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บทคดัย่อ การวิจัยครัÊ งนีÊ เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวางโดยมีวัตถุประสงค์เพืÉ อประเมินระดับคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ค่านยิมวิชาชีพ การสนบัสนุนทางสงัคมของพยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบิตังิานในศูนย์บริการสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร และ
หาความสมัพันธร์ะหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคล ค่านิยมวิชาชีพ การสนับสนุนทางสงัคม กบัคุณภาพชีวติการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบิัติงานในศูนย์บริการสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร ประชากรในการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพทีÉ
ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จาํนวน ŠŜŝ คน เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
อตัราการตอบกลับแบบสอบถามร้อยละ şŜ.ś วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา และวิเคราะห์หาความสมัพันธ์
ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ค่านิยมวิชาชีพ การสนบัสนุนทางสงัคม กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุเชิงเส้น ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุขประมาณครึÉงหนึÉง
มคุีณภาพชีวติการทาํงานโดยรวมอยู่ในระดบัดี ร้อยละ ŝŞ.ş ค่านยิมวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับดี ร้อยละ šş.Š และการ
สนับสนุนทางสงัคมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ ŝŝ.Ŝ ประสบการณ์การทาํงาน ค่านิยมวิชาชีพ ด้านการมีอสิระ
ในตนเอง ด้านความเคารพศักดิÍศรีของมนุษย์ และการสนับสนุนทางสงัคม ได้แก่ การสนับสนุนด้านเครืÉองมือหรือสิÉงของ
การสนับสนุนด้านข่าวสารและข้อมูล การสนับสนุนด้านการประเมินผล มคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพชีวติการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบิตังิานในศูนย์บริการสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิต ิ(p<0.05) โดยปัจจัย
ทีÉสามารถทาํนายคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบิตังิานในศูนย์บริการสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร
ได้ร้อยละ ŝŞ.Ş (R2adj=0.566) ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านการประเมินผล การมอีสิระในตนเอง การสนับสนุน
ด้านเครืÉองมือหรือสิÉงของ การสนับสนุนด้านข่าวสารและข้อมูล ความเคารพศักดิÍศรีของบุคคล และประสบการณก์าร
ทาํงาน จากผลการวิจัยผู้บริหารควรมีการส่งเสริมและให้ความสาํคัญกับการพัฒนาและสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทาํงานและชีวติสว่นตวั เปิดโอกาสให้อสิระในการมีส่วนร่วมตดัสนิใจในการปฏบิตังิาน รวมทัÊงควรสง่เสริมให้พยาบาล-
วิชาชีพรับรู้ถึงค่านิยมวิชาชีพพยาบาลทีÉสาํคญัในการปฏบิัติงาน
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บทนํา
คุณภาพชีวิตการทาํงาน (Quality of work life) ถือ

เป็นมิติหนึÉงทีÉสาํคัญ โดยเฉพาะในช่วงวัยแรงงานเป็นมิติ
ทีÉ มีความเกีÉ ยวข้องโดยตรงกับประเภทของงานทีÉ ทาํ
บุคลากรภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมหรือบรรยา-
กาศในการทาํงานทีÉทาํให้เกิดความสมดุลในชีวิตของแต่
ละคน ทัÊงในด้านร่างกาย จิตใจ สงัคมและจิตวิญญาณ(1)

การปฏบิตังิานของพยาบาลในปัจจุบันต้องเผชิญกบับริบท
ต่างๆในการให้บริการ เช่น สภาพทางอารมณ์ทีÉไม่คงทีÉของ
ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรทีÉปฏบัิติงานร่วมกัน การ
ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติของชีวิตผู้ป่วย สภาพแวดล้อม
ในการทาํงานทีÉต้องเผชิญกบัความกดดันรอบด้าน(2) รวม
ทัÊ งมีการวิจารณ์การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพว่า
หย่อนคุณธรรมจริยธรรม ขาดความเสยีสละ ความตัÊงใจ
และสนใจในการปฏิบัติงานทางด้านพยาบาลลดลง มอง
เห็นความสาํคัญของวัตถุนิยมและเงิน  เน้นรูปแบบ
พยาบาลเชิงพาณิชย์มากขึÊ น(3) ในขณะเดียวกันลักษณะ
ของงานบริการทีÉมีความซับซ้อนและหลากหลาย ทาํให้
พยาบาลต้องประสบกับปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น
ปริมาณงานทีÉมากเกินทีÉจะรับผิดชอบ การปฏิบัติงานทีÉ
นอกเหนือจากบทบาทหน้าทีÉความรับผิดชอบ รวมทัÊงการ
ขาดทีÉปรึกษาในการให้คาํปรึกษาในการปฏบิัติงาน(4) จะ
เหน็ได้ว่างานด้านการพยาบาลเป็นงานทีÉมีความรับผิด-
ชอบสูง มีภาระงานหนัก ต้องอดทน ซึÉงพยาบาลวิชาชีพ
ต้องเป็นผู้ดาํเนินงานอย่างเต็มความสามารถเพืÉ อการ
พัฒนางานบริการให้มีคุณภาพในการให้บริการผู้ป่วย
อย่างเหมาะสม(5) และถ้าพยาบาลมีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานอยู่ในระดับดี จะส่งผลดีต่อคุณภาพในการให้
บริการพยาบาล ซึÉงเชืÉอมโยงไปถึงคุณภาพชีวิตของผู้รับ
บริการเช่นเดียวกนั(6)

