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บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำ�งานของพยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ประสพ อินสุวรรณ ส.ม.*

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำ�งานของพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ ทำ�การศึกษากลุ่มประชากรพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจำ�นวน 41 คน ในระหว่างวันที่ 1 – 31
มีนาคม 2556 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ คุณภาพชีวิตใน
การทำ�งาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่องานพยาบาลวิชาชีพ การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดย
ผ่านความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาซ ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .95
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ Pearson Product Moment Correlation
Coefficient ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทำ�งานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ระดับปานกลาง ( = 3.56,
SD = 0.36) การศึกษาระดับบรรยากาศองค์การพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับสูง ( = 3.73, SD = 0.39) และผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำ�งานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่ามีความสัมพันธ์
ระดับสูงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (r = .796, p < .001) ปัญหาและอุปสรรคที่สำ�คัญคือ ค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ
และมีการทำ�งานในสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามเสีย่ งภัย ข้อเสนอแนะ ควรพิจารณาเพิม่ ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
เหมาะสมตามภาระงานและความเสี่ยงภัย และจัดสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานความปลอดภัย
คำ�สำ�คัญ : บรรยากาศองค์การ คุณภาพชีวิตการทำ�งาน พยาบาลวิชาชีพ
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Abstract

This study is a descriptive cross-sectional research report. The objective was to study the relationship
between the organizational climate and quality of work life of professional nurses in the nursing task group at
Sriratana hospital, Si SaKet province. The study group was 41 professional nurses of nursing task group. The
data gathering was carried out from March 1 to 31, 2013. The developed questionnaire was related to personal
characteristics, relationship of organizational climate, quality of work life of professional nurses, and problems
and barriers. This questionnaire was verified by three experts. Its reliability was tested with Cronbach,s alpha
coefficient of .95. The results of this study revealed that the quality of work life of professional nurses was at a
moderate level ( = 3.56, SD = 0.36). The relationship of organizational climate was at high level ( = 3.73,
SD = 0.39). The relationship between the organizational climate and the quality of work life of professional
nurses tended to a high level of statistical significance (r = .796, p<.001). The problems and barriers discovered
in the study included inadequate remuneration and risky working environment. The suggestions were
additional compensation, considering workload, risk for nurses, and supporting environmental workplaces as
safety standard.
Keywords: organizational climate, quality of work life, professional nurses

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

ในการบริหารโรงพยาบาลจำ�เป็นต้องอาศัย
ปั จ จั ย การบริ ห าร ประกอบด้ ว ย กำ � ลั ง คน (Man)
งบประมาณ (Money) วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งจั ก ร (Material or Machine) กระบวนการ
บริหาร (Management) ขวัญกำ�ลังใจในการทำ�งาน
(Moral) และเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน (Time) โดย
ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งผสมผสานปั จ จั ย เหล่ า นี้ อ ย่ า งเหมาะ
สมเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(ประจักร บัวผัน, 2553) ซึ่งปัจจัยกำ�ลังคนเป็นหัวใจ
ความสำ� เร็ จ ขององค์การและทุกองค์การต้องอาศัย

