโดยเนน

ความปลอดภัย คุณภาพที่เปนเลิศ และมีการใหบริการสุขภาพที่คุมคา มุงพัฒนาเปนศูนยกลางทาง

การแพทย สรางความเปนพลวัตของความเปนเลิศสรางนวัตกรรมบริการ ช้ีนํามาตรฐานดานการดูแล

รักษาพยาบาลแกสังคมและเปนที่ยอมรับในคุณภาพการรักษาพยาบาลผูปวยในระดับภูมิภาคเอเชีย 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางความเปนสากล 

กลยุทธ 

 1. สรางความเปนสากล 

 2. สรางเครือขายนานาชาติ 

 3. แลกเปลี่ยนบุคลากรในระดับนานาชาติ 

 4. แลกเปลี่ยนนักศึกษา แพทยประจําบาน ในระดับนานาชาติ 

 5. จัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการกาวไปสูความเปนเลิศเพื่อสรางความ

ตระหนักในเรื่องความเปนสากลการเปนสวนหน่ึงของสังคมโลก การสรางความรวมมือและแลกเปลี่ยน

ความรูระหวางสถาบัน การสงเสริมศักยภาพของอาจารยแพทย นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ การ

สรางความเปนเลิศในระดับสากลทางดานการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการดานสุขภาพรวมทั้งการ

เผยแพรเกียรติภูมิสูนานาชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารจัดการมุงสูความเปนเลิศ 

กลยุทธ 

1. จัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ 

2. วางแผนและบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

3. บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

4. สรางองคกรแหงความเปนเลิศ 

5. สรางฐานองคกรโดยใชสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรตาง ๆ ของคณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล คณะฯ จึงกําหนดเปาหมายในการบริหารจัดการมุงสูความเปนเลิศในดานระบบการเงิน 

การคลัง การงบประมาณ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับการพัฒนาทักษะและวิชาชีพ การสรางสรรค

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและการคนควาวิจัย การสรางวัฒนธรรมองคกร และการสรางความผูกพัน 

เพื่อสรรหา พัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง การนําแนวคิด TQA มาใชเพื่อนําองคกรสู

ความเปนเลิศ รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการขอมูลและคลังขอมูลเพื่อเอื้อ

ตอการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการโรงพยาบาลและ

การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 รับผิดชอบและชี้นําสังคม 

กลยุทธ 

1. สรางและแสดงความเปนผูนําในดานสุขภาพและความรับผิดชอบดานสังคมเพ่ือสรางและ

แสดงความเปนผูนําในดานสุขภาพและความรับผิดชอบดานสังคมในทุกพันธกิจ ประชาสัมพันธสราง

เครือขายและความรวมมือระหวางภาคสวนตาง ๆ พัฒนาชุมชนโดยรอบ โครงการและกิจกรรมที่สําคัญ

ภายใตกลยุทธน้ี ไดแก งานสรางเสริมสุขภาพ งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม งานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม โครงการชุมชนสีเขียวรอบศิริราช สะอาด ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีโครงการสวนเฉลิม
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พระเกียรติฯ และอนุรักษอาคารสถานีรถไฟธนบุร ีการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิ

เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเพ่ือสงเสริมการใหบริการดวยจิตวิญญาณ ความเปนมนุษย57 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยในประเทศ 

 ปารีณา ประยุกตวงศ และ แมท โอเซ็น ทํางานวิจัยช้ินน้ีไดใชการวิจัยปฐมภูมิดวยการ

สัมภาษณเชิงลึก กับเจาหนาที่ขาราชการไทย และเจาหนาทีองคกรสนับสนุนและการวิจัยทุติยภูมิดวย

การคนหาขอมูลจากหนังสือและบทความตาง ๆ เกี่ยวกับ CSR งานวิจัยช้ินน้ีคนพบไดขอสรุป 4 ขอ

ดังน้ี 1) ทามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดข้ึนน้ี ธุรกิจไทยกําลังเผชิญชวงเวลาที่ยากลําบากใน

การทํา CSR ที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ในปจจุบันธุรกิจทํา CSR ในรูปแบบการทํากิจกรรมเพ่ือ

สังคมเพื่อประชาสัมพันธสรางช่ือเสียง หรือมุงเปนเพียงกลยุทธการตลาดเทาน้ัน แตกระแสการพัฒนา 

CSR ในระดับโลกน้ัน มุงไปที่การพัฒนาการทํา CSR ใหเปนเครื่องมือการพัฒนา ที่จะนําไปสูการสราง

ความเขมแข็งที่ไมใชเพียงแตธุรกิจเทาน้ัน แตเปนการสรางคุณคาทางสังคมที่ธุรกิจมีตอชุมชนและ

สังคม เพื่อใหเทาทันกระแสการพัฒนาน้ี ธุรกิจจําเปนตองทําความเขาใจหาวิถีการการทํา CSR อยาง

บูรณาการในการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไป 2) ความทาทายขององคกรสนับสนุนในประเทศไทย ที่มีตอ

การสงเสริมและสนับสนุนเรื่อง CSR อยางตอเน่ืองและนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน สิ่งที่เปนขอจํากัด

สําหรับรัฐบาลไทยตอการพัฒนา CSR ในประเทศไทยก็คือ ไมปรากฏหนวยงานราชการไทยใดที่จะทํา

หนาที่เปนหนวยงานประสานงานกลางที่จะประสานความรวมมือในการประสานการสงเสริมที่ตางมี

การสงเสริมที่เปนไปตามวาระการพัฒนาขององคกรตนเองโดยเฉพาะ 3) กระแสการพัฒนา CSR และ

การพัฒนาอาสาสมัครในประเทศไทย มีแนวโนนที่ดีตอแนวทางการพัฒนาของ UNDP และแนวทาง

การสงเสริมเรื่องอาสาสมัครของ UNV 4) การรับรูเรื่องหลักการสัญญาโลกแหงสหประชาชาติ (UN 

Global Compact) ในประเทศไทย ยังไมมากนัก 

จากการวิจัย นําไปสูขอเสนอแนะตอเรื่องการเพ่ิมความตระหนัก การแลกเปลี่ยนความรู การ

รณรงคและ พัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนา CSR โดยเฉพาะสําหรับ UNDP ควรสงเสริม

การพัฒนาดังน้ี  

                                                             
57คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, รายงานประจําป 2553 คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล Annual Report 2010 Faculty of Medicine 

Siriraj Hospital Mahidol University (กรุงเทพ: อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง, 2554), 47-50.  
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1. ควรมีบทบาทการประสานวาระการพัฒนา CSR ขององคกรสนับสนุนที่มีเปาหมายและ

วาระที่แตกตางกัน เพื่อใหเกิดการสนับสนุนการพัฒนา CSR ที่ตอเน่ือง โดย UNDP ควรทํางาน

ประสานงานกับสํานักงานสถิติแหงชาติ และ Play a focal or coordinating role to align 

different agendas of different supporting organizations to ensure continuous support 

to CSR development in Thailand. Within this, UNDP should work with the National 

Statistics Office (NSO) และสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนฯ) เพื่อ

พัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ย่ังยืน และการรวบรวมขอมูลการเปดเผยเกี่ยวกับการทํา CSR ทั้งมี

ผลกระทบทั้งดานบวกและลบจากการดําเนินธุรกิจ  

2. จัดพ้ืนที่การแลกเปลี่ยนความรูเพื่อสงเสริมใหมีความเขาใจเรื่อง CSR และหลักการสัญญา

โลกแหงสหประชาชาติ ซึ่งเปนเครื่องมือในการพัฒนาใหกับภาคธุรกิจไทยในวงกวางมากข้ึน ในปจจบุนั

น้ีควรมีการผลักดันใหสภาองคการนายจางแหงประเทศไทยสรางกลไกสําคัญในการสงเสริมในฐานะที่

ทําหนาที่เปนกองเลขาในระดับประเทศของ สัญญาโลกแหงสหประชาชาติ และใหมีบทบาทมากข้ึน  

3. ควรพัฒนากลไกการสงเสริมที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนดวยการตอยอดฐานพุทธศาสนา

และวัฒนธรรมไทยในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม การบริจาค และอาสาสมัคร ในการทําความดีดวยการ

บริจาคและการทําทานดวยการสงเสริมการแลกเปลี่ยนตัวอยางกรณีศึกษาดี ๆ จากการทํากิจกรรม

ดังกลาว เสนอแนะการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม การบริจาค และอาสาสมคัรทีส่งผลกระทบตอสงัคมทีดี่ข้ึน 

4. มุงพัฒนา CSR ใหเปนเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

5. รณรงคกลไกทางกฎขอบังคบทางกฎหมาย หรือในระดับระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่จะ

ผลักดันใหบริษัทหันมาทํา CSR รวมทั้งพัฒนาแรงจูงใจใหธุรกิจหันมาทํา CSR ดวยความสมัครใจมาก

ข้ึน58 

 เมธาวี  รักษาสุข ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการแสดงความรับผิดชอบตอสังคคมของ

องคกรกับการวัดมูลคาองคกรโดยใชมูลคาทางการตลาดโดยเฉลี่ย (AMV) และมูลคาทางการตลาดสวน

เพิ่ม (EMV) ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาการแสดง

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรดานการปฏิบัติตอพนักงานมีความสัมพันธกับมูลคาขององคกรใน

ทิศทางเดียวกัน คือ การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรดานระบบการฝกอบรมและพัฒนา

พนักงานมีความสัมพันธกับมูลคาองคกรที่วัดจากมูลคาทางการตลาดโดยเฉลี่ย และการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรดานความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานมีความสัมพันธกับมูลคา

                                                             
58ปารีณา  ประยุกตวงศ และแมท  โอเซ็น, รายงานวิจัยเรือ่งการพัฒนา CSR ในประเทศไทย

และบทบาทอาสาสมัคร (ฉบบัแปล), (กรงุเทพ: เครือขายความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาค

ประชาสงัคมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน เดอะเนทเวิรค (ประเทศไทย), 2552), 3-4. 
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องคกรที่วัดจากมูลคาทางการตลาดสวนเพิ่ม กลาวคือเมื่อองคกรมีการแสดงความรับผิดชอบดานการ

ปฏิบัติตอพนักงานเพ่ิมข้ึน จะสงผลใหมูลคาขององคกรเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน ในขณะท่ีการแสดงความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรดานชุมชนและดานสิ่งแวดลอมไมมีความสัมพันธกับมูลคาขององคกร59 

 โกวิทย  สวัสด์ิมงคล ศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบตอสังคมดานการแกไขปญหามลพิษ

สิ่งแวดลอมของผูประกอบการรถเอกชนรวมบริการ ขสมก.มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความคิดเห็น

ของผูประกอบการท่ีมีตอแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอมลักษณะการดําเนินธุรกิจรถ

รวมที่เปนการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม ปญหาที่เกิดข้ึนในการดําเนินธรกิจรถรวม และความ

ตองการ การสนับสนุนเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอสังคมกรณีการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

พบวา ผูประกอบการมีความคิดเห็นตอแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมดานสิ่งแวดลอม ภาพรวมอยู

ในระดับมาก สวนลักษณะการดําเนินธุรกิจรถรวมที่เปนการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 

ผูประกอบการพบการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สําหรับปญหาที่เกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจ

รถรวม พบวา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และความตองการการสนับสนุนเพื่อเสริมสรางความ

รับผิดชอบตอสังคมกรณีการแกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอมภาพรวมอยู ในระดับมาก ดังน้ัน 

ผูประกอบการควรรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินธุรกิจรถรวมจัดกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมให

พนักงานและผูอื่นเขาใจถึงปญหามลพิษ และสนับสนุนใหพนักงานมีความรูในการตรวจสอบและ

ควบคุมเครื่องยนต เพื่อแกไขปญหามลพิษทางอากาศ นอกจากน้ี ภาครัฐควรสนับสนุนเงินทุนเพื่อ

ปรับปรุงสภาพเครื่องยนต จัดศูนยตรวจสอบและบํารุงรักษายานพาหนะใหมากข้ึน ลดหยอนภาษี

อากรนําเขาอุปกรณที่ชวยลดมลพิษ สงเสริมใหมีเครือขายสถานประกอบการเพื่อแกไขปญหามลพิษ 

และควรประชาสัมพันธใหสังคมรับรูถึงองคกร ธุรกิจรถรวมที่ใหความรวมมือปฏิบัติตามกฎหมายอยาง

ตอเน่ือง เพื่อสรางกําลังใจในการดําเนินงานและเปนตัวอยางที่ดีใหแกองคกรธุรกิจอื่น ๆ ตอไป60 

 เจษฎาพงษ  รุงวาณิชกุล  ดําเนินการวิจัยเรื่องความผูกพันของพนักงานการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย ตอองคการที่ใชแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม ตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล 

ลักษณะงาน ปจจัยดานโครงสราง ประสบการณในการทํางาน และการรับรูความรับผิดชอบตอสังคม

                                                             
59เมธาวี  รักษาสุข, “ความสัมพนัธระหวางการแสดงความรบัผิดชอบตอสังคมขององคกรกบั

การวัดมูลคาองคกรโดยใชมลูคาทางการตลาดโดยเฉลี่ย (AMV) และมลูคาทางการตลาดสวนเพิ่ม 

(EMV) กรณีศึกษา: บริษัททีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย” (บัญชีมหาบัณฑิต คณะ

พาณิชยศาสตรและการบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), 1. 
60โกวิทย  สวัสด์ิมงคล, “ความรบัผิดชอบตอสงัคมดานการแกไขปญหามลพิษสิง่แวดลอมของ

ผูประกอบการรถเอกชนรวมบริการ ขสมก.” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550) 
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ขององคกร จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา พนักงานฯ มีความผูกพันตอองคการในระดับสูง และ

พบวาปจจัยลักษณะงานและความรับผิดชอบตอสังคมขององคการมีผลตอความผูกพันในระดับสูง 

นอกจากน้ัน ลักษณะงาน ปจจัยดานโครงสราง ประสบการณในการทํางาน และการรับรูความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคการมีความสัมพันธกับความผูกพันของพนักงาน61 

 อนัญญา  สุจิรัตน ดําเนินการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม

กับความผกูพันของบุคลากร กรณีศึกษาบริษัทในกลุมสมบูรณ ผลพบวา 1) การเขารวมกิจกรรม ซี

เอสอาร มีความสันพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการท้ังดานพฤติกรรมและทัศนคติ หมายความ

วาบุคลากรของ SBG ที่เขารวมรวมกิจกรรมเพื่อสังคมมากยิ่งผูกพันตอองคกรมาก 2) การรับรู 

ประโชนกิจกรรม ซีเอสอาร มีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการท้ังดานพฤติกรรมและ

ทัศนคติ หมายความวาบุคลากรของ SBG ที่รับรู วาองคการทํากิจกรรมมากมายที่เปนประโยชนตอ

สังคมมาก ย่ิงมีความผูกพันตอองคการมากดวย62 

 พิพัฒน  นนทนธรณ ดําเนินการวิจัยเรื่องทัศนคติและการรับรูดานความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกรของชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบความสัมพันธระหวางเพศ อายุ ความเกี่ยวของ

กับชุมชนมหาวิทยาลัย และการดํารงตําแหนงบริหารกับความเห็นตอซีเอสอาร และพบความสัมพันธ

ระหวางเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส คามเกี่ยวของกับชุมชน และการดํารงตําแหนงบริหารกับ

ทัศนคติที่มีตอซีเอสอาร อยางไรก็ตามชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก็ยังขาดความเขาใจในแนวคิด

และเน้ือหาทางดานซีเอสอาร จึงควรที่จะมีการสงเสริมใหมีการเรียนรูซีเอสอารใหแกผูมีสวนไดสวน

เสีย นอกจากน้ันควรจัดทําแผนแมบทซีเอสอารของมหาวิทยาลัย เพื่อวางตําแหนงใหเปนมหาวิทยาลยั

ซีเอสอารและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืน63 

 มนตรี เลิศสกุลเจริญ ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร

ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนะของผูบริหารองคกรธุรกิจที่มี

                                                             
61เจษฎาพงษ  รุงวาณิชกุล, “ความผูกพันของพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ตอองคการที่ใชแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการ

จัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาเกษตรศาสตร, 2551), บทคัดยอ. 
62อนัญญา  สุจิรัตน, “ความสัมพันธของกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมกับความผูกพัน

ของบุคลากร กรณศึกษาบริษัทในกลุมสมบูรณ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2552), บทคัดยอ. 
63พิพัฒน  นนทนาธรณ, “ทัศนคติและการรบัรูดานความรับผดิชอบตอสังคมขององคกรของ

ชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาควิชาการจัดการ  

คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550), บทคัดยอ. 
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ตอความรับผิดชอบตอสังคม และการจัดกิจกรรมหรือบริการท่ีสะทอนถึงความรับผิดชอบตอสังคม 

เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจโดยศึกษาทัศนะของผูบริหาร

องคกรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี พบวา ผูบริหารองคกรธุรกิจมีความเห็นดวยกับ

แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมทางดานเศรษฐกิจ กฎหมาย จริยธรรม และการใชดุลยพินิจ ใน

ภาพรวมอยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน และมีความเห็นดวยตอการจัดกิจกรรมหรือบริการท่ีสะทอนถึง

ความรับผิดชอบตอสังคมทั้ง 6 ดาน คือ ดานสุขภาพอนามัย สิ่งแวดลอม สิทธิผูบริโภค และวัฒนธรรม 

อยูในระดับมาก โดยผูบริหารไดใหความสําคัญทางดานสิทธิผูบริโภคมากที่สุด และแนงทางการพัฒนา

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ ผูบริหารองคกรธุรกิจควรมีการกําหนดนโยบายขององคกร

ใหครอบคลุมถึงความรับผิดชอบตอสังคมดานตาง ๆ และจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับความตองการ

ของลูกจาง และสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนอยางแทจริง โดยใชการบริหารแบบมีสวนรวมจาก

ฝายตาง ๆ ขององคกรธุรกิจ เพื่อใหการจัดกิจกรรมตอบสนองตอความตองการของทุกฝายอยางเปน

รูปธรรมและสรางความเช่ือถือใหกับลูกจางและชุมชนภายนอก64 

วสิษฐพล ปญญาสงค และคณะ ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของเจาหนาที ่มหาวิทยาลัย

รามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับคุณภาพชีวิต

ในการทํางานของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร 

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานสังคมสัมพันธมคีาเฉลี่ยระดับคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานสูงที่สุด 2) ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร ดานรายไดและประโยชนตอบแทนภาพรวมอยูในระดับ

นอย 3) ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิม

พระเกียรติ จังหวัดแพร ดานสภาพการทางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง 4) ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทย

บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง 5) ระดับคุณภาพชีวิตในการทางานของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทย

บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร ดานสังคมสัมพันธภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 6) ระดับ

                                                             
64 มนตรี  เลิศสกลุเจรญิ. “แนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบตอสงัคมขององคกรธุรกิจ

ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบรุ.ี” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547), 105-111. 
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คุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดแพร ดานความสมดุลในชีวิตการทํางานภาพรวมอยูในระดับนอย65 

 วาสินี  ขันแกวหลา ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของบุคลากร สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํานวน 101 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถาม โดยใชแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของวอลตัน (Walton) ประกอบดวย 8 ตัวช้ีวัด วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหหาคาความสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิต

การทํางานของบุคลากร สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.02 และเมื่อแยกคุณภาพชีวิตเปนดานตาง ๆ พบวา 

ในทุก ๆ ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยในแตละดานดังน้ี ดานคาตอบแทนที่เพียงพอและ

ยุติธรรมมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 2.67  ดานสภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริม

สุขภาพมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 2.85  ดานความกาวหนาและความมั่นคงในงานมีคาคะแนนเฉลี่ย 

เทากับ 2.97  ดานโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 2.78  ดาน

การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่นมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.16  ดานสิทธิสวนบุคคลมีคา

คะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.02 ดานจังหวะชีวิตที่มีความสมดุลมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.29  และดาน

ความเปนประโยชนตอสังคมมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 3.47  โดยคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกับอายุ 

สถานภาพสมรส สถานภาพการทํางานและเงินเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001, 0.01 

และ 0.05 ตามลําดับ66 

 รสสุคนธ  ฤาชาเกียรติกุล ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย ที่มีผลตอความจงรักภักดีในองคกร 

ผลการวิจัยพบวา พนักงานระดับปฏิบัตการที่มีอายุ และระยะเวลาปฏิบัติงานเปนบุคลากรของ

ธนาคาร แตกตางกัน มีผลตอความจงรักภักดีในองคกรแตกตางกัน ปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางาน

                                                             
65วสิษฐพล ปญญาสงค และคณะ, วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจาหนาที่

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดแพร, (2554), 5-6. 
66วาสินี  ขันแกวหลา, รายงานการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร สังกัด

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตกรรมแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม: (Quality of Working Life 

of Personnel at the Dental Hospital, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University), (2553) 

เขาถึงเมื่อ 20 กรกฎาคม 2555 เขาถึงไดจาก http://library.cmu.ac.th/rsc/?newsdetail.php&id=464 
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โดยรวม มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางตํ่าและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีใน

องคกรของพนักงาน67 

 ถนอมศรี  แดงศรี ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอ

องคการ และผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลช้ันนําของรัฐแหง

หน่ึง กลุมตัวอยาง คือ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ จํานวน 256 คน ผลการวิจัยพบวาคุณภาพ

ชีวิตในการทํางานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความผูกพันตอองคการ และความผูกพันตอองคการมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของพยาบาล68 

 

งานวิจัยตางประเทศ 

 เบห และ โรส (Beh and Rose) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน กับผล

การปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางคือ ผูจัดการโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศมาเลเซีย จํานวน 475 คน 

ผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับผลการปฏิบัติงาน

ของผูจัดการโรงงานอุตสาหกรรม69 

โดแนล และคณะ (Donald and other) ไดศึกษาเกี่ยวกับตัวบงช้ีคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ในองคกรที่ดูแลสุขภาพชาวแคนาดา โดยกลาวถึงสภาพแวดลอมของงานสงผลตอการเรียนรูและ

สุขภาพของลูกจางในองคกรดูแลสุขภาพชาวแคนาดาไดกระตุนใหพัฒนาคคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ดานสุขภาพในการทํางานโดยไดรับความรวมมือจากองคการมหาชน 41 แหงมีการวิเคราะหคุณภาพ

การใชขอมูลทางเทคนิค ผลการศึกษาพบวาตัวบงช้ีคุณภาพชีวิตในการทํางานน้ันเกี่ยวของกับการ

จัดการขอมูลของฝายบุคคล สุขลักษณะของการทํางาน ทีมงาน สนันสนุนดานความปลอดภัย ซึ่งตอง

มีการควบคุมตรวจสอบอยางเขมงวด เชน การไมปวยไขของลูกจางเงื่อนไขของการทํางาน เชน 

                                                             
67รสสุคนธ  ฤาชาเกียรติกุล, “ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ ธนาคาร HSBC ประเทศไทย ที่มีผลตอความจงรักภักดีในองคกร” (สารนิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), บทคัดยอ. 
68ถนอมศรี  แดงศร,ี “ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในการทํางาน ความผูกพันตอองคการ 

และผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลช้ันนําของรัฐแหงหน่ึง” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2551), 

บทคัดยอ. 
69Beh, LS., and Rose, R. C. 2007. Linking QWL and job performance implication 

for organization. Performance Improvement. 46(6): 30-35 
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ปริมาณงานของลูกจาง และตัวบงช้ีความเสี่ยงในการทํางานทางดานชีวภาพและจิตวิทยาสังคม ซึ่ง

เปนสาเหตุหลักของการปวยของลูกจาง70 

 ดีราน่ี (Dirani) ดําเนินการวิจัยเรื่องสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับทรัพยากร

บุคคลสามารถแสดงบทบาทอะไรไดบาง ผลการวิจัยในเรื่องน้ีโตแยงวา หนาที่ทรัพยากรบุคคล 

สามารถรับบทบาทที่สําคัญย่ิงในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคการโดยการ

สื่อสารโดยตรงไปยังลูกจาง และแผนกที่เกี่ยยวของ การจัดการความแตกตางหลากหลายและ

ความสัมพันธในกลุม งานวิจัยน้ีช้ีใหเห็นความสําคัญอยางย่ิงกับการดําเนินงานเจริญเติบโตรวมกันของ

ทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร และจับตาในบทบาทของทรัพยากรบุคคล 

ซึ่งสันนิษฐานวาจะสามารถสงเสริมงานดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรได71 

 คาซมิ, ลีกา และแนคคาซี่ (Kazmi, Leca and Naccache) ดําเนินการวิจัยเรื่องความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรตอจิตวิญญาณใหมในตราสินคาของทุนนิยม โดยการอางอิงจากหนังสือ

การจัดการของเขาและโตแยงในเรื่อง “จิตวิญญาณของระบบนายทุน” ซึ่งปรากฎข้ึนระหวางกอนศร

วรรษที่ 21 ที่เขารูจัก ความรวมมือทางสังคม คือ จิตวิญญาณใหมในตราสินคาของทุนนิยมเพราะใน

ยุคน้ันมันไดรับความนิยมมาก ในการจัดการอยางเปนลายลักษณอักษร เขาโตแยงวาการรวมมือทาง

สังคมเปนการนําเสนอเหตุผลสนับสนุนใหมที่จะกระตุนลูกจางเพ่ือใหเกิดแนวความคิดใหม ซึ่ง

สนับสนุนการใหความรวมมือตอสังคมเปนสิ่งที่สมควรปฏิบัติ72 

 

 

 

 

                                                             
70Donald, C. and other. “Quality of working life indicators in Canadian health 

care organizations: a tool for health care workplaces?” Retrieved 55, 1 Accessed 20 

January 2006. Avilable form http://proquest.umi.com/pqdweb? 

did=800535961&sid=16&fmt=2&clientld=61839&RQT=309&VName=PQD, 2005. 
71Ali M. Dirani “Corporate Social Responsibility what role for human resource?” 

(online), Accessed 25 August 2010. Available from http://www.scribd.com/doc/36391002/ 

CSR-What-Role-for-HR- abstracts. 
72Bahar Ali Kazmi, Bernard Leca and Philippe Naccache, “Corporate Social 

Responsibility: The brand new spirit of capitalism”. (Online), Accessed 25 October 2010. 

Available from www.mendeley.com/research, abstracts. 
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สรุป 

 

สรุปไดวา ความรับผิดชอบตอสังคม หมายถึง พฤติกรรมของบุคลากรองคกรที่มีตอสังคม โดย

การเขาไปมีสวนรวมทํากิจกรรมใหเกิดประโยชนตอสังคม และสภาพแวดลอมในชุมชนเพ่ือใหมีการ

พัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน ซึ่งการมีความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรและองคกรจะเกิดข้ึนจากการใช

จริยธรรมและการมีจิตสํานึกที่มีความคิดเขาไปยอมรับและรับผิดชอบในผลของการกระทําที่ทําไปไม

วาจะในแงบวก หรือลบ โดยความรับผิดชอบตอสังคมที่เกิดข้ึนในองคกรสวนใหญผูบริหารจะพิจารณา

จากระดับของการตระหนักถึงปญหาสังคมที่เกิดข้ึนวาอยูในระดับใด ซึ่งความรับผิดชอบตอสังคมน้ันก็

จะประกอบดวย การกํากับดูแลองคกร การปฏิบัติดานแรงงาน การปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรม 

ประเด็นดานผูบริโภค การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน และจากแนวคิดทั้งหมดของคุณภาพชีวิต

การทํางาน ผูวิจัยไดเลือกแนวคิดของวอลตัน (Walton) ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณภาพชีวิตในการ

ทํางาน รวม 8 ดานมาเปนกรอบในการวิจัย ประกอบดวย คาตอบแทนที่ เปนธรรมและเพียงพอ 

สิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เปดโอกาสใหผูปฏิบัติใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรู

ความสามารถไดเปนอยางดี ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ต้ังอยูบนฐานของ

กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานโดยสวนรวม ลักษณะงานมี

สวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง 
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บทท่ี 3 

การดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา 2) คุณภาพชีวิต

การทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของ

นักวิชาการศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการ

ศึกษา รูปแบบการวิจัยเปนเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใชนักวิชาการศึกษาคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนหนวยวิเคราะห (Unit of analysis) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัย

ไวดังน้ี คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ศึกษา

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหาร เอกสารทางวิชาการ ขอมูล

สารสนเทศ รวมทั้งงานการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งแหลงคนควาอื่นๆ ขอ

คําแนะนําและความเห็นชอบในการจัดทําโครงรางวิจัยจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เสนอโครง

รางวิจัยตอภาควิชา และขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย เปนข้ันตอนที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือสําหรับใชในการวิจัย 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) การทดลองใช

เครื่องมือเพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) และเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลที่เปนกลุมตัวอยางโดยใช

แบบสอบกับนักวิชาการศึกษาของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูล วิเคราะหขอมูลทางสถิต และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

 ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เปนข้ันตอนการจัดทํารางรายงานการวิจัยนําเสนอผู

ควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามคําแนะนําของผูควบคุม

วิทยานิพนธ และจัดทําเปนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เสอนตอบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยครั้งน้ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจยั

จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร ตัวอยางและขนาดของ

ตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือ และการสรางเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

แผนแบบการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยโดย

ใชกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental case 

study) ซึ่งแสดงดวยแผนผัง (diagram) ดังน้ี 

 

 

 

 

  เมื่อ R  หมายถึง  ตัวอยางที่ไดจาการสุม 

   X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 

   O หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 

 

ประชากร 

 ประชากรของการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยนักวิชาการศึกษาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 115 คน  

 

 

 

 

 

 

 

                                         O 

 

    R                    X  
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กลุมตัวอยาง 

 ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางประมาณขนาดกลุมตัวอยาง

ของ เครจซี และมอรแกน (Krejcie and Morgan)73 แตเน่ืองตารางประมาณขนาดกลุมตัวอยางไมมี

จํานวนประชากร 115 คน จึงตองใชสูตรในการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง 

 

ตามสูตร 
 

S = X2NP (1-P) 

 

เมื่อ 

 S = ขนาดของกลุมตัวอยาง  

 N = ขนาดของประชากร  

 d = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรบัได (d = .05) 

 X2 = คาไคสแควรที ่df เทากบั 1 และระดับความเช่ือมั่น 95% (X2=3.841)  

 P  = สัดสวนของลักษณะทีส่นใจในประชากร (ถาไมทราบใหกําหนด  = 0.5) 

 

ดังน้ัน 

          S =    3.841×115×0.5×0.5 

     (0.05)2× (115-1) +3.841×0.5×0.5 
              S =  88.67998  89 หนวย 

จึงไดขนาดตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 89 คน เปนนักวิชาการศึกษาของฝายการศึกษา ภาควิชา และ

หนวยงานตางๆ ในคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

 

 

                                                             
73 Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan. “Determining Sample Size for Research 

Activities,” Educational and psychological Measurement, 30 (1970) : 607-610 

d2 (N - 1) + X2P (1 - P) 
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ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปร

ตาม ดังน้ี  

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 

อายุ ตําแหนงหนาที ่และระดับการศึกษา 

2. ตัวแปรตน (X) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งมีองคประกอบ 5 

ประการ คือ 

2.1 การกํากับดูแลองคกร (Organizational Governance) (X1) หมายถึง วิถีทางการ

ดําเนินงานในองคกรอยางมีหลักการ มีระบบบริหารจัดการ มีความโปรงใส มีจริยธรรม เคารพ

กฎหมาย โดยดําเนินงานตามหลัก “Triple bottom line” (สังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ) สราง

วัฒนธรรมองคการ ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสรรตําแหนงคนในองคกรโดยไมแบงแยก

เพศ หรือเช้ือชาติ คํานึงถึงความตองการขององคกร และผูมีสวนรวมอยางสมดุล ใหบุคลากรในองคกร

มีสวนรวมในการตัดสินใจดานประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม มีการมอบอํานาจหนาที่ความ

รับผิดชอบใหบุคลากรในองคกรเปนสัดสวน และมีการติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งดานบวกและลบ 

2.2 การปฏิบัติดานแรงงาน (Human right) (X2) หมายถึง การปฏิบัติอยางเปนธรรมตอ

แรงงานทุกคน รวมถึงการจางงาน การเลื่อนข้ัน การรับฟงขอรองทุกข การโยกยาย การเลิกจาง การ

ฝกหัด การคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และคํานึงถึงดานสิทธิ หนาที่ มีการกําหนดกฎ ระเบียบใน

การทํางาน กําหนดเงื่อนไขการทํางานและการคุมครองทางสังคมตามกฎหมาย ระเบียบของประเทศ 

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยในการทํางาน มีนโยบาย “Safety first” จัดเตรียม

อุปกรณการทํางานที่ปลอดภัย ซักซอมการปองกันเหตุการณ อุบัติเหตุ เรื่องฉุกเฉินตางๆ มีการ

สนับสนุนพัฒนาทักษะในการทํางาน และโอกาสในการเขาอบรมพัฒนางาน 

2.3 การปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรม ( Fair  operating principles) (X3) หมายถึง 

องคกรสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับองคกรอื่น เพื่อใหไดผลการดําเนินงานที่ดี จะตองมีความ

รับผิดชอบตอสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายไมพยายามฝาฝนกฎหมาย มีความรับผิดชอบ โปรงใส และ

ซื่อสัตย สนับสนุนใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคม เคารพสิทธิในทรัพยสิน ไมใชของปลอมหรือละเมิน

ลิขสิทธ์ิ 

2.4 ประเด็นดานผูบริโภค (Consumer issues) (X4) หมายถึง องคกรตองใสใจผูบริโภค 

เชน ใหขอมูลที่ชัดเจนและเปนประโยชน มีความเสี่ยงนอยที่สุดในการใชงาน การใหความสําคัญกับ

ผูบริโภคเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบตอสังคม และความพึงพอใจของผูโภคและเปนสิ่งที่องคกร

ดําเนินตอไปได ใหบริการที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมแกผูบริโภค ใหบริการที่มี

ประสิทธิภาพ ปกปองขอมูลและความปลอดภัยของผูบริโภค ลดผลกระทบดานลบตอสุขภาพและ
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สิ่งแวดลอม เชน เสียงรบกวน ลดการสิ้นเปลือง (ผูบริโภค ในที่น้ีหมายถึง นักศึกษา บุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกหนวยงานตลอดจนผูรับบริการทางดานการศึกษา) 

2.5 การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน (Community involvement and development) 

(X5) หมายถึง องคกรจะตองคํานึงถึงชุมชนที่เขาไปดําเนินงานหรือชุมชนที่ใกลเคียง เพราะองคกรจะ

กลายเปนผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชนน้ัน องคกรจะสามารถชวยเหลือชุมชนไดโดยการจางงาน ลดความ

ยากจน พัฒนาทางดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี เคารพกฎของชุมชน ทํางานรวมกับชุมชนดวยความโปรงใส

และซื่อสัตย มีความสัมพันธที่ดีในชุมชน และหาทางปรับปรุงใหดีข้ึน สนับสนุนกิจกรรมวัฒนธรรม เคารพ

และใหคุณคาแกประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน สนับสนุนดานการศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา สนับสนุนกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี ใหความชวยเหลือดานยารักษาโรค 

การฉีดวัคซีน 

3. ตัวแปรตาม (Y) เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ตามแนวคิดของวอลตัน 

(Walton) ซึ่งมีองคประกอบเปน 8 ประการ คือ 

3.1 คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (Adequate and fair compensation) (Y1) 

หมายถึง การท่ีผูปฏิบัติงานไดรับคาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และผลประโยชนอื่นๆ อยางเพียงพอ

กับการมีชีวิตอยูไดตามมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และตองเปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงาน

หรือองคการอ่ืนๆ ดวย 

3.2 สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and healthy environment) (Y2) 

หมายถึง สิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและทางดานจิตใจ น่ันคือ สภาพการทํางานตองไมมีลักษณะที่

ตองเสี่ยงภัยจนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกสะดวกสบาย และไมเปนอันตรายตอสขุภาพ

อนามัย 

3.3 เปดโอกาสใหผูป ฏิบั ติ งานไดพัฒนาความรู ความสามารถได เปนอยาง ดี 

(Development of human capacities) (Y3) หมายถึง งานที่ปฏิบัติอยูน้ันจะตองเปดโอกาสใหผู

ปฏิบัติ งานไดใชและพัฒนาทักษะความรูอยางแทจริงและรวมถึงการมีโอกาสไดทํางานที่ตนยอมรับวา

สําคัญและมีความหมาย 

3.4 ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (Growth 

and security) (Y4) หมายถึง งานที่จะชวยเพิ่มพูนความรูความสามารถแลว ยังชวยใหผูปฏิบัติงานได

มีโอกาสกาวหนา และมีความมั่นคงในอาชีพ ตลอดจนเปนที่ยอมรับทั้งของเพ่ือนรวมงานและสมาชิก

ในครอบครัวของตน 

3.5 ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (Social 

integration) (Y5) หมายถึง งานน้ันชวยใหผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ 

รวมถึงโอกาสที่เทาเทียมกันในความกาวหนาที่ต้ังอยูบนฐานของระบบคุณธรรม 
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3.6 ลั กษณะง านที่ ต้ั ง อ ยู บนฐ านขอ งกฎหมายหรื อ กร ะบวนก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม 

(Constitutionalism) (Y6) หมายถึง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองคการจะสงเสริมให เกิดการเคารพ

สิทธิสวนบุคคลมีความเปนธรรมในการพิจารณาใหผลตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาสทีแ่ตละคนจะ

ไดแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองดวย

กฎหมาย 

3.7 ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม (The total life space) (Y7) 

หมายถึง การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดใชชีวิตในการทํางานและชีวิตสวนตัวนอก องคการอยาง

สมดุล น่ันคือตองไมปลอยใหผูปฏิบัติงานไดรับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป ดวยการ

กําหนดช่ัวโมงการทํางานที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยง การท่ีตองคร่ําเครงอยูกับงานจนไมมีเวลาพักผอน 

หรือไดใชชีวิตสวนตัวอยางเพียงพอ 

3.8 ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (Social relevance) (Y8) 

หมายถึง ผูปฏิบัติงานจะตองรูสึก และยอมรับวาองคการท่ีตนปฏิบัติงานอยูน้ันรับผิดชอบตอสังคมใน

ดานตางๆ ทั้งในดานผลผลิต การจํากัดของเสีย การรักษาสภาพแวดลอม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจาง

งาน และเทคนิคดานการตลาด 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ โดยแบง  

3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 สอบถามเรื่องเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการเกี่ยวกับ เพศ อายุ ตําแหนงหนาที่ ระดับการศึกษา 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรคณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย

บูรณาการจากแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของ ISO 26000 กับภาระงาน (Job Description) 

ของนักวิชาการศึกษา จํานวน 32 ขอ โดยมีข้ันตอนการหาที่มาของตัวแปรตน (X) ความรับผิดชอบตอ

สังคม ดังน้ี 

1. ผูวิจัยนําหลักความรับผิดชอบตอสังคมของ ISO 26000 ทั้ง 7 หลัก ไดแก 1) การกํากับ

ดูแลองคกร (Organizational Governance) 2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 3) การปฏิบัติดาน