สถานการณ์เกีÉยวกับพยาบาลวิชาชีพทีÉหลายประเทศ
กาํลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันคือ อัตราการลาออกจากงาน
พยาบาลทีÉมีแนวโน้มสูงขึÊนทุกปี ส่งผลให้เกิดปัญหาการ
ขาดแคลนพยาบาล และกระทบต่อกาํลังใจในการปฏบัิติ
งานของพยาบาล(7)

ในประเทศไทยการขาดแคลนพยาบาลในระบบสุข-
ภาพเกิดจาก Ś สาเหตุหลัก อนัได้แก่ การทีÉประชาชนต้อง
การบริการด้านสุขภาพเพิÉมสูงขึÊ น และข้อจาํกัดเกีÉยวกับ
การจ้างงาน รวมทัÊงการทีÉไม่สามารถธาํรงรักษากาํลังคน
พยาบาลไว้ในระบบบริการสขุภาพ(8)

ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร มีหน้าทีÉ
ความรับผิดชอบเกีÉยวกับการให้บริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชนในเขตพืÊนทีÉกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นความ
ครอบคลุมมิติสุขภาพใน Ŝ มิติ คือ การรักษาพยาบาล
การควบคุมและป้องกันโรค การสร้างเสริมสขุภาพ  การ
ฟืÊ นฟูสภาพ  และการพัฒนาระบบการให้บริการในด้าน
สาธารณสขุ(9) ลักษณะการปฏบัิติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในศูนย์บริการสาธารณสุขจะมีการมุ่งเน้นการให้บริการ
ด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยเป็นองค์รวม ทัÊ งบุคคล
ครอบครัวและชุมชน การปฏบิตังิานทีÉต้องประสานงานกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน เครือข่ายระบบบริการสาธา-
รณสขุ รวมทัÊงการดูแลเพืÉอรับและส่งต่อผู้ป่วยในการดูแล
สุขภาพอย่างต่อเนืÉ อง(10)  ปัญหาทีÉพยาบาลวิชาชีพทีÉ
ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุขพบมากทีÉสุด คือ
ปัญหาภาระงานทีÉเพิÉมมากขึÊนและความจาํกัดด้านกรอบ-
อัตรากาํลังส่งผลให้พยาบาลต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน
ในศูนย์บริการสาธารณสขุ ซึÉงจากภาระงานทีÉเพิÉมขึÊนและ
กรอบอัตรากาํ ลังทีÉ จาํ กัดส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพทีÉ
ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุขเกิดความเครียด
อ่อนล้า และเหนืÉ อยหน่ายส่งผลให้เกิดการสับเปลีÉ ยน
สายงาน การโอนย้าย การลาออกจากงานอยู่เสมอ โดย
ข้อมูลจากฝ่ายการเจ้าหน้าทีÉ  สาํนักงานเลขานุการ-
สาํนักอนามัย เกีÉยวกับการโอนย้ายและลาออกในปี ŚŝŝŠ
พบว่า พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบัิติงานในศูนย์บริการสาธา-
รณสุข โอนย้าย เปลีÉยนสายงานและลาออก จาํนวน Śřś
คน คิดเป็นร้อยละ ŚŠ.ŝ ซึÉงปัญหาการโอนย้าย เปลีÉยน
สายงาน และการลาออก ส่งผลกระทบต่อความต่อเนืÉอง
ของการปฏิบัติงาน การให้บริการและการบริหารด้าน
อัตรากาํลังของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์บริการสาธารณสขุ
ดังนัÊนผู้วิจัยจึงสนใจทีÉจะศึกษาค่านิยมวิชาชีพ การสนับ-
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สนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล-
วิชาชีพและหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วน-
บุคคล ค่านิยมวิชาชีพ และการสนับสนุนทางสังคม กับ
คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบิัติงาน
ในศูนย์บริการสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
ในครัÊ งนีÊ จะเป็นประโยชน์สาํหรับผู้บริหารในการนาํไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพทีÉ
ปฏบิัติงานในศูนย์บริการสาธารณสขุ อนัจะส่งผลให้อัตรา
การโอนย้าย เปลีÉยนสายงาน หรือลาออกลดลง รวมทัÊง
เพิÉมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงานของ
องค์กร ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลหรือแนวทางในการส่งเสริม
ให้พยาบาลวิชาชีพรับรู้ถึงค่านิยมในวิชาชีพพยาบาล และ
ส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพคงอยู่ในวิชาชีพพยาบาลและ
อยู่ในระบบบริการสุขภาพต่อไป

