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This research was a descriptive study. The purpose is to study and compare the quality of working
life. The samples is registered nurses, nursing department, Sawangha Hospital, Angthong province 33
instruments used in the research were the questionnaire, which contains two parts: general information and
the quality of working life. Data collect by researcher. On 15-31 March 2561, analyzed using descriptive
statistics include percentage, mean, standard deviation and inferential statistics such as T-test and F-test.
The result revealed that nurses rated the quality of work life at the moderate level 100 % (X = 3.14,
S.D. = 0.17) Statistical significance The group has < 30,000 baht a high quality of work life. Group revenues
30,001 - 40,000 baht, which is the worker’s shift rotations late afternoon, most of the chief duty. Low quality
of working life The other variables No statistical difference Considering the questionnaire showed that the
mean score of the quality of work life the most is the opportunity to build relationships and activities.
Together with supervisors and co-workers. (X = 3.84 , S.D. = 0.56). The mean score of the quality of working
life is the least promoted to a higher level, it is unlikely. (X = 2.15, S.D. = 0.71 )
Suggestion: should enhance the quality of working life. Nurses Especially with the nurses on the
ward at high risk and shift rotations afternoon late in providing additional manpower. Or other personnel. That
can help the nurses. Policy and management in a clear progression and job security. In order to raise the
quality of work life of nurses in nursing higher.
Keywords : Quality of Working life, Registered Nurses
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การวิจยั นี เป็ นการวิจ ัยเชิงพรรณนา มีว ตั ถุประสงค์เพือศึ กษาและเปรียบเทียบระดับคุ ณภาพชีว ิตการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง กลุม่ ตัวอย่างจํานวน คน เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวัดคุณภาพชีวติ การทํางาน เก็บรวบรวมข ้อมูลโดยผูว้ จิ ยั ระหว่างวันที - มีนาคม
วิเคราะห์
ข้อมูลโดยสถิตเิ ชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและสถิตอิ นุ มานได้แก่ t-test และ F-test
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วัตถุประสงค์การวิจยั
. เพือศึกษาคุณภาพชีวติ การทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ กลุม่ การพยาบาล โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
. เพือเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ การทํางานจําแนก
ตามปัจจัยต่ าง ๆ ของพยาบาลวิช าชีพ กลุ่ มการพยาบาล
โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาคุณภาพชีวติ
การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ และเพือวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คุณภาพชีวติ การทํางานจําแนกตามปัจจัยต่าง ๆ ของพยาบาล
วิชาชีพ กลุม่ การพยาบาล โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาในครังนี เป็นพยาบาล
วิชาชีพ ทีปฏิบตั งิ านในหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง ระหว่างเดือนมกราคม
– มีนาคม
จํานวน
คน
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถาม
ประกอบด้วย ส่ วน คื อ ส่ วนที แบบสอบถามข อ้ มู ล
ส่วนบุคคล ส่วนที แบบสอบถามคุณภาพชีวติ การทํางาน
เป็ นแบบสอบถามระดับความคิ ด เห็ น เกี ยวกับเงิ น เดื อน
ค่ าตอบแทนทีเพียงพอในการทํางาน ความเป็ นอิสระในการ
ทํางาน ความก้าวหน้าในการทํางาน ความสัมพันธ์ภายใน
หน่ วยงานและกับผู บ้ งั คับบัญชา บรรยากาศและสิงแวดลอ้ ม
ความปลอดภัยในการทํางาน ความภาคภูมิใจในงาน ความ
สมดุลระหว่างชีวติ การทํางานกับชีวติ ด้านอืน ๆ ภาวะเศรษฐกิจ
และความเกียวข้องกับสังคมประกอบด้วยข้อความทีมีลกั ษณะ
คําถามทีมีทงด้
ั านบวกและด้านลบ
การแปลผลคะแนนในภาพรวม โดยใช้การอิงกลุม่
ของ Best (1970)4 วิเคราะห์โดยใช้สูตร (ค่าสูงสุด – ค่าตําสุด/
จํานวนชัน) ซึงการวิจยั ในครังนี แบ่งระดับคะแนนคุณภาพชีวติ
การทํางานเป็ น ระดับ แบบสอบถามนีเมือสร้างเสร็จแลว้
ผู ว้ ิจยั นําแบบสอบถามทีสร้างขึนจากการศึกษาตําราวิชาการ
