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บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ (1) ระดับปัจจัยด้ำนบริหำรและระดับคุณภำพชีวิตกำรทำงำน (2) ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้ำนบริหำร กับคุณภำพชีวิตกำรทำงำน และ (3) ปัญหำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนบริหำร
และคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำลทั่วไป เขตตรวจรำชกำรสำธำรณสุขที่ 13 ประชำกรที่ศึกษำคือ
พยำบำลวิชำชีพที่มีประสบกำรณ์กำรทำงำนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปในโรงพยำบำลทั่วไป เขตตรวจรำชกำรสำธำรณสุขที่ 13
จำนวน 911 คน กลุ่มตัวอย่ำง 266 คน ได้จำกกำรสุ่มแบบง่ำย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถำมที่มีค่ำควำมเที่ยงเท่ำกับ 0.16
วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์โดยกำรทดสอบค่ำไคว์สแควร์
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลกำรวิจัยพบว่ำ (1) ปัจจัยด้ำนบริหำรโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง โดยด้ำนกลยุทธ์อยู่
ในระดับสูง ส่วนอีก 6 ด้ำนที่เหลืออยู่ในระดับปำนกลำง คุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพยำบำลวิชำชีพโดยรวมอยู่ในระดับ
ปำนกลำง โดยด้ำนกำรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมอยู่ในระดับสูง ส่วนอีก 6 ด้ำนที่เหลืออยู่ในระดับปำนกลำง (2) ประสบกำรณ์
กำรทำงำนในโรงพยำบำลทั่วไปมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับต่ำกับคุณภำพชีวิตกำรทำงำน ปัจจัยด้ำนบริหำรโดยรวมมี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับสูงกับคุณภำพชีวิตกำรทำงำน ส่วนปัจจัยด้ำนบริหำรรำยด้ำนมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับ
ปำนกลำงกับคุณภำพชีวิตกำรทำงำน อย่ำงมี นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 และ(3) ปัญหำที่พบมำกที่สุดคือกำรขำดแคลน
พยำบำลและกำรให้ค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสมกับภำระงำน ข้อเสนอแนะของพยำบำลวิชำชีพ คือ ควรเพิ่มจำนวนพยำบำล
หรือพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพยำบำลวิชำชีพโดยกำรเพิ่มสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนให้เหมำะสมกับภำระงำน
คาสาคัญ: ปัจจัยด้ำนบริหำร คุณภำพชีวิตกำรทำงำน พยำบำลวิชำชีพ โรงพยำบำลทั่วไป
Abstract
The objectives of this survey research were: (1) to study level of administrative factors and quality of work life; (2)
study relationships between personal factors, administrative factors, and quality of work life; and (3) to identify problems of
and make suggestions for improving administrative factors and quality of work life of professional nurses in general
hospitals, Public Health Inspection Region 13. The study population was 891 professional nurses, who had at least six
months of working experience, in general hospitals in Public Health Inspection Region 13; a total of 276 professional nurses
was selected by using the simple random sampling method. The instrument for data collection was a questionnaire with
the reliability of 0.97. Statistics used to data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-square test
and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The results showed that: ( 1) the overall and six aspects of
administrative factors were at the moderate levels, except the strategy aspect was at a high level. The overall and each
aspect of quality of work life of professional nurses were at moderate levels, except that the social relevance of work life
was at the high level; (2) A low level positive association was found between their experiences in general hospitals and
quality of work life; the overall administrative factors were positive related to quality of work life at the high level and each
aspect of administrative factor showed the moderate level of positive relationship with quality of work life all significant at