วิธีการศึกษา
การวิจัยครัÊงนีÊ เป็นการวิจัยแบบตัดขวาง ประชากรใน

การวิจัย คือ พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบัิติงานในศูนย์บริการ-
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จาํนวน ŠŜŝ คน โดยมี
เกณฑ์คัดเข้าในการศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบัิตงิาน
เป็นเวลาอย่างน้อย Ş เดือนขึÊนไปในศูนย์บริการสาธารณ-
สุข กรุงเทพมหานคร และให้ความยินยอมและร่วมมือ
ในการทาํวิจัย และมีเกณฑก์ารคัดออก คือ พยาบาลวิชา-
ชีพทีÉ อยู่ ในระหว่างการลาป่วย ลาพักร้อน ลากิจ ลา
คลอดบุตร ลาบวช และลาศึกษาต่อในช่วงของการเกบ็
ข้อมูล โดยเกบ็ข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
2560

เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม Ŝ ส่วน
ดังนีÊ

ส่วนทีÉ ř คุณลักษณะ ประกอบด้วยข้อคาํถาม จาํนวน
ş ข้อ ลักษณะให้เลือกตอบและเติมคาํลงในช่องว่าง

ส่วนทีÉ  Ś ค่านิยมวิชาชีพ ประยุกต์ใช้แนวคิดของ
สมาคมวิทยาลัยพยาบาลประเทศสหรัฐอเมริกา (Ameri-
can Association of College of Nursing)(11) ประกอบ
ด้วยข้อคาํถามจาํนวน řŝ ข้อ ลักษณะคาํตอบเป็น

มาตราส่วนการประมาณค่า (rating scale) โดยให้
ผู้ตอบเลือก ŝ ระดับ เกณฑก์ารให้คะแนนคือ น้อยทีÉสดุ
น้อยปานกลาง มาก และมากทีÉสดุ ให้คะแนนจาก ř-ŝ
ตามลาํดับ

ส่วนทีÉ ś การสนับสนุนทางสงัคม ประยุกต์ใช้แนวคิด
ของ House JS(12) ประกอบด้วยข้อคาํถาม จาํนวน řŜ
ข้อ ลักษณะคาํตอบเป็นมาตราส่วนการประมาณค่า (Rat-
ing Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือก ŝ ระดับ เกณฑ์การให้
คะแนนคือ น้อยทีÉสดุ น้อยปานกลาง มาก และมากทีÉสดุ

ส่วนทีÉ Ŝ คุณภาพชีวิตในการทาํงานของพยาบาล-
วิชาชีพ ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Brooks BA และ Ander-
son MA(13) ประกอบด้วยข้อคาํถาม จาํนวน ŚŘ ข้อ
โดยลักษณะคาํตอบเป็นมาตราส่วนการประมาณค่า โดย
ให้ผู้ตอบเลือก ŝ ระดับ เกณฑก์ารให้คะแนนคือ น้อยทีÉ-
สดุ น้อยปานกลาง มาก และมากทีÉสดุ ให้คะแนนจาก ř-
ŝ ตามลาํดับ

การแบ่งเกณฑ์การจัดกลุ่มระดับ ค่านิยมวิชาชีพ
การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตการทาํงาน
โดยแบ่งเกณฑ์เป็น ś ระดับ ตามร้อยละของคะแนน
โดยคะแนนร้อยละ ŠŘ.Ř ขึÊ นไป อยู่ในเกณฑ์ระดับดี
คะแนนร้อยละ ŞŘ.Ř-şš.Ř อยู่ในระดับปานกลาง คะแนน
ตํÉากว่าร้อยละ ŞŘ.Ř อยู่ในระดับต้องปรับปรุง แบบ-
สอบถามทีÉ ใช้ในการวิ จัยผ่านการตรวจและพิจารณา
ความตรงเชิงเนืÊอหาโดยเสนอต่ออาจารย์ทีÉปรึกษาวิทยา-
นิพนธใ์นการตรวจสอบความตรงของเนืÊอหาความถูกต้อง
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และตรวจสอบความเชืÉอ-
มัÉนโดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความเชืÉอมัÉนโดยใช้ Cron-
barch’s Alpha Coefficient ได้ค่าความเชืÉอมัÉนของคุณ-
ภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพเท่ากับ Ř.šŘŠ
ค่านิยมวิชาชีพ เท่ากับ Ř.Ššš และการสนับสนุนทางสงัคม
เท่ากับ Ř.šřŞ

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย
ค่าความถีÉ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน
ค่ามัธยฐาน และพิสัย และ multiple linear regression
โดยกาํหนดนัยสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ p<0.05
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การวิจัยนีÊ ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะ-
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเอกสาร
รับรอง MUPH 2017/096 และคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร ตามเอกสารรับรองเลขทีÉ
ŘŞŠ ลงวันทีÉ Š กนัยายน ŚŝŞŘ

