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บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงท�ำนายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ (2) ความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านงานกับสมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ และ (3) ความสามารถใน
การท�ำนายของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านงานต่อสมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลเดช
กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งมีประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ภูมพิ ลอดุลยเดชอย่างน้อย 1 ปี จ�ำนวน 219 คน ใช้การเลือกสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ เครือ่ งมือในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม ประกอบ
ด้วย 5 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลส่วนบุคคล (2) สุขภาพ (3) การสนับสนุนจากครอบครัว (4) วัฒนธรรมการท�ำงาน และ (5) สมดุลชีวิต
การท�ำงาน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีค่าความตรงตามเนื้อหาของส่วนที่ 2, 3, 4 และ 5
เท่ากับ .99, 1.00, 1.00 และ1.00 ตามล�ำดับ และค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบราค เท่ากับ .89, .95 , .93 และ .93
ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า (1) สมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 3.59, SD = .44)                 
โดยสมดุลชีวิต   การท�ำงานด้านความผูกพันทางจิตใจและสมดุลชีวิตการท�ำงานด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (M = 3.89,          
SD = .93 และ M = 3.60, SD = .56 ตามล�ำดับ) ส่วนสมดุลชีวิตการท�ำงานด้านเวลาอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.38, SD = .67)
(2) อายุ ลักษณะงาน วัฒนธรรมการท�ำงานแบบเน้นการมีส่วนร่วม ต�ำแหน่งงาน (ผู้บริหารการพยาบาล) วัฒนธรรมการท�ำงานแบบ
เน้นการปรับตัว แบบเน้นพันธกิจ แบบเน้นโครงสร้างและกฎระเบียบ และการสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ (r = .470, .438, .367, .280, .265, .255, .164, และ .160 ตามล�ำดับ) ส่วนสุขภาพและ
จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับสมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(r = -.454 และ -.408 ตามล�ำดับ) (3) อายุ สุขภาพ วัฒนธรรมการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม การสนับสนุนจากครอบครัว และจ�ำนวน
ชัว่ โมงการท�ำงาน สามารถร่วมกันท�ำนายสมดุลชีวติ การท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพได้รอ้ ยละ 51.8 (R2 = .518) ดังนัน้ ปัจจัยท�ำนาย
เหล่านี้ควรได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพมีสมดุลชีวิตการท�ำงานที่ดีต่อไป
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Abstract

The purposes of this predicted research were: (1) to study work-life balance of registered nurses,           
(2) to explore the relationships between personal factors, family factors, work factors, and work-life balance  
of registered nurses, and (3) to investigate the predicted power of personal factors, family factors, and work
factors to work-life balance of registered nurses.
The sample included 219 registered nurses had at least 1year’s experience in patient care units at
Bhumibol Adulyadej Hospital. They were selected by stratified random sampling. Questionnaires were used as
research tools and comprised five sections: (1) personal data, (2) health, (3) family support, (4) organizational
culture, and (5) work-life balance. Questionnaires were validated by 5 experts. The content validity indexes
(CVI) of the second to the fifth sections were .99, 1.00, 1.00, and 1.0, respectively and Cronbach’s alpha coefficients were .89, .95, .93, and .93, respectively. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson product
moment correlation and Stepwise multiple regression analysis.
The results revealed as follows: (1) Registered nurses rated their work-life balance at the high level
(M = 3.59, SD = .44) which the domains of involvement balance and satisfaction balance were at the high
level (M = 3.89, SD = .93 and M = 3.60, SD = .56) but the domain of time balance was at the moderate level
(M = 3.38, SD = .67). (2) There were positive relationships between age, job, involvement culture, position,
adaptability culture, task culture, bureaucratic culture, family support, and work-life balance (r = .470, .438 .367,
.280, .265, .255, .164, and .160 respectively, p < .05) but there were negative relationships between health,
number of working hours, and work-life balance (r = -.454 and -.408, p < .05) (3) Age, health, involvement   
culture, family support, and number of working hours could predict work- life balance which accounted for
51.8 (R2 = .518) of variance. The results suggested managing the predicted factors in order to enhance the
work-life balance of registered nurses.
Keywords : Work Life Balance, Predicting Factors, Registered Nurses

