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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของการทางานของบุคลากร โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ
บุ ค ลากร ณ กลุ่ มงานเวชศาสตร์ ฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ทั้ง หมด 169 คน เก็บรวบรวมโดยใช้
แบบสอบถาม ในระหว่างเดือนธันวาคม 2558 – มกราคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย (Exploratory factor analysis)
ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่ างที่ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุ 28 – 32 ปี มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ
52.6 ส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 55.8 มีระยะเวลาการปฏิบตั งิ านมากกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
58.3 มีจานวนเวรเฉลี่ยต่อเดือน (8ชม./เวร) คือ 25-32 เวร คิดเป็ นร้ อยละ 46.8 รายได้ ต่อเดือนประมาณ 10,00030,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 61.6 ปั จจัยที่มีผลต่ อคุณภาพชีวิต เรียงลาดับจากมากที่สุด อันดับ1 คือ มิติด้านสังคม
กอปรด้ วยเรื่องความเสมอภาคและสิทธิส่วนบุคคล (eigen value=5.07, % variance=42.3) และเรื่องความพึงพอใจใน
หน้ า ที่ก ารงาน (eigen value=5.07, % variance=42.2) อัน ดั บ ที่ 2 คื อ มิ ติ ด้ า นการท างาน กอปรด้ ว ย เรื่ อ งโอกาส
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ( eigen value=3.48, % variance=69.6) , เ รื่ อ ง ข้ อก า ห น ดก ฎ เ กณ ฑ์ ( eigen value=3.02, %
variance=20.1) และ เรื่องสิ่งอานวยความสะดวก (eigen value=2.5, % variance=16.9) อันดับ 3 คือมิตดิ ้ านเศรษฐกิจ
เรื่องค่าตอบแทน (eigen value=3.48, % variance=69.6)
สรุปและเสนอแนะ มิติด้านสังคม สิ่งแวดล้ อม และเศรษฐกิจ เป็ นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ดังนั้นควรมีแนวทางการ
พัฒนาเพื่อปรับสมดุลความต้ องการในมิตดิ งั กล่าวเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตมีผลให้ เกิดความยั่งยืนของหน่วยงาน
คาสาคัญ: องค์ประกอบปัจจัย, คุณภาพชีวิต, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
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Abstratc
This study aimed to know the quality of life in group of Emergency Medical Service (EMS) personnel in
Maharat Nakhonratchasima. It was analytical study of 169 personals. The data collection was in December 2015January 2016 and analyzed by descriptive statistics and Exploratory factor analysis (EFA).
Results: Most of participants were female with 28-32 years old, single (52.6%), Bachelor degree
(55.8%), and their experiences of working were more than 5 years (58.3%). Their workload were about 25-32
shifts per month (46.8%). And their salary were 10,000-30,000 baht (61.6%). The results of EFA were ranking
the domains from the highest level of impact factor as indicated; first domain was sociology, consisted of human
right and equality dimension ( eigen value=5.07, % variance=42.3) and job satisfaction ( eigen value=5.07, %
variance=42.2) . Secondly was job description, consisted of job advancement ( eigen value=3.48, %
variance=69.6) , rule and regulation ( eigen value=3.02, % variance=20.1) and facilities ( eigen value=2.5, %
variance=16.9). Thirdly was socioeconomic, consisted of compensation (eigen value=3.48, % variance=69.6)
Summary and conclusion: The domain of sociology, job description and socioeconomic were all impact on quality
of life of EMS personel, therefore to compromise and balance their need would be supported to sustain the
organization.
Summary and conclusion: Every factors effected on quality of life, therefore we need to study more about how to
reduce each factor to remain good quality of life and sustain their organization.
Keywords: exploratory factor analysis, quality of life, Emergency medical service personnel
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บทนา
คุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรู้ของบุคคลถึงสภาวะของตนเองในด้ าน ร่างกาย จิตใจ ระดับความเป็ นอิสระที่ไม่
พึ่งพาอุปกรณ์และผู้อ่นื ความสัมพันธ์ทางสังคมสิ่งแวดล้ อมและความเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ วัฒนธรรม ค่านิยม และ
เป้ าหมายชีวิต บุคคลากรห้ องอุบตั เิ หตุฉุกเฉินมีบทบาทหน้ าที่หลักในการดูแลรักษาเพื่อช่วยชีวิต หรือกู้ชีพผู้ป่วยวิกฤต
ฉุกเฉินที่มภี าวะอันตรายอย่างเร่งด่วนให้ รอดพ้ นจากภาวะคุกคามชีวิต
อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั บุคลากรกลุ่มนี้ยังคงมี
จานวนไม่เพียงพอต่อจานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันยังต้ องมีความรับผิดชอบสูง เนื่องจากต้ องเผชิญกับ
ความเร่งรีบและความเครียดเกือบตลอดเวลารวมทั้งยังต้ องเผชิญกับปั จจัยเสี่ยงมากมายที่จะก่อให้ เกิดปัญหาสุขภาพและ
การบาดเจ็บจากการทางานที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลากร
ทาให้ ประสิทธิภาพของการทางานลดลง
(1,2,3)
ส่งผลให้ บุคลากรลาออกจากวิชาชีพก่อนวัยอันควรเพิ่มมากขึ้น
จากเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก
(4)
ชุดย่อฉบับภาษาไทยมีการวัดคุณภาพชีวิตใน 4 ด้ าน คือ ด้ านร่างกาย (physical domain) ด้ านจิตใจ (psychological
domain) ด้ านความสัมพันธ์ทางสังคม (social relationship) และด้ านสิง่ แวดล้ อม (environment) ซึ่งผลการศึกษาส่วน
ใหญ่ใช้ วิธวี เิ คราะห์ข้อมูลโดย descriptive statistics และ Pearson correlation(1,2,3) ในการศึกษานี้เพื่อทราบปัจจัยที่มผี ล
ต่อคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โดยวิธวี ิเคราะห์
แบบ Exploratory factor analysis ซึ่งผลจากการศึกษานี้ จะสามารถใช้ ปัจจัยที่ได้ เป็ นแนวทางเสนอแนะเพื่อการส่งเสริม
เพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากร ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาต่อไป