0.001 level; and (3) the problems most commonly encountered were inadequate of nurses and unfair compensation for
their assignments. Thus, it is recommended that the number of nurses should be increased or their quality of work life
should be improved by raising their welfare and compensation so that they are commensurate with the burden of work.
Keywords: Administrative factors, Quality of work life, Professional nurses, General hospitals
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บทนา
คุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพยำบำลวิชำชีพ หมำยถึงกำรทำหน้ำที่ให้บริกำรสังคมด้ำนสุขภำพของพยำบำลตำม
มำตรฐำนของวิชำชีพในสังคมหนึ่ง ทำให้พยำบำลได้รับกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์
สังคมและเศรษฐกิจ อย่ำ งครบถ้ว น สมบูร ณ์ ในสังคมนั้น ๆ ทำให้เ กิด ควำมสุข ในกำรดำเนิน ชีวิต และผลงำนมีคุณ ภำพ
ในบริบทของพยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำลทั่วไปในเขตตรวจรำชกำรสำธำรณสุขที่ 13 พบว่ำ สัดส่วนของพยำบำลวิชำชีพต่อ
จำนวนประชำกร เท่ำกับ 1: 129 โดยพยำบำล 1 คน ต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่รับไว้นอนในโรงพยำบำล 10-15 คน ในขณะที่
อัตรำกำลังขำดแคลนแล้ว ยังต้องทำหน้ำที่นอกเหนือจำกงำนพยำบำล เช่น งำนของแพทย์ งำนธุรกำร กำรเงิน พัสดุ เป็นต้น
ทำให้พยำบำลมีภำระงำนมำก เกิดควำมเครียดจำกกำรทำงำน ร่ำงกำยอ่อนล้ำเนื่องจำกทำงำนไม่มีวันหยุด ต้องเสียสละเวลำ
ส่วนตัวในกำรจัดทำเอกสำรต่ำงๆ เพื่อให้โรงพยำบำลผ่ำนมำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพต่ำงๆ โดยไม่ได้รับค่ำตอบแทน งำนของ
พยำบำลต้องเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อโรค กำรปฏิบัติงำนในยำมวิกำล ส่งผลให้ระบบกำรทำงำนของอวัยวะในร่ำงกำยเสียสมดุล
มีผลเสียต่อร่ำงกำย จิตใจ และชีวิตสังคม กำรเดินทำงกลำงคืนทำให้เสี่ยงต่ออันตรำยในชีวิตและทรัพย์สิน ควำมหลำกหลำย
ทำงขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของผู้ใช้บริกำร ทำให้พยำบำลต้องเรียนรู้และวำงแผนกำรพยำบำลให้สอดคล้องกับควำมเชื่ อ
และตำมมำตรฐำนกำรพยำบำล เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเกิดควำมพึงพอใจและยินยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ นอกจำกนี้ยังมี
ปัญหำกำรฟ้องร้องบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขมีจำนวนสูงขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรฟ้องร้องดำเนินคดีกับแพทย์
พยำบำลในคดีอำญำส่งผลให้บุคลำกรทำงสำธำรณสุขมีภำวะเสี่ยงต่อกำรได้รับโทษทำงอำญำ ปัจจุบันกำรผลิตพยำบำลยังไม่
เพียงพอกับจำนวนประชำกร และกำรขยำยบริกำรทำงสำธำรณสุข พยำบำลที่จบใหม่สำมำรถเลือกสถำนที่ทำงำนได้โดยควำม
สมัครใจ แต่ไม่ได้รับกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำร เมื่อพยำบำลไม่พึงพอใจในชีวิตกำรทำงำน เช่น ได้ค่ำตอบแทนที่ไม่ เพียงพอกับ
ควำมต้องกำร งำนหนัก ไม่พอใจระบบกำรทำงำน ขัดแย้งกับผู้บริหำรหรือเพื่อนร่วมงำน หรือต้องกำรที่จะศึกษำต่อจึงลำออก
จำกอำชีพพยำบำลหรือย้ำยจำกโรงพยำบำลของรัฐบำลไปอยู่โรงพยำบำลเอกชน ทำให้โรงพยำบำลของรัฐบำลขำดแคลน
พยำบำลเป็นอย่ำงมำก ส่งผลให้พยำบำลที่ปฏิบัติ งำนอยู่ยิ่งมีภำระงำนมำกและเกิดควำมเครียดเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่ำงกำรสำรวจ
ควำมพึงพอใจในงำนของพยำบำลโรงพยำบำลศรีสะเกษปี 2552 พบว่ำควำมพึงพอใจน้อยร้อยละ 66.2 มีควำมคิดที่จะลำออก
จำกงำนอยู่ ตลอดเวลำร้อ ยละ 6.4 คิด จะลำออกเป็ น บำงครั้งร้อยละ 52 มี ควำมคิ ดที่ จะย้ำยจำกสถำนที่ ท ำงำนปั จจุ บั น
ตลอดเวลำร้อยละ 9.1 คิดที่จะย้ำยจำกสถำนที่ ทำงำนปัจจุบันเป็นบำงครั้งร้อยละ 51.2 ประกอบกับเมื่อปฏิบัติงำนถึงระดับ
ชำนำญกำรแล้วไม่สำมำรถเลื่อนเป็นระดับชำนำญกำรพิเศษได้ เนื่องจำกระเบียบกำหนดไว้ว่ำ กำรจะเลื่อนระดับได้จะต้องมี
ตำแหน่งทำงบริหำรเท่ำนั้น ทำให้เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งไม่เพิ่มและโอกำสก้ำวหน้ำทำงอำชีพมีน้อยกว่ำอำชีพอื่น
จึงเกิดกำรเรียกร้องของพยำบำลที่ เรียกว่ำ “มอบสีขำว” เมื่อ ปี 2552 ขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็น ว่ำคุณ ภำพชีวิตกำรทำงำนของ
