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บทคัดย่อ

คุณภาพชีวิตการท�ำงานของบุคลากรในองค์กรมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่
ประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตขององค์กร การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต         
การท�ำงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน และปัจจัยท�ำนายคุณภาพชีวิต
การท�ำงานของอาจารย์พยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในวิทยาลัยพยาบาลเครือข่าย
ภาคกลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 5 แห่ง จ�ำนวน 203 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ที่ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ศึกษา ประกอบด้วย คุณภาพชีวติ การ
ท�ำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านลักษณะงาน   ด้านวัฒนธรรมองค์กร    ด้านบรรยากาศองค์กร ด้านความ
ผูกพันต่อองค์กร ลักษณะข้อค�ำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ น�ำเครื่องมือไปค�ำนวณความ
เที่ยงได้ค่าแอลฟาครอนบาคดังนี้ คุณภาพชีวติ การท�ำงาน เท่ากับ .96 ลักษณะงาน .88  วัฒนธรรมองค์กร .92  
บรรยากาศองค์กร .94 และความผูกพันต่อองค์การ .91  
ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณภาพชีวติ การท�ำงานของอาจารย์พยาบาลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (Mean=3.67
SD =.53)  2) ปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องรายได้พิเศษ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลักษณะงาน วัฒนธรรมองค์กร
บรรยากาศองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของอาจารย์
พยาบาล  (r = .248, .508, .755, .796, .793 ตามล�ำดับ) ส่วนจ�ำนวนวันที่ปฏิบัติงานสอนบนหอผู้ป่วยเฉลี่ย
ต่อเดือน มีความสัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพชีวติ การท�ำงานของอาจารย์พยาบาล  (r = -.277) ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ .01  และ 3) ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และรายได้พิเศษ ร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของคุณภาพชีวติ การท�ำงานของอาจารย์พยาบาล ได้ร้อยละ 80.1 (R2 = 0.801, F = 4.176, p
< .05)  ดังนั้น ผู้บริหารควรหากลยุทธ์และนวตกรรมการสร้างบรรยากาศในองค์กร การสร้างความผูกพันต่อ
องค์กร และสนับสนุนให้กับอาจารย์พยาบาลในหน่วยงานได้ท�ำงานซึ่งเพิ่มรายได้พิเศษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของอาจารย์พยาบาลให้ดีขึ้น และส่งผลต่อการท�ำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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Quality of Working Life and Related Factors of Nurse Educators at
Central Network 1 Nursing Colleges of Praboromarajchanok Institute
Kamolrat Turner*, Doungnetre Thummakul**, Masarin
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Abstract

Quality of working life (QWL) is very important for the performance of personnel which relate to effectiveness and productivity of organizations. This descriptive study was therefore conducted to identify
the level of QWL of nurse educators and examine associated and predicting factors. The sample was
composed of 203 nurse educators at 5 nursing colleges of Praboromarajchanok Institute, Central Network
1. A self-administered questionnaire of 2 sets of questions was used to collect the data. Part 1 related to
demographic data while Part 2 comprised study factors including job characteristics, perceived organizational culture, organizational climate, organizational commitment, and quality of working life. The questionnaire items used a 5 rating scale form, with  Cronbach’s alpha coefficient of reliability giving values  .88,
.92, .94, .91 and .96, respectively, for each factor. The data were analyzed using descriptive statistics,
correlation, and stepwise multiple regression analysis. The findings revealed that 1) the level of overall QWL
was high (Mean = 3.67 SD = .53); 2) extra income, job characteristics, perceived organizational culture,
organizational climate, and organizational commitment had significant positive relationships with QWL (r =
.248, .508, .755, .796, .793, p < 0.01 respectively) while amount of time performing clinical teaching
had negative relationships with QWL (r = -.277, p < 0.01); and 3) organizational climate, organizational
commitment, and extra income explained 80.1% of QWL (R2 = 0.801, F = 4.176, p < .05). The findings
suggest that administrators should seek strategies and innovations to foster a better organizational climate
and organizational commitment, as well as support the nurse educators to get some work that provide
extra income in order to increase their QWL and increase effectiveness of work in return.
Keywords: Quality of Working Life; Nursing educators
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ความเป็นมาและความส�ำคัญ

          “คน” เป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญที่ท�ำให้องค์การ
ประสบผลส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้ ดัง
นั้นทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญส�ำหรับ
องค์กร1  การพัฒนา “คน” ที่ท�ำงานในองค์การให้รู้จัก
ปรับตัวเข้ากับชีวิตการท�ำงาน และสภาพแวดล้อมการ
ท�ำงานได้อย่างมีความสุข จะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงชีวติ
การท�ำงานไปในทางที่ดีขึ้น ท�ำให้คนมีความผูกพันกับ
องค์การ สนุกกับการท�ำงาน และรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
เหล่านีค้ อื การมุง่ ไปสูส่ งิ่ ทีเ่ รียกว่า การมีคณ
ุ ภาพชีวติ การ
ท�ำงานที่ดี การสร้างคุณภาพชีวิตการท�ำงานเป็นสิ่งที่
จ�ำเป็นและมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะส่งผลให้คนพึง
พอใจในการท�ำงาน อันจะน�ำไปสู่ประสิทธิภาพและเกิด
การเพิ่มผลผลิตขององค์การ ท�ำให้เกิดการบรรลุเป้า
หมายของทั้งบุคคลในฐานะสมาชิกขององค์การและตัว
องค์การเอง
สถานศึ ก ษาพยาบาลซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต
พยาบาลได้รับนโยบายการผลิตพยาบาลเพิ่มจากสภา
การพยาบาลเพื่อชดเชยความขาดแคลนของประเทศที่
ก�ำลังเผชิญอยู่ อีกทั้งอยู่ในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายจ�ำกัด
(Freeze) อัตราก�ำลังในทศวรรษทีผ่ า่ นมามีผลให้ตำ� แหน่ง
ของอาจารย์พยาบาลทีเ่ กษียณอายุราชการ จ�ำนวนมาก
ได้ถกู ยุบไปด้วย ไม่ได้มกี ารปรับอัตราก�ำลังทดแทน ท�ำให้
จ�ำนวนอาจารย์พยาบาลลดลงตามล�ำดับ อีกทั้งเกิด
ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์จากภาวะสมอง
ไหล ท�ำให้บคุ ลากรพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านมีภาระงานมาก
ขึน้ เกิดความเครียดสะสม เกิดความอ่อนล้า และเหนือ่ ย
หน่ายในการปฏิบัติงาน จนเกิดการย้ายงาน ซึ่งมีการ
ศึกษาพบว่าเป็นผลกระทบจากสวัสดิการที่ได้รับ ความ
ก้าวหน้าในงานหรือสถานภาพการท�ำงาน ลักษณะงาน
ความพึงพอใจในงาน บรรยากาศองค์การ และคุณภาพ
ชีวติ การท�ำงาน2-3 ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนอาจารย์ตอ่
นักศึกษาของวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 หลายแห่ง
ไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ส ภาการพยาบาลในภาพรวมที่