และเอกสารงานวิจ ัยทีเกี ยวข้องเสนออาจารย์ทีปรึกษาเพื อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อคําถาม ความครอบคลุ ม
ของเนื อหาและการใช้ภาษา พร้อมทังปรับปรุ งแก้ไ ขตาม
คําแนะนําของอาจารย์ทปรึ
ี กษา นําแบบสอบถามทีแก้ไขไปให้
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ผูเ้ ชียวชาญทีมีประสบการณ์ดา้ นวิชาการ ด้านบริหาร จํานวน
คน ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลแสวงหา และผูเ้ ชียวชาญ
ด้านงานวิจ ัย ท่าน เพื อตรวจสอบความตรงด้านเนื อหา
(Content Validity) แล ้วปรับแก้ไขตามทีผู เ้ ชียวชาญเสนอ
แนะ จากนันนําแบบสอบถามไปใช้กบั พยาบาลทีปฏิบตั ิงานที
โรงพยาบาลป่ าโมก จํานวน คน โดยใช้แบบสอบถาม
วัดระดับคุณภาพชีวติ การทํางาน หาความเชือมันด้วยวิธีอลั ฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความ
เชือมันของเครืองมือเท่ากับ .
การพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั พิทกั ษ์สทิ ธิของ
กลุ่มตัวอย่างโดยนําโครงร่างการวิจยั เสนอต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมตามเอกสารที ATGEC212561
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบ
รวมข้อ มู ล . ผู ้ ว ิ จ ั ย ติ ดต่ อ ประสานงานกั บ หั ว หน้ า
หอผู ้ ป่ วยของแต่ ล ะหน่ วยงาน พร้อมอธิ บ ายและชี แจง
วัตถุประสงค์การวิจ ัย ขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมู ล และแจ้งจํา นวนกลุ่ มตัว อย่ างของหอผู ป้ ่ วยนั น ๆ
. ผู ว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามให้กบั หัวหน้าหอผู ป้ ่ วยเพื อนําไป
แจกให้พยาบาลวิช าชี พทุ กคนตามรายชื อ รวม ฉบับ
( %) และได้ร บั แบบสอบถามคื นจากหัวหน้าหอผู ป้ ่ วย
ระหว่างวันที - มีนาคม
การวิเคราะห์ข อ้ มู ล วิเคราะห์ข อ้ มู ลส่ วนบุ คคล
โดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยายแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลียและ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์คุณภาพชีวติ การทํางานของ
พยาบาลวิ ชาชี พ โดยใช้ส ถิติ เ ชิ ง บรรยายและเปรี ยบเทียบ
คุณภาพชีวติ กับเกณฑ์ แบ่งเป็ น ระดับ คือ กลุม่ ผูม้ คี ุณภาพ
ชีว ิตการทํางานระดับสู ง ระดับปานกลาง และระดับตํา
วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนคุ ณภาพชีว ิตการทํางาน
ของพยาบาล เปรียบเทียบกับปัจจัยด้าน สถานภาพสมรส
ระดับการศึ กษา ภาวะสุ ขภาพ ตําแหน่ งและ ลักษณะการ
ปฏิบตั งิ าน โดยใช้ T – test (t-test Independent samples)
วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนคุ ณภาพชีว ิตการทํางาน
เปรียบเทียบกับปัจจัยด้าน อายุ จํานวนบุตร ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล เงินเดือน แผนกทีปฏิบตั งิ าน ระยะ
เวลาปฏิบตั ิ งานในแผนกนั น โดยใช้การทดสอบความแปร
ปรวนทางเดียว (One- way ANOVA)
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ผลการวิจยั
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อายุ เปรียบเทียบคุณภาพชีวติ การทํางานระหว่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีมีอายุต่างกัน พบว่ามีคะแนนเฉลียคุณภาพชีวติ
. ข้อมูลส่วนบุคคล
พบว่ ากลุ่ มตัวอย่างร้อยละ . มี อายุระหว่าง การทํางานใกล้เคียงกัน และเมือทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
- ปี โดยมีอายุเฉลีย ปี สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่ ของกลุ่ มตัวอย่างทีมีอายุต่ างกัน พบว่ามีคุ ณภาพชี ว ิตการ
สมรสแล ้ว (ร้อยละ . ) ร้อยละ . ไม่มบี ตุ ร มีการศึกษา ทํางานไม่แตกต่างกัน
สถานภาพสมรส เปรียบเทียบคุ ณภาพชี ว ิตการ
ระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ . ) ด้านภาวะสุ ข ภาพไม่ มี
โรคประจําตัว (ร้อยละ . ) ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานที ทํางานระหว่างกลุม่ ตัวอย่างทีมีสถานภาพสมรสต่างกัน พบว่า
โรงพยาบาลนี ส่ วนใหญ่เกิน ปี (ร้อยละ . ) โดยมี มีคะแนนเฉลียคุณภาพชีวติ การทํางานใกล้เคียงกัน และเมือ
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านเฉลีย . ปี ปฏิบตั งิ านตําสุด ปี ทดสอบความแตกต่างทางสถิตขิ องกลุม่ ตัวอย่างทีมีสถานภาพ
สูงสุด ปี ตําแหน่งในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นข ้าราชการระดับ สมรสต่างกัน พบว่ามีคุณภาพชีวติ การทํางานไม่แตกต่างกัน
จํานวนบุตร เปรียบเทียบคุณภาพชีวติ การทํางาน
ชํานาญการ (ร้อยละ . ) รายได้ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง , ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทีมีจาํ นวนบุตรต่างกัน พบว่ามีคะแนน
