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บทคััดย่่อ
ความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวส่่งผลให้้ต่่อประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของพยาบาลและต่่อการ ทำำ�หน้้าที่่�
ในครอบครััว การศึึกษาเชิิงพรรณนาครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาระดัับความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััว และ
เพื่่�อค้้นหาแนวทางการลดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวของพยาบาลในโรงพยาบาล-เถิิน จัังหวััดลำำ�ปาง
ประชากรเป็็นพยาบาลระดัับปฏิิบััติิการที่่�มีีอายุุงานตั้้�งแต่่ 1 ปีีขึ้้�นไปจำำ�นวน 62 คน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการศึึกษาคืือ
แบบวััดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวแบบหลายมิิติิ (Carlson, Kacmar, & Williams, 2000) ที่่�แปลเป็็น
ภาษาไทยโดยผู้้�ศึึกษามีีค่่าความเชื่่�อมั่่�นสััมประสิิทธิ์์�แอลฟาของครอนบาคเท่่ากัับ 0.97 และคำำ�ถามปลายเปิิดแนวทาง
การลดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวที่่�ได้้รัับการตรวจสอบความครอบคลุุม ความสอดคล้้อง และลำำ�ดัับข้้อ
คำำ�ถามจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยคำำ�นวณหา ร้้อยละ พิิสััย ค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานประชากร
ผลการศึึกษาพบว่่า
1. พยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน จัังหวััดลำำ�ปาง มีีความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวด้้านงานรบกวนครอบครััว
ที่่�มีีสาเหตุุจากเวลา และความเครีียดอยู่่�ในระดัับปานกลาง ด้้านงานรบกวนครอบครััวที่่�มีีสาเหตุุจากพฤติิกรรมอยู่่�
ในระดัับน้้อย ส่่วนความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวด้้านครอบครััวรบกวนงานที่่�มีีสาเหตุุจากเวลา ความเครีียด
และพฤติิกรรมอยู่่�ในระดัับน้้อย
2. แนวทางในการลดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััว คืือ การลดภาระงานของพยาบาล การเพิ่่�มความสุุข
ในการทำำ�งานของพยาบาล และการให้้ความรู้้�แก่่พยาบาลเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะในการจััดการกัับความขััดแย้้งระหว่่างงาน
กัับครอบครััว
ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานสำำ�หรัับผู้้�บริิหารในการกำำ�หนดแนวทางเพื่่�อป้้องกััน และลดการเกิิดความขััดแย้้ง
ระหว่่างงานกัับครอบครััวสำำ�หรัับพยาบาลที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีและประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของพยาบาล
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Work - Family Conflict of Nurses in Thoen Hospital, Lampang Province.

Abstract
Work-family conflicts affect nurse's work efficiency and family duties. The purpose of this
descriptive study was to explore the level of work-family conflict and methods to reduce work-family conflict of nurses in Thoen Hospital, Lampang Province. Population was 62 nurses with at least
1 year working experience. The tools used in the study were 1) a multi-dimensional family-to-family
conflict measurement (Carlson, Kacmar, & Williams, 2000) which was translated into Thai by
the researcher. The Cronbach’ s alpha coefficient of an instrument was 0.97, 2) open-ended
questions regarding methods to reduce work-family conflict which have been reviewed for coverage,
consistency and question order from experts. Data was analyzed by using frequency, percentage,
range, mean, and standard deviation.
The results revealed that:
1. Nurses in the Thoen Hospital, Lampang Province, had work - family conflicts regarding work
interferes with families caused by time and stress at moderate levels, and had work - family conflicts
regarding work interferes with families caused by behavior at a low level. The work - family
conflicts regarding family interferes with work caused by time, stress and behavior were at low levels.
2. Methods for reducing work-family conflicts were: reducing the workload of nurses, increasing
the happiness of working of nurses, and educating nurse to improve skills for dealing with work-family
conflicts.
Results of this study can be used as baseline information for nursing administrator to prevent
and reduce work - family conflicts among nurses in order to obtain good quality of life and improve
work efficiency of nurses.
Keywords: work - family conflict, nurse
ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
ภาวะขาดแคลนพยาบาลทำำ�ให้้พยาบาลที่่�อยู่่�ใน
ระบบต้้องปฏิิบัติั งิ านเพิ่่�มขึ้้�นและทำำ�ให้้ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
ของพยาบาลสููงขึ้้�น (Thailand Nursing Council, 2012)
การใช้้เวลาส่่วนใหญ่่ไปกัับการปฏิิบััติงิ านทำำ�ให้้ไม่่มีเี วลา
ในการดููแลครอบครััวที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�การเกิิดความขััดแย้้ง
ระหว่่างงานกัับครอบครััวในที่่�สุุด (Perodeau et al., 2001)
โดยความขััดแย้้งระหว่่างงาน และครอบครััวหมายถึึง
สถานการณ์์ที่่�เกิิดความไม่่สมดุุลหรืือไม่่สอดคล้้องกััน
ระหว่่างบทบาทการทำำ�งานกัับบทบาทในครอบครััว
และเกิิดได้้จากสาเหตุุ 3 ประการ คืือ เวลา ความเครีียด
และพฤติิ ก รรม (Greenhaus & Beutell, 1985)

ความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวจึึงสามารถแบ่่ง
ตามสาเหตุุออกเป็็น 6 ด้้าน คืือ 1) ด้้านงานรบกวน
ครอบครัั ว ที่่�มีี ส าเหตุุ จ ากเวลา 2) ด้้ า นงานรบกวน
ครอบครััวที่่�มีีสาเหตุุจากความเครีียด 3) ด้้านงานรบกวน
ครอบครััวที่่�มีีสาเหตุุจากพฤติิกรรม 4) ด้้านครอบครััว
รบกวนงานที่่�มีีสาเหตุุจากเวลา 5) ด้้านครอบครััวรบกวน
งานที่่�มีีสาเหตุุจากความเครีียด 6) ด้้านครอบครััวรบกวน
งานที่่�มีี สาเหตุุ จากพฤติิ กรรม (Carlson, Kacmar;
& williams, 2000) โดยพบว่่าความขััดแย้้งระหว่่าง
งานกัั บ ครอบครัั ว มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ท างลบต่่ อ ความ
คาดหวััง และความเจริิญก้้าวหน้้าในงานของบุุคคล
และมีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ท างลบต่่ อ ความพึึ ง พอใจ
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ในครอบครัั ว (Yildirim & Aycan, 2008)
น อ ก จ า ก นี้้�ยัั ง มีี ค ว า ม สัั ม พัั น ธ์ ์ ท า ง ล บ กัั บ
ผลการปฏิิบััติิงานของพยาบาลอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิ ติิ เนื่่�องจากเมื่่�อพยาบาลมีี ค วามขัั ด แย้้ ง ระหว่่ า ง
งานกัับครอบครััวเกิิดขึ้้�นจะทำำ�ให้้พยาบาลเกิิดความกัังวล
ทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของพยาบาลลดลง (Wang
& Tsai, 2014) และทำำ�ให้้ผลการปฏิิบัติั ิงานขององค์์การ
ในภาพรวมลดลง
การศึึกษาที่่�ผ่่านมาพบว่่าร้้อยละ 60 ของพยาบาล
ในประเทศสวีีเดน เคยมีีประสบการณ์์การเกิิดความ
ขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวในระดัับต่ำำ�� ปานกลาง
และสููง ร้้อยละ 35.80 38.84 และ 25.36 ตามลำำ�ดัับ
(Leinneweber et al., 2014) นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าพยาบาล
ในโรงพยาบาลตติิยภููมิิประเทศไต้้หวัันมีีความขััดแย้้ง
ระหว่่างงานกัับครอบครััวรููปแบบงานรบกวนครอบครััว
อยู่่�ในระดัับปานกลาง ( = 3.56 ,SD = 0.73) และ
รููปแบบครอบครััวรบกวนงานอยู่่�ในระดัับน้้อย ( = 2.41,
SD = 0.82) (Wang & Tsai ,2014) และในประเทศอิิตาลีี
ผลการศึึกษาพบว่่าพยาบาลที่่�ทำำ�งานเป็็นผลััดมีีระดัับ
ความขัั ด แย้้ ง ระหว่่ า งงานกัั บ ครอบครัั ว อยู่่�ในระดัั บ
ปานกลาง ( = 3.20 ,SD = 0.82) (Camerino et al., 2010)
ในประเทศไทยพบการศึึ ก ษาความขัั ด แย้้ ง ระหว่่ า ง
บทบาทในงานกัับครอบครััวของพยาบาลประจำำ�การ
ในโรงพยาบาลเอกชนแห่่งหนึ่่�งอยู่่�ในระดัับปานกลาง
( = 3.47, SD = 0.757) (Chamsuk, 2013) และพบว่่า
พยาบาลสัังกััดกระทรวงกลาโหมมีีระดัับความขััดแย้้ง
ระหว่่างงานกัับครอบครััว ด้้านงานรบกวนครอบครััว
และด้้านครอบครััวรบกวนงานอยู่่�ในระดัับปานกลาง
( = 3.22, SD = 0.76;  = 2.64, SD = 0.82 ตามลำำ�ดับั )
(Boonmong, 2009) จะเห็็นได้้ว่่าการศึึกษาเกี่่�ยวกัับ
ความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวของพยาบาลใน
ประเทศไทยยัังมีีจำำ�กััด และจำำ�เป็็นต้้องมีีการศึึกษาเพื่่�อ
ให้้ได้้องค์์ความรู้้�เพิ่่�มเติิม และผลการศึึกษาที่่�พบว่่ามีี
การเกิิดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวแสดง
ให้้เห็็นความจำำ�เป็็นต้้องจััดการความขััดแย้้งระหว่่างงาน
กัับครอบครััวเพื่่�อป้้องกัันผลกระทบที่่�จะเกิิดกัับผู้้�ป่่วย
410

พยาบาลสาร ปีีที่่� 47 ฉบัับที่่� 4 ตุุลาคม-ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ตััวพยาบาลและครอบครััว และองค์์กรต่่อไป
โรงพยาบาลเถิิน จัังหวััดลำำ�ปางได้้รัับการยกระดัับ
เป็็นโรงพยาบาลระดัับทุุติิยภููมิิขนาดกลางและมีีการ
เพิ่่�มการจััดบริิการให้้สอดคล้้องตามเกณฑ์์มาตรฐาน
ของโรงพยาบาลระดัับทุุติิยภููมิิ จึึงทำำ�ให้้พยาบาลมีีภาระ
งานเพิ่่�มมากขึ้้�น จากการประเมิินความเพีียงพอของ
กำำ�ลัังคนด้้านการพยาบาลในแต่่ละหน่่วยบริิการพบว่่า
มีีบุุคลากรไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการ โดยเมื่่�อคำำ�นวณ
ตามกรอบอััตรากำำ�ลัังตามที่่�สภาการพยาบาลกำำ�หนด
พบว่่าขาดอััตรากำำ�ลัังตามภาระงานในปีี 2561 ถึึง 8 คน
(Thoen Hospital, Nursing department, 2018)
นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าพยาบาลในหอผู้้�ป่่วยทั่่�วไปและหอ
ผู้้�ป่่วยวิิกฤติิ มีีชั่่�วโมงการปฏิิบััติิงานสููงถึึง 56 ชั่่�วโมง
ต่่อสััปดาห์์ และยัังพบว่่าพยาบาลในหน่่วยอุุบััติิเหตุุ
และฉุุกเฉิินมีีชั่่�วโมงการปฏิิบััติิงานสููงถึึง 72 ชั่่�วโมง
ต่่อสััปดาห์์ และจากการสำำ�รวจความสุุขของเจ้้าหน้้าที่่�
ของโรงพยาบาลเถิิ น โดยใช้้ เ ครื่่�องมืื อ วัั ด ความสุุ ข
(happinometer) ของกระทรวงสาธารณสุุข พบว่่า
ในมิิติิความสุุขในครอบครััว (happy family) และมิิติิ
ความสุุ ข ในชีี วิิ ต การทำำ � งาน (happy work life)
ผลคะแนนในปีี 2561 อยู่่�ในระดัับปานกลาง (Adminiistration department, 2018) ซึ่่�งอาจเกิิดจากความ
ไม่่สอดคล้้องกัันระหว่่างงานกัับครอบครััว อย่่างไรก็็ตาม
ยัังขาดข้้อมููลการศึึกษาความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับ
ครอบครััวและแนวทางในการลดความขััดแย้้งระหว่่าง
งานกัั บ ครอบครัั ว ของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิิ น
จัังหวััดลำำ�ปาง จะเป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับผู้้�บริิหารในการลด
ความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวของพยาบาล
ทำำ�ให้้พยาบาลมีีความสุุขในการทำำ�งานและมีีความสุุขกัับ
ครอบครััว มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี และปฏิิบััติิงานได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพต่่อไป
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. เพื่่�อศึึกษาระดัับความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับ
ครอบครััวของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน จัังหวััดลำำ�ปาง
2. เพื่่�อค้้นหาแนวทางการลดความขััดแย้้งระหว่่าง

Work - Family Conflict of Nurses in Thoen Hospital, Lampang Province.

งานกัั บ ครอบครัั ว ของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิิ น
จัังหวััดลำำ�ปาง
คำำ�ถามการวิิจััย
1. ความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวของ
พยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน จัังหวััดลำำ�ปาง อยู่่�ในระดัับใด
2. แนวทางการลดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับ
ครอบครััวของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน จัังหวััดลำำ�ปาง
เป็็นอย่่างไร

การกระทำำ�หรืือการตััดสิินใจที่่�เป็็นประโยชน์์หรืือใช้้ได้้ดีี
ผลต่่อการทำำ�หน้้าที่่�ในครอบครััวไม่่สััมพัันธ์์หรืือใช้้ไม่่ได้้
ผลกัั บ การทำำ � งาน (Carlson et al., 2000) และ
แนวการลดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััว คืือ
การสมดุุลเวลา การสมดุุลการมีีส่่วนร่่วม และการสมดุุล
ความพึึงพอใจระหว่่างงานกัับครอบครััว ที่่�เหมาะสม
จะสามารถช่่วยลดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััว
ได้้ (Friedman & Greenhaus, 2000 as cited in
Greenhaus et al., 2002)

