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บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงพรรณนานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานกับความพึงพอใจในงาน
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงานของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกการพยาบาลผู้ป่วยใน ที่อยู่ในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ (มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ) และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ทีม่ ปี ระสบการณ์การท�ำงานตัง้ แต่ 1 ปีขนึ้ ไปและไม่ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
บริหาร มีจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 158 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานของพยาบาล และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงานของ
พยาบาล ผู้วิจัยได้รับอนุญาตในการใช้เครื่องมือ และน�ำไปทดลองใช้ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบาคทั้งฉบับเท่ากับ
0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในประเทศไทยโดยรวมทุก
ด้านมีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอยูใ่ นระดับดี 2) ความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวติ และการท�ำงานของพยาบาล
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในประเทศไทยอยู่ในระดับดี 3) สภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึง
พอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงานของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในระดับปานกลาง
(r = 0.498) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ≤ 0.0001
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลควรส่งเสริมให้มสี ภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีม่ คี วาม
ปลอดภัย มีแหล่งทรัพยากรเพียงพอและเหมาะสม มีการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารอัตราก�ำลัง เพิม่ ความพึงพอใจในการ
ท�ำงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงาน ส่งผลให้พยาบาลคงอยู่ในวิชาชีพ
ค�ำส�ำคัญ: สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงาน
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Abstract