ผลการศึกษา
จากประชากรในการวิจัย ŠŜŝ คน ได้รับแบบสอบ-

ถามกลับคืนจาํนวน ŞŚŠ ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับ
ร้อยละ şŜ.ś

ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏิบัติงานใน
ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ร้อยละ śŜ.ř
มีอายุ ตัÊงแต่ ŝŘ ปีขึÊนไป รองลงมามีอายุตัÊงแต่ ŜŘ-Ŝš
ปี ร้อยละ śř.Ŝ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ Šś.Ŝ และมีประสบการณ์การปฏบัิติงานน้อยกว่า
ŝ ปี ร้อยละ śŜ.Ŝ รองลงมามีประสบการณ์การปฏบิัติ-
งานมากกว่า ŚŘ ปี ร้อยละ śŘ.ř รายได้โดยรวมเฉลีÉย
ต่อเดือน śś,şŞŞ.ř บาท สูงสุด şŜ,ŘŘŘ บาท ภาวะ
ทางสุขภาพ พบมีโรคประจาํตัวร้อยละ śŜ.š ซึÉ งโรค
ประจาํตัวทีÉพบมาก ได้แก่ โรคไขมันในเลือดสงู ร้อยละ
řŚ.š รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสงู ร้อยละ š.ř ส่วน
ใหญ่รับผิดชอบงานหลักคืองานเยีÉยมบ้าน ร้อยละ śş.Ŝ
รองลงมาคืองานบริการในคลินิกโรค ร้อยละ śř.Š

คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบิัติ-

งานในศูนย์บริการสาธารณสขุ กรุงเทพมหานครในภาพ-
รวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ ŝŞ.ş เมืÉอพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบัิติงานในศูนย์-
บริการสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานด้านสงัคมและความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี
ร้อยละ şŚ.š รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างของงาน ด้าน
บริบททีÉเกีÉยวข้องในการทาํงาน ร้อยละşŚ.Ş และ ŞŚ.Ŝ
ตามลาํดับ ในส่วนของค่านิยมวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับ
ดี ร้อยละ šş.Š  เมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบิติังานในศูนย์บริการสาธารณสขุมีการ
ประเมินค่านิยมวิชาชีพในด้านความยุติธรรมในสังคม
อยู่ในระดับดีร้อยละ šš.Ś รองลงมา คือ ความเคารพ
ศักดิÍศรีของบุคคล ด้านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ร้อยละ šš.Ř และ šŠ.ş ตามลาํดับ และการสนับสนุนทาง
สงัคมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ŝŝ.Ŝ เมืÉอ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบิัติงาน
ในศูนย์บริการสาธารณสุข มีระดับการสนับสนุนด้าน
อารมณ์อยู่ในระดับดี ร้อยละ şŚ.Ş รองลงมาคือ การ
สนับสนุนด้านข่าวสารและข้อมูล การสนับสนุนด้านการ
ประเมินผล ร้อยละ Şş.Ř และ Şŝ.š ตามลาํดับ ดัง
ตารางทีÉ ř

คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าประสบการณ์ทาํงานมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล-
วิชาชีพทีÉปฏบัิติงานในศูนย์บริการสาธารณสขุ กรุงเทพ-
มหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p<0.05) ค่านิยม

ตารางทีÉ ř พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏิบติังานในศูนยบ์ริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดบัคุณภาพชีวิตการทํางาน
ค่านิยมวิชาชีพ และการสนบัสนุนทางสงัคม จํานวน ŞŚŠ คน โดยรวมและรายดา้น

                        ตวัแปร                                                                      ร้อยละ

                                                                                    ด ี               ปานกลาง      ต้องปรับปรงุ

คุณภาพชีวิตในการทํางานโดยรวม 56.7 41.2 2.1
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทาํงาน/ชีวิตสว่นตัว 53.3 37.6 9.1
ด้านโครงสร้างของงาน 72.6 24.7 2.7
ด้านบริบททีÉเกีÉยวข้องในการทาํงาน 62.4 31.2 6.4
ด้านสงัคมและความพึงพอใจในภาพรวม 72.9 22.9 4.1



1111

ค่านิยมวิชาชีพ การสนับสนุนทางสงัคม กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์บริการสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร

วารสารวชิาการสาธารณสุข ŚŝŞř ปีทีÉ Śş ฉบบัทีÉ Ş

วิชาชีพ ด้านการมีอสิระในตนเอง ด้านความเคารพศักดิÍศรี
ของบุคคล และการสนับสนุนทางสงัคม การสนับสนุนด้าน
เครืÉองมือหรือสิÉงของ การสนับสนุนด้านข่าวสารและข้อมูล
การสนับสนุนด้านการประเมินผล พบว่า มีความสมัพันธ์
กับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบัิติ-
งานในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานครอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติ (p<0.05)

การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํนายระหว่าง
คุณลักษณะส่วนบุคคล ค่านิยมวิชาชีพ และการสนับสนุน
ทางสงัคมกบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ
ทีÉปฏบัิติงานในศูนย์บริการสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร
พบว่า ปัจจัยทีÉสามารถทาํนายคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย Ş ปัจจัย ได้แก่ การ
สนับสนุนทางสังคมด้านการประเมินผล การสนับสนุน
ทางสงัคมด้านเครืÉองมือหรือสิÉงของ การมีอิสระในตนเอง
การสนับสนุนทางสังคมด้านข่าวสารและข้อมูล ความ
เคารพศักดิÍศรีของบุคคล และประสบการณ์การทาํงาน
โดยสามารถอธบิายคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาล-

วิชาชีพทีÉปฏบัิติงานในศูนย์บริการสาธารณสขุ กรุงเทพ-
มหานคร ได้ร้อยละ ŝŞ.Ş (R2adj=0.566) ดังตารางทีÉ Ś

วิจารณ์
จากการศึกษาในครัÊ งนีÊ พบว่า  พยาบาลวิชาชีพทีÉ

ปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
มีคุณภาพชีวิตการทาํงานภาพรวมอยู่ในระดับดี ร้อยละ
ŝŞ.ş ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา นาคพิน(6)

พบว่า คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาล ś จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงักดักระทรวง-
สาธารณสขุโดยรวมอยู่ในระดับดี ในการศึกษาครัÊงนีÊ เมืÉอ
นาํมาพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตการทาํงาน/ชีวิตส่วนตัวของพยาบาลวิชาชีพ
ทีÉปฏบิัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงมากทีÉสดุ ร้อยละ š.ř ซึÉงพบว่าประมาณ ř ใน ŝ
ของพยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบัิติงานในศูนย์บริการสาธารณ-
สขุสามารถบริหารจัดการเวลาระหว่างชีวิตการทาํงานและ
ชีวิตส่วนตัว และภายหลังจากเลิกงานสามารถใช้เวลาว่าง
ในการประกอบกิจกรรมเช่น การออกกาํลังกาย การ

ตารางทีÉ ř พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏิบติังานในศูนยบ์ริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดบัคุณภาพชีวิตการทํางาน
ค่านิยมวิชาชีพ และการสนบัสนุนทางสงัคม จํานวน ŞŚŠ คน โดยรวมและรายดา้น (ต่อ)

                        ตวัแปร                                                                      ร้อยละ

                                                                                    ด ี               ปานกลาง      ต้องปรับปรงุ

ค่านิยมวิชาชีพโดยรวม 97.8 2.2 0.0
การเหน็แก่ประโยชน์สว่นรวม 98.7 1.3 0.0
การมีอสิระในตนเอง 77.5 21.0 1.4
ความเคารพศักดิÍศรีของบุคคล 99.0 1.0 0.0
ความซืÉอสตัย์ 98.1 1.9 0.0
ความยุติธรรมในสงัคม 99.2 0.8 0.0