กรอบแนวคิิดที่่�ใช้้ในการวิิจััย
การศึึกษาครั้้�งนี้้� แนวคิิดความขััดแย้้งระหว่่างงาน
กัับครอบครััวประกอบด้้วย 6 ด้้านได้้แก่่ 1) ด้้านงานรบกวน
ครอบครััวที่่�มีีสาเหตุุจากเวลา หมายถึึง ความขััดแย้้ง
ระหว่่างบทบาทที่่�เกิิดจากสาเหตุุหรืือความจำำ�เป็็นที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้หรืือการให้้เวลากัับการทำำ�งานมาก
เกิินไปจนเข้้าไปรบกวนหรืือเป็็นอุุปสรรคในการทำำ�หน้้าที่่�
ต่่อครอบครััว 2) ด้้านงานรบกวนครอบครััวที่่�มีีสาเหตุุจาก
ความเครีียด หมายถึึง ความขััดแย้้งระหว่่างบทบาทที่่�เกิิด
จากความเครีียดหรืืออารมณ์์ด้้านลบในรููปแบบต่่างๆ
ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำำ�งานเข้้าไปรบกวนหรืือเป็็นอุุปสรรค
ในการทำำ�หน้้าที่่�ต่อ่ ครอบครััว 3) ด้้านงานรบกวนครอบครััว
ที่่�มีีสาเหตุุจากพฤติิกรรม หมายถึึง ความขััดแย้้งระหว่่าง
บทบาทที่่�เกิิดจากพฤติิกรรม การกระทำำ� หรืือการตััดสิินใจ
ที่่�เป็็นประโยชน์์หรืือใช้้ได้้ผลดีีต่่อการทำำ�งาน ไม่่สััมพัันธ์์
หรืือใช้้ไม่่ได้้ผลกัับการทำำ�หน้้าที่่�ต่่อครอบครััว 4) ด้้าน
ครอบครัั ว รบกวนงานที่่�มีี ส าเหตุุ จ ากเวลา หมายถึึ ง
ความขััดแย้้งระหว่่างบทบาทที่่�เกิิดจากสาเหตุุหรืือความ
จำำ�เป็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการให้้เวลากัับครอบครััวมากเกิิน
ไปจนรบกวนหรืือเป็็นอุุปสรรคต่่อการทำำ�งาน 5) ด้้าน
ครอบครััวรบกวนงานที่่�มีีสาเหตุุจากความเครีียดหมายถึึง
ความขััดแย้้งระหว่่างบทบาทที่่�เกิิดจากความเครีียดหรืือ
อารมณ์์ด้า้ นลบในรููปแบบต่่างๆที่่�เกิิดขึ้้�นจากการทำำ�หน้้าที่่�
ในครอบครััวเข้้าไปรบกวนหรืือเป็็นอุุปสรรคต่่อการทำำ�งาน
6) ด้้านครอบครััวรบกวนงานที่่�มีีสาเหตุุจากพฤติิกรรม
หมายถึึง ความขััดแย้้งระหว่่างบทบาทที่่�เกิิดจากพฤติิกรรม

