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สมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง 
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บทคัดยอ 

คุณภาพชีวิตและสมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพเปนประเด็นสําคัญในปจจุบัน 

เนื่องจากอาจจะเปนสาเหตุสําคัญสําหรับการขาดแคลนบุคลากรดานพยาบาลวิชาชีพ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพื่ออธิบายระดับของสมดุลชีวิตกับการทํางานในกลุมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง 2. เพ่ืออธิบายความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทาง

สังคมและปจจัยการทํางาน กับสมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับของ

รัฐแหงหนึ่ง 3. เพื่อหาปจจัยพยากรณสมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐแหงหนึ่ง  

ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษานี้คือการวิจัยเชิงสํารวจ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ใน

กลุมพยาบาลวิชาชีพจํานวน 342 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก คารอยละ คาแจกแจง

ความถี่ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียร

สัน และสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน 

ผลการศึกษาพบวา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่งสวนใหญมี

ระดับสมดุลชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง(รอยละ 56.40) ปจจัยทางสังคม (การไดรับการสนับสนุน

จากครอบครัว) ปจจัยดานการทํางาน (การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน,ความเครียด และภาระงาน) 

มีความสัมพันธกับสมดุลชีวิตในการทํางาน สวนการไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว การไดรับการสนับสนุน

จากเพ่ือนรวมงานและความเครียดเปนปจจัยพยากรณสมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่งใชพยากรณสมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่งไดรอยละ 43.7 
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Nursing Professional’s Work-Life Balance 

in an Autonomous University Hospital 
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Abstract 

Nursing professional’ s quality of life and work-life balance is an important issue at 

present, since it may be an important cause of nursing professional shortage. This study has 

the following specific objectives: (1) To explain the level of a nursing professional’s work-life 

balance in an autonomous university hospital; ( 2)  To explain the relationship between 

demographic factors, social factor, occupational factors and nursing professional’ s work-life 

balance in an autonomous university hospital; ( 3)  To determine factors predicting nursing 

professional’s work-life balance in an autonomous university hospital. 

The research methodology is a survey research, employing self-administered 

questionnaire as a data collection instrument.  The sample size was calculated to be 342 

nurses.  Statistical analysis used in this study are as followed:  descriptive analysis such as 

percentage, frequency, average and standard deviation; inferential statistics such as Pearson’s 

Correlation and Multiple Regression. 

The result found that Most of nursing professional in an autonomous university 

hospital (sample) had a medium level of work-life balance (56.4 % ). There are statistically 

significant associated between social factor (family support) , occupational factors (colleague 

support, strain and work load) and work-life balance.  Social factor ( family support)  and 

occupational factors (colleague support, strain and work load) are the factor predicting work-

life balance, that factor could predict variable of work-life balance of nursing professional in 

an autonomous university hospital 43.7 

Keywords: work-life balance, nursing’s professional, autonomous university hospital 
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บทนํา (Introduction) 

ปฏิเสธไมไดวาสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหองคกรตางๆ ตองการที่จะเปน

องคกรชั้นนํา เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและกาวหนาอยางรวดเร็วของโลก  แตละองคกรจึงตอง

พัฒนาและยกระดับตนเอง ทําใหเกิดการแขงขันในการทํางานมากข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคกร  

และเม่ือตองทํางานภายในองคกรที่ตองแขงขัน ทําใหพนักงานตองทํางานเพิ่มมากขึ้นเพื่อบรรลุ

เปาหมายตามที่องคกรกําหนดไว (อรทัย อินปน, 2553) สมดุลชีวิตในการทํางานนั้นเปนเรื่องของการ

บริหารจัดการเวลาของแตละบุคคลในการดําเนินชีวิตประจําวัน ไดอยางเหมาะสม การมีเวลาให

ตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงเวลาในการทํางาน โดยทําใหชีวิตสวนตัว และมีความสุขในการทํางานไป

พรอมกัน การพัฒนาและสรางเสริมใหพนักงานเกิดความสมดุลของชีวิตกับงาน (Work-life balance) 

ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก เพศ อายุ บทบาทหนาที่ในการทํางานและการใชชีวิต การบริหาร

เวลาในการทํางานของตนเองและการบริหารของแตละองคกร (หทัยทิพย ลิ้วสงวนกุล, 2555) 

สมดุลชีวิตในการทํางานของวิชาชีพพยาบาลนั้นเปนปญหามากสอดคลองกับการศึกษาของ 

จุฑาภรณ หนูบุตร (2554) ศึกษาในโรงพยาบาลเอกชน พบวา ปจจัยดานอายุ จํานวนบุคคลที่

อุปการะ และจํานวนชั่วโมงในการทํางานมีความสัมพันธกับความสมดุลชีวิตในการทํางานของ

พยาบาล   

สําหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมีหนาที่ในการรักษาพยาบาลผูปวยตั้งแต

ระดับปฐมภูมิ (primary care) จนถึงสูงกวาตติยภูมิ (super tertiary care) ดวยแพทยเฉพาะทาง 

เทคโนโลยีทางการแพทยตางอยูในระดับสูง ทําใหพยาบาลมีความซับซอนในการทํางานของเพิ่มข้ึนขึ้น 

ปจจัยเหลานี้ทําใหภาระงานพยาบาลเพ่ิมข้ีนซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดความเครียด เหนื่อยหนาย สงผลให

ขาดความสุขในการทํางานและสมดุลชีวิตการทํางานเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดความไมสมดุลระหวางชีวิต

และการทํางานมีผลใหเกิดการโอนยาย และ การลาออกเพิ่มขึ้น (อุไรพร จันทะอุมเมา, 2554)

สอดคลองกับการศึกษาของอรุณรัตน คันธา และคณะ (2556) พบวาอัตราการลาออกและการยายงาน

ของพยาบาลวิชาชีพสูงเมื่อเทียบกับวิชาชีพอ่ืน 

จากประเด็นที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระดับสมดุลชีวิตในการทํางานของ

พยาบาล เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับสมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาลและปจจัย

พยากรณสมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะเปนแนวทางของ

ผูบริหารในการสงเสริมสมดุลในชีวิตที่ดีกับคุณภาพในการทํางานของบุคลากรพยาบาล เมื่อบุคลากรมี
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สมดุลชีวิตในการทํางานที่ดีจะทําใหผูปวยไดรับบริการที่ดีขึ้น และสงผลตอการคงอยูในงานของ

บุคลากรเพิ่มข้ึน 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ืออธิบายระดับของสมดุลชีวิตกับการทํางานในกลุมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง  

 2. เพ่ืออธิบายความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทางสังคมและปจจัยการ

ทํางาน กับสมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง  

 3. เพ่ือหาปจจัยพยากรณสมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐแหงหนึ่ง 

 

วิธีดําเนินการ (Methods) 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (Descriptive cross-sectional study)

ประชากรเปน พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่ ง ใน

กรุงเทพมหานครคํานวณ ขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร Cochran’s formula (1977) ได จํานวน

ตัวอยางทั้ งหมด 360 คน ไดรับตอบกลับ 342 คน (รอยละ 95) โดยการสุมตัวอยางแบบงาย 

ระยะเวลาในการดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 1-31 มกราคม พ.ศ.2563สถานที่ดําเนินการ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้คือแบบสอบถาม(questionnaire) ซึ่งแจก

ใหกับผูตอบแบบสอบถาม  โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน คือสวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ

ขอมูลสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ประสบการณการทํางาน 

สถานภาพสมรส รายรับตอเดือน ลักษณะครอบครัว จํานวนผูที่อยูในอุปปาระ ชวงเวลาในการ

ปฏิบัติงาน  ชั่วโมงในการทํางานตอสัปดาห และระยะเวลาเดินทางไปกลับ จํานวน 10 ขอ สวนที่ 2 

เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทางสังคมและปจจัยการทํางาน จํานวน 13 ขอ และสวนที่ 3 เปน

