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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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การวิจยันี� เป็นการวจิ ัยเชิงพรรณนา  มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัคุณภาพชีวิตการทาํงานของ
พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน �� คน เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม
ขอ้มลูส่วนบคุคล และแบบวดัคุณภาพชวีติการทาํงาน เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยผูว้จิยั ระหวา่งวนัที� �� - �� มนีาคม ���� วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยสถติเิชงิพรรณนาไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานและสถติอินุมานไดแ้ก่ t-test และ F-test
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วตัถปุระสงคก์ารวจิยั
�.  เพื�อศึกษาคุณภาพชีวติการทาํงานของพยาบาล

วชิาชพี กลุม่การพยาบาล โรงพยาบาลแสวงหา จงัหวดัอา่งทอง
�.  เพื�อเปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติการทาํงานจาํแนก

ตามปัจจัยต่าง  ๆ  ของพยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลแสวงหา  จงัหวดัอ่างทอง

ระเบยีบวธิีวจิยั
การวจิยัคร ั�งนี� เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา (Descrip-

tive  Research)  โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อศึกษาคุณภาพชีวติ
การทาํงานของพยาบาลวชิาชพี  และเพื�อวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบ
คุณภาพชวีติการทาํงานจาํแนกตามปจัจยัต่าง ๆ ของพยาบาล
วชิาชพี กลุม่การพยาบาล โรงพยาบาลแสวงหา จงัหวดัอา่งทอง

กลุม่ตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาในครั�งนี� เป็นพยาบาล
วชิาชพี ที�ปฏบิตังิานในหอผูป่้วย โรงพยาบาลแสวงหา จงัหวดั
อ่างทอง ระหวา่งเดอืนมกราคม ���� – มนีาคม ���� จาํนวน
�� คน

เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัคร ั�งนี� เป็นแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย  �  ส่วน  คือ  ส่วนที�  �  แบบสอบถามขอ้มูล
ส่วนบุคคล  ส่วนที�  �  แบบสอบถามคุณภาพชีวติการทาํงาน
เป็นแบบสอบถามระด ับความคิ ดเห็นเกี� ยวกับเงินเดือน
ค่าตอบแทนที�เพียงพอในการทาํงาน  ความเป็นอิสระในการ
ทาํงาน  ความกา้วหนา้ในการทาํงาน  ความสมัพ ันธ์ภายใน
หน่วยงานและกบัผูบ้งัคบับญัชา  บรรยากาศและสิ�งแวดลอ้ม
ความปลอดภยัในการทาํงาน  ความภาคภูมิใจในงาน  ความ
สมดลุระหวา่งชวีติการทาํงานกบัชวีติดา้นอื�น ๆ  ภาวะเศรษฐกจิ
และความเกี�ยวขอ้งกบัสงัคมประกอบดว้ยขอ้ความที�มลีกัษณะ
คาํถามที�มที ั�งดา้นบวกและดา้นลบ

การแปลผลคะแนนในภาพรวม  โดยใชก้ารองิกลุม่
ของ Best (1970)4 วเิคราะหโ์ดยใชสู้ตร (ค่าสูงสุด – ค่าตํ �าสุด/
จาํนวนช ั�น) ซึ�งการวจิยัในครั�งนี� แบง่ระดบัคะแนนคณุภาพชวีติ
การทาํงานเป็น  �  ระดบั  แบบสอบถามนี� เมื�อสรา้งเสร็จแลว้
ผูว้ ิจยันาํแบบสอบถามที�สรา้งขึ�นจากการศึกษาตาํราวิชาการ
และเอกสารงานวิจ ัยที�เกี�ยวขอ้งเสนออาจารยท์ี�ปรึกษาเพื�อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้คาํถาม  ความครอบคลุม
ของเนื� อหาและการใชภ้าษา  พรอ้มท ั�งปร ับปรุ งแกไ้ขตาม
คาํแนะนาํของอาจารยท์ี�ปรกึษา  นาํแบบสอบถามที�แกไ้ขไปให ้

ผูเ้ชี�ยวชาญที�มปีระสบการณ์ดา้นวชิาการ  ดา้นบรหิาร  จาํนวน
� คน ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลแสวงหา และผูเ้ชี�ยวชาญ
ดา้นงานวิจ ัย  �  ท่าน  เพื�อตรวจสอบความตรงดา้นเนื� อหา
(Content  Validity)  แลว้ปรบัแกไ้ขตามที�ผูเ้ชี�ยวชาญเสนอ
แนะ  จากนั�นนาํแบบสอบถามไปใชก้บัพยาบาลที�ปฏบิตัิงานที�
โรงพยาบาลป่าโมก  จาํนวน  ��  คน  โดยใชแ้บบสอบถาม
วดัระดบัคณุภาพชวีติการทาํงาน  หาความเชื�อม ั �นดว้ยวธิีอลัฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความ
เชื�อม ั �นของเครื�องมอืเทา่กบั �.��

