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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยัเชงิพรรณนา มีวัตถุประสงคเพ่ือวัดระดับคุณภาพชวิีตการทาํงาน 

อธิบายปจจัยสวนบุคคล ลักษณะงาน บรรยากาศองคการ และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจยัสวน
บคุคล ลักษณะงานและบรรยากาศองคการ กับคุณภาพชวิีตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
เอกชนแหงหนึง่ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางในการศึกษาจํานวน 109 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถามคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเทากบั 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน  

ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตการทาํงาน ลักษณะงาน และบรรยากาศองคการของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึง่ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับสงู ( x ̄  = 3.86, 4.30 และ 
4.12 ตามลําดับ) จํานวนชั่วโมงในการปฏบิัติงาน มีความสัมพันธทางบวกในระดับตํ่ากับคุณภาพชวิีตการ
ทาํงานฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.259) ลักษณะงานมีความสัมพันธทางบวกใน

ระดับปานกลาง และบรรยากาศองคการมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพยาบาลวิชาชีพฯ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 (r = 0.538 และ 0.797 ตามลําดับ)  

ขอเสนอแนะจากการวิจัย ผูบริหารควรมีการวิเคราะหกระบวนการทาํงานของพยาบาล

วิชาชีพระดับปฏิบติัการ จากนั้นนําไปวางแผนปรับปรงุระบบงาน เพ่ือชวยลดระยะเวลาในการทํางาน
ของพยาบาลวิชาชีพใหนอยลง หนวยงานควรเปดโอกาสใหพยาบาลปฏิบั ติงานโดยใชทักษะ 
ความสามารถทางวิชาชพีอยางอิสระตามความเหมาะสมของงาน   ผูบริหารควรแจงเกณฑการ

ประเมินผลการปฏบิัติงานอยางชัดเจนใหแกพยาบาลวิชาชีพเพ่ือเปนแรงจงูใจในการทํางาน อันจะสงผล
ตอการมีคุณภาพชวิีตที่ดี 
 
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตการทาํงาน; พยาบาลวิชาชีพ; ลักษณะงาน; บรรยากาศองคการ 

* นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) วิชาเอกการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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บทนํา  (Introduction) 

การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 

เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ทําใหองคการธุรกิจตองพยายามคิดคนกลยุทธตางๆ ข้ึนมาเพ่ือเรง

พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพใหไดเปรียบในการแขงขันอยางย่ังยืน นอกจากตองมีการ

ปรับรูปแบบการบริหารงาน ปรับเปล่ียนขนาดองคการเพ่ือใหองคการมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ 

มีการนําเคร่ืองมือการบริหารจัดการท่ีทันสมัยเหมาะสมกับบริบทมาใชเ พ่ือปรับปรุงระบบการ

ทํางาน (ศริยา ยังศิริ, 2562) ยังมีกลยุทธหนึ่งท่ีมีความสําคัญคือกลยุทธการบริหารทรัพยากร

มนุษย เนื่องจากมนุษยเปนองคประกอบสําคัญของกิจกรรมหรือการดําเนินการใด ๆ  ของ

หนวยงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค เปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรคส่ิงใหมๆ ถือเปน

ตนทุนท่ีมีคุณคา การท่ีมนุษยมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีนั้นมีผลมาจากการไดรับการตอบสนอง

ความตองการ ความปรารถนาท่ีตองการใหชีวิตของตนเองดําเนินไปอยางมีความสุข เชน การมี

หนาท่ีการงานมั่นคงและกาวหนา มีหัวหนาและเพ่ือนรวมงานท่ีดี สามารถดูแลชีวิตของตนเอง

และครอบครัวไดอยางนาพึงพอใจ (ประภารัตน พรมเอ้ียง, 2558) ปจจุบันการแขงขันธุรกิจเปน

แบบทุนนิยมผูท่ีมีความไดเปรียบและมีการปรับตัวจึงจะสามารถอยูในธุรกิจได จึง ทําใหบาง

องคการมุงการทําธุรกิจเพ่ือหวัง กําไรเพียงอยางเดียว มนุษยท่ีเปนทรัพยากรในองคการจึง ถูก

ละเลยและสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน (ณัฐณิชา ปยปญญา, 2560)  

