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บทคัดย่อ  
 การรักษาอัตราก าลังพยาบาลวิชาชีพให้คงอยู่ในงานเป็นความท้าทายทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในโรงพยาบาล การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงอรรถาธิบายแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุข และการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพที่มี
อายุงาน 6 เดือนข้ึนไป สุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ จ านวน 301 คน (ร้อยละ 80.38) เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 6-
30 ตุลาคม 2560 โดยแบบสอบถามแบบให้ตอบด้วยตนเอง มีความตรงเชิงเนื้อหาและความเช่ือมั่น (α > 
0.8) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายตัวแปร สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุเพื่อหาตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรของความ
ตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ  
 ผลการวิจัยพบว่า ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 51.49 
(Mean = 3.55±1.00) ความสุขของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับมีความสุขมาก ร้อยละ 40.54 (Mean = 
5.21±0.88) การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 68.07 
(Mean = 3.78±0.70) ความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน
ระดับต่ ากับความตั้งใจคงอยู่ในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (r = .323 และ .288, p-value < .001 
ตามล าดับ) และทั้งสองตัวแปรนี้สามารถร่วมกันในการอธิบายความผันแปรความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ได้ร้อยละ 12.20 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Adjusted R2 = .122, p-value < .001) ทั้งน้ี
เนื่องจากความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลยังมีปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
 จากผลการวิจัยนี้ ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลควรจะส่งเสริมการสร้างความสุขและการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในงานให้กับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
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ABSTRACT  

Maintaining the nursing workforce in hospitals is a challenge to human resource 
management. This cross-sectional explanatory study examined the association between 

happiness and perceived empowerment with the intention to remain working as a registered 
nurse in a university hospital. A sample of 301 registered nurses (90.39%) who had worked at least 
6 months were selected by stratified random sampling method. Data were collected using a self-
administered questionnaire which was valid and reliable (α > 0.8 ). Descriptive statistics were used 
to explain the variables. Pearson product-moment correlation and multiple liner regression were 
used to identify associated factors and predictors. 

The results showed that the intention to stay a university hospital nurse was at a high 
level (Mean = 3.55). Happiness and perceived empowerment were positive, significant factors 
associated with intention to stay but at a low level (r = 0.323 and 0.289, p-value < 0.001), and 
they were predictors that jointly explained 12.20% of the variance in the intention to stay a 
university hospital nurse (Adjusted R2 = 0.122, p-value < 0.001) 

In summary, this study recommends that nursing administrators may wish to increase 
means to promote happiness and perceived empowerment in retaining nursing staff. 
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ความส าคัญและที่มาของการศึกษา 
 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่

ส าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลกับประสิทธิผลขององค์กร 
ในระบบบริการสุขภาพ วิชาชีพพยาบาลเป็น
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความส าคัญและมี
สัดส่วนมากที่สุดในระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศไทย การธ ารงรักษาบุคลากรและการรักษา
บุคลากรที่ดีจึงเป็นความท้าทายขององค์กร ซ่ึงเป็น
เรื่องที่ต้องให้ความส าคัญ1 

  ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังพยาบาล
วิชาชีพเป็นประเด็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จาก
ผลกระทบของการด าเนินนโยบายการจ ากัดขนาด
ก าลังคนภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2545 โดยการยกเลิกการ
ให้ทุนและลดกรอบอัตราต าแหน่งราชการท าให้
กระทรวงสาธารณสุขและภาครัฐต้องจ้างพยาบาล
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว2  ความไม่มั่นคงในงานส่งผลท า
ให้มีการย้ายงานของพยาบาลออกนอกระบบ
ราชการไปสู่ภาคเอกชนและพยาบาลมีการเปลี่ยน
อาชีพมากขึ้น จากการศึกษาการย้ายงานของ
พยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย จากผู้ที่ได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพพยาบาลระหว่าง ปี 2543-2552 
พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีการย้ายงานภายในวิชาชีพ
ถึงร้อยละ 86.28 ลาศึกษาต่อร้อยละ 3.36 และไม่
ประกอบวิชาชีพพยาบาลร้อยละ 2.603 และ
พยาบาลที่มีอายุราชการ 1-5 ปี มีสัดส่วนการ
ลาออกมากที่สุด4 ผลท่ีตามมาของการมีอัตราก าลัง
พยาบาลไม่เพียงพอท าให้บุคลากรที่ท างานอยู่ใน
ระบบบริการสุขภาพต้องรับภาระงานหนักขึ้นใน
การให้บริการสุขภาพเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลให้
เกิดการเพิ่มการสูญเสียค่าใช้จ่ายในองค์กรสุขภาพ2 
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ผลก าไร และคุณภาพ
การบริการขององค์กร5 

 การขาดแคลนอัตราก าลังพยาบาลแม้จะ
มีในวงกว้างในสถานพยาบาลทุกระดับ แต่ใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิที่มีศักยภาพสูงด้านการรักษาพยาบาล ถือ
เป็นเรื่องที่ส าคัญต่อสมรรถนะการด าเนินงานของ
โรงพยาบาล จากข้อมูลการลาออกของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 6 
ในช่วงปีพ.ศ. 2555 – 2558 พบว่า อัตราการ
สูญเสียพยาบาลวิชาชีพจากการลาออกและไม่ต่อ
สัญญา มีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี อยู่ระหว่างร้อยละ 
5.62 – 7.48 หรือเฉลี่ยมีคนลาออกประมาณ 200 
คนต่อปี  ในขณะที่การผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อจะ
มาทดแทนในระบบสุขภาพยังคงมีอย่างจ ากัด 
ดังนั้นผู้บริหารจ าเป็นต้องเข้าใจปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
การคงอยู่ในงานในบริบทของโรงพยาบาลซึ่งจะ
น าไปสู่กลยุทธ์จากข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าโรงพยาบาลจะสามารถมีอัตราก าลังเพียงพอ
ในการจัดบริการตามพันธกิจที่องค์กรวางไว้ คือ 
การหาวิธีการดึงดูดให้พยาบาลคงอยู่ในหน่วยงาน
ให้นานที่สุด โดยการรักษาคนเก่งและคนดีที่มี
ความสามารถให้คงอยู่ในงาน7  

