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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�ำงานและความสมดุลระหว่างงาน
และชีวิตกับความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพ และ 2) ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางใน
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 296 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ปัจจัยส่วนบุคคล คุณภาพชีวิต
ในการท�ำงาน ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตและความผาสุกทางใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการท�ำงานและความสมดุลระหว่างงานและชีวิตด้านงานและชีวิตส่วนตัวส่งเสริม        
ซึง่ กันและกันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางใจ ความสมดุลระหว่างงานและชีวติ ด้านงานแทรกแซงชีวติ ส่วนตัวและด้าน
ชีวิตส่วนตัวแทรกแซงงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพ และ 2) คุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้าน
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานและด้านสังคมสัมพันธ์ ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตด้านชีวิตส่วนตัวแทรกแซงงานและ
ด้านงานและชีวิตส่วนตัวส่งเสริมซึ่งกันและกัน สามารถร่วมกันพยากรณ์ความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดกลางในเขตกรุงเทพมหานครได้  ร้อยละ36.20 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ค�ำส�ำคัญ : คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน ความสมดุลระหว่างงานและชีวิต ความผาสุกทางใจ
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Abstract

The objectives of this research were to study: 1) the relationship between registered nurses’ quality
of work life and work life balance with psychological well-being; and 2) the factors could be jointly predict
registered nurses’ psychological well-being in medium-sized private hospitals in the Bangkok Metropolitan.   
The samples were consisted of 296 registered nurses in medium-sized private hospitals in the Bangkok                 
Metropolitan. Data were collected by questionnaires which consisted of 4 parts: personal factors, quality of
work life, work life balance, and psychological well-being. Statistical parameter used in this research                       
were Pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis.
Results showed that: 1) registered nurses’ quality of work life  and work life balance (work/personal
life enhancement) were positively related to registered nurses’ psychological well-being   and registered   
nurses’ work life balance (work interference with personal life and personal life interference with work) was
negatively related to registered nurses’ psychological well-being and 2) registered nurses’ quality of work life
(social integration and growth and security), work life balance (personal life interference  with work and work/
personal life enhancement) could jointly predicted   36.20 percentage of registered nurses’ psychological         
well-being in medium-sized private hospitals in the Bangkok Metropolitan at statistically significance at
.01 level.
Keyword: Quality of work life, Work life balance, Psychological well-being

