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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
1) ปจจัยสวนบุคคล การไดรบั การเสริมพลังอํานาจในงาน
และความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ สถาบัน
บําราศนราดูร และ 2) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล การไดรับการเสริมพลังอํานาจในงานกับความสุข
ในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ กลุม ตัวอยางเปนพยาบาล
วิชาชีพระดับชํานาญการและระดับปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสบการณ
การทํางานอยางนอย 1 ป ไมอยูใ นตําแหนงผูบ ริหารทางการ
พยาบาลและหัวหนางาน กลุม การพยาบาล สถาบันบําราศ
นราดูร จํานวน 149 คน เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามมี
3 สวน ไดแก 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) การไดรับการเสริม
พลังอํานาจในงาน และ 3) ความสุขในการทํางาน หาคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบสอบถามสวนที่ 2 และ 3

ไดเทากับ 0.88 และ 0.86 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดย
หาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และไคสแควร
ผลการวิจัยพบวา 1) พยาบาลวิชาชีพมีอายุเฉลี่ย
37.75 ป สวนใหญเปนโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประสบการณทํางานเฉลี่ย 13.76 ป รายไดเฉลี่ยตอเดือน
27,426.44 บาท ไดรับการเสริมพลังอํานาจในงานและมี
ความสุขในการทํางานอยูในระดับสูง 2) ปจจัยสวนบุคคล
ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ
การทํางานและรายได ไมมีความสัมพันธกับความสุขใน
การทํางาน การไดรับการเสริมพลังอํานาจในงานโดยรวม
มีความสัมพันธระดับปานกลาง (r = 0.482) กับความสุข
ในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05

การศึกษาอิสระ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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Abstract
The objectives of this descriptive research were to study; 1) personal factors, work empowerment and
work happiness of professional nurses in Bamrasnaradura Infectious Disease Institute, and 2) relationships
between personal factors, work empowerment and work happiness of professional nurses. The purposive
sample comprised of 149 expert and professional nurses who worked at Bamrasnaradura Infectious Disease
Institute at least one year. Research instrument was questionnaire consisted of 3 parts: personal data, work
empowerment and work happiness. The reliability coefficients of part 2 and 3 were 0.88 and 0.86
respectively. The data were analyzed for frequency, percent, mean, standard deviation, Pearson product
moment correlation, and Chi-square test.
The results showed that the average age of professional nurses were 37.75, most of them were single
and held bachelor degree, their average experience was 13.76 years, average revenue was 27,426.44 bahts
per month. Work empowerment and work happiness were at high level. Work empowerment significantly
correlated with work happiness (r=0.482, p< .05) but there were no correlation between age, marital status,
educational level, work experience and income with work happiness.

ความสําคัญของปญหา
ปฏิบัติงานใกลชิดผูปวยมากที่สุด ตลอด 24 ชั่วโมง ตอง
พบความเสี่ยงตอโรคติดตอ ความหดหู ความสูญเสีย
มีโอกาสเกิดความเครียดจากการทํางานไดมาก ประกอบ
กับปจจุบันมีจํานวนผูใชบริการสูงมากขึ้นจากจํานวน
210,474 ราย ในป 2553 เปน 220,979 ราย ในป 2554
(สถาบันบําราศนราดูร, 2555) จึงมีผลใหพยาบาลวิชาชีพ
ตองทํางานหนัก อาจเกิดปญหาสุขภาพได และปจจุบันมี
การเรียกรองของผูใ ชบริการมากขึน้ สถานบริการสาธารณสุข
จึงตองพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาล อีกทั้งตองได
รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (2543) ทําใหพยาบาล
วิชาชีพตองปฏิบตั งิ านหลายดาน เกิดความรูส กึ ไมมอี สิ ระ
ในการทํางาน ไมมสี ว นรวมในการตัดสินใจ ถูกจํากัดขอบเขต
และหนาที่การทํางาน ประกอบกับนโยบายการเกษียณ
อายุราชการกอนกําหนด กอใหเกิดการขาดแคลนพยาบาล

ในยุคโลกาภิวัตนทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว สงผลใหวงจรการพัฒนาระบบสุขภาพที่เคยมี
ลักษณะคอยเปนคอยไปและใชเวลานาน ตองเกิดการปรับ
เปลีย่ นในลักษณะของการปฏิรปู ทีฉ่ บั ไวขึน้ ดังนัน้ บุคลากร
สาธารณสุขซึ่งรวมถึงพยาบาลวิชาชีพ จึงจําเปนตองปรับ
ตัวใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมทั้งตอบ
สนองความคาดหวังของสังคมที่มีตอพยาบาลวิชาชีพ
สถาบันบําราศนราดูร เปนหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการสงเสริมใหประชาชน
มีสุขภาพดี โดยทําการศึกษา วิจัย พัฒนา และถายทอด
องคความรู และเทคโนโลยีในการตรวจ วินิจฉัย สงเสริม
ปองกัน รักษา ฟนฟู เพื่อควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แก
บุคลากรสาธารณสุขและประชาชน รวมทัง้ ใหบริการสุขภาพ
แกผูปวยแบบองครวม (สถาบันบําราศนราดูร, 2555)
ภารกิจดังกลาว ทําใหพยาบาลวิชาชีพที่มีจํานวน และ
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วิชาชีพ ทําใหพยาบาลวิชาชีพทํางานหนักเกินกําลังความ
สามารถ เกิดความเหนื่อยหนายในงาน ไมมีความสุขใน
การทํางาน เปนเหตุใหพยาบาลวิชาชีพลาออกเพิ่มขึ้น
การศึกษากําลังคนของพยาบาลวิชาชีพ ของ กฤษดา
แสวงดี (อางถึงใน สํานักการพยาบาล, 2551) พบวา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีพยาบาลวิชาชีพในวัยทํางาน
97,942คน ตองการพยาบาลวิชาชีพ 119,700 คน อัตรา
กําลังเต็ม (FTE) ยังขาดพยาบาลวิชาชีพอยูประมาณ
31,260 อัตรากําลังเต็ม
ความสุขในการทํางาน ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ความสุขนี้เกิดจากปจจัยสําคัญ 5 ประการ
ไดแก ปจจัยสวนบุคคล องคการ ผูบ ริหาร งาน และผูร ว มงาน
(บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2550)
ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความสุขในการทํางาน
ไดแกอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ
การทํางาน และรายได (ปรียาพร วงศอนุโรจน, 2543) สวน
ปจจัยดานผูบ ริหารทีม่ ผี ลตอความพึงพอใจในงานจะมีผล
ตอความสุขในการทํางาน ไดแก พฤติกรรมภาวะผูน าํ ความ
ไววางใจ การเสริมสรางพลังอํานาจ และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2550)
การเสริมพลังอํานาจในงาน เปนการรับรูข องบุคคล
ตอกระบวนการทีช่ ว ยใหตนเองมีความสามารถหรือสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน โดยไดรับอํานาจจากผูบังคับบัญชาใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับงาน และการใหโอกาสในการปฏิบัติ
งาน ซึง่ จะชวยเสริมสรางความรูส กึ เชือ่ มัน่ ในตนเอง ความ
เปนอิสระ ความรูสึกมีคุณคา ชวยใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเปาหมายของตนเองและ
องคการ ประกอบดวย การไดรบั ทรัพยากร การไดรบั ขอมูล

ขาวสาร การไดรับการสนับสนุน และการไดรับโอกาส
(Kanter, 1993) เพื่อใหการดําเนินงานไปสูจุดมุงหมาย
อยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน ฉะนัน้ การทีพ่ ยาบาล
วิชาชีพทํางานในวิชาชีพไดอยางมีความสุข มีความ
กระตือรือรนทีจ่ ะพัฒนางานในวิชาชีพและเพิม่ ผลผลิตหรือ
คุณภาพในการบริการพยาบาล จะสงผลใหผูใชบริการได
รับบริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ผูว จิ ยั จึงสนใจศึกษาในเรือ่ ง
นี้ เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาความสุขใน
การทํางานใหแกบุคลากรทางการพยาบาล อันจะสงผล
ใหการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ บุคลากรคงอยูใ นองคการ
เปนกําลังสําคัญในการดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน
บําราศนราดูรตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาปจจัยสวนบุคคล การไดรบั การเสริมพลัง
อํานาจในงาน และความสุขในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ สถาบันบําราศนราดูร
2. หาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลไดแก
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณการ
ทํางานและรายได และการไดรับการเสริมพลังอํานาจใน
งาน กับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ สถาบัน
บําราศนราดูร

สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคลและการไดรบั การเสริมพลังอํานาจ
ในงานมีความสัมพันธกบั ความสุขในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ สถาบันบําราศนราดูร
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ปจจัยสวนบุคคล
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
ประสบการณการทํางาน
รายได

ความสุขในการทํางาน
ดานความสุขทางกาย
ดานความสุขทางใจ

การไดรับการเสริมพลังอํานาจในงาน
ดานการไดรับทรัพยากร
ดานการไดรับการสนับสนุน
ดานการไดรับขอมูลขาวสาร
ดานการไดรับโอกาส
(Kanter, 1993)

แผนภูมิ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
(1993) มีจาํ นวน 36 ขอ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) การ
ไดรับทรัพยากร มี 9 ขอ 2) การไดรับการสนับสนุน มี 7 ขอ
3) การไดรบั ขอมูลขาวสาร มี 7 ขอ และ 4) การไดรบั โอกาส
มี 13 ขอ
สวนที่ 3 ความสุขในการทํางาน ใชของ ภาวดี
จิ๋วแหยม (2553) ซึ่งเปนผูสราง มีจํานวน 13 ขอ ประกอบ
ดวย ความสุขทางกาย 3 ขอ และความสุขทางใจ 10 ขอ
มีขอความทางบวก 6 ขอและทางลบ 4 ขอ
แบบสอบถามผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ไดคาดัชนีความตรงเชิง
เนือ้ หา (CVI) สวนที่ 2 และสวนที่ 3 เทากับ 0.97 และ 1.00
นําแบบสอบถามไปใชกับพยาบาลวิชาชีพสถาบันโรค
ทรวงอก จํานวน 30 คน หาคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงได
เทากับ 0.96 และ 0.91 ตามลําดับ การตอบใชมาตรประมาณ
คา 5 ระดับ จากมากทีส่ ดุ ถึงนอยทีส่ ดุ กําหนดคะแนนของ
ขอความทางบวกเปน 5-1 ขอความทางลบเปน 1-5

ชนิดของการวิจัย เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนพยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการ
และพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ กลุมการพยาบาล
สถาบันบําราศนราดูร
กลุมตัวอยาง จํานวน 149 คนเลือกแบบเจาะจง
โดยเปนผูที่มีประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป และ
ไมอยูใ นตําแหนงผูบ ริหารทางการพยาบาลและหัวหนางาน
เครื่องมือวิจัย เปนแบบสอบถาม มี 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล เปนคําถามแบบเลือก
ตอบและปลายเปด จํานวน 7 ขอ ประกอบดวย อายุ เพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบตั งิ านใน
สถาบันฯ รายได และประเภทการจางงาน
สวนที่ 2 การไดรับการเสริมพลังอํานาจในงาน ใช
ของภาวดี จิ๋วแหยม (2553) สรางตามแนวคิดของ Kanter
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ผลการวิจัย

การแปลผลระดับใชคาเฉลี่ย (ประคอง กรรณสูต, 2542)
ดังนี้ 4.50-5.00 สูงมาก 3.50-4.49 สูง 2.50-3.49 ปาน
กลาง 1.50-2.49 ตํ่า และ 1.00-1.49 ตํ่ามาก
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดรับอนุญาต
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูอ าํ นวยการสถาบันบําราศนราดูร
เขาพบหัวหนาฝายการพยาบาลเพื่อชี้แจงการวิจัย มอบ
แบบสอบถามใหผูประสานงานของกลุมการพยาบาล
นําไปแจกแกพยาบาลวิชาชีพทุกคนและขอใหสง คืนภายใน
2 สัปดาห โดยใสซองปดผนึก ผูวิจัยรับแบบสอบถามกลับ
คืน ไดที่สมบูรณจํานวน 149 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00
การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยางที่ศึกษา งานวิจัยได
ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ผูว จิ ยั จัดทําจดหมายขอความรวมมือและชีแ้ จง
ผูต อบแบบสอบถามใหมสี ทิ ธิป์ ฏิเสธการตอบแบบสอบถาม
โดยไมมผี ลกระทบตอการปฏิบตั งิ าน ขอมูลถือเปนความลับ
นําเสนอผลการศึกษาใชภาพรวม และใหลงนามในแบบ
ยิมยอมเขารวมการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถี่ รอยละ
คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธสหสัมพันธ
ของเพียรสนั และใชไคสแควรสาํ หรับขอมูลทีม่ กี ารวัดระดับ
นามบัญญัติ และการสรุปเนื้อหา

1. ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล การไดรับการ
เสริมพลังอํานาจในงาน และความสุขในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพ สถาบันบําราศนราดูร
พยาบาลวิชาชีพมีอายุเฉลีย่ 37.75 ป (SD = 11.04)
รอยละ 36.9 มีอายุระหวาง 21-30 ป รอยละ 93.3
เปนหญิง รอยละ 53.6 เปนโสด รอยละ 88.6 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประสบการณทํางานเฉลี่ย 13.76 ป
(SD = 11.52 ) รอยละ 49 มีประสบการณทํางานระหวาง
1-10 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 27,426.44 บาท (SD =
8,982.08) รอยละ 34.2 มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง
20,001 - 30,000 บาท และรอยละ 87.2 มีตาํ แหนงขาราชการ
พยาบาลวิชาชีพไดรบั การเสริมพลังอํานาจในงาน
โดยรวมสูง (X = 3.64, SD = 0.58) และในรายดานสูง
ทุกดาน โดยดานการไดรับขอมูลขาวสารมีคาเฉลี่ยสูงสุด
(X = 3.77, SD = 0.60) และการไดรับโอกาสมีคาเฉลี่ยตํ่า
สุด (X = 3.51, SD = 0.69) (ตาราง 1)
พยาบาลวิชาชีพมีความสุขในการทํางานโดยรวม
สูง (X = 3.71, SD = 0.60) และในรายดานสูงทุกดาน โดย
ความสุขดานจิตใจมีคา เฉลีย่ สูงสุด (X = 3.75, SD = 0.61)
และความสุขกายมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 3.59, SD = 0.73)

ตาราง 1 คาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับของการไดรับการเสริมพลังอํานาจในงานรายดานและ
โดยรวม (n = 149)
การไดรับการเสริมพลังอํานาจในงาน
ดานการไดรับขอมูลขาวสาร
ดานการไดรับการสนับสนุน
ดานการไดรับทรัพยากร
ดานการไดรับโอกาส
โดยรวม

X
3.77
3.74
3.67
3.51
3.64
14

SD
0.60
0.66
0.56
0.69
0.58

ระดับ
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
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2. ผลหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ
การทํางานและรายได และการไดรบั การเสริมพลังอํานาจ
ในงาน กับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
สถาบันบําราศนราดูร พบวาการไดรบั การเสริมพลังอํานาจ

ในงานโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการ
ทํางานในระดับปานกลาง (r = 0.482) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (ตาราง 2) สวน อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางานและรายได ไมมี
ความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน

ตาราง 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r/ phi) ระหวางปจจัยสวนบุคคลและการไดรับการเสริมพลังอํานาจในงานกับ
ความสุขในการทํางาน (n = 149)
ตัวแปร
ปจจัยสวนบุคคล
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
ประสบการณการทํางาน
รายได
การไดรับการเสริมพลังอํานาจในงาน

r

phi

0.095
0.127
0.089
0.113
0.117
0.482*

* p < .05

การอภิปรายผลการวิจัย
พบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลพบุรี
มีความสุขในการปฏิบัติงานโดยรวมสูง
พยาบาลวิชาชีพไดรบั การเสริมพลังอํานาจในงาน
โดยรวมสูงเนื่องจากปจจุบันมีภาวะขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพ หนวยงานตางๆ จึงใหความสําคัญกับพยาบาล
มากขึ้น สอดคลองกับ ขนิษฐา แกวกัลยา (2547) ที่พบวา
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกองทัพบก ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ไดรับการเสริมพลังอํานาจในงานโดยรวมและ
รายดานอยูในระดับสูง
ดานการไดรบั ขอมูลขาวสารมีคา เฉลีย่ สูงสุด เนือ่ งจาก
ขอมูลขาวสารขององคการทีเ่ ปนประโยชนจะชวยใหบคุ ลากร
พยาบาลสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางถูกตอง ขอมูลทีส่ าํ คัญ