ก�ำหนดให้ไม่มากกว่า 1:6 4-5 นั่นหมายความว่าอาจารย์
พยาบาลในวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 บางแห่ง มี
ภาระงานเพิ่มมากเกินกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็น น�ำมาซึ่ง
ความเครียดของอาจารย์ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตการท�ำงาน
นอกจากนี้โครงสร้างก�ำลังคนด้านสุขภาพสาขา
พยาบาลที่อายุ 45 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20.14
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด วิ ก ฤติ ก ารขาดแคลนพยาบาลใน
อนาคต 6   อั น จะน� ำ มาซึ่ ง นโยบายการเพิ่ ม การผลิ ต
พยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข นัน่ หมายถึงการเพิม่
ภาระงานของอาจารย์ ใ นวิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด สถาบั น
พระบรมราชชนก และอาจกระทบต่อคุณภาพชีวิตการ
ท�ำงานของอาจารย์พยาบาลในสังกัดอีก ดังนั้น และ
คุณภาพชีวิตการท�ำงานที่ต�่ำเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
บุคคลลาออกจากงาน7 การส่งเสริมคุณภาพชีวติ อาจารย์
พยาบาลจึ ง เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยคงอั ต ราก� ำ ลั ง
อาจารย์พยาบาลไว้   การทราบระดับคุณภาพชีวิตของ
อาจารย์พยาบาลและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตจะ
เป็นข้อมูลส�ำคัญในการน�ำมาวางแผน ธ�ำรงรักษาก�ำลัง
คนไว้ในระบบ
จากการทบทวนบทความวิจัยพบว่ามีปัจจัยหลาย
ประการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�ำงานและปัจจัย
ส� ำ คั ญ ที่ ก ล่ า วไว้ ต รงกั น ได้ แ ก่    1) ลั ก ษณะงาน 8-11
2) วัฒนธรรมองค์กร12 3) บรรยากาศขององค์กร8, 10, 13-15
และ 4) ความผูกพันกับองค์กร 8, 10, 13, 16-17 ซึ่งลักษณะ
งาน จะเป็นการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานว่า
นั้นมีคุณค่า มีความหมาย ซึ่งประกอบด้วยความหลาก
หลายของทักษะ เอกลักษณ์ของงาน ความส�ำคัญของ
งาน ความเป็นอิสระของงาน และผลป้อนกลับของงาน
ลักษณะงานจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการท�ำงาน8, 10
วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง แนวทางทีไ่ ด้ยดึ ถือปฏิบตั กิ นั
ในองค์กร จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของ
สมาชิก หล่อหลอมให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และลดความขัดแย้ง ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้า
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หมายขององค์กรได้โดยง่าย ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท�ำงาน12
บรรยากาศขององค์กร หมายถึง สภาพการณ์ใน
องค์กรที่เอื้ออ�ำนวยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
ท� ำ งานด้ ว ยกั น ประกอบด้ ว ย ความอบอุ ่ น และการ
สนับสนุน การให้รางวัลและการลงโทษ และการแก้ไข
ความขัดแย้ง รวมถึงคุณลักษณะด้านกายภาพ โครงสร้าง
การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ นโยบาย การศึกษาพบว่า
บรรยากาศองค์ ก รมี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การ
ท�ำงาน8, 10, 13-15 ทั้งนี้ ความผูกพันกับองค์กร หมายถึง
ความรู้สึกของบุคคลที่แสดงตนเป็นหนึ่งเดียวกับหน่วย
งาน เต็มใจอุทศิ ตนเพือ่ ปฏิบตั งิ านตามภารกิจขององค์กร
มีงานวิจยั หลายเรือ่ งทีแ่ สดงให้เห็นว่าความผูกพันองค์กร
มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�ำงาน8, 10, 13, 16-17
จากรายงานการวิจัยยัง พบว่ า คุณภาพชีวิต การ
ท�ำงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในการ
ท�ำงาน และความสมดุลระหว่างชีวิตกับงาน (work-life
balance) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อการท�ำงานที่ดี
ขึ้น18
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตการท�ำงานเป็น
ปัจจัยส�ำคัญ เมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะส่งผลให้ การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในสภาวะวิฤตของ
การขาดแคลนอาจารย์พยาบาลคณะผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1
และสถาบันสมทบของวิทยาลัย จึงได้ทบทวนการศึกษา
ทีผ่ า่ นมาพบว่ายังไม่มขี อ้ มูลคุณภาพชีวติ การท�ำงานของ
อาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 ดังนัน้
จึงสนใจศึกษาคุณภาพชีวิตการท�ำงานของอาจารย์
พยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก
ว่าเป็นอย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
การท�ำงานของอาจารย์พยาบาล และสามารถท�ำนาย
คุณภาพชีวติ การท�ำงานของอาจารย์พยาบาล คณะผูว้ จิ ยั
เชื่อมั่นว่าผลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็น
ข้อมูลส�ำหรับการพัฒนาแนวทางส�ำหรับผู้บริหารในการ
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ที่จะบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้าง               คุณภาพ
ชี วิ ต การท� ำ งานของอาจารย์ พ ยาบาลให้ ดี ขึ้ น ใน
สถานการณ์การขาดแคลนอาจารย์พยาบาล และเมื่อ
อาจารย์พยาบาลมีคณ
ุ ภาพชีวติ การท�ำงานทีด่ กี จ็ ะส่งผล
ที่ ดี ต ่ อ คุ ณ ภาพการผลิ ต บั ณ ฑิ ต พยาบาล และยั ง คง
ท�ำงานเป็นอาจารย์พยาบาลในสังกัดต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาคุณภาพชีวติ การท�ำงานของอาจารย์
พยาบาลในวิ ท ยาลั ย พยาบาลเครื อ ข่ า ยภาคกลาง 1
สถาบันพระบรมราชชนก
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วน
บุคคล ลักษณะงาน วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศของ
องค์กร และความผูกพันกับองค์กร กับคุณภาพชีวิตการ
ท�ำงาน ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในเครือ
ข่ายภาคกลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยท�ำนายคุณภาพชีวติ การท�ำงาน
ของอาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลในเครือข่าย
ภาคกลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

สมมติฐานการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน วัฒนธรรมองค์กร
บรรยากาศขององค์กร และความผูกพันกับองค์กร   มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของอาจารย์
พยาบาล

กรอบแนวคิดการวิจัย

จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย
สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ลักษณะงาน วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศ
ขององค์กร และความผูกพันกับองค์กร มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการท�ำงานดังแผนภูมิ ที่ 1

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ว่า
ข
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ลักษณะงาน วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศขององค์
กร และความผูกพันกับองค์กร มี
ผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานดังแผนภูมิ ที่ 1
แผนภูมิ ที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล
ลักษณะงาน
วัฒนธรรมองค์กร

คุณภาพชีวิตการทางาน

บรรยากาศองค์กร
ความผูกพันต่อ
องค์กร

วิธีด�ำเนินการวิจัย

แผนภูมิ ที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

โดยการสุ่มแบบง่าย(Simple randomized sampling

วิธีดาเนิ
นการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา technique) ตามสัดส่วนของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิresearch)
จัยครั้งนีใ้ ช้ระเบียบวิธกี ารวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive
(Descriptive
ที่ค�ำนวณได้
   ทั้งนี้ได้research)
รับการตอบกลับจ�ำนวน 203 คน
ประชากรและกลุ
่มตัวอย่
ประชากรและกลุ
่มตัาวงอย่าง
จาก 216 คน คิดเป็นร้อยละ 93.98
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คืออาจารย์พยาบาลทั้ง
ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งชั่ ว คราวที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
วิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก จ�ำนวน 5 แห่ง คือ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชลบุร  ี วิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกล้า   จันทบุรี และวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ซึง่ มีระยะเวลาในการท�ำงาน
ในวิทยาลัยนั้นๆ 1 ปีขึ้นไป รวม 288 คน
กลุ่มตัวอย่างค�ำนวณโดยวิเคราะห์อ�ำนาจทดสอบ
(power analysis) ก�ำหนดอ�ำนาจทดสอบ .90 ขนาด
อิทธิพลระดับกลาง (effect size) .30 และระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ α = .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 180 คน
ประมาณค่า การสูญหาย (attrition rate)  = 20% ดังนั้น
กลุ่มตัวอย่างจึงเพิ่มเป็น 216 คน  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา
ของ รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ และคณะ19 ซึ่งผู้วิจัยน�ำมาใช้
เฉพาะส่วนของคุณภาพชีวิตและ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถามมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคล 17 ข้อ  ส่วนที่ 2 เป็นปัจจัยที่ศึกษา ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร
ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กร ปัจจัยด้านความผูกพันต่อ
องค์กร และคุณภาพชีวติ การท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ  
รวมทั้ ง หมด 118 ข้ อ ลั ก ษณะข้ อ ค� ำ ถามเป็ น แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการศึกษาของรัชนี ศุจิจันทรรัตน์ และคณะ19
เครือ่ งมือผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
5 คน และค�ำนวณความเทีย่ งจากการทดสอบกับอาจารย์
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พยาบาลทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 30 คนได้คา่ แอลฟา
ครอนบาค ดังนี้ ด้านลักษณะงาน .88  วัฒนธรรมองค์กร
.90 บรรยากาศองค์กร .95  ความผูกพันต่อองค์กร .89  
และคุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งาน .96 ภาพรวมของ
แบบสอบถามได้ค่าความเที่ยง .94
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ น� ำ แบบสอบถามไป
ทดสอบกับอาจารย์พยาบาลของวิทยาลัยในเครือข่าย
ภาคกลาง 1 จ�ำนวน 3 แห่ง แห่งละ 10 คน โดยไม่น�ำ
อาจารย์ 30 คนนี้มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง ค�ำนวณค่า
ความเที่ ย งของแบบสอบถามได้ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส ห
สัมพันธ์แอลฟาครอนบาคของ ปัจจัยด้านลักษณะงาน
วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศองค์กร ความผูกพันต่อ
องค์กร และคุณภาพชีวติ การท�ำงาน เท่ากับ .88 .92 .94
.91 และ .96 ตามล�ำดับ
การพิทักษ์สทิ ธิ์กลุ่มตัวอย่าง
โครงร่างงานวิจัยนี้ผ่านการรับรองการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี และในหนังสือขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามมีข้อความที่ระบุความสมัครใจ สิทธิ
ในการเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็นกลุม่ ตัวอย่าง โดย
ไม่เกิดผลใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลจะน�ำเสนอ
ในภาพรวมเพื่อการพัฒนาและไม่เปิดเผยข้อมูลเป็นราย
บุคคลต่อผู้บริหารหรือคนในองค์กร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยท�ำหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลถึงผู้บริหาร
ของวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 5 แห่ง และส่งแบบสอบถาม
ผ่ า นผู ้ ป ระสานงานวิ จั ย ของแต่ ล ะวิ ท ยาลั ย ให้ แ จก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมให้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทีศ่ กึ ษาวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร
ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และหา
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ปัจจัยท�ำนายด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้น
ตอน

ผลการวิจัย

ข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอาจารย์
พยาบาล จ�ำนวน 203 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีสถานภาพสมรสโสดและคู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
(ร้อยละ 45.2 และ 50.8 ตามล�ำดับ) วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ส่วนใหญ่จบปริญญาโท (ร้อยละ 71.4) ต�ำแหน่งส่วนใหญ่
เป็นอาจารย์ (ร้อยละ 91.9) ในระดับพยาบาลวิชาชีพ
ช�ำนาญการพิเศษ (ร้อยละ 57.1) และส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการ (ร้อยละ 90.5)  อายุเฉลี่ย 40.69 ปี อายุน้อย
ทีส่ ดุ 23 ปี มากทีส่ ดุ 58 ปี ระยะเวลาทีท่ ำ� งานในวิทยาลัย
เฉลี่ย 13.97 ปี ระยะเวลาที่ท�ำงานสูงสุด 35 ปี ต�่ำสุด 1
ปี อายุราชการเฉลี่ย 18.12 ปี อายุราชการสูงสุด  36 ปี   
ต�่ำสุด 1 ปี จ�ำนวนวันที่ปฏิบัติงานสอนบนหอผู้ป่วยเฉลี่ย
ต่อเดือน (จ�ำนวนวันเฉลี่ยต่อเดือน) 10.77 วัน สูงสุด 20
วัน ต�่ำสุด 4 วัน การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่จบปริญญาโท
(ร้อยละ 70)  ส่วนใหญ่มีเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท
(ร้อยละ 52.7) และส่วนใหญ่มรี ายได้พเิ ศษ (ร้อยละ 50.7)
คุณภาพชีวติ การท�ำงานและปัจจัยที่ศึกษา
ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานของ
อาจารย์พยาบาลโดยรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่
วิเคราะห์รายด้านเกือบทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้น
ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมและด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงานกับชีวิตด้านอื่น พบว่าอยู่
ในระดับปานกลาง รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ความสมดุ
ลระหว่
างชีวิตการทางานกับชีวิตด้านอื่น
ความสมดุ
ลระหว่างชีกวร/
ิตการท
างานกับชีวิตด้านอื่น
ประชาธิปไตยในองค์
ความเสมอภาค
ประชาธิ
ความเกีป่ยไตยในองค์
วข้องสัมพันกธ์ร/กความเสมอภาค
ับสังคม
ความเกี
่ยวข้องสัมพันงธ์คม
กับสังคม
การบูรณาการทางสั
การบู
รณาการทางสั
คม
คุณภาพชี
วิตการทงางานโดยรวม
คุณภาพชีวิตการทางานโดยรวม