, บาท (ร้อยละ . ) โดยมีเงินเดือนเฉลีย , .
บาท เงินเดือนตําสุด , บาท เงินเดือนสูงสุด , บาท เฉลียคุณภาพชีวติ การทํางานใกล้เคี ยงกัน และเมือทดสอบ
และหน่ ว ยงานปัจ จุ บ นั ที ปฏิ บ ัติ ง านอยู ่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นงาน ความแตกต่างทางสถิติ ของกลุม่ ตัวอย่างทีจํานวนบุตรต่างกัน
ห้องอุบตั ิเหตุฉุ กเฉิ น ร้อยละ . รองลงมาคื อตึกผู ป้ ่ วย พบว่ามีคุณภาพชีวติ การทํางานไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึ กษา เปรี ยบเทียบคุ ณภาพชี ว ิตการ
ในสามัญและตึ กพิ เ ศษเท่ ากัน ร้อยละ . ระยะเวลา
ทีปฏิบตั ิงานในแผนกทีอยู ่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ไม่เกิน ปี ทํางานระหว่างกลุม่ ตัวอย่างทีมีระดับการศึกษาต่างกัน โดยกลุม่
ร้อยละ . โดยมีระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเฉลีย . ปี ตัว อย่างทีมี การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี แล ว้ ผ่ านการอบรม
ปฏิบตั งิ านตําสุด ปี สูงสุด ปี ลักษณะการปฏิบตั ิงาน หลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง จะมีคะแนนเฉลียคุณภาพ
ชี ว ิ ตการทํา งานสู ง กว่ ากลุ่ มตัว อย่ างที มี การศึ กษาระดับ
ส่วนใหญ่ปฏิบตั งิ านเวรเช้า บ่าย ดึก ร้อยละ .
ปริญญาตรีเล็กน้อย แต่เมือทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
. คุณภาพชีวติ การทํางาน
ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างมีคุณภาพชีว ิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีระดับการศึกษาต่างกันมีคุณภาพชีวติ
การทํางานอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ (X= 3.14 , S.D.= การทํางานไม่แตกต่างกัน
ภาวะสุขภาพ เปรียบเทียบคุณภาพชีวติ การทํางาน
. ) และในภาพรวมของระดับคุ ณภาพชี ว ิ ตการทํา งาน
เมือพิจารณารายขอ้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลียระดับ ระหว่ างกลุ่ มตัวอย่ างที มี ภาวะสุ ข ภาพต่ างกัน พบว่ ากลุ่ ม
คุณภาพชีวติ การทํางานมากทีสุดคือการมีโอกาสได้สร้างความ ตัวอย่างทีไม่มีโรคประจําตัว จะมีคะแนนเฉลียคุณภาพชีวติ
สัม พันธ์ และร่ ว มกิ จ กรรมต่ าง ๆ กับผู ้บ งั คับบัญชาและ การทํา งานสู ง กว่ ากลุ่ ม ตัวอย่ างที มี โรคประจํา ตัว เล็กน้อย
ผู ้ร่วมงาน (X = 3.84, S.D. = 0.56) ซึงอยูใ่ นระดับสูง รองลงมา แต่เมือทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่ากลุ่ มตัวอย่าง
คือหอผูป้ ่ วยมีการจัดกิจกรรมบันเทิงรวมกลุม่ สังสรรค์กนั ตาม ที มีภาวะสุ ข ภาพต่ างกัน มี คุ ณภาพชีว ิตการทํางานไม่ แตก
โอกาสอันควร (X= 3.76, S.D. = 0.61) ส่วนข ้อทีมีคะแนน ต่างกัน
ระยะเวลาการปฏิ บ ตั ิ งานในโรงพยาบาลเปรี ยบ
เฉลียระดับคุ ณภาพชีว ิตการทํางานน้อยที สุ ดคื อการเลื อน
ตําแหน่งไปสู่ระดับทีสูงขึนเป็ นไปได้ยาก (X= 2.15, S.D. = เทียบคุ ณภาพชีว ิตการทํางานระหว่างกลุ่ มตัวอย่างทีมีระยะ
. ) ซึงอยูใ่ นระดับตําและกฎหมายทําให้เกิดข ้อจํากัดในการ เวลาการปฏิ บ ัติ ง านในโรงพยาบาลแตกต่ า งกัน พบว่ ามี
คะแนนเฉลียคุณภาพชีวติ การทํางานใกล ้เคียงกัน เมือทดสอบ
ให้การพยาบาล (X = 2.27, S.D. = 0.80)
ความแตกต่างทางสถิติ พบว่ ากลุ่ มตัว อย่ างที มีร ะยะเวลา
การเปรี ยบเที ยบคุ ณภาพคุ ณภาพชี วิตการทํา งาน การปฏิบ ตั ิงานในโรงพยาบาลแตกต่างกัน มีคุ ณภาพชีวิต
การทํางานไม่แตกต่างกัน
จําแนกตามตัวแปรต่าง ๆ
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ตํา แหน่ ง เปรี ยบเทียบคุ ณภาพชี ว ิตการทํา งาน
ระหว่างกลุม่ ตัวอย่างทีมีตาํ แหน่งแตกต่างกัน พบว่ามีคะแนน
เฉลียคุณภาพชีวติ การทํางานใกลเ้ คียงกัน เมือทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีมีตาํ แหน่งแตกต่างกัน
มีคุณภาพชีวติ การทํางานไม่แตกต่างกัน
รายได้สุทธิ เปรียบเทียบคุณภาพชีวติ การทํางาน
ระหว่ างกลุ่ ม ตัว อย่ างที มี รายได้สุ ทธิ แ ตกต่ างกัน พบว่ า
กลุม่ ทีมีรายได้สุทธิ < , บาท มีคะแนนเฉลียคุณภาพ
ชีวติ การทํางานสูงกว่ากลุม่ ทีมีรายได้สุทธิ , – 40,000
บาท และกลุ่มทีมีรายได้สุ ทธิ < , บาทเมือทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติ พบว่าคุณภาพชีวติ ของทัง กลุ่ม
ตัว อย่ าง มี ค วามแตกต่ างกัน อย่ างมี น ั ยสํา คั ญทางสถิ ติ
โดยกลุม่ ตัวอย่างทีมีรายได้สุทธิ < , บาท และกลุม่ ทีมี
รายได้สุทธิ , – 40,000 บาท มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
และกลุม่ ทีมีรายได้สุทธิ < , บาทและกลุม่ ทีมีรายได้สทุ ธิ
< , บาท มีคุณภาพชีวติ แตกต่างกัน
ตารางที