บทน�ำ

ในปั จ จุ บั น การแข่ ง ขั น ของโรงพยาบาลเอกชน             
ในการชิงส่วนแบ่งการตลาดค่อนข้างสูง ท�ำให้โรงพยาบาล
เอกชนเน้นให้ความส�ำคัญกับผู้มารับบริการเป็นหลัก โดยการมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและงานด้านการบริการมาเป็นจุดขาย          
ซึง่ พลังทีส่ ำ� คัญในการรับผิดชอบให้การบริการทางการพยาบาล
แก่ผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนั้นก็คือ
พยาบาลวิชาชีพ1  แต่สิ่งที่พบคือปัญหาการขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพสาเหตุเกิดจากสองปัจจัย ปัจจัยแรกคือความต้องการ
ด้านสุขภาพของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยที่สองคือการไม่
สามารถรักษาพยาบาลวิชาชีพไว้ในระบบบริการทางสุขภาพได้
ปัจจัยดังกล่าวเป็นการตอกย�้ำได้ดีว่ากลุ่มพยาบาลวิชาชีพเป็น
กลุ่มบุคลากรที่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนต้องให้ความส�ำคัญ2
เมื่ อ พยาบาลวิ ช าชี พ เป็ น ทรั พ ยากรที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ            
โรงพยาบาล ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลในต�ำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพจึงมีความส�ำคัญมากต่อโรงพยาบาล ทั้งใน       
ด้านการท�ำให้องค์การมีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้า ซึ่งจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพยาบาลวิชาชีพรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงพยาบาล จนอยากทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ที่จะท�ำงานให้กับ
โรงพยาบาลอย่างเต็มที่ ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดสิ่งเหล่า
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นัน้ ได้คอื ความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพ  การทีพ่ ยาบาล
วิชาชีพมีความผาสุกทางใจสูงยังส่งผลให้อตั ราการขาดงานต�ำ่ ลง  
ความผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้น   อัตราการลาออกลดลง3 และ
สิ่งส�ำคัญที่สุดคือส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้การบริการ       
แก่ผู้มารับบริการ  เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าความผาสุกทางใจ
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตของพยาบาล
วิชาชีพซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา
ในชีวิต ไม่ใช่แค่เพียงสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่4 พยาบาล
วิ ช าชี พ ควรมี ทั ศ นคติ ท างบวกกั บ สิ่ ง ต่ า งๆ ไม่ เ พี ย งแค่ กั บ               
สิง่ แวดล้อม แต่หมายถึงการยอมรับอดีตของตน การมีเป้าหมาย
ในชี วิ ต ท� ำ ให้ พ ยาบาลวิ ช าชี พ มองโลกตามความเป็ น จริ ง
สามารถจัดการกับสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ะเข้ามากระทบได้อย่างเหมาะสม
พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ตั ว ตามสถานการณ์ ทั้ ง ในด้ า นความคิ ด และ          
ด้านอารมณ์ได้5 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่พยาบาลวิชาชีพควร
มีเพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ าน จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกทางใจมีหลายปัจจัย ปัจจัย
หนึ่งที่ส�ำคัญ คือ คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
คุณภาพชีวติ ในการท�ำงานเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนความรูส้ กึ
พึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อโรงพยาบาล ซึ่งเป็นผลมา
จากการทีโ่ รงพยาบาลพยายามทีจ่ ะตอบสนองความต้องการใน
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ด้านต่างๆ ให้กับพยาบาลวิชาชีพในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าสูงที่สุด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี6  
ระบบการท�ำงานทีด่ ี เน้นสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ให้พยาบาล
วิชาชีพมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงการให้ค่าตอบแทนที่
เป็นธรรม   ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพรู้สึกว่าตนมีคุณภาพชีวิต      
ในการท�ำงานที่ดี   และรู้สึกดีต่องานและโรงพยาบาลตามมา       
ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดประสิทธิผล
ต่อโรงพยาบาล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผาสุกทางใจของพยาบาล
วิชาชีพ อีกปัจจัยหนึ่งที่เชื่องโยงต่อความผาสุกทางใจ นั้นคือ
ความสมดุลระหว่างงานและชีวติ เพราะทัง้ งานและชีวติ เป็นสอง
สิ่งที่ส�ำคัญ7 เรื่องที่ส�ำคัญต่อความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
คงหนีไม่พน้ เรือ่ งของเวลา พยาบาลวิชาชีพควรใช้เวลาให้เหมาะสม
ทั้งงานและชีวิตส่วนตัว ควรจัดล�ำดับความส�ำคัญของสิ่งต่างๆ
ในชีวิต พยาบาลวิชาชีพที่มคี วามสมดุลระหว่างงานและชีวติ จะ
มีความสุขในชีวิตการท�ำงาน มีความพึงพอใจในงาน มีความพึง
พอใจในชีวิต มีสุขภาพกายและอารมณ์ดีกว่า และมีชั่วโมง        
การท�ำงานน้อยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่ไม่มีความสมดุลระหว่าง
งานและชีวิต8
จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า คุณภาพชีวิตใน       
การท�ำงานและความสมดุลระหว่างงานและชีวิต มีแนวโน้ม          
ที่จะท�ำให้ความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพเพิ่มขึ้นได้           

คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
- ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
- สภาพที่ท�ำงานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  
- การพัฒนาศักยภาพของบุคคล
- ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  
- สังคมสัมพันธ์
- ประชาธิปไตยในองค์การ
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ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จึงมุง่ เน้นศึกษาคุณภาพชีวติ ในการท�ำงาน  
ความสมดุ ล ระหว่ า งงานและชี วิ ต และความผาสุ ก ทางใจ           
ของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางใน
กรุงเทพมหานครเนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางใน
กรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลที่มีการแข่งขันสูงและเป็น
แหล่งรวมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ส่งผลให้พยาบาล
วิชาชีพมีภาวะกดดันเกิดขึ้นทั้งในด้านการให้บริการทางการ
พยาบาลที่ดีที่สุดและต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ         
ในการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อประโยชน์
แก่ผู้มาใช้บริการและโรงพยาบาล  

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต        
ในการท�ำงานและสมดุลระหว่างงานและชีวิตกับความผาสุก      
ทางใจของพยาบาลวิชาชีพ
2. เพื่อศึกษาตัวพยากรณ์ร่วมระหว่างคุณภาพชีวิต
ในการท�ำงานและความสมดุลระหว่างงานและชีวิตสามารถ
พยากรณ์ความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพ

ความผาสุกทางใจ

ความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
- งานแทรกแซงชีวิตส่วนตัว
- ชีวิตส่วนตัวแทรกแซงงาน
- งานและชีวิตส่วนตัวส่งเสริมซึ่งกันและกัน
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ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดความผาสุกทางใจของ         
รีฟและซิงเกิล3 คุณภาพชีวิตในการท�ำงานใช้แนวคิดของคัมมิ่ง
และวอร์เลย์9 ส่วนความสมดุลระหว่างงานและชีวิตในแนวคิด
ของฟิชเชอร์10

วิธีด�ำเนินการวิจัย

รู ป แบบการวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ       
จากโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง และอยู ่ ใ นโซนต่ า งๆ             
ของส� ำ นั ก งานเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยศึ ก ษาทั้ ง หมด 6
โรงพยาบาล ซึ่งมีจ�ำนวนพยาบาลวิชาชีพ 1,135 คน (ข้อมูล       
ณ วันที่ 16 มกราคม 2559) และท�ำการหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 296 คน
จากนั้ น ท� ำ การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ และท� ำ การสุ ่ ม
ตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลเอกชนในแต่ละแห่ง
ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย

เครื่องมือในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม      
โดยแบ่งข้อค�ำถามออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วน
บุคคล แบบสอบถามประกอบด้วยข้อค�ำถามเช็คลิสต์ มี 4 ข้อ
ได้แก่ อายุ สถานภาพ อายุการท�ำงาน ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน6 มี 44 ข้อ ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่
ผลตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรมและเพี ย งพอ สภาพที่ ท� ำ งานที่ ถู ก
สุ ข ลั ก ษณะและปลอดภั ย การพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค คล              
ความก้ า วหน้ า และความมั่นคงในงาน สัง คมสัมพันธ์ และ
ประชาธิปไตยในองค์การ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความสมดุล
ระหว่างงานและชีวิต7 มี 14 ข้อ ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่            
งานแทรกแซงชีวิตส่วนตัว ชีวิตส่วนตัวแทรกแซงงาน   และ       
งานและชี วิต ส่ วนตัวส่งเสริมซึ่ง กันและกัน ส่วนที่ 4 แบบ
สอบถามความผาสุกทางใจ3   มี 14 ข้อ โดยที่แบบสอบถาม       
ส่วนที่ 2-4 ใช้มาตรวัดการประเมินค่าของลิเคิร์ท ประกอบด้วย
เป็นจริงมากที่สุด เป็นจริงมาก เป็นจริงปานกลาง เป็นจริงน้อย
และเป็นจริงน้อยที่สุด
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

การวิ เ คราะห์ ห าคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม น� ำ
แบบสอบถามมาหาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา โดยการน� ำ
แบบสอบถามไปให้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความสอดคล้ อ ง
ระหว่างเนื้อหาของข้อค�ำถามว่าครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการจะ
ประเมินและภาษาที่ใช้ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มประชากรที่
จะท�ำการวิจัย และหาค่าความเชื่อมั่นกับกลุ่มตั ว อย่ า งที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ทีศ่ กึ ษาจ�ำนวน 30 คน โดยใช้สตู รของ
สัมประสิทธิ์แ อลฟ่าของครอนบาค ได้ค ่าความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท� ำ งาน เท่ า กั บ .974
แบบสอบถามความสมดุลระหว่างงานและชีวิต โดยด้านงาน
แทรกแซงชีวิตส่วนตัวเท่ากับ .871 ด้านชีวิตส่วนตัวแทรกแซง
งาน เท่ากับ .926   ด้านงานและชีวิตส่วนตัวส่งเสริมซึ่งกัน          
และกันเท่ากับ .934 และแบบสอบถามความผาสุกทางใจ
เท่ากับ .933

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

ผู ้ วิ จั ย ขอความร่ ว มมื อ ในการเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย
โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และแจ้งให้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบถึงสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือตอบรับในการเข้าร่วมการวิจัย
โดยที่ข้อมูลทุกอย่างที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะถูกปกปิดเป็น      
ความลั บ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จะใช้
รหัสตัวเลขในการบันทึก และน�ำข้อมูลทีไ่ ด้นำ� เสนอเป็นภาพรวม
เฉพาะงานวิจัยในครั้งนี้เท่านั่น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 30 วัน
โดยส่งแบบสอบถามพร้อมเอกสารอธิบายวัตถุประสงค์ของ       
การวิจัย รายละเอียดของการตอบแบบสอบถาม เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยจะน�ำแบบสอบถาม  
ใส่ซองเอกสารส่งคืนผูว้ จิ ยั โดยผูว้ จิ ยั ได้แบบวัดทีส่ มบูรณ์จำ� นวน
296 ฉบับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลของกลุ ่ ม
ตัวอย่าง สถิติที่ใช้คือ การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. การทดสอบสมมติฐานต่างๆ สถิติที่ใช้ในการหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณตามล�ำดับความส�ำคัญของน�ำเข้าตัว