แบบสอบถามเก่ียวกับสมดุลชีวิตในการทํางาน จํานวน 21 ขอ (ตามแนวคิดของ Merrill & Merrill, 

2003) ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ไดคา CVI =0.82นําไปทดสอบ

ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ 0.871(สวนที่ 2และสวนที่ 3) 
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 การวิจัยนี้ไดรับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคน จากหนวยจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ

แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที ่COA.MURA2019/1202 

 

ผลการศึกษา (Results) 

1. คุณลักษณะสวนบุคคล 

 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง(รอยละ 98) อายุเฉลี่ย 32 ป (SD=7.29)ประสบการณใน

การทํางานเฉลี่ย 10 ป สวนใหญมีสถานภาพโสด (รอยละ78.9) มีรายรับตอเดือนเฉลี่ย 37,227 บาท 

กลุมตัวอยางสวนใหญเฉลี่ยแลวมีจํานวนบุคคลในอุปการะ 2 คน ลักษณะครอบครัวสวนใหญเปนแบบ

ครอบครัวเดี่ยว (รอยละ 82.4) มีระดับสมดุลชีวิตในการทํางานอยูในระดับปานกลาง(รอยละ 56.4) 

2. ปจจัยทางสังคม 

 ปจจัยทางดานสังคม ไดแก การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ความเห็นดวยวา ครอบครัวสนับสนุนและชื่นชมในอาชีพของตน (รอยละ 53.2)  และเห็นดวยวา

ครอบครัวรับฟงปญหาและใหกําลังใจเมื่อเกิดปญหากับงาน (รอยละ 56.1) 

3. ปจจัยดานการทํางาน 

 กลุมตัวอยางทั้งหมดเปนพยาบาลวิชาชีพ กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวาไดรับความ

ชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเปนอยางดี (รอยละ 59.4) กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยในเรื่องการไดรับ

วันลาหยุดตามแผนลาหยุด/ลาพักผอนโดยไมไดรับผลกระทบจากงาน (รอยละ 61.4) และความรูสึก

พึงพอใจกับกฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน (รอยละ 67.3) กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยในเรื่อง

การไดรับมอบหมายงานจากหัวหนางานเทาเทียมกับเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน (รอยละ 66.1)  และมี

ความเห็นดวยมากที่สุดในประเด็นเรื่องการไดรับมอบหมายภาระงานจากผูบังคับบัญชามากเกินไป 

(รอยละ 40.9)  

 

ตารางที่ 1วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะประชากรและสมดุลชีวิตในการทํางานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง (จํานวน 342 คน) 

ตัวแปร 
จํานวน คาเฉลี่ย SD df t/F P-value 

คุณลักษณะสวนบุคคล 

เพศ       

ชาย 7 3.49 0.45 340 0.269 (t) 0.788 

หญิง 335 3.53 0.36    

อายุ (ป)       
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ตัวแปร 
จํานวน คาเฉลี่ย SD df t/F P-value 

คุณลักษณะสวนบุคคล 

≤ 29 155 3.52 0.38 340 0.108 (t) 0.914 

≥30 187 3.53 0.35    

สถานภาพสมรส       

โสด 270 3.51 0.38 340 0.885 (t) 0.377 

แตงงาน/อยูดวยกัน 

หยา/หมาย/แยกกันอยู 72 3.56 0.31 
   

ลักษณะครอบครัว       

ครอบครัวเดี่ยว 282 3.54 0.36 340 1.235 (t) 0.218 

ครอบครัวขยาย/ครอบครัว

ประสม/ครอบครัวมีภาระ 
60 3.47 0.37    

รายรับตอเดือน (บาท)       

20,000-30,000 127 3.52 0.37 341 0.634 (F) 0.531 

30,001-40,000 143 3.51 0.37    

>40,000 72 3.57 0.33    

ชั่วโมงการทํางานตอสัปดาห

(ชั่วโมง) 
      

