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 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 
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การทาํงาน แผนกในฝ่ายการพยาบาล สถานภาพสมรสต่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ส่วน
รายไดที้แตกต่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั.05 

3. พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูงและในระดบัตาํมีมุมมองความสุขในการปฏิบติังาน  
ดา้นความสุขอนัเกิดจากสมัพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร เกิดจากการช่วยเหลือเกือกลูระหวา่งผูป้ฏิบติังาน และ
มีการทาํงานเป็นทีม ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสาํเร็จในงาน เกิดจากการไดรั้บมอบหมายงานทีตนเองถนดั
และมีความสามารถในดา้นนนัและส่งผลใหมี้คุณค่าในตนเอง ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของ
วชิาชีพพยาบาลเกิดจากผูป้ฏิบติังานปฏิบติัตามมาตรฐานวชิาชีพการพยาบาล ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นที
ยอมรับทางสงัคมเกิดจากการไดโ้อกาสแสดงความสามารถในการปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมาย และดา้นความสุข
อนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการขององคก์รเกิดจากไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการตรงตามความ
ตอ้งการและความจาํเป็น 
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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. 
 
Department of Psychology and Guidance      Graduate School, Silpakorn University        Academic Year 2010 
Student's signature ........................................ 
Thesis Advisors' signature 1. ....................................  2. ..........................................  3. ...................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ฉ 

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
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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 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การทาํงานในทุกองคก์ร การก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในงานแต่ละงานถือเป็นพืนฐานสําคญั
ทีทาํให้องค์กรนนัๆประสบความสําเร็จ และบรรลุเป้าหมายสําคญัทีตงัไวน้นั ทรัพยากรบุคคลถือ
เป็นปัจจยัสาํคญัปัจจยัหนึงทีจะนาํความสาํเร็จมาสู่องคก์ร ดงัจะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัในเกือบทุกองคก์ร
มุ่งเน้นทีการพฒันาทรัพยากรบุคคลมากขึน โดยเน้นในเรืองของการทาํงานอย่างมีความสุข 
เนืองจากเมือบุคคลมีความสุขในการทาํงาน ก็จะทาํให้ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน ซึง
เป็นไปตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 10 ทีกล่าวถึงการดูแลคุณภาพของบุคคล
ใหมี้สุขภาวะทีดี ต่อเนืองจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 9 ยึดกระบวนทศัน์การ
พฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมทีมีคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัที 10, 2550) โดยเฉพาะอยา่งยิง ความสุขในการทาํงานนนั องคก์รมีหนา้ทีโดยตรงใน
การส่งเสริมทาํให้เกิดความสุขในการทาํงานซึงเป็นปัจจยัของอารมณ์ทางบวก มีความคิดในทาง
สร้างสรรค์ อยากทาํงานด้วยความสนุกสนานด้วยความรู้สึกมีความสุข แม้ว่างานจะหนัก และ
เหนือย แต่ถ้ามีการช่วยเหลือกนั มีสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลทาํให้เกิดการช่วยเหลือกนั เต็มใจ
ทาํงานมีความรักในงานและเกิดความผูกพนั พึงพอใจปฏิบติังานดว้ยความสุข มีผลต่อการพฒันา
งานในองคก์ร ใหเ้กิดประสิทธิภาพของงานบริการได ้ ดงัที วาร์ (Warr 1990:45,อา้งถึงใน รัชนี หาญ
สมสกุล  2550:3) ไดก้ล่าวไวว้า่ความสุขในการทาํงานเป็นความสุขทีเกิดจากภายในจิตใจของบุคคล
มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีเกิดขึนในการทาํงานหรือประสบการณ์ของบุคคลในการทาํงาน
ประกอบดว้ยการรับรู้ในงาน กระตือรือร้น มีวินยัในตนเอง รู้สึกตนเองมีคุณค่าเกิดความภาคภูมิใจ  
นอกจากนี ไดเนอ (Diener 2003:67 ,อา้งถึงใน จงจิต เลิศวิบูลยม์งคล2546:5) ยงัได้กล่าวไวว้่า
ความสุขในการทาํงาน เป็นการตองสนองความตอ้งการของบุคคลตามแรงปรารถนา ในสิงนนัๆมี
ความพึงพอใจในภาระกิจหลกัซึงคืองานทีกระทาํ ส่งผลต่อความพึงพอใจในชีวิตให้ความรู้สึกของ
อารมณ์ดา้นบวกสูง และความรู้สึกของอารมณ์ดา้นลบในระดบัตาํและสอดคลอ้งกบัทีเกษม ตนัติ
ผลาชีวะ (2545 : 5) ไดก้ล่าววา่ความสุขในการทาํงานอยูที่ใจ หากรักและพอใจ ไม่วา่งานมีลกัษณะ
อย่างไรก็จะพอใจทีจะทาํ หากเริมตน้ดว้ยความสุขกบัการทาํงาน ดว้ยความพึงพอใจในหนา้ทีการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

งานของตน บุคคลก็จะสุขทีไดท้าํงาน ในขณะทีท่านพุทธทาสภิกขุ (2548 :3)กล่าววา่ความสุข เป็น
สิงทีทุกคนแสวงหา ซึงเป็นผลตอบแทนจากการกระทาํการสร้างสรรค์ของตนเอง ความรู้สึกของ
บุคลากรในการทีจะทาํงานให้บรรลุเป้าหมายทีวางไว ้เกิดความพึงพอใจ และพยายามทีจะทาํให้
ตนเองมีความสุข รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าเพราะการทาํงาน เกิดทศันคติทีดีต่องาน เพราะฉะนนัหาก
บุคลากรทํางานด้วยความสนุก  มีความสุขกับการปฏิบัติงาน  ทําให้เกิดการปฏิบัติงานทีมี
ประสิทธิภาพ ความสุขในการทาํงานเป็นอารมณ์ทางบวก ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์บูรณา
การ การตดัสินใจ ใช้กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ทาํงานอย่างมีสติ นอกจากนี แคริไฟ และมิลเลอ 
(Carified and Miller 2005:1 ,อา้งถึงในรัชนี หาญสมสกุล 2550:36 ) กล่าววา่การปฏิบติังานอยา่งมี
ความสนุกสนาน มีความรู้สึกดีกบังานทีปฏิบติั การทีพนกังานใชค้วามคิดสร้างสรรค์ทาํให้นาํไปสู่
ความสําเร็จในงานตามเป้าหมายก็จะทาํให้ นาํไปสู่ความสุขในการทาํงานจึงกล่าวได้ว่าปัจจยัที
สําคญัในการส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการทาํงานและการทีบุคลากรมีความสุขในการ
ทาํงานก็ส่งผลต่อการพฒันาองคก์รใหมี้ความมนัคง 
 วฒิุพงศ ์ถายะพิงค์(2551:14) กล่าววา่ ช่วงชีวิตทียาวนานทีสุดของมนุษยทุ์กคนคือช่วงชีวิต
แห่งการทาํงาน ไม่ว่าจะทาํงานอะไร อย่างไร สิงสําคญัในชีวิตการทาํงาน คือทุกคนตอ้งการมี
ความสุขในชีวติการทาํงาน บางคนเต็มใจลาออกจากงานและเปลียนงานบ่อยครังเมือพบวา่งานทีทาํ
อยูน่นัทาํใหเ้ขาไม่มีความสุข เช่น เครียด อึดอดัใจ ไม่มีโอกาสแสดงความสามารถจึงตอ้งเปลียนงาน
ใหม่ เพือแสวงหาความสุขในชีวิตทาํงานให้ได้ ปัจจยัสําคญัทีจะทาํให้บุคคลรู้สึกมีความสุขในการ
ทาํงานอยา่งแทจ้ริงนนั ประกอบดว้ย 1) การมีสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร บรรยากาศการ
ทาํงานไม่ทาํให้อึดอดัคบัขอ้งใจ ไม่รู้สึกวา่ถูกจบัผิดหรือถูกคุกคาม รู้สึกถึงความเป็นมิตร ความเอือ
อาทรทีไดรั้บจากทงัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงานในระดบัเดียวกนั จะเป็นสิงที
สร้างความสุขใจใหก้บัพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี  2) ความสําเร็จในงาน ทาํให้พนกังานรู้สึกมีความสุข
ทีไดท้าํ ควรเป็นงานทีมองเห็นความสาํเร็จทีเป็นไปไดแ้ละมีความทา้ทายอยา่งสมเหตุผล และเมือทาํ
สําเร็จแลว้พนกังานรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของผลงานและความสําเร็จดงักล่าวทาํให้รู้สึกภาคภูมิใจ  
3) การไดรั้บการยอมรับนบัถือทงัจากองคก์รทีปฏิบติังานและองคก์รภายนอกตลอดจนสาธารณชน
ต่างๆ ทาํให้พนกังานรู้สึกปิติยินดี ภาคภูมิใจในตวัเองเมือไดรั้บการยอมรับนับถือส่งผลทาํให้รู้สึก
สุขใจในการทาํงานและเป็นการสร้างแรงจูงใจไดอ้ยา่งต่อเนืองดว้ยผลงานซึงยงัยืนกวา่การจูงใจดว้ย
ทรัพยสิ์นเงินทอง  
 นอกจากนี คอร์วิน (Corwin  1968:53 ,อา้งถึงใน พวงรัตน์ บุญญานุรัตน์  2549:7) กล่าววา่ 
การตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพหรือค่านิยมทางวิชาชีพ  เป็นความเชืออย่างแทจ้ริงทีบุคคลใน
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วชิาชีพ ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เพือให้การทาํงานวิชาชีพมีประสิทธิภาพเกิด
ความภาคภูมิใจส่งผลต่อความสุขในการทาํงาน  
 เฮอร์สเบอร์ก (Herzberg 1959:27 ,อา้งถึงในสุกญัญา ฉตัรแกว้  2544:29-38) กล่าววา่ ปัจจยั
ทีสร้างความสุขในการปฏิบติังานคือการไดรั้บการสนบัสนุนสวสัดิการสังคมขององค์กรเช่น การ
จดับริการ สวสัดิการต่างๆ เช่น ทีพกัอาศยัทีมีผลต่อการปฏิบติังาน บริการรถรับ-ส่งพนักงาน 
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลกรณีเจบ็ป่วย   สภาพแวดลอ้มทีเหมาะสม เป็นตน้ 
 จากทีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า การมีความสุขในการทาํงาน ทาํให้ผลงานทีเกิดขึนมี
ประสิทธิภาพมากขึน ดงันนัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานควรมีความรู้ ความเขา้ใจตลอดจนมีการสํารวจ
ความสุขของพนกังานในองค์กรของตนว่าเป็นอย่างไร เพือนาํผลทีไดเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลในการทาํงานในแต่ละปี เพือใหอ้งคก์รสามารถบรรลุเป้าหมายได ้  

ในการศึกษาวจิยัครังนี ผูว้จิยัสนใจศึกษาความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพใน
โรงพยาบาล จงัหวดัสมุทรสาคร เนืองจากลกัษณะของการปฏิบติังานของพยาบาลเป็นอาชีพทีมีการ
ดาํเนินชีวติในเรืองของเวลาทาํงานและการพกัผอ่นทีต่างไปจากคนทวัไปในระดบัหนึง ตอ้งทาํงาน
ในสิงแวดลอ้มและบรรยากาศทีตอ้งอยูก่บัภาพความทุกขท์รมานของผูป่้วย เป็นงานประจาํที
เกียวขอ้งกบัเชือโรคและสิงปฏิกลูต่าง ๆ ตอ้งดูแลเอาใจใส่ต่อสภาวะจิตสรีระสังคมของผูเ้จบ็ป่วย
และญาติดว้ยความรู้ความเขา้ใจอยา่งต่อเนืองตลอดเวลา  กอปรกบัการปฏิรูประบบสุขภาพใน
ปัจจุบนั ไดส่้งผลต่อองคก์ารพยาบาลในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล เกิดภาวะขาดแคลน
บุคลากรทางการพยาบาลจากการปรับลดตาํแหน่ง ทาํใหพ้ยาบาลตอ้งทาํงานหนกัมากขึน ดงัทีนิภา 
คิดประเสริฐ (2526:4)ไดศึ้กษาพบวา่ พยาบาลทีมีความตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพสูง  และ
ยอมรับในความเป็นวชิาชีพของตน ปฏิบติักิจกรรมทีจะนาํไปสู่การยกระดบัวชิาชีพการพยาบาล
ไปสู่ความเป็นวชิาชีพทีสมบูรณ์ส่งผลใหเ้กิดความภาคภูมิใจและความสุขในการทาํงาน สอดคลอ้ง
กบัสมสมยั สุธีศานต ์(2534:5) ทีกล่าววา่ พยาบาลทีมีความตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพสูงจะมี
ส่วนร่วมในการสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆของวชิาชีพและมีการพฒันาตนเองเพือเพมิประสิทธิภาพใน
การใหบ้ริการอยา่งต่อเนือง ทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความประทบัใจส่งผลใหเ้กิดความสุขขณะ
ปฏิบติังานดว้ยเช่นกนั  นอกจากนี จุฑาวดี กลินเฟือน (2543:5)ไดศึ้กษาพบวา่การทาํงานพยาบาล 
ตอ้งทาํงานภายใตค้วามกดดนัหลายอยา่งทงัผูป่้วย ญาติผูป่้วย ผูร่้วมงาน หรือแมก้ระทงัผูบ้ริหาร 
เป็นผลใหท้าํงานโดยไม่มีความสุขทางใจ ขาดการกระตือรือร้นในการทาํงาน ขาดความเอาใจใส่ใน
การทาํงาน ส่งผลใหก้ารทาํงานไม่มีประสิทธิภาพไดใ้นทีสุด ในส่วนปัญหาทางสังคม ในปัจจุบนัยงั
มีเรืองของกระแสเรียกร้องดา้นสิทธิเสรีภาพในสถานประกอบการต่างๆ และการมาใชบ้ริการของ
ผูป่้วยมีมากขึน ดงันนัในการปฏิบติังานจึงตอ้งมีกระบวนการปฏิบติังานทีสามารถตรวจสอบการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ทาํงานได ้บุคลากรทางการพยาบาลจึงตอ้งปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบมากยงิขึน และ
เมือพยาบาลทาํงานอยา่งมีความสุข ก็ยอ่มส่งผลถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทาํงาน 
รวมทงัการส่งผลต่อความสาํเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร นอกจากนีปัญหาจาก ระบบ
บริหารการจดัการของผูบ้ริหารการพยาบาล ทีขาดทกัษะและประสบการณ์ ไม่คาํนึงถึงหลกัการ
บริหารทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิผล อีกทงัขาดการส่งเสริมและสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
ส่งผลใหพ้ยาบาลทาํงานหนกัเกินกาํลงัความสามารถ อตัรากาํลงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขตรงจุด พยาบาล
เกิดความเหนือยหน่ายในงาน ขาดความสุขในการทาํงาน เป็นเหตุใหพ้ยาบาลลาออกจากวชิาชีพ
เพิมขึน สอดคลอ้งกบั นิสิตหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีการศึกษา 2545 (จงจิต  เลิศวบิูลยม์งคล 2546:1) ไดศึ้กษาเกียวกบัสภาพ
ปัญหาทางการบริหารและการบริการพยาบาลในยคุปฏิรูประบบสุขภาพ พบวา่ปัญหาและอุปสรรค
ในการทาํงานทีทาํใหค้วามสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลลดลงไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มไม่
เอืออาํนวยต่อการทาํงาน อุปกรณ์ เครืองมือ ไม่เพียงพอ ขาดอาํนาจในการบริหารจดัการ ขาดอิสระ
ในการทาํงาน ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมเพือความกา้วหนา้ในงาน ภาระงานมากเกินไปจาก
การทีบุคลากรบางส่วนลาออก อีกทงัระบบงานทีเปลียนแปลงไปจากการปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบ
การพฒันาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลจากการแข่งขนัทีสูงขึนทงัภาครัฐและเอกชน ซึง
ขอ้มูลทีพบเหล่านี เป็นเหตุส่งเสริมใหเ้กิดผลลพัธ์เชิงลบต่อการทาํงานและวชิาชีพ ทาํใหเ้กิด
ความเครียด คบัขอ้งใจความเบือหน่ายในงานและความพึงพอใจในงานลดตาํลง นอกจากนี กฤษดา 
แสวงดี  (2545 : 28) ไดศึ้กษาพบวา่ เมือพยาบาลมีความพึงพอใจในงานลดตาํลง จะมีการแสดงออก
ของพฤติกรรมทีไม่กระตือรือร้น หงุดหงิด ไม่รับผิดชอบ ไม่อยากทาํงาน และประสิทธิภาพในการ
ทาํงานลดตาํลง ส่งผลใหค้วามสุขในการทาํงานลดลง หรือไม่มีความสุขในการทาํงานดงันนั ใน
ทาํนองเดียวกนั การปรับปรุงพฒันาคุณภาพชีวิตการทาํงานของบุคลากรอยา่งต่อเนือง เพือส่งเสริม
ใหบุ้คลากรมีพฤติกรรมการทาํงานทีมีความสุข เป็นวธีิการหนึงในการบริหารเพือการพฒันาคุณภาพ
งาน(จินตนา ยนิูพนัธ์ุ    2539 : 15)   

นอกจากนีจงจิต เลิศวบิูลยม์งคล (2546:21) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล 
การได้รับการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ กบัความสุขในการทาํงานของ
พยาบาลประจาํการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่าความสุขในการทาํงานของพยาบาล
ประจาํการอยูร่ะดบัสูง (X = 3.66)  แต่เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ ความสุขในการทาํงานดา้นความ
พึงพอใจในชีวิต อยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.44) ส่งผลให้คะแนนความสุขในการทาํงานลดลง 
อายุ สถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กับความสุขในการทาํงาน เนืองจากอายุ เป็นปัจจัยทีมี
ความสัมพนัธ์กบัการพฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา  และสังคมแต่ละบุคคล    
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ซึงเป็นส่วนส่งเสริมความสุขในการทาํงาน    ส่วนระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขใน
การทาํงาน  สอดคลอ้งกบัพวงเพญ็ ชุณหปราณ ( 2549:11) ศึกษาเกียวกบัความสุขในการทาํงานทงั
ในโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาล พบว่าพยาบาลวิชาชีพ 2 กลุ่มมีความสุขอยู่ใน
ระดบัสูงโดยมีปัจจยัต่างๆทีทาํให้เกิดความสุขในการทาํงาน ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยังาน 
ปัจจยัองคก์าร สอดคลอ้งกบัชีวนนัท ์พืชสะกะ (2544 : 44) และ อรพรรณ ลือบุญธวชัชยั (2543 : 4) 
ไดศึ้กษาพบวา่ บุคคลทีมีพฒันาการตามวยัทีเหมาะสมจะมีความสามารถในการปรับตวั มีความริเริม
สร้างสรรค ์มีเหตุผล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สุขุมรอบคอบ ยอมรับความเป็นจริง มีความรับผิดชอบ
ต่อบทบาทหนา้ทีเป็นอยา่งดี สามารถเผชิญปัญหาและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ เช่นเดียวกบั   
ภสัรา จารุสุสินธิ (2542:14) ทีศึกษาพบว่า ผูที้มีอายุมากขึนจะมีประสบการณ์ในการเผชิญปัญหา
และมีความสามารถในการแกปั้ญหาไดดี้กวา่ผูที้มีอายนุอ้ย เช่นเดียวกบัการศึกษาของรัตนา ลือวานิช 
(2539 : 10) ทีพบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในงาน ของพยาบาล คุณภาพชีวิต
การทาํงาน ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการทาํงาน   
 ประสบการณ์การทาํงาน เป็นปัจจยัระดบับุคคลทีมีส่วนทาํให้เกิดความสุขในการทาํงาน 
จากการศึกษาของชนิดา ศรีบวรวิวฒัน์ (2544 : 50) พบวา่ ประสบการณ์การทาํงานมีความสัมพนัธ์
กบัความสุขในการปฏิบติังาน เช่นเดียวกบั จิราภรณ์ แพรต่วน (2543 : 65) ทีศึกษาพบว่า 
ประสบการณ์ในการทาํงานของพยาบาลทีต่างกัน มีความสุขในการทาํงานแตกต่างกัน ส่วน
การศึกษาของสุดถวิล สืบสายพรหม (2544 : 56) ทีศึกษาพบวา่ ประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มี
ความสุขในการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่าง เช่นเดียวกบั ผอ่งฉวี เพียรรู้จบ (2546 : 64) ทีพบว่า 
ประสบการณ์ในการทาํงานไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความสุขในการทาํงานของพยาบาลวชิาชีพ 
 ในดา้นสถานภาพสมรส ชมชืน สมประเสริฐ (2542 : 136) ศึกษา ปัจจยัทีมีบทบาทต่อ
ความสุขในการทาํงานของบุคคล พบว่าสถานภาพสมรสเป็นปัจจยัทีมีบทบาทต่อการทาํงานของ
พยาบาลเป็นอย่างมาก พยาบาลทีปฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ เป็นพยาบาลที
สมรสแล้ว และมีความสุขในการทาํงานมากกว่าพยาบาลทีเป็นโสด ครอบครัวทีเป็นแหล่งของ
ความสุข ความรักและสติปัญญามีการสนบัสนุนซึงกนัและกนัช่วยให้ความเครียดนอ้ยลง ก่อให้เกิด
วฒิุภาวะทางอารมณ์มากขึน ไม่รบกวนการทาํงาน ทาํใหมี้เหตุผล ไม่หวนัไหว ทาํงานดว้ยสติปัญญา
ทีสุขุมรอบคอบ สอดคลอ้งกบัลออ หุตางกูล (2534 : 28) ไดศึ้กษาพบวา่คนทีแต่งงานแลว้ จะไดรั้บ
การสนบัสนุนทางสังคมจากคู่สมรส  มีทีระบายความคบัขอ้งใจในการทาํงาน มีส่วนช่วยเหลือซึงกนั
และกนัในการตดัสินใจในการแกปั้ญหา มีคู่คิด สัมพนัธภาพทีมีในครอบครัวจึงลดความเครียดจาก
การทาํงาน และเสาวรส คงชีพ (2545 : 68 )ศึกษาพบวา่ สถานภาพสมรสมีส่วนเกียวขอ้งกบัคุณภาพ
ชีวติการทาํงาน และคุณภาพชีวติการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขในการทาํงาน   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 จากรายงานผลการสํารวจของสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสาคร (2551) จงัหวดั
สมุทรสาคร เป็นจงัหวดัทีมีการพฒันารวดเร็วมาก โดยเฉพาะอย่างยิงในภาคอุตสาหกรรมและ
ชุมชนมีอตัราการขยายตวัทีสูงมาก จากสาเหตุดงักล่าวส่งผลต่อภาวะสุขภาพโรคทีพบมากทีสุดคือ 
โรคระบบทางเดินหายใจ อตัราการเจ็บป่วย 76,202 ต่อประชากรแสนคน โรคระบาดทีพบมากทีสุด
คือ โรคอุจจาระร่วง ซึงมีอตัราป่วย ,  ต่อประชากรแสนคน ในขณะทีพยาบาลทงัภาครัฐและ
เอกชนของทงัจงัหวดัมีอตัราส่วนต่อประชากรเพียงประมาณ 1,050 คน ด้วยเหตุนีจึงทาํให้ความ
ตอ้งการการดูแลรักษาพยาบาลมีมากกวา่ทาํใหภ้าระงานทงัทางดา้นงานการบริหาร การบริการ  และ
ดา้นวิชาการทางการพยาบาลมีเพิมขึนจึงเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานในขณะทีรายได้
ยงัคงเท่าเดิม ส่งผลต่อความสุขของชีวติพยาบาลในการปฏิบติังาน ทาํใหพ้ยาบาลวชิาชีพในบางส่วน
ต้องดินรนทีจะต้องเปลียนไปหาอาชีพอืนทีรายได้ดีกว่า เพือให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ขณะเดียวกนัค่านิยมในการเลือกเรียนพยาบาลก็ยงัลดลงจึงทาํให้มีการขาดแคลนพยาบาล ทาํให้
พยาบาลทีมีอยูเ่กิดความเครียดในการทาํงานพยาบาล จึงตอ้งคน้หาสาเหตุ หรือปัจจยัอะไรทีจะช่วย
ลดภาวะเครียดของพยาบาลหรือเพิมความสุขในการทาํงานของพยาบาล ความสุขในการทาํงานของ
พยาบาลทีเกิดขึนยงัส่งผลใหพ้ยาบาลมีคุณภาพชีวติทีดี ทงัยงัคงไวซึ้งวชิาชีพทางการพยาบาลต่อไป 
 จากปัจจยัสาํคญัขา้งตน้เหล่านีทงัหมดผูว้จิยัจึงสนใจทีจะศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลทีเป็นปัจจยั
ส่งผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  ในจังหวดัสมุทรสาคร  ทังทีสังกัด
ภาครัฐบาล และทีสังกดัภาคเอกชน โดยศึกษาระดบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ
ตามปัจจยัส่วนบุคคล เพือตอ้งการทราบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัทาํให้ระดบัความสุขในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในจงัหวดัสมุทรสาครต่างกนัหรือไม่ และศึกษาเชิงคุณภาพของ
พยาบาลวชิาชีพทีไดค้ะแนนความสุขในการปฏิบติังานในระดบัสูง และพยาบาลวชิาชีพทีไดค้ะแนน
ความสุขในการปฏิบติังานในระดบัตาํ โดยการสัมภาษณ์แล้วนาํมาวิเคราะห์ ซึงข้อมูลทีได้จาก
การศึกษาครังนี ใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัการลาออกจากวิชาชีพพยาบาลและส่งเสริมความสุข
ในการปฏิบติังานให้กบัพยาบาลวิชาชีพทีกาํลังรู้สึกท้อแท้หรือหมดกาํลังใจในการทาํงานหรือ
อาจจะทาํงานไปวนัๆโดยไม่มีความรู้สึกถึงความสุขในขณะปฏิบัติงานส่งผลให้คุณภาพการ
รักษาพยาบาลลดลงหรือทาํใหก้ารรักษาพยาบาลไม่มีประสิทธิภาพ 
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วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 ในการวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์ดงันี 

1. เพือศึกษาระดบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาคร  
2. เพือเปรียบเทียบความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครใน 

แต่ละดา้น จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดั อายุ ประสบการณ์
การทาํงาน รายได ้แผนกในฝ่ายการพยาบาล สถานภาพการสมรส   
 3.   เพือศึกษามุมมองเชิงคุณภาพของความสุขในการปฏิบติังานในแต่ละดา้น ของพยาบาล
วชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร ในรายทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูงและในระดบัตาํ  
 
ปัญหาของการวจิยั 
 ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดก้าํหนดปัญหาการวจิยั ดงันี 

1. ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาคร อยูใ่นระดบัใด 
2. พยาบาลวชิาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ประเภท 

ของโรงพยาบาลทีสังกดั อาย ุประสบการณ์การทาํงาน รายได ้แผนกในฝ่ายการพยาบาล สถานภาพ 
ต่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังานในแต่ละดา้นแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
 3.   พยาบาลวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาคร ทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูงและมีคะแนน
ความสุขในระดบัตาํ มีมุมมองความสุขในการปฏิบติังานในแต่ละดา้นอยา่งไร 

 
สมมติฐานในการวจิยั 
 ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดต้งัสมมติฐานในการวจิยัไว ้ดงันี 

1. พยาบาลวชิาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครตามประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดัต่างกนั มี 
ความสุขในการปฏิบัติงานในภาพรวม และเมือจาํแนกรายด้าน คือ ด้านความสุขอันเกิดจาก
สัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ความสุขอนัเกิดจากการ
ตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาล ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม ความสุขอนั
เกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์รแตกต่างกนั 

2. พยาบาลวชิาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครทีมีอายตุ่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังานใน 
ภาพรวม และเมือจาํแนกรายดา้น คือ ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์กร 
ความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ความสุขอนัเกิดจากการตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพ
พยาบาล ความสุขอันเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม ความสุขอันเกิดจากการได้รับการ
สนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์รแตกต่างกนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

3. พยาบาลวชิาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครทีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีความสุข 
ในการปฏิบติังานในภาพรวม และเมือจาํแนกรายดา้น คือ ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบั
บุคลากรในองค์กร ความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ความสุขอนัเกิดจากการตระหนักใน
คุณค่าของวชิาชีพพยาบาล ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม ความสุขอนัเกิดจากการ
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์รแตกต่างกนั 

4. พยาบาลวชิาชีพในจงัหวดัสมุทรสาครทีมีรายไดต่้างกนั มีความสุขในการปฏิบติังานใน 
ภาพรวม และเมือจาํแนกรายดา้น คือ ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์กร 
ความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ความสุขอนัเกิดจากการตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพ
พยาบาล ความสุขอันเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม ความสุขอันเกิดจากการได้รับการ
สนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์รแตกต่างกนั 

5. พยาบาลวชิาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครทีทาํงานแผนกในฝ่ายการพยาบาลต่างกนั มี 
ความสุขในการปฏิบัติงานในภาพรวม และเมือจาํแนกรายด้าน คือ ด้านความสุขอันเกิดจาก
สัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ความสุขอนัเกิดจากการ
ตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาล ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม ความสุขอนั
เกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์รแตกต่างกนั 

6. พยาบาลวชิาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครทีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความสุขในการ 
ปฏิบติังานในภาพรวม และเมือจาํแนกรายดา้น คือ ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากร
ในองค์กร ความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของ
วิชาชีพพยาบาล ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์รแตกต่างกนั 
 
 ขอบเขตของการวจิยั 
 ในการวจิยัครังนี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยัไว ้ดงันี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากร 
ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี คือ พยาบาลวชิาชีพทีสังกดัในโรงพยาบาลรัฐบาล  

และพยาบาลวิชาชีพทีสังกัดในโรงพยาบาลเอกชน ในจังหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 935 คน 
(สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสาคร : 2551) 

กลุ่มตวัอยา่ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี 
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 ส่วนที 1 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณครังนี คือ พยาบาลวิชาชีพทีสังกัดใน
โรงพยาบาลรัฐบาล และพยาบาลวิชาชีพทีสังกดัในโรงพยาบาลเอกชน ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
จาํนวน 261 คนไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจากการใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ทีระดบัความ
เชือมนัร้อยละ 95 และ ไดก้ลุ่มตวัอย่างมาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขนัตอน (Multi-Stage Random 
Sampling)  ตามประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดั 
 ส่วนที 2 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพครังนี คือ พยาบาลวิชาชีพทีมีคะแนน
ความสุขเฉลียสูงสุด จาํนวน 5 คน และพยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนเฉลียตาํสุด จาํนวน 5 คน  

2. ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษา 
  2.1  ตวัแปรอิสระ คือ  ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่  

  1.  ประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดั  
  2.  อาย ุ  
  3.  ประสบการณ์การทาํงาน   
  4.  รายได ้ 
  5.  แผนกในฝ่ายการพยาบาล  
  6.  สถานภาพสมรส 

  2.2 ตวัแปรตาม คือ ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 
จงัหวดัสมุทรสาคร 5 ดา้น 

  1. ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร 
  2. ความสุขอนัเกิดจากความสาํเร็จในงาน 
  3. ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาล 
  4. ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม 
  5. ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร 

 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  1. พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง บุคลากรทีไดรั้บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุง
ครรภ์ชันหนึงจากสภาการพยาบาลเป็นผูรั้บรอง และ ปฏิบติัการเกียวกบัการให้บริการสุขภาพ
อนามยัทางดา้นการพยาบาลในโรงพยาบาล 

2. ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ   หมายถึง การทีพยาบาลวิชาชีพรับรู้
ความรู้สึกในการมีอารมณ์ทางบวก อนัเนืองมาจากผลการทาํงาน เป็นการตอบสนองความตอ้งการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

ของตนเอง มีความรู้สึกทีดีต่องานทีได้รับมอบหมายซึงนําไปสู่การปฏิบติังานทีมีประสิทธิภาพ 
แบ่งเป็น 5 ดา้นดงันี 
  2.1 ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคคลในองคก์าร หมายถึง การทีพยาบาล
วชิาชีพรับรู้วา่ตนเองมีความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพทีดีทีเกิดขึนกบับุคลากร ผูร่้วมงาน โดยมีการ
ใหค้วามช่วยร่วมมือ ดูแลซึงกนัและกนั สนทนา พูดคุยและสังสรรคอ์ยา่งเป็นมิตร ให้การช่วยเหลือ
และได้รับการช่วยเหลือจากผูร่้วมงานเกิดมิตรภาพและความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนรับรู้ว่าได้อยู่
ท่ามกลางเพือนร่วมงานทีมีความรักและปรารถนาดีต่อกนั 
  2.2 ความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน หมายถึง การทีพยาบาลวิชาชีพรับรู้ว่า
ตนเองมีความสุขอนัเกิดจากการปฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยไดรั้บความสําเร็จ
ในการทาํงาน ได้รับมอบหมายให้ทาํงานทีท้าทายให้สําเร็จ มีอิสระในการทาํงาน เกิดผลลัพธ์
ทางบวกในการทาํงาน ทาํใหรู้้สึกมีคุณค่าในชีวติ เกิดความภาคภูมิใจในการพฒันาและเปลียนแปลง
สิงต่างๆ เพือให้งานสําเร็จ มีความก้าวหน้าตลอดจนได้รับรางวลัตอบแทนเมือการปฏิบติังาน
ประสบความสาํเร็จและทาํใหอ้งคก์รเกิดการพฒันา 
  2.3 ความสุขอนัเกิดจากการตระหนักในคุณค่าของงานวิชาชีพ หมายถึง การที
พยาบาลวิชาชีพรับรู้วา่ตนเองมีความสุขอนัเกิดจากความรักและผกูพนัอย่างแน่นเหนียวกบัวิชาชีพ 
รับรู้ว่าตนเองมีพนัธกิจในการปฏิบติังานในวิชาชีพให้สําเร็จ มีความยินดีทีจะปฏิบติังานทุกอยา่งที
เป็นองค์ประกอบของงาน กระตือรือร้น ตืนเตน้ ดีใจ เพลิดเพลินในการทาํงาน และปรารถนาที
ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจ มีความภาคภูมิใจทีตนมีหนา้ทีรับผดิชอบในงาน 
  2.4 ความสุขอนัเกิดจากการได้รับการยอมรับทางสังคม หมายถึง การทีพยาบาล
วชิาชีพรับรู้วา่ตนเองมีความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงาน ไดรั้บการยอมรับจาก
แพทย ์ผูป่้วย และญาติผูป่้วยตลอดจนบุคลากรอืนในการปฏิบติังาน ร่วมแลกเปลียนประสบการณ์
กบัผูร่้วมงาน ไดรั้บการมอบหมายใหท้าํโครงการพิเศษและรับผิดชอบเพิมขึนตลอดจนไดใ้ชค้วามรู้
อยา่งต่อเนือง 

