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บทคัดย่อ   
 กำรศึกษำเรื่อง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหำนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลเอกชน
แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ ด้ำนกำรได้รับค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้ำนสภำพกำรท ำงำน
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ ด้ำนโอกำสในกำรพัฒนำสมรรถภำพของบุคคล ด้ำนควำมมั่นคงและ
ควำมก้ำวหน้ำในงำน ด้ำนควำมสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและกำรท ำงำนร่วมกัน ด้ำนสิทธิส่วนบุคคลในกำร
ท ำงำน ด้ำนควำมสมดุลระหว่ำงกำรท ำงำนกับชีวิตส่วนตัว ด้ำนกำรค ำนึงถึงควำมเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย
จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน รำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน ประชำกรในงำนวิจัยนี้ คือพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหำนคร 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 134 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำม 
ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงคอมพิวเตอร์ หำค่ำควำมถี่ (Frequencies) ค่ำร้อย

ละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (X̅) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1.) ผู้ตอบแบบสอบถำมรวมทั้งสิ้น 132 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 133 
คน คิดเป็นร้อยละ 99.3 มีอำยุ 31 – 40 ปี จ ำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 มีสถำนภำพโสด จ ำนวน 79 
คน คิดเป็นร้อยละ 59 มีระดับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 94.8 มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำกกว่ำ 10 ปีขึ้นไป จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ  38.8 มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 – 30,000 บำท จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3  
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 2.) คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหำนคร 
โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่อยู่ในระดับมำก คือ ด้ำนกำรค ำนึงถึงควำม
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้ำนควำมสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและกำรท ำงำนร่วมกัน ด้ำนสภำพกำรท ำงำนที่
ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ ด้ำนโอกำสในกำรพัฒนำสมรรถภำพของบุคคล และด้ำนสิทธิส่วนบุคคลในกำร
ท ำงำน  ตำมล ำดับ และด้ำนที่อยู่ในระดับปำนกลำง คือ ด้ำนควำมสมดุลระหว่ำงกำรท ำงำนกับชีวิตส่วนตัว 
ด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในงำน และด้ำนกำรได้รับค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ตำมล ำดับ 
ค าส าคัญ: คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน, พยำบำลวิชำชีพ, โรงพยำบำลเอกชน 
 
ABSTRACT 
 The study of the quality of work life of professional nurses in one private hospital in 
Bangkok. The objective is to study the quality of work life of professional nurses in one 
private hospital in Bangkok. The quality of work life of research include adequate and fair 
compensation, safe and healthy environment, development of human capacities, growth 
and security, participation in work and relationships with others, personal rights in working, 
the total life space, and social relevance. That are classified by Personal factors were 
including sex, age, marital status, education level, working period, and salary. The population 
in this research was professional nurse in one private hospital in Bangkok.  The samples used 
in this research amount of 134 peoples. The questionnaire was instrument of this research. 
Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were percentage, 
minimum, maximum, mean and standard deviation. 
 The results found that 1.) The users all respondents 134 peoples. Most are female 
133 peoples representing 99.30%. Most aged 31-40 years old 53 peoples representing 
39.60%. Most of them are single 79 peoples representing 59%. Most are bachelor’s degree 
127 peoples representing 94.8%. Most are working period over 10 years 52 peoples 
representing 38.80%. Most are average income per month 20,001-30,000 baht 50 peoples 
representing 37.30%. 
 2.) The quality of work life of professional nurses in one private hospital in Bangkok 
overall is at a high level. When considering aspects at a high level are the social relevance, 
participation in work and relationships with others, safe and healthy environment, 
development of human capacities, and the total life space respectively. The aspect at the 
medium level are the personal rights in working, growth and security, and adequate and fair 
compensation respectively. 
Keywords: Quality of Work Life, Professional Nurses, Private Hospital 
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บทน า   
กำรท ำงำนมีควำมส ำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่ำงยิ่ง อำจกล่ำวได้ว่ำกำรท ำงำนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

ที่ปฏิบัติมำกกว่ำกิจกรรมใด ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสังคมอุตสำหกรรม คำดกันว่ำมนุษย์ได้ใช้เวลำถึงหนึ่งใน
สำมของชีวิตเป็นอย่ำงน้อยอยู่ในโรงงำนหรือส ำนักงำน และยังเชื่อว่ำในอนำคตอันใกล้นี้ มนุษย์จ ำเป็นต้องใช้
เวลำของชีวิตเกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนเพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งคนวัยแรงงำนเป็นกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของโครงสร้ำง
ประชำกรไทย เป็นกลุ่มคนที่เป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นกลุ่มประชำกรที่
ภำครัฐและเอกชนให้ควำมส ำคัญไม่เพียงในกำรพัฒนำศักยภำพแต่รวมถึงคุณภำพชีวิตที่ดีด้วย คุณภำพชีวิต
ในกำรท ำงำน (Quality of Working Life) ถือว่ำเป็นสิ่งที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งเพรำะคนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำและมี
ควำมส ำคัญต่อองค์กร ดังนั้น สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในสถำนที่ท ำงำนต้องมีควำมเหมำะสมและเอื้อ
ต่อกำรท ำงำน คือ ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนมีรู้สึกที่ดีต่องำน มีควำมมั่งคง ท ำให้เกิดควำมสุข โดยจะส่งผลดีทั้งตัว
บุคคลและองค์กร 