วิิธีีดำ�ำ เนิินงานวิิจััย
การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการศึึกษาเชิิงพรรณนา (desscriptive study) เพื่่�อศึึ ก ษาระดัั บ ความขัั ด แย้้ ง
ระหว่่างงานกัับครอบครััวของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน
จัังหวััดลำำ�ปาง และเพื่่�อค้้นหาแนวทางการลดความขััดแย้้ง
ระหว่่างงานกัับครอบครััวของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน
จัังหวััดลำำ�ปาง
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากรเป้้ า หมายคืื อ พยาบาลวิิ ช าชีี พ ระดัั บ
ปฏิิบััติิการที่่�มีีอายุุงานตั้้�งแต่่ 1 ปีีขึ้้�นไป ปฏิิบััติิงานใน
แผนกผู้้�ป่่ ว ยนอกและผู้้�ป่่ ว ยในของโรงพยาบาลเถิิ น
และไม่่ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารการพยาบาล การศึึกษาครั้้�งนี้้�
ศึึกษาในประชากรมีีจำำ�นวนพยาบาลรวมทั้้�งสิ้้�น 62 คน
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
เครื่่�องมืือในการศึึกษาเป็็นแบบสอบถามประกอบ
ด้้วย 3 ส่่วนคืือ 1) ส่่วนที่่� 1 แบบบัันทึึกข้้อมููลทั่่�วไป
ที่่�ผู้้�ศึึ ก ษาพัั ฒ นาขึ้้�น ประกอบด้้ ว ย ข้้ อ มูู ล เพศ
อายุุ สถานภาพสมรส การมีี บุุ ต รและจำำ � นวนบุุ ต ร
ประสบการณ์์ในการทำำ�งาน แผนกที่่�ปฏิิบััติิงาน จำำ�นวน
ชั่่�วโมงในการปฏิิบััติิงานล่่วงเวลาเฉลี่่�ยต่่อเดืือน บทบาท
ในครอบครััว รายได้้ของครอบครััว ภาระหนี้้�สิิน และการ
มีีผู้้�ช่่วยเหลืือในครััวเรืือน โดยแบบสอบถามเป็็นแบบ
ปลายเปิิดและปลายปิิด 2) ส่่วนที่่� 2 แบบวััดความ
ขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวที่่�ผู้้�ศึึกษาแปลมาจาก
แบบวัั ด ความขัั ด แย้้ ง ระหว่่ า งงานกัั บ ครอบครัั ว
(Carlson et al., 2000) ประกอบด้้ ว ย 6 ด้้ า น
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ด้้านละ 3 ข้้อ จำำ�นวนข้้อคำำ�ถามรวมทั้้�งสิ้้�น 18 ข้้อ
ลัักษณะข้้อคำำ�ถามเป็็นมาตรประเมิินค่่า (Likert Scale)
5 ระดัับ (1 = ตรงน้้อยที่่�สุุด, 2 = ตรงน้้อย, 3 = ตรงพอควร,
4 = ตรงมาก, 5 = ตรงมากที่่�สุุด) คำำ�นวณคะแนนเฉลี่่�ย
รายด้้าน โดยนำำ�คะแนนทุุกข้้อที่่�ได้้รวมกัันแล้้วหารด้้วย
จำำ�นวนข้้อได้้ค่่าคะแนนเฉลี่่�ยรายด้้านอยู่่�ระหว่่าง 1-5
คะแนน แบ่่งระดัับความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััว
3 ระดัับโดยใช้้อันั ตรภาคชั้้�น โดยช่่วงคะแนน 1.00-2.33
= ระดัับน้้อย, 2.34-3.66 = ระดัับปานกลาง 3.67-5.00
= ระดัับมาก 3) ส่่วนที่่� 3 แบบสอบถามแนวทางการ
ลดความขัั ด แย้้ ง ระหว่่ า งงานกัั บ ครอบครัั ว ที่่�ผู้้�ศึึ ก ษา
พัั ฒนาขึ้้�นเพื่่�อสอบถามข้้ อเสนอแนะเกี่่�ยวกัั บวิิธีีการ
ที่่�ผู้้�บริิหารทางการพยาบาลและผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาล
เถิินควรดำำ�เนิินการเพื่่�อลดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับ
ครอบครััว ลัักษณะเป็็นข้้อคำำ�ถามปลายเปิิด
การตรวจสอบคุุ ณ ภาพเครื่่�องมืื อ ผู้้�ศึึ ก ษา
ดำำ�เนิินการขออนุุญาตใช้้แบบวััดความขััดแย้้งระหว่่าง
งานกัับครอบครััวของคาร์์ลสััน และคณะ (Carlson
et al., 2000) และทำำ� การแปลเป็็นภาษาไทยตาม
กระบวนการแปลย้้ อ นกลัั บ โดยไม่่ มีี ก ารดัั ด แปลง
จากต้้นฉบัับ ส่่วนแบบสอบถามแนวทางการลดความ
ขัั ดแย้้ ง ระหว่่ า งงานกัั บ ครอบครัั วเป็็ นแบบสอบถาม
ปลายเปิิด ได้้รัับการตรวจสอบความครอบคลุุมความ
สอดคล้้อง และลำำ�ดับั ข้้อคำำ�ถามจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจำิ �ำ นวน
3 คน แบบวััดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััว
ได้้รับั การทดสอบความเชื่่�อมั่่�นของเครื่่�องมืือโดยการนำำ�ไป
ทดลองใช้้กับั พยาบาลโรงพยาบาลเกาะคา อำำ�เภอเกาะคา
จัังหวััดลำำ�ปาง จำำ�นวน 20 คน คำำ�นวณค่่าสััมประสิิทธิ์์�
แอลฟาของครอนบาคได้้เท่่ากัับ 0.97
การพิิทัักษ์์สิิทธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง
โครงร่่างการวิิจัยั ครั้้�งนี้้�ได้้รับั การพิิจารณาจากคณะ
กรรมการจริิยธรรมของคณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เชีียงใหม่่ (เลขอนุุมัติั 1ิ 08/2091) โดยผู้้�ศึึกษาได้้ทำ�ำ หนัังสืือ
ชี้้�แจงกลุ่่�มประชากรเพื่่�อชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
และขอความร่่วมมืือในการทำำ�แบบสอบถามด้้วยความ
สมััครใจโดยไม่่มีีการบัังคัับ ประชากรสามารถถอนตััว
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ออกจากการศึึกษาโดยไม่่มีผี ลกระทบใดๆ ต่่อการประเมิิน
ผลการปฏิิบัติั งิ าน ข้้อมููล ทุุกอย่่างจะใช้้รหััสแทนการระบุุ
ตััวบุุคคล ผู้้�ศึึกษาเก็็บแบบสอบถามไว้้อย่่างอย่่างปลอดภััย
และแน่่นหนา โดยมีีเพีียงผู้้�ศึึกษาเท่่านั้้�นที่่�จะเข้้าถึึง
ข้้อมููลได้้ และแบบสอบถามจะถููกทำำ�ลายหลัังการศึึกษา
เสร็็จสิ้้�นและผลงานการศึึกษาได้้รับั การตีีพิมิ พ์์ในวารสาร
แล้้ว 1 ปีี ซึ่่�งผู้้�ศึึกษาจะนำำ�เสนอผลการศึึกษาในลัักษณะ
ภาพรวมและนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�เท่่านั้้�น
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้�ศึึกษาดำำ�เนิินการศึึกษาระหว่่างเดืือนสิิงหาคมถึึง
เดืือนกัันยายน 2562 โดยทำำ�หนัังสืือถึึงผู้้�อำำ�นวยการ
โรงพยาบาลเถิินเพื่่�อขออนุุญาตในการรวบรวมข้้อมููล และ
เข้้าพบหััวหน้้าพยาบาลโรงพยาบาลเถิินเพื่่�อขออนุุญาต
ดำำ�เนิินการศึึกษาและขอแต่่งตั้้�งผู้้�ประสานงานการวิิจััย
เพื่่�อเก็็บข้้อมููลในการวิิจััย ผู้้�ศึึกษาเข้้าพบผู้้�ประสานงาน
การวิิจััยเพื่่�อชี้้�แจงเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอน และบทบาทในการ
รวบรวมข้้อมููลอย่่างละเอีียด จากนั้้�นมอบชุุดแบบสอบถาม
ให้้ ผู้้� ประสานงานการวิิ จัั ย เพื่่�อดำำ � เนิิ น การเก็็ บ ข้้ อ มูู ล
เมื่่�อครบ 2 สััปดาห์์ผู้้�ประสานงานเก็็บรวมรวมแบบสอบถาม
ส่่งคืืนผู้้�ศึึกษา โดยผู้้�ศึึกษาได้้รัับแบบสอบถามคืืนทั้้�งสิ้้�น
จำำ�นวน 62 ฉบัับ และมีีความสมบููรณ์์ทั้้�งหมดคิิดเป็็น
ร้้อยละ 100
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ผู้้�ศึึกษาดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลโดย 1) ข้้อมููลทั่่�วไป
ของประชากรที่่�ศึึกษาใช้้การวิิเคราะห์์ด้้วยพารามิิเตอร์์
ได้้แก่่ ค่่าความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ยประชากร (μ) และ
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานประชากร (σ) ค่่าสููงสุุด (Max)
ค่่าต่ำำ��สุุด (Min) 2) ข้้อมููลความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับ
ครอบครัั ว วิิ เ คราะห์์ ห าค่่ า เฉลี่่�ยประชากร และ
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของประชากร จากนั้้�นจำำ�แนก
ระดัับความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวของพยาบาล
ในโรงพยาบาลเถิิ น ตามเกณฑ์์ ก ารแปลผลคะแนน
3) ข้้อมููลแนวทางการลดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับ
ครอบครััววิิเคราะห์์ข้้อมููลคุุณภาพจากคำำ�ถามปลายเปิิด
ด้้วยการสรุุปและจััดกลุ่่�ม

Work - Family Conflict of Nurses in Thoen Hospital, Lampang Province.

ผลการวิิจััย
1. ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน
ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น เพศหญิิ ง ร้้ อ ยละ 93.50 มีี อ ายุุ เ ฉลี่่�ย
38.27 ปีี (σ=10.16) มีีการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีหรืือ
เทีียบเท่่าร้้อยละ 95.20 และมีีสถานภาพโสด ร้้อยละ
48.38 และสถานภาพคู่่�ร้้อยละ 45.16 มีีประสบการณ์์
การทำำ�งานเฉลี่่�ย 16.19 ปีี (σ=10.81) ได้้รัับมอบหมาย
งานพิิ เ ศษนอกเหนืื อ จากงานประจำำ �ร้ ้ อ ยละ 96.77
มีีรายได้้ของครอบครััวเฉลี่่�ยต่่อเดืือน 50,001 บาทขึ้้�นไป
ร้้ อ ยละ 24.19 โดยส่่ ว นใหญ่่ มีี บ ทบาทเป็็ น สมาชิิ ก
ในครอบครััวร้้อยละ 88.70 รายได้้ในครอบครััวมา
จากตนเองและสมาชิิกคนอื่่�นในครอบครััวร้้อยละ 83.90
และพบว่่ า ยัั ง มีี ภ าระหนี้้�สิิ น ร้้ อ ยละ 82.26 และมีี