บทนำ�

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์
ท�ำให้ทกุ สังคมในโลกต่างได้รบั ผลกระทบในทุกมิติ ประกอบกับ
ในปัจจุบนั นีส้ ภาพแวดล้อมของการแข่งขันทีท่ วีความรุนแรงขึน้
เป็นเหตุให้องค์การต่างๆ เร่งพัฒนากระบวนการบริหาร โดย
เฉพาะกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
เพราะเชื่อว่าสังคมเศรษฐกิจของยุคนี้ จ�ำเป็นต้องแข่งขันกันที่
ระดับทุนความรูข้ ององค์การ แม้วา่ ทุนความรูน้ จี้ ะเป็นทรัพย์สนิ
ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ แต่มพี ลังความสามารถสร้างคุณค่าให้กบั องค์การ
ได้มากกว่าทุนทางวัตถุ ด้วยเหตุนี้ ผลการศึกษาในต่างประเทศ
จึงได้ระบุวา่ ร้อยละ 85 ของผลประกอบการขององค์การเกิดจาก
ทุนมนุษย์1 องค์การส่วนใหญ่จงึ คาดหวังให้บคุ ลากรทีม่ อี ยูท่ มุ่ เท
ก�ำลัง ความสามารถให้กับงานอย่างเต็มที่ ในขณะที่บุคลากร
ก็ ต ้ อ งการให้ เ วลากั บ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ กั บ ครอบครั ว อย่ า ง