แรงงาน (Labor Practices) 4) สิ่งแวดลอม (Environment) 5) การดําเนินงานอยางเปนธรรม (Fair 

Operating Practices) 6) ประเด็นดานผูบริโภค (Consumer Issues) 7) การมีสวนรวมและการ

พัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) พรอมทั้งกรอบแนวคิดของ มัล

คอลม บัลดดริจ (Malcolm Baldrige) คือ จริยธรรมและความถูกตองดวยกฎหมาย (Legal and 
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Ethical Behavior) และภาระงานของนักวิชาการศึกษา 4 ดาน ไดแก 1) ดานการปฏิบัติการ 2) ดาน

การวางแผน 3) ดานการประสานงาน 4) ดานบริการ มาวิเคราะหหาความสอดคลองกัน โดยใชวิธีหา

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC = Index of item Objective Congruence) ระหวางแนวคิดความ

รับผิดชอบตอสังคมของ ISO 26000 กับลักษณะงานของนักวิชาการศึกษา  

2. ขอหนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบความเที่ยงของตัวแปร 

3. ดําเนินการขอความอนุเคราะหจากผูเช่ียวชาญ 5 ทาน ประกอบดวยผูบริหาร/หัวหนา

ฝายและหัวหนาหนวยที่ดูแลงานทางดานการศึกษา เพื่อใหทําการตรวจสอบความเท่ียงของตัวแปร 

4. นําผลจากการตรวจสอบความเที่ยงมาวิเคราะหหาคาความสอดคลอง (คา IOC มีคาอยู

ระหวาง 0.5 – 1.0) 

5. จากผลการวิเคราะหหาคาความสอดคลอง จึงไดองคประกอบของความรับผิดชอบตอ

สังคม ดังน้ี 1) การกํากับดูแลองคกร (Organizational Governance) 2) การปฏิบัติดานแรงงาน 

(Labor Practices) 3) การดําเนินงานอยางเปนธรรม (Fair Operating Practices) 4) ประเด็นดาน

ผูบริโภค (Consumer Issues) 5) การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement 

and Development)  

6. จึงนําทั้ง 5 องคประกอบของความรับผิดชอบตอสังคมมาเปนตัวแปรตน (X) ของ

งานวิจัยในครั้งน้ี 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางข้ึนตามแนวคิดของวอลตัน (Walton) จํานวน 37 ขอ  

 แบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับของ  

ไลเคอรท (Likert)74 มีความหมายและคานํ้าหนัก ดังน้ี 

 ระดับ 5 หมายถึง ความรับผิดชอบตอสังคม/คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับมากที่สุด  

ใหมีคานํ้าหนัก 5 คะแนน 

 ระดับ 4 หมายถึง ความรับผิดชอบตอสังคม/คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับมาก  

ใหมีคานํ้าหนัก 4 คะแนน 

 ระดับ 3 หมายถึง ความรับผิดชอบตอสังคม/คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับปานกลาง  

ใหมีคานํ้าหนัก 3 คะแนน 

 

                                                             
74Rensis Likert, อางใน พวงรัตน  ทวีรัตน, วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

และทําปกเจรญิผล, 2531), 114-115. 
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 ระดับ 2 หมายถึง ความรับผิดชอบตอสังคม/คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับนอย  

ใหมีคานํ้าหนัก 2 คะแนน 

 ระดับ 1 หมายถึง ความรับผิดชอบตอสังคม/คุณภาพชีวิตการทํางาน อยูในระดับนอยที่สุด  

ใหมีคานํ้าหนัก 1 คะแนน 

 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพ่ือนําผลจากการศึกษามาสราง ปรับปรุง และพัฒนาเปน

เครื่องมือในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 โดยคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

2. ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถาม

ที่สรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณเฉพาะดาน แกไขปรับปรุง โดยใชเทคนิต IOC (Index of 

item Objective Congruence) ไดคา IOC อยูระหวาง 0.5 – 1.00 

3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try-out) กับนักวิชาการศึกษา คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่

ไมใชกลุมตัวอยาง 

4. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ตามวิธีการ

ของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 

.9685 

5. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผู วิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนัก วิชาการศึกษาคณะแพทยศาสตร ศิริ ราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปนกลุมตัวอยาง โดยแบงผูตอบแบบสอบถามตามกลุมงาน ไดแก พนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา โดยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี 

1. ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะหขอ

ขอมูลจํานวนนักวิชาการศึกษา ขอความอนุเคราะหดําเนินการ และขอความอนุเคราะหในการเก็บ

รวบรวมขอมูล (โดยผานหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา) ไปยังคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ผูวิจัยดําเนินการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
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3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลแจงผลการ

พิจารณาโครงการวิจัย  

4. ผูวิจัยแกไขและเพ่ิมเติมขอมูลตามที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีมติ

รับรองเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ  2556 

5. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลแจงผลการ

รับรองโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 

6. ผูวิจัยไดรับหนังสืออนุมัติใหดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากคณบดีคณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล 

7. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยผูวิจัยเปนผูแจกแบบสอบถาม และนัดหมาย

หมายวันและเวลาในการรับแบบสอบถามคืน หลังจากท่ีไดสงไปแลวประมาณ 15 วัน โดยแบบสอบถามจะไมมี

การระบุชือ่ผูตอบ 

  

การวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับมาแลว ผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา จํานวน 89 ฉบับ  

2. จัดระเบียบขอมูลและลงรหัสขอมูล 

3. จัดทําตารางแจกแจงคะแนน (Tally sheet) เพื่อกรอกคะแนนใหสอดคลองกับแผนการ

วิเคราะหขอมูลและระเบียบวิธีการทางสถิติที่ใช 

4. นําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

1.  การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 โดยแจก

แจงความถ่ี (frequency) และใชคารอยละ (percentage) 

2. การวิเคราะหขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชการศึกษา จากแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 และ 3 ใชสถิติเบื้องตน คือ หาคามัชฌิมเลขคณิต ( ) และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม ตามแนวคิดของ เบสท 

(Best)75 มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

                                                             
75John W. Best, Research in Education (New York: Prentice, Ine., 1970), 87. 
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 คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 แสดงวา ความรับผิดชอบตอสังคม/คุณภาพชีวิตการทํางาน 

อยูในระดับมากที่สุด 

 คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 แสดงวา ความรับผิดชอบตอสังคม/คุณภาพชีวิตการทํางาน 

อยูในระดับมาก 

 คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 แสดงวา ความรับผิดชอบตอสังคม/คุณภาพชีวิตการทํางาน 

อยูในระดับปานกลาง 

 คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 แสดงวา ความรับผิดชอบตอสังคม/คุณภาพชีวิตการทํางาน 

อยูในระดับนอย 

 คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 แสดงวา ความรับผิดชอบตอสังคม/คุณภาพชีวิตการทํางาน 

อยูในระดับนอยที่สุด 

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา 

ผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 

product-moment correlation coefficient)76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
76ปราณี นิลกรณ และ วีรานันท พงศาภักดี, สถิติสาํหรับการสิจัยทางการศึกษา (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 9-3. 
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สรุป 

 

  การวิจัยเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะนักวิชาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ทราบ  1)  ความรับผิ ดชอบต อสั งคมของบุ คลากรคณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา 2) คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา 3) ความสัมพันธ

ระหวางความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive research) กลุมตัวอยาง คือ นักวิชาการศึกษาของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดฝายการศึกษา ภาควิชา และหนวยงานอื่นๆ จํานวน 89 คน ซึ่งเครื่องมือที่

ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บูรณาการจากแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของ ISO 26000 และ

ภาระงานของนักวิชาการศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี (frequency) 

และคารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient and content 

analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

62 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง ความ

รับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

เครื่องมือ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น สําหรับนักวิชาการศึกษาของคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 89 คน ไดรับแบบสอบถามคืนมาครบ คิดเปนรอยละ 100 

จําแนกออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความรับผิดชอบตอสังคมของบคุลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา  

 ตอนที่ 3 การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา 

 ตอนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสงัคมกบัคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของ 

นักวิชาการศึกษา 

 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ในการเก็บขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งน้ีจากลุมตัวอยาง 89 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อายุการทํางาน ตําแหนงทางวิชาการ นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใช

ตารางประกอบคําบรรยายจําแนกไดดังน้ี 
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอท่ี สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

1 เพศ 

1. ชาย 

2. หญิง 

 

19 

70 

 

21.35 

78.65 

รวม 89 100.00 

2 อายุ 

1. นอยกวา 30 ป         

2. 30 – 40 ป 

3. 41- 50 ป 

4. 51 ปข้ึนไป 

 

34 

37 

12 

6 

 

38.21 

41.57 

13.48 

6.74 

รวม 89 100.00 

3 ระดับการศึกษา 

1. ปริญญาตร ี

2. ปริญญาโท 

3. ปริญญาเอก 

 

54 

33 

2 

 

60.67 

37.08 

2.25 

รวม 89 100.00 

4 อายุการทํางาน 

1. ตํ่ากวา 5 ป 

2. 5-10 ป 

3. 11-15 ป 

4. 16-25 ป 

5. 25 ปข้ึนไป 

 

40 

21 

13 

11 

4 

 

44.94 

23.60 

14.61 

12.36 

4.49 

รวม 89 100.00 

5 ตําแหนงทางวิชาการ 

1. นักวิชาการศึกษา 

2. นักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ 

3. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

4. นักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญพิเศษ 

 

87 

- 

2 

- 

 

97.75 

- 

2.25 

- 

รวม 89 100.00 
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จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 78.65 และเพศชาย 21.35 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง 30 – 40 ป รอยละ 41.57 รองลงมาอยูในชวงนอยกวา 30 ป 

รอยละ 38.21 ชวงอายุ 41-50 ป รอยละ 13.48 และอายุ 51 ปข้ึนไป รอยละ 6.74 ตามลําดับ โดย

สวนใหญสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 60.67 ปริญญาโท รอยละ 37.08 และปริญญา

เอก รอยละ 2.25 ดานอายุการทํางานสวนใหญอยูในชวงตํ่ากวา 5 ป รอยละ 44.94 รองลงมาคือ ชวง 

5-10 ป รอยละ 23.60 ถัดมาคือชวง 11-15 ป รอยละ 14.61 ชวง 16-25 ป รอยละ 12.36 และ

ลําดับสุดทายคือชวง 25 ปข้ึนไป รอยละ 4.49 ดานตําแหนงทางวิชาการน้ัน สวนใหญมีตําแหนงเปน

นักวิชาการศึกษารอยละ 97.75 และมีตําแหนงเปนนักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญพิเศษเพียง รอยละ 

2.25 เทาน้ัน 

 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา 

  ในการวิเคราะหระดับความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยหาคามัชฌิมเลข

คณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนําคามัชฌิมเลขคณิต ( ) เปรียบเทียบกับเกณฑ

ตามการบูรณาการจากแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของ ISO 26000 กับภาระงานของนักวิชาการ

ศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 2 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 2 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับความรับผิดชอบตอสังคมของ 

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ตามทัศนะของ

นักวิชาการศึกษาในภาพรวม  

    (n=89) 

ความรับผิดชอบตอสังคม  
 

S.D คาระดับ 

1. การกํากบัดูแลองคกร (X1) 3.88 0.79 มาก 

2. การปฏิบัติดานแรงงาน (X2) 3.79 0.83 มาก 

3. การปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรม (X3) 4.06 0.76 มาก 

4. ประเด็นดานผูบริโภค (X4) 4.11 0.73 มาก 

5. การมสีวนรวมและพัฒนาชุมชน (X5) 3.97 0.71 มาก 

รวม (Xtot) 3.96 0.76 มาก 
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จากตารางที่ 2 พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (= 3.96, S.D. = 0.76)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทั้ง 5 ดาน เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย

ดังน้ี ประเด็นดานผูบริโภค (= 4.11, S.D. = 0.73) การปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรม (= 

4.06, S.D. = 0.76) การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน (= 3.97, S.D. = 0.71) การกํากับดูแลองคกร 

(= 3.88, S.D. = 0.79) และการปฏิบัติดานแรงงาน (= 3.79, S.D. = 0.83) 

 

ตารางที่ 3 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความรับผิดชอบตอสังคมของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ตามทัศนะของ

นักวิชาการศึกษา ดานการกํากับดูแลองคกร (X1)  

(n=89) 

ความรับผิดชอบตอสังคม   S.D คาระดับ 

การกํากบัดูแลองคกร (X1)    

1. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการกํากับดูแลองคกร 

ดําเนินงานโดยมหีลกัการ มรีะบบบรหิารจัดการอยางถูกตอง 
4.18 0.59 มาก 

2. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการบรหิารจัดการอยาง

โปรงใส เปนธรรม ถูกตองตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบได 
4.09 0.68 มาก 

3. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการบรหิารจัดการตาม

หลักจริยธรรม เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลผุลสําเรจ็ 
4.13 0.74 มาก 

4. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีวัฒนธรรมองคกรที่

เขมแข็งเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของนักวิชาการศึกษาใหรักและภักดีกับ

องคกร 

4.03 0.90 มาก 

5. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล ใชทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ คุมคา และใหประโยชนสูงสุด 
3.71 0.89 มาก 

6. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล เปดโอกาสใหบุคลากรใน

องคกรมีสวนรวมในการตัดสินใจดานประเด็นความรับผิดชอบตอ

สังคม 

3.63 0.90 มาก 

7. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการมอบอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบใหนักวิชาการศึกษาในองคกรอยางเปนสัดสวน 
3.63 0.74 มาก 

8. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการติดตามผลการ

ดําเนินงาน ทั้งดานบวกและดานลบของนักวิชาการศึกษา 
3.63 0.88 มาก 

รวม (X1) 3.88 0.79 มาก 
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จากตารางที่ 3 พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ดานการกํากับดูแลองคกร (X1) ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก (= 3.88, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทั้ง 

8 ขอ เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการ

กํากับดูแลองคกร ดําเนินงานโดยมีหลักการ มีระบบบริหารจัดการอยางถูกตอง (= 4.18, S.D. = 

0.59) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการบริหารจัดการตามหลักจริยธรรม เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ (= 4.13, S.D. = 0.74) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการบริหาร

จัดการอยางโปรงใส เปนธรรม ถูกตองตามกฎหมาย สามารถตรวจสอบได (= 4.09, S.D. = 0.68) 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของนักวิชาการ

ศึกษาใหรักและภักดีกับองคกร (= 4.03, S.D. = 0.90) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และใหประโยชนสูงสุด (= 3.71, S.D. = 0.89) คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการตัดสินใจ (= 3.63, 

S.D. = 0.90) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งดานบวกและดาน

ลบของนักวิชาการศึกษา (= 3.63, S.D. = 0.88) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการมอบ

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหนักวิชาการศึกษาในองคกรอยางเปนสัดสวน (= 3.63, S.D. = 0.74)  
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ตารางที่ 4  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความรบัผิดชอบตอสงัคมของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ตามทัศนะของ

นักวิชาการศึกษา ดานการปฏิบัติดานแรงงาน (X2)  

(n=89) 

ความรับผิดชอบตอสังคม  S.D คาระดับ 

การปฏิบัติดานแรงงาน (X2)    

1. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล ใหความเปนธรรมตอ

นักวิชาการศึกษาทุกคน ในการรบัฟงปญหาขอรองทุกข และหาทาง

แกไขปรับปรงุปญหา 

3.45 1.03 ปานกลาง 

2. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการจางงาน จัดสรรงาน 

เลื่อนข้ัน ดวยความเหมาะสมและเปนธรรม 
3.45 0.85 ปานกลาง 

3. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีกฎ ระเบียบในการทํางาน

อยางชัดเจนและเหมาะสม 
3.72 0.87 มาก 

4. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการกําหนดเงื่อนไขการ

ทํางานและการคุมครองทางสงัคมซึง่เปนที่ยอมรบัตามกฎหมายและ

ระเบียบของประเทศ 

3.94 0.71 มาก 

5. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีมาตรฐานการทํางานตาม

หลักอาชีวอนามัย ใหกับนักวิชาการศึกษา 
3.84 0.71 มาก 

6. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการซักซอมการปองกัน

เหตุกรณฉุกเฉินตางๆ เชน อัคคีภัย  
4.08 0.86 มาก 

7. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการจัดอบรมเพ่ือพฒันา

ศักยภาพใหกับนักวิชาการศึกษา 
4.03 0.80 มาก 

รวม (X2) 3.79 0.83 มาก 

 

จากตารางที่ 4 พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ในดานการปฏิบัติดานแรงงาน (X2) ในภาพรวม

อยูในระดับมาก (= 3.79, S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 5 ขอ และ

ระดับปานกลาง 2 ขอ เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ี คณะแพทยศาสตรศิริ

ราชพยาบาล มีการซักซอมการปองกันเหตุกรณฉุกเฉินตางๆ เชน อัคคีภัย (= 4.08, S.D. = 0.86) 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับนักวิชาการศึกษา (= 

4.03, S.D. = 0.80) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการกําหนดเงื่อนไขการทํางานและการ
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คุมครองทางสังคมซึ่งเปนที่ยอมรับตามกฎหมายและระเบียบของประเทศ (= 3.94, S.D. = 0.71) 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีมาตรฐานการทํางานตามหลักอาชีวอนามัย ใหกับนักวิชาการ

ศึกษา (= 3.84, S.D. = 0.71) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีกฎ ระเบียบในการทํางานอยาง

ชัดเจนและเหมาะสม (= 3.72, S.D. = 0.87) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ใหความเปนธรรม

ตอนักวิชาการศึกษาทุกคน ในการรับฟงปญหาขอรองทุกข และหาทางแกไขปรับปรุงปญหา (= 

3.45, S.D. = 1.03) และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการจางงาน จัดสรรงาน เลื่อนข้ัน ดวย

ความเหมาะสมและเปนธรรม (= 3.45, S.D. = 0.85)  

 

ตารางที่ 5  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความรบัผิดชอบตอสงัคมของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  ตามทัศนะ

ของนักวิชาการศึกษา ดานการปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรม (X3)  

(n=89) 

ความรับผิดชอบตอสังคม 
 

S.D คาระดับ 

การปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรม (X3)    

1. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล สรางความสัมพันธอันดีกบั

องคกรอื่น เพื่อใหไดผลการดําเนินงานที่ดี 
3.96 0.77 มาก 

2. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล ไมเห็นแกผลประโยชนอืน่ที่

อาจไดมาจากการดําเนินงานที่ไมถูกตอง ฝาฝนกฎหมาย 
4.29 0.77 มาก 

3. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการปฏิบัติดําเนินงาน

อยางเปนธรรม โปรงใส และซื่อสัตย 
4.16 0.69 มาก 

4. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการจัดอบรมบุคลากรให

ประพฤติ ปฏิบัติ หนาที่ ดวยความถูกตองตามหลักศีลธรรม และ

เห็นชอบดวยกฎหมาย 

4.00 0.78 มาก 

5. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการสงเสริมความ

รับผิดชอบตอสังคมใหกับหนวยงานภายในคณะฯ และรวมถึงการ

เคารพตอสิทธิในทรพัยสิน 

3.88 0.80 มาก 

รวม (X3) 4.06 0.76 มาก 

 

จากตารางที่ 5 พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ดานการปฏิบัติดําเนินงานอยางเปน

ธรรม (X3) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (= 4.06, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยู
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ในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ี คณะแพทยศาสตรศิริ

