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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงอรรถาธิบาย (ExplanatoryResearch)ชนิดการศึกษาแบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional Study) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ วัดระดับความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
บ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพ (จ�ำนวน246 คน เก็บข้อมูลระหว่างวันที่
1-30 เมษายน 2555) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม ได้รบั แบบสอบถามคืนร้อยละ 100 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั และสถิตวิ เิ คราะห์
การถดถอยพหุแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพสมรสโสด วุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 30,001 35,000 บาท ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยใน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ในช่วง 1 - 5 ปี
พยาบาลวิชาชีพมีความสุขในการท�ำงาน การรับรู้คุณค่าในตนและสภาพแวดล้อมในงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 4.00, 4.03,3 .95 ตามล�ำดับ) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความสุขในการท�ำงาน
ตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ พบว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี
ความสุขในการท�ำงานแตกต่างกันโดยสถานภาพสมรสคูม่ คี วามสุขในการท�ำงานสูงกว่าสถานภาพสมรสโสด/หย่า/
แยกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ p = 0.019 อายุ การรับรูค้ ณ
ุ ค่าในตนและสภาพแวดล้อมในงานมีความสัมพันธ์
กับความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = 0.146, 0.583, 0.774
ตามล�ำดับ โดย p < 0.05) สภาพแวดล้อมในงานด้านการมีคุณค่าในสังคม ความเป็นธรรมการมีเป้าหมาย
ภายนอกทัว่ ไปและความก้าวหน้าทางอาชีพ การรับรูค้ ณ
ุ ค่าในตนด้านการมีความส�ำคัญและการมีอำ� นาจเป็นปัจจัย
2
ทีส่ ามารถท�ำนายความสุขในการท�ำงานได้ที่ R เท่ากับร้อยละ 74.1อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ p < 0.05
จากผลการวิจยั ผูบ้ ริหารควรรักษาระดับความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพให้อยูใ่ นระดับสูงโดย
การมีนโยบายบริหารฝ่ายการพยาบาลแบบกระจายอ�ำนาจ มีความหลากหลายของงาน ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านการพยาบาลและด้านอื่นๆให้รางวัล กล่าวค�ำชมเชยและให้ค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ จัดการสภาพแวดล้อมในงานให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างองค์การ
เพื่อเอื้ออ�ำนวยให้พยาบาลปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข
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ABSTRACT
The objective of this explanatory research with cross-sectional study was to measure the level ofjoy
at workof registered nurses working in Bumrungrad International Hospital. The samples group was 246
registered nurses selected by simple random sampling. Data was collected by questionnaire during 1-30
April 2012.The questionnaires were all returned. Statistics used for data analysis were mean, percentage,
standard deviation, Pearson’s Correlation Coefficient and stepwise multiple regression analysis.
The study found that the majority of the registered nurses were female, between the ages of 21-30
years,single, and their highest education status was bachelor’s degree. A majority had income of
30,000-35,000 baht per month, and they worked in the in-patient department. Their duration of work
ranged from one to five years. The overall joy at work, self- esteem, and satisfaction with work
environment of the registered nurses was in the high level ( =4.00, 4.03, and3.95 respectively). Joy at
work was compared among the studied population with different personal characteristics and it was
found that nurses with different marital status had different level of joy at work, Those who were
married had a higher level of joy at work than those who were single, divorced, or separated with
statistical significance (p=0.019).The study also found that age, self-esteem, and satisfaction with
work environment were associated with joy at work of the registered nurses with statistical significance
(r=0.146,0.583, and 0.774, respectively, (p<0.05). Values social position, equity, externallygenerated goals, career outlook, sense of importance, and authority could predict joy at work of the
registered nurse by approximately 74.1% (p<0.05).
Based on the research result, recommendations are that the nursing department policy should be
decentralized and the job should be diversified. The development should support the development of
knowledge, capability, and skills in nursing and other disciplines through continuing education programs.
Reward systems, compliments, and gratuities in accordance with knowledge and capability should be
considered. Work environment should be managed appropriately within the organizational structure to
help facilitate the registered nurses to provide nursing care to the patients with joy at work.
Key Words: Joy at work/self-esteem/work environment

46 Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok Vol. 29 No. 2 July - December 2013

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยใน
ปั จ จุ บั น ได้ พั ฒ นาไปสู ่ ร ะบบการให้ บ ริ ก ารทางด้ า น
สุ ข ภาพที่ เ น้ น เรื่ อ งของ คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในทุกๆด้านทุกมุมมองของการให้บริการ
ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมและป้องกันโรค การฟืน้ ฟูสภาพหลังการเจ็บป่วย
และการบริ ก ารอื่ น ๆ ที่ ส ่ ง เสริ ม ความสะดวกสบาย
รวดเร็ ว ปลอดภั ย และสร้ า งความประทั บ ใจในการ
บริการ ทรัพยากรในระบบบริการสาธารณสุขที่มีความ
ส�ำคัญที่สุดและท�ำหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบบริการ
สุขภาพให้ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ได้แก่ ทรัพยากรบุคคลทางด้านสาธารณสุข ถือว่าเป็น
สินทรัพย์ (Asset) มีสภาพเป็นทุน (Human capital)
ซึ่งอ้างโดยนักเศรษฐศาสตร์ชื่อ Schultz ในปี 1961
อารีรัตน์ ชวาลา, 2551:1) ดังนั้นผู้บริหารขององค์การ
ทางด้ า นสาธารณสุ ข จึ ง พยายามท� ำ ความเข้ า ใจถึ ง
ธรรมชาติ ความต้องการและพฤติกรรมของบุคลากร
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากร
ส่งเสริมความสุขในการท�ำงานทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลทัง้
ในด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรและขององค์การ
ดั ง นั้ น บุ ค ลากรจึ ง เป็ น ตั ว แปรส� ำ คั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความส�ำเร็จขององค์การ (ทัศนีย์ ทิศสุกใส,2008:4)
โรงพยาบาลบ� ำ รุ ง ราษฎร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล เป็ น
โรงพยาบาลเอกชนได้รบั การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
(HA) และการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล
(JCI) ให้บริการแก่ผรู้ บั บริการทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทีม่ คี วามต้องการรักษาพยาบาลโดยตรงและในรูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ
สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ
พยาบาลวิชาชีพเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�ำคัญ
ของโรงพยาบาลบ� ำ รุ ง ราษฎร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
ความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพจึงมีความ
ส�ำคัญและส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

พยาบาลวิชาชีพและประสิทธิผลของโรงพยาบาลดัง
ค�ำกล่าวของแมนเนียน (Manion, 2003) ที่ว่าผู้ที่มี
ความสุขจะมีอารมณ์ทางบวก มีความพึงพอใจในชีวิต
พึงพอใจในการท�ำงาน และเกิดความผูกพันต่อองค์การ
ดั ง นั้ น เมื่ อ บุ ค คลมี ค วามสุ ข ในการท� ำ งานก็ จ ะส่ ง ผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพในการท�ำงาน ความสุขในการ
ท�ำงานเกิดขึ้นได้จาก 4 องค์ประกอบ คือ การติดต่อ
ความรักในงาน ความส�ำเร็จ และการเป็นที่ยอมรับ และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท�ำงานได้แก่
ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าในตนสอดคล้องกับแนวคิด
ของคูเปอร์สมิท (Coopersmith, 1984 อ้างอิงในนิรมล
พิมน�ำ้ เย็น, 2546) ทีพ่ บว่าการรับรูค้ ณ
ุ ค่าในตนจะท�ำให้
บุคคลสามารถท�ำงานได้บรรลุผลส�ำเร็จและเกิดความ
พึงพอใจในการท�ำงาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในงาน
โดยสภาพแวดล้อมในงานที่ดีที่เหมาะสมจะเอื้ออ�ำนวย
ต่อการท�ำงานของบุคลากรและความส�ำเร็จขององค์การ มี
อิทธิพลต่อความรูส้ กึ การแสดงพฤติกรรมและการท�ำงาน
อย่างมีความสุขของสมาชิกในองค์การ (Warr, 2007)
ฝ่ า ยการพยาบาลโรงพยาบาลบ�ำ รุ ง ราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ได้น�ำแนวคิดการบริหารการพยาบาล
สู่ความเป็นเลิศด้วยหลักการและแนวคิดโรงพยาบาล
ดึงดูดใจ (Magnet Hospital) มาเป็นแนวทางการบริหาร
งานฝ่ายการพยาบาลซึง่ เป็นแนวคิดการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลจากสมาคมพยาบาลประเทศสหรัฐอเมริกา
ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพต้องมีการปรับตัว มีการเรียนรู้
เพิ่มมากขึ้นทั้งทางด้านวิทยาการทางการแพทย์การ
พยาบาล การให้บริการผูร้ บั บริการทัง้ ชาวไทยและต่างชาติ
ที่ มี ค วามแตกต่ า งทางด้ า นกายภาพ ภาษา ศาสนา
ค่านิยมและวัฒนธรรม มีการปฏิบตั งิ านร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพ ปฏิบัติงานในบรรยากาศองค์การที่เน้นความ
เป็นเลิศ จากภาระงานของพยาบาลวิชาชีพที่มีมากขึ้น
มีความรับผิดชอบสูง ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพมีการ
ตืน่ ตัวและปรับตัวมากขึน้ ซึง่ ส่งผลทีด่ ตี อ่ ความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาชีพพยาบาล แต่ในทางตรงกันข้ามก็ส่งผล

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมรา

ให้เกิดความเครียด เหนื่อยหน่าย ท้อแท้ทั้งกายและใจ
ไม่มคี วามสุขในการท�ำงานและลาออกจากงานหรือย้าย
ไปอยูห่ น่วยงานอืน่ ๆ (จงจิต เลิศวิบลู ย์มงคล,2003:2)
จากสถิติการลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
บ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น
คือในปี 2009 มีการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ 8.94%
ปี 2010 เพิ่มขึ้นเป็น 15.90% และในเดือนพฤษภาคม
ปี 2011มี ก ารลาออกของพยาบาลวิ ช าชี พ 8.08%
(ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล,05/2011) ผู้วิจัยในฐานะเป็นพยาบาล
วิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในความสุขในการ
ท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพจึงสนใจท�ำการศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณค่าในตน
สภาพแวดล้อมในงานกับความสุขในการท�ำงานของ
พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลบ� ำ รุ ง ราษฎร์ อิ น เตอร์
เนชั่นแนล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมความสุข
ในการท�ำงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่ม
พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรด้านอืน่ ๆของโรงพยาบาล
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล การรับรู้คุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงานกับ
ความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
บ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่ อ วั ด ระดั บ ความสุ ข ในการท� ำ งานของ
พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลบ� ำ รุ ง ราษฎร์ อิ น เตอร์
เนชั่นแนล
2. เพื่ออธิบายปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณ
ค่าในตนและสภาพแวดล้อมในงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
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3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล การรับรู้คุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงานกับ
ความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
บ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
4. เพื่อศึกษาความสามารถในการท�ำนายของ
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ในตนและสภาพ
แวดล้อมในงานต่อความสุขในการท�ำงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

สมมุติฐานการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณค่าในตนและ
สภาพแวดล้อมในงานมีความสัมพันธ์กบั ความสุขในการ
ท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณค่าในตนและ
สภาพแวดล้อมในงานสามารถร่วมท�ำนายความสุขใน
การท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนลได้

วิธีการศึกษา
การวิ จั ย เชิ ง อรรถาธิ บ าย(Explanatory
Research) ชนิดการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional study)

ประ กรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตั งิ านเป็นพนักงานประจ�ำ (Full time) ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สังกัดฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล
บ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำนว น768 คนกลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้เป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ที่เป็นพนักงานประจ�ำมีอายุงาน
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 246 คน การสุ่มตัวอย่างใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยการแบ่งประชากรออกเป็น
ชัน้ ซึง่ แบ่งตามหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ านและได้กลุม่ ตัวอย่าง
ดังนี้ แผนกผู้ป่วยใน 144 คน แผนกผู้ป่วยนอก 56 คน
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และงานสนับสนุน 46 คน เมือ่ ได้สดั ส่วนของกลุม่ ตัวอย่าง
แล้วท�ำการสุม่ ตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยการน�ำรายชือ่ ของประชากรทัง้ 3 แผนก
จากฝ่ายการพยาบาลมาท�ำการจับฉลากให้ได้ เท่ากับ
จ� ำ นวนตั ว อย่ า งที่ ค� ำ นวณได้ 246 คนและแจก
แบบสอบถามให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่มีชื่อจากการสุ่ม

ทดสอบ การตรวจสอบความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ น�ำไป
ทดลองใช้ (Try out) จากนัน้ จึงน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และ
หาค่าความเชือ่ มัน่ โดยวิธกี ารหาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของ
ครอนบาซ (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.972

จริยธรรมในการวิจัย

ด�ำเนินการส่งหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการสายงาน
พยาบาลโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
หลังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และขออนุญาตในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและแจกแบบสอบถามไปยังกลุม่ ตัวอย่าง
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ผ่านทางผู้ประสานงานวิจัยที่ได้มอบหมาย
โดยชุ ด แบบสอบถามประกอบด้ ว ยเอกสารชี้ แ จง
โครงการเอกสารแสดงความยินยอม และแบบสอบถาม
พร้อมซองเปล่า 2 ซองส�ำหรับตอบกลับ ทัง้ นีจ้ ะไม่มกี าร
เปิดเผยหรือการระบุชื่อ ที่อยู่หรือข้อความใดๆ ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏอยู่บนซองตรวจสอบความ
ครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถาม ทั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนทีส่ มบูรณ์ครบ 246 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100

ได้เสนอแบบโครงการวิจยั เพือ่ ขอค�ำรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และคณะกรรมการวิ จั ย ประจ� ำ
สถาบันของโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
หลังได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั จากทัง้ สองสถาบัน จึงท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
โครงการที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
โดยไม่มเี ปิดเผยหรือการระบุชอื่ ทีอ่ ยูห่ รือข้อความใดๆ
ของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยปรากฏอยู่บนซอง

เครื่องมือที่ใ ้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเองโดยแบ่งออกเป็น 4
ส่วนได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลแบบสอบถาม
การรับรู้คุณค่าในตนแบบสอบถามสภาพแวดล้อมใน
งานและแบบสอบถามความสุขในการท�ำงาน

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หาของ
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ไปปรึกษาประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน เพื่อให้การสร้างเครื่องมือให้
มีความถูกต้องตรงตามเนือ้ หา การใช้ภาษาทีถ่ กู ต้องและ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทการบริหาร แล้วน�ำข้อ
เสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้
ถู ก ต้ อ ง เหมาะสมและชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น ก่ อ นน� ำ ไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาได้ แ ก่ จ� ำ นวน
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานในการพรรณนา
ถึงปัจจัยส่วนบุคคล การรับรูค้ ณ
ุ ค่าในตน สภาพแวดล้อม
ในงานและความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ
2. ใช้สถิติ t-test, One Way ANOVA เปรียบเทียบ
ความแตกต่างความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบ� ำ รุ ง ราษฎร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล ตาม
ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สนั เพือ่ หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
การรับรูค้ ณ
ุ ค่าในตน สภาพแวดล้อมในงานกับความสุข

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมรา

ในการท�ำงานและใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบ
ขั้นตอนวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอ�ำนาจในการท�ำนายความ
ความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
บ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลเป็น
พนักงานประจ�ำ (Full time) ทีป่ ฏิบตั งิ านตัง้ แต่ 1 ปีขนึ้ ไป
จ�ำนวน 246 คน พบว่าส่วนใหญ่มีเพศหญิง (ร้อยละ
99.2) มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 20-30 ปี (ร้ อ ยละ 54.9)
สถานภาพสมรสโสด (ร้อยละ 72 ) การศึกษาส่วนใหญ่
จบระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 88.2) มีรายได้ต่อเดือน
30,001-35,000 บาท (ร้อยละ 28.5) ระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน อยู่ในช่วง 1-5 ปี (ร้อยละ54.5) ระยะ
เวลาในการปฏิบตั งิ านน้อยทีส่ ดุ 1 ปี มากทีส่ ดุ 30 ปีและ
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉลี่ย 6.28 ปี
ความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโดย
รวมอยู่ในระดับสูง ( =4.00,SD=0.46) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าระดับความสุขในการท�ำงานอยู่ใน
ระดับสูงทุกด้าน ได้แก่ ด้านความรักในงาน ( =4.00,
SD=0.55) ด้ า นความส� ำ เร็ จ ในงาน ( =4.08,
SD=0.47) ด้ า นการติ ด ต่ อ ( =4.00,SD=0.58)
และด้านการเป็นที่ยอมรับ ( =3.91,SD=0.52)
3. การรับรู้คุณค่าในตนของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล โดยรวมอยู่
ในระดับสูง ( =4.02,SD=0.33) เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่ามีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับสูงทุกด้าน โดยด้านการ
มีคณ
ุ งามความดีมคี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ( =4.31,SD=0.45)
และด้ า นการมี อ� ำ นาจมี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด ( =3.78,
SD=0.50)
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4. ระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมใน
งานของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลบ� ำ รุ ง ราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนลโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( =3.78,
SD=0.50) (เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่
อยู ่ ใ นระดั บ สู ง โดยด้ า นความก้ า วหน้ า ทางอาชี พ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน
คือด้านลักษณะงานทีห่ ลากหลาย ( =3.54,SD=0.58)
และด้านความสามารถทางการเงินเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำที่สุด ( =3.43,SD=0.76)
5. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
ความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
บ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตามลักษณะปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้วยสถิติ t-test และOne Way ANOVA
พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสคู่มีความสุข
ในการท�ำงานสูงกว่าพยาบาลวิชาชีพทีม่ สี ถานภาพสมรส
โสด/หย่า/แยกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ (p=0.019)
วุฒิการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือนและแผนกที่ปฏิบัติ
งานพบว่าไม่มีความแตกต่างกันส่วนเพศของพยาบาล
วิชาชีพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ99.2 ซึง่ มี
จ�ำนวนแตกต่างจากเพศชายมากจึงไม่สามารถน�ำมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความสุขในการ
ท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพได้
6. ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ในตน
สภาพแวดล้อมในงานกับความสุขในการท�ำงานของ
พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลบ� ำ รุ ง ราษฎร์ อิ น เตอร์
เนชั่ น แนล พบว่ า อายุ การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ในตนและ
สภาพแวดล้อมในงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
สุ ข ในการท� ำ งาน (r =0.022, 0.583, 0.774
ตามล�ำดับ) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณค่าในตน สภาพแวด ล้อมในงานกับ
ความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (n=246)
ตัวแปร

อายุ

ระยะเวลาการ การรับรู้คุณค่า สภาพแวด
ปฏิบัติการ
ในคน
ล้อมในงาน

อายุ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

1.000
0.813
(p<0.001)

1.000

การรับรู้คุณค่าในตน

0.244
(p<0.001)

0.247
(p<0.001)

1.000

สภาพแวดล้อมในงาน

0.039
(p =0.547)

0.000
(p = 0.996)

0.544
(p<0.001)

1.000

ความสุขในการทำ�งาน

0.146
(p=0.022*)

0.124
(p=0.051)

0.583
(p<0.001)

0.774
(p<0.001)

7. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ แบบมี
ขั้นตอน เพื่อศึกษาปัจจัยท�ำนายความสุขในการท�ำงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์
เนชัน่ แนลพบว่า การมีคณ
ุ ค่าในสังคม (x1) เป็นตัวแปร
ทีส่ ามารถคาดท�ำนายความสุขในการท�ำงานได้มากทีส่ ดุ
ตัวแปรคาดท�ำนายทีถ่ กู เลือกเข้าไปวิเคราะห์ในขัน้ ต่อไป
คื อ ความเป็ น ธรรม (x 2) การมี ค วามส� ำ คั ญ (x 3)
การมีเป้าหมายภายนอกทั่วไป (x4) การมีอ�ำนาจ (x5)

ความสุขใน
การทำ�งาน

1.000

และความก้าวหน้าทางอาชีพ (x6) สามารถท� ำนาย
ความสุ ข ในการท� ำ งานของพยาบาลวิ ช าชี พ ได้ ที่ R 2
เท่ากับร้อยละ74.1อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
p<0.05 ดังตารางที่ 3 และสามารถสร้างสมการถดถอย
เพื่อคาดท�ำนาย ความสุขในการท�ำงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้
ดังนี้ y = - 0.073 + 0.330 (x1) + 0.193 (x2) + 0.148
(x3) + 0.151(x4) +0.132 (x5) +0.077 (x6)

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงาน
กับความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยวิธี
วิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
Model
1
2
3

ตัวทำ�นาย

b

SE

การมีคุณค่าในสังคม (x1)
0.330 0.032
การมีคุณค่าในสังคม+ความ 0.193 0.027
เป็นธรรม (x2)
การมีคุณค่าในสังคม+ความ 0.148 0.037
เป็นธรรม+การมีความสำ�คัญ
(x3)

Beta

R

Adjusted R2 R2Change

p-value

0.421
0.291

0.741
0.813

0.547
0.658

0.590
0.112

<0.001*
<0.001*

0.147

0.836

0.695

0.038

<0.001*

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมรา
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้คุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงาน
กับความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยวิธี
วิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) (ต่อ)
Model
4

5

6

ตัวทำ�นาย

b

SE

การมีคุณค่าในสังคม + ความ 0.151 0.037
เป็นธรรม+ การมีความสำ�คัญ
+การมีเป้าหมายภายนอก
ทั่วไป (x4)
การมีคุณค่าในสังคม+ความ 0.132 0.034
เป็นธรรม+การมีความสำ�คัญ
+ การมีเป้าหมายภายนอก
ทั่วไป+การมีอำ�นาจ(x5)
0.077 0.031
การมีคุณค่าในสังคม +
ความเป็นธรรม + การมี
ความสำ�คัญ+การมีเป้าหมาย
ภายนอกทั่วไป + การมีอำ�นาจ
+ ความก้าวหน้าทางอาชีพ (x6)

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่าความสุขในการท�ำงาน
พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลบ� ำ รุ ง ราษฎร์ อิ น เตอร์
เนชั่นแนล โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( =4.00) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับสูงทั้ง 4 ด้าน
โดยด้ า นความส� ำ เร็ จ ในงานอยู ่ ใ นระดั บ สู ง ที่ สุ ด
( =4.08) เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพมีความภาคภูมิใจ
ในความส�ำเร็จในการท�ำงาน มีการรับรูว้ า่ ความส�ำเร็จใน
งานท�ำให้มีคุณค่าในตนเองยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ รัชนี หาญสมสกุล (2550) พบว่าความสุขใน
การท�ำงานด้านความส�ำเร็จส่งผลให้เกิดคุณค่าในตน
จากการได้ให้บริการทางการพยาบาลกับผู้ป่วย มีความ
รู้สึกภาคภูมิใจในตน ภูมิใจในผลส�ำเร็จของงาน และยัง
ส่งผลให้องค์การเกิดการพัฒนาและประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย เกิดความพึงพอใจในงานในขอบเขตของ
วิชาชีพ (สมจิต หนุเจริญกุล,2541) ความสุขในการ
ท�ำงานด้านการติดต่อ พบว่าอยู่ในระดับสูง ( =4.00)

Beta

R

Adjusted R2 R2Change

p-value

0.149

0.850

0.718

0.024

<0.001*

0.144

0.861

0.736

0.018

<0.001*

0.085

0.865

0.741

0.006

0.015*

สอดคล้องกับแนวคิดของ Manion (2003) ที่กล่าวว่า
พฤติ ก รรมการช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ท� ำ ให้ เ กิ ด
มิตรภาพและความสุขระหว่างปฏิบัติงานด้านความรัก
ในงานอยู่ในระดับสูง ( =4.00) พยาบาลวิชาชีพมี
ความตั้ ง ใจ มี ค วามยิ น ดี แ ละเต็ ม ใจท� ำ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายกระตือรือร้น แต่ขณะเดียวกันยังมีความ
คิดเห็นในเรือ่ งมีความรูส้ กึ ชอบ สนุก เพลิดเพลินในงาน
ปัจจุบนั อยูใ่ นระดับต�ำ่ สุดทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากโรงพยาบาล
บ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล เป็นโรงพยาบาลเอกชน
ระดับตติยภูมิ เป็นโรงพยาบาลชั้นน�ำของประเทศ ให้
บริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งประเทศด้ ว ย
มาตรฐานสากล (โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล,2552) ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพต้องตื่นตัว
ตลอดเวลา เน้นการบริการที่เป็นเลิศและสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้รับบริการ ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพ
ต้องมีความตัง้ ใจ จริงจังกับงานทีร่ บั ผิดชอบตลอดเวลา
จึ ง ไม่ รู ้ สึ ก สนุ ก หรื อ เพลิ ด เพลิ น กั บ การท� ำ งานไม่ มี
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ความสุขในการท�ำงาน ส่วนด้านการเป็นทีย่ อมรับพบว่า
อยู ่ ใ นระดั บ สู ง เช่ น กั น แต่ เ ป็ น ด้ า นมี ค ่ า เฉลี่ ย ต�่ ำ ที่ สุ ด
( = 3.91) เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพต้องปฏิบัติงาน
เป็นทีมร่วมกันกับวิชาชีพเดียวกันและสหสาขาวิชาชีพ
แต่ดว้ ยพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่มอี ายุยงั น้อย (อายุเฉลีย่
21-30ปี) และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย
(อายุงานเฉลี่ย 1-5 ปี) ซึ่งอายุและประสบการณ์น้อย
อาจส่ ง ผลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านและการได้ รั บ การ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นจึงอาจเป็นสาเหตุที่
ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพมีความรูส้ กึ และมีความคิดเห็นต่อ
ความสุขในการท�ำงานด้านการเป็นที่ยอมรับน้อยกว่า
ด้านอื่นๆ ซึ่งผู้บริหารสามารถส่งเสริมด้านการเป็นที่
ยอมรับของพยาบาลวิชาชีพได้ โดยการจัดโครงการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ ส่งเสริมความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานสหสาขาวิชาชีพและผู้รับ
บริการ ให้ก�ำลังใจ ให้รางวัล ชมเชย เชิดชูเกียรติเมื่อ
ปฏิบตั งิ านได้บรรลุผลส�ำเร็จ (นิตยา ธนกาญจน์,2553)
เมือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความสุข
ในการท�ำงานตามลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาล
วิชาชีพ พบว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสแตก
ต่างกันมีความสุขในการท�ำงานแตกต่างกันโดยพยาบาล
วิชาชีพทีม่ สี ถานภาพสมรสคูม่ คี วามสุขในการท�ำงานสูง
กว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสคู่โสด/หย่า/
แยกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p=0.017) พยาบาล
วิชาชีพที่มีสถานภาพสมรสคู่ จะมีคู่สมรสเป็นเพื่อน
คูค่ ดิ สามารถปรึกษาปัญหาต่างๆ ได้ทงั้ เรือ่ งส่วนตัวและ
เรือ่ งงาน ได้รบั ก�ำลังใจให้สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ
ในการท�ำงานได้ ส่งผลให้เกิดความสุขในการท�ำงานขึ้น
ส่วนวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด รายได้ตอ่ เดือน แผนกทีป่ ฏิบตั งิ าน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานแตกต่างกัน พบว่ามีความสุข
ในการท�ำงานไม่แตกต่างกัน ส่วนเพศ พบว่าพยาบาล
วิชาชีพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 99.2 ซึง่ มีจำ� นวน
แตกต่างจากเพศชายมาก จึงไม่สามารถน�ำมาวิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างความสุขในการท�ำงานของ
พยาบาลวิชาชีพได้ จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของพยาบาลวิชาชีพไม่ได้สง่ ผลต่อ
ความสุขในการท�ำงาน
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความสุ ข ในการ
ท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ได้แก่ อายุ ซึ่งพบว่ามีความสัมพันธ์
กับความสุขในการท�ำงานในระดับต�ำ่ (r=0.146) อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ p=0.022 อธิบายได้ว่าพยาบาล
วิชาชีพที่มีอายุหรือพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยจะมี
ความสามารถในการใช้เหตุและผล มีวุฒิภาวะทางด้าน
อารมณ์ สามารถปรับตัวในการเข้าสังคม สามารถเผชิญ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท�ำงานได้ ส่งผลให้มี
ความสุขในการท�ำงานขึ้น ทั้งนี้จากผลการวิจัยพบว่า
พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ร้อยละ 54.9 มีอายุระหว่าง
21-30 ปี ซึ่งถือว่ามีอายุน้อยส�ำหรับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบสูง ส่งผลให้อายุของพยาบาลวิชาชีพมีความ
สัมพันธ์กบั ความสุขในการท�ำงานในระดับต�ำ่ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ นภัสชล รอดเทีย่ ง (2550) พบว่าอายุ
มีความสัมพันธ์กบั ความสุขในการท�ำงานโดยพบว่าช่วง
อายุ 41-50 ปี มีคา่ เฉลีย่ คะแนนความสุขในการท�ำงาน
สูงกว่าบุคลากรที่มีช่วงอายุ 21-30 ปี
การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ในตนของพยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล โดยรวมอยู่
ในระดับสูง ( =4.02) และการรับรูค้ ณ
ุ ค่าในตนมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท�ำงาน (r =0.583)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยการรับรู้
คุณค่าในตนด้านการมีความส�ำคัญ (x3 )และด้านการมี
อ�ำนาจ (x5) เป็นตัวแปรที่สามารถท�ำนายความสุขใน
การท�ำงายของพยาบาลวิชาชีพได้ ซึ่งพยาบาลวิชาชีพมี
ความรูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า มีการยอมรับและเชือ่ มัน่ ใน
ตนเอง มีการแสดงทัศนคติทดี่ ตี อ่ ตนเอง สามารถท�ำงาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างดี สอดคล้องกับค�ำกล่าว

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมรา

ของมาสโลว์ (Maslow, 1970) ที่กล่าวว่า การรับรู้
คุณค่าในตนเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีความเชื่อมั่น
ในตนเองสูง รูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า เข้มแข็ง มีสมรรถภาพ
ในการท�ำสิ่งต่างๆได้และสอดคล้องกับการศึกษาของ
คูเปอร์สมิท (Coopersmith, 1981) ที่กล่าวว่าบุคคลที่
มีการรับรูค้ ณ
ุ ค่าในตนสูงจะมีความกระตือรือร้น เชือ่ มัน่
ในตนเอง ไม่หวั่นไหวกับค�ำวิพากษ์วิจารณ์ มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี พึงพอใจและเคารพใน
ตนเอง มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู ้ อื่ น และสิ่ ง แวดล้ อ ม
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิรพิ นั ธ์ สอนสุทธิ์ (2552)
ทีพ่ บว่าการมีคณ
ุ ค่าในตนของพยาบาลประจ�ำการท�ำให้
เกิดความมั่นใจในการท�ำงาน มองงานยากว่าเป็นงานที่
ท้าทาย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของการรับรู้คุณค่าใน
ตนทั้ง 4 ด้านพบว่า การรับรู้คุณค่าในตนด้านการมีคุณ
ความดีอยู่ในระดับสูงสุดโดยมี ( =4.31) พยาบาล
วิชาชีพมีการประเมินตนเองว่าเป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านโดยยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบตั ิ
งานพยาบาลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละ
มองโลกในแง่ดี มีความยินดีและเคารพผู้ที่ประกอบ
ความดี สอดคล้องกับการศึกษาของกัลยารัตน์ อ๋องคณา
(2549) ที่พบว่าพยาบาลวิชาชีพเป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติ
งานด้วยความรัก ความเมตตาและศรัทธา ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมและหลักค�ำสอนทางศาสนา ด้านการ
มีความส�ำคัญอยู่ในระดับสูงโดยมี ( =4.08) และเป็น
ด้ า นที่ ส ามารถท� ำ นายความสุ ข ในการท� ำ งานของ
พยาบาลวิชาชีพได้โดยพยาบาลวิชาชีพเห็นว่าตนเองมี
ความส� ำ คั ญ ต่ อ ครอบครั ว ต่ อ องค์ ก ารพยาบาล มี
ประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องกับการศึกษาของนิรมล
พิมพ์นำ�้ เย็น (2546) ทีพ่ บว่าการได้รบั การยอมรับจาก
เพือ่ นร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชาและผูป้ ว่ ยส่งผลให้หวั หน้า
พยาบาลเกิ ด ความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนสู ง ท� ำ ให้ ก ล้ า
แสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์และมีภาวะผู้น�ำและ
ประสบความส�ำเร็จสูง ด้านการมีความสามารถ อยู่ใน
ระดั บ สู ง ( =3.95) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากโรงพยาบาล
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บ�ำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
เอกชนระดับตติยภูมิ ให้บริการด้วยมาตรฐานระดับ
สากล (JCIA) ให้บริการผูป้ ว่ ยทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ
ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแห่งนี้
จึงมีความรับรูใ้ นตนว่ามีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะทัง้
ทั่วไปและเฉพาะทาง แต่จากข้อค�ำถามพบว่า พยาบาล
วิชาชีพคิดว่าตนเองยังมีความรู้ความสามารถไม่เหมาะ
กับแผนกที่ท�ำงาน
ด้านการมีอำ� นาจอยูใ่ นระดับสูง ( =3.78) แต่
เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำที่สุดและเป็นด้านที่สามารถ
ท�ำนายความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพได้
พยาบาลวิชาชีพรับรู้ว่าตนเองสามารถ แต่เนื่องด้วย
โรงพยาบาลบ� ำ รุ ง ราษฎร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล เป็ น
โรงพยาบาลเอกชนซึ่งถือว่าผู้ป่วยและญาติเป็นลูกค้า
และมีรูปแบบการให้บริการในเชิงธุรกิจสุขภาพ ดังนั้น
การให้บริการทางการพยาบาลจึงต้องสอดคล้องกับ
นโยบายของโรงพยาบาล ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพเกิด
ความรู้สึกไม่มั่นใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ไม่มี
อ�ำนาจในงานอย่างแท้จริง
สภาพแวดล้อมในงานพบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูงมี ( = 3.95) และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสุขในการท�ำงาน (r = 0.774) อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติ (p <0.001) ด้านการมีคุณค่าในสังคม ด้านความ
เป็นธรรมด้านการมีเป้าหมายภายนอกทั่วไปและด้าน
ความก้าวหน้าทางอาชีพสามารถร่วมกันท�ำนายความสุข
ในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพได้อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p <0.001) พยาบาลวิชาชีพสามารถรับรู้ได้
ถึงสภาพแวดล้อมในงานว่า เป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญ
ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มีความเหมาะสม
เอือ้ อ�ำนวยในการปฏิบตั งิ าน ส่งเสริมความส�ำเร็จในงาน
สอดคล้องกับแหล่งที่ม าของความสุขในการท�ำงาน
12 ประการตามแนวคิดของวอร์ (Warr, 2007) ทีก่ ล่าว
ว่าสภาพแวดล้อมในงานมีความส�ำคัญมาก ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จของบุคคลและองค์การและสอดคล้องกับ
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การศึ ก ษาของกั ล ยารั ต น์ อ๋ อ งคณา (2549); รั ช นี
หาญสมสกุล (2550) ที่พบว่าสภาพแวดล้อมในงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการท�ำงาน โดย
สภาพแวดล้อมในงานทั้งกายภาพ ทางจิต และสังคม
ท�ำให้พยาบาลประจ�ำการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความสุขในการท�ำงาน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าสภาพแวดล้อมในงาน
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับสูง ส่วนด้านลักษณะงานทีห่ ลากหลาย
อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.54) พยาบาลวิชาชีพมี
ความคิดเห็นในส่วนปริมาณงานภาระงานไม่เหมาะสมกับ
อัตราก�ำลังในแผนก การบริการเฉพาะทาง ดังนัน้ พยาบาล
วิชาชีพแต่ละแผนกแต่ละสาขาจะมีการใช้ความรู้ความ
สามารถที่ชัดเจนตามลักษณะงานเฉพาะด้านหรือตาม
ลักษณะของคลินิก จึงมีความหลากหลายของงานน้อย
ภาระงานมากตามความต้องการของผู้ป่วยหรือผู้รับ
บริการ ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความเคยชินและ
เบื่ อ หน่ า ยในการปฏิ บั ติ ง านและด้ า นความสามารถ
ทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.43) ซึ่งมีค่า
เฉลีย่ ต�ำ่ ทีส่ ดุ โดยมีความคิดเห็นว่าค่าตอบแทนจากการ
ปฏิ บั ติ ง านไม่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ และลั ก ษณะงาน
เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพเห็นว่าพยาบาลปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลเอกชนที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ
เฉพาะและมีจติ ใจทีพ่ ร้อมให้บริการทีเ่ ป็นเลิศและมีการ
ด�ำเนินชีวิตอยู่ในเขตเมืองที่มีค่าครองชีพสูงพยาบาล
วิชาชีพจึงมีความคาดหวังที่จะได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับภาระงาน
ภาวะเศรษฐกิจ เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองจึงส่งผลให้
เกิดความไม่พงึ พอในในการท�ำงาน ไม่มคี วามสุขในการ
ท�ำงานดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพ
เกิดความสุขในการท�ำงานโดยการให้ค่าตอบแทนที่
เหมะสม ยึดหลักความยุติธรรม มีการเปรียบเทียบการ
ให้คา่ ตอบแทนขององค์การกับองค์การทีม่ รี ปู แบบและ
โครงสร้ า งที่ อ ยู ่ ใ นประเภทเดี ย วกั น (สิ ริ ท ร แซ่ ฉั่ ว ,
2553:154) และให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ ควรมีการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกเกี่ยวกับการ
ด� ำ เนิ น ชี วิ ต ตามแบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตามแนว
พระราชด�ำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้บุคลากร
พยาบาลวิชาชีพมีความสุขในการท�ำงานและการด�ำเนิน
ชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท�ำนายความสุขในการ
ท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ถดถอย
แบบมีขั้นตอน พบว่าสภาพแวดล้อมในงานด้านการมี
คุณค่าในสังคม ความเป็นธรรมการมีเป้าหมายภายนอก
ทัว่ ไปและความก้าวหน้าทางอาชีพ การรับรูค้ ณ
ุ ค่าในตน
ด้านการมีความส�ำคัญและการมีอ�ำนาจ เป็นตัวแปรที่มี
อิทธิพลและสามารถท�ำนายความสุขในการท�ำงานของ
พยาบาลวิชาชีพได้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารฝ่ายการพยาบาลและ
ผูบ้ ริหารระดับสูงควรให้ความส�ำคัญกับตัวแปรดังกล่าว
และน�ำไปเป็นข้อมูลปรับนโยบายการบริหารจัดการ
องค์การอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคงไว้ซึ่งความสุขในการ
ท�ำงานและการส่งเสริมให้เกิดความสุขในการท�ำงานของ
พยาบาลวิชาชีพที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลควรมีการรักษา
ระดับความสุขในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพโดยการ
ให้ความส�ำคัญกับพยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรส
คู่ และพยาบาลวิชาชีพทีม่ อี ายุมากเนือ่ งจากเป็นผูท้ มี่ วี ฒ
ุ ิ
ภาวะทางร่างกายและจิตใจ มีความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ในงานมาก และให้กำ� ลังใจพยาบาลวิชาชีพ
ที่มีอายุน้อยและโสด สนับสนุน ส่งเสริมในการพัฒนา
ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านการพยาบาล
และด้านอืน่ ๆเช่นทักษะทางด้านภาษาให้กำ� ลังใจและให้
รางวัล การศึกษาต่อเนือ่ งในระดับทีส่ งู ขึน้ เพือ่ โอกาสใน
การปรับเลื่อนต�ำแหน่งในอนาคตต่อไป
2. ผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญและส่งเสริม
ในเรือ่ งการรับรูค้ ณ
ุ ค่าในตนโดยเฉพาะด้านการมีอำ� นาจ
ของพยาบาลวิชาชีพให้สูงขึ้น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
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ในการวางแผนให้ ก ารบริ ก ารพยาบาลกั บ ผู ้ ป ่ ว ย
มอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ สนับสนุนการ
ตั ด สิ น ใจปฏิ บั ติ ง านพยาบาลตามบทบาทหน้ า ที่
จัดอบรมพัฒนาส่งเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ให้ก�ำลังใจ ให้รางวัล เชิดชู
เกียรติเมื่อปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
3. ผู้บริหารควรน�ำการหมุนเวียนงาน (Job
rotation) และออกแบบงาน (Job design) ตามแนว
ความคิดของ Hackman,J.R.,&Oldham,G, R.(1980)
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์การ มี
ความหลากหลาย ให้อสิ ระในการบริหารจัดการงานด้วย
ตนเอง มี ก ารสะท้ อ นกลั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น
ประโยชน์และสร้างสรรค์ เพือ่ ให้พยาบาลวิชาชีพพร้อม

นี กรุงเทพ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 55

ให้บริการผู้ป่วยได้ทุกสถานการณ์และยังเป็นเครื่องมือ
ในการจูงใจและรักษาบุคลากร การจัดสวัสดิการและการ
ให้ ค ่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ ความรู ้ ค วาม
สามารถภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศควบคู ่ กั บ การ
รณรงค์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินชีวิต

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ท�ำการศึกษาในเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้มี
เวลาในการรับฟังความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพใน
การปฏิบัติงาน
2. ท� ำ การศึ ก ษากั บ พนั ก งานทุ ก คนในโรง
พยาบาลเพื่อจะได้ทราบถึงความสุขในการท�ำงานของ
พนักงานทั้งองค์กร
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