มีความสุข ดังนั้นงานและชีวิตจึงมีผลกระทบซึ่งกันและกัน2
แนวคิดสมดุลชีวิตการท�ำงาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่
องค์การต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้ความส�ำคัญและน�ำมาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การโดยการสร้างคุณภาพชีวิตที่
ดีให้แก่บุคลากร เนื่องจากสมดุลชีวิตการท�ำงานก่อให้เกิดผลดี
ต่อองค์การและบุคลากร ในแง่ของการพัฒนา การสรรหาและ
ธ�ำรงรักษาบุคลากร ลดการขาดงาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการ
จ้างงาน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
สมดุลชีวิตการท�ำงานยังส่งผลต่อบุคลากรได้ 3 แนวทาง คือ       
ผลทางพฤติกรรม ผลทางจิตวิทยา และผลทางด้านสุขภาพกาย
ที่สัมพันธ์กับความเครียด3 ด้วยเหตุนี้องค์การหลายแห่งได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมให้บคุ ลากรมีสมดุลชีวติ
การท�ำงานที่ดี หลายๆ ประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาจึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบาย สมดุลชีวิตการท�ำงาน4
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รวมถึงองค์การในระบบสุขภาพที่จ�ำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ และความช�ำนาญของวิชาชีพในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรสุขภาพ จึงเป็นก�ำลังส�ำคัญและเป็นปัจจัย
ที่บ่งบอกถึงความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบสุขภาพ
ความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงาน
ของบุคลากรยังเป็นเครือ่ งบ่งบอกถึงความส�ำเร็จในการบริหาร
จัดการบุคลากรและความสามารถในการธ�ำรงรักษาบุคลากรไว้
ในระบบด้วย เช่นกัน5
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิ ซึ่งพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการทหารจึงปฏิบัติงาน
ภายใต้กฎระเบียบของข้าราชการกองทัพอากาศ โดยมีหน้าที่
ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพแก่
ผู้มาใช้บริการ รวมถึงเป็นบุคลากรหลักในการท�ำกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และในฐานะข้าราชการทหาร
ยังมีภารกิจต่างๆ อาทิ ภารกิจรับใช้พระราชวงศ์ กิจกรรม
สาธารณกุศล ให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย จากสาธารณภัยทัง้
ในประเทศและต่ า งประเทศ รวมถึ ง ต้ อ งเข้ า รั บ การศึ ก ษา
อบรม ในสายงานทางทหารอย่างต่อเนื่อง พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช จึงปฏิบัติภารกิจ 2 บทบาทเสมอมา
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอัตราก�ำลังพลของนาย
ทหารพยาบาลโดยกองก�ำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศพบว่า
มีการขาดแคลนก�ำลังพลด้านพยาบาลจากการเกษียณอายุ
ราชการ การโอนย้าย และลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
เป็นต้น ท�ำให้พยาบาลทีย่ งั คงอยูม่ ภี าระงานเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจเป็น
สาเหตุของ ความเหนื่อยหน่าย ความเครียด ความอ่อนล้า
มีปญ
ั หาด้านสุขภาพ ขาดความสุขในการท�ำงานและการใช้ชวี ติ
ครอบครัว เนือ่ งจากไม่สามารถด�ำเนินบทบาทด้านงานและด้าน
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม มีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับสมดุลชีวติ
การท� ำ งานพบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ สมดุ ล ชี วิ ต การท� ำ งาน
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ความเครียด
ความผูกพัน ตารางเวลาและความเหมาะสมของงาน ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ได้แก่ ความผูกพันในครอบครัว วัฒนธรรมครอบครัว
การสนับสนุนจากครอบครัว เวลาส�ำหรับครอบครัว จ�ำนวนเด็ก
ความรับผิดชอบต่อเด็กและผู้สูงอายุ และปัจจัยด้านงาน ได้แก่
ชั่วโมงการท�ำงาน วัฒนธรรมการท�ำงาน ความผูกพันในงาน
สนับสนุนจากงาน และลักษณะงาน เป็นต้น6,7,8,9  ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของจุฑาภรณ์ หนูบุตร10 พบว่า อายุ จ�ำนวน
บุคคลที่อยู่ในอุปการะ ฝ่าย/แผนก และจ�ำนวนชั่วโมงในการ
ท�ำงานเฉลีย่ ต่อสัปดาห์มคี วามสัมพันธ์กบั สมดุลชีวติ การท�ำงาน
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และผลการศึกษาของ Malun11 ทีไ่ ด้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมดุลชีวิตการท�ำงานกับความ เครียดของพยาบาลวิชาชีพ          
พบว่ า ความเครี ย ดมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สมดุ ล ชี วิ ต การท� ำ งาน
ประเภทงานก้าวก่ายชีวิตส่วนตัว และชีวิตส่วนตัวก้าวก่ายงาน
จากความส�ำคัญและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
สมดุลชีวิตการท�ำงาน ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับสมดุลชีวิต        
การท�ำงาน และตัวแปรที่สามารถท�ำนายสมดุลชีวิตการท�ำงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

วัตถุประสงค์การวิจัย
วิชาชีพ

1. เพื่ อ ศึ ก ษาสมดุ ล ชี วิ ต การท� ำ งานของพยาบาล

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านงานกับสมดุลชีวิต   
การท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสามารถในการท� ำ นายของ        
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ า นครอบครั ว และปั จ จั ย ด้ า นงาน           
กับสมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ

สมมติฐานการวิจัย

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยงาน
มีความสัมพันธ์กับสมดุลชีวิตการท�ำงาน ของพยาบาลวิชาชีพ
2. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้าน
งาน สามารถท�ำนายสมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู ้ วิ จั ย น� ำ แนวคิ ด สมดุ ล ชี วิ ต การท� ำ งาน ของ
Greenhaus, Collins, & Shaw12 ซึ่งประกอบด้วย สมดุลชีวิต
การท�ำงานด้านเวลา สมดุลชีวิตการท�ำงานด้านความผูกพันทาง
จิ ต ใจและสมดุ ล ชี วิ ต การท� ำ งานด้ า นความพึ ง พอใจ และได้
คัดเลือกตัวแปรต้นที่น�ำมาศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของ
พยาบาลวิชาชีพมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงท�ำนาย (Predictive
research design) ศึกษาปัจจัยท�ำนายสมดุลชีวิตการท�ำงาน      
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