≤48 177 3.53 0.34 340 0.313(t) 0.754 

>48 165 3.52 0.39    

ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน       

ชวงเวลาปกต ิ 66 3.59 0.36 340 1.678 (t) 0.094 

ปฏิบัติงานเปนกะ 276 3.51 0.36    

ระยะเวลาเดินทางไป-กลับ

(นาท)ี 
      

≤ 30 230 3.53 0.36 340 0.289 (t) 0.772 

>30 112 3.51 0.36    

บุคคนที่อยูในอุปการะ (คน)       

≤ 2 149 3.56 0.38 340 1.425 (t) 0.155 

> 2  193 3.50 0.35    
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวาง คุณลักษณะประชากร ปจจัยทางสังคม ปจจัยการทํางาน กับสมดุล

ชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง(จํานวน 342 

คน) 

ตัวแปร 
Correlation 

coefficient (r) 
p-value แปลผล 

คุณลักษณะสวนบุคคล    

ประสบการณการทํางาน 0.024 0.652 นอย 

ปจจัยทางสังคม    

การไดรับการสนับสนุนจาก

ครอบครัว 

0.545 <0.001 ปานกลาง 

ปจจัยดานการทํางาน    

การไดรับการสนับสนุนจากเพ่ือ

รวมงาน 

0.548 <0.001 ปานกลาง 

ความเครียด -0.481 <0.001 ปานกลาง 

ภาระงาน -0.204 <0.001 นอย 

 

จากตารางการวิเคราะหดานบนพบวา คุณลักษณะสวนบุคคลไมมีความสัมพันธกับสมดุล

ชีวิตในการทํางานปจจัยทางสังคมมีความสัมพันธเชิงบวกกับสมดุลชีวิตในการทํางานปจจัยดานการ

ทํางาน (การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน, ความเครียด และภาระงาน) มีความสัมพันธกับ

สมดุลชีวิตในการทํางาน 

 

ตารางที่ 3 วิเคราะหหาปจจัยพยากรณสมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่งโดยวิธี Stepwise Multiple Regression  

ตัวแปร B SE(B) Beta p-value VIF 

ตัวแปรคงที ่ 2.054 0.212  <0.001  

การไดรบัการสนับสนุนจากครอบครัว 0.230 0.030 0.349 <0.001 1.281 

การไดรบัการสนับสนุนจากเพื่อรวมงาน  0.215 0.040 0.281 <0.001 1.649 

ความเครียด -0.131 0.034 -

0.193 

<0.001 1.518 
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R=0.661, Adjust R2 = 0.432, R2= 0.437 

  

จากตารางดานบนพบวา ปจจัยที่ใชทํานายระดับสมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาล

วิชาชีพที่ศึกษาคือ การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน 

และความเครียด (p <0.001, R20.437) กลาวคือ ปจจัยดังกลาวสามารถรวมกันทํานายระดับสมดุล

ชีวิตในการทํางานไดรอยละ 43.7 ไดสมการทํานาย Y=2.054+0.349X1+0.281X2-0.193X3 (X1=การ

ไดรบัการสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน X2=การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน X3=ความเครียด) 

 

อภิปรายผล (Discussion) 

 คุณลักษณะประชากรและปจจัยดานการทํางานที่ไมมีความสัมพันธกับสมดุลชีวิตในการ

ทํางานของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงหนึ่ง ไดแก เพศ อายุ ประสบการณ

การทํางาน สถานภาพสมรส รายรับตอเดือน ลักษณะครอบครัว ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน จํานวน

บุคคลที่อยูในอุปการะ ชั่วโมงการทํางานตอสัปดาห และระยะเวลาเดินทางไปกลับผูวิจัยอภิปรายผล

ปจจัยที่สงผลตอสมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหง

หนึ่งดังนี้ 

 การไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว ผลการศึกษาพบวาการไดรับการสนับสนุนจาก

ครอบครัวมีความสัมพันธเชิงบวกตอสมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<0.001) เนื่องจากครอบครัวที่มีความสัมพันธที่ดีและครอบครัวที่ใหการสนับสนุนกับบุคคล

อยางเต็มที่ ในทุกดาน จะทําใหบุคคลเกิดความเขมแข็งและความแข็งแรงในจิตใจ สงผลใหเกิด

เปาหมายและแรงผลักดันในการทํางานเพื่อใหครอบครัวของตนเองเกิดความสุขและความมั่นคงมาก

