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49256304 : สาขาวิชาจิตวทิยาชุมชน 
คาํสาํคญั :  พยาบาลวิชาชีพ/การปฏิบติังานของพยาบาล/ความสุขในการปฏิบติังาน 
  เนตรสวรรค ์  จินตนาวลี : ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดั
สมุทรสาคร.  อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : รศ.ลิขิต  กาญจนาภรณ์ , ผศ.ดร.สมทรัพย ์ สุขอนนัต ์และ อ.ดร.กมล  
โพธิเยน็.  111 หนา้. 
 
 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1)ศึกษาระดบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ ใน
จงัหวดัสมุทรสาคร 2)เปรียบเทียบความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครในแต่ละดา้น 
จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ประเภทของโรงพยาบาลทีสงักดั อาย ุประสบการณ์การทาํงาน รายได ้แผนก
ในฝ่ายการพยาบาล สถานภาพสมรส 3)ศึกษามุมมองเชิงคุณภาพของความสุขในการปฏิบติังานในแต่ละดา้น ของ
พยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร ในรายทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูงและในระดบัตาํกลุ่มตวัอยา่งคือ 
พยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 261 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขนัตอน
(Multi-Stage Random Sampling) เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่  ร้อยละ(%)  ค่าเฉลีย ( )   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าที(t-test Independent) การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยวธีิวเิคราะห์
เนือหา (Content Analysis) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. พยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดัสมุทรสาคร มีความสุขในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
2. พยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดัสมุทรสาคร ประเภทของโรงพยาบาลทีสงักดั อาย ุประสบการณ์ 

การทาํงาน แผนกในฝ่ายการพยาบาล สถานภาพสมรสต่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ส่วน
รายไดที้แตกต่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั.05 

3. พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูงและในระดบัตาํมีมุมมองความสุขในการปฏิบติังาน  
ดา้นความสุขอนัเกิดจากสมัพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร เกิดจากการช่วยเหลือเกือกลูระหวา่งผูป้ฏิบติังาน และ
มีการทาํงานเป็นทีม ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสาํเร็จในงาน เกิดจากการไดรั้บมอบหมายงานทีตนเองถนดั
และมีความสามารถในดา้นนนัและส่งผลใหมี้คุณค่าในตนเอง ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของ
วชิาชีพพยาบาลเกิดจากผูป้ฏิบติังานปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพการพยาบาล ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นที
ยอมรับทางสงัคมเกิดจากการไดโ้อกาสแสดงความสามารถในการปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมาย และดา้นความสุข
อนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการขององคก์รเกิดจากไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการตรงตามความ
ตอ้งการและความจาํเป็น 
 
ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว       บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร              ปีการศึกษา 2553 
ลายมอืชือนกัศึกษา........................................ 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   1. .............................  2. .................................  3. ................................... 
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49256304 : MAJOR : COMMUNITY PSYCHOLOGY 
KEY WORD :  PROFESSIONAL NURSE / NURSE PRACTICE / HAPPYNESS AT WORK 

AMONG THE PROFESSIONAL NURSE 
 NATESAWAN  JINTANAWALEE : HAPPINESS AT WORK AMONG THE 
PROFESSIONAL NURSES IN HOSPITALS CHANGWAT SAMUTSAKORN. THESIS 
ADVISORS :  ASSOC.PROF.  LIKHIT  KARNCHANAPORN , ASST.PROF. SOMSAP 
SOOKANAN. Ph.D.   AND    KAMOL PHOYEN,  Ed.D..   111 pp.  
 