คุ ณ ภาพคน (เกรี ย งศั ก ดิ์ เขี ย วยิ่ ง , 2548) ปั จ จุ บั น
ปัญหากำ�ลังคนของโรงพยาบาลภาครัฐที่ส�ำ คัญ พบว่า
ขาดแคลนบุ ค ลากรในวิ ช าชี พ แพทย์ ทั น ตแพทย์
เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ (สำ �นักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข, 2554) สำ�หรับปัญหาการ
ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพได้มีการกล่าวถึงอย่างกว้าง
ขวางมากโดยเฉพาะกรณี ย้ า ยหรื อ ลาออกเนื่ อ งจาก
เป็ น บุ ค ลากรวิ ช าชี พ กลุ่ ม ใหญ่ แ ละมี ผ ลกระทบต่ อ
งานบริการโดยตรง ด้วยลักษณะบทบาทหน้าที่เป็นผู้
ให้การรักษาพยาบาลดูแลความปลอดภัยในชีวิตผู้ป่วย
มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ ป่ ว ยตลอดระยะเวลาการรั ก ษา
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เป็นผู้ประสานงานกระบวนการรักษากับสาขาวิชาชีพ
ต่างๆ ซึ่งต้องใช้ความอดทนอดกลั้น ใช้ความรู้และ
ทักษะความสามารถตามมาตรฐานการพยาบาล และถูก
กำ�หนดให้ผลลัพธ์งานบริการต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ป่วย ตอบสนองความคาดหวัง ความพึง
พอใจของประชาชน สังคม และเป้าหมายวิชาชีพการ
พยาบาล (สำ�นักการพยาบาล, 2551)
จากสภาพปั ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากร
ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ มีผู้ศึกษา
แนวคิดคุณภาพชีวิตการทำ�งานเพื่อหาแนวทางการ
สร้างแรงจูงใจในการทำ�งาน เพิ่มระดับความพึงพอใจ
สร้ า งประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � งานลด
ปัญหาการย้ายหรือลาออก ลดการสูญเสียเวลาและ
งบประมาณการฝึกอบรมบุคลากรเข้าทำ�งานใหม่ซึ่ง
Walton (1973) ได้อธิบายแนวคิดคุณภาพชีวติ การทำ�งาน
(Quality of work life: QWL) ไว้ว่าเป็นสิ่งสะท้อน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และสภาพแวดล้อมการ
ทำ�งานกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และการพัฒนา สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย
คุณลักษณะ 8 ประการคือ 1) การให้สิ่งตอบแทนที่
เหมาะสมและยุติธรรม 2) สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ 3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล
4) ความเจริญงอกงามและสวัสดิภาพ 5) การบูรณาการ
ด้านสังคม 6) ลัทธิรฐั ธรรมนูญ 7) จังหวะของชีวติ โดย
ส่วนรวม 8) การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม แนวคิด
ดังกล่าวมีผู้นำ �มาศึกษา โดยการศึกษาคุณภาพชีวิต
การทำ�งานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล พบว่า
คุณภาพชีวิตการทำ�งานของพยาบาลวิชาชีพมีค่าเฉลี่ย
ระดับปานกลาง (จาลาวัลย์ จิตจักร, 2554; กิมบวย
เพ็ชรพันธ์, 2551; กาญจนา ชั้นสุพัฒน์, 2549; ขนิษฐา
สุนาคราช, 2549; นงนุช อินเจือจันทร์, 2549; รสสุคนธ์
ศุภวโรดม, 2549) และการศึกษาคุณภาพชีวติ การทำ�งาน
ของบุคลากรโรงพยาบาล อยูใ่ นระดับปานกลาง (สุบนิ
บุรเี ทพ, ธวัชชัย คำ�แก้ว, และพิทกั ษ์ ย้อยดี, 2551) และ
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พบว่าคุณภาพชีวติ การทำ�งานมีอทิ ธิพลจากปัจจัยต่างๆ
หลายด้านรวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
สภาพแวดล้ อ มในการทำ � งาน เป็ น สภาพ
แวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ
บุคคลในองค์การทัง้ ทางตรงและทางอ้อมซึง่ สอดคล้อง
กับคำ�อธิบายความหมายบรรยากาศองค์การของ Litwin
และ Stringer (1968) ทีไ่ ด้กล่าวถึงบรรยากาศองค์การว่า
มีประโยชน์ในการเชื่อมโยงระหว่างลักษณะต่างๆของ
องค์การที่มองเห็นได้ รวมทั้งแรงจูงใจ และพฤติกรรม
บุคคลเข้าด้วยกัน ประเภทบรรยากาศองค์การประกอบ
ด้วย 1) โครงสร้างของงาน 2) ความท้าทายและความ