หน่ วยงานปัจจุบนั ทีปฏิบตั งิ าน เปรียบเทียบคุณภาพ
ชีว ิตการทํางานระหว่ างกลุ่ มตัว อย่างทีหน่ วยงานปัจ จุ บนั ที
ปฏิบ ตั ิงานแตกต่างกัน พบว่ามีค ะแนนเฉลี ยคุ ณภาพชีว ิต
การทํางานใกล้เคียงกัน และเมือทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
พบว่ามีคุณภาพชีวติ การทํางานไม่แตกต่างกัน
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในแผนก เปรียบเทียบ
คุ ณภาพชีว ิตการทํางานระหว่างกลุ่ มตัวอย่างที มีระยะเวลา
การปฏิบตั ิงานในแผนกแตกต่างกัน พบว่ามี คะแนนเฉลีย
คุณภาพชีวติ การทํางานใกลเ้ คี ยงกัน และเมือทดสอบความ
แตกต่างทางสถิติ พบว่ามีคณ
ุ ภาพชีวติ การทํางานไม่แตกต่างกัน
ลักษณะการปฏิบตั ิงาน เปรียบเทียบคุณภาพชีวติ
การทํางานระหว่างกลุม่ ตัวอย่างทีปฏิบตั งิ านเวรเช้าและปฏิบตั งิ าน
เวรเช้า บ่าย ดึ ก พบว่ ากลุ่ มตัวอย่ างที ปฏิ บ ตั ิ งานเวรเช้า
มีคะแนนเฉลียคุณภาพชีวติ การทํางานสู งกว่ากลุ่มปฏิบตั งิ าน
เวรเช้า บ่ าย ดึ ก และเมื อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
พบว่ามีคุณภาพชีวติ การทํางานไม่แตกต่างกัน