 2.5 ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการสังคมขององคก์าร 
หมายถึง การทีพยาบาลวิชาชีพรับรู้ว่าตนเองมีความสุขอนัเกิดจากการได้รับสวสัดิการทีดีจาก
โรงพยาบาลทีตนไดป้ฏิบติังานอยู่ เช่น มีรถรับส่ง  มีทีพกั ไดรั้บค่ารักษาพยาบาล เงินค่าครองชีพ 
เงินโบนัส เงินค่าล่วงเวลา ได้รับสวสัดิการด้านชุดพยาบาล ได้รับสวสัดิการด้านอาหาร และ
เครืองดืม ได้รับการประกนัชีวิตและอุบติัเหตุขณะปฏิบติังาน บริการห้องสมุด เงินประกนัสังคม 
ไดรั้บสวสัดิการเกียวกบัการคลอดบุตรคนแรกและบุตร ไดรั้บสวสัดิการเกียวกบัการตรวจสุขภาพ
ประจาํทุกปี   
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3. ขอ้มูลส่วนบุคคล หมายถึง ลกัษณะของพยาบาลแต่ละคนไดแ้ก่ ประเภทของโรงพยาบาล
ทีสังกดั อาย ุประสบการณ์การทาํงาน รายได ้แผนกในฝ่ายการพยาบาล สถานภาพสมรส 
  3.1 ประเภทของโรงพยาบาลทีสังกัด หมายถึง โรงพยาบาลของรัฐบาลและ
โรงพยาบาลเอกชน คือ 
        3.1.1 โรงพยาบาลรัฐบาล   หมายถึง โรงพยาบาลทีตงัขึนด้วยเงินทุน
รัฐบาล ให้บริการรักษาพยาบาลโรคทวัไป โดยไม่มีขอบเขตจาํกัดว่าจะให้บริการแก่บุคคลใด
โดยเฉพาะ แต่เป็นการเปิดให้บริการแก่บุคคลทวัๆไปทุกคน โดยคิดค่าบริการตามความเหมาะสม 
ไม่ไดห้วงัผลกาํไรทางธุรกิจ 
        3.1.2  โรงพยาบาลเอกชน หมายถึง โรงพยาบาลทีจดัตงัขึนโดยบุคคล
หรือองค์กรเอกชนทีเปิดให้บริการรักษาโรคทวัไป โดยให้บริการทีมีค่าตอบแทนทางการเงิน
ค่อนขา้งสูงและดาํเนินงานเพือหวงัผลกาํไรหรือเพือการอยูร่อดขององคก์ร หากจะมีการลดหยอ่นก็
เป็นเพียงรายหรือบุคคลบางกลุ่ม ทีโรงพยาบาลนนัๆไดต้งักฎเกณฑใ์หย้กเวน้เท่านนั 
  3.2  อายุ หมายถึง อายุปัจจุบนัคิดเป็นปีตามปฏิทินสากล (เศษของอายุเกิน 6 เดือน
ใหน้บัเป็นหนึงปี) 
  3.3 ประสบการณ์การทํางานในวิชาชีพพยาบาล หมายถึง จํานวนปีของการ
ปฏิบติังานในตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพตงัแต่เริมปฏิบติังานจนถึงปัจจุบนั คิดเป็นปีตามปฏิทินสากล 
(เศษของเดือนเกิน 6 เดือนนบัเป็นหนึงปี) 
   3.3.1 อายงุานนอ้ยกวา่ 5 ปี 
   3.3.2 อายงุานตงัแต่ 5-10 ปี 
   3.3.3 อายงุานมากวา่ 10 ปีขึนไป 
       3.4 แผนกในฝ่ายการพยาบาล หมายถึง แผนกต่างๆทีอยูใ่นความรับผิดชอบของ
ฝ่ายการพยาบาลตามผงัองคก์รของโรงพยาบาลนนัๆ คือ 
   3.4.1 แผนกผูป่้วยใน หมายถึง แผนกทีให้บริการรักษาพยาบาลผูป่้วยที
นอนพกัขา้มคืนรักษาตวัในโรงพยาบาลเพือประโยชน์ในการบาํบดัรักษา 
   3.4.2 แผนกผูป่้วยนอก หมายถึง แผนกทีให้บริการการรักษาพยาบาล
ผูป่้วยทีไม่ตอ้งนอนพกัคา้งในโรงพยาบาล 
       3.5 รายได ้หมายถึง การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเกียวกบัรายไดจ้ากการทีพยาบาล
วชิาชีพไดรั้บในแต่ละเดือนจากการทาํงานรวมทงัเบียเลียงพิเศษในทีนีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
   3.5.1 รายไดเ้พียงพอและเหลือเก็บ 
   3.5.2 รายไดเ้พียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

   3.5.3 รายไดไ้ม่เพียงพอ 
       3.6 สถานภาพสมรส หมายถึง ฐานะทางสังคมเกียวกบัการสมรสของพยาบาล
วชิาชีพในทีนีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
   3.6.1 สถานภาพโสด  
   3.6.2 สถานภาพสมรส 
   3.6.3 สถานภาพหมา้ย หยา่ หรือแยกกนัอยู ่
   
 
 ประโยชน์ทีไดรั้บจากการวจิยั 

1. ทาํให้ทราบถึงระดบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพระหว่างพยาบาล
วิชาชีพทีสังกดัในโรงพยาบาลรัฐบาล กบัพยาบาลวิชาชีพทีสังกดัในโรงพยาบาลเอกชน จงัหวดั
สมุทรสาคร 

2. ทาํให้ทราบถึงความแตกต่างของความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ ใน
จงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่   ประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดั อาย ุ
ประสบการณ์การทาํงาน รายได ้แผนกในฝ่ายการพยาบาล สถานภาพสมรส 

3. ผูบ้ริหารการพยาบาลสามารถนําผลการวิจยั ไปเป็นแนวทางในบริการ การบริหาร 
จดัการระบบการปฏิบติังานของวชิาชีพพยาบาล และส่งเสริมงานดา้นวชิาการ สวสัดิการให้พยาบาล 
เพือสร้างความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพและนํามาซึงประสิทธิภาพของการ
ปฏิบติังาน 
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บทท ี2 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทเีกยีวข้อง 
 
 การวจิยัครังนี เป็นการศึกษาความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 
จงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการสร้างกรอบแนวคิด ดงันี 

1. แนวคิด ความสุขในการปฏิบติังานและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
  .  ความหมายและความสาํคญัของความสุขในการปฏิบติังาน 
  .  องคป์ระกอบของความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ 
  .3 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัความสุขในการปฏิบติังาน 
  1.4 งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

2. แนวคิด  ความสุขจากสัมพนัธภาพในการปฏิบติังาน 
3. แนวคิด  ความสุขจากความสาํเร็จในงาน   
4. แนวคิด  ความสุขจากการตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพ   
5. แนวคิด  ความสุขจากไดรั้บการยอมรับทางสังคม  
6. แนวคิด  ความสุขจากการไดรั้บสวสัดิการสังคมจากองคก์ร   
7. งานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

  .1 อาย ุกบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ 
  .2 ประสบการณ์การทาํงาน กบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ 
  .3 รายได ้กบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ 
  .4 แผนกในฝ่ายการ กบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ 
  .5 สถานภาพสมรส กบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

1. แนวคิดเกยีวกบัความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวชิาชีพและงานวจัิยที
เกยีวข้อง 

 ความสุขเป็นสิงสาํคญัหรือรากฐานของการดาํเนินชีวติ เป็นสิงทีทุกคนตอ้งการใน 
การดาํเนินชีวิต การดาํเนินชีวิตของมนุษยท์วัไปในปัจจุบนั จึงตอ้งมีองค์ประกอบทีสําคญัคือ 
ความสุขในตนเอง ความสุขในการอยู่ร่วมกนักบัผูอื้น ความสุขในการเรียน และความสุขในการ
ทาํงาน การประกอบอาชีพถือเป็นกิจกรรมสําคญัของการดาํเนินมีชีวิตทีใช้เวลายาวนานกว่าการ
ทาํกิจกรรมอืนๆ ความสุขในการทาํงานจึงเป็นองค์ประกอบสําคญัของการมีชีวิตทีเป็นสุข ผูที้
สามารถสร้างความสุขในการทาํงานได ้ชีวติของคนส่วนใหญ่นนัจะมีความสุข 
   1.  ความหมายและความสําคัญของความสุขในการปฏิบัติงาน 
  หลวงไพศาลศิลปศาสตร์ (2547:27, อา้งถึงใน จงจิต เลิศวิบูลยม์งคล 2546:24) 
กล่าวถึงแนวทางการทาํงานใหมี้ความสุขควรทาํดงันี 

1. ตอ้งทาํกิจทุกๆอยา่งทีเป็นหนา้ทีของเรา จะตอ้งกระทาํไม่วา่จะสาํหรับ 
ตวัเองก็ดี สาํหรับเพือนมนุษยด์ว้ยกนัก็ดี สาํหรับชาติภูมิก็ดี หรือสาํหรับโลกทงัหมดก็ดี 

2. การกระทาํกิจเหล่านีตอ้งกระทาํดว้ยความเตม็ใจและความจริงใจ และ 
ความตงัใจอยา่งแขง็แรงทีสุด เพง่เล็งกระทาํใหดี้ทีสุดทีจะกระทาํได ้

3. ตอ้งนบัเอาความจริงเป็นทีตงั ประพฤติตวัใหจ้ริง เชือถือแต่ทีจริงและ 
กระทาํตามความจริง อย่าเอาเรืองเล็กน้อยทีจะเป็นเครืองทาํให้เกิดความรําคาญมาเป็นอารมณ์ 
เช่น ทะเลาะววิาท ริษยาชิงดีกนัหรือก่อการ ใหเ้ป็นเหตุอริใหญ่ขึน 

4. ตอ้งเห็นความบนัเทิงแห่งสมบติัโลก มีความงอกงามของพืชและสตรี 
และจะนาํเอาความบนัเทิงมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์แก่ตน เมือคนไดเ้ล็งเห็นความสําราญบนัเทิงของ
โลกแลว้ คนก็ยอ่มไดรั้บความบนัเทิงใจสุขสาํราญ 

5. ตอ้งรู้จกัพระคุณของสัมมาสัมพุทธเจา้และพระมหากษตัริย ์ตอ้งเป็นผูที้ 
มีกตญั ูต่อศาสนาและบา้นเมือง  
   แมเนียน(Manion :3, อา้งถึงในกลัยารัตน์ อ๋องคณา 2549:26) กล่าวว่า 
ความสุขในการปฏิบติังาน คือการเรียนรู้จากการกระทาํ การสร้างสรรคข์องตนเอง การแสดงออก
โดยการยมิ หวัเราะ มีความปลาบปลืมใจ นาํไปสู่การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึง
การรับรู้ การแสดงออก การปฏิบติังานดว้ยความรู้สึกอยากทีจะทาํงาน บุคลากรมีความผกูพนักนั
และมีความพึงพอใจทีไดป้ฏิบติังานร่วมกนั 
  นอกจากนนั ไดมี้ผูก้ล่าวถึงความสุขในการทาํงานทีแตกต่างออกไปดงันี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

  ศิริพร ตนัติพลู ( :31) กล่าววา่ ความสุขในการปฏิบติังาน คือ การทาํงานให้
สนุกและบงัเกิดผลดีจาํเป็นตอ้งสร้างทศันคติทีเป็นบวกขึนเพือทาํให้ชีวิตมีความสุข ทาํงานให้
เกิดผลดีมีคุณภาพ เพราะจิตใจสบายทาํใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคแ์ละเกิดพลงัในการทาํงาน 
  แคลิไฟ และมิลเลอ ( Carified  and Miller :44,  อา้งถึงใน  สุธรรม รัตน
โชติ :30) กล่าววา่การทาํงานให้มีความสุข บุคคลตอ้งเคารพศรัทธางานทีทาํ เพราะงานทุก
งานต่างมีความสาํคญัในตนเอง และมีความแตกต่างกนัตามทศันะของบุคคลแต่ละคน จิตวิญญาณ
จะนาํมาซึงความสุขเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
  อภิสิทธิ  เวชชาชีวะ  ( :23) กล่าวว่า ความสุขในการทํางานไม่มีสูตร
ความสาํเร็จแต่สิงทีตอ้งมี คือ การมีวนิยัในตนเอง ตอ้งรู้จกัตนเอง วา่ชอบอะไร ทาํอะไรแลว้จึงจะ
มีความสุขเป็นสิงสาํคญัมากกวา่ รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า เกิดความภูมิใจจึงจะส่งผลให้เกิดความสุข
ได ้
  ลิวโบมิสสกี(Lyubomirsky :55, อา้งถึงในรัชนี หาญสมสกุล 2550:33) 
กล่าววา่ ความสุขในการทาํงานเกิดขึนไดจ้ากปัจจยัทีเกียวขอ้งหลายอยา่ง ทงัดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 
ประสบการณ์ แรงจูงใจ ตลอดจนแนวคิดเชิงบวกและแนวคิดเชิงจริยธรรม อีกทงัความสุขให้
ผลลพัธ์ทีดีหลายประการ เช่น สุขภาพดี มีความอ่อนเยาว ์มีอารมณ์ดี เกิดการตดัสินใจทีดี และ
สังคมเขม้แขง็ 
  จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2546:11) ให้ความหมายของความสุขในการทาํงาน 
หมายถึง บุคคลไดก้ระทาํในสิงทีตนเองรักและพึงพอใจ ชอบและศรัทธาในงานทีทาํ พึงพอใจใน
ประสบการณ์ชีวิตทีตนเองได้รับ ตลอดจนประสบการณ์เหล่านี ให้ผลต่ออารมณ์ความรู้สึก
ทางบวกมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกด้านลบ ทาํให้เกิดการสร้างสรรค์สิงทีดีงาม บนพืนฐานเชิง
เหตุผลและศีลธรรม 
  พรรณิภา สืบสุข (2548:8) ให้ความหมายของความสุขในการทาํงาน หมายถึง 
การทีบุคคลไดก้ระทาํในสิงทีตนเองรัก รู้สึกสนุกสนาน และศรัทธาในงานทีทาํ มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานประสบการณ์ทีไดรั้บ เกิดการสร้างสรรคใ์นทางบวก 
  สรุปความสุขในการปฏิบติังาน คือ การรับรู้ความรู้สึกในการทาํงานในทางบวก 
แสดงออกถึงการอยากช่วยเหลืออยากทาํงานร่วมกบัผูอื้นเป็นทียอมรับมีความเต็มใจทาํงาน 
ปรารถนาในการนาํความสุขไปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ มาจากปัจจยัส่วนบุคคล นาํมาซึง
ความสุขความสาํเร็จในชีวติการทาํงาน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

  1.   องค์ประกอบของความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวชิาชีพ 
  แนวคิดความสุขในการทาํงาน ตามแนวคิด แมเนียน(Manion :33, อา้งถึง
ในกลัยารัตน์ อ๋องคณาs 2549:26) คือ ผลทีเกิดขึนจากการเรียนรู้ซึงเป็นผลตอบสนองจากการ
กระทํา  การสร้างสรรค์ของตนเอง  มีความปลาบปลืมใจ  นําไปสู่การปฏิบัติการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงการรับรู้ การแสดงออก การปฏิบติังานดว้ยความรู้สึกอยากทีจะทาํงาน 
บุคลากรมีความผกูพนัและมีความพึงพอใจทีไดป้ฏิบติังานร่วมกนั สําหรับความสุขในการทาํงาน
เป็นการแสดงอารมณ์ในทางบวก เกิดความสนุกสนาน แสดงพฤติกรรมได ้การช่วยเหลือซึงกนั
และกนั มีความคิดสร้างสรรค์ การตดัสินใจทีดี สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักในงาน
และมีความยึดมันในองค์กรสูง  องค์ประกอบสําคัญของแนวคิดความสุขในการทํางาน 
ประกอบดว้ย  องค์ประกอบคือ การติดต่อ ความรักในงาน ความสําเร็จในงาน และการเป็นที
ยอมรับ 
  .  การติดต่อ (Connections) เป็นพืนฐานทีทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ ของบุคลากร
ในสถานทีทาํงาน โดยมีบุคลากรมาร่วมกนัทาํงานเกิดสังคมการทาํงานขึน เกิดสัมพนัธภาพทีดีกบั
บุคลากรทีตนปฏิบติังาน ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึงกนัและกนั การสนทนา พูดคุยอย่างเป็น
มิตรให้การช่วยเหลือและไดรั้บการช่วยเหลือจากผูร่้วมงาน เกิดมิตรภาพระหว่างการปฏิบติังาน
กบับุคลากรต่างๆ 
  .   ความรักในงาน (Love of the work) เป็นการรับรู้ถึงความรักและผกูพนัแน่น
เหนียวกับงาน  รับรู้ว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ  มีความยินดีในสิงทีเป็น
องคป์ระกอบของงาน กระตือรือร้นในการปฏิบติังาน และปรารถนาทีจะปฏิบติังาน รู้สึกเป็นสุข
เมือไดป้ฏิบติังาน ภูมิใจทีตนมีหนา้ทีรับผดิชอบในงาน 
  .   ความสําเร็จในงาน (Work achievement) เป็นการรับรู้วา่ตนไดป้ฏิบติังานได้
บรรลุตามเป้าหมายทีกาํหนดไวโ้ดยไดรั้บความสําเร็จในงาน ไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ทีถา้ทาย
ให้สําเร็จ เกิดความสําเร็จ เกิดผลลพัธ์การทาํงานไปในทางบวก ทาํให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิด
ความภาคภูมิใจในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จ มีความกา้วหนา้ องคก์ารเกิดการพฒันา 
  .  การเป็นทียอมรับ  (Recognition) เป็นการรับรู้ว่าตนเองได้รับความเชือถือ
จากผูร่้วมงาน ผูร่้วมงานได้รับรู้ถึงความพยายามของตนเกียวกับงาน ได้รับการยอมรับจาก
ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน ได้รับความคาดหวงัทีดีในการปฏิบติังานและความ
ไวว้างใจจากผูร่้วมงาน ร่วมแลกเปลียนประสบการณ์จากผูร่้วมงาน ใชค้วามรู้อยา่งต่อเนือง 
  จากองค์ประกอบทงั  องค์ประกอบดงักล่าว ของแมเนียน(Manion :33, 
อา้งถึงในกลัยารัตน์ อ๋องคณา 2549:26) แสดงให้เห็นวา่ความสุขในการทาํงานมีส่วนช่วยในการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ปรับเปลียนรูปแบบการบริหารงานทีส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้สึกอยากทํางาน จัด
สภาพแวดลอ้มใหจู้งใจอยากทีจะทาํงาน ซึงมีผลใหบุ้คลากรเกิดความยินดีในงานทีทาํ มีส่วนร่วม
ในงาน และเกิดความสุขในงานตามมา 
  วาร์ (Warr :23, อา้งถึงในรัชนี หาญสมสกุล 2550:35) กล่าววา่ความสุขใน
การทาํงานเป็นความรู้สึกทีเกิดขึนภายในจิตใจของบุคคลทีตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีเกิดขึนใน
การทาํงาน หรือประสบการณ์ของบุคคลในการทาํงานประกอบดว้ยความรืนรมยใ์นงาน ความพึง
พอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการทาํงานซึงสามารถอธิบายไดว้า่ 
  .   ความรืนรมยใ์นงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลทีเกิดขึนในขณะทาํงานโดย
เกิดความรู้สึกสนุกกบัการทาํงาน และไม่มีความรู้สึกกงัวลใดๆในการทาํงาน 
  .   ความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลทีเกิดขึนในขณะทาํงาน โดย
เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน ชอบใจ เตม็ใจ สนใจ มีความถูกใจ และยนิดีในการปฏิบติังานตน 
  .   ความกระตือรือร้นในการทาํงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลทีเกิดขึนในขณะ
ทาํงาน โดยเกิดความรู้สึกว่าอยากทาํงาน มีความตืนตัวทาํงานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว 
กระฉบักระเฉง มีชีวติชีวาในการทาํงาน  
 จากการทบทวนองคป์ระกอบต่างๆพบวา่ ความสุขในการทาํงานคือ ผลทีเกิดขึนจากการ
เรียนรู้ซึงเป็นผลตอบสนองจากการกระทาํ การสร้างสรรค์ของตนเอง มีความปลาบปลืมใจ 
นาํไปสู่การปฏิบติัการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงการรับรู้ การแสดงออก การปฏิบติังาน
ด้วยความรู้สึกอยากทีจะทาํงาน บุคลากรมีความผูกพนัและมีความพึงพอใจทีได้ปฏิบติังาน
ร่วมกนั สําหรับความสุขในการทาํงานเป็นการแสดงอารมณ์ในทางบวก เกิดความสนุกสนาน 
แสดงพฤติกรรมไดช่้วยเหลือซึงกนัและกนั มีความคิดสร้างสรรค ์การตดัสินใจทีดี สัมพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคล เกิดความรักในงานและมีความยดึมนัในองคก์รสูง 

 
ความสุขในการทาํงานของทฤษฎสีองปัจจัย (Two Factor Theory) 

 บุคคลตอ้งการความสุขจากการทาํงาน ดงันนั ความสุขจากการทาํงานจึงเกิดมาจากความ
พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจในงานทีทาํ โดยความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจในงานทีทาํนัน 
สาเหตุมาจากปัจจยัสองกลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) และปัจจยัคาํจุนหรือปัจจยัสุข
ศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) เป็นทฤษฎีที เฮอร์ซเบิร์ก และคณะ(Frederick K. 
Herzberg and Others1959:8-19, อา้งถึงในสมยศ นาวีการ   : - ) ไดศึ้กษาทาํการวิจยั
เกียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน โดยไดศึ้กษาถึงความตอ้งการของคนในองค์การ หรือการจูงใจ
จากการทาํงาน วา่คนเราตอ้งการอะไรจากงานผลจากการวจิยัมีคาํตอบดงันี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 .       ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจยัทีเกียวขอ้งกบังานโดยตรง เพือจูงใจ
ใหค้นชอบและรักงานทีปฏิบติั เป็นตวักระตุน้ ทาํให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองคก์ารให้
ปฏิบติังานได้อย่างมี   ประสิทธิภาพมากยิงขึน เพราะเป็นปัจจยัทีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการภายในของบุคคลไดด้ว้ย    อนัไดแ้ก่ 
  .      ความสําเร็จในงานทีทาํของบุคคล (Achivement) หมายถึงการทีบุคคล
สามารถทาํงานไดเ้สร็จสิน และประสบความสาํเร็จอยา่งดี เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง 
ๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาทีจะเกิดขึน เมือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลืมใน
ผลสาํเร็จของงานนนั ๆ  
  .      การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับ
นบัถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพือน จากผูม้าขอรับคาํปรึกษาหรือ จากบุคคลในหน่วยงาน 
การยอมรับนีอาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาํลังใจ หรือการ
แสดงออกอืนใดทีก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมือได้ทาํงานอย่างหนึงอย่างใด
บรรลุผลสาํเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บัความสาํเร็จในงานดว้ย 
  .      ลกัษณะของงานทีปฏิบติั (The Work Itself) หมายถึงงานทีน่าสนใจ งานที
ตอ้งอาศยัความคิดริเริมสร้างสรรค ์ทา้ทายใหล้งมือทาํ หรือเป็นงานทีมีลกัษณะสามารถกระทาํได้
ตงัแต่ตน้จนจบโดยลาํพงัแต่ผูเ้ดียว 
  .      ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจทีเกิดขึนจาก
การไดรั้บมอบหมาย ให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอาํนาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มที ไม่มี
การตรวจ หรือควบคุมอยา่ง  ใกลชิ้ด 
  .    ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง ไดรั้บเลือนขนัเลือนตาํแหน่งให้
สูงขึนของบุคคลในองคก์าร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพือหาความรู้เพิม หรือไดรั้บการฝึกอบรม 
 .       ปัจจยัคาํจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง 
ปัจจยัทีจะคาํจุนให้แรงจูงใจ ในการทาํงานของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลกัษณะที
ไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองค์การบุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึน และเป็นปัจจยั
ทีมาจากภายนอกตวับุคคล ปัจจยัเหล่านีไดแ้ก่ 
  .      เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลือนขนัเงินเดือนใน
หน่วยงานนนั ๆ เป็นทีพอใจของบุคลากรทีทาํงาน 
  .      โอกาสไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง 
การทีบุคคลไดรั้บการแต่งตงัเลือนตาํแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถึงสถานการณ์ทีบุคคล
สามารถไดรั้บ    ความกา้วหนา้ในทกัษะวชิาชีพดว้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

  .      ความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และเพือนร่วมงาน 
(Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การติดต่อ ไม่วา่จะเป็นกิริยา
หรือวาจา ทีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจซึงกนัและกนั
อยา่งดี 
  .      สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนันเป็นทียอมรับนบัถือของ
สังคมทีมีเกียรติและศกัดิศรี 
  .      นโยบายและการบริการ (Company Policy and Administration) หมายถึง
การจดัการและการบริหารขององคก์าร การติดต่อสือสารภายในองคก์าร 
  .      สภาพการทาํงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของ
งาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชวัโมงการทาํงาน รวมทงัลกัษณะของสิงแวดลอ้มอืน ๆ เช่น อุปกรณ์ 
เครืองมือ     เครืองใช ้
  .      ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal life) ความรู้สึกทีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลที
ไดรั้บจากงานในหนา้ที เช่น การทีบุคคลถูกยา้ยไปทาํงานในทีแห่งใหม่ ซึงห่างไกลจากครอบครัว 
ทาํใหไ้ม่มีความสุข และไม่พอใจกบัการทาํงานในทีแห่งใหม่ 
  .      ความมนัคงในการทาํงาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลทีมีต่อ
ความมนัคงในการทาํงาน ความยงัยนืของอาชีพ หรือความมนัคงขององคก์าร 
  .      วิธีการปกครองบังคับบัญชา  (Supervision-Technical) หมายถึง 
ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการทาํงาน หรือความยติุธรรมในการบริหาร 
 จากงานวิจยัดังกล่าว สรุปได้ว่า ปัจจยัทัง  ด้านนี  เป็นสิงทีคนต้องการ เพราะเป็น
แรงจูงใจในการทาํงาน องค์ประกอบทีเป็นปัจจยัจูงใจเป็นองค์ประกอบทีสําคญั ทาํให้คนเกิด
ความสุขในการทาํงาน ผลทีตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยัคาํจุน หรือสุขศาสตร์ทาํหนา้ทีเป็นตวัป้องกนัมิให้คนเกิดความไม่เป็น
สุข หรือ ไม่พึงพอใจในงานขึน ช่วยทาํให้คนเปลียนเจตคติจากการไม่อยากทาํงานมาสู่ความ
พร้อมทีจะทาํงาน 
 

1.3 ปัจจัยทีเกยีวข้องกบัความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลวชิาชีพ 
  ควิก และควิก(Quick and Quick :76, อา้งถึงในรัชนี หาญสมสกุล 2550 
:37) กล่าวว่า ความสุขในการทาํงาน คือ สัมพนัธภาพในการทาํงาน การช่วยเหลือซึงกนัและกนั 
บรรยากาศ และสังคมในการทาํงานอบอุ่น บุคลากรในหน่วยงานมีความเอือเฟือซึงกนัและกนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ผูน้าํมีบทบาทส่งเสริมและสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถทาํงานไดอ้ยา่งไม่
มีแรงกดดนั 
  ลดาวลัย ์ รวมเมฆ ( :54) กล่าววา่ บรรยากาศทีให้ความพึงพอใจในงานเป็น
บรรยากาศทีพยาบาลทาํงานอย่างมีความสุขและเป็นบรรยากาศของคุณภาพชีวิตของพยาบาล 
ผูบ้ริหารการพยาบาล ตอ้งริเริมบรรยากาศทีให้ความภูมิใจแก่พยาบาล การสร้างขวญัและกาํลงัใจ
ให้พยาบาลตระหนกัในคุณค่าแห่งวิชาชีพ  และทาํงานอยา่งมีความสุข  ส่งเสริมการแกปั้ญหาใช้
ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นบรรยากาศตดัสินใจและมุ่งดูแลบุคคลในองค์รวม  ส่งเสริมให้เกิดการ
ทาํงานเป็นทีมทีมีประสิทธิภาพ  เกิดความพร้อมในการสร้างสรรค์และพฒันางานทางการ
พยาบาล  ดงันนับรรยากาศวชิาชีพในองคก์ารจะเกิดขึนไดจ้ากองคป์ระกอบ  ประการ ไดแ้ก่ 
    ผูบ้ริหารตระหนักถึงบรรยากาศทีอึดอัดและไม่เป็นสุขในองค์การ แล้ว
ดาํเนินการแกไ้ข 
    สร้างสภาพแวดลอ้มทีช่วยใหเ้กิดการพฒันาการในวชิาชีพและส่วนบุคคล 
    พฒันาความสามารถในงานให้ได้ผลผลิตทีสูง  ให้บริการทีมีประสิทธิภาพ
และดาํรงคุณภาพการดูแล 
    มีปฏิสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งพยาบาลผูป้ฏิบติั ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัใน
ฝ่าย และในระบบการบริการสุขภาพ 
    มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และปฏิบติัภารกิจร่วมกนัในกิจกรรมขององคก์าร 
    อุทิศตนใหก้บัองคก์ารสุขภาพและโครงการต่างๆ  ทีเกียวกบัพยาบาล 
    ไปปรากฏตวัในกลุ่มพยาบาล และทีมการพยาบาลเพือร่วมโครงการต่างๆ 
    คลายเครียดและลดความขดัแยง้จากงานพยาบาล 
    มีความรู้สึกพอใจกบัภารกิจในความรับผิดชอบ การนิเทศของผูบ้ริหาร และมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเจา้หนา้ทีทุกฝ่าย 
    พอใจในภาพลกัษณ์ขององค์การ  สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  และปัจจยั
อืนๆทีเสริมสร้างความพอใจ 
  ฟาริดา   อิบราฮิม  ( :45) กล่าวว่า สุขภาพจิตทีดีของพยาบาล  อาจช่วยให้
พยาบาลหลีกเลียงความเครียดได ้และมีความสุขใจพร้อมจะทาํงาน ให้เกิดการสร้างสรรคไ์ดม้าก
ขึน การพฒันาให้มีความสุขดว้ยวิถีแห่งปัญญา ใชปั้ญญากาํกบัความเพียรและคุมใจตนเองไวว้่า
ทุกสิงทีเกิดขึนเป็นสิงทีดีทีสุด  พร้อมชืนชมในคุณงามความดีของตนเองอยูใ่นโลกดว้ยความหวงั
และมีสุขเพียงพอ  แสวงหาความสุขจากกาํไรชีวติทีไดเ้กิดมามีอาชีพเป็นพยาบาล  ความจริงใจต่อ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

คนและงานซึงเกิดจากใจทีมีการให้กบับุคคลอืนทาํให้ใจเป็นสุขเท่านนั  จึงจะช่วยให้พยาบาลมี
ความสาํเร็จในงานอยา่งแทจ้ริง 
  ปัจจยัทีส่งเสริมใหมี้ความสุขและประสบความสาํเร็จในการทาํงาน  มีดงันี 
  .   งานทีท้าทายความสามารถ  ลักษณะงานทีน่าสนใจทาํให้เกิดการพฒันา
ตนเองไม่รู้สึกเบือหน่ายงาน  เกิดความกระตือรือร้นในการทาํงาน ทาํให้มีความสุขในการทาํงาน
และประสบความสําเร็จในชีวิตได ้(ชีวนันท์   พืชสะกะ  2544:45; Manion 2003:33;Foren 
2004:43) 
  .   บรรยากาศในการทาํงาน ส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทาํงาน  เป็น
บรรยากาศของความร่วมกนัปฏิบติังาน  ตลอดจนสภาพแวดล้อมทีไม่แออดั  ส่งเสริมให้เกิด
ความรู้สึกอยากทาํงาน (ลดาวลัย ์ รวมเมฆ  2544:34; เกษม  ตนัติผลาชีวะ 2545:43;Carfield and 
Miller 2005:34) 
  .   สัมพนัธภาพทีดี  ช่วยทาํให้เกิดการติดต่อสือสารทีมีคุณภาพ  เกิดความ
ช่วยเหลือซึงกนัและกนั  ตลอดจนความสามคัคีในหน่วยงาน  นาํมาซึงความสุขในการทาํงาน 
(ลดาวลัย ์ รวมเมฆ  2544:34; Brockner 1988:77; Quick and Quick  1984:54) 
  .   การมีส่วนร่วมในงาน  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  และปฏิบติัภารกิจร่วมกนั
ในกิจกรรมขององค์การ  ทาํให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในงาน เกิดความรู้สึกสนุก ตงัใจ มุ่งมนั  
อยากทีจะปฏิบติังานให้สําเร็จ  นาํมาซึงความสุขในการทาํงาน (ลดาวลัย ์ รวมเมฆ  :34 ; 
Brockner 1988:54) 
  .   มีโอกาสกา้วหนา้ในการทาํงาน  ทาํให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงาน เช่น การ
เลือนตาํแหน่งหรือไดเ้งินเดือนเพิมขึน  ทาํให้เกิดการตอบสนองความตอ้งการของตน  เกิดความ
พึงพอใจ และมีความสุข (เกษม  ตนัติผลาชีวะ :54) 
  .   คุณภาพชีวติในงาน  คุณภาพชีวติทีดีของบุคลากรช่วยเสริมสร้างความสุขใน
การทาํงานทาํใหเ้กิดความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน  เกิดความผกูพนัในองคก์าร  ส่งเสริมคงอยูใ่น
งานของบุคลากรได้ (ประภัสสร  ฉันทศรัทธราการ  :56 ; จุฑาวดี กลินเฟือง :43; 
Manions 2003:33) 
  จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆพบวา่ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพมีทงัปัจจยัด้านบุคคล  ปัจจยัด้านงาน  และปัจจยัด้านองค์การ  องค์การทีต้องการให้
บุคลากรมีความสุขในการทาํงานจะตอ้งส่งเสริมปัจจยัทางบวก  สกดักนัปัจจยัทางลบ ซึงการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพตอ้งมีส่วนร่วมในการมีเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน  อีก
ทงัเป็นบุคคลทีตอ้งมีความเสียสละสูง  มีความรักในวิชาชีพทีปฏิบติั  กระตือรือร้นในการทาํงาน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จ  ไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา
ในการปฏิบติังานจากบริบทของพยาบาลวชิาชีพ  อีกทงัความสุขให้ผลลพัธ์ทีดีหลายประการ เช่น 
สุขภาพดี มีความอ่อนเยาว ์มีอารมณ์ดี เกิดการตดัสินใจทีดี และสังคมเขม้แข็ง จึงทาํให้ผูว้ิจยัเกิด
ความสนใจทีศึกษาถึงเรืองของความสุขในการปฏิบติังาน 
 