Quality of Work Life, Work Life Balance and Psychological Well-Being of
Registered Nurses in Medium-Sized Private Hospitals in the Bangkok Metropolitan

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าพยาบาล
วิชาชีพ ส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 28 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.80         
มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 69.30 และ
มีอายุการท�ำงานน้อยกว่า 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 38.90
2. คุณภาพชีวิตในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับ
ความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่าคุณภาพชีวิตในการท�ำงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางใจในระดับปานกลาง
(r = .446) และทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรม         
และเพียงพอ ด้านสภาพที่ท�ำงานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
ด้านการพัฒนาศักยภาพ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง        
ในงาน ด้านสังคมสัมพันธ์ และด้านประชาธิปไตยในองค์การ        
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางใจ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01, .192, .249, .325, .421, .470 และ .343
ตามล�ำดับ)
3. ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตทุกด้านมีความ
สัมพันธ์กับความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้สถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (จากทฤษฎีนี้ไม่สามารถ
น�ำแต่ละด้านมาวิเคราะห์รวมกันได้ จึงไม่สามารถหาความสมดุล
ระหว่างงานและชีวติ โดยรวมได้) พบว่าความสมดุลระหว่างงาน

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

135

และชีวิตด้านงานและชีวิตส่วนตัวส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางใจอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .01 (r = .463) ส่วนด้านงานแทรกแซงชีวติ ส่วนตัว และ
ด้านชีวิตส่วนตัวแทรกแซงงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
ผาสุกทางใจอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01(r = -.236
และ -.265 ตาม ล�ำดับ)
4. คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน ความสมดุลระหว่าง
งานและชีวติ ทีส่ ามารถพยากรณ์ความผาสุกทางใจของพยาบาล
วิชาชีพ ผู้วิจัยน�ำองค์ประกอบรายด้านของคุณภาพชีวิตในการ
ท� ำ งานและความสมดุ ล ระหว่ า งงานและชี วิ ต เข้ า ในสมการ
ถดถอยพหุคูณ ตามล�ำดับความส�ำคัญของน� ำ เข้ า ตั ว พบว่ า
คุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง  
ในงานและด้านสังคมสัมพันธ์   ความสมดุลระหว่างงานและ      
ชีวิตด้านชีวิตส่ว นตัว แทรกแซงงาน และด้า นงานและชี วิ ต         
ส่วนตัวส่งเสริมซึ่งกัน สามารถร่วมพยากรณ์ความผาสุกทางใจ
ของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ .01
โดยสามารถร่วมพยากรณ์ความผาสุกทางใจได้ถึงร้อยละ 36.2
(R2Adj = .353) มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์พหุคณ
ู เท่ากับ .602
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ตัวพยากรณ์
คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
ด้านสังคมสัมพันธ์
ความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
ด้านชีวิตส่วนตัวแทรกแซงงาน
ด้านงานและชีวิตส่วนตัวส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ค่าคงที่ (Constant) = 1.989

b

S.E.b

Beta

t

p

.117
.196

.053
.050

.132
.234

2.280
3.863

.027
.000

-.110
.239

.028
.039

-.190
.316

-3.997
6.134

.000
.000

R = .602         R2 = .362       R2Adj = .353    Overall F = 41.256   p = .000
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สรุปและอภิปรายผล

1. ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการท�ำงานมี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความผาสุ ก ทางใจซึ่ ง เป็ น ไปตาม
สมมติ ฐ านในการวิ จั ย เนื่ อ งจากพยาบาลวิ ช าชี พ รู ้ สึ ก ว่ า                
โรงพยาบาลเล็งเห็นว่าพยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีค่า             
จึงพยายามจะตอบสนองความต้องการให้กับพยาบาลวิชาชีพ
ในเรื่ องการท� ำ งานเพื่อยึดเหนี่ยวให้พยาบาลวิชาชีพอยู่กับ           
โรงพยาบาล และยังเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพสามารถตัดสินใจ
ในเรื่องการท�ำงานได้ ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพมองว่าตนเองมี
ความสามารถและมัน่ ใจมากขึน้ ในการแก้ไขสถานการณ์ทจี่ ะเข้า
มาในชีวติ ทัง้ ในแง่บวกและลบได้ดี ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพรูส้ กึ
พึงพอใจในการท�ำงานเพิ่มขึ้น และมีพึงพอใจในชีวิตเพิ่มขึ้น         
จึงท�ำให้พยาบาลวิชาชีพมีความผาสุกทางใจเพิ่มขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยที่พบว่า คุณภาพชีวิตในการท�ำงานของพนักงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางใจ11
เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตในการท�ำงานรายด้าน       
พบว่าคุณภาพชีวติ ในการท�ำงานทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพ โดยอธิบายได้ดังนี้
ด้ า นผลตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรมและเพี ย งพอมี ค วาม
สัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพ อาจ
เนื่องมาจากพยาบาลวิชาชีพได้ค่าตอบแทนในการท�ำงานที่
เหมาะสมกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และมี ค วามเป็ น ธรรมเมื่ อ
เปรียบเทียบกับงานอาชีพอื่นในลักษณะคล้ายคลึงกัน เมื่อ
พยาบาลวิชาชีพรับรู้ว่าตนมีคุณภาพชีวิตในการท�ำงานในด้าน
ผลตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรมและเพียงพอ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
ในชีวิตการท�ำงาน และความพึงพอใจในชีวิต จึงท�ำให้พยาบาล
วิชาชีพมีความผาสุกทางใจเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย          
ที่พบว่า ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธ์          
ทางบวกกับความผาสุกทางใจของพนักงาน12
ด้านสภาพที่ท�ำงานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพ
อาจเนือ่ งมาจากโรงพยาบาลเอกชนทุกโรงพยาบาลต้องอยูภ่ าย
ใต้การตรวจคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
ส่งผลท�ำให้โรงพยาบาลต้องจัดสถานที่ท�ำงานให้เหมาะสม         
และปลอดภัย รวมถึงด้านการป้องกันการติดต่อของเชื้อโรค        
โรงพยาบาลมีขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยที่เป็น     
โรคติดต่อ เมื่อพยาบาลวิชาชีพรับรู้ว่าตนมีคุณภาพชีวิตในการ
ท�ำงานในด้านที่ท�ำงานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ส่งผล         
ให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความพึงพอใจในการท�ำงาน จึงท�ำให้
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พยาบาลวิชาชีพมีความผาสุกทางใจเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ทีพ่ บว่า องค์ประกอบในการท�ำงานด้านสภาพแวดล้อม
ในการด�ำรงชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางใจ
ของพนักงาน13
ด้านการพัฒนาศักยภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผาสุกทางใจ อาจเนื่องมาจากพยาบาลวิชาชีพรู้สึกว่า
ตนเองได้รับการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถอยู่ตลอดเวลา
โดยได้รบั การสนับสนุนจากโรงพยาบาล เพือ่ จะได้มคี วามรูค้ วาม
สามารถในการให้การพยาบาลแก่ผมู้ ารับบริการมากขึน้ ผลการ
ปฏิบัติงานก็จะดีขึ้นตามมา รวมถึงการได้รับมอบหมายงานที่
ตรงกับความสามารถ มีสว่ นร่วมในการตัดสินในงานทีท่ ำ  
� ส่งผล
ให้พยาบาลวิชาชีพรู้สึกมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนที่
จะใช้ในการท�ำงาน สิ่งเหล่านี้ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพสามารถ
ควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี  ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความ
สุขในการท�ำงาน จึงท�ำให้พยาบาลวิชาชีพมีความผาสุกทางใจ