Mean
Mean
3.18
3.18
3.57
3.57
3.68
3.68
3.89
3.89
3.47
3.47
3.76
3.76
4.01
4.01
3.67
3.67
3.67
3.67

SD
SD
0.92

0.92
0.69
0.69
0.68
0.68
0.66
0.66
0.87
0.87
0.65
0.65
0.58
0.58
0.63
0.63
0.53
0.53

ระดับ
ระดับ
ปานกลาง

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิ
เคราะห์เคราะห์
ปจั จัยทีปศ่ ัจกึ ษาพบว่
เกือบทุกาปัเกื
จจัอยบทุ
มีคกา่ เฉลี
นด้บามาก
นบรรยากาศองค์
ผลการวิ
จัยที่ศึกาษาพบว่
ปัจจัย่ อยู
ยมีใ่ คนระดั
า่ เฉลีบ่ยมาก
อยู่ใยกเว้
นระดั
ยกเว้นด้านกรพบ
ผลการวิ
ยยทีดดั่ศึกงบตารางที
ษาพบว่
บทุกปัจจัยยดดั
มีคงา่ ตารางที
เฉลี่ยอยู่ 2่ในระดับมาก ยกเว้นด้าน
ว่าบรรยากาศองค์
อยู่ในระดั
บปานกลาง
รายละเอี
่ า2เกือรายละเอี
กเคราะห์
รพบว่
าปอยูัจจั่ในระดั
ปานกลาง

บรรยากาศองค์กรพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนของปัจจัยที่ศึกษา (n = 203)
ปัจจัยที่ศึกษา
Mean
SD
ระดับ
ปัจจัยที่ศึกษา
Mean
SD
ระดับ
ลักษณะงาน
4.28
0.51
มาก
ลัวัฒ
กษณะงาน
4.28
0.51
มาก
นธรรมองค์กร
3.56
0.51
มาก
วับรรยากาศองค์
ฒนธรรมองค์กกรร
3.56
0.51
มาก
3.45
0.60
ปานกลาง
บรรยากาศองค์กร
3.45
0.60
ปานกลาง
ความผูกพันต่อองค์กร
4.00
0.56
มาก
ความผูกพันต่อองค์กร
4.00
0.56
มาก

ตารางที
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐาน
และระดั
บคะแนนของปั
(n = 203)
ตารางที
่ 2่ 2 ค่ค่าาเฉลี
เฉลี่ย่ย ส่ส่ววนเบี
และระดั
บคะแนนของปั
จจัยทีจ่ศจัึกยษาที่ศ(nึก=ษา203)

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องรายได้พิเศษ มี
ผลการวิ
เคราะห์
่าสัมทประสิ
ทมธ์พัสนหสั
พันาธ์พบว่
ปัจจัยส่วนบุ
คลในเรื่องรายได้
พิเศษ มี กร             
ผลการวิ
สัมคประสิ
ธ์สหสั
ธ์พมบว่
ลัพกายาบาลทางบวก
ษณะงาน
วั ฒคนธรรมองค์
กร บรรยากาศองค์
ความสั
มพันเธ์คราะห์
กับคุณค่าภาพชี
วิตการท
างานของอาจารย์
ส่วนจานวนวั
นที่ปฏิบัติงานสอน
ปัความสั
จจัยส่วมนบุ
งรายได้วิตพการท
ิเศษ มีางานของอาจารย์
ความสัมพันธ์              ความผู
กพันต่อองค์กส่รมี
ความสั
มพันนทีธ์่ปกฏิับบคุณ
วิต
พันคคลในเรื
ธ์กับคุณ่อภาพชี
พยาบาลทางบวก
วนจ
านวนวั
ัติงภาพชี
านสอน
บนหอผู้ป่วยเฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทางานของอาจารย์พยาบาลทางลบ และ
กับนหอผู
บ คุ ณ ภาพชี
วิ ต การท�
การท�
ำงานของอาจารย์
พยาบาลทางบวก
รายละเอี
ยด
้ป่วยเฉลี
่ยต่อเดืำ งานของอาจารย์
อนมีความสัมพันธ์พกยาบาล               
ับคุณภาพชี
วิตการท
างานของอาจารย์
พยาบาลทางลบ
และ
ปั
จ
จั
ย
ที
ศ
่
ึ
ก
ษาได้
แ
ก่
ลั
ก
ษณะงาน
วั
ฒ
นธรรมองค์
ก
ร
บรรยากาศองค์
ก
ร
ความผู
ก
พั
น
ต่
อ
องค์
ก
รมี
ทางบวก
นจ�ำนวนวั
่ปฏิบัติงานสอนบนหอผู
้ป่วยกร บรรยากาศองค์
ดังตารางที่ 3 กร ความผูกพันต่อองค์กรมี
ปัจจัยที่ศส่ึกวษาได้
แก่ ลันกทีษณะงาน
วัฒนธรรมองค์
ความสั
ม
พั
น
ธ์
ก
บ
ั
คุ
ณ
ภาพชี
ว
ิ
ต
การท
างานของอาจารย์
ยาบาลทางบวก รายละเอียดดังตารางที่ 3
เฉลี
ย่ ต่อเดืมอพันมี
พันธ์กบั วคุิตณ
ภาพชีางานของอาจารย์
วติ การท�ำงาน พพยาบาลทางบวก
ความสั
นธ์คกวามสั
ับคุณมภาพชี
การท
รายละเอียดดังตารางที่ 3
ของอาจารย์พยาบาลทางลบ และปัจจัยที่ศึกษาได้แก่
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ตารางที
่ 3่ 3 ค่ค่าาสัสัมมประสิ
มพัมนพัธ์นระหว่
างปัาจงปั
จัยจต่จัายงๆต่ากังๆ
บคุณ
วิตการท�
งานของอาจารย์
พยาบาล (น�ำ
ตารางที
ประสิททธ์สธ์หสั
สหสั
ธ์ระหว่
กับภาพชี
คุณภาพชี
วิตำการท
างานของอาจารย์
วแปรที
่มีความสั
มพันธ์มกพัันนอย่ธ์ากงมี
นัยาส�งมี
ำคันญัยทางสถิ
ิ)
พยาบาล (นเสนอเฉพาะตั
าเสนอเฉพาะตั
วแปรที
่มคี วามสั
ันอย่
สาคัญตทางสถิ
ติ)