งำนกำรพยำบำลเป็นงำนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ป่วยและญำติมีหน้ำที่ให้บริกำรทำงสุขภำพ
แก่ผู้ป่วยและญำติมีลักษณะกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกับวิชำชีพอื่นทั้งลักษณะของงำนที่ปฏิบัติและเวลำในกำร 
ปฏิบัติงำน ต้องมีควำมรับผิดชอบ โดยต้องเผชิญกับควำมเร่งรีบในกำรช่วยชีวิต บรรเทำควำมเจ็บป่วย เกิด
ควำมเครียดได้ตลอดเวลำ เผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพ มีผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตท ำ
ให้ ประสิทธิภำพกำรท ำงำนลดลง มีกำรออกจำกวิชำชีพก่อนวัยอันควรท ำให้ขำดแคลนพยำบำล จึงไม่ใช่
เพียงปัญหำของวิชำชีพเท่ำนั้นแต่เป็นปัญหำของระบบบริกำรสุขภำพ และส่งผลต่อคุณภำพบริกำรในหน่วย
บริกำร กำรที่พยำบำลจะเป็นผู้ส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีนั้น พยำบำลเองต้องมีคุณภำพชีวิตที่ดี
ด้วย จำกสภำพกำรเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำนนโยบำย กำรเมืองกฎระเบียบต่ำงๆ กำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่น 
ปัญหำเศรษฐกิจและสังคม ท ำให้พยำบำลมีภำระงำนมำกขึ้น ขณะเดียวกันกำรผลิตจ ำนวนพยำบำลลดลง 
ประกอบกับจ ำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนี้ยังประสบปัญหำกำรเรียกร้องสิทธิผู้ป่วยเพิ่ มมำกขึ้น
เนื่องจำกผู้ป่วยและญำติส่วนใหญ่มีควำมรู้และมีควำมต้องกำร ควำมคำดหวังจำกกำรให้บริกำรของ
โรงพยำบำลและบุคลำกรด้ำนสุขภำพสูงสภำพปัญหำดังกล่ำว ท ำให้พยำบำลที่ปฏิบัติงำนขำดขวัญและ
ก ำลังใจ จนต้องลำออกจำกกำรเป็นพยำบำลวนเวียนเป็นปัญหำขององค์กรอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลต่อ
คุณภำพกำรบริกำรของพยำบำล กำรพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุขให้มีคุณภำพ และมีประสิทธิผลต่อคุณภำพ
ชีวิตของผู้รับบริกำร  

จำกสภำพดังกล่ำว ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะศึกษำ คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพ
โรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหำนคร เพื่อให้ทรำบถึงระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำล
วิชำชีพ เพื่อเป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรในองค์กรน ำไปพิจำรณำประกอบกำรบริหำรงำนเพื่อพัฒนำและ
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพ และเป็นข้อมูลน ำเข้ำในกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำ
คุณภำพบริกำรพร้อมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพต่อไป 
 
 



 
 

4 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ ง ใน
กรุงเทพมหำนคร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในกำรศึกษำวิจัย เรื่อง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหำนคร มีขอบเขตของกำรวิจัย ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ตัวแปรอิสระ คือ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน รำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน  
 ตัวแปรตาม คือ 
 คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ 
ด้ำนกำรได้รับค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้ำนสภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ ด้ำน
โอกำสในกำรพัฒนำสมรรถภำพของบุคคล ด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในงำน ด้ำนควำมสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นและกำรท ำงำนร่วมกัน ด้ำนสิทธิส่วนบุคคลในกำรท ำงำน ด้ำนควำมสมดุลระหว่ำงกำรท ำงำนกับ
ชีวิตส่วนตัว ด้ำนกำรค ำนึงถึงควำมเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ขอบเขตด้านประชากร 
 พยำบำลวิชำชีพ โรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหำนคร 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ข้อมูลระหว่ำงเดือนธันวำคม 2563 – กุมภำพันธ์ 2564 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ท ำให้ทรำบถึงระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหำนคร 
 2. สำมำรถน ำผลกำรวิจัยที่ได้มำใช้เป็นแนวทำงให้ผู้บริหำรในองค์กรน ำไปพิจำรณำประกอบกำร
บริหำรงำนเพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพ และเป็นข้อมูลน ำเข้ำใน
กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรพร้อมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพ
ต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
      ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตำม 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 

 Walton (1974, อ้ำงถึงใน จิรวดี ตั้งมั่น, 2555, หน้ำ 9) กล่ำวว่ำ คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน หมำยถึง 
ลักษณะกำรท ำงำนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมปรำรถนำของบุคคลโดยพิจำรณำคุณลักษณะ
แนวทำงควำมเป็นบุคคลสภำพตัวบุคคลหรือสังคมขององค์กำรที่ท ำให้งำนประสบควำมส ำเร็จ 
 องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการท างาน 
 Walton (1974, อ้ำงถึงใน จิรวดี ตั้งมั่น, 2555, หน้ำ 11) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส ำคัญที่
ประกอบขึ้นเป็นคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนในหนังสือ Creteria for Quality of Working life แบ่งเป็น 8 
ประกำร คือ 
  1.  ค่ำตอบแทนที่ เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 
หมำยถึง กำรที่ผู้ปฏิบัติงำนได้รับ เงินเดือน ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ อื่น ๆ อย่ำง เพียงพอกับกำรมีชีวิต
อยู่ได้ตำมมำตรฐำนที่ยอมรับกันและเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับงำนหรือองค์กำรอื่นๆ 
  2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and healthy environment) หมำยถึง 
สิ่งแวดล้อมทั้งทำงกำยภำพและทำงด้ำนจิตใจ นั่นคือ สภำพกำรท ำงำนต้องไม่มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงภัย
จนเกินไปและจะต้องช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนรู้สึกสะดวกสบำย 