ผู้้�ช่่วยเหลืือในครััวเรืือนร้้อยละ 82.26
2. ความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวของ
พยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน จัังหวััดลำำ�ปางผลการศึึกษา
พบว่่ า พยาบาลในโรงพยาบาลเถิิ น จัั ง หวัั ด ลำำ � ปาง
มีีความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััว ด้้านงานรบกวน
ครอบครััวที่่�มีีสาเหตุุจากเวลาและความเครีียดอยู่่�ใน
ระดัับปานกลาง และมีีความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับ
ครอบครัั ว ด้้ า นงานรบกวนครอบครัั ว ที่่�มีี ส าเหตุุ จ าก
พฤติิกรรมอยู่่�ในระดัับน้้อย ส่่วนความขััดแย้้งระหว่่างงาน
กัั บ ครอบครัั ว ด้้ า นครอบครัั ว รบกวนงานที่่�มีี ส าเหตุุ
จากเวลา ความเครีียด และพฤติิกรรม อยู่่�ในระดัับน้้อย
(ตารางที่่� 1)

ตารางที่่� 1 ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานและระดัับของความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวของพยาบาลใน
โรงพยาบาลเถิินจัังหวััดลำำ�ปาง (N=62)
ความขััดแย้้ง
ด้้านงานรบกวนครอบครััวที่่�มีีสาเหตุุจากเวลา
ด้้านงานรบกวนครอบครััวที่่�มีีสาเหตุุจากความเครีียด
ด้้านงานรบกวนครอบครััวที่่�มีีสาเหตุุจากพฤติิกรรม
ด้้านครอบครััวรบกวนงานที่่�มีีสาเหตุุจากเวลา
ด้้านครอบครััวรบกวนงานที่่�มีีสาเหตุุจากความเครีียด
ด้้านครอบครััวรบกวนงานที่่�มีีสาเหตุุจากพฤติิกรรม
3. แนวทางการลดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับ
ครอบครััวของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน จัังหวััดลำำ�ปาง
จากการศึึกษา พยาบาลในโรงพยาบาลเถิินได้้เสนอ
วิิธีีการเพื่่�อลดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััว
ดัังต่่อไปนี้้�
3.1 การลดภาระงานของพยาบาล ได้้ แ ก่่
จัั ด อัั ต รากำำ �ลัั ง ให้้ เ หมาะสมกัั บ ภาระงาน (59 คน)
ใช้้ เ ทคโนโลยีี ส มัั ย ใหม่่ เข้้ า มาช่่ ว ยงานบางอย่่ า งของ
พยาบาล เช่่น ระบบ paper less (54 คน) จััดหา
เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์การแพทย์์ที่่�พร้้อมใช้้และเพีียงพอ
ต่่อปริิมาณงาน (53 คน) ลดงานที่่�ไม่่ใช่่ของพยาบาลลง

μ

σ

3.27
2.57
2.23
2.13
1.83
2.08

0.91
0.92
0.86
0.65
0.78
0.79

ระดัับ
ปานกลาง
ปานกลาง
น้้อย
น้้อย
น้้อย
น้้อย

เช่่น การเบิิกจ่่ายวััสดุุต่า่ งๆ งานธุุรการ และการเงิินต่่างๆ
(50 คน) มอบหมายงานอย่่างเหมาะสม ตรงกัับความรู้้�
ความสามารถ และตรงกัับหน้้าที่่�รัับผิิดชอบของแต่่ละ
บุุคคล (48 คน) กำำ�หนดภาระงานให้้เหมาะสมไม่่ เหลื่่�อมล้ำำ��
และไม่่เลืือกปฏิิบััติิ ให้้ชััดเจน และเสมอภาค (45 คน)
กำำ�หนดให้้การขึ้้�นเวรล่่วงเวลา (OT) เป็็นไปโดยสมััครใจ
ไม่่มีีการบัังคัับ (45 คน) และจััดอััตรากำำ�ลัังสำำ�รองให้้
แต่่ละหน่่วยงานในกรณีีพยาบาลในหน่่วยงานไม่่เพีียงพอ
กัับภาระงาน (32 คน)
3.2 การเพิ่่�มความสุุขในการทำำ�งานของพยาบาล
ได้้แก่่ สื่่�อสารเชิิงบวก ให้้กำำ�ลัังใจผู้้�ปฏิิบััติิงาน (59 คน)
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ความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน จัังหวััดลำำ�ปาง