ราชพยาบาล ไมเห็นแกผลประโยชนอื่นที่อาจไดมาจากการดําเนินงานที่ไมถูกตอง ฝาฝนกฎหมาย 

(= 4.29, S.D. = 0.77) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรม 

โปรงใส และซื่อสัตย (= 4.16, S.D. = 0.69) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการจัดอบรม

บุคลากรใหประพฤติ ปฏิบัติ หนาที่ ดวยความถูกตองตามหลักศีลธรรม และเห็นชอบดวยกฎหมาย 

(= 4.00, S.D. = 0.78) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สรางความสัมพันธอันดีกับองคกรอื่น 

เพื่อใหไดผลการดําเนินงานที่ดี (= 3.96, S.D. = 0.77) และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มี

การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมใหกับหนวยงานภายในคณะฯ และรวมถึงการเคารพตอสิทธิใน

ทรัพยสิน (= 3.88, S.D. = 0.80) 

 

ตารางที่ 6  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความรบัผิดชอบตอสงัคมของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ตามทัศนะของ

นักวิชาการศึกษาดานประเด็นดานผูบริโภค (X4)  

(n=89) 

ความรับผิดชอบตอสังคม S.D คาระดับ 

ประเด็นดานผูบริโภค (X4)    

1. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล จัดทําขอมลูของผูบริโภค

ดวยความชัดเจน เปนจริงและเปนประโยชน 
3.89 0.71 มาก 

2. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล ใหความสําคัญกบัผูบริโภค

ถือวาเปนสวนหน่ึงของความรบัผิดชอบตอสังคม 
4.08 0.71 มาก 

3. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล ตระหนักถึงความพึงพอใจ

ของผูบริโภค 
4.02 0.83 มาก 

4. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล ใหบริการที่เปนประโยชน มี

ประสิทธิภาพตอสงัคมและสิง่แวดลอมแกผูบริโภค 
4.15 0.73 มาก 

5. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล ใหความสําคัญและคํานึงถึง

สุขภาพ ความปลอดภัยของผูบรโิภค 
4.21 0.71 มาก 

6. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล ปกปองขอมลูและความเปน

สวนตัวของผูบริโภค 
4.30 0.70 มาก 

รวม (X4) 4.11 0.73 มาก 
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จากตารางที่ 6 พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ดานประเด็นดานผูบริโภค (X4) ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (= 4.11, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทั้ง 6 ขอ เรียงลําดับ

ตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ปกปองขอมูลและความ

เปนสวนตัวของผูบริโภค (= 4.30, S.D. = 0.70) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ใหความสําคัญ

และคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยของผูบริโภค (= 4.21, S.D. = 0.71) คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล ใหบริการท่ีเปนประโยชน มีประสิทธิภาพตอสังคมและสิ่งแวดลอมแกผูบริโภค (= 4.15, 

S.D. = 0.73) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ใหความสําคัญกับผูบริโภคถือวาเปนสวนหน่ึงของความ

รับผิดชอบตอสังคม (= 4.08, S.D. = 0.71) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ตระหนักถึงความพึง

พอใจของผูบริโภค (= 4.02, S.D. = 0.83) และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จัดทําขอมูลของ

ผูบริโภคดวยความชัดเจน เปนจริงและเปนประโยชน (= 3.89, S.D. = 0.71) 

 

ตารางที่ 7  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับความรบัผิดชอบตอสงัคมของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ตามทัศนะของ

นักวิชาการศึกษา ดานการมีสวนรวมและพฒันาชุมชน (X5)  

(n=89) 

ความรับผิดชอบตอสังคม  
 S.D คาระดับ 

การมสีวนรวมและพัฒนาชุมชน (X5)    

1. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการสรางงานและพัฒนา

ทักษะใหกบัชุมชน รวมทั้งการเขาถึงเทคโนโลยี 
3.76 0.71 มาก 

2. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีนโยบายดําเนินกิจกรรมที่

เปนรปูธรรมในการชวยเหลือแบงปนความรูสูสังคมและ

สาธารณประโยชน 

4.01 0.72 มาก 

3. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการสรางสมัพันธอันดีใน

ชุมชนอยางตอเน่ือง 
3.94 0.70 มาก 

4. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีสวนรวมในการสนับสนุน

และจัดกจิกรรมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
4.15 0.68 มาก 

5. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีสวนรวมในการพฒันา

คุณภาพการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับชุมชน 
3.79 0.73 มาก 

6. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มีการจัดกจิกรรมสรางเสริม

สุขภาพ ใหความชวยเหลือดานสุขภาพ ยารักษาโรค การฉีดวัคซีน 
4.15 0.70 มาก 

รวม (X5) 3.97 0.71 มาก 
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จากตารางที่ 7 พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 

(X5) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (= 3.97, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูใน

ระดับมากทั้ง 6 ขอ เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ี คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มีการจัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ ใหความชวยเหลือดานสุขภาพ ยารักษาโรค การฉีด

วัคซีน (= 4.15, S.D. = 0.70) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีสวนรวมในการสนับสนุนและ

จัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน (= 4.15, S.D. = 0.68) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มีนโยบายดําเนินกิจกรรมที่เปนรูปธรรมในการชวยเหลือแบงปนความรูสูสังคมและสาธารณประโยชน 

(= 4.01, S.D. = 0.72) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการสรางสัมพันธอันดีในชุมชนอยาง

ตอเน่ือง (= 3.94, S.D. = 0.70) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีสวนรวมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับชุมชน (= 3.79, S.D. = 0.73) และคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการสรางงานและพัฒนาทักษะใหกับชุมชน รวมทั้งการเขาถึง

เทคโนโลยี (= 3.76, S.D. = 0.71) 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา 

   ในการวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา วิเคราะหขอมูล โดยหาคามัชฌิมเลข

คณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนําคามัชฌิมเลขคณิต ( ) เปรียบเทียบกับเกณฑตาม

แนวคิดของวอลตัน (Walton) ปรากฏผลดังตารางที่ 8 ดังน้ี 
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ตารางที่ 8  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของ

นักวิชาการศึกษา 

(n=89) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน  S.D คาระดับ 

1. คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 2.98 0.93 ปานกลาง 

2. สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย 3.37 0.97 ปานกลาง 

3. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถได

เปนอยางดี 
3.62 0.91 มาก 

4. ลักษณะงานทีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง

ใหแกผูปฏิบัติงาน 
3.59 0.97 มาก 

5. ลักษณะงานมสีวนสงเสรมิดานบูรณาการทางสงัคมของ

ผูปฏิบัติงาน 
3.65 0.83 มาก 

6. ลักษณะงานที่ต้ังอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ

ยุติธรรม 
3.59 0.95 มาก 

7. ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม 3.59 0.94 มาก 

8. ลักษณะงานมสีวนเกี่ยวของและสัมพันธกบัสงัคมโดยตรง 3.83 0.82 มาก 

รวม (Ytot) 3.54 0.92 มาก 

 

จากตารางที่ 8 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (= 3.54, S.D. = 

0.92) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมาก 6 ดาน และระดับปานกลาง  2 ดาน เรียงลําดับ

ตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ี ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง 

(= 3.83, S.D. = 0.82) ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (= 

3.65, S.D. = 0.83) ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (= 

3.59, S.D. = 0.97) ลักษณะงานที่ต้ังอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (= 3.59, 

S.D. = 0.95) ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานโดยสวนรวม (= 3.59, S.D. = 0.94) 

คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (= 3.37, S.D. = 0.93) และดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและ

เพียงพอ (= 2.98, S.D. = 0.93) 
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ตารางที่ 9  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล ตามทัศนะของ

นักวิชาการศึกษา ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (Y1)  

(n=89) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน S.D คาระดับ 

คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (Y1)    

1. คาตอบแทนที่ทานไดรบัเพียงพอกับคาใชจายในสภาพ

เศรษฐกจิปจจบุัน 
3.10 0.77 ปานกลาง 

2. คาตอบแทนที่ทานไดรบัมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่

รับผิดชอบ 
3.06 1.02 ปานกลาง 

3. คาตอบแทนที่ทานไดรบัเปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบกบั

วิชาชีพอื่นที่มีลักษณะงานคลายกัน 
3.07 0.90 ปานกลาง 

4. คาตอบแทนลวงเวลาทีท่านไดรับมีความเหมาะสม 2.71 1.04 ปานกลาง 

รวม (Y1) 2.98 0.93 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 9 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ (Y1) 

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (= 2.98, S.D. = 0.93) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูใน

ระดับปานกลางทั้ง 4 ขอ เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ี คาตอบแทนที่ทาน

ไดรับเพียงพอกับคาใชจายในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน (= 3.10, S.D. = 0.77) คาตอบแทนที่ทาน

ไดรับเปนธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาชีพอื่นที่มีลักษณะงานคลายกัน (= 3.07, S.D. = 0.90) 

คาตอบแทนที่ทานไดรับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ (= 3.06, S.D. = 1.02) และ

คาตอบแทนลวงเวลาที่ทานไดรับมีความเหมาะสม (= 2.71, S.D. = 1.04) 
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ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานของ 

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการ

ศึกษา ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย (Y2)  

(n=89) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน S.D คาระดับ 

สิ่งแวดลอมที่ถูกลกัษณะและปลอดภัย (Y2)    

1. สถานที่ทํางานของทานมอีาคารสถานที ่รมรื่น สวยงาม 

เอื้อตอการปฏิบัติงาน 
3.33 0.96 ปานกลาง 

2. สถานที่ทํางานของทานใหความสําคัญกบัการรักษาความ

สะอาดภายในอาคารและบรเิวณที่ทํางาน 
3.53 0.88 มาก 

3. สถานที่ทํางานของทานมอีุปกรณเครือ่งมอืใชในการ

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 
3.67 0.94 มาก 

4. สถานที่ทํางานของทานมกีารใหความรูเพือ่ตระหนักถึง

สภาพการทํางานใหปลอดภัย เพื่อปองกันอบุัติเหตุ 
3.55 0.88 มาก 

5. สถานที่ทํางานของทานมกีารจัดหองสันทนาการเพื่อให

นักวิชาการในหนวยงานไดพักผอนหรือออกกําลงักายเพ่ือ

สงเสริมสุขภาพที่ดี 

2.80 1.17 ปานกลาง 

รวม (Y2) 3.38 0.97 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 10 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ดานสิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและ

ปลอดภัย (Y2) ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (= 3.38, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา อยูในระดับมาก 3 ขอ และระดับปานกลาง 2 ขอ เรียงลําดับตามคามัชฌิม เลขคณิตจาก

มากไปนอยดังน้ี สถานที่ทํางานของทานมีอุปกรณเครื่องมือใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ (= 

3.67, S.D. = 0.94) สถานที่ทํางานของทานมีการใหความรูเพื่อตระหนักถึงสภาพการทํางานให

ปลอดภัยเพื่อปองกันอุบัติเหตุ (= 3.55, S.D. = 0.88) สถานที่ทํางานของทานใหความสําคัญกับ

การรักษาความสะอาดภายในอาคารและบริเวณที่ทํางาน (= 3.53, S.D. = 0.88) สถานที่ทํางาน

ของทานมีอาคารสถานที่ รมรื่น สวยงาม เอื้อตอการปฏิบัติงาน (= 3.33, S.D. = 0.96) และ

สถานที่ทํางานของทานมีการจัดหองสันทนาการเพื่อใหนักวิชาการในหนวยงานไดพักผอนหรือออก

กําลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพที่ดี (= 2.80, S.D. = 1.17) 
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ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานของ 

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการ

ศึกษา ดานเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี (Y3)  

(n=89) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน S.D คาระดับ 

การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถได 

เปนอยางดี (Y3)  
   

1. นักวิชาการศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยาง

สม่ําเสมอ 
3.73 1.02 มาก 

2. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล ใหการสนับสนุนในการ

พัฒนาความรูความสามารถของนักวิชาการศึกษาอยางตอเน่ือง 
3.67 0.96 มาก 

3. นักวิชาการศึกษามีโอกาสใชความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มที ่
3.64 0.92 มาก 

4. ผูบังคับบญัชาเปดโอกาสใหนักวิชาการศึกษาไดใชความคิด

ริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 
3.52 1.03 มาก 

5. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล เปดโอกาสให

นักวิชาการศึกษาทุกคนที่มีความใฝรู มีโอกาสในการศึกษาตอใน

ระดับทีสู่งข้ึน 

3.92 0.96 มาก 

รวม (Y3) 3.70 0.98 มาก 

 

จากตารางที่ 11 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ดานเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานได

พัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี (Y3) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (= 3.70, S.D. = 0.98) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป

นอยดังน้ี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปดโอกาสใหนักวิชาการศึกษาทุกคนที่มีความใฝรู มี

โอกาสในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน (= 3.92, S.D. = 0.96) นักวิชาการศึกษาไดรับโอกาสใน

การพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ (= 3.73, S.D. = 1.02) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ใหการ

สนับสนุนในการพัฒนาความรูความสามารถของนักวิชาการศึกษาอยางตอเน่ือง (= 3.67, S.D. = 

0.96) นักวิชาการศึกษามีโอกาสใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ (= 3.64, S.D. 

= 0.92) และผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหนักวิชาการศึกษาไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน 

(= 3.52, S.D. = 1.03) 



 

76 
 

 
 

ตารางที่ 12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานของ 

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการ

ศึกษา ดานลักษณะงานทีส่งเสริมความเจรญิเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (Y4)  

(n=89) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน S.D คาระดับ 

ลักษณะงานทีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแก

ผูปฏิบัติงาน (Y4)  
   

1. การปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาในคณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล มีความมั่นคงในหนาที่การงาน 
3.80 0.92 มาก 

2. ผูบังคับบญัชาใหสทิธิและเสรีภาพกับนักวิชาการศึกษาใน

การแสดงความคิดเห็นและความรูความสามารถ 
3.51 0.98 มาก 

3. เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับทีสู่งข้ึน หนวยงานของทาน

ปรับวุฒิการศึกษาใหตามคุณวุฒิการศึกษาที่สําเรจ็มา 
3.47 1.02 ปานกลาง 

4. นักวิชาการศึกษาไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานในทุก

ระดับ 
3.65 0.81 มาก 

5. นักวิชาการศึกษาไดรับความรวมมอืในการปฏิบัติงานจาก

เพื่อนรวมงานเปนอยางดี 
3.70 0.80 มาก 

รวม (Y4) 3.62 0.91 มาก 

 

 จากตารางที่ 12 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ดานลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและ

ความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (Y4) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (= 3.62, S.D. = 0.91) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับตามคามัชฌิม

เลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ี การปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาในคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มีความมั่นคงในหนาที่การงาน (= 3.80, S.D. = 0.92) นักวิชาการศึกษาไดรับความ

รวมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี (= 3.70, S.D. = 0.80) นักวิชาการศึกษา

ไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานในทุกระดับ (= 3.65, S.D. = 0.81) ผูบังคับบัญชาใหสิทธิและ

เสรีภาพกับนักวิชาการศึกษาในการแสดงความคิดเห็นและความรูความสามารถ (= 3.51, S.D. = 

0.98) เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน หนวยงานของทานปรับวุฒิการศึกษาใหตามคุณวุฒิ

การศึกษาที่สําเร็จมา  (= 3.47, S.D. = 1.02) 
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ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางานของ 

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการ

ศึกษา ดานลักษณะงานมสีวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (Y5)  

(n=89) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน S.D คาระดับ 

ลักษณะงานมสีวนสงเสรมิดานบูรณาการทางสงัคมของ

ผูปฏิบัติงาน (Y5)  
   

1. ในการปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณระหวางนักวิชาการศึกษาดวยกัน 
3.57 0.96 มาก 

2. เมื่อมปีญหาเกิดข้ึนในหนวยงานนักวิชาการศึกษามีโอกาส

รับทราบปญหาและไดรวมกันแสดงความคิดเห็นและรวมกัน

แกไข 

3.57 0.86 มาก 

3. นักวิชาการศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นประสานงาน

และปฏิบัติงานรวมกบัทุกฝายทัง้ภายในและภายนอกองคกร 
3.65 0.84 มาก 

4. นักวิชาการศึกษามีการปรบัปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง 

ใหสอดคลองกบัสังคมปจจุบัน 
3.73 0.75 มาก 

5. นักวิชาการไดนําแนวคิดหรือทฤษฎีตางๆ มาประยุกตใชใน

การปฏิบัติงาน 
3.72 0.72 มาก 

รวม (Y5) 3.65 0.83 มาก 

 

จากตารางที่ 13 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ดานลักษณะงานมีสวนสงเสริมดาน

บูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน (Y5) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (= 3.65, S.D. = 0.83) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย

ดังน้ี นักวิชาการศึกษามีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง ใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน (= 

3.73, S.D. = 0.75) นักวิชาการไดนําแนวคิดหรือทฤษฎีตางๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (= 

3.72, S.D. = 0.72) นักวิชาการศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นประสานงานและปฏิบัติงานรวมกับ

ทุกฝายทั้งภายในและภายนอกองคกร (= 3.65, S.D. = 0.84) ในการปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยน

ความรูและประสบการณระหวางนักวิชาการศึกษาดวยกัน (= 3.57, S.D. = 0.96) และเมื่อมีปญหา

เกิดข้ึนในหนวยงานนักวิชาการศึกษามีโอกาสรับทราบปญหาและไดรวมกันแสดงความคิดเห็นและ

รวมกันแกไข (= 3.57, S.D. = 0.86) 
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ตารางที่ 14  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของ บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของ

นักวิชาการศึกษา ดานลักษณะงานที่ต้ังอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ

ยุติธรรม (Y6)  

(n=89) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน 
 

S.D คาระดับ 

ลักษณะงานที่ต้ังอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ

ยุติธรรม (Y6)  
   

1. นักวิชาการศึกษาทุกคนไดรับความเสมอภาคในเรื่อง

กฎระเบียบ การประเมินผลงานและคาตอบแทน 
3.30 1.03 ปานกลาง 

2. นักวิชาการศึกษาแสดงความเคารพตอหนาที่และสิทธิสวน

บุคคลของผูรวมงาน 
3.75 0.86 มาก 

3. ผูรวมงานใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคลและไมกาวกาย

ในเรื่องสวนตัวของทานที่ไมเกี่ยวของกับงาน 
3.63 0.96 มาก 

4. นักวิชาการศึกษามีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การทํางาน 
3.57 0.98 มาก 

5. นักวิชาการศึกษาไดรับสทิธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่

รับผิดชอบ 
3.71 0.94 มาก 

รวม (Y6) 3.59 0.95 มาก 

 

จากตารางที่ 14 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ดานลักษณะงานที่ต้ังอยูบนฐานของ

กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Y6) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (= 3.59, S.D. = 0.95) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ และระดับปานกลาง 1 ขอ เรียงลําดับตามคามัชฌิม

เลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ี นักวิชาการศึกษาแสดงความเคารพตอหนาที่และสิทธิสวนบุคคลของ

ผูรวมงาน (= 3.75, S.D. = 0.86) นักวิชาการศึกษาไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานตามขอบเขตที่

รับผิดชอบ (= 3.71, S.D. = 0.94) ผูรวมงานใหความเคารพในสิทธิสวนบุคคลและไมกาวกายใน

เรื่องสวนตัวของทานที่ไมเกี่ยวของกับงาน (= 3.63, S.D. = 0.96) นักวิชาการศึกษามีอิสระในการ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางาน (= 3.57, S.D. = 0.98) นักวิชาการศึกษาทุกคนไดรับความ

เสมอภาคในเรื่องกฎระเบียบการประเมินผลงานและคาตอบแทน (= 3.30, S.D. = 1.03) 
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ตารางที่ 15  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของ บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของ

นักวิชาการศึกษา ดานความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม (Y7)  