Factors Predicting Work-Life Balance of Registered Nurses at the Tertiary Hospital:
A Case Study of Bhumibol Adulyadej Hospital

ตัวแปรต้น
1. อายุ
2. ต�ำแหน่งงาน
3. สุขภาพ
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ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยด้านครอบครัว
1. จ�ำนวนบุคคลที่ต้องดูแลพึ่งพิง
2. การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
ปัจจัยด้านงาน

1. ลักษณะงาน
2. จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน
3. วัฒนธรรมการท�ำงานประกอบด้วย
3.1 วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นการปรับตัว
3.2 วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นการมีส่วนร่วม
3.3 วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นโครงสร้าง
และกฎระเบียบ      
3.4 วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นพันธกิจ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลผู้ป่วยทั้งหมด 12 แผนก (อายุรกรรม ศัลยกรรม               
สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ โสต ศอ นาสิก
และจักษุ ICU หอผู้ป่วยพิเศษ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หน่วย
ช่วยการหายใจ หอผูป้ ว่ ยนอก และแผนกวิสญ
ั ญีและห้องผ่าตัด)
จ�ำนวน 753 คน ค�ำนวณกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*power
program โดยก�ำหนดตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั จ�ำนวน 11 ตัวแปร
ก�ำหนดให้ความผิดพลาด ชนิด alpha error probability
เท่ากับ 0.02 ค่าอ�ำนาจในการทดสอบ (power) เท่ากับ 0.98
และ effect size ที่ได้จากการค�ำนวณค่า correlational        
coefficient  =  -.159  ซึง่ เป็นค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่าง
ภาระครอบครัวและความพึงพอใจในการท�ำงานที่ได้จากงาน
วิจัยของ เกษมสิทธิ์ แก้วเกียรติคุณ มีค่าเท่ากับ .189 โปรแกรม
ค�ำนวณได้จ�ำนวนตัวอย่าง 194 คน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ได้
ป้องกันการสูญหายของแบบสอบถาม และความไม่ครบถ้วนของ

สมดุลชีวิตการท�ำงาน
1. สมดุลชีวิตการท�ำงานด้านเวลา
2. สมดุลชีวิตการท�ำงานด้านความผูกพัน
ทางจิตใจ
3. สมดุลชีวิตการท�ำงานด้านความพึงพอใจ
Greenhaus, Collins, & Shaw (2003)

กลุ่มตัวอย่างจึงปรับเพิ่มอีกร้อยละ 30 รวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ ง หมด 240 คน และผู ้ วิ จั ย เลื อ กสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบชั้ น ภู มิ         
(stratified random sampling) โดยในขั้ น ตอนแรกจั ด
ประชากรออกเป็นส่วนๆ ตามแผนก และก�ำหนดสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละแผนก แล้วจึงสุม่ เลือกพยาบาลวิชาชีพในแต่ละ
แผนกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และคุณภาพของเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม มี 5 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ข้อมูลสุขภาพสุขภาพ              
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม General Health Questionnaire        
(Thai GHQ-28 )13 การให้คะแนนใช้การคิดแบบ GHQ score
(0–0–1–1) โดย ค�ำตอบใน 2 ตัวเลือกแรกให้ 0 ค�ำตอบใน 2
ตัวเลือกหลัง ให้ 1 คะแนน หรือคะแนนในแต่ละข้อเป็น 0–0–
1–1 ตามล�ำดับตัวเลือก การแปลผลโดยคะแนนตั้งแต่ 6 ขึ้นไป
ถือว่าผิดปกติ ตอนที่ 3 การสนับสนุนจากครอบครัว จ�ำนวน 22
ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ มกราคม-เมษายน 2560
Volume 18 Supplement January-April 2017