ให้้รางวััลหรืือคำำ�ชื่่�นชม เมื่่�อผลการปฏิิบััติิงานบรรลุุ
เป้้าหมายตามตััวชี้้�วััด (57 คน) ปกป้้องสิิทธิิ และความ
ปลอดภัั ย ของพยาบาลจากการถูู ก รุุ ก รานด้้ ว ยวาจา
หรืื อ การกระทำำ � จากญาติิ แ ละผู้้�ป่่ ว ย (50 คน)
ไม่่จััดประชุุมนอกเวลาทำำ�งาน (48 คน) เปิิดโอกาสให้้
เสนอความคิิดเห็็นเพื่่�อเสนอแนะแนวทางการ จััดอััตรา
กำำ�ลัังให้้เหมาะสมกัับภาระงาน (48 คน) งดการจััด
กิิจกรรมในวัันหยุุดเพื่่�อให้้พยาบาลมีีเวลาพัักผ่่อนร่่วม
กัับครอบครััว (45 คน) ให้้ลาพัักผ่่อนได้้ตามระเบีียบ
ข้้าราชการ รวมถึึงวัันลาพัักผ่่อนสะสม ไม่่ควรกำำ�จััด
สิิทธิิในการลาแค่่ 10 วัันต่่อปีี โดยไม่่ให้้นำำ�วัันลาสะสม
มาคิิดเป็็นวัันลาของปีีนั้้�น ๆ (42 คน) และจััดกิิจกรรม
นัันทนาการต่่างๆ โดยให้้อนุุญาตให้้พาครอบครััวเข้้าร่่วม
งานได้้ (38 คน)
3.2 การให้้ความรู้้�เพื่่�อเพิ่่�มทัักษะในการจััดการ
กัับความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััว ได้้แก่่ ให้้ความรู้้�
ในการดำำ�เนิินชีีวิิตตามหลัักพุุทธศาสนา แนวปฏิิบัติั ิตาม
พระสัั ม มาสัั ม พุุ ท ธเจ้้ า (50 คน) พาไปปฏิิ บัั ติิ ธ รรม
(50 คน) ให้้ความรู้้�ที่่�สามารถในไปใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั ได้้
เช่่น การทำำ�บััญชีีครััวเรืือน (36 คน) และส่่งเสริิมให้้
พยาบาลมีีความรอบรู้้�ด้้านการดููแลสุุขภาพและการ
ป้้องกัันตนเองจากโรคเรื้้�อรัังที่่�สามารถป้้องกัันได้้ (12 คน)
การอภิิปรายผล
ผลการศึึกษาความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััว
ของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน จัังหวััดลำำ�ปาง โดยผู้้�ศึึกษา
ได้้อภิิปรายดัังนี้้�
1. ความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวของ
พยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน
จากการศึึกษาพบว่่า พยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน
มีีความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวด้้านงานรบกวน
ครอบครััวที่่�มีีสาเหตุุจากเวลาและความเครีียดอยู่่�ใน
ระดัั บ ปานกลาง ซึ่่�งตามแนวคิิ ด ของ Carlson et
al. (2000) กล่่ า วว่่ า ความขัั ด แย้้ ง ระหว่่ า งงานกัั บ
ครอบครััว หมายถึึง ความขััดแย้้งกัันระหว่่างบทบาท
หน้้าที่่�ในที่่�ทำำ�งานและที่่�บ้้านโดยมีีสาเหตุุมาจากเวลา
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ความเครีียดและพฤติิกรรม โดยความขััดแย้้งเนื่่�องจาก
ปััจจััยด้้านเวลาเกิิดขึ้้�นเมื่่�อบุุคคลทุ่่�มเทเวลาให้้กัับงาน
มากเกิินไป จนไม่่สามารถแบ่่งเวลาให้้กัับครอบครััว
ได้้อย่่างเต็็มที่่� เช่่น การทำำ�งานล่่วงเวลา การทำำ�งาน
เป็็นกะ และตารางการทำำ�งานที่่�ไม่่ยืดื หยุ่่�น ลัักษณะเช่่นนี้้�
ให้้เกิิดข้้อจำำ�กััดในการทำำ�กิิจกรรมร่่วมกัับครอบครััว
โดยโรงพยาบาลเถิินที่่�เป็็นโรงพยาบาลระดัับทุุติิยภููมิิ
มีีเพิ่่�มบริิการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลทุุติิยภููมิิ
ทำำ�ให้้จำำ�นวนพยาบาลที่่�มีีอยู่่�ไม่่เพีียงพอกัับภาระงาน
ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น ทำำ � ให้้ พ ยาบาลในโรงพยาบาลเถิิ น
ต้้องปฏิิบััติิงานเพิ่่�มขึ้้�นและมีีเวลาในการดููแลครอบครััว
ลดลง โดยจากข้้อมููลพบว่่าพยาบาลร้้อยละ 40.30
มีีการขึ้้�นเวรล่่วงเวลา 10-20 เวรต่่อเดืือน นอกจากนี้้�
ยัังพบว่่าพยาบาล ร้้อยละ 96.77 มีีงานพิิเศษอื่่�นๆ
ที่่�ได้้รับั มอบหมายที่่�นอกเหนืือจากงานประจำำ�ทั้้�งในระดัับ
หน่่วยงาน โรงพยาบาล และองค์์กรวิิชาชีีพ ซึ่่�งอาจ
ทำำ � ให้้ พ ยาบาลต้้ อ งใช้้ เวลาไปกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ง านการ
พยาบาล และงานพิิเศษอื่่�นๆ การปฏิิบััติิงานเกิินเวลา
มีี ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ท างบวกกัั บ ความเหนื่่�อยหน่่ า ยด้้ า น
ความอ่่ อนล้้ าทางอารมณ์์ และด้้ านร่่ างกาย (Supammanee, Kunaviktikul, & Keitlertnapha, 2014)
จนส่่งผลกระทบต่่อการดููแลครอบครััว ประกอบกัับงาน
ของพยาบาลเป็็ น งานที่่�มุ่่�งทำำ � ให้้ เ กิิ ด ผลลัั พ ธ์์ ที่่�ดีี ท าง
การพยาบาล (Nantsupawat, Wichaikhum, & Nantssupawat, 2010) ดัังที่่�โรงพยาบาลเถิินกำำ�หนดตััวชี้้�วััด
ของผลลััพธ์์ทางการพยาบาล เช่่น ลดอััตราการติิดเชื้้�อ
ทางเดิินปััสสาวะจากการคาสายสวนปััสสาวะลงเหลืือ
น้้อยกว่่า 3 ครั้้�ง ต่่อ 1,000 วัันการ คาสายสวนปััสสาวะ
หรืืออััตราการตกเตีียงเป็็น 0 เป็็นต้้น (Thoen Hospital,
Nursing department, 2018) การมุ่่�งทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์
ที่่�ดีีทางการพยาบาลเช่่นนี้้�อาจทำำ�ให้้พยาบาลต้้องทุ่่�มเท
เวลาในการทำำ�งานเพื่่�อเฝ้้าระวัังอุุบััติิการณ์์ และจััดการ
เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดอุุบััติิการณ์์ดัังกล่่าวที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับ
ผู้้�ป่่วยที่่�อาจส่่งผลให้้พยาบาลเกิิดความเครีียดได้้ และ
ความเครีี ย ดที่่�เกิิ ด ขึ้้�นจากงานได้้ ส่ ่ ง ผลกระทบต่่ อ
ครอบครััว อีีกทั้้�งลัักษณะการปฏิิบััติิงานเป็็นกะต้้อง

Work - Family Conflict of Nurses in Thoen Hospital, Lampang Province.

ผลััดเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนกัันดููแลผู้้�ป่่วยตลอด 24 ชั่่�งโมง
อาจก่่อให้้เกิิดความเครีียดได้้เช่่นกัันดัังที่่� Camerino et
al. (2010) กล่่าวว่่า ปฏิิบัติั งิ านในเวลากลางคืืน อาจก่่อให้้
เกิิดผลกระทบต่่อผู้้�ปฏิิบััติิงานทั้้�งด้้านสุุขภาพกายที่่�ต้้อง
อดนอน หรืือนอนไม่่เป็็นเวลา ส่่งผลก่่อให้้เกิิดความเครีียด
มีีอารมณ์์แปรปรวน หงุุดหงิิดง่่าย อย่่างไรก็็ตามพยาบาล
ได้้ รัั บ การส่่ ง เสริิ ม ให้้ ม องโลกในแง่่ ดีี (Boonkuna,
Wannalai, & Pinprapapan, 2017) และการที่่�
พยาบาลมีีความเสีียสละ มีีความรู้้� มีีไหวพริิบปฏิิภาณ
แก้้ ไขปัั ญ หาเฉพาะหน้้ า อย่่ า งชาญฉลาด ซื่่�อสัั ต ย์์
สามารถติิดต่่อประสานงานกัับผู้้�อื่่�นหรืือหน่่วยงานอื่่�น ๆ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Srisuphan, Chanprasit, &
Sngounsiritham, 2020) อาจทำำ � ให้้ พ ยาบาลใน
โรงพยาบาลเถิินรู้้�สึึกมีีคุุณค่่าและสามารถผ่่อนคลาย
ความเครีี ย ดจากการทำำ � งานได้้ ใ นระดัั บ หนึ่่�ง นอกจ
ากนี้้�ยัังพบว่่าพยาบาลในโรงพยาบาลร้้อยละ 82.26
มีีผู้้�ช่่วยเหลืือในครััวเรืือน ได้้แก่่ บิิดา มารดา สามีี
และญาติิ ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้พยาบาลกัังวลกัับการทำำ�บทบาท
ในครอบครััวลดลง และรัับรู้้�ว่า่ มีีความขััดแย้้งระหว่่างงาน
กัับครอบครััวด้้านงานรบกวนครอบครััวที่่�มีีสาเหตุุจาก
เวลาและความเครีียดอยู่่�ในระดัับปานกลาง
ส่่วนผลการศึึกษาที่่�พบว่่าความขััดแย้้งระหว่่าง
งานกัับครอบครััวด้้านงานรบกวนครอบครััวที่่�มีีสาเหตุุ
จากพฤติิกรรมอยู่่�ในระดัับน้้อย อาจเนื่่�องจากพฤติิกรรม
ที่่�พยาบาลใช้้ในการปฏิิบััติิงาน คืือต้้องรัับผิิดชอบดููแล
ให้้ ผู้้�ป่ ่ วยสุุ ข สบาย ปลอดภัั ย อยู่่�ในสภาพแวดล้้ อมที่่�
สะอาดเพื่่�อให้้กลัับคืืนสู่่�ภาวะปกติิโดยเร็็ว (Srisuphan
et al., 2020) ซึ่่�งพฤติิกรรมดัังกล่่าวสามารถใช้้ในดููแล
ความเป็็นอยู่่�และสุุขภาพของสมาชิิกในครอบครััวได้้
เช่่นกััน จึึงทำำ�ให้้พยาบาลมีีความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับ
ครอบครัั ว ด้้ า นงานรบกวนครอบครัั ว ที่่�มีี ส าเหตุุ จ าก
พฤติิกรรมอยู่่�ในระดัับน้้อย
นอกจากนี้้�ผลการศึึ ก ษายัั ง พบว่่ า ความขัั ด แย้้ ง
ระหว่่างงานกัับครอบครััวด้้านครอบครััวรบกวนงาน
ที่่�มีี ส าเหตุุ จ าก เวลา ความเครีี ย ด และพฤติิ ก รรม
อยู่่�ในระดัั บ น้้ อ ย อาจเนื่่�องจากในสัั ง คมไทยเห็็ น ว่่ า