การพทิกัษส์ทิธิกลุม่ตวัอยา่ง ผูว้จิยัพทิกัษส์ทิธิของ
กลุ่มตวัอย่างโดยนาํโครงร่างการวจิยัเสนอต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอ่างทอง  ผ่านการ
รบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมตามเอกสารที� ATGEC21-
2561

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบ
รวมข ้อมู ล  � .  ผู ้ ว ิ จ ั ยติ ดต่ อประสานงานกับห ัวหน ้า
หอผู ้ป่ วยของแต่ละหน่ วยงาน  พรอ้มอธิบายและชี� แจง
วตัถุประสงค์การวิจ ัย  ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล  และแจง้จาํนวนกลุ่มตัวอย่างของหอผู ป่้วยนั�น  ๆ
�.  ผูว้ ิจยัส่งแบบสอบถามใหก้บัหวัหนา้หอผูป่้วยเพื�อนาํไป
แจกใหพ้ยาบาลวิชาชีพทุกคนตามรายชื� อ  รวม  ��  ฉบบั
(���  %)  และไดร้บัแบบสอบถามคืนจากหวัหนา้หอผูป่้วย
ระหวา่งวนัที� �� - �� มนีาคม ����

การวิเคราะห์ขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล
โดยใชส้ถติเิชิงบรรยายแจกแจงความถี�  รอ้ยละ  ค่าเฉลี�ยและ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  วเิคราะหค์ุณภาพชวีติการทาํงานของ
พยาบาลวิชาชีพโดยใชส้ถิติ เชิงบรรยายและเปรียบเทียบ
คุณภาพชวีติกบัเกณฑ ์แบง่เป็น � ระดบั คือ กลุม่ผูม้คีุณภาพ
ชีวิตการทาํงานระด ับสูง  ระด ับปานกลาง  และระดบัตํ �า   �
วิเคราะหค์วามแตกต่างของคะแนนคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ของพยาบาล  เปรียบเทียบกับปัจจัยดา้น  สถานภาพสมรส
ระดบัการศึกษา  ภาวะสุขภาพ  ตาํแหน่งและ  ลกัษณะการ
ปฏบิตังิาน โดยใช ้T – test (t-test Independent samples)
วิเคราะหค์วามแตกต่างของคะแนนคุณภาพชีวิตการทาํงาน
เปรยีบเทยีบกบัปจัจยัดา้น อายุ จาํนวนบตุร ระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิานในโรงพยาบาล เงนิเดอืน แผนกที�ปฏบิตังิาน ระยะ
เวลาปฏิบตัิงานในแผนกนั�น  โดยใชก้ารทดสอบความแปร
ปรวนทางเดยีว (One- way ANOVA)
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ผลการวจิยั
�. ขอ้มูลส่วนบคุคล
พบว่ากลุ่มตัวอย่างรอ้ยละ  ��.�  มีอายุระหว่าง

��-��  ปี  โดยมอีายุเฉลี�ย  ��  ปี  สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่
สมรสแลว้ (รอ้ยละ ��.� ) รอ้ยละ ��.� ไม่มบีตุร มกีารศึกษา
ระด ับปริญญาตรี  (รอ้ยละ  ��.�)  ดา้นภาวะสุขภาพไม่มี
โรคประจาํตัว  (รอ้ยละ  ��.�)  ระยะเวลาการปฏิบตัิงานที�
โรงพยาบาลนี� ส่วนใหญ่เกิน  ��  ปี  (รอ้ยละ  ��.�)  โดยมี
ระยะเวลาการปฏบิตังิานเฉลี�ย ��.�  ปี ปฏบิตังิานตํ �าสุด � ปี
สูงสุด �� ปี ตาํแหน่งในปจัจุบนัส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการระดบั
ชาํนาญการ (รอ้ยละ ��.�) รายไดส้่วนใหญ่อยูใ่นช่วง ��,���-
��,��� บาท (รอ้ยละ ��.�) โดยมเีงนิเดอืนเฉลี�ย ��,���.��
บาท เงนิเดอืนตํ �าสุด ��,��� บาท เงนิเดอืนสูงสุด ��,��� บาท
และหน่วยงานปัจจุบนัที� ปฏิบ ัติงานอยู่ ส่วนใหญ่เป็นงาน
หอ้งอุบตัิเหตุฉุกเฉิน  รอ้ยละ  ��.�  รองลงมาคือตึกผูป่้วย
ในสาม ัญและตึกพิเศษเท่าก ัน  รอ้ยละ  ��.�  ระยะเวลา
ที�ปฏบิตัิงานในแผนกที�อยู่ในปจัจุบนัส่วนใหญ่ไม่เกิน  ��  ปี
รอ้ยละ  ��.�  โดยมีระยะเวลาการปฏิบตัิงานเฉลี�ย  �.�  ปี
ปฏิบตังิานตํ �าสุด  �  ปี  สูงสุด  ��  ปี  ลกัษณะการปฏบิตัิงาน
ส่วนใหญ่ปฏบิตังิานเวรเชา้ บา่ย ดกึ รอ้ยละ ��.�

