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การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัย 2) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าดัชนีมาตรฐาน 3) วิเคราะห์ค่าดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการ
ทางานของพยาบาล โดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน กลุ่มตัวอย่างคือ ปริญญานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546 - 2558 จานวน 25 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบคัดเลือกงานวิจัย แบบประเมิน
คุณภาพงานวิจัย และแบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิจัย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความ
ตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการของ Glass, et al ได้
ค่าดัชนีมาตรฐานจานวน 41 ค่า และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยตัวแบบอิทธิพลสุ่ม (Randomeffects model)
ผลการวิจัยพบว่า
1) งานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ผลิตจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในสาขาบริหารการพยาบาล (ร้อยละ 36) ตีพิมพ์เผยแพร่มากที่สุด ในช่วงปีพ.ศ. 2551 ถึง
พ.ศ. 2555 (ร้อยละ 52) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการทั้งหมด ทฤษฎีที่ใช้ศึกษา
ความสุขในการทางานมากที่สุด คือ ทฤษฎีของ Manion (2003) (ร้อยละ 60) เป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์
และพยากรณ์ (ร้อยละ 64) ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (ร้อยละ 52) ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคทั้งหมด และงานวิจัยส่วนใหญ่มีคะแนนคุณภาพงานวิจัย
อยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก (ร้อยละ 96)
2) ค่าความเที่ยงเครื่องมือวัดตัวแปรความสุขในการทางาน และวิธีหาค่าความตรง ส่งผลให้เกิด
ความแตกต่างของค่าดัชนีมาตรฐานปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3) ปัจจัยเชิงเหตุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานของพยาบาลอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ปัจจัยด้านงานมีค่าดัชนีมาตรฐานสูงสุด (r=.664) รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน
องค์การ (r=.655) ปัจจัยด้านบุคคล (r=.588) และปัจจัยด้านการจัดการ (r=.541) ตามลาดับ
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This research synthesis aims to 1) study research characteristics; 2) compare the
means of correlation coefficients and 3) analyze the effect size of the antecedent variables
of nurses’ work happiness by using the meta-analysis technique. At total of 25 Thai studies
conducted during 2003-2016 were selected for the research. In all 41 correlation
coefficients were analyzed by using the meta-analysis method of Glass, et al. The statistics
used in this study were a random- effects model.
The major findings were as follows:
1) The majority of the studies were master’s degree thesis dissertations published
by Chulalongkorn University in the field of nursing administration (36%) in 2008-2012 (52%).
Most of the sample group was composed of registered nurses (100%), while most of the
studies employed Manion’s Work Happiness Theory (Manion, 2003) (60%). The studies
were based on correlation and predictive research designs (64%). The sample group was
selected by multi-stage sampling (52%). Cronbach’s Alpha coefficient was the reliability
test (100%). Most research quality was high to higher (96%).
2) Reliability of research instrument and method of validity were statistically and
significantly affected in terms of the mean correlation coefficients of nurses’ work
happiness at .05.
3) The findings of the meta-analysis showed the antecedent to be correlated with
work happiness with statistical significance at .05. These findings can be divided into the
following 4 groups in order of effect size as follows: working factors (.664) organization
factors (.655), personal factors (.588) and management factors (.541) respectively.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ความสุขในการทางาน (Work happiness) เป็นความรู้สึก ทางบวกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของ
บุคคลที่ตอบสนองต่อการทางาน หรือประสบการณ์ของบุคคลในการทางาน (Warr, 1990) เมื่อบุคคล
มีความสุขในการทางานจะทาให้มีผลการปฏิบัติงานดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในการ
ทางาน และมีความกล้าในการเผชิญความยุ่งยากและเข้าไปมีส่วนร่วมในการทางาน (Malekiha and
Abedi, 2014; Warr, 2007) นอกจากนี้บุคคลที่มีความสุขในการทางานยังแสดงออกถึงพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์การที่ดีและมีความเป็นมิตรกับผู้ร่วมงาน (Warr, 2007) และผลที่ตามมาคือทาให้
ลดการขาดงานและการลาออก แต่จะคงอยู่ในองค์การต่อไป (Ketchian, 2003; Warr, 2007;
Brunetto et al., 2013) ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลไม่มีความสุขในการทางานก็จะส่งผลทางด้าน
ลบต่อตัวบุคคลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ โดยพฤติกรรมที่แสดงออกทางด้านร่างกาย ได้แก่ การเจ็บป่วย
บ่อยๆทาให้ต้องลาป่วยหรือขาดงานเป็นประจา ส่วนด้านจิตใจบุคคลจะมีความวิตกกังวล ไม่มีสมาธิใน
การทางาน และอาจทะเลาะหรือขัดแย้งกับผู้อื่นได้ง่าย ทาให้เสียความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (ณรงค์
หลักกาจร, 2548) พฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลต่อองค์การทาให้ผลงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ต้นทุนในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น และยังทาให้ผู้รับบริการไม่ได้รับการบริการที่ดีอีกด้วย
ดัง นั้ น ทุ ก องค์ ก ารจึ งให้ ความส าคั ญกั บ ความสุ ข ในการทางานของผู้ ป ฏิบั ติ งานเช่น เดีย วกั บ
องค์การพยาบาล ซึ่งในองค์การพยาบาลมีการศึกษาความสุขในการทางานของพยาบาลไว้จานวนหนึ่ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546จนถึงปัจจุบัน พบว่าพยาบาลมีความสุขอยู่ในระดับที่ต่ากว่า บุคคลทั่วไป เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายงานการศึกษาความสุขของประชาชนทั่วไปและกลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม โดยพบว่า
พยาบาลเป็นกลุ่มทีม่ ีความสุขน้อยที่สุด และจากการวิจัยเชิงคุณภาพของ ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ
(2555) ยังพบว่าพยาบาลแม้ว่าส่วนใหญ่ไม่มีความสุขในการทางานแต่ยังสามารถคงอยู่ในวิชาชีพนี้ได้
เพราะว่าความสุขเกิดจากใจรักในวิชาชีพ และการช่วยผู้ป่วยและประชาชนเสมือนว่า “ได้ทาบุญทุก
วันจากการให้การพยาบาล” ซึ่งอุดมการณ์นี้เองที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของพยาบาลให้เข้มแข็ง
นอกจากนี้ยัง พบว่าพยาบาลที่ยังคงอยู่ในวิชาชีพได้นั้นต้องมีความสุขจากปัจจัยภายใน คือ การได้
ทาบุญ ได้รับเกียรติ ไม่มีปัญหาสุขภาพ และปัจจัยภายนอก คือ ครอบครัวเข้าใจ ผู้บริหารเอาใจใส่
ผู้ร่ว มงานดี มีรายได้มั่น คง ซึ่งปัจ จัยทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนสถานการณ์ของการทางานที่ห นัก เหนื่อย
เครียด ต้องรับผิดชอบภาระงานที่ไม่ใช่งานในวิชาชีพ ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม และก้าวหน้าใน
งานน้อย ซึ่งเนื่องจากลักษณะการทางานของพยาบาลแบบดังกล่าว ทาให้พบว่าความสุขในการทางาน
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ของพยาบาลอยู่ในระดับต่า (ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ, 2555) ดังนั้นผู้บริหารการพยาบาลควรมี
การส่งเสริมให้พยาบาลมีความสุขในการทางานเพิ่มมากขึ้น เมื่อพยาบาลมีความสุขในการทางานจะ
ส่ ง ผลให้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารทางการพยาบาล
(ประทุมทิพย์ เกตุแก้ว, 2551)
ความสุ ขในการทางานของพยาบาลจึง ถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดที่ส าคัญ ในการบริห ารจัดการของ
ผู้บริหารการพยาบาล โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีปัญหาการขาดแคลนพยาบาลในระบบสุขภาพ ซึ่งเป็น
ภาวะวิกฤตที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (กฤษดา แสวงดี, 2555) การแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนพยาบาลที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การทาให้พยาบาลที่กาลังปฏิบัติงานมีความสุขในการ
ทางานให้มากขึ้น ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ (2555) ได้เสนอว่า การแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
พยาบาลในประเด็นของการเพิ่มความสุขและการสร้างเสริมการคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลนั้น
จะต้องดาเนินการทั้งสองระดับ คือ 1) ในระดับโครงสร้างองค์การ วิชาชีพการพยาบาลต้องมีตาแหน่ง
ผู้ บ ริ ห ารอย่ า งเป็ น ทางการในองค์ ก ารระดั บ ประเทศ มี ก ารก าหนดเส้ น ทางการท างานที่ เ ห็ น
ความก้าวหน้ าชัดเจน มีการปรับ เปลี่ยนโครงสร้างค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ เพิ่มองค์ก ารวิชาชีพที่
สามารถทาหน้าที่สร้างเสริมสวัสดิการ ความเข้มแข็ง และสร้างอานาจต่อรองให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล และองค์การพยาบาลทุกระดับต้องสร้างระบบเผยแพร่ภาพพจน์ของการเป็นพยาบาล
วิชาชีพ ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงานสุขภาพชุมชนและประเทศอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อกระแสหลักต่างๆ และ
2) ในระดับปฏิบัติการพยาบาล ต้องปรับแนวคิดผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นวิชาชีพอย่างแท้จริง ควรจัด
สวัสดิการด้านความเป็นอยู่ที่มีความเหมาะสมให้กับพยาบาล โดยเฉพาะพยาบาลที่ต้องปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ สร้างระบบการดูแลความปลอดภัยที่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ควรมีทางเลือกใน
เรื่องเวลาขึ้นปฏิบัติงาน และส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและให้การยอมรับ เพื่อเป็นการพัฒนา
องค์ก ารและการปฏิ บั ติ งานของพยาบาล ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บแผนยุท ธศาสตร์ ด้า นสาธารณสุ ขของ
กระทรวงสาธารณสุข ทีม่ ีเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่มีความสุข โดยการสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ให้มีความเป็นเลิศในทุกๆด้าน พร้อมทั้งมีความสุข (กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทางาน จึงเป็นเรื่องสาคัญสาหรับผู้บริหารการ
พยาบาลในการกาหนดนโยบายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความสุขใน
การทางานมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของสภาการพยาบาลในการส่งเสริมสนับสนุนให้พยาบาลมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อลดปัญหาการลาออกจากวิชาชีพ (สภาการพยาบาล, 2558) ซึ่งจากการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความสุขในการทางานของพยาบาล พบว่ามี นักวิจัยทางการพยาบาลให้
ความสนใจศึกษาความสุขในการทางานของพยาบาล ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน (2558) ส่วน
ใหญ่เป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะเชิงสหสัมพันธ์ห าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับความสุขใน
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การท างานของพยาบาล ยั ง ไม่ พ บการศึ ก ษาวิ จั ย ในลั ก ษณะเชิ ง เปรี ย บเที ย บ เช่ น การศึ ก ษา
เปรียบเทียบระดับความสุขในการทางานของพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐกับเอกชน หรือการศึกษา
เปรียบเทียบระดับความสุขในการทางานของพยาบาลกับบุคลากรอื่นๆในโรงพยาบาล และผลการวิจัย
เชิงสหสัมพันธ์พบปัจจัยหลายประการที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล ได้แก่
การสนับสนุนจากครอบครัว (อัครสรา สถาพรวจนา, 2551) คุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงาน
(กัลยารัตน์ อ๋องคณา, 2549) ความสามารถในการปฏิบัติงาน (หัทยา ศรีวงษ์, 2554) ความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การ บรรยากาศองค์การ (วีรญา ศิริจรรยาพงษ์, 2556) ลักษณะงาน ภาวะผู้นาการ
เปลี่ ยนแปลงของหัว หน้ าหอผู้ ป่ว ย (พรรณิภา สื บสุข , 2548) การเสริมสร้างพลั งอานาจในงาน
แรงจูงใจในงาน (จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล, 2546) เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการ
ทางานของพยาบาลดังกล่ าว ในแต่ ล ะงานวิจัย มี ผ ลการศึกษาที่ แตกต่างกัน บางงานวิจัย ระบุว่ า
สภาพแวดล้อมในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานของพยาบาลอยู่ในระดับต่า
เช่น งานวิจัยของ ฐิตารีย์ ยงค์ประวัติ (2556) รัตติกรณ์ มูลเครือคา (2554) ในขณะที่บางงานวิจัย
ระบุว่า สภาพแวดล้อมในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานของพยาบาลในระดับ
ปานกลาง เช่น งานวิจัยของ กัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549) ไพจิตร ไชยฤทธิ์ (2558) หญิง ตันอุดม
(2556) และอีกงานวิจัยหนึ่งระบุว่า สภาพแวดล้อมในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการ
ทางานของพยาบาลในระดับสูง (อภิญญา ศรีจันทร์ , 2555) ซึ่งจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผลการวิจัย
ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ว่าปัจจัย หนึ่งๆมีอิทธิพลทางบวกหรือทางลบต่อความสุขในการทางานหรือมี
แนวโน้มอยู่ในระดับใด แต่หากนาผลการวิจัยมาสังเคราะห์อย่างเป็น ระบบจะทาให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
นอกจากนี้ผลการวิจัยที่ผ่านมาจะถูกนาไปใช้เฉพาะกลุ่มหรือสถานที่ที่ใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวม
ข้อมูล เช่น กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน ผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาล
เอกชนนาข้อมูลไปใช้ได้เ พียงกลุ่มเดียว เช่น การศึกษาของ อภิญญา ศรีจันทร์ (2555) กัลยารัตน์
อ๋องคณา (2549) ส่วนบางงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชี พโรงพยาบาลของรัฐ ผู้บริหารการ
พยาบาลโรงพยาบาลของรั ฐ น าข้อมูล ไปใช้ได้เพียงกลุ่ มเดียวเช่นกัน เช่น การศึกษาของ อัจฉรัช
อุยยะพัฒน์ (2551) เสาวรส ประเทืองชัยศรี (2552) และบางงานวิจัยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างพยาบาล
วิชาชีพในระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารการพยาบาลจะได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเดียว เช่น การศึกษา
ของ อภิ ญ ญา ศรี จั น ทร์ (2555) ไพจิ ต ร ไชยฤทธิ์ (2558) แต่ บ างงานวิ จั ยศึ กษาในกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค ผู้บริหารการพยาบาลจะได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย
เช่น การศึกษาของ รัชนี หาญสมสกุล (2550) นอกจากนี้ทฤษฎีที่ผู้วิจัยนามาใช้ในการศึกษาความสุข
ในการทางานของพยาบาลมีความแตกต่างกันอาจทาให้ได้ผลการวิจัยที่แตกต่างกัน ซึ่งบางงานวิจัยใช้
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ทฤษฎีของ Manion (2003) เช่น การศึกษาของ พรรณิภา สืบสุข (2548) อัครสรา สถาพรวจนา
(2551) ในขณะที่บางงานวิจัยใช้ทฤษฎีของ Diener (2003) เช่น การศึกษาของ จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล
(2546) ลักษมี สุดดี (2550) และงานวิจัยที่เหลือใช้ทฤษฎีอื่น ได้แก่ ทฤษฎีของ Furnham and
Brewin (2003) การศึกษาของ ศิริพันธ์ สอนสุทธิ์ (2552) ทฤษฎีของ Warr (2007) การศึกษาของ
เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล (2552) ทฤษฎีของ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต (2552) การศึกษาของ ฐิตารีย์
ยงค์ประวัติ (2556) จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่างานวิจัยแต่ละเรื่องมีความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มาจากโรงพยาบาลที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่ใช้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีความเฉพาะเจาะจงจึง
เป็นข้อจากัดของการวิจัย ทาให้ไม่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นได้ เป็นผลให้การนา
ผลงานวิจัยไปใช้ไม่ได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ แต่นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) เสนอว่าหากได้นา
ผลการวิจัยเหล่านี้มาสังเคราะห์โดยใช้กระบวนการที่น่าเชื่อถือได้เป็นปรนัย จะก่อให้เกิดประโยชน์
และคุณค่าอย่างมาก เพราะเป็นการรวบรวมความรู้ที่ได้จากงานวิจัยต่างๆ ในบริบทที่แตกต่างกันมา
วิเคราะห์สังเคราะห์จนเกิ ดเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมายืนยันผลการศึกษาวิจัยในเรื่องนั้นๆ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ แก่ผู้ ที่สนใจศึกษา ช่ว ยให้ ประหยัดเวลาในการไปค้นหาและศึกษางานวิจัยแต่ละเล่มได้
วิธีการนางานวิจัยที่มีอยู่มาสังเคราะห์นี้เรียกว่า วิธีการวิเคราะห์อภิมาน
วิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Mata-analysis) ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1933 โดย Thomdike และ
ต่อมาในปี ค.ศ. 1949 Ghiselli ได้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์อภิมานต่อ แต่ยังไม่ได้รับความนิยมในการ
นามาใช้ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1976 วิธีการวิเคราะห์อภิมานที่ถูกพัฒนาโดย Glass เริ่มมีชื่อเสียงและรู้จัก
ในวงวิชาการมากขึ้น (อุทุมพร จามรมาน, 2527) การวิเคราะห์งานวิจัยโดยการวิเคราะห์อภิมานนี้จัด
ได้ว่าเป็ น วิธีการที่ได้รั บ การยอมรับและพัฒ นาขึ้นอย่างมีประสิทธิภ าพมากกว่าวิธีการสั งเคราะห์
แบบเดิมๆ เป็นวิธีการที่มีความเป็นปรนัย โดยใช้หลักการทางสถิติ ทาให้ผลการสังเคราะห์มีความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ และ
หาคาตอบปัญหาการวิจัย แต่ในเมื่อมีการวิจัยในปัญหาใดปัญหาหนึ่งปริมาณมาก จึงจาเป็นที่จะต้องมี
การสรุปรวมสังเคราะห์ผลการวิจัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในเรื่องนั้น จึงกล่าวได้ว่าการสังเคราะห์
งานวิจัยมีความสาคัญต่อการทาวิจัย ซึ่งงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลที่นาการวิเคราะห์อภิมาน
มาใช้ และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้แก่ การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึ ง
พอใจในงานของพยาบาล (ปิยะฉัตร ฉ่าชื่น, 2547) การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยเชิงผลของ
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพยาบาล (ศิริพร คล้ายทิม , 2548) การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยเชิงเหตุ
ของคุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาล (ศิริญญา คงอยู่ , 2557) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยทาง
พยาบาลศาสตร์ ได้แก่ การวิ เคราะห์อภิมานประสิทธิผลของการบาบัดทางการพยาบาลด้วยการใช้
เทคนิคการผ่อนคลายในผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ (อัจฉรา นุตตะโร, 2546) การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยที่สัมพันธ์
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กั บ พฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ (กั ต ติ ก า ธนะขว้ า ง, 2552) การวิ เ คราะห์ อ ภิ ม าน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน (นัฐิยา เพียรสูงเนิน ,
2550) การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพของสมาชิก
ครอบครัวผู้ป่วยวิกฤต (ธนวรรณ ปั้นตะกั่ว, 2552) เป็นต้น
การวิเคราะห์อภิมานเป็นเทคนิคที่อาศัยวิธีการทางสถิติ ในการค้นหาข้อสรุปที่เป็นคาตอบของ
ปัญหาจากงานวิจัยหลายๆเรื่องที่ศึกษาปัญหาเดียวกัน มาหาข้อสรุปอย่างมีระบบ โดยใช้วิธีการทาง
สถิติ เพื่อให้ ได้ผลการวิจัย ที่มีความกว้างขวางลุ่มลึ กกว่าผลงานวิจัยที่นามาสั งเคราะห์แ ต่ล ะเรื่อง
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) โดยต้องทาให้ผลการวิจัยแต่ละเรื่องอยู่ในหน่วยมาตรฐานเดียวกันในรูป
ของดัช นีมาตรฐาน (Standard index) ได้แก่ ดัช นีขนาดอิทธิพล (Effect size) และ/หรือดัช นี
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) เพื่อที่จะได้ทราบว่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรต้นมี
ผลต่อตัวแปรตามหรือความสุขในการทางานของพยาบาลเป็นปริมาณเท่าใด และมีนัยสาคัญทางสถิติ
หรือไม่ ซึ่งวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยแบบอื่นไม่สามารถเสนอผลการวิจัยได้ชัดเจนเช่นนี้ และสามารถ
สรุปเชื่อมโยงผลจากการวิจัยหลายเรื่องเข้าด้วยกันได้
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนางานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของ
พยาบาลมาสังเคราะห์ โดยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน เนื่องจากงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุมีจานวน
มาก เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ถึ ง ปั จ จั ย เชิ ง เหตุ ข องความสุ ข ในการท างานของพยาบาลว่ า แต่ ล ะปั จ จั ย มี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาลมากน้อยเพียงใด ทาให้ได้องค์ความรู้ใหม่ นา
งานวิ จั ย ที่มี อยู่ มาใช้ให้ เกิดประโยชน์ และเป็ นประโยชน์ส าหรับผู้ บ ริห ารการพยาบาลในการน า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมให้พยาบาลมีความสุขในการทางานมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัย ที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของ
พยาบาล
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าดัชนีมาตรฐาน ปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางาน
ของพยาบาล
3. เพื่อศึกษาค่าดัชนีมาตรฐานปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล
ปัญหาการวิจัย
1. คุณลั กษณะของงานวิจั ยที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลมี
ลักษณะเป็นอย่างไร
2. ค่าดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล มีความแตกต่าง
กันหรือไม่อย่างไร
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3. ค่าดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล มีขนาดเป็นเท่าไร
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Metaanalysis) ที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล โดยสืบค้นจากฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ไทยและวารสารทางการพยาบาล เป็นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และสามารถสืบค้นเข้าถึง
ได้ ทาการศึกษาภายในประเทศไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2546-2558 กลุ่มตัวอย่าง คือ ปริญญา
นิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะงานวิจัย และคุณภาพงานวิจัย
2. ตัวแปรตาม คือ ค่าดัชนีมาตรฐานปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล
คาจากัคความที่ช้ใชนงานวิจัย
1. ค่า ดัช นี ม าตรฐานปั จ จั ยเชิงเหตุของความสุ ขในการท างาน หมายถึง ค่า ที่ได้จ ากการ
คานวณขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปรเหตุ ของตัวแปรความสุขในการทางาน โดยใช้สูตรคานวณค่า
ดัชนีมาตรฐานของ Glass et al. (1987)
1.1 ความสุขในการทางาน (Work happiness) หมายถึง การรับรู้ของพยาบาลต่อการ
ทางาน โดยวัดตามการรับรู้ของพยาบาลด้วยแบบสอบถามตามแนวคิดของ Warr (1990), Diener
(2003), Manion (2003), Furnham and Brewin (2003) และ Warr (2007) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1.1.1 ความสาเร็จในงาน (Work achievement) หมายถึง การรับรู้ของพยาบาลว่า
ตนเองปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ได้รับความสาเร็จในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มี
ความอิสระในการทางาน ทางานที่ท้าทายได้สาเร็จ ทาให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจใน
การพัฒนาและแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ เพื่อให้งานสาเร็จ
1.1.2 ความพอใจในงาน (Work satisfaction) หมายถึง การรับรู้ของพยาบาลว่าได้
ปฏิบัติในสิ่งที่ตนรักและชอบ พอใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทางาน มีความสุขเมื่องานที่
ปฏิบัติสาเร็จบรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
1.1.3 ความรู้สึกต่องาน (Work affective) หมายถึง การรับรู้ของพยาบาลถึงการ
แสดงออกของการมีอารมณ์ในทางบวก มีความสนุกสนานกับการทางาน กระตือรือร้นในการทางาน
รื่นรมย์หรรษา เพลิดเพลินใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานได้เสมอขณะปฏิบัติงาน หรือมีอารมณ์ทางลบ
จากการทางาน มีความคับข้องใจ เบื่อหน่าย เศร้าหมอง และไม่สบายใจเมื่อเห็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
1.1.4 ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (Connection) หมายถึง การรับรู้ของพยาบาลถึง
สัมพันธภาพที่ดีที่เกิดขึ้นกับบุคลากร ผู้ร่วมงาน และความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์การในการทางาน ได้รับ

7
การยอมรับและความเชื่อถือจากผู้ร่วมงานและองค์การ
1.2 ค่าดัช นี มาตรฐาน หมายถึง ขนาดค่า สั มประสิ ท ธ์ส หสั มพันธ์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ที่แสดงถึงปริมาณความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงเหตุต่างๆของความสุขในการ
ทางานของพยาบาล คานวณจากการนาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์หรือค่าสถิติอื่นที่สามารถแปลงเป็น
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้จากงานวิจัยแต่ละเรื่องมาคานวณ
1.3 ปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางาน หมายถึง ตัวแปรหรือปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือ
สิ่งที่มีความสั มพัน ธ์ กับความสุ ขในการทางานของพยาบาล ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและ
สังเคราะห์งานวิจัย ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1.3.1 ปัจจัยด้านบุคคล หมายถึง ตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลประกอบด้วย
4 ตัวแปร ดังนี้
1) การรับรู้คุณค่าในตน หมายถึง การรับรู้ถึงการตัดสินใจคุณค่าของตนและ
แสดงออกมาในรูปของทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อตนเอง โดยบุคคลจะใช้กระบวนการการตัดสิน การมี
คุณค่าจากการประเมินตนเองด้านผลงาน ความสามารถและคุณลักษณะต่างๆ โดยเอาคุณสมบัติ
ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆ รอบตัวรวมทั้งค่านิยมส่วนบุคคล จากนั้ นตัดสินใจออกมาเป็นการ
เห็นคุณค่าในตนเอง
2) การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การรับรู้ถึงการได้รับความช่วยเหลือจาก
การมี ป ฏิ สั มพั น ธ์ กั บ บุ คคลอื่ น ในสั ง คมเกี่ ย วกั บ การท างาน ทั้ ง ด้า นอารมณ์ ข้ อ มู ล ข่ าวสาร และ
ทรัพยากร ซึ่งการสนับสนุนจะช่วยให้บุคคลสามารถปรั บตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ช่วยลดความเครียด
ได้อย่างเหมาะสม และทาให้เกิดความสุขในการทางาน
3) การสนับสนุนจากครอบครัว หมายถึง การรับรู้ถึงความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ ทั้งทางด้านทรัพยากร ด้านอารมณ์ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆจากสมาชิกในครอบครัว สมาชิก
ในครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวให้น้อยลง ให้กาลังใจ เสนอแนวทางใน
การแก้ปัญหา ทาให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
4) ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง การรับรู้ถึงความสามารถของบุคคลในการ
รับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและของผู้อื่น สามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อยู่
ตลอดเวลา เพื่อดาเนินชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.3.2 ปัจจัยด้านงาน หมายถึง สาเหตุที่เป็นรูปแบบของงาน ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ดังนี้
1) ลักษณะงาน หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับรูปแบบหรือลักษณะของงานที่มี
ความหลากหลาย มีคุณค่าต่อผู้ปฏิบัติ โดยมีการปรับกระบวนการจากผู้บริหารเพื่อให้เกิดความสมดุล
ของบุคลากรและความสาเร็จขององค์การ
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2) ความสามารถในการปฏิบัติงาน หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือ
การทากิจกรรมของบุคคลที่แสดงออกถึงการนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่มีอยู่มาทากิจกรรมการ
พยาบาลได้อย่างเหมาะสม ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่กาหนดหรือได้รับมอบหมายให้
ประสบผลสาเร็จ
3) การทางานเป็นทีม หมายถึง การับรู้ถึงการที่บุคคลมีการติดต่อสื่อสารกับ
บุ ค คลอื่ น ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง ท างานร่ ว มกั นของบุ คคลตั้ง แต่ส องคนขึ้ นไป โดยมี วัต ถุ ประสงค์แ ละ
เป้าหมายเดียวกัน
1.3.3 ปัจจัยด้านองค์การ หมายถึง สาเหตุที่เป็นลักษณะขององค์ประกอบแวดล้อมใน
การทางาน ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมในงาน หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่หรือเป็น
องค์ประกอบของหน่วยงาน ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม หรือ
ทางจิตใจ ทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์การ บุคคลผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรู้ได้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
2) บรรยากาศองค์การ หมายถึง การรับรู้ของสมาชิกในองค์การต่อสภาพแวดล้อม
ของการทางาน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งเป็นแรงกดดันสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์การ
3) ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ หมายถึง การรับรู้ถึงการที่สมาชิกในองค์การมี
ความรู้สึกหรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ในด้านบวก รู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความจงรักภักดีต่อองค์การ มีความ
เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน และมีความต้องการอยู่กับองค์การต่อไป
1.3.4 ปัจจัยด้านการจัดการ หมายถึง สาเหตุที่เป็นรูปแบบการบริหารงานประกอบด้วย
3 ตัวแปร ดังนี้
1) การเสริมสร้างพลังอานาจในงาน หมายถึง การรับรู้ถึงแนวทางหรือวิธีการที่
ผู้บ ริ ห ารสามารถทาให้ บุ คลากรรู้สึ กถึงความสามารถของตนในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของ
องค์การให้สาเร็จ
2) ภาวะผู้นา หมายถึง การรับรู้ถึงกระบวนการปฏิสัมพันธ์และกระบวนการ
อิทธิพลระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน โดยใช้อานาจหรือชักจูงให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในการทางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
3) แรงจูงใจในงาน หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับสภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ้น
จากสิ่งจูงใจให้แสดงพฤติกรรมในการทางานไปสู่จุดหมายปลายทาง โดยตอบสนองความต้องการของ