(n=89) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน S.D คาระดับ 

ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดยสวนรวม (Y7)     

1. นักวิชาการศึกษาสามารถแบงเวลาจากการปฏิบัติงาน

ใหกับตนเอง ครอบครัว และกจิกรรมอื่นๆ อยางเหมาะสม 
3.51 0.91 มาก 

2. การทํางานของทานไมเปนอปุสรรคตอการดําเนินชีวิต 3.64 0.94 มาก 

3. ทานมีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ 3.55 0.93 มาก 

4. ครอบครัวของทานพอใจในเวลาทํางานของทาน 3.65 0.98 มาก 

รวม (Y7) 3.59 0.94 มาก 

 

จากตารางที่ 15 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการ

ทํางานโดยสวนรวม (Y7) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (= 3.59, S.D. = 0.94) เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวา อยูในระดับมากทั้ง 4 ขอ เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ี ครอบครัว

ของทานพอใจในเวลาทํางานของทาน (= 3.65, S.D. = 0.98) การทํางานของทานไมเปนอุปสรรค

ตอการดําเนินชีวิต (= 3.64, S.D. = 0.94) ทานมีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ (= 3.55, S.D. = 

0.93) นักวิชาการศึกษาสามารถแบงเวลาจากการปฏิบัติงานใหกับตนเอง ครอบครัว และกิจกรรม

อื่นๆ อยางเหมาะสม (= 3.51, S.D. = 0.91) 
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ตารางที่ 16  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของ

นักวิชาการศึกษา ดานลักษณะงานมสีวนเกีย่วของและสัมพนัธกับสังคมโดยตรง (Y8)  

(n=89) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน S.D คาระดับ 

ลักษณะงานมสีวนเกี่ยวของและสัมพันธกบัสงัคมโดยตรง (Y8)     

1. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาลใหความรวมมือในการ

ทํากิจกรรมตางๆ เพื่อสาธารณประโยชน หรือใหบริการแกสงัคม 
4.08 0.74 มาก 

2. นักวิชาการศึกษามีสวนรวมในกจิกรรมตางๆ ของคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลทีเ่ปนประโยชนตอชุมชน 
3.72 0.81 มาก 

3. คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาลใหโอกาสหนวยงานอื่น

เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดานสุขภาพ 
3.61 0.82 มาก 

4. นักวิชาการศึกษา หรือผลงานของคณะแพทยศาสตรศิรริาช

พยาบาลไดรบัการยอมรับวามีความสําคัญตอการพัฒนาสังคม

และประเทศชาติ 

3.91 0.90 มาก 

รวม (Y8) 3.83 0.82 มาก 

 

จากตารางที่ 15 พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ดานลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและ

สัมพันธกับสังคมโดยตรง (Y8) ในภาพรวมอยูในระดับมาก (= 3.83, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา อยูในระดับมากทั้ง 4 ขอ เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอยดังน้ี คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อสาธารณประโยชน หรือ

ใหบริการแกสังคม (= 4.08, S.D. = 0.74) นักวิชาการศึกษา หรือผลงานของคณะแพทยศาสตรศิริ

ราชพยาบาลไดรับการยอมรับวามีความสําคัญตอการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (= 3.91, S.D. 

= 0.90) นักวิชาการศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลที่เปน

ประโยชนตอชุมชน (= 3.72, S.D. = 0.81) และคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลใหโอกาส

หนวยงานอื่นเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดานสุขภาพ (= 3.61, S.D. = 0.82)  
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ตอนท่ี 4  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของ

นักวิชาการศึกษา 

  การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร ความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล วิเคราะหโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพยีรสนั 

(Pearson’s product moment correlation coefficient) ผลการวิเคราะหปรากฎดังรายละเอียด

ในตารางที่ 17  

 

ตารางที่ 17  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของ

นักวิชาการศึกษา 

(n=89) 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Ytot 

X1 0.382** 0.322** 0.336** 0.324** 0.339** 0.267* 0.387** 0.329** 0.422** 

X2 0.540** 0.629** 0.569** 0.656** 0.601** 0.625** 0.572** 0.543** 0.755** 

X3 0.398** 0.504** 0.323** 0.532** 0.499** 0.460** 0.440** 0.545** 0.584** 

X4 0.342** 0.466** 0.348** 0.550** 0.470** 0.464** 0.306** 0.568** 0.553** 

X5 0.317** 0.389** 0.239* 0.422** 0.524** 0.379** 0.327** 0.604** 0.496** 

Xtot 0.497** 0.571** 0.457** 0.612** 0.599** 0.539** 0.510** 0.635** 0.697** 

** Correlation is significant at the .01 level (2-tailed) 

 * Correlation is significant at the .05 level (2-tailed) 

 

จากตารางที่ 17 พบวา ความรับผิดชอบตอสังคม (Xtot) มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน (Ytot) ของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของ

นักวิชาการศึกษา โดยมีคาสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ .697 (rxy =.697) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความรับผิดชอบตอสังคม ดานการปฏิบัติดานแรงงาน (X2) มี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน (Ytot) มากที่สุด โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ .755 (rxy =.755) 

รองลงมาคือ ความรับผิดชอบตอสังคม ดานการปฏิบัติดานแรงงาน (X2) มีความสัมพันธกับคุณภาพ

ชีวิตการทํางาน ดานลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (Y4) 

โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ .656 (rxy =.656) และความรับผิดชอบตอสังคม (Xtot) มีความสัมพันธกับ 

คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (Y8) โดยมีคา
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ .635 (rxy =.635) สวนความรับผิดชอบตอสังคม ดานการกํากับดูแลองคกร (X1) 

มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานลักษณะงานที่ ต้ังอยูบนฐานของกฎหมายหรือ

กระบวนการยุติธรรม (Y6) มีคาความสัมพันธนอย โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ .267 (rxy =.267) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความรับผิดชอบตอสังคม ดานการมีสวนรวมและพัฒนา

ชุมชน (X5) มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรู

ความสามารถไดเปนอยางดี (Y3) มีคาความสัมพันธนอย โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ .239  

(rxy =.239) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การ วิจัยความรับผิดชอบตอสั งคมกับ คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา เปนการวิจัยเชิง

พรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ความรับผิดชอบตอสังคมของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา 

2) คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตาม

ทัศนะของนักวิชาการศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการ

ศึกษา กลุมตัวอยาง คือ นักวิชาการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 89 คน ในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากร

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนแบบสอบถามที่บูรณาการจากแนวคิด

ความรับผิดชอบตอสังคมของ ISO 26000 กับภาระงานของนักวิชาการศึกษา (Job Description) 

และแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนแบบสอบถามที่สรางข้ึนตามแนวคิดของวอลตัน (Walton) นํามาวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติ ไดแก คาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชณิมเลขคณิต ( ) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product – 

moment correlation coefficient) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่องความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา 

สรุปผลการวิจัย ไดดังน้ี 

1. ความรับผิ ดชอบต อสั งคมของบุ คลากรคณะแพทยศาสตร ศิ ริ ร าชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปนอย ดังน้ี  

ประเด็นดานผูบริโภค การปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรม การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน การกํากับ

ดูแลองคกร และการปฏิบัติดานแรงงาน  

2. คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพททยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยา

มหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา

อยูในระดับมาก 6 ดาน เรียงลําดับตามคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอย ดังน้ี ลักษณะงานมีสวน

เกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของ

ผูปฏิบัติงาน การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี ลกัษณะงานที่

สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ต้ังอยูบนฐานของกฎหมา

หรือกระบวนการยุติธรรม ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานโดยสวนรวม และอยูในระดับปาน

กลาง 2 ดาน สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ ตามลําดับ 

3. ความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา มี

ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยูในระดับ

ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความรับผิดชอบตอสังคมดานการปฏิบัติดานแรงงาน มี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานมากที่สุด รองลงมาคือ ความรับผิดชอบตอสังคม ดาน

การปฏิบัติดานแรงงาน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะงานที่สงเสริมความ

เจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบตอสังคมมีความสัมพันธกับ 

คุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง ยกเวนความ

รับผิดชอบตอสังคมดานการกํากับดูแลองคกรกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะงานที่ต้ังอยูบน

ฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม และความรับผิดชอบตอสังคมดานการมีสวนรวมและ
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4. พัฒนาชุมชนกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรู

ความสามารถไดเปนอยางดี มีความสัมพันธกันนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย มีขอคนพบหลายประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา ผูวิจัยจึงนําขอคนพบมาอภิปรายผล

เพื่อความชัดเจน ดังน้ี  

1. ความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ซึ่งประกอบดวย การกํากับดูแลองคกร การ

ปฏิบัติดานแรงงาน การปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรม ประเด็นดานผูบริโภค การมีสวนรวมและ

พัฒนาชุมชน  โดยภาพรวมและเปนรายดานอยู ในระดับมากทุกดาน เ น่ืองมากจากคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการพัฒนาตนเองใหกาวหนาและทันสมัยอยูเสมอ มีคุณธรรม 

จริยธรรม รับผิดชอบตอสังคม ถือประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนที่ต้ัง มีการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพทันสมัย โปรงใสตรวจสอบได และมุงเนนผลงาน มีการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนเผยแพรความรูทางวิชาการและงานวิจัย จัดทําหลักสูตรเพื่อผลิตแพทยที่มีคุณธรรม มีจิต

วิญญาณของความเปนมนุษย มีความสามารถทางวิชาชีพในระดับสากล ดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

สามารถพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตและสอดคลองกับความตองการของสังคม ยกระดับ

การศึกษาดานการแพทยสูความเปนสากล ซึ่งมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและปจจัยเกื้อหนุน

ใหเอื้อตอการมุงสูสากลโดยการพัฒนาบุคลากรทุกระดับการพัฒนาทักษะและวิชาชีพสรางสรรค

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและการทํางาน สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางความผูกพันตอองคกร 

มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สรรหา พัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

ไวมีการสรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจูงใจแกบุคลากรในการพัฒนางานที่เกิดผลลัพธตอองคกรเปน

อยางดี โดยการเชิดชูเกียรติและใหรางวัล รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการบริหารจดัการ

ขอมูลเพื่อเอื้อตอการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอน การวิจัย การ

ใหบริการสุขภาพ และการบริหารจัดการ  

 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามคามัชฌิมเลขคณิตมากไปนอย พบวา ความรับผิดชอบ

ตอสังคมในประเด็นดานผูบริโภค มีระดับคามัชฌิมเลขคณิตสูงสุดซึ่งแสดงใหเห็นวา บุคลากรผูซึ่ง

ปฏิบัติงานในแตละหนวยงานของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีความตระหนักในสิทธิของ

ผูบริโภคและใหความสําคัญตอมาตรฐานในการใหบริการผูบริโภค ซึ่งไดแก นักศึกษา บุคลากรภายใน

และภายนอกหนวยงาน รวมถึงผูรับบริการทางดานการศึกษา โดยผูบริโภคดังกลาวจะไดรับการ
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บริการท่ีเปนประโยชนครบถวน ถูกตองชัดเจนเปนจริง มีประสิทธิภาพ ปกปองสิทธิขอมูลอันเปน

ความลบัและความปลอดภัยตางๆ และที่สําคัญคือจะตองมีความพึงพอใจในบริการตางๆ ที่ไดรับ ซึ่ง

สอดคลองกับยูโรเปยน คอมมิชชัน (The European commission) ซึ่งกลาววาความรับผิดชอบตอ

สังคมขององคกรน้ัน ประกอบไปดวย 2 มิติหลักๆ คือ มิติภายในอันเปนการดูแลกิจกรรมตางๆ ที่

องคกรน้ันดําเนินการอยูและจัดการไดโดยตรง และมิติภายนอก ซึ่งเกี่ยวของกับการดูแลกิจกรรมที่

องคกรอาจดูแลไมไดโดยตรง เชน การดูแลผูบริโภค ผูซื้อสินคาหรือบริการน้ัน ถือวาเปนแหลงที่มา

ของรายได ดังน้ันจึงตองมีระบบการดูแลผูบริโภคในทุกๆ กระบวนการของสินคาหรือบริการ และ

สอดคลองกับผลการวิจัยของ มนตรี เลิศสกุลเจริญ เรื่องแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบของ

องคกรธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีความเห็นดวยตอการจัด

กิจกรรมหรือบริการที่สะทอนถึงความรับผิดชอบตอสังคมทั้ง 6 ดาน คือ ดานสุขภาพอนามัย 

สิ่งแวดลอม สิทธิผูบริโภค และวัฒนธรรมอยูในระดับมาก โดยผูบริหารใหความสําคัญทางดาน สิทธิ

ผูบริโภคมากที่สุด  

 ความรับผิดชอบตอสังคมในดานการปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรม แสดงใหเห็นถึง

บุคลากรในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการผสานความสัมพันธอันดี กระตุนความรวมมือ มี

การประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ เพ่ือใหไดผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค

ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง

ตามกฎหมาย โปรงใส ชัดเจนสามารถตรวจสอบได มีคุณธรรมและซื่อสตัย ไมเห็นแกผลประโยชนอื่น

ที่อาจไดมาจากการดําเนินงานที่ไมถูกตองฝาฝนกฎหมาย ทั้งน้ีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมกีาร

จัดอบรมบุคลกรใหประพฤติ ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตองตามหลักศีลธรรม เชน การปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม ใหทราบถึงวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค วัฒนธรรมของคณะฯ เพื่อใหบุคลากร

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ จณิน เอี่ยมสอาด  เรื่อง รูปแบบและการ

สื่อสารดําเนินการธุรกิจอยางรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจไทย พบวา องคกรธุรกิจไทยทั้ง 3 บริษัท มี

นโยบายสอดคลองกับแนวทางการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม โดยกําหนดไวเปนลายลักษณ

อักษรและยืดถือปฏิบัติต้ังแตกอต้ังกิจการ ซึ่งองคกรธุรกิจไทยมีแนวทางการดําเนินธุรกิจอยาง

รับผิดชอบตอสังคมเริ่มจากภายในองคตามหลักบรรษัทภิบาล ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการดาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมภายในองคกร การบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยและการดูแลสุขภาพ

ความปลอดภัยของพนักงาน แลวจึงแพรขยายสูชุมชน ผูบริโภค Supplierหุนสวนทางธุรกิจ 

 ความรับผิดชอบตอสังคมดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชุน แสดงใหเห็นวาคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปนองคกรที่คํานึงถึงชุมชนเปดโอกาสใหชุมชนไดมโีอกาสเขามารวมงาน

ทํางานรวมกับชุมชนดวยความโปรงใสและซื่อสัตย มีความสัมพันธที่ดีชุมชนอยางตอเน่ือง สนับสนุน
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กิจกรรมวัฒนธรรม เคารพและใหคุณคาแกประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน สนับสนุนดานการศึกษามีสวน

รวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน การสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับโรงเรียนในชุมชน 

สนับสนุนกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี ใหความชวยเหลือดานยารักษาโรค การฉีด

วัคซีน เชน มีหนวยแพทยอาสาไปดูแลรักษาผูประสบภัยนํ้าทวม หรือการออกหนวยตรวจรางกายให

คําปรึกษาดานสุขภาพและการฉีดวัคซีนตางๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปารีณา ประยุกตวงศ 

และแมท โอเซ็น เรื่องการพัฒนา CSR ในประเทศไทยและบทบาทอาสาสมัคร พบวา ควรพัฒนากลไก

การสงเสริมที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนดวยการตอยอดฐานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยในการ

ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม การบริจาค และอาสาสมัคร ในการทําความดีดวยการบริจาคและการทําทาน

ดวยการสงเสริมการแลกเปลี่ยนตัวอยางกรณีศึกษาดีๆ จากการทํากิจกรรมดังกลาวเพื่อสังคมที่ดีข้ึน 

 ความรับผิดชอบตอสังคมดานการกํากับดูแลองคกร แสดงใหเห็นวาระบบการจัดการของ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเคารพกฎหมาย ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ใหโอกาส

บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจมอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหบุคลากรในองคกรเปนสัดสวน 

รวมทั้งมีการติดตามผลการดําเนินงาน มีการสรางวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงใหบุคลากรรัก ผูกพัน 

และศรัทธาตอองคกร สรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลและกลุมหัวหนางาน/ฝาย/ภาควิชา อีกทั้งยัง

แสดงใหเห็นวาความมีนํ้าใจ รักกันดุจพี่นอง ใหเกียรติ เอาใจเขามาใสใจเรา คํานึงถึงประโยชนของ

สวนรวมเปนหลักทําใหการทํางานในเรื่องการกํากับดูแลองคกรมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัย ดีราน่ี (Dirani) เรื่องการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับทรัพยากรบุคคล

สามารถแสดงบทบาทอะไรไดบางน้ัน งานวิจัยน้ีช้ีใหเห็นความสําคัญอยางย่ิงกับการดําเนินงาน การ

เจริญเติบโตรวมกันของทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบตอสังคม และผลการวิจัยของ เจษฎา

พงษ รุงวาณิชกุล เรื่อง ความผูกพันของพนักงานไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตอองคการที่ใช

แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม ตามปจจัยลักษณะสวนบุคคล ลักษณะงาน ปจจัยดานโครงสราง 

ประสบการณในการทํางาน และการรับรูความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร จํานวน 400 คน 

ผลการวิจัยพบวา พนักงานฯ มีความผูกพันตอองคการในระดับสูง และพบวาปจจัยลักษณะงานและ

ความรับผิดชอบตอสังคมขององคการมีผลตอความผูกพันในระดับสูง นอกจากน้ัน ลักษณะงาน ปจจัย

ดานโครงสราง ประสบการณในการทํางาน และการรับรูความรับผิดชอบตอสังคมขององคการมี

ความสัมพันธกับความผูกพันของพนักงาน 

 ความรับผิดชอบตอสังคมดานการปฏิบัติดานแรงงาน แสดงใหเห็นวาบุคลากรของคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไดรับความเปนธรรมในการจางงาน การเลื่อนข้ัน รวมทั้งการสนับสนุน

การเสริมสรางสุขภาพ คณะฯ ใหความสําคัญกับบุคลากรทุกคน โดยจัดหาเครื่องมือ อุปกรณครบถวน

และมีความปลอดภัยในการทํางาน มีการสนับสนุนพัฒนาทักษะในการทํางานและเปดโอกาสการเขา
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อบรมพัฒนางานและพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เมธาวี  รักษาสุข เรื่อง 

ความสัมพันธระหวางการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคการกับการวัดมูลคาองคการโดยใช

มูลคาทางการตลาดโดยเฉลี่ย (AMV) และมูลคาทางการตลาดสวนเพิ่ม (EMV) ของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวาการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม

ขององคกรดานการปฏิบัติตอพนักงานมีความสัมพันธกับมูลคาขององคกรในทิศทางเดียวกัน คือ การ

แสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรดานระบบการฝกอบรมและพัฒนาพนักงานมีความสัมพันธ

กับมูลคาองคกรที่วัดจากมูลคาทางการตลาดโดยเฉลี่ย และการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรดานความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานมีความสัมพันธกับมูลคาองคกรที่วัดจากมูลคาทาง

การตลาดสวนเพิ่ม กลาวคือเมื่อองคกรมีการแสดงความรับผิดชอบดานการปฏิบัติตอพนักงานเพ่ิมข้ึน 

จะสงผลใหมูลคาขององคกรเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน  

2. คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยา

มหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวาอยูในระดับมาก 6 ดาน ไดแก ดานการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถ

ไดเปนอยางดี ดานลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน ดาน

ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทางสังคมของผูปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานที่อยูบนฐานของ

กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานโดยสวนรวม และดาน

ลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง แสดงใหเห็นวาคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มีการบริหารจัดการองคกรโดยเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากร ซึ่งถือวาบุคลากรเปน