 ปัจจุบันแนวคิดการบริหารองค์การที่เป็น
เลิศในโรงพยาบาลให้ความส าคัญกับการสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร การหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการตั้งใจคงอยู่ในงานจึงมีความส าคัญต่อการ
แสดงออกถึงการมุ่งเน้นบุคลากร เพื่อน าไปก าหนด
แนวทางการรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในโรงพยาบาล 
หากการปฏิบัติงานในองค์กรบุคลากรสามารถ
ปรับตัวได้ยังรู้สึกว่ามีความสุขในชีวิตทั่วไปส่วน
บุคคล ความสุขจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บุคคล
ยั งค งท า ง าน ในองค์ ก รต่ อ ไป  เ ช่น เ ดี ย วกั บ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ซึ่งความสุขถือเป็น
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ตัวช้ีวัดหนึ่งต่อผลการด าเนินงานขององค์กร เพราะ
หากบุคลากรมีความสุขจะส่งผลให้มีความมุ่งมั่น 
ตั้งใจ และเต็มใจท่ีจะเพียรพยายามท างานให้ส าเร็จ
8 ส่งผลในเชิงบวกต่อสัมพันธภาพในที่ท างานและมี
อิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน9 โดยแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสุขของ Argyle10 กล่าวว่า ความสุข คือ 
ความรู้สึกภายในจิตใจและการรับรู้ความรู้สึกด้าน
อารมณ์และความคิดที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น เป็นการประเมินของบุคคลในขณะนั้นว่าพึง
พอใจในชีวิต มีความรู้สึกทางบวก และความสุขเกิด
จากการรับรู้ของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาโดยมีสภาพแวดล้อมในการท างานเป็น
ตัวก าหนดทัศนคติและพฤติกรรม อีกทั้งการมี
สภาพแวดล้อมของการเสริมสร้างพลังอ านาจที่
เหมาะสมจะท าให้บุคลากรในองค์กรได้รับอ านาจ
และโอกาสในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคลากรเกิด
ความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเองส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน11 

สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์กรและเกิดความพึงพอใจในงาน12 ตาม
แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจในงานของ 
Laschinger, Finegan, Shamian & Wilk11  

  จากการทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเพื่อ
ท าความเข้าใจเชิงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
ประเด็นการตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาล ใน
ประเทศไทยยังพบว่าจ านวนงานวิจัยมีน้อย เพื่อ
ขยายองค์ความรู้ในการบริหารบุคลากรพยาบาล
วิชาชีพให้เข้าใจถึงความตั้งใจคงอยู่ในงาน ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและการ
รับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจในงานกับความตั้งใจ
คงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย ผลการศึกษาครั้งนี้ ใช้เป็นข้อมูล

ก าหนดแนวทางในการธ ารงรักษาให้พยาบาล
วิชาชีพคงอยู่ในงานนานขึ้น ช่วยลดปัญหาการ
ลาออก ลดการสูญเสียบุคลากรวิชาชีพพยาบาล 
และช่วยลดความรุนแรงของปัญหาความขาดแคลน
พยาบาล อันจะช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานของ
โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 
ประสิทธิภาพของบุคลากร และประสิทธิผลของ
งาน ก่อให้เกิดผลประโยชน์ของผู้รับบริการและ
องค์กรต่อไป  
 
ค าถามการวจิัย 
 ความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลัง
อ านาจในงาน สามารถอธิบายความผันแปรของ
ความตั้ ง ใจคงอยู่ ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้หรือไม่ 
อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อประเมินระดับความตั้งใจคงอยู่ใน
งาน ความสุข และการรับรู้การเสริมสร้างพลัง
อ านาจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง   
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจใน
งานกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง  
 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการอธิบาย
ความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจใน
งาน ต่อความผันแปรของความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่ง 
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 สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสุข มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ  
 2. การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจใน
งาน โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ   
 3. ความสุขและการรับรู้การเสริมสร้าง
พลังอ านาจในงาน สามารถร่วมกันอธิบายความผัน
แปรของความตั้ งใจคงอยู่ ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้ แนวคิดของ 
Kim, Price, Mueller & Watson13 มาอธิบาย
ความตั้งใจคงอยู่ในงาน ซึ่งมีแนวคิดว่าความตั้งใจ
คงอยู่ในงาน คือ การวางแผนที่จะยังคงเป็นสมาชิก
ให้กับองค์กรต่อไป ถ้าตัวแปรด้านโครงสร้างและ
สิ่งแวดล้อมขององค์กรสอดคล้องกับความหวังและ
ค่านิยมของพนักงานในองค์การจะส่งผลให้พนักงาน
มีแนวโน้มที่จะยังคงเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 
โดยตัวแปรอิสระประกอบด้วยความสุขและการรับรู้
การเสริมสร้างพลังอ านาจ ความสุขเป็นสิ่งส าคัญ
หรือรากฐานของการด าเนินชีวิต แนวคิดความสุข
ของ Argyle10 กล่าวว่า ความสุข คือ ความรู้สึกที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลและการรับรู้
ความรู้สึกด้านอารมณ์และความคิดที่ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือประสบการณ์ของบุคคล 
เป็นการประเมินของบุคคลในขณะนั้นว่าพึงพอใจใน
ชีวิต มีความรู้สึกทางบวก ไม่มีความรู้สึกลบ ผู้ที่มี
ความสุขในชีวิตจึงอาจมีความตั้งใจคงอยู่ในองค์กร 
และแนวคิดการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจของ 

