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บทคัดย่อ

3) แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ หาความตรงตาม
เนือ้ หาของเครือ่ งมือวิจยั โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ได้คา่ ดัชนีความ
ตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 0.92, และ 0.95 ตามล�ำดับ และ
หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.96
และ 0.96 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ
ผลการวิจัยพบว่า
1. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ใน
สังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครมีความสุขในการ

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาความสุขในการท�ำงาน บรรยากาศองค์การ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความสุขในการท�ำงาน และหาความ
สัมพันธ์ระหว่าง บรรยากาศองค์การ กับความสุขในการ
ท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาล
แห่งหนึ่งสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่าง คือพยาบาลวิชาชีพทีม่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงาน
มากกว่า 1 ปี จ�ำนวน 209 คน เลือกโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูล
ส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความสุขในการท�ำงาน
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2. บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ เชิงบวก
ระดับสูงกับความสุขในการท�ำงาน (r = 0.727) ของพยาบาล
วิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ าน ในโรงพยาบาลแห่งหนึง่ ในสังกัดส�ำนัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร และบรรยากาศองค์การ
3 ด้านสามารถท�ำนายความสุขในการท�ำงานได้อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ท�ำงานอยู่ในระดับมาก (X = 3.90, SD = 0.45) และ
บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับดี (X = 3.66, SD = 0.51)
ผู้ที่ปฏิบัติงานในแผนกที่ต่างกันมีความสุขในการท�ำงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ผูท้ ี่มีอายุ และระยะเวลาการปฏิบัตงิ านต่างกัน มีความสุข
ในการท�ำงานไม่แตกต่างกัน.

Abstract

The purposes of this descriptive research were to study work happiness, and organizational climate,
to compare the differences of work happiness, and to determine the relationship between organizational
climate and work happiness of professional nurses at a hospital under Bangkok Metropolitan Administration.
The sample of 209 professional nurses, who had work experience of over one year, was randomly selected
using the stratified random sampling technique. The research instruments consisted of: 1) personal data
questionnaire 2) work happiness questionnaire, and 3) organizational climate questionnaire. The content
validity index (CVI) of the questionnaires number 2 and 3 were 0.92, and 0.95 respectively, and the Cronbach’s
alpha coefficients were 0.96 and 0.96 respectively. The data were analyzed for percentage, mean, standard
deviation, One-way ANOVA and stepwise multiple regression. The findings of this research were as follows.
1. Work happiness of professional nurses at a hospital under Bangkok Metropolitan Administration
was at the high level (X= 3.90 , SD = 0.45) and the organizational climate was at good level (X = 3.66,
SD = 0.51). The professional nurses who were different in age and experience, there weren’t different in work
happiness. But those who worked in different department, had different work happiness at the statistically
significant level .05.
2. The organizational climate positively correlated with work happiness of professional nurses at the
high level (r = 0.727) at the statistically significant level .001 and three subscales of the organizational climate
could significantly predicted work happiness of professional nurses at the .05 level.
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บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน โดยการสร้างบรรยากาศ
องค์การทีด่ ซี งึ่ บรรยากาศในการท�ำงานขององค์การจัดอยู่
ในปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท�ำให้เกิดความสุขในการท�ำงาน (Manion, 2003)
ของพยาบาลวิชาชีพ ซึง่ มีการท�ำงานประสาน กับผูร้ ว่ มงาน
ในหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา แพทย์ และบุคลากรอื่นๆ ใน
ขณะเดียวกันพยาบาลยังต้องรับรู้ถึงนโยบาย ข้อก�ำหนด
ต่างๆขององค์การ เพือ่ ท�ำให้สอดคล้องกัน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ให้การพยาบาลด้วย
ความเอื้ออาทร มีจิตใจที่ดีงาม และมีความสุข จะท�ำให้
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากพยาบาลอยู่
ในบรรยากาศในการท�ำงานทีด่ ี ช่วยให้เกิดความสุขในการ
ท�ำงานได้ (ลดาวัลย์ รวมเมฆ, 2544)
ผูว้ จิ ยั ในฐานะต้องเป็นผูบ้ ริหารจึงสนใจศึกษาเรือ่ ง
นี้เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้าง
ความสุขในการท�ำงาน ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ภายใต้
บรรยากาศองค์การหรือสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม
จะได้สร้างผลงานที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ท�ำงาน ผลิตนวัตกรรมและผลงานวิจยั ใหม่ได้ และผูบ้ ริหาร
ทางการพยาบาลได้ใช้ปรับปรุงบรรยากาศองค์การ และ
พัฒนาองค์การให้ประสบความส�ำเร็จต่อไป