�.  คุณภาพชวีติการทาํงาน
ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีคุณภาพชีวิต

การทาํงานอยูใ่นระดบัปานกลาง รอ้ยละ ��� (X= 3.14 , S.D.=
�.��)  และในภาพรวมของระด ับคุณภาพชีวิตการทาํงาน
เมื�อพิจารณารายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉลี�ยระดบั
คุณภาพชวีติการทาํงานมากที�สุดคือการมโีอกาสไดส้รา้งความ
สัมพ ันธ์และร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ  กับผู ้บงัคับบญัชาและ
ผูร้ว่มงาน (X = 3.84, S.D. = 0.56) ซึ�งอยูใ่นระดบัสูง รองลงมา
คือหอผูป่้วยมกีารจดักจิกรรมบนัเทงิรวมกลุม่สงัสรรคก์นัตาม
โอกาสอนัควร (X= 3.76, S.D. = 0.61) ส่วนขอ้ที�มคีะแนน
เฉลี�ยระด ับคุณภาพชีวิตการทาํงานนอ้ยที�สุดคือการเลื�อน
ตาํแหน่งไปสู่ระดบัที�สูงขึ�นเป็นไปไดย้าก  (X=  2.15,  S.D.  =
�.��) ซึ�งอยูใ่นระดบัตํ �าและกฎหมายทาํใหเ้กดิขอ้จาํกดัในการ
ใหก้ารพยาบาล (X = 2.27, S.D. = 0.80)

การเปรียบเทียบคุณภาพคุณภาพชีวิตการทํางาน
จาํแนกตามตวัแปรต่าง ๆ

อายุ  เปรียบเทยีบคุณภาพชีวติการทาํงานระหว่าง
กลุม่ตวัอยา่งที�มอีายุต่างกนั พบวา่มคีะแนนเฉลี�ยคุณภาพชวีติ
การทาํงานใกลเ้คยีงกนั และเมื�อทดสอบความแตกต่างทางสถติิ
ของกลุ่มตวัอย่างที�มีอายุต่างกนั  พบว่ามีคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานไม่แตกต่างกนั

สถานภาพสมรส  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานระหวา่งกลุม่ตวัอยา่งที�มสีถานภาพสมรสต่างกนั  พบวา่
มคีะแนนเฉลี�ยคุณภาพชวีติการทาํงานใกลเ้คียงกนั  และเมื�อ
ทดสอบความแตกต่างทางสถติขิองกลุม่ตวัอยา่งที�มสีถานภาพ
สมรสต่างกนั  พบว่ามีคุณภาพชีวติการทาํงานไม่แตกต่างกนั

จาํนวนบุตร  เปรียบเทยีบคุณภาพชีวติการทาํงาน
ระหว่างกลุ่มตวัอยา่งที�มีจาํนวนบุตรต่างกนั  พบว่ามีคะแนน
เฉลี�ยคุณภาพชีวติการทาํงานใกลเ้คียงกนั  และเมื�อทดสอบ
ความแตกต่างทางสถติ ิของกลุม่ตวัอยา่งที�จาํนวนบตุรต่างกนั
พบวา่มีคุณภาพชีวติการทาํงานไม่แตกต่างกนั