Laschinger, Finegan, Shamian & Wilk11 กล่าว
ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน คือ การสร้าง
แรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ท าให้เกิดการเพิ่ม
ประสิทธิผล เพิ่มสมรรถภาพขององค์กร ในกรอบ
แนวคิดนี้ตัวแปรการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจ
ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่  ด้ านการเข้าถึงข้อมูล  ทรัพยากร การ
สนับสนุน และโอกาส ซึ่งการรับรู้การเสริมสร้าง
พลังอ านาจจะส่งผลให้พยาบาลมีแรงจูงใจในการ
ท างานและตั้งใจคงอยู่ในงาน จากการศึกษาพบว่ามี
หลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการคงอยู่ในงาน เช่น 
ความผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน 
สภาพแวดล้อมการท างาน ความก้าวหน้าในงาน 
เป็นต้น โดย Diener, Oishi & Lucas14 กล่าวว่า 
ความพึงพอใจในงานเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
ความสุข คือ การที่บุคคลได้กระท าในสิ่งที่ตนรัก
และชอบพอใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการ
ท างาน แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุล
ในชีวิตและการท างาน และความสุขในการท างาน 
การตอบสนองทางอารมณ์ของพยาบาล ต่อ
สภาพแวดล้อมการท างานมีผลต่อความตั้งใจคงอยู่
ในงานของพยาบาล ุ15 และ Kanter เจ้าของทฤษฎี
การเสริมสร้างพลังอ านาจในองค์กร (Kanter’s 
Theory of Organization Empowerment) 
กล่าวว่า การเข้าถึงโครงสร้างการเสริมสร้างพลัง
อ านาจ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติและพฤติกรรมใน
เ ชิ งบวกต่ อค ว ามมุ่ ง ม่ั น ในกา รท า ง านขอ ง
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน และ
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ความผูกพันต่อองค์กรน าไปสู่การคงอยู่ ในงาน  

ต่อไป (11, 16)  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 รูปแบบการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
เชิงอรรถาธิบาย (Explanatory research) เก็บ
ข้ อ มู ล แ บ บ ภ า ค ตั ด ข ว า ง  ( Cross-Sectional 
survey) 
 ประ ช าก รแ ล ะก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  คื อ 
พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุงาน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
จ านวน 2,901 คน (ข้อมูลปีงบประมาณ 2558) 
ขนาดตัวอย่างได้จากการค านวณโดยสตูร Rosner17 

หาขนาดตัวอย่างจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร ซึ่งในการศึกษานี้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์จากการวิจัยท่ีผ่านมาของ Nedd18 
(r=0.52) ขนาดตัวอย่างที่ค านวณจากสูตรได้ 
จ านวน 289  คน และเพื่อป้องกันความ
คลาด เคลื่ อนของผลการวิจั ยจากการ ได้ รับ
แบบสอบถามตอบกลับไม่เพียงพอ จึงเพิ่มจ านวน
ของกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 15 รวมตัวอย่างทั้งสิ้น 
333  คน  ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ มตั วอย่ า ง แบบ ช้ันภู มิ 
(Stratified Random Sampling) จากประชากร 
2,901 คน จ าแนกจ านวนกลุ่มงานการพยาบาล 11 
กลุ่มงาน ค านวณสัดส่วนเป็นร้อยละขนาดตัวอย่าง
แต่ละกลุ่มงานจากจ านวนขนาดตัวอย่างที่ต้องการ 
333 คน การสุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มงานใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยน า
รายช่ือพยาบาลจากงานทรัพยากรบุคคล ใส่
หมายเลขเรียงล าดับรายช่ือแยกหมายเลขแต่ละ
กลุ่มงาน จับฉลากตามจ านวนสัดสว่นขนาดตวัอย่าง
แต่ละกลุ่มงานที่ค านวณไว้ เพื่อระบุผู้ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง น ารายช่ือผู้ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างส่งให้

งานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาลเป็นผู้แจก
แบบสอบถามในแต่ละกลุ่มงานโดยผ่านหัวหน้ากลุ่ม
งาน   
 เกณฑ์คัดเข้า พยาบาลวิชาชีพทุกระดับที่
ปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ประกอบด้วย 11 งานการ
พยาบาล มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สมัครใจ
เข้าร่วมในการศึกษา เมื่อได้รับการช้ีแจง และเข้า
ร่วมการวิจัยโดยลงนามยินยอมด้วยความเต็มใจ  
 เกณฑ์คัดออก พยาบาลวิชา ชีพที่ ไม่
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย หรืออยู่ระหว่างการลา 
ได้แก่ ลาป่วย ลาคลอด ลากิจ ลาศึกษาต่อและลา
พักร้อน   
 
การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล 
  โครงการวิจัยนี้ ผ่ านการรับรองโดย
คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ จากโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารรับรอง
เลขที่ COA. No. Si433/2017 ผู้วิจัยช้ีแจง
ผู้เข้าร่วมโครงการให้ทราบถึงสิทธิการตอบรับหรือ
ปฏิเสธในการเข้าร่วมในการศึกษาครั้งน้ี รวมทั้งการ
อธิบายถึงการรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล ข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยนี้จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งการ
เผยแพร่จะเป็นในภาพรวม ไม่มีการน าเสนอเป็น
รายบุคคล และการท าลายข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการวิจัย  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน จ านวน 30 ข้อ 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ของแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ทดสอบ
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ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยน าไปทดลองใช้ 
(Try-out) กับพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณสมบัติ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน วิเคราะห์
หาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช้สถิติ
สัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ก าหนดให้แบบสอบถามส่วนที่ 1 
ส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ที่ยอมรับน าไปใช้ได้ ต้องมี
ระดับความเชื่อมั่นอย่างน้อย 0.7019 ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ความต้ังใจคงอยู่ในงาน ใช้
แนวของข้อถามจากแบบสอบถามที่พัฒนาโดย 
Kim, Price, Mueller & Watson13 มีจ านวน 4 
ข้อ เป็นข้อถามทางบวก จ านวน 1 ข้อ และทางลบ 
จ านวน 3 ข้อ แบบสอบถามเป็นการวัดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert Scale)  5 ระดับ คะแนน 
1-5 ความหมาย คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็น
ด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตามล าดับ 
กรณีข้อค าถามทางลบให้กลับคะแนนเป็น 5-1 
ตามล าดับ คะแนนรวมทีเป็นไปได้อยู่ระหว่าง 4-20 
คะแนน การแปลผลคะแนน ระดับความตั้งใจคงอยู่
ในงานแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ต่ ามาก (1.00-1.80) 
ต่ า (1.81-2.61) ปานกลาง (2.62-3.42) สูง (3.43-
4.23) และสูงมาก (4.24-5.00) แบบสอบถามนี้มีค่า
ความเช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha coefficient) 
เท่ากับ 0.80   
 ส่วนที่  2 ความสุข ใช้แบบสอบถาม 
Oxford Happiness Questionnaire ที่พัฒนาโดย 
Hills & Argyle20 โดยผู้วิจัยน าแนวของข้อถามมา
ปรับใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความสุข
ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดฉบับสั้น (The short 
form of Oxford Happiness Questionnaire) มี
จ านวน 8 ข้อ เป็นข้อถามทางบวก จ านวน 5 ข้อ 
และทางลบ จ านวน 3 ข้อ แบบสอบถามเป็นการวัด

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ คะแนน 1-6 
ความหมาย คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย ไม่
แน่ใจ เห็นด้วยเล็กน้อย เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ตามล าดับ กรณีข้อค าถามทางลบให้กลับคะแนน
เป็น 6-1 ตามล าดับ คะแนนรวมทีเป็นไปได้อยู่
ระหว่าง 8-48 คะแนน การแปลผลคะแนน ระดับ
ความสุขแบ่งเป็น 7 ระดับ คือ ไม่มีความสุขเลย 
(1.00-1.71) ค่อนข้างไม่มีความสุข (1.72-2.43) ไม่
มีความสุขบ้าง (2.44-3.15) มีความสุขปานกลาง 
(3.16-3.87) มีความสุขบ้าง (3.88-4.59) มีความสุข
มาก (4.60-5.31) มีความสุขมากที่สุด (5.32-6.00) 
แบบสอบถามนี้มีค่าความเช่ือมั่น (Cronbach’s 
Alpha coefficient) เท่ากับ 0.80   
 ส่วนที่ 3 การรับรู้การเสริมสร้างพลัง
อ านาจในงาน ใช้แบบสอบถาม (CWEQ-II) ของ 
Alejandro, Gabriela, Joana & Yolanda21 โดย
ผู้วิจัยน าแนวของข้อถามมาปรับใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ 
ลักษณะเป็นแบบสอบถาม มีจ านวน 12 ข้อ 
แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการเข้าถึงโอกาส ด้าน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ด้านการเข้าถึงการ
สนับสนุน และด้านการเข้าถึงทรัพยากร จ านวน
ด้านละ 3 ข้อ แบบสอบถามเป็นการวัดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า Likert Scale 5 ระดับ คะแนน 1-
5 ความหมาย คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก 
มากที่สุด ตามล าดับ คะแนนรวมทีเป็นไปได้อยู่
ระหว่าง 12-60 คะแนน การแปลผลคะแนน ระดับ
การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจในงานแบ่งเป็น 5 
ระดับ คือ ต่ ามาก (1.00-1.80) ต่ า (1.81-2.61) 
ปานกลาง (2.62-3.42) สูง (3.43-4.23) สูงมาก 
(4.24-5.00) แบบสอบถามนี้มีค่าความเช่ือมั่น 
(Cronbach’s Alpha coefficient) เท่ากับ 0.88   
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 ส่ วนที่  4  คุณลั กษณะส่ วนบุ คคล 
แบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส 
ระ ดับการ ศึกษา  งานการพยาบาล ท่ีสั ง กั ด 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน จ านวน 6 
ข้อ  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 6 – 30 ตุลาคม 
2560 หลังจากโครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองโดย
คณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ จากโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วย
ตนเอง โดยส่งเอกสารไปยังผู้ประสานงานของฝ่าย
การพยาบาล เอกสารท่ีส่งประกอบด้วย เอกสาร
ช้ีแจงเพื่อให้ผู้ เข้าร่วมวิจัยทราบถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัยและ
วิธีด าเนินการวิจัย เพื่อให้อ่านก่อนลงนามในใบ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีเข้าร่วม
การวิจัยให้ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในใบ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย การส่งแบบสอบถามและ
เอกสารยินยอมตอบกลับให้ผู้ วิจัย ใช้ เวลา 3 
สัปดาห์ พร้อมกับแยกเอกสารยินยอมจากผู้เข้าร่วม
วิจัย น าใส่ซองปิดผนึกแยกจากซองแบบสอบถาม 
เพื่อป้องกันการเ ช่ือมโยงข้อมูลของผู้ตอบกับ
แบบสอบถาม  ซึ่งได้รับแบบสอบถามตอบกลับใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและน ามาวิเคราะห์ได้จ านวน 
301 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90.39 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 