ความส�ำคัญของปัญหา

มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการความสุขในชีวิต และใน
การท�ำงาน เนือ่ งจากความสุขเป็นความต้องการสูงสุดของ
ชีวิต ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานซึ่งท�ำให้องค์การนั้นๆ
ประสบความส�ำเร็จบรรลุเป้าหมายส�ำคัญที่ตั้งไว้ การที่
บุคลากรมีความสุขในการท�ำงานเป็นสิ่งส�ำคัญต่อความ
ส�ำเร็จขององค์การในอนาคต (Gavin & Mason, 2004)
ปัจจุบันองค์การให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลมากขึ้น โดยเน้นเรื่องการท�ำงานอย่างมี
ความสุข เนื่องจากเมื่อพยาบาลจะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรพยาบาลจ�ำเป็นต้องท�ำงานอย่างมี
ความสุขด้วย (ฟาริดา อิบราฮิม, 2545) ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ทีก่ ล่าว
ถึงการดูแลคุณภาพของบุคคลให้มสี ขุ ภาวะทีด่ ี ต่อเนือ่ งจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ยึด
กระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม โดย
มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554) และองค์การ
มีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมท�ำให้เกิดความสุขในการ
ท�ำงาน และมีความคิดในทางสร้างสรรค์ ท�ำงานด้วยความ
สนุกสนานท�ำให้ผู้ร่วมงานมีความสุข นอกจากนี้ กฤษดา
แสวงดี (2545) ได้ศึกษาพบว่า พยาบาลมีความพึงพอใจ
ในงานลดต�ำ่ ลง เมือ่ ประสบกับความเครียดหรือไม่มคี วามสุข
ในการท�ำงาน ท�ำให้มกี ารลาออก โอนย้ายและเปลีย่ นสายงาน
เกิดปัญหาการขาดอัตราก�ำลัง ส่งผลให้พยาบาลต้องรับ
ภาระงานทีม่ ากขึน้ ท�ำให้เกิดความเครียด ความขับข้องใจ
ความเบือ่ หน่ายในงาน มีการแสดงออกของพฤติกรรมทีไ่ ม่
กระตือรือร้น หงุดหงิดง่าย ไม่รับผิดชอบ ไม่อยากท�ำงาน
และประสิทธิภาพในการท�ำงานลดต�่ำลง ส่งผลต่อบริการ
ที่ดี (ธนู ชาติธนานนท์ และ อินทิรา ปัทมินทร, 2544)
ดังนัน้ ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวติ การท�ำงาน
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มี
พฤติกรรมการท�ำงานที่มีความสุข เป็นวิธีการหนึ่งในการ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาบรรยากาศองค์การและความสุขในการ
ท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกลาง สังกัด
ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขในการ
ท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกลาง สังกัด
ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลแตก
ต่างกัน
3. หาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ
กับความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
กลาง สังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 1.50-2.49 หมายถึงน้อย
และ 1.00-1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ ผู้วิจัย
ใช้แบบสอบถามบรรยากาศองค์การของกองการพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข (2543) ซึ่งสร้างโดยใช้แนวคิดของ
Likert, R. และ Likert, J. (1976) Litwin และ Stringer
(1968) และ Steers และ Porter, (1979) มีจ�ำนวน 34 ข้อ
ประกอบด้วย 7 ด้านได้แก่ 1) โครงสร้างองค์การและทิศทาง
การบริหาร 2) ระบบงานเป็นกระบวนการให้บริการ
3) ประสิทธิผลในการเป็นผู้น�ำ 4) การให้ผลตอบแทนการ
ท�ำงาน 5) ความพึงพอใจในงาน 6) สัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ร่วมงาน และ 7) ความภักดีต่อองค์การ การตอบใช้มาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ ดีมาก, ดี, ดีปานกลาง, ไม่ดี,
และไม่ดอี ย่างมาก ให้คะแนน 5 ถึง 1 ตามล�ำดับ การแปลผล
ระดับบรรยากาศองค์การของกลุ่ม ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง ดีมาก 3.50-4.49 หมายถึง ดี 2.503.49 หมายถึง ปานกลาง 1.50-2.49 หมายถึงไม่ดี และ
1.00-1.49 หมายถึง ไม่ดีอย่างมาก
คุณภาพของเครื่องมือวิจัย แบบสอบถามส่วนที่ 2
และ 3 น�ำไปหาความตรงเชิงเนื้อหาโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
หาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.92, และ 0.95
ตามล�ำดับ และหาความเที่ยงโดยใช้กับพยาบาลวิชาชีพ
จ�ำนวน 30 คน ในโรงพยาบาลตากสิน หาค่าสัมประสิทธ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได้เท่ากับ 0.96 และ
0.96 ตามล�ำดับ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เวลาเก็บข้อมูลใน
ช่วงวันที่ 1 ถึง 15 กันยายน พ.ศ. 2556 โครงการวิจัยได้
ผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่หนังสือ
เลขที่ 159 และได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลได้จาก
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลตากสินและโรงพยาบาลกลาง
ผู้วิจัยน�ำส่งแบบสอบถามทั้ง 3 ส่วนจ�ำนวน 209 ชุด ไปยัง
พยาบาลวิชาชีพเป็นรายบุคคลและรับคืนด้วยตนเอง ได้