พยำบำลสมควรได้รับกำรพัฒนำเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกพยำบำลเป็นบุ คลำกรที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้บริกำรมำกที่สุด เมื่อพยำบำลมี
คุ ณ ภำพชี วิ ต กำรท ำงำนที่ ดี ท ำให้ มี ก ำรท ำงำนอย่ ำ งมี ค วำมสุ ข สำมำรถพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ของประชำชนได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
ดังนั้นกำรศึกษำถึงปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพยำบำลนับว่ ำเป็น
สิ่งจำเป็น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพยำบำลวิชำชีพ โรงพยำบำลทั่วไป เขตตรวจรำชกำรสำธำรณสุขที่ 13
โดยศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลที่คัดสรรได้แก่ ประสบกำรณ์กำรทำงำน และแผนกที่ทำงำน ปัจจัยด้ำนบริหำร
6 ประกำร ตำมกรอบแนวคิดของแมคคินซี (McKinsey 7-s framework) กับคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพยำบำลวิชำชีพ เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐำนและเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพยำบำลต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย (และกรอบแนวคิดการวิจัย ถ้ามี)
1. เพื่อศึกษำระดับปัจจัยด้ำนบริหำรและระดับของคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำลทั่วไป
เขตตรวจรำชกำรสำธำรณสุขที่ 13
2. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้ำนบริหำรกับคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพยำบำล
วิชำชีพในโรงพยำบำลทัว่ ไป เขตตรวจรำชกำรสำธำรณสุขที่ 13
3. เพื่อศึกษำปัญหำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนบริหำรและคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพยำบำลวิชำชีพใน
โรงพยำบำลทัว่ ไป เขตตรวจรำชกำรสำธำรณสุขที่ 13
ระเบียบวิธีวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ประชำกรที่ศึกษำคือพยำบำลวิชำชีพที่มีประสบกำรณ์
กำรทำงำนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปที่ปฎิบัติงำน ในกลุ่มกำรพยำบำลของโรงพยำบำลในเขตตรวจรำชกำรสำธำรณสุขที่ 13 ได้แก่
โรงพยำบำลศรีสะเกษ โรงพยำบำลยโสธร และโรงพยำบำลอำนำจเจริญ จำนวน 911คน กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 266 คน ได้
จำกกำรสุ่ม แบบง่ำ ย เครื่อ งมือ ที่ใ ช้คือ แบบสอบถำมที่ผู้วิจัย สร้ำ งขึ้น ประกอบด้ว ย 3 ส่ว นคือ (1) ข้อ มูล ส่ว นบุค คล
(2) ปัจจัยด้ำนบริหำร (3) คุณภำพชีวิตกำรทำงำน แบบสอบถำมในส่วนที่ (2) และ (3) มีค่ำควำมสอดคล้องของเนื้อหำของ
แบบสอบถำม (Index of Item-Objective Congruence: IOC) สูงกว่ำ 0.60 ทุกข้อ และมีค่ำควำมเที่ยง เท่ำกับ 0.16
และ 0.11 ตำมลำดับ วิเครำะห์เครำะห์ข้อมูลโดยกำรแจกแจงควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน วิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์โดยกำรทดสอบค่ำไคว์สแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล พยำบำลวิชำชีพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 15.21 มีอำยุเฉลี่ย 35.16 ปี โดยกลุ่มอำยุ 30-31 ปี
มีมำกที่สุดร้อยละ 51.91 สถำนภำพคู่มำกที่สุดร้อยละ 59.60 กำรศึกษำจบปริญญำตรี มำกที่สุดร้อยละ 12.65 มีตำแหน่งเป็น
พยำบำลวิชำชีพระดับชำนำญกำรมำกที่สุดร้อยละ 65.62 มีประสบกำรณ์กำรทำงำนในโรงพยำบำลทั่วไปอยู่ระหว่ำง 11-15 ปี
มำกที่สุดร้อยละ 21.35 ทำงำนอยู่หอผู้ป่วยในห้องสำมัญ มำกที่สุดร้อยละ 49.11 ส่วนใหญ่ทำงำนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเวรเช้ำ
เวรบ่ำย เวรดึก ร้อยละ 92.25
2. ระดับปัจจัยบริหาร ปัจจัยบริหำรโดยรวม มีค่ ำคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปำนกลำง ( = 3.51, S.D = 0.49)
และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกลยุทธ์อยู่ในระดับสูง ( = 3.92, S.D = 0.62) ส่วนอีก 6 ด้ำน อยู่ในระดับปำนกลำง
ดังแสดงในตำรำงที่ 1
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ตำรำงที่ 1 จ ำนวน ร้ อ ยละของพยำบำลวิ ชำชี พ ค่ ำ คะแนนเฉลี่ ย ค่ ำ เบี่ ย งเบนมำตรฐำน และกำรแปลผลระดั บ ปั จ จั ย
ด้ำนบริหำร (n = 266)
ปัจจัยบริหาร

