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Factors Predicting Quality of Care among Patients
with Diabetes at Public Health Centers, Bangkok
Metropolitan Administration*
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Abstract
Purpose: To study quality of care and predictive power of employee involvement, achievement
motivation, and nurse staffing ratio on quality of care among diabetic patients.
Design: Predictive correlational study.
Methods: The sample population included 106 staff nurses working at diabetic clinics in
public health centers, Bangkok Metropolitan Administration. A simple random sampling was used
for the recruitment. Data were collected using a set of questionnaires consisting of demographic
information, nurse staffing ratio, employee involvement, achievement motivation, and quality of
care. Descriptive statistics and multiple regression analysis were used for data analysis.
Main findings: Employee involvement and achievement motivation were moderately and
positively correlated with quality of care for patients with diabetes (r = .331, p < .01 and r = .447,
p < .01 respectively). Multiple regression analysis revealed that only achievement motivation could
predict the quality of care for patients with diabetes (β = .418, t = 3.507, p < .01). Both employee
involvement and nurse staffing ratio could not predict the quality of care among patients with
diabetes.
Conclusion and recommendations: As achievement motivation could predict the quality of
care for patients with diabetes at public health centers; thus, administrators should promote and
support the increase of nurses’ achievement motivation through administrative policies and related
activities.
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ปั จ จั ย ทำ � นายคุ ณ ภาพการดู แ ลผู้ ป่ ว ยเบาหวาน ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร*
ศุภมาส ศรีหาบุตร1 กีรดา ไกรนุวัตร, PhD1 ปิยะธิดา นาคะเกษียร, ปร.ด.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาคุณภาพการดูแลและอำ�นาจการทำ�นายของการมีสว่ นร่วมในงาน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ และ
อัตรากำ�ลังของพยาบาลต่อคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานในศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
รูปแบบการวิจยั : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
วิธีดำ�เนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลที่ปฏิบัติงานในคลินิกโรคเบาหวานของศูนย์บริการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 106 ราย คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
เกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล อัตรากำ�ลังพยาบาล การมีสว่ นร่วมในงาน แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงาน และคุณภาพการดูแล
ผูป้ ว่ ยเบาหวาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณา และสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั : การมีสว่ นร่วมในงานและแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย
เบาหวานระดับปานกลางทีน่ ยั สำ�คัญ .05 (r = .331, p < .01 และ r = .447, p < .01 ตามลำ�ดับ) ผลการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นปัจจัยเพียงตัวเดียวที่สามารถทำ�นายคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
เบาหวานได้ (β = .418, t = 3.507, p < .01) การมีสว่ นร่วมในงาน และอัตรากำ�ลังพยาบาลไม่สามารถทำ�นายคุณภาพ
การดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวานได้
สรุปและข้อเสนอแนะ: แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงานสามารถทำ�นายคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน ของศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ ได้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงานให้มากขึน้ ด้วยนโยบาย
ทางการบริหารและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
คำ�สำ�คัญ: แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นงาน เบาหวาน การมีสว่ นร่วมในงาน อัตรากำ�ลังพยาบาล คุณภาพการดูแล
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