ค่า เฉลี่ ย  ส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและการรับรู้การ
เสริมสร้างพลังอ านาจในงาน กับความตั้งใจคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพ ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product-
moment Correlation Coefficient) และ
วิเคราะห์ความสามารถในการอธิบายความผันแปร
ของความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple linear 
regression Analysis) ก าหนดระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ผลการวิจัย   
 1. ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พยาบาลกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ ในช่วง 20-30 ปี ร้อยละ 63.78 
(Mean = 31.40±8.15 ปี) สถานภาพสมรส โสด 
ร้อยละ 78.07 มีการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 81.03 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็น
พยาบาลวิชาชีพน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 54.15 
(Mean = 8.82±8.84 ปี) รายได้ต่อเดือน 25,001-
30,000 บาท ร้อยละ 28.57 และปฏิบัติงานในงาน
การพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์มาก
ที่สุด ร้อยละ 17.61 รองลงมา ปฏิบัติงานในงาน
การพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส์ ร้อยละ 16.84  
 2. ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ อยู่ในระดับสูง (Mean = 3.55±1.00) โดย
ร้อยละ 51.48 มีความตั้งใจคงอยู่ในงานในระดับสูง
และสูงมาก แต่มีอีกร้อยละ 14.85 ที่มีความตั้งใจ
คงอยู่ในงานระดับต่ าและต่ ามาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งมาก
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ที่สุด คือ ไม่สมัครใจท่ีจะลาออกจากการท างาน
พยาบาลที่ท าอยู่ในโรงพยาบาลแห่งน้ี ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ใด คิดเป็นร้อยละ 61.13 (Mean= 
3.68±1.07) รองลงมาคือ วางแผนที่จะท างานการ
พยาบาลที่นี่ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คิดเป็น
ร้อยละ 48.16 (Mean= 3.47±1.13) ส่วนข้อที่เห็น
ด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งน้อยที่สุด คือ รู้สึกลังเลใจ
ที่จะลาออกจากการท างานพยาบาลที่ท าอยู่ คิดเป็น
ร้อยละ 38.54 (Mean= 3.05±1.18) ตามล าดับ 
        3. ความสุขของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ใน
ระดับมีความสุขมาก (Mean = 5.21±0.88) โดย
พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.54 มีความสุข 
ในระดับสุขมากและมีความสุขมากท่ีสุด รองลงมา
คือ มีความสุขบ้าง ร้อยละ 35.55 เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีความสุขมากที่สุด คือ มีความทรง
จ าที่ดีเกี่ยวกับความสุขในอดีต (Mean = 3.05±1.18) 
และข้อที่มีความสุขน้อยที่สุด คือ รู้สึกว่าชีวิตให้สิ่ง
ตอบแทนท่ีคุ้มค่า (Mean = 3.05±1.18)  
 4. การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจใน
งานของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับสูง (Mean = 
3.78±0.70) ร้อยละ 68.07 เมื่อพิจารณาตามราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับสูง ด้านที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการเข้าถึงโอกาส (Mean= 
3.81) รองลงมาคือ ด้านการเข้าถึงการสนับสนุน 

และด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Mean = 3.80 
และ 3 .61)  ตามล าดับ ส่ วนด้ านการ เข้ าถึ ง
ทรัพยากรคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดและอยู่ในระดับ
ปานกลาง (Mean = 3.31) โดยรายข้อที่มีการรับรู้
การเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน มากที่สุดคือ ด้าน
การเข้าถึงโอกาสการได้ใช้ทักษะและความรู้ที่มีอยู่
อย่างเต็มที่ ระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 74.42 
(Mean = 3.88±0.69) ส่วนข้อที่มีการรับรู้
เสริมสร้างพลังอ านาจในงานน้อยที่สุดคือ ด้านการ
เข้าถึงทรัพยากรการมีเวลาเพียงพอเพื่อท างานด้าน
เอกสารที่จ าเป็นในงานพยาบาล ระดับมากและมาก
ที่สุด ร้อยละ 33.88 (Mean = 3.08±0.91)   
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน           
 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ า
กับความต้ังใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p-value < .001) ได้แก่ ความสุข (r = 
.323) และการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน
โดยรวม (r = .288) และรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
เข้าถึงโอกาส (r = .254) ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร (r = .223) ด้านการเข้าถึงการสนับสนุน (r 
= .217) และ ด้านการเข้าถึงทรัพยากร (r = .204) 
ดังตารางที่ 1 
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Table 1 The Correlation Coefficients Between Happiness and Perceptions of 
Empowerment with The  Intention to Stay of Registered Nurses in a University Hospital.     
(n = 301)  

Variables 
Intention to Stay 

R p-value 
Happiness .323 < .001 
Overall Perceptions of 
Empowerment  

.288 < .001 

        - Access to Opportunity .254 < .001 
        - Access to Information .223 < .001 
        - Access to Support .217 < .001 
        - Access to Resource  .204 < .001 
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ พบว่า ความสุข
และการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน
โดยรวมของพยาบาลวิชาชีพ เป็นตัวแปรที่สามารถ
ร่วมกันในการอธิบายความผันแปรความตั้งใจคงอยู่

ใ น ง า นขอ งพยา บาล วิ ช า ชี พ  โ ร งพย าบา ล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้ร้อยละ 12.20 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (R2 Adj. = .122, p-value < 
.001) ดังตารางที่ 2 

 
Table 2 Multiple Regression Analysis Coefficient Between Happiness and Perceptions of 
Empowerment and Intention to Stay of Registered Nurses in a University Hospital. (n = 301)  

Variables 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T p-

value 
B Std. Error β  

Constant 1.268 .338  3.750 < .001 
Happiness .287 .074 .240 3.804 < .001 
Overall  
Perceptions of 
Empowerment  