 1.4 งานวจัิยทีเกยีวข้องกบัความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวชิาชีพ 
 อญัชลี นวลคลา้ย (2531 : บทคดัยอ่) ศึกษา ความสัมพนัธ์ความสุขในการปฏิบติังานของ
พยาบาลหวัหน้าหอผูป่้วย ภาควิชาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศ์าสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า
พยาบาลหวัหนา้หอผูป่้วยมีความสุขในการปฏิบติังานโดยเฉลียดา้นการบริการวิชาการ ดา้นการ
บริหารบนหอผูป่้วย มีความสุขในระดบัสูงดา้นภาวะผูน้าํ ความสุขในดา้นสวสัดิการโดยเฉลียอยู่
ในระดบัปานกลาง สมรรถภาพในการปฏิบติังานในความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงาน 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่แตกต่างกนัและไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างความสุขในการปฏิบติังานกับ
สมรรถภาพการปฏิบติังาน 
 สุวรรณา ลีละเศรษฐกุล (2542: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเรืองความสุขในการปฏิบติังานของ
เจ้าหน้าในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ บางแค ตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ 
เจา้หนา้ทีในฝ่ายในการพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ บางแค จาํนวน 240 คน พบวา่เจา้หนา้ที
ฝ่ายการพยาบาลมีความสุขในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง อายุ และอายุงานมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความสุขโดยรวม วุฒิทางการศึกษาและตาํแหน่งทีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความสุขแตกต่างกนั ความสาํเร็จในงาน การยอมรับนบัถือ ความรับผดิชอบ ความกา้วหนา้ในงาน 
สภาพการปฏิบติังาน ความมนัคงในการปฏิบติังานและชีวิตความเป็นอยู ่ส่วนตวั มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกับความสุขในการปฏิบติังานโดยรวม และปัจจยัทีสามารถทาํนายความสุขในการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าทีฝ่ายการพยาบาล คือ การยอมรับนบัถือ ความมนัคงในการปฏิบติังาน 
ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ในงาน โดยสามารถร่วมพยากรณ์ความสุขในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ทีฝ่ายการพยาบาลได ้ร้อยละ 42.30  

เบนตนั และไวท ์(Benton and White 1972:37-44,อา้งถึงใน ณัฐพร ลทัธยากร 2535:42) 
ศึกษาเกียวกบัองคป์ระกอบของความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาล (Registered Nurses) โดย
ศึกษาจากประชากรทีเป็นพยาบาล จาํนวน 565 คน พบว่ามีปฏิกิริยาต่อองค์ประกอบทีเกียวกบั
งาน 16 ขอ้ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 5 กลุ่ม โดยได้จดัระดบัความสําคญัในการปฏิบติังาน พบว่า
พยาบาลเห็นวา่ความปลอดภยัและความมนัคงมีความสําคญัอนัดบัสูงสุด ติดตามดว้ยสังคม การ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ยอมรับ ความสมหวงัในชีวิต ค่าจา้ง และอนัดบัทีเห็นว่ามีความสําคญัน้อยมากก็คือ นโยบาย
เกียวกบับุคคล 

สโลคมั และคณะ (Slocum and others 1973:338-341,อา้งถึงใน ชมชืน สมประเสริฐ 
2542:44) ไดว้เิคราะห์ถึงความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จาํนวน 39 คนและบุคคล
ทีตาํกว่าระดบัวิชาชีพ จาํนวน 41 คน กลุ่มตวัอย่างปฏิบติังานอยู่ในโรงพยาบาลระดบักลาง รัฐ
เพนซิลวาเนีย ผลปรากฎวา่ กลุ่มระดบัวชิาชีพมีความสุขสูง ในดา้นความตอ้งการไดรั้บการยกยอ่ง
ในสังคมและความตอ้งการเป็นตวัของตวัเอง และระดบัความสุขโดยร่วมสูงกวา่กลุ่มระดบัตาํกวา่
วชิาชีพและพยาบาลทีมีความสุขสูงจะมีผลการปฏิบติังานสูงดว้ย 

จามานน์ และเชฟเฟอร์ (Jaman and Shafer 1974,อา้งถึงใน ณัฐพร ลทัธยากร 2535:43) 
ศึกษาถึงความสุขและการไม่มีความสุขในการปฏิบติังานของอาจารยพ์ยาบาลโปรแกรมปริญญา
ตรี กลุ่มตวัอยา่งเป็นอาจารยพ์ยาบาลโปรแกรมปริญญาตรีจากโรงพยาบาล 30 แห่ง จาํนวน 495 
คน ผลปรากฎวา่องคป์ระกอบทีทาํใหเ้กิดความสุขในการปฏิบติังานไดแ้ก่ ผลสําเร็จในการทาํงาน 
ความมนัคง เพือนร่วมงานทีดี การไดท้าํงานตามความสามารถ ส่วนสาเหตุของการไม่มีคามสุข
ในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ นโยบายการบริหาร ความกา้วหนา้และการเป็นทียอมรับ 

สลาวิตท์ และคณะ (Slavitt and others 1978:144-147,อา้งถึงใน ณัฐพร ลทัธยากร 
2535:45) ได้ศึกษาความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาล ต่อสภาพการทาํงานของพยาบาล 3 
กลุ่มคือ พยาบาลทีปฏิบติังานอยู่ในแผนกผูป่้วยในของโรงพยาบาล 2 กลุ่ม และปฏิบติังานอยูใ่น
แผนกผูป่้วยนอก 1 กลุ่ม โดยสอบถามความสุขในการปฏิบติังาน 6 ดา้นคือ ตาํแหน่งงาน มนุษย
สัมพนัธ์ ลกัษณะงาน การบริหารงาน เงินเดือนและสวสัดิการ และสภาพของงาน ผลปรากฎว่า 
ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลทงั 3 กลุ่ม เรียงลาํดบัความสําคญัไวด้งันี คือ ลกัษณะงาน 
ตาํแหน่งงาน เงินเดือน สภาพของงาน มนุษยสัมพนัธ์และการบริหารงาน ส่วนความสุขในการ
ปฏิบติังานโดยเฉลียทวัไป อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
2 แนวคิด ความสุขจากสัมพนัธภาพในการปฏิบัติงาน 
 มนุษย์ทุกคนต้องดําเนินชีวิตอยู่บนโลก นันคือการอยู่ร่วมกับผูอื้นนับตังแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน สังคม ไปถึงระดบัประเทศชาติ และการติดต่อสัมพนัธ์กนัระหว่าง
ประเทศต่างๆในโลก ดงันนั การทาํงานอยา่งมีความสุข ไปจนถึงความจาํเป็นในการดาํรงชีวิตตาม
เป้าหมายทีตงัไว  ้ทุกคนจะต้องก้าวเดินไปข้างหน้าโดยการเรียนรู้ซึงกันและกัน อยู่ร่วมกันมี
ปฏิสัมพนัธ์ทีดีต่อกัน ยอมรับ ช่วยเหลือ มีความไวว้างใจ มีความคิดริเริม ซึงสิงเหล่านีเป็น
รากฐานของการมีสัมพนัธภาพทีดี ซึงจะส่งผลต่อความสุขในการทาํงานดว้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ความสําคัญของมนุษยสัมพนัธ์     
พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย  ์ (2528: 109) กล่าววา่ เมือมนุษยร่์วมกนัเป็นกลุ่มสังคม  การ

ติดต่อเกียวขอ้งกนัหรือการมีมนุษยสัมพนัธ์ยอ่มมีความจาํเป็นและมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิต
ของมนุษยเ์ริมจากสังคมทีไม่ซับซ้อน มนุษยก์็จะมีการพบปะพูดคุย  ช่วยเหลือเกือกูล แบ่งปัน
สิงของ การไปเยียมเยียน การตอ้นรับขบัสู้ ซึงมีมาตงัแต่สมยัโบราณ ดงัจะเห็นไดจ้ากคาํกลอน
ทีวา่ “....ใครมาถึงเรือนชานตอ้งตอ้นรับ” การคบหาสมาคมก็มิใช่แต่เพียงผิวเผิน เป็นการคบกนั
เป็นเพือนสนิท มีความหวงัดีต่อกนั ดงัคาํกล่าวทีวา่ “....ปลูกอืนใยปลูกไมตรีดีกวา่พาล” กีมีเพือน
ทาํให้ไดร่้วมกนัคิดช่วยกนัทาํ ดงัคาํสุภาษิตทีวา่ “สองหวัดีกวา่หวัเดียว” ถา้ยิงหลายหัวก็จะยิงดี
ขึน พฤติกรรมดงักล่าวเป็นพฤติกรรมการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ในกลุ่มสังคมทีไม่เป็นทางการซึง
มนุษยท์าํไปดว้ยความเต็มใจและจริงใจตลอดเวลา 

ต่อมาเมือสังคม เศรษฐกิจ การเมืองเปลียนแปลง สังคมมีความซับซ้อนขึน มนุษย
สัมพนัธ์ก็ยิงมีความสําคญัต่อการอยูร่่วมกนัในสังคม  และการปฏิบติังานในองคก์ารต่าง ๆ มาก
ขึน ทงันีเพราะมนุษยสัมพนัธ์ทาํให้มนุษยเ์รียนรู้ทีจะให้ความรักความเห็นอกเห็นใจ เขา้ใจและ
ยอมรับผูอื้นบนพืนฐานของความเป็นมนุษยที์มีศกัดิศรีเท่าเทียมกนั “ เรียนรู้ทีจะปฏิบติัต่อผูอื้น
เหมือนกบัทีเราตอ้งการใหผู้อื้นปฏิบติัต่อเราและปฏิบติัต่อผูอื้นให้เหมือนกบัทีผูอื้นตอ้งการให้เรา
ปฏิบติัต่อเขา ”  

การสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลนนัเป็นเรืองของคนโดยตรงทงัทีเป็นเรืองส่วนตวั
และส่วนรวม ส่วนตวั หมายถึง การสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวส่วนรวม หมายถึง การสร้าง
ความสัมพนัธ์นอกบา้นกบัเพือนร่วมงาน นายจา้ง  ลูกจา้ง หรือบุคคลอืนทีมีส่วนเกียวขอ้ง  ดงันนั
มนุษยสัมพนัธ์จึงมีความสาํคญัต่อบุคคลเป็นอยา่งยงิ   

มนุษยสัมพนัธ์มีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตทีดี คือ ดา้นการดาํเนินชีวิตในสังคม ดา้น
การบริหารงานในองคก์าร ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นการเมือง 
 1. ความสาํคญัทีมีต่อการดาํเนินชีวติในสังคม มีดงันี 
  1.1 ความสําคญัต่อการดาํรงอยู่ของชีวิต   มนุษยสัมพนัธ์มีความสําคญัต่อการ
ดาํเนินชีวติ ดงันี 
   1.1.1 มนุษยสัมพนัธ์จะช่วยให้มนุษย์ไม่วา้เหว่ โดยธรรมชาติมนุษย์
ส่วนมากเกิดความเงียบเหงาและวา้เหว่เมืออยู่คนเดียว และไม่อาจทนต่อความเงียบเหงาไดน้าน 
มนุษย์จึงต้องหาเพือนหรือกลุ่มคนไว้เป็นเพือนคลายความเงียบเหงา มนุษย์จึงต้องสร้าง
ความสัมพนัธ์กนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

   1.1.2 มนุษยสัมพันธ์ทําให้มนุษย์ได้รับความช่วยเหลือและได้รับ
ความสาํเร็จ ความสําเร็จเป็นยอดปรารถนาของมนุษยเ์พราะความสําเร็จยอ่มนาํมาซึงความสุข ดงั
ไดก้ล่าวมาแลว้ว่าการสร้างมนุษยสัมพนัธ์เป็นการติดต่อสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเพือให้เกิดความ
รักใคร่ เชือถือศรัทธา ทีนาํไปสู่การร่วมมือร่วมใจในการทาํงานเพือให้เกิดความสําเร็จ ขอ้ความนี
ย่อมเป็นประจกัษ์พยานไดว้่ามนุษยสัมพนัธ์มีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ป็นอย่าง
มาก 
   1.1.3 มนุษยสัมพนัธ์จะช่วยให้มนุษย์มีความมนัคงปลอดภยัมนุษย์มี
ความตอ้งการความมนัคงปลอดภยัทงัดา้นร่างกายและจิตใจเป็นพืนฐานสําคญั มนุษยสัมพนัธ์จะ
ช่วยสนองความต้องการดังกล่าวได้ เพราะการมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีต่อกัน ย่อมทาํให้เกิดการ
ช่วยเหลือปกป้องคุม้ครองใหแ้ก่กนั 
   1.1.4 มนุษยสัมพนัธ์จะช่วยให้มนุษยไ์ดรั้บความรักและการยอมรับเมือ
มนุษยต์อ้งการใหค้นอืนรักตน และยอมรับตน เขาก็จะสร้างความสัมพนัธ์โดยการให้ความรักและ
ยอมรับผูอื้นก่อน  
  1.2 ความสําคญัของมนุษยสัมพนัธ์ทีมีต่อคุณภาพชีวิต ชีวิตมีคุณภาพ คือ ชีวิตที
ดีมีความสุข มนุษยสัมพนัธ์ย่อมทาํให้บรรลุเป้าหมายได้ เพราะจุดมุ่งหมายสุดทา้ยของมนุษย
สัมพนัธ์ คือ การทาํใหต้นเองมีความสุข ผูอื้นมีความสุข และสังคมมีคุณภาพ  
 2.  ความสําคญัของมนุษยสัมพนัธ์ทีมีต่อการบริหารงาน คาํว่ามนุษยสัมพนัธ์นอกจาก
นาํไปใช้ในชีวิตส่วนตวัในครอบครัว ในหมู่เพือนฝงู ซึงนบัไดว้่าเป็นความสัมพนัธ์แบบไม่เป็น
ทางการ แล้วยงัสามารถปรับเป็นความสัมพนัธ์แบบทางการใช้ในองค์การต่าง ๆ ได้อย่าง
กวา้งขวางทุกองค์การ  เช่นองค์การธุรกิจเอกชน องค์การรัฐบาล  หรือองค์การอืน ๆ ทีมีบุคคล
ทาํงานร่วมกนัเพือความสําเร็จขององค์การ ผูบ้ริหารย่อมตระหนกัดีว่ามนุษยสัมพนัธ์เป็นปัจจยั
สําคัญอันดับแรกทีส่งผลต่อความสําเ ร็จของงานทีตนรับผิดชอบ  โดยเฉพาะการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัพนกังานในองคก์าร  กล่าวคือ 
  2.1 พนกังานในองค์การลว้นแต่มีความแตกต่างกนัทงัทางดา้นภูมิหลงัความ
ตอ้งการ สติปัญญา อารมณ์ และความรู้สึก   จึง จาํเป็นตอ้งรู้หลกัในการครองใจพนักงาน และ
หลกัในการสนองความตอ้งการ นนัคือการสร้างมนุษยสัมพนัธ์เพือใหก้ารทาํงานราบรืน 
  2.2 ความเจริญทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ประกอบกบัความ
สลบัซบัซ้อนในการบริหารงาน เช่นมนุษยมี์ความตอ้งการมากขึนและซบัซ้อนขึนจาํเป็นจะตอ้ง
ใชค้วามรู้และศิลปะในการสนองความตอ้งการเหล่านนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

  2.3 พนักงาน หรือข้าราชการทีมีวุฒิสูงขึนย่อมจะเรียกร้องสิงต่างๆเพิมขึน 
พนกังานหรือขา้ราชการเหล่านนัตอ้งการผูน้าํทีมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดี 
 3.  ความสาํเร็จของมนุษยสัมพนัธ์ในดา้นเศรษฐกิจและธุรกิจ เมือสังคมเปลียนจากสังคม
เกษตรกรรม เป็นอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงทาํให้เกิดการแข่งขนัขึน การแข่งขนัทาํให้
ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจทีจะซือสินคา้และบริการ การโน้มน้าวจิตใจผูบ้ริโภคนันมิใช่อยู่ที
คุณภาพสินคา้และราคาย่อมเยาเท่านนั หากแต่เป็นการรู้จกัปฏิบติัตามหลกัของมนุษยสัมพนัธ์ 
เช่น รู้จกัยกยอ่งใหเ้กียรติ ชมเชย ให้บริการทีดี เอาอกเอาใจผูบ้ริโภค สิงเหล่านีลว้นเป็นการสร้าง
มนุษยสัมพนัธ์ทงัสิน  
 4.  ความสําคญัของมนุษยสัมพนัธ์ในดา้นการเมือง ผูน้าํทางด้านการเมืองย่อมตอ้งมี
มนุษยสัมพนัธ์กบัสมาชิกเพือความอยูร่อด เพือความมนัคง หากผูน้าํมีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัทาํ
ใหทุ้กคนมีความสุขและบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สรุปมนุษยสัมพนัธ์ เป็นกลวิธีการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเพือนร่วมวิชาชีพให้
มาทาํกิจกรรมร่วมกนัแบบเต็มใจ และพยาบาลวิชาชีพทีมีมนุษยสัมพนัธ์ก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ทีสามารถเขา้กบัผูอื้นไดง่้าย มีจิตสาธารณะทีเป็นทีรักใคร่ของเพือนร่วมงานใครเห็นใครก็อยาก
อยู่ใกล้ มนุษยสัมพนัธ์จึงเกียวขอ้งกบัความตอ้งการของพยาบาลวิชาชีพ แรงจูงใจหรือสาเหตุ
ภายในของพยาบาลวิชาชีพทีจะเขา้มาทาํกิจกรรมใดๆ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทงัการสามารถ
เอาชนะจิตใจผูอื้นให้คลอ้ยตามจนสามารถทาํงานนนัๆ ไดส้ําเร็จ หากพยาบาลวิชาชีพมีมนุษย
สัมพนัธ์ทีดีต่อกนัจะทาํใหเ้พือนร่วมงานทุกคนมีความสุข 
 
3 แนวคิด ความสุขจากความสําเร็จในงาน  
 ความสําเร็จในงาน เป็นงานทีทาํให้พนกังานรู้สึกมีความสุขทีไดท้าํควรเป็นงานที
มองเห็นความสาํเร็จทีเป็นไปไดแ้ละมีความทา้ทายอยา่งสมเหตุผล และเมือทาํสําเร็จแลว้พนกังาน
รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของผลงานและความสาํเร็จดงักล่าวจะทาํให้พนกังานรู้สึกภาคภูมิใจ และมี
ความสุขต่อการทาํงาน 
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(2531:32) ผูที้จะสร้าง
ความสําเร็จในการงานและมีชีวิตทีแน่นอนนนั ควรมีคุณสมบติัประกอบพร้อมกนัอย่างน้อย  
ประการ ประการแรก ควรจะตอ้งมีความสุจริต ความมีใจจริง ความอุตสาหะอดทน  และความ
เสียสละเมตตาเป็นพืนฐานของจิตใจ  ประการทีสอง ควรจะตอ้งมีวชิาการความรู้ทีถูกตอ้ง แม่นยาํ 
ชํานาญ พร้อมทังมีฝีมือหรือความสามารถในเชิงปฏิบัติ เป็นเครืองมือสําหรับประกอบการ  
ประการทีสาม ควรจะต้องมีสติ  ความยงัคิด และวิจารณญาณอนัถีถ้วนรอบคอบ เป็นเครือง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ควบคุมกาํกบัให้ดาํเนินไปไดโ้ดยถูกตอ้งเทียงตรงตามทิศทาง ประการทีสีจะตอ้งมีความรอบรู้ มี
ความสามารถประสานงานประสานประโยชน์กบัผูอื้นอย่างกวา้งขวาง เป็นเครืองส่งเสริมให้
ทาํงานไดค้ล่องตวัและกา้วหน้า และประการทีห้าซึงสําคญัทีสุดจะตอ้งมีความฉลาดรู้ในเหตุใน
ผลในความผิดถูกชวัดี ในความพอเหมาะพอสม    ซึงเป็นเครืองตดัสินและสังการปฏิบติังานทงั
มวลใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

หลกัธรรมเพอืสร้างความสําเร็จ 
 พุทธทาสภิกขุ (2548:26) กล่าวถึง อิทธิบาท  ว่าเป็นคุณธรรมทีนําไปสู่
ความสาํเร็จตามทีมุ่งหมาย  ประการ หมายถึง คุณธรรมทีนาํไปสู่ความสาํเร็จแห่งผลทีมุ่งหมาย 
 .  ฉนัทะ    -   ความพอใจ คือ ความตอ้งการทีจะทาํ ใฝ่ใจรักจะทาํสิงนนัอยูเ่สมอ 
และปรารถนาจะทาํใหไ้ดผ้ลดียงิๆขึนไป 
 .  วิริยะ   -   ความพากเพียร คือ ขยนัหมนัประกอบสิงนันด้วยความพยายาม 
เขม้แขง็ อดทน เอาธุระไม่ทอ้ถอย 
 .  จิตตะ  -    ความคิด คือ ตงัจิตรับรู้ในสิงทีทาํและทาํสิงนนัดว้ยความคิดเอาจิต
ฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจใหฟุ้้งซ่านเลือนลอยไป  
 .  วิมงัสา  -   ความไตร่ตรอง หรือทดลองคือ หมนัใช้ปัญญาพิจารณาใครครวญ 
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอ้ยงิหยอ่นในสิงทีทาํนนั มีการวางแผน วดัผล คิดคน้วิธีแกไ้ข 
ปรับปรุง เป็นตน้ 
 หลักของการทาํงาน ให้บรรลุความสํา เร็จ มี  ข้อดังกล่าวไวต้อนต้น แต่ต้อง
ปฏิบติัใหค้รบถว้น จึงจะประสบความสาํเร็จ และตอ้งเหมาะกบัภาวะของตนดว้ย 
 วิธีทีจะปลูกอิทธิบาท  ให้เกิดขึนในใจได้คือ การสร้างความพอใจในงานให้
เกิดขึนเป็นเบืองตน้ แต่การทีจะปลูกใหเ้กิดขึนเช่นนนัได ้ก็ดว้ยการพิจารณาให้เห็นถึงผลดีผลเสีย 
คือ ถ้าทาํงานนีแล้วจะเกิดผลดีอย่างไร ถ้าไม่ทาํก็จะเกิดผลเสียอย่างไร เมือพิจารณาจนเห็น
ประโยชน์อยา่งถ่องแทแ้ลว้ ฉนัทะ คือ ความพอใจจะเกิดขึน 
 ฉันทะ ย่อมทาํให้เกิดกาํลังใจทีเข้มแข็งแกร่งกล้า เมือเกิดความรักงานขึนแล้ว 
แม้ว่างานนันจะหนักก็กลายเป็นงานเบา งานยากก็จะกลายเป็นงานง่าย หรือพูดง่ายๆ ว่า 
ความสาํเร็จอยูแ่ค่เอือมนนัเอง  
 ส่วนคนทีไม่มีฉันทะ เปรียบเสมือนคนทีขาดกาํลงัใจ เกิดความเบือหน่าย ทอ้แท ้
ทาํงานไม่เป็นชินเป็นอนัในทีสุดความสาํเร็จหรือผลงานก็เกิดขึนไม่ได ้
 จากการทบทวนหลักธรรมดังกล่าวพบว่า ความสําเร็จในการปฏิบติังานควรมี
คุณสมบติัอย่างน้อย  ประการ ประการแรก ควรมีความสุจริต ความมีใจจริง ความอุตสาหะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

อดทน  และความเสียสละเมตตาเป็นพืนฐาน  ประการทีสอง ควรมีวิชาการความรู้ทีถูกต้อง 
แม่นยาํ ชาํนาญ พร้อมทงัมีฝีมือหรือความสามารถในเชิงปฏิบติั  ประการทีสาม ควรมีสติ  ความ
ยงัคิด และวิจารณญาณอนัถีถ้วนรอบคอบ  ประการทีสีจะต้องมีความรอบรู้ มีความสามารถ
ประสานงานประสานประโยชน์กบัผูอื้นอยา่งกวา้งขวาง และประการทีห้าซึงสําคญัทีสุดจะตอ้งมี
ความฉลาดรู้ในเหตุในผลในความผดิถูกชวัดี ในความพอเหมาะพอสม    ซึงเป็นการปฏิบติังานให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีความสุข พร้อมทงัยงันาํหลกัธรรมของ 
อิทธิบาท 4 มาเป็นตวักาํหนดแนวทางในการปฏิบติังานดว้ย 
 
4 แนวคิด ความสุขจากการตระหนักในคุณค่าของวชิาชีพ 
 การพยาบาลเป็นการปฏิบติัโดยตรงต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมเป็น
บริการในระดบัสถาบนัสังคม พระราชบญัญติัวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภฉ์บบัปี พ.ศ. 
2540 ระบุวา่ การพยาบาล หมายความวา่ การกระทาํต่อมนุษยเ์กียวกบัการดูแลและการช่วยเหลือ
เมือเจบ็ป่วย การฟืนฟูสภาพ การป้องกนัโรค และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทงัการช่วยเหลือแพทย์
กระทาํการรักษาโรค ทงันี โดยอาศยัหลกัวทิยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาล 
 การจดับริการสุขภาพในปัจจุบนัเน้นการควบคุมคุณภาพการบริการ 5 ประเด็น
หลัก คือ การทาํให้ประจักษ์ต่อสายตาของผู ้รับบริการ การสร้างความไว้เนือเชือใจให้แก่
ผูรั้บบริการ การตอบสนองความต้องการผูรั้บบริการอย่างทนัท่วงที การประกันคุณภาพการ
บริการ และการมีความใส่ใจในความรู้สึกของผูรั้บบริการ ผลการศึกษาความคาดหวงัของผูป่้วย
ต่อการบริการพยาบาลแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ ผูป่้วยตอ้งการพยาบาลทีมีความรู้ มีจริยธรรม
ประจาํใจ ใหก้ารพยาบาลถูกตอ้ง รวดเร็ว มีลกัษณะใส่ใจ เอืออาทรต่อปัญหาของผูป่้วย สือสารได้
ดี และทีสาํคญัคือตอ้งแสดงพฤติกรรมบริการทีน่าเชือถือ มีคุณภาพและไวว้างใจได ้เพือให้ผูป่้วย
ไดรั้บบริการทีมีมาตรฐานสูงและมีความปลอดภยั 
 ดงันนัผูป้ระกอบวชิาชีพพยาบาลจึงตอ้งเป็นผูที้มีความรับผิดชอบสูงเป็นผูที้สังคม
และผูรั้บบริการให้ความไวว้างใจ และมีความชาํนาญในการปฏิบติัมีความรู้ในศาสตร์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์อืนๆทีเกียวขอ้ง มีศิลปะในการนาํความรู้ไปปฏิบติัการพยาบาล เพือให้เกิด
ผลลพัธ์ทางสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบติัให้บรรลุตามมาตรฐานดงักล่าวมาขา้งตน้ 
พยาบาลจาํเป็นตอ้งใช้หลกัจริยธรรมเป็นเครืองยึดเหนียวจิตใจ และมีการประกาศจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบติั ทงันีเพือความปลอดภยัของผูรั้บบริการและ
สังคมโดยรวม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 ความตระหนักในคุณค่างานวิชาชีพ จึงเปรียบเสมือน แนวปฏิบติัทีวิชาชีพการ
พยาบาลใชเ้ป็นกรอบกาํหนดทิศทางในการประกอบวชิาชีพ  
 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปีพุทธศกัราช (2525:34) ไดใ้ห้คาํจาํกดั
ความของความตระหนักในคุณค่างานวิชาชีพ ไวว้่า หมายถึงการประมวลความประพฤติทีผู ้
ประกอบอาชีพการงานแต่ละอยา่งกาํหนดขึนเพือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชือเสียง ฐานะของ
สมาชิกอาจเขียนเป็นรายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได ้เป็นหลกัความประพฤติของบุคคลในแต่ละ
กลุ่มอาชีพเป็นเครืองยดึเหนียวจิตใจใหมี้คุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณตอ้งใชร่้วมกบัคาํวา่
วชิาชีพเป็นหลกัความประพฤติทีดีงามในแต่ละกลุ่มอาชีพ 
 ดงันนัความตระหนกัในคุณค่างานวิชาชีพ จึงหมายถึง “ประมวลความประพฤติที
วงการวิชาชีพพยาบาลกาํหนดขึนเพือเป็นมาตรฐานหรือแนวปฏิบติัของการประกอบวิชาชีพ”
โดยทวัไปแลว้องค์กรวิชาชีพทีเป็นศูนยร์วมหรือตวัแทนของสมาชิกทวัประเทศมีภาระกิจหนึง 
เพือเป็นแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับสมาชิกทุกคน ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี 

1. พยาบาลพึงใหบ้ริการพยาบาลดว้ยความเคารพในศกัดิศรี และความ 
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยไม่จาํกดัในเรืองสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ คุณสมบติัเฉพาะกิจ
หรือสภาพปัญหาทางดา้นสุขภาพอนามยัของผูป่้วย 

2. พยาบาลพึงเคารพสิทธิส่วนตวัของผูป่้วยโดยรักษาขอ้มูลเกียวกบัผูป่้วยไว ้
เป็นความลบั 

3. พยาบาลพึงใหก้ารปกป้องคุม้ครองแก่ผูป่้วย สังคม ในกรณีทีมีการ 
ให้บริการสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั ถูกกระทาํการทีอาจเกิดจากการไม่รู้ ขาดศีลธรรม 
จริยธรรม หรือการกระทาํทีผดิกฎหมายจากบุคคลหนึงบุคคลใด 

4. พยาบาลมีหนา้ทีรับผดิชอบในการตดัสินใจและการใหบ้ริการแก่ผูป่้วยแต่ 
ละราย 

5. พยาบาลพึงดาํรงไวซึ้งสมรรถนะในการปฏิบติัการพยาบาล 
6. พยาบาลพึงตดัสินใจดว้ยความรอบครอบถีถว้นใชข้อ้มูลสมรรถนะและ 

คุณสมบัติอืนๆเป็นหลักในการขอคาํปรึกษาหารือ ยอมรับในหน้าทีรับผิดชอบ รวมถึงการ
มอบหมายกิจกรรมการปฏิบติัการพยาบาลใหผู้อื้นปฏิบติั 

7. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนบัสนุนในกิจกรรมการพฒันาความรู้เชิง 
วชิาชีพ 

8. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนบัสนุนใหก้ารพฒันาวชิาชีพและส่งเสริม 
มาตรฐานการปฏิบติัการพยาบาล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

9. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการทีจะกาํหนดและดาํรงไวซึ้งสถานะภาพของ 
การทาํงานทีจะนาํไปสู่การปฏิบติัการพยาบาลทีมีคุณภาพสูง 

10. พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุม้ครอง สังคม จากการเสนอขอ้มูล 
ทีผดิ และดาํรงไวซึ้งความสามคัคีในวชิาชีพ 

11. พยาบาลพึงร่วมมือและเป็นเครือข่ายแก่สมาชิกดา้นสุขภาพอนามยัและ 
บุคคลอืนๆ ในสังคมเพือส่งเสริมชุมชนและสนองตอบความตอ้งการด้านสุขภาพอนามยัของ
สังคม 
 ความตระหนกัในคุณค่างานวิชาชีพ เป็นการแสดงออกซึงความตระหนกัในความ
รับผิดชอบทางจริยธรรมของพยาบาล และเพือใชเ้ป็นหลกันาํการประกอบวิชาชีพให้มีมาตรฐาน
สูง สอดคลอ้งตรงกนั รวมทงัเป็นการสือสารทีช่วยให้ผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงานในวิชาชีพอืน ๆ และ
ประชาชนทวัไปไดท้ราบถึงความตระหนกัในคุณค่างานวิชาชีพทีพยาบาลยึดถือในการประกอบ
วชิาชีพ และแสดงความมุ่งมนัของพยาบาลทีจะประกอบวชิาชีพ ให้มีคุณภาพในมาตรฐานสูงโดย
เหตุนีความตระหนกัในคุณค่างานวิชาชีพประดุจเครืองมือ ประเมินผลพฤติกรรมของพยาบาลใน
การปฏิบติัวชิาชีพโดยผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน ผูเ้กียวขอ้งทวัไป และใชใ้นการประเมินผลตนเอง 
 ขอ้ที 1 พยาบาลรับผดิชอบต่อประชาชนผูต้อ้งการการพยาบาลและบริการสุขภาพ 
  พยาบาลรับผดิชอบต่อประชาชนผูต้อ้งการการพยาบาลและบริการสุขภาพทงัต่อ
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันการ
เจบ็ป่วย การฟืนฟูสุขภาพ และการบรรเทาทุกขท์รมาน 
 ขอ้ที 2 พยาบาลประกอบวิชาชีพดว้ยความเมตตากรุณา เคารพในคุณค่าของชีวิต 
ความมีสุขภาพดี และความผาสุกของเพือนมนุษย ์ 
  พยาบาลประกอบวชิาชีพดว้ยความเมตตากรุณา เคารพในคุณค่าของชีวิต ความมี
สุขภาพดี และความผาสุกของเพือนมนุษย  ์ช่วยให้ประชาชนดาํรงสุขภาพไวใ้นระดับดีทีสุด 
ตลอดวงจรของชีวิต นบัแต่ปฏิสนธิทงัในภาวะสุขภาพปกติ ภาวะเจ็บป่วย ชราภาพ จนถึงระยะ
สุดทา้ยของชีวติ 
 ขอ้ที 3 พยาบาลมีปฏิสัมพนัธ์ทางวิชาชีพกบัผูใ้ชบ้ริการ ผูร่้วมงาน และประชาชน
ดว้ยความเคารพในศกัดิศรี และสิทธิมนุษยชน ของบุคคล 
  พยาบาลมีปฏิสัมพนัธ์ทางวิชาชีพกบัผูใ้ช้บริการ ผูร่้วมงาน และประชาชนดว้ย
ความเคารพในศกัดิศรี และสิทธิมนุษยชนของบุคคลทงัในความเป็นมนุษยสิ์ทธิในชีวิต และสิทธิ
ในเสรีภาพเกียวกบัการเคลือนไหว การพูด การแสดงความคิดเห็น การมีความรู้ การตดัสินใจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ค่านิยม ความแตกต่างทางวฒันธรรม และความเชือทางศาสนา ตลอดจนสิทธิในความเป็นเจา้ของ 
และความเป็นส่วนตวัของบุคคล 
 ขอ้ที 4 พยาบาลยดึหลกัความยติุธรรมและความเสมอภาคในสังคมมนุษย  ์
  พยาบาลยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาคในสัง คมมนุษย์ ร่วม
ดาํเนินการเพือช่วยให้ประชาชนทีตอ้งการบริการสุขภาพไดรั้บความช่วยเหลือดูแลอย่างทวัถึง 
และดูแลให้ผูใ้ช้บริการได้รับการช่วยเหลือทีเหมาะสมกับความต้องการอย่างดีทีสุดเท่าทีจะ
เป็นไปได ้ดว้ยความเคารพในคุณค่าของชีวิต ศกัดิศรี และสิทธิในการมีสุขของบุคคลอย่างเท่า
เทียมกนั โดยไม่จาํกดัด้วยชัน วรรณะ เชือชาติ ศาสนา เศรษฐานะ เพศ วยั กิตติศพัท์ ชือเสียง 
สถานภาพในสังคม และโรคทีเป็น 
 