202

ปัจจัยท�ำนายสมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
กรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ข้อการสนับสนุนจากครอบครัว ผู้วิจัยได้พัฒนาข้อค�ำถาม          
จากเครื่องมือการสนับสนุนจากครอบครัว (Family support
inventory: FSI) ของ King, Matimore, king, และ Adams14
ตอนที่ 4 วัฒนธรรมการท�ำงาน จ�ำนวน 20 ข้อ โดยผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถามของ เกรียงไกรยศ พันธ์ไทย15 ตอนที่ 5 สมดุล
ชีวติ การท�ำงาน จ�ำนวน 35 ข้อ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดดั แปลงแบบสอบถาม
สมดุลชีวิตการท�ำงานของ ศยามล เอกะกุลานันต์16 ค�ำตอบมี
ลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า (ratting scale) 5 ระดับ
ตั้งแต่เห็นด้วยมากที่สุดจนถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้านความ
ตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ค่า CVI เท่ากับ .99  
น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา        
และได้รบั การปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับพยาบาล
วิ ช าชี พ โรงพยาบาลภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชที่ มิ ใ ช่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง          
จ�ำนวน 30 คน หาค่าความเทีย่ งโดยการหาค่าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟ่า
ของครอนบาคตอนที่ 2, 3, 4 และ 5 เท่ากับ .89, .95, .94  
และ .93 ตามล�ำดับ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

หลังจากได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ด� ำ เนิ น การแจกแบบสอบถามด้ ว ยตนเองโดยประสานกั บ
พยาบาลหัวหน้าแผนกเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของ
การวิจัย ให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองในเดือน กรกฎาคม 2557 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์
รวมทั้งสิ้น 240 ฉบับ ได้แบบสอบ ถามที่มีความสมบูรณ์
ครอบคลุมลักษณะของกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 219 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 91.25
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยได้ขอเอกสารรับรองจริยธรรมการท�ำวิจัยใน
มนุษย์ (หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เลขที่ 68/57)
และหนังสือจากบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ถึงผู้
อ�ำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลและได้ชี้แจงเรื่องการพิทักษ์สิทธิ์เป็นลายลักษณ์
อักษรโดยมีจดหมายถึงผูต้ อบแบบสอบถาม บอกวัตถุประสงค์ใน
การท�ำวิจยั รายละเอียดเกีย่ วกับแบบสอบถาม อธิบายประโยชน์
ของการเข้าร่วมการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ และด�ำเนิน
การเก็บข้อมูลเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
เท่านัน้ กลุม่ ตัวอย่างมีสทิ ธิป์ ฏิเสธการให้ขอ้ มูลและไม่มกี ารเขียน
ชื่อผู้ตอบในแบบสอบถาม ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับและ
น�ำเสนอข้อมูลในภาพรวม

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ พ รรณาได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย  
ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปร และพยากรณ์สมดุลชีวิต       
การท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโดยใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่สถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 สมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมดุลชีวิตการท�ำงาน จ�ำแนกเป็นรายด้านและโดยรวม (N = 219)
สมดุลชีวิตการท�ำงาน
สมดุลชีวิตการท�ำงาน ด้านความผูกพันทางจิตใจ
สมดุลชีวิตการท�ำงาน ด้านความพึงพอใจ
สมดุลชีวิตการท�ำงาน ด้านเวลา
รวม
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Mean

SD

ระดับ

3.89
3.60
3.38
3.59

.93
.56
.67
.44

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

Factors Predicting Work-Life Balance of Registered Nurses at the Tertiary Hospital:
A Case Study of Bhumibol Adulyadej Hospital

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยสมดุลชีวิตการท�ำงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.59,
SD = .44) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สมดุลชีวิตการท�ำงาน
ด้านความผูกพันทางจิตใจและด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (Mean = 3.89, SD = .93 และ Mean = 3.60, SD = .56)
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แต่พบว่าสมดุลชีวิตกาท�ำงาน ด้านเวลาอยู่ในระดับปลานกลาง
(Mean = 3.38, SD = .44)
ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับสมดุลชีวติ
การท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ
Correlations
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สมดุลชีวิตการท�ำงาน
อายุ
สุขภาพ
ต�ำแหน่งงาน
ลักษณะงาน
วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นการปรับตัว
วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นการมีส่วนร่วม
วัฒนธรรมการท�ำงานเน้น
โครงสร้างกฎระเบียบ
9. วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นพันธกิจ
10. การสนับสนุนจากครอบครัว
11. ชั่วโมงการท�ำงาน
12. จ�ำนวนสมาชิกที่ต้องดูแลพึ่งพิง
**p< .01 *p< .05