รับผิดชอบ 3) ความอบอุน่ และการสนับสนุน 4) การ
ให้รางวัลและการลงโทษ 5) ความขัดแย้ง 6) มาตรฐาน
และความคาดหวังผลการปฏิบัติงาน 7) ความเสี่ยงภัย
และการรับความเสีย่ งภัย ซึง่ ความเกีย่ วข้องระหว่างกัน
ของบรรยากาศเหล่านีม้ ผี ลกระทบต่อการจูงใจ สำ�หรับ
โรงพยาบาลมีภารกิจจำ�เป็นทีต่ อ้ งมีการพัฒนาบุคลากร
เพือ่ บรรลุเป้าหมายองค์การตามนโยบายภาครัฐ ทีต่ อ้ ง
ใช้เทคนิคต่างๆในการพัฒนาเช่นเดียวกับองค์การทัว่ ไป
จากแนวคิด พบว่าองค์ประกอบบรรยากาศองค์การ
ตามแนวคิด Litwin และ Stringer (1968) เอื้ออำ�นวย
ต่อการศึกษาบุคคลในการทำ�งาน มีผู้ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตการทำ�งาน
พบว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตการทำ�งาน อยู่ในระดับสูง (บุญสัน อนารัตน์,
2554; กิมบวย เพ็ชรพันธ์, 2551; จันทรา แทนสุโพธิ์,
2546) และ บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับคุณภาพชีวติ การทำ�งาน (อรุณี เอกวงศ์ตระกูล,
2545) การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาคาดว่าองค์ประกอบของ
บรรยากาศองค์การดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กบั ระดับ
คุณภาพชีวิตการทำ�งาน และสามารถนำ�ไปใช้ในการ
จัดการปรับปรุงสภาพบรรยากาศองค์การ ทีเ่ อือ้ อำ�นวย
ต่อการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ในการทำ�งานของบุคลากรทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
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สังคม จะทำ�ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีความสุข แสดงถึงคุณภาพ
ชีวติ การทำ�งานทีด่ ี ส่งผลต่อคุณภาพงานและการบรรลุ
ตามเป้าหมายขององค์การ
โรงพยาบาลศรีรตั นะ อ.ศรีรตั นะ จ.ศรีสะเกษ
เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง แต่มีจำ�นวนเตียงที่
เปิดบริการจริง 60 เตียง ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 286 รายต่อ
วัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 36 รายต่อวัน มีบุคลากรทั้งหมด
137 คน ตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพ 47 คน สังกัดกลุ่ม
การพยาบาล 42 คน และกลุ่มงานอื่นๆ 5 คน พยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศรีรัตนะมีลักษณะงานปฏิบัติ
หน้าที่ประจำ�ด้านบริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย
ทั้งงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน งานผู้ป่วยนอก งานผู้ป่วยใน
งานห้องคลอด-ห้องผ่าตัด งานคลินิกบริการโรคเรื้อรัง
ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ได้มีประเด็น
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ถึง
งานบริหารงานความเสี่ยงพบว่า พยาบาลมีภาระงาน
ที่เพิ่มขึ้น บุคลากรไม่เพียงพอตามเกณฑ์อัตรากำ�ลัง มี
ความเครียดต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ (ศูนย์
พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลศรีรัตนะ, 2555) สิ่งเหล่า
นี้เป็นบรรยากาศที่พยาบาลต้องเผชิญอาจส่งผลทำ�ให้
เกิดความเครียด ความขับข้องใจ ความเหนือ่ ยล้า ทำ�งาน
อย่างไม่มคี วามสุข และจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ
การปฏิบัติงานของพยาบาล จนถึงทำ�ให้มีการย้ายหรือ
ลาออก ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวติ การทำ�งาน
ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล
ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำ�ผลการศึกษาเป็น
ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาบรรยากาศองค์ ก าร
เพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำ�งานของพยาบาลวิชาชีพ