 ขอ้ที 5 พยาบาลประกอบวชิาชีพโดยมุ่งความเป็นเลิศ 
  พยาบาลประกอบวิชาชีพ โดยมุ่งความเป็นเลิศปฏิบติัการพยาบาล โดยมีความรู้
ในการกระทาํ และสามารถอธิบายเหตุผลได้ในทุกกรณีพฒันาความรู้ และประสบการณ์อย่าง
ต่อเนือง รักษาสมรรถภาพในการทาํงาน ประเมินผลงานและประกอบวิชาชีพ ทุกด้านด้วย
มาตรฐานสูงสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้
 ขอ้ที 6 พยาบาลพึงป้องกนัอนัตรายต่อสุขภาพ และชีวติของผูใ้ชบ้ริการ 
  พยาบาลพึงป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  และชีวิตของผูใ้ช้บริการ โดยการ
ร่วมมือประสานงานอย่างต่อเนืองกบัผูร่้วมงาน และผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย ทุกระดบั เพือปฏิบติัให้
เกิดผลตามนโยบาย และแผนพฒันาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน พึงปฏิบติัหนา้ทีรับ
มอบหมายงานและมอบหมายงานอยา่งรอบคอบ และกระทาํการอนัควรเพือป้องกนัอนัตราย ซึง
เห็นว่าจะเกิดอนัตรายแก่ผูใ้ชบ้ริการแต่ละบุคคล ครอบครัว กลุ่มหรือชุมชนโดยการกระทาํของ
ผูร่้วมงาน หรือสภาพแวดลอ้มการทาํงาน หรือในการใชว้ทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยชีนัสูง 
 ขอ้ที 7 พยาบาลรับผิดชอบในการปฏิบติัให้สังคม เกิดความเชือถือไวว้างใจต่อ
พยาบาล และต่อวชิาชีพพยาบาล 
   พยาบาลรับผดิชอบในการปฏิบติัใหส้ังคม เกิดความเชือถือไวว้างใจต่อพยาบาล 
และต่อวิชาชีพพยาบาล คุณธรรมจริยธรรมในการดาํรงชีวิต ประกอบวิชาชีพดว้ยความมนัคงใน
จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมายให้การบริการทีมีคุณภาพเป็นวิสัย เป็นทีประจักษ์แก่
ประชาชน ร่วมมือพฒันาวิชาชีพ ให้เจริญกา้วหน้าในสังคมอย่างเป็นเอกภาพ ตลอดจนมีมนุษย
สัมพนัธ์อนัดี และร่วมมือกบัผูอื้นในกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทงัในและนอกวงการ
สุขภาพ ในระดบัทอ้งถิน ระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 ขอ้ที 8 พยาบาลพึงร่วมในการทาํความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่วชิาชีพการพยาบาล 
  พยาบาลพึงร่วมในการทาํความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่วชิาชีพการพยาบาล ร่วมเป็น
ผูน้าํทางการปฏิบติัการพยาบาล หรือทางการศึกษา ทางการวิจยัหรือทางการบริหารโดยร่วมใน
การนาํทิศทาง นโยบาย และแผนเพือพฒันาวิชาชีพ พฒันาความรู้ ทงัในขนัเทคนิคการพยาบาล
ทฤษฎีขนัพืนฐาน และศาสตร์ทางการพยาบาล ขนัลึกซึงเฉพาะดา้น ตลอดจนการรวบรวม และ
เผยแพร่ความรู้ข่าวสารของวิชาชีพ ทงันี พยาบาลพึงมีบทบาททงัในระดบัรายบุคคล และร่วมมือ
ในระดบัสถาบนั องคก์รวชิาชีพ ระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศ 
 ขอ้ที 9 พยาบาลพึงรับผดิชอบต่อตนเอง เช่นเดียวกบัรับผดิชอบต่อผูอื้น 
  พยาบาลพึงรับผิดชอบต่อตนเอง เช่นเดียวกบัรับผิดชอบต่อผูอื้น เคารพตนเอง 
รักษาความสมดุลมนัคงของบุคลิกภาพ เคารพในคุณค่าของงาน และทาํงานดว้ยมาตรฐานสูง ทงั
ในการดาํรงชีวิตส่วนตวั และในการประกอบวิชาชีพในสถานการณ์ทีจาํเป็นตอ้งเสียสละ หรือ
ประนีประนอมพยาบาลพึงยอมรับในระดบัทีสามารถรักษาไวซึ้งความเคารพตนเอง ความสมดุล
ในบุคลิกภาพ และความมงัคงปลอดภยัในชีวิตของตนเอง เช่นเดียวกบัของผูร่้วมงาน ผูใ้ชบ้ริการ 
และสังคม 
 จากการทบทวนบทความผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การตระหนกัในคุณค่าของงานวิชาชีพ 
หมายถึง การทีพยาบาลวิชาชีพปฏิบติังานตามหลกัแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการให้การ
พยาบาลดว้ยความมีสติ ตระหนกัในคุณค่าและศกัดิศรี ของความเป็นมนุษย ์ให้การพยาบาลดว้ย
ความเสมอภาค ละเวน้การปฏิบติัทีเป็นอคติ และการใชอ้าํนาจเพือเป็นผลประโยชน์ส่วนตน พึง
เก็บรักษาเรืองส่วนตวัของผูป่้วยไวเ้ป็นความลบั ปฏิบติังานโดยใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเต็มที 
ทาํให้ผูป่้วยเกิดความพึงพอใจในดา้นการรักษาพยาบาล ผูว้ิจยัในฐานะทีเป็นพยาบาลวิชาชีพที
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลจึงมีความสนใจทีจะศึกษาว่า การตระหนักในคุณค่าของงานวิชาชีพ
ส่งผลต่อการความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพอยา่งไร 
 
5 แนวคิด ความสุขจากการได้รับการยอมรับทางสังคม    
 การยอมรับนับถือเป็นผลมาจากความตงัใจรับผิดชอบและการพฒันางานให้สําเร็จจะ
ส่งผลให้บุคคลไดรั้บการยอมรับนบัถือ ทงัจากองคก์รทีปฏิบติังานและองคก์รภายนอกตลอดจน
สาธารณชนต่างๆ ทาํให้พนกังานรู้สึกปิติยินดี ภาคภูมิใจในตวัเองเมือไดรั้บการยอมรับนบัถือ
ส่งผลทาํให้รู้สึกสุขใจในการทาํงานและเป็นการสร้างแรงจูงใจได้อย่างต่อเนืองด้วยผลงานซึง
ยงัยนืกวา่การจูงใจดว้ยทรัพยสิ์นเงินทอง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 สุเทพ บุญเนียม( :56) กล่าววา่ การยอมรับนบัถือ คือ การให้คนอืนยอมรับนบัถือให้
เกียรติมีการปฏิบติัทีดีทังต่อหน้าและลับหลัง โดยปราศจากการเล่นเกม มีความจริงในทีจะ
ปฏิบติังาน คนทาํงานจะรู้สึกตอ้งการทาํงาน แต่เมือใดทีไม่มีการยอมรับนบัถือกนัในงาน ต่างคน
ต่างเคารพความคิดเห็นของตนเอง งานก็จะสะดุด งานไม่สามารถพฒันาไดถ้า้ขาดการยอมรับนบั
ถือกนั ดงันนัถา้เรารู้จกัยอมรับนบัถือกนั เมือมีปัญหาก็พูดคุยกนั คุยแบบเปิดใจ เมือใจไม่มีอะไร
ติดขดั งานทีจะทาํต่อไปก็ไม่ติดขดัดว้ยแต่ถา้ใจยงัติดขดั งานทีจะพฒันาต่อไปก็ไม่ดีนกั ในเรือง
จิตใจทางจิตวทิยาอธิบายวา่ จิตมกัจะแกวง่เมือไดย้นิไม่ถูกหู มองอะไรไม่ถูกตา  บางครังรักกนัอยู่
ดี ๆ โกรธกนัได ้เพราะเสียงกระซิบจากคนอืน หรือเพราะสัมผสัเอง ถา้ไดคุ้ยกนั ยอมรับนบัถือ
กนั ความพึงพอใจก็เกิดในงาน คนทาํงานก็มีความสุข 
  
 
6 แนวคิด ความสุขจากการได้รับสวสัดิการสังคมจากองค์กรแนวคิดสวสัดิการสังคม  
  กระทรวงแรงงานและสวสัดิการ(2548:56) กล่าวว่า การดาํเนินการใดๆ ไม่ว่าโดย
นายจา้ง สหภาพแรงงาน (ลูกจา้ง) หรือรัฐบาล ทีมีความมุ่งหมายเพือให้ลูกจา้งสามารถมีระดบั
ความเป็นอยูที่ดีพอสมควร มีความผาสุกทงักายและใจ มีสุขภาพอนามยัทีดี มีความปลอดภยัใน
การทาํงาน มีความเจริญกา้วหนา้ มีความมนัคงในการดาํเนินชีวติไม่เฉพาะแต่ตวัลูกจา้งเท่านนั แต่
รวมถึงครอบครัวของลูกจา้งดว้ย  
 กระทรวงแรงงาน( :67)  ไดก้าํหนดสวสัดิการเกียวกบัสุขภาพอนามยัสําหรับลูกจา้ง 
ใหก้รมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานดาํเนินภารกิจ  ประการ ดงันี 

ขอ้  ในสถานทีทาํงานของลูกจา้ง ใหน้ายจา้งจดัใหมี้  
นาํสะอาดสําหรับดืมไม่น้อยกว่าหนึงทีสําหรับลูกจา้งไม่เกินสีสิบคน และเพิมขึนใน

อตัราส่วนหนึงทีสําหรับลูกจา้งทุกๆ สีสิบคน เศษของสีสิบคนถา้เกินยีสิบคนให้ถือเป็นสีสิบคน 
ห้องนาํและห้องส้วมตามแบบและจาํนวนทีกาํหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพทีถูกสุขลกัษณะเป็น
ประจาํทุกวนั ใหน้ายจา้งจดัใหมี้หอ้งนาํและหอ้งส้วมแยกสําหรับลูกจา้งชายและลูกจา้งหญิง และ
ในกรณีทีมีลูกจา้งทีเป็นคนพิการ ให้นายจา้งจดัให้มีห้องนาํและห้องส้วมสําหรับคนพิการแยกไว้
โดยเฉพาะ  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ขอ้  ในสถานทีทาํงานของลูกจา้ง ให้นายจา้งจดัให้มีสิงจาํเป็นในการปฐมพยาบาลและ 
การรักษาพยาบาล ดงัต่อไปนี  

สถานทีทาํงานทีมีลูกจา้งทาํงานตงัแต่สิบคนขึนไป ตอ้งจดัให้มีเวชภณัฑ์และยาเพือใชใ้น
การปฐมพยาบาลในจาํนวนทีเพียงพอ อยา่งนอ้ยตามรายการดงัต่อไปนี 
(ก) กรรไกร (ข) แกว้ยานาํ และแกว้ยาเม็ด (ค) เข็มกลดั (ง) ถว้ยนาํ (จ) ทีป้ายยา (ฉ) ปรอทวดัไข ้
(ช) ปากคีบปลายทู่ (ซ) ผา้พนัยืด (ฌ) ผา้สามเหลียม (ญ) สายยางรัดห้ามเลือด (ฎ) สําลี ผา้ก๊อซ 
ผา้พนัแผล และผา้ยางปลาสเตอร์ปิดแผล (ฏ) หลอดหยดยา (ฐ) ขีผึงแกป้วดบวม (ฑ) ทิงเจอร์
ไอโอดีน หรือโพวโิดน-ไอโอดีน (ฒ) นาํยาโพวิโดน-ไอโอดีน ชนิดฟอกแผล (ณ) ผงนาํตาลเกลือ
แร่(ด) ยาแกผ้ดผนืทีไม่ไดม้าจากการติดเชือ (ต) ยาแกแ้พ ้(ถ) ยาทาแกผ้ดผืนคนั (ท) ยาธาตุนาํแดง 
(ธ) ยาบรรเทาปวดลดไข ้(น) ยารักษาแผลนาํร้อนลวก (บ) ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร (ป) เหลา้
แอมโมเนียหอม (ผ) แอลกอฮอล์เช็ดแผล (ฝ) ขีผึงป้ายตา (พ) ถว้ยลา้งตา (ฟ) นาํกรดบอริคลา้งตา 
(ภ) ยาหยอดตา  

สถานทีทาํงานทีมีลูกจา้งทาํงานในขณะเดียวกนัตงัแต่สองร้อยคนขึนไป ตอ้งจดัใหมี้ 
 (ก) เวชภณัฑแ์ละยาเพือใชใ้นการปฐมพยาบาลตาม (  ) 
 (ข) หอ้งรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพกัคนไขอ้ยา่งนอ้ยหนึงเตียง เวชภณัฑ์และยานอกจาก
ทีระบุไวใ้น ( ) ตามความจาํเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบืองตน้ 
 (ค) พยาบาลตงัแต่ระดบัพยาบาลเทคนิคขึนไปไวป้ระจาํอย่างน้อยหนึงคนตลอดเวลา
ทาํงาน  
 (ง) แพทยแ์ผนปัจจุบนัชันหนึงอย่างน้อยหนึงคน เพือตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละสองครังและเมือรวมเวลาแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละหกชวัโมงในเวลาทาํงาน  

สถานทีทาํงานทีมีลูกจา้งทาํงานในขณะเดียวกนัตงัแต่หนึงพนัคนขึนไป ตอ้งจดัใหมี้ 
 (ก) เวชภณัฑแ์ละยาเพือใชใ้นการปฐมพยาบาลตาม (  ) 
 (ข) หอ้งรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพกัคนไขอ้ยา่งนอ้ยหนึงเตียง เวชภณัฑ์และยานอกจาก
ทีระบุไวใ้น ( ) ตามความจาํเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบืองตน้ 
 (ค) พยาบาลตงัแต่ระดบัพยาบาลเทคนิคขึนไปไวป้ระจาํอย่างน้อยสองคนตลอดเวลา
ทาํงาน 
 (ง) แพทยแ์ผนปัจจุบนัชันหนึงอย่างน้อยหนึงคน เพือตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละสองครังและเมือรวมเวลาแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละหกชวัโมงในเวลาทาํงาน 
 (จ) ยานพาหนะซึงพร้อมทีจะนาํลูกจา้งส่งสถานพยาบาลเพือให้การรักษาพยาบาลได ้
โดยพลนั  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 ขอ้  นายจา้งอาจทาํความตกลงเพือส่งลูกจา้งเขา้รับการรักษาพยาบาลกบัสถานพยาบาล 
ทีเปิดบริการตลอดยีสิบสีชวัโมงและเป็นสถานพยาบาลทีนายจา้งอาจนาํลูกจา้งส่งเขา้รับการ 
รักษาพยาบาลไดโ้ดยความสะดวกและรวดเร็ว แทนการจดัให้มีแพทยต์ามขอ้  ( ) หรือขอ้  ( ) 
ได้โดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ้งอธิบดีมอบหมาย  การส่งเสริม สนับสนุน และ
ดาํเนินการใหมี้การจดัสวสัดิการ พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.  กาํหนดไวใ้นมาตรา 

 ให้นายจ้างของสถานประกอบกิจการทีม  ◌ีลูกจ้างตังแต่   คนขึนไป  ต้องจัดให้มี
คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดว้ยผูแ้ทนฝ่ายลูกจา้ง อย่างน้อยห้า
คน โดยทีกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการให้มาจากการเลือกตงัตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการทีอธิบดีกาํหนด และในกรณีทีสถานประกอบกิจการใดของนายจา้งมีคณะกรรมการลูกจา้ง
ตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงาน สัมพนัธ์แลว้ ให้คณะกรรมการลูกจา้ง ทาํหนา้ทีเป็นคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการตาม  พระราชบัญญัตินี  เจตนารมณ์ของการจัดตัง
คณะกรรมการสวสัดิการฯเป็นการส่งเสริมระบบทวิภาคี เพือเปิดโอกาสให้ลูกจา้งไดมี้การหารือ
กบันายจา้ง ในการจดัสวสัดิการอืนๆ ซึงนอกเหนือจากทีกฎหมายกาํหนดไดอ้ย่างเหมาะสมแก่
สถานประกอบกิจการ และเป็นสวสัดิการทีลูกจา้งเองก็ตอ้งการ มิใช่นายจา้งจดัการแต่ฝ่ายเดียว 
แต่ไม่เป็นทีสนใจของลูกจา้ง การทีเปิดโอกาสให้ลูกจา้งได้แสดงความตอ้งการ และได้รับฟัง
ความคิดเห็นขอ้มูลจากนายจา้งวา่สามารถจดัสวสัดิการทีเสนอไดห้รือไม่ เป็นการส่งเสริมแรงงาน
สัมพนัธ์ และยติุปัญหาขอ้เรียกร้องขอ้พิพาทแรงงานแต่  
   กรมแรงงานและสวสัดิการ (2548:87) กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการจดั
สวสัดิการนอกเหนือจากทีกฎหมายกาํหนด เป็นการทีเจา้หนา้ทีภาครัฐเขา้ไปในสถานประกอบ
กิจการเพือแนะนาํรูปแบบของสวสัดิการต่างๆ ทีกฎหมายไม่ไดก้าํหนดไว ้แต่หากสถานประกอบ
กิจการใดมีความพร้อมเพียงพอก็สามารถจดัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลูกจา้งได ้สวสัดิการ
นอกเหนือกฎหมายทีกองสวสัดิการแรงงานนาํเสนอเป็นทางเลือกสําหรับสถานประกอบกิจการ
จดัเพิมเติม แบ่งออกไดเ้ป็นหมวดใหญ่ๆ ดงันี  

1. สวสัดิการทีมุ่งพฒันาลูกจา้ง  
2. การส่งเสริมการศึกษาทงัในและนอกเวลาทาํงาน  
3. การจดัตงัโรงเรียนในโรงงาน  
4. การอบรมความรู้เกียวกบัการทาํงานทงัในและนอกสถานทีทาํงาน  
5. การจดัใหมี้หอ้งสมุด หรือมุมอ่านหนงัสือ ฯลฯ เป็นตน้  
6. สวสัดิการทีช่วยเหลือในเรืองค่าครองชีพ  
7. การจดัตงัร้านคา้สวสัดิการหรือสหกรณ์ร้านคา้  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

8. การใหเ้งินช่วยเหลือต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานศพ  
9. การจดัชุดทาํงาน  
10. การจดัหอพกั  
11. การจดัใหมี้รถรับ-ส่ง  
12. เงินโบนสั ค่าครองชีพ เบียขยนั ค่าเขา้กะ  
13. สวสัดิการทีช่วยเหลือการออมของลูกจา้ง  
14. สหกรณ์ออมทรัพย ์ 
15. กองทุนสาํรองเลียงชีพ  
16. สวสัดิการทีพฒันาสถาบนัครอบครัวของลูกจา้ง  
17. การจดัสถานเลียงดูบุตรของลูกจา้ง  
18. การช่วยค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว  
19. การช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของลูกจา้ง  
20. การประกนัชีวติใหก้บัลูกจา้ง  
21. สวสัดิการทีส่งเสริมความมนัคงในอนาคต  
22. เงินบาํเหน็จ  
23. เงินรางวลัทาํงานนาน  
24. ใหลู้กจา้งซือหุน้ของบริษทั  
25. กองทุนฌาปนกิจ  
26. เงินกูเ้พือสวสัดิการทีพกัอาศยั  
27. สวสัดิการนนัทนาการและสุขภาพอนามยั  
28. การจดัทศันศึกษา  
29. การแข่งขนักีฬา  
30. การจดังานเลียงสังสรรคพ์นกังาน  
31. การใหค้วามรู้เรืองสุขภาพอนามยั 
 จากการทบทวนเอกสารทีเกียวขอ้งสรุปไดว้า่ สวสัดิการแรงงาน คือ การดาํเนินการใดๆ 

ไม่วา่โดยนายจา้ง สหภาพแรงงาน (ลูกจา้ง) หรือรัฐบาล ทีมีความมุ่งหมายเพือให้ลูกจา้งสามารถมี
ระดบัความเป็นอยู่ทีดีพอสมควร มีความสุขทงักายและใจ มีสุขภาพอนามยัทีดี มีความปลอดภยั
ในการทาํงาน มีความเจริญกา้วหนา้ มีความมนัคงในการดาํเนินชีวิตไม่เฉพาะแต่ตวัลูกจา้งเท่านนั 
แต่รวมถึงครอบครัวของลูกจ้างด้วย การดําเนินการเพือให้มีการจัดสวสัดิการขึนในสถาน
ประกอบการนนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

7 งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
7.1 อายกุบัความสุขในการปฏิบติังาน 

 จงจิต  เลิศวิบูลยม์งคล(2546:14) พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัรัฐ อยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 เช่นเดียวกบัการศึกษาของ อรปภากร รัตน์หิรัญกร(2548:35) ที
พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบั การศึกษาของจิราภรณ์ 
แพรต่วน(2544:6) ทีพบวา่ อายขุองพยาบาลทีแตกต่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังานแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 นอกจากนีการศึกษาของเกษิณี ขาวยงัยืน(2543:7) พบว่า 
พยาบาลวชิาชีพทีมีอายมุาก มีความสุขในการปฏิบติังานสูงกวา่พยาบาลวิชาชีพทีมีอายุนอ้ย อยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  ดงันนัผูว้ิจยัเห็นดว้ยว่า อายุเป็นตวัแปรส่วนบุคคลทีส่งผลต่อ
ความสุขในการปฏิบติังาน  

7.2 รายได ้กบัความสุขในการปฏิบติังาน 
ความเพียงพอของรายได ้เป็นปัจจยัหนึงทีสาํคญัต่อความสุขในการปฏิบติัการ 

ทาํงานให้มีความสุข สอดคล้องกบัการศึกษาของฮามิลตนั เกลมิส เอ (Hamilton Glenys A. 
2006:78, อา้งถึงใน นภชัชล รอดเทียง 2550 : 38) พบวา่ รายไดข้องพยาบาลเป็นปัจจยัทีสําคญัต่อ
ความสุขในการปฏิบติังาน เช่นเดียวกบัการศึกษาของชนิดา ศรีบวรวิวฒัน์ (2544 : 40) พบว่า
รายได ้มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการปฏิบติังาน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และ
การศึกษาของ จิราภรณ์ แพรต่วน (2543:7 ) พบวา่ รายไดต่้อเดือนทีแตกต่างกนัมีความสุขในการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความสุขในการปฏิบติังานทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 
.05  ดงันนัผูว้จิยัจึงเห็นวา่ รายไดเ้ป็นตวัแปรส่วนบุคคลทีส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังาน 

7.3 ประสบการณ์การทาํงาน กบัความสุขในการปฏิบติังาน 
ประสบการณ์ในการทาํงานเป็นปัจจยัระดบับุคคล ทีมีส่วนทาํใหเ้กิดความสุข 

ในการปกิบติังานและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบัการศึกษาของชนิดา ศรี
บวรววิฒัน์ และสาํราญ บุญรักษา (2546:7)  พบวา่ ประสบการณ์ในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบั
ความสุขในการปฏิบติังานอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 เช่นเดียวกบั จิราภรณ์ แพรต่วน 
และนพรัตน์ อารยพฒันกุล(2543:7)  พบวา่ ประสบการณ์ในการทาํงานของพยาบาลทีแตกต่างกนั
มีความสุขในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  ดงันนัผูว้ิจยัจึงเห็น
วา่ ประสบการณ์ในการทาํงานเป็นตวัแปรส่วนบุคคลทีส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังาน 
 7.4 สถานภาพสมรส กบัความสุขในการปฏิบติังาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล(2546:16) พบว่า สถานภาพสมรส  มีความสัมพันธ์กับ
ความสุข 

ในการปฏิบติังาน การศึกษาของ อรปภากร รัตน์หิรัญกร และสมศกัดิ จมัทวงษ์(2548:6) พบว่า 
สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสม
สมยั สุรีรศานต์(2545:8) พบวา่ ความแตกต่างของความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลขึนกบั 
สถานภาพสมรสอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ นอกจากนีการศึกษาของเกษิณี ขาวยงัยืน และสําราญ 
บุญรักษา(2546:9) พบว่า พยาบาลวิชาชีพทีมีสถานภาพสมรสคู่ มีความสุขในการปฏิบติังานสูง
กวา่พยาบาลวชิาชีพทีมีสถานภาพโสด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ดงันนัผูว้ิจยัจึงเห็นวา่ 
สถานภาพสมรสเป็นตวัแปรส่วนบุคคลทีส่งผลต่อความสุขในการปฏิบติังาน 
 จากการศึกษาค้นควา้งานวิจยัทีเกียวข้องกับความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาล
วิชาชีพ พบว่า ไดเ้สนอแนวคิดความสุขในการปฏิบติังานไวม้ากมายเนืองจากความสามารถใน
การปฏิบติังานของบุคลากรเป็นสิงสาํคญัทีจะช่วยยกระดบัความสุขในการปฏิบติังานและคุณภาพ
ของงานทีมีประสิทธิภาพ ดงันัน ผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะศึกษาความสุขในการปฏิบติังาน ใน
จงัหวดัสมุทรสาคร โดยผูว้จิยัสนใจทีจะใชต้วัแปรปัจจยัส่วนบุคคล เพือนาํมาใชใ้นการศึกษาครัง
นีและนาํเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัดงันี 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
ตัวแปรต้น                  ต้นแปรตาม 
 
                                                                    

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดั 
2. อาย ุ
3. ประสบการณ์การทาํงาน 
4. รายได ้
5. แผนกในฝ่ายการพยาบาล 
6. สถานภาพสมรส 
 

ความสุขในการปฏิบัติงาน 5  ด้าน
- ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบั

บุคลากรในองคก์ร
- ความสุขอนัเกิดจากความสาํเร็จใน

งาน
- ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัใน

คุณค่าของวชิาชีพพยาบาล
- ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการ

ยอมรับทางสงคม
- ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บ

สวสัดิการจากองคก์ร 
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บทท ี3 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา ( Descriptive Research) เพือศึกษาความสุขในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล การดาํเนินการวิจยัใชร้ะเบียบวิธีการ
วจิยั ดงัต่อไปนี 

1. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษา 
3. เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 
4. การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรทีศึกษาในครังนี ไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครแยกเป็นอาํเภอ
เมือง 540 คน อาํเภอกระทุ่มแบน 195 คน อาํเภอบา้นแพว้ 200 คน ทงัสินรวมจาํนวน 935 คน 
(สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสาคร:2551) 
 กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี 
 ส่วนที 1 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณครังนี คือ พยาบาลวิชาชีพทีสังกัดใน
โรงพยาบาลรัฐบาล และพยาบาลวิชาชีพทีสังกดัในโรงพยาบาลเอกชน ในจงัหวดัสมุทรสาคร 
จาํนวน 261 คนไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างจากการใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) ทีระดบัความ
เชือมนัร้อยละ 95 และ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งมาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขนัตอน (Multi-Stage Random 
Sampling)  ตามประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดั 
  1. สําหรับสูตรการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ (Yamane, อา้งในประคอง 
กรรณสูต 2542 : 10-11)มีรายละเอียดดงันี 
  n =  2)e(N1

N  
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  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
  N = ขนาดของประชากร 
  E = ความคลาดเคลือนทียอมรับไดข้องกลุ่มตวัอยา่ง มีค่าเท่ากบั .05 

  n = 2)05(.9351
935  = 261 

  
 2. ทาํการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขนัตอน (Multi-Stage Random Sampling)    
ตารางที 1 แสดงจาํนวนประชากร พยาบาลวิชาชีพในจงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตามประเภทของ
โรงพยาบาลทีสังกดั   
ประเภทของ
โรงพยาบาล 

ชือโรงพยาบาล 
 

จํานวนประชากร 
(คน) 

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน) 

รัฐบาล . โรงพยาบาลสมุทรสาคร 360  100 
  2. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 195  54 
เอกชน 1. โรงพยาบาลมหาชยั 120  33 
  2. โรงพยาบาลศรีวชิยั 5 50  14 
  3. โรงพยาบาลบา้นแพว้ 200  56 
  4. โรงพยาบาลเจษฎา 10  4 
  รวม 935 261 

 
 3. ทาํการสุ่มตวัอยา่งพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆตามจาํนวนทีคาํนวณไวใ้นขนัที 2 โดย
ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย  
 ส่วนที 2 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยัเชิงคุณภาพครังนี คือ พยาบาลวิชาชีพทีมีคะแนน
ความสุขเฉลียสูงสุด จาํนวน 5 คน และพยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขเฉลียตาํสุด จาํนวน 5 คน 
 
2. ตัวแปรทศึีกษา 
 ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ 
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ ประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดั อายุ ประสบการณ์ทาํงาน 
รายได ้แผนกในฝ่ายการพยาบาล สถานภาพสมรส 
  1.1 ประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดั แบ่งเป็น 
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    โรงพยาบาลรัฐบาล 
     โรงพยาบาลเอกชน 
  1.2 อาย ุแบ่งเป็น 
     21-30 ปี 
     31-40 ปี 
     41 ปีขึนไป 
  1.3 ประสบการณ์การทาํงาน แบ่งเป็น 
    อายงุานนอ้ยกวา่ 5 ปี 
    อายงุานตงัแต่ 5-10 ปี 
    อายงุานมากกวา่ 10 ขึนไป 
  1.4 รายได ้แบ่งเป็น 
    รายไดเ้พียงพอและเหลือเก็บ 
    รายไดเ้พียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ 
    รายไดไ้ม่เพียงพอ 
  1.5 สถานภาพการสมรส แบ่งเป็น 
    โสด 
    สมรส 
    หมา้ย หยา่ และแยกกนัอยู ่
  1.6 แผนกในฝ่ายการพยาบาล 
    แผนกผูป่้วยใน 
    แผนกผูป่้วยนอก 
 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ 
ในจงัหวดัสมุทรสาคร แบ่งออกเป็น 5 ดา้นดงันี 

1. ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร 
2.  ความสุขอนัเกิดจากความสาํเร็จในงาน 
3. ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาล 
4. ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม 
5. ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร 
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3. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 
ชุด ทีใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูใ้หข้อ้มูล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัมีรายละเอียดดงันี 
ตอนท ี1 เชิงปริมาณ 
 ส่วนที 1 แบบสอบถามเกียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ ไดแ้ก่ ประเภทของ
โรงพยาบาลทีสังกดั อาย ุประสบการณ์การทาํงาน รายได ้แผนกในฝ่ายการพยาบาล และสถานภาพ
สมรส ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบกาํหนดตวัเลือก จาํนวน 6  ขอ้ 
 ส่วนท ี2 แบบสอบถามเกียวกบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ มีขอ้คาํถาม
ทงัหมด 74  ขอ้ 
 1. ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร        จาํนวน 16 ขอ้ 
 2. ความสุขอนัเกิดจากความสาํเร็จในงาน           จาํนวน  ขอ้ 
 3.ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาล       จาํนวน  ขอ้ 
 4.ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม                                        จาํนวน 15 ขอ้ 
 5.ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร  จาํนวน  ขอ้ 
 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ดงันี 

มากทีสุด  หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้ว่าตนมีความสุขตามข้อความ
   นนัมากทีสุด 

มาก  หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้ว่าตนมีความสุขตามข้อความ
   นนัมาก 

ปานกลาง  หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้ว่าตนมีความสุขตามข้อความ
   นนัปานกลาง 

นอ้ย  หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้ว่าตนมีความสุขตามข้อความ
   นนันอ้ย 

นอ้ยทีสุด  หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้ว่าตนมีความสุขตามข้อความ
   นนันอ้ยทีสุด 
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 โดยในแบบสอบถามให้ผูต้อบเลือกเพียง 1 ตวัเลือกและมีเกณฑ์ในการให้คะแนน คือ 
ขอ้ความทีแสดงถึงความสุขในการปฏิบติังาน จะไดค้ะแนน 5 ถึง 1 คะแนน ตามลาํดบั จากคาํตอบที
มากทีสุดถึงนอ้ยทีสุด ส่วนขอ้ความทีตรงกนัขา้ม (ขอ้ที ,15 และ16) จะไดค้ะแนนกลบักนั ผูต้อบ
แบบสอบถามทีไดค้ะแนนมากจะเป็นผูที้มีการรับรู้ความสุขในการปฏิบติังานน้อยกว่าผูที้ตอบได้
คะแนนนอ้ย 

การแปลผลคะแนน สามารถแปลผลระดบัคะแนนเฉลียความสุขในการปฏิบติังานโดย
ภาพรวมและรายดา้น โดยถือเกณฑ์การคิดคะแนนแบบอิงเกณฑ์โดยใชก้ารแบ่งระดบัคะแนนเฉลีย 
(X) ของ เบสท ์(Best 1981:179-184) ดงันี 

1.00-1.49 หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้ว่าตนมีความสุขตามขอ้ความนนัระดบั
  นอ้ยทีสุด 

1.50-2.49 หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้ว่าตนมีความสุขตามขอ้ความนนัระดบั
  นอ้ย 

2.50-3.49 หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้ว่าตนมีความสุขตามขอ้ความนนัระดบั
  ปานกลาง 

3.50-4.49 หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้ว่าตนมีความสุขตามขอ้ความนนัระดบั
  มาก 

4.50-5.00 หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้ว่าตนมีความสุขตามขอ้ความนนัระดบั
  มากทีสุด  

ตอนท ี2 เชิงคุณภาพ  

 เครืองมือทีใช้ในการสัมภาษณ์  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ทีมีข้อคําถาม
เหมือนกนัทุกคนถามเกียวกับมุมมองทีตนเองมีต่อความสุขอนัเกิดสัมพนัธภาพกบับุคลากรใน
องค์กร ความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ความสุขอนัเกิดจากการตระหนักในคุณค่าของ
วชิาชีพพยาบาล ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม และความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บ
การสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร 
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4. การสร้างและพฒันาเครืองมือ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี 
 ส่วนที 1 เป็นการสร้างและพฒันาเครืองมือทีในการวิจยัเชิงปริมาณครังนีผูว้ิจยัไดส้ร้างและ
พฒันาเครืองมือ โดยดาํเนินการตามขนัตอน ดงัต่อไปนี 

1.ผูว้ิจ ัยศึกษาค้นควา้เอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมทีเกียวข้องกับความสุขในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ เพือเป็นแนวทางสร้างเครืองมือในการวจิยั 

2.สร้างเครืองมือเป็นแบบสอบถามทีมีเนือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผา่น
การตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) โดยอาจารยที์ปรึกษาและ
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวนรวม 3 ท่านเพือพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 

3.นาํแบบทดสอบทีสร้างขึนและไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดสอบ (Try Out) กบั
พยาบาลวชิาชีพในจงัหวดัสมุทรสาครทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั จาํนวน 30 คน 

4.หาค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามเกียวกบัความสุขในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพโดยใช้สัมประสิทธิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป เพือวจิยัทางสังคมศาสตร์ โดยแบบสอบถามมีความเชือมนั ดงันี 
  4.1 แบบสอบถามความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพโดยรวม มีความ
เชือมนัเท่ากบั .962 
  4.2 แบบสอบถามความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพแยกเป็นรายดา้น
ดงันี 

4.2.1 ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์รมี 
ความเชือมนัเท่ากบั .964 

4.2.2 ความสุขอนัเกิดจากความสาํเร็จในงานมีความเชือมนัเท่ากบั  
.962 

4.2.3 ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาลมี 
ความเชือมนัเท่ากบั .962 

4.2.4 ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคมมีความเชือมนั 
เท่ากบั .962 

