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บทคดัย่อ พยาบาลวิชาชีพเป็นกาํลังคนที� มีสัดส่วนมากที� สุดในสถานบริการสุขภาพ งานพยาบาลเป็นงานหนักและ

เผชิญปัจจัยเสี�ยงมากมายที�อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทาํงาน การวิจัยครั�งนี� เป็นการวิจัยแบบภาคตดัขวาง

โดยมวีัตถุประสงคเ์พื�อประเมินระดับคุณภาพชีวิตการทาํงาน การรับรู้บรรยากาศองคก์าร ค่านิยมในการทาํงานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม และหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการทาํงาน รายได้ และการรับรู้บรรยากาศ องคก์าร

ค่านิยมในการทาํงาน กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามสง่ไปยังพยาบาลวิชาชีพที�ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลนครปฐมจาํนวนทั�งหมด ��� ชุด เกบ็ข้อมูลระหว่าง

เดอืนเมษายน - มถิุนายน ���� วิเคราะห์โดยใช้สถติกิารถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และสถติถิดถอยพหุแบบขั�นตอน

อัตราการตอบกลับแบบสอบถามเท่ากับร้อยละ ��.� ผลการวิ จัยพบว่าพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม

ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ ��.� การรับรู้ บรรยากาศองค์การและค่านิยม

ในการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ ��.� และร้อยละ ��.� ตามลาํดบั การรับรู้บรรยากาศองคก์าร

และค่านิยมในการทาํงานมคีวามสมัพันธเ์ชิงบวกกบัคุณภาพชีวติการทาํงานของพยาบาลวิชาชพีโรงพยาบาลนครปฐม

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p < 0.001) ปัจจัยที� สามารถทาํนายคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลนครปฐมได้มี � ปัจจัย ได้แก่ สภาพทางสังคมของงาน ความเกี�ยวข้องและผูกพันกับงานวิทยาการ

เทคโนโลยีที�ใช้ในหน่วยงาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการพยายามไปสู่ตาํแหน่งที�สูงขึ� น โดยสามารถ

ทาํนายคุณภาพชีวิตการทาํงานได้ ร้อยละ ��.� (R2 adj. = 0.284) ดังนั� นโรงพยาบาลนครปฐมจึงควร

ส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพมีจิตบริการที�ดี อบรมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์อยู่เสมอ จัดสวัสดิการ

อย่างเพียงพอ สนับสนุนความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ เพื�อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตการทาํงานอยู่ในระดับดีเพื�อให้

พยาบาลคงอยู่ในองคก์ารต่อไป

คาํสาํคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางาน, พยาบาลวิชาชีพ

วารสารวิชาการสาธารณสุข
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บทนํา
องค์การทั� งภาครัฐและเอกชน ควรมุ่ งเน้นและ