2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์การกับคุณภาพชีวิตการทำ�งานของพยาบาลวิชาชีพ
กลุม่ การพยาบาล โรงพยาบาลศรีรตั นะ จังหวัดศรีสะเกษ
3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอ
แนะ การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำ�งานของพยาบาล
วิ ช าชี พ ในกลุ่ ม การพยาบาลโรงพยาบาลศรี รั ต นะ
จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาวิจยั เชิงพรรณนา
(Descriptive Research) ด้วยวิธีการศึกษาแบบภาคตัด
ขวาง (Cross-Sectional Study) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวติ การทำ�งาน
ของพยาบาลวิชาชีพในกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาล
ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาปรับปรุง
จากเอกสารงานวิจัยและการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง โดยกำ�หนดแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ
ตัวแปรแต่ละตัวตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม
2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครัง้ นีไ้ ม่มกี ารสุม่ ตัวอย่าง เนือ่ งจาก
ได้ศึกษาในประชากรพยาบาลวิชาชีพทั้งหมดที่ปฏิบัติ
งานในกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัด
ศรีสะเกษ จำ�นวน 42 คน โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
มากกว่า 6 เดือน (ตามเกณฑ์รับรองผ่านการประเมิน
ผลทดลองการปฏิบัติงาน)
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต และระดับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พจิ ารณาแล้วว่าเป็นโครงการ
บรรยากาศองค์การในการทำ�งานของพยาบาลวิชาชีพ ที่เข้าข่ายไม่ต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัย ตาม
กลุม่ การพยาบาล โรงพยาบาลศรีรตั นะจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 99/2550 ข้อ 4.2
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ตามหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ0514.27/156 วันที่ 9
มกราคม 2556
ผู้ศึกษาให้ความสำ�คัญและพิทักษ์สิทธิของ
บุคคลที่ร่วมในการศึกษาครั้งนี้ โดยขออนุญาตทำ�การ
ศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผ่ า นความเห็ น จาก
ผูอ้ �ำ นวยการและหัวหน้ากลุม่ การพยาบาลโรงพยาบาล
ศรีรตั นะ จังหวัดศรีสะเกษและได้ลงนามในหนังสือขอ
อนุญาตทำ�การศึกษา สำ�หรับการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ รายละเอียดแก่พยาบาลวิชาชีพทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการอย่างชัดเจน และให้อสิ ระในการตัดสินใจ
ไม่มีการบังคับหรือทำ�ให้เกิดความเกรงใจ ข้อมูลที่ได้
ผู้ศึกษาเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ จะเผยแพร่ข้อมูล
ในลั ก ษณะภาพรวมไม่ ร ะบุ ถึ ง ตั ว บุ ค คล ผู้ ศึ ก ษามี
มาตรการณ์ในการรักษาความลับโดยแบบสอบถาม
ไม่มกี ารระบุชอื่ นามสกุล หน่วยงานทีป่ ฏิบตั งิ าน ระบุ
เพียงรหัสชุดของแบบสอบถามเท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีราย
ละเอียดทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เป็นคำ�ถามเกีย่ วกับคุณลักษณะส่วน
บุคคล เป็นคำ�ถามปลายปิดให้เลือกตอบและปลายเปิด
ให้เติมข้อความ ประกอบด้วย 1) อายุ 2) สถานภาพ
สมรส 3) รายได้ 4) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกลุ่มการ
พยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ5) ตำ�แหน่งหน้าที่
ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม บรรยากาศองค์การ
รายด้าน 8 ด้านจำ�นวน 41 ข้อลักษณะคำ�ถามเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีค�ำ ตอบให้เลือก
5 ระดับ (5,4,3,2,1) คือ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 =
ปานกลาง, 2= น้อย, และ 1= น้อยที่สุด) (Likert, 1967)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม คุณภาพชีวิตในการ
ทำ�งาน8ด้าน จำ�นวน 33 ข้อ ลักษณะคำ�ถามเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีคำ�ตอบให้เลือก
5 ระดับ (5,4,3,2,1) คือ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 =
ปานกลาง, 2 = น้อย, และ 1 = น้อยที่สุด (Likert, 1967)
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การแปลผลคะแนนของแบบสอบถาม
บรรยากาศองค์การและแบบสอบถามคุณภาพชีวิตใน
การทำ�งาน ประเมินผลเป็น 3 ระดับโดยใช้เกณฑ์แบ่ง
กลุม่ ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1977) คำ�นวณได้จาก
ค่าคะแนนสูงสุดลบด้วยค่าคะแนนตํ่าสุดและหารด้วย
จำ�นวนกลุ่มหรือระดับที่ต้องการดังนี้
คะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนตํ่าสุด = 5 – 1 = 1.33
จำ�นวนกลุ่ม		
3
ระดับสูง หมายถึงค่าคะแนนต่อข้อระหว่าง
3.67 – 5.00
ระดับปานกลาง หมายถึง ค่าคะแนนต่อข้อ
ระหว่าง 2.34 – 3.66
ระดับตํ่า หมายถึงค่าคะแนนต่อข้อระหว่าง
1.00 – 2.33
ส่วนที่ 4 เป็นคำ�ถามเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะต่องานพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นคำ�ถาม
ปลายเปิดให้เติมข้อความ ให้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรงเนื้ อ หา (Content
Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 ท่าน ตรวจสอบให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข และนำ�ไปหาค่าความเทีย่ ง
(Reliability) โดยทดลองใช้กบั พยาบาลวิชาชีพกลุม่ การ
พยาบาลโรงพยาบาลนํา้ เกลีย้ ง จังหวัดศรีสะเกษซึง่ เป็น
โรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียงกันจำ�นวน 30 คน แล้วหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาซ (Cronbrach,s Alpha
Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .95
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้
ในการศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ศึกษาระดับบรรยากาศองค์การและระดับคุณภาพชีวิต
การทำ�งาน ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
วิเคราะห์โดย ความถี่และร้อยละ
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557