2

3

4

5

1
.470** 1
-.454** -.133* 1
.280** .534** -.153* 1
.438** .768** -.065 .405**
.265** .016 -.110 .046
.367** .059 -.156* .047
.160* -.032 -.178** .000
.255** .163* -.127
.164* -.340** -.138*
-.408**-.607** .101
.108 .116 .034

6

7

8

1
.023 1
.054 .667** 1
-.025 .226** .429**

.046 .193** .379** .421**
-.149* -.248** .206** .280**
-.372** -.667** -.093 -.027
-.082 .058 .037 .081

จากตารางที่ 2 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรที่
เกี่ยวข้องกับสมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า
อายุ ลักษณะงาน วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วม ต�ำแหน่งงาน
วัฒนธรรมเน้นการปรับตัว วัฒนธรรมเน้นพันธกิจ การสนับสนุน
จากครอบครัว และ วัฒนธรรมเน้นโครงสร้างกฎระเบียบ มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับสมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .470, .438, .367,

9

10

11

12

1
.487** 1
.202** .124 1
.144* -.103 .210** 1
.057 -.025 -.074 -.021

1

.280, .265, .255, .164 และ .160) สุขภาพ กับจ�ำนวนชั่วโมง
การท�ำงาน มีความสัมพันธ์ทางลบกับสมดุลชีวิตการท�ำงาน          
ของพยาบาลวิ ช าชี พ อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
.05 (r  = -.450 และ .-408 ) และพบว่า จ�ำนวนสมาชิกที่ต้อง
ดูแลพึ่งพิงไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติกับสมดุลชีวิต
การท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ
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ปัจจัยท�ำนายสมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
กรณีศึกษาในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ตอนที่ 3 ปัจจัยท�ำนายสมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนในการพยากรณ์สมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ
ตัวแปรท�ำนาย
อายุ
สุขภาพ
วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นการมีส่วนร่วม
การสนับสนุนจากครอบครัว
จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน

b

SE

Beta

t

p-value

.017
-.037
.192
.177
-.005

.003
.006
.043
.043
.002

.377
-.318
.227
.224
-.188

5.939
-6.470
4.493
4.144
-3.141

.000
.000
.000
.000
.002

ค่าคงที่ 1.942 ; SEest = .308 R = .720 R2 = .518 adjust R2 = .507 F = 45.811 p-value = .002
จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรอิสระ 5 ตัวที่สามารถร่วมกันท�ำนายสมดุลชีวิตการท�ำงานได้แก่ อายุ สุขภาพ วัฒนธรรม
การท�ำงานเน้นการมีส่วนร่วม การสนับสนุนจากครอบครัว และจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท�ำนายเท่ากับ
51.8 โดยได้สมการในรูปคะแนนดิบและสมการในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้
สมการในรูปคะแนนดิบ
สมดุลชีวิตการท�ำงาน

= 1.942 + .017 (อายุ) - .037 (สุขภาพ) +.192 (วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นการมีส่วนร่วม) + .177
(การสนับสนุนจากครอบครัว) - .005 (จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน)
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
สมดุลชีวิตการท�ำงาน = .377 (อายุ) - .318 (สุขภาพ) + .227 (วัฒนธรรมการท�ำงานเน้นการมีส่วนร่วม) + .224 (สนับสนุน
จากครอบครัว) - .188 (จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน)