ฟนเฟองสําคัญในการดําเนินงานตางๆ ภายในคณะฯ ใหประสบความสําเร็จ ดังน้ันคณะฯ จึงตระหนัก

ถึงคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร เริ่มต้ังแตการใหสวัสดิการ คาจาง เงินเดือน คาตอบแทน และ

ผลประโยชนอื่นๆ อยางเพียงพอกับการมีชีวิตอยู การประเมินเลื่อนข้ันเงินเดือนดวยความยุติธรรม 

บุคลากรของคณะฯ ยังใหความสําคัญและรูสึกภาคภูมิใจกับงานที่ทําวาเปนอาชีพที่มั่นคงและเปน

อาชีพที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตตามจุดมุงหมายไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานในทุกระดับ ทั้งน้ี

คณะฯ ยังมีตําแหนงพรอมที่จะใหบุคลากรกาวหนาข้ึนไปตามลําดับ ใหการสนับสนุนในการพัฒนา

ความรูความสามารถของบุคลากรอยางตอเน่ือง มีการสงเสริมและสนับสนุนใหเสนอผลงานเพื่อ

ความกาวหนา เชน การทําตําแหนงวิชาการ ซึ่งถือเปนตัวช้ีวัด (KPI) ของมหาวิทยาลัยมหิดลในการ

พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ การปฏิบั ติงานก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณความคิดเห็นรวมกันกับเพื่อนรวมงาน มีอิสระที่จะใชความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ เมื่อมีปญหาไดรับความชวยเหลือในการแกไขปญหาการจากผูบังคับบัญชา 

ผูบังคับบัญชายังใหสิทธิและเสรีภาพกับบุคลากรในการแสดงความคิดเห็น บุคลากรสามารถปฏิบติังาน

ไดดวยตนเองทุกข้ันตอนพรอมทั้งมีการจัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน คณะฯ ยังเปดโอกาสสนับสนุนให
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บุคลากรเขารวมการอบรมหลักสูตรตางๆ เพื่อนําความรูมาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน

ใหศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน เพื่อนําความรูที่ไดรับมาพัฒนางานของคณะฯ จึงสอดคลองกับ เบส และ 

โรส (Beh and Rose) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกับผลการปฏิบัติงาน ผล

การศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับผลการปฏิบัติงานของ

ผูจัดการโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อคุณภาพชีวิตการทํางานดีก็ยอมทําใหผลการปฏิบัติออกมาดีเชนกัน 

การทํางานในคณะฯ มีการติดตอประสานงานที่ดีในการทํางานจากเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชาให

ความไววางใจและยอมรับในการความคิดเห็นรวมกันทํางานเปนทีมโดยคํานึงถึงคามสามารถมากกวา

เรื่องสวนตัว สามารถทํางานรวมกันไดโดยไมมีการแบงพรรคพวก มีการจัดสงเสริมใหบุคลากรไดมี

โอกาสพบปะสังสรรคเพื่อสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน เปนกัลยาณมิตรตอกัน ทํางานแบบพี่สอนนอง

ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรเกิดความจงรักภักดีตอองคกร และสอดคลองกับผลการวิจัยของ รสสุคนธ  

ฤาชาเกียรติกุล เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ธนาคาร HSBC ประเทศไทย ที่มีผลตอความจงรักภักดีในองคกร ผลการวิจัยพบวา พนักงานระดับ

ปฏิบัติการท่ีมีอายุและระยะเวลาปฏิบัติงานเปนบุคลากรของธนาคารแตกตางกันมีผลตอความ

จงรักภักดีในองคกรแตกตางกัน ปจจัยคุณภาพชีวิตการททํางานโดยรวมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ

ความจงรักภักดีในองคกรของพนักงาน บุคลากรทุกคนของคณะฯ ใหความเคารพตอหนาที่และความ

เปนสวนบุคคลของผูรวมงาน การปฏิบัติงานตามขอบเขตที่ไดรับมอบหมาย ผูบังคับบัญชาไมกาวกาย

ในเรื่องสวนตัว ผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคในการทํางาน บุคลากรสามารถแบงเวลาในการทํางาน

เวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัวและสังคมไดอยางเหมาะสม มีเวลาใหกับตนเองและครอบครัว มี

เวลาพักผอนอยางเพียงพอ มีเวลาวางที่จะเขารวมกิจกรรมขององคกรไดอยางสม่ําเสมอ คณะฯ ได

ปฏิบัติตามนโยบายในดานการประหยัดพลังงาน การจํากัดของเสีย การรักษาสภาพแวดลอม ใหความ

รวมมือและสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อ

สาธารณประโยชนและการบริการแกสังคม และยังปลูกฝงใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ

คณะฯ ที่เปนประโยชนตอชุมชน ใหเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วสิษฐพล  ปญญาสงค และคณะ เรื่อง คุณภาพชีวิตใน

การทํางานของเจาหนาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร 

พบวา การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานอยูเสมอมีคาเฉลี่ยระดับคุณภาพชิวิตในการทํางานสูง

ที่สุด แสดงใหเห็นวา เจาหนาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ใหความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมของ

หนวยงาน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจ ดานศิลปวัฒนธรรมที่ตองเผยแพรและธํารงรักษาไว เชน 

การจัดงานพิธีไหวครู โครงการรดนํ้าดําหัว การเขารวมกิจกรรมถวายพระเนื่องในวันสําคัญตางๆ 

คณะฯ หรือหนวยงานมีการจัดใหมีไปการสัมมนาตางจังหวัดเพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

และเปนการใหบุคลากรไดพักผอน ผอนคลาย สามารถกลับมาทํางานไดอยางเต็มที่ ดังน้ัน การสราง
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เสริมคุณภาพชีวิตและความสุขใหกับบุคลากร จึงเปนสิ่งสําคัญของคณะฯ ที่จะตองสงเสริมใหมี

คุณภาพชีวิตและมีสุขภาวะท่ีดีทั้งรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 

   จากผลการวิจัย พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล อีก 2 ดาน คือ ดานคาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ และดานสิ่งแวดลอมที่ถูกลัษณะ

และปลอดภัย มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยกวาดานอื่นๆ แสดงใหเห็นวารายไดของบุคลากรข้ึนอยูกับ

เงินเดือนเปนสวนใหญ ซึ่งปจจุบันการดํารงชีพตามสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป 

ทําใหคาตอบแทนที่ ไดรับไม เพียงพอตอการดําเนินชีวิตของบุคลากรสวนใหญ ถึงแมคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจะจัดสวัสดิการใหในรูปแบบตางๆ เชน สวัสดิการเงินกูประเภทตางๆ คา

การศึกษาบุตร คารักษาพยาบาล อาจจะมีที่พักอาศัยใหบางกรณี ฯลฯ แตก็ยังไมเพียงพอตอความ

ตองการของบุคลากรทุกคนได ดังน้ันคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลควรหาทางพิจารณาหา

แนวทางในการที่จะใหบุคลากรของคณะฯ ไดรับการชวยเหลือทางดานคาตอบแทนหรือสวัสดิการหรือ

สิทธิพี่พึงไดรับเพิ่มมากข้ึน ควรมีแนวทางรณรงคใหบุคลากรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง แตถึงอยางไรก็

ตามคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนองคกรที่มิไดแสวงกําไร จึงทําใหมีขีดจํากัดดาน

งบประมาณ การดําเนินงานของแตละหนวยงานตองอาศัยงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรที่คอนขาง

จํากัด บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานตางๆ ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดตระหนัก

และมีความเขาใจในการบริหารงานตลอดจนวัตถุประสงคเปนอยางดี และมีความพรอมเปนสวนหน่ึง

ในการอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อสาธารณะประโยชน ดังคําสอนของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

 “ขอใหถือประโยชนสวนตน เปนทีส่อง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกจิทีห่น่ึง  
  ลาภทรัพยและเกียรติยศ จะตกแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงอาชีพไว ใหบริสทุธ์ิ” 
อีกทั้งดานสิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย แสดงใหเห็นวาบุคลากรยังขาดความเช่ือมั่นใน

สภาพแวดลอมของคณะฯ ที่เปนสถานที่ในการใหบริการทางสุขภาพแกประชาชนมากมาย อาจจะคิด

วามีความเสี่ยงตอเช้ือโรค และบริเวณที่ต้ังของคณะฯ มีพื้นที่ขนาดเล็กอากาศถายเทไมสะดวก มี

หนวยงานบางหนวยงาน หองทํางานบางหองแออัด คับแคบ อับช้ืน ทอนํ้ามีกลิ่นเหม็น อาจสงผลตอ

สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรได แตคณะฯ ก็ไดตระหนังถึงสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่ถูก

สุขลักษณะ ตองชวยใหบุคลากรรูสึกสะดวกสบาย มีความรูสึกปลอดภัยในสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน เชน ไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง ไดรับการฉีดวัคซีนตางๆ ไดรับสิทธิในการ

รักษาพยาบาลท่ีรวดเร็ว มีอุปกรณในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ สถานที่ทํางานมีความสะอาดและ

เปนระเบียบทั้งภายในอาคารและบริเวณที่ทํางานทําใหสะดวกตอการทํางานเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ ซึ่ง

สอดคลองกับ โดแนล และคณะ (Donald et al) ไดศึกษาเกี่ยวกับตัวบงช้ีคุณภาพชีวิตในการทํางาน
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ในองคกรที่ดูแลสุขภาพชาวแคนาดา โดยกลาวถึงสภาพแวดลอมของงานสงผลตอการเรียนรูและ

สุขภาพของลูกจางในองคกรดูแลสุขภาพชาวแคนาดาไดกระตุนใหพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ดานสุขภาพในการทํางานโดยไดรับความรวมมือจากองคการมหาชน 41 แหง ผลการศึกษาพบวาตัว

บงช้ีคุณภาพชีวิตในการทํางานน้ันเกี่ยวของกับการจัดการขอมูลของฝายบุคคล สุขลักษณะของการ

ทํางาน ทีมงาน สนับสนุนดานความปลอดภัย ซึ่งตองมีการควบคุมตรวจสอบอยางเขมงวด เชน การไม

ปวยไขของลูกจางเงื่อนไขของการทํางาน เชน ปริมาณงานของลูกจาง และตัวบงช้ีความเสี่ยงในการ

ทํางานทางดานชีวภาพและจิตวิทยาสังคม ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการปวยของลูกจาง 

3. ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของบุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา

พบวา ความรับผิดชอบตอสังคม (Xtot) กับคุณภาพชีวิตการทํางาน (Ytot) มีความสัมพันธกันในระดับ

ปานกลาง กลาวไดวาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการกํากับดูแลองคกรที่ดี มีการดําเนินงาน

และระบบบริหารจัดการที่มีความโปรงใส มีจริยธรรม เคารพกฎหมาย ซื่อสัตย คํานึงถึงสุขภาพความ

ปลอดภัยของบุคลากร มีระเบียบในการทํางาน มีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางบุคลากรระดับปฏิบัติการและผูบริหาร ประการสําคัญคือการใสใจตอผูบริโภค ไมวาจะเปน

ผูรับบริการดานสุขภาพ นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา ผูปกครอง เปนตน และยังใหบริการที่เปน

ประโยชนตอสังคมชวยเหลือชุมชน สนับสนุนกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี เชนการ

ใหความชวยเหลือดานยารักษาโรค การฉีดวัคซีน ซึ่งสอดคลองกับ ISO 26000 ที่กลาวไววา ความ

รับผิดชอบตอสังคม คือการดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกรที่คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม

ทั้งในระดับใกล และระดับไกลดวยการใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอก

องคกรในอันที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข และสอดคลองกับ ยูโรเปยน คอมมิสช่ัน 

(The European Commission) ก็ไดมีการรวบรวมลักษณะอันเปนรูปธรรมไวเพื่อเปนแนวทาง

ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ดังน้ี การจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบตอ

สังคม องคกรธุรกิจควรสงเสริมใหมีการจัดการทรัพยากรมนุษยอยางมีความรับผิดชอบ เชน ดานการ

เรียนรูตลอดชีวิต (Life-long Learning) การใหขอมูลที่โปรงใสกับพนักงานในทุกๆ ดาน การใหความ

สมดุลระหวางงาน ชีวิตครอบครัว และการพักผอน การปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทั้งในดานการ

คัดเลือกเขาทํางาน รายไดและความกาวหนาทางการงานโดยเฉพาะกับผูหญิงและผูพิการ การดูแลเอา

ใจใสพนักงาน โดยเฉพาะที่ไดรับบาดเจ็บหรือเกิดปญหาสุขภาพจากการทํางานรวมไปถึงดานการ

เรียนรูตลอดชีวิต ธุรกิจควรที่จะใหความสําคัญกับการฝกอบรมในระดับตางๆ หรือแมแตการมี

นโยบายสงเสริมการเรียนรูที่สรางสรรค นอกจากน้ันที่สําคัญที่สุดคือ การสรางสภาพแวดลอมการ

เรียนรูใหมๆ ใหเกิดข้ึนในที่ทํางานใหได การจัดการดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

ถึงแมวาจะมีกฎหมายควบคุมดูแลดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน แตการกระจายงาน
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ไปสูผูผลิตสินคา และวัตถุดิบ ทําใหองคกรไมสามารถควบคุมดูแลไดทั่วถึง ประเด็นทีน่าสนใจที่องคกร

จะชวยกันดูแลหรือจัดต้ังนโยบายขององคกรในการท่ีจะเลือกรวมทําธุรกิจหรือเลือกใชผูผลิตสินคา

และวัตถุดิบที่มีคุณธรรม จรรยาบรรณตอพนักงาน เพื่อเปนการควบคุมดูแลอีกทางหน่ึง อีกทั้งยังเปน

การบังคับใหองคกรน้ันๆ ที่ตองการจะทําธุรกิจรวมกับเราตองพัฒนาตนเองตามไปดวย ไมเชนน้ัน อาจ

เกิดผลรายจากการท่ีใขผูผลิตสินคาและวัตถุดิบที่ไมใสใจสุขภาพ และความปลอดภัยในการทํางานของ

ลูกจาง ซึ่งเมื่อหากเกิดประเด็นปญหาข้ึนยอมจะสงผลเสียถึงภาพลักษณขององคกรหรือบริษัทผูวาจาง 

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนความรับผิดชอบขององคกรที่มี

ตอพนักงานในกรณีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคมหรือการเมือง การปรึกษาหารือเพื่อหาแนว

ทางแกไขและสรางความรวมมือกันในกลุมผูที่เกี่ยวของกับองคกรไมวาจะเปนนักลงทุน ผูบริหาร 

พนักงาน หรือแมแตลูกคา ยอมนํามาซึ่งการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากกวา การ

จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในองคกร โดยการลดการใชทรัพยากรและการปลอยสารพษิหรอืของ

เสียอันจะชวยลดผลกระทบท่ีเกิดตอสิ่งแวดลอม ซึ่งยอมเปนผลดีตอองคกรน้ันๆ เอง การมีบรรษัทภิ

บาลและความโปรงใสในการดําเนินกิจการ มีความชัดเจน ตรวจสอบได ยอมมีความสําคัญอยาง

ย่ิงยวดตอความมั่นคงขององคกร จะเห็นไดวาเมื่อคณะฯ ใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอสังคมก็

จะทําใหบุคลากรที่ทํางานในคณะฯ มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีไปดวย สงผลใหคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของบุคลากรดีข้ึน มีกําลังใจ มีความพึงพอใจและมีความสุขในการทํางานสามารถทํางานไดเต็ม

ศักยภาพไมวาจะเปนงานประจําที่บุคลากรตองปฏิบัติเปนประจําทุกๆ วัน หรือกิจกรรมสาธารณะ

ตางๆ ก็พรอมชวยเหลืออยางเต็มความสามารถ ซึ่งคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรน้ันถือเปน

เปาหมายสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของคณะฯ ใหดีย่ิงข้ึน อยางที่ ฮิวส และคัมมิ่ง (Huse 

and Cummings) ไดใหทัศนะวา ปจจัยที่ทําใหองคการสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

หรือไมน้ันข้ึนอยูกับคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) ของบุคคลในองคการ เขายัง

กลาวอีกวาคุณภาพชีวิตการทํางาน เปนความสอดคลองกันระหวางความสมปรารถนา หรือความพึง

พอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององคการ หรืออีกนัยหน่ึงคุณภาพชีวิตการทํางานเปน

ประสิทธิผลขององคการอันเน่ืองมาจากความผาสุกในงานของผูปฏิบัติงาน เปนผลสืบเน่ืองมาจากการ

รับรูประสบการณในการทํางาน ซึ่งทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานน้ันๆ คุณภาพชีวิตการทํางาน

จะสงผลตอองคการ 3 ประการ คือ ประการแรก ชวยเพิ่มผลผลิตขององคการ ประการที่สอง 

ชวยเพิ่มพูนขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนเปนแรงจูงใจในการทํางาน และประการ

ส ุดท าย  ชวยปรับปรุ งศักยภาพของผูปฏิบั ติงานดวย  และสอดคลองกับ  คาสิ โอ (Casio) 

ที่เสนอวาคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีตองมีองคประกอบ ดังน้ี ความมั่นคงในงาน บุคลากรตอง

สามารถทํางานไดจนเกษียณอายุ สภาพแวดลอมท ี่มีความปลอดภัย ผลตอบแทนที่ยุติธรรม ความ

ภาคภูมิใจ การมีสวนรวมของบุคลากร การพัฒนาเสนทางอาชีพ โดยบุคลากรไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง 
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การแกไขปญหาความขัดแยง โดยการเปดโอกาสใหมีการรับเรื่องรองทุกขไดตลอดเวลา การ

ติดตอสื่อสารระหวางบุคลากรและองคการมีการใหขาวสารที่ชัดเจนถูกตองเพียงพอ และความมี

สุขภาพที่ดี มีศูนยพยาบาลสําหรับรักษาบุคลากรเพื่อใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 

 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความรับผิดชอบตอสังคมดานการปฎิบัติงานดานแรงงาน 

(X2) มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน (Ytot) ในระดับมาก แสดงให เห็นวาคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการปฏิบัติดานแรงงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกฎ ระเบียบในการ

ทํางานชัดเจนเหมาะสม มีการกําหนดเงื่อนไขการทํางานและการคุมครองทางสังคมซึ่งเปนที่ยอมรับ

ตามกฎหมายและระเบียบของประเทศ ใหความเปนธรรมในการรับฟงปญหาขอรองทุกข และยังชวย

หาแนวทางแกไขปรับปรุงปญหา มีมาตรฐานการทํางานตามหลักอาชีวอนามัย มีการซักซอมการ

ปองกันเหตุการณฉุกเฉินตางๆ เชน อัคคีภัย โดยเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญมาฝกอบรมให

บุคลากรไดทราบถึงวิธีปองกัน หรือเมื่อเกิดเหตุบุคลากรควรปฏิบัติตัวอยางไร และยังมีการจัดอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรดวย จึงทําใหบุคลากรในคณะฯ มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีเกิด

ความพึงพอใจในการทํางานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่ มีความพรอมทั้งทางรางกายและ

จิตใจเปนผลมาจากการดูแลเอาใจใสบุคลากร ทั้งทางดานคาตอบแทน สภาพแวดลอมความ

ปลอดภัย เปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาความรูความสามารถ และยังสงเสริมความเจริญเติมโต

และความมั่นคง แบงงานโดยมีขอบเขตใหมีความสมดุลระหวางเวลาการทํางานกับเวลาสวนตัว

ของผูปฏิบัติงาน โดยที่คณะฯ ไดเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรในทุกสายวิชาชีพวาเปนกําลัง

สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะฯ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ คาสซิโอ (Cascio) ที่บอกวาคุณภาพชีวิตการทํางานน้ันเปนการรับรูของพนักงาน หาก

เขามีความปลอดภัยทั้งรางกายและจิตใจพนักงานจะตองประสานความเขาใจทั้งสองอยางเขาดวยกัน 

เพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมีความพึงพอใจและสามารถเติบโตและพัฒนาในฐานะความ

เปนมนุษยได รวมถึงสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูรวมงานและผูบริหารกอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการ

ทํางาน มีการจัดระบบงานในสํานักงานมีการสื่อสารและการประสานงานกัน เพราะเมื่อบุคลากรมี

คุณภาพชีวิตที่ดี จะชวยสรางขวัญและกําลังใจ ลดความตึงเครียดในระหวางการปฏิบัติงาน กอใหเกิด

ความจงรักภักดี ซื่อสัตยตอหนวยงาน อีกทั้งยังกอใหเกิดความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน เกิดการมี

สวนรวมในทุกๆ ฝาย เพราะบุคลากรมีความสุขทั้งกายและใจ ทําใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มความรู

ความสามารถ มีความมั่นคงในชีวิต มีพลังแรงใจในการปฏิบัติงาน 

 ความรับผิดชอบตอสังคมดานการปฎิบัติงานดานแรงงาน (X2) มีความสัมพันธกับคุณภาพ

ชีวิตการทํางานดานลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคงใหแกผูปฏิบัติงาน (Y4) อยู

ในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โดยมีกฎ ระเบียบในการทํางาน

ชัดเจนเหมาะสม มีการกําหนดเงื่อนไขการทํางานและการคุมครองทางสังคมซึ่งเปนที่ยอมรับตาม
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กฎหมายและระเบียบของประเทศ ใหความเปนธรรมในการรับฟงปญหาขอรองทุกข มีการจัดอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรอีกดวย เมื่อคณะฯ มีการดูแลบุคลากรเปนอยางดี บุคลากรก็จะ

รูสึกไดถึงความมัน่คงในหนาที่การงาน พรอมทั้งกลาแสดงความคิดเห็นและใชความรูความสามารถที่

อยูไดอยงอยางเต็มที่ เปนที่ยอมรับจากเพื่อนรวมงานในทุกระดับทั้งยังไดรับความรวมมือในการ

ปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเองใหดีขึ้นโดย

ใหศึกษาในระดับที่สูงข้ึน เมื่อสําเร็จการศึกษามาแลวก็สามารถปรับวุฒิการศึกษาใหตามคุณวุฒิ

การศึกษาที่สําเร็จมาเพื่อใหมีขวัญกําลังใจพรอมที่จะทํางานที่ตนรับผิดชอบอยูใหเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลมากที่สุด และเปนการสรางความกาวหนาไปในระดับที่สุดข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ โยเดอร (Yoder) ที่วา ถาพนักงานไดพัฒนา และใชทักษะตางๆ ของเขาอยางสูงสุด และเต็ม

ความสามารถแลว เขาตองมีโอกาสที่จะไดพัฒนาตัวเอง มีชองทางใหไดทํางานที่ใชทักษะสูงขึ้น

และมีความรับผิดชอบมากข้ึน 

 ความรับผิดชอบตอสังคม (Xtot) มีความสัมพันธกบัคุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะงาน

มีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรง (Y8) อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาบุคลากรของ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีความรับผิดชอบตอสังคมทั้งทางดานการกํากับดูแลองคกร 

ดําเนินงานโดยมีหลักการ มีระบบบริหารจัดการอยางถูกตอง โปรงใส เปนธรรม ถูกตองตามกฎหมาย

สามารถตรวจสอบได มีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของบุคลากรใหมีความรัก 

ภักดีกับองคกร ดานการปฏิบัติงานดานแรงงานโดยมกีฎ ระเบียบในการทํางานชัดเจนเหมาะสม มีการ

จัดสรร เลื่อนข้ันดวยความเหมาะสมและเปนธรรม มีการกําหนดเงื่อนไขการทํางานและการคุมครอง

ทางสังคมซึ่งเปนที่ยอมรับตามกฎหมายและระเบียบของประเทศ ดานการปฏิบัติดําเนินงานอยางเปน

ธรรม ไมเห็นแกผลประโยชนอื่นที่อาจไดมาจากการดําเนินงานที่ไมถูกตอง ฝาฝนกฎหมาย ปฏิบัติงาน

ดวยความซื่อสัตย มีการสรางความสัมพันธอนัดีกับองคกร หรือหนวยงานอื่น ประเด็นดานผูบริโภคให

คํานึงถึงผูบริโภคเปนสําคัญ ไมวาจะเปนผูมารับบริการทางดานสุขภาพ นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา 

ผูปกครอง เปนตน ตองตระหนักถึงความพึงพอใจของผูบริโภค ใหบริการท่ีมีประโยชนมีประสิทธิภาพ

คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยปกปองขอมูลและความเปนสวนตัวของผูบริโภค จัดทําขอมูลทีเ่ปน

จริง และดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน มีการสรางสัมพันธอันดีใหกับชุมชน มีสวนรวมในการ

สนับสนุนจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ลอยกระทง วันสงกรานต เปนตน มีสวนรวมใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสนับสนุนการศึกษาใหกับชุมชน จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ โดยให

ความชวยเหลือดานสุขภาพ เชน ยารักษาโรค การฉีดวัคซีน เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของบุคลากรดานลักษณะงานมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับสังคมโดยตรงก็มีความสัมพันธกัน

กับความรับผิดชอบตอสังคมของบุคลากรเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปารีณา ประยุกต

วงศ และแมท โอเซ็น เรื่องการพัฒนา CSR ในประเทศไทยและบทบาทอาสาสมัคร พบวา ควรพัฒนา
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กลไกการสงเสริมที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนดวยการตอยอดฐานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยใน

การทํากิจกรรมเพ่ือสังคม การบริจาค และอาสาสมัคร ในการทําความดีดวยการบริจาคและการทําทาน

ดวยการสงเสริมการแลกเปลี่ยนตัวอยางกรณีศึกษาดีๆ จากการทํากิจกรรมดังกลาวเพื่อสังคมที่ดีข้ึน 

 ความรับผิดชอบตอสังคมดานการกํากับดูแลองคกร (X1) มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต

การทํางานดานลักษณะงานที่ต้ังอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Y6) อยูในระดับ

นอย แสดงให เห็นวาความรับผิดชอบตอสังคมดานการกํากับดูแลองคกรของบุคลากรคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลน้ันไดดําเนินงานโดยมีหลักการ มีระบบบริหารจัดการอยางถูกตอง 

โปรงใส เปนธรรม ถูกตองตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได มีวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งเปนที่ยึด

เหน่ียวจิตใจของบุคลากรใหมีความรัก ภักดีกับองคกรน้ัน แตยังไมเปนที่พึงพอใจของบุคลการบางสวน

ทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานดานลักษณะงานที่ต้ังอยูบนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมที

ความสัมพันธในระดับนอย เชน การกาวกายหนาที่กันของบุคลากร บุคลากรยังไมความรูสึกวาไมได

รับความเสมอภาคเรื่องกฎ ระเบียบการประเมินผลงานและคาตอบแทน และตองการทราบผลการ

ประเมินผลงานที่ชัดเจน และยังมีการนําเอาผลการประเมินไปใหบุคคลอื่นดูซึ่งถือเปนการละเมิดสิทธิ

สวนบุคคล ซึ่งบุคคลที่สามารถดูผลการประเมินไดจะมีเฉพาะผูบริหารเทาน้ัน ที่กลาวมาน้ีไมใช

บุคลากรทั้งหมดของคณะฯ เปนเพียงสวนนอยของบุคลากรในคณะฯ ดังน้ันคณะฯ ควรมีแนว

ทางแกไขปญหาโดยการใหฝายทรัพยากรบุคคลแจงผลการประเมินผลงานไปโดยตรงถึงตัวบุคลากรไม

ควรผานเจาหนาที่ธุรการเพื่อเปนการปกปองขอมูลและความเปนสวนตัวของบุคลากร ซึ่งสอดคลอง

กับผลการวิจัย ดีราน่ี (Dirani) เรื่องการมีสวนรวมในความรับผิดชอบตอสังคมสําหรับทรัพยากรบุคคล

สามารถแสดงบทบาทอะไรไดบางน้ัน งานวิจัยน้ีช้ีใหเห็นความสําคัญอยางย่ิงกับการดําเนินงาน การ

เจริญเติบโตรวมกันของทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบตอสังคม 

 ความรับผิดชอบตอสังคมดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน (X5) มีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตการทํางานดานการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดี 

(Y3) อยูในระดับนอย แสดงใหเห็นวาความรับผิดชอบตอสังคมดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชนของ

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการสรางสัมพันธอันดีใหกับชุมชน มีสวนรวมในการ

สนับสนุนจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน ลอยกระทง วันสงกรานต วันสําคัญตางๆ เปนตน 

มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสนับสนุนการศึกษาใหกับชุมชน จัดกิจกรรมสรางเสริม

สุขภาพ โดยใหความชวยเหลือดานสุขภาพ เชน ยารักษาโรค การฉีดวัคซีน เปนตน จะเห็นไดวาความ

รับผิดชอบตอสังคมในดานน้ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานดานการเปดโอกาสให

ผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรูความสามารถไดเปนอยางดีอยูในระดับนอยน้ัน อาจเปนเพราะการใช

เวลาทํางานใหกับชุมชนมากเกินไปทําใหบุคลากรไมสามารถแบงเวลาไปศึกษาหาความรูหรือไปศึกษา

ตอในระดับที่สูงข้ึนทําใหพลาดโอกาสในการคนควาความรูที่จะนํามาพัฒนาตนเอง ดังน้ันคณะฯ จึง
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ควรมีแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว คือ อาจจะมีการผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรที่จะไป

ทํางานพัฒนาชุมชน หรือใหโอกาสในการลาเพื่อไปศึกษาตอทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

เพื่อใหบุคลากรไดมีเวลาเหลือพอที่จะไปศึกษาหาความรูได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ โยเดอร 

(Yoder) ที่วา ถาพนักงานไดพัฒนา และใชทักษะตางๆ ของเขาอยางสูงสุด และเต็มความสามารถ

แลว เขาตองมีโอกาสที่จะไดพัฒนาตัวเอง มีชองทางใหไดทํางานที่ใชทักษะสูงขึ้นและมีความ

รับผิดชอบมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 

 จากผลของการศึกษา เรื่อง ความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษา ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทํางานอยาง

ตอเน่ือง ดังน้ี 

1. จากผลการวิจัย พบวา การใหความเปนธรรมตอนักวิชาการศึกษา ในการรับฟงปญหาขอ

รองทุกข และหาแนวทางในการปรับปรุงปญหามีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับปานกลาง จึงสามารถ

ใชเปนขอมูลใหผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของตางๆ ไดตระหนักและหาแนวทางในการพัฒนาและ

สนับสนุนใหเกิดชองทางที่จะสามารถรับฟงปญหา หรือขอรองทุกขตางๆ ไดอยางเปนรูปธรรมโดยไม

สงผลกระทบตอตัวบุคคล รวมทั้งการจางงาน จัดสรรงาน เลื่อนข้ันดวยความเหมาะสมและเปนธรรม

ซึ่งเปนเรื่องที่คณะฯ ควรจะใหความสําคัญเปนอยางย่ิง เน่ืองจากเรื่องดังกลาวน้ีเปนเรื่องละเอียดออน 

และสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของผูปฏิบัติงานเปนอยางย่ิง ดังน้ันคณะฯ ควรกําหนดนโยบายให

ชัดเจนถึงแนวทางการใหขอมูลการประเมินผลงานยอนกลับแกนักวิชาการศึกษา เชน การสงผลการ

ประเมินผานระบบอินเตอรเน็ทของคณะฯ ใหมีลักษณะเหมือนใบแจงรายได (Pay Slip) ที่ผาน

ทางเว็ปไซต http://www.si.mahidol.ac.th/e-py/ เพื่อที่นักวิชาการศึกษาจะไดรับทราบขอมูลผล

การปฏิบัติงานโดยตรง และนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีย่ิงข้ึน รวมทั้ง

การพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ ที่บกพรองและยังไมเพียงพอ 

2. จากผลการวิจัย พบวา คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน

กลาง ขอมูลน้ีแสดงใหเห็นวา เศรษฐานะทางการเงินของบุคลากรยังไมมีความมั่นคง รวมถึงอาจไมมี

เงินเหลือพอที่จะเก็บออมไวใชในยามจําเปน หรือยามวิกฤต และอาจสงผลไปถึงการกูหน้ียืมสินตางๆ 

ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งเมื่อบุคลากรเกิดความกังวลในเรื่องการใชจายเงินในแตละเดือนก็จะ

สงผลใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง ทําใหบุคลากรไมสามารถทํางานไดเต็มตามศักยภาพที่มีอยู 

ดังน้ันคณะฯ จึงควรหาแนวทางในการชวยเหลือบุคลากรอยางย่ังยืน โดยสงเสริมใหบุคลากรได
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ตระหนักเห็นถึงความสําคัญในการดํารงชีวิตอยูอยางพอเพียง ดังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยึดหลัก

ทางสายกลาง อันไดแก “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน” บนเงื่อนไข “ความรู” และ “คุณธรรม” 

ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยใหบุคลากรภายในคณะฯ สามารถดําเนินชีวิตไดอยางสมดุลและ

ย่ังยืนในโลกโลกาภิวัฒนที่มีการแขงขันกันสูง 

3. จากผลการวิจัย พบวา สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยมีคาคามัชฌิมเลขคณิตอยูใน

ระดับปานกลาง ขอมูลน้ีแสดงใหเห็นวาสิ่งแวดลอมของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลยังไมดี

เทาที่ควร เน่ืองจากสถานที่เปนโรงพยาบาลที่ใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนทั่วทั้งประเทศ อาจ

เสี่ยงตอเช้ือโรคตางๆ เชน จากขยะติดเช้ือ สารเคมี ผลิตภัณฑที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เปน

ตน อาคารหรือหองสํานักงานแออัด คับแคบ อับช้ืน ไมมีอากาศถายเท และยังมีการกอสราง/ปรับปรุง

อาคารใหมทําใหเกิดเปนมลภาวะ เชน ฝุน กลิ่น ดังน้ันคณะฯ ควรหาแนวทางในการชวยเหลือ เชน 

จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกประเภทขยะตางๆ เพื่อปองกันการติดเช้ือจากขยะ จัดกิจกรรม

อบรมหลักอาชีวอนามัย จัดกิจกรรมลดขยะ รณรงคใหบุคลากรใชบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑที่ไม

กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมหรือเลือกใชผลิตภัณฑที่สามารถนําไปกําจัดหรือบําบัดได แจกหนากาก

กันฝุน ในสวนของเขตกอสรางควรทําเครื่องหมายหรือกั้นขอบเขตการกอสรางใหชัดเจนเพื่อความ

ปลอดภัยของบุคลากร 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 จากขอคนพบขางตน เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูทีส่นใจทั่วไป ผูวิจัยจึงขอ

เสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไปดังน้ี 

1. ในการศึกษาความรับผิดชอบตอสังคมกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ในครั้งน้ีศึกษาเฉพาะทัศนะของนักวิชาการศึกษาเทาน้ัน เน่ืองคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลยังมีบุคลากรหลายวิชาชีพ ดังน้ันการศึกษาวิจัยครัง้ตอไปควรใชกลุม

ตัวอยางในสายวิชาชีพอื่น เชน แพทย พยาบาล เภสัชกร นักวิทยาศาสตร ฯลฯ 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมโดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมลู

เชิงลึกขององคกร ซึ่งขอมูลที่ไดจะสามารถนําไปพัฒนารูปแบบหรือกระบวนการในการผลักดันให

บุคลากรในหนวยงานเกิดความรบัผิดชอบตอสงัคมอยางแทจริง 

3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางานกบัตัวแปรอื่น เชน การบริหารจัดการ

ความรูในองคกร ความภักดีตอองคกร เปนตน 
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ตารางการวิเคราะหหาความเชื่อม่ันของตัวแปรตน  
คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (IOC) 

 

ภาระงาน  
(Job Description) 

ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) 

คะแนนกรรมการ
ผูเชี่ยวชาญ 

คนท่ี IOC 

ดานการปฏิบัติการ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 

1. ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักสูตร 
แบบเรียน การเทียบความรู การ
จัดการความรู งานกิจการนักศึกษา 
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งาน
บริการและสวัสดิการ งานนักศึกษา
วิ ชาทหาร  การ จั ดพิ พิ ธภั ณฑ
การศึกษา เปนตน เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา และ
กิจกรรมทางการศึกษาตางๆ ให
เป น ไปตามยุ ทธศาสตร  แผน 
นโยบายของหนวยงาน 

 

    

   +1 -1 +1 +1 +1 
 

0.6 
 

2. สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห
ขอมูลและสถิติทางการศึกษาและ
กิจการนักศึ กษาความตองการ
กําลังคน ศึกษาวิเคราะหและจัดทํา
หลั กสู ตร  ทดลองใช หลั กสู ตร 
ปรั บปรุ งหลั กสู ตร  การพัฒนา
หนั งสือหรือตําราเรี ยน ความรู
พื้นฐาน ตลอดจนความตองการดาน
การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  

 

 

  

  0 -1 +1 +1 0 

 

0.2 
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ภาระงาน 
(Job Description) 

ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) 

คะแนนกรรมการ
ผูเชี่ยวชาญ 

คนที่ IOC 

ดานการปฏิบัติการ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 

1.  จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา การ
ติ ดต อขอความช วยเหลื อจาก
ต า ง ป ร ะ เ ทศท า ง ก า ร ศึ กษ า
ดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนและ
เอกสารด านการศึกษา รวมท้ัง
ปรั บปรุ ง ให ทั นสมั ย  เพื่ อ เป น
หลักฐานอางอิงและใหการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

  

   

   +1 0 +1 0 0 

 

0.4 

 

2.  ติ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผล
ด านการศึกษา วิ เคราะห  วิจั ย 
สงเสริมการวิจัยการศึกษา และ
เผยแพรผลงานทางดานการศึกษา 
เพื่อพัฒนางานดานวิชาการศึกษา 

  

    

  0 -1 +1 -1 0 
 

-0.2 

 

3.  การใหบริการวิชาการดานตางๆ 
เ ช น  กา ร จั ดบริ ก า รส ง เ ส ริ ม
การศึกษาโดยใช เทคโนโลยีทาง
การศึกษา จัดประชุมอบรมและ
สัมมนาเกี่ ยวกับการศึกษาและ
กิจการนักศึกษา เผยแพรการศึกษา 
เชน ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน 
การเขียนบทความ จัดทําวารสาร 
หรือเอกสารตางๆ ใหคําปรึกษา
แนะนํ า ในการป ฏิ บั ติ ง านแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาและแก
นักศึกษาที่มาฝกปฏิบัติงาน ตอบ
ปญหาและช้ีแจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับ
งานในหน าที่  เพื่ อ ให สามารถ
ปฏิ บั ติ งานได อย างถู กต อง  มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ที่เกี่ยวของ 

   

   

  0 +1 +1 0 0 
 

0.4 
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ภาระงาน  
(Job Description) 

ประเด็นความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) 

คะแนนกรรมการ
ผูเชี่ยวชาญ 

คนท่ี 
IOC 

ดานการวางแผน 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5  

1.วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ 
ร วมวา งแผนการ ทํ า งานของ
หนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

 

 

  

   

 0 +1 0 +1 0 
 

0.4 

 

ดานการประสานงาน               

1. ประสานการทํางานรวมกัน
ระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกเพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด
ไว 

