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การค้นควา้แบบอิสระหัวข้อ คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤติและ
แผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤติและแผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤติ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์และศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤติและแผนก
ผูป่้วยก่ึงวิกฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยใชแ้นวคิดคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality 
of Work Life) ตามมาตรฐานระบบการบริหารจดัการคุณภาพชีวติการท างาน (Management System of 
Quality of Work Life: MS-QWL) ของสถาบนัเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย ์สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ซ่ึงประกอบดว้ยคุณภาพชีวิตการท างาน  6  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้น
สัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวญิญาณ และดา้นความมัน่คงในชีวติ 

การศึกษาในคร้ังน้ีรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มประชากรซ่ึงเป็นพยาบาล
แผนกผูป่้วยวิกฤติและแผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ านวน 165 ราย น า
ขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย และสถิติอา้งอิง ประกอบดว้ย การทดสอบค่าแจกแจงแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปร โดยใชก้ารวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
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ผลการศึกษาโดยรวมพบวา่ พยาบาลแผนกผูป่้วยวกิฤติและแผนกผูป่้วยก่ึงวกิฤติ โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห์ มีคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีความ
คิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ด้าน
สัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นจิตวญิญาณ และมีความคิดเห็นในปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน
อยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นร่างกาย ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความมัน่คงในชีวติ  

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤติและ
แผนกผูป่้วยก่ึงวกิฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นอายุ ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน แผนกท่ีปฏิบติังาน ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
และระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตการท างานท่ีแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นจิตวิญญาณ และดา้นความ
มัน่คงในชีวิต กบัคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวม พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ โดยมีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้ามีการให้
ความส าคญักบัคุณภาพชีวิตการท างานในแต่ละด้านมากข้ึน พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤติและแผนก
ผูป่้วยก่ึงวกิฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะมีคุณภาพชีวติภาพรวมเพิ่มมากข้ึน 

ในการวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานทั้ง 6 ด้านกบัคุณภาพ
ชีวิตการท างานในภาพรวม พบว่า มีการแปรผนัตามกนัในเชิงบวก (R = 0.897) ซ่ึงสามารถพยากรณ์
คุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมได้ร้อยละ 56.10 ส่วนคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมของ
พยาบาลแผนกผูป่้วยวิกฤติและแผนกผูป่้วยก่ึงวิกฤติ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อีกร้อยละ 
43.90 เป็นผลท่ีเกิดจากดา้นอ่ืนๆ โดยปัจจยัดา้นจิตใจ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัดา้นความมัน่คง
ในชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ( β ) ดา้นจิตใจเท่ากบั 0.205 ด้านจิตวิญญาณเท่ากบั 0.268 และดา้นความ
มัน่คงในชีวิตเท่ากบั 0.180 หมายความวา่ ปัจจยัดา้นจิตวิญญาณส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน
มากกวา่ปัจจยัดา้นจิตใจและปัจจยัดา้นความมัน่คงในชีวติ ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

 

An Independent Study, Quality of Working Life of Nurse at Intensive Care Unit and Sub-

Intensive Care Unit Chiang Rai Prachanukroh Hospital, has an objective to investigate factors 

which had effected to the nurse’s quality of working life of this hospital, and to discover their 

quality levels as well. The study based on the quality of work life concept of Management System 

of Quality of Working Life MS-QWL) , The Human Capacity Building Institute, The Federation of 

Thai Industries, which consists of the quality of working life 6 factors; physical, mentality, social 

relationship, environment, spirituality, and career stability. 

In this study, data were collected by questionnaires which asked 165 populations of nurse at 

intensive care unit and sub-intensive care unit chiang rai Prachanukraw hospital. The collected data 

were analyzed by a statistics; frequency, percentage, mean, T-test and One-way ANOVA, LSD, 

including using the correlation analysis and multiple regression analysis. 

The results were found that the nurse at intensive care unit and sub-intensive care unit 

chiang rai Prachanukroh hospital overall quality of working life in medium level. In terms of factors 
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that affected the working life quality, they ranked mentality, social relationship and spirituality at 

high level. However, they ranked physical, environment and career stability in moderate level. 

In terms of factors effected to the nurses’ working life quality at intensive care unit and 

sub-intensive care unit of this hospital that were classified in personal factors, results showed that 

factors of age, education, positions, department, salary and period of working all effected to various 

qualities of working life with statistical significance.   

After the relationship between the 6 aspects of working life quality; physical, mentality, 

social relationship, environment, spirituality, and career stability, and the overall image of their 

work-life quality was analyzed, it was discovered that they related as statistical significantly with 

the same direction of a medium level. It could be said that if their qualities of working life are more 

focused, the nurses at intensive care unit and sub-intensive care unit chiang rai Prachanukroh  

hospital will gain better overall images of their work-life qualities. 

The multiple regression also shown the positive variation (R = 0.897) and the prediction of 

their working life quality was at 56.1%, while 43.9% of the respondents was affected by other 

factors. From the study of statistic significance, it was found that mentality, environment and career 

stability affected the working quality significantly 0.05 level. The result also showed that 

spirituality, mentality and career stability were able to predict the working life quality accordingly at 

β = 0.268, 0.205 and 0.180, which means career stability effected on the working life quality more 

than mentality and environment.  

 