r
ระดับความสัมพันธ์
ปัจจัยที่ศึกษา
รายได้พิเศษ
.248**
ต่า
**
จานวนวันที่ปฏิบัติงานสอนบนหอผู้ป่วยเฉลี่ยต่อเดือน
-.277
ต่า
**
.508
ลักษณะงาน
ปานกลาง
**
.755
วัฒนธรรมองค์กร
สูง
**
.796
บรรยากาศองค์กร
สูง
**
.703
ความผูกพันต่อองค์กร
สูง
**p< .01
ในด้านความสามารถในการทานายคุณภาพชีวติ การทางานของอาจารย์พยาบาลของปัจจัยที่
ในด้วิาเนความสามารถในการท�
ำนายคุ
ณภาพชีวิต และรายได้
พิเศษregression)
ร่วมกันอธิซึบายความแปรปรวนของ
ศึกษา
คราะห์โดยใช้สถิติวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุ
(Multiple
่งในการวิเคราะห์ครั้งนี้
การท� ำ งานของอาจารย์ พ ยาบาลของปั จ จั ย ที่ ศึ ก ษา คุณภาพชีวติ การท�ำงานของอาจารย์พยาบาล ได้ร้อยละ
ได้ทาการตรวจสอบลักษณะข้อมูลตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ (Assumption testing) ดังนี้
วิเคราะห์โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์การถดถอยแบบพหุ (Mul- 80.1 (รายละเอียดดังตารางที่ 4) โดยมีสมการท�ำนายคือ
1. การทดสอบค่านัยสาคัญของ Kolmogorov-Smirnov พบว่ามีการแจกแจงข้อมูลเป็นแบบโค้งปกติ
tiple regression) ซึง่ ในการวิเคราะห์ครัง้ นีไ้ ด้ทำ� การตรวจ คุณภาพชีวติ การท�ำงานของอาจารย์พยาบาล = (-.028)
2. ความสั
มพัอ่ นนไขที
ธ์ระหว่
งตัวแปรที
่วเิ คราะห์มีลักษณะเป็นเส้นตรง (Linear relationship)
สอบลักษณะข้
อมูลตามเงื
ก่ ำ� าหนดไว้
(Assumption
+ .649 บรรยากาศองค์กร + .345 ความผูกพันต่อองค์กร
3.
ไม่
ม
ี
Autocorrelation
ระหว่
า
งตั
ว
แปรตามและตั
แปรอิพสิเศษ
ระ (Dubin-Watson = 2.024)
testing) ดังนี้
-.156 วรายได้
4. ไม่มี Multicollinearity
างตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ์ (ค่า VIF ไม่เข้าไกล้ 10 โดย
1. การทดสอบค่
านัยส�ำคัญของระหว่
KolmogorovSmirnov
ามีากงารแจกแจงข้
อมูลเป็นแบบโค้งปกติ
มีคา่ อยูพบว่
่ระหว่
1.047-2.728)
2. ความสั
ม พั น่ยธ์ความคลาดเคลื
ร ะหว่ า งตั ว แปรที
5. ค่าเฉลี
่อน่ วิ เเท่คราะห์
ากับศูมนี ย์ โดย Standard Predicted Value = 0.00 และ
ลักStandard
ษณะเป็นเส้Residual
นตรง (Linear
relationship)
มีคา่ เท่
ากับ = 0.00
3. ไม่มี Autocorrelation ระหว่างตัวแปรตามและ
ปัจจัยทานายคุณภาพชีวติ การทางานของอาจารย์พยาบาล จากการวิเคราะห์การถดถอย
ตัวแปรอิสระ (Dubin-Watson = 2.024)
พหุคูณแบบขั้นตอนพบว่าบรรยากาศองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และรายได้พิเศษ ร่วมกันอธิบาย
4. ไม่มี Multicollinearity ระหว่างตัวแปรอิสระหรือ
ความแปรปรวนของคุ
วิตการท
างานของอาจารย์
พยาบาล ได้ร้อยละ 80.1 (รายละเอียดดัง
ตัวแปรพยากรณ์ (ค่า VIFณภาพชี
ไม่เข้าไกล้
10 โดยมี
ค่าอยู่
ตารางที
่ 4) โดยมีสมการทานายคือ คุณภาพชีวติ การทางานของอาจารย์พยาบาล = (-.028) + .649
ระหว่
าง 1.047-2.728)
บรรยากาศองค์
กร + .345 ความผู
5. ค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื
่อน เท่กาพักับนศูต่นอย์องค์
โดยกร -.156 รายได้พิเศษ
Standard Predicted Value = 0.00 และ Standard               
Residual มีค่าเท่ากับ = 0.00
ปัจจัยท�ำนายคุณภาพชีวิตการท�ำงานของอาจารย์
พยาบาล จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้น
ตอนพบว่าบรรยากาศองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร
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ตารางที
่ 4 ่ 4ค่าสัมประสิค่ทาธิสั์สมหสัประสิ
มพันทธ์พธิ์สหุคหสั
ูณมแบบขั
จจัย้นท�ตอนของปั
ำนายคุณภาพชี
การท�ำณ
งานของอาจารย์
ตารางที
พันธ์น้ พตอนของปั
หุคูณแบบขั
จจัยวทิตานายคุ
ภาพชีวติ การ
พยาบาล พยาบาล
ทางานของอาจารย์

B
SE
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่
-.028
.345
บรรยากาศองค์กร
.637
.094
ความผูกพันต่อองค์กร
.375
.103
รายได้พิเศษ
-.003
.002
2
2
R = 0.904, R = 0.818, AdjR = 0.801, F = 4.176, p < .05