ระดับความคิดเห็น
ต่า
ปานกลาง
สูง
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
1 โครงสร้ำง
6 (2.20)
162 (59.60)
109 (31.10)
2 กลยุทธ์
4 (1.40)
102 (36.00)
160 (61.60)
3 ระบบ
4 (2.20)
214 (66.50)
56 (20.30)
4 บุคลำกร
21 (6.60)
135 (49.10)
120 (43.50)
5 แบบกำรบริหำร
4 (1.40)
163 (51.10)
101 (31.50)
6 ทักษะ
14 (5.10)
132 (46.90)
130 (46.10)
6 ค่ำนิยมร่วม
5 (1.90)
156 (56.50)
115 (41.60)
โดยรวม 7 ด้าน
4 (1.45)
172 (62.32)
100 (36.23)

3.52
3.92
3.26
3.52
3.51
3.54
3.52
3.51

S.D

การแปลผล

0.60
0.62
0.52
0.66
0.51
0.63
0.62
0.48

ปำนกลำง
สูง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปานกลาง

3. ระดับคุณภาพชีวิตการทางาน คุณภำพชีวิตกำรทำงำนโดยรวม อยู่ในระดับปำนกลำง ( = 3.25, S.D = 0.46)
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม อยู่ในระดับสูง ( = 3.96, S.D = 0.60) ส่วนอีก 6 ด้ำน
อยู่ในระดับปำนกลำง ดังแสดงในตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2 จ ำนวน ร้ อ ยละของพยำบำลวิ ช ำชี พ ค่ ำ คะแนนเฉลี่ ย ค่ ำ เบี่ ย งเบนมำตรฐำน และกำรแปลผลระดั บ
คุณภำพชีวิตกำรทำงำน (n = 266)
คุณภาพชีวิต
การทางาน

1 ค่ำตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม
2 สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภำพ
3โอ ก ำ ส พั ฒ น ำค วำ ม
สำมำรถของบุคคล
4 ค วำม ก้ ำ วห น้ ำแล ะ
ควำมมั่นคงในงำน
5 กำรบู รณ ำกำรด้ ำน
สังคม
6 สิทธิส่วนบุคคล

ต่า
จานวน
(ร้อยละ)
10
(32.60)
26
(1.90)
6
(2.20)
25
(1.10)
12
(4.30)
32
(11.60)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
จานวน
(ร้อยละ)
154
(55.90)
166
(60.50)
165
(63.40)
201
(65.60)
160
(61.60)
151
(56.60)
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S.D
สูง
จานวน
(ร้อยละ)
32
(11.60)
92
(21.60)
15
(34.40)
42
(15.20)
14
(34.10)
95
(30.90)

การแปลผล

2.69 0.94

ปำนกลำง

3.21 0.66

ปำนกลำง

3.41 0.51

ปำนกลำง

3.11 0.61

ปำนกลำง

3.35 0.64

ปำนกลำง

3.24 0.74

ปำนกลำง

ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
คุณภาพชีวิต
การทางาน

6 งำนกับช่วงเวลำทั้งหมด
ของชีวิต
9 กำรเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสังคม
โดยรวม 8 ด้าน