อาชีีพพยาบาลเป็็นอาชีีพที่่�น่่ายกย่่อง มีีเกีียรติิ เพราะ
เป็็นผู้้�ที่่�ต้้องคอยดููแลรัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วยที่่�เจ็็บป่่วย
และต้้องการการดููแล โดยต้้องปฏิิบััติิงานเป็็นผลััดเพื่่�อ
ให้้การดููแลผู้้�ป่่วยตลอด 24 ชั่่�วโมง ดัังนั้้�นครอบครััว
จึึงเห็็นใจและให้้ความเข้้าใจการทำำ�งานของพยาบาล
และไม่่ได้้คาดหวัังให้้พยาบาลมาดููแลครอบครััวได้้อย่่าง
สมบููรณ์์แบบ นอกจากนี้้� จากข้้อมููลพบว่่าพยาบาล
มีี ผู้้�ช่ ่ ว ยเหลืื อ ในครัั ว เรืื อ นเป็็ น บิิ ด า มารดา สามีี
และญาติิร้้อยละ 60.78 31.37 และ 7.85 ตามลำำ�ดัับ
ทำำ�ให้้ช่ว่ ยแบ่่งเบาภาระในครอบครััวได้้ เช่่น ช่่วยรัับส่่งบุุตร
ช่่วยทำำ�งานบ้้าน จึึงทำำ�ให้้พยาบาลมีีความขััดแย้้งระหว่่าง
งานกัับครอบครััวด้้านครอบครััวรบกวนงานที่่�มีีสาเหตุุ
จาก เวลา ความเครีียด และพฤติิกรรมอยู่่�ในระดัับน้้อย
ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษา Kochasennee (2006) ที่่�พบว่่าครััวเรืือนที่่�ไม่่มีีผู้้�ช่่วยในครััวเรืือ
นมีีความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวในรููปแบบ
ครอบครััวก้้าวก่่ายงานที่่�มีีสาเหตุุจากความเครีียดมาก
กว่่าครััวเรืือนที่่�มีีผู้้�ช่่วยเหลืือในครััวเรืือน
2. แนวทางลดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััว
ของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน
จากการศึึกษาพบว่่าพยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน
เสนอแนวทางในการลดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับ
ครอบครััวไว้้ 3 แนวทางดัังนี้้�
2.1 การลดภาระงานของพยาบาล เช่่ น
การจััดอััตรากำำ�ลัังพยาบาลให้้เหมาะสมกัับภาระงาน
การใช้้เทคโนโลยีีสมััยใหม่่เข้้ามาช่่วยงานบางอย่่างของ
พยาบาล และลดงานที่่�ไม่่ใช่่ของพยาบาลออกไป เช่่น
การเบิิกจ่่ายวััสดุุต่่างๆ การเป็็นกรรมการตรวจรัับพััสดุุ
และครุุภััณฑ์์ทางการแพทย์์ เป็็นต้้น การที่่�พยาบาล
โรงพยาบาลเถิินได้้ให้้ข้้อเสนอแนะดัังกล่่าว อาจเนื่่�อง
จากมองเห็็นว่่าภาระงานของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน
มีีมาก ส่่งผลให้้ต้้องใช้้เวลาในการทำำ�งานมากเกิินไปจึึง
ควรลดภาระงานลงเพื่่�อที่่�พยาบาลจะได้้มีีเวลาให้้กัับ
ครอบครััวมากขึ้้�น ดัังที่่� Perodeau et al. (2001) กล่่าวว่่า
พยาบาลปฏิิ บัั ติิ ง านเกิิ น เวลาหรืื อ ที่่�มากจนเกิิ น ไป
มัักประสบกัับปััญหายุ่่�งยาก ภายในครอบครััวโดยไม่่
Nursing Journal volume 47 No.4 October-December 2020

415

ความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวของพยาบาลในโรงพยาบาลเถิิน จัังหวััดลำำ�ปาง