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า คุณลักษณะงานด้าน
การพัฒนาศักยภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทาง
ใจของพนักงาน14
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานมีความ
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความผาสุ ก ทางใจ อาจเนื่ อ งมาจาก                
โรงพยาบาลเอกชนส่ ว นใหญ่ มี บั น ไดอาชี พ ให้ กั บ พยาบาล  
วิชาชีพที่ชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพยาบาล
วิชาชีพในการท�ำงาน อีกทั้งท�ำให้พยาบาลวิชาชีพภาคภูมิใจ      
ในความสามารถของตน รวมถึ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้ ม าพร้ อ มกั บ ความ
ก้าวหน้าในอาชีพคือการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ในด้านความมั่นคง
ในอาชีพโรงพยาบาลเอกชนมีการก�ำหนดขอบเขตการลงโทษ
อย่างชัดเจน เมือ่ พยาบาลวิชาชีพรับรูว้ า่ ตนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ในการ
ท�ำงานในด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจในการท�ำงานและความพึงพอในชีวิตเพิ่มขึ้น          
จึ ง ท� ำ ให้ พ ยาบาลวิ ช าชี พ มี ค วามผาสุ ก ทางใจเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า การพัฒนาเป้าหมายอาชีพมี  
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางใจ15
ด้ า นสั ง คมสั ม พั น ธ์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ        
ความผาสุกทางใจ อาจเนือ่ งมาจากพยาบาลวิชาชีพมีปฏิสมั พันธ์
ที่ดีกับผู้อื่น เพราะเป้าหมายในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ
คือการที่ผู้มารับบริการหายจากโรค หรือเกิดความพึงพอใจใน
การบริการ จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีการท�ำงานเป็นทีมที่ดี  
และทีมทีด่ เี กิดได้กต็ อ่ เมือ่ เกิดการได้รบั การยอมรับและไว้วางใจ
จากสมาชิกในทีม  ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพมีความมัน่ ใจในการ
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ท�ำงาน ความพึงพอใจในการท�ำงาน  และความพึงพอใจในชีวิต
เพิ่มขึ้น จึงท�ำให้พยาบาลวิชาชีพมีความผาสุกทางใจเพิ่มขึ้น       
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าบุคคลมีสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลที่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางใจ16
ด้านประชาธิปไตยในองค์การมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความผาสุกทางใจ อาจเนื่องมาจากโรงพยาบาลเป็น
สั ง คมการท� ำ งานที่ ค ่ อ นข้ า งใหญ่ จึ ง จ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งมี ร ะบบ              
การบริหารงานทีม่ คี วามยุตธิ รรมเพือ่ ให้บคุ ลากรในโรงพยาบาล
อยูร่ ว่ มกันอย่างราบรืน่ โดยเปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิด
เห็นของตนและสามารถติดต่อปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน          
ได้อย่างอิสระ รวมถึงหัวหน้างานยอมรับความคิดเห็นของ
พยาบาลวิชาชีพ ก่อให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความรู้สึกว่าตน            
มีเท่าเทียมกับผู้อื่น ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพรู้สึกว่าชีวิตมีความ
หมายเพิม่ มากขึน้ เกิดความพึงพอใจในการท�ำงานและพึงพอใจ
ในชีวติ เพิม่ ขึน้ จึงท�ำให้พยาบาลวิชาชีพมีความผาสุกทางใจเพิม่
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า การบริหารงานที่มีความ
ยุ ติ ธ รรมมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความผาสุ ก ทางใจของ
พนักงาน12
2. ผลการวิ จั ย พบว่ า ความสมดุ ล ระหว่ า งงาน         
และชีวติ (ตามทฤษฎีไม่สามารถวิเคราะห์โดยรวมได้ ดังนัน่ ผูว้ จิ ยั
จึงท�ำการอภิปรายในแต่ละด้าน) ทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์กับ
ความผาสุกทางใจ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย โดยพบ
ว่า ความสมดุลระหว่างงานและชีวติ ด้านงานแทรกแซงชีวติ ส่วน
ตัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับความผาสุกทางใจ อาจเนือ่ งมาจาก
พยาบาลวิชาชีพรู้สึกว่าตนสามารถรับผิดชอบบทบาทในการ
ท�ำงานได้ดจี นไม่กระทบบทบาทในชีวติ ส่วนตัว  ซึง่ เป็นเรือ่ งยาก