ต่า
จานวน
(ร้อยละ)
35
(12.60)
1
(0.40)
5 (1.81)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
สูง
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
191
52
(69.50)
(19.90)
96
191
(32.20)
(69.50)
219 (79.35) 52 (18.84)

S.D

การแปลผล

3.10 0.63

ปำนกลำง

3.96 0.60

สูง

3.25 0.47

ปานกลาง

4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านบริหารกับคุณภาพชีวิตการทางาน
ประสบกำรณ์กำรทำงำนในโรงพยำบำลทั่วไปมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับต่ำ (r = 0.26) กับคุณภำพชีวิตกำร
ทำงำนของพยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำลทั่วไป เขตตรวจรำชกำรสำธำรณสุขที่ 13 อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001
ปัจจัยด้ำนบริหำรโดยรวมมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับสูง (r = 0.63) กับคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพยำบำล
วิชำชีพในโรงพยำบำลทั่วไป เขตตรวจรำชกำรสำธำรณสุขที่ 13 อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 ส่วนปัจจัยด้ำนบริหำร
รำยด้ำนมีค วำมสัม พันธ์ทำงบวกในระดับ ปำนกลำงกับคุณภำพชีวิต กำรทำงำนของพยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำลทั่ว ไป
เขตตรวจรำชกำรสำธำรณสุขที่ 13 อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 ดังแสดงในตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 3 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่ำงปัจจัยด้ำนบริหำรกับคุณภำพชีวิตกำรทำงำน (n = 266)
ปัจจัยด้านบริหาร
1 โครงสร้ำง
2 กลยุทธ์
3 ระบบ
4 บุคลำกร
5 แบบกำรบริหำร
6 ทักษะ
6 ค่ำนิยมร่วม
รวมทั้ง 7 ด้าน

ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์เพียร์สัน (r)
คุณภาพชีวิตการทางาน
0.55
0.41
0.66
0.59
0.55
0.55
0.62
0.73

P - value
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

แปลผลระดับ
ความสัมพันธ์
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
สูง