ให้ความสาํคัญกับการพัฒนามนุษย์  เนื� องจากเป็น

องค์ประกอบสาํคัญของกจิกรรมหรือการดาํเนินการใดๆ

ของหน่วยงานเพื� อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์

การที�มนุษย์มีคุณภาพชีวิตการทาํงานที�ดีนั�นมีผลมาจาก

การได้รับการตอบสนองความต้องการ ความปรารถนา

ที�ต้องการให้ชีวิตของตนเองดาํเนินไปอย่างมคีวามสขุ เช่น

การมีหน้าที�การงานมั�นคงและก้าวหน้า มีหัวหน้าและ

เพื� อนร่วมงานที� ดี  สามารถดูแลชีวิตของตนเองและ

ครอบครัวได้อย่างน่าพึงพอใจ

ปัจจุบันประชาชนเข้ามารับบริการด้านสุขภาพเพิ�ม

มากขึ� น(1) ทาํให้พยาบาลซึ� งเป็นกาํลังคนที� มีสัดส่วน

มากที�สดุที�ปฏบัิติงานอยู่ในสถานบริการสขุภาพทุกระดับ

ทั� วประเทศ ได้ รับภาระงานเพิ� มมากขึ� นตามลาํดับ

นอกเหนือจากงานการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพยังต้อง

ปฏิบั ติ งานด้ านการพัฒนาและรับรองของคุณภาพ

โรงพยาบาล เพื�อให้การบริการมคีณุภาพและได้มาตรฐาน

ทาํให้บรรยากาศในการทาํงาน มีความตึงเครียดกดดัน

เผชิญกับความเร่งรีบเกอืบตลอดเวลา ส่งผลให้พยาบาล

เหนื� อยหน่ายในการปฏิบัติงาน ลาออก และโอนย้าย

อยู่เสมอ(2) ถึงแม้จะมีการรับพยาบาลใหม่เข้ามาทดแทน

แต่กไ็ม่เพียงพอกับจาํนวนพยาบาลที�ลาออกหรือโอน-

ย้ายไป และทาํให้คุณภาพการบริการแย่ลง

โรงพยาบาลนครปฐม เป็นหน่วยงานสงักดักระทรวง-

สาธารณสุขระดับตติยภมิูที�ให้บริการด้านสุขภาพ ขนาด

��� เตยีง มผู้ีรับบริการปีละประมาณ ���,��� คนต่อปี

สถิติปี 2554 - 2556 พบว่ามีผู้มารับบริการเฉลี�ยวันละ

1,785, 2,112 และ 2,747 ตามลาํดับ โดยเป็นผู้ป่วย-

นอกเฉลี�ยวันละ 1,646, 2,035 และ 2,345  อตัราการ

ครองเตียงสูงขึ�น 116.36, 112.24 และ 115.2 ตาม

ลาํดับ(3) จะเหน็ได้ว่าจาํนวนผู้มารับบริการมีแนวโน้มที�

เพิ�มสงูขึ�นทุกปี ในขณะที�สถิติปี 2554 - 2556 พบว่า

อั ตราการสูญเสี ยอั ตรากาํ ลั งของพยาบาลวิ ชาชี พ

โรงพยาบาลนครปฐมเท่ากับร้อยละ 1.24, 1.96 และ

4.20 ตามลาํดับ(3-4) ซึ�งการสูญเสยีอัตรากาํลังพยาบาล

ซึ�งเป็นวิชาชีพหลักในองค์การ ส่งผลกระทบอย่างยิ�งต่อ

พยาบาลวิชาชีพที�เหลืออยู่ นอกจากนี�การเข้าสูป่ระชาคม-

เศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้วิชาชีพพยาบาลหลั�งไหลไปสู่

ภาคเอกชนและสถานพยาบาลของประเทศเพื� อนบ้าน

ได้มากขึ� น เนื� องจากเป็น � ใน � วิชาชีพเคลื�อนย้าย

แรงงานได้อย่างเสรี(5) การยกระดับคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพยาบาลวิชาชีพจึงเป็นปัจจัยสาํคัญจะช่วย

จูงใจให้พยาบาลวิชาชีพรัก ผูกพันและยังคงอยู่ในภาครัฐ

มากยิ�งขึ�น

ดังนั�นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที�จะศึกษาคุณภาพชีวิต

การทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม

โดยใช้แนวคิดของ บรู๊คและแอนเดอร์สัน (Brooks and

Anderson)(6-7) ในการศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของพยาบาลวิชาชีพโดยเฉพาะ เพื�อใช้เป็นข้อมูลพื�นฐาน

ในการกาํหนดนโยบาย และกลยุทธ์การสร้างเสริมและ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลนครปฐม ตลอดจนสนับสนุนให้พยาบาล

คงอยู่ในระบบและให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชน

ในพื�นที�บริการอย่างมีประสิทธภิาพต่อไป

การศกึษานี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อประเมินระดบัคุณภาพ-

ชีวิตการทาํงาน การรับรู้บรรยากาศองค์การ ค่านิยม

ในการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม

และหาความสมัพันธร์ะหว่างคุณลักษณะ สว่นบุคคล ได้แก่

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา ระดับ

ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการทาํงาน รายได้ และการรับรู้

บรรยากาศองค์การ ค่านิยมในการทาํงาน กบัคุณภาพ-

ชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม

วิธีการศึกษา
การศึกษานี� เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวาง ประชากร

ที�ศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพที�ปฏบิัติงานเตม็เวลาอย่าง-

น้อย 6 เดือน เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยทาํส่งแบบสอบถาม

ไปยังกลุ่มตัวอย่างจาํนวนทั�งหมด ��� ชุด และรวบรวม

แบบสอบถามจากผู้ประสานงานวิจัย ได้รับแบบสอบถาม
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คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม

วารสารวชิาการสาธารณสุข ���� ปีที� �� ฉบบัที� �

ตอบกลับมาทั�งหมด ��� ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับ

ร้ อยละ ��.� ทดสอบหาค่ าความเชื� อมั� นโดยใช้

สัมประสิทธิ�แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha

coefficient) ได้ค่าสมัประสทิธิ�ของคุณภาพชีวิตการทาํงาน

การรับรู้บรรยากาศองค์การ และค่านิยมในการทาํงาน

เท่ากับ �.���, 0.916 และ �.��� ตามลาํดับ ระยะ-

เวลาในการเกบ็ข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน

���� วิเคราะห์โดยใช้สถิติการถดถอยเชิงเส้น อย่างง่าย

(simple linear regression) และสถิติถดถอยพหุ-

แบบขั�นตอน (stepwise multiple linear regression)

โดยกาํหนดนัยสาํคัญทางสถิติที�ระดับ �.��

ผลการศึกษา
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมเกือบทั�งหมด

เป็นเพศหญิง (ร้อยละ ��.�) อายุระหว่าง �� - �� ปี

ร้อยละ ��.� อายุเฉลี�ย ��.�� ปี สถานภาพโสดร้อยละ

��.� ส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ ��.�

อยู่ในตาํแหน่งระดับชาํนาญการ ร้อยละ ��.� โดย

ปฏบัิตงิานในโรงพยาบาลนครปฐมระยะเวลาระหว่าง ��-

�� ปี ร้อยละ ��.� ระยะเวลาปฏบัิติงานเฉลี�ย ��.� ปี

รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง ��,001 - 30,��� บาท

ร้อยละ 37.0 รายได้เฉลี� ยต่อเดือน ��,���.� บาท

ประมาณ � ใน � มีรายได้เพียงพอต่อการใช้จ่ายใน

แต่ละเดือน ร้อยละ ��.� (ตารางที� �)

คุณภาพชีวิตการทาํงานภาพรวมสว่นใหญ่อยู่ในระดบั

ปานกลาง ร้อยละ ��.� ระดบัดร้ีอยละ ��.� เมื�อพิจารณา

รายด้านแล้วพบว่าพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม

มีคุณภาพชีวิตการทาํงานด้านสภาวะในการทาํงานด้าน

การมีส่วนร่วมในการควบคุมงานของตนเอง ด้านความ

พึงพอใจในความเป็นอยู่ โดยทั� วไปอยู่ ในระดับต้อง

ปรับปรุงคิดเป็น ร้อยละ 8.8, 7.7 และ �.� ตามลาํดับ

ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตในการทาํงานกบัชีวิตสว่นตวั

อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ ��.� (ตารางที� �)

การรับรู้บรรยากาศองค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับ

ตารางที� � คุณลกัษณะส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม (จํานวน ��� คน)

                        คุณลักษณะส่วนบุคคล                                                    จาํนวน          ร้อยละ

เพศ หญงิ 256 93.8

ชาย 17 6.2

อายุ (ปี) 20 – 29 61 22.3

30 – 39 108 39.6

40 – 49 65 23.8

�� ปีขึ�นไป 39 14.3

ค่าเฉลี�ย (ปี) ± ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (ปี)  ��.� (ปี) ± �.� (ปี)

อายุน้อยที�สดุ (ปี) - อายุมากที�สดุ (ปี)  �� (ปี) - �� (ปี)

สถานภาพสมรส โสด 143 52.4

สมรส/หม้าย/หย่า แยกกนัอยู่ 130 47.6

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 226 82.7

สงูกว่าปริญญาตรี 57 17.3

ระดับตาํแหน่งงาน ปฏบิตักิาร 82 30.0

ชาํนาญการ 181 66.3

ชาํนาญการพิเศษ 10 3.7
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ปานกลาง ร้อยละ ��.� ระดับดี ร้อยละ �.� เมื� อ

พิจารณาแต่ละด้านพบว่าระดับการรับรู้ บรรยากาศ

องค์การ ด้านวิทยาการ เทคโนโลยีที� ใช้ในหน่วยงาน

การติดต่อสื�อสารภายในองค์การ การสร้างขวัญกาํลังใจ

อยู่ในระดับต้องปรับปรุงร้อยละ ��.�, ��.� และ ��.�

ตามลาํดับ (ตารางที� 3)