Beta
.649
.345
-.156

t
-.082
6.783
3.628
-2.044

p-value
.935
.000
.001
.049

การอภิปปรายผล
รายผล
การอภิ

ระดั บ มาก ยกเว้ น ด้ า นค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและ
1. คุณภาพชีวิตการท�ำงานของอาจารย์พยาบาล ยุติธรรมและด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการท�ำงาน           
ชีวิตด้านอื่น ที่พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง   โดยผล
ในวิ ท ยาลั ย1.พยาบาลเครื
ยภาคกลาง
1 สถาบั น กัพบยาบาลในวิ
คุณภาพชีอวข่ิตาการท
างานของอาจารย์
ทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1
พระบรมราชชนก โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่ง การศึ ก ษานี้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของลั ก ขณา                        
สถาบันพระบรมราชชนก โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการ
สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งาน         ศิรถิรกุล วาสนา อูปป้อ และจรูญลักษณ์ ป้องเจริญ ที่ 20
ทางานของอาจารย์พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ของสุนทรา โตบัว และ อารีย์ แสงรัศมี
ของอาจารย์พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก              พบว่าระดับคุณภาพชีวติ ด้านผลตอบแทนทีเ่ พียงพอและ
เมื่อนปีทราพ.ศ.
ซึ่งแสดงให้
าแม้
แต่ระดัพบยาบาลวิ
คุณภาพชี
วิตยของอาจารย์
ิธรรมของอาจารย์
ทยาลั
พยาบาลสังกัขดอง
่อปีเวลาจะผ่
พ.ศ. ยุาตนไปหลายปี
ของสุ
โตบั2548
ว และ อารี
ย์ แสงรัศเห็มีน20ว่เมื
22
และ
สถาบันนพระบรมราชชนก
นระดับนปานกลาง
วิทยาลั
ยเครือข่เาห็ยภาคกลาง
1 ซึา่งนไปหลายปี
เป็นส่วนหนึแต่่งของสถาบั
การศึกษาในสังอยู
กัด่ใสถาบั
พระบรมราชชนก
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ของมหาวิ ท ยาลั ย นอกจากนี้ ยั ง ไม่ มี ค ่ า ตอบแทนใน
ต�ำแหน่งบริหารเช่นหัวหน้าภาควิชา หรือรองผู้อ�ำนวย
การ
เมือ่ พิจารณาในด้านสัดส่วนอัตราก�ำลังของอาจารย์
ในวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1  สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก จะพบว่าวิทยาลัยหลายแห่งสัดส่วน
อาจารย์ ต ่ อ นั ก ศึ ก ษาไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ส ภาการ
พยาบาลในภาพรวมก�ำหนดไว้4-5 จึงท�ำให้อาจารย์ต้อง
แบกรับภาระงานเพิ่มขึ้นและยากที่จะรักษาความสมดุล
ระหว่างชีวิตการท�ำงานกับชีวิตด้านอื่นให้ดีได้
2. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
ลักษณะงาน วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศขององค์กร
และความผูกพันกับองค์กร กับคุณภาพชีวิตการท�ำงาน
ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในเครือข่ายภาค
กลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พบว่าค่าสัมประ
สิทธ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลในเรือ่ งรายได้พเิ ศษ
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของอาจารย์
พยาบาลทางบวก ส่ ว นจ� ำ นวนวั น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านสอน                
บนหอผู้ป่วยเฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชี วิ ต การท� ำ งานของอาจารย์ พ ยาบาลทางลบ และ             
ปัจจัยที่ศึกษาได้แก่   ลักษณะงาน   วัฒนธรรมองค์กร  
บรรยากาศองค์กร ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตการท�ำงานของอาจารย์พยาบาลทาง
บวก และเมื่อพิจารณาปัจจัยที่ศึกษาพบว่าเกือบทุก
ปัจจัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านบรรยากาศ
องค์ ก ารที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง
อภิปรายได้ดังนี้
อาจารย์ พ ยาบาลที่ มี ร ายได้ พิ เ ศษสู ง จะรั บ รู ้ ว ่ า
ตนเองมีคุณภาพชีวติ การท�ำงานที่ดี เพราะกลุ่มตัวอย่าง
มีอายุเฉลี่ย 40.69 ปี อยู่ในวัยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นวัยที่ต้องรับ
ผิดชอบครอบครัวเต็มที่ท�ำให้มีรายจ่ายมากไม่ว่าจะเป็น
บิดามารดาและบุตรธิดาในผู้ที่สมรสหรือเฉพาะบิดา
มารดาในผู้ทโี่ สดก็ตาม  อีกทัง้ อาจารย์พยาบาลในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ไม่มเี งินประจ�ำต�ำแหน่งวิชาการ
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หรือต�ำแหน่งทางการบริหารมีเพียงเงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ทางวิชาชีพซึ่งอาจไม่เทียบเคียงกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ลักษณะเดียวกันดังนัน้ อาจารย์ทมี่ รี ายได้พเิ ศษจึงมีความ
พึงพอใจต่อการท�ำงานในภาพรวมมากขึ้น ส่วนจ�ำนวน
วันที่ปฏิบัติงานสอนบนหอผู้ป่วยเฉลี่ยต่อเดือนมีความ
สัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ การท�ำงานของอาจารย์พยาบาล
ทางลบ ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานสอนบนหอผู้ป่วย
เป็นภาวะเครียดทัง้ ทางร่างกายทีต่ อ้ งปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ร่วมกับนักศึกษาพยาบาล และทางจิตใจ อารมณ์ และ
สังคมเนื่องจากอาจารย์พยาบาลจะต้องรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงานของนักศึกษาซึ่งยังไม่มีความช�ำนาญครั้ง
ละหลายๆ คน ดังนัน้ ยิง่ จ�ำนวนวันทีป่ ฏิบตั งิ านสอนบนหอ
ผู้ป่วยมากก็ยิ่งท�ำให้รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตการท�ำงานลด
ลง ซึ่งจากงานวิจัยของ วัลลภา บุญรอดและคณะ12   ก็
พบว่าระยะเวลาปฏิบตั งิ านสอนในสถาบันปัจจุบนั มีความ
สัมพันธ์ทางบวกระดับต�ำ่ กับคุณภาพชีวติ การท�ำงานเช่นกัน
จากการทบทวนงานวิจัยยังพบว่ารายได้พิเศษจาก
การท�ำงานเป็นส่วนหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อความผูกพันต่อองค์กร
(Organization commitment)11, 24 และรายได้ ค่าตอบแทน
จะเป็นแรงดึงดูดให้อาจารย์มีก�ำลังใจในการท�ำงาน อีก
ทัง้ อาจารย์ทมี่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต่างกันมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ในการท�ำงานด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
ต่างกัน22, 24  ดังนัน้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร และรายได้พิเศษ จะส่งผลต่อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งานของอาจารย์ พ ยาบาล ผู ้
บริหารองค์กรหรือนักทรัพยากรมนุษย์จงึ ควรส่งเสริมให้
สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กรต่อไป
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกระหว่ า งลั ก ษณะงาน
วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศองค์กร และความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก รกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งานของอาจารย์
พยาบาลที่พบในการศึกษานี้สอดคล้อง ผลการวิจัยของ
วัลลภา บุญรอดและคณะ12 และลักขณา ศิรถิรกุลและ
คณะ22 อาจอธิบายได้ว่าการสร้างบรรยากาศองค์กรที่ดี

