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บทคัดยอ 

 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  (1) ขอมูลสวนบคุคล ขอมลูดานการปฏิบัติงาน

และระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานบนหอผูปวยโรงพยาบาลเอกชน  

(2) ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบคุคล กบัระดับคณุภาพชีวิตการทํางาน  และ (3) ความสมัพันธ

ระหวางขอมูลดานการปฏิบัติงาน กับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 

ประชากรที่ศึกษา คอื พยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ปฏิบัติงานบนหอผูปวย ไดรับการบรรจุ

เปนพนักงานประจํา ตามระเบียบของโรงพยาบาล และระยะเวลาในการทํางาน อยางนอย 1 ป ไมอยู

ในระหวางการลาคลอด และลาอ่ืนๆ ไดแก หัวหนาหอผูปวย รองหัวหนาหอผูปวย และพยาบาลวิชาชีพ

ระดับปฏิบัติการ จํานวนทั้งหมด 95 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศกึษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามคุณภาพ

ชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพบนหอผูปวย ที่มีคาความเที่ยงเทากับ 0.96 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 

ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคาสถติิไคสแควร 

ผลการวิจัย พบวา  (1) พยาบาลวิชาชีพสวนใหญ มีอายุระหวาง20-29 ป สถานภาพโสด 

รายไดตอเดือนประมาณ 30,000-39,999 บาท มีภาวะสุขภาพปกติ มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยูระหวาง 

1-5 ป สวนใหญปฏิบัติงานในแผนกผูปวยใน ปฏิบัติงานขึ้นเวรเชา/บาย/ดึก สลับกัน มีปริมาณภาระงาน

ในหนาที่เหมาะสม และคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชพีบนหอผูปวย โรงพยาบาลเอกชน

โดยรวมอยูในระดับมาก  (2) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน ภาวะสุขภาพ

ปจจุบันไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน  และ  (3) ปจจัยดานการปฏิบัติงาน ไดแก 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แผนกที่ปฏิบัติงาน ลกัษณะงานขึ้นเวรเชา/บาย/ดึก และปริมาณ

ภาระงานในหนาที่ ไมมีความสัมพันธกับระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
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Abstract 
 
This independent study aimed to:  (1) identify personal factors, operation 

factors, and the quality of work life;  (2) determine the relationship between personal 
factors and the quality of work life;  and (3) determine the relationship between operation 
factors and the quality of work life, among registered nurses working on inpatient wards 
at a private hospital in Thailand. 

The study was conducted in 95 registered nurses, who had been formally 
employed by the hospital for at least one year, working on the wards, not on maternity 
or any other leave, including head nurses, deputy head nurses and all other nurses. Data 
on nurses’ quality of work life were collected using a questionnaire, whose reliability 
value was 0.96, and then analyzed to determine means, standard deviation and chi-square 
value. 

The results showed that, among the respondents:  (1) most of them were 
20–29 years old and single, had a monthly income of 30,000–39,999 baht and normal 
health conditions, had been working for 1–5 years in the inpatient department each day 
on a morning, afternoon or night shift, and had a reasonable workload and a very high 
level of work-life quality;  (2) their quality of work life was not associated with personal 
factors, i.e. age, marital status, monthly income, and current health status;  and (3) their 
quality of work life was not associated with operation factors, including years of service 
at the hospital, the department in which they worked, morning/afternoon/night shift work, 
and workload. 
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