คุณภาพชีวิตการท างาน 

ของพยาบาลวิชาชีพ 

- ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

- ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 

- ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 

- ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 

- ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการท างานร่วมกัน 

- ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน 

- ด้านความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว 

- ด้านการค านึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- ประสบการณ์ในการท างาน 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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  3. เปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนได้พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถได้เป็นอย่ำงดี (Development 
of Human Capacities) งำนที่ปฏิบัติอยู่นั้นจะต้องเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนได้-ใช้ และพัฒนำทักษะควำมรู้
อย่ำงแท้จริง และรวมถึงกำรมีโอกำสได้ท ำงำนที่ตนยอมรับว่ำส ำคัญและมีควำมหมำย 
  4. ลักษณะงำนที่ส่งเสริมควำมเจริญเติบโตและควำมมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน (Growth 
and Security) นอกจำกงำนจะช่วยเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถแล้ว ยังช่วยให้ผู้ ปฏิบัติงำนได้มีโอกำส
ก้ำวหน้ำ มั่นคงในอำชีพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงำนและครอบครัว 
  5. ลักษณะงำนมีส่วนส่งเสริมด้ำนบูรณำกำรทำงสังคมของผู้ปฏิบัติงำน ( Social 
Integration) ซึ่งหมำยควำมว่ำ งำนนั้นช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนได้มีโอกำสสร้ำงสัมพันธภำพกับบุคคลอื่นๆ รวมถึง
โอกำสที่เท่ำเทียมกันในควำมก้ำวหน้ำที่ตั้งอยู่บนฐำนของระบบคุณธรรม 
  6. ลักษณะงำนที่ตั้งอยู่บนฐำนของกฎหมำยหรือกระบวนกำรยุติธรรมซึ่งหมำยถึง วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมในองค์กำรจะส่งเสริมให้ เกิดกำรเคำรพสิทธิส่วนบุคคลมีควำมเป็นธรรมในกำรพิจำรณำให้
ผลตอบแทนและรำงวัลรวมทั้งโอกำสที่แต่ละคนจะได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเปิดเผย มีเสรีภำพในกำรพูดมี
ควำมเสมอภำค และมีกำรปกครองด้วยกฎหมำย 
  7. ควำมสมดุลระหว่ำงชีวิต กับกำรท ำงำนโดยส่วนรวม (The total Life Space) เป็น
เรื่องของกำรเปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ชีวิตในกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว นอกองค์กำรอย่ำงสมดุลนั่น
คือต้องไม่ปล่อยให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับควำมกดดันจำกกำรปฏิบัติงำนมำกเกินไปด้วยกำรก ำหนดชั่วโมงกำร
ท ำงำนที่เหมำะสมเพื่อหลีกเลี่ยงกำรที่ต้องคร่ ำเคร่งอยู่กับงำนจนไม่มีเวลำพักผ่อนหรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่ำง
เพียงพอ 
  8. ลักษณะงำนมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (Social Relevance) ซึ่ง
นับเป็นเรื่องที่ส ำคัญประกำรหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องรู้สึก และยอมรับว่ำองค์กำรที่ตนปฏิบัติงำนอยู่นั้น 
รับผิดชอบต่อสังคมในด้ำนต่ำงๆ ทั้งในด้ำนผลผลิต กำรจ ำกัดของเสีย กำรรักษำสภำพแวดล้อมกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรจ้ำงงำน และเทคนิคด้ำนกำรตลำด 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
 จิรนันท์ ศรีจริต (2554) ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำล
วิชำชีพโรงพยำบำลศูนย์ หำดใหญ่ ผลกำรศึกษำพบว่ำ คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพโดยรวม
อยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อจ ำแนกเป็นรำยด้ำน พบว่ำมีองค์ประกอบของคุณภำพชีวิตที่อยู่ในระดับมำก 
จ ำนวน 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรท ำงำนร่วมกันและแสดงควำมสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้ำนโอกำสในกำรพัฒนำ
สมรรถภำพของตนเอง ด้ำนควำมเป็นประโยชน์ต่อสังคมกำรท ำงำนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้ำนสถำนที่
ท ำงำนที่ค ำนึงควำมปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ ด้ำนสิทธิส่วนบุคคล และระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของ
พยำบำลวิชำชีพที่อยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ ด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในงำน ด้ำนจังหวะชีวิต 
และระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพที่อยู่ในระดับน้อย คือด้ำนด ำตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม  
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 จิรวดี ตั้งมั่น (2555) ศึกษำเรื่อง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลประจ ำกำรในโรงพยำบำลภูมิ
พลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหำรอำกำศ ผลกำรศึกษำพบว่ำ พยำบำลประจ ำกำรในโรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช 
กรมแพทย์ทหำรอำกำศ ส่วนใหญ่ปฏิบัติงำนแผนกกองอำยุรกรรม จ ำนวน59 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78 
รองลงมำปฏิบัติงำนแผนกกองศัลยกรรม จ ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.44 และปฏิบัติงำนแผนกกอง
ตรวจโรคผู้ป่วยนอก จ ำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.51 ระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำล
ประจ ำกำรในโรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลประจ ำกำรในโรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช 
กรมแพทย์ทหำรอำกำศ อยู่ในระดับมำก 6 ด้ำนและระดับปำนกลำง 2 ด้ำน ระดับมำกได้แก่ ด้ำนลักษณะ
งำนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้ำนกำรบูรณำกำรทำงสังคมหรือกำรท ำงำนร่วมกัน ด้ำนประชำธิปไตยใน
องค์กำร ด้ำนโอกำสกำรพัฒนำสมรรถภำพของบุคคล ด้ำนสภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ 
และด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในงำน ตำมล ำดับ ส่วนด้ำนควำมสมดุลระหว่ำงงำนกับชีวิตส่วนตัว 
และด้ำนกำรได้รับค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม อยู่ในระดับปำนกลำง และ พยำบำลประจ ำกำรที่มี
อำยุ ระดับกำรศึกษำประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน รำยได้ต่อเดือน และแผนกที่ปฏิบัติงำน ต่ำงกันมี
คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนโดยภำพรวม แตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ ส่วนที่มีสถำนภำพสมรส 
ต่ำงกันมีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนโดยภำพรวม แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 อุลัยวรรณ พงศ์ณภัทรสกุล (2556) ศึกษำเรื่อง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพใน
โรงพยำบำลชุมชนขนำด 30 เตียงสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดสกลนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ พยำบำล
วิชำชีพที่ปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลชุมชนขนำด 30 เตียงสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดสกลนคร ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุเฉลี่ย 37.44 ปี มีสถำนภำพสมรสคู่ มีระดับกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนเฉลี่ย 12.31 ปี มีรำยได้เฉลี่ย 35,807.67 บำท เป็น
ข้ำรำชกำรระดับปฏิบัติกำร และปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนผู้ป่วยในคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพ
ในโรงพยำบำลชุมชนขนำด 30 เตียง สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อ
พิจำรณำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนรำยด้ำนที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุดเท่ำกัน และอยู่ในระดับดี ได้แก่ 
ด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในงำน และด้ำนควำมสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและกำรท ำงำนร่วมกัน ด้ำนที่มี
คะแนนเฉลี่ย 2 อันดับสุดท้ำยอยู่ในระดับปำนกลำง คือจังหวะชีวิตโดยส่วนรวม และค่ำตอบแทนที่เพียงพอ
และยุติธรรม 
 วำริณี โพธิรำช (2558) ศึกษำเรื่อง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของลูกจ้ำงในมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำช
วิทยำลัย ผลกำรศึกษำพบว่ำ ลูกจ้ำงเพศชำยและเพศหญิงมีจ ำนวนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 52.9 เป็นเพศ
ชำย ในขณะที่ ร้อยละ 47.1 เป็นเพศหญิง โดยลูกจ้ำงที่มีอำยุน้อยที่สุด มีอำยุ 24 ปี ส่วนลูกจ้ำงที่มีอำยุมำก
ที่สุด มีอำยุ 54 ปี ลูกจ้ำงร้อยละ 56.8 อยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 23-34 ปีรองลงมำร้อยละ 30.0 คือ ช่วงอำยุ
ระหว่ำง 35-45 ปี และน้อยที่สุดร้อยละ 13.2 คือ ช่วงอำยุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป โดยภำพรวมลูกจ้ำงใน
มหำวิทยำลัยฯ มีอำยุเฉลี่ยที่ 35 ปี ส่วนใหญ่ลูกจ้ำงที่เป็นคฤหัสถ์มีกำรเช่ำหอพักเป็นที่อำศัย ส่วนบรรพชิต
พักอำศัยอยู่ที่วัดและอำรำมสงฆ์ ซึ่งลูกจ้ำงในมหำวิทยำลัยฯได้รับเงินเดือนเป็นค่ำตอบแทนจำกกำรท ำงำน 
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โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 14,296 บำท ในขณะที่รำยจ่ำย มีตั้งแต่ 5,000-15,000 ต่อเดือน และยังพบอีกว่ำ ลูกจ้ำงใน
มหำวิทยำลัยฯ มีเงินฝำกฯ ไม่เกิน 500 บำทต่อเดือนภำพรวมควำมคิดเห็นต่อระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 
ลูกจ้ำงในมหำวิทยำลัยฯ มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนอยู่ในระดับมำก โดยเฉพำะด้ำนลักษณะงำนที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เห็นด้วยในระดับมำก ซึ่งประเด็นที่ลูกจ้ำงในมหำวิทยำลัยฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยมำกที่สุด 
คือ เรื่องควำมรู้สึกภูมิใจในองค์กรของตนเองที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมในด้ำนกำรบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อัน
เป็นกำรรักษำไว้ซึ่งควำมเป็นชำติไทย เห็นด้วยในระดับมำก ส่วนระดับควำมผูกพันในองค์กรอยู่ในระดับมำก 
เช่นกัน โดยเฉพำะด้ำนควำมเต็มใจที่จะทุ่มเทควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่เพื่อประโยชน์ขององค์กรเห็นด้วยใน
ระดับมำกที่สุด 
 วริญำกร ธนอัครสวัสดิ์ และคณะ (2558) ศึกษำเรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน
กับกำรคงอยู่ในงำนของพยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล เขตพื้นที่เครือข่ำยบริกำรที่ 3 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ (1) คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขต
พื้นที่เครือข่ำยบริกำรที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมำกเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำด้ำนสิทธิของพนักงำน 
ด้ำนกำรบูรณำกำรทำงสังคม ด้ำนควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ภำยในองค์กำรและสังคมภำยนอก ด้ำนโอกำสใน
กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ อยู่ในระดับมำก ตำมล ำดับส่วนด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในกำร
ท ำงำน ด้ำนสภำพกำรท ำงำนที่ดีมีควำมปลอดภัย ด้ำนเวลำท ำงำนกับชีวิตส่วนตัว และด้ำนได้รับค่ำตอบแทน
ที่เพียงพอและยุติธรรม อยู่ในระดับปำนกลำง (2) ค่ำเฉลี่ยกำรคงอยู่ในงำนของพยำบำลวิชำชีพ หรือ
ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่วำงแผนจะปฏิบัติงำนต่อไปเฉลี่ยเท่ำกับ 28.50 ปี (3) 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกในระดับต่ ำกับกำรคงอยู่ในงำน โดยมี
ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0 .14 มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
 เพียงใจ โพธิ์เงิน และคณะ (2559) ศึกษำเรื่อง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพ ผล
กำรศึกษำพบว่ำคุณภำพชีวิตของพยำบำลอยู่ในระดับปำนกลำง ทั้งด้ำนสุขภำพกำยจิตใจและสิ่งแวดล้อม 
ส่วนสัมพันธภำพทำงสังคมระดับดี ในขณะที่คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพอยู่ในระดับปำน
กลำงถึงมำก โดยมีปัจจัยที่ได้รับกำรประเมินในระดับมำกคือ ด้ำนกำรท ำงำนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโอกำส
ที่ได้รับกำรพัฒนำและใช้ควำมสำมำรถของบุคคล โอกำสก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในกำรท ำงำน กำรท ำงำน
และกำรด ำเนินชีวิต สิทธิส่วนบุคคลในกำรท ำงำน สถำนที่ท ำงำนที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ กำรมีส่วน
ร่วมในกำรท ำงำนและควำมสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ในขณะที่ปัจจัยด้ำนค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมอยู่
ในระดับปำนกลำง สรุปคือปัจจัยด้ำนคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลโดยทั่วไปอยู่ในระดับมำก ยกเว้น
ด้ำนค่ำตอบแทน 
 สุวรรณำ ซื่อธำนุวงศ์ และสมใจ พุทธำพิทักษ์ผล (2556) ศึกษำเรื่อง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของ
พยำบำลไทยในนครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผลกำรวิจัย 
(1)คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลไทยในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลฟิอร์เนียประเทศ สหรัฐอเมริกำ โดย
ภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำงทั้งใน 8 ด้ำนได้แก่ 1) ค่ำตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2) สิ่งแวดล้อมที่
ท ำงำนถูกสุข ลักษณะและปลอดภัย 3) กำรพัฒนำควำมสำมำรถของบุคคล 4) ควำมก้ำวหน้ำและควำม
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มั่นคงในกำรท ำงำน 5) กำรบูรณำกำรด้ำนสังคม 6) ธรรมนูญในองค์กำร 7) ควำมสมดุลของชีวิตโดยภำพรวม
และ 8) กำรเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม (2)พยำบำลวิชำชีพที่มีระยะเวลำกำรทำงำนสถำนภำพสมรสสถำนที่
ปฏิบัติงำนระดับกำรศึกษำและรำยได้ต่ำงกันมี คุณภำพชีวิตกำรทำงำนไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05 
 วิรัช สงวนวงศ์วำน และณัฐณิชำ ปิยปัญญำ (2560) ศึกษำเรื่อง คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของ
พยำบำลในโรงพยำบำลเอกชนกรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 99.4 มีอำยุระหว่ำง 31-39ปี อำยุกำรท ำงำน 1-3 ปี วุฒิกำรศึกษำสูงสุดระดับปริญญำตรี 
สถำนภำพโสด คิดเป็นร้อยละ 82.2 และส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 - 20,000 บำท คิดเป็นร้อย
ละ 39 ศึกษำพบว่ำคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของพยำบำลในโรงพยำบำลเอกชนกรุงเทพมหำนคร โดยรวม
อยู่ในระดับปำนกลำง และเมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ มีด้ำนที่คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนระดับมำกเป็น
อันดับแรกคือ ด้ำนลักษณะงำนมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคม รองลงมำคือด้ำนกำรบูรณำกำรทำง
สังคม และด้ำนสภำพกำรท ำงำนที่มีควำมปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ ส่วนด้ำนที่มีคุณภำพชีวิตปำนกลำง
และเป็นอันดับท้ำยสุดคือ ด้ำนกำรได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นกำรวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research Approach) โดยใช้กำร
วิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) และใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย คือ พยำบำลวิชำชีพ โรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหำนคร 
กลุ่มตัวอย่ำงที่ผู้วิจัยท ำกำรเก็บแบบสอบถำมจ ำนวนรวมทั้งสิ้น 134 ชุด โดยใช้สูตรกำรค ำนวณของ ทำโร่ 
ยำ-มำเน่ ( Taro Yamane ) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ซึ่งก ำหนดค่ำควำมคำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำง
เท่ำกับ 5% ( Taro Yamane, 1973 )  ผู้วิจัยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยไม่ใช้ควำมน่ำจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แจกแบบสอบถำมให้แก่ประชำกรที่ก ำหนดไว้ โดยใช้วิธีกำรแจกแบบสอบถำมผ่ำนทำงออนไลน์
โดยใช้ Google Form 
 2. ตอบข้อซักถำมบำงประกำรที่ผู้ตอบแบบสอบถำมอำจจะต้องกำรค ำอธิบำยเพิ่มเติม 
 3. รวบรวมแบบสอบถำมที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อน ำไปจัดท ำและเตรียมส ำหรับกำร
วิเครำะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท ำกำรประมวลผลวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำง
คอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำร้อยละ (Percentage) ส ำหรับกำรวิเครำะห์เพื่อกำรบรรยำยปัจจัย
ส่วนบุคคล 