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ตนเองและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
2. คุณลั กษณะงานวิจั ย หมายถึง องค์ประกอบของงานวิจัยแต่ล ะเรื่องที่นามาใช้ในการ
วิเคราะห์ อภิมาน ประกอบด้ว ยคุณ ลั กษณะงานวิจัย 3 ด้าน ตามแนวคิดของ นงลั กษณ์ วิรัช ชั ย
(2542) ได้แก่ ด้านลักษณะทั่วไป ด้านเนื้อหาสาระของงานวิจัย และด้านวิธีวิทยาการวิจัย
2.1 ด้านลักษณะทั่ว ไป หมายถึง องค์ประกอบของงานวิจัยเกี่ยวกับประเภทงานวิจัย
หน่วยงานที่ผลิต คณะที่ผลิต สาขาที่ผลิต ปีที่พิมพ์เผยแพร่ แหล่งที่ได้มางานวิจัย และแหล่งทุนวิจัย
2.2 ด้านเนื้อหาสาระของงานวิจัย หมายถึง องค์ประกอบของงานวิจัยเกี่ยวกับ ประเภท
ของกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่มาของกลุ่มตัวอย่าง สังกัดของกลุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาความสุข
ในการทางาน และปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางาน
2.3 ด้านวิธีวิทยาการวิจัย หมายถึง องค์ประกอบของงานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะงานวิจัย
จานวนตัวแปรต้น จานวนตัวแปรตาม ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง การตั้งสมมุติฐานการ
วิจัย การกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ วิธีหาค่าความตรง วิธีหาค่าความเที่ยง ค่าความเที่ยงของ
เครื่องมือวัดความสุขในการทางาน ค่าความเที่ยงของเครื่องมือวัดตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ ระยะเวลาการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
3. คะแนนคุณภาพงานวิจัย หมายถึง คะแนนที่ได้จากการประเมินความถูกต้องในทุกขั้นตอน
ของการทาวิจัย ประกอบด้วยลักษณะสาคัญที่นามาใช้ประเมินคุณภาพงานวิจัยครอบคลุมในด้านวิธี
วิทยาการวิจัยตามแนวคิดของ Burns and Grove (2011), Polit (2008) ทั้งหมด 10 องค์ประกอบ
รายละเอียดดังนี้
3.1 ปัญหาการวิจัย/วัตถุประสงค์ หมายถึง การระบุปัญหาการวิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัย
ที่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง ระบุตัวแปร วิธีที่ศึกษา และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
3.2 สมมุติฐานการวิจัย หมายถึง การกาหนดสมมุติฐานการวิจัย ที่มีแนวคิด/ทฤษฎีหรือ
การวิจัยสนับสนุน สมมุติฐานการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ระบุตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
3.3 การนิ ย ามศั พ ท์ เฉพาะ หมายถึ ง การให้ ค านิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้อธิบาย มีความเป็นรูปธรรมและสามารถนาไปสร้างข้อคาถาม วัดจริงได้
3.4 การออกแบบงานวิจัย หมายถึง การกาหนดแบบแผนการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์การ
วิจั ย ทั้งด้านการปฏิบัติและด้านจริยธรรม ควบคุมตัวแปรที่ดี เพื่อสนับสนุนความตรงภายในและ
ภายนอกของการวิจัย
3.5 การก าหนดประชากรและสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง หมายถึ ง การก าหนดขอบเขตของ
ประชากรให้สอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา มีวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ลาเอียง ขนาดตัวอย่างมีจานวนมาก
พอที่จะทาให้ตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากร

10
3.6 เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย หมายถึ ง การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ วิจั ย ที่ มีก ารตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือด้านความตรงและความเที่ยง รายงานค่าความตรงและความเที่ยงและเป็นค่าที่อยู่
ในเกณฑ์ยอมรับได้ที่สอดคล้องกับประเภทของเครื่องมือ
3.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล หมายถึง การเลือกใช้สถิติได้ตรงกับวัตถุประสงค์/สมมุติฐาน
ลักษณะตัวแปรที่วัด และมีการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นก่อนวิเคราะห์สถิตินั้นๆ
3.8 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การบรรยายผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน
โดยเรียงลาดับการนาเสนอตามวัตถุประสงค์/สมมุติฐานและจัดระบบการนาเสนอให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย
3.9 การอภิปรายผล หมายถึง การอธิบายผลการวิจัยโดยมีการแสดงหลักฐานอ้างอิง/
ถูกต้องตามเหตุผลเชิงทฤษฎีที่ทบทวนไว้ หรืออภิปรายโดยนาประเด็นของความมีนัยสาคัญทางสถิติ
มาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยอื่นๆที่ผ่านมา และมีการพิจารณาถึงข้อจากัดของการวิจัย
3.10 การสรุปและข้อเสนอแนะ หมายถึง การสรุปผลการวิจัยได้ตรงกับความเป็นจริงที่
เป็นผลจากการวิจัย และการเสนอแนะเขียนถึงการนาไปใช้ทางการปฏิบัติ และ/หรือมีการนาเสนอ
การทาวิจัยต่อไป
4. พยาบาลวิช าชีพ หมายถึง ผู้ ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีห รือประกาศนียบัตร
เที ย บเท่ า ปริ ญ ญาในสาขาการพยาบาลและการผดุ งครรภ์ และระดับ ที่ สู ง กว่ าปริ ญญาตรีขึ้ น ไป
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์และปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ ในโรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพ
ประโย้น์ที่คาคว่าจะไคใรับ
1. นาข้อสรุปที่ได้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล ไป
วางแผนส่งเสริมให้พยาบาลมีความสุขในการทางาน และกาหนดนโยบายในการบริหารบุคลากรใน
องค์การ
2. นาข้อสรุปที่ได้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาลไป
พัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้พยาบาลมีความสุขในการทางานเพิ่มขึ้น
3. ข้อมูลในการทาวิจัยนี้เป็นการพัฒนาความสุขในการทางานของพยาบาล

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขใอง
การศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล โดยการวิเคราะห์อภิมานครั้ง
นี้ ผู้ วิจั ย ได้ท บทวนวรรณกรรมและงานวิจัย ที่เ กี่ย วข้ องสามารถสรุปสาระส าคั ญและน าเสนอได้
ตามลาดับ ดังนี้
1. การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
1.1 บริบททั่วไปของโรงพยาบาล
1.2 ฝ่ายการพยาบาลและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.3 พยาบาลกับความสุขในการทางาน
2. ความสุขในการทางานของพยาบาล
2.1 ความหมายของความสุขในการทางาน
2.2 แนวคิดความสุขในการทางาน
2.3 ความสาคัญของความสุขในการทางาน
2.4 การประเมินความสุขในการทางาน
2.5 ผู้บริหารการพยาบาลกับการส่งเสริมความสุขในการทางาน
3. ปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล
4. การสังเคราะห์งานวิจัย
4.1 ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย
4.2 วิธีการสังเคราะห์งานวิจัย
4.3 การวิเคราะห์อภิมาน
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อภิมาน
1. การปฏิบัติงานของพยาบาลวิ้า้ีพชนโรงพยาบาล
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพต้องปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ ซึ่งมีขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ชัดเจนสาหรับพยาบาลวิชาชีพ
บุคคลที่ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
และสถานพยาบาลต่างๆที่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน และพยาบาลวิชาชีพทุกคนที่จะปฏิบัติงานการ
พยาบาลได้นั้ น ต้องได้รับ การขึ้น ทะเบียนอนุญาตให้ เป็นผู้ ประกอบวิช าชีพการพยาบาลและการ
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ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล ซึ่งในลาดับต่อไปจะกล่าวถึง การปฏิบัติงานของพยาบาลใน
โรงพยาบาล ประกอบด้วย บริบททั่วไปของโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาลและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และพยาบาลกับความสุขในการทางาน ดังนี้
1.1 บริบททั่วไปของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปตามสิทธิการรักษา
สุขภาพ ซึ่งองค์การสุขภาพได้มีการแบ่งขีดความสามารถตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service plan) ดังนี้
1.1.1 การแบ่งระดับโรงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒ นาระบบบริการโดยดาเนินการให้ มีแ ผนพัฒ นา
ระบบบริการสุขภาพ (Service plan) (พ.ศ. 2555–2559) โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิ และรวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญระดับสูง การ
สร้างระบบเครือข่ายบริการที่เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัด ภายในเขต ระดับเครือข่ายบริการของระบบ
บริการเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อใช้ทรัพยากรในเครือข่ายที่มีจากัด
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดระดับตามระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Geographic Information
System : GIS) ดังนี้
1) หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (Primary care) หมายถึง สถานบริการตั้งแต่ระดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ศูนย์เทศบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือหน่วยบริการอื่นๆ ทั้งหน่วย
บริการของภาครัฐและเอกชน
2) หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ (Secondary care) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1)
หน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับต้น มีเตียงรับผู้ป่วยไว้นอนรักษาพยาบาลจานวน 10-120 เตียง 2)
หน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับกลาง มีจานวนเตียง 100–200 เตียง 3) หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ
ระดับสูง มีจานวนเตียง 200–500 เตียง
3) หน่วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary care) หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ขนาด
ใหญ่ หรื อโรงพยาบาลที่เป็ นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง ทั้งหน่วยบริการภาครัฐและ
เอกชน มีจานวนเตียงมากกว่า 500 เตียง แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 1) หน่วยบริการระดับตติยภูมิ
(Tertiary care) 2) หน่วยบริการตติยภูมิระดับสูง (Excellence center)
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าหน่วยบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลแต่ละระดับมีขีด
ความสามารถในการให้บริการที่แตกต่างกัน แต่ละหน่วยบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลมีเป้าหมายที่
จะให้ บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ผู้รับบริการ และปัจจุบันผู้รับบริการสามารถเลื อกใช้
โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการด้านสุขภาพได้หลายประเภทตามความต้องการ
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1.1.2 ประเภทของโรงพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของ
สถานพยาบาลว่า หมายถึง สถานที่ รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพื่อการประกอบโรคศิลปะตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้โดยกระทาเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทน
หรือไม่ แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
1) โรงพยาบาลรัฐ เป็นโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ปัจจุบันมี
ทั้งหมด 6 สังกัด ได้แก่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานตารวจแห่ งชาติ กระทรวงกลาโหม
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย องค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย โรคและรั ก ษาพยาบาลทุ ก สาขาวิ ช าตามขี ด ความสามารถของโรงพยาบาลนั้ น ๆอย่ า งมี
มาตรฐาน การให้บริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลแต่ละสังกัดมีภารกิจส่วนใหญ่ที่คล้ายคลึงกัน แต่
มีบางภารกิจที่แตกต่างกันบ้างตามนโยบายของแต่ละสังกัด (กระทรวงสาธารณสุข, 2555)
2) โรงพยาบาลเอกชน เป็ น โรงพยาบาลหรื อ สถานบริ ก ารที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ซึ่ ง ได้ รั บ
อนุญาตให้ดาเนินการเพื่อประกอบการรักษาพยาบาลและให้บริการสุขภาพด้านอื่นๆ เน้นการบริการ
เสริมภาครัฐที่ไม่สามารถจัดบริการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยทั่วไปเปิดบริการ
24 ชั่วโมง มีบริการทางการแพทย์ครบทุกด้าน บางแห่งจัดเป็นลักษณะศูนย์ครบวงจรเพื่อให้บริการ
สุขภาพแบบครบถ้วน ณ จุดเดียว (One stop service) (สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2556)
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยพบว่าพยาบาลมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ตามโรงพยาบาลหลายแห่ง รวมทั้งการปฏิบัติงานของพยาบาลต้องมี การ
ทางานร่วมกับผู้อื่น ทั้งผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกันและทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่ง ในปัจจุบันพยาบาลสามารถ
เลือกปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน
1.1.3 บทบาทและความรับผิดชอบของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลมีลักษณะงานในการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
การรักษา และการฟื้นฟู โดยมีระดับความสามารถในการรักษาเริ่ม จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์จนถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มี
บทบาทและความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) ให้ บ ริ ก ารตรวจวิ นิจ ฉั ยโรค ให้ การรั กษาพยาบาลโรคตามสาขาวิ ช าทาง
การแพทย์ ทาการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ และมีความ
ร่วมมือกับหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ในการตรวจรักษาสุขภาพประชาชน
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2) บริการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การ
โภชนาการ การสุ ข ศึ กษา การอนามั ย ผู้ สู ง อายุ การป้ อ งกั น และรัก ษาผู้ ติ ดยาเสพติด การสั ง คม
สงเคราะห์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การบริการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อต่างๆ และการให้บริการ
การสุขาภิบาลตามนโยบายสาธารณสุขแก่ประชาชน
3) บริการชันสูตรสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข
4) ดาเนินการตามระบบรับ-ส่งผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล เพื่อการรักษาต่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ
5) ให้การสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์แก่สถานบริการสาธารณสุขตามที่
กาหนด
6) รายงานสถิติและข้อมูลต่างๆแก่สาธารณสุขจังหวัด
7) ให้การสนับสนุนและนิเทศงานด้านวิชาการ ด้านการรักษาพยาบาลและด้าน
อื่นๆแก่โรงพยาบาลระดับรองลงมาที่รับผิดชอบ
8) ดาเนินงานด้านการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่บุคลากร
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า โรงพยาบาลมี บ ทบาทความรั บ ผิ ด ชอบ
โดยตรงในการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งองค์การพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการให้การ
บริการสุขภาพ องค์การพยาบาลมีผู้บริหารการพยาบาลเป็นผู้กากับ ควบคุมและดูแลทั้งในเรื่องการ
ปฏิบัติการพยาบาล และการทางานของพยาบาลวิชาชีพในทุกด้าน
1.2 ฝ่ายการพยาบาลและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
องค์การพยาบาลเป็ น หน่ว ยงานหนึ่งของโรงพยาบาลที่ มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ ครอบครัวและชุมชน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรทางการพยาบาลทุก
ระดับทั้งระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการและบุคลากรอื่นๆ มาร่ วมกันดาเนินการและปฏิบัติกิจกรรม
การพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการ องค์การพยาบาลเป็นระบบสังคมเปิดมีระบบงานที่ซับซ้อน
มีแผนกการพยาบาลต่างๆ ประกอบด้วยบุคลากรพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์
และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล มีลักษณะการทางานเป็นกลุ่ม ที่ต้องอาศัยการติดต่อประสานงาน
ระหว่างกัน ดังนั้นการจัดองค์การพยาบาลต้องคานึงถึงเป้าหมายขององค์การพยาบาล รวมถึงมีการ
พัฒนาและสนับสนุนบุคลากรให้ประสบความสาเร็จในทิศทางของตนเองและขององค์การร่ วมกัน
รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี คุ ณภาพชี วิ ต การท างานที่ ดี ซึ่ ง รายละเอี ย ดต่ อ ไปจะกล่ า วถึ ง การ
บริหารงานของฝ่ายการพยาบาลดังนี้
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1.2.1 การบริหารงานขององค์การพยาบาล
การบริหารงานขององค์การพยาบาล มีลักษณะการบริหารที่เป็นกระบวนการโดย
ผู้บริหารจะทาหน้าที่วางแผนกากับการ และเอื้ออานวยทรัพยากรด้านต่างๆที่จะทาให้การดาเนินงาน
ขององค์การประสบความสาเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ จาแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานทั่ว ไป ด้านการบริหารงานบริการพยาบาล และด้านการบริหารงานวิช าการ (กองการ
พยาบาล, 2553)
1) การบริ หารงานทั่วไป เป็นการบริหารที่ดาเนินงานเพื่อให้งานของฝ่ ายการ
พยาบาลมีระบบโดยให้ การสนั บสนุนการบริห ารจัดการด้านต่างๆ เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงานและช่วยให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะการบริหารงานทั่วไปได้แก่
การจัดทาแผนการจัดองค์การ การจัดการด้านบุคลากร การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงานและการควบคุมงาน
2) การบริหารงานบริการพยาบาล เป็นการบริหารจัดการที่มีผลต่อผู้ใช้บริ การตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สถาบันหรือตามความต้องการและปัญหาของผู้รับบริการ ครอบครัวและ
ชุมชน ลักษณะของงานบริการพยาบาลจะให้ครอบคลุมการพยาบาลทั้ง 4 มิติ คือ การป้องกัน การ
รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ ซึ่งเป็นการดูแลบุคคลทั้งคน (Holistic care) การ
บริหารงานบริการพยาบาลมีกิจกรรมการพยาบาลที่หลากหลาย เช่น การจัดบริการพยาบาลตาม
ความต้องการหรือตามปัญหา และความคาดหวังของผู้รับบริการ การจัดบริการพยาบาลโดยให้ มี
ผู้รับผิดชอบดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และการจัดทีมงานเพื่อให้บริการพยาบาล เป็นต้น
3) การบริหารงานวิชาการ เป็นงานสนับสนุนการบริการพยาบาลให้มีคุณภาพ
ดาเนินงานวิชาการ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงานและ
ช่วยให้บุคลากรมีความสามารถ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
1.2.2 บทบาท/ หน้าที่ของพยาบาลในองค์การพยาบาล
องค์ ก ารพยาบาลเป็ น องค์ ก ารขนาดใหญ่ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมาก จึ ง มี ค วาม
จาเป็นต้องจัดระบบระเบียบในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทางานให้แก่บุคลากรใน
การปฏิบัติงาน ผู้บริหารที่มีระดับแตกต่างกันย่อมมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน และ
บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบนั้ น ประกอบด้ ว ย บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ 2 ลั ก ษณะคื อ
บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามขอบเขตการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล และบทบาทหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบตามตาแหน่งบริหารที่ได้รับมอบหมายโดยทั่วไป องค์การพยาบาลจะแบ่งผู้บริหารการ
พยาบาลออกเป็น 3 ระดับ คือ ผู้บริหารการพยาบาลระดับสูง ผู้บริหารการพยาบาลระดับกลาง และ
ผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารการพยาบาล
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ตามตาแหน่งทางบริหารที่ได้รับมอบหมายไว้ ดังนี้
1) ผู้ บ ริ ห ารการพยาบาลระดั บ สู ง ได้ แ ก่ หั ว หน้ า พยาบาล ซึ่ ง มี ฐ านะเป็ น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดทางด้านการพยาบาล มีอานาจหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล มีสาย
การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อานวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชามาวางแผน
กาหนดนโยบายทิศทางและเป้าหมาย พัฒนางานทางการพยาบาล มอบหมายงาน ตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏิบัติงานรวมทั้งการพิจารณาแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการบริการพยาบาล ให้คาแนะนาทาง
วิชาการและบริหารการพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลในกลุ่มงาน ตาแหน่งนี้เป็นตาแหน่งที่
ต้องอาศัยประสบการณ์และความชานาญในการบริหารงาน ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ทางการ
พยาบาลทุกระดับโดยตรง
2) ผู้บริหารการพยาบาลระดับกลาง ได้แก่ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลและหัวหน้า
งาน (แผนก) ทาหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้บริหารการพยาบาลที่ได้รับมอบอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบจากหัวหน้าพยาบาลตามความชานาญในสาขาการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น ศัลยกรรม
อายุ ร กรรม เป็ น ต้น ในการควบคุม กากับดูแล ช่ว ยเหลื อ ให้ คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาในการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าหอผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลทุกระดับในสาขาที่
รั บ ผิ ด ชอบแล้ ว รายงานผลโดยตรงต่ อ หั ว หน้ า พยาบาล มี ห น้ า ที่ ใ นการวางแผนมอบหมายงาน
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติ ตลอดจนให้คาแนะนาทางวิชาการและการบริหารการพยาบาลแก่
บุคลากรในแผนกโดยได้รับการมอบหมายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบจากหัวหน้าพยาบาล เป็นผู้นา
นโยบายและแผนงานจากระดับสูงมาสู่ระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการผสมผสานและดาเนินงาน
ร่วมกันได้อย่างดี ด้วยการควบคุม กากับ ติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือและแก้ไขโดยสม่าเสมอแล้ว
รายงานผลการนิเทศต่อหัวหน้าพยาบาลโดยตรง รวมทั้งร่วมกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
กลยุทธ์ของฝ่ายการพยาบาล จัดระบบบริหารอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภาระงาน ในภาพรวมของ
ฝ่ายการพยาบาล วิเคราะห์ภาระงานโดยใช้ระบบการจาแนกประเภทผู้ป่วยและตามลักษณะงาน
จัดระบบการสรรหาคัดเลือก และบรรจุบุคลากรทางการพยาบาล จัดระบบการขอย้ายหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งการลาออก โอนย้าย โดยประสานกับผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลที่
เกี่ยวข้อง จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กาหนด ทบทวนตัวชี้วัดของฝ่ายการ
พยาบาลและตัวชี้วัดรายบุคคลลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จัดระบบการเลื่อนระดับการเข้าสู่
ตาแหน่ งทางการบริ ห ารการพยาบาล วิเคราะห์ และวางแผนความต้องการใช้วัส ดุ ครุภัณ ฑ์ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้การกากับ ควบคุมของฝ่ายการพยาบาลและปฏิบัติราชการอื่นๆตามที่หัวหน้า
พยาบาลมอบหมาย
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3) ผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น ได้แก่ หัวหน้าหอผู้ป่วย ปฏิบัติงานในฐานะ
เป็นผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นดาเนินงานการพยาบาลในระดับหน่วยงาน/หอผู้ป่วยให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่มงานการพยาบาลและโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังทาหน้าที่บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่
ทางการพยาบาลทุกระดับในหน่วยงาน/หอผู้ป่วยที่รับผิดชอบ รวมทั้งพนักงานทาความสะอาดด้วย
ตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารหรือหัวหน้าพยาบาล โดยมีภาระหลักคือ การบริหาร
บริการพยาบาลในหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ ปฏิบัติงานมีความคล่องตัวในการปฏิบัติการพยาบาลที่แต่ละ
บุคคลต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับตาแหน่งที่ตนเองดารงอยู่ รวมทั้งดูแลและสนับสนุนบุคลากรให้มี
คุณภาพชีวิตการทางานที่ดีเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และต้องเป็นผู้เชื่อมโยงงานระดับ
นโยบายของกลุ่มงานการพยาบาลสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน/หอผู้ป่วย รวมทั้งเป็นผู้นาในการ
ปฏิบัติการพยาบาล ให้คาปรึกษา และวินิจฉัยสั่งการ โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้ดารงสถานภาพในตาแหน่งของผู้บริหารที่สาคัญในองค์การ เพราะ
เป็นผู้อยู่ระหว่างผู้บ ริหารระดับต่างๆขององค์การ และผู้บริหารของฝ่ายการพยาบาลกับบุคลากร
พยาบาลซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงมีบทบาทหลายประการในฐานะของผู้บริหารซึ่งต้องอาศัยทักษะ
ความรู้และความสามารถที่เหมาะสมสาหรับงานประเภทนั้นๆ
1.2.3 พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาในสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีหน้าที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยหรื อ ผู้ รั บ บริ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ (สภาการพยาบาล, 2552)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานการพยาบาลโดยตรงแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน
รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับทีมการพยาบาล ซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรั บผิดชอบ
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมีดังนี้ (สมจิต หนุเจริญกุล, 2543)
1) ด้านการปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพมีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้าน
การปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานในการให้การพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยหรือ
ผู้รับบริการ และครอบครัวในหอผู้ป่วยหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยใช้กระบวนการพยาบาล
เพื่อวางแผน และให้การพยาบาลแบบองค์รวม มีส่วนร่วมในการใช้มาตรฐานการพยาบาล เพื่อควบคุม
คุณภาพการพยาบาล ให้ความร่วมมือกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
และครอบครัว รวมถึงการขอคาปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากบุคลากรในทีมสุขภาพตามความจา
เป็นได้อย่างเหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ 1) ใช้ความรู้ทางศาสตร์
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การพยาบาล 2) ประสานความร่วมมือกับทีมสุขภาพ 3) มีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือ 4) เฝ้า
สังเกต วิเคราะห์อาการการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ และดาเนินการปรึกษากับทีม
สุขภาพ 5) ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วย 6) ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับบุคลากร
ในหอผู้ป่วยหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติเพื่อประเมินปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไข 7) จัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จาเป็นในการรักษาพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ได้ ตลอดเวลา 8) สอน/ให้
คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการและครอบครัว 9) มีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพการพยาบาล
10) ให้คาแนะนา และช่วยเหลือบุคลากรทางการพยาบาล 11) เป็นแบบอย่างทีด่ ีในการปฏิบัติการพยาบาล
2) ด้านการบริหารจัดการ พยาบาลวิชาชีพมีส่วนในการบริหารจัดการ การดูแล
ภายในหอผู้ป่วยหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้เข้าถึงซึ่งคุณภาพบริการพยาบาล ซึ่งได้แก่ 1) มีส่วน
ร่วมในการสร้ างทีมการพยาบาลที่มีประสิทธิภ าพ 2) มีส่ว นร่ว มในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข
อุปสรรคที่เกิดจากระบบงานบุคคล และสิ่งแวดล้อม 3) มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ 4) ประเมินการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 5) ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหาร
ทางการพยาบาล 6) มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การวิชาชีพ
3) ด้านวิชาการ พยาบาลวิชาชีพมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการให้แก่บุคลากร
ทางการพยาบาล ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการวิจัย และนาผลการวิจัย
มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล ซึ่งได้แก่ 1) มีส่วนร่วมในการปฐมนิเทศพยาบาลที่เข้ า
ปฏิบัติงานใหม่ 2) สอนหรือเป็นพี่เลี้ยงแก่บุคลากรทางการพยาบาล 3) มีส่วนร่วมในการจัดทาคู่มือ
การสอน 4) ให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมในการวิจัยทางการพยาบาลและนาผลการวิจัยมาใช้
4) ปฏิบัติการพยาบาลในการให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานตามหน่วยงานต่างๆ
พยาบาลวิชาชีพทาหน้าที่ปฏิบัติการพยาบาล ตามมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาล
ตามหน่วยงานต่างๆ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าฝ่ายการพยาบาลจะประกอบด้วยผู้บริหารการพยาบาล
หลายระดับที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากมาย ผู้บริหารการพยาบาลจึงจาเป็นต้องมีคุณสมบัติและ
คุณลักษณะการเป็นผู้นา ซึ่งบทบาทสาคัญที่ผู้บริหารการพยาบาลทุกระดับต้องปฏิบัติ คือการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษย์ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ คน เพราะการจั ด การทรั พยากรมนุ ษ ย์ เ ป็น งานที่มี ค วาม
ละเอีย ดอ่อน ต้องใช้ศาสตร์ และศิล ป์ เพื่อให้ บุคลากรในองค์การพยาบาลมีศักยภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งมีความสามัคคีและทางานร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนมีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตครอบครั ว และชีวิตการทางาน โดยเฉพาะพยาบาลวิช าชีพระดับปฏิบัติการที่ต้องปฏิบัติการ
พยาบาลอยู่ในหอผู้ป่วย ต้องมีการปฏิบัติงานเป็นผลัด/เวร มีการปฏิบัติหน้าที่ที่สลับสับเปลี่ยนไปใน
แต่ละเวร ผู้บริหารการพยาบาลจึงควรให้ความสาคัญกับการจัดการทรัพยากรบุคคล
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1.3 พยาบาลกับความสุขในการทางาน
พยาบาลวิ ช าชี พ มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลทั้ ง ในโรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลที่
ให้บริการสุขภาพกับผู้รับบริการ มีทั้งการให้บริการสุขภาพเชิงรุกและเชิงรับ พยาบาลวิชาชีพทุกคนจะ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงาน การปฏิบัติงานของพยาบาลจาเป็นต้องมีความ
รอบคอบรับผิดชอบในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีอารมณ์ที่มั่งคง มีความเสียสละพร้อมที่จะให้การดูแล
ผู้รับบริการตลอดเวลา หากพยาบาลรักในงานอย่างแท้จริง มีความรู้สึกทางบวกต่อวิชาชีพ มีความ
กระตือรือร้น ตื่นเต้นและสนุกสนานกับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทางานตาม
บทบาทหน้าที่ให้เกิดผลสาเร็จ ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ทาให้พยาบาลเกิด
ความภาคภูมิ ใจในการท างานและส่ งเสริ มให้ มี ความสุ ขในการทางาน ดัง นั้น พยาบาลต้อ งมี การ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และมีการบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมกับตนเอง เพื่อความสมดุล