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

วิธีการศึกษา
วิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบไปข้ างหน้ า Prospective analytic study เป็ นระยะเวลาทั้งหมด 2 เดือน (1
ธันวาคม 2558 ถึง31 ม.ค. 2559) โดยเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของ
บุคลากร ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
ประชากรศึกษา เป็ นบุคลากร ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ทั้งหมด 169 คน
ตั้งแต่1 ธ.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559 การเลือกตัวอย่าง โดยใช้ เกณฑ์การนาเข้ าการศึกษาบุคลากรทั้งหมด ในกลุ่มงานเวช
ศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา และวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อ
คุณภาพชีวิตโดย Exploratory factor analysis
เครื่องมือที่ใช้ มีการดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ศรีกนั ทา(1) โดยใช้ เครื่องมือวัดความพึงพอใจในการ
ทางานตามแนวคิดของ พัวล่า แอล แสตมป์ และคณะ(6) ร่วมกับเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลวิชาชีพ
ของ Walton(7) ซึ่งความพึงพอใจในงานประกอบด้ วยตัวแปร ดังนี้ 1-เงินเดือน(pay) 2-ความมีอสิ ระในการทางาน
(autonomy) 3-ภาระหน้ าที่ท่ตี ้ องรับผิดชอบ(task requirements) 4-การบริหารในองค์กร(administration) 5-บทบาทใน
การทางาน(interaction) 6-ความรู้สกึ ที่มตี ่อตาแหน่งในการทางาน(professional status) 7-ความสัมพันธ์ระหว่าง
พยาบาลกับแพทย์(doctor-nurse relationship) ส่วนคุณภาพชีวติ ของพยาบาล ประกอบด้ วย 1-ค่าตอบแทนที่เพียงพอ
(adequate and fair compensation) 2-สภาพแวดล้ อมที่น่าอยู่ปลอดภัย(safe and health working conditions) 3-โอกาส
ไดรับการพัฒนาและใช้ ความสามารถของบุคคล (immediate opportunity to use and develop human capacities) 4โอกาสความก้ าวหน้ าและความมั่นคงในงาน (future opportunity for continued growth and security) 5- การบูรณาการ
ทางสังคมในองค์กรที่ทางาน (social integration in the work organization) 6-สิทธิสว่ นบุคคลในการทางาน (constitution
in the work organization) 7-การทางานและการดาเนินชีวิตโดยรวม (work and total life space) 8-การทางานที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม(the social relevance of life work)
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย (Exploratory factor analysis)(5) ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์
ตัวแปรหลายตัวแปร เพื่อลดจานวนตัวแปรลง โดยการศึกษาโครงสร้ างความสัมพันธ์ของตัวแปรและสร้ างตัวแปรใหม่
เรียกว่าองค์ประกอบปัจจัย กล่าวคือตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์กนั มากจะเป็ นองค์ประกอบปัจจัยเดียวกัน ส่วนตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์น้อยจะถูกตัดออกไป ซึ่งเกณฑ์ในการนาเข้ าพิจารณาคือ ค่า KMO [vd57ความเป็ นตัวแทนประชากร ซึ่งควร
มีค่ามากกว่า 0.5 ค่าไอเก้น (eigen value) ของแต่ละมิติ ต้ องมีค่ามากกว่า 1 รวมทั้งค่านา้ หนักองค์ประกอบต้ องมีค่า
มากกว่า 0.5
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ผลการศึกษา
ข้ อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 55.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 55.8
ทางานมากกว่า 5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 58.3 และขึ้นเวร 8 ชั่วโมง จานวน 21-30 เวรต่อเดือนมีร้อยละ 59
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทั้งหมดที่มผี ลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมหาราชนคราชสีมา พบว่ามิตดิ ้ านสังคม มีผลต่อคุณภาพชีวิตมากที่สดุ รองลงมาคือมิตดิ ้ านการทางาน และ
มิตดิ ้ านเศรษฐกิจ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยทั้งหมดของที่มผี ลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน
domain
ด้ านการทางาน