สมมติฐานการวิจัย

1. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกลาง สังกัด
ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกันมีความสุขในการท�ำงานแตกต่างกัน
2. บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับความ
สุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกลาง
สังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย
(Descriptive research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
กลาง ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงานอย่างน้อย 1 ปี จ�ำนวน
437 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2556)
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 209 คน เลือกโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ใช้ตารางของ
Yamane (1970) ก�ำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ .05
เครื่องมือวิจัย เป็นแบบสอบถาม มี 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย เพศ อายุ
ประสบการณ์การท�ำงาน และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
ในหอผู้ป่วย มีจ�ำนวน 6 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความสุขในการท�ำงาน ผูว้ จิ ยั
ใช้แบบสอบถามความสุขในการท�ำงานของ พรรณิภา
สืบสุข (2548) ซึ่งสร้างขึน้ ตามแนวคิดของManion (2003)
ประกอบด้วย 4 ด้านคือ 1) ความเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงาน
2) ความรักในงาน 3) ความส�ำเร็จในงาน และ 4) การเป็น
ที่ยอมรับ มาปรับใช้กับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
กลาง มีจ�ำนวน 39 ข้อ การตอบใช้มาตรประมาณค่า 5
ระดับ ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุดให้คะแนน 5 ถึง 1 ตาม
ล�ำดับ การแปลผลระดับความสุขในการท�ำงานของกลุ่ม
ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของ Best และ Kahn (1989) ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด 3.50-4.49 หมายถึง มาก
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รับแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนกลับคืนทุกฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูปหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน One-way ANOVA ทดสอบความแตกต่างรายคู่
โดยใช้ LSD การวิเคราะห์การถดถอยพหุ