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลียคุณภาพชีวิตจําแนกตามตัวแปรต่าง ๆ

กลุ่มที

X

S.D.

t/F

1.
2.
3.

อายุ
- ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี

3.10
3.16
3.15

.21
.14
.16

.391

1.
2.

สถานภาพการสมรส
โสด
คู่

3.08
3.14

.14
.16

-.937

1.
2.
3.

จํานวนบุตร
ไม่มีบตุ ร
มีบตุ ร คน
มีบตุ ร คน

3.10
3.15
3.17

.18
.18
.14

.486

3.13

.18

-1.264

3.19

.08

1.
2.

ตัวแปร

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาตรีแลว้ ผ่านการอบรม
หลักสู ตรการพยาบาลเฉพาะทาง

p-value

P .356

P .219
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ตารางที (ต่อ)
กลุ่มที

ตัวแปร

X

S.D.

t/F

p-value
P .473

1.
2.

ภาวะสุขภาพ
ไม่มโี รคประจําตัว
มีโรคประจําตัว

3.14
3.09

.17
.15

.727

1.
2.
3.

ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลนี
น้อยกว่า ปี
3.10
- ปี
3.17
- ปี
3.11

.21
.15
.14

.607

1.
2.

ตําแหน่ ง
ข้าราชการระดับปฏิบตั ิการ
ข้าราชการระดับชํานาญการ

3.32
3.13

.07
.16

1.594

P .121

1.
2.
3.