ของชีวิต ซึ่งในหั วข้อต่อไปจะกล่าวถึง บทบาทของพยาบาลวิช าชีพระดับปฏิบัติการ และการจัด
อัตรากาลังของพยาบาล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.3.1 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ
1) บทบาทของพยาบาลหัวหน้าทีมหรือพยาบาลหัวหน้าเวร
พยาบาลหัวหน้าทีมหรือพยาบาลหัวหน้าเวรเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับมอบหมาย
งานจากหั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยอี ก ต่ อ หนึ่ ง ให้ ท าหน้ า ที่ จั ด บริ ก ารพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพแก่ ผู้ ป่ ว ย และ
สนับสนุนสมาชิกในทีมให้ทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในแต่ล ะเวร ซึ่งบทบาท
หน้าที่หลักของพยาบาลหัวหน้าทีมในการปฏิบัติงานประกอบด้วย การมอบหมายงานให้กับสมาชิกใน
ทีมการพยาบาล การเยี่ยมผู้ป่วย การวางแผนการพยาบาล การนาประชุมก่อนและหลังการให้การ
พยาบาล การนิเทศงานให้กับสมาชิกในทีม และการประเมินผลการพยาบาล พยาบาลหัวหน้าเวร
เปรียบเสมือนเป็นผู้ บริหารระดับต้นในแต่ละเวร เป็นศู นย์กลางในการทางานในเวรนั้นๆ มีหน้าที่
รับผิ ดชอบในการมอบหมายงานให้ส มาชิกในทีมการพยาบาล เป็นผู้ ติดต่อสื่อสารกับทีมสหสาขา
วิชาชีพในการรับและจาหน่ายผู้ป่วย ควบคุมจานวนเตียงผู้ป่วย และเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในเวรให้แก่สมาชิกในทีมการพยาบาล (Hughes and Kring, 2005)
2) บทบาทของพยาบาลสมาชิกทีม
พยาบาลสมาชิกทีมเป็นบุคคลที่มีส่วนสาคัญต่อความสาเร็จในการทางานของทีม
การพยาบาลที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพยาบาลหัวหน้าทีม เนื่องจากเป็นกาลังสาคัญของทีมการพยาบาลใน
การทางานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นหากพยาบาลสมาชิกทีมทุกคนมีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย ย่อมทาให้ทีมการพยาบาลทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพยาบาลสมาชิกทีม
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ (รัชนี ศุจิจันทรรัตน์, 2546)
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(1) ให้การพยาบาลผู้ป่วยในความรับผิดชอบตามแผนการพยาบาลและทาหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากพยาบาลหัวหน้าทีม
(2) วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วย และการวางแผนจัด
กิจกรรมพยาบาลโดยมีพยาบาลหัวหน้าทีมเป็นที่ปรึกษา
(3) เขียนแผนการพยาบาลเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ทราบ แผนการพยาบาลอาจจะ
เปลี่ยนแปลงได้ทุกวันตามความเหมาะสม
(4) เข้าร่วมการประชุมปรึกษาทุกครั้ง และแสดงความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกคน
อื่นๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
(5) รายงานอาการผู้ป่วยให้กับพยาบาลหัวหน้าทีมรับทราบเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลง
และรายงานก่อนส่งเวร
(6) ปฏิบัติงานแทนบุคลากรอื่นในระหว่างหยุดพัก
3) บทบาทของพยาบาลบริหารยา
การให้ยาแก่ผู้ป่วยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ โดยเฉพาะบทบาท
ของพยาบาลบริหารยาที่มีหน้าที่ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้องตามแผนการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พยาบาลบริหารยาจะมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของยา
ตั้งแต่ในขั้น ตอนการได้รั บยาจากห้องยา และก่อนเก็บยาในช่องเก็บยาของผู้ ป่วย ซึ่งพยาบาลจะ
ตรวจสอบยากับใบเบิกยาและแบบบันทึกการให้ยาว่าตรงกับยาที่ได้รับหรือไม่ พร้อมทั้งลงบันทึกในใบ
บันทึกการให้ยา หากยาที่ได้รับไม่ครบหรือผิดพลาดจะประสานกับเภสัชกรเพื่อเบิกยาเพิ่มหรือเปลี่ยน
ยาทันที (สุมลฑา กระวีพันธ์, มุกดา หนุ่ยศรี และ เกียรติกาจร กุศล, 2554) ตลอดทั้งพยาบาลมีสิทธิที่
จะได้รับคาสั่งการรักษาจากแพทย์ที่สมบูรณ์และชัดเจน โดยสามารถขอให้แพทย์เขียนคาสั่งการรักษา
ที่มีความสมบูรณ์ของชื่อยา ชนิดของยา ขนาดของยา วิธีการให้ยาและความถี่ในการให้ยา พยาบาลมี
สิทธิที่จะสอบถามคาสั่งการรักษาที่ไม่ชัดเจนหรือไม่แน่ใจ และคาสั่งการรักษาควรมีการบั นทึกที่เป็น
หลักฐานทางกฎหมายได้ ไม่ควรรับคาสั่งทางวาจาหรือทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะทาให้เกิด
ความผิดพลาดได้ โดยประเภทของยาส่วนใหญ่ที่พยาบาลบริหารยาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล เป็นยา
รับประทานและยาฉีด (ปรีดา กังแฮ, 2546) ซึ่งพยาบาลบริหารยาที่ปฏิบัติงานในแต่ละหอผู้ป่วยจะ
รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาที่ถูกต้องตามแผนการรักษา โดยมีการปฏิบัติงานดังนี้ (นฤมล
แก่นสาร, 2548) 1) ประเมินภาวะของผู้ป่วยก่อนให้ยา 2) ต้องคานึงถึงหลักความถูกต้องของการให้
ยา 3) ให้ยาแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
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1.3.2 การวางแผนอัตรากาลังของบุคลากรพยาบาล
การวางแผนอัตรากาลังของบุคลากรพยาบาล คือ การคาดการณ์ต้องการบุคลากร
พยาบาลในอนาคต เปรียบเทียบกับอัตรากาลังบุคลากรพยาบาลในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผน
อัตรากาลังให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งต่อไปนี้จะกล่าวถึง จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของ
พยาบาลและรูปแบบการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้
1) จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละผลัด/เวร (Working hours per shift)
จานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่ละผลัด/เวร มี 3 แบบดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากรู, 2550)
(1) การจัดตารางการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม (Conventional scheduling or
the 8-hour shift) หมายถึง การจัดตารางปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมงต่อผลัด ทางาน 5 วันต่อสัปดาห์ และ
หยุดงาน 2 วันต่อสัปดาห์ โดยแบ่งเป็น 3 ผลัด ใน 24 ชั่วโมง ได้แก่ 08.00-16.00 น. 16.0024.00 น. และ 24.00-08.00 น. หรือ 07.30-15.30 น. 15.30-23.30 น. และ 23.30-07.30 น. เป็น
ต้น การจั ดตารางการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิม ได้รับความนิยมแพร่ห ลายในโรงพยาบาลรัฐและ
โรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทย
(2) การจัดตารางการปฏิบัติงานแบบ 10 ชั่วโมงต่อผลัด (The 10-hour shift)
หมายถึง การจัดตารางปฏิบัติงาน 10 ชั่วโมงต่อผลัด ทางาน 4 วันต่อสัปดาห์ และหยุดงาน 3 วันต่อสัปดาห์
(3) การจัดตารางการปฏิบัติงานแบบ 12 ชั่วโมงต่อผลัด (The 12-hour shift)
หมายถึง การจัดตารางปฏิบัติงาน 12 ชั่วโมงต่อผลัด โดยแบ่งเป็น 2 ผลัดใน 24 ชั่วโมง ได้แก่ 07.0019.00 น. และ 19.00 - 07.00 น. หรือ 06.00 - 18.00 น. และ 18.00 - 06.00 น. เป็นต้น ทางาน 3-4 วันต่อสัปดาห์
2) รูปแบบการจัดบุคลากรพยาบาลเข้าปฏิบัติงาน (Staffing pattern) รูปแบบการ
จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานที่ใช้กัน มี 2 แบบ ดังนี้
(1) การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานแบบประจา (Regular staffing pattern)
เป็ น รู ป แบบการจั ด บุ ค ลากรพยาบาลให้ ปฏิ บัติ งานประจ าในหอผู้ ป่ว ยใดหอผู้ ป่ว ยหนึ่ง ไม่มี การ
หมุนเวียนพยาบาลไปปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยอื่นๆ รูปแบบการจัดตารางการปฏิบัติงานแบบประจา
เป็นที่นิยมแพร่หลายในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทย
(2) การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานแบบลอย (Float staffing pattern) เป็น
รูปแบบการจัดบุคลากรพยาบาลให้ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างๆตามความต้องการอัตรากาลังพยาบาล
อาจเนื่องจากผู้ป่วยมีอาการวิกฤติ ทาให้หอผู้ป่วยนั้นมีความต้องการอัตรากาลังเพิ่มขึ้น หรือหอผู้ป่วย
ขาดอัตรากาลังเนื่องจากพยาบาลลาป่ว ย ลากิจหรือขาดงาน เป็นต้น รูปแบบการจัดบุคลากรเข้า
ปฏิบัติงานแบบลอยเป็นรูปแบบที่นิยมใช้ในโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะพยาบาลที่ทางานบางเวลา
(Part time) ไม่ใช่พนักงานประจาของโรงพยาบาล เนื่องจากพยาบาลที่ทางานบางเวลา โดยส่วนใหญ่
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จะปฏิบัติงานประจาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแห่งใด ดังนั้น การจัดตารางการปฏิบัติงานแก่พยาบาลที่
ทางานบางเวลา จึงควรพิจารณาอย่างเหมาะสม เพราะหากพยาบาลทางานมากเกินกาลังของร่างกาย
และพักผ่อนไม่เพียงพอ จะทาให้ร่างกายอ่อนเพลียและเหนื่อยล้า ซึ่งมีผลทาให้ทางานผิดพลาดและ
อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
กระทรวงสาธารณสุข (2559) ได้เสนอกรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่ อนกระทรวง
สาธารณสุ ข และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี เ ป้ า หมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ มี ค วามสุ ข ได้ ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People excellence) หมายถึง การสร้างศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขให้มีความเป็นเลิศ (Excellence) ในทุกๆด้านพร้อมทั้งมีความสุข โดยเน้นงานดังนี้
1) การวางแผนกาลังคนด้านสุขภาพ (Human resource planning) พัฒนา
ระบบวางแผนก าลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพ คาดประมาณความต้ อ งการก าลั ง คน พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศกาลังคนด้านสุขภาพ
2) การผลิตและพัฒนากาลังคน (Human resource development) พัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ผลิตกาลังคนด้านสุขภาพ พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ (Human resource
management) เพิ่มประสิทธิภ าพการบริหารจัดการกาลังคน สร้างขวัญกาลังใจและความผูกพัน
องค์การ บริหารผลการปฏิบัติงาน
4) แผนกาลังคนด้านสุขภาพภาคีเครือข่าย พัฒนาอาสาสมัครครอบครัว พัฒนา
องค์การภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง
จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานของพยาบาลนั้นมีบทบาทที่แตกต่างกัน มีทั้งพยาบาลหัวหน้า
เวร พยาบาลสมาชิกทีม และพยาบาลบริหารยา ซึ่งทุกบทบาทมีความสาคัญต่อการให้การพยาบาล
ดังนั้นในหอผู้ป่วยจาเป็นต้องมีอัตรากาลังบุคลากรพยาบาลที่สมดุลกับปริมาณงาน หากอัตรากาลัง
บุคลากรพยาบาลน้อยกว่าปริมาณงาน ย่อมกระทบต่อคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรพยาบาล
ซึ่งจะทาให้บริการพยาบาลไม่มีคุณภาพ แต่หากบุคลากรพยาบาลได้รับมอบหมายงานในปริมาณที่
เหมาะสม จะทาให้สามารถทางานได้ทันเวลาและผลงานมีคุณภาพ ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ทางาน ลดความเหน็ดเหนื่อยและความอ่อนล้าจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งทาให้บุคลากรพยาบาลมี
ความพึงพอใจในงาน ส่งผลให้พยาบาลมีความสุขในการทางาน
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าพยาบาลมีการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่แตกต่างกัน มีทั้ง
โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยพบว่าพยาบาลมีการทางาน
หลากหลายสถานพยาบาล ทั้ ง โรงพยาบาลของรั ฐ ได้ แ ก่ โรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม
(วิภาวรรณ บุญมั่ง, 2552) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (อัครสรา สถาพรวจนา, 2551)
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และโรงพยาบาลของเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (อภิญญา ศรีจันทร์ ,
2555) โรงพยาบาลกรุงเทพ (ฐิตารีย์ ยงค์ประวัติ , 2556) ซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความแตกต่างกัน
และการปฏิบัติงานของพยาบาลนั้นต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น มีทั้งแพทย์ ทีมพยาบาล ผู้ป่วยและ
ญาติผู้ป่วย หัวหน้าหน่วยงาน และทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ จะเห็นได้ว่าพยาบาลมีบทบาทหน้าที่ ที่
หลากหลาย ทั้งให้การพยาบาลกับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ การทางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และ
การปฏิบัติงานตามคาสั่งของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บั งคับบัญชา รวมทั้งช่วงเวลาของการทางานที่
ต้อ งปรั บ เปลี่ ย นตลอดเวลา ดั งนั้ นจึ งจ าเป็ นที่ พ ยาบาลต้ อ งมี ความสุ ขในการท างาน เพื่ อให้ ก าร
พยาบาลได้อย่ างมีคุณภาพ และผู้บริห ารการพยาบาลต้องเป็นผู้ ที่ส่ งเสริมสนับสนุนให้พยาบาลมี
ความสุขในการทางาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของพยาบาลมีประสิทธิภาพ
2. ความสุขชนการทางานของพยาบาล
ความสุขในการทางาน (Work happiness) เป็นแนวคิดที่สาคัญสาหรับคนทางาน อย่างไรก็
ตามความสุขในการทางานสามารถมองได้ในหลายมุมมอง ได้แก่ ประสบการณ์ความสุขที่ได้พบ สิ่งที่
ทาให้มีความสุข และการแสดงออกซึ่งความสุข (Manion, 2003) สาหรับเนื้อหาเกี่ยวกับความสุขใน
การทางานของพยาบาลผู้วิจัยขอนาเสนอ ความหมายของความสุขในการทางาน แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับความสุขในการทางาน ความสาคัญของความสุขในการทางาน การประเมินความสุขใน
การทางาน และผู้บริหารการพยาบาลกับการส่งเสริมความสุขในการทางานของพยาบาล ตามลาดับดังนี้
2.1 ความหมายของความสุขในการทางาน
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความสุขในการทางานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
Warr (1990) ให้ความหมายว่า ความสุขในการทางาน เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
ของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทางาน หรือประสบการณ์ของบุคคลในการทางาน
Lyubomirsky (2001) ให้ความหมายว่า ความสุขในการทางานเกิดขึ้นได้จากปัจจัยที่
เกี่ยวข้องหลายอย่าง ทั้งด้านปัจจัยส่วนบุคคล ประสบการณ์ แรงจูงใจ ตลอดจนแนวคิดเชิงบวกและ
แนวคิดเชิงจริยธรรม
Diener (2003) ให้ความหมายว่า ความสุขในการทางาน เป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบ
ของความสุ ข ได้ แ ก่ ความพึ ง พอใจในชี วิ ต ความพึ ง พอใจในเป้ า หมายหลั ก ของชี วิ ต ตลอดจน
ประสบการณ์ในชีวิตเหล่านั้น เป็นอารมณ์ความรู้สึกด้านลบต่า คนที่มีความสุขเกิดขึ้นได้จากปัจจัย
หลายอย่างที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความต้องการของบุคคล ทั้งการทางานและชีวิตส่วนตัว ทาให้เกิด
ความพึงพอใจในชีวิตประจาวัน และนามาซึ่งความสุข
Manion (2003) ให้ความหมายว่า ความสุขในการทางานคือการเรียนรู้จากการกระทา
การสร้างสรรค์ของตนเอง แสดงออกโดยการยิ้ม หัวเราะมีความปลาบปลื้มใจ นาไปสู่การปฏิบัติงาน
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อย่างมีประสิทธิภาพ รู้สึกอยากทางาน ผูกพันและพอใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน
Gavin & Mason (2004) ให้ความหมายว่า ความสุขในการทางานเป็นความรู้สึกและ
อารมณ์ในทางบวก ซึ่งเป็นความรู้สึกภายในของแต่ละบุคคล โดยที่อารมณ์ความรู้สึกทางบวกดังกล่าว
เป็นการตอบสนองของบุคคลผู้นั้นต่อปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในการทางาน
ป.อ. ปยุตฺโต (2548) ให้ความหมายของความสุขในการทางานว่า เป็นความรู้สึกสบายใจ
ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวล เป็นจิตใจที่มีความสุขซึ่งเกิดจากการทางานในเวลานั้น และการเกิดผลสาเร็จ
ที่เป็นจุดมุ่งหมายของงาน
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ (2549) ให้ความหมายว่า ความสุข ในการทางานคือ ความมีอิสระ