ระดับการศึกษา  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการ
ทาํงานระหวา่งกลุม่ตวัอยา่งที�มรีะดบัการศกึษาตา่งกนั โดยกลุม่
ตวัอย่างที�มีการศึกษาระด ับปริญญาตรีแลว้ผ่านการอบรม
หลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  จะมีคะแนนเฉลี�ยคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานสูงกว่ ากลุ่ มตัวอย่างที� มีการศึ กษาระด ับ
ปริญญาตรีเลก็นอ้ย  แต่เมื�อทดสอบความแตกต่างทางสถติิ
พบว่ากลุ่มตวัอย่างที�มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีคุณภาพชีวติ
การทาํงานไม่แตกต่างกนั

ภาวะสขุภาพ  เปรยีบเทยีบคุณภาพชวีติการทาํงาน
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที�มีภาวะสุขภาพต่างกัน  พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างที�ไม่มีโรคประจาํตวั  จะมีคะแนนเฉลี�ยคุณภาพชีวติ
การทาํงานสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที�มี โรคประจาํตัวเล็กนอ้ย
แต่เมื�อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ  พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
ที�มีภาวะสุขภาพต่างกัน  มีคุณภาพชีวิตการทาํงานไม่แตก
ต่างกนั

ระยะเวลาการปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลเปรียบ
เทียบคุณภาพชีวิตการทาํงานระหว่างกลุ่มตวัอย่างที�มีระยะ
เวลาการปฏิบ ัติงานในโรงพยาบาลแตกต่างกัน  พบว่ ามี
คะแนนเฉลี�ยคุณภาพชวีติการทาํงานใกลเ้คียงกนั เมื�อทดสอบ
ความแตกต่างทางสถิติ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที�มีระยะเวลา
การปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลแตกต่างกัน  มีคุณภาพชีวิต
การทาํงานไม่แตกต่างกนั
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ตาํแหน่ง  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทาํงาน
ระหวา่งกลุม่ตวัอยา่งที�มตีาํแหน่งแตกต่างกนั  พบวา่มคีะแนน
เฉลี�ยคุณภาพชีวติการทาํงานใกลเ้คียงกนั  เมื�อทดสอบความ
แตกต่างทางสถติิ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งที�มตีาํแหน่งแตกต่างกนั
มคีุณภาพชวีติการทาํงานไม่แตกต่างกนั

รายไดสุ้ทธิ เปรียบเทียบคุณภาพชีวติการทาํงาน
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที� มีรายไดสุ้ทธิแตกต่างกัน  พบว่า
กลุม่ที�มรีายไดสุ้ทธิ <  ��,��� บาท มคีะแนนเฉลี�ยคุณภาพ
ชวีติการทาํงานสูงกวา่กลุม่ที�มีรายไดสุ้ทธิ  ��,���  –  40,000
บาท  และกลุ่มที�มีรายไดสุ้ทธิ  <  ��,���  บาทเมื�อทดสอบ
ความแตกต่างทางสถติิ  พบว่าคุณภาพชีวติของท ั�ง  �  กลุ่ม
ตัวอย่าง  มีความแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาํคัญทางสถิติ
โดยกลุม่ตวัอยา่งที�มรีายไดสุ้ทธิ < ��,��� บาท และกลุม่ที�มี
รายไดสุ้ทธิ ��,��� – 40,000 บาท มคีุณภาพชวีติแตกต่างกนั
และกลุม่ที�มรีายไดสุ้ทธ ิ< ��,��� บาทและกลุม่ที�มรีายไดส้ทุธิ
< ��,��� บาท มคีุณภาพชวีติแตกต่างกนั

           หน่วยงานปจัจุบนัที�ปฏบิตังิาน เปรยีบเทยีบคุณภาพ
ชีวิตการทาํงานระหว่างกลุ่มตวัอย่างที�หน่วยงานปัจจุบนัที�
ปฏิบตัิงานแตกต่างกนั  พบว่ามีคะแนนเฉลี�ยคุณภาพชีวิต
การทาํงานใกลเ้คยีงกนั และเมื�อทดสอบความแตกต่างทางสถติิ
พบวา่มีคุณภาพชีวติการทาํงานไม่แตกต่างกนั

ระยะเวลาการปฏิบตัิงานในแผนก  เปรียบเทยีบ
คุณภาพชีวิตการทาํงานระหว่างกลุ่มตัวอย่างที�มีระยะเวลา
การปฏิบตัิงานในแผนกแตกต่างกัน  พบว่ามีคะแนนเฉลี�ย
คุณภาพชีวติการทาํงานใกลเ้คียงกนั  และเมื�อทดสอบความ
แตกต่างทางสถติ ิพบวา่มคีณุภาพชวีติการทาํงานไมแ่ตกต่างกนั