อภิปรายผล

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. สมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.59, SD = .44) ผลการวิจัยนี้
แตกต่างจากผลการประเมินความพึงพอใจ ความสมดุลระหว่าง
ชีวติ และการท�ำงานของบุคลากรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ที่พบว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงานของบุคลากร
สุ ข ภาพ อยู ่ ใ นระดั บ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง 17 และผลการศึ ก ษา             
ของอมรรั ต น์ แก้ ว ทวี18 ที่พบว่าสมดุลชีวิตกับ การท�ำงาน           
ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.47,        
SD = .53) แสดงให้เห็นว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ภูมิพลอดุลยเดช ได้รับการฝึกฝนให้ปฏิบัติภารกิจในฐานะ
พยาบาลวิชาชีพ และข้าราชการทหารควบคูก่ นั ไปตัง้ แต่เริม่ เป็น
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จากการที่มีค่านิยมร่วมกันใน
การท�ำงานโดยเฉพาะค่านิยมในการเทิดทูนพระมหากษัตริย์
ท�ำให้พยาบาลทุกคนมีทัศนะคติที่ดีต่องาน ทุ่มเทและเอาใจใส่
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ท�ำงานด้วยความรัก ความผูกพันต่อองค์การ จึงเกิดความพึง
พอใจในทุกภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย นอกจากงานแล้ว พยาบาล
ยังมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวโดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในครอบครัวเป็นอย่างมาก ท�ำให้เส้นแบ่งขอบข่ายระหว่าง
งานกับครอบครัวไม่แน่นหนาชัดเจน จึงสามารถผสมผสาน
บทบาทในงานกับครอบครัวและก้าวข้ามความขัดแย้งระหว่าง
บทบาทต่างๆ ได้ ท�ำให้งานและชีวิตในครอบครัวมีความสมดุล
เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าสมดุลชีวติ ด้านความผูกพันทางจิตใจ
และด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่สมดุลชีวิตด้านเวลา
อยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.38, SD = .67) แสดงถึงการใช้
เวลาส่วนใหญ่อยู่กับงานเช่น การท�ำงานล่วงเวลา รวมถึงการ
ท�ำงานด้านอื่น ตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาในบทบาทของ
ข้าราชการทหาร ในขณะที่ภาระงานของครอบครัวก็ไม่สามารถ
ละทิ้งได้ พยาบาลวิชาชีพจึงมีสมดุลชีวิตการท�ำงานด้านเวลา  
น้อยกว่าด้านอื่นๆ
2. ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ า นครอบครั ว และ      

Factors Predicting Work-Life Balance of Registered Nurses at the Tertiary Hospital:
A Case Study of Bhumibol Adulyadej Hospital