การมีความรู้ และการมีคุณความดี ความสุขในการทางานจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและองค์การ
มีส่วนอย่างมากที่จะทาให้บุคลากรเกิดความสุข มีสุขภาพดี และมีผลผลิตของงานสูง
สรุปได้ว่า ความสุขในการทางาน เป็นอารมณ์และความรู้สึกทางบวกภายในของแต่ละ
บุคคล ที่เกิดจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ในการทางาน แสดงออกโดยการยิ้ม หัวเราะ มีความ
ปลาบปลื้มใจ นาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความพึงพอใจในงานและความพึง
พอใจในชีวิต
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่นามาใช้ศึกษาวิเคราะห์อภิมาน แต่ละเรื่องได้สรุป
ความหมายของความสุขในการทางานไว้ดังนี้
จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2546) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง บุคคลได้
กระทาในสิ่ งที่ตนเองรักและพึงพอใจ ชอบและศรัทธาในงานที่ทา พึงพอใจในประสบการณ์ชีวิตที่
ตนเองได้รั บ ตลอดจนประสบการณ์เหล่านั้นให้ผ ลต่ออารมณ์ความรู้สึ กทางบวกมากกว่าอารมณ์
ความรู้สึกทางลบ ทาให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามบนพื้นฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม
พรรณิภ า สื บ สุ ข (2548) สรุปได้ว่าความสุ ขในการทางาน หมายถึง การที่บุคคลได้
กระทาในสิ่งที่ตนเองรัก รู้สึกสนุกสนาน และศรัทธาในงานที่ทา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ประสบการณ์ที่ได้รับ เกิดการสร้างสรรค์ในทางบวก
กัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึ ง การที่บุคคลได้
กระทาในสิ่งที่ตนเองรัก รู้สึกสนุกสนาน และศรัทธาในงานที่ทา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ประสบการณ์ที่ได้รับ เกิดการสร้างสรรค์ในทางบวก
รัชนี หาญสมสกุล (2550) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง การรับรู้ความรู้สึก
ในการทางานในทางบวก แสดงออกถึงการอยากช่วยเหลืออยากทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นที่ยอมรับ มีความ
เต็มใจทางาน ปรารถนาในการนาความสุขไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มาจากปัจจัยส่วนบุคคล
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน ลักษณะของงานนามาซึ่งความสุขความสาเร็จในชีวิตการทางาน
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ลักษมี สุดดี (2550) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง ความคิด ความรู้สึก หรือ
อารมณ์ของบุคคลที่มีต่อการทางาน และจากการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมในการทางาน พึงพอใจ
ในประสบการณ์ชีวิตที่ตนเองได้รับ รู้สึกพอใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
รู้สึกตนเองมีคุณค่า สนุกสนานกับการทางาน พยายามที่จะปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมาย ให้ผลต่อ
อารมณ์ความรู้สึกทางบวกมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกทางลบ ทาให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามบน
พื้นฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม
อัครสรา สถาพรวจนา (2551) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง ผลจากการที่
บุ ค คลได้ ก ระท าในสิ่ ง ที่ ต นเองรั ก และชอบ มี ค วามรู้ ส นุ ก สนาน ตั้ ง ใจที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ ส่งผลให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพ ชื่นชมกับผลงานของตนด้วยความภาคภูมิใจ
อัจฉรัช อุยยะพัฒน์ (2551) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง การที่บุคคลได้
กระทาในสิ่งที่ตนเองรัก รู้สึกสนุกสนาน และศรัทธาในงานที่ทา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ประสบการณ์ที่ได้รับเกิดความสร้างสรรค์ในทางบวก
พนิดา คะชา (2551) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งรับรู้ถึงความรู้สึกในอารมณ์ทางบวก อันเนื่องมาจากผลการทางาน มีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
วิภาวรรณ บุญมั่ง (2552) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง การรับรู้ทางบวก
ต่อการทางานของบุคคล โดยแสดงพฤติกรรมยินดีที่จะปฏิบัติงาน มีความพึ งพอใจในงานที่ทา ศรัทธา
ในงานของตนเอง ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ ปรารถนาที่จะทาให้งานประสบ
ความสาเร็จ
ศิริพันธ์ สอนสุทธิ์ (2552) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง การรับรู้ของบุคคล
ที่มีต่ อการทางานด้ ว ยความรู้ สึ ก พึง พอใจในงานที่ต นเองรับผิ ดชอบ รู้ สึ ก ตนเองมีคุ ณค่ า มีค วาม
พยายามที่จะทางานให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย การทางานด้วยความชอบในงาน มีความ
เพลิดเพลินและสนุกสนานในงาน ทาให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งดีงามบนพื้นฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม
นามาซึ่งความสุขใจและความสุขกาย
เสาวรส ประเมืองชัยศรี (2552) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง การที่บุคคล
ได้ทาในสิ่ งที่ ตนเองรั ก รู้ สึ กสนุ กสนานและศรัท ธาในงานที่ท า มีความพึ งพอใจในการปฏิบัติงาน
ประสบการณ์ที่ได้รับเกิดการสร้างสรรค์ในทางบวกมากกว่าทางลบ ทาให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
บนพื้นฐานเชิงเหตุผลและศีลธรรม
พรทิพย์ พึ่งศักดิ์ (2552) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง การที่บุคคลได้
กระทาตามบทบาทหน้าที่ของตนได้ทาในสิ่งที่ตนเองรัก รู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ทา รู้สึกสนุกสนาน
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และศรัทธาในงานที่ทา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้รับการยอมรับ ประสบการณ์ที่ได้รับ เกิด
การสร้างสรรค์ผลงานที่ดี
เบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล (2552) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง ความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทางาน หรือประสบการณ์
ของบุคคลในการทางาน ทาให้เกิดความรู้สึกทางบวก เป็นความรู้สึกชื่นชอบหรือเป็นสุขจากงานที่ได้ทา
รัตติกรณ์ มูลเครือคา (2554) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง การที่บุคคลได้
กระทาในสิ่งที่ตนเองรัก ชอบและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ลงมือกระทาอย่างตั้งใจ มีความพยายาม
ในการทางานให้สาเร็จ สามารถขจัดปั ญหาต่างๆในการทางานได้ มีความภาคภูมิใจในผลงาน เกิด
ความรู้สึกทางบวกที่จะทาให้เกิดผลงานที่ดี หรือเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อเกิดสิ่งที่ไม่ดีในที่ทางาน
หัทยา ศรีวงษ์ (2554) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกหรืออารมณ์
ทางบวกของบุคคลที่มีต่อการทางานที่ตนเองรักและพอใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ รู้สึกว่าตนเองมี
คุณ ค่ า ผู ก พั น และสนุ ก สนานกั บ การท างาน ได้รั บ การยอมรั บ จากผู้ ร่ ว มงานและผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
สามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
อภิ ญ ญา ศรี จั น ทร์ (2555) สรุ ป ได้ ว่ า ความสุ ข ในการท างาน หมายถึ ง การรั บ รู้ ถึ ง
ความรู้สึกและอารมณ์ภายในจิตใจของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก รู้สึกถึงอารมณ์ความรัก
ชอบ สนุกสนาน ตื่นเต้น มีความกระตือรือร้นในการได้ทางาน รู้สึกมีคุณค่าในตน มีความคิดและการ
กระทาสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจในการทางาน ส่งผลให้งานบรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จุรี รั ตน์ สายสมบั ติ (2555) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง การรับรู้ของ
บุ ค คลที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามพึ ง พอใจในงาน มี อ ารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ในการใช้ ชี วิ ต ใน
สภาพแวดล้อมการทางานทั้งทางบวกและทางลบ รวมทั้งการรู้สึกตนมีคุณค่า ศรัทธาและสนุกกับการ
ปฏิบัติงาน พยายามที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
ดวงพร จัน ทรศรี (2555) สรุปได้ว่าความสุ ขในการทางาน หมายถึง การที่บุคคลได้
กระทาในสิ่งที่ตนเองรัก รับรู้ถึงความรู้สึ กในอารมณ์ทางบวกอันเนื่องมาจากผลของการทางาน มี
ความรู้สึกที่ดีต่องานที่ทา หรือที่ได้รับมอบหมายซึ่งนาไปสู่การทางานที่สาเร็จและมีประสิทธิภาพ
วี ร ญา ศิ ริ จ รรยาพงษ์ (2556) สรุ ป ได้ ว่ า ความสุ ข ในการท างาน หมายถึ ง การรั บ รู้
ความรู้ สึ กในการทางานในทางบวก ซึ่งบุคคลนั้นได้กระทาสิ่ งที่ตนเองรัก มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความยินดีและเต็มใจ เกิดความปรารถนาที่จะให้งานบรรลุผลสาเร็จตามที่
องค์การได้ตั้งเป้าหมายไว้
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หญิง ตันอุดม (2556) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง การรับรู้ถึงอารมณ์
ความรู้สึกกับภารกิจหลัก อันเป็นผลมาจากการทางาน เกิดความภาคภู มิใจ รู้สึกสนุกสนาน ในการที่
ตนได้ใช้ความรู้ที่ตนมีในการทางานที่ตนรักและพึงพอใจ หรือศรัทธาในงานที่ทา ส่งผลให้เกิดอารมณ์
ความรู้สึกทางบวก การแสดงออกโดยการยิ้ม หัวเราะ อยากช่วยเหลือ อยากทางานร่วมกับผู้อื่น หรือ
การสร้างสรรค์ในทางบวก นาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เสาวภา จตุทอง (2556) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทางาน หรือประสบการณ์ของบุคคล
ในการทางาน ทาให้เกิดความรู้สึกทางบวก เป็นความรู้สึกชื่นชอบหรือเป็นสุขจากงานที่ได้ทา
ฐิตารี ย์ ยงค์ป ระวัติ (2556) สรุปได้ว่าความสุ ขในการทางาน หมายถึง การที่คนมา
ทางานอย่างมีความสุข มีความรู้สึกดีๆ สนุกกับการทางาน ผูกพันและพึงพอใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน
เกิดการสร้างสรรค์ความรู้สึกหรือสิ่งใหม่ๆ และเกิดผลลัพธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน
ปานจิตต์ กลันทกพันธ์ (2557) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลและตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทางาน หรือประสบการณ์
ของบุคคลในการทางาน ทาให้เกิดความรู้สึกทางบวก เป็นความรู้สึกชื่นชอบหรือเป็นสุขจากงานที่ได้
ทา ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้จึงเป็นผลตอบสนองจากการกระทา การสร้างสรรค์ของตนเอง มีความ
ปลาบปลื้มใจ นาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงการรับรู้ การแสดงออก การ
ปฏิบัติงานด้านความอยากทางาน บุคลากรมีความพึงพอใจที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นการแสดงออก
ในทางบวก เกิดความสนุกสนาน แสดงพฤติกรรมได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดสร้างสรรค์ การ
ตัดสินใจที่ดี มีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เกิดความรักในงานและมีความยึดมั่นในองค์การ
เบญจพร ก้องบูลยาพงษ์ (2557) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง การรับรู้ของ
พยาบาลวิชาชีพถึงความพึงพอใจ อารมณ์ด้านบวก และอารมณ์ด้านลบ ที่เป็นผลจากการทางาน และ
สภาพแวดล้อมจากการทางาน รู้สึกชื่นชอบและสนุกกับงานที่ทา ได้ทางานที่เกิดประโยชน์ ทาให้ชีวิต
มีคุณค่า และรู้สึกภาคภูมิใจในงานที่ทา
ไพจิตร ไชยฤทธิ์ (2558) สรุปได้ว่าความสุขในการทางาน หมายถึง การที่บุคคลรับรู้
ความรู้สึกในการทางานในทางบวก เนื่องมาจากผลการทางาน มีความพึงพอใจในงาน และมีความรู้สึก
ที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทาให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของความสุขในการทางานจากงานวิจัย
ที่นามาสังเคราะห์สรุปได้ว่า ความสุขในการทางาน หมายถึง การรับรู้ของพยาบาลต่อการทางาน โดย
แสดงออกในอารมณ์ทางบวกและทางลบ และมีความรู้สึกพึงพอใจในงานและไม่พึงพอใจในงาน ได้
สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน และรู้สึกประสบความสาเร็จในงาน
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2.2 แนวคิดความสุขในการทางาน
นักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงองค์ประกอบของความสุขในการทางานไว้ดังต่อไปนี้
2.2.1 แนวคิดความสุขในการทางานของ Diener (2003)
ความสุข (Happiness or subjective well-being) ตามแนวคิดของ Diener
(2003) ซึ่งได้ศึกษาในด้านของความพอใจในชีวิตร่วมกับความพอใจในการทางานและอารมณ์ใน
ทางบวกและลบ Diener (2003) ได้เสนอองค์ประกอบของความสุขในการทางาน 4 ด้าน ดังนี้
1) ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลมีความพอใจ
ในสิ่งที่ตนเองเป็นและกระทาอยู่ มีความสมหวังกับเป้าหมายของชีวิต สอดคล้องกับความเป็นจริง
สามารถกระทาได้ตามความตั้งใจสมเหตุสมผลเข้าใจและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่จาเป็นต้องปรับตัว
2) ความพึงพอใจในงาน (Work satisfaction) หมายถึง การที่บุคคลได้กระทาใน
สิ่งที่ตนรักและชอบ พอใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการทางาน มีความสุข เมื่องานที่กระทา
สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ตลอดจนงานทาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
3) อารมณ์ทางบวก (Positive effect) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกเป็นสุขกับ
สิ่งที่ดีสนุกสนานกับการทางานยิ้มแย้มสดใสกับการทางานเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่ ตนกระทารับรู้ถึ ง
ความดีงามและคุณประโยชน์ของงานที่กระทา
4) อารมณ์ทางลบ (Negative effect) หมายถึง การที่บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกที่
เป็นทุกข์กับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในการทางานเช่น คับข้องใจ เบื่อหน่าย เศร้าหมอง ไม่สบายใจ เมื่อเห็นการกระทา
ที่ไม่ซื่อสัตย์หรือไม่ถูกต้อง อยากปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อสนองความต้องการของตนให้มีความสุข
2.2.2 แนวคิดความสุขในการทางานของ Manion (2003)
ความสุขในการทางาน (Joy at work) Manion (2003) ได้ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการสัมภาษณ์ บุคลากรทางสุ ขภาพ จานวน 24 คน ที่มีประสบการณ์ในการทางานในองค์การ
สุขภาพทั้งโรงพยาบาลและคลิ นิ กสุ ขภาพตั้งแต่ระดับหัว หน้าหน่ว ยและระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ความสุขในการทางาน พบว่าความสุขในการทางานเกิดจากประเด็นหลัก 4 ด้าน คือ
1) ด้านงาน ประกอบด้วย ลักษณะงาน รูปแบบของงาน ความก้าวหน้าของงาน
ความแตกต่างของงาน ผลลัพธ์ของงาน ความเป็นอิสระในงาน โอกาสของงาน ความสมบูรณ์และ
ความสาเร็จของงาน
2) ด้านคนและสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ประกอบด้วย การติดต่อกับผู้อื่น การ
ได้รับการยอมรับนับถือ การแสดงความยินดีชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน
3) ด้ านตนเอง ประกอบด้ ว ย การรับ รู้ถึ งความสามารถ การรับรู้ คุณ ค่าในตน
ทัศนคติ ค่านิยมและมีความเชื่อในตนเอง
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4) ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ประกอบด้วย ลักษณะสังคมขององค์การ
วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศในองค์การ
Manion (2003) ได้ศึกษาผลหรือสิ่งที่ได้รับจากการทางานพบว่า ความสุขในการ
ทางาน (Joy at work) เป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้จากการกระทาการสร้างสรรค์ของตนเอง การ
แสดงออกโดยการยิ้มหัวเราะ มีความปลาบปลื้มใจนาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ น
อารมณ์ในทางบวกที่เกิดจากพฤติก รรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น การให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทางานเพิ่มมากขึ้น การร่วมกันแสดงความคิด
เห็นด้วยเหตุและผล มีการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลจากการประสบความสาเร็จ