2. ค่ำเฉลี่ย (X̅) ส ำหรับวิเครำะห์ระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำล
เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหำนคร 

3. ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) ส ำหรับวิเครำะห์ระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำล
วิชำชีพโรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหำนคร  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ด้ำนเพศ พบว่ำ พยำบำลวิชำชีพ ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด
จ ำนวน 134 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 99.3 และเพศชำย จ ำนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.7 ด้ำนอำยุ พบว่ำ พยำบำลวิชำชีพ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีอำยุ 31 – 40 ปี จ ำนวน 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 รองลงมำคืออำยุไม่เกิน 30 ปี จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 , อำยุ 41 – 
50 ปี จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 และอำยุ50 ปีขึ้นไป จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตำมล ำดับ 
ด้ำนสถำนภำพ พบว่ำ พยำบำลวิชำชีพ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีสถำนภำพโสด จ ำนวน 79 คน คิด
เป็นร้อยละ 59 รองลงมำคือสถำนภำพสมรส จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 และสถำนภำพหย่ำร้ำง/
หม้ำย/แยกกันอยู่ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตำมล ำดับ ด้ำนระดับกำรศึกษำ พบว่ำ พยำบำลวิชำชีพ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีระดับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 94.8 
รองลงมำคือปริญญำโท จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และปริญญำเอก จ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
ตำมล ำดับ ด้ำนประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน พบว่ำ พยำบำลวิชำชีพ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำกกว่ำ 10 ปีขึ้นไป จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ  38.8 รองลงมำคือ1 – 5 ปี 
จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 , 6 – 10 ปี จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 และน้อยกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตำมล ำดับ ด้ำนรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ำ พยำบำลวิชำชีพ ผู้ตอบ
แบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน20,001 – 30,000 บำท จ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 
รองลงมำคือ 30,001 – 40,000 บำท จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ30.6, 40,001 – 50,000 บำท จ ำนวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4, มำกกว่ำ 50,000 บำทขึ้นไป จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ  11.2 และไม่เกิน 
20,000 บำท จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตำมล ำดับ 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 พบว่ำ คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำล

เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหำนคร มีองค์ประกอบ 8 ด้ำน โดยผู้วิจัยจะท ำกำรวิเครำะห์ด้วยค่ำเฉลี่ย (X̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) พบว่ำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลเอกชนแห่ง

หนึ่ง ในกรุงเทพมหำนคร โดยรวม อยู่ในระดับมำก (X̅ = 3.45) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่อยู่ใน
ระดับมำก คือ ด้ำนกำรค ำนึงถึงควำมเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้ำนควำมสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและกำรท ำงำน
ร่วมกัน ด้ำนสภำพกำรท ำงำนที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ ด้ำนโอกำสในกำรพัฒนำสมรรถภำพของบุคคล 
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และด้ำนสิทธิส่วนบุคคลในกำรท ำงำน (X̅ = 3.95, X̅ = 3.55, X̅ = 3.54, X̅ = 3.50, X̅ = 3.43) ตำมล ำดับ 
และด้ำนที่อยู่ในระดับปำนกลำง คือ ด้ำนควำมสมดุลระหว่ำงกำรท ำงำนกับชีวิตส่วนตัว ด้ำนควำมมั่นคงและ

ควำมก้ำวหน้ำในงำน และด้ำนกำรได้รับค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (X̅  = 3.36, X̅  =3.32, X̅ = 
2.92) ตำมล ำดับ 
 