194

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี นการท�ำงานจะช่วยส่งเสริมให้คน
ผูกพันกับงานมากขึ้น12 ในประเทศมาเลเซีย มีการใช้
กลยุทธ์ในการสร้างให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างบรรยากาศหรือสภาพ
แวดล้อมทีด่ ใี นการท�ำงาน จากการบริหารจัดการของนัก
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ช่ ว ยเพิ่ ม การสร้ า งสั ม พั น ธภาพ
ระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน สร้างความพึงพอใจในงาน
และวัฒนธรรมองค์กร16
นอกจากนีบ้ รรยากาศการเผชิญปัญหาโดยเน้นการ
ควบคุมอารมณ์ (Emotion-focused coping) เป็นตัว
ท�ำนายที่ดีส�ำหรับความผูกพันองค์กร หากเราสามารถ
จั ด สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ทางกายภาพ ควบคุ ม อารมณ์ ค น
ท�ำงาน พูดคุยกันโดยใช้สติ เข้าใจซึ่งกันและกัน จะส่งผล
ต่อความเบื่อหน่ายงานที่ลดลง และเพิ่มความผูกพันต่อ
องค์กรมากขึ้น17   ซึ่งนงชนก ผิวเกลี้ยง และธีระเดช               
ริ้วมงคล ได้ศึกษาพบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานเช่น
กัน14 ดังนั้นการสร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อม
องค์กรที่ดีจะท�ำให้คุณภาพชีวิตของอาจารย์พยาบาลดี
ขึน้ รวมถึงการมีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีเ่ ป็นทีย่ อมรับร่วมกัน
ช่วยส่งเสริมให้อาจารย์พยาบาลมีความสุขและความพึง
พอใจในการท�ำงาน ความรู้สึกที่เกิดจากความพึงพอใจ
ในการท�ำงานและขวัญก�ำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน จะเป็น
ปั จ จั ย ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� ำ งานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องสืบไป
การวิจัยของ จุฑาวดี   กลิ่นเฟื่อง ให้ผลคล้ายคลึง
กันโดยศึกษาพบว่าบรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกในระดั บ สู ง กั บ การรั บ รู ้ คุ ณ ภาพชีวิต กั บ การ
ท�ำงานของพยาบาลประจ�ำการ เนื่องจากการรับรู้และ
เข้าใจบรรยากาศและความเป็นไปในองค์กร  จะมีผลต่อ
พฤติกรรมของคนในการท�ำงานซึ่งบรรยากาศองค์กร
ส่วนใหญ่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยผู้บังคับบัญชา    โดย
สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน ดังนั้นเมื่อบุคลากร