สถานภาพสมรส โสด (53.66%) รายได้ประจำ�เดือนอยู่
ช่วงระหว่าง 20,000 - 29,999 บาท (65.85%) รายได้ตํ่า
สุด 14,000 บาท และรายได้สูงสุด 36,000 บาท ส่วน
ใหญ่ในกลุ่มการพยาบาลมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-10
ปี (56.10%) ระยะเวลาตํ่าสุด 1 ปี ระยะเวลาสูงสุด 21
ปี เป็นตำ�แหน่งข้าราชการ ร้อยละ 70.70
บรรยากาศองค์การของพยาบาลวิชาชีพ กลุม่
การพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ
ระดับบรรยากาศองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับสูง ( =3.73, SD = 0.39) เมื่อ
ผลการวิจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความอบอุ่นมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ( = 4.07, SD = 0.56) และด้านการให้รางวัล มี
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 30- ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ( = 3.10, SD = 0.57) ตามรายละเอียด
39 ปี (59.10%) อายุตํ่าสุด 25 ปี และอายุสูงสุด 46 ปี ตารางที่ 1

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้
สถิติ Pearson Product Moment Correlation Coefficient
หาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในองค์การกับ
คุณภาพชีวิตการทำ�งานของพยาบาลวิชาชีพ โดยการ
ทดสอบนัยสำ�คัญทางสถิติแบบสองทาง (Two-tailed)
ที่ค่า p<.001 เกณฑ์การแบ่งระดับความสัมพันธ์จาก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใช้เกณฑ์ของอิลิฟสันเคริท
(Elifson, 1990) มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง + 1

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับบรรยากาศองค์การของพยาบาลวิชาชีพ จำ�แนกรายด้าน (N=41)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

บรรยากาศองค์การ
ด้านความอบอุ่น
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยในงาน
ด้านการสนับสนุน
ด้านโครงสร้างของงาน
ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านความสามัคคี
ด้านการให้รางวัล
รวม

ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ
ระดับคุณภาพชีวติ การทำ�งานโดยรวมมีคา่ เฉลีย่
ระดับปานกลาง ( = 3.56, SD = 0.36) เมื่อพิจารณา

4.07
4.01
3.97
3.71
3.70
3.67
3.48
3.10
3.73

SD
0.56
0.48
0.44
0.65
0.53
0.49
0.44
0.57
0.39

การแปรผล
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

รายด้านพบว่า การคำ�นึงถึงความต้องการของสังคม
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.94, SD = 0.65) และด้านที่มี
ค่ า เฉลี่ ย ตํ่ า สุ ด คื อ ด้ า นค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและ
ยุติธรรม ( = 3.02, SD = 0.61) รายละเอียดตามตาราง
ที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพชีวติ การทำ�งานของพยาบาลวิชาชีพ จำ�แนกรายด้าน
		 (N=41)
คุณภาพชีวิตการทำ�งาน
SD
การแปรผล
1) การคำ�นึงถึงความต้องการของสังคม
3.94
0.65
สูง
2) การบูรณาการทางสังคมหรือการทำ�งานร่วมกัน
3.82
0.40
สูง
3) สภาพการทำ�งานที่คำ�นึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3.65
0.49
ปานกลาง
4) โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล
3.55
0.52
ปานกลาง
5) ประชาธิปไตยในองค์การ
3.51
0.44
ปานกลาง
6) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว
3.49
0.69
ปานกลาง
7) ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทำ�งาน
3.46
0.55
ปานกลาง
8) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
3.02
0.61
ปานกลาง
รวม
3.56
0.36
ปานกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
โดยภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์ ก ารกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำ � งานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลศรีรัตนะ มีความ