มากเนื่องจากลักษณะการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ต้อง
ท�ำงานเป็นกะ และมีการหมุนเวียนกะ ด้วยข้อจ�ำกัดเหล่านี้ส่ง
ผลให้พยาบาลวิชาชีพต้องมีการวางแผนการท�ำงานให้เสร็จ
ภายในเวลางาน อีกทั้งงานของพยาบาลวิชาชีพเป็นงานที่ไม่
สามารถน�ำกลับไปท�ำต่อทีบ่ า้ นได้ ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพใช้เวลา
ทีเ่ หลือกับชีวติ ส่วนตัวได้อย่างเต็มที่ เมือ่ พยาบาลวิชาชีพรับรูว้ า่
ตนสามารถรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวติ ด้านงานแทรกแซง
ชีวิตส่วนตัวได้ ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความขัดแย้งใน
บทบาทลดลง เกิดความพึงพอใจในงานและความพึงพอใจใน
ชีวิตเพิ่มขึ้น เกิดความเครียดทางจิตใจลดลง คุณภาพชีวิต           
เพิ่มขึ้น จึงท�ำให้พยาบาลวิชาชีพมีความผาสุกทางใจเพิ่มขึ้น        
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า ด้านครอบครัวแทรกแซงงาน
ของพนักงานต่างชาติมีความสัมพันธ์ทางลบกับความผาสุกทาง
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ใจของพนักงานต่างชาติ17
ด้านชีวติ ส่วนตัวแทรกแซงงานมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความผาสุกทางใจ อาจเนื่องมาจากพยาบาลวิชาชีพรู้สึกว่า
ตนสามารถรั บ ผิ ด ชอบบทบาทในชี วิ ต ส่ ว นตั ว ได้ ดี จนไม่ มี          
ผลกระทบต่อบทบาทในการท�ำงาน จากการที่พยาบาลวิชาชีพ
จัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม ร่วมกับการทีส่ มาชิกในครอบครัว
เข้าใจลักษณะการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ ส่งผลท�ำให้
สมาชิกในครอบครัวยินดีที่ช่วยแบ่งเบาบทบาทหน้าที่ในชีวิต
ส่วนตัวของพยาบาลวิชาชีพแทน พยาบาลวิชาชีพจึงไม่เกิดความ
กดดันว่าบทบาทในชีวติ ส่วนตัวจะเข้าไปก้าวก่ายบทบาทในการ
ท�ำงาน ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความ
สามารถ ผลการปฏิบตั งิ านสูงขึน้ ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจในครอบครัว พึงพอใจในชีวิต จึงท�ำให้พยาบาล
วิชาชีพมีความผาสุกทางใจเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย          
ที่พบว่า การแทรกแซงระหว่างงานและครอบครัวด้านงาน
แทรกแซงครอบครั ว มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างลบกั บ ความผาสุ ก          
ทางใจของพนักงานธนาคาร18
สุ ด ท้ า ยด้ า นงานและชี วิ ต ส่ ว นตั ว ส่ ง เสริ ม ซึ่ ง
กั น และกั น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ความผาสุ ก ทางใจ            
อาจเนื่องมาจากพยาบาลวิชาชีพรู้สึกว่าตนเองสามารถรับผิด
ชอบบทบาทในการท� ำ งานและบทบาทในชี วิ ต ส่ ว นตั ว ได้ ด           ี
ส่งผลท�ำให้ทั้งสองบทบาทนั้นเกื้อกูลกัน โดยที่บทบาทในการ
ท�ำงานมีสว่ นท�ำให้เกิดพลังในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในชีวติ ส่วน
ตัวได้ดี ในขณะเดียวกันบทบาทในชีวติ ส่วนตัวก็มสี ว่ นท�ำให้เกิด
พลังในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการท�ำงานให้ได้ดเี ช่นกัน
ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความพึงพอใจในครอบครัว ความ
พึงพอใจในงาน และความเครียดทางจิตใจลดลง จึงท�ำให้
พยาบาลวิชาชีพมีความผาสุกทางใจเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจยั ทีพ่ บว่า การส่งเสริมกันระหว่างงานและครอบครัวด้านงาน
ส่งเสริมครอบครัวของทัง้ ฝ่ายสามีและภรรยามีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความผาสุกทางใจ19
3. ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน
(ด้ า นความก้ า วหน้ า และความมั่ น คงในงานและด้ า นสั ง คม
สัมพันธ์) ความสมดุลระหว่างงานและชีวิต (ด้านชีวิตส่วนตัว
แทรกแซงงานและด้านงานและชีวิตส่วนตัวส่งเสริมซึ่งกัน)
สามารถร่วมพยากรณ์ความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพได้
ถึงร้อยละ 36.2 โดยพบว่าความสมดุลระหว่างงานและชีวติ ด้าน
งานและชีวิตส่วนตัวส่งเสริมซึ่งกันและกันสามารถพยากรณ์
ความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพในเชิงบวกได้มากที่สุด  
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คุณภาพชีวิตในการท�ำงานความสมดุลระหว่างงานและชีวิตและความผาสุกทางใจ
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร

อาจเนื่องมาจากพยาบาลวิชาชีพรู้สึกว่าบทบาทในการท�ำงาน
และบทบาทในชีวิตส่วนตัวเกื้อกูลกันในทางที่ดี โดยที่บทบาท
ในการท�ำงานมีส่วนท�ำให้เกิดพลังในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ส่วนตัวได้ด  ี ในขณะเดียวกันบทบาทในชีวติ ส่วนตัวก็มสี ว่ น
ท�ำให้เกิดพลังในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท�ำงานให้
ได้ดีเช่นกัน  รองลงมาคือ คุณภาพชีวิตในการท�ำงานด้านสังคม
สัมพันธ์สามารถพยากรณ์ความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพ
ในเชิงบวกได้ อาจเนื่องมาจากพยาบาลวิชาชีพ มีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีกบั บุคคลอืน่ ร่วมกับการทีพ่ ยาบาลวิชาชีพรูส้ กึ ถึงการทีต่ นเอง
ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น นอกจากนี้คุณภาพชีวิตในการ
ท� ำ งานด้ า นความก้ า วหน้ า และความมั่ น คงในงานสามารถ
พยากรณ์ความผาสุกทางใจของพยาบาลวิชาชีพในเชิงบวกได้
อาจเนื่องมาจากพยาบาลวิชาชีพรู้สึกได้ว่าตนมีโอกาสก้าวหน้า
ในสายงานได้   ทำ� ให้พยาบาลวิชาชีพพยายามทีจ่ ะพัฒนาตนเอง
ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมถึงพยาบาลวิชาชีพรู้สึกว่าอาชีพพยาบาลมีความมั่นคงใน
งานสูงเนื่องจากโรงพยาบาลมีกฎระเบียบและบทลงโทษที่
ชัดเจน สุดท้ายคือความสมดุลระหว่างงานและชีวิตด้านชีวิต
ส่วนตัวแทรกแซงงานสามารถพยากรณ์ความผาสุกทางใจของ
พยาบาลวิชาชีพในเชิงลบได้ อาจเนื่องมาจากพยาบาลวิชาชีพ
รู้สึกว่าตนสามารถรับผิดชอบบทบาทในชีวิตส่วนตัวได้ดี  ส่งผล
ให้บทบาทของชีวิตส่วนตัวไม่เข้าไปก้าวกายบทบาทของงาน  
รวมไปถึงการทีค่ รอบครัวของพยาบาลวิชาชีพเข้าใจการท�ำงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ท�ำให้ความขัดแย้งที่เกิดจากชีวิตส่วนตัว
เข้าไปก้าวก่ายงานของพยาบาลวิชาชีพน้อยลง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 โรงพยาบาลควรสนับสนุนสถานที่เพื่อให้
พยาบาลวิชาชีพกับผู้ร่วมงานมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และควร
สนับสนุนให้ทีมสหวิชาชีพท�ำงานได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น        
เช่น จัดท�ำแอปพลิเคชันที่ใช้ในเฉพาะในโรงพยาบาลเพื่อเป็น
ช่ องทางในการติดต่อสื่อสารกันภายในทีมสหวิชา เป็นต้น           
ควรมีการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพให้กบั พยาบาลวิชาชีพ
โดยทีก่ ารวางแผนนัน้ ควรตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความเป็นจริง รวมถึง
มีเกณฑ์การประเมินทีช่ ดั เจนและมีการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับที่
วางแผนไว้ นอกจากนี้ควรบอกผลการปฏิบัติงานให้พยาบาล
วิชาชีพทราบเป็นระยะเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองให้มีเพียงพอก่อนที่จะก้าวสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
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1.2 โรงพยาบาลควรอนุ ญ าตจั ด สรรตาราง        
การท�ำงานให้กับพยาบาลวิชาชีพไม่ควรติดต่อกันเกิน 8 ชั่วโมง
ต่อวัน ควรมีศูนย์รับเลี้ยงเด็กอ่อนไว้ในโรงพยาบาลให้ กั บ
พยาบาลวิชาชีพที่มีบุตร และควรใช้เทคโนโลยีในการติดต่อ
สื่อสารเข้ามาช่วยในการท�ำงาน เช่น การมีแท็บเล็ตประจ�ำ       
เตียงผู้ป่วยทุกเตียง และให้แพทย์เป็นผู้คีย์สั่งยาผู้ป่วยไปยัง
เภสัชกรโดยตรง เป็นต้น เพือ่ ลดขัน้ ตอนการท�ำงานของพยาบาล
วิชาชีพ  
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังประชากรทีท่ ำ� งาน
อยู่ในเขตปริมณฑล และต่างจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆ และ
ควรขยายขอบเขตของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา เช่น ความยึด
มั่นผูกพัน จิตวิญญาณในการท�ำงาน เป็นต้น
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