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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)ศึกษาระดับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในเขต
ภาคตะวันออก 2)เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสิ่งแวดลอมที่สงผลตอความสุขในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคตะวันออก 3)เพื่อศึกษาอํานาจการพยากรณของปจจัยรวมที่สงผลตอความสุขในการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคตะวันออก
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1) ระดับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคตะวันออกโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( x = 3.86, SD = 0.71)
2) ระดับบรรยากาศขององคการ การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน และ ระดับ ภาวะผูนํา การเปลี่ย นแปลงของ
หัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคตะวันออกอยูในระดับมาก ( x = 3.81, x = 3.75 และ x = 3.89 ตามลําดับ) ปจจัย
สวนบุคคลมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในเขตภาค
ตะวันออก ไดแก อายุ และสถานภาพสมรส ( r = .13, .14) ปจจัยสิ่งแวดลอมที่มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับความสุขใน
การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคตะวันออก มากที่สุดไดแก การสรางเสริมพลังอํานาจในงาน (r =.68) รองลงมา
คือภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวย (r =.63) และ บรรยากาศองคการ(r =.60) ตามลําดับ
3) ตัวแปรที่รวมกันพยากรณค วามสุข ในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวย การสรางเสริมพลังอํานาจในงาน และ อายุ โดยมีความสามารถรวมกัน
พยากรณความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนภาคตะวันออก ไดรอยละ 56.9 (R2=.569)
คําสําคัญ : ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการทํางาน,พยาบาลวิชาชีพ,โรงพยาบาลเอกชนเขตภาคตะวันออก

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the level of work happiness of professional nurses, private
hospitals in eastern region. 2) to study the relationship of personal factors, and environmental factors that affect the enjoyment
of the work of professional nurses, private hospital in the eastern region 3) to study the predictive power of factors that affect
the enjoyment of the work of professional nurses, private hospital in the eastern region. The sample consisted of nurses in the
operating level. Multi-stage random sample of 382 subjects. Collect the data was used questionnaire test about factors that
affect happiness in the work of nurses and happy in the nursing profession. Psychometric validation by the coefficient of
Cronbach alpha is equal to 0.79 to 0.99. The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation, coefficients and
Pearson correlation analysis and stepwise regression .The results were as follows.
1) the level of happiness in the work of nurses at private hospital in eastern region overall contain the high level
( x = 3.86, SD = 0.71)
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2) the level of the atmosphere of the organization ,the empowerment and the transformational leadership at the
head nurses at private hospital in the eastern region at a high level ( x = 3.81, x = 3.75 and x = 3.89, respectively).Personal
factors that are low positively correlated with happiness in the work of nurses at private hospital in the eastern region are age
and marital status (r= 0.13, 0.14). Environmental factors that are medial positively correlated with happiness in the work of
nurses at private hospital in the eastern region and most include is the empowerment (r = .68), followed by the
transformational leadership of head nurses (r = .63), and the atmosphere of the organization (r = .60) respectively.
3) variables significantly predicted happiness in the work of nurses was statistically significant at the .05 level is
the leadership of head nurses, the empowerment and age with the ability to predict the performance of a private hospital
nurses in the eastern region 56.9 percent (R2 = .569).
Keywords : Factors influencing on work happiness ,Professional nurses ,Private hospitals in eastern region