ส่วนบรรยากาศองค์การอีก 4 ด้านได้แก่ โครงสร้างองค์การ
และทิศทางการบริหาร ประสิทธิผลในการเป็นผู้น�ำ การให้
ผลตอบแทนการท�ำงานและความพึงพอใจในงานไม่สามารถ
ท�ำนายความสุขในการท�ำงาน

ผลการวิจัย มีดังนี้

1. ความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลกลางอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและใน
รายด้าน แต่ยังไม่ถึงระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการที่
พยาบาลวิชาชีพ มีการติดต่อสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่วมงานและ
บุคคลอื่นในโรงพยาบาลกลาง ให้ความช่วยเหลือกัน ร่วม
แรงร่วมใจ แก้ไขปัญหา และสามารถผ่านการรับรองคุณภาพ
ซ�้ำเป็นครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2555 ท�ำให้เกิดความรักความ
ผูกพันต่อกัน และมีความสุขในการท�ำงาน สอดคล้องกับ
Diener (2003) ที่พบว่าผู้ที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น
จะประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน และมีความสุขมากกว่า
ผู้ที่ไม่มีสัมพันธภาพในการท�ำงาน เช่นเดียวกับที่พนิดา
คะชา (2551) พบว่า พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ใน
เขตภาคตะวันออก มีความสุขในการท�ำงานโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก (X= 3.92, SD = 0.42) และรัชพร รุ่งโรจน์วิทยา
สมพันธ์ หิญชีระนันทน์ และ เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ (2557)
ก็พบว่าพยาบาลวิชาชีพที่ท�ำงานในโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี มีความสุขในการ
ท�ำงานอยู่ในระดับสูง (M = 3.78, SD = 0.56)
ส่วนบรรยากาศองค์การในโรงพยาบาลกลางอยูใ่ น
ระดับดี ทั้งโดยรวมและรายด้านแต่ยังไม่ถึงระดับดีมาก
เนื่องจากโรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองคุณภาพซ�้ำเป็น
ครัง้ ที่ 2 ในปี 2555 จึงมีกระบวนการพัฒนา รับรองคุณภาพ
และปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง มีแผนการพัฒนาคุณภาพ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน (กฤษฎ์
อุทยั รัตน์, 2543) ซึง่ สอดคล้องกับ ศิรลิ กั ษณ์ กุลลวะนิธวี ฒ
ั น์
(2545) ที่พบว่าบรรยากาศองค์การในโรงพยาบาลศูนย์

การอภิปรายผลการวิจัย

1. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกลาง มีความ
สุขในการท�ำงานโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 3.90,
SD = 0.45) และทัง้ 4 ด้านอยูใ่ นระดับมาก ส่วนบรรยากาศ
องค์การโดยรวมอยูใ่ นระดับดี (X = 3.66, SD = 0.51) และ
ทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับดีเช่นกัน
2. พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในแผนกทีแ่ ตกต่าง
กันมีความสุขในการท�ำงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 2.784) โดยพยาบาลที่ปฏิบัติ
งานในแผนกอืน่ ๆได้แก่ หน่วยงานให้คำ� ปรึกษา ศูนย์เครือ่ ง
ช่วยหายใจ ห้องผ่าตัดเล็ก ศูนย์เลสิค และศูนย์นมแม่
มีความสุขในการท�ำงาน มากกว่า พยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ในแผนกอายุรกรรม แผนกสูตนิ รีเวชกรรม และแผนกกุมาร
เวชกรรม ส่วนผู้ที่มีอายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน มีความสุขในการท�ำงานไม่แตกต่างกัน
3. บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับสูงกับความสุขในการท�ำงาน (r = 0.727) ของพยาบาล
วิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ าน ในโรงพยาบาลแห่งหนึง่ ในสังกัดส�ำนัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร และบรรยากาศองค์การ
3 ด้านสามารถท�ำนายความสุขในการท�ำงานได้อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ร่วมงาน (Beta = 0.423) ด้านความภักดีต่อ
องค์การ (Beta = 0.297) และด้านระบบงานเป็นกระบวน
การให้บริการ (Beta = 0.145) สามารถท�ำนายความสุข
ในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของความสุขในการท�ำงานได้รอ้ ยละ 60.1
(R2 adj = 0.601) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อยู่ในระดับดี (M = 4.26, SD = 0.59) เช่นเดียวกับ พนิดา
คะชา (2551) ที่พบว่าบรรยากาศองค์การ ในโรงพยาบาล
ศูนย์เขตภาคตะวันออก อยู่ในระดับดี (M = 3.67, SD =
0.52)
2. พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในแผนกอายุรกรรม
และผู้ป่วยหนัก และแผนกสูติ-นรีเวช มีความสุขในการ
ท�ำงานน้อยกว่าพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในแผนกอืน่ ๆ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก พยาบาล
วิชาชีพในแผนกอื่นนั้นไม่ต้องขึ้นเวร บ่าย ดึก และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ มีเวลาพักผ่อนและอยู่กับครอบครัว แตกต่าง
จากพยาบาล ซึ่งจุฑาวดี กลิ่นเฟื่อง (2543) เขียนไว้ว่าการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของพยาบาลเป็นงานที่ต้องเผชิญกับ
ความเครียดอยูเ่ สมอ เพราะต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวติ
ของเพื่อนมนุษย์ มีเวลาพักผ่อนและให้เวลาแก่ครอบครัว
น้อย บางครั้งท�ำให้เกิดความเหนื่อยล้า
3. บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับสูงกับความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลกลาง และบรรยากาศองค์การ
3 ด้านสามารถท�ำนายความสุขในการท�ำงานของพยาบาล
วิชาชีพได้ เนื่องจากบรรยากาศองค์การที่ดีมีผลในการ
จูงใจให้บุคลากรเกิดพลังในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การ (Stringer, 2002) จัดเป็นปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่มีผลต่อความ
สุขในการท�ำงาน (Manion, 2003; พวงเพ็ญ ชุณหปราณ,
2549) และสอดคล้องกับ หัทยา ศรีวงษ์ (2553) ที่พบว่า

บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ
ปานกลาง กับความสุขในการท�ำงานของพยาบาลหน่วยงาน
อุบตั เิ หตุฉกุ ฉิน (r = 0.48) อย่างไรก็ตาม พบว่าบรรยากาศ
องค์การแต่ละด้านมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทุกคู่ มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.529-0.777 อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งเป็นจุดอ่อนของการใช้
บรรยากาศองค์การในรายด้านมาท�ำนายความสุขในการ
ท�ำงาน

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารทางการพยาบาล ควรส่งเสริมให้
พยาบาลวิชาชีพมีความสุขในการท�ำงาน และบรรยากาศ
องค์การให้ถงึ ระดับมากทีส่ ดุ โดยส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพ
ได้ทำ� งานกับผูร้ ว่ มงานทีม่ คี วามรักความผูกพันต่อกัน ช่วย
เหลือซึ่งกันและกันในการแก้ปัญหา หรือฝ่าฟันอุปสรรค
ร่วมกัน ท�ำให้เกิดความยึดเหนีย่ วจิตใจให้มกี ำ� ลังใจในการ
ท�ำงานต่อไป
2. ควรท�ำวิจัย พัฒนารูปแบบการท�ำงานอย่างมี
ความสุข โดยให้พยาบาลทุกระดับในองค์การพยาบาลได้
มีสว่ นร่วมในการหาแนวทางปฏิบตั ใิ นการพัฒนาความสุข
ในการท�ำงาน และศึกษาความสุขในการท�ำงานของพยาบาล
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง อีกทั้ง
ไม่ควรน�ำบรรยากาศองค์การในรายด้านมาใช้เป็นตัวท�ำนาย
ความสุขในการท�ำงาน
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