4.2.5 ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการของ 
องคก์รมีความเชือมนัเท่ากบั .962 
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 ส่วนที 2 เป็นการสร้างและพฒันาเครืองมือทีใช้ในการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ ทีเป็นการ
สัมภาษณ์ ไดด้าํเนินการเป็นขนัตอนดงันี 
 1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด จากหนังสือ ตาํรา เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัทีเกียวกบั
ความสุขในการปฏิบติังาน นาํมากาํหนดสาเหตุของประเด็นในการสัมภาษณ์ ภายใตค้าํปรึกษาของ
อาจารยผ์ูค้วบคุมงานวทิยานิพนธ์ 
 2 ตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา ของแบบสัมภาษณ์โดยนาํแบบสัมภาษณ์ทีผูว้ิจยั
สร้างขึนใหอ้าจารยที์ปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนรวม 3 ท่าน พิจารณาปรับแกไ้ขตามรายละเอียด
ของตวัแปรทีนิยามไวใ้นบทที 1 แลว้นาํมาปรับปรุงอีกครัง 
 3 นาํแบบสัมภาษณ์ทีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชส้ัมภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 10 คน 
 
5.การเกบ็รวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี 
 ส่วนที 1 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้จิยัดาํเนินการตามขนัตอนดงันี 
 1. ผูว้จิยัทาํหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือทาํหนงัสือขอความ
ร่วมมือไปทุกโรงพยาบาลต่างๆ ในจงัหวดัสมุทรสาคร เพือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีผา่นการพฒันาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดบัทียอมรับได ้
ไปดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองกบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 261 คน ไดรั้บแบบสอบถาม
กลบัคืนมาครบ 261 ชุด คิดเป็นร้อยละร้อย 

3. ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล พบวา่แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุกชุด คิด
เป็นร้อยละ 100 จึงทาํการลงรหสัในแบบสอบถาม 

ส่วนที 2 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยผูว้จิยัทาํการสัมภาษณ์มีขนัตอนดงัต่อไปนี 
   เลือกกลุ่มตัวอย่างทีต้องการสัมภาษณ์ โดยดูจากคะแนนค่าเฉลียในการตอบ
แบบสอบถาม เลือกผูต้อบแบบสอบถามทีมีคะแนนค่าเฉลียสูงสุดจาํนวน 5 คน และคะแนนค่าเฉลีย
นอ้ยทีสุดจาํนวน 5 คน รวมทงัสินจาํนวน 10 คน 
   นดัวนั เวลา สถานทีเพือทาํการสัมภาษณ์ (ใชเ้วลาในการสัมภาษณ์คน ~ 30 นาที) 
   ขออนุญาตบนัทึกเสียงขณะการสัมภาษณ์ 
   นาํคาํสัมภาษณ์ทีไดม้าสรุป และวเิคราะห์เนือหาไวใ้นบทที 4   
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. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครังนีทําการวิ เคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมสําเ ร็จรูปเพือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ โดยกาํหนดการวเิคราะห์ขอ้มูล  แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี 
 ตอนที 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
 . การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล อันประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพทีสังกัดใน
โรงพยาบาลรัฐบาล พยาบาลวิชาชีพทีสังกดัในโรงพยาบาลเอกชน อายุ ประสบการณ์การทาํงาน  
รายได ้แผนกในฝ่ายการพยาบาล และสถานภาพสมรส โดยใชก้ารแจกแจงความถีและค่าร้อยละ(%) 
 2. การวิเคราะห์ระดบัการรับรู้ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้
ค่าเฉลีย(X) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาล
วชิาชีพจาํแนกตาม ประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดั แผนกทีสังกดั ดว้ยค่าที  t-test  และจาํแนกตาม
อาย ุ ประสบการณ์การทาํงาน รายได ้และสถานภาพสมรสโดยใชส้ถิติวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว(One-Way  ANOVA) และหากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติจะทาํการตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ Scheffe' 
  ตอนที 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือหา 
(Content Analysis) 
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บทท ี 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจ ัย เรือง “ ความสุขในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดัสมุทรสาคร”  ผูว้ิจยัศึกษากบักลุ่มตวัอยา่ง พยาบาลวิชาชีพ 
จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 261 คน และนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย  ซึงผลการศึกษาปรากฏ ดงันี 
 จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน
ทงัสิน 261 ชุด โดยแบ่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนดงันี 
 ส่วนที 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
  ตอนที 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ โดยวิธีการแจกแจงความถี  
หาจาํนวนและหาค่าร้อยละ  จาํแนกตาม  ประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดั อายุ ประสบการณ์การ
ทาํงาน รายได ้แผนกในฝ่ายการพยาบาล และสถานภาพสมรส 
  ตอนที 2  การวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัระดบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  
ในดา้นต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์กร ดา้น
ความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน  ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพ
พยาบาล  ด้านความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม  และดา้นความสุขอนัเกิดจากการ
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร 

ตอนที 3     การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขในการปฏิบติังานของ
พยาบาลวชิาชีพจาํแนกตามประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดั  แผนกทีสังกดั  ดว้ยค่าที  (t-test)  และ  
จาํแนกตามอายุ ประสบการณ์การทาํงาน   รายได ้ และสถานภาพสมรสโดยใชส้ถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว  ( One-Way  ANOVA )  และหากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติจะ
ทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ Scheffe' 

ส่วนที 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
ตอนที 4  การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยวธีิวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
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สัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ทีใชใ้นการวจิยัครังนี
n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

               แทน ค่าคะแนนเฉลีย (mean) 
              S.D แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  (standard deviation) 
           t  แทน ค่าสถิติทีใชใ้นการแจกแจงขอ้มูลแบบที  (t – distribution) 
 F แทน ค่าสถิติทีใชใ้นการแจกแจงขอ้มูลแบบเอฟ  (F – distribution)  

SS แทน   ค่าผลบวกกาํลงัสอง (sum  of  squares) 
 MS แทน ค่าเฉลียของผลบวกกาํลงัสอง  (mean  of  squares) 
 df แทน ชนัแห่งความอิสระ  (degree  of  freedom) 

Sig. แทน แสดงถึงความมีนยัสาํคญัทางสถิติ  (significance)  
 * แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .  
 
ส่วนท ี1 การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ตอนท ี1  วเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 261 คน จําแนกตาม  ประเภท
ของโรงพยาบาลทสัีงกดั  อายุ  ประสบการณ์การทาํงาน รายได้ แผนกในฝ่ายการพยาบาล และ
สถานภาพสมรส โดยใช้การแจกแจงความถี  หาจํานวนและหาค่าร้อยละ  ดังปรากฏในตารางที2

ตารางที 2  แสดง จาํนวน และร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม   
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

 ประเภทของโรงพยาบาลทสัีงกดั  
        1. โรงพยาบาลรัฐบาล   
        2. โรงพยาบาลเอกชน        

 
212 
49 

 
81.2 
18.8 

รวม 261 100.0 
อายุ 

1. 20-30  ปี 
2. 31-40  ปี 
3. มากกวา่ 41 ปีขึนไป 

 
129 
80 
52 

 
49.4 
30.7 
19.9 

รวม 261 100.0 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



49 

ตารางที 2 ต่อ 
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

 ประสบการณ์การทาํงาน
       1. นอ้ยกวา่ 5 ปี 
        2. 5-10 ปี 
        3. มากกวา่ 10 ปี 

 
83 
90 
88 

 
31.8 
34.5 
33.7 

รวม 261 100.0 
แผนกในฝ่ายการพยาบาล
        1. แผนกผูป่้วยใน 
        2. แผนกผูป่้วยนอก 

 
189 
72 

 
72.4 
27.6 

รวม 261 100.0 
รายได้ 
       1.  รายไดเ้พียงพอและเหลือเก็บ 
       2.  รายไดเ้พียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ 
       3.  รายไดไ้ม่เพียงพอ� 

 
125 
110 
26 

 
47.9 
42.1 
10.0 

รวม 261 100.0 
สถานภาพสมรส 
        1. โสด 
        2. สมรส 
        3. หมา้ย / หยา่ / แยก� 

 
150 
99 
12 

 
57.5 
37.9 
4.6 

รวม 261 100.0 
 
 จากตารางที 2 พบว่า กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากสังกดัอยู่ในโรงพยาบาลรัฐบาล  
จาํนวน  212  คน  คิดเป็นร้อยละ 81.2  มีอายุ  20-30  ปี   จาํนวน  129  คน  คิดเป็นร้อยละ  49.4  มี
ประสบการณ์การทาํงาน 5-10 ปี  จาํนวน 90  คน  คิดเป็นร้อยละ 34.5  สังกดัแผนกผูป่้วยใน  
จาํนวน  189  คน  คิดเป็นร้อยละ  72.4  มีรายไดเ้พียงพอและเหลือเก็บ  จาํนวน  125  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  47.9  และมีสถานภาพเป็นโสด  จาํนวน  150  คน  คิดเป็นร้อยละ  57.5   
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 เนืองจากขอ้มูลสถานภาพสมรสของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ทีเก็บรวบรวมขอ้มูลได้มี
จาํนวนน้อยเกินไป ทาํให้กลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนัมาก ผูว้ิจยัจึงจดักลุ่มใหม่เพือความเหมาะสมใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดในตารางที3 
ตารางที 3 แสดงจาํนวน และร้อยละของขอ้มูลดา้นสถานภาพสมรส ของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม 
เมือจดักลุ่มใหม่ 

ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน(คน) ร้อยละ 
สถานภาพสมรส 
        1. โสด, หมา้ย / หยา่ / แยก 
        2. สมรส 

 
162 
99 

 
62.1 
37.9 

รวม 261 100.0 
  
 จากตารางที 3 พบวา่ สถานภาพสมรสของกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก มีสถานภาพ
เป็นโสด และหมา้ย/หยา่/แยก จาํนวน  162  คน  คิดเป็นร้อยละ  62.1  รองลงมาไดแ้ก่     สถานภาพ
สมรส  จาํนวน  99 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 
 
 
 
 
ตอนท ี2  วเิคราะห์ระดับความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวชิาชีพ  ในด้านความสุขอนัเกดิจาก
สัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์กร ด้านความสุขอนัเกดิจากความสําเร็จในงาน ด้านความสุขอนัเกดิ
จากการตระหนักในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาล  ด้านความสุขอนัเกดิจากการเป็นทียอมรับทางสังคม  
และด้านความสุขอนัเกดิจากการได้รับการสนับสนุนด้านสวสัดิการขององค์กร โดยใช้ค่าเฉลยี ( )
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ตารางที 4 แสดงค่าเฉลีย( )และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของความสุขในการปฏิบติังาน 
 ของกลุ่มตวัอยา่งพยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตามรายดา้นและโดยภาพรวม 

ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวชิาชีพ  S.D. ค่าระดับความสุข 

1. ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบั
บุคลากรในองคก์ร 

.  .  มาก 

2. ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสาํเร็จในงาน   .  .  มาก 
3. ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่า
ของวชิาชีพพยาบาล 

.  .  มาก 

. ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทาง
สังคม   

.  .  มาก 

5. ดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุน
ดา้นสวสัดิการขององคก์ร 

.  .  ปานกลาง 

ภาพรวม .  .  มาก 
  
 จากตารางที  4   พบวา่  กลุ่มตวัอยา่ง มีความสุขในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  ( = 3.87) 
 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความสุขในการปฏิบติังานในดา้นที 3 คือ 
ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล   ดา้นที   คือ ดา้นความสุขอนั
เกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม  ดา้นที   2 คือ ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน  และ
ด้านที  1 คือ ด้านความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์กร  อยู่ในระดบัมาก         
( = 4.26, 4.03, 3.98, 3.66 ตามลาํดบั ) ส่วนดา้นที  5 คือ ดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร    อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.39) 
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ตอนที    การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของ ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพจําแนกตามประเภทของโรงพยาบาลทีสังกัด  แผนกทีสังกัด  และสถานภาพสมรสด้วยค่าที 
(t-test)  และ  จําแนกตามอายุ  ประสบการณ์การทํางาน รายได้โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว   (One-Way  ANOVA)   และหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการ
ตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วธีิของ Scheffe' 
 
ตารางที 5 แสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลียของคะแนนความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ 
จงัหวดัสมุทรสาคร  จาํแนกตามประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดั

ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วชิาชีพ 

ประเภทของโรงพยาบาลทสัีงกดั 

t โรงพยาบาลของ
รัฐบาล 

โรงพยาบาลของ
เอกชน 

S.D. S.D. 
1. ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบั
บุคลากรในองคก์ร 

3.65 .41 3.72 .38 -1.180 

2. ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสาํเร็จในงาน   3.96 .45 4.02 .57 -.722 
3. ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัใน
คุณค่าของวชิาชีพพยาบาล 

4.25 .39 4.29 .51 -.626 

. ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับ
ทางสังคม   

4.02 .44 4.07 .54 -.669 

5. ดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร 

3.36 .71 3.54 .70 -1.627 

ภาพรวม 3.85 .37 3.93 .45 -1.250 
 
 จากตารางที  5   พบวา่ พยาบาลวชิาชีพจงัหวดัสมุทรสาครทีสังกดัประเภทของโรงพยาบาล
ต่างกนั มีค่าเฉลียของคะแนนความสุขในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมือจาํแนก
ตามรายดา้น คือ ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ดา้นความสุขอนัเกิด
จากความสาํเร็จในงาน ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาล ดา้น
ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม   ดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุน   
และดา้นสวสัดิการขององคก์รก็พบวา่ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 6  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  
จงัหวดัสมุทรสาคร  จาํแนกตามอาย ุ

ความสุขในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวชิาชีพ 

แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F 

ความสุขอนัเกิดจาก
สัมพนัธภาพกบั
บุคลากรในองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม     
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

.560 
42.211 
42.771 

.280 

.164 
 

1.711 

ความสุขอนัเกิดจาก
ความสาํเร็จในงาน 

ระหวา่งกลุ่ม     
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

.606 
58.960 
59.566 

.303 

.229 
 

1.326 

ความสุขอนัเกิดจากการ
ตระหนกัในคุณค่า
ของวชิาชีพพยาบาล 

ระหวา่งกลุ่ม     
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

.522 
44.995 
45.517 

.261 

.174 
1.497 

ความสุขอนัเกิดจากการเป็นที
ยอมรับทางสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม     
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

.600 
55.868 
56.469 

.300 

.217 
1.386 

ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บ
การสนบัสนุนดา้นสวสัดิการ

ขององคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม     
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

2.292 
129.945 
132.237 

1.146 
.504 

 

2.275 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม     
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

.067 
40.217 
40.283 

.033 

.156 
.214 

 
จากตารางที 6    พบวา่  พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร ทีมีอายุต่างกนั มีค่าเฉลียของ

คะแนนความสุขในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่ต่างกนั และเมือจาํแนกเป็นรายด้าน คือ ด้าน
ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน 
ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาล ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็น
ทียอมรับทางสังคม และดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร
พบวา่ไม่แตกต่างกนั  
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ตารางที 7  แสดงเปรียบเทียบ ค่าเฉลียของคะแนนความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  
จงัหวดัสมุทรสาคร  จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน 
ความสุขในการปฏิบัติงานของ

พยาบาลวชิาชีพ 
แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F 

ความสุขอนัเกิดจาก
สัมพนัธภาพกบั
บุคลากรในองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม    
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

1.181 
41.589 
42.771 

.591 

.161 
 

3.665* 

ความสุขอนัเกิดจากความสาํเร็จ
ในงาน 

ระหวา่งกลุ่ม    
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

.416 
59.151 
59.566 

.208 

.229 
.906 

ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกั
ในคุณค่า

ของวชิาชีพพยาบาล 

ระหวา่งกลุ่ม    
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

.103 
45.415 
45.517 

.051 

.176 
.291 

ความสุขอนัเกิดจากการเป็นที
ยอมรับทางสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม    
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

.690 
55.779 
56.469 

.345 

.216 
1.596 

ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นสวสัดิการของ

องคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม    
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

5.600 
126.637 
132.237 

2.800 
.491 

5.704* 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม    
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

.083 
40.201 
40.283 

.041 

.156 
.265 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  .05 
หมายเหตุ  การทดสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวน  พบวา่ ความแปรปรวนของ

พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกัน มีค่าเฉลียของคะแนน
ความสุขในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมือจาํแนกเป็นรายดา้น คือ ดา้นความสุข
อนัเกิดจากสัมพนัธภาพกับบุคลากรในองค์กร ด้านความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ด้าน
ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นที
ยอมรับทางสังคม และดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององค์กร
พบวา่ไม่แตกต่างกนั  
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จากตารางที 7 พบว่า พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีประสบการณ์การทาํงาน
ต่างกนั มีระดบัความสุขในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่   
 พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีค่าเฉลียของ
คะแนนความสุขในการปฏิบติังานดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร และ
ดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั  .05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe') ดงัตารางที 8,9   
 
ตารางที 8   เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลียของคะแนนความสุขในการปฏิบติังานด้าน
ความสุขอนัเกดิจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพ   จงัหวดัสมุทรสาคร  ที
มีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัเป็นรายคู่   

ประสบการณ์ใน
ทาํงาน 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 
(3.73) 

5-10 ปี 
(3.68) 

มากกวา่ 10 ปี 
(3.57) 

นอ้ยกวา่ 5 ปี   (3.73) 
5-10 ปี            (3.68) 
มากกวา่ 10 ปี  (3.57) 

- 
- 
- 

.05 
- 
- 

.16* 
.11 
- 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  .05 
 
 จากตารางที 8  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  พบว่า พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดั
สมุทรสาครทีมีประสบการณ์การทาํงานน้อยกว่า  5 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพจงัหวดัสมุทรสาครทีมี
ประสบการณ์การทาํงานมากกวา่ 10 ปีมีค่าเฉลียของคะแนนความสุขในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  
( = 3.73, 3.68 ตามลาํดบั)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05   นอกนนัไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางที 9  การเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างค่าเฉลียของคะแนนความสุขในการปฏิบติังาน
ด้านความสุขอันเกิดจากการได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการขององค์กรของพยาบาลวิชาชีพจงัหวดั
สมุทรสาคร     ทีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัเป็นรายคู่ 
ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 

3.60 
5-10 ปี 

3.36 
มากกวา่ 10 ปี 

3.24 
นอ้ยกวา่ 5 ปี(3.60) 

 5-10 ปี        (3.36) 
มากกวา่ 10 ปี(3.24) 

- 
- 
- 

.23 
- 
- 

.36* 
.12 
- 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  .05 
 
 จากตารางที 9    ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  พบว่า พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดั
สมุทรสาครทีมีประสบการณ์การทาํงานน้อยกว่า  5 ปี กบัพยาบาลวิชาชีพจงัหวดัสมุทรสาครทีมี
ประสบการณ์การทาํงานมากกวา่ 10 ปี  มีค่าเฉลียของคะแนนความสุขในการปฏิบติังานแตกต่างกนั
( = 3.60, 3.24 ตามลาํดบั)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05   นอกนนัไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางที 10  แสดงเปรียบเทียบ  ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  จงัหวดัสมุทรสาคร  
จาํแนกตามรายได ้

ความสุขในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวชิาชีพ 

แหล่งความ
แปรปรวน df SS MS F 

ความสุขอนัเกิดจาก
สัมพนัธภาพกบั
บุคลากรในองคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม     
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

.571 
42.199 
42.771 

.286 

.164 
1.747 

ความสุขอนัเกิดจาก
ความสาํเร็จในงาน 

ระหวา่งกลุ่ม     
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

.723 
58.843 
59.566 

.362 

.228 
 

1.586 

ความสุขอนัเกิดจากการ
ตระหนกัในคุณค่า
ของวชิาชีพพยาบาล 

ระหวา่งกลุ่ม     
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

.743 
44.774 
45.517 

.371 

.174 
2.141 

ความสุขอนัเกิดจากการเป็นที
ยอมรับทางสังคม 

ระหวา่งกลุ่ม     
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

.765 
55.704 
56.469 

.383 

.216 
1.772 

ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บ
การสนบัสนุนดา้นสวสัดิการ

ขององคก์ร 

ระหวา่งกลุ่ม     
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

6.194 
126.043 
132.237 

3.097 
.489 

6.339* 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม     
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
258 
260 

1.256 
39.027 
40.283 

.628 

.151 
 

4.153* 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  .05 
หมายเหตุ  การทดสอบความเป็นเอกภาพของความแปรปรวน  พบวา่ ความแปรปรวนของ

พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีระดบัความสุขในการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมือจาํแนกเป็นรายด้าน คือ ด้านความสุขอนัเกิดจาก
สัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ดา้นความสุขอนัเกิด
จากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม 
และดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์รพบวา่ไม่แตกต่างกนั   
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จากตารางที 10 พยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความสุขในการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทีระดบั.05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่   
 พยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความสุขในการปฏิบติังานดา้นความสุข
อนัเกิดจากการไดรั้บการสนับสนุนดา้นสวสัดิการขององค์กร  แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั  .05 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ดงัตารางที 11 
 
ตารางที  11  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่   ของค่าเฉลียคะแนนความสุขในการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวม ของพยาบาลวชิาชีพ  จงัหวดัสมุทรสาคร  ทีมีรายไดต่้างกนั

รายได้ รายไดเ้พียงพอ
แต่ไม่เหลือเก็บ 

(3.90) 

รายไดเ้พียงพอ
และเหลือเก็บ  

(3.88) 

รายไดไ้ม่
เพียงพอ   
(3.66) 

รายไดเ้พียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ(3.90) 
รายไดเ้พียงพอและเหลือเก็บ(3.88) 
รายไดไ้ม่เพียงพอ  (3.66) 

.02 
- 
- 

- 
- 
- 

.22* 

.24* 
- 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  .05 

จากตารางที 11  ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่   พบวา่  พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดั
สมุทรสาครทีมีรายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ มีค่าเฉลียของคะแนนความสุขในการปฏิบติังาน 
มากกวา่พยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร ทีมีรายไดเ้พียงพอและเหลือเก็บ และรายไดไ้ม่เพียงพอ 
(  =  3.90, 3.88 , 3.66 ตามลาํดบั)  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 นอกนนัไม่พบความ
แตกต่าง 
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ตารางที  12  การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่    ของค่าเฉลียคะแนนความสุขในการ
ปฏิบติังานด้านความสุขอันเกิดจากการได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการขององค์กรของพยาบาล
วชิาชีพ  จงัหวดัสมุทรสาคร  จาํแนกตามรายไดต่้างกนั 

รายได้ รายไดเ้พียงพอ
แต่ไม่เหลือเก็บ   

(3.46) 

รายไดเ้พียงพอ
และเหลือเก็บ     

(3.43) 

รายไดไ้ม่
เพียงพอ 
(2.93) 

รายไดเ้พียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ  (3.46) 
รายไดเ้พียงพอและเหลือเก็บ(3.43) 
รายไดไ้ม่เพียงพอ   (2.93) 

.03 
- 
- 

- 
- 
- 

.53* 

.50* 
- 

* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  .05 
 

จากตารางที 12 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่   พบวา่  พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดั
สมุทรสาครทีมีรายได้เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ มีค่าเฉลียของคะแนนความสุขในการปฏิบติังาน
มากกวา่ พยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีรายไดเ้พียงพอและเหลือเก็บ และรายไดไ้ม่เพียงพอ 
(  =  3.46, 3.43, 2.93 ตามลาํดบั) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 นอกนนัไม่พบความ
แตกต่าง  
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ตารางที 13 แสดงการเปรียบเทียบ   ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ   จงัหวดั
สมุทรสาคร  จาํแนกตามแผนกในฝ่ายการพยาบาล 

ความสุขในการปฏิบัติงาน 
แผนกผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยนอก 

t S.D. S.D. 
1. ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบั
บุคลากรในองคก์ร 

3.66 .39 3.67 .43 -.123 

2. ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสาํเร็จในงาน   3.98 .48 3.95 .46 .331 
3. ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกั
ในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาล 

4.28 .40 4.22 .44 1.051 

. ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นที
ยอมรับทางสังคม   

4.04 .46 4.00 .47 .516 

5. ดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร 

3.37 .73 3.45 .65 -.837 

ภาพรวม 3.86 .39 3.87 .39 -.055 
 
จากตารางที 13  พบวา่ พยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีสังกดัแผนกต่างกนั มีความสุข

ในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมือจาํแนกตามรายดา้น คือ ดา้นความสุขอนัเกิด
จากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ดา้นความสุขอนั
เกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล  ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทาง
สังคม ดา้นความสุขอนัเกิดจากการได้รับการสนบัสนุน  และด้านสวสัดิการขององค์กรพบว่าไม่
แตกต่างกนั   
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ตารางที14  แสดงการเปรียบเทียบ ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ    จังหวดั
สมุทรสาคร  จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

ความสุขในการปฏิบัติงาน 
โสด,หม้าย/
หย่า/แยก 

สมรส 
t 

S.D. S.D. 
1. ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบั
บุคลากรในองคก์ร 

3.70 .422 3.60 .372 1.777 

2. ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสาํเร็จในงาน   3.96 .480 3.99 .478 -.454 
3. ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัใน
คุณค่าของวชิาชีพพยาบาล 

4.26 .426 4.27 .408 -.248 

. ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับ
ทางสังคม   

4.02 .459 4.04 .479 -.431 

5. ดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร 

3.48 .744 3.26 .639 2.568* 

ภาพรวม 3.88 .396 3.84 .391 .866 
* ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ  .05 
 

จากตารางที 14  พบวา่ พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มี
ความสุขในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมือจาํแนกตามรายดา้น คือ ดา้นความสุข
อนัเกิดจากสัมพนัธภาพกับบุคลากรในองค์กร ด้านความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ด้าน
ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล  ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นที
ยอมรับทางสังคมไม่แตกต่างกนั แต่ดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุน สวสัดิการของ
องคก์รแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดยพยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมี
สถานภาพโสด,หม้าย/หย่า/แยกมีความสุขในการปฏิบติังานมากกว่าพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดั
สมุทรสาครทีมีสถานภาพสมรส (  = 3.48 และ3.26 ตามลาํดบั) 
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ส่วนท ี2 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ตอนท ี4  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวเิคราะห์เนือหา  (Content Analysis)  
 วตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ (Interview) เพือตอ้งการทราบวา่สาเหตุสาํคญัทีทาํให้
พยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครมีความสุขมากในการปฏิบติังาน และปัจจยัสาํคญัทีทาํให้
พยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครไม่มีความสุขในการปฏิบติังาน  เพือนาํขอ้มูลทีไดม้าป้องกนั 
และส่งเสริมพยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขตาํใหก้ลบัมามีความสุขในการปฏิบติังานเพิมมาก
ขึน เพือช่วยลดปัญหาการลาออกจากวชิาชีพพยาบาลในอนาคตนอ้ยลง 

ในการวจิยัครังนี นอกจากผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามและนาํขอ้มูลมา
วเิคราะห์ผลและนาํเสนอไวด้งัขา้งตน้แลว้  ผูว้ิจยัได ้นาํเสนอผลการสัมภาษณ์มุมมองความสุขใน
การปฏิบติังานในแต่ละดา้นต่างๆ  ของพยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูง  จาํนวน  5  
ราย  และพยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัตาํ จาํนวน 5 ราย มีรายละเอียด ดงัตารางที 15 

 
ตารางที 15  แสดงมุมมองเชิงคุณภาพของความสุขในการปฏิบติังานในแต่ละดา้น ของพยาบาล
วชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร ในรายทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูงและในระดบัตาํ การดาํเนินการ
สัมภาษณ์ (Interview) 
พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูง พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัตาํ 
ด้านท ี1  ความสุขอนัเกดิจากสัมพนัธภาพกบั
บุคลากรในองค์กร 
 พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูง 
มีมุมมองในเรืองความสุขดา้นสัมพนัธภาพกบั
บุคลากรในองคก์รวา่  การทาํงานในอาชีพ
พยาบาลเป็นการทาํงานตอ้งอาศยัการทาํงานเป็น
ทีม พยาบาลไม่สามารถทาํงานไดเ้พียงลาํพงั 
เพราะการทาํงานพยาบาลเป็นการทาํงาน
ต่อเนือง 24 ชวัโมงมีการส่งต่อ และรับช่วงต่อ
ในการดูแลผูป่้วย  ตอ้งมีการช่วยเหลือกนัทาํงาน
ตลอดเวลา งานนนัจึงจะประสบความสาํเร็จ การ
มีสัมพนัธภาพทีดีกบัเพือนร่วมงานนนัทาํให้
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บความร่วมมือและไดรั้บการ
ช่วยเหลือเมือยามจาํเป็นเสมอ มนุษยสัมพนัธ์ทีดี 

ด้านท ี1  ความสุขอนัเกดิจากสัมพนัธภาพกบั
บุคลากรในองค์กร 
  พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขดา้น
สัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์รอยูใ่นระดบั
ตาํ พบวา่ องคก์รทีตนเองปฏิบติังานนนั
ผูร่้วมงานไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือกนัในเวลา
งาน มองปัญหาทีเกิดขึนไม่เกียวกบัผูป้ฏิบติังาน 
ไม่ใหค้วามช่วยเหลือซึงกนัและกนั เมือมีการขอ
ความช่วยเหลือก็ไม่ไดรั้บการตอบสนอง  ขณะ
ปฏิบติังานรู้สึกอึดอดั รู้สึกเครียดไม่อยากทาํงาน
ในเวรนนัๆเลย รู้สึกอยากเปลียนทีทาํงานใหม่ 
อยากลาออกไปทาํงานทีอืน หรือเปลียนแผนก 
ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ในทีทาํงานผูป้ฏิบติังาน
ทุกคนพร้อมใหก้ารช่วยเหลือซึงกนัและกนัใน 
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ตารางที 15 ต่อ 
พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูง พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัตาํ 
ไม่ไดมี้แต่กบัเพือนร่วมงานอยา่งเดียวยงัตอ้งมี
กบัหวัหนา้งานดว้ย เพราะตอ้งทาํงานกบัหวัหนา้
งานตลอดเวลา หวัหนา้งานทีดีทีมีสัมพนัธภาพ
กบัลูกนอ้งพร้อมใหก้ารช่วยเหลือลูกนอ้ง
ตลอดเวลา และลูกนอ้งเองมีสัมพนัธภาพทีดีกบั
หวัหนา้งานก็จะไดรั้บความช่วยเหลือทุกครังที
เกิดปัญหา เพราะฉะนนัทีทาํงานใดผูร่้วมงานมี
สัมพนัธภาพทีดีต่อกนัผูร่้วมงานดว้ยกนัก็จะ
ไดรั้บความช่วยเหลือเมือเกิดปัญหา ทาํใหผู้ที้
ปฏิบติังานในหน่วยงานนนัปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ความสุข 

 

ยาม เกิดปัญหาไม่วา่จะเป็นหวัหนา้งาน หรือ
เพือนร่วมงานในระดบัเดียวกนัก็จะทาํใหที้
ทาํงานนีน่าทาํงานมาก ปัญหานีผูบ้ริหารน่าจะมี
ส่วนเขา้มาช่วยเหลืออาจจะมีการพดูคุยหาแนว
ทางแกไ้ขร่วมกบัผูป้ฏิบติังาน หรือทาง
โรงพยาบาลจดัทาํโครงการต่างๆเพือทาํให้
ผูร่้วมงานมีกิจกรรมร่วมทุกร่วมสุกขก์นั เกิด
ความรักใคร่สามคัคีกนัเห็นอกเห็นใจกนัมากขึน 
ก็จะเกิดสัมพนัธภาพอนัดีในหมู่ผูร่้วมงาน ทาํให้
ผูป้ฏิบติังานในทีทาํงานนีมีความสุขในการ
ทาํงานมากขึน ส่งผลใหอ้ยากทาํงานในทีแห่งนี
ไปนานๆ ไม่คิดทีจะเปลียนงานใหม่ เปลียน
แผนกใหม่ หรือเปลียนโรงพยาบาลใหม ่         

ด้านท ี  ความสุขอันเกดิจากความสําเร็จในงาน 
 พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูง
มองในเรืองความสุขในดา้นความสาํเร็จในงาน
วา่ การปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพงานหลกั
คือการดูแลผูป่้วยทีเจบ็ป่วยใหห้ายจากการ
เจบ็ป่วยเมือผูป่้วยหายจากเจ็บป่วยและไม่ไดรั้บ
อนัตรายอนัเกิดจากการกระทาํของพยาบาลก็จะ
ถือวา่ประสบความสาํเร็จในการทาํงานแลว้ 
นอกจากงานการดูแลผูป่้วยแลว้ยงัตอ้งมีหนา้ที
พิเศษอีก เป็นงานทางดา้นเอกสารทีไดรั้บ
มอบหมายจากหวัหนา้โดยพิจารณางานจาก
ความสามารถของแต่ละบุคคล หากทาํเสร็จตาม
เวลาทีกาํหนดและถูกตอ้งตามเนืองานถือวา่
ประสบความสาํเร็จทาํใหมี้ความสุขมากกบัการ
ทาํงานนนัๆ มีกาํลงัใจในการทาํงานชินต่อๆไป 

ด้านท ี  ความสุขอนัเกดิจากความสําเร็จในงาน 
  พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัตาํ 
มองความสุขดา้นความสาํเร็จในงานวา่ ไม่เคย
ไดรั้บความสาํเร็จจากงานทีทาํอยูเ่ลย เพราะวา่ได้
มอบหมายงานทียากเกินความสามารถ ไม่ถนดั 
ไม่ชอบ จึงทาํให ้ทาํงานนนัแลว้ไม่ประสบ
ความสาํเร็จก็ไม่เกิดความภาคภูมิใจ ไม่มี
ความสุข รู้สึกชีวติไม่มีมีคุณค่า ไม่มีความสุขที
ปฏิบติังานทีโรงพยาบาลแห่งนี ทาํใหอ้ยาก
เปลียนทีทาํงานใหม่  ถา้เป็นไปไดอ้ยากให้
องคก์รเขา้มาช่วยเหลือโดยใหห้วัหนา้งาน
ประเมินความสามารถของลูกนอ้งตนเองก่อน
การมอบหมายงานให้แต่ละคนทาํ เพราะถา้ได้
งานทีเหมาะสมกบัคนๆนนัก็จะปฏิบติังาน
ประสบผลสาํเร็จผูป้ฏิบติังานก็มี 
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ตารางที 15 ต่อ 
พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูง พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัตาํ 
นอกจากนีถา้งานทีตนทาํประสบความสาํเร็จ
เป็นตวัอยา่งกบัแผนกอืนๆ ก็จะทาํให้
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บรางวลัจากผลงานนนัๆดว้ย 
เพือนร่วมงานต่างร่วมแสดงความยนิดี เมือ
ทาํงานทีรับผดิชอบไดดี้แลว้ ยงัสามารถถ่ายทอด
การทาํงานทีดีใหก้บัรุ่นนอ้งไดด้ว้ย ทาํใหรู้้สึก
ชีวติมีคุณค่ามาก การทาํงานประสบความสาํเร็จ
นีส่งผลใหป้ฏิบติังานอยา่งมีความสุข ความสุขที
เกิดจากการทาํงานประสบความสาํเร็จเป็นอีก
ปัจจยัหนึงทีจะเป็นองคป์ระกอบในการตดัสินใจ
ทีจะเปลียนงาน เปลียนแผนก หรือเปลียน
โรงพยาบาล เพราะถา้ไดรั้บความสุขจาก
ความสาํเร็จในงานดว้ยแลว้ก็จะทาํใหก้าร
ปฏิบติังานมีความสุขมากขึนไม่คิดทีจะ
เปลียนแปลงเพราะทีนีดีแลว้  