1. พยาบาลวิชาชีพ มีความสุขในการทํางาน
โดยรวมและในดานกายและจิตใจอยูใ นระดับสูง เนือ่ งจาก
พยาบาลวิชาชีพสวนมากมีอายุมากกวา 30 ป อยูในวัย
ผูใหญตอนตนมีวุฒิภาวะทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สติปญญา และสังคมสูง สามารถปรับตัวตอสิ่งตางๆ ไดดี
ประสบความสําเร็จในชีวิต (รัตนา ลือวานิช, 2539) มีราย
ไดเฉลีย่ ตอเดือน 27,426.44 บาท ซึง่ เพียงพอตอการดํารง
ชีวติ สามารถตอบสนองความตองการพืน้ ฐานดานสรีรวิทยา
และเปนขาราชการ รอยละ 87.2 ทําใหเกิดความรูส กึ มัน่ คง
ในการทํางาน มีประสบการณในการทํางานเฉลี่ย 13.76
ปจงึ มีความสามารถและทักษะในการปฏิบตั งิ านสูง สามารถ
แกไขปญหาไดดี สอดคลองกับ ภาวดี จิ๋วแหยม (2553) ที่
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ไดแก นโยบาย พันธกิจ ผลการดําเนินงาน และการปรับ
เปลีย่ นองคการ (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2550) และสถาบัน
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (2543) ใหความ
สําคัญกับการกระจายขอมูล การแจงขาวสารใหทุกคนใน
องคการทราบ สอดคลองกับ ขนิษฐา แกวกัลยา (2547)
ที่พบวา พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกองทัพบก ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือไดรบั การเสริมพลังอํานาจในงานดาน
ขอมูลขาวสารสูง
2. จากผลการวิจัย พบวา อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และรายได ไมมี
ความสัมพันธกับความสุขในการทํางาน แตการไดรับการ
เสริมพลังอํานาจในงานมีความสัมพันธทางบวกกับความ
สุขในการทํางานอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยเพียงบางสวน เนื่องจาก การ
ไดรับการเสริมพลังอํานาจในงานไมวาจะเปนดานการได
รับทรัพยากร การไดรบั การสนับสนุน การไดรบั ขอมูลขาวสาร
และการไดรับโอกาส (Kanter, 1993) เปนการเสริมสราง
และเพิม่ พูนศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ทําใหพยาบาล
วิชาชีพปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย สามารถ
ควบคุมและจัดการกับวิถชี วี ติ ของตนเองได มีอสิ ระในการ

ตัดสินใจ มีการสรางแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของพยาบาลวิชาชีพ ทําใหเชือ่ มัน่ ในตนเอง รูส กึ วาตนเอง
มีคุณคา รูสึกพึงพอใจและยึดมั่นกับงาน พรอมที่จะสราง
งานใหมๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานใหดียิ่งขึ้น (รัตนา
ลือวานิช, 2539) สอดคลองกับ จงจิต เลิศวิบูลยมงคล
(2547) ที่พบวาการไดรับการเสริมพลังอํานาจในงานมี
ความสัมพันธทางบวกกับความสุขในการทํางาน (r = 0.51)
ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอเสนอแนะ
1. ผูบ ริหารทางการพยาบาล ควรใหการเสริมพลัง
อํานาจในงานในทุกดานแกพยาบาลวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
2. ควรศึกษาความสัมพันธของความสุขในการ
ทํางานกับผลการปฏิบัติงาน อัตราการลาออก โอนยาย
ความตัง้ ใจอยูท าํ งาน ศึกษาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอความสุข
ในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ เชน นโยบายการบริหาร
งาน ระบบการบริหารบุคลากรวัฒนธรรมองคการ ผล
ตอบแทน สิทธิและสวัสดิการ และพัฒนารูปแบบในการ
สรางความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
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