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะ
พยำบำลวิชำชีพมีควำมคิดเห็นว่ำปัจจัยด้ ำนบริหำรที่มีปัญหำมำกที่ สุดคือด้ำนบุคลำกรคิดเป็นร้อยละ 16.31
รองลงมำคือ ด้ำนแบบกำรบริหำรและด้ำนระบบ คิดเป็นร้อยละ 4.61 และ 3.62 ตำมลำดับ ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำปัจจัย
ด้ำนบริหำรที่มำกที่สุดคือ เพื่อไม่ให้พยำบำลอ่อนล้ำ เบื่อหน่ำยและเครียดจำกกำรทำงำนหนักควรเพิ่ม จำนวนพยำบำลให้มี
สัดส่วนเหมำะสมกับจำนวนผู้ป่วยตำมมำตรฐำนของสภำกำรพยำบำล คิดเป็นร้อยละ 6.99 รองลงมำคือ ผู้บริหำรกำรพยำบำล
ควรมำตรวจเยี่ยมที่หอผู้ป่วยเพื่อประเมินสภำพกำรปฏิบัติงำนและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงำน และควรมีกำรเลือกตั้งหัวหน้ำ
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พยำบำล คณะกรรมกำรของกลุ่มกำรพยำบำลและหัวหน้ำหอผู้ป่วยโดยพยำบำลทุกคน ทุก 2-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.26
และ 3.10 ตำมลำดับ
ปัญ หำเกี่ยวกับคุณ ภำพชีวิตกำรทำงำนที่มำกที่สุดคือด้ำนค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ
13.66 รองลงมำคือ ด้ำนสิทธิส่วนบุคคลและด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริมสุขภำพ คิดเป็นร้อยละ 9.35 และ 6.16
ตำมลำดั บ ข้อเสนอแนะเพื่ อพั ฒ นำคุณ ภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ม ำกที่สุดคื อ ควรเพิ่ มค่ำวิชำชี พ ค่ำตอบแทนข้ำรำชกำรใน
โรงพยำบำลทั่ ว ไป ค่ ำ ท ำงำนล่ ว งเวลำ และค่ ำ เหนื่ อ ยยำกเบิ ก ตำมที่ ท ำงำนจริ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.96 รองลงมำคื อ
ผู้บังคับบัญชำควรให้ควำมเสมอภำคแก่ผู้ใ ต้บังคับบัญชำ มีใจเป็นกลำงรับฟังปัญหำและแก้ไขปัญหำอย่ำงยุติธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และควรตรวจสุขภำพทุก 6 เดือนและควรมีหน่วยงำนส่งเสริมสุขภำพพยำบำลอย่ำงจริงจัง คิดเป็นร้อยละ 6.52
และ 3.26 ตำมลำดับ
อภิปรายผลการวิจัย
พยำบำลวิชำชีพส่วนใหญ่มีอำยุเฉลี่ย 35.16 ปี โดยเป็นกลุ่มอำยุ 30-31 ปี ทั้งนี้เนื่องจำกพยำบำลที่จบใหม่และมำ
ทำงำนในโรงพยำบำลของรัฐบำลมีน้อย กำรเข้ำทำงำนจะไม่ได้บ รรจุเป็น ข้ำรำชกำร เมื่ อไม่พึ งพอใจในค่ำตอบแทนหรือ
สวัส ดิ ก ำรที่ ได้ รับ และอื่ น ๆ จึ งลำออกตั้ งแต่ อ ำยุ ยั งน้ อ ย พยำบำลที่ ท ำงำนอยู่ น ำนมั ก จะไม่ ล ำออกจึงพบว่ำ ส่ วนใหญ่ มี
ประสบกำรณ์ กำรท ำงำนในโรงพยำบำลทั่ วไปอยู่ระหว่ำง 11-15 ปี เป็ นพยำบำลวิชำชีพระดับ ชำนำญกำรเนื่องจำกไม่ มี
ตำแหน่งระดับชำนำญกำรพิเศษรองรับ และถึงแม้อำยุจะมำกแต่พบว่ำต้องทำงำนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเวรเช้ำ เวรบ่ำย
เวรดึกถึงร้อยละ 92.25 และจบปริญญำตรีมำกถึงร้อยละ 12.65 เนื่องจำกพยำบำลขำดแคลน ไม่สำมำรถจัดให้พยำบำลที่มี
อำยุมำกทำงำนเฉพำะเวรเช้ำและลำศึกษำต่อตำมที่พยำบำลต้องกำรได้
ปัจจัยด้ำนบริหำรโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง โดยด้ำนกลยุทธ์ของหอผู้ป่วยมีค่ำคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ สูง
อำจเป็นเพรำะว่ำหอผู้ป่วยมีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์และวิธีดำเนินงำนเพื่อให้หอผู้ ป่วยประสบควำมสำเร็จ
ตำมเป้ำหมำย มีกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำรโดยมีเป้ำหมำยคือกำรให้บริกำรที่ยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลำงและบริกำรที่มีคุณภำพ
มีกำรกำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรประกันคุณ ภำพกำรพยำบำล อยู่ในระดับสูง เป็นไปตำมข้อกำหนดของ
สถำบันพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล (2543) สอดคล้องกับกำรศึกษำของ ขนิษฐำ สุนำครำช (2541) ที่พบว่ำกลยุทธ์
ในระดับหน้ำที่หรือปฏิบัติกำรของโรงพยำบำลจิตเวช ในภำพรวมอยู่ในระดับสูง
คุณภำพชีวิตกำรทำงำนโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง โดยด้ำนค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมมีค่ำคะแนนเฉลี่ย
ต่ำที่สุด ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ งำนพยำบำลเป็นงำนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตมนุษย์ ทำให้เกิดภำวะเครียด มีภำระงำนหนักต้อง
รับผิดชอบงำนที่ไม่ใช่หน้ำที่พยำบำล ต้องปฏิบัติงำนในยำมวิกำล ประกอบกับสภำพเศรษฐกิจที่มีค่ำครองชีพสูง อำจทำให้
ค่ำตอบแทนที่ได้รับไม่เพียงพอกับกำรดำรงชีวิตในปัจจุบัน ทำให้พยำบำลไม่พึงพอใจกับค่ำวิชำชีพ ค่ำตอบแทนข้ำรำชกำรที่
ปฏิ บัติงำนในโรงพยำบำลทั่ วไป ค่ำทำงำนล่วงเวลำ ค่ำเหนื่ อยยำกและสวัสดิกำรที่ ได้รับ โดยร้อยละ 10.96 ของพยำบำล
เสนอแนะให้เพิ่มค่ำวิชำชีพ ค่ำตอบแทนข้ำรำชกำรในโรงพยำบำลทั่วไป ค่ำทำงำนล่วงเวลำ และค่ ำเหนื่อยยำกเบิกตำมที่
ทำงำนจริง และร้อยละ 55.06 มีควำมเห็นในข้อคำถำมที่ว่ำ “ค่ำตอบแทนที่พยำบำลได้รับยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับวิชำชีพ
อื่นที่มีลักษณะงำนคล้ำยกัน” มีค่ำคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำค่ำคะแนนเฉลี่ยของทุกคำถำม ( = 2.35, S.D = 1.02) สอดคล้อง
กับกำรศึกษำของ อรุณี เอกวงศ์ตระกูล (2545) อุษำ แก้วอำภำ (2545) บุศรำ กำยี (2546) ประภำพร นิกรเพสย์ (2546) ภัท
รำ เผือกพันธ์ (2545) และขนิษฐำ สุนำครำช (2541) พบว่ำด้ำนค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยู่ในระดับต่ำ และ
Tzeng (2002) อ้ำงถึงในขนิษฐำ สุนำครำช (2541) พบว่ำค่ำตอบแทนมีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจ อย่ำงมีนัยสำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05
ปัจจัยด้ำนบริหำรรำยด้ำนมีควำมสัมพั นธ์ทำงบวกในระดับปำนกลำงกับคุณ ภำพชีวิตกำรทำงำน สอดคล้องกับ
กำรศึกษำของ ขนิษฐำ สุนำครำช (2541) โดยด้ำนระบบมีค่ำควำมสัมพันธ์กับคุณภำพชีวิตกำรทำงำนสูงกว่ำทุกด้ำน อธิบำยได้
ว่ำกำรแสดงควำมคิดเห็นแบบไม่เป็นทำงกำร มีขั้นตอนกำรรำยงำนที่รวดเร็ว กำรมีระบบนิเทศและกำรประเมินผลกำรทำงำน
ที่ดี มีกำรใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรทำงำน ทำให้ผู้ทำงำนเกิดควำมพึงพอใจ ทำให้คุณภำพชีวิตกำรทำงำนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
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กับกำรศึกษำของบริษัทแมคคินซีย์ (วีระชัย ตันติวีระวิทยำ: 2536) พบว่ำบริษัทที่ประสบผลสำเร็จได้ดีต้องมีระบบที่ทำให้
องค์กำร มีควำมคล่องตัว และง่ำยต่อกำรปฏิบัติงำน มีระบบสื่อสำรแบบไม่เป็นทำงกำรโดยสนับสนุนให้บุคลำกรปรึกษำพูดคุย
กันใช้นโยบำยรับฟังควำมคิดเห็น และแก้ไขปัญหำให้ตรงจุด
ข้อเสนอแนะ
เนื่ อ งจำกพบว่ ำ ปั จ จั ย ด้ ำ นบริ ห ำรโดยรวม และคุ ณ ภำพชี วิ ต กำรท ำงำนของพยำบำลโดยรวม อยู่ ในระดั บ
ปำนกลำง ปัจจัยด้ำนบริหำรมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพยำบำลวิชำชีพ ดังนั้นข้อมูลที่ได้จำก
กำรศึกษำสำมำรถนำไปพิจำรณำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำปัจจัยด้ำนบริหำรและส่งเสริมคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของ
พยำบำลวิชำชีพให้ดีขึ้น กล่ำวคือ
1. กลุ่มการพยาบาลควรดาเนินการปรับปรุงในประเด็นที่พบว่ายังมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าประเด็นอื่นๆ ดังนี้