สรุปผลการวิจัย   
 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 กำรศึกษำเรื่อง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหำนคร ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถำมต่อพยำบำลวิชำชีพโรงพยำบำลเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหำนคร มีผู้ตอบแบบสอบถำมรวมทั้งสิ้น 132 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 133 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.3 และเพศชำย จ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ส่วนใหญ่ มีอำยุ 31 – 40 ปี จ ำนวน 53 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.6 รองลงมำคืออำยุไม่เกิน 30 ปี จ ำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8  , อำยุ 41 – 50 ปี 
จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 และอำยุ50 ปีขึ้นไป จ ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9 ตำมล ำดับ ส่วน
ใหญ่ มีสถำนภำพโสด จ ำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมำคือสถำนภำพสมรส จ ำนวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.3 และสถำนภำพหย่ำร้ำง/หม้ำย/แยกกันอยู่ จ ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตำมล ำดับ 
ส่วนใหญ่ มีระดับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จ ำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 94.8 รองลงมำคือปริญญำโท 
จ ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และปริญญำเอก จ ำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตำมล ำดับ ส่วนใหญ่ มี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำกกว่ำ 10 ปีขึ้นไป จ ำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ  38.8รองลงมำคือ1 – 5 ปี 
จ ำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 , 6 – 10 ปี จ ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6 และน้อยกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตำมล ำดับ ส่วนใหญ่ มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน20,001 – 30,000 บำท จ ำนวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมำคือ 30,001 – 40,000 บำท จ ำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ30.6 , 
40,001 – 50,000 บำท จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4, มำกกว่ำ 50,000 บำทขึ้นไป จ ำนวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ  11.2 และไม่เกิน 20,000 บำท จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตำมล ำดับ 
 คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
 โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนที่อยู่ในระดับมำก คือ ด้ำนกำร
ค ำนึงถึงควำมเป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้ำนควำมสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและกำรท ำงำนร่วมกัน ด้ำนสภำพกำร
ท ำงำนที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพ ด้ำนโอกำสในกำรพัฒนำสมรรถภำพของบุคคล และด้ำนสิทธิส่วน
บุคคลในกำรท ำงำน  ตำมล ำดับ และด้ำนที่อยู่ในระดับปำนกลำง คือ ด้ำนควำมสมดุลระหว่ำงกำรท ำงำนกับ
ชีวิตส่วนตัว ด้ำนควำมมั่นคงและควำมก้ำวหน้ำในงำน และด้ำนกำรได้รับค่ำตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
ตำมล ำดับ 
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อภิปรายผล   
 ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  
 โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำน
กลำง คือ ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ที่ท่ำนได้รับเหมำะสมกับปริมำณงำน และต ำแหน่งหน้ำที่รับผิดชอบ 
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ที่ท่ำนได้รับยุติธรรมเมื่อเทียบกับสำยงำนอื่นที่มีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกัน 
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ที่ท่ำนได้รับจำกกำรท ำงำนเพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตตำมอัตภำพ และสอดรับกับ
สภำพเศรษฐกิจ และค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร ที่ได้รับในปัจจุบันท ำให้ท่ำนสำมำรถมีเงินออมเพื่ออนำคต 
ตำมล ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อุลัยวรรณ พงศ์ณภัทรสกุล (2556) ศึกษำเรื่อง คุณภำพชีวิตกำร
ท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำลชุมชนขนำด 30 เตียงสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข จังหวัดสกลนคร  
 ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
 โดยรวมอยู่ในระดับมำก  เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก คือ 
หน่วยงำนของท่ำนมีระเบียบ/แนวปฏิบัติในกำรป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน หน่วยงำนของท่ำนมีกำรจัด
สถำนที่ท ำงำนโดยค ำนึงถึงควำมสะอำด สะดวกสบำยและถูกสุขลักษณะในกำรท ำงำน หน่วยงำนของท่ำน
จัดระบบกำรควบคุมและป้องกันกำรแพร่กระจำยของเชื้อโรคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และหน่วยงำนของท่ำน
มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรปฏิบัติอย่ำงเพียงพอ และมีกำรจัดวำงที่สะดวกปลอดภัยต่อกำร
ปฏิบัติงำน ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง คือ สถำนที่ท ำงำน และลักษณะงำน
ส่งเสริมให้ท่ำนมีสุขภำพจิตและ สุขภำพกำยที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วิรัช สงวนวงศ์วำน และณัฐณิ-
ชำ ปิยปัญญำ (2560) ศึกษำเรื่อง คุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของพยำบำลในโรงพยำบำลเอกชน
กรุงเทพมหำนคร  
 ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล  
 โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก คือ 
หน่วยงำนของท่ำนสนับสนุนให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำน หัวหน้ำหน่วยงำน
เปิดโอกำสให้ท่ำนได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำงำนที่รับผิดชอบอย่ำงเต็มที่ หน่วยงำนเปิดโอกำส
ให้ท่ำนได้ใช้ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ในกำรพัฒนำงำนที่รับผิดชอบอย่ำงเต็มที่ ท่ำนได้รับกำรสนับสนุน 
ส่งเสริมในกำรไปประชุม อบรมวิชำกำร หรือกำรศึกษำต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนและพัฒนำตนเอง และหน่วยงำนของท่ำนได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ และ
มีกำรวำงแผนเพื่ออบรม พัฒนำให้ท่ำนได้รับควำมรู้ที่ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีควำม
คิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง คือ หน่วยงำนของท่ำนมีแหล่งค้นคว้ำข้อมูลและข่ำวสำรที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน 