ด้ านส่วนตัว

ด้ านสังคม

ค่า KMO

dimension

Eigen value

% of variance

0.89

โอกาสก้ าวหน้ า

3.8

25.3

ข้ อกาหนดกฎเกณฑ์

3.02

20.1

สิ่งอานวยความสะดวก

2.5

16.9

ความปลอดภัยในที่ทางาน

2.13

23.6

สุขภาพและการพักผ่อน

2.07

23.1

การทางานนอกเวลา

1.05

11.6

ความเสมอภาคและสิทธิส่วนบุคคล

5.07

42.3

5.07

42.2

3.48

69.6

0.71

0.88

ความพึงพอใจในหน้ าที่การงาน
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ด้ านเศรษฐกิจ
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0.82

ค่าตอบแทน

จากตารางที่ 1 โดเมนแต่ละด้ านมีผลการวิเคราะห์มิติ ที่มีค่า ไอเก้ นมากกว่า 1 ซึ่งถือว่ ามีผลต่อคุณภาพชีวิต
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ มีการเสนอรายละเอียดขององค์ประกอบปัจจัยที่มนี า้ หนักองค์ประกอบมากกว่า 0.5 ดังนี้
ในด้ านการทางาน มีมติ ติ ่างๆที่เกี่ยวข้ อง ถึง 3 มิติ ซึ่งในแต่ละมิติ ประกอบด้ วยองค์ประกอบปัจจัยหรือตัวแปร
ซึ่งมีนา้ หนักองค์ประกอบมากกว่า 0.5 ดังนี้ 1-โอกาสก้ าวหน้ า ประกอบด้ วย “ท่านได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานที่มี
ความสาคัญช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิดทักษะของท่านเอง”, “ท่านมีโอกาสใช้ ความรู้ความสามารถของท่าน
เต็มที่”, “หน่ วยงานท่านสนับสนุ นให้ ท่านฝึ กอบรมศึกษาดูงานอยู่เสมอ”, “หน่ วยงานของท่านให้ ความสาคัญในการ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานท่าน”, “โอกาสที่จะเจริญก้ าวหน้ าอยู่ในระดับที่ท่านพอใจ”, “ท่านได้ รับการสนับสนุนให้ มี
ความก้ าวหน้ าในตาแหน่งหน้ าที่การงาน” 2-ข้ อกาหนดกฎเกณฑ์ ประกอบด้ วย “หน่ วยงานของท่านมีการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่กาหนดไว้ และนามาใช้ ในการให้ คุณให้ โทษ”, “หน่วยงานของท่านมีนโยบายระเบียบที่
เป็ นแนวทางปฏิบัติท่ดี ี”, “การทางานเป็ นทีมทาให้ การปฏิบัติหน้ าที่ของท่านง่ายขึ้น”, “ท่านมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นในการทางาน” และ3-สิ่งอานวยความสะดวก โอกาสก้ าวหน้ า ประกอบด้ วย “หน่วยงานของท่านมีความพร้ อมและ
สะดวก เช่นมีท่จี อดรถ มีท่พี ักผ่อนเป็ นส่วนตัว”, “หน่วยงานของท่านมีตาแหน่งหน้ าที่พร้ อมที่จะให้ ท่านก้ าวขึ้นสู่ตาแหน่ง
ที่สูงกว่ าตามลาดับ”, “ท่านมีความพึ งพอใจในปริมาณงานที่ได้ รับต่ อวัน ”, “หน่ วยงานของท่านมีอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ในการทางานที่เพียงพอ ปลอดภัยและเหมาะสมในการทางาน”, “โอกาสที่จะเจริญก้ าวหน้ าในการงานอยู่ใน
ระดับที่ท่านพอใจ”
ในด้ านส่วนตัว มีมติ ติ ่างๆที่เกี่ยวข้ อง ถึง 3 มิติ ซึ่งในแต่ละมิติ ประกอบด้ วยองค์ประกอบปัจจัยหรือตัวแปร ซึ่ง
มีนา้ หนักองค์ประกอบมากกว่า 0.5 ดังนี้ 1- ความปลอดภัยในที่ทางาน ประกอบด้ วย “หน่วยงานของท่านจัดให้ มีการ
ตรวจสุขภาพประจาปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง”, “หน่วยงานของท่านมีแผนป้ องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากร”, “ใน