คุณภาพชีวิตการทํางานเปนองคประกอบหรือมิติหนึ่งของคุณภาพชีวิตและเปน ส่ิง ท่ี

สนองความพอใจและความผาสุกของผูปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตการทํางานจึงเปนแนวคิดการ

บริหารจัดการท่ีใหความสําคัญกับบุคคลในเร่ืองการทํางาน การมีความพึงพอใจ มีความสุขและ

รูสึกวาการทํางานทําใหชีวิตมีคุณคา เกิดความรูสึกยึดมั่นผูกพันในองคการ การมีคุณภาพชีวิตการ

ทํางานท่ีดีของบุคคลในองคการ และการท่ีองคการสามารถตอบสนองความตองการและ ความ

คาดหวังของผูปฏิบัติงานไดจะสงผลทําใหงานขององคการนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมท้ัง

ความสําเร็จขององคการ (ศริยา ยังศิริ, 2562) สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 ท่ีเนนความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

รวมกับการมุงเนนการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (ศิรินันท กิตติสุขสถิต และคณะ, 2556) คุณภาพชีวิต

การทํางานจะเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาจากลักษณะขององคการหรือความคาดหวังของ คนท่ี

ทํางานในองคการท่ีเปล่ียนแปลงไป หากองคการมีบุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี เทากับ

เปนการสรางประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ทําใหผูปฏิบัติงานมีความสุข ดังนั้นทุกองคการ

ตองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรใหเ พ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะองคการพยาบาล
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ซ่ึงเปนหนวยงานทางดานสุขภาพท่ีพยาบาลมีหนาท่ีรับผิดชอบตอชีวิตประชาชนโดยตรง กอนท่ี

พยาบาลจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูอ่ืนไดนั้น คุณภาพชีวิตของพยาบาลก็ควรท่ีจะตอง

อยูในระดับท่ีดีพอท่ีจะทําใหคุณภาพการบริการพยาบาลดีไปดวย อันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนผูรับบริการ ซ่ึงพบวาองคการท่ีมีบุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีพึงพอใจจะสงผล

ใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพ (สุนิภา ชินวุฒิ และคณะ, 2563)  

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานครเปนโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง 

เปดดําเนินการเมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 มีจุดกําเนิดจากคณะกลุม บุคคลหนึ่ง ท่ีมี

เจตนาจะสรางโรงพยาบาลช้ันดี มีมาตรฐานไวรองรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพช้ันนอกดานทิศใตและปริมณฑล มีวิสัยทัศนท่ีกําหนดไววา “มุงมั่นใหการดูแลรักษา

ตามมาตรฐานสากลดวยหัวใจความเปนมนุษย” โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งฯ ไดรับการรับรอง

มาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) เมื่อป พ.ศ.2553 ซ่ึงการไดรับการรับรองมาตรฐานนี้

มาจากความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกคนท่ีปฏิบัติงานอยูในองคการ จากขอมูลการลาออก

ตามระเบียบของพยาบาลในชวงป 2561 – 2563 พบวามีจํานวน 15, 42 และ 32 คนตามลําดับ 

คิดเปนรอยละ 8.6, 25 และ 19 ของจํานวนพยาบาลในแตละป นอกจากนี้ยังมีพยาบาลท่ีขาด

งานจึงเปนเหตุใหตองลาออก ป 2561 จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6.32 และป 2562 จํานวน 

6 คน คิดเปนรอยละ 3.57 ดังนั้นการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพจะทําให

ทราบขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนเพ่ือสงเสริมปจจัยท่ีเ ก่ียวของ อันจะชวยเพ่ิมคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของพยาบาลซ่ึงเปนวิถีทางหนึ่งท่ีจะลดปญหาการลาออก จึงเปนสาเหตุใหผูวิจัยสนใจท่ีจะ

ศึกษาคุณภาพชี วิตการ ทําง านของ พยาบาล วิชาชีพโ รงพยาบาลเ อกชนแหง หนึ่ ง ใ น

กรุงเทพมหานคร  

 

วัตถุประสงคการวิจัย (Objectives) 

 1. เพ่ือวัดระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง

ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ืออธิบายปจจัยสวนบุคคล คุณลักษณะงาน และบรรยากาศองคการของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล คุณลักษณะงาน และบรรยากาศ

องคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร 
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วิธีดําเนินการวิจัย (Methods) 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใชวิธีการสํารวจแบบภาคตัดขวาง ( Cross 

– sectional study ) ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติกา ร ใ น

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสบการณในการทํางานอยางนอย 1 ป 

จํานวนท้ังส้ิน 133 คน ในข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางบุคลากรแบบ

เจาะจง และคํานวณโดยใชวิธีการของเครจซ่ีและมอรแกน (ประสพชัย พสุนนท, 2557) ไดกลุม

ตัวอยางจํานวน 109 คน จากนั้นทําการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ โดยแบงพยาบาลวิชาชีพระ ดับ

ปฏิบัติการออกเปน 12 กลุม และคํานวณขนาดตัวอยางตามสัดสวนประชากร 

เกณฑการคัดผูเขารวมการวิจัยเขาโครงการ (Inclusion criteria) 

  1. พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ใน

กรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณในการทํางานอยางนอย 1 ป 

เกณฑการคัดผูเขารวมการวิจัยออกจากโครงการ (Exclusion criteria) 

1. เปนผูท่ีอยูระหวางการลาปวย ลากิจ ลาคลอดบุตรหรือลาศึกษาตอ ในชวงการเก็บ

ขอมูล 

2. เปนผูท่ีไมสามารถส่ือสารเขาใจดวยการใชภาษาไทย 

การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 

โครงการวิจัยนี้ได รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ

สาธารณสุขศาสตร รหัสโครงการ 110/2563 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2563  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามสรางข้ึนจากการศึกษาคนควาขอมูลจากตํารา 

เอกสารวิชาการและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของรวมกับดัดแปรงจากแบบสอบถามท่ีมีอยู  

ตลอดจนคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน และอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ วิเคราะห

หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) โดยคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.96 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลโดยการแจกแจงความถ่ีและรอยละ  

 2. วิเคราะหคุณภาพชีวิต ลักษณะงาน และบรรยากาศองคการดวยการหาคาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และประเมินระดับจําแนกตามรายดานและโดยรวมจากคาเฉล่ีย 
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 3. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางลักษณะงาน และบรรยากาศองคการกับคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยการหา

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s correlation coefficient) ท่ีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 

 

ผลการวิจัย (Results) 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเ พ่ือวัดระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน อธิบายปจจัยสวน

บุคคล ลักษณะงาน บรรยากาศองคการ และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 

ลักษณะงานและบรรยากาศองคการ กับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

เอกชนแหงหนึ่งในกรุง เทพมหานคร รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีสงใหแกกลุม ตัวอยาง  

จํานวน 109 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 109 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ทําการ

ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม พบวามีความสมบูรณ สามารถนํามาวิเคราะหขอมูลได

ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ลักษณะงาน และบรรยากาศองคการของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณการทํางาน รายได นําเสนอดวยการแจกแจงความถ่ีและรอยละ 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของ พยาบาลวิชาชีพโรง พยาบาลเ อกชนแหงหนึ่ ง ใ น

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล       จํานวน (n=109) รอยละ 

อาย ุ

     23 – 30 ป 

     31 – 40 ป 

     41 – 50 ป 

     อายุเฉลี่ย 30.94 S.D. = 5.629 Max = 46 Min = 23  

ระดับการศึกษา 

     ปริญญาตรี 

     ปริญญาโท 

     ปริญญาเอก 

ประสบการณการทาํงาน 

     1 – 5 ป 

 

57 

43 

9 

 

 

107 

2 

0 

 

69 

 

52.30 

39.40 

8.30 

 

 

98.20 

1.80 

0.00 

 

63.30 
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ขอมูลปจจัยสวนบุคคล       จํานวน (n=109) รอยละ 

     6 – 10 ป 

     11 – 15 ป 

     16 – 20 ป 

     20 – 23 ป 

     ประสบการณการทาํงานเฉลี่ย 5.59 S.D. = 4.501    

     Max = 23 Min = 1 

รายได 

     20000 – 30000 

     30001 – 40000 

     40001 – 50000 

     รายไดเฉลี่ย 36933.03 S.D. = 8399.791  

     Max = 50000 Min = 20000 

22 

17 

0 

1 

 