การสนบัสนุนทางสงัคมโดยรวม 41.9 55.4 2.7
การสนับสนุนด้านอารมณ์ 72.6 25.6 1.8
การสนับสนุนด้านเครืÉองมือหรือสิÉงของ 31.5 55.1 13.4
การสนับสนุนด้านข่าวสารและข้อมูล 67.0 29.6 3.3
การสนับสนุนด้านการประเมินผล 65.9 33.0 1.1
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ร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ในระดับปานกลาง ทัÊงนีÊ เนืÉอง
จากปัญหาเกีÉยวกับความจาํกัดด้านกรอบอัตรากาํลัง อัตรา
การโอนย้าย เปลีÉยนสายงาน และการลาออกของพยา-
บาลวิชาชีพเพิÉมขึÊ น ทาํให้พยาบาลวิชาชีพทีÉยังคงอยู่ใน
ระบบของศูนย์บริการสาธารณสุขต้องรับภาระงานหลาย
ด้าน ส่งผลต่อการจัดการเวลาระหว่างชีวิตการทาํงาน และ
ชีวิตส่วนตัวและส่งผลถึงความพึงพอใจในงาน ในด้าน
โครงสร้างของงานในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพ-
มหานคร พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่สามารถดูแลผู้ทีÉ
มารับบริการได้อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
พยาบาล ร้อยละ Şş.ş การสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพ
มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดาํเนินงาน เพืÉอนาํมา
ปรับใช้ในการให้บริการอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าทีÉ
และความรับผิดชอบซึÉงสอดคล้องกับแนวคิดของ Blue-
stone I(14) โดยการทีÉบุคลากรมีสว่นร่วมเกีÉยวกับกระบวน-
การดาํเนินงานต่างๆ ภายในองค์กร มีความเกีÉยวข้องกบั
ความพึงพอใจในงานทีÉทาํและสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพ-
ชีวิตในการทาํงานได้ แต่อย่างไรกต็ามยังพบว่า พยาบาล-
วิชาชีพมีความรับผิดชอบงานในหลายด้านส่งผลให้เกิด
ปัญหาทีÉ เกีÉ ยวข้องกับการตัดสินใจในการวางแผนให้
บริการได้ด้วยตนเอง ด้านบริบททีÉเกีÉยวข้องในการทาํงาน
พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจในนโยบายของหน่วยงาน
ในด้านสิÉ งแวดล้อมทีÉ ปลอดภัยและเอืÊ อต่อการปฏิบัติ
หน้าทีÉ ร้อยละ Şŝ.Ŝ แต่ยังพบว่าศูนย์บริการสาธารณสขุ
ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ทีÉ เพียงพอสาํหรับการปฏิบัติหน้าทีÉ
และในด้านสังคมและความพึงพอใจในภาพรวมแล้ว
พยาบาลมีความคิดเห็นว่าสังคมมีมุมมองในทางทีÉดีต่อ
การปฏิบัติหน้าทีÉของพยาบาลและต่อวิชาชีพพยาบาล
ร้อยละ Šş.š ทัÊงนีÊ อาจเนืÉองมาจากการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพในศูนย์บริการสาธารณสุขทีÉเป็นหน่วย-
บริการปฐมภูมิมีความใกล้ชิดกับบุคคลในชุมชนของ
พืÊนทีÉทีÉแต่ละศูนย์บริการสาธารณสขุรับผิดชอบ แต่ยังพบ
ว่าพยาบาลวิชาชีพยังไม่พึงพอใจกับค่าตอบแทนทีÉได้รับ
ในปัจจุบัน

คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ประสบการณ์การทาํงาน
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทาํงานโดยรวมของ
พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏิบัติงานในศูนย์บริการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของพับพลึง
ใจ๋คอดี(15) พบว่า ประสบการณ์ในการทาํงาน รายได้ คุณ-
ลักษณะงานและบรรยากาศองค์กร มีความสมัพันธใ์นทาง
บวกกับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิสัญญี
(p<0.05)

ค่านิยมวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบัิติงานในศูนย์-

ตารางทีÉ Ś การวิเคราะหก์ารถดถอยพห ุ(multiple linear regression) ของคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพทีÉ
ปฏิบติังานในศูนยบ์ริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จํานวน ŞŚŠ คน

        ตัวแปร                                     R2               R2 adj         b              S.E.(b)         Beta          p-value

การสนับสนุนด้านการประเมินผล 0.570 0.566 1.487 0.167 0.356 <0.001
การมีอสิระในตนเอง 0.946 0.155 0.188 <0.001
การสนับสนุนด้านเครืÉองมือหรือสิÉงของ 0.820 0.146 0.195 <0.001
การสนับสนุนด้านข่าวสารและข้อมูล 0.703 0.186 0.148 <0.001
ความเคารพศักดิÍศรีของบุคคล 0.624 0.210 0.085 0.003
ประสบการณก์ารทาํงาน 0.057 0.022 0.068 0.011
(ค่าคงทีÉ) 18.578 2.919

* ตวัแปรหุ่น (dummy variables) มดีงันีÊ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า= Ř, ปริญญาโท=ř
ภาวะทางสขุภาพ: ไม่มโีรคประจาํตัว =Ř, มีโรคประจาํตัว =ř
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ค่านิยมวิชาชีพ การสนับสนุนทางสงัคม กบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์บริการสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร

วารสารวชิาการสาธารณสุข ŚŝŞř ปีทีÉ Śş ฉบบัทีÉ Ş

บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ร้อยละ šş.Š มีค่า-
นิยมวิชาชีพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วราภรณ์ ทพิย์สมุานันท์ (16) พบว่า ในภาพรวมพยาบาล-
วิชาชีพมีค่านิยมวิชาชีพพยาบาลอยู่ในระดับดี ร้อยละ
šŚ.Ś และในการศึกษาครัÊงนีÊพบว่าค่านิยมวิชาชีพใน Ś
ด้าน ประกอบด้วย การมีอิสระในตนเอง ความเคารพ
ศักดิÍศรีของบุคคล มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานของพยาบาลวิชาชีพทีÉปฏิบัติงานในศูนย์บริการ-
สาธารณสขุ กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ(p
< Ř.Řŝ) สอดคล้องกับงานวิจัยของประภารัตน์ พรม-
เอีÊยง(17) พบว่า ค่านิยมในการทาํงานมีความสมัพันธก์บั
คุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ ในการศึกษา
ครัÊงนีÊ เมืÉอนาํมาพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการมี
อิสระในตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ
Śř.Ř ซึÉงในปัจจุบันพบว่า พยาบาลวิชาชีพมีภาระหน้าทีÉ
ทีÉมากขึÊนเนืÉองมาจากข้อจาํกัดด้านอัตรากาํลังของบุคลา-
กรส่งผลต่ออิสระในการตัดสินใจในการให้บริการผู้รับ
บริการ ซึÉ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hendel T และ
คณะ(18) เกีÉยวกับการกาํหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าทีÉ
ของพยาบาลวิชาชีพมีความเกีÉยวข้องกบัการมีอสิระในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ในด้านความเคารพศักดิÍศรี
ของบุคคลพบว่า พยาบาลวิชาชีพมีความคิดเหน็ว่ามนุษย์
ทุกคนมีคุณค่าและศักดิÍศรีในตนเอง ร้อยละ šš.ş ซึÉงเป็น
ทศันคติทีÉสาํคัญในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Snellman I และ Gedda KM(19) ทีÉกล่าวว่า
ความสุภาพ ความเอืÊ ออาทร รวมทัÊงความไว้วางใจเป็น
ปัจจัยทีÉมีความสาํคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พยาบาลกับผู้รับบริการ เชืÉอมโยงไปถึงการมีคุณธรรม
จริยธรรมในการให้บริการ

ประมาณครึÉงหนึÉงของพยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบัิติงานใน
ศูนย์บริการสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร มีการสนับสนุน
ทางสงัคมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ŝŝ.Ŝ และพบว่า
การสนับสนุนทางสังคมด้านเครืÉองมือหรือสิÉงของ ด้าน
ข่าวสารและข้อมูล และด้านการประเมินผลมีความสมัพันธ์
กับคุณภาพชีวิตการ ทาํงานของพยาบาลวิชาชีพทีÉปฏบิัติ-

งานในศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติ (p <0.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Alejandro OR และ Helena DA(20) ทีÉพบว่า การสนับ-
สนุนทางสงัคมเป็นปัจจัยทีÉมีความสมัพันธก์บัระดับความ
พึงพอใจในงาน ซึÉ งการได้รับการสนับสนุนทางสังคม
เกีÉยวกับอารมณ์และเครืÉองมือหรือสิÉงของในการปฏิบัติ
งาน นับเป็นปัจจัยสาํคัญในการส่งเสริมให้พยาบาลวิชา-
ชีพมีระดับความพึงพอใจในงานทีÉสูงขึÊน

ในการศึกษาครัÊ งนีÊ เมืÉ อนาํมาพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า การสนับสนุนด้านเครืÉองมือหรือสิÉงของอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุงร้อยละ řś.Ŝ เนืÉองจากศูนย์บริการสาธารณ-
สุขบางแห่งยังประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรในด้าน
การดาํเนินงาน ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rodwell J
และคณะ(21) พบว่า การสนับสนุนในด้านทรัพยากรมี
ความสาํคัญและส่งผลต่อภาพรวมในการปฏิบัติงาน ใน
ส่วนของการสนับสนุนด้านข่าวสารและข้อมูล พบว่า
พยาบาลวิชาชีพได้รับข้อเสนอแนะ คาํแนะนาํ ข้อคิดเหน็
หรือแนวทางทีÉเป็นประโยชน์สามารถนาํไปปรับใช้ในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏบัิติงานร้อยละ şš.Š แต่ยังพบข้อ-
จาํกัดในการอาํนวยความสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร และการสนับสนุนด้านการประเมินผล พบว่า
พยาบาลวิชาชีพมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา ปรับ-
ปรุงการปฏบัิติงานอยู่เสมอหลังจากทราบผลการประเมิน
ร้อยละ ŠŞ.ś แต่ยังมีข้อจาํกัดเกีÉยวกับความสมํÉาเสมอ
ในการให้ข้อมูลหรือคาํแนะนาํเกีÉยวกบัผลการปฏบัิติงาน
จากเพืÉอนร่วมงาน รวมทัÊงการให้ข้อมูลป้อนกลับเกีÉยวกับ
ผลการปฏบิัติงานจากผู้บังคับบัญชา ซึÉงควรมีการแจ้งผล
การประเมินให้กับผู้ปฏิบัติแต่ละคนได้รับทราบผลการ
ประเมินของตนเองเพืÉอประโยชน์ในการนาํไปปรับปรุง
และพัฒนาการปฏบัิติงาน

ขอ้จํากดัของการศึกษา
ř. การวิจัยในครัÊงนีÊ เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง

ซึÉงอธบิายความสมัพันธข์องปัจจัยต่างๆได้ ณ ช่วงเวลาทีÉ ี

ศึกษาเท่านัÊน
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Ś. การวิจัยในครัÊงนีÊ ตัวอย่างในการวิจัยไม่มีพยาบาล-
วิชาชีพกลุ่มเพศชาย ดังนัÊน การเป็นตัวแทนของตัวอย่าง
ในการวิจัยนีÊ จึงมีการวิเคราะห์ผลเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ
เพศหญิงเท่านัÊน