ความสุขในการปฏิบติังาน ก็ไม่เกิดการลาออก
อยา่งแน่นอน เพราะทุกคนไม่อยากเกิดการ
เปลียนแปลงถา้ทีอยูปั่จจุบนัมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านท ี  ความสุขอนัเกดิจากการตระหนักใน
คุณค่าของวชิาชีพพยาบาล 
        พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขใน
ระดบัสูง มองความสุขอนัเกิดจากการตระหนกั
ในคุณค่าวชิาชีพพยาบาลวา่ พยาบาลวชิาชีพทุก
คนตอ้งตระหนกัในคุณค่าวชิาชีพพยาบาลของ
ตนเองตลอดเวลาของการทาํงานพยาบาล ตอ้ง
ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงสิทธิของผูป่้วย  ใหก้าร
รักษาพยาบาลโดยไม่แบ่งชนชนัวรรณะ 
พยาบาลวชิาชีพตอ้งมีจรรยาบรรณวชิาชีพเป็น
แนวทางในการปฏิบติัการพยาบาลเพือใหก้าร
รักษาพยาบาลอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรมกบั 

ด้านท ี  ความสุขอนัเกดิจากการตระหนักใน
คุณค่าของวชิาชีพพยาบาล 
        พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขระดบั
ตาํ มองความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัใน
คุณค่าแห่งวชิาชีพพยาบาลวา่ พยาบาลวชิาชีพ
ทุกคนควรใหค้วามสาํคญัในเรืองของการ
ตระหนกัในคุณค่าแห่งวชิาชีพ เพราะวชิาชีพ
การพยาบาลถือเป็นวชิาชีพอนัทรงคุณค่า แต่
พยาบาลในปัจจุบนันีทีทาํงานดว้ย ไม่ค่อยมี
ความตระหนกัในคุณค่าแห่งวชิาชีพ ทาํให ้รู้สึก
ไม่มีความสุขทีปฏิบติังานกบัเพือนร่วมงานคน
นีเลย เพือนร่วมงานบางคนเลือก 
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ตารางที 15 ต่อ 
พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูง พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัตาํ 
ผูป่้วยทุกราย พยาบาลวชิาชีพทุกคนตอ้งใหก้าร
ดูแลรักษาตามมาตรฐานการพยาบาล เพราะสิงที
กล่าวมาขา้งตน้  ส่งผลใหก้ารรักษาพยาบาลได้
คุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยมีการนาํ
กระบวนการพยาบาลมาใชเ้พือคน้หาปัญหาที
แทจ้ริงกบัผูป่้วย ทาํใหก้ารรักษาพยาบาล  มี
ประสิทธิภาพ  ผูป่้วยไดรั้บการรักษาพยาบาลที
ถูกตอ้งปลอดภยั ทาํใหพ้ยาบาลทีปฏิบติังานมี
ความสุขมากทีปฏิบติังานการพยาบาล และอยาก
ทีจะทาํงานอยูใ่นอาชีพพยาบาลตลอดไป  อยาก
ใหอ้งคก์รกระตุน้เตือนใหพ้ยาบาลวชิาชีพทุกคน
ตระหนกัในคุณค่าแห่งวชิาชีพของตนตลอดเวลา
ทีเป็นพยาบาลวชิาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบติั บางคนชอบนาํเรืองผูป่้วยมาพดูคุยกนั
(ไม่ใช่เรืองงาน) บางคนใหก้ารพยาบาลไม่
ปฏิบติังานตามมาตรฐานทีเรียนมา ปฏิบติังาน
ตามใจชอบโดยไม่คาํนึงถึงผลเสียทีเกิดกบัผูป่้วย 
ทาํใหเ้มือปฏิบติังานดว้ยไม่มีความสุข รู้สึก
หงุดหงิดมาก ไม่อยากร่วมงานดว้ย อยากยา้ยไป
ทาํแผนกอืนๆ  ยา้ยไปทาํงานทีโรงพยาบาลอืนที
ทีมีมาตรฐานการใหก้ารพยาบาลดีกวา่นี เพราะ
คิดวา่การตระหนกัในคุณค่าแห่งวชิาชีพสาํคญั
กบัการใหก้ารพยาบาล อยากใหอ้งคก์รเขม็งวด
ใหพ้ยาบาลทุกคนมีความตระหนกัในคุณค่าแห่ง
วชิาชีพการพยาบาล ใหห้วัหนา้พยาบาลกาํกบัดู
ลูกนอ้งคนทีไม่ปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพ 
มีบทลงโทษสาํหรับความผดิพลาดทีเกิดจากการ
ละเลยจากความตระหนกัในคุณค่าแห่งวชิาชีพ
การพยาบาล เพราะถา้ทุกคนปฏิบติังานตาม
มาตรฐานวชิาชีพตระหนกัในคุณค่าแห่งวชิาชีพ
ก็จะทาํใหผู้ป่้วยหายป่วยและปลอดภยักลบับา้น
อยา่งมีความสุข ยามทีไดเ้ห็นผูป่้วยหายจาก
อาการป่วยกลบับา้นอยา่งมีความสุข พยาบาลก็มี
ความสุขดว้ยเช่นกนั  

ด้านท ี   ความสุขอนัเกดิจากการได้รับการ
ยอมรับทางสังคม 
        พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขใน
ระดบัสูง มองความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการ
ยอมรับทางสังคมวา่ ในการปฏิบติังาน ถา้ไดรั้บ
การยอมรับจากเพือนร่วมงานทงัในแผนก
เดียวกนั หรือต่างแผนกกนั และอาจจะเป็นเพือน 

ด้านท ี   ความสุขอนัเกดิจากการได้รับการ
ยอมรับทางสังคม 

        พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขใน
ระดบัตาํ มองความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการ
ยอมรับทางสังคมวา่ การไดรั้บการยอมรับทาง
สังคมเป็นเรืองสาํคญัของผูป้ฏิบติังาน เพราะถา้
ไดรั้บการยอมรับทางสังคม ไม่วา่จะไดรั้บการ 
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 ตารางที 15 ต่อ 
พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูง พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัตาํ 
ร่วมวชิาชีพ และหรือเพือนต่างวชิาชีพกนั  รวม
ไปถึงคนในครอบครัว ยอมรับถึงความสามารถ
ในการทาํงาน ก็จะทาํใหมี้ความสุขทีได้
ปฏิบติังานในอาชีพพยาบาล การยอมรับทาง
สังคมเป็นสิงสาํคญัของผูป้ฏิบติังานเหมือนวา่ได้
โอกาสทีดีในการทาํงาน เช่นไดแ้ลกเปลียน
ประสบการณ์ใหม่จากผูที้มีความรู้มากกวา่ 
ไดรั้บโครงการงานพิเศษต่างๆ ไดเ้พิมพนู
ประสบการณ์ แปลกใหม่ ผูป้ฏิบติังานมี
ความกา้วหนา้มีความสุขทีไดป้ฏิบติังาน อยาก
ใหอ้งคก์รหาโอกาสสาํหรับ ผูที้ยงัไม่ไดรั้บการ
ยอมรับจากเพือนร่วมงานไดมี้โอกาสแสดง
ความสามารถ เพือใหเ้พือนร่วมงานยอมรับใน
ความสามารถ ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บการ
ยอมรับนนัมีความสุข อยากทีจะปฏิบติังานทีนี
ต่อไป 

ยอมรับจากเพือนร่วมงานใน นอกแผนก ใน
วชิาชีพเดียวกนัและต่างวชิาชีพกนัลว้นแลว้แต่ 
จะส่งผลใหผู้ไ้ดรั้บการยอมรับมีความสุขในการ
ปฏิบติังาน นอกจากนียงัเห็นวา่ องคก์รควรให้
โอกาสสาํหรับผูที้ไม่มีโอกาสแสดง
ความสามารถ ไดมี้โอกาสแสดงความสามารถ 
เพือใหไ้ดก้ารยอมรับจากเพือนร่วมงาน เพือน
ร่วมวชิาชีพเดียวกนัและต่างวิชาชีพกนั ผูที้ไดรั้บ
การยอมรับทางสังคมจะไดมี้ความสุขในการ
ปฏิบติังาน และปฏิบติังานอยูใ่นองคก์รต่อไป 

 
 
 
 

ด้านท ี  ความสุขอนัเกดิจากการได้รับสวสัดิการ
จากองค์กร 
        พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขใน
ระดบัสูง มองความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บ
สวสัดิการจากองคก์รวา่ สวสัดิการทีองคก์รให้ดี
กบัพนกังานทุกคน เป็นปัจจยัพืนฐานทีพนกังาน
ควรจะไดรั้บ ทงัดา้นชุดพนกังาน ดา้นรถและ
พืนทีจอดรถไวบ้ริการ มีรถรับ-ส่งพยาบาล
บริการในช่วงหลงัเทียงคืน ดา้นการตรวจรักษา
พนกังานฟรีและญาติมีส่วนลดพิเศษให ้ การ
ตรวจสุขภาพเป็นประจาํทุกปี    ดา้นการเรียนรู้
และการเพิมทกัษะต่างๆองคก์รจดัใหก้บั 

ด้านที  ความสุขอนัเกดิจากการได้รับสวสัดิการ
จากองค์กร 

        พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขใน
ระดบัตาํ มองความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บ
สวสัดิการจากองคก์รวา่ องคที์ปฏิบติังานอยูนี่ให้
สวสัดิการไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ผูป้ฏิบติังาน ไม่ตรงตามความตอ้งการของ
ผูป้ฏิบติังาน และมีอยูอ่ยา่งจาํกดั เช่นไดไ้ม่ครบ
ทุกคน ใหชุ้ดพยาบาลไม่เพียงพอ  ไม่มีพืนทีจอด
รถไวบ้ริการ ไม่มีรถรับ-ส่งหลงัเทียงคืน การ
ตรวจสุขภาพประจาํปีไม่ไดรั้บการตรวจทุกปี ค่า
รักษาพยาบาลของญาติออกใหเ้พียงเล็กนอ้ยเมือ 
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ตารางที 15 ต่อ  
พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูง พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัตาํ 
พยาบาลเป็นประจาํทุกปี เมือองคก์รจดั
สวสัดิการไดต้รงตามความตอ้งการของพนกังาน 
ทาํใหพ้นกังานรู้สึกมีความสุขมากกบัสวสัดิการ
ทีองคก์รมีให ้ ส่งผลให้รู้สึกมีความสุขทีได้
ปฏิบติังานในองคแ์ห่งนี

เทียบกบัโรงพยาบาลอืนๆ ดา้นการเรียนรู้และ
การเพิมทกัษะ ไม่เคยไดรั้บการเพิมพนูความรู้
เลยทาํงานในโรงพยาบาลเพียงอยา่งเดียว จึงทาํ
ใหผู้ป้ฏิบติังานไม่พึงพอใจต่อสวสัดิการทีไดรั้บ
เกิดการเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลใกลเ้คียง ที
ใหส้วสัดิการดีกวา่ เพียงพอกวา่ ถูกใจกวา่  
ผูป้ฏิบติังานรู้สึกนอ้ยใจ จึงทาํงานไม่มีความสุข
อยากเปลียนโรงพยาบาลเพือไปเลือก
โรงพยาบาลทีใหส้วสัดิการตามความพึงพอใจ 
สวสัดิการทีองคก์รจดัใหค้วรเลือกจากความ
จาํเป็นพืนฐาน และตามความตอ้งการของ
ผูป้ฏิบติังาน โดยมีการทาํการสาํรวจความ
ตอ้งการดา้นสวสัดิการจากผูป้ฏิบติังานก่อนการ
ตดัสินใจเลือกสวสัดิการใหก้บัผูป้ฏิบติังาน จึง
จะทาํใหผู้ไ้ดรั้บสวสัดิการมีความสุขทีไดรั้บใน
สิงทีอยากได ้ ส่งผลใหมี้ความสุขในการ
ปฏิบติังานไม่คิดทีจะเปลียนงานไป

สรุปประเด็นสาํคญัในแต่ละดา้นดงันี
1. ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร พยาบาลวชิาชีพมองเห็นวา่ “การ 

ช่วยเหลือเกือกลูกนัระหวา่งผูป้ฏิบติังาน มีการทาํงานเป็นทีม” 
2. ความสุขอนัเกิดจากจากความสาํเร็จในงาน พยาบาลวชิาชีพมองเห็นวา่ “การไดรั้บ 

มอบหมายงานทีตนมีความถนดัและมีความสามารถในดา้นนนัเป็นอยา่งดี จะทาํใหมี้โอกาสประสบ
ความสาํเร็จไดส่้งผลใหม้องเห็นคุณค่าในงาน” 

3. ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาล พยาบาลวชิาชีพมองเห็นวา่  
“ตอ้งใหก้ารดูแลรักษาตามมาตรฐานการพยาบาล” 

4. ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการยอมรับทางสังคม พยาบาลวชิาชีพมองวา่ “การไดโ้อกาส 
แสดงความสามารถในการปฏิบติังาน มีการส่งเสริมใหมี้โอกาสเพิมพนูศกัยภาพ” 
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5. ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บสวสัดิการจากองคก์ร พยาบาลวชิาชีพมองวา่ “สวสัดิการได ้
ตรงตามความตอ้งการ” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



69 

บทท ี  
สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวจิยัเรือง “ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดั

สมุทรสาคร”  โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาระดบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ  
จงัหวดัสมุทรสาคร  เพือเปรียบเทียบระดบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดั
สมุทรสาครโดยภาพรวมและในแต่ละด้าน จาํแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ประเภทของ
โรงพยาบาลทีสังกดั อาย ุประสบการณ์การทาํงาน รายได ้แผนกในฝ่ายการพยาบาล และสถานภาพ
สมรส และเพือศึกษามุมมองเชิงคุณภาพของระดบัความสุขในการปฏิบติังานในแต่ละด้าน ของ
พยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครในรายทีมีคะแนนระดบัความสุขในระดบัสูงและในระดบัตาํ   

ประชากรทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล  จงัหวดัสมุทรสาคร 
จาํนวน 1,050 คน กลุ่มตวัอยา่งทีใช ้คือพยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน  261  คน ไดม้าจาก
การคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane 1973:725-727) ทีระดบัความเชือมนั ร้อย
ละ 95   ใชว้ธีิการสุ่มแบบหลายขนัตอน  (Multi-Stage Random Sampling)  
   เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนีเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนเอง ไดแ้ก่ แบบสอบถาม
ความสุขในการปฎิบติังานของพยาบาล และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยผูว้ิจยัเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยตนเอง และนาํขอ้มูลทีไดม้าทาํการวเิคราะห์ ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูลสําเร็จรูป
เพือการวจิยัทางสังคมศาสตร์  

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี และ ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลีย ( )  
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   การทดสอบ t เพือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มตวัอย่าง  2  
กลุ่มโดยใช้  Independent  t-test   วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  และการวิเคราะห์หาความแตกต่างเป็นรายคู่ โดย
ใชว้ธีิของ Scheffe’  และจดัการสัมภาษณ์ (Interview)  
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สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวิจยัเรือง ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดั

สมุทรสาคร   สามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งันี คือ 
 1.  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 261 คน พบวา่ ส่วนมากสังกดั
โรงพยาบาลประเภทรัฐบาล คิดเป็น ร้อยละ 81.2 รองลงมาคือสังกดัโรงพยาบาลประเภทเอกชน คิด
เป็น ร้อยละ 18.8 ตามลาํดบั มีอายอุยูร่ะหวา่ง 20-30 ปี คิดเป็น ร้อยละ 49.4 รองลงมาคืออายุระหวา่ง 
31-40 ปี คิดเป็น ร้อยละ 30.7 และมากกว่า 41 ปีขึนไป คิดเป็น ร้อยละ 19.9 ตามลําดับ มี
ประสบการณ์การทาํงาน ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็น ร้อยละ 34.5 รองลงมาคือ มากกว่า 10 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 33.7 และนอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็น ร้อยละ 31.8 ตามลาํดบั ทาํงานอยูใ่นแผนกผูป่้วยใน คิดเป็น 
ร้อยละ 72.4  รองลงมาคือ แผนกผูป่้วยนอก คิดเป็น ร้อยละ 27.6 ตามลาํดบั มีสถานภาพเป็นโสด
หรือเป็นหมา้ยทงัหยา่และแยก คิดเป็น ร้อยละ 62.1  รองลงมาคือ สถานภาพสมรส คิดเป็น ร้อยละ 
37.9 ตามลาํดบั รายไดเ้พียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ และรายไดไ้ม่เพียงพอ คิดเป็น ร้อยละ 52.1 รองลงมา
คือ รายไดเ้พียงพอและเหลือเก็บ คิดเป็น ร้อยละ 47.9 ตามลาํดบั   
 2.  การวิเคราะห์ระดบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร   
ในภาพรวม  พบวา่  พยาบาลวิชาชีพมีความสุขในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  ( =3.87)  เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นที 3 ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกั
ในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล    รองลงมาคือดา้นที    ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทาง
สังคม  ดา้นที  2 ความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน  ดา้นที  1 ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพ
กบับุคลากรในองคก์ร และดา้นที  5  ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการของ
องคก์ ( = 4.26, 4.03, 3.98, 3.66 และ 3.39 ตามลาํดบั) 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดั
สมุทรสาครในแต่ละดา้น จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดั อาย ุ
ประสบการณ์การทาํงาน รายได ้แผนกในฝ่ายการพยาบาล และสถานภาพการสมรสทีต่างกนั พบวา่ 
      3.1 พยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีสังกดัประเภทของโรงพยาบาลต่างกนั มีระดบั
ความสุขในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมือจาํแนกตามรายดา้น คือ ดา้นความสุข
อนัเกิดจากสัมพนัธภาพกับบุคลากรในองค์กร ด้านความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ด้าน
ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล  ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นที
ยอมรับทางสังคม ดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุน  และดา้นสวสัดิการขององคก์ร
ไม่แตกต่างกนั   
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        3.2 พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีอายุต่างกัน มีระดับความสุขในการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมือจาํแนกเป็นรายด้าน คือ ด้านความสุขอนัเกิดจาก
สัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ดา้นความสุขอนัเกิด
จากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม 
และดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์รไม่แตกต่างกนั 
         3.3 พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีระดบั
ความสุขในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

เมือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่   
  พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีระดบั
ความสุขในการปฏิบติังานด้านความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์กร และด้าน
ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั  .05 โดยในดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์กร จาํแนกตาม
ประสบการณ์  พบวา่ พยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีประสบการณ์การทาํงานนอ้ยกวา่  5 ปี 
มีความสุขในการปฏิบติังานมากกวา่ พยาบาลวชิาชีพจงัหวดัสมุทรสาครทีมีประสบการณ์การทาํงาน 
5-10 ปี และประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่ 10 ปี  ( = 3.73, 3.68, 3.57 ตามลาํดบั) ส่วนคู่
อืนๆไม่แตกต่างกนั  และในดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององค์กร 
จาํแนกตามประสบการณ์  พบวา่ พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีประสบการณ์การทาํงาน
น้อยกว่า  5 ปี มีความสุขในการปฏิบัติงานมากกว่า พยาบาลวิชาชีพจงัหวดัสมุทรสาครทีมี
ประสบการณ์การทาํงาน 5-10 ปี และประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่ 10 ปี  ( = 3.60, 3.36, 
3.24 ตามลาํดบั) ส่วนคู่อืนๆไม่แตกต่างกนั 

      3.4 พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีรายได้แตกต่างกัน มีความสุขในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทีระดับ  .05 คือพยาบาลวิชาชีพ จังหวัด
สมุทรสาครทีมีรายไดเ้พียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ มีความสุขในการปฏิบติังาน มากกวา่พยาบาลวิชาชีพ 
จงัหวดัสมุทรสาคร ทีมีรายไดเ้พียงพอและเหลือเก็บ และรายไดไ้ม่เพียงพอ (  =  3.90, 3.88 , 3.66 
ตามลาํดบั)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 นอกนนัไม่พบความแตกต่าง  และเมือจาํแนกตาม
รายดา้น พบวา่ ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ดา้นความสุขอนัเกิดจาก
ความสําเร็จในงาน ด้านความสุขอันเกิดจากการตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล  ด้าน
ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม ไม่แตกต่างกนั  แต่ในดา้นความสุขอนัเกิดจากการ
ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร พบวา่ พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีรายได้
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เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ มีความสุขในการปฏิบติังานมากกวา่ พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครที
มีรายไดเ้พียงพอและเหลือเก็บ และรายไดไ้ม่เพียงพอ (  =  3.46, 3.43, 2.93 ตามลาํดบั) นอกนนั
ไม่พบความแตกต่าง 

 3.5 พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีสังกดัแผนกต่างกนั มีความสุขในการ
ปฏิบติังานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  และเมือจาํแนกตามรายดา้นพบวา่ไม่แตกต่างกนั   

 3.6 พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีสถานภาพต่างกนั มีความสุขในการ
ปฏิบติังานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  และเมือจาํแนกตามรายดา้น พบว่าดา้นความสุขอนัเกิดจาก
การไดรั้บการสนบัสนุน สวสัดิการขององคก์รแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โดย
พยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีสถานภาพโสด,หมา้ย/หยา่/แยกมีความสุขในการปฏิบติังาน
มากกวา่พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีสถานภาพสมรส (  = 3.48 และ3.26 ตามลาํดบั) 
ส่วนคู่อืนๆไม่แตกต่างกนั 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) จากการ
ดาํเนินการสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสนทนาเชิงถาม-ตอบ โดยผูว้จิยัเป็นผูส้ัมภาษณ์กบัพยาบาล
วิชาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูงจาํนวน 5 คน และพยาบาลวิชาชีพทีมีคะแนนความสุขใน
ระดบัตาํจาํนวน 5 คน  

     มุมมองความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร  ในดา้นต่างๆ 
คือ ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จ
ในงาน ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล ดา้นความสุขอนัเกิดจาก
การเป็นทียอมรับทางสังคม และดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการของ
องคก์ร ระหวา่งพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร ทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูง และพยาบาล
วชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีคะแนนความสุขในระดบัตาํ สามารถสรุปการสัมภาษณ์ไดด้งันี 

4.1  ดา้นที 1 ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร 
พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูงมองวา่เพือนร่วมงานมีการช่วย  

เหลือกนั ใหก้าํลงัใจ ใหก้ารสนบัสนุน (รู้สึกไดรั้บความรัก) แสดงความยินดีกบัรางวลัและผลงานที
ไดรั้บ (รู้สึกไดรั้บการยอมรับ)  เพือนร่วมงานเป็นส่วนหนึงของทีมปฏิบติังาน พร้อมทีจะรับฟัง
ปัญหาทีเกิดขึน และร่วมกนัแกไ้ข หวัหนา้มีความยติุธรรม เป็นกนัเอง ใหโ้อกาสชีแจงเมือเกิดปัญหา 
( รู้สึกมนัคงปลอดภยั) รู้สึกวา่สัมพนัธภาพระหวา่งเพือนร่วมงานใหค้วามรู้สึกไม่วา้เหว ่ มนัคง 
ปลอดภยั ในขณะทีพยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัตาํมองวา่ เพือนร่วมงานไม่ใหค้วาม 
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ช่วยเหลือ เมือเกิดปัญหาตอ้งช่วยเหลือตนเอง ไม่มีการให้กาํลงัใจกนัระหว่างเพือนร่วมงาน และ
ไม่ใหก้ารสนบัสนุนกนั เพือนร่วมงานไม่ยนิดียนิร้ายกบัรางวลัหรือผลงานทีเราไดรั้บ ไม่มีความ 
รู้สึกเป็นทีมงาน ไม่ไดรั้บความเคารพจากเพือนร่วมงาน หวัหนา้ไม่มีความเป็นกนัเอง ฟังความขา้ง
เดียว ไม่ฟังคาํชีแจง ไม่มีความยติุธรรม 

4.2 ดา้นที 2 ความสุขอนัเกิดจากความสาํเร็จในงาน 
พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูงมองวา่ สามารถปฏิบติังานทีรับ 

มอบหมายใหป้ระสบความสาํเร็จ และรู้สึกวา่เป็นงานทีทา้ทาย  สามารถทาํให้พยาบาลรุ่นนอ้ง ทีอยู่
ในความดูแล ปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐาน ในขณะทีพยาบาลวิชาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัตาํ
มองว่า ไม่สามารถปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายไดส้ําเร็จ ไม่สามารถปฏิบติังานทีซับซ้อนได ้และ
รู้สึกวา่เพือนร่วมงานเก่งกวา่ ไม่สามารถเป็นพีเลียงใหก้บัรุ่นนอ้งได ้ และอยากให้องคก์รมอบหมาย
งานใหต้รงกบัความสามารถของตนเอง 

4.3 ดา้นที 3 ความสุขอนัเกิดจากความตระหนกัในคุณค่าวชิาชีพพยาบาล 
พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูงมองวา่มองวา่การปฏิบติังานโดย 

คาํนึงถึงสิทธิของผูป่้วย ไม่แบ่งชนัวรรณะ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นไปเพือให้เกิดการรักษาที
ไดม้าตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในขณะทีพยาบาลวิชาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัตาํ
มองวา่เป็นการกดดนัในขณะปฏิบติังาน 

4.4 ดา้นที 4 ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการยอมรับจากสังคม 
พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูงมองวา่ เพือนร่วมงานในแผนก 

เดียวกนั ต่างแผนก แพทยแ์ละผูที้เกียวขอ้งให้การยอมรับในความสามารถในการปฏิบติังานทาํให้
รู้สึกวา่ไดรั้บความไวว้างใจ ไดรั้บความเคารพ นบัถือ ยินดีให้เขา้ร่วมงาน / กิจกรรมต่างๆ ในขณะที
พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัตาํมองวา่ไม่ค่อยไดรั้บการยอมรับจากเพือนร่วมงานใน
แผนกเดียวกนั ต่างแผนก และผูที้เกียวขอ้ง และไม่ค่อยไดรั้บเชิญให้เขา้ร่วมงาน / กิจกรรมพิเศษ
อืนๆนอกเหนือจากหนา้ทีความรับผดิชอบ 

     4.5  ดา้นที 5 ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บสวสัดิการจากองคก์ร 
พยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนนความสุขในระดบัสูงมองวา่มีสวสัดิการทีดีและเพียงพอ  

ไดแ้ก่ ชุดพนกังาน รถรับ-ส่ง การตรวจรักษาฟรีของตนเองและส่วนลดพิเศษสาํหรับญาติ มีการเพิม
ทกัษะต่างๆเพือพฒันาคุณภาพการทาํงานของตนประจาํปีในขณะทีพยาบาลวชิาชีพทีมีคะแนน
ความสุขในระดบัตาํมองวา่มีสวสัดิการมีไม่เพียงพอ ไม่ทวัถึงและส่วนลดการรักษาพยาบาลสาํหรับ
ญาติค่อนขา้งนอ้ยเมือเทียบกบัโรงพยาบาลอืนๆ  ไม่เคยไดรั้บการเพิมพนูความรู้เลย 
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 อภิปรายผลการวจัิย  
 ผลการวจิยัสามารถนาํมาอภิปรายไดด้งันี 

1. ผลการวเิคราะห์ระดบัความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร  
ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ดา้นความสุขอนัเกิด
จากความสําเร็จในงาน ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล ด้าน
ความสุขอันเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม และด้านความสุขอันเกิดจากการได้รับการ
สนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร มีรายละเอียด ดงันี 

 1.1  ผลการศึกษาระดับความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดั
สมุทรสาคร ในภาพรวม  พบวา่  พยาบาลวิชาชีพมีระดบัความสุขในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก   
( = 3.87)  ซึงอธิบายไดว้า่การทีพยาบาลประจาํการ มีสัมพนัธภาพทีดีกบัเพือนร่วมงาน และบุคคล
อืนตลอดเวลา ทาํใหเ้กิดการช่วยเหลือกนัและกนัเมือเกิดปัญหาต่างๆ มีการร่วมกนัคิดและหาเหตุผล
ในการแกไ้ขปัญหา ทงันีทาํใหเ้กิดความผกูพนัในงานทีปฏิบติั นอกจากนีพยาบาลประจาํการไดดู้แล
ผูป่้วยและครอบครัวของผูป่้วยนนั ทาํให้เกิดความภาคภูมิใจทีไดรั้บผิดชอบในหนา้ทีการงาน และ
การได้ใกล้ชิดกับผูม้ารับบริการ พยาบาลประจาํการจาํเป็นตอ้งใช้ความรู้ความสามารถ ในการ
ใหบ้ริการต่างๆ เพือใหบ้รรลุเป้าหมาย (ฟาริดา อิบราฮิม, 2545) ส่งผลให้พยาบาลประจาํการมีความ
มุ่งมนัในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จ มีความกระตือรือร้นทีจะทาํงาน เกิดความภาคภูมิใจในการทาํงาน
ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพรรณิภา สืบสุข (2548) และจงจิต เลิศวิบูลยม์งคล (2546) ทีศึกษา
ความสุขในการทาํงานของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลของรัฐ พบวา่ ความสุขในการทาํงานของ
พยาบาลประจาํการอยู่ในระดับมาก  นอกจากนียงัสอดคล้องกับ Foren (2004) ทีได้ศึกษาการ
ปฏิบติังานของพยาบาลประจาํการต่อผูป่้วย พบวา่ พยาบาลประจาํการมีความสุขในการทาํงานอยูใ่น
ระดบัมาก นอกจากนียงัสอดคล้องกบัการศึกษาของประภสัสร ฉันทศรัทธาและยุพิน องัสุโรจน์ 
(2546) ทีรายงานคุณภาพชีวิตทีดี คือการมีความรู้สึกเป็นสุข พึงพอใจในการทาํงาน รู้สึกว่าการ
ทาํงานนนัมีคุณค่าส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีคุณภาพ ช่วยใหพ้ยาบาลทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุข   

 1.2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์กร 
ของพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.66) ซึงอธิบายได้
ว่า งานของพยาบาลวิชาชีพเป็นงานทีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น แสดงให้เห็นว่าพยาบาลวิชาชีพ
ทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มงานมีการทาํงานเป็นทีมร่วมกบัเจา้หนา้ทีทุกฝ่ายต่างๆทงัภายในและภายนอก
แผนก ไม่ไดท้าํงานแต่เพียงผูเ้ดียว ตอ้งอาศยัความร่วมมือเพือประสานงานมีส่วนร่วมกบัทีมฝ่าย
อืนๆนนัคือ เมือพยาบาลวิชาชีพไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมการทาํงานโดยการมีส่วนร่วมหรือมี
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ความเกียวขอ้งในงานมีเพือนร่วมงานคอยเป็นกาํลงัใจนาํไปสู่ความสุขในการทาํงานและส่งผลให้
เกิดความไวว้างใจทีดีต่อเพือนร่วมวิชาชีพทาํให้เกิดการทาํงานร่วมกนัอย่างเป็นสุข สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Bigoness (1997) พบวา่ มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงานทีไม่มีความเป็นมิตรในระหวา่ง
เพือนร่วมงานทาํใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในงานและมีการปฏิบติังานร่วมกนัไม่ดี พยาบาลวิชาชีพมี
มนุษยสัมพนัธ์ทีดีต่อกนัจะทาํใหเ้พือนร่วมงานทุกคนมีความสุข สอดคลอ้งกบัควิก และควิก (Quick 
and Quick :76, อา้งถึงในรัชนี หาญสมสกุล  2550 :37) กล่าววา่ ความตอ้งการของบุคคลทีจะ
ทาํให้เกิดความสุขในการทาํงาน คือ สัมพนัธภาพในการทาํงาน การช่วยเหลือซึงกันและกัน 
บรรยากาศ และสังคมในการทาํงานอบอุ่น บุคลากรในหน่วยงานมีความเอือเฟือซึงกนัและกนั ผูน้าํมี
บทบาทส่งเสริมและสนบัสนุนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถทาํงานไดอ้ยา่งไม่มีแรง
กดดนั จึงทาํใหมี้ความสุขในการปฏิบติังาน 

 1.3 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จ ของพยาบาลวิชาชีพ 
จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ( =3.98) ซึงอธิบายได้ว่า เนืองจาก
ความสําเร็จในงาน เป็นงานทีทําให้พนักงานรู้สึกมีความสุขทีได้ทําควรเป็นงานทีมองเห็น
ความสาํเร็จทีเป็นไปไดแ้ละมีความทา้ทายอยา่งสมเหตุสมผล  และเมือทาํสําเร็จแลว้พนกังานรู้สึกมี
ส่วนร่วมเป็นเจา้ของผลงานและความสาํเร็จดงักล่าวจะทาํใหพ้นกังานรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความสุข
ต่อการทาํงาน  จะเห็นไดว้า่ พยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้ตนเองวา่มีความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จใน
งานเป็นอยา่งมาก ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของแมเนียน (Manion :33, อา้งถึงในกลัยารัตน์ อ๋อง
คณา 2549:26) ไดก้ล่าววา่ความสาํเร็จในงาน เป็นการรับรู้วา่ตนไดป้ฏิบติังานไดบ้รรลุตามเป้าหมาย
ทีกําหนดไวโ้ดยได้รับความสําเร็จในงาน ได้รับมอบหมายให้ทาํหน้าทีท้าทายให้สําเร็จ เกิด
ความสาํเร็จ เกิดผลลพัธ์การทาํงานไปในทางบวก ทาํให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจใน
การปฏิบติังานใหส้าํเร็จ มีความกา้วหนา้ องคก์ารเกิดการพฒันาสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก 
และคณะ(Frederick K. Herzberg and Others 1959:8-19,  อา้งถึงในสมยศ นาวีการ  : - ) 
พบว่า ความสําเร็จในงานทีทาํของบุคคล หมายถึงการทีบุคคลสามารถทาํงานได้เสร็จสิน และ
ประสบความสําเร็จอย่างดี เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาทีจะ
เกิดขึน เมือผลงานสาํเร็จจึงเกิดความสุขในการทาํงานนนัๆ 

 1.4  ผลการวิเคราะห์ระดบัความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพ
พยาบาล  ของพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ( =4.26) อธิบายได้
วา่  วชิาชีพการพยาบาลไดถู้กปลูกฝังให้เป็นวิชาชีพทีมีความเสียสละต่อผูป่้วย หรือผูใ้ชบ้ริการและ
ตระหนกัถึงการช่วยเหลือเพือนมนุษย ์ ให้ความสําคญัต่อการให้บริการของพยาบาลและปฏิบติัตาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