แต่ละวันท่านมีความพร้ อมที่จะปฏิบัตงิ าน”, “หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้ จัดสภาพการทางานให้ เอื้อต่อการมีสขุ ภาพ
และความปลอดภัย” 2- สุขภาพและการพักผ่อน ประกอบด้ วย “การงานทีท่านรับผิดชอบไม่ทาให้ เกิดปัญหากับสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ เช่นเครียด นอนไม่หลับ ป่ วยง่าย”, “การปฏิบตั งิ านของท่านไม่มผี ลกระทบต่อเวลาที่เป็ นส่วนตัวในการ
ดูแลสุขภาพหรือการพักผ่อน”และ 3-การทางานนอกเวลา ประกอบด้ วย “ท่านมักจะไม่ทางานนอกเวลา หรือนางาน
กลับไปทาที่บ้าน”
ด้ านสังคม มีมิติต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ถึง 3 มิติ ซึ่งในแต่ละมิติ ประกอบด้ วยองค์ประกอบปั จจัยหรือตัวแปร ซึ่งมี
นา้ หนักองค์ประกอบมากกว่า 0.5 ดังนี้ 1- ความเสมอภาคและสิทธิส่วนบุคคล ประกอบด้ วย “ผู้บงั คับบัญชาของท่านให้
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ความเสมอภาคในการทางาน”, “หน่วยงานของท่านจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ บุคลากรได้ มโี อกาสทางานร่วมกันอยู่เสมอ”,
“เพื่ อนร่ วมงานและผู้บังคับบัญชาของท่านให้ ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลไม่ ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวของท่านที่ไม่
เกี่ยวกับงาน”, “การทางานของท่านได้ รับความช่วยเหลือจากผู้บงั คับบัญชาเป็ นอย่างดี”, “การทางานของท่านได้ รับความ
ร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็ นอย่างดี”, “ท่านสามารถขอคาปรึกษา หรือคาแนะนาเมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการทางานได้
กับบุคลในหน่วยงาน”, “ท่านมีความพึงพอใจกับหน่วยงานของท่าน”, “ท่านมีความสุขที่ได้ ทางานในหน่วยงานนี้”, “ท่าน
เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานอยู่เสมอ” 2- ความพึงพอใจในหน้ าที่การงาน ประกอบด้ วย “ท่านมีการวางแผนจะ
อยู่ในหน่วยงานนี้นานที่สดุ ”, “ท่านมีความสุขที่ได้ ทางานในหน่วยงานนี้”, “ท่านมีความพึงพอใจกับหน่วยงานของท่าน”,
“ท่านยังไม่คดิ ที่จะหางานใหม่ในองค์กรอื่น”, “ท่านไม่คดิ จะลาออกจากหน่วยงานนี้”
ด้ านเศรษฐกิจ มีมิติต่างๆที่เกี่ยวข้ อง ถึง 3 มิติ ซึ่งในแต่ละมิติ ประกอบด้ วยองค์ประกอบปัจจัยหรือตัวแปร ซึ่ง
มีนา้ หนักองค์ประกอบมากกว่า 0.5 ดังนี้ ค่าตอบแทน ประกอบด้ วย “ท่านได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตาแหน่ง
งาน”, “ค่าตอบแทนที่ท่านได้ รับเพียงพอกับค่าใช้ จ่ายในชีวิตประจาวัน ”, “ค่าตอบแทนที่ท่านได้ รับมีเหลือเพียงพอที่จะ
เก็บออมสาหรับอนาคต”, “ท่านได้ รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาชีพที่คล้ ายกัน”, “สวัสดิการที่
ท่านได้ รับมีความเหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเสี่ยงภัยและอื่นๆ มีความเหมาะสมแล้ ว”
อภิปรายผล
จากการศึกษาโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มผี ลต่อคุณภาพชีวิตบุคลากรในหน่วยงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
รพ.มหาราช นครราชสีมา พบว่าปัจจัยที่มผี ลต่อคุณภาพชีวิตมากที่สดุ คือ ด้ านสังคมรองลงมาคือด้ านการทางานด้ าน