สัมพันธ์ระดับสูงอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (r =.796,
p<.001) นอกจากนี้ยังพบว่า บรรยากาศองค์การ มิติ
ความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับคุณภาพ
ชีวิตการทำ�งาน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (r=.717,
p<.001) ส่วนมิติด้านอื่น ตามรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำ�งานของพยาบาล
		 วิชาชีพ (N=41)
คุณภาพชีวิตการทำ�งาน
บรรยากาศองค์การ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระดับความสัมพันธ์
ของเพียร์สัน ( r )
1) มิติความรับผิดชอบ
.717**
มีความสัมพันธ์ สูง
2) มิติความปลอดภัยในงาน
.686**
มีความสัมพันธ์ ปานกลาง
3) มิติการให้รางวัล
.669**
มีความสัมพันธ์ ปานกลาง
4) มิติความอบอุ่น
.591**
มีความสัมพันธ์ ปานกลาง
5) มิติมาตรฐานการปฏิบัติงาน
.580**
มีความสัมพันธ์ ปานกลาง
6) มิติความสามัคคี
.566**
มีความสัมพันธ์ ปานกลาง
7) มิติการสนับสนุน
.501**
มีความสัมพันธ์ ปานกลาง
8) มิติโครงสร้างของงาน
.478*
มีความสัมพันธ์ ปานกลาง
รวม
.796**
มีความสัมพันธ์ สูง
** p<.001 *p<.01
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ปั ญ หาอุ ป สรรค ข้ อ เสนอแนะ บรรยากาศ อุปสรรคและข้อเสนอแนะจำ�นวน 18 ฉบับ คิดเป็นร้อย
องค์การ และคุณภาพชีวติ การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ละ 43.90 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากคำ�ถามปลายเปิด
เกีย่ วกับคุณภาพชีวติ การทำ�งาน ได้รบั ประเด็นปัญหา/
ตารางที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ บรรยากาศองค์การ และคุณภาพชีวติ การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
		 (N=18)
เรื่อง
ประเด็น/ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การ
ทำ�งาน
1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและ (1) ค่าตอบแทนเวรบ่ายเวรดึก
(1) ควรเพิ่มค่าตอบแทน จาก 240 เป็น
ยุติธรรม (n=3)
300-400บาท
(2) ค่าเวรบ่าย-ดึก และค่า OT ยังเท่าเดิม (2) ควรปรับค่า OT และบ่ายดึกเพิ่มขึ้น
อีกเพราะค่าครองชีพต่างๆ เพิ่มขึ้น
(3) ค่าตอบแทนไม่เหมาะสม เช่น การคิด (3) ควรพิจารณาเฉพาะ ในโรงพยาบาล
ค่าตอบแทน P4P ในงานที่ยากมีนํ้า
ชุมชนโดยทำ�รวมกันทั้งจังหวัด
หนักมากกว่างานประจำ�
2) โ อ ก า ส ใ น ก า ร พั ฒ น า (1) มีการอบรมประชุมย่อย
(1) ควรมีการสำ�รวจและประชุมให้เท่าๆ
สมรรถภาพของบุคคล (n=2)
กัน
(2) หน่วยงานจัดอบรมบางหลักสูตร แต่ (2) ห น่ ว ย ง า น ค ว ร จั ด อ บ ร ม ใ น
ไม่ครอบคลุมทุกสมรรถนะ
สมรรถนะทีต่ อ้ งมีการพัฒนาสำ�หรับ
ทุกคน
3) การบู ร ณาการทางสั ง คม (1) ยังมีน้อย
(1) ควรส่งเสริมการยอมรับความคิดเห็น
หรือการทำ�งานร่วมกัน (n=2)
กันมากขึ้น
(2) ขาดการมีสว่ นร่วมในการทำ�งานร่วม (2) ควรจัดเวรเช้าได้ออกไปทำ�งานร่วม
กับหน่วยงานภายนอก
กัน
4) สภาพการทำ�งานทีค่ �ำ นึงถึง (1) การเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ
(1) ควรมีโซนแยกคัดกรองให้เหมาะสม
ความปลอดภัยและส่งเสริมสุข (การแพร่กระจายเชื้อ)
ภาพ (n=1)
5) ความมั่ น คงและความ (1) ตำ�แหน่ง พยาบาลวิชาชีพติดกรอบ (1) ควรแก้ไขให้ตำ�แหน่งข้าราชการทุก
ก้าวหน้าในการทำ�งาน (n=1)
ตำ�แหน่งที่ ซี 7
กระทรวง เหมือนกันทั้งประเทศ
6) ประชาธิ ป ไตยในองค์ ก าร
(n=1)