ในสว่นภาพรวมของค่านิยมในการทาํงานอยู่ในระดับ

ปานกลางร้อยละ ��.� ระดับดีร้อยละ ��.� พิจารณา

รายด้านพบว่าระดับค่านิยมในการทาํงานด้านสภาพทาง

สงัคมของงาน เจตคตต่ิอผลตอบแทน และความพยายาม

เพื�อไปสูต่าํแหน่งที�สงูขึ�นอยู่ในระดบัต้องปรับปรุง ร้อยละ

22.3, ��.� และ ��.� ตามลาํดับ (ตารางที� �)

การรับรู้บรรยากาศองคก์าร และค่านยิมในการทาํงาน

มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมอย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) โดยพยาบาลวิชาชีพที� มีการรับรู้

บรรยากาศองค์การดีจะมีคุณภาพชีวิตการทาํงานดี และ

พยาบาลวิชาชีพที�มีค่านิยมในการทาํงานดีจะมีคุณภาพ-

ชีวิตการทาํงานดี (ตารางที� �)

จากการวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย-

พหุแบบขั�นตอน พบว่า ปัจจัยที�สามารถอธิบายคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม

ได้มี � ตัวแปร ได้แก่ สภาพทางสังคมของงาน ความ

เกี�ยวข้องและผูกพันกับงาน วิทยาการและเทคโนโลยี

ที�ใช้ในหน่วยงาน การมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ และ

การพยายามไปสู่ตาํแหน่งที�สูงขึ� น โดยสามารถอธิบาย

ตารางที� � คุณลกัษณะส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม (จํานวน ��� คน) (ต่อ)

                        คุณลักษณะส่วนบุคคล                                                    จาํนวน          ร้อยละ

ระยะเวลาที�ปฏบิตังิานในโรงพยาบาล (ปี)

< 5 48 17.6

5 – 9 39 14.3

10 – 14 44 16.1

15 – 19 72 26.4

ตั�งแต่ �� ปีขึ�นไป 70 25.6

ค่าเฉลี�ย ± ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (ปี)  ��.� (ปี) ± �.� (ปี)

ประสบการณน้์อยสดุ - ประสบการณม์ากที�สดุ (ปี)  � (ปี) - ��.� (ปี)

รายได้ต่อเดือน (บาท)

10,001-20,000 95 34.8

20,001-30,000 101 37.0

30,001-40,000 64 23.4

��,��� ขึ�นไป 13 4.8

ค่าเฉลี�ย (บาท) ± สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน (บาท) �����.� (บาท) ± ����.� (บาท)

รายได้ตํ�าสดุ (บาท) - รายได้สงูสดุ (บาท) ��,��� (บาท) - ��,��� (บาท)

ความเพียงพอของรายได้

เพียงพอ 177 64.8

ไม่เพียงพอ 96 35.2
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วารสารวชิาการสาธารณสุข ���� ปีที� �� ฉบบัที� �

ตารางที� � ระดบัคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม จําแนกรายดา้น (จํานวน ��� คน)

                  คุณภาพชีวิตการทาํงาน                                                          ระดบั (ร้อยละ)

                                                                                         ดี               ปานกลาง ต้องปรบัปรุง

คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวม 13.9 70.0 16.1

ความสมดุลระหว่างชีวิตในการทาํงานกบัชีวิตสว่นตวั 30.0 55.7 14.3

การมส่ีวนร่วมในการควบคมุงานของตนเอง 19.0 73.3 7.7

สภาวะในการทาํงาน 20.1 71.1 8.8

ความพึงพอใจในความเป็นอยู่โดยทั�วไป 29.3 63.7 7.0

ตารางที� � ค่านิยมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม โดยรวมและรายดา้น (จํานวน ��� คน)

                                 รายการ                                                          ระดับ (ร้อยละ)