.261 .082 .175 2.838 .005 

Adjusted R2 = .122, F= 21.846, p-value < .001 
 Dependent variable = Intention to Stay 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ความต้ังใจคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง อยู่ใน
ระดับสูง (Mean= 3.55±1.00) โดยพยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 51.48 มีความตั้งใจคง
อยู่ในงานระดับสูงถึงระดับสูงมาก รองลงมา ร้อย
ละ 33.55 มีความตั้งใจคงอยู่ในงานระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาความตั้งใจคงอยู่ในงานรายข้อ พบว่า 
ข้อถามที่พยาบาลวิชาชีพ เห็นด้วยและเห็นด้วย
อย่างยิ่งมากที่สุด คือ ไม่สมัครใจที่จะลาออกจาก
การท างานพยาบาลที่ท าอยู่ในโรงพยาบาลแห่งน้ี ไม่
ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ร้อยละ 61.13 (Mean= 
3.68±1.07) รองลงมาคือ วางแผนที่จะท างานการ
พยาบาลที่นี่ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ร้อยละ 
48.16 (Mean= 3.47±1.13) ส่วนข้อที่เห็นด้วย
และเห็นด้วยอย่างยิ่งน้อยท่ีสุด คือ รู้สึกลังเลใจที่จะ
ลาออกจากงานพยาบาลที่ท าอยู่  (ไม่พร้อมจะ
ลาออก) ร้อยละ 38.54 (Mean= 3.05±1.18) 
ตามล าดับ อธิบายได้ว่า พยาบาลวิชาชีพมีความ
ตั้งใจคงอยู่ในงานต่อไป ยังไม่มีความสมัครใจที่จะ
ลาออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้ โดยวางแผนที่จะ
ท างานการพยาบาลที่นี่ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ และ รู้สึกไม่พร้อมที่จะลาออกจากงานการ
พยาบาลที่ ท า อยู่  ทั้ ง นี้ เ พ ร า ะ โ ร งพยาบาล
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ขนาดใหญ่ที่มี ช่ือเสียงทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ มีการสนับสนุนบุคลากรทั้งในด้าน
การปฏิบัติงานและด้านวิชาการ ผลการวิจัยนี้ 
พบว่า โรงพยาบาลมีการสนับสนุนพยาบาลให้
เข้าถึงโอกาสใช้ความรู้ทักษะที่มีอยู่อย่างเต็มที่ อยู่
ในระดับสูง เช่น การท างานวิจัยจากงานประจ า 
(R2R) การเข้าถึงโอกาสเพิ่มพูนความรู้และทักษะ

ใหม่ๆจากงานท่ีท า เช่น การลาศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้น การเลื่อนระดับเป็นพยาบาลระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ นอกจากนี้พยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จบมาจากสถาบันเดียวกันการ
ท างานร่วมกันมีลักษณะความเป็นพี่เป็นน้อง มีการ
ช่วยเหลือกันในการท างานยามจ าเป็น ให้ค าแนะน า
ที่เป็นประโยชน์หรือการแก้ไขปัญหาในการท างาน 
ช่วยให้ท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้
พยาบาลวิชาชีพมีความตั้งใจคงอยู่ในงานระดับสูง 
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ การวิจัยความตั้งใจ
คงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลของ
รัฐ ระดับตติยภูมิ ของบงกชพร ตั้งฉัตรชัย22 ที่ศึกษา
ในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ  

การวิจัยความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
รัฐฟลอริดา ของ Nedd18 พบว่า ความตั้งใจคงอยู่
ใ น งานของพยาบาลวิ ชา ชีพอยู่ ใ น ระดั บสู ง 
ผลการวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิดของ Kim, Price, 
Mueller & Watson ที่กล่าวว่า แนวโน้มของการ
เป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปเกิดจากความคาดหวัง
และค่านิยมที่สอดคล้องกันกับสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
ปัจจัยด้านโอกาสในการท างาน ความคาดหวัง
ภายในของบุคคลที่ได้ท างานในองค์กรที่มาตรฐาน 
และ การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร เป็นปัจจัย
ที่มีความส าคัญต่อการคงอยู่ในงาน13 
 2. ความสุขมีความสัมพันธ์ระดับต่ า23

กับความต้ังใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (r = 0.323) 
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่มีความสุขมากจะมีความ
ตั้งใจคงอยู่ในงานสูงตามไปด้วย ความสุขจึงเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการดึงดูดพยาบาลให้คงอยู่ใน
งาน โดยความสุขของพยาบาลวิชาชีพในการวิจัยนี้
อยู่ในระดับมีความสุขมาก (Mean = 5.21±0.88) 
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ข้อที่แสดงความสุขที่มีมากคือมีความทรงจ าที่ดี
เกี่ยวกับความสุขในอดีต (Mean = 4.94±1.14) 
และ สามารถปรับตัวกับสถานการณท์ุกอย่างไดต้าม
ต้องการ (Mean = 4.52±0.84)  และที่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนี้เนื่องมาจากการที่
บุคคลรู้สึกมีความสุขในชีวิตและสามารถปรับตัวกับ
สิ่งแวดล้อมในการท างานท าให้ยังคงพึงพอใจในงาน
ที่ท าและตั้งใจคงอยู่ในงาน ผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับการวิจัยของ Lyubomirsky S., King L. & 
Diener, E.24 พบว่า ความสุขมีความสัมพันธ์ในเชิง
ลบกับความตั้งใจที่จะโอนย้ายงาน (r = -.38, p-
value < .01) และความตั้งใจท่ีจะลาออก (r = -.33, 
p-value < .01) ซึ่งเป็นในทิศทางตรงกันข้ามกับความ
ตั้งใจคงอยู่ในงาน ผลการวิจัยนี้สนับสนุนตาม
แนวคิดของ Diener, Oishi & Lucas14 ที่กล่าวว่า 
บุคคลที่มีความพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็นและกระท า
อยู่ ท าให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายโดยไม่รู้สึกว่า
ต้ อ งปรั บตั วมาก  และ สนับสนุนตามทฤษฎี
ความชอบ (Affect theory) ของ  Veenhoven25 

ที่กล่าวว่า ความสุขเป็นสภาวะที่พึงปรารถนา 
เนื่องจากความสุขส่งสัญญาณถึงการปรับตัวที่ดี 
และเพิ่มพูนพฤติกรรมที่ท าออกมาได้ดี  ผู้ ที่มี
ความสุขจึงยังตั้งใจคงอยู่ในงาน  
 3. การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจใน
งาน โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับ
ความต้ังใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ใน
ระดับต่ า20  (r = .288, p-value < .001) ด้านที่มี
ความสัมพันธ์มากท่ีสุดคือ ด้านการเข้าถึงโอกาส (r 
= .254) ส่วนด้านการเข้าถึงทรัพยากรมี
ความสัมพันธ์น้อยที่สุด (r = .204) ผลการวิจัย
ช้ีให้ เห็นว่า  พยาบาลที่มีคะแนนการรับรู้ การ
เสริมสร้างพลังอ านาจสูงจะมีความตั้งใจคงอยู่ใน