ลกัษณะการปฏบิตัิงาน  เปรยีบเทยีบคุณภาพชีวติ
การทาํงานระหวา่งกลุม่ตวัอยา่งที�ปฏบิตังิานเวรเชา้และปฏบิตังิาน
เวรเชา้  บ่าย  ดึก  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที�ปฏิบตัิงานเวรเชา้
มีคะแนนเฉลี�ยคุณภาพชีวติการทาํงานสูงกวา่กลุ่มปฏิบตังิาน
เวรเชา้  บ่าย  ดึก  และเมื�อทดสอบความแตกต่างทางสถิติ
พบวา่มีคุณภาพชีวติการทาํงานไม่แตกต่างกนั

ตารางที� �  การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี�ยคณุภาพชีวิตจาํแนกตามตวัแปรต่าง ๆ

     กลุ่มที� ตวัแปร X   S.D.       t/F            p-value

อายุ
       1. �� - �� ปี 3.10   .21      .391
       2. 41 – 50 ปี 3.16   .14
       3. 51 – 60 ปี 3.15   .16

สถานภาพการสมรส
       1. โสด 3.08   .14      -.937 P .356
       2. คู่ 3.14   .16

จาํนวนบุตร
       1. ไม่มีบตุร 3.10   .18      .486
       2. มบีตุร � คน 3.15   .18
       3. มบีตุร � คน 3.17   .14

ระดบัการศึกษา
       1. ปริญญาตรี 3.13   .18      -1.264 P .219
       2. ปริญญาตรีแลว้ผ่านการอบรม

หลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 3.19   .08
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ตารางที� � (ต่อ)

     กลุ่มที� ตวัแปร   X       S.D.             t/F    p-value

ภาวะสุขภาพ
       1. ไม่มโีรคประจาํตวั  3.14       .17            .727    P .473
       2. มีโรคประจาํตวั  3.09       .15

ระยะเวลาการปฏบิตังิานในโรงพยาบาลนี�
       1. นอ้ยกวา่ �� ปี  3.10       .21            .607
       2. ��-�� ปี  3.17       .15
       3. ��-�� ปี  3.11       .14

ตาํแหน่ง
       1. ขา้ราชการระดบัปฏิบตัิการ  3.32       .07           1.594    P .121
       2. ขา้ราชการระดบัชาํนาญการ  3.13       .16

รายไดสุ้ทธิ
       1. นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั ��,��� บาท  3.29       .06           2.558*   คู่ที�ต่างกนั
       2. ��,��� - ��,��� บาท  3.09       .18                 1, 2
       3. ตั�งแต่  ��,��� บาท  ขึ�นไป  3.15       .14                 1, 3

หน่วยงานปจัจุบนัที�ปฏบิตัิงาน
       1. งานผูป่้วยนอก  3.22       .02            .389
       2. งานผูป่้วยในตกึสามญั  3.07       .14
       3. งานผูป่้วยในตกึพิเศษ  3.12       .21
       4. งานหอ้งอบุตัเิหต-ุ  ฉุกเฉิน  3.19       .16
       5. งานหอ้งคลอด  3.15       .25
       6. งานหอ้งผ่าตดั   -        -

ระยะเวลาการปฏบิตังิานในแผนกนี�
       1. นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั �� ปี  3.13       .18            .248
       2. ��-��  ปี  3.18       .12
       3. มากกวา่หรอืเทา่กบั �� ปี  3.12       .15

ลกัษณะการปฏบิตังิาน
       1. ปฏิบตัิงานเวรเชา้  3.18       .13           1.292     P .206
       2. ปฏบิตังิาน เวรเชา้ บา่ย ดกึ  3.11       .18
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ชั �วโมง  ใน  �  วนั  รวมถึงตอ้งปฏิบตัิงานวนัหยุดราชการ
วนัหยุดเทศกาล และจากนโยบายของโรงพยาบาลที�ตอ้งมกีาร
พ ัฒนางานตามบริบทโรงพยาบาลทาํ ใหพ้ยาบาลวิชาชีพ
มภีาระงานมากขึ�น มคีวามเครยีด การพกัผ่อนและการใชช้วีติ
ส่วนตัวไม่เพียงพอส่งผลใหคุ้ณภาพชีวิตการทาํงานตํ �าสุด
ซึ� งสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ  ลลิศรา  สุขิโตวฒัน์(5)