(1) ควรส่งเสริมประชาธิปไตยในหน่วย
งาน
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ตารางที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ บรรยากาศองค์การ และคุณภาพชีวติ การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
		 (N=18) (ต่อ)
เรื่อง
ประเด็น/ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ
1) ความปลอดภัยในงาน (n=4) (1) ค่าตอบแทนในจุดที่เสี่ยงต่อการติด (1) ควรเพิ่มค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
เชื้อของบุคลากร
บุคลากรที่ได้รับความเสี่ยง
(2) มีความเสี่ยงในการทำ�งานระบบส่ง (2) ควรมีการพัฒนาคุณภาพการส่งต่อ
ต่อ
ผู้ปว่ ยให้ดีขึ้นให้ได้มาตรฐาน
(3) โครงสร้าง เตียงรับใหม่หอ้ งรอคลอด (3) ควรมีหอ้ งสำ�หรับรับใหม่ผทู้ �ำ คลอด
ทางเดินของติดเชื้อ
ที่มิดชิด/ห้องรอคลอดควรกว้างกว่า
ที่เป็นอยู่
(4) ค่าตอบแทนในจุดที่เสี่ยงติดเชื้อ
(4) เพิ่มค่าตอบแทน
2) ความสามัคคี (n=2)
(1) มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความเชื่ อ มโยง
และความรักและไว้ใจกันในแต่ละ
แผนก
(2) ควรส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีมตัง้ แต่
ระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติ
3) โครงสร้างของงาน (n=1) (1) กำ�หนดบทบาทหน้าที่ไม่ชัดเจน
(1) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงควรแจ้งให้
ทราบ
4) การให้รางวัล (n=1)
(1) การให้รางวัล
(1) ควรมีการส่งเสริมขวัญกำ�ลังใจและ
ให้รางวัล

การอภิปรายผล

ระดับบรรยากาศองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ
ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าการรับรู้และ
สือ่ สารของพยาบาลวิชาชีพต่อองค์การโรงพยาบาลตาม
องค์ประกอบบรรยากาศองค์การส่วนใหญ่มีระดับสูง
ทั้งด้านความอบอุ่น คือ สัมพันธภาพในการทำ�งานที่
ต้องทำ�งานเป็นทีม ด้านความรับผิดชอบ ใช้ความรับผิด
ชอบในงานสูง ด้านความปลอดภัยในงานซึ่งลักษณะ
งานมีความเสี่ยงเชื้อโรคและภัยคุกคามจากผู้ป่วยหรือ
ญาติ ด้านการสนับสนุน พบว่าครอบครัวและองค์การ
ให้การสนับสนุนในการทำ�งาน ด้านโครงสร้างของงาน

มีระบบบริหารงานที่ชัดเจน ด้านมาตรฐานการปฏิบัติ
งาน มีขอบเขตแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
หากพิ จ ารณาในองค์ ป ระกอบบรรยากาศ
องค์การต่างๆ และแยกประเด็นในการศึกษาจะมีความ
สอดคล้ อ งและแตกต่ า งกั น ตามลั ก ษณะหรื อ สาขา
วิชาชีพในการศึกษาบรรยากาศองค์การของพยาบาล
วิชาชีพ โดยรวมสอดคล้องกับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับบรรยากาศองค์การ ของ บุญสัน อนารัตน์ (2554)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ
คุณภาพชีวิตการทำ�งานของนักวิชาการสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนพบว่าอยู่ในระดับสูง
( = 3.73, SD = 0.33) และ ทัศนีย์ ทินราช (2551)
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ศึ ก ษาบรรยากาศองค์การในสำ�นักงานสาธารณสุข
อำ�เภอ พบว่าอยู่ในระดับสูง ( = 3.71, SD = 0.34) แต่
ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สายพิณ สายดำ� (2552)
ศึกษาบรรยากาศองค์การของเภสัชกรโรงพยาบาลศูนย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
( = 3.50, SD = 0.40)
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การทํ า งานโดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย
ระดับปานกลาง ( = 3.56, SD = 0.36) ผลการวิจัย
แสดงผลการรับรู้และบ่งชี้ระดับคุณภาพชีวิตการทํา
งานของพยาบาลวิชาชีพในองค์การโรงพยาบาลมีค่า
ระดับสูงได้แก่ ด้านการคำ�นึงถึงความต้องการของ
สังคม โดยการทำ�งานที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและมีการ
ร่วมทำ�งานกับชุมชน และด้านการบูรณาการทางสังคม
หรือการทำ�งานร่วมกัน ที่มีสัมพันธภาพที่ดีในการ
ทำ�งานทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน หากพิจารณา
ในแต่ละองค์ประกอบระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพยาบาลวิชาชีพ และแยกประเด็นในการศึกษาจะ
มีความสอดคล้องและแตกต่างกันตามลักษณะปัจจัย
ทัง้ ภายในและภายนอกตามการสนับสนุนขององค์การ
การศึกษาโดยรวมสอดคล้องกับการศึกษา จาลาวัลย์ จิต
จักร (2554) ที่พบว่า คุณภาพชีวิตการทำ�งานกับการ
ดำ�เนินงานสร้างสุขภาพเชิงรุกของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนเขตจังหวัดกาฬสินธุ์มี
ค่าเฉลีย่ ระดับปานกลาง ( = 3.51, SD = 0.55) และการ
ศึกษาของ ณภัทร เดชไกรสร (2552) พบว่าคุณภาพชีวติ
การทำ�งานของพยาบาลวิชาชีพศูนย์สุขภาพชุมชนเขต
14 กระทรวงสาธารณสุขโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( = 3.66 , SD = 0.49) แต่ไม่สอดคล้อง กับการศึกษา
ของ ณัฐปภัสญ์ พัฒนโพธิ์ (2553) พบว่าระดับคุณภาพ
ชีวติ ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
โดยรวมอยูใ่ นระดับสูง ( = 3.80 , 95%CI : 3.72 – 3.87)

