
 v 

Thesis Title Factors Related to Quality of Work Life Among Nurses  

 in Public Hospitals, Nyanza Province, Republic of Kenya 

 

Author Miss Rosebenter Awuor Owuor 

 

Degree Masters of Nursing Science (Nursing Administration) 

 

Thesis Advisory Committee 

 Associate Professor Dr. Ratanawadee Chontawan Advisor 

 Assistant Professor Dr. Thitinut Akkadechanunt             Co-advisor 

 

ABSTRACT 

 

 Quality of work life (QWL) of nurses is one of the best ways to understand 

issues related to their work retention.  Studies have found that QWL is related to job 

characteristics and organizational climate. This descriptive correlational study aimed 

to describe the levels of QWL among nurses and related factors including job 

characteristics and organizational climate; and to explore the relationships between 

QWL and related factors.  The subjects were 238 nurses working in five public 

hospitals in Nyanza Province in the Republic of Kenya. The research instruments 

were: the Job Diagnostic Scale (JDS), the Organizational Climate Survey (OCS) and 

the Quality of Work Life Evaluation Scale (QWLES). The reliability coefficients of 



 vi 

the JDS, OCS and QWLES were .86, .77, and .82 respectively.  Descriptive statistics 

and Pearson’s product-moment correlation were used to analyze data. 

 The results of the study revealed that:  

 1. The overall mean score of job characteristics as perceived by the 

subjects was at a high level.  

 2. The overall mean score of organizational climate as perceived by the 

subjects was at a moderate level.   

 3. The overall mean score of quality of work life as perceived by the 

subjects was at a satisfactory level.  

 4. There was a significant low positive correlation between job 

characteristics and quality of work life. 

 5. There was a significant moderate positive correlation between 

organizational climate and quality of work life. 

 The results of the study could be baseline information for hospital and 

nurse administrators of public hospitals in Kenya to develop strategies to improve job 

characteristics and organizational climate in the hospital in order to enhance quality of 

work life among nurses. 
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บทคัดย่อ 
 
 คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดอยา่งหน่ึงท่ีจะท าให้เขา้ใจการ
คงอยูใ่นงานของพยาบาล มีการศึกษาพบวา่คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะ
งานและบรรยากาศองค์กร การศึกษาแบบพรรณาหาความสัมพนัธ์คร้ังน้ีมุ่งท่ีจะอธิบายระดบัของ
คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลรวมทั้งระดับของปัจจยัท่ีเก่ียวข้องได้แก่คุณลักษณะงาน 
บรรยากาศองค์กรและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง   
กลุ่มตวัอย่างคือพยาบาลจ านวน 238 คน ท่ีปฏิบติังานอยู่ใน 5 โรงพยาบาลของรัฐ จงัหวดัยานซา 
ประเทศสาธารณรัฐเคนยา เคร่ืองมือวิจยัได้แก่ แบบวดัคุณลกัษณะงาน แบบส ารวจบรรยากาศ
องคก์ร และแบบประเมินคุณภาพชีวติการท างาน ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ
วิจยัทั้ งสามเท่ากับ .86, .77 และ .82 ตามล าดบั การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณาและ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
 ผลการศึกษาพบวา่ 
 1. ค่าเฉล่ียของคะแนนโดยรวมของคุณลกัษณะงานตามการรับรู้ของกลุ่มตวัอย่างอยู่
ในระดบัสูง 
 2. ค่าเฉล่ียของคะแนนโดยรวมของบรรยากาศองคก์รตามการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งอยู่
ในระดบัปานกลาง 
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 3. ค่าเฉล่ียของคะแนนโดยรวมของคุณภาพชีวิตการท างานตามการรับรู้ของกลุ่ม
ตวัอยา่งอยูใ่นระดบัพึงพอใจ 
 4. คุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพชีวติการท างานในระดบัต ่า 
 5. บรรยากาศองคก์รมีความสัมพนัธ์เชิงบวกคุณภาพชีวิตการท างานในระดบัปานกลาง 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผูบ้ริหารโรงพยาบาลและ
ผูบ้ริหารทางการพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ ประเทศเคนยาในการพฒันากลยุทธ์เพื่อปรับปรุง
คุณลกัษณะงานและบรรยากาศองคก์รขององคก์รในโรงพยาบาลอนัจะน าไปสู่การส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติการท างานของพยาบาลต่อไป 
 
 