ขึ้น ดังนั้นการไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะทําใหบุคคลเกิดสมดุลชีวิตที่ดี

และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของจรัมพร โหลํายอง และคณะ(2560)ที่

ศึกษาเก่ียวกับสมดุลชีวิตกับการทํางานของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต พบวา ความสุขจาก

ครอบครัว การใหความสําคัญกับคนรอบขางมีความสัมพันธทางบวกกับระดับสมดุลชีวิตในการทํางาน 

 การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน จากผลการวิจัยพบวาการไดรับการสนับสนุน

จากเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอสมดุลชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ(p<0.001)เนื่องจากการทํางานนั้นจําเปนตองใชคนจํานวนหลายคนในการทํางาน

รวมกัน เรียนรูในเรื่องของทักษะตางๆและแกปญหาตางๆ รวมกัน หากเกิดปญหาความขัดแยงขึ้นกับ

เพ่ือนรวมงานอาจจะทําใหงานลาชาหรือเกิดความเสียหายมากมา  ดังนั้นการไดรับการสนับสนุนจาก
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เพ่ือนรวมงานในเรื่องตางๆ จะทําใหเกิดบรรยากาศการทํางานที่ด ีลดความตึงเครียดในการทํางานและ

ทําใหผลงานที่เกิดข้ึนนั้นเปนไปในทางที่ดีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังทําใหเกิดความรูสึก

กระตือรือรนและมีความสุขเม่ือมาทํางานอีกดวย ซึ่งผลการวิจัยสสอดคลองกับการศึกษาของ 

Mattessich และคณะ(2017) ที่ศึกษาสมดุลระหวางงานและชีวิตของแพทยผิวหนังโดยการสํารวจ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการวางแผนครอบครัว การลาคลอด และความสําเร็จในอาชีพ พบวา51% ของ

แพทยที่มีบุตร มีอุปสรรคในการคลอดบุตร การลาคลอด รับผิดชอบงานไดนอยกวาเพื่อนรวมงาน ไม

มีเวลาและความเปนสวนตัวในการใหนมบุตร อีกทั้งยังขาดการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงานและ

ผูบังคบับัญชา ทําใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ตึงเครียดเชนเดียวกับการศึกษาของ ศยามล เอ

กะกุลานันต (2554) ศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของสมดุลที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางาน

ที่มีประสิทธิภาพของพนักงานโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต พบวา สัมพันธภาพและความรวมมือจาก

เพ่ือนรวมงาน มีผลตอการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีผลตอสมดุลชีวิตและงาน  

 ความเครียด จากผลการศึกษาพบวา ความเครียด มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามตอ

สมดุลชี วิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.001) เนื่องจาก

ความเครียดที่มากเกินไปไมทําใหเกิดแรงกระตุนในการทํางาน แตจะทําใหเกิดรูสึกกดดันไมอยากมา

ทํางานหรือไมอยากทํางานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งอาจจะสงผลใหงานที่ออกมานั้นไมเปนไปตาม

เปาหมายที่วางไว และเมื่อมีความเครียดสะสมเปนระยะเวลาที่ยาวนาน อาจจะทําใหบุคคลไมตองการ

ที่จะทํางานอยูในองคอีกตอไป ทําใหองคกรสูญเสียบุคลากรที่มีประสิทธิภาพไป ซึ่งผลการวิจัยซึ่ง

ผลการวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของ ขนิญรนัสท อินทุลักษณ  และอารียวรรณ ออมตานี

(2557)พบวาสิ่งที่สามารถทําใหมีความสมดุลงานและชีวิตไดคือ มีการจัดการความเครียดที่เหมาะสม 

ทําใหมีความสุขกับสิ่งที่ทํารวมถึงการอยูในสภาพแวดลอมที่ดี โดยครอบครัวเขาใจและใสกันและกัน 