76 

จริยธรรมวิชาชีพ  โดยไม่คาํนึงถึง  เชือชาติ  สัญชาติ ศาสนา  ฐานะ  สังคม   ทาํให้พยาบาลวิชาชีพ
ตระหนกัถึงความตอ้งการของผูป่้วยหรือผูใ้ชบ้ริการ ให้ความเสมอภาคกบัผูรั้บบริการทุกคนและให้
ความสําคญักบัผูป่้วยหรือผูรั้บบริการทุกคนเหมือนญาติมิตร   ตลอดจนการปฏิบติักิจกรรมการ
พยาบาลด้วยความซือสัตย์ คาํนึงความเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์ ปฏิบัติงานในขอบเขตความ
รับผิดชอบ ดว้ยความเอือเฟือเผือแผ ่เสียสละความสุขส่วนตวั โดยคาํนึงถึงอยู่เสมอวา่ปฏิบติัหนา้ที
เพือความสุขสบายของผูป่้วย บุคลากรพยาบาลให้ความสําคญักบังานทีตนเองมีหนา้ทีรับผิดชอบซึง
การปฏิบติัต่อผูป่้วยเป็นงานทีต้องใช้ทกัษะความรู้ความสามารถหลากหลาย เป็นงานทีผูอื้นไม่
สามารถทาํแทนได ้จึงมีโอกาสไดใ้ชค้วามรู้ทีไดศึ้กษามาใชไ้ดใ้นขอบเขตของตนเองอยา่งเป็นอิสระ 
เป็นงานเฉพาะทีเกียวขอ้งกบัสุขภาพและชีวติความเป็นอยูข่องผูป่้วยเพือให้ความช่วยเหลืออยา่งเต็ม
ความสามารถ ตระหนกัถึงงานทีปฏิบติัเป็นงานทีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภยักบัผูป่้วย
โดยคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล รวมทงัคาํนึงถึงศกัดิศรีของความเป็นมนุษยที์ตอ้งไดรั้บการดูแลให้เป็นไป
ตามการรักษาพยาบาล  พยาบาลวิชาชีพตอ้งมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจดา้นการปฏิบติังาน 
และความรับผิดชอบผลทีเกิดจากการปฏิบติังาน งานทีปฏิบติัต้องอาศยัพืนฐานของความรู้ทาง
ทฤษฎี การคน้ควา้ของศาสตร์ทีเฉพาะ  ความร่วมมือของบุคลากรอืนๆ การตระหนกัรู้ในคุณค่าแห่ง
วชิาชีพพยาบาล ทาํใหพ้ยาบาลวชิาชีพเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
เกิดความสุขในการทาํงานตามมา ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพรู้สึกอยากทาํงาน  สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Edgar (1999) พบวา่การตระหนกัในคุณค่าวชิาชีพพยาบาลในการทาํงานส่งผลให้เกิด
ความสุขในการทาํงาน นอกจากนีพบวา่ เมือพยาบาลวิชาชีพตระหนกัในคุณค่าแห่งวิชาชีพจะทาํให้
เกิดความทุ่มเทอยา่งหนกัและพยายามทาํใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิภาพมากยงิขึนและมีความสุขใน
การปฏิบติังาน 
  1.5  ผลการวเิคราะห์ระดบัการรับรู้ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม 
ของพยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ( =4.03) อธิบายไดว้า่ การเป็น
ทียอมรับ เป็นการรับรู้วา่ตนเองไดรั้บความเชือถือจากผูร่้วมงาน ผูร่้วมงานไดรั้บรู้ถึงความพยายาม
ของตนเกียวกบังาน ได้รับการยอมรับจากผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบติังาน ไดรั้บความ
คาดหวงัทีดีในการปฏิบติังานและความไวว้างใจจากผูร่้วมงาน ร่วมแลกเปลียนประสบการณ์จาก
ผูร่้วมงาน ใชค้วามรู้อยา่งต่อเนือง สอดคลอ้งกบัแนวคิด แมเนียน(Manion :33, อา้งถึงในกลัยา
รัตน์ อ๋องคณา  2549:26) และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก และคณะ(Frederick K. 
Herzberg and Others 1959:8-19, อา้งถึงในสมยศ นาวกีาร  : - ) ทีกล่าววา่ การไดรั้บการ
ยอมรับนับถือ คือการได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพือน จากผูม้าขอรับ
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คาํปรึกษาหรือ จากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนีอาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดง
ความยนิดี การใหก้าํลงัใจ หรือการแสดงออกอืนใดทีก่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมือ
ไดท้าํงานอยา่งหนึงอย่างใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยู่กบัความสําเร็จในงานดว้ย 
ส่งผลใหเ้กิดความสุขในการปฏิบติังาน 
  1.6  ผลการวิเคราะห์ระดบัความสุขอนัเกิดจากการได้รับการสนับสนุนด้าน
สวสัดิการขององค์กร ของพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร  ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง 
( =3.39) อธิบายไดว้่า พยาบาลวิชาชีพก็ทาํงานเป็นลูกจา้งอยู่ในโรงพยาบาล กระทรวงแรงงาน
และสวสัดิการ(2548:56) กล่าวว่า การดาํเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยนายจา้ง สหภาพแรงงาน (ลูกจา้ง) 
หรือรัฐบาล ทีมีความมุ่งหมายเพือใหลู้กจา้งสามารถมีระดบัความเป็นอยูที่ดีพอสมควร มีความผาสุก
ทงักายและใจ มีสุขภาพอนามยัทีดี มีความปลอดภยัในการทาํงาน มีความเจริญก้าวหน้า มีความ
มนัคงในการดาํเนินชีวิตไม่เฉพาะแต่ตวัลูกจา้งเท่านัน แต่รวมถึงครอบครัวของลูกจา้งด้วย การ
ดาํเนินการเพือใหมี้การจดัสวสัดิการขึนในสถานประกอบการนนั เป็นสวสัดิการทีไดมี้การพิจารณา
แลว้วา่เป็นสิงจาํเป็นพืนฐานสาํหรับลูกจา้งในสถานประกอบกิจการ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
อญัชลี นวลคลา้ย (2531 : บทคดัยอ่)พบว่า พยาบาลหัวหน้าหอผูป่้วยมีความสุขในการปฏิบติังาน
ดา้นสวสัดิการโดยเฉลียอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปณัฐฐา วณิชชา
นนท์ (2533: บทคัดย่อ) พบว่า หัวหน้าสถานีอนามัยมีระดับความสุขในการปฏิบัติงานด้าน
สวสัดิการอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

 2. การวิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขในการปฏิบติังาน ของพยาบาล
วิชาชีพทีสังกดัโรงพยาบาล อายุ ประสบการณ์การทาํงาน รายได ้แผนกในฝ่ายการพยาบาล และ
สถานภาพทีแตกต่างกนั มีรายละเอียดดงันี 
  2.1   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความสุขในการปฏิบติังาน จาํแนกตาม
ประเภทของโรงพยาบาลทีสังกดั พบวา่  พยาบาลวชิาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครทีสังกดัประเภทของ
โรงพยาบาลต่างกนั มีระดบัความสุขในการปฏิบติังานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมือแยกเป็น
ราย คือ ด้านความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกับบุคลากรในองค์กร ด้านความสุขอนัเกิดจาก
ความสําเร็จในงาน ด้านความสุขอันเกิดจากการตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล  ด้าน
ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม ดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุน
ดา้นสวสัดิการขององค์ไม่แตกต่างกนั  จึงไม่ยอมรับสมมติฐานขอ้ที 1 ทีว่าพยาบาลวิชาชีพ ใน
จงัหวดัสมุทรสาครทีสังกดัประเภทของโรงพยาบาลต่างกนั มีความสุขในการปฏิบติังานในด้าน
ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน 
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ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล  ดา้นความสุขอนัเกิดจากการ
เป็นทียอมรับทางสังคม ดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร
ไม่แตกต่างกนั  ทงันีอธิบายไดว้า่ พยาบาลวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครทงัทีสังกดัในโรงพยาบาล
ของภาครัฐ และภาคเอกชนมีระดบัความสุขในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก  เนืองจากพยาบาล
วชิาชีพสามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเพือนร่วมวิชาชีพให้มาทาํกิจกรรมร่วมกนัแบบเต็ม
ใจ มีมนุษยสัมพนัธ์ทีดีทีสามารถเขา้กบัผูอื้นไดง่้าย มีจิตสาธารณะเป็นทีรักใคร่ของเพือนร่วมงาน
ใครเห็นใครก็อยากอยูใ่กล ้เป็นแรงจูงใจหรือสาเหตุภายในทีจะเขา้มาทาํกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 
สามารถปฏิบติัไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ เกิดเป็นความภาคภูมิใจในการปฏิบติังานยงัไดรั้บสวสัดิการ
ทีดีจากโรงพยาบาลทีสังกดัดว้ย จึงทาํให้พยาบาลวิชาชีพทงัทีสังกดัโรงพยาบาลของภาครัฐ และ
ภาคเอกชนมีความสุขในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก  สอดคล้อง กบังานวิจยั ของ กลัยารัตน์  
อ๋องคณา (2549 ) พบว่า ความสุขในการทาํงานของพยาบาลประจาํการโรงพยาบาลเอกชน เขต
กรุงเทพฯ อยูร่ะดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จงจิต   เลิศวิบูลย ์ ( 2546 ) พบวา่ ความสุข
ในการทาํงานของพยาบาลประจาํการ โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัรัฐ อยูร่ะดบัมาก 
 2.2   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความสุขในการปฏิบติังานจาํแนกตามอาย ุ
พบวา่ พยาบาลวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครทีมีอายุต่างกนั มีระดบัความสุขในการปฏิบติังานใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั  และเมือแยกเป็นราย คือ ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากร
ในองค์กร ด้านความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ด้านความสุขอนัเกิดจากการตระหนักใน
คุณค่าของวิชาชีพพยาบาล ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม  และดา้นความสุข
อันเกิดจากการได้รับการสนับสนุนด้านสวสัดิการขององค์กรไม่แตกต่างกัน  จึงไม่ยอมรับ
สมมติฐานขอ้ที 2 ทีวา่ พยาบาลวชิาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครทีมีอายตุ่างกนั มีระดบัความสุขในการ
ปฏิบติังาน ด้านความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์กร ด้านความสุขอนัเกิดจาก
ความสาํเร็จในงาน ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาล ดา้นความสุข
อนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม  ด้านความและด้านความสุขอันเกิดจากการได้รับการ
สนับสนุนด้านสวสัดิการขององค์กรแตกต่างกัน ทงันีอธิบายได้ว่า พยาบาลวิชาชีพ ในจงัหวดั
สมุทรสาครทุกช่วงอายุ มีการรับรู้ความสุขในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก  เนืองจากอายุมีส่วน
เกียวขอ้งกบัพฒันาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ   อารมณ์   สติปัญญา   และสังคมของแต่ละบุคคล    
บุคคลทีมีพฒันาการตามวยัทีเหมาะสมจะมีความสามารถในการปรับตวั  มีความริเริม  มีเหตุผล   มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์   สุขุมรอบคอบ   ยอมรับความเป็นจริง   มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที
เป็นอยา่งดี   สามารถเผชิญปัญหาและแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์  ทาํให้บุคคลนนัปฏิบติังาน
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ได้อย่างมีความสุข ซึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของชีวนันท์ พืชสะกะ(2544:44) พบว่า อายุมี
ความสัมพนัธ์กบัการมีพฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ซึงมีส่วนเสริม
ความสุขในการปฏิบติังานและการศึกษาของจงจิต  เลิศวิบูลยม์งคล(2546:14) พบว่า   ปัจจยัส่วน
บุคคลด้านอายุมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลประจาํการ 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัรัฐ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรป
ภากร  รัตน์หิรัญกร (2548:35) ทีพบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัความสุขในการปฏิบติังาน  

 2.3    ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความสุขในการปฏิบติังานจาํแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน พบว่า พยาบาลวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครทีมีประสบการณ์การทาํงาน
ต่างกนั มีระดบัความสุขในการปฏิบติังานในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเมือแยกเป็นรายดา้น คือ 
ด้านความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ด้านความสุขอนัเกิดจากการตระหนักในคุณค่าของ
วชิาชีพพยาบาล และดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคมไม่แตกต่างกนั  แต่รายดา้น
ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์กร และด้านความสุขอนัเกิดจากการได้รับการ
สนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององค์กร  มีระดบัความสุขในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั  .05 ทงันีอธิบายไดว้า่  ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร 
พบวา่ พยาบาลวิชาชีพกลุ่มทีมีประสบการณ์การทาํงานนอ้ยกว่า 5 ปีมีความสุขในการปฏิบติังาน
มากกวา่พยาบาลวิชาชีพกลุ่มทีมีประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่ 10 ปี  และดา้นความสุขอนัเกิด
จากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์ร พบวา่ พยาบาลวิชาชีพกลุ่มทีมีประสบการณ์ใน
การทาํงานน้อยกว่า  5 ปี กบักลุ่มตวัอย่างทีมีประสบการณ์ในการทาํงานมากกว่า 10 ปี  มีระดบั
ความสุขในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  จึงยอมรับสมมติฐานขอ้
ที 3 ทีวา่ พยาบาลวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครทีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนั มีความสุขใน
การปฏิบติังานดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ดา้นความสุขอนัเกิดจาก
ความสาํเร็จในงาน ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาล ดา้นความสุข
อนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม  และดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้น
สวสัดิการขององค์กรแตกต่างกนั  ทงันีอธิบายไดว้า่ พยาบาลวิชาชีพทีมีประสบการณ์ทาํงานนอ้ย
กว่า  5 ปีเป็นระยะเริมตน้ของการทาํงานหรืออยู่ในช่วงของการเปลียนแปรงจากวยัเรียนมาสู่วยั
ทาํงานทาํให้สัมพนัธภาพทีเกิดขึนกบัเพือนร่วมงานมีมากส่งผลให้การทาํงานมีความสุขมาก เมือ
เทียบกบักลุ่มตวัอยา่งทีมีประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่ 10 ปีมีความคิดเป็นของตนเองสามารถ
ทีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนนัจึงมีความสัมพนัธภาพกบัเพือนร่วมงานเพียง
เรืองงานเท่านนั จึงไม่มีผลกระทบต่อความสุขในการปฏิบติังาน นอกจากนีคนในวยันีจะเอาเรือง
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ครอบครัว หรือเรืองส่วนตวัอืนมากระทบต่อความสุขในการทาํงานแทน ส่วนเรืองของสวสัดิการ
ขององค์กรผูที้มีประสบการณ์ทาํงานน้อยกว่า 5 ปีจะรู้สึกมีความสุขกบัสวสัดิการทีไดรั้บไม่ว่าจะ
มากหรือน้อยเพราะยงัไม่สนใจมุ่งเน้นไปว่าขอให้มีงานก่อนทีจะคิดเรืองอืนถ้าได้มากกว่าเพือน
โรงพยาบาลอืนเพียงเล็กน้อยก็จะรู้สึกมีความสุขมากหรือถ้าได้เท่ากบัเพือนโรงพยาบาลอืนก็มี
ความสุขมากแลว้ แต่เมือเทียบกบัผูที้มีประสบการณ์การทาํงานอยู่ในช่อง5-10ปี พยาบาลวิชาชีพ
ในช่วงนีชอบแสวงหาสิงทีดีกวา่ใหก้บัตนเองทีไหนใหส้วสัดิการดีกวา่ทีเดิมเพียงเล็กนอ้ยก็จะทาํให้
รู้สึกไม่มีความสุขต่อการทาํงานก็พร้อมทีจะลาออกไปอยูที่ใหม่ทีดีกวา่ ดงันนัประสบการณ์ในการ
ทาํงานเป็นปัจจยัระดบับุคคล ทีมีส่วนทาํใหเ้กิดความสุขในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชนิดา ศรีบวรวิวฒัน์ และสําราญ บุญรักษา (2546:7) ที
พบวา่ประสบการณ์ในการทาํงานมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดับ .05 เช่นเดียวกับจิราภรณ์ แพรต่วน และนพรัตน์ อารยพฒันกุล(2543:7)  พบว่า 
ประสบการณ์ในการทาํงานของพยาบาลทีแตกต่างกันมีความสุขในการปฏิบติังานแตกต่างกัน 
ดังนันประสบการณ์ทาํงานจึงมีความสัมพนัธ์กับความสุขในการปฏิบติังาน ผลการวิจัยครังนี
สนับสนุนว่า ประสบการณ์การทาํงานทีแตกต่างกนัส่งผลให้การรับรู้ความสุขในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนัในดา้นสัมพนัธภาพกบับุคคลในองคก์ร และในดา้นการไดรั้บสวสัดิการขององคก์ร 

 2.4   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความสุขในการปฏิบติังานจาํแนกตาม
รายได้  พบว่า พยาบาลวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครทีมีรายได้ต่างกนั มีระดบัความสุขในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมือแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านความสุขอันเกิดจาก
สัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ดา้นความสุขอนัเกิด
จากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม  
และด้านความสุขอนัเกิดจากการได้รับการสนับสนุนด้านสวสัดิการขององค์กรไม่แตกต่างกัน  
อธิบายได้ว่า  ความเพียงพอของรายได้ ไม่เป็นปัจจยัทีสําคญัต่อความสุขในการปฏิบติังานให้มี
ความสุข ซึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของฮามิลตนั เกลมิส เอ (Hamilton Glenys A. 2006:78, อา้ง
ถึงใน นภชัชล รอดเทียง 2550 : 38) พบวา่ รายไดข้องพยาบาลเป็นปัจจยัทีสําคญัต่อความสุขในการ
ปฏิบติังาน และการศึกษาของชนิดา ศรีบวรวิวฒัน์ (2544 : 40) พบว่ารายได ้มีความสัมพนัธ์กบั
ความสุขในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เช่นเดียวกบัการศึกษาของ จิราภรณ์ 
แพรต่วน (2543:7 ) พบวา่ รายไดต่้อเดือนทีแตกต่างกนัมีความสุขในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
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 2.5  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความสุขในการปฏิบติังานจาํแนกตามแผนก
ทีสังกดั  พบวา่ พยาบาลวชิาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครทีสังกดัแผนกต่างกนั มีระดบัความสุขในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  และเมือแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านความสุขอันเกิดจาก
สัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ดา้นความสุขอนัเกิด
จากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม  
และดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององคก์รไม่แตกต่างกนัจึงไม่
ยอมรับสมมติฐานขอ้ที 5 ทีวา่พบว่า พยาบาลวิชาชีพ  จงัหวดัสมุทรสาครทีสังกดัแผนกต่างกนั มี
ระดบัการรับรู้ความสุขในการปฏิบติังานดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร 
ด้านความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน ด้านความสุขอนัเกิดจากการตระหนักในคุณค่าของ
วิชาชีพพยาบาล  ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม ดา้นความสุขอนัเกิดจากการ
ไดรั้บการสนับสนุน  และดา้นความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บสวสัดิการขององค์กรไม่แตกต่างกนั  
ทงันีอธิบายไดว้า่ไม่ว่าพยาบาลจะสังกดัอยูท่งัแผนกผูป่้วยนอกและหรือแผนกผูป่้วยในจะตอ้งการ
ปฏิบติังานทีเกียวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยตามแผนการรักษา และแผนการพยาบาลอยา่งครบถว้น เช่น 
ปฏิบติักิจกรรมเพือการตรวจวินิจฉัย หรือเพือการรักษาโดยตรง สังเกต บนัทึก และรายงานการ
เปลียนแปลงของผูป่้วยก่อน และหลงัการรักษาพยาบาล กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการกินอยู ่ให้ผูป่้วย
ได้รับอาหารทีถูกต้อง ทาํความสะอาดภาชนะใส่นํา และจัดหานาํให้ผูป่้วยได้ดืมตามต้องการ 
กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการดูแลสภาพแวดลอ้มของหอผูป่้วย ความสะอาด การดูแลรักษาเครืองมือ 
และของใชใ้หพ้ร้อมทีจะใชไ้ด ้ตรวจตราดูสภาพสิงของต่างๆเครืองมือ เครืองใชใ้ห้พร้อมทีจะใชไ้ด ้
ปัดฝุ่ นเทถงัผง และทาํความสะอาดสภาพหอผูป่้วยโดยทวัไป เก็บรักษาเสือผา้ต่างๆทีจะใชก้บัผูป่้วย 
เป็นตน้จะเห็นวา่ภาระงานของพยาบาลวิชาชีพมีเหมือนและคลา้ยคลึงกนัทงัในแผนกผูป่้วยในและ
แผนกผูป่้วยนอก ดงันนัไม่ว่าพยาบาลวิชาชีพจะปฏิบติังานทีแผนกใดก็ตามก็จะส่งผลให้พยาบาล
วชิาชีพทีปฏิบติังานอยูมี่ความสุขในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

 2.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความสุขในการปฏิบติังานจาํแนกตาม
สถานภาพสมรส  พบวา่ พยาบาลวิชาชีพ ในจงัหวดัสมุทรสาครทีสถานภาพสมรสต่างกนั มีระดบั
ความสุขในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  และเมือจาํแนกตามรายด้าน คือ ด้าน
ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ดา้นความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จในงาน 
ดา้นความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล  ดา้นความสุขอนัเกิดจากการ
เป็นทียอมรับทางสังคมไม่แตกต่างกนั แต่ดา้นสวสัดิการขององคก์รแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .05  จึงยอมรับสมมติฐานขอ้ที 6 ทีว่าพยาบาลวิชาชีพ  จงัหวดัสมุทรสาคร  ทีมี
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สถานภาพสมรสต่างกนั มีระดบัความสุขในการปฏิบติังานดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบั
บุคลากรในองค์กร ด้านความสุขอันเกิดจากความสําเร็จในงาน ด้านความสุขอันเกิดจากการ
ตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล   ดา้นความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม  และ
ด้านความสุขอันเกิดจากการได้รับสวสัดิการขององค์กรแตกต่างกัน ดังนันจึงอธิบายได้ดังนี 
สถานภาพสมรส เป็นปัจจยัทีมีความสาํคญัต่อความสุขในการปฏิบติังาน ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของจงจิต เลิศวิบูลยม์งคล(2546:16) พบว่า สถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการ
ปฏิบัติงานและการศึกษาของ อรปภากร รัตน์หิรัญกร และสมศักดิ จัมทวงษ์(2548:6) พบว่า 
สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการปฏิบติังานงาน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสม
สมยั สุรีรศานต์(2545:8) พบว่า ความแตกต่างของความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลขึนกบั 
สถานภาพสมรสอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

3. ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร ทีมี
คะแนนความสุขในระดบัสูง และพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีคะแนนความสุขในระดบั
ตาํ ดงันี 

3.1 ผลจากการสัมภาษณ์ดา้นความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรใน
องคก์ร พยาบาลวชิาชีพมองเห็นวา่ การช่วยเหลือเกือกลูกนัระหวา่งผูป้ฏิบติังาน และการทาํงานเป็น
ทีม จะทาํใหท้วัทงัองคก์รมีความสุขในการปฏิบติังาน เพราะการทาํงานในอาชีพพยาบาลเป็นการ
ทาํงานตอ้งอาศยัการทาํงานเป็นทีม พยาบาลไม่สามารถทาํงานไดเ้พียงลาํพงั เพราะการทาํงาน
พยาบาลเป็นการทาํงานต่อเนือง 24 ชวัโมงมีการส่งต่อ และรับช่วงต่อในการดูแลผูป่้วย  ตอ้งมีการ
ช่วยเหลือกนัทาํงานตลอดเวลา งานนนัจึงจะประสบความสาํเร็จ การมีสัมพนัธภาพทีดีกบัเพือน
ร่วมงานนนัทาํใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บความร่วมมือและไดรั้บการช่วยเหลือเมือยามจาํเป็นเสมอ มนุษย
สัมพนัธ์ทีดีไม่ไดมี้แต่กบัเพือนร่วมงานอยา่งเดียวยงัตอ้งมีกบัหวัหนา้งานดว้ย หวัหนา้งานทีดีทีมี
สัมพนัธภาพกบัลูกนอ้งพร้อมใหก้ารช่วยเหลือลูกนอ้งตลอดเวลา และลูกนอ้งมีสัมพนัธภาพทีดีกบั
หวัหนา้งานก็จะไดรั้บความช่วยเหลือทุกครังทีเกิดปัญหา เพราะฉะนนั องคก์รจะตอ้งใหค้วามสาํคญั
เรือง สัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค ์เมือพิจารณาแลว้แผนกใดเริมมีปัญหาดา้นสัมพนัธภาพตอ้งรีบ
ดาํเนินการแกไ้ขโดยเร็ว เพือส่งเสริมสัมพนัธภาพทีดีใหเ้กิดในแผนกนนัๆ ส่งผลให้มีความสุขใน
การปฏิบติังาน เมือผูป้ฏิบติังาน ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีความสุขก็จะช่วยลดอตัราการลาออกของ
พยาบาลวชิาชีพได ้
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3.2 ความสุขอนัเกิดจากจากความสาํเร็จในงาน พยาบาลวชิาชีพมองเห็นวา่ 
“การไดรั้บมอบหมายงานทีตนมีความถนดัและมีความสามารถในดา้นนนัเป็นอยา่งดี จะทาํใหมี้
โอกาสประสบความสาํเร็จไดส่้งผลใหม้องเห็นคุณค่าในงาน” เพราะหลกัการปฏิบติังานของ
พยาบาลวชิาชีพคือการดูแลรักษาพยาบาลผูป่้วยทีมีอาการการเจบ็ป่วยใหห้ายป่วยและไม่ไดรั้บ
อนัตรายอนัเกิดจากการกระทาํของพยาบาลถือวา่ประสบความสาํเร็จในการทาํงานแลว้ นอกจากนี
ยงัสามารถปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้โดยผา่นการพิจารณางานต่อความสามารถของ
ผูป้ฏิบติังาน ทาํให้งานทีไดรั้บมอบหมายมานนัเสร็จตามเวลาทีกาํหนดและถูกตอ้งตามเนือหาทาํ
ใหผู้ป้ฏิบติังานมีความสุขมาก มีกาํลงัใจในการทาํงานชินต่อๆไปนอกจากนีถา้งานทีตนทาํประสบ
ความสาํเร็จเป็นตวัอยา่งกบัแผนกอืนๆ  ก็จะทาํใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บรางวลัจากผลงานนนัๆดว้ย 
เพือนร่วมงานต่างร่วมแสดงความยนิดี เมือทาํงานทีรับผดิชอบไดดี้แลว้ ยงัสามารถถ่ายทอดการ
ทาํงานทีดีใหก้บัรุ่นนอ้งไดด้ว้ย ทาํใหรู้้สึกชีวติมีคุณค่ามาก การทาํงานประสบความสาํเร็จนีส่งผล
ใหป้ฏิบติังานอยา่งมีความสุข  
   3.3        ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล พยาบาล

วชิาชีพมองเห็นวา่ “ตอ้งใหก้ารดูแลรักษาตามมาตรฐานการพยาบาล”  เพราะวา่  เมือพยาบาลวชิาชีพ
ทุกคนตระหนกัในคุณค่าวชิาชีพพยาบาลแลว้ พยาบาลวชิาชีพตอ้งปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงสิทธิของ
ผูป่้วย  ใหก้ารรักษาพยาบาลโดยไม่แบ่งชนชนัวรรณะ พยาบาลวชิาชีพตอ้งมีจรรยาบรรณวชิาชีพ
เป็นแนวทางในการปฏิบติัการพยาบาลเพือใหก้ารรักษาพยาบาลอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรมกบั
ผูป่้วยทุกราย พยาบาลวชิาชีพทุกคนตอ้งใหก้ารดูแลรักษาตามมาตรฐานการพยาบาล เพราะสิงที
กล่าวมาขา้งตน้  ส่งผลใหก้ารรักษาพยาบาลไดคุ้ณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยมีการนาํ
กระบวนการพยาบาลมาใชเ้พือคน้หาปัญหาทีแทจ้ริงกบัผูป่้วย ทาํใหก้ารรักษาพยาบาล  มี
ประสิทธิภาพ  ผูป่้วยไดรั้บการรักษาพยาบาลทีถูกตอ้งปลอดภยั ทาํใหพ้ยาบาลทีปฏิบติังานมี
ความสุขมากทีปฏิบติังานการพยาบาล และอยากทีจะทาํงานอยูใ่นอาชีพพยาบาลตลอดไป  อยากให้
องคก์รกระตุน้เตือนใหพ้ยาบาลวชิาชีพทุกคนตระหนกัในคุณค่าแห่งวชิาชีพของตนตลอดเวลาทีเป็น
พยาบาลวชิาชีพ 
   3.4        ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการยอมรับทางสังคม พยาบาลวชิาชีพมอง 
วา่ “การไดโ้อกาสแสดงความสามารถในการปฏิบติังาน มีการส่งเสริมใหมี้โอกาสเพิมพนูศกัยภาพ”
เพราะวา่ พยาบาลวชิาชีพขณะปฏิบติังาน ตอ้งไดรั้บการยอมรับจากเพือนร่วมงานทงัในแผนก
เดียวกนั หรือต่างแผนกกนั และอาจจะเป็นเพือนร่วมวชิาชีพ และหรือเพือนต่างวชิาชีพกนั  รวมไป
ถึงคนในครอบครัว ยอมรับถึงความสามารถในการทาํงาน ก็จะทาํใหมี้ความสุขทีไดป้ฏิบติังานใน
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อาชีพพยาบาล การยอมรับทางสังคมเป็นสิงสาํคญัของผูป้ฏิบติังานเหมือนวา่ไดโ้อกาสทีดีในการ
ทาํงาน เช่นไดแ้ลกเปลียนประสบการณ์ใหม่จากผูที้มีความรู้มากกวา่ ไดรั้บโครงการงานพิเศษต่างๆ 
ไดเ้พิมพนูประสบการณ์ แปลกใหม่ ผูป้ฏิบติังานมีความกา้วหนา้มีความสุขทีไดป้ฏิบติังาน อยากให้
องคก์รหาโอกาสสาํหรับ ผูที้ยงัไม่ไดรั้บการยอมรับจากเพือนร่วมงานไดมี้โอกาสแสดง
ความสามารถ เพือใหเ้พือนร่วมงานยอมรับในความสามารถ ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บการยอมรับ 
ส่งผลใหมี้ความสุข อยากทีจะปฏิบติังานทีนีต่อไป

 3.5 ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บสวสัดิการจากองคก์ร พยาบาลวชิาชีพมองวา่ 
“สวสัดิการไดต้รงตามความตอ้งการ”สวสัดิการทีองคก์รใหดี้กบัพนกังานทุกคน เป็นปัจจยัพืนฐานที
พนกังานควรจะไดรั้บ ทงัดา้นชุดพนกังาน ดา้นรถและพืนทีจอดรถไวบ้ริการ มีรถรับ-ส่งพยาบาล
บริการในช่วงหลงัเทียงคืน ดา้นการตรวจรักษาพนกังานฟรีและญาติมีส่วนลดพิเศษให ้ การตรวจ
สุขภาพเป็นประจาํทุกปี    ดา้นการเรียนรู้และการเพิมทกัษะต่างๆองคก์รจดัให้กบัพยาบาลเป็น
ประจาํทุกปี เมือองคก์รจดัสวสัดิการไดต้รงตามความตอ้งการของพนกังาน ทาํให้พนกังานรู้สึกมี
ความสุขมากกบัสวสัดิการทีองคก์รมีให ้ส่งผลใหรู้้สึกมีความสุขทีไดป้ฏิบติังานในองคแ์ห่งนี 

 
 
ข้อเสนอแนะทไีด้จากการวจัิย 
การวจิยัครังนีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดว้ยกนั 2 ดา้นดงันี 
1. ข้อเสนอแนะเชิงปริมาณ 
 1.1 จากผลการวจิยัพบวา่ พยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีประสบการณ์การ

ทาํงานนอ้ยกวา่  5 ปี กบัพยาบาลวชิาชีพจงัหวดัสมุทรสาครทีมีประสบการณ์การทาํงานมากกวา่ 10 
ปีมีค่าเฉลียของคะแนนความสุขในการปฏิบติังานแตกต่างกัน ด้านสัมพนัธภาพ และด้านการ
สนบัสนุนสวสัดิการขององค์กร ทงันีองค์กรควรให้ความสําคญักบัผูป้ฏิบติังานทีมีประการณ์การ
ทาํงานมากกว่า 10 ปี โดยการจดัหากิจกรรมต่างๆเช่น จดัสันทนาการนอกสถานที จดั Walk rally 
เพือเพิมความสุขให้กับพยาบาลเหล่านี  และในการจดัสวสัดิการประจาํปีอาจตอ้งคน้หาความ
ตอ้งการของสวสัดิการโดยแจกแจงตามประสบการณ์การทาํงาน เพราะแต่ละช่วงวยัของการทาํงาน
อาจมีความตอ้งการดา้นสวสัดิการแตกต่างกนั  

 1.2 จากผลการวิจยัพบวา่  พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีรายไดเ้พียงพอ
แต่ไม่เหลือเก็บ มีค่าเฉลียของคะแนนความสุขในการปฏิบติังาน มากกว่าพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดั
สมุทรสาคร ทีมีรายไดเ้พียงพอและเหลือเก็บ และรายไดไ้ม่เพียงพอ ทงันีองค์กรตอ้งทาํการคน้หา
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ความต้องการทีแท้จริงจากผูป้ฏิบัติงานว่ามีความต้องการสวสัดิการด้านใดบ้างประกอบด้วย
อะไรบา้ง เพือจะไดต้อบสนองตรงกบัความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน เมือไดต้รงกบัสิงทีคาดหวงัก็
จะส่งผลใหมี้ความสุขในการปฏิบติังานดว้ย 

 1.3 จากผลการวจิยัพบวา่  พยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาครทีมีสถานภาพโสด
,หม้าย/หย่า/แยกมีความสุขในการปฏิบัติงานมากกว่าพยาบาลวิชาชีพ จังหวดัสมุทรสาครทีมี
สถานภาพสมรส  ดงันันองค์กรจึงควรให้ความสําคญักบักลุ่มผูป้ฏิบติังานทีมีสถานภาพสมรส 
เพราะคนเหล่านีนอกจากจะเครียดเรืองงานแล้วอาจจะตอ้งกลบัไปเครียดเรืองส่วนตวัครอบครัว
ตวัเองอีกดว้ย จึงทาํให้มีความสุขน้อย อาจช่วยส่งเสริม หรือสงเคราะห์ อาํนวยความสะดวกอะไร
บางอย่างทีจะทาํให้ครอบครัวและเรืองงานไปได้ด้วยกนัจึงจะทาํให้คนกลุ่มนีมีความสุขในการ
ปฏิบติังาน 

2. ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพ 
 2.1 ความสุขอนัเกิดจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร ของพยาบาลวิชาชีพ 

จังหวดัสมุทรสาคร คือการมีสัมพนัธภาพทีดีในการทํางาน มีการช่วยเหลือซึงกันและกัน มี
บรรยากาศสิงแวดลอ้มในการทาํงานทีอบอุ่น เพือนร่วมงานมีความเอือเฟือซึงกนัและกนั หัวหน้า
ส่งเสริม สนับสนุนและมีความยุติธรรมให้กับผูใ้ต้บังคับบญัชาเท่าเทียมกัน ผูใ้ต้บังคับบญัชา
สามารถทาํงานไดอ้ยา่งไม่มีแรงกดดนั  ผูบ้ริหารการพยาบาลจึงควรส่งเสริมการสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่งเพือนร่วมวิชาชีพเดียวกนัหรือต่างวิชาชีพ เพือเป็นแรงจูงใจหรือสาเหตุภายในทีจะทาํ
ให้เพือนร่วมงานทุกคนมีสัมพนัธภาพทีดีต่อกัน ส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนมีความสุขในการ
ปฏิบติังาน 