 

 

38 

40 

31 

20.20 

15.60 

0.00 

0.90 

 

 

 

34.9 

36.7 

28.4 

 

จากตารางท่ี 1 พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานครส วน

ใหญมีอายุระหวาง 23 – 30 ป คิดเปนรอยละ 52.30 รองลงมามีอายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปน

รอยละ 39.40  และอายุระหวาง 41 – 50 ป มีนอยท่ีสุดเพียงรอยละ 8.30 อายุเฉล่ียเทากับ 

30.94 ป สําเ ร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 98.20 ประสบการณการทํางาน

ระหวาง 1 – 5 ป คิดเปนรอยละ 63.30 ประสบการณการทํางานเฉล่ียเทากับ 5.59 ป รายได

ระหวาง  30,001 – 40,000 บาทคิดเปนรอยละ 36.7 รายไดเฉล่ียของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานครเทากับ 36,933.03 บาท 

สวนท่ี 2 คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ใน

กรุงเทพมหานคร โดยนําเสนอเปนคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกรายดานและโดยรวม

  

ตารางท่ี 2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายดานและจําแนกโดยรวม 

(n=109) 

คุณภาพชีวิตการทํางาน คาเฉล่ีย S.D. ระดับ 

1. ดานความเสมอภาค 

2. ดานการทํางานทีป่ลอดภยัและสงเสรมิสุขภาพ 

3.44 

3.95 

.86 

.61 

ปานกลาง 

สูง 
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คุณภาพชีวิตการทํางาน คาเฉล่ีย S.D. ระดับ 

3. ดานความม่ันคงและเจรญิกาวหนาในหนาทีก่าร

งาน 

4. ดานการไดรับโอกาสพัฒนาความสามารถ 

5. ดานความมีประชาธิปไตยในงาน 

6. ดานการบูรณาการทางสังคม 

7. ดานงานกับเวลาของชีวิต 

    รวม 

3.82 

3.93 

3.88 

4.12 

3.70 

3.86 

.62 

.57 

.64 

.52 

.47 

.46 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

  

จากตารางท่ี 2 พบวาคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

เอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีคาเฉล่ียอยูระดับสูง (คาเฉล่ียเทากับ 3.86 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการบูรณาการทางสังคม มี

คาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ียเทากับ 4.12 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52) โดยท่ีดานความ

เสมอภาคมีคาเฉล่ียปานกลาง (คาเฉล่ียเทากับ 3.44 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86) 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียง เบนมาตรฐานและระดับลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายดานและจําแนกโดยรวม 

(n=109) 

ลักษณะของงาน คาเฉล่ีย SD ระดับ 

1. ดานความหลากหลายของงานท่ีทํา  

2. ดานความมีเอกลักษณของงาน   

3. ดานความสําคัญของงาน   

4. ดานความมีอิสระในงาน   

5. ดานการไดรับขอมูลปอนกลับ  

 รวม 

4.44 

4.37 

4.49 

3.92 

4.25 

4.30 

.51 

.54 

.51 

.59 

.51 

.42 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวาลักษณะของงานโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน

แหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีคาเฉล่ียอยูระดับสูง (คาเฉล่ียเทากับ 4.30 และสวนเบ่ียง เบน

มาตรฐานเทากับ 0.42) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานความสําคัญของงานมีคาเฉล่ีย สูง สุด 

(คาเฉล่ียเทากับ 4.49 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.51) 
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ตารางท่ี 4 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับบรรยากาศองคการของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายดานและจําแนกโดยรวม 

(n=109) 

บรรยากาศองคการ คาเฉล่ีย S.D. ระดับ 

1. ดานโครงสรางองคการ     

2. ดานความรับผิดชอบ     

3. ดานรางวัล      

4. ดานความอบอุน     

5. ดานการสนับสนุน    

6. ดานเอกลักษณและความจงรักภักดี   

7. ดานความเส่ียง     

    รวม 

4.26 

4.35 

3.70 

3.91 

4.06 

4.22 

4.10 

4.12 

.51 

.52 

.67 

.75 

.56 

.52 

.57 

.45 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวาบรรยากาศองคการโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

เอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีคาเฉล่ียอยูระดับสูง (คาเฉล่ียเทากับ 4.12 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานความรับผิดชอบ มีคาเฉล่ีย

สูงสุด (คาเฉล่ียเทากับ 4.35 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52) 

 

สวนท่ี 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ลักษณะของงาน บรรยากาศองคการ

กับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 5 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณการทํางาน แผนกท่ีปฏิบัติงาน จํานวนช่ัวโมงในการปฏิบัติงาน รายได ลักษณะของ

งาน บรรยากาศองคการกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหง

หนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ P-value 

ปจจัยสวนบุคคล 

     อายุ  

     ระดับการศึกษา  

 

.057 

-.102 

 

.559 

.293 
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ตัวแปร สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ P-value 

     ประสบการณการทํางาน  

     แผนกท่ีปฏิบัติงาน  

     จํานวนช่ัวโมงในการปฏิบัติงาน  

     รายได 

ลักษณะของงาน 

บรรยากาศองคการ 

.122 

-.159 

.259** 

.071 

.538** 

.797** 

.208 

.099 

.006 

.463 

.000 

.000 

  

จากตาราง ท่ี 5 พบวาปจจัยสวนบุคคลดานจํานวนช่ัวโมงในการปฏิบัติงาน มี

ความสัมพันธทางบวกในระดับตํ่ากับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

เอกชนแหงหนึ่ง ในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.259) แสดงวา

หากช่ัวโมงการปฏิบัติงานนอยลงจะทําใหคุณภาพชีวิตการทํางานดีข้ึน ลักษณะของงานมี

ความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพฯ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.538) แสดงวาการรับรูหรือมีความเขาใจเก่ียวกับลักษณะ

ของงานสูงทําใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานดี และบรรยากาศองคการมีความสัมพันธทางบวกใน

ระดับสูงกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r 

= 0.797) แสดงวาบรรยากาศองคการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ใน

กรุงเทพมหานครสูงทําใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานดี 

 

อภิปรายผล (Discussions) 

ในการวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง

ในกรุงเทพมหานคร ดวยตัวแปรดานปจจัยสวนบุคคล คุณลักษณะงาน และบรรยากาศองคการ

สามารถอภิปรายผลดังนี้ 

 ผลการวิจัยคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ใน

กรุง เทพมหานครพบวา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานครมี

คุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมอยูในระดับสูงสอดคลองกับการศึกษาของจินตนา นาคพิน 

(2552) บุญยืน สุขแสงทอง (2552) มาสริน และคณะ (2554) และศริยา ยังศิริ (2562) ในขณะท่ี

ดานท่ีมีคาเฉล่ียคุณภาพชีวิตการทํางานระดับปานกลางคือดานการไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสม

และเพียงพอ ผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงินมีความสัมพันธโดยตรงกับผลการทํางานสามารถจูงใจให
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ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเปนการสรางขวัญและกําลังใจสําหรับผูปฏิบัติงาน สวัสดิการ

และคาตอบแทนท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานเปนปจจัยท่ีทําใหพยาบาลเกิดความพึงพอใจในงาน 

หากองคการใดสามารถบริหารจัดการอัตราคาตอบแทนไดอยางเหมาะสมและเพียงพอกับความรู  

ความสามารถและปริมาณงาน บุคลากรในองคการนั้นจะมีความพึงพอใจท่ีปฏิบัติงานอยาง เต็ม

ความสามารถรวมท้ังมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีดวยสงผลใหเกิดความมั่นคงกับองคการได 

 การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพเปนการปฏิบัติงานแบบเปล่ียนเวรเชา บายและดึก มี

การปฏิบัติงานในแตละวันเกินกวา 8 ช่ัวโมง จนเปนสาเหตุของการลาออกและโอนยาย รวมกับ

นโยบายของผูบริหารปจจุบันท่ีมุงพัฒนาคุณภาพบริการใหดีข้ึน มีการดําเนินงานดานประ กัน

คุณภาพ มีการปรับเปล่ียนขอบเขตความรับผิดชอบทําใหพยาบาลวิชาชีพมีภาระงานเพ่ิมข้ึน 

 เมื่อพิจารณาตัวแปรคุณลักษณะงานพบวามีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับ

คุณภาพชีวิตการทํางานของกลุม ตัวอยางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.538) 

อธิบายไดวาหากกลุมตัวอยางมีความเขาใจวาลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยูนั้นอยูในระดับท่ีสูงคุณภาพ

ชีวิตการทํางานก็จะสูงตามไปดวยสอดคลองกับการศึกษาของศศิพิมพ คํากรฤาชา (2557) ศิรินา 

เมืองแสน (2555) ศึกษาพบวาลักษณะงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

พิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับสูง โดยเฉพาะดานความสําคัญของงาน อาจ

เนื่องมาจากลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพเปนงานบริการท่ีเก่ียวของกับสุขภาพและความ

ปลอดภัยของผูรับบริการซ่ึงมีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานสูง ซ่ึงความต้ังใจในการ

ทํางานใหถูกตองตามแนวทางท่ีกําหนดอาจเปนการสรางความวิตกกังวลอาจทําใหคุณภาพชี วิต

ของพยาบาลวิชาชีพลดลงจึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีความรู ทักษะ ความสามารถ

หลากหลายเก่ียวกับการพยาบาลผูปวยแตละโรคในการปฏิบัติงานทุกคร้ังตองมีความรอบคอบ

และระมัดระวังเปนพิเศษและตองอาศัยการทํางานรวมกับสหวิชาชีพเพ่ือใหผลงานท่ีทําเกิดความ

ปลอดภัยกับผูรับบริการจึงจะสงผลตอคุณภาพการปฏิบัติงานสามารถเพ่ิมประสิทธิผลของงานได 

 เมื่อพิจารณาตัวแปรบรรยากาศองคการพบวามีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชี วิต

การทํางานของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (r = 0.797) จากการวิจัย

พบวาบรรยากาศองคการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานครอยู

ในระดับสูงสอดคลองกับการศึกษาของมาสริน และคณะ (2554) ประสพ อินสุวรรณ (2557) ท่ี

ศึกษาพบวาบรรยากาศองคการมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน อธิบายไดวาการมีบรรยากาศ

องคการท่ีดีจะสามารถชวยเพ่ิมผลการปฏิบัติงานไดสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานก็ดีตามด วย 

เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานความรับผิดชอบอยูในระดับสูงสุดอาจมาจากการทํางานท่ี
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เก่ียวของกับชีวิตมนุษยท่ีตองอาศัยการมีความรับผิดชอบและความรอบคอบอยางมาก ซ่ึงทาง

โรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานครไดตระหนักถึงความสําคัญของความเส่ียงทําใหมี

การวางแนวทางปองกันความเส่ียง ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยจัดต้ัง ศูนยพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล

และคณะกรรมการประสานงานคุณภาพเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูประสานความรวมมือในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือปองกันภาวะเส่ียงตอการฟองรองและเส่ียงตอชีวิตมนุษย แสวงหาและกําหนด

แนวทางในการปองกันขอผิดพลาดดวยการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือรวม

ปรับปรุง คุณภาพงานอยางสม่ําเสมอทําใหคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพดี มีบรรยากาศ

องคการในระดับสูง 

 

ขอเสนอแนะ  (Recommendations) 

1. ผูบริหารควรมีการวิเคราะหกระบวนการทํางานของพยาบาลวิชาชีพระดับ

ปฏิบัติการ จากนั้นนําไปวางแผนปรับปรุงระบบงาน เพ่ือชวยลดระยะเวลาในการทํางานของ

พยาบาลวิชาชีพใหนอยลง 

2. หนวยงานควรเปดโอกาสใหพยาบาลปฏิบัติงานโดยใชทักษะ ความสามารถทาง

วิชาชีพอยางอิสระตามความเหมาะสมของงาน 

3. ผูบริหารควรแจงเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจนใหแกพย าบาล

วิชาชีพเพ่ือเปนแรงจูงใจในการทํางาน อันจะสงผลตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของพยาบาลตอไป 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลเอกชนแหงอ่ืนเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานให

ดีข้ึน 

 2. ควรมีการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพหลังจากเกิดกา รแพร

ระบาดของ COVID-19  
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