ขอ้เสนอแนะ
ř. ผู้บริหารหน่วยงาน ควรมีการสง่เสริมและให้ความ

สาํคัญต่อการพัฒนาและสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการ
ทาํงานและชีวิตสว่นตัว เพืÉอธาํรงรักษาให้บุคลากรสายงาน
พยาบาลคงอยู่ในวิชาชีพพยาบาลและคงอยู่ในองค์กร ลด
ปัญหาการโอนย้าย เปลีÉยนสายงาน หรือลาออกให้น้อยลง
ส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจ และ
แสดงความคิดเหน็ต่อประเดน็ทีÉมีส่วนเกีÉยวข้องกับกระ-
บวนการบริหารงานภายในศูนย์บริการสาธารณสุข เพืÉอ
พัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขให้ดี
ยิÉงขึÊน รวมทัÊงควรส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพรับรู้ถึงค่านิยม
วิชาชีพพยาบาลทีÉสาํคัญและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าทีÉในวิชาชีพพยาบาล

Ś. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบค่านิยมวิชาชีพ
การสนับสนุนทางสังคม กับคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพในศูนย์บริการสาธารณสขุ กรุงเทพมหา-
นครกับพยาบาลวิชาชีพทีÉปฏิบัติงานในหน่วยบริการ-
ปฐมภูมิ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ศูนย์-
บริการสาธารณสขุสงักัดเทศบาล เพืÉอจะได้ทราบว่าบริบท
การให้บริการทีÉมีความแตกต่างกัน ลักษณะการปฏบิตังิาน
ทีÉต่างกัน พยาบาลวิชาชีพจะมีคุณภาพชีวิตในการทาํงาน
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และปัจจัยใดบ้างทีÉมีความ
สมัพันธก์ับคุณภาพชีวิตการทาํงาน

กิตติกรรมประกาศ
การวิจยันีÊ ไดร้ับการสนับสนุนจากทุนสนับสนุนบาง

ส่วนจากสมาคมศิษยเ์ก่าบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั-
มหิดล คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณนายแพทย์วงวฒัน์ ลิÉ ว-
ลกัษณ์ ทีÉใหข้อ้เสนอแนะและคําแนะนําทีÉเป็นประโยชน์
ในการวิจยั ขอขอบคุณคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีÉภาควิชา

บริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิท-
ยาลยัมหิดลในการช่วยเหลือและใหคํ้าแนะนําในการวจิยั
และขอขอบคณุพยาบาลวิชาชีพทีÉปฏิบติังานในศูนยบ์ริ-
การสาธารณสุขทุกท่านทีÉสละเวลาใหข้อ้มูลทีÉสาํคัญและ
เป็นประโยชนใ์นการวจิยัครั ÊงนีÊ
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Abstract: Professional Values, Social Support, and Quality of Work Life of Professional Nurses in Public Health
Centers, Bangkok Metropolitan Administration

Suebsit Krongchuen, M.Sc. (Public Health)*; Nawarat Suwannapong, Ph.D. (Population And Develop-
ment)*; Mathuros Tipayamongkholgul, Ph.D. (Epidemiology)**; Vallerut Pobkeeree, Dr.P.H.*
* Department of Public Health Administration, Faculty of Public Health, Mahidol University; ** Department
of Epidemiology, Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand
Journal of Health Science 2018;27:1107-16.

This cross-sectional study aimed at assessing levels of quality of work life, professional values,
and social support of professional nurses working in public health centers, Bangkok Metropolitan Admin-
istration, including finding relationships between individual characteristics, professional values, social
support and quality of work life of professional nurses in public health centers, Bangkok Metropolitan
Administration. Data population were 845 professional nurses working in the public health centers, Bangkok
Metropolitan Administration. Data were collected by using questionnaires. The response rate was 74.3%.
Descriptive statistics were used to analyse data and Multiple Linear Regression was used to find the
relationships between individual characteristics, professional values, social support and quality of work
life. The findings revealed that approximately half of the professional nurses working in the public health
centers, Bangkok Metropolitan Administration, had overall quality of work life at a good level 56.7%,
overall professional values at a good level 97.8%, and overall social support at a moderate level 55.4%.
Work experience, professional values, autonomy, respect toward human dignity, and social support in the
aspects of instrumental, informational, and appraisal support were related to the quality of work life of
those professional nurses with statistical significance (p<0.05). Factors predicting their quality of work life
at 56.6% (R2adj=0.566) were appraisal support, autonomy, instrumental support, informational support,
respect toward human dignity, and work experience. From the research findings, the executives should
provide and give importance to developing and building work-life balance, give autonomy to the profes-
sional nurses in making decisions and promoting the professional nurses to perceive important professional
values useful to nursing operations.

Key words: quality of work life, professional values, social support, professional nurses, Bangkok Metropolitan
Administration