 2.2 ความสุขอนัเกิดจากความสําเร็จ ของพยาบาลวิชาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร คือ
การได้รับความสําเร็จในงานทีได้รับมอบหมายให้ทาํหน้าทีทา้ทายให้สําเร็จ เกิดความสําเร็จ เกิด
ผลลพัธ์การทาํงานไปในทางบวก ทาํใหรู้้สึกมีคุณค่าในชีวติ เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบติังานให้
สําเร็จ ดงันันการมอบหมายงานให้ปฏิบติัจึงควรเป็นงานทีมองเห็นความสําเร็จทีเป็นไปไดแ้ละมี
ความทา้ทายอยา่งสมเหตุผล และเมือทาํสําเร็จแลว้พนกังานรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของผลงานและ
ความสําเร็จดงักล่าวจะทาํให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความสุขต่อการปฏิบติังาน ดงันัน
ผูบ้ริหารการพยาบาลควรให้งานเหมาะสมกบัผูป้ฏิบติังานเพือให้เกิดความสําเร็จในงานทีได้รับ
มอบหมายจะส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานมีความสุขมากทีไดป้ฏิบติังานนนัๆ 

 2.3  ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ 
จงัหวดัสมุทรสาคร เกิดจากผูป้ระกอบวิชาชีพพยาบาลตอ้งเป็นผูที้มีความชาํนาญในการปฏิบติัมี
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ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อืนๆทีเกียวขอ้ง มีศิลปะในการนาํความรู้ไปปฏิบติัการ
พยาบาล เพือให้เกิดผลลพัธ์ทางสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  ผูบ้ริหารการพยาบาลจึงตอ้งทาํให้
พยาบาลวชิาชีพมีความตระหนกัในคุณค่างานวชิาชีพ โดยการให้การพยาบาลปฏิบติังานดว้ยความมี
สติ ตระหนกัในคุณค่าและศกัดิศรี ของความเป็นมนุษย ์ให้การพยาบาลดว้ยความเสมอภาค ละเวน้
การปฏิบติัทีเป็นอคติ และการใชอ้าํนาจเพือเป็นผลประโยชน์ส่วนตน พึงเก็บรักษาเรืองส่วนตวัของ
ผูป่้วยไวเ้ป็นความลบั ปฏิบติังานโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที ทาํให้ผูป่้วยเกิดความพึง
พอใจในด้านการรักษา การตระหนักในคุณค่าของงานวิชาชีพส่งผลต่อการความสุขในการ
ปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ 

 2.4  ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม เป็นสิงสําคญัของผูป้ฏิบติังาน 
องคก์รควรใหโ้อกาสผูป้ฏิบติังานแสดงความสามารถในการปฏิบติังาน และควรส่งเสริมใหมี้โอกาส
เพิมพูนศักยภาพให้กับพนักงานทุกคน  เพือให้เพือนร่วมงานยอมรับในความสามารถ ทาํให้
ผูป้ฏิบติังานทีดีรับการยอมรับนนัมีความสุขมากในการปฏิบติังาน 

 2.5  ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บแรงสนบัสนุนดา้นสวสัดิการขององค์กร ของ
พยาบาลวชิาชีพ จงัหวดัสมุทรสาคร  ดงันนัผูบ้ริหารการพยาบาลจึงควรจดัสวสัดิการทีมีความจาํเป็น
ทีทาํให้พยาบาลวิชาชีพมีความเป็นอยู่ทีดี มีความผาสุกทงักายและใจ มีสุขภาพอนามยัทีดี มีความ
ปลอดภยัในการทาํงาน และตรงตามความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่ทีเห็นว่าสวสัดิการ
นนัๆสาํคญัจริงๆกบัผูป้ฏิบติังานทุกคนสิงเหล่านีจะทาํให้พยาบาลวิชาชีพในองคก์รนนัมีความสุขที
ไดป้ฏิบติังานอยูใ่นองคก์รทีมีสวสัดิการทีดี ตรงตามความตอ้งการ 
 
 ข้อเสนอแนะในการทําวจัิยครังต่อไป 
 1. ควรจดัทาํวจิยัเชิงปฏิบติัการ ใหพ้ยาบาลทุกระดบัในองคก์รพยาบาลไดมี้ส่วนร่วมในการ
หาแนวทางการพฒันาความสุขในการทาํงาน เพือพฒันารูปแบบการทาํงานอยา่งมีความสุข 
 2. ควรมีการศึกษาคน้ควา้เพิมเติมว่าปัจจยัอืนๆทีเกียวขอ้งกบัความสุขในการทาํงานของ
พยาบาล เช่น การสนบัสนุนจากครอบครัว ภาระงาน เป็นตน้ 
 3. ควรศึกษาวจิยัความสุขในการทาํงานของพยาบาลวชิาชีพระดบัผูบ้ริหาร 
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แบบสอบถามงานวจัิย 
เรือง 

ความสุขในการปฏิบัติงานของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาล จังหวดัสมุทรสาคร 
คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนีจดัทาํขึนเพือรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการทาํวทิยานิพนธ์เรือง “ความสุขใน
การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดัสมุทรสาคร” โดยมีคณาจารยจ์ากภาควชิา
จิตวทิยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรเป็นทีปรึกษา 
 ผูว้จิยัขอความร่วมมือจากท่าน ขอใหท้่านโปรดตอบคาํถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง เพราะ
ขอ้มูลแต่ละขอ้มีความสาํคญัในการวจิยัเป็นอยา่งยงิ ขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถามนีถือเป็นความลบั
และใชป้ระโยชน์เพือการประกอบวทิยานิพนธ์เท่านนั ผูต้อบไม่ตอ้งเขียนชือ และนามสกุล 
 โปรดตอบคาํถามคาํอธิบายในแต่ละส่วน ซึงแบบสอบถามฉบบันี มี 2 ตอน ประกอบดว้ย
 ตอนที  1  แบบสอบถามขอ้มูลทวัไป จาํนวน 6 ขอ้ 
 ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัการรับรู้ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาล
วชิาชีพ จาํนวน 74 ขอ้ 
 หากท่านมีขอ้สงสัยเกียวกบัแบบสอบถามนี ท่านสามารถสอบถามไดจ้ากผูที้แจก
แบบสอบถามแก่ท่าน และเมือท่านทาํแบบสอบถามครบทุกขอ้แลว้ โปรดส่งคืนกบัผูแ้จก
แบบสอบถามนีแก่ท่าน 
 
    ขอขอบคุณทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี 
                ผูว้จิยั 
      นางสาวเนตรสวรรค ์จินตนาวลี 
            นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวทิยาชุมชน 
      ภาควชิาจิตวทิยาและการแนะแนว 
                 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ส่วนท ี1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
คาํอธิบาย โปรดใส่เครืองหมาย (/) ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความทีเป็นจริงเกียวกบัตวัท่าน 
 

ขอ้มูล สาํหรับผูว้จิยั 
. ปัจจุบนัท่านปฏิบติังานในโรงพยาบาลใด 

  1 โรงพยาบาลรัฐบาล   
  2 โรงพยาบาลเอกชน 

  A 

2. ปัจจุบนัท่านอาย.ุ...............ปี  
3. ตงัแต่จบการศึกษาจนถึงปัจจุบนัท่านปฏิบติังานในตาํแหน่งพยาบาล
วชิาชีพมาแลว้กีปี 
  1 อายงุานนอ้ยกวา่ 5 ปี 
  2 อายงุาน 5-10 ปี 
  3 อายงุานมากกวา่ 10 ปี 

  A1 

4. ปัจจุบนัท่านปฏิบติังานอยูแ่ผนกใด 
  1 แผนกผูป่้วยใน 
  2 แผนกผูป่้วยนอก 

  A2 

5. ปัจจุบนัรายไดข้องท่านเป็นอยา่งไร  
  1 รายไดเ้พียงพอและเหลือเก็บ 
  2 รายไดเ้พียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ 
  3 รายไดไ้ม่เพียงพอ 

  A3 

6. สถานภาพการสมรสของท่านเป็นอยา่งไร 
  1 เป็นโสด 
  2  สมรส 
  3 หมา้ย หยา่ แยก 
 
 

 A4 
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ส่วนท ี2 แบบสอบถามความสุขอนัเกดิจากการปฏิบัติงานของพยาบาลวชิาชีพ  
 

คาํอธิบาย  แบบสอบถามเกียวกบัการรับรู้ความสุขในการปฏิบติังานของพยาบาลวชิาชีพ โปรดทาํ
เครืองหมาย / ลงในช่องทางขวามือทา้ยขอ้ความทีตรงกบัระดบัการรับรู้ของท่านมากทีสุดเพียง
คาํตอบเดียว ซึงในแต่ละช่องมีความหมายดงันี 
 

 5 หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้วา่ตนมีความสุขตามขอ้ความนนัมากทีสุด 
 4 หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้วา่ตนมีความสุขตามขอ้ความนนัระดบัมาก 
 3 หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้วา่ตนมีความสุขตามขอ้ความนนัระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้วา่ตนมีความสุขตามขอ้ความนนัระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง  ผูต้อบมีการรับรู้วา่ตนมีความสุขตามขอ้ความนนัระดบันอ้ยทีสุด 

ข้อที 
ท่านโปรดประเมินเกยีวกบัการรับรู้ตนเองว่าท่านมี

ความสุขตามข้อความต่อไปนีในระดับใด 
ระดับการรับรู้ สําหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

  
1. ความสุขอนัเกดิจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรใน
องค์กร 

     B 

1 
 

ท่านไดรั้บความช่วยเหลือ และการสนบัสนุนจาก
เพือนร่วมงาน 

     B1 

2 
 

เมือเพือนร่วมงานดูแลทุกขสุ์ข และใหก้าํลงัใจแก่
ท่าน 

     B2 

3 
 

ท่านและเพือนร่วมงาน สนทนากนัอยา่งเป็นมิตรใน
ระหวา่งการปฏิบติังาน 

     B3 

4 
 

ท่านและเพือนร่วมงานมีการสังสรรคก์นัในช่วงเวลา
พกั 

     B4 

5 
 

ท่านไดใ้หก้ารช่วยเหลือผูร่้วมงานทีตอ้งการความ
ช่วยเหลือ 

     B5 

6 
 

ผูร่้วมงานช่วยเหลือท่านในยามทีท่านมีปัญหาในการ
ปฏิบติังาน 

     B6 

7 
 

เมือไดท้าํงานเป็นทีมกบัผูร่้วมงานในหอผูป่้วยของ
ท่าน 

      
B7 
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ข้อที ท่านโปรดประเมินเกยีวกบัการรับรู้ตนเองว่าท่านมีความสุข
ตามข้อความต่อไปนีในระดับใด 

ระดับการรับรู้ สําหรับ
ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

8 
 

บุคลากรในหอผูป่้วยทีท่านปฏิบติังานอยูมี่ความรักผกูพนั
ซึงกนัและกนั      

B8 

9 
 

ท่านเห็นผูร่้วมงานแสดงความยนิดีต่อพยาบาลผูใ้ดผูห้นึงที
ไดรั้บเกียรติหรือรางวลัจากผลงาน      

B9 

10 หวัหนา้ของท่านแสดงความเป็นกนัเองกบัท่าน      B10 
11 

 
เพือนร่วมงานของท่านแสดงการเคารพและรับฟังปัญหา 
ซึงกนัและกนั      

B11 

12 ท่านไดร่้วมแกไ้ขปัญหากบัเพือนร่วมงาน      B12 
13 

 
ท่านถูกละเลยจากเพือนร่วมงานในการแจง้ข่าวสารต่างๆอยู่
เสมอ      

B13 

14 
 

หวัหนา้ของท่านเปิดโอกาสใหชี้แจงเมือเกิดปัญหาในการ
ปฏิบติังาน      

B14 

15 
 

ท่านไม่ไดรั้บความยติุธรรมในการปฏิบติังานจากหวัหนา้      
B15 

16 
 

ท่านมีความขดัแยง้ในการปฏิบติังานกบัเพือน 
ร่วมงาน      

B16 

 2.ความสุขอนัเกดิจากความสําเร็จในงาน      C 
17 ท่านไดป้ฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมายทีไดก้าํหนดไว ้      C17 
 18 ท่านไดป้ฏิบติังานทีทา้ทายไดส้าํเร็จ           C18 
19 ท่านมีอิสระในการปฏิบติังาน      C19 
20 เมือท่านไดรั้บรางวลัจากความสาํเร็จ      C20 
21 

 เมือท่านเห็นองคก์รเกิดการพฒันาจากความสาํเร็จของท่าน      
C21 

22 
 

หน่วยงานของท่านมีการเปลียนแปลงเกิดขึนเพือใหง้านเกิด
ความสาํเร็จ      

C22 
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ข้อ
ที 

ท่านโปรดประเมินเกยีวกบัการรับรู้ตนเองว่าท่านมีความสุข
ตามข้อความต่อไปนีในระดับใด 

ระดับการรับรู้ สําหรับ
ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

23 
 

งานทีท่านปฏิบติัเกิดผลลพัธ์ทีดีตามทีตอ้งการ      C23 

24 ท่านรู้สึกมีคุณค่าในชีวติ เมืองานทีไดป้ฏิบติัสาํเร็จ      C24 
25 ท่านมีความภาคภูมิใจในงานทีปฏิบติัสาํเร็จลงได ้      C25 
26 ท่านกา้วหนา้จากความสาํเร็จในงานทีปฏิบติัอยู ่

 
     C26 

27 ท่านปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จ 
 

     C27 

28 ท่านไดรั้บรางวลัจากผลการปฏิบติังานประจาํปี 
 

     C28 

29  ท่านไดรั้บตาํแหน่งใหม่จากความสาํเร็จในการปฏิบติังาน      C29 
30 ท่านเห็นผูป่้วยทีอยูใ่นความดูแลของท่านหายป่วย หรือ

สามารถดูแลตนเองต่อทีบา้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     C30 

31 ท่านเห็นญาติผูป่้วยสามารถปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลเพือ
ดูแลญาติทีป่วยไดถู้กตอ้งตามทีท่านแนะนาํ 

     C31 

32 ท่านเห็นพยาบาลรุ่นนอ้งสามารถปฏิบติักิจกรรมการพยาบาล
ไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละรายตามทีท่านไดส้อน 
 

     C32 

 3. ความสุขอนัเกดิจากการตระหนักในคุณค่าของวชิาชีพ      D 
33 ท่านไดป้ฏิบติังานตามหลกัการของพยาบาลวชิาชีพ      D33 
34 ท่านเห็นเพือนร่วมวชิาชีพนาํกระบวนการพยาบาลมาใชใ้น

การปฏิบติังาน 
     D34 

35 ท่านเป็นส่วนหนึงทาํใหที้มประสบความสาํเร็จในการ
ปฏิบติัการพยาบาล 

     D35 

36 ท่านรู้สึกสนุกสนานกบังานทีปฏิบติัอยูใ่นขณะนี      D36 
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ข้อที ท่านโปรดประเมินเกยีวกบัการรับรู้ตนเองว่าท่านมีความสุข
ตามข้อความต่อไปนีในระดับใด 

ระดับการรับรู้ สําหรับ
ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

3  
 

ท่านไดป้ฏิบติัหนา้ทีการพยาบาลตามมาตรฐานวชิาชีพ 
      

D37 

3  ท่านไดใ้หก้ารพยาบาลโดยคาํนึงถึงสิทธิผูป่้วย      D38 
 ท่านไดป้ฏิบติังานในวชิาชีพพยาบาล      D39 

4  ท่านไดป้ฏิบติังานโดยใชค้วามรู้ความสามารถในวชิาชีพ
พยาบาล 

     D40 

4  ท่านไดใ้ชจ้รรยาบรรณวชิาชีพพยาบาลเป็นแนวทางในการ
ดูแลรักษาผูป่้วย 

     D41 

4  ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานในวชิาชีพ
ใหส้าํเร็จ 

     D42 

4  งานทีท่านปฏิบติัมีส่วนทาํให้องคก์ารเกิดการพฒันา 
 

     D43 

4  ท่านภาคภูมิใจทีไดรั้บผดิชอบหนา้ทีปัจจุบนัในการ
ปฏิบติังานของท่าน 

     D44 

4  วชิาชีพพยาบาลของท่านไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลทวัไป      D45 
4  ท่านเตม็ใจปฏิบติังานในวชิาชีพพยาบาล 

 
     D46 

4  ท่านเห็นงานพยาบาลมีความกา้วหนา้ทนัสมยั      D47 
4  ท่านสามารถช่วยเหลือผูป่้วยใหพ้น้ทุกขท์รมาน 

 
     D48 

 4. ความสุขอนัเกดิจากการเป็นทยีอมรับทางสังคม      E 
 เพือนร่วมงานยอมรับในความสามารถของท่าน      E49 
 ท่านไดรั้บความเชือถือจากผูร่้วมงาน      E50 

5  ท่านไดรั้บความเคารพนบัถือจากพยาบาลรุ่นนอ้ง      E51 
5  ท่านไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพือนร่วมวชิาชีพ      E52 
5  ครอบครัวของท่านใหก้ารยอมรับการประกอบอาชีพเป็น

พยาบาลของท่าน 
    E53 
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ข้อที ท่านโปรดประเมินเกยีวกบัการรับรู้ตนเองว่าท่านมีความสุข
ตามข้อความต่อไปนีในระดับใด 

ระดับการรับรู้ สําหรับ
ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

5  
 

เมือเพือนร่วมงานรับรู้ถึงความพยายามของท่าน 
     

E54 

5  
 

เมือเพือนร่วมงานแสดงความประทบัใจ เมือท่านปฏิบติังาน
สาํเร็จ      

E55 

5  เมือผูป่้วยยอมรับในความสามารถของท่าน      E56 
5  

 
เมือแพทยใ์หก้ารยอมรับในความสามารถของท่าน 
      

E57 

5  
 

เมือท่านไดใ้ชค้วามรู้ทีทนัสมยัมาพฒันางานอยา่งต่อเนือง 
      

E58 

 
 

เมือท่านไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานเพิมขึนเนืองจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเห็นความสามารถของท่าน      

E59 

 
 

เมือท่านไดรั้บมอบหมายให้ทาํโครงการพิเศษต่างๆของ
หน่วยงาน      

E60 

6  
 

เมือท่านไดแ้ลกเปลียนประสบการณ์ในการปฏิบติังานกบั
ผูร่้วมงาน      

E61 

6  
 

เมือบุคลากรในหน่วยงานอืนยอมรับในความสามารถของ
ท่าน      

E62 

6  เมือญาติผูป่้วยยอมรับฟังคาํแนะนาํจากท่าน      E63 

 
5. ความสุขอนัเกดิจากการได้รับการสนับสนุนด้าน
สวสัดิการสังคมจากองค์กร       

F 

6  
 

ท่านไดรั้บสวสัดิการชุดพนกังานเป็นประจาํทุกปี 
       

F64 

6  องคก์รจดัใหมี้รถรับส่งพนกังาน        F65 
6  

 
องคก์รจดัใหพ้นกังานไดรั้บส่วนลดหรือฟรีค่า
รักษาพยาบาล  สาํหรับท่านและครอบครัว        

F66 
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ข้อที ท่านโปรดประเมินเกยีวกบัการรับรู้ตนเองว่าท่าน
มีความสุขตามข้อความต่อไปนีในระดับใด 

ระดับการรับรู้ สําหรับ
ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

6  
 

ท่านไดรั้บโอกาสไปฝึกอบรมเพิมพนูความรู้-
ทกัษะการปฏิบติังาน 

     F6  

 
 

โรงพยาบาลมีการทาํประกนัชีวติและ
ประกนัสังคมใหก้บัท่าน 

     F6  

69 
 

โรงพยาบาลจดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังาน
เป็นประจาํทุกปี 

     F  

7  ท่านไดรั้บการส่งเสริมใหไ้ปศึกษาต่อในระดบัสูง      F7  
7  โรงพยาบาลจดัใหมี้ทีจอดรถพนกังานเพียงพอ

ต่อจาํนวนพนกังาน 
     F7  

7  โรงพยาบาลส่งเสริมใหมี้การวจิยัในวชิาชีพการ
พยาบาล 

     F7  

7  ท่านไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม 

     F7  

 สวสัดิการต่างๆขององคก์รทีจดัใหก้บัพนกังาน      F7  
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คําถามทใีช้ในการสัมภาษณ์ 
ดา้นที 1 ความสุขอนัเกิดจากการมีสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองคก์ร 

1. เพราะอะไรท่านจึงมีความสุขจากการมีสัมพนัธภาพทีดีทีเกิดขึนกบับุคลากร เพือนร่วมงาน
ในองคก์รของท่านอยา่งไร  

2. การทาํใหท้่านไม่รู้สึกโดดเดียว มีความมนัใจในการทาํงาน เวลาเผชิญปัญหาไม่รู้สึกทอ้แท้
เพราะมีคนคอยช่วยเหลือ สิงเหล่านีจะส่งผลใหท้่านมีความสุขในการปฏิบติังานหรือไม่ 
อยา่งไร 

ดา้นที 2 ความสุขอนัเกิดจากความสาํเร็จในงาน 
3. ทาํไมท่านจึงมีความสุขจากความสาํเร็จในงานการพยาบาลของท่าน   
4. การทีท่านไดรั้บมอบหมายงานตรงตามความถนดั และความสามารถของตวัท่านเอง จน

ทาํงานนนัๆประสบความสาํเร็จ จะทาํใหท้่านมีความสุขในการปฏิบติังานหรือไม่ อยา่งไร 
ดา้นที 3 ความสุขอนัเกิดจากการตระหนกัในคุณค่าของวิชาชีพพยาบาล 

5. ทาํไมการตระหนกัในคุณค่าของวชิาชีพพยาบาลจึงทาํใหท้่านมีความสุขในการปฏิบติังาน 
6. การทีท่านปฏิบติังานพยาบาลโดยปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพจะทาํใหท้่านมีความสุข

ในการปฏิบติังานหรือไม่ อยา่งไร 
ดา้นที 4 ความสุขอนัเกิดจากการเป็นทียอมรับทางสังคม 

7. ทาํไมการเป็นทียอมรับทางสังคมของพยาบาล จึงส่งผลใหพ้ยาบาลวชิาชีพปฏิบติังานอยา่ง
มีความสุข 

8. การทีท่านไดมี้โอกาสแสดงความสามารถ จนเป็นทียอมรับ และมีโอกาสเพิมพนูศกัยภาพ 
โอกาสเหล่านีทาํใหท้่านมีความสุขในการปฏิบติังานหรือไม่ อยา่งไร 

ดา้นที 5 ความสุขอนัเกิดจากการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการสังคมจากองคก์ร 
9. เพราะอะไรการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสวสัดิการสังคมจากองคก์รจึงทาํใหท้่านมีความสุข

ในการปฏิบติังาน 
10. การทีท่านไดรั้บสวสัดิการตรงตามความคาดหวงั และความจาํเป็นทาํใหท้่านมีความสุขใน

การปฏิบติังานหรือไม่ อยา่งไร 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ระดับค่าเฉลยีรายข้อแบบสอบถาม 
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลีย (X) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระรับการรับรู้ความสุขใน
 การปฏิบติังานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล จงัหวดัสมุทรสาคร 
 
ข้อที ข้อคําถาม (X) S.D. ระดับ 

  1. ความสุขอนัเกดิจากสัมพนัธภาพกบับุคลากรในองค์กร    
1 
 

ท่านไดรั้บความช่วยเหลือ และการสนบัสนุนจากเพือน
ร่วมงาน 

.  .  มาก 

2 
 

เมือเพือนร่วมงานดูแลทุกขสุ์ข และใหก้าํลงัใจแก่ท่าน 
 

.  .  
 

มาก

3 
 

ท่านและเพือนร่วมงาน สนทนากนัอยา่งเป็นมิตรในระหวา่ง
การปฏิบติังาน 

4.11 .650 มาก

4 
 

ท่านและเพือนร่วมงานมีการสังสรรคก์นัในช่วงเวลาพกั 
 

3.94 .809 มาก

5 
 

ท่านไดใ้หก้ารช่วยเหลือผูร่้วมงานทีตอ้งการความช่วยเหลือ 
 

4.08 .651 มาก

6 
 

ผูร่้วมงานช่วยเหลือท่านในยามทีท่านมีปัญหาในการ
ปฏิบติังาน 

4.02 .613 มาก

7 
 

เมือไดท้าํงานเป็นทีมกบัผูร่้วมงานในหอผูป่้วยของท่าน 
 

4.03 .613 มาก

8 
 

บุคลากรในหอผูป่้วยทีท่านปฏิบติังานอยูมี่ความรักผกูพนัซึง
กนัและกนั 

3.79 .757 มาก

9 
 

ท่านเห็นผูร่้วมงานแสดงความยนิดีต่อพยาบาลผูใ้ดผูห้นึงที
ไดรั้บเกียรติหรือรางวลัจากผลงาน 

3.99 .702 มาก

10 หวัหนา้ของท่านแสดงความเป็นกนัเองกบัท่าน 4.16 .734 มาก
11 

 
เพือนร่วมงานของท่านแสดงการเคารพและรับฟังปัญหา 
ซึงกนัและกนั 

3.86 .693 มาก

12 
 

ท่านไดร่้วมแกไ้ขปัญหากบัเพือนร่วมงาน 
 

3.91 .638 มาก

13 
 

ท่านถูกละเลยจากเพือนร่วมงานในการแจง้ข่าวสารต่างๆอยู่
เสมอ 

2.41 1.139 นอ้ย
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14 

 
หวัหนา้ของท่านเปิดโอกาสใหชี้แจงเมือเกิดปัญหาในการ
ปฏิบติังาน 

4.00 .749 มาก

15 
 

ท่านไม่ไดรั้บความยติุธรรมในการปฏิบติังานจากหวัหนา้ 
 

2.42 1.163 นอ้ย

16 
 

ท่านมีความขดัแยง้ในการปฏิบติังานกบัเพือน 
ร่วมงาน 

2.07 1.090 นอ้ย

 2.ความสุขอนัเกดิจากความสําเร็จในงาน    
17 

 
ท่านไดป้ฏิบติังานจนบรรลุเป้าหมายทีไดก้าํหนดไว ้
 

4.05 .634 มาก 

 18 ท่านไดป้ฏิบติังานทีทา้ทายไดส้าํเร็จ 3.96 .658 มาก 
19 ท่านมีอิสระในการปฏิบติังาน 4.01 .626 มาก
20 เมือท่านไดรั้บรางวลัจากความสาํเร็จ 3.80 .820 มาก
21 

 
เมือท่านเห็นองคก์รเกิดการพฒันาจากความสาํเร็จของท่าน 
 

4.03 .693 มาก

22 
 

หน่วยงานของท่านมีการเปลียนแปลงเกิดขึนเพือใหง้านเกิด
ความสาํเร็จ 

3.98 .644 มาก

23 
 

งานทีท่านปฏิบติัเกิดผลลพัธ์ทีดีตามทีตอ้งการ 3.95 .605 มาก

24 ท่านรู้สึกมีคุณค่าในชีวติ เมืองานทีไดป้ฏิบติัสาํเร็จ 4.34 .621 มาก
25 ท่านมีความภาคภูมิใจในงานทีปฏิบติัสาํเร็จลงได ้ 4.41 .623 มาก
26 ท่านกา้วหนา้จากความสาํเร็จในงานทีปฏิบติัอยู ่

 
3.90 .700 มาก

27 ท่านปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จ 
 

4.09 .659 มาก 

28 ท่านไดรั้บรางวลัจากผลการปฏิบติังานประจาํปี 
 

3.20 1.010 ปานกลาง 

29  ท่านไดรั้บตาํแหน่งใหม่จากความสาํเร็จในการปฏิบติังาน 3.26 .993 ปานกลาง 
30 ท่านเห็นผูป่้วยทีอยูใ่นความดูแลของท่านหายป่วย หรือ

สามารถดูแลตนเองต่อทีบา้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4.31 .673 มาก 
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31 ท่านเห็นญาติผูป่้วยสามารถปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลเพือ

ดูแลญาติทีป่วยไดถู้กตอ้งตามทีท่านแนะนาํ 
4.23 .686 มาก

32 ท่านเห็นพยาบาลรุ่นนอ้งสามารถปฏิบติักิจกรรมการพยาบาล
ไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละรายตามทีท่านไดส้อน 
 

4.01 .736 มาก

 3. ความสุขอนัเกดิจากการตระหนักในคุณค่าของวชิาชีพ    
33 ท่านไดป้ฏิบติังานตามหลกัการของพยาบาลวชิาชีพ 4.31 .561 มาก
34 ท่านเห็นเพือนร่วมวชิาชีพนาํกระบวนการพยาบาลมาใชใ้น

การปฏิบติังาน 
.  .  มาก

35 ท่านเป็นส่วนหนึงทาํใหที้มประสบความสาํเร็จในการ
ปฏิบติัการพยาบาล 

.  .  มาก

36 ท่านรู้สึกสนุกสนานกบังานทีปฏิบติัอยูใ่นขณะนี .  .  มาก
3  

 
ท่านไดป้ฏิบติัหนา้ทีการพยาบาลตามมาตรฐานวชิาชีพ 
 

.  .  มาก

3  ท่านไดใ้หก้ารพยาบาลโดยคาํนึงถึงสิทธิผูป่้วย .  .  มาก
 ท่านไดป้ฏิบติังานในวชิาชีพพยาบาล .  .  มาก

4  ท่านไดป้ฏิบติังานโดยใชค้วามรู้ความสามารถในวชิาชีพ
พยาบาล 

.  .  มาก

4  ท่านไดใ้ชจ้รรยาบรรณวชิาชีพพยาบาลเป็นแนวทางในการ
ดูแลรักษาผูป่้วย 

.  .  มาก

4  ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานในวชิาชีพให้
สาํเร็จ 

.  .  มาก

4  งานทีท่านปฏิบติัมีส่วนทาํให้องคก์ารเกิดการพฒันา 
 

.  .  มาก

4  ท่านภาคภูมิใจทีไดรั้บผดิชอบหนา้ทีปัจจุบนัในการปฏิบติังาน
ของท่าน 

.  .  มาก

4  วชิาชีพพยาบาลของท่านไดรั้บการยกยอ่งจากบุคคลทวัไป .  .  มาก
4  ท่านเตม็ใจปฏิบติังานในวชิาชีพพยาบาล 

 
.  .  มาก
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4  ท่านเห็นงานพยาบาลมีความกา้วหนา้ทนัสมยั .  .  มาก
4  ท่านสามารถช่วยเหลือผูป่้วยใหพ้น้ทุกขท์รมาน 

 
.  .  มาก

 4. ความสุขอนัเกดิจากการเป็นทยีอมรับทางสังคม    
 เพือนร่วมงานยอมรับในความสามารถของท่าน .  .  มาก 
 ท่านไดรั้บความเชือถือจากผูร่้วมงาน .  .  มาก

5  ท่านไดรั้บความเคารพนบัถือจากพยาบาลรุ่นนอ้ง .  .  มาก
5  ท่านไดรั้บการยอมรับนบัถือจากเพือนร่วมวชิาชีพ .  .  มาก
5  ครอบครัวของท่านใหก้ารยอมรับการประกอบอาชีพเป็น

พยาบาลของท่าน 
.  .  มาก

5  
 

เมือเพือนร่วมงานรับรู้ถึงความพยายามของท่าน 
 

.  .  มาก

5  
 

เมือเพือนร่วมงานแสดงความประทบัใจ เมือท่านปฏิบติังาน
สาํเร็จ 

.  .  มาก

5  เมือผูป่้วยยอมรับในความสามารถของท่าน .  .  มาก
5  

 
เมือแพทยใ์หก้ารยอมรับในความสามารถของท่าน 
 

.  .  มาก

5  
 

เมือท่านไดใ้ชค้วามรู้ทีทนัสมยัมาพฒันางานอยา่งต่อเนือง 
 

.  .  มาก

 
 

เมือท่านไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานเพิมขึนเนืองจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเห็นความสามารถของท่าน 

.  .  มาก

 
 

เมือท่านไดรั้บมอบหมายให้ทาํโครงการพิเศษต่างๆของ
หน่วยงาน 

.  .  มาก

6  
 

เมือท่านไดแ้ลกเปลียนประสบการณ์ในการปฏิบติังานกบั
ผูร่้วมงาน 

.  .  มาก

6  
 

เมือบุคลากรในหน่วยงานอืนยอมรับในความสามารถของท่าน .  .  มาก

6  
 

เมือญาติผูป่้วยยอมรับฟังคาํแนะนาํจากท่าน .  .  มาก
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5. ความสุขอนัเกดิจากการได้รับการสนับสนุนด้านสวสัดิการ
สังคมจากองค์กร 

   

6  ท่านไดรั้บสวสัดิการชุดพนกังานเป็นประจาํทุกปี .  .  มาก 
6  องคก์รจดัใหมี้รถรับส่งพนกังาน  .  .  ปานกลาง 
6  

 
ท่านไดรั้บโอกาสไปฝึกอบรมเพิมพนูความรู้-ทกัษะการ
ปฏิบติังาน 

.  .  มาก

6  โรงพยาบาลมีการทาํประกนัชีวติและประกนัสังคมใหก้บัท่าน .  .  มาก
6  โรงพยาบาลจดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานเป็นประจาํทุกปี .  .  ปานกลาง 

 ท่านไดรั้บการส่งเสริมใหไ้ปศึกษาต่อในระดบัสูง .  .  มาก
7  

 
โรงพยาบาลจดัใหมี้ทีจอดรถพนกังานเพียงพอต่อจาํนวน
พนกังาน 

.  .  มาก

7  โรงพยาบาลส่งเสริมใหมี้การวจิยัในวชิาชีพการพยาบาล .  .  ปานกลาง 
7  ท่านไดรั้บการส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม .  .  ปานกลาง 
7  สวสัดิการต่างๆขององคก์รทีจดัใหก้บัพนกังาน .  .  มาก 
7  ท่านมีความสุขกบัสวสัดิการทีองคก์รจดัให้ .  .  ปานกลาง 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
 

ชือ – สกุล  นางสาวเนตรสวรรค ์ จินตนาวลี 
ทอียู่   บา้นเลขที 1/3  หมู่ 3  ตาํบลห้วยจระเข ้ อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม   

73000 
สถานทีทาํงาน  โรงพยาบาลมหาชยั  อาํเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาคร  74000 
 
ประวตัิการศึกษา   
    พ.ศ.2544  สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัคริสเตียน  

นครปฐม 
    พ.ศ.2549  ศึกษาต่อระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน   

บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
 
ประวตัิการทาํงาน 
    พ.ศ.2544  พยาบาลวชิาชีพประจาํการ แผนกผูป่้วยในประสงคช์นั 2  

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ถนนสีลม แขวงสุรวงษ ์เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร  

    พ.ศ.2547  พยาบาลวชิาชีพประจาํการ แผนกผูป่้วยในชนั 4a   
   โรงพยาบาลมหาชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
    พ.ศ.2549-ปัจจุบนั พยาบาลวชิาชีพ ตาํแหน่งหวัหนา้แผนกผูป่้วยในชนั 5 
   โรงพยาบาลมหาชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 
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