และท่ำนมีอิสระในกำรท ำงำนและสำมำรถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ตำมล ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
จิรวดี ตั้งมั่น (2555) ศึกษำเรื่อง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลประจ ำกำรในโรงพยำบำลภูมิพลอดุลย
เดชกรมแพทย์ทหำรอำกำศ  
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 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
 โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก 
คือ ท่ำนมีโอกำสได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนที่ต้องใช้ควำมสำมำรถสูง ส่วนข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปำนกลำง คือ ท่ำนมีโอกำสก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนและได้รับกำรยอมรับจำกเพื่อนร่วมงำน งำนที่ท่ำน
ท ำอยู่มีควำมมั่นคงและ เป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวได้ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวำงแผนกำรเชื่อมโยงใน
สำยงำนที่ชัดเจน เช่น กำรจัดให้เข้ำอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ เพื่อเติบโตในหน้ำที่กำรงำนได้ หน่วยงำนของ
ท่ำนมีกำรส่งเสริมหรือจัดให้พยำบำลได้มีกำรเตรียมควำมรู้ และทักษะเพื่อต ำแหน่งงำนที่สูงขึ้นท่ำนได้รับกำร
พิจำรณำควำมดีควำมชอบและเลื่อนต ำแหน่งอย่ำงยุติธรรม และหน่วยงำนของท่ำนมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์
ในกำรขึ้นสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นอย่ำงชัดเจน ตำมล ำดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สุวรรณำ ซื่อธำนุวงศ์ 
และสมใจ พุทธำพิทักษ์ผล (2556) ศึกษำเรื่อง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลไทยในนครลอสแองเจลิส 
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
 ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการท างานร่วมกัน  
 โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก คือท่ำน
ได้รับควำมร่วมมือและกำรช่วยเหลือจำกเพื่อนร่วมงำนในกำรท ำงำน ท่ำนได้รับควำมร่วมมือและกำร
ช่วยเหลือจำกเพื่อนร่วมงำนในกำรท ำงำน หน่วยงำนของท่ำนมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมรู้ และทักษะ
ระหว่ำงทีมสหสำขำวิชำชีพ หน่วยงำนของท่ำนมีกำรสื่อสำรแบบเปิดเผยตรงไปตรงมำและมีควำมจริงใจต่อ
กัน และหน่วยงำนของท่ำนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลำกรได้มีโอกำสท ำกิจกรรมร่วมกัน  ตำมล ำดับ ส่วนข้อ
ที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง คือ หน่วยงำนของท่ำนไม่มีกำรแบ่งแยกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ จิรนันท์ ศรีจริต (2554) ศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำล
วิชำชีพโรงพยำบำลศูนย์ หำดใหญ่  
 ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน  
 โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก คือ 
ท่ำนมีสิทธิไม่ให้ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่เกี่ยวข้องกับงำนแก่ผู้บังคับบัญชำ เพื่อนร่วมงำนของท่ำนให้
ควำมเคำรพในสิทธิส่วนบุคคล และให้เกรียติซึ่งกันและกัน และมีควำมเท่ำเทียมและเสมอภำคกันใน
หน่วยงำน  ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง คือ ท่ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นใน
กำรพัฒนำงำน คิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน นโยบำยและกิจกรรมทำงกำรบริหำรในหน่วยงำนได้อย่ำง
อิสระ และท่ำนมีสิทธิที่จะคัดค้ำนหรือไม่เห็นด้วยกับทัศนะของผู้บังคับบัญชำ ตำมล ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ เพียงใจ โพธิ์เงิน และคณะ (2559) ศึกษำเรื่อง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพยำบำลวิชำชีพ  
 ด้านความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
 โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก 
คือตำรำงกำรปฏิบัติงำน/ตำรำงเวรของท่ำนมีควำมเหมำะสม และกำรท ำงำนไม่เป็นอุปสรรคต่อชีวิต
ครอบครัวของท่ำน ตำมล ำดับ ส่วนข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง คือ ท่ำนพึงพอใจกับกำรแบ่ง
เวลำในชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว ท่ำนมีเวลำส ำหรับท ำกิจกรรมนันทนำกำร ท่ำนมีโอกำสเลือกเวลำ
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ปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นในชีวิต ท่ำนมีเวลำพักผ่อนเพียงพอ และท่ำนมีโอกำสไปงำนสังคมเช่น 
งำนบวช งำนแต่งงำน หรือ พบปะสังสรรค์กับญำติพี่น้องหรือเพื่อนๆ ตำมโอกำส ตำมล ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ วริญำกร ธนอัครสวัสดิ์ และคณะ (2558) ศึกษำเรื่อง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคุณภำพชีวิตกำร
ท ำงำนกับกำรคงอยู่ในงำนของพยำบำลวิชำชีพในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล เขตพื้นที่เครือข่ำย
บริกำรที่ 3  
 ด้านการค านึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
 โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก คือ 
ท่ำนรู้สึกภูมิใจในอำชีพพยำบำลว่ำสำมำรถช่วยเหลือประชำชนและท ำประโยชน์แก่ประเทศชำติ หน่วยงำน
ของท่ำนมีผลงำนเป็นที่พอใจของผู้มำรับบริกำร อำชีพพยำบำลท ำให้ท่ำนมีโอกำสได้ช่วยเหลือสังคม เช่นเป็น
วิทยำกรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ เป็นที่ปรึกษำด้ำนสุขภำพแก่ประชำชนในชุมชน และองค์กรของท่ำนให้ควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น เมื่อมีกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ ตำมล ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ วำริณี 
โพธิรำช (2558) ศึกษำเรื่อง คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของลูกจ้ำงในมหำวิทยำลัยมหำมงกุฎรำชวิทยำลัย  
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย   
 ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 
 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ใช้แบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ ควำมต้องกำรและควำมเพียงพอของ
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำน เพื่อน ำไปปรับปรุงให้เพียงพอและสอคล้องกับควำมต้องกำรตำม
ควำมเหมำะสม 
 ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ จัดท ำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรท ำงำนได้ 
ควรมีกำรมีกำรจัดสถำนที่ท ำงำนโดยค ำนึงถึงควำมสะอำด สะดวกสบำยและถูกสุขลักษณะในกำรท ำงำน 
เช่น กำรจัดกิจกรรม 7ส.อย่ำงต่อเนื่อง 

ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล  
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ เมื่อเกิดข้อผิดพลำดในงำนทุกกรณี ควรให้บุคลำกรเขียนปัญหำและจัดท ำ

แนวทำงกำรแก้ไขในลักษณะ Mini CQI (3P) เพื่อให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงและพัฒนำงำน
ของตนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือแบ่งให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในงำนคณะกรรมกำรต่ำงๆของโรงพยำบำล เช่น 

คณะกรรมกำรดูแลเกี่ยวกับเรื่องกำรป้องกันกำรติดเชื่อในโรงพยำบำล (ICWN), คณะกรรมกำรช่วยฟื้นคืนชีพ
ของโรงพยำบำล (Nurse CPR) และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโรงพยำบำล (RM) เป็นต้น   

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการท างานร่วมกัน  
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ควรจัดให้มีกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม จัดให้มีกำรประชุมภำยในหน่วยงำน

เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทุกคนได้วำงแผนงำน และแก้ไขปัญหำร่วมกัน 
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ด้านสิทธิส่วนบุคคลในการท างาน  
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ควรมีช่องว่ำงระหว่ำงเรื่องงำนกับเรื่องส่วนตัวของบุคลำกร 
ด้านความสมดุลระหว่างการท างานกับชีวิตส่วนตัว 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ควรมีกำรจัดท ำสมุดขอเวร เพื่อให้บุคลำกร ได้ขอเวรหยุดในวันหยุดที่จ ำเป็น

เกี่ยวกับกิจกรรมส่วนตัวในแต่ละเดือน 
ด้านการค านึงถึงความเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือปลูกฝั่งให้บุคลำกร รู้สึกภูมิใจในอำชีพพยำบำลว่ำสำมำรถช่วยเหลือประชำชน
และท ำประโยชน์แก่ประเทศชำติ เช่น สำมำรถเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ เป็นที่ปรึกษำด้ำนสุขภำพ
แก่ประชำชนในชุมชนได้ เป็นต้น  
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