รับรู้ว่าในหน่วยงานมีบรรยากาศที่เอื้ออ�ำนวยต่อการ
ปฏิบตั งิ าน  ก็จะท�ำงานได้อย่างมีความสุข  ส่งผลต่อการ
มีคุณภาพชีวิตการท�ำงานที่ดีได้เช่นเดียวกับอาจารย์
พยาบาล25
3. ปั จ จั ย ท� ำ นายคุ ณ ภาพชี วิ ต การท� ำ งาน ของ
อาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลในเครือข่ายภาค
กลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จากการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอนพบว่าบรรยากาศองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร และรายได้พิเศษ ร่วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของคุณภาพชีวติ การท�ำงานของอาจารย์
พยาบาลได้มากถึงร้อยละ 80 จะเห็นได้วา่ การปฏิบตั งิ าน
ในปัจจุบันคุณภาพชีวิตการท�ำงาน บรรยากาศองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร และรายได้พเิ ศษ ช่วยสร้างความ
พึงพอใจในการท�ำงานและขวัญก�ำลังใจของผู้ปฏิบตั งิ าน
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงานของ
บุคลากร การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท�ำงานเป็นวิธี
การหนึง่ ในการพัฒนาองค์กร ซึง่ มีผลกระทบโดยตรงต่อ
ตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้น ๆ ดังนั้นจึงจ�ำเป็น
ต้องมีการเอาใจใส่ตอ่ สถานทีท่ ำ� งานให้มบี รรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการท�ำงาน องค์กรใดที่บุคลากรมี
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานที่ดีประสิทธิภาพการท�ำงาน
และคุณภาพของงานก็จะดีไปด้วย อีกทั้งท�ำให้ผู้ปฏิบัติ
งานมีความสุข  โดยเชื่อว่าคนที่มีความสุขหรือองค์กรที่
มีบรรยากาศแห่งความสุข จะมีพลังอันยิ่งใหญ่ในการ
สร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติ เช่น การเพิ่มผลผลิต การ
เพิ่มคุณภาพ สร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม สามารถปรับ
ตัวได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ลดความสูญเสีย ลดการขาด
หรือลางาน ลดความเครียดของคนท�ำงาน ลดอุบัติเหตุ
และโรคจากการท�ำงาน26
คุณภาพชีวิตมีผลต่อสมรรถนะและการปฏิบัติงาน
ดังนัน้ การส่งเสริมให้เกิดความรูส้ กึ พึงพอใจในการปฏิบตั ิ
งานและลดความเหนื่อยล้าอ่อนแรงจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่
องค์การควรค�ำนึงถึงและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ27
เพือ่ ลดการลาออกทีท่ ำ� ให้เกิดการขาดแคลนอัตราก�ำลัง
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ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการผลิตบัณฑิตพยาบาล
ของอาจารย์พยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล          
ต่อไปอีก ดังนั้นเมื่อบรรยากาศองค์กร ความผูกพัน                   
ต่ อ องค์ ก ร และรายได้ พิเ ศษ ซึ่ง เป็ น ตั ว แปรที่ศึก ษา             
ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอาจารย์พยาบาล               
จึงควรเสริมสร้างบรรยากาศองค์กรและความผูกพัน         
ต่อองค์กรแก่อาจารย์ ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลเครือข่าย
ภาคกลาง 1 เป็นสถาบันทางสังคมทีส่ ำ� คัญนอกเหนือจาก
สถาบันครอบครัว เนือ่ งจากเป็นแหล่งพัฒนาทางปัญญา
และอารมณ์ท่ีส�ำคัญ ดังนั้น จึงเป็นแหล่งสร้างคนที่มี
คุณภาพ จะพบว่าคนที่มีคุณภาพสะท้อนจากคนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมี ค วามสุ ข ก็ ส ะท้ อ นมาจากสุ ข ภาวะองค์ ก รที่ ดี
องค์กรที่มีความสุขจะเปิดโอกาสให้คนได้รับการพัฒนา
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งอรรถประโยชน์จากการได้
รับการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ที่ดี จะส่งเสริมให้คนมีอสิ ระ
ทางความคิด เกิดวิสัยทัศน์และความอุดมสมบูรณ์ทาง
กายและใจ เป็นประตูเปิดสู่ความก้าวหน้าในชีวิต ซึ่ง
ความก้าวหน้าน�ำไปสู่ความพึงพอใจในชีวิตและสร้าง
ความสุขให้กับผู้อื่นต่อไป28-29
นอกจากนี้ ดาวศิริ เผ่าพันธ์ และพีรพงษ์ ฟูศิริ1 ยัง
พบว่าปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความผูกพันองค์กร คือ ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจต่อองค์กร
ดังนั้นบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการท�ำงาน ย่อมส่ง
ผลให้มคี วามผูกพันองค์กรสูง คนทีม่ คี วามผูกพันองค์กร
สูง จะทุ่มเทพลังกาย พลังใจอย่างเต็มที่ให้กับงานที่ตน
ได้รับมอบหมาย ความผูกพันต่อองค์กรในด้านอารมณ์
ความรูส้ กึ จะเป็นสือ่ กลางของจิตวิญญาณในการท�ำงาน
ต่อพฤติกรรมความเป็นพลเมืองขององค์กร30 แสดงให้
เห็นว่าเมื่อบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร จะท�ำให้
บุคลากรเข้าถึงจิตวิญญาณในการท�ำงาน ท�ำให้มุ่งเป้า
หมายการท�ำงานไปที่ความส�ำเร็จขององค์กรมากกว่า
ส่วนตัว และมีการแสดงออกของพฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็น
ว่าบุคลากรเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์กร ดังนัน้ หากองค์กร
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ใดบุคลากรมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
จะถือว่าเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะที่ดีและมีแนวโน้มที่จะ
มีผลผลิตขององค์กรสูง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรสัมพันธ์กับทัศนคติของบุคลากรในองค์กร
ด้ ว ย บุ ค ลากรที่ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต ่ อ การท� ำ งานจะมี
พฤติกรรมการแสดงออกถึงความเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร และจากการศึกษาพบว่า อายุงานในองค์กรมี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของบุคลากร เมือ่ ควบคุมปัจจัย
ส่ ว นบุ ค คลได้ แ ก่ อายุ สั ญ ชาติ ต� ำ แหน่ ง เชื้ อ ชาติ                
เพศ อาชีพ16 กล่าวคือบุคลากรทีม่ อี ายุงานนานมีแนวโน้ม
ที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์กร ทัง้ นีก้ ารเป็นสมาชิกทีด่ ขี ององค์กร
จะช่วยให้คุณภาพชีวิตการท�ำงานของบุคลากรดีขึ้น ซึ่ง
หากอาจารย์พยาบาลมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ จี ะท�ำให้อาจารย์
พยาบาลคงอยู ่ ไม่ ล าออกจากองค์ ก ร หากมี ก าร
สนับสนุนการท�ำงานจากผูน้ ำ� องค์กรทัง้ งานการเรียนการ
สอนเชิงวิชาการและการวิจัย31 ดังนั้น การที่บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และราย
ได้พิเศษ จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�ำงานของ
อาจารย์พยาบาล ผู้บริหารองค์กรหรือนักทรัพยากร
มนุษย์จึงควรส่งเสริมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อ รั ก ษาทรั พ ยากรที่มีค ่ า ที่สุ ด คือ บุ ค ลากรให้ อ ยู ่ ใ น
องค์กรได้นานทีส่ ดุ และเกิดความยัง่ ยืนขององค์กรต่อไป

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์กร ความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร และรายได้ พิ เ ศษ เป็ น ตั ว ท� ำ นาย
คุณภาพชีวิตการท�ำงานของอาจารย์พยาบาลได้ร้อยละ
80.1 ดังนัน้ ผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาลเครือข่ายภาค
กลาง1 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ต้องมีกลยุทธ์และนวัตกรรมในการสร้างบรรยากาศ
องค์กร เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้สงิ่
อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำงานอย่างเหมาะสมและ
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

เพียงพอ   สร้างความอบอุ่น ความเสมอภาคและการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานให้เกิดความ
ช่วยเหลือและไว้วางใจในการท�ำงานร่วมกัน  ส�ำหรับการ
สร้ า งความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รนั้น ผู้ บริห ารสามารถน�ำ
แนวคิดทางด้านการบริหารมาใช้เพื่อสร้างบุคคลากรใน
องค์ให้เกิดการเชื่อถือ ยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมของ
องค์กร และเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก
เพือ่ ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ส�ำหรับในประเด็นของรายได้พิเศษนั้นหากมองในรูป
นามธรรมอาจเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ การยกย่องให้
ความเคารพ
2. ผลการวิจัยพบว่าจ�ำนวนวันที่ปฏิบัติงานสอน
บนหอผู้ป่วยเฉลี่ยต่อเดือน สัมพันธ์ทางลบกับคุณภาพ
ชีวติ การท�ำงานของอาจารย์พยาบาล ซึง่ สูงสุดคือ 20 วัน
ต่อเดือน หรือปฏิบตั งิ านสอนบนหอผูป้ ว่ ยเกือบทุกวัน นัน้
หมายความว่าอาจารย์เกือบไม่มเี วลาในการปฏิบตั ภิ าระ
กิจอืน่ ๆนอกเหนือจากการปฏิบตั งิ านสอนบนหอผูป้ ว่ ย ผู้
บริหารจ�ำเป็นต้องหากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงานในการลดเวลาการปฏิบตั งิ านสอนบนหอผูป้ ว่ ย
และมอบหมายด้านอื่นเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น

เอกสารอ้างอิง
1.

ดาวศิริ เผ่าพันธ์, พีรพงษ์ ฟูศิริ. การศึกษาลักษณะ
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