ที�ศึกษาคุณภาพชีวิตของพยาบาลวิชาชีพสาขาอายุรศาสตร์
ในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกียรติที�พบว่าจาํนวน
ชั �วโมงในการนอนมีผลต่อคุณภาพชีวติมีนัยสาํคญัทางสถติิ
P<0.05  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของกลัยา  กงัสนนัท ์
และวภิาวรรณ กลิ�นหอม(9) ที�ไดศ้กึษาคณุภาพชวีติของพยาบาล
วชิาชพีโรงพยาบาลชมุชน เขตพื�นที� � จงัหวดันครศรธีรรมราช
พบวา่ปจัจยัจากงานดา้นความเครยีดมคีวามสมัพนัธก์บัคณุภาพ
ชวีติของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลชมุชน เขตพื�นที� � จงัหวดั
นครศรีธรรมราช  มีความสมัพนัธ์ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถติิ
0.05

ขอ้เสนอแนะ
จากผลการวจิยัพบว่าคุณภาพชีวติการทาํงานของ

พยาบาลวชิาชพีกลุม่การพยาบาล  โรงพยาบาลแสวงหา อยูใ่น
ระดบัปานกลางและตวัแปรดา้นรายไดม้ีผลต่อคุณภาพชีวติ
การทาํงานของพยาบาลวิชาชีพซึ� งส ัมพ ันธ์ก ับภาระงานที�
รบัผิดชอบตามที�องค์กรพยาบาลกาํหนดตามศักยภาพของ
บุคลากร  ด ังนั�นผู ว้ ิจ ัยจึงมีขอ้เสนอแนะเพื� อเป็นแนวทาง
ในการพ ัฒนาคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพ
ดงัต่อไปนี�

�.  เนื� องจากผลการวิจ ัยพบว่า  ในภาพรวมของ
ระด ับคุณภาพชีวิตการทาํงานของพยาบาลวิชาชีพในกลุ่ม
การพยาบาล  โรงพยาบาลแสวงหา  อยู่ ในระด ับปานกลาง
ตัวแปรด า้นรายได ้ซึ� งส ัมพ ันธ์ก ับภาระงานที� ร ับผิดชอบ
มผีลต่อคุณภาพชวีติการทาํงาน กลุม่ที�มรีายไดสุ้ทธิ 30,001–
��,���  บาท  มคีุณภาพชีวติการทาํงานตํ �าที�สุดซึ�งเป็นกลุ่มที�
ปฏบิตังิาน  เวรผลดัเชา้  บา่ย  ดึก  ปจัจุบนัมภีาระงานเพิ�มขึ�น
การดูแลผูป่้วยโรคที�ซบัซอ้นเพิ�มมากขึ�น อตัรากาํลงัไมเ่พยีงพอ
ผูบ้รหิารและผูเ้กี�ยวขอ้ง จึงควรจดัหาอตัรากาํลงัเพิ�ม  เพื�อลด
ภาระงานหรือหาบุคลากรอื�นที�สามารถช่วยงานบางอย่างของ

พยาบาลวิชาชีพไดเ้พื�อเป็นการแบ่งเบาภาระงาน  โดยเฉพาะ
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพที� ดู แลผู ้ป่วยที�มีความเสี� ยงสูง  เช่น
หอ้งอบุตัเิหตุฉุกเฉิน

�.  ผูบ้ริหารและผูเ้กี�ยวขอ้งควรกาํหนดนโยบาย
และการบริหารจัดการที�ช ัดเจนในเรื� องความกา้วหนา้และ
ความม ั �นคงในงาน  รวมท ั�งส่งเสรมิใหพ้ยาบาลมกีารเตบิโตใน
สายอาชพีของตนเองเพื�อสรา้งขวญั  และกาํลงัใจในการทาํงาน

�.  ผูบ้รหิารและผูเ้กี�ยวขอ้ง  ควรสรา้งปจัจยัจูงใจ
เพื� อทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ  มีการสรา้งบรรยากาศที�ดีใน
การทาํงานมีการจัดกิจกรรมสรา้งความสุข  โดยทุกคนมี
ส่วนร่วมท ั�งในส่วนขององค์กรพยาบาลและหอผูป่้วยเพื�อให ้
พยาบาลวชิาชีพมรีะดบัคุณภาพชวีติที�ดขี ึ�น

�.    ศึกษาวจิยัตวัแปรอื�น  ๆ  เพิ�มซึ�งอาจส่งผลต่อ
คุณภาพชวีติการทาํงาน เช่น ความเครยีด ค่านิยม  พฤตกิรรม
การทาํงาน ภาวะผูน้าํของหวัหนา้หอผูป่้วย  เป็นตน้
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