ปัจจัยด้านงานมีความสัมพันธ์กับสมดุลชีวิตการท�ำงานของ
พยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ 1 โดยพบว่า ตัวแปร อายุ ลักษณะงาน
วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วม ต�ำแหน่งงาน วัฒนธรรมเน้นการ
ปรับตัว วัฒนธรรมเน้นพันธกิจ การสนับสนุนจากครอบครัว และ
วัฒนธรรมเน้นโครงสร้างกฎระเบียบ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ (r = .470, .438,
.367, .280, .265, .255, .164 และ .160) และสุขภาพ กับ
จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน มีความสัมพันธ์ทางลบกับสมดุลชีวิต
การท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ (r = -.450 และ .-408 ) แสดง
ให้เห็นถึงความส�ำคัญของตัวแปรดังกล่าวที่ส่งผลต่อสมดุลชีวิต
การท� ำ งาน โดยเฉพาะ อายุ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จะบ่ ง บอกถึ ง ความรู         ้
ความช�ำนาญ ประสบการณ์ ความก้าวหน้าในงาน รวมถึง          
รายได้ แ ละความมั่ น คงในชี วิ ต ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น สมดุ ล ชี วิ ต                  
การท�ำงานจึงเพิ่มขึ้นด้วย
3. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว และ       
ปัจจัยด้านงาน สามารถท�ำนายสมดุลชีวิตการท�ำงาน ของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นไปตาม         
สมติฐานที่ 2 โดยพบว่า ตัวแปร อายุ สุขภาพ วัฒนธรรมเน้น
การมีส่วนร่วม การสนับสนุนจากครอบครัว และจ�ำนวนชั่วโมง
การท�ำงาน สามารถร่วมกันท�ำนายสมดุลชีวิตการท�ำงานของ
พยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 51.8 ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิต .05
โดยอายุ สามารถท�ำนายสมดุลชีวติ การท�ำงานได้สงู สุด แสดงให้
เห็นว่า พยาบาลวิชาชีพ เมือ่ อายุมากขึน้ จะมีความมัน่ คงในชีวติ
ทั้งหน้าที่ การงาน ฐานะความเป็นอยู่ และพยาบาลคือบุคคล
ต้นแบบในการดูแลสุขภาพจึงสามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี
ในแต่ละช่วงอายุ ซึ่ง การมีสุขภาพที่ดีจะช่วยส่งเสริมดุลยภาพ
ชีวิตส่วนตัวและการท�ำงานให้สมบูรณ์ เนื่องจากงานพยาบาล
ต้องท�ำงานร่วมกับบุคลากร หลายสาขาวิชาชีพ ดังนั้นพยาบาล
วิชาชีพจึงเป็นก�ำลังส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผน
งานต่าง ๆ หน่วยงานและมีส่วนร่วมในความส�ำเร็จขององค์การ
รวมถึงการมีสว่ นร่วมร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในองค์การ จนเกิดความผูกพันและมีสมั พันธภาพ
แบบพี่น้องขึ้นในองค์การเสมอมา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ช่วย           
ส่งเสริมสมดุลชีวิตการท�ำงาน นอกจากนี้ การสนับสนุนจาก
ครอบครัวในด้านต่างๆ จะส่งผลต่องานและชีวิตโดยรวมของ
พยาบาลวิชาชีพ อีกทั้งจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานที่ลดลงยังช่วย
ให้มเี วลาให้กบั ตนเองและครอบครัว พยาบาลวิชาชีพจึงมีสมดุล
ชีวิตการท�ำงานที่ดี
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ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

1. ควรธ�ำรงรักษานโยบายทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ สมดุล
ชีวติ การท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ เช่น ค่าตอบแทน สวัสดิการ
และสิทธิพึงมีพิงได้ต่าง ๆ ของพยาบาลวิชาชีพ
2. ควรพิ จ ารณาก� ำ หนดนโยบายสมดุ ล ชี วิ ต การ
ท�ำงานที่สามารถน�ำไปปฏิบัติได้และสอดคล้องกับงบประมาณ
โดยเฉพาะนโยบายสมดุลชีวิตการท�ำงานด้านเวลา เช่น การจัด
ท�ำโปรแกรมที่สนับสนุนความยืดหยุ่นในการท�ำงาน โปรแกรม
การลา เป็นต้น
3. ผู ้ บ ริ ห ารควรพิ จ ารณาจั ด ท� ำ โปรแกรมที่ ช ่ ว ย          
ส่งเสริมสมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ เช่น จัดท�ำ
โปรแกรมที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การด้ า นสุ ข ภาพตามช่ ว งอายุ           
การส�ำรวจความต้องการและความพึงพอใจ การส�ำรวจสมดุล
ชี วิ ต การท� ำ งาน การฝึ ก อบรมเรื่ อ งสมดุ ล ชี วิ ต การท� ำ งาน       
เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป

1. ควรท� ำ การวิ จั ย สมดุ ล ชี วิ ต การท� ำ งานของ
พยาบาลวิ ช าชี พ ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้              
ได้ ผ ลการศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก และขยายกลุ ่ ม ประชากร ไปยั ง                     
โรงพยาบาลอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
2. ควรศึกษาสมดุลชีวิตการท�ำงานของพยาบาล
วิชาชีพ จากปัจจัยอื่น ๆ เช่น ระดับการศึกษา วัฒนธรรม             
ในครอบครัว พฤติกรรมการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาครอบคลุมหลายมิติ
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