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บทคัดย่อ 
 

การปฏิบติังานของพยาบาลมีความส าคญัอย่างยิ่งในการให้บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
การศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่คุณภาพชีวิตการท างานมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานของพยาบาล การศึกษา
เชิงพรรณาหาความสัมพนัธ์คร้ังน้ีมุ่งท่ีจะศึกษาระดบัของคุณภาพชีวิตการท างานและการปฏิบติังาน
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานและการปฏิบัติงานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ ประเทศมลัดีฟส์ กลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยพยาบาลจ านวน 216 คน 
ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ เคร่ืองมือวิจยัไดแ้ก่แบบส ารวจคุณภาพชีวิตการท างาน
ของพยาบาลซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่นเท่ากับ .90 และแบบวดัการปฏิบัติงานของ
พยาบาลซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ขององคป์ระกอบการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีหลกัและ
การปฏิบติังานตามบริบทเท่ากบั .88 และ .90 ตามล าดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณาและ
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของสเปียร์แมน  

ผลการศึกษาพบวา่  
1. คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและทั้งส่ีดา้นตามการรับรู้ของพยาบาลอยูใ่นระดบั

ปานกลาง   
2. การปฏิบติังานตามหน้าท่ีหลกัโดยรวมอยู่ในระดบัสูงในขณะท่ีการปฏิบติังานตาม

บริบทโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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3. คุณภาพชีวติการท างานโดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัส าคญั
กบัการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีหลกั คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมและรายดา้นมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกอยา่งมีนยัส าคญักบัการปฏิบติังานตามบริบท  

ผลการศึกษาคร้ังน้ีผูบ้ริหารโรงพยาบาลและผูบ้ริหารทางการพยาบาลสามารถใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพฒันากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีจะส่งเสริมการ
ปฏิบติังานของพยาบาลต่อไป 
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Abstract 

 

Job performance of nurses is essential in the provision of quality health 

care. Studies found that quality of work life (QWL) influences nurses’ job performance. 

This descriptive correlational study aimed to explore the level of QWL and job 

performance, and to examine the relationship between QWL and job performance 

among nurses in the tertiary care hospital in the Maldives. The sample consisted of 

216 nurses working in the tertiary care hospital.  Research instruments were the 

Quality of Nursing Work Life Survey (QNWL) and the Nursing Performance Scale. 

The reliability coefficient of the QNWL was .90. The reliability coefficients of the 

Nursing Performance Scale in the components of task performance and contextual 

performance were .90 and .88 respectively. Data were analyzed using descriptive 

statistics and Spearman’s rank-order correlation coefficient.        

The results of this study showed that:  
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1. Overall QWL and all four dimensions of QWL were rated by nurses as 

moderate.  

2. Overall task performance was high, whereas overall contextual performance 

was moderate.  

3. There was a significant positive relationship between overall and each 

dimension of QWL and overall task performance. There was a significant positive 

relationship between overall and each dimension of QWL and overall contextual 

performance.   

The results of this study can be used as baseline information for hospital 

administrators and nurse administrators to develop strategies to improve quality of 

work life in order to enhance job performance of nurses. 

 

 