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ
กับคุณภาพชีวิตการทํางานพยาบาลวิชาชีพกลุ่มการ
พยาบาล โรงพยาบาลศรีรัตนะ
ผลการศึกษาพบว่าในองค์ประกอบบรรยากาศ
องค์การหรือสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ขององค์การมีความเกีย่ วข้องกันกับคุณภาพชีวติ ในการ
ทำ�งานของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์กัน
หากมีการปรับปรุงพัฒนาให้องค์ประกอบบรรยากาศ
องค์การเหมาะสมย่อมจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ระดับคุณภาพชีวิตของการทำ�งาน การพิจารณาความ
สัมพันธ์จึงมีความสำ�คัญในการวางแนวทางปรับปรุง
พัฒนาองค์การเพือ่ สามารถส่งเสริมระดับคุณภาพชีวติ
การทำ�งานของผู้ปฏิบัติงานให้มีระดับที่สูงขึ้น โดย
เฉพาะพยาบาลวิชาชีพทีเ่ ป็นบุคลากรทีก่ �ำ ลังขาดแคลน
สอดคล้องกับการศึกษาของกิมบวย เพ็ชรพันธ์ (2551)
ที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
บรรยากาศองค์การ ภาวะผู้นำ�ของหัวหน้าหอผู้ป่วย
กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำ � งานของพยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเขตจังหวัดชายแดน
ไทย-กัมพูชา พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=1.000) ส่วน
ชัท เมืองโคตร (2550) ได้ศึกษาปัจจัยด้านบรรยากาศ
องค์ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การทำ � งานบุ ค ลากร
สาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนในจังหวัดขอนแก่น
พบว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตการทำ�งานอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (r = .790,
p <.001) และจันทรา แทนสุโพธิ์ (2546) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิต
การทำ�งานของทีมสุขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัด
ขอนแก่น พบว่าบรรยากาศศูนย์สุขภาพชุมชนมีความ
สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำ�งานค่อนข้างสูง
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ข้อเสนอแนะ

ข้ อ คิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การ
ทำ�งานประเด็นสำ�คัญ คือ ด้านค่าตอบแทน ทีเ่ สนอควร
เพิ่มค่าตอบแทน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพ
ของบุคคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำ�งาน
จัดสิง่ แวดล้อมสภาพการทำ�งานทีค่ �ำ นึงความปลอดภัย
และส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
บรรยากาศองค์การ คือ ความปลอดภัยในงานควรเพิ่ม
ค่าตอบแทนในบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงภัย
ส่ ง เสริ ม บรรยากาศการแสดงความคิ ด เห็ น ในการ
ทำ�งานส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม
การทำ�งานเป็นทีมและสนับสนุนรางวัล สร้างขวัญ
และแรงจูงใจ
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