 

 

 

  

   +1 +1 +1 0 +1 
 

0.8 

 

2. ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับ
ขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือสรางความ
เข าใจหรื อความร วมมือในการ
ดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

   

  

 

 +1 0 +1 +1 0 
 

0.6 

 

ดานการบริการ               
1. ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน 
เผยแพร ถายทอดความรู ทางดาน
วิชาการศึกษา รวมทั้งตอบปญหา
และช้ีแจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ เพื่อใหผูรับริการไดรับทราบ
ขอมูล ความรูตางๆ ที่เปนประโยชน 

 

 

 

  

 

 

 0 0 +1 0 +1 
 

0.4 

 

2. จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และ
ให บริ การข อมู ลทางวิ ชาการ 
เกี่ยวกับดานวิชาการศึกษาเพ่ือให
บุคลากรท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน นักศึกษา ตลอดจน
ผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและ
ความรู ต างๆ  ที่ เป นประโยชน 
สอดคลอง และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน และใชประกอบการ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน 
หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

 

    

 

 

 0 -1 +1 0 +1 
 

0.2 
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ภาคผนวก ง  

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือและรายนามผูเชี่ยวชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

ตามหนังสือภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่ ศธ 0520.203.2/872 – 876  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 
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ผูชวยคณบดีฝายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

3. อ. นพ.วีระเทพ  ฉัตรธนโชติกุล 

ผูชวยคณบดีฝายการศึกษากอนปริญญา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

4. อ. ดร.สายสุดา  เตียเจริญ 

อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. นางเรืองลอง  จีรชีวีวงศ 

รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 
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ภาคผนวก จ  

ตารางการวิเคราะหหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ 
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ตารางการวิเคราะหหาความเช่ือม่ันเคร่ืองมือ 
คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (IOC) 

 

ขอที่ ความรับผิดชอบตอสังคม 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ IOC 
การกํากับดูแลองคกร 1 2 3 4 5 

1.  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการ
กํากับดูแลองคกรที่ดีดําเนินงานโดยมี
หลักการ มีระบบบริหารจัดการอยาง
ถูกตอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2.  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีความ
รับผิดชอบในการจัดการอยางโปรงใส เปน
ธรรม ถูกตองตามกฎหมาย มี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรม เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มี
วัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งเปนที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของนักวิชาการศึกษาใหรัก
และภักดีกับองคกร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา 
และใหประโยชนสูงสุด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการ
จัดสรรตําแหนงงานอยางเปนธรรมโดยไม
แบงแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ
ทางการเมือง คํานึงถึงความรูความสามารถ
ตรงตามความตองการขององคกร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปด
โอกาสใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมใน
การตัดสินใจดานประเด็นความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ขอที่ ความรับผิดชอบตอสังคม 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ IOC 
การกํากับดูแลองคกร 1 2 3 4 5 

8. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการ
มอบอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบให
นักวิชาการศึกษาในองคกรอยางเปน
สัดสวน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

9. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการ
ติดตามผลการดําเนินงาน ทั้งดานบวกและ
ดานลบของนักวิชาการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
 

การปฏิบัติดานแรงงาน       
10. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลใหความ

เปนธรรมตอนักวิชาการศึกษาทุกคน ใน
การรับฟงปญหาขอรองทุกข และหาทาง
แกไขปรับปรุงปญหานั้นๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการ
จางงาน จัดสรรงาน เลื่อนขั้น ให
นักวิชาการศึกษาดวยความเหมาะสมและ
เปนธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีกฎ 
ระเบียบในการทํางานอยางชัดเจนและ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

13. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการ
กําหนดเงื่อนไขการทํางานและการ
คุมครองทางสังคมซึ่งเปนที่ยอมรับตาม
กฎหมายและระเบียบของประเทศ 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

14. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการ
ทํางานตามนโยบาย  ”tsrfi ytefas“ใหกับ
นักวิชาการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 



 

120 

 

ขอที่ ความรับผิดชอบตอสังคม 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ IOC 
การปฏิบัติดานแรงงาน 1 2 3 4 5 

15. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการ
ซักซอมการปองกันเหตุการณฉุกเฉินตางๆ 
เชน อัคคีภัย  

+1 +1 +1 +1 -1 0.60 

16. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการ
จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหกับ
นักวิชาการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

การปฏิบัติดําเนินงานอยางเปนธรรม       
17. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลสราง

ความสัมพันธอันดีกับองคกรอ่ืน เพ่ือให
ไดผลการดําเนินงานที่ดี 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 

 

18. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ไมเห็น
แกผลประโยชนอื่นที่อาจไดมาจากการ
ดําเนินงานที่ไมถูกตอง ฝาฝนกฎหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

19. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการ
ปฏิบัติและดําเนินงานอยางเปนธรรม 
โปรงใส และซื่อสัตย 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 

20. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการ
จัดอบรมบุคลากรใหประพฤติ ปฏิบัติ 
หนาที่ ดวยความถูกตองตามหลักศีลธรรม 
และเห็นชอบดวยกฎหมาย 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

21. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการ
สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมใหกับ
หนวยงานภายในคณะฯ และรวมถึงการ
เคารพตอสิทธิในทรัพยสิน 

0 0 +1 +1 +1 0.60 

22. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการ
สงเสริมใหตระหนักถึงการเคารพในสิทธิ
และทรัพยสินขององคกร 
 

0 -1 +1 +1 0 0.20 
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ขอที่ ความรับผิดชอบตอสังคม 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ IOC 
ประเด็นดานผูบริโภค 1 2 3 4 5 

23. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจัดทํา
ขอมูลของผูบริโภคดวยความชัดเจน เปน
จริงและเปนประโยชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

24. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลให
ความสําคัญกับผูบริโภคถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของความรับผิดชอบตอสังคม 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

25. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ตระหนักถึงความพึงพอใจของผูบริโภคถือ
วาเปนสิ่งสําคัญทําใหองคกรดําเนินตอไป
ได 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

26. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ใหบริการที่เปนประโยชน มีประสิทธิภาพ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมแกผูบริโภค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

27. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ให
ความสําคัญและคํานึงถึงสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผูบริโภค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

28. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ให
ความสําคัญปกปองขอมูลและความเปน
สวนตัวของผูบริโภค 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน       
29. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปด

โอกาสใหชุมชนไดเขามารวมงานใน
หนวยงานตางๆ ของคณะฯ 

0 0 0 +1 +1 0.40 

30. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีการ
สรางงานและพัฒนาทักษะใหกับชุมชน 
รวมทั้งการเขาถึงเทคโนโลยี 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 
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ขอที่ ความรับผิดชอบตอสังคม 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ IOC 
การกํากับดูแลองคกร 1 2 3 4 5 

31. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มี
นโยบายดําเนินกิจกรรมท่ีเปนรูปธรรมใน
การชวยเหลือแบงปนความรูสูสังคมและ
สาธารณะประโยชน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

32. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการ
สรางสัมพันธอันดีในชุมชนอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

33. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีสวน
รวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 

+1 0 +1 +1 0 0.60 

34. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีสวน
รวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

35. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการ
จัดกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ ใหความ
ชวยเหลือดานสุขภาพ  
ยารักษาโรค การฉีดวัคซีน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ขอที่ คุณภาพชีวิตการทํางาน คะแนนความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ IOC 

คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ 1 2 3 4 5  
36. คาตอบแทนที่ทานไดรับเพียงพอกับ

คาใชจายในสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

37. คาตอบแทนที่ทานไดรับมีความเหมาะสม
กับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 

38. คาตอบแทนที่ทานไดรับเปนธรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิชาชีพอ่ืนที่มีลักษณะงาน
คลายกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

39. คาตอบแทนลวงเวลาที่ทานไดรับมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

สิ่งแวดลอมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย       
40. สถานที่ทํางานของทานมีอาคารสถานที่ 

รมรื่น สวยงาม เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
+1 0 +1 +1 +1 0.80 

41. สถานที่ทํางานของทานใหความสําคัญกับ
การรักษาความสะอาดภายในอาคารและ
บริเวณท่ีทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

42. สถานที่ทํางานของทานมีอุปกรณ
เครื่องมือใชในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

43. สถานที่ทํางานของทานมีการใหความรู
เพ่ือตระหนักถึงสภาพการทํางานให
ปลอดภัย เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

44. สถานที่ทํางานของทานมีการจัดหอง
สันทนาการเพื่อใหนักวิชาการใน
หนวยงานไดพักผอนหรือออกกําลังกาย
เพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีดี 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 

เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาความรู
ความสามารถไดเปนอยางดี 

      

45. นักวิชาการศึกษาไดรับโอกาสในการ
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

46. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ใหการ
สนับสนุนในการพัฒนาความรู
ความสามารถของนักวิชาการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ขอที่ คุณภาพชีวิตการทํางาน 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ IOC 

1 2 3 4 5  
47. นักวิชาการศึกษามีโอกาสใชความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติงานอยาง
เต็มที่ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

48. ผูบังคับบัญชา เปดโอกาสใหนักวิชาการ
ศึกษาไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
ทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

49. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปด
โอกาสใหนักวิชาการศึกษาทุกคนที่มีความ
ใฝรู มีโอกาสในการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

ลักษณะงานที่สงเสริมความเจริญเติบโตและ
ความม่ันคงใหแกผูปฏิบัติงาน 

      

50. การปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษาใน
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีความ
มั่นคงในหนาท่ีการงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

51. ผูบังคับบัญชาใหสิทธิและเสรีภาพกับ
นักวิชาการศึกษาในการแสดงความ
คิดเห็นและความรูความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

52. เมื่อสําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
หนวยงานของทานปรับวุฒิการศึกษาให
ตามคุณวุฒิการศึกษาท่ีสําเร็จมา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

53. นักวิชาการศึกษาไดรับการยอมรับจาก
เพ่ือนรวมงานในทุกระดับ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

54. นักวิชาการศึกษาไดรับความรวมมือใน
การปฏิบัติงานจากเพ่ือนรวมงานเปน
อยางดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ลักษณะงานมีสวนสงเสริมดานบูรณาการทาง
สังคมของผูปฏิบัติงาน 

      

55. ในการปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณระหวางนักวิชาการ
ศึกษาดวยกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

56. เมื่อมีปญหาเกิดข้ึนในหนวยงาน
นักวิชาการศึกษามีโอกาสรับทราบปญหา
และไดรวมกันแสดงความ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ขอที่ คุณภาพชีวิตการทํางาน 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ IOC 
1 2 3 4 5 

 คิดเห็นและรวมกันแกไข       
57. นักวิชาการศึกษาสามารถแสดงความ

คิดเห็นประสานงานและปฏิบัติงาน
รวมกับทุกฝายทั้งภายในและภายนอก
องคกร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

58. นักวิชาการศึกษามีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ใหสอดคลองกับ
สังคมปจจุบัน 

+1 0 +1 0 +1 0.60 

59. นักวิชาการไดนําแนวคิดหรือทฤษฎีตางๆ 
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

ลักษณะงานที่ตั้งอยูบนฐานของกฎหมายหรือ
กระบวนการยุติธรรม 

      

60. นักวิชาการศึกษาทุกคนไดรับความเสมอ
ภาคในเร่ืองกฎระเบียบ การประเมินผล
งานและคาตอบแทน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

61. นักวิชาการศึกษาแสดงความเคารพตอ
หนาที่และสิทธิสวนบุคคลของผูรวมงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

62. ผูรวมงานใหความเคารพในสิทธิสวน
บุคคลและไมกาวกายในเรื่องสวนตัวของ
ทานที่ไมเกี่ยวของกับงาน 

+1 +1 +1 +1 0 0.80 

63. นักวิชาการศึกษามีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางาน 

+1 0 +1 +1 +1 0.80 

64. นักวิชาการศึกษาไดรับสิทธิในการ
ปฏิบัติงานตามขอบเขตที่รับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ความสมดุลระหวางชีวิต กับการทํางานโดย
สวนรวม 

      

65. นักวิชาการศึกษาสามารถแบงเวลาจาก
การปฏิบัติงานใหกับตนเอง ครอบครัว 
และกิจกรรมอ่ืนๆ อยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

66. การทํางานของทานไมเปนอุปสรรคตอ
การดําเนินชีวิต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

67. ทานมีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ขอที่ คุณภาพชีวิตการทํางาน 
คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ IOC 
1 2 3 4 5 

68. ครอบครัวของทานพอใจในเวลาทํางาน
ของทาน 

+1 +1 0 +1 +1 0.80 

69. ทานไมมีเวลาพักผอนเน่ืองจากมีความ
จําเปนตองเรงรัดการทํางาน 

0 -1 0 +1 0 0.00 

ลักษณะงานมีสวนเก่ียวของและสัมพันธกับ
สังคมโดยตรง 

      

70. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ให
ความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือ
สาธารณประโยชน หรือใหบริการแก
สังคม 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

71. นักวิชาการศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ ของคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาลที่เปนประโยชนตอชุมชน 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 

72. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลให
โอกาสหนวยงานอื่นเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงานดานสุขภาพ 

+1 -1 +1 0 +1 0.40 

73. นักวิชาการศึกษา หรือผลงาน ของคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดรับการ
ยอมรับวามีความสําคัญตอการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ 

+1 +1 +1 0 +1 0.80 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ช  

การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale        Corrected 
               Mean         Variance     Item-          Squared         Alpha 
              if Item          If Item       Total           Multiple        if Item 
              Deleted       Deleted     Correlation   Correlation    Deleted 
 
X1           238.0435      1070.8617        .5588         .               .9682 
X2           238.0435      1069.5889        .3564         .               .9685 
X3           237.9565      1068.0435        .4642         .               .9683 
X4           238.2174      1047.0870        .6014         .               .9680 
X5           238.3478      1057.8735        .5326         .               .9681 
X6           238.5652      1044.2569        .6710         .               .9678 
X7           238.5652      1048.7115        .7130         .               .9677 
X8           238.5217      1057.0791        .5505         .               .9681 
X9           238.8261      1044.3320        .6939         .               .9677 
X10          238.7391      1049.9289        .6880         .               .9678 
X11          238.3913      1060.1581        .4890         .               .9682 
X12          238.1739      1063.5138        .4840         .               .9682 
X13          238.3043      1065.3123        .4283         .               .9684 
X14          238.1304      1055.5731        .5359         .               .9681 
X15          238.0435      1061.6798        .4796         .               .9682 
X16          238.0435      1065.8617        .4734         .               .9683 
X17          237.6957      1066.4941        .4759         .               .9683 
X18          238.0435      1066.0435        .4287         .               .9684 
X19          238.0870      1058.9012        .5198         .               .9682 
X20          238.0870      1058.6285        .5647         .               .9681 
X21          238.1304      1065.9368        .4091         .               .9684 
X22          237.9565      1059.8617        .5974         .               .9680 
X23          237.9565      1058.9526        .6175         .               .9680 
X24          237.9565      1060.4980        .5347         .               .9681 
X25          237.7826      1062.9960        .4911         .               .9682 
X26          237.6957      1067.5850        .4508         .               .9683 
X27          238.2609      1051.9289        .6523         .               .9678 
X28          238.0870      1056.6285        .5622         .               .9681 
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X29          238.2609      1045.7470        .7691         .               .9676 
X30          237.9565      1053.9526        .7280         .               .9677 
X31          238.2174      1048.2688        .7301         .               .9677 
X32          237.7826      1066.1779        .3940         .               .9684 
Y33          238.9130      1049.8103        .6003         .               .9680 
Y34          238.7826      1045.6324        .6949         .               .9677 
Y35          238.6957      1041.6759        .7007         .               .9677 
Y36          239.2174      1045.4506        .5541         .               .9682 
Y37          239.0435      1064.1344        .4677         .               .9683 
Y38          238.6957      1070.4032        .3860         .               .9684 
Y39          238.1739      1077.6047        .1953         .               .9688 
Y40          238.4348      1054.8024        .6844         .               .9678 
Y41          239.3043      1046.7668        .5118         .               .9683 
Y42          238.4783      1052.3518        .5637         .               .9681 
 

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale          Corrected 
               Mean         Variance       Item-           Squared         Alpha 
              if Item        if Item           Total           Multiple        if Item 
              Deleted      Deleted         Correlation  Correlation    Deleted 
 
Y43         238.4348      1055.3478       .6727         .               .9678 
Y44         238.3478      1064.1462       .5374         .               .9681 
Y45         238.5217      1050.4427       .6743         .               .9678 
Y46         238.1304      1062.1186       .4230         .               .9684 
Y47         238.0870      1072.4466       .3163         .               .9686 
Y48         238.6522      1053.0553       .5709         .               .9680 
Y49         239.0870      1047.5375       .5635         .               .9681 
Y50         238.5217      1059.6245       .5033         .               .9682 
Y51         238.3043      1063.5850       .5031         .               .9682 
Y52         238.7391      1057.3834       .6417         .               .9679 
Y53          238.8261      1050.6047        .7117         .             .9677 
Y54          238.7391      1057.4743        .6397         .             .9679 
Y55          238.3913      1065.0672        .5135         .             .9682 
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Y56          238.5652      1062.7115        .6633         .               .9680 
Y57          238.9565      1053.3162        .5582         .               .9681 
Y58          238.4783      1039.6245        .7046         .               .9677 
Y59          239.0435      1044.8617        .5649         .               .9681 
Y60          238.6957      1056.5850        .5517         .               .9681 
Y61          238.3913      1050.1581        .6331         .               .9679 
Y62          238.9565      1052.9526        .4682         .               .9684 
Y63          238.6957      1049.2213        .5321         .               .9682 
Y64          238.9130      1036.7194        .6391         .               .9679 
Y65          238.6522      1042.7826        .5554         .               .9682 
Y66          238.0435      1053.7708        .7443         .               .9677 
Y67          238.5217      1060.0791        .5785         .               .9680 
Y68          238.5652      1066.8024        .4394         .               .9683 
Y69          238.2174      1077.2688        .2178         .               .9688 
 

Analysis of Variance 

Source of Variation     Sum of Sq.     DF       Mean Square    F         Prob. 

Between People         346.8381        22          15.7654 

Within People           967.8551      1564             .6188 

Between Measures     225.8236        68            3.3209       6.6953  .0000 

Residual                   742.0315     1496             .4960 

Nonadditivity              9.8933           1            9.8933      20.2018  .0000 

Balance                 732.1382       1495              .4897 

Total                    1314.6931      1586              .8289 

Grand Mean                3.5060 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Tukey estimate of power to which observations 

must be raised to achieve additivity         =      2.5697 

Reliability Coefficients    69 items 

Alpha =   .9685           Standardized item alpha =   .9695 
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   ภาคผนวก ซ   
หนังสือขอความอนุเคราะหดําเนินการวิจัย 
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ภาคผนวก ฌ  
เอกสารรับรองและเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับโครงการวิจัย 
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ภาคผนวก ญ  
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ฎ  
หนังสือยินดีใหความอนุเคราะหขอมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ 
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ภาคผนวก ฏ  
เครื่องมือในการวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 

ชื่อ – สกุล  นางสาวนิตยาภรณ  บุญสวัสดิ์  

ที่อยูปจจุบัน  1203 (616/328) อาคาร A ชั้น 12 ลุมพินีพารคปนเกลา 

   ถ.บรมราชชนนี  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ   

สถานที่ทํางาน  งานบริการการศึกษา ฝายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช  

เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ  

ประวัติการศึกษา 

2543 สําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี 

 2548  สําเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2554  ศึกษาตอหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

 2549  พนักงานบัญชี แผนกบัญชี บริษัทก้ิมหยูเส็งคากระจก จํากัด 

 2550 –   นักวิชาการศึกษา ฝายการศึกษา งานบริการการศึกษา  
ปจจุบัน  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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