The purpose of this descriptive research was to study the relationship between working environments and
nurses job satisfaction work – life balance among university hospitals in Thailand. The sample was 158 nurses
who working in inpatient nursing departments at four university hospitals: Prince of Songkla Hospital, Srinagarind
Hospital, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center (Srinakharinwirot University)
and Naresuan University Hospital. Research questionnaires were:-1) personal characteristics, 2) nursing work
environment, and 3) nurses job satisfaction work – life balance. Reliability testing of nursing work environment
and nurse job satisfaction work – life balance were done and computed using Cronbach’s alpha which were equal
to 0.91 for overall score. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient.
The results indicate that 1) The working environments of nurses at university hospitals were in good level.
2) Job satisfaction work – life balance of nurses at university hospitals is rated to be good. 3) The working
environment was positively correlated with job satisfaction work – life balance of nurses at university hospitals.
(r=0.498) ≤0.0001 level of significance.
The study findings suggest that to maintain job satisfaction with respect to work – life balance, nurse
administrators should promote the components that make up a good working environment. Namely, they should
promote safety, provide adequate and appropriate resources and engage in strategic planning in related to human
resource management. With these components in place, nurse might be more likely to enjoy a higher job
satisfaction work – life balance which might have further positive effects on nurse’s retention.
Keywords : work environments, job satisfaction, work – life balance
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ความพึงพอใจในงานเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่สุด ต่อ
คุณภาพบริการพยาบาล1 เนือ่ งจากเป็นการสร้างแรงกระตุน้
ในการท�ำงาน ให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น
ทีจ่ ะท�ำงาน มีขวัญและก�ำลังใจช่วยส่งเสริมให้เกิดความจงรัก
ภักดีต่อองค์การ ท�ำให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นต่อองค์การ ก่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน2 ปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานทางสังคม เศรษฐกิจ ระบาด
วิทยา ประกอบกับการขยายงานด้านสุขภาพเพือ่ รองรับการ
เปิดเสรีดา้ นบริการในฐานะศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์
(Medical hub) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานด้านต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อ ความปลอดภัยและ
ความพึงพอใจของพยาบาล3 การด�ำเนินการด้านสิง่ แวดล้อม
ในการท�ำงาน จึงเป็นระบบทีส่ ำ� คัญ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล
คุณภาพ (HA) ที่เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การ
ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน4 โดยเฉพาะ
องค์การพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะ
งานทีซ่ บั ซ้อน มีบคุ ลากรในหน่วยงานจ�ำนวนมาก และมีการ
แบ่งงานออกเป็นหลายหน่วยงานย่อยโดยค�ำนึงถึงคุณภาพ
บริการเป็นหลัก เพือ่ ด�ำเนินงานให้สอดรับกับความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ
การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัด
คณะแพทยศาสตร์ ทีเ่ ป็นแหล่งผลิตแพทย์รวมถึงเป็นสถาน
ศึกษาของนักวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกแขนง จึงมีพันธกิจ
หลักเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวิจัย มุ่งความเป็น
เลิศทัง้ ทางด้านวิชาการ การวิจยั และด้านการรักษาพยาบาล
มีศักยภาพในการดูแลรักษาในระดับสูง มีอุปกรณ์เครื่องมือ
การตรวจทีท่ นั สมัย มีแพทย์พยาบาลทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขา
หลายๆด้าน รับการส่งต่อผูป้ ว่ ยหนักจากโรงพยาบาลต่างๆ
ท�ำให้มีลักษณะผู้ป่วยที่เจ็บป่วยที่ซับซ้อนรุนแรง ทั้งโรคที่
วิกฤติและโรคเรื้อรัง มีภาระงานที่หนัก ต้องท�ำงานแข่งกับ
เวลา ลักษณะงานมีความเร่งรีบ ต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์
ทีก่ ดดัน ท�ำให้ออ่ นล้า มีความเครียด ขาดแรงจูงใจ เกิดความ
เบือ่ หน่าย มีพฤติกรรมการบริการทีไ่ ม่เหมาะสม เกิดข้อร้อง
เรียน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพบริการและผู้รับบริการเกิด
ความไม่พึงพอใจ5 ที่ส�ำคัญที่สุด คือพยาบาลไม่มีความพึง
พอใจในงาน และลาออกจากงานในที่สุด ซึ่งโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยก็ยังพบปัญหาการขาดแคลนอัตราก�ำลังอยู่
ตลอด แม้วา่ จะมีการสรรหาพยาบาลเข้ามาท�ำงานทุกวิธี ยัง
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มีความต้องการอัตราก�ำลังอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ในปัจจุบันมี
นโยบายปรับเปลีย่ นเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ ท�ำให้
ไม่มีนโยบายการบรรจุเป็นข้าราชการ มีการบริหารบุคคล
และระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เดื อ น/ค่ า ตอบแทน และ
สวัสดิการแตกต่างจากราชการแบบเดิม ซึง่ เป็นปัจจัยทีจ่ ะมี
ผลต่อความพึงพอใจเมือ่ มีการปรับเปลีย่ นเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐ เพราะพยาบาลที่คงอยู่ในงานส่วนใหญ่
ต้องการที่จะใช้สิทธิ์สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพื่อดูแล
ครอบครัว และต้องการความมั่นคงในงาน ตลอดจนท�ำให้
เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงานและส่งเสริมให้
มีความพึงพอใจในงานในที่สุด
จากสภาพการปัจจุบันผู้บริหารทางการพยาบาลล้วน
ตระหนัก และยอมรับถึงปัญหาการขาดแคลนพยาบาล มี
การคิดค้นวิธีการธ�ำรงรักษาบุคลากร เพื่อจูงใจให้บุคลากร
มี ค วามพึ ง พอใจในงาน และคงอยู ่ แ ละยึ ด มั่ น ผู ก พั น ใน
องค์การ สามารถท�ำให้การด�ำเนินพันธกิจบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จากการทบทวนวรรณกรรม การ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานกับ
ความพึ ง พอใจในงานความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต และการ
ท� ำ งานของพยาบาลส่ ว นใหญ่ ท� ำ ในโรงพยาบาลทั่ ว ไป6
โรงพยาบาลเอกชน7 ไม่ครอบคลุมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
เนือ่ งจากมีบริบทในการท�ำงานทีแ่ ตกต่างกันกับโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยทั้งในด้านลักษณะผู้ป่วยที่เจ็บป่วยซับซ้อน
รุนแรง ทัง้ โรคทีว่ กิ ฤติและเรือ้ รัง ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
งาน ความสมดุลระหว่างชีวติ และการท�ำงานหรือไม่ อย่างไร
โดยท� ำ การวิ จั ย สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานในระดั บ
พยาบาลและระดั บ องค์ ก ารพยาบาล โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหาร
ทางการพยาบาล สนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อม ใน
การท�ำงานที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลเกิด
ความพึงพอใจ มีความสมดุลระหว่างชีวติ และการท�ำงาน ซึง่
จะส่งผลต่อคุณภาพบริการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานกับความ
พึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวติ และการท�ำงานของ
พยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
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2) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานกับความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวติ
และการท�ำงานของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
เลือกใช้กรอบแนวคิดของ Aiken and Patrician8 ในการ
ศึกษาเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในงานของพยาบาล ภายใต้สภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำงานทีด่ ี ซึง่ ได้กล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ในการท� ำ งานที่ ส ่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การบริ ก ารที่ มี
คุณภาพ เอื้อต่อการท�ำงานที่ดีของพยาบาล ท�ำให้พยาบาล
พึงพอใจ และสามารถดึงดูดพยาบาลให้คงอยู่ในวิชาชีพ
พยาบาล สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน ระดั บ ที ม การ
พยาบาล ได้แก่ ความมีอสิ ระในวิชาชีพพยาบาล การควบคุม
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการพยาบาล สัมพันธภาพ
ระหว่างแพทย์และพยาบาล การสนับสนุนขององค์กร ระดับ
องค์การพยาบาล ได้แก่ โครงสร้างและการบริหารการ
พยาบาล ภาวะผู้น�ำทางการพยาบาล โอกาสในการศึกษา
ต่อและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ล้วนเป็นคุณลักษณะสภาพ
แวดล้ อ มในการท� ำ งานซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
พยาบาลโดยตรง การจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี
จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พยาบาลท�ำงานด้วยความเต็มใจ
เต็มก�ำลังความสามารถ
ส�ำหรับการศึกษาความพึงพอใจในงาน สมดุลระหว่าง
ชีวติ และการท�ำงาน ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดของส�ำนักการพยาบาล9
ซึ่งมีการดัดแปลงตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg 10
เพราะความพึงพอใจในงานเป็นผลมาจากการได้รบั การตอบ
สนองปัจจัยจูงใจ โดยการจูงใจจะเกีย่ วข้องกับพฤติกรรมของ
บุคคล ส่วนความพึงพอใจจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่องาน โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
พึงพอใจในงานต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้าน
ความพึงพอใจในงานต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท�ำงาน ซึง่ ล้วนมีความส�ำคัญในการจูงใจ ให้เกิดความพึงพอใจ
ในงาน ความสมดุลของชีวิตและการท�ำงานของพยาบาล
ท�ำให้การท�ำงานของพยาบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive
research)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ประชากรในการวิจยั ครัง้
นี้ เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกการพยาบาล
ผูป้ ว่ ยใน ทีอ่ ยูใ่ นฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ของรั ฐ 4 แห่ ง ได้ แ ก่ โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสุดาฯ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มีประสบการณ์การท�ำงานตั้งแต่
1 ปีขนึ้ ไป และไม่ได้ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริหาร ผูว้ จิ ยั ค�ำนวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Cochran, 1977 อ้างใน วรรณชนก
จันทชุม11 ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple sampling)
โดยค�ำนวณจากประชากรทั้งสิ้นจ�ำนวน 2,016 คน ใช้ค่า
ความแปรปรวนของประชากร 0.28 จากการศึกษาของ ศุภร
ศรี เดชเกษม12 ก�ำหนดให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิด
ขึ้นได้ร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 กรณีส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ แ ละทดแทนการไม่ ไ ด้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืน ได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ
20 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 158 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 3 ส่วน
ได้แก่ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานของพยาบาล โดยใช้ The Nursing
Work Environment Index – Revised ของ Aiken & Patrician8
ฉบับแปลภาษาไทยโดย นาคี สอนโพธิ12์ ปรับข้อค�ำถามให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และมีค่า
สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าครอนบาค เท่ากับ 0.94 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจในงานความสมดุลของชีวิตและการท�ำงานของ
พยาบาล9 มีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าครอนบาค เท่ากับ 0.94 โดย
ผู้วิจัยน�ำไปทดลองใช้กับพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่
มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91
เกณฑ์การแปลความหมาย การค�ำนวณค่าคะแนน
ให้คดิ คะแนนค่าความพึงพอใจความสมดุลของชีวติ และการ
ท�ำงานของพยาบาล ของส�ำนักการพยาบาล เป็นร้อยละ9
ได้กำ� หนดการแปลผลเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนความ
พึงพอใจกับเกณฑ์เป็น 4 ระดับ ได้แก่ ความพึงพอใจฯอยู่
ในระดับดีมาก (ร้อยละ 90-100) ความพึงพอใจฯอยูใ่ นระดับ
ดี (ร้อยละ 80-89.9) ความพึงพอใจฯอยู่ในระดับพอใช้