เศรษฐกิจ และด้ านส่วนตัวตามลาดับ ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของ ธิดารัตน์ ศรีกนั ทาและคณะ (1) ซึ่งวัดคุณภาพชีวิต
การทางานของพยาบาลวิชาชีพ รพ.ศิริราชทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย pearson correlation และวัดระดับความพึงพอใจ
แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือสูง ปานกลาง และต่า อย่างไรก็ตาม พบว่าตัวแปรที่มรี ะดับความพึงพอใจในระดับต่าคือ ค่าตอบแทน
หน้ าที่ความรับผิดอบ ความมีอสิ ระในการทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และพยาบาล และความพึงพอใจในภาพรวม
และแตกต่างจากผลการศึกษาของ จิรวรรณ อินคุ้มและคณะ(3) ซึ่งวัดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพยาบาล ด้ วยตัว
แปรทางด้ านทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล แรงจูงใจจากความคาดหวัง อัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพและบรรยากาศ
องค์กร รวมทั้งมีความแตกต่างจากผลการศึกษาของ ชุมพร ฉ่าแสง(2) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อคุณภาพชีวิตของพยาบาล
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนครนายก พบว่าบุคลากรพยาบาลส่วนใหญ่มคี ุณภาพ
ชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้ านความสัมพันธ์ทางสังคม บุคลากรรู้สกึ พึงพอใจต่อการอยู่ร่วมกันและช่วยเหลือกันใน
ระดับปานกลาง
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สรุปผลการศึกษา
จากผลการศึกษา ปัจจัยที่มผี ลต่อคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
มหาราช นครราชสีมา พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็ นพยาบาลวิชาชีพ อายุอยู่ในช่วง 24 – 35 ปี ซึ่งจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และทางานด้ วยระยะเวลามากกว่า 5 ปี จานวนเวรเฉลี่ยต่อเดือน (8 ชม./เวร) 21-30 เวรส่วนอัตรา
ค่าตอบแทนต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000 - 30,000 บาท ซึ่งจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัย พบว่าโดเมนด้ าน
สังคม มีผลต่อคุณภาพชีวิตมากที่สดุ รองลงมาคือมิตดิ ้ านการทางาน และมิตดิ ้ านเศรษฐกิจ
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
เนื่องจากลักษณะงานในหน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช เป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิซ่ึงมีสดั ส่วน
จานวนผู้ป่วยหนักค่ อนข้ างมาก ดังนั้นค่ าของตัวแปรที่หมายถึงระดับคุณภาพชีวิตจึงอาจมีความแตกต่างจากในกลุ่ม
บุคลากรเดียวกันแต่เป็ นโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ หรือ ทุตยิ ภูมิ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเก็บข้ อมูลในโรงพยาบาลที่มี
ศักยภาพแตกต่างจากนี้ หรือ หากต้ องการศึกษาในโรงพยาบาลระดับเดียวกัน ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสหสาขาวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้ องเพิ่มมากขึ้น
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