 The purposes of this research were 1) to study the level of happiness at work among the professional nurses in 
hospitals in Changwat Samutsakorn 2) to compare happiness at work among the professional nurses in hospitals in 
Changwat Samutsakorn as classified by hospital’s category, age, working experience, income, department of work, marital 
status and 3) to study quality of  happiness  at work perspective among the professional nurses in hospital Changwat 
Samutsakorn of those who gained high and low happiness score. Samples were 261 professional nurses in hospitals in 
Changwat Samutsakorn derived by multi-stage random sampling technique. Instruments used to collect data were 
questionnaires constructed by the researcher. Data were analyzed for percentage (%) ,mean( ),standard deviation (S.D.), 
t-test, One-Way ANOVA. 
 The results found that: 
 1.  Professional nurses in Changwat Samutsakorn’s  happiness at work were at  the high level. 
 2.  Professional nurses in Changwat Samutsakorn’s happiness at work as classified by hospital’s category,age, 
working experience, department of work , marital status were not statistically different while classified by income was 
different statistically significant at .05. 
 3.    Professional nurses’ perspectives on happiness at work among those who gained high and low scores were 
that : Happiness at work which arised from interpersonal relationships with personnels in the organization were due to 
helping with each other and team-working. Happiness at work which arised from performance achievement were due to 
being assigned that relevant to their aptitude and working abilities, and of which effected their self-esteem. Happiness at 
work which arised from professional value realization were due to having performed in accordance with nursing standard 
successfully. Happiness at work which arised from social acceptance were due to opportunities to perform their 
assignments. Happiness at work which arised from social support and welfare from organization were due to receiving 
supports that relevant to their desires and needs. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธ์ฉบบันี  ผูว้จิยัไดรั้บความกรุณาอยา่งดียงิจาก รองศาสตราจารยลิ์ขิต 
กาญจนาภรณ์        ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สมทรัพย ์   สุขอนนัต ์    และอาจารยด์ร.กมล       โพธิเยน็  
ซึงเป็นอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ ทีไดส้ละเวลาใหค้าํปรึกษาแนะนาํตลอดจนตรวจสอบแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆตลอดระยะเวลาในการทาํวทิยานิพนธ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณมา ณ ทีนีและ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารยด์ร.นงนุช โรจนเลิศ ซึงเป็นประธานสอบวทิยานิพนธ์ครังนี ขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาจิตวทิยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร
ทุกท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวชิาความรู้ แนวคิดอนัเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการทาํวทิยานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยด์ร.สุพฒันา คาํสอน อาจารยพ์ยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัคริสเตียน ซึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุไดก้รุณาใหค้าํปรึกษาแนะนาํและตรวจสอบแกไ้ข
ขอ้บกพร่องในการทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันีจนประสบความสาํเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณ    คุณพอ่แดง    คุณแม่วารี     จินตนาวลี       และพีนอ้ง       รวมถึง                 
คุณวเิชียร   ลทัธยาพร ทีปลูกฝังใหผู้ว้จิยัเห็นคุณค่าของการศึกษา คอยห่วงใย และเป็นกาํลงัใจใหแ้ก่
ผูว้จิยัมาตลอดจนประสบความสาํเร็จ 

ขอกราบขอบพระคุณ นายแพทยอิ์ทธิ ฉนัทศิ์ริกาญจน ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล                  
คุณจิราภรณ์           คาํเรียบร้อย หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล พีๆ เพือนๆนอ้งๆพยาบาลทีเกียวขอ้งทีไดใ้ห้
การช่วยเหลือ ให้โอกาส ใหเ้วลา ใหก้าํลงัใจและทาํหนา้ทีแทนผูว้จิยัตลอดเวลาในการศึกษาต่อ 

ขอขอบคุณพยาบาลวชิาชีพในจงัหวดัสมุทรสาครทุกคนทีเกียวขอ้งทีใหค้วามร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล และใหข้อ้มูลอยา่งครบถว้น บริบูรณ์ตามความเป็นจริงซึงทาํใหก้ารวจิยัครัง
นีมีความสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณ เพือนๆ นกัศึกษาสาขาจิตวทิยาชุมชน (ภาคพิเศษ รุ่นที 6)โดยเฉพาะคุณอญัชิสา 
สุรียแ์สง ทีช่วยเหลือ และเป็นกาํลงัใจใหอ้ยา่งสมาํเสมอจนประสบความสาํเร็จ 

ทา้ยทีสุด คุณค่าและประโยชน์ทีเกิดจากวทิยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้จิยัขอบูชาพระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านทีมอบสติปัญญา และสิงดีๆในชีวติให้แก่ผูว้จิยัทาํให้
ผูว้จิยัไดป้ระสบความสาํเร็จอยา่งทีมุ่งหวงั 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