งานสูงตามไปด้วย พยาบาลวิชาชีพรับรู้ การ
เสริมสร้างพลังอ านาจระดับสูง ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเข้าถึงโอกาส เนื่องจากมีโอกาสใช้ทักษะและ
ความรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้
และทักษะใหม่ๆจากงานที่ท า รองลงมาด้านการ
เข้าถึงการสนับสนุน เนื่องจากได้รับค าแนะน าท่ีเป็น
ประโยชน์ ค าแนะน าในประเด็นที่ใช้ปรับปรุงงานให้
ดีขึ้น และ ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก
ได้รับรู้ข้อมูลสถานะปัจจุบันของโรงพยาบาล 
เป้าหมายการบริหารโรงพยาบาลของผู้บริหาร
ระดับสูง และค่านิยมองค์การ ส่วนด้านการเข้าถึง
ทรัพยากร เป็นด้านที่พยาบาลวิชาชีพรับรู้การ
เสริมสร้างพลังอ านาจในระดับปานกลาง มีการ
สนับสนุนที่ดีคือการสนับสนุนช่วยเหลือกันท างาน
ในยามจ าเป็น แต่ประเด็นที่พยาบาลระบุว่ายังรับรู้
การเข้าถึงทรัพยากรได้น้อย คือ เวลาการท างาน 
ได้แก่ งานด้านเอกสารท่ีจ าเป็นในงานพยาบาล 
และ เวลาที่เพียงพอที่จะท างานส าเสร็จทันเวลาที่
ก าหนด  ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แห่งนี้เป็นเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิช้ันน าของ
ประเทศท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล มีศักยภาพ
สูงและมีเทคโนโลยีด้านการรักษาพยาบาล การ
พัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถ
ทางการพยาบาล  มี ทั กษะ ต่ างๆในอุปกรณ์
การแพทย์จึงเข้าถึงได้ ง่ายเพราะมีแผนพัฒนา
บุคลากรต่อเนื่องทุกปีตามการพัฒนาเทคโนโลยี
และความซับซ้อนของปัญหาความเจ็บป่วยของ
ประชาชน ส่วนด้านการพัฒนาความมีมาตรฐาน
ทางการพยาบาล การบันทึกเอกสารของพยาบาล 
เช่น บันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus charting 
เป็นหลักฐานการดูแลของพยาบาลที่เน้นการเขียน
ตามเวลาที่ท าจริงมากท่ีสุด พยาบาลเจ้าของผู้ป่วย
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เป็นผู้บันทึกไม่สามารถเขียนแทนกันได้ ท าให้ใช้
เวลามากและลงเวรช้าเพราะบันทึกไม่เสร็จตามท่ี
หน่วยงานก าหนด นอกจากนี้หากดูแลผู้ป่วยอาการ
หนักยังมีเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยมีอาการเฉียบพลันช่วง
รับส่งเวรที่ท าให้พยาบาลเจ้าของผู้ป่วยไม่สามารถ
ละทิ้งภาระงานเมื่อสิ้นสุดเวลางานได้จ าเป็นต้อง
ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องและเขียนบันทึกการพยาบาลให้
เสร็จสิ้น บางครั้งการท างานต่อเวลาอาจเนื่องจาก
ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันในการท างานคนที่เสร็จ
งานแล้วต้องอยู่ช่วยงานพยาบาลในทีม พยาบาล
วิชาชีพจึงรับรู้ระดับปานกลางว่ามีเวลาพียงพอใน
งานเอกสารที่จ าเป็นและมีเวลาเพียงพอที่จะท างาน
ให้ส าเร็จตามเวลา  
  ผลการทดสอบความสัมพันธ์นี้สอดคล้อง
กับผลการวิจัย ท่ีผ่ านมาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศที่พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจใน
งานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพในการวิจัยของ Nedd18 
ศึกษาในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ รัฐฟลอริดา พบว่า 
ความตั้งใจคงอยู่ ในงานมีความสัมพันธ์กับการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในงาน(r = .52 , p – value 
< .01) และเนตรนภา สาสังข์12 ศึกษาในพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจโดยรวมและด้าน
การได้รับอ านาจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ซึ่งส่งผลให้เกิดความตั้งใจ
คงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ (r = .314 และ 
.278, p – value < .001) ตามล าดับ โดยภาพรวม
ผลการวิจัยนี้พบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ
เสริมสร้างพลังอ านาจในงานมีความสัมพันธ์ระดับ
ต่ ากับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ทั้งนี้เนื่องมาจากมีปัจจัยหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในราย
ปัจจัยจึงมีค่าความสัมพันธ์ระดับต่ า ผลการวิจัยนี้
สนับสนุนแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจของ 
Kanter11,18 อธิบายว่า การที่บุคคลในองค์กรรับรู้ว่า
ได้รับการเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน มีผลต่อ
พฤติกรรมขององค์กรและทัศนคติของบุคคลที่จะ
น าไปสู่การเพิ่มความสามารถในตนเอง เพิ่ม
แรงจูงใจในการท างาน เพิ่มความผูกพันต่อองค์กร 
ท าให้คงท างานอยู่ในองค์กรต่อไป  
 4. ความสุขและการรับรู้การเสริมสร้าง
พลังอ านาจในงาน สามารถร่วมกันอธิบายความ
ผันแปรของความต้ังใจคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ ผลการวิจัย พบว่า ความสุขและการรับรู้
การเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน เป็นตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง สามารถ
อธิบายความผันแปรความตั้งใจคงอยู่ในงานได้ ร้อย
ละ 12.20 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 87.80 เป็น
อิทธิพลจากตัวแปรอื่นท่ีไม่ได้น ามาใช้อธิบายในการ
วิจัยนี้ โดยพยาบาลที่มีความสุขมากและมีการรับรู้
การเสริมสร้างพลังอ านาจในงานสูงจะมีความตั้งใจ
คงอยู่ในงานสูง ทั้งนี้เนื่องจากความสุขของบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับชีวิตการท างานและมีอิทธิพลต่อ
การคงอยู่ในงาน24 และการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
งานถือเป็นปัจจัยท านายที่มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในงานซึ่งจะน าไปสู่ความคงอยู่ในงานต่อไป
26 ผลการวิจัยนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Nedd18 ที่ท าการศึกษาในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ รัฐ
ฟลอริดา พบว่า การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจ
ในงานเป็นตัวแปรที่สามารถท านายความตั้งใจคง
อยู่ในงาน [R2 = 0.28, F (11, 184)= 8.74, p-
value < .001] แต่ผลการวิจัยนี้ตัวแปรความสุข 
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และการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน 
ร่วมกันอธิบายความผันแปรของความตั้งใจคงอยู่ใน
ง านของพยาบา ล วิ ช า ชีพ  ใน โ ร งพย าบา ล
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้ เพียงร้อยละ 12.20 
แตกต่างจากการวิจัยท่ีผ่านมาของ Nedd18 การ
รับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจในงานเป็นตัวแปรที่
สามารถท านายความตั้งใจคงอยู่ในงานได้ร้อยละ 
28.0 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริบทการท างานของ
พยาบาลที่แตกต่างกัน แบบวัดการเสริมสร้างพลัง
อ านาจที่แตกต่างกัน และ การน าตัวแปรเข้าใน
สมการท านายเคราะห์ที่แตกต่างกัน     
 สรุปจากผลการศึกษาความตั้งใจคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่ง พบว่า ระดับความตั้งใจคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับสูงค่อนไปทางปาน
กลาง ความสุขของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับมี
ความสุขมาก และการรับรู้การเสริมสร้างพลัง
อ านาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับสูง 
ปัจจัยความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลัง
อ านาจในงานโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์
ระดับต่ ากับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ ความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลัง
อ านาจในงาน สามารถร่วมกันในการอธิบายความ
ผันแปรของความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้ร้อย
ละ 12.20 ที่เหลือเป็นอิทธิพลจากปัจจัยอื่นที่ไม่ได้
น ามาศึกษาครั้งน้ี 
 
