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บทคดัย่อ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) คุณภาพชีวิตการ

ท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทุติยภูมิ 2) การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลทุติยภูมิ 3)  คุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อ

การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทุติยภูมิ โดยใช้พยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลทุติยภูมิ เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีศึกษาได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทุติยภูมิ จ านวน 

234 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตการท างาน ประยุกต์ตามแนวคิดของวอลตัน และการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของสภาการ

พยาบาล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า 

   1. คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล

ทุติยภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน ระดับปานกลาง 2 ด้าน เรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การบูรณาการทางสังคมภายใน
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องค์กรท่ีท างาน สิทธิและหน้าท่ีของคนภายในองค์กรท่ีท างานความ

เกี่ยวเนื่องของชีวิตการท างานกับสังคม โอกาสในการใช้และพัฒนา

ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน  

ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตโดยรวม  อยู่ในระดับปานกลาง 2 

ด้าน คือ สิง่แวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมและยุติธรรม  

 2. การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทุติยภูมิโดยภาพรวม

และรายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย ดังนี้  มาตรฐานท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ มาตรฐานท่ี 4 การจัดการ การดูแลต่อเนื่อง 

มาตรฐานท่ี 1 การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ มาตรฐานท่ี 5 การบันทึกและการ

รายงาน มาตรฐานท่ี 2 การรักษาสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3. คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพ  ด้าน

สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยการบูรณา

การทางสังคมภายในองค์กรที่ท างานค่าตอบแทนหรือเงินชดเชยท่ี

เพียงพอและเป็นธรรม ส่งผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการ

ปฏิบั ติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลทุติยภูม ิ

 

ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตการท างาน/ การปฏิบัติตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติการพยาบาลและ 

   การผดุงครรภ์ /พยาบาลวิชาชีพ 
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Abstract 

 

 The purposes of this research were to study:  1)  quality of work life of 

professional nurses in secondary care hospital 2) performance of nursing and midwifery 

practice standards of professional nurses in secondary care hospital 3)  quality of work 

life of professional nurses affecting to the performance of nursing and midwifery 

practice standards secondary care hospital.  The samples of this research were 

234professional nurses in secondary care hospitals.   The research instrument was a 

questionnaire regarding the quality of work life based on the concept of Walton and 

performance of nursing and midwifery practice standards of professional nurses base on 

nursing council guideline The statistics were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and Stepwise Multiple Regression Analysis. 

 The research findings revealed that  

 1 .  Quality of work life of professional nurses in secondary care hospital, as a 

whole was found at the high level when classify were found 7 aspects at the high level, 

2aspects at the moderate level; ranking from the highest to the lowest were the social 

integration in workplace, the democracy in the workplace, the relationship with the 

community,  applied from the development ability of person, the progress and welfare, 

and the life rhythm was fair level, and the hygienic and safe environment, the fair and 

reasonable remuneration. 

 2.  performance of nursing and midwifery practice standards of professional 

nurses in secondary care hospitals a whole and individual were found at the high level 

when descending by mean were standard 3:  quality development of nursing and 

midwifery practices standard 4 continuous care management, standard 1:  the use of 

nursing procedures in nursing and midwifery practice, standard 5, recording and 

reporting, standard 2: treatment of patient rights professional ethics and ethics 

3 .  Quality of work life of professional nurses:  the hygienic and safe 

environment, the social integration in workplace, the fair and reasonable remuneration 

affecting the practice of nursing and midwifery standards of professional nurse’s 

secondary hospital. 
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