สามารถสร้้างสมดุุลระหว่่างงานกัับครอบครััว พยาบาล
ในโรงพยาบาลเถิินจึึงได้้เสนอให้้มีีการลดภาระงานของ
พยาบาลขึ้้�น ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ Yuthvoravit
(2007) ที่่�กล่่าวว่่าการลดงานที่่�ไม่่ใช่่หน้้าที่่�ของพยาบาล
ลงจะทำำ�ให้้พยาบาลมีีเวลาในการดููแลครอบครััวเพิ่่�ม
มากขึ้้�น การจััดมอบหมายงานและตารางการทำำ�งาน
อย่่างเหมาะสม รวมถึึงการจััดการกัับงานที่่�ไม่่ใช่่ของ
พยาบาลแต่่พยาบาลต้้องทำำ� เช่่น งานธุุรการ เพราะทำำ�ให้้
พยาบาลไม่่มีเี วลาเพีียงพอที่่�จะทำำ�งานประจำำ�ให้้เสร็็จสิ้้�น
(Boonkuna et al., 2017) และสอดคล้้องกัับการศึึกษา
ของ Yildirim & Aycan (2008) ที่่�พบว่่ า
ภาระงานเกิินและลัักษณะการ ทำำ�งานที่่�ไม่่เป็็นเวลา
เป็็ น ปัั จ จัั ย ทำำ � นายความขัั ด แย้้ ง ในงานกัั บ ครอบครัั ว
ดัังนั้้�นการลดภาระงานของพยาบาล จะทำำ�ให้้พยาบาล
สามารถสมดุุลเวลาระหว่่างชีีวิิตการทำำ�งานและชีีวิิตใน
ครอบครััว และจะช่่วยลดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับ
ครอบครััวลงได้้ (Friedman & Greenhaus, 2000 as
cited in Greenhaus et al., 2002)
2.2 การเพิ่่�มความสุุขในการทำำ�งานให้้พยาบาล
เช่่น การให้้รางวััลหรืือคำำ�ชื่่�นชม และรวมถึึงการอนุุญาต
ให้้ ค รอบครัั วเข้้ า ร่่ วมงานกิิ จ กรรมในโรงพยาบาลได้้
ทั้้�งนี้้�เพราะบรรยากาศองค์์การ เป็็นสิ่่�งแวดล้้อมของ
องค์์การทั้้�งทางตรงและ ทางอ้้อมมีีอิิทธิิพลต่่อการจููงใจ
และการปฏิิบััติิงานของบุุคลากรในองค์์การ (Litwin &
Stringer, 1968) การให้้รางวััลหรืือคำำ�ชื่่�นชมจะทำำ�ให้้
พยาบาลมีีขวััญและกำำ�ลัังใจในการทำำ�งาน ดัังที่่� Diener
(2009) กล่่าวว่่า บุุคคลจะเกิิดความสุุข จะต้้องเกี่่�ยวข้้อง
กัับการรัับรู้้�ทางบวกของทุุกๆ ด้้านในชีีวิิต โดยเฉพาะ
ความพึึ ง พอใจในงาน หากบุุ ค ลากรในองค์์ ก รมีี
ความรู้้�สึึ ก พึึ ง พอใจหรืื อ มีี ทัั ศ นคติิ ที่่�ดีี ต่ ่ อ การทำำ � งาน
ก็็จะทำำ�ให้้เกิิดความสุุขในการทำำ�งาน ทำำ�งานด้้วยความ
เต็็ ม ใจ และส่่ ง ผลต่่ อ การทำำ � งานที่่�มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ
แม้้ภาวะงานจะมากก็็จะสามารถปฏิิบััติิงานให้้สำำ�เร็็จ
ลุุล่่วงไปได้้ด้้วยดีี การจััดกิิจกรรมที่่�สร้้างสรรค์์ทั้้�งใน
และนอกสถานที่่�ทำำ�งาน มีีการพููดคุุยแสดงความคิิดเห็็น
รัับประทานอาหารร่่วมกัันมากขึ้้�น มีีการทำำ�กิิจกรรม
416

พยาบาลสาร ปีีที่่� 47 ฉบัับที่่� 4 ตุุลาคม-ธัันวาคม พ.ศ. 2563

ละลายพฤติิกรรมในหน่่วยงาน ทำำ�ให้้เกิิดการประสาน
สัั ม พัั น ธ ภ า พ อัั น ดีี ต่ ่ อ กัั น ล ด ค ว า ม ตึึ ง เ ค รีี ย ด
สร้้างบรรยากาศของความสุุข (Yuthvoravit, 2007)
เมื่่�อพยาบาลมีีความพึึงพอใจต่่องาน จะสามารถช่่วยลด
ความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวได้้ ดัังที่่� Friedmman and Greenhaus, 2000 as cited in Greenhaus
(2002) กล่่าวว่่า การสมดุุลความพึึงพอใจระหว่่างงาน
กัับครอบครััวที่่�เหมาะสม จะสามารถช่่วยลดความขััดแย้้ง
ระหว่่างงานกัับครอบครััวได้้
2.3 การให้้ความรู้้�เพื่่�อเพิ่่�มทัักษะในการจััดการ
กัับความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััว เช่่น การให้้
ความรู้้�ในการดำำ�เนิินชีีวิติ ตามหลัักพุุทธศาสนา การพาไป
ปฏิิบััติิธรรม การทำำ�บััญชีีครััวเรืือน อาจเนื่่�องจากบริิบท
ของโรงพยาบาลเถิินพยาบาลนัับถืือศาสนาพุุทธร้้อยละ
100 และเห็็นว่่าหลัักธรรมในศาสนาพุุทธสามารถช่่วยลด
ความขัั ด แย้้ ง ระหว่่ า งงานกัั บ ครอบครัั ว ได้้ โดยการ
พััฒนาจิิต การฝึึกควบคุุมจิิต การควบคุุมอารมณ์์ เพื่่�อให้้
บุุ ค คลมีี ก ารดำำ � เนิิ น ชีี วิิ ต ไปในวิิ ถีี ที่่�ถูู ก ต้้ อ งดีี ง าม
การควบคุุมอารมณ์์ได้้ดีีจึึงส่่งผลต่่อการลดความขััดแย้้ง
ระหว่่างงานกัับครอบครััว ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับการศึึกษาของ Gonnelli, Agus, & Raffagnino
(2018) ที่่�พบว่่าสร้้างทัักษะการควบคุุมอารมณ์์ที่่�ดีีเพื่่�อ
รัับมืือกัับงานอารมณ์์และความต้้องการของครอบครััว
สามารถช่่วยลดความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวได้้
ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
จากผลการศึึกษาผู้้�บริิหารโรงพยาบาลและผู้้�บริิหาร
ในองค์์การพยาบาล ควรทบทวนแผนอััตรากำำ�ลัังให้้
เพีียงพออย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการออกแบบงาน (job design)
อย่่างเหมาะสม รวมถึึงการพััฒนาบุุคลากรอื่่�นๆ ใน
หน่่วยงานเพื่่�อช่่วยงานพยาบาลในกรณีีที่่�ขาดแคลน
อัั ต รากำำ �ลัั ง พยาบาล ลดงานที่่�ไม่่ ใช่่ ข องพยาบาลลง
เพื่่�อให้้พยาบาลมีีเวลาทำำ�งาน เวลาพัักผ่่อนและเวลาดูู
แลครอบครััวอย่่างเหมาะสม และหััวหน้้าหน่่วยงาน/
หัั ว หน้้ า หอผู้้�ป่่ ว ยควรดูู แ ลภาระงานของพยาบาล
แต่่ละคนให้้เหมาะสมที่่�จะไม่่ก่่อให้้เกิิดความเครีียดใ

Work - Family Conflict of Nurses in Thoen Hospital, Lampang Province.

นการทำำ�งาน มีีการจััดตารางปฏิิบััติิงานอย่่างเหมาะ
สม มอบหมายงานพิิเศษอย่่างให้้เหมาะสมกัับความรู้้�
ความสามารถ และเปิิดโอกาสให้้ครอบครััวมีีส่ว่ นร่่วมใน
กิิจกรรมของหน่่วยงาน เพื่่�อให้้พยาบาลเกิิดความพึึงพอใจ
และความสุุขในการปฏิิบััติิงาน ป้้องกัันและลดการเกิิด
ความขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวของพยาบาล
ทำำ�ให้้พยาบาลมีีความสุุขในการทำำ�งานและมีีความสุุข
กัับครอบครััว อัันจะนำำ�ไปสู่่�การมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีและ
ประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงานของพยาบาลต่่อไป

ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
1. ศึึกษาเชิิงคุุณภาพเกี่่�ยวกัับความขััดแย้้งระหว่่าง
งานกัับครอบครััว เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับความ
ขััดแย้้งระหว่่างงานกัับครอบครััวและปััจจััยปััจจััยที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
2. ศึึกษาโปรแกรมที่่�ช่่วยลดความขััดแย้้งระหว่่าง
งานกัับครอบครััว เช่่น โปรแกรมการควบคุุมจิิตตามวิิถีี
พุุทธศาสนา
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