รายได้สุทธิ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ , บาท
, - , บาท
ตังแต่ , บาท ขึนไป

3.29
3.09
3.15

.06
.18
.14

2.558*

คู่ทต่ี างกัน
1, 2
1, 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หน่ วยงานปัจจุบนั ทีปฏิบตั ิงาน
งานผูป้ ่ วยนอก
งานผูป้ ่ วยในตึกสามัญ
งานผู ป้ ่ วยในตึกพิเศษ
งานห้องอุบตั เิ หตุ- ฉุกเฉิน
งานห้องคลอด
งานห้องผ่าตัด

3.22
3.07
3.12
3.19
3.15
-

.02
.14
.21
.16
.25
-

.389

1.
2.
3.

ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านในแผนกนี
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ปี
- ปี
มากกว่าหรือเท่ากับ ปี

3.13
3.18
3.12

.18
.12
.15

.248

1.
2.

ลักษณะการปฏิบตั งิ าน
ปฏิบตั ิงานเวรเช้า
ปฏิบตั งิ าน เวรเช้า บ่าย ดึก

3.18
3.11

.13
.18

1.292

P .206
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ชัวโมง ใน วัน รวมถึงต้องปฏิ บ ตั ิง านวัน หยุ ดราชการ
วันหยุดเทศกาล และจากนโยบายของโรงพยาบาลทีต้องมีการ
พั ฒ นางานตามบริ บทโรงพยาบาลทํา ให้พ ยาบาลวิ ช าชี พ
มีภาระงานมากขึน มีความเครียด การพักผ่อนและการใช้ชวี ติ
ส่ วนตัวไม่ เ พียงพอส่ ง ผลให้คุ ณภาพชี ว ิตการทํางานตําสุ ด
ซึ งสอดคล อ้ งกับผลการศึ กษาของ ลลิศ รา สุ ข ิโตวัฒ น์ (5)
ทีศึ กษาคุ ณภาพชีว ิตของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์
ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทีพบว่าจํานวน
ชัวโมงในการนอนมีผลต่อคุณภาพชีวติ มีน ัยสําคัญทางสถิติ
P<0.05 และสอดคลอ้ งกับผลการศึกษาของกัลยา กังสนันท์
และวิภาวรรณ กลินหอม(9) ทีได้ศึกษาคุณภาพชีวติ ของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขตพืนที จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบว่าปัจจัยจากงานด้านความเครียดมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพ
ชีวติ ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขตพืนที จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีความสัมพันธ์ทระดั
ี บนัยสําคัญทางสถิติ
0.05
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พยาบาลวิชาชีพได้เพือเป็ นการแบ่งเบาภาระงาน โดยเฉพาะ
กลุ่ ม พยาบาลวิชาชี พ ที ดู แลผู ้ป่ วยที มี ค วามเสี ยงสู ง เช่ น
ห้องอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน
. ผู บ้ ริหารและผู เ้ กี ยวข้องควรกําหนดนโยบาย
และการบริ หารจัด การที ชัด เจนในเรื องความก้าวหน้าและ
ความมันคงในงาน รวมทังส่งเสริมให ้พยาบาลมีการเติบโตใน
สายอาชีพของตนเองเพือสร้างขวัญ และกําลังใจในการทํางาน
. ผู บ้ ริหารและผู เ้ กียวข ้อง ควรสร้างปัจจัยจูงใจ
เพื อทําให้เกิ ดความพึงพอใจ มี การสร้างบรรยากาศทีดี ใน
การทํา งานมี การจั ด กิ จ กรรมสร้างความสุ ข โดยทุ กคนมี
ส่วนร่ วมทังในส่วนขององค์กรพยาบาลและหอผู ป้ ่ วยเพือให้
พยาบาลวิชาชีพมีระดับคุณภาพชีวติ ทีดีขนึ
. ศึกษาวิจยั ตัวแปรอืน ๆ เพิมซึงอาจส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติ การทํางาน เช่น ความเครียด ค่านิยม พฤติกรรม
การทํางาน ภาวะผูน้ าํ ของหัวหน้าหอผูป้ ่ วย เป็ นต้น
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