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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. 
 
Keywords: achievement motivation, diabetes mellitus, employee involvement, nurse staffing ratio, 
   quality of care

Corresponding Author: Assistant Professor Kerada Krainuwut, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700 Thailand; 
e-mail: kerada.Kra@mahidol.ac.th
* Master’s thesis, Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner, Faculty of Nursing and Faculty of 
 Graduate Studies, Mahidol University, Bangkok, Thailand
1 Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Nursing Science Journal of Thailand. 2019;37(2):92-106

Received: 14 February 2019 / Revised: 20 March 2019 / Accepted: 25 March 2019



NURS SCI J THAIL   Vol. 37 No. 2  April - June  2019

Nursing Science Journal of Thailand 93

Nursing Science Journal of Thailand. 2019;37(2):92-106

ปัจจัยทำานายคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์บริการ
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร*

ศุภมาส ศรีหาบุตร1 กีรดา ไกรนุวัตร, PhD1 ปิยะธิดา นาคะเกษียร, ปร.ด.1 

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาคุณภาพการดูแลและอำานาจการทำานายของการมีส่วนร่วมในงาน	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	และ

อัตรากำาลังของพยาบาลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลท่ีปฏิบัติงานในคลินิกโรคเบาหวานของศูนย์บริการสาธารณสุข	

กรุงเทพมหานคร	จำานวน	106	ราย	คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย	เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล	 อัตรากำาลังพยาบาล	การมีส่วนร่วมในงาน	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในงาน	และคุณภาพการดูแล 

ผู้ป่วยเบาหวาน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณา	และสถิติถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัย:	การมีส่วนร่วมในงานและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

เบาหวานระดับปานกลางท่ีนัยสำาคัญ	.05	(r	=	.331,	p	<	.01	และ	r	=	.447,	p	<	.01	ตามลำาดับ)	ผลการวิเคราะห์

สมการถดถอยพหุคูณ	 พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นปัจจัยเพียงตัวเดียวท่ีสามารถทำานายคุณภาพการดูแลผู้ป่วย 

เบาหวานได้	(β	=	.418,	t	=	3.507,	p	<	.01)	การมีส่วนร่วมในงาน	และอัตรากำาลังพยาบาลไม่สามารถทำานายคุณภาพ 

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้	

 สรุปและข้อเสนอแนะ: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในงานสามารถทำานายคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	ของศูนย์บริการ

สาธารณสุขฯ	 ได้	 ดังน้ันผู้บริหารจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในงานให้มากข้ึนด้วยนโยบาย

ทางการบริหารและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง	

คำาสำาคัญ: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในงาน	เบาหวาน	การมีส่วนร่วมในงาน	อัตรากำาลังพยาบาล	คุณภาพการดูแล
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