                                                                                          ดี               ปานกลาง ต้องปรบัปรุง

ค่านิยมในการทํางานโดยรวม 15.8 69.2 15.0

ความภาคภมูใิจในงาน 36.3 60.8 2.9

ความเกี�ยวข้องและผูกพันกบังาน 14.7 77.6 7.7

ความพอใจในงาน 25.3 72.5 2.2

ความพยายามเพื�อไปสู่ตาํแหน่งที�สงูขึ�น 27.8 61.2 11.0

เจตคตต่ิอผลตอบแทน 13.6 71.1 15.3

สภาพทางสงัคมของงาน 9.2 68.5 22.3

ตารางที� � การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม โดยรวมและรายดา้น (จํานวน ��� คน)

                                 รายการ                                                          ระดบั (ร้อยละ)

                                                                                           ดี               ปานกลาง ต้องปรับปรงุ

การรบัรูบ้รรยากาศองคก์ารโดยรวม 7.3 77.3 15.4

การตดิต่อสื�อสารภายในองคก์าร 5.5 66.7 27.8

การมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 4.8 85.0 10.2

การคาํนึงถึงบุคลากร 8.4 82.4 9.2

การใช้อาํนาจและอทิธพิลในองคก์าร 7.0 81.3 11.7

วิทยาการเทคโนโลยีที�ใช้ในหน่วยงาน 2.9 67.8 29.3

การสร้างขวัญกาํลังใจ 6.6 70.7 22.7

คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

นครปฐมได้ร้อยละ 28.4 (ตารางที� �) สามารถสร้าง

สมการเพื�อใช้อธบิายคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล-

วิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมได้ดังนี�
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ตารางที� � ความสมัพนัธร์ะหวา่งคุณลกัษณะส่วนบุคคล การรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร และค่านิยมในการทํางานกบัคณุภาพชีวิต

  การทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม (จํานวน ��� คน)

                          ปัจจัย                                        Constant             b            S.E (b)          p-value

คุณลกัษณะส่วนบุคคล

เพศ 1.115 0.120 0.134 0.371

อายุ 1.442 -0.041 0.033 0.221

สถานภาพสมรส 1.382 -0.022 0.055 0.688

ระดับการศึกษา 1.329 0.017 0.086 0.847

ระดับตาํแหน่งงาน 13.23 0.014 0.063 0.818

ระยะเวลาในการทาํงาน 1.417 -0.021 0.023 0.353

รายได้ (บาท/เดอืน) 1.446 -0.049 0.036 0.178

การรบัรูบ้รรยากาศองคก์าร

การตดิต่อสื�อสารภายในองคก์าร 0.645 0.335 0.070 < 0.001

การมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 0.789 0.256 0.063 < 0.001

การคาํนึงถึงบุคลากร 0.653 0.320 0.055 < 0.001

การใช้อาํนาจและอทิธพิลในองคก์าร 0.841 0.248 0.074  0.001

วิทยาการเทคโนโลยีที�ใช้ในหน่วยงาน 0.530 0.361 0.061 < 0.001

การสร้างขวัญกาํลังใจ 0.794 0.256 0.061  0.001

ค่านิยมในการทํางาน

ความภาคภมูใิจในงาน 0.920 0.257 0.059  0.001

ความเกี�ยวข้องและผูกพันกบังาน 0.637 0.345 0.051 < 0.001

ความพอใจในกจิกรรม 0.813 0.287 0.052 < 0.001

ความพยายามเพื�อไปสู่ตาํแหน่งที�สงูขึ�น 0.863 0.265 0.052 < 0.001

เจตคตต่ิอผลตอบแทน 0.988 0.164 .049 < 0.001

สภาพทางสงัคมของงาน 0.572 0.372 .500 < 0.001

หมายเหต:ุ ตวัแปรหุ่น (dummy variables) ดงันี�

เพศ: เพศหญิง = �, เพศชาย = �

สถานภาพสมรส: โสด = �, สมรส/หม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ = �

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี = �, สงูกว่าปริญญาตรี = �

ระดับตาํแหน่งงาน: ระดบัปฏบิตักิาร/ชาํนาญการ = � , ชาํนาญการพิเศษ = �

คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม

= -0.147 + 0.253 (สภาพทางสงัคมของงาน) + 0.216 (ความเกี�ยวข้องและผูกพันกบังาน)

   + 0.295 (วิทยาการและเทคโนโลยีที�ใช้ในหน่วยงาน) + 0.233 (การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ)