มีหัวหนาและเพื่อนรมงานที่สนับสนุนรวมมือกันดี และสอดคลองกับการศึกษาของ Bell และคณะ

(2012) พบวา ความเครียดมีความสัมพันธกับความสมดุลในการทํางาน และเพิ่มความขัดแยงใน

ครอบครัว 

ภาระงาน จากผลการศึกษาพบวา ภาระงานมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามตอสมดุล

ชีวิตในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ Yildirim และ Aycan (2008)กลาววา ภาระงานที่หนัก ความเหนื่อยหนายทอใจมีผล

ตอสมดุลชีวิตในการทํางานสงผลตออัตราการลาออกที่สูงขึ้นและตอเนื่องข้ึนทุกป และยังสอดคลอง

กับการศึกษาของ Flinkman และคณะ(2008)พบวาพยาบาลวิชาชีพที่ตัดสินใจลาออกสาเหตุหลักคือ

ความไมพอใจในภาระงาน เนื่องจากภาระงานที่หนักเกินไป ทําใหบุคลากรไมมีเวลาเปนของตนเอง ไม
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มีเวลาใหกับครอบครัว ซึ่งอาจจะทําใหบุคลากรตองการหางานอื่นที่มีภาระไมหนักเกินไป แตได

ผลตอบแทนไมแตกตางกัน และยังมีเวลาในการทําสิ่งที่ตนเองตองการมากขึ้น ดังนั้นจึงทําใหบุคลากร

ตัดสินใจลาออก ทําใหองคกรสูญเสียบุคลากรในการทํางานไป 

การศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทางสังคมและปจจัยดานการทํางาน พบวา การ

ไดรบัการสนับสนุนจากครอบครัว การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนรวมงาน และความเครยีด สามารถ

ใชทํานายระดับสมดุลชีวิตของพยาบาลวิชาชีพได จะเห็นไดวา ภาระงานที่มีความสัมพันธกับระดับ

สมดุลชีวิตในการทํางานแตไมสามารถใชทํานายระดับสมดุลชีวิต บงบอกวาถึงแมพยาบาลวิชาชีพจะมี

ภาระงานที่หนักแตถามีการจัดสรรเวลาไดดี โดยไมเกิดความเครียดไมสงผลกระทบตอระดับสมดุล

ชีวิต สอดคลองกับงานวิจัยของ ขนิญรนัสทอินทุลักษณและ อารียวรรณ อวมตานี (2557) ไดศึกษา

ความหมายของสมดุลระหวางงานและชีวิตของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล เอกชน โดยการสัมภาษณ

เชิงลึกและการบันทึกเทปรวมกับการสังเกตและการบันทึกภาคสนาม ที่พบวา การที่พยาบาลมี

ความสุขในการทํางานจะสงเสริมใหเกิดสมดุลชีวิตในการทํางานได พยาบาลที่มีความอดทน มีความ

เขาใจ และการเรียนรูเร็ว เพื่อทําใหตนเองสามารถปฏิบัติงานพยาบาลในการดูแลสุขภาพของผูปวย

และผูรับบริการไดอยางมั่นใจ ผูปวยปลอดภัย เกิดความประทับใจในการบริการ ทําใหเกิดความสุข

และการนํามาซึ่งสมดุลในการทํางาน  

 

ขอเสนอแนะจากผลการศกึษา (Recommendations) 

 1. องคกรควรมีการเพิ่มอัตรากําลังในการทํางาน เพื่อใหบุคลากรมีภาระงานลดลงและมีเวลา

ในการพักผอนและวันหยุดมากข้ึน  

 2. องคกรควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางคนในองคกร เพื่อใหเกิด

ความผูกพันและความสามัคคี 

 3. เอ้ือใหพนักงานไดลากลับบานไปหาครอบครัว เพื่อใหบุคลากรไดใชเวลารวมกันกับ

ครอบครัว เปนการสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 

 4. องคกรควรจะมีหนวยงานในการรับปรึกษาปญหาความเครียดกับผูเชี่ยวชาญ เพื่อเปด

โอกาสใหบุคลากรไดระบายความเครียด 
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