ในการทางาน ทาให้แสดงอารมณ์ในทางบวก เช่น ความสุข สนุกสนาน ทาให้สถานที่ทางานเป็นที่น่า
รื่นรมย์และมีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี บุคคลที่ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความสุขสนุกสนาน ทาให้
เกิดสัมพันธภาพที่ดีในที่ทางาน มีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย เกิดความรักในงานและมี
ความผูกผันในองค์การสูง ทาให้คงอยู่ในองค์การต่อไป ความสุขในการทางานนั้นมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้
(1) การติดต่อสัมพันธ์ (Connections) หมายถึง การรับรู้พื้นฐานที่ทาให้เกิด
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานที่ทางาน โดยที่บุคลากรมาร่วมกันทางาน เกิดสังคมการทางานขึ้น
เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่ตนปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนทนา
พูดคุยอย่างเป็นมิตร ให้การช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจากผู้ร่วมงาน เกิดมิตรภาพระหว่าง
ปฏิบัติงานกับบุคลากรต่างๆและความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนรับรู้ได้ว่าอยู่ท่ามกลางเพื่ อนร่วมงานที่มี
ความรักและความปรารถนาดีต่อกัน
(2) ความรักในงาน (Love of the work) หมายถึง การรับรู้ถึงความรู้สึกรักและ
ผูกผันอย่างเหนียวแน่นกับงาน รับรู้ว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้สาเร็จ มีความยินดีในสิ่งที่เป็น
องค์ประกอบของงาน กระตือรือร้น ตื่นเต้ น ดีใจเพลิดเพลินในการที่จะปฏิบัติงานและปรารถนาที่จะ
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ปฏิบัติงานมีความภูมิใจที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบในงาน
(3) ความสาเร็จในงาน (Work achievement) หมายถึง การรับรู้ว่าตน
ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยได้รับความสาเร็จในการทางาน ได้รับมอบหมายให้
ทางานที่ทาทายให้สาเร็จ มีอิสระในการทางาน เกิดผลลัพธ์การทางานไปในทางบวก ทาให้รู้สึกมี
คุณค่าในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานให้สาเร็จ มี
ความก้าวหน้าและทาให้องค์กรเกิดการพัฒนา
(4) การเป็นที่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองได้รับการ
ยอมรับและความเชื่อถือจากผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานได้รับรู้ถึงความพยายามเกี่ยวกับเรื่องงานที่ได้ปฏิบัติ
ของตน ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ได้รับความคาดหวังที่ดีในการปฏิบัติงาน
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และความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ร่วมงาน ตลอดจนได้ใช้
ความรู้อย่างต่อเนื่อง
2.2.3 แนวคิดความสุขในการทางานของ Warr (1990)
Warr (1990) ศึกษาประสบการณ์อารมณ์และความรู้ทางบวกที่ได้รับจากการ
ทางาน ได้เสนอว่าความสุขในการทางาน เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนอง
ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการท างานหรื อ ประสบการณ์ ข องบุ ค คลในการท างาน ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบ 3 ด้าน ดังนี้
1) ความรื่นรมย์ในงาน (Arousal) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะ
ทางานโดยเกิดความสนับสนุนกับการทางานและไม่มีความรู้สึกวิตกกังวลใดๆ ในการทางาน
2) ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นในขณะ
ทางาน โดยเกิดความรู้ สึ กเพลิ ด เพลิ น ชอบใจ พอใจ เต็มใจ สนใจ มีความถูกใจและยินดีในการ
ปฏิบัติงานของตน
3) ความกระตือรือร้นในการทางาน (Self-validation) เป็นความรู้สึกของบุคคล
ที่เกิดขึ้นในขณะทางานโดยเกิดความรู้สึกว่าอยากทางาน มีความตื่นตัว ทางานได้อย่างคล่องแคล่ว
รวดเร็วกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวาในการทางาน
ต่อมา Warr (2007) ได้เสนอองค์ประกอบของความสุขในการทางานว่าประกอบ
ด้วย 3 ด้าน คือ
(1) ความเพลิดเพลินในการทางาน (Pleasure) เป็นประสบการณ์และ ความรู้สึก
ทางบวก โดยปราศจากการกระตุ้นทางจิตใจ
(2) ความกระตือรือร้นในการทางาน (Enthusiasm) เป็นความรู้สึ กพอใจใน
ระดับสูงร่วมกับการเร้าใจสูง เป็นสภาวะอารมณ์ทางบวกซึ่งเต็มไปด้วยพลัง พร้อมที่จะเติบโตและ
สะท้อนให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวา
(3) ความสบายใจในการทางาน (Comfort) เป็นความรู้สึกพอใจอยู่ในระดับสูง
และการเร้าใจต่า
จากองค์ประกอบความสุขในการทางาน Warr (2007) ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นการศึกษา
ความสุขในการทางานที่ครอบคลุมอารมณ์และความรู้สึกทางบวกทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจากการทางาน
2.2.4 แนวคิดความสุขในการทางานของ Furnham and Brewin (2003)
Furnham and Brewin (2003) ได้เสนอองค์ประกอบของความสุขในการทางาน
ไว้ 3 ด้าน ดังนี้
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1) ความสนุกสนาน (Enjoyment) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้สึกเป็นสุขกับ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานและรู้สึกปีติยินดีที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ งานเป็นสิ่งที่
มีความหมายกับชีวิต ทางานด้วยความเพลิดเพลิน ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดี มีความรู้สึกผูกพันกับงาน
และองค์การ สามารถแบ่งเวลาให้กับองค์การได้อย่างเต็มที่
2) ความสาเร็จและความพึงพอใจ (Achievement and satisfaction) หมายถึง
การที่บุคคลมีความรู้สึกเป็นสุขที่ได้ทางาน ทางานด้วยการมองโลกในแง่ดี มีความพึงพอใจกับงานที่
ตนเองได้ปฏิบัติ รับรู้ว่างานที่ปฏิบัติเสมือนเป็นรางวัลของชีวิต ปฏิบั ติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ได้รับมอบหมายที่ท้าทายให้สาเร็จ ได้รับความไว้วางใจในการทางาน มีความก้าวหน้าในงาน
เกิดความสาเร็จในการทางานบรรลุตามเป้าหมายของตน
3) ความสุขใจและความสุขกาย (Vigour and health) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้
ว่างานเป็นสิ่งที่มีความหมายกับชีวิต มีความรู้สึกสุขใจเมื่อได้ทางาน มีพลังใจในการทางานอย่างสุด
ความสามารถ ด้วยความกระฉับกระเฉง และรับรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง ว่ามีสุขภาพทั้งทางใจและ
ทางกายที่แข็งแรง มีความพร้อมในการเผชิญและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จากที่ ก ล่ า วมาจะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ป ระกอบของความสุ ข ในการท างาน มี ทั้ ง
องค์ประกอบที่เหมือนและแตกต่างกัน แต่แนวคิดองค์ประกอบของความสุขในการทางานส่วนใหญ่จะ
เน้นในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกทางบวก มีบางแนวคิดที่กล่าวถึงอารมณ์และความรู้สึกทางลบ
ซึ่งจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมต่างๆ สามารถนามาสรุปเป็นแนวคิดในด้านมิติองค์ประกอบ
ของความสุขในการทางานได้ดังนี้
(1) ความสาเร็จในงาน (Work achievement) เป็นการปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด ได้รับความสาเร็จในการทางานที่ได้รับมอบหมาย มีความอิสระในการทางาน
ทางานที่ท้าทายได้สาเร็จ ทาให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและแลกเปลี่ยน
สิ่งต่างๆ เพื่อให้งานสาเร็จ
(2) ความพอใจในงาน (Work satisfaction) เป็นการปฏิบัติในสิ่งที่ตนรักและชอบ
พอใจกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทางาน มีความสุขเมื่องานที่ปฏิบัติสาเร็จบรรลุเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
(3) ความรู้สึกต่องาน (Work affective) เป็นการแสดงออกของการมีอารมณ์ใน
ทางบวก มีความสนุกสนานกับการทางาน กระตือรือร้นในการทางาน รื่นรมย์หรรษา เพลิดเพลินใจ
ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานได้เสมอขณะปฏิบัติงาน และมีอารมณ์ทางลบอันเนื่องมาจากการทางาน มี
ความคับข้องใจ เบื่อหน่าย เศร้าหมอง ไม่สบายใจเมื่อเห็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง อยากปรับปรุงแก้ไข
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ให้ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของตน
(4) ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (Connection) เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีที่เกิด
ขึ้นกับบุคลากร ผู้ร่วมงาน และความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์การในการทางาน ได้รับการยอมรับและความ
เชื่อถือจากผู้ร่วมงานและองค์การ
2.3 ความสาคัญของความสุขในการทางาน
การสร้างความสุขในที่ทางานถือเป็นปัจจัยสาคัญในการบริหารองค์การ โดยมุ่งเน้นให้
บุคลากรทุกคนในองค์การมีความสุขในการทางาน ซึ่งความสุขที่เกิดขึ้นนั้นทาให้เกิดการรังสรรค์ทาง
ความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากการทางาน ลดความ
ขัดแย้ งในองค์การ ความสุ ข ที่เกิด ขึ้นจากการทางานเปรียบเสมือนน้าหล่ อเลี้ ย งให้ พ ฤติกรรมคน
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงผลของการมีความสุขในการทางานและ
ผลของการไม่มีความสุขในการทางานต่อไป ดังนี้
2.3.1 ผลของการมีความสุขในการทางาน
การที่ บุ ค คลมี ค วามสุ ข ในการท างานนั้ น ท าให้ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านดี มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในการทางาน และมีความกล้าในการเผชิญความยุ่งยากและเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการทางาน (Malekiha and Abedi, 2014; Warr, 2007) นอกจากนี้บุคคลที่มีความสุขในการ
ทางานยังแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การที่ดีและมีความเป็ นมิตร (Warr, 2007)
และผลที่ตามมาคือทาให้ลดการขาดงานและการลาออก (Ketchian, 2003; Warr, 2007; Brunetto
et al., 2013) ทาให้คงอยู่ในองค์กรต่อไป การมีความสุขในการทางานทาให้เป็นผลดีต่อทั้งองค์การ
การบริหารจัดการและต่อบุคลากร (Ketchian, 2005 อ้างถึงในเบญจวรรณ มาลัยรุ่งสกุล, 2552) ดังนี้
1) ผลของความสุขในการทางานต่อองค์การ
(1) การมีความสุ ขในการทางานทาให้ ผ ลิ ตผลเพิ่มขึ้น คนที่มีความสุ ขในการ
ทางานเป็นคนที่ทางานได้ผลิตผลมากกว่า เมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถในการทางานก็จะเพิ่มขึ้น
ความสุ ข ไม่ เ พี ย งแต่ พั ฒ นาปริ ม าณให้ ม ากขึ้ น แต่ เ ป็ น การเพิ่ ม คุ ณ ภาพ ด้ ว ยการท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การทุ่มเทความตั้งใจทาให้ดีที่สุดจากคุณค่า ความเชื่อและความยึดมั่นผูกพันที่บุคคลมี
ให้กับงานนั้น
(2) การมี ค วามสุ ข ในการท างานท าให้ ค วามสามารถในการตั ด สิ น ใจดี ขึ้ น
เนื่องจากความสุขทาให้ความสับสนจากความเครียดและความไม่แน่นอนลดลง บุคคลจะหยุดความ
หวาดกลัวต่อผลที่ตามมาจากการแก้ปัญหา แทนการสร้างปัญหา และรู้สึกดีเมื่อได้ทางานอย่างดีที่สุด
(3) การมีความสุขในการทางานทาให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ความสุข สิ่งหนึ่ง
ที่คนที่มีความสุขได้ทาให้องค์การมีความแตกต่างในสายตาของลูกค้าและชุมชน โดยคนที่มีความสุขจะ
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ดูแลลูกค้าอย่างดี ด้วยความสุขุมรอบคอบ ทั้งในสิ่งที่พูด ในน้าเสียงที่ใช้จะทาให้ผู้คนรู้สึกดี และจะ
ดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มาใช้บริการ
(4) การมีความสุขในการทางานทาให้ลดการขาดงานและการลาป่วย เนื่องจาก
ความสุขมีความสัมพันธ์กับสุขภาพ คนที่มีความสุขมีแนวโน้มที่จะป่วยน้อยกว่า และหายป่วยไวกว่า
(5) การมีความสุขในการทางานทาให้บุคคลมีพลังงานพร้อมที่จะทางาน ในสิ่งที่
รักและความสุขสามารถส่งผ่านไปยังผู้อื่นได้ และพลังงานดังกล่าวจะแผ่ขยายไปทั่วทั้งองค์การ
(6) การมีความสุขในการทางานทาให้การสื่อสารดีขึ้น ซึ่งสิ่งสาคัญสาหรับการ
ดาเนินธุรกิจคือการสื่อสาร การสื่อสารที่ดีทาให้องค์การประสบความสาเร็จ คนที่มีความสุขในการ
ทางานสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
(7) การมี ค วามสุ ข ในการทางานส่ งเสริม การท างานเป็ น ทีม การส่ ง เสริ ม ให้
บุคลากรมีความสุขเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม จากประสบการณ์การให้
ความร่วมมือในการทางาน
(8) การมีความสุขในการทางานทาให้ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้นเมื่อ
บุคคลรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และได้ทางานที่มีคุณค่าให้แก่องค์การ
2) ผลของความสุขในการทางานต่อการบริหาร
(1) การมีความสุขในการทางาน ทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการจัดการ เนื่องจาก
ผูกคนไม่ได้ถูกจูงใจด้วยเงินเสมอไป แต่ถูกดึงดูดด้วยความผูกพั นที่บุคคลมีต่องาน ทาให้องค์การเป็น
ผู้นาในการแข่งขัน
(2) การมีความสุขในการทางานทาให้องค์การได้รับผลกาไรสูง เนื่องจากบุคลากร
มีประสิทธิภาพ การลาออกน้อย และทาให้การทางานเป็นทีมดี
(3) การมีความสุขในการทางานทาให้วิสัยทัศน์ขององค์ การเป็นจริง บุคคลจะ
คานึงถึงและทาให้เป็นจริงในการทางานทุกวัน
(4) การมีความสุขในการทางานทาให้องค์การเป็นที่รู้จักของสังคม ภาพลักษณ์
ขององค์การดี เป็นที่ดึงดูดสาหรับบุคลากรที่มีความสามารถ
(5) การมีความสุขในการทางานทาให้บุคลากรเอาใจใส่ในการทางาน มีแรงจูงใจ
ในการทางาน บรรยากาศในการทางานดี และคุณภาพของงานพัฒนาขึ้นจากทัศนคติที่ดี บรรยากาศ
แห่งความเป็นเพื่อนทาให้ผลิตภาพของงานเพิ่มขึ้น
(6) การมีความสุ ขในการทางานส่ งเสริมการบังคับบัญชา คนที่มีความสุ ขไม่
ต่อต้านการบริหารจัดการ
(7) การมีความสุขในการทางานทาให้เพิ่มคุณค่าการเป็นผู้นา โดยการให้โอกาส
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บุคคลได้สร้างสรรค์ความหมายของชีวิตที่มากกว่าเงิน ต่อทั้งตัวเอง และครอบครัว
3) ผลของความสุขในการทางานต่อตัวบุคคล
(1) การมีความสุขในการทางานทาให้มีความสุขต่อเนื่องที่บ้าน เนื่องจากเมื่อ
เสร็จจากการทางานกลับบ้านด้วยความสุข การมีความสุขทาให้บุคคลมีสภาพจิตใจที่แข็งแรง การที่
บุคคลมีความสุขที่บ้านทาให้เขาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะทางานในวันใหม่
(2) การมีความสุขในการทางานทาให้การควบคุมอารมณ์ดีขึ้น ทาให้ทักษะใน
การปรับตัวดีขึ้น และควบคุมตนเองได้ดีขึ้น ทาให้มีความฉลาดทางอารมณ์
(3) การมีความสุขในการทางานเพิ่มความสนใจในการทางาน ทาให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้น
(4) การมีความสุขในการทางานทาให้บุคคลรักงาน ความสุขในการทางานทาให้
สิ่งแวดล้อมในการทางานดีทาให้รักในสิ่งที่เขาทา และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้สึกรักงาน
ของตนเอง
(5) การมีความสุขในการทางานให้คุณค่ากับตาแหน่งที่บุคคลดารงอยู่ ทาให้รู้สึก
ถึงคุณค่าในสถานะตาแหน่งในการทางาน และรู้สึกดีเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
(6) การมีความสุขในการทางานทาให้มีความรู้สึกปลื้มใจ ทาให้บุคคลรู้สึกดีกับ
ตัวเอง ที่ได้ทาสิ่งที่ดีให้กับองค์การ เป็นการสร้างความแตกต่าง การมีความสุขในการทางานก่อให้เกิด
ผลดีซึ่งทาให้ผลิตภาพในงานดีขึ้น
2.3.2 ผลของการไม่มีความสุขในการทางาน
การไม่มีความสุขในการทางานจะส่งผลทางด้านลบต่อตัวบุคคล ทั้งทางด้านร่างกาย
จิตใจ และพฤติกรรม (ณรงค์ หลักกาจร, 2548) ดังนี้
1) ผลทางด้านร่างกาย คนที่ไม่มีความสุขในการทางานมักจะเจ็บป่วยบ่อยๆ เช่น มี
อาการปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดท้อง เป็นไข้หวัด ภูมิแพ้ ปวดหลังปวดไหล่ อ่อนเพลีย ใจสั่น นอนไม่
หลับความดันโลหิตสูง ทาให้ต้องลาป่วย หรือขาดงานเป็นประจา
2) ผลทางด้านจิตใจ คนที่ไม่มีความสุขในการทางานมักจะมีความวิตกกังวล คิดมาก
ฟุ้งซ่าน หลงลืมง่าย หงุดหงิด โกรธง่าย ซึมเศร้า หวาดระแวง ไม่มีสมาธิในการทางาน
3) ผลทางด้านพฤติกรรม คนที่ไม่มีความสุขในการทางานมักชอบชวนทะเลาะ จู้จี้ขี้
บ่น เก็บตัว และขัดแย้งกับผู้อื่นได้ง่าย ทาให้เสียความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
ส่วนผลของการไม่มีความสุขในการทางานต่อองค์การ (ธนู ชาติธนานนท์ และคณะ,
2544) ได้แก่
1) พนั กงานลากิจ ลาป่ว ย มาสาย หรื อขาดงานเป็ นประจาจากการที่พนักงาน
เจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากความเครียดในการทางาน
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2) พนักงานลาออก ทาให้หน่วยงานต้องจ้างคนใหม่ ต้องเสียเวลาและเสียเงินในการ
อบรมพนักงานใหม่เพื่อให้ทางานได้คล่องเหมือนคนเก่า
3) หน่วยงานได้ผลผลิตต่า ผลงานไม่ดี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หน่วยงานเสียค่าจ้าง
ไม่คุ้มกับผลงานที่ได้ ทั้งยังส่งผลให้ผู้รับบริการไม่ได้รับบริการที่ดี
4) พนักงานทางานผิดพลาด หรือเกิดอุบัติเหตุ จากการไม่ตั้งใจทางาน ไม่มีสมาธิใน
การทางาน และขาดความกระตือรือร้นในการทางาน
สรุปได้ว่าการมีความสุขในการทางานเป็นผลดีต่อทั้งองค์การ การบริหารจัดการและ
บุคลากร ทาให้การทางานของพยาบาลมีประสิทธิภาพ ส่ง ผลให้ลดการขาดงานและการลาออก ส่วน
การไม่มีความสุขในการทางานส่งผลเสียต่อตัวบุคคลทั้งในด้านร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม และส่งผล
ต่อองค์การ ทาให้ผลงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้นทุนในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นและยังทาให้
ผู้รับบริการไม่ได้รับการบริการที่ดีอีกด้วย
2.4 การประเมินความสุขในการทางาน
จากทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีผู้พัฒนาแบบประเมินความสุขในการทางานไว้ ดังนี้
2.4.1 แบบประเมินความสุขในการทางานของจงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2546) ที่สร้างจาก
แนวคิดความสุขในการทางานของ Diener (2003) แบบประเมินชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ได้ แ ก่ ตั้ ง แต่ เ หตุ ก ารณ์ นั้ น ไม่ เ กิ ด ขึ้ น เลย จนถึ ง เหตุ ก ารณ์ นั้ น เกิ ด ขึ้ น ตลอดเวลา โ ดยประเมิ น
องค์ประกอบ 4 ด้าน ของความสุขในการทางาน มีข้อคาถามทั้งหมด จานวน 20 ข้อ ประกอบไปด้วย
1) ด้านความพึงพอใจในชีวิต จ านวน 5 ข้อ 2) ด้านความพึงพอใจในงาน จานวน 5 ข้อ 3) ด้าน
อารมณ์ทางบวก จานวน 5 ข้อ และ4) ด้านอารมณ์ทางลบ จานวน 5 ข้อ ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา
เท่ากับ .88 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .89 เป็นการประเมินความสุขในการทางาน
แยกส่วนในแต่ละองค์ประกอบ แล้วนาผลรวมของแต่ละองค์ประกอบมารวมกัน ซึ่งจากแนวคิดของ
Diener (2003) นั้นการที่คนมีความสุขในการทางานจะต้องมีความพึงพอใจในชีวิตร่วมกับความพึง
พอใจในการทางาน และจะต้องมีอารมณ์ด้านบวกมากกว่าด้านลบ โดยบุคคลผู้นั้นประเมินอารมณ์
โดยรวมว่าสรุปแล้วบุคคลนั้นมีความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ด้านไหนมากกว่า โดยจะต้องมีอารมณ์ด้าน
บวกมากกว่าด้านลบบุคคลนั้นจึงจะมีความสุข
2.4.2 แบบประเมิน ความสุ ขในการทางานของพรรณิ ภ า สื บ สุ ข (2548) ที่ ส ร้ างตาม
แนวคิดของ Manion (2003) เป็นแบบประเมินชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ ตั้งแต่ความสุข
ในระดับน้อยที่สุด จนถึงมีความสุขในระดับมากที่สุด โดยประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน ของความสุข
ในการทางาน มีข้อคาถามทั้งหมด จานวน 39 ข้อ ประกอบไปด้วย คือ 1) ด้านการติดต่อสัมพันธ์
จานวน 9 ข้อ 2) ด้านความรักในงาน จานวน 9 ข้อ 3) ด้านความสาเร็จในงาน จานวน 9 ข้อ และ4)
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ด้านการเป็นที่ยอมรับ จานวน 12 ข้อ ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .92 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ .89
2.4.3 แบบประเมินความสุขในการทางานของนภัสชล รอดเที่ยง (2550) ที่สร้างจาก
แนวคิดของ Diener (2003) และ Manion (2003) โดยนาข้อคาถามจากงานของ จงจิต เลิศวิบูลย์
มงคล (2546) และ พรรณิภา สืบสุข (2548) มาใช้ 15 ข้อ และสร้างขึ้นเองจากแนวคิดของ Diener
(2003) และ Manion (2003) อีกจานวน 15 ข้อ เป็นการผสมผสาน 2 แนวคิด ในการประเมิน
ความสุขในการทางาน โดยให้ความสาคัญต่อความพึงพอใจในชีวิตร่วมกับความพึงพอใจในการทางาน
ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ ตรงกับการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด จนถึงตรงกับ
การรับรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด ประกอบด้วยข้อคาถามเชิงบวก จานวน 17 ข้อ และข้อคาถามเชิงลบ
จานวน 13 ข้อ รวมทั้งหมดจานวน 30 ข้อ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และหา
ค่าความเที่ยงด้วยการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .77
จะเห็นได้ว่าแบบประเมินความสุขในการทางานเป็นแบบประเมินที่สร้างขึ้นจากแนวคิด
ของความสุขในการทางานที่หลากหลาย ผู้วิจัยหรือผู้ที่สนใจจะประเมินความสุขในการทางานสามารถ
เลือกใช้แบบประเมินความสุขในการทางานได้ตามความเหมาะสมกับ กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะวัด
ระดับความสุขในการทางาน เพื่อให้ระดับความสุขที่ต้องการวัดออกมาถูกต้อง และนามาเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมหรือพัฒนาให้บุคลากรในองค์การมีความสุขในการทางาน
2.5 ผู้บริหารการพยาบาลกับการส่งเสริมความสุขในการทางานของพยาบาล
ความสุขในการทางานของพยาบาลเป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญต่อตัวพยาบาลและองค์การ
ไม่ว่าพยาบาลนั้นจะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบทบาทใดก็ตาม การสร้างความสุขในการทางานของพยาบาล
อาจไม่แตกต่างจากอาชีพอื่นๆ แต่เป็นแนวทางที่จะเกิดประโยชน์และสามารถสร้างความสุขในการ
ทางานของพยาบาลได้ โดยการสร้างความสุขในการทางานจากปัจจัยระดับบุคคลและปัจจัยระดับ
องค์การ เพื่อช่วยให้เกิดความสุขในการทางานอย่างยั่งยืน
2.5.1 วิธีการสร้างความสุขในการทางาน
ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ (2555) ได้เสนอไว้ว่า การเพิ่มความสุขและการสร้าง
เสริมการคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลนั้น จะต้องดาเนินการทั้งในระดับโครงสร้างองค์การและใน
ระดับปฏิบัติการพยาบาล ดังนี้
1) ระดับโครงสร้าง
(1) วิชาชีพการพยาบาลต้องมีตาแหน่งผู้บริหารอย่างเป็นทางการในองค์การ
ระดับประเทศ เช่น ควรมีพยาบาลผู้บริหารอย่างน้อยระดับกรมในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วม
กาหนดนโยบายสุขภาพ และบริหารบุคลากรทางการพยาบาลของประเทศ ให้การใช้บุคลากรเป็นไป
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ตามบทบาทหน้ าที่เชิงวิช าชีพ และสามารถกาหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับ
บุคลากรสุขภาพอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(2) ก าหนดเส้ น ทางการท างานที่ เ ห็ น ความก้ า วหน้ า ชั ด เจน เช่ น พยาบาล
ปฏิ บั ติ ก ารเริ่ ม จากพยาบาลวิช าชีพ ใหม่ พยาบาลผู้ จั ดการผู้ ป่ ว ย พยาบาลเฉพาะทาง พยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนพยาบาลผู้บริหารเริ่มต่อยอดมาจากพยาบาลผู้จัดการผู้ป่วยเข้าสู่หัวหน้าหอผู้ป่วย
หรือหน่วยการพยาบาลต่างๆ ขึ้นไปจนถึงระดับผู้บริหารสูงสุดขององค์การ ทั้งนี้การกาหนดคุณสมบัติ
การมอบหมายงานและค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับตาแหน่งต่างๆนั้นด้วย
(3) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ สาหรับผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลการบริหารจัดการไม่ให้ มีความเหลื่อมล้า และให้อยู่บนพื้นฐานของสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ลด
ความปลีกย่อยและความแตกแยก
(4) เพิ่มองค์กรวิชาชีพที่สามารถทาหน้าที่สร้างเสริมสวัสดิการ ความเข้มแข็ง
และสร้างอานาจต่อรองให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล เช่น สหภาพวิชาชีพการพยาบาล
(5) องค์ กรพยาบาลทุกระดั บต้องสร้ างระบบเผยแพร่ภ าพพจน์ของการเป็ น
พยาบาลวิชาชีพ ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงานสุขภาพชุมชนและประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่อกระแสหลักต่างๆ
2) ระดับปฏิบัติการพยาบาล
(1) ต้องปรับแนวคิดผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นวิชาชีพอย่างแท้จริง ไม่ใช่จายอม
หรือคุ้นชินกับการเป็นแม่บ้านขององค์การที่เป็นทุกอย่างสาหรับทุกคน แต่ให้เน้นการเป็นพยาบาลที่
ให้การพยาบาลผู้ป่วยและประชาชนในด้านการบาบัดความเจ็บป่วย บรรเทาอาการ สร้างสุขภาวะ
ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ
(2) ควรจั ด สวั ส ดิ ก ารด้ า นความเป็ น อยู่ ที่ มี ค วามเหมาะสมให้ กั บ พยาบาล
โดยเฉพาะพยาบาลที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในเรื่องของที่พัก ห้องพักเวรที่เพียงพอไม่แออัด
อาหารสาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ทั้งนี้ต้องเป็นการจัดอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับวิชาชีพอื่น
(3) สร้างระบบการดูแลความปลอดภัยที่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งที่เป็นความ
ปลอดภัยจากการปฏิบัติการพยาบาล และความปลอดจากความรุนแรงต่างๆ ในที่ทางาน
(4) ควรมีทางเลือกในเรื่องเวลาขึ้นปฏิบัติงาน เช่น อาจปรับเปลี่ยนให้เป็นการขึ้น
ปฏิบัติงาน 12 ชั่วโมง โดยให้มีเวลาปฏิบัติงาน 3 วันต่อสัปดาห์ หรือให้โอกาสพยาบาลได้มีทางเลือก
ขึ้นปฏิบัติงานในเวลาที่เขาต้องการ แทนการเวียนให้ทุกคนต้องขึ้นปฏิบัติงานเป็นรอบเวรที่เหมือนกัน
และพยาบาลที่เลือกอยู่เวรในช่วงเวลานอกเวลาราชการควรได้รับการตอบแทนที่เหมาะสมอีกด้วย
(5) ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและให้การยอมรับ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร
และการปฏิบัติงานของพยาบาล
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ลดาวัลย์ รวมเมฆ (2544) กล่าวว่า การสร้างความสุขในการทางานของพยาบาล
โดยต้องทาให้ พยาบาลมีความพึงพอใจในงาน เป็นบรรยากาศที่พยาบาลทางานอย่างมีความสุข มี
คุณภาพชีวิตที่ ดี มีค วามภาคภูมิ ใจในงานของตน มีข วัญและกาลั งใจ ให้ เห็ นคุณค่ าแห่ ง วิช าชี พ
พยาบาล รวมทั้งผู้บริหารควรส่งเสริมบรรยากาศการทางานที่ดี แก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
ส่งเสริมให้เกิดการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เกิดความพร้อมในการสร้างสรรค์และพัฒนางาน
การพยาบาลอย่ างต่อเนื่อง ดังนั้ นบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อการเกิดความสุ ขในการทางาน จะ
เกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ 1) ผู้บริหารมองเห็นถึงบรรยากาศที่อึดอัด และไม่เป็น
สุขในการทางาน และดาเนินการแก้ไข 2) การสร้างบรรยากาศที่เป็นสุขในการทางาน เสริมสร้าง
บรรยากาศในงานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ จากวิธีการสร้างความสุขในการทางานพบว่า ผู้บริหาร
องค์การถือว่าเป็ น ผู้ ที่มีบ ทบาทส าคัญที่ช่ว ยส่ งเสริมให้ ห น่ว ยงานเกิดความสุ ขในการทางาน โดย
ผู้บริหารที่มภี าวะผู้นาสูง มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับ
การพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดลักษณะงานให้มีความหลากหลายท้าทายความสามารถ มีเวทีให้
บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ สร้างบรรยากาศการทางานที่เป็นมิตรระหว่างเพื่อนร่ วมงาน มี
สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการทางาน จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานทางานด้วยความสุข เต็มใจปฏิบัติงาน
ผลงานที่ออกมาจึ งมีคุณภาพ ดังนั้นองค์การใดที่ เห็ นความส าคัญของความสุ ขในการทางานของ
บุคลากร จะเกิดผลดีกับองค์การทั้งด้านผลงานที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีความพึงพอใจ จึงเกิด
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ทาให้บุคลากรมีการคงอยู่ในงานและไม่มีปัญหาการลาออก
3. ปัจจัยเ้ิงเหตุของความสุขชนการทางานของพยาบาล
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีผู้ที่ศึกษาและสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความสุขใน
การทางาน เช่น พวงเพ็ญ ชุณหปราณ (2549) จาแนกปัจจัยที่ทาให้เกิดความสุขในการทางานออก
เป็น 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านองค์การ และ Manion (2003) ยังศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความสุขในการทางานพบว่าปัจจัยที่ทาให้เกิดความสุขในการทางาน ได้แก่
ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ งาน ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ คนและสั ม พั น ธภาพ ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ ตนเอง ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อมในงาน จากการทบทวนงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าความสุขในการทางานมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ หลายประการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นาการศึกษาของ พวงเพ็ญ ชุณหปราณ
(2549) มาเป็นแนวทางในการแบ่งปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทางานของพยาบาล
และมีบางปัจจัยที่ไม่ได้อยู่ในปัจจัยใดทั้งสามด้านนี้จึงนามาแบ่งเพิ่ม โดยยึดหลักตัวแปรปัจจัยที่พบ
จากการศึกษางานวิจัยส่วนใหญ่ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานเป็น 4
ด้าน ดังต่อไปนี้
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3.1 ปัจจัยด้านบุคคล เป็นปัจจัยที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพของตัวบุคคล แล้วส่งผลต่อ
ความสุขในการทางาน ได้แก่
3.1.1 การรับรู้คุณค่าในตน
1) ความหมายและแนวคิดการรับรู้คุณค่าในตน
การรับรู้คุณค่าในตน เป็นรากฐานของภาวะสุขภาพทางจิตสังคมและบอกได้ถึง
คุณภาพชีวิต เป็นสิ่งที่ส่งเสริมและคงไว้ซึ่งอัตมโนทัศน์ของแต่ละบุคคล มีผู้ให้ความหมายการรับรู้
คุณค่าในตน ไว้ดังนี้
Coopersmith (1981 อ้างถึงในดวงพร จันทรศรี , 2555) ให้ความหมายว่า การ
รับรู้คุณค่าในตนเป็นการประเมินตนเองของแต่ละบุคคล โดยแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการยอมรับและไม่
ยอมรั บ ตนเอง ซึ่ ง ชี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ ที่ มีต่ อ ตนเองว่ า มี ค วามสามารถ มี ค วามส าคั ญ ประสบ
ความสาเร็จและมีคุณค่าในตนเอง หรือการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการตัดสินความมีคุณค่า โดยการ
แสดงทัศนคติต่อตนเองซึ่งผู้อื่นรับรู้ได้จากคาพูดและพฤติกรรมที่แสดงออกมา
Stwanwyck (1983 อ้างถึงในกัลยารัตน์ อ๋องคณา, 2549) ให้ความหมายว่า การ
รับรู้คุณค่าในตน เป็นความเชื่อมั่นในความสามารถของการตัดสินใจด้วยตนเอง การบอกระดับความ
ภาคภูมิใจที่บุคคลมีต่อตนเองและทัศนคติต่างๆ ที่มีต่อคุณค่าของบุคคล โดยได้รับอิทธิพลจากอารมณ์
พฤติกรรมและการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ
สรุป ได้ว่าการรับรู้คุณค่าในตน หมายถึง การตัดสินใจคุณค่าของตน และแสดง
ออกมาในรูปของทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อตนเอง โดยบุคคลจะใช้กระบวนการการตัดสินการมีคุณค่า
จากการประเมินตนเองด้านผลงาน ความสามารถและคุณลักษณะต่างๆ โดยเอาคุณสมบัติดังกล่าวมา
เปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆ รอบตัวรวมทั้งค่านิยมส่วนบุคคล จากนั้นตัดสินใจออกมาเป็นการเห็นคุณค่าในตนเอง
แนวคิดของ Coopersmith (1981 อ้างถึงในดวงพร จันทรศรี, 2555) ได้กล่าวถึง
แหล่งกาเนิดของการรับรู้คุณค่าในตนและเกณฑ์ในการประเมินความสาเร็จไว้ 4 ประการ คือ
(1) การมี ค วามส าคั ญ (Significance) หมายถึ ง การรั บ รู้ ว่ า ตนเองได้ รั บ การ
ยอมรับ ความสนใจและความรักจากผู้อื่น ด้วยความอบอุ่น ได้รับการตอบสนองเป