1. บทนํา
ปจจุบันองคการตาง ๆ ไดใหความสําคัญกับการสงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการทํางานดวยเหตุผลที่วา การที่
บุคลากรมีความสุขในการทํางานเปนสิ่งที่สําคัญตอความสําเร็จขององคกรในอนาคต ความสุขคนทํางาน หมายถึง ประสบการณ
และความรูสึกของคนทํางาน ที่ตองการใหตนเปนที่ยกยองและยอมรับจากคนทั่วไป การไดทํางานในที่ทํางานที่มั่นคง มีความกาวหนา
การเขาถึงโอกาสในการพัฒนาอยางทั่วถึง การมีผูบังคับบัญชาที่มีความเมตตาและกรุณาการมีเพื่อนรวมงานที่จริงใจ การไดรับ
สวัสดิการที่พอเพียง และการไดรับความปลอดภัยจากการทํางาน ซึ่งถาคนทํางานไดรับสิ่งตาง ๆ ดังกลาวอยางบอยครั้งและ
ตอเนื่อง คนทํางานก็จะทํางานอยางมีความสุข ถาเวลาสวนใหญของชีวิตการทํางาน มนุษยเราไดอยูกับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะชวย
ใหมีสภาพจิตใจ และอารมณที่จะสงเสริมใหเกิดสภาพการทํางานที่ดี สงผลตอชีวิต โดยสวนรวมของบุคคลผูนั้นใหเปนสุขอีก
ดวย
การปรั บเปลี่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานภายใต
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด และผลของการลดขนาดองคการลง สงผลใหพยาบาลทํางานหนักเกินกําลังความสามารถ อีกทั้ง
ระบบการบริหารจัดการบริการพยาบาลของผูบริหารที่ขาดทักษะและประสบการณไมคํานึงถึงหลักการบริหารทรัพยากรอยาง มี
ประสิทธิผล อีกทั้งขาดการสงเสริมสนับสนุนอยางเพียงพอ กอใหเกิดความขัดแยงระหวางบุคคลในองคการ อัตรากําลังไมไดรับ
การแกไขอยางตรงจุด พยาบาลเกิดความเหนื่อยหนายในงาน และขาดความสุขในการทํางาน และนอกจากนี้งานพยาบาลเปน
งานที่ตองใหบริการตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง พยาบาลจึงตองทํางานเปนผลัด มีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการปฏิบัติงานอยูเสมอ
การเปลี่ยนแปลงเวลาในการทํางานบอย ๆ นี้มีผลตอรางกาย ความแปรปรวนของระบบยอยอาหาร การพักผอนนอนหลับไดนอย
กวาปกติ ประสิทธิภาพในการทํางานนอยลง Manion, (2003) พบวา ความสุขในการทํางานเปน เรื่องสําคัญ และมีความจําเปนตอง
พัฒนาใหบุคลากรทํางานไดอยางมีความสุข โดยมีองคประกอบ 4 ประการ ไดแก 1)สัมพันธภาพระหวางผูรวมงาน(Connections)
2)ความรักในงาน (Love of the work) 3)ความสําเร็จในงาน (Work achievement) 4)การเปนที่ยอมรับ (Recognition) ซึ่งการที่องคการ
จะประสบความสําเร็จไดนั้น ขึ้นอยูกับบุคลากรผูปฏิบัติงาน นับเปนหัวใจที่สําคัญที่สุดขององคการ มีหลายปจจัยที่เกี่ยวของ
และสงผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรที่แตกตางกัน ทั้งดานปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ และประสบการณในการ
ทํางานที่มากขึ้น ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู มีทักษะในการปฏิบัติงานสูง ยอมทําใหเกิดความชํานาญ (พวงเพ็ญ, 2549)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล า ว จึ ง ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความสุ ข ในการทํ า งานของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านประจํ า
โรงพยาบาลเอกชนและศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเปน
ขอมูลสําหรับใชในการบริหารจัดการใหดียิ่งขึ้น ซึ่งผลที่ไดนอกจากจะทําใหบุคลากรพยาบาลปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและ
ยังคงอยูในองคการและนํามาซึ่งการบรรลุเปาหมายขององคการในที่สุด
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคตะวันออก
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสิ่งแวดลอมที่สงผลตอความสุขในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคตะวันออก
3. เพื่อศึกษาอํานาจการพยากรณของปจจัยรวมที่สงผลตอความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
เอกชนในเขตภาคตะวันออก

2. วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธ และอํานาจทํานายระหวางปจจัยสวนบุคคล บรรยากาศองคการ การ
เสริมสรางพลังอํานาจในงาน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวย กับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
เอกชน เขตภาคตะวันออก ประชากร ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เขตภาคตะวันออก
จํานวน 21 แหง มีจํานวนทั้งสิ้น 1,450 คน
กลุมตัวอยาง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน เขตภาคตะวันออก ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากสูตร Yamane (1970) และ เพิ่มอีกรอยละ 20 เพื่อปองกันการ
สูญหาย และใหไดกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกับการเปนตัวแทนของกลุมประชากรไดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณ คือ 382 คน
ตัวแปรพยากรณ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
ปจจัยสิ่งแวดลอม ประกอบดวย บรรยากาศองคการ การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน และ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ขอมูลสวนบุคคล บรรยากาศองคการ การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหนาหอผูปวย และความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์เพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) และการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)
แลวทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (กัลยา, 2548)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ระดับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคตะวันออก

ตารางที่ 1 แสดงระดับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
ความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ

x

SD

ความหมาย

ดานการติดตอความสัมพันธ
3.97
0.70
ระดับมาก
ดานความรักในงาน
3.85
0.78
ระดับมาก
ดานความสําเร็จในงาน
3.81
0.71
ระดับมาก
ดานการเปนที่ยอมรับ
3.80
0.66
ระดับมาก
รวม
3.86
0.71
ระดับมาก
จากตารางที่ 1 พบวา ระดับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.86, SD = 0.71) เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ทั้งหมด ตามลําดับ ดังนี้ ดานการติดตอความสัมพันธ ( x = 3.97, SD = 0.70) ดานความ
รักในงาน ( x = 3.85, SD = 0.78) ดานความสําเร็จในงาน ( x = 3.81, SD = 0.71) และ ดานการเปนที่ยอมรับ ( x = 3.80, SD = 0.71)
ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 การหาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสิ่งแวดลอมที่สงผลตอความสุขในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคตะวันออก

ตารางที่ 2 การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสิ่งแวดลอมที่สงผลตอความสุขในการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โดยการหาคา Pearson’s correlation
ตัวแปร

สปส ความสัมพันธ(r)

Sig
( 2tailed )

.127*
.133**
.601**
.629**
.681**

.013
.009
.000
.000
.000

1. อายุ
2. สถานภาพสมรส
3. บรรยากาศการทํางาน
4. การเสริมสรางอํานาจในงาน
5. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
* p < .05, ** p < .01

จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับความสุขในการทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ .01 ปจจัยที่มีความสัมพันธมากที่สุด ไดแก ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาหอผูปวย (r = .681 , p =.000)
รองลงมา คือ การเสริมสรางอํานาจในงาน (r = .629 , p =.000) และบรรยากาศการทํางานขององคการ (r = .601 , p =.000)
ปจ จัยดานสวนบุค คลมีความสัมพันธทางบวกระดับ ต่ํากับความสุขในการทํางานไดแ ก สถานภาพสมรส และ
อายุ (r=.133 ,p=.009 และ r = .127 , p =.013) ตามลําดับ สวนระยะเวลาในการทํางานไมมีความสัมพันธกับความสุขในการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหอํานาจการพยากรณปจจัยรวมที่มีตอความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ในเขตภาคตะวันออก

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหอํานาจการพยากรณของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และการสงเสริมพลังอํานาจ
ในงาน ที่มีตอความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ในเขตภาคตะวันออก (n = 382)
ตัวพยากรณ
1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
2. การสรางเสริมพลังอํานาจในงาน
3. อายุ
Constant = .709
R = .754 R2= .569
Adjusted R2 =.565
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

b
.436
.338
.068

SE.b
.036
.042
.016

Beta
.498
.336
.146

t
.11.979*
8.102*
4.284*

จากตารางที่3 แสดงวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การสรางเสริมพลังอํานาจในงาน และ อายุ สามารถพยากรณ ความสุขใน
การทํางาน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสามรวมกัน พยากรณความสุขในการทํางานได รอยละ 56.5 มีความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ (S.E.est) = 0.34 สวนที่เหลืออีกรอยละ 43.5 ไมสามารถอธิบายไดจากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเปนไปไดวา
อาจมีปจจัยอื่น ๆ เกี่ยวของอีกเชน ปจจัยดานลักษณะงาน การสนับสนุนทางสังคม ความฉลาดทางอารมณ และบุคลิกภาพ เปนตน ดังนั้น
จึงควรมีการนําไปใชศึกษาในลําดับตอไป
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4. สรุปผล
1. ผูบริหารทางการพยาบาลควรใหความสําคัญและเสริมสรางลักษณะภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะดานการสราง
แรงบันดาลใจแกพยาบาลผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม โดยใหการดูแล เอื้ออาทร สนับสนุนดวยการใชคําพูดและการกระทําที่
กอใหเกิดกําลังใจ ภาคภูมิใจและเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ยกยองชมเชยในความสามารถและความสําเร็จ ตลอดจนใหโอกาสมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็น อาสาสมัครทํางาน และทดลองหาวิธีปฏิบัติใหมๆ เพิ่มแกไขปญหาตางๆของหนวยงาน เปนตน
2. จากผลการวิจัย พบวา บรรยากาศองคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน ในเขตภาคตะวันออก โดยรวมมี
คาเฉลี่ยแตละดานอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ดานที่ยังมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานนโยบาย ดาน
โครงสรางองคการ และดานคาตอบแทน นอกจากนี้ ยังพบวา บรรยากาศองคการเปนปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับความสุขใน
การทํางานของพยาบาล แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศองคการ มีอิทธิพลตอความสุขในการทํางานดวย ดังนั้น
ผูบริหารควรใหการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศที่สงเสริมหรือเกื้อหนุนตอการทํางาน ทั้งจากผลการวิจัย ควรใหความสนใจปรับปรุงใน
เรื่องเกี่ยวกับ การจัดหาบุคลากรไดตามความตองการของหนวยงาน รวมถึงการจายคาตอบแทนพนักงานตามความสามารถ เปนตน
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