1.1 ปรับ ปรุ งระบบกำรนิ เทศทำงกำรพยำบำล เนื่ อ งจำกมี ค่ ำ คะแนนเฉลี่ ย ต่ ำกว่ำ ทุ ก ประเด็ น ( = 2.11,
S.D =0.60) ควรจัดให้มีระบบที่ชัดเจน เป็นแนวทำงเดียวกัน ประสำนงำนได้รวดเร็ว มีบรรยำกำศเป็นประชำธิปไตย ยกย่อง
ชมเชย ให้กำลังใจกัน
1.2 ควรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรทำงำนของพยำบำล เพื่อลดภำระงำนของพยำบำลและไม่ให้
เกิดควำมซ้ำซ้อนในกำรลงข้อมูลซึ่งจะกลำยเป็นกำรเพิ่มภำระงำนของพยำบำล สำมำรถประมวลผลเรียกใช้ข้อมูลต่ำงๆได้
สะดวก รวดเร็ว ทำให้สำมำรถบริกำรผู้ใช้บริกำรได้รวดเร็วขึ้น
1.3 ควรจั ด ระเบี ย บขั้ น ตอนกำรติ ด ต่ อ ประสำนงำนระหว่ ำ งแผนกต่ ำ งๆในโรงพยำบำลให้ มี ค วำมคล่ อ งตั ว
เช่ น กำรจั ดท ำคู่ มื อกำรประสำนงำน และประชุ มชี้ แจงให้ ท รำบทั่ วถึงกั น ตลอดจนเปิ ด โอกำสให้ พ ยำบำลวิชำชีพ ระดั บ
ผู้ปฏิบัติงำนได้มีส่วนร่วมในกำรกำหนดแนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ
1.4 ควรให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของพยำบำลในแผนกผู้ป่วยหนัก แผนกที่มีภำระงำน
มำก หรือแผนกที่ ขำดแคลนอัต รำกำลัง เพื่ อลดภำวะเครียดจำกกำรที่ต้ องดู แลผู้ป่ วยที่อ ยู่ในภำวะวิกฤติต่อเนื่ องกั นเป็ น
เวลำนำน เนื่องจำกสัดส่วนของพยำบำลที่มีคุณภำพชีวิตกำรทำงำนระดับต่ำถึงปำนกลำง จะมีจำนวนสูงในแผนกผู้ป่วยหนัก
1.5 ผู้บริหำรทำงกำรพยำบำลควรมีกำรตรวจเยี่ยมที่หน่วยงำนเพื่อประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและเน้นกำรให้ควำม
เสมอภำค ยกย่อง สร้ำงขวัญ ให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนโดยเฉพำะในภำวะวิกฤติของกำรขำดแคลนพยำบำล
1.6 เพื่อไม่ให้พยำบำลมีภำระงำนมำกจำกกำรทำงำนที่ไม่ใช่หน้ำที่ของตนเอง ซึ่งเป็นสำเหตุที่ทำให้พยำบำล
เครียดและอ่อนล้ำจำกกำรทำงำนนั้น ควรมีกำรเพิ่มจำนวนบุคลำกรด้ำนอื่นๆ ให้ครบทุกหน่วยงำน เช่น เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
พัสดุ แผนกบริกำรลูกค้ำ แผนกประชำสัมพันธ์ หรือกำรฝึกให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ดูแลผู้ป่ วยร่วมกับพยำบำลในกำร
พยำบำลที่ง่ำยๆ ไม่มีควำมซับซ้อน เป็นต้น
2. การปรับปรุงด้านคุณภาพชีวิตการทางาน ผู้บริหำรควรส่งเสริมคุณภำพชีวิตกำรทำงำนทั้ง 9 ด้ำน โดยเฉพำะ
ด้ำนที่พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยต่ำ 3 อันดับแรก ดังนี้
2.1 ด้ำนค่ำตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม โรงพยำบำลควรเพิ่มจำนวนพยำบำลหรือพัฒนำคุณภำพชีวิตกำร
ทำงำนของพยำบำลวิชำชีพ โดยกำรเพิ่มสวัสดิกำรและค่ำตอบแทนให้เหมำะสมกับภำระงำนที่รับผิดชอบ 2.2 ด้ำนงำนกับ
ช่วงเวลำทั้งหมดของชีวิต ผู้บริหำรควรมีควำมยืดหยุ่นในกำรจัดตำรำงกำรทำงำนและจัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับเวลำ
ทำงำนของพยำบำล
2.2 ด้ำนควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในงำน เนื่องจำกข้อคำถำมที่ว่ำ “กำรพิจำรณำขึ้นเงินเดือนมีหลักเกณฑ์
เหมำะสมและยุติธรรม” มีค่ำคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ำทุกข้อคำถำมของด้ำนนี้ ( = 2.69, S.D = 0.99) ดังนั้นผู้บริหำรทำงกำร
พยำบำลจึงควรจัดทำคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ชัดเจน มีควำมต่อเนื่อง และผู้ประเมินควรประกอบด้วยหลำยฝ่ำย
เพื่อควำมยุติธรรม รวมทั้งมีกำรจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ และทักษะแก่บุคลำกรพยำบำลเพื่อเตรียมขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
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