100
(ร้อยละ 70-79.9) ความพึงพอใจฯอยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งปรับปรุง
(น้อยกว่าร้อยละ 70)
ส� ำ หรั บ การแปลความหมายของค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์11 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบรูณ์ (r =
+1.00) หมายความว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
(r > 0.70) ตัวแปรมีความสัมพันธ์ในระดับต�่ำ (r < 0.30)
ตัวแปรมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r =0.30 -0.70)
ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน (r = 0) ตัวแปรมีความสัมพันธ์
ทางบวก (r มีค่าเป็นบวก) ตัวแปรมีความสัมพันธ์ทางลบ
(r มีค่าเป็นลบ)
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูล
ด้วยตนเองโดยท�ำหนังสือผ่านคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งถึงคณบดี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง โดยส�ำเนาเรียนถึงหัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาล เพือ่ ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยส่ง
พร้ อ มกั บ หนั ง สื อ ที่ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย
และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล หลังจากได้รับ
อนุญาตจากผู้บริหารทั้ง4 แห่ง ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูล
โดยจัดท�ำทะเบียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้รหัส ซึ่งประกอบไป
ด้วยตัวเลข 4 ต�ำแหน่ง ต�ำแหน่งที่ 1 หมายถึง ล�ำดับที่ของ
โรงพยาบาล ต�ำแหน่งที่ 2, 3 และ 4 หมายถึงอันดับที่ของ
กลุม่ ตัวอย่าง จากนัน้ เขียนรหัสแทนชือ่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ลงในแบบสอบถาม ผู้วิจัยติดต่อผู้ประสานงานของแต่ละ
สถาบัน และส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประสานงานแต่ละ
โรงพยาบาลทางไปรษณีย์ เพือ่ แจกแบบสอบถามตามล�ำดับ
ชือ่ ทีจ่ บั ฉลากไว้แล้วแบบสอบถามทุกฉบับระบุคำ� ชีแ้ จง รวม
ทั้ ง วั น เวลาที่ ข อรั บ แบบสอบถามคื น ไว้ ส ่ ว นหน้ า ของ
แบบสอบถาม พร้ อ มแนบซองติ ด แสตมป์ เ พื่ อ ให้ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างใส่แบบสอบถามที่ตอบแล้วส่งผู้วิจัยทางไปรษณีย์
ภายใน 4 สัปดาห์ เก็บรวบรวมคืนประมาณ 4 สัปดาห์ ผู้
วิจัยติดต่อกับผู้ประสานงานของแต่ละสถาบันทางโทรศัพท์
กรณีที่ได้รับข้อมูลตอบกลับไม่ครบจะตามอีกครั้งประมาณ
1-2 สัปดาห์ ได้รับแบบสอบถามกลับมา มีความสมบรูณ์
ครบถ้วน ถูกต้อง จ�ำนวน 158 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้
เวลาในการรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 7 เดือน (1 มกราคม พ.ศ.
2559 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559)
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา 1) ข้อมูล
คุณลักษณะส่วนบุคคล การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
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และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2) ข้อมูลสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานของพยาบาลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ โดย
รวมและรายด้าน ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ตามแบบสอบถาม
3) ข้อมูลความพึงพอใจในการท�ำงานความสมดุลของชีวิต
และการท� ำ งานของพยาบาลด้ ว ยการแจกแจงความถี่
ค่าเฉลีย่ และร้อยละ ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ตามแบบสอบถาม
4) วิเคราะห์ตวั แปรหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานกับความพึงพอใจในงาน ความสมดุลของชีวติ
และการท�ำงานของพยาบาล ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment
Correlation Coefficient)
จริยธรรมการวิจัย การวิจัยนี้ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 และได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ค ณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา
นครินทร์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มีช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมามีช่วงอายุ
20-30 ปี โดยพยาบาลมีอายุเฉลีย่ 35.4 ปี ส่วนใหญ่พยาบาล
มีระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน ช่วงระยะเวลา >10
ปี (Expert) คิดเป็นร้อยละ 39.24 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 10.11 ปี รายได้ในปัจจุบันมากที่สุด 20,00130,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.1 รองลงมาคือ มากกว่า
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.8 จบการศึกษาทางการ
พยาบาลสูงสุดระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ
86.7 จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 13.3 โดย
พยาบาลปฏิบตั งิ านมากทีส่ ดุ ในแผนกการพยาบาลศัลยกรรม
และศัลยกรรมกระดูก และแผนกการพยาบาลวิกฤตและ
ฉุกเฉิน มีจ�ำนวนเท่ากันคิดเป็น ร้อยละ 21.5
2. สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ระดับทีมการพยาบาลและระดับ
องค์การพยาบาล มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในระดับดี
มีค่าคะแนนร้อยละ 98.7 เมื่อจ�ำแนกรายด้าน พบว่า สภาพ
แวดล้อมการท�ำงานทุกด้านมีสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
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ในระดับดี เรียงล�ำดับตามค่าคะแนนสูงสุด ดังนี้ ด้านภาวะ
ผูน้ ำ� ทางการพยาบาล ด้านโอกาสในการศึกษาต่อและความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้านโครงสร้างและการบริหารงานการ
พยาบาล มีคะแนนเท่ากัน มีค่าคะแนนร้อยละ 99.4, 96.8,
96.8 ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1)
3. ความพึงพอใจในงานสมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท�ำงานของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยรวมมีคา่
เฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ ดี พบว่ า ความพึ ง พอใจในงานสมดุ ล
ระหว่ า งชี วิ ต และการท� ำ งานของพยาบาลโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี ร้อยละ48.10 รองลงมาอยู่ใน
ระดับพอใช้ ร้อยละ 29.7 โดยอยูใ่ นระดับดีมาก เพียงร้อยละ
4.4 (ตารางที่ 2)

4. สภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความพึงพอใจในงาน สมดุลระหว่างชีวิตและการ
ท� ำ งาน ของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศไทย ระดับปานกลาง (r = 0.498) อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ ≤ 0.0001 โดยสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ระดับทีมการพยาบาลและองค์การพยาบาล ส่วนใหญ่มี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความพึ ง พอใจในงาน สมดุ ล
ระหว่ า งชี วิ ต และการท� ำ งานของพยาบาลโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย ในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลาง (r = 0.362-0.524) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
≤ 0.0001 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวนร้อยละของการรับรูเ้ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพยาบาล จ�ำแนกรายด้านและโดยรวม
(n = 158)
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ด้านความมีอิสระในวิชาชีพพยาบาล
ด้านความสามารถในการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติการพยาบาลที่ดี
ด้านสัมพันธภาพระหว่างแพทย์และพยาบาล
ด้านการสนับสนุนขององค์การพยาบาล
ด้านโครงสร้างและการบริหารการพยาบาล
ด้านภาวะผู้น�ำทางการพยาบาล
ด้านโอกาสในการศึกษาต่อและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
รวม

ดี
n ( %)
151 (95.6)
150 (94.9)
152 (96.2)
152 (96.2)
153 (96.8)
157 (99.4)
153 (96.8)
156 (98.7)

ควรปรับปรุง
n ( %)
7 (4.4)
8 (5.1)
6 (3.8)
6 (3.8)
5 (3.2)
1 (0.6)
5 (3.2)
2 (1.3)

ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนร้อยละของความพึงพอใจในงานความสมดุลของชีวิตและการท�ำงานของพยาบาลโดยรวม (n = 158)
ร้อยละความพึงพอใจ
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ร้อยละ 80-89.99
ร้อยละ 70-79.99
น้อยกว่าร้อยละ 70
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จ�ำนวน
7
76
47
28

ร้อยละ
4.4
48.1
29.7
17.7

การแปลผล
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้
ระดับที่ต้องปรับปรุง

102

Journal of Nursing and Health Care

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพยาบาลกับความพึงพอใจในงาน สมดุลระหว่างชีวติ
และการท�ำงานของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในประเทศไทยจ�ำแนกรายด้านและโดยรวม (n = 158)
ความพึงพอใจในงาน สมดุลระหว่างชีวิต
และการท�ำงานโดยรวม

ตัวแปร

r

p-value

ระดับความสัมพันธ์

1.ด้านความอิสระในวิชาชีพพยาบาล

0.362

*0.000

ปานกลาง

2.ด้านความสามารถในการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติการพยาบาลที่ดี

0.431

*0.000

ปานกลาง

3.ด้านสัมพันธภาพระหว่างแพทย์และพยาบาล

0.210

0.004

ต�่ำ

4.ด้านการสนับสนุนขององค์การพยาบาล

0.381

*0.000

ปานกลาง

5.ด้านโครงสร้างและการบริหารการพยาบาล

0.474

*0.000

ปานกลาง

6.ด้านภาวะผู้น�ำทางการพยาบาล

0.378

*0.000

ปานกลาง

7.ด้านโอกาสในการศึกษาต่อและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

0.524

*0.000

ปานกลาง

0.498

*0.000

ปานกลาง

สภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับทีมการพยาบาล

สภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับองค์การพยาบาล

รวม
หมายเหตุ *มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ≤ 0.0001

การอภิปรายผล

1) สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ระดับทีมการพยาบาลและระดับ
องค์การพยาบาล มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในระดับดี
ด้านที่ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ได้แก่ การ
ก�ำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพส�ำหรับพยาบาลเพือ่
ให้พยาบาลมีโอกาสก้าวไปสู่ต�ำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น
และด้านสัมพันธภาพระหว่างแพทย์และพยาบาล ลักษณะ
ของสภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ข องพยาบาล
สามารถพิจารณาได้จากคุณลักษณะเฉพาะวิชาชีพพยาบาล
ได้แก่ การดูแลแบบองค์รวม การใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
และศิลปะศาสตร์ ความช�ำนาญเฉพาะทาง การท�ำงานร่วม
กันเป็นทีม ความมีอิสระในวิชาชีพ และลักษณะสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ
ชูศรี มโนการ14 กล่าวว่า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ
ท�ำงาน เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านท�ำงานให้แก่องค์การได้
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงาน แต่หากท�ำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน ไม่มีความปลอดภัย ท�ำให้ให้ผู้ปฏิบัติงานไม่มี
สมาธิ ส่งผลให้เกิดความไม่พงึ พอใจในงาน ไม่มคี วามสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท�ำงานของพยาบาล

2) ความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวติ และ
งานของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยรวมมีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับดี ความพึงใจที่มีระดับพอใช้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 70 -79.9 แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความ
สัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน 2) ด้านความก้าวหน้า 3) ด้านสถานที่
และเครื่องมือ 4) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 5) ด้านการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 6) ด้านการมีส่วนร่วม จากผล
การศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของพยาบาล พยาบาลส่วนใหญ่ มีอายุ
อยู่ระหว่าง 31-40 ปี อายุเฉลี่ย 35 ปี ซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ตอน
ต้น จะท�ำงานหนักเพื่อสร้างหลักฐานชีวิตที่มั่นคงให้ตนเอง
และครอบครัว สอดคล้องกับการศึกษาของมาริษา สมบัติ
บูรณ์ และคณะ15 พบว่า สาเหตุทที่ ำ� ให้ไม่พงึ พอใจและลาออก
จากงาน คือ สวัสดิการรักษาพยาบาลไม่ดี สวัสดิการไม่เพียง
พอ และภาระงานหนัก จะเห็นว่าผลตอบแทนและสวัสดิการ
การจ่ายค่าตอนแทนและการให้รางวัลที่มีความเป็นธรรม
เหมาะสม รวมทั้งระบบสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้พยาบาลมีความพึงพอใจในงาน ความสมดุล
ระหว่างชีวติ และงานเพิม่ ขึน้ เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน
มีขวัญก�ำลังใจ เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การ ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน16 ส่งผลให้บริการพยาบาลที่
ดีมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ
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3) ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
กับความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน
ของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย พบว่ า สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึง
พอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและงานของพยาบาล
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในระดับปานกลาง (r = 0.498)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ≤ 0.0001 โดยสภาพ
แวดล้ อ มในการท� ำ งานระดั บ ที ม การพยาบาลและระดั บ
องค์การพยาบาล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ
ในงานความสมดุลระหว่างชีวติ และงานของพยาบาล มีความ
สัมพันธ์ในระดับปานกลาง (r = 0.362-0.431) อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ ≤ 0.0001 อภิปรายได้ว่า สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานพยาบาลที่ดี ย่อมส่งผลให้ความพึง
พอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและงานของพยาบาล
อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานท�ำงานให้แก่
องค์การอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ การจัดสภาพแวดล้อม
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท�ำงานที่ดีของพยาบาล ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำงาน เป็นแรงจูงใจให้ท�ำงานด้วย
ความเต็มใจเต็มความสามารถ ดึงดูดให้พยาบาลคงอยู่ใน
วิชาชีพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นาคี สอนโพธิ13์ พบ
ว่ า สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานของพยาบาลมี ค วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับความตัง้ ใจคงอยูใ่ นงานของพยาบาลใน
ระดับปานกลาง (r=0.451-0.552) และอภิวันทน์ ไทยงาม
ศิ ล ป์ 17 ศึ ก ษาพบว่ า สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานของ
พยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน
ของพยาบาลในระดับสูงถึงปานกลาง (r= 0.703-0.529) แต่
ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในงาน
ความสมดุลระหว่างชีวติ และงานของพยาบาล ของส�ำนักการ
พยาบาล7 โดยได้เพิม่ การศึกษาแนวคิดของคุณภาพชีวติ การ
ท�ำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตและงานของพยาบาล
ท�ำให้ได้ขอ้ มูลของความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่าง
ชี วิ ต และงานของพยาบาล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ที ม การ
พยาบาลและองค์การพยาบาล ดังนั้นผู้บริหารทางการ
พยาบาลควรส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่มี
ความปลอดภัย มีแหล่งทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสม
มีการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารอัตราก�ำลัง เพิม่ แรงจูงใจ
ในการท�ำงาน เกิดความพึงพอใจในงาน มีความสมดุล
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ระหว่างชีวิตและการท�ำงานของพยาบาล ส่งผลให้คงอยู่ใน
งาน องค์การมีผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

1) ฝ่ายการพยาบาลควรมีการวางแผนกลยุทธ์ในการ
บริหารอัตราก�ำลังให้เหมาะสมกับบริบทของหอผู้ป่วย ตาม
เกณฑ์ภาระงานทีส่ ภาการพยาบาลก�ำหนด เช่น การก�ำหนด
นโยบายให้บคุ ลากรเลือกปฏิบตั งิ าน 8 ชัง่ โมงหรือ 12 ชัว่ โมง
การจั ด ตารางการปฏิ บั ติ ง านที่ บุ ค ลากรมี ส ่ ว นร่ ว มและ
สามารถยืดหยุ่นเหมาะสมกับชีวิตประจ�ำวัน สามารถแลก
เปลี่ยนเวรในกลุ่มพยาบาลที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกันได้
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานเพือ่ สร้างความพึงพอใจในงาน ความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงาน เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์การพยาบาล
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ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และ
โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ทุ ก ท่ า นที่ ใ ห้ ค วาม
อนุเคราะห์และอ�ำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นอย่างดี
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