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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินพฤติกรรมที่มีความสุข ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ จ�ำนวน 345 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบวัด
ความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพโดยผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ ได้คา่ CVI  เท่ากับ .82 และวิเคราะห์
ความเที่ยงของเครื่องมือได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .90 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
องค์ประกอบด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก หมุนแกนด้วยวิธีไดเร็คอ็อบลิมิน
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พฤติกรรมความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย 20 ข้อค�ำถาม มีค่าน�้ำหนักปัจจัย
ระหว่าง .506-.892 และสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 66.945 แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ 1) ความรักในงานเป็น
องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนได้มากทีส่ ดุ คือร้อยละ 40.472 ประกอบด้วย 5 ข้อค�ำถาม 2) ความมุง่ มัน่ ในงาน อธิบาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.073 ประกอบด้วย 3 ข้อค�ำถาม 3) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.885
ประกอบด้วย 3 ข้อค�ำถาม 4) ความพอใจในงาน อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.344 ประกอบด้วย 5 ข้อค�ำถาม และ 5) ความ
กระตือรือร้นในงาน อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.172 ประกอบด้วย 4 ข้อค�ำถาม ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน�ำข้อมูลไปใช้      
ในการวิจัยต่อ โดยวิเคราะห์การยืนยันองค์ประกอบที่ได้เพื่อพัฒนาแบบประเมินให้สามารถใช้กับพยาบาลวิชาชีพในระดับอื่นได้
ค�ำส�ำคัญ : ความสุขในงาน พยาบาลวิชาชีพ

Abstract

The purpose this research was to factor analysis of A Scale Happiness at work for Registered Nurses.
Study samples were 345 Registered nurses. The research instrument was Happiness at Work Scale (HWS)
examined for the content validity by a panel of expert. The content validity index of the HWS was .82. The
reliability with alpha coefficient of this instrument was .90. After data collection, data were analyzed by using
the factor analysis with principle component and direct oblimin rotation.
Research findings: the work happiness for professional nurses was included 20 items with factor           
loading .506-.892 and accounted for 66.945 % of total variance, The WHS was consisted of 5 components as
follows: 1) Love of the Work (5 items) accounting for 40.472 % of variance, 2) Concentration at work (3 items)
accounting for 9.073 % of variance, 3) Inter-personal relationship (3 items) accounting for 6.885 % of variance,
4) Willingness to work (5 items) accounting for 6.344 % of variance, and 5) Work enthusiasm (4 items)
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accounting for 4.172 % of variance. The finding from this study can be employed for further research. By         
confirmatory factor analysis, developed and applied A Happiness at Work Scale to other level of Registered
nurses.
Keywords : Happiness at work, Registered nurses

บทนำ�

ความสุขเป็นดัชนีชี้วัดส�ำคัญในปัจจุบัน จากแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนท�ำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ความสุข หากมีความสุขในงานก็ท�ำให้สุขภาพกายและสุขภาพ
จิตที่ดี เป็นก�ำลังส�ำคัญขับเคลื่อนหน่วยงาน องค์การและ
ประเทศชาติไปสูค่ วามส�ำเร็จตามเป้าหมาย เช่นเดียวกับองค์การ
สุขภาพโดยเฉพาะฝ่ายการพยาบาล วิชาชีพพยาบาลเป็นงานที่
มีความเครียดสูง ท�ำงานกับความเป็น-ความตายของมนุษย์        
ดูแลผู้ป่วยที่มีความหลากหลาย ความต้องการด้านสุขภาพของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ท�ำให้ภาระงานเพิ่มขึ้น
รวมถึงวิทยาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์
และการเกิดโรคอุบัติการณ์ใหม่ๆ ท�ำให้พยาบาลต้องพัฒนา
ความรู ้ ข องตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ล ้ ว นท� ำ ให้ เ กิ ด
ความเครียดสูงขึ้นและไม่มีความสุขในงาน อัตราการคงอยู่ใน
งานลดลงเกิดการขาดแคลนในวิชาชีพส่งผลกระทบต่อการดูแล
ผู ้ ป ่ ว ยและคุ ณ ภาพการบริ ก าร1 สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย                
ที่พบว่าความสุขในงานของพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง2
หากพยาบาลมีความสุขในงานก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน       
ออกมาดีมีประสิทธิภาพ องค์การมีความก้าวหน้า บุคลากร          
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ3 ดังนั้นควรมีการศึกษาองค์ประกอบ
ความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพเพือ่ จะได้เป็นข้อมูลพืน้ ฐาน
ในส่งเสริมให้เกิดความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพ           
ส�ำหรับการศึกษาความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพ
มีการใช้เครือ่ งมือวัดความสุขในงานทีแ่ ตกต่างกันและมีขอ้ จ�ำกัด
หลายประการ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าแนวคิด           
ทีถ่ กู น�ำมาสร้างและพัฒนาแบบวัดความสุขในงานของพยาบาล
วิ ช าชี พ ได้ แ ก่ แ นวคิ ด ของ 1) Furnham and Brewin 4                              
2) Diener5 และ 3) Manion6 โดยผู้เขียนแนวคิดได้เสนอ
องค์ประกอบที่ท�ำให้เกิดความสุขในงาน เครื่องมือที่มีอยู่เดิมจึง
เป็นการวัดปัจจัยที่ท�ำให้พยาบาลเกิดความสุขในงาน ซึ่งผู้วิจัย
สนใจแบบประเมินพฤติกรรมที่มีความสุขในงาน โดยสร้างแบบ

ประเมินขึ้นมาและหาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความสุขใน
งานของพยาบาลวิชาชีพเน้นในการวัดพฤติกรรม เพือ่ เป็นข้อมูล
พืน้ ฐานส�ำคัญส�ำหรับผูบ้ ริหารในการส่งเสริมให้พยาบาลมีความ
สุขในงานเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมที่มีความสุข
ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมที่ มี ค วามสุ ข ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ

กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ผูว้ จิ ยั ได้บรู ณการเนือ้ หาความสุขในงานของพยาบาล
วิชาชีพจากการทบทวนวรรณกรรม ตามแนวคิดของ war7,
Furnham and Brewin4, Diener5, Manion6 ธัชมน วรรณพิณ
และวาสิ นี วิ เ ศษฤทธิ์ 8 ได้ อ งค์ ป ระกอบความสุ ข ในงาน                
ของพยาบาลวิชาชีพ 3 ด้านได้แก่ 1) ความกระตือรือร้นในงาน
ประกอบด้วยบุคคลอยากท�ำงาน มีความตื่นตัว ท�ำงานด้วย
กระฉั บ กระเฉง รวดเร็ ว และมี ชี วิ ต ชี ว าในการท� ำ งาน รู ้ สึ ก           
เวลาในการท� ำ งานผ่ า นไปเร็ ว ไม่ รู ้ สึ ก เหนื่ อ ยเวลาท� ำ งาน
2) ความสนุกในงาน ประกอบด้วยการที่บุคคลมีความร่าเริง
ท�ำงานด้วยความเพลิดเพลิน ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เครียดไม่วิตก
กังวลเวลาท�ำงาน มีเวลาให้กบั องค์การได้เต็มที่ เข้าร่วมกิจกรรม
ของหน่วยงานหรือองค์การ 3) ความรักในงาน ประกอบด้วย
บุคคลมีความยินดี ตื่นเต้นที่จะได้ปฏิบัติงาน ตั้งใจปฏิบัติงาน
ด้วยความเต็มใจ มีพลังใจในการท�ำงานอย่างสุดความสามารถ
รักในวิชาชีพ ไม่คิดจะเปลี่ยนงานหรือลาออก อยากจะพัฒนา
ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น ซึ่งเนื้อหาที่ได้จะเป็นแนวคิดพื้นฐาน
ในการสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ เพือ่ หาตัวแปรทีจ่ ะน�ำไปสร้าง
รายการข้อค�ำถามในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป โดยในการ
สร้างรายการข้อค�ำถามและการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผูว้ จิ ยั ใช้
แนวคิดการพัฒนาเครื่องมือวิจัยของ DeVellis9
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วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั แบบบรรยาย (Descriptive
research) เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบความสุขในงานของพยาบาล
วิชาชีพ โดยน�ำเสนอรายละเอียดดังนี้คือ การก�ำหนดประชากร
และกลุม่ ตัวอย่าง การสร้างเครือ่ งมือ การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือพยาบาลวิชาชีพ
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหอผู ้ ป ่ ว ย โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานตั้งแต่ 1 ปี
ขึ้นไป จ�ำนวน 10,494 คน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ          
โดยได้ ก� ำ หนดขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง 300 คน ตามแนวคิ ด              
ของ DeVellis9 ซึ่งแนะน�ำว่า จ�ำนวนตัวอย่างที่มากเพียงพอ        
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ อย่างน้อย เท่ากับ 300 คน           
และเพื่อป้องกันแบบวัดสูญหายจึงคิดค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างเพิ่ม
15% เป็นจ�ำนวนทั้งหมด 345 คน การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้
วิ ธี ก ารเลื อ กแบบหลายขั้ น ตอน (Multi-stage random           
sampling) ได้มาทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช
จ�ำนวน 177 คน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จ�ำนวน 35 คน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ�ำนวน
55 คน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ�ำนวน 41 คน และโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ จ�ำนวน 37 คน ก�ำหนดขนาดของตัวอย่าง
ประชากรในแต่ละโรงพยาบาลที่สุ่มได้และค�ำนวณตามสัดส่วน
ประชากรในแต่ละโรงพยาบาล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย และการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดความสุข         
ในงานที่พัฒนาขึ้น โดยขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
1. คัดเลือกตัวแปรพฤติกรรมที่แสดงถึงความสุข       
ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยศึกษาต�ำรา เอกสาร ทบทวน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ ได้องค์ประกอบ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพ        
3 ด้าน ได้แก่ ความสนุกในงาน ความกระตือรือร้นในงานและ
ความรักในงาน น�ำข้อมูลที่ได้มาสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพ
จ�ำนวน 25 คน โดยให้ระบุว่าพฤติกรรมใดบ้างที่แสดงออกว่า
พยาบาลวิชาชีพมีความสุขในงาน
2. วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์พยาบาล
วิชาชีพร่วมกับเนื้อหาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและ
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สัมภาษณ์น�ำร่อง เพื่อมาสร้างเป็นนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการได้  
3 ด้าน คือ 1) ความสนุกในงาน 2) ความกระตือรือร้นในงาน
และ 3) ความรักในงาน โดยใช้วิธีวิเคราะห์จากแนวคิด war7,
Furnham and Brewin4, Diener5, Manion6 และธัชมน        
วรรณพิณและวาสินี วิเศษฤทธิ์8 เป็นแนวคิดพื้นฐานร่วมกับ      
การสัมภาษณ์ จ�ำแนกตามพฤติกรรมที่มีความสุขในงาน
3. น�ำข้อมูลที่ได้จากข้อ 2 มาสร้างเป็นรายการ          
ข้อค�ำถามได้ทงั้ หมด 33 ข้อ ด้านความสนุกในงานประกอบด้วย
12 ข้อ ด้านความกระตือรือร้นในงานประกอบด้วย 10 ข้อ          
และด้านความรักในงานประกอบด้วย 11 ข้อ โดยใช้มาตรวัด
ประมาณค่า (Rating Scale)
4. น�ำแบบวัดดังกล่าวไปตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ         
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีประสบการณ์ด้าน
การท�ำวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์ประจ�ำคณะพยาบาลศาสตร์
2 คน ผู้บริหารทางการพยาบาล 1 คน พยาบาลช�ำนาญการ
พิเศษ 1 คน และนักจิตวิทยา 1 คน ได้ค่าดัชนีความตรงตาม
เนื้อหา (CVI) เท่ากับ .82 ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะใน            
การปรับแก้ไขข้อค�ำถามให้มีความสอดคล้องของเนื้อหาใน    
แต่ละรายด้าน โดยคงเหลือข้อค�ำถามทั้งหมด 33 ข้อ ประกอบ
ด้วย ด้านความสนุกในงาน 11 ข้อ ด้านความกระตือรือร้นใน
งาน 10 ข้อ และด้านความรักในงาน 12 ข้อ น�ำรายการข้อค�ำถาม
หลังปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้กับกลุ่มที่คล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลจริง จ�ำนวน 30 คน น�ำมาวิเคราะห์
ความเที่ยงของชุดรายการข้อค�ำถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาคโดยรวม ได้เท่ากับ .90 ส่วนค่าความเทีย่ งราย
ด้านความสนุกในงาน ความกระตือรือร้นในงานและความรักใน
งาน เท่ากับ .76 .84 และ .85 ตามล�ำดับ

การพิทักษ์กลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยได้ส่งโครงการวิจัยเสนอต่อกรรมการพิจารณา
จริยธรรมในมนุษย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัสโครงการ
079.1/58 อนุมัติ 30 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยต้นสังกัด
ของโรงพยาบาลกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส
โครงการ NUR: 2558-0329 อนุมัติ 24 สิงหาคม 2558
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัสโครงการ 58-221-19-9
อนุมตั ิ 31 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัย ขอนแก่น รหัสโครงการ
HE581293 อนุมัติ 18 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสโครงการ 447/2558 (EC3) อนุมัติ 2 ตุลาคม 2558 และ
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสโครงการ 045/2558 อนุมัติ
14 ตุลาคม 2558 เมือ่ ผ่านการพิจารณา จึงด�ำเนินการเก็บข้อมูล
โดยมีเอกสารชี้แจงผู้ร่วมวิจัย ไม่เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความเสีย
หายทัง้ ในด้านส่วนตัวและองค์กร การน�ำเสนอข้อมูลจะน�ำเสนอ
ในภาพรวมของกลุม่ ประชากรและจะเสนอข้อมูลทีใ่ ช้ประโยชน์
ในการวิจยั เท่านัน้ หากไม่สมัครใจเข้าร่วมวิจยั มีสทิ ธิท์ จี่ ะปฏิเสธ
หยุดให้สมั ภาษณ์หรือไม่ตอบแบบสอบถาม โดยไม่สง่ ผลกระทบ
ถึงผูเ้ ข้าร่วมวิจยั และองค์กร ทัง้ ในเรือ่ งส่วนตัวและในการท�ำงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. เมื่อได้รับการอนุญาตเก็บข้อมูล ผู้วิจัยติดต่อผู้
ประสานงานวิจยั ของฝ่ายการพยาบาล เพือ่ ชีแ้ จงรายละเอียดใน
การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน�ำเอกสารชี้แจงกลุ่มตอบ
แบบสอบถามและหนังสือยินยอมเข้าร่วมวิจัย แบบวัดความสุข
ในงานของพยาบาลวิชาชีพพร้อมซองเปล่า จ่าหน้าซองถึงผูว้ จิ ยั
ใส่ซองเอกสารเพือ่ ให้กลุม่ ตัวอย่างตอบกลับคืนฝ่ายการพยาบาล
ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์
2. หลังได้รบั แบบสอบถามคืน ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบข้อมูล
ฉบับทีส่ มบูรณ์ครบถ้วนจ�ำนวน 341 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.84
น�ำข้อมูลไปบันทึกในคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลั ง จากผู ้ วิ จั ย ได้ ต รวจสอบข้ อ มู ล ว่ า มี ค วาม             
เหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยพิจารณาค่าดัชนี
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy
(KMO) มีค่า KMO = .937 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลมีความเหมาะ
สมระดับมากทีส่ ดุ ในการน�ำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ10 จึงได้นำ�

ไปวิเคราะห์ด้วย Factor Analysis เลือกวิธีการสกัดปัจจัยโดย
หาองค์ประกอบหลัก (Principal component analysis) และ
หมุนแกนด้วยวิธีการไดเรคอ็อบลิมิน (Direct oblimin) น�ำไป
แปลผลโดยพิจารณาจากค่าน�้ำหนักปัจจัย (Factor loading) ที่
ได้จากการหมุนแกน แล้วเลือกตัวแปรทีม่ นี ำ�้ หนักปัจจัยมากทีส่ ดุ
พิจารณาในแต่ละองค์ประกอบน�้ำหนักปัจจัยต้องมากกว่า 0.5
ขึ้นไปและความต่างระหว่างค่าน�้ำหนักปัจจัยจากแต่ละองค์
ประกอบ เท่ากับ 0.20 ขึ้นไป จัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบและ
พิจารณาตั้งชื่อองค์ประกอบที่ได้ให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ตัวแปรทีอ่ ยูใ่ นองค์ประกอบนัน้ 9 แล้วจึงน�ำเสนอตัวแปรทีไ่ ด้ใน
แต่ละองค์ประกอบ

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผูว้ จิ ยั ได้องค์ประกอบ
ทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กนั และมีอสิ ระต่อกันจ�ำนวน 5 องค์ประกอบ
เมื่อพิจารณาค่าไอแกน (Eigen values) มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 โดยแต่ละองค์ประกอบนัน้ ประกอบด้วยตัวแปรตัง้ แต่
3 ตัวแปรขึ้นไปและมีค่าน�้ำหนักปัจจัยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป พบ
ว่าจากรายการตัวแปรพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสุขในงาน      
ของพยาบาลวิชาชีพทั้งหมดรวม 33 ข้อ ภายหลังการหมุนแกน
วิเคราะห์องค์ประกอบ คงเหลือตัวแปรที่ได้ตามเกณฑ์การ
พิจารณาการวิเคราะห์องค์ประกอบของ Devellis9 ทั้งหมด        
20 ตัวแปร (ข้อค�ำถาม) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ซึ่งมี         
ค่าไอเกนตั้งแต่ 1.043-10.112 และองค์ประกอบทั้งหมด
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 66.945 ดังแสดง         
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าไอเกน (Eigen Value) ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of Variance) และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน
(Cumulative %) ในแต่ละองค์ประกอบของพฤติกรรมความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพ
องค์ประกอบ
(Component)

ค่าไอเกน
(Eigen Value)

ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวน
(% of Variance)

ค่าร้อยละสะสมของ
ความแปรปรวน
(Cumulative %)

1
2
3
4
5

10.112
2.268
1.721
1.586
1.043

40.472
9.073
6.885
6.344
4.172

40.472
49.455
56.430
62.773
66.945
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Factor analysis of A Happiness at work Scale for Registered Nurses

ผูว้ จิ ยั ได้ตงั้ ชือ่ องค์ประกอบพฤติกรรมความสุขในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพให้สอดคล้องกับลักษณะตัวแปรทีอ่ ยูแ่ ต่ละ
องค์ประกอบดังนี้ คือ องค์ประกอบที่ 1 ความรักในงาน มีตวั แปร
ย่อย 5 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 40.472
น�้ ำ หนั ก ปั จ จั ย มี ค ่ า ตั้ ง แต่ .568-.892 องค์ ป ระกอบที่ 2
ด้านความมุ่งมั่นในงาน มีตัวแปรย่อย 3 ตัวแปร อธิบายความ
แปรปรวนได้รอ้ ยละ 9.073 น�ำ้ หนักปัจจัย มีคา่ ตัง้ แต่ .570-.743
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีตัวแปรย่อย

107

3 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้รอ้ ยละ 6.885 น�ำ้ หนักปัจจัย
มีค่าตั้งแต่ .763-.814 องค์ประกอบที่ 4 การท�ำงานด้วย
ความเต็มใจ มีตัวแปรย่อย 5 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวน
ได้ร้อยละ 6.344 น�้ำหนักปัจจัย มีค่าตั้งแต่ .506-.788 และ
องค์ประกอบที่ 5 ความกระตือรือร้นในงาน มีตัวแปรย่อย
4 รายการอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.172 น�้ำหนัก
ปัจจัยมีค่า ตั้งแต่ .545-.805 ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าน�้ำหนักปัจจัย (Factor loading) ของตัวแปรพฤติกรรมความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพที่อธิบายลักษณะแต่ละ
องค์ประกอบ
ล�ำดับที่

พฤติกรรมความสุขในงาน

องค์ประกอบที่ 1 ด้านความรักในงาน
1
รับรู้ว่างานที่ท�ำเป็นงานที่มีประโยชน์
2
รู้สึกว่าได้ท�ำงานวิชาชีพพยาบาลเป็นงานที่ดี
3
รู้สึกว่างานที่ท�ำมีความหมายกับชีวิตของท่าน
4
ภูมิใจในงานที่ท�ำ
5
รู้สึกว่างานที่ท�ำเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความมุ่งมั่นในงาน
1
มาปฏิบัติงานตรงเวลา
2
มุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อให้งานส�ำเร็จตามเป้าหมาย
3
มีสมาธิขณะปฏิบัติงาน
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
1
ไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวขณะปฏิบัติงาน
2
ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยขณะปฏิบัติงาน
3
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน
องค์ประกอบที่ 4 ด้านการท�ำงานด้วยความเต็มใจ
1
เสียสละเวลาส่วนตัวเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
      
2
ไม่คิดลาออกจากวิชาชีพพยาบาลแม้ว่าจะเป็นงานที่หนัก
3
เต็มใจช่วยเหลืองานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากงานประจ�ำ
4
พึงพอใจกับการท�ำงานวิชาชีพพยาบาลในปัจจุบัน
5
รู้สึกว่าเวลาในการท�ำงานหมดไปอย่างรวดเร็ว
องค์ประกอบที่  5 ด้านความกระตือรือร้นในงาน
1
พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
2
มีความกระฉับกระเฉงขณะปฏิบัติงาน
3
ยินดีช่วยเหลือผู้อื่นทันทีที่สามารถช่วยเหลือได้
4
พร้อมเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน

ค่าน�้ำหนักปัจจัย
.892
.827
.762
.677
.568
.743
.589
.570
.814
.808
.763
.788
.759
.745
.742
.506
.805
.763
.680
.545
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การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินพฤติกรรมที่มีความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพ

การอภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าองค์ประกอบความสุขในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรักในงาน
ความมุ ่ ง มั่ น ในงาน การมีป ฏิสัมพันธ์กับ ผู้อื่น ความเต็มใจ
ในการท�ำงานและความกระตือรือร้นในงาน ซึ่งผู้วิจัยน�ำมา
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านความรักในงาน เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ส�ำคัญที่จะท�ำให้พยาบาลวิชาชีพเห็นประโยชน์และเห็นคุณค่า
ในงานทีท่ ำ � ท�ำให้ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มที่ ใส่ใจกับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
และเกิ ด ความคงอยู ่ ใ นวิ ช าชี พ สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่
พบว่าความรักในงาน เป็นการรับรู้ของบุคคลที่มีความรู้สึกรัก
รู้สึกผูกพันกับงาน รับรู้ว่าตนเองมีงานที่ต้องท�ำให้เสร็จ มีความ
ยินดีที่จะท�ำงาน เกิดความรู้สึกทางบวกกับงานที่ท�ำ  มีความ
ต้องการที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ อีกทั้งยังมีความภูมิใจในงานที่
ตนเองได้รับมอบหมายให้ท�ำ6 อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิด
ความอยู่ดีมีสุข (Subjective well being) ที่ได้กล่าวถึง           
ความพึงพอใจในงาน ว่าเป็นความรูส้ กึ ทีไ่ ด้ทำ� ในสิง่ ทีต่ วั เองชอบ
พึงพอใจทีต่ นได้ทำ� งานส�ำเร็จตามเป้าหมายทีว่ างไว้5 นอกจากนี้
ยังพบว่าความสุขที่แท้จริงในการดูแลผู้ป่วยคือการที่พยาบาล
วิชาชีพมีความตั้งใจที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
และดีที่สุด น�ำความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ มาจัดการ
กับปัญหาของผูป้ ว่ ย ท�ำให้พยาบาลมีความรูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า
และมีความภาคภูมิใจในตนเอง ภูมิใจในวิชาชีพที่ได้ช่วยเหลือ
ผู้อื่นและสังคม8 สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่าความสุขเกิด
จากใจรักในวิชาชีพและการช่วยเหลือผู้ป่วย เสมือนได้ท�ำบุญ
ทุกวันจากการให้การพยาบาล ท�ำให้หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของ
พยาบาลให้เข็มแข็ง มีความสุขและคงอยู่ในวิชาชีพได้11 ผลการ
ศึกษาจะเห็นได้วา่ ความรักในงานเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจากลักษณะ
ของงานที่ต้องรับผิดชอบ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ต้องให้บริการผูป้ ว่ ยทีม่ คี วาม
ซับซ้อน หลากหลาย และเป็นผู้ป่วยหนัก ยังต้องใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์การแพทย์ที่ก้าวหน้าทันสมัย มีทีมสหสาขาวิชาชีพที่
เฉพาะทางในการร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย นอกจากการให้บริการ
ทางการแพทย์แล้ว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยยังต้องเป็นศูนย์
บริการทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพก็มีหลักสูตรการเรียนการสอน
เฉพาะทางที่ต้องใช้บุคลากรในหน่วยงานในการสอนทางด้าน
ทางคลินิกให้กับนักศึกษา ดังนั้นจากภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
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ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐรับรูไ้ ด้วา่
งานที่ท�ำอยู่เป็นงานที่ดี ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม เป็น
งานที่มีความหมายกับชีวิต นอกจากจะเป็นอาชีพที่มีรายได้
เป็นค่าตอบแทนแล้ว ยังได้ชว่ ยเหลือผูร้ บั บริการให้หายจากการ
เจ็บป่วย เกิดความภาคภูมิใจและรักในวิชาชีพ
2. ด้านความมุง่ มัน่ ในงาน เป็นองค์ประกอบความสุข
ในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ส�ำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการท�ำงาน เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการปฏิบัติงาน
วิชาชีพพยาบาลเป็นงานที่ต้องจัดการกับปัญหาและชีวิตของ
มนุษย์ ดังนั้นเมื่อมีความพร้อม มาปฏิบัติงานตรงเวลา มุ่งมั่นที่
จะปฏิ บั ติ ง านให้ ส� ำ เร็ จ และมี ส มาธิ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ก็ จ ะ
สามารถควบคุมและจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้ง
การมีสมาธิก็จะท�ำงานไม่ผิดพลาด ไม่เกิดความเสียหายทั้งต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการ งานที่ท�ำก็ออกมามีคุณภาพ
ท�ำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริการ สอดคล้องกับ
แนวคิดความสุขที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของความสุขที่เกิด
จากการท�ำงาน ในเรื่องของความสุขใจและความสุขกายไว้ว่า
บุคคลที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุขที่ได้ท�ำงานจะ
ท�ำให้มีความพร้อมในการเผชิญและจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ4 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า
ความสุขในการท�ำงานเกิดขึน้ เมือ่ พยาบาลวิชาชีพสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับการท�ำงาน พร้อมกับมีความเข้าใจในงาน ท�ำให้
ท�ำงานอย่างมีความสุขและราบรื่น8 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ มีแรงกดดัน
จากการท�ำงานหลายด้าน ทัง้ ตัวผูร้ บั บริการทีม่ คี วามคาดหวังว่า
โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งดู แ ลรั ก ษาดี มี คุ ณ ภาพที่ สุ ด             
ในขณะเดียวกันปริมาณของผูร้ บั บริการก็มสี งู ขึน้ ท�ำให้พยาบาล
วิชาชีพต้องท�ำงานแข่งกับเวลาเพื่อจะสามารถให้การพยาบาล
ผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้น โดยงานที่ท�ำต้องมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
นอกจากนี้ลักษณะผู้ป่วยที่มีอาการหนัก มีเหตุฉุกเฉิน พยาบาล
วิชาชีพมีสมาธิ เตรียมพร้อมในการปฏิบตั งิ านในทุกสถานการณ์
ดังนั้นจากผลการศึกษาจึงเห็นได้ว่าองค์ประกอบในด้านนี้เป็น
ด้านที่ส�ำคัญส�ำหรับพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ คือมาปฏิบัติ
งานตรงเวลา มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมายและ             
ที่ส�ำคัญคือจะต้องพร้อมและมีสมาธิอยู่เสมอในการปฏิบัติงาน
3. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น องค์ประกอบด้านนี้
มีความส�ำคัญ เนื่องจากงานพยาบาลเป็นงานที่ต้องให้บริการ
ทัง้ ผูป้ ว่ ยและญาติ รวมถึงต้องติดต่อประสานงานกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ หากพยาบาลปฏิบตั ดิ ว้ ยสีหน้าทีย่ มิ้ แย้ม แจ่มใส ไม่แสดง
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อารมณ์ฉุนเฉียว ให้ข้อมูลด้วยท่าทีที่สุภาพ นุ่มนวล ก็จะท�ำให้
ผูร้ บั บริการเกิดความพึงพอใจในการบริการ ไม่เกิดการฟ้องร้อง
ส�ำหรับทีมสหสาขาวิชาชีพก็จะท�ำให้ปฏิบัติงานร่วมกันด้วย
ความราบรื่น ไม่เกิดความขัดแย้งกัน ก็จะท�ำให้มีบรรยากาศใน
การท�ำงานที่ดี ส่งผลต่องานที่ออกมาย่อมมีประสิทธ์ภาพด้วย
เช่นกันสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า การติดต่อสัมพันธ์        
เป็นความสัมพันธ์ของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านร่วมกัน ให้ความร่วม
มือช่วยเหลือซึ่งกัน มีบรรยากาศที่ดีในการท�ำงาน ท�ำให้งาน
ส�ำเร็จและมีประสิทธิภาพ6 และพบว่าสิง่ แวดล้อมเชิงปฏิสมั พันธ์
ระหว่างพยาบาลวิชาชีพและทีมสหสาขาวิชาชีพ ท�ำงานช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เป็นมิตร มีน�้ำใจต่อกัน มีความรักใคร่เป็นห่วงกัน
ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความอบอุ่นใจและมีความสุขในงาน
เพิม่ ขึน้ 8 ยังพบว่าความสุขในการปฏิบตั งิ านเกิดจากสัมพันธภาพ
กั บ บุ ค คลในองค์ ก ร เกิ ด จากการช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น และ                  
มี ก ารท� ำ งานเป็ น ที ม 12 จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า การมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ เ ป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของพฤติ ก รรมความสุ ข
ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ
เนื่ อ งจากลั ก ษณะงานที่ ต ้ อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ อื่ น อยู ่ เ สมอ            
ทั้งผู้รับบริการ ญาติ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็น
โรงเรียนแพทย์ที่มีความเฉพาะทางที่หลากหลาย ผู้ป่วยที่มี
อาการเจ็บป่วยหลายระบบก็จะมีแพทย์เฉพาะทางในแต่ละ
สาขาร่วมรักษา พยาบาลวิชาชีพมีหน้าทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ยตลอด
24 ชั่วโมง เป็นศูนย์กลางในการส่งต่อข้อมูลระหว่างแพทย์          
กับแพทย์ แพทย์กับผู้ป่วยและแพทย์กับญาติ ดังนั้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลของรัฐจึงเป็น
สิง่ ส�ำคัญ โดยเฉพาะการให้ขอ้ มูลทัง้ ญาติและแพทย์เพือ่ วางแผน
การรักษาผู้ป่วยดังนั้นการไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว มีสีหน้า
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี จึงเป็นพฤติกรรมส�ำคัญของ
องค์ประกอบด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ที่จะแสดงให้เห็นได้
ว่าพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐมีความสุข          
ในการท�ำงาน
4. ด้ า นการท� ำ งานด้ ว ยความเต็ ม ใจ เป็ น องค์
ประกอบที่มีความมีความส�ำคัญเพราะเป็นงานที่ให้ผู้รับบริการ
ได้ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในหอผู้ป่วยวิกฤต สภาพ
ผู้ป่วยที่หนัก เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยชีวิตที่หลากหลาย บุคลากร
ไม่พอ จึงมีความจ�ำเป็นต้องช่วยเหลือกันและเสียสละเวลาปฏิบตั ิ
ต่อให้เสร็จเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ดังนั้นหากพยาบาลวิชาชีพไม่มี
ความเต็มใจในการท�ำงาน ก็จะท�ำให้ไม่มีความสุข ที่จะท�ำงาน
ไม่อยากที่จะช่วยเหลืองานต่อไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบ

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

109

ว่าความพอใจในงานทั้งลักษณะงาน สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท�ำงานมีความส�ำคัญ ท�ำให้มีความสุขในการ
ท�ำงานและท�ำให้งานทีท่ ำ� ออกมาส�ำเร็จตามเป้าหมายได้2 อีกทัง้
ยังพบว่าความสุขในงานคือมีความสุขกาย สบายใจเมือ่ ได้ทำ� งาน
ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย8 ทั้งนี้รวมถึงการช่วย
เหลืองานอื่นๆ นอกจากงานประจ�ำและการเสียสละเวลาส่วน
ตัวในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน หากพยาบาล
วิชาชีพไม่เต็มใจที่จะท�ำงานก็จะไม่มีความสุข ไม่อยากเข้าร่วม
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ เช่นกัน จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า
ตัวแปรพฤติกรรมทีส่ ำ� คัญขององค์ประกอบด้านการท�ำงานด้วย
ความเต็มใจ คือการเสียสละเวลาส่วนตัวเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของหน่วยงาน แม้จะรับรู้ว่าอาชีพพยาบาลเป็นงานที่หนักแต่ก็
ไม่ คิ ด ลาออกจากวิ ช าชี พ เต็ ม ใจที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ งานอื่ น ๆ
นอกเหนือจากงานประจ�ำ  เนื่องจากพยาบาลมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลของรัฐ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่และมีงานที่
รับผิดชอบหลายด้าน ทัง้ การบริการ งานวิชาการและงานพัฒนา
คุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพงาน
อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ การเสียสละเวลาส่วนตัวในการท�ำกิจกรรม
หรือช่วยเหลืองานอืน่ ๆ ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจ�ำ 
จึงส�ำคัญส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อที่จะ
พัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าและให้บริการที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
5. ด้านความกระตือรือร้นในงาน เป็นองค์ประกอบ
ที่ท�ำให้ผลการปฏิบัติงานของพยาบาลมีคุณภาพ มาตรฐาน       
ภายใต้องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมต่างๆ ทีม่ กี ารศึกษาและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย หากพยาบาล
วิชาชีพมีองค์ประกอบในด้านนี้ ก็จะท�ำให้เกิดการพัฒนาตนเอง
ให้ท�ำงานมีประสิทธิภาพเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผล       
ต่ อ หน่ ว ยงานและองค์ ก รวิ ช าชี พ พยาบาล สอดคล้ อ งกั บ            
แนวคิดความสุขสมบูรณ์ที่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ ด้านความ
กระตือรือร้นในงาน ว่าเป็นความรู้สึกของบุคคลในขณะท�ำงาน
รู้สึกอยากท�ำงาน มีความตื่นตัว ท�ำงานด้วยความคล่องแคล่ว
กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในขณะท�ำงาน7 ซึ่งสอดคล้องกับวิจัย
ที่พบว่าความสุขที่ได้พัฒนาตน พัฒนางานด้วยการได้รับการ       
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ ให้เกิดทักษะในการท�ำงาน      
น�ำความรู้ความสามารถช่วยให้พัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น        
ส่งผลให้มีโอกาสก้าวหน้าในงานและช่วยให้ท�ำงานและอยู่ใน
องค์กรอย่างมีความสุข8 และยังพบว่าความสุขเกิดจากการที่ผู้
ปฏิบัติงานได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบ
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การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินพฤติกรรมที่มีความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพ

หมาย มีความถนัดและมีความสามารถในงานนั้นๆ ท�ำให้งาน
ส� ำ เร็ จ และเป็ น ที่ ย อมรั บ 12 จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ความ
กระตือรือร้นในงาน เป็นองค์ประกอบความสุขในงานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ เนื่องจาก         
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนแพทย์และเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านวิชาการ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การค้นพบ
โรคใหม่ๆ การรักษาการพยาบาลที่เป็นแนวทางการรักษาใหม่
สิ่งต่างๆ เหล่านี้จ�ำเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ต้อง
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์
ปัจจุบัน พร้อมที่เรียนรู้และรับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะได้น�ำ
มาพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพยาบาลต้องมี
ความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง ท�ำงานแข่งกับเวลาที่เร่งรีบ
ยินดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ดังนั้นความกระตือรือร้นในงาน จึงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
ทีแ่ สดงถึงความสุขในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐได้

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของแบบประเมินพฤติกรรมที่มีความสุขในงานของพยาบาล
วิชาชีพ ดังนั้นควรน�ำผลการศึกษาที่ได้มาวิจัยและพัฒนาแบบ
ประเมินต่อ โดยการวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบที่ได้ หาค่า
ความเทีย่ งของแต่ละองค์ประกอบและหาค่าความเทีย่ งรวมของ
แบบประเมินทั้งฉบับ เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของแบบ
ประเมิน ผลการวิจัยนี้ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึง่ อาจมีความ
แตกต่างด้านโครงสร้างหน่วยงาน ลักษณะการท�ำงานและการ
สนับสนุนจากองค์กรที่แตกต่างกันจากโรงพยาบาลระดับอื่นๆ
ดังนั้นหากน�ำไปพัฒนาสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในโรงพยาบาล
ระดับอื่น ควรมีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของตัวแปร
ข้อค�ำถามให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลก่อนน�ำไปใช้
จริง จะได้ข้อมูลพื้นฐานเป็นแนวทางส�ำหรับผู้บริหารในการ        
ส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพมีความสุขในการท�ำงานต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐในการ
อนุ เ คราะห์ ใ ห้ ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และขอขอบคุ ณ            
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีใ่ ห้ทนุ บางส่วน
สนับสนุนการท�ำวิจัยในครั้งนี้
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