จุดเด่นของการศึกษานี้ 
  1. การวิจัยครั้งนี้มีก าหนดขนาดตัวอย่าง
จากการค านวณโดยสูตร ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ัน
ภูมิและมีอัตราตอบกลับแบบสอบถามสูง ร้อยละ 

90.39 จึงเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนของประชากรที่
ศึกษาได้ 
 2. ผลการวิจัยนี้ช่วยขยายองค์ความรู้
เกี่ ย วกับความตั้ ง ใจคงอยู่ ในงานและยืนยัน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความสุข และการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในงาน และสนับสนุนว่าทั้ง
สองตัวแปรเป็นปัจจัยท านายความตั้งใจคงอยู่ใน
งาน 
 
ข้อจ ากัดในการวิจัย  
 ผลการศึกษาครั้งนี้ใช้ได้ในกลุ่มประชากร
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่
คล้ายคลึงกัน แต่ไม่สามารถใช้อ้างอิงในกลุ่ม
ประชากรอื่นได้   
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่าพยาบาล
วิชาชีพท่ีมีความสุขมากจะมีความตั้งใจคงอยู่ในงาน
สูง ผู้บริหารทางการพยาบาลควรก าหนดนโยบาย
ส่งเสริมความสุข และความผาสุกของพยาบาล
วิชาชีพเสริมจากการสร้างแรงจูงใจในงานท่ีได้ท าอยู่
เดิม โดยการสร้างความมั่นใจในตนเอง ส่งเสริม
ทัศนคติที่ดีในการท างาน มองโลกในแง่บวก และ
ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตที่เป็นอยู่  
 2. ผู้บริหารทางการพยาบาลควรก าหนด
นโยบายสร้างการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ านาจใน
งานของพยาบาลวิชาชีพ โดยเน้นด้านการเข้าถึง
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการท างาน ได้แก่ การจัดเวลา
การท างานให้สมดุลกับปริมาณงานด้านเอกสาร
เพื่อให้ท างานทันเวลาและดูแลผู้ป่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    



พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 วารสารพยาบาลสาธารณสุข   199

 3. ควรวิเคราะห์ภาระงานการพยาบาล 
และภาระงานท่ีไม่ใช่การพยาบาล ของพยาบาลใน
แต่ละกลุ่มงาน เพื่อพิจารณาจัดอัตราก าลังเสริมให้
สมดุลกับปริมาณงานของพยาบาลวิชาชีพ จัดระบบ
การเพิ่มลดอัตราก าลังตามปริมาณงาน และระบบ
ทีมการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยสนับสนุน
ให้การท างานเสร็จตามเวลา  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การวิจัยระดับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดอื่น หรือ
ระดับอื่นเพื่อหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ 
 2. การวิจัยระดับความตั้งใจลาออกจาก
งาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
เพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยความตั้งใจคงอยู่ใน
งาน 
 3. การวิจัยนี้เป็นการบูรณาการแนวคิด
ความสุขทั่ ว ไปของบุคคล และ การรับรู้ การ
เสริมสร้างพลังอ านาจในงานของพยาบาลมาเป็น
ปัจจัยท านายความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ หากวิจัยครั้งต่อไปต้องการหาปัจจัยท านาย
อื่นๆที่สนใจควรเพิ่มตัวแปรอิสระในการวิเคราะห์ใน
สมการท านายที่มีหลายตัวแปร เช่น คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ภาวะผู้น า คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ
ในงานเป็นต้น  
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