   + 0.158 (การพยายาม ไปสู่ตาํแหน่งที�สงูขึ�น)
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วารสารวชิาการสาธารณสุข ���� ปีที� �� ฉบบัที� �

วิจารณ์
การศึ กษาคุณภาพชี วิตการทาํ งานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมในครั� งนี�  ใช้แนวคิดของ

Brooks และ Anderson(6-7) ซึ� งเป็นแนวคิดที� ศึกษา

คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโดยเฉพาะ

พบว่า คุณภาพชี วิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลนครปฐม ภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ปานกลาง ร้อยละ ��.� สอดคล้องกับงานวิจัยของรินดา

กาฬเนตร(8) ที� ได้ทาํการวิจัยคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลพระนั�งเกล้า เช่น

เดยีวกบัเอื�ออารี เพช็รสวุรรณ(9) ที�ศึกษาคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพยาบาลโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ และธดิารัตน์

ศรีกันทา(10) ที� วิ จัยเรื� องคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช พบว่าระดับคุณภาพชีวิต

ตารางที� � การวิเคราะหก์ารถดถอยพหแุบบขั�นตอน (stepwise linear multiple regression analysis)  คุณภาพชีวิตการทํางาน

             ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม (จํานวน ��� คน)

    ขั�นที�                         ปัจจัย                            R2     R2 adj.         b            S.E (b)     Beta       p-value

1 สภาพทางสงัคมของงาน 0.151 0.148 0.440 0.063 0.389  <0.05

 (ค่าคงที�) 0.990 0.144

2 สภาพทางสงัคมของงาน 0.222 0.216 0.311 0.063 0.293 <0.05

ความเกี�ยวข้องและผูกพันกบังาน 0.331 0.064 0.282

 (ค่าคงที�) 0.568 0.163

3 สภาพทางสงัคมของงาน 0.257 0.249 0.272 0.065 0.241 <0.05

ความเกี�ยวข้องและผูกพันกบังาน 0.255 0.064 0.231

วิทยาการและเทคโนโลยีที�ใช้ในหน่วยงาน 0.296 0.083 0.206

 (ค่าคงที�) 0.225 0.186

4 สภาพทางสงัคมของงาน 0.284 0.273 0.267 0.064 0.236 <0.05

ความเกี�ยวข้องและผูกพันกบังาน 0.246 0.063 0.224

วิทยาการและเทคโนโลยีที�ใช้ในหน่วยงาน 0.322 0.082 0.224

การมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 0.262 0.083 0.165

 (ค่าคงที�) -0.014 0.198

5 สภาพทางสงัคมของงาน 0.297 0.284 0.253 0.064 0.224 <0.05

ความเกี�ยวข้องและผูกพันกบังาน 0.216 0.064 0.196

วิทยาการและเทคโนโลยีที�ใช้ในหน่วยงาน 0.295 0.082 0.206

การมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ 0.233 0.083 0.147

ความพยายามไปสูต่าํแหน่งงานที�สงูขึ�น 0.158 0.072 0.123

 (ค่าคงที�) -0.147 0.206

หมายเหต:ุ ตวัแปรหุ่น (dummy variables) ดงันี�

เพศ: เพศหญิง = �, เพศชาย = �

สถานภาพสมรส: โสด = �, สมรส/หม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ =  �

ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี = �, สงูกว่าปริญญาตรี = �

ระดับตาํแหน่งงาน: ระดบัปฏบิตักิาร/ชาํนาญการ = � , ชาํนาญการพิเศษ = �
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การทาํ งานภาพรวมอยู่ ในระดั บปานกลางเช่ นกั น

ซึ� งอาจเป็นไปได้ว่า พยาบาลวิชาชีพนั� นมีลักษณะงาน

ที�ผลัดเปลี�ยนหมุนเวียนกันขึ� นเวรตลอดเวลา จากการ

วิ เคราะห์ ข้อมูลในรายด้านพบว่า พยาบาลวิชาชีพ

ขาดความสมดุลระหว่างชีวิตในการทาํงานกบัชีวิตส่วนตัว

เนื� องมาจากภาระงานที� มีมากมาย ไม่สามารถดูแล

ครอบครัวตนเองในยามจาํเป็นหรือเจ็บป่วย ไม่สบาย

เป็นต้น สภาวการณ์ทาํงานในปัจจุบันมีการทาํงานเป็น

ทีมสหวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพรู้สึกถึงความมีส่วนร่วม

ในการควบคุมงานของตนเอง สามารถดูแลผู้รับบริการได้

อย่างเหมาะสม จึงทาํให้เกดิความสมดุล พยาบาลวิชาชีพ

จึงมีความรับรู้ว่าคุณภาพชีวิตการทาํงานของตนเองอยู่ใน

ระดับปานกลาง

คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ-

สมรส ระดับการศึกษา ระดับตาํแหน่งงาน ระยะเวลา

ในการทาํงาน และรายได้ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิต การทาํงานโดยรวม ซึ�งแตกต่างจากณัฐพงศ์

เครือศิริ(11) ศึกษาในบุคลากรเครือโรงพยาบาลบาง-

ปะกอก พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์

ทาํงาน ระยะเวลาในการทาํงาน สถานที� ปฏิบัติงาน

และรายได้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทาํงาน

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p<0.05)

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมร้อยละ ��.�

มีการรับรู้บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับปานกลาง การ

รับรู้ บรรยากาศองค์การโดยรวมและรายด้านมีความ

สมัพันธเ์ชิงบวกกบัคณุภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล-

วิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ

(p<0.05) ซึ� งสอดคล้องกั บงานวิ จั ยของบุ รั สกร

เตจะ๊มา(12) ที�ศึกษาปัจจัยที�มีอิทธพิลต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพนักงานโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ และศิรินา

เมืองแสน(13) ที� ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พยาบาลวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหา-

วิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยนี�

อธิบายได้ว่า เมื�อพยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้บรรยากาศ

อยู่ในระดับปานกลางก็จะส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิต

การทาํงานด้วย อาจกล่าวได้ว่าพยาบาลวิชาชีพรับรู้ถึง

การขาดแคลนองค์ความรู้ในวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆ

ทาํให้ไม่สามารถปฏิบั ติงานได้อย่างเต็มที�  เนื� องจาก

เครื�องมืออุปกรณ์ที�ทนัสมัยจะทาํให้การทาํงานเกิดความ

ราบรื� น ทาํ ให้ปฏิบัติ งานอย่างมีความสุข ส่งผลให้

คุณภาพชีวิตการทาํงานดขีึ�น พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

นครปฐม ร้อยละ ��.� มีค่านิยมในการทาํงานโดยรวม

และรายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิต

การทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม

อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิต ิ(p<0.05) สอดคล้องกบังานวิจัย

ของไพฑรูย์ สอนทน(14) ที�ศึกษาคุณภาพชีวิตการทาํงาน

ของเจ้าหน้าที�สาธารณสุขระดับตาํบล จังหวัดเพชรบูรณ์

และงานวิจัยของณัฐปภัสญ์ พัฒนโพธิ� (15) ศึกษาความ

สมัพันธร์ะหว่างการรับรู้ และค่านิยมกับคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ของรัฐพบว่าค่านยิมในการทาํงานมคีวามสมัพันธเ์ชิงบวก

กบัคุณภาพชีวิตการทาํงาน อาจเป็นไปได้ว่า แม้พยาบาล-

วิชาชีพจะมีความภูมิใจที� ได้ทาํงานดูแลผู้ที� เจ็บป่วย

แต่ยั งขาดความผูกพันกับงานและไม่อยากทาํงานนี�

ไปเรื� อยๆ เนื� องจากขาดความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผลการวิจัยนี� อธิบายได้ว่า เมื�อพยาบาลวิชาชีพมีค่านิยม

การทาํงานอยู่ในระดับปานกลาง ก็จะส่งผลต่อระดับ

คุณภาพชีวิตการทาํงานด้วย

ปัจจัยที�สามารถอธิบายคุณภาพชีวิตการทาํงานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมมี � ปัจจัย ได้แก่

สภาพทางสงัคมของงาน ความเกี�ยวข้องและผูกพันกบังาน

วิทยาการและเทคโนโลยีที�ใช้ในหน่วยงาน การมีสว่นร่วม

ในการตัดสินใจ และการพยายามไปสู่ตาํแหน่งที�สูงขึ� น

โดยสามารถอธบิายคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล-

วิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐมได้ร้อยละ ��.�

สรุป

ตัวแปรที� มีความสัมพันธ์เชิงบวกและสามารถเพิ� ม

อาํนาจการอธิบายคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล-
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คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม

วารสารวชิาการสาธารณสุข ���� ปีที� �� ฉบบัที� �

วิชาชีพ ได้แก่ สภาพทางสงัคมของงาน ความเกี�ยวข้องและ

ผูกพันกับงาน วิทยาการและเทคโนโลยีที�ใช้ในหน่วยงาน

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การพยายามไปสู่ตาํแหน่ง

ที�สงูขึ�น

ในด้านค่านิยมในการทาํงาน ผู้บริหารจึงควรส่งเสริม

ให้พยาบาลวิชาชีพมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมสงัคม

ต่างๆ อย่างสมํ�าเสมอ สามารถสร้างความภมิูใจและก่อให้

เกิดภาพลักษณ์ที�ดีของวิชาชีพพยาบาล การมีจิตบริการ

ที�ดีกับผู้ป่วยเสมือนญาติมิตร ตลอดจนสนับสนุนการ

ดาํเนินงานสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที� เกี� ยวข้อง

นอกจากนี� ควรจัดสรรค่าตอบแทนหรือรางวัลจูงใจตาม

โอกาสเหมาะสม สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที�สงูขึ�น

การพิจารณาการเลื�อนเงนิเดอืน หรือระดับตาํแหน่งอย่าง

เหมาะสมและเป็นธรรม

ด้านการรับรู้บรรยากาศองค์การ โรงพยาบาลควร

สนับสนุนด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆที�มีความจาํเป็นให้

เพียงพอ เหมาะสมต่อการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มงาน

พยาบาลวิชาชีพทุกคนต้องเข้ารับการอบรมทกัษะความรู้

ใหม่ๆ ในด้านวิทยาการ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทาง

การแพทย์ โดยหมุนเวี ยนสลับกันเข้ ารับการอบรม

ในแต่ละปี ผู้บริหารของโรงพยาบาลรับฟังการเสนอ

ข้อคิดเห็นที�มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการกาํหนด

กฎระเบียบหรือนโยบายต่างๆของโรงพยาบาล อันจะ

เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ

และผู้ ป่วย ทั� งนี� เพื� อให้พยาบาลรักและความผูกพัน

รู้สึกเป็นส่วนหนึ�งที�มีความสาํคัญขององค์การ

กิตติกรรมประกาศ
ผู ้วิจ ัยขอขอบคุณพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล

นครปฐมทุกท่าน ที�ไดก้รุณาใหข้อ้มูลที�สาํคัญและเป็น

ประโยชนต่์องานวจิยั จนทําใหง้านวจิยันี�สาํเรจ็ลลุ่วงดว้ยดี
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Professional nurses are the majority of the manpower in any health facility. Nursing is a highly

responsible occupation and encounters many risk factors all of which may affect the quality of work life.

This research is a cross-sectional study with the objectives to assess the quality of work life, the percep-

tions of the organizational climate and the work values of professional nurses working in Nakhon Pathom

hospital; and to find the relationship between personal characteristics which include gender, age, marital

status, educational level, professional level, duration of work, and income, the perceptions of organiza-

tional climate, work values and the quality of their work life. Data were collected through 445 copies of a

questionnaire sent to registered nurses working in the hospital. The survey was conducted during April -

June 2557, and analyzed by simple linear regression and stepwise multiple regression. The rate of survey

response was 61.3 percent. The results showed that the majority of registered nurses (70.0%) were at a

moderate level in the quality of work life, the perceptions of organizational climate and the values were

overall at a moderate level (77.3% and 69.2%, respectively). Registered nurses’ perceptions of organi-

zational climate and values had a positively statistical significance correlated to the quality of work life (p

<0.05). There were five factors used to predict the registered nurses’ quality of work life, which were

social conditions, task relevance and engagement, science and technology utilized in the department,

participation in decision-making, and the prospect of promotion, and the result was 28.4 percent (R2 adj.

= 0.284). As a consequence, Nakhon Pathom hospital should encourage registered nurses to treat their

patients with a service mind, regularly provide innovation and medical science technology training, and to

support adequate welfare in promoting career advancement, in order to improve and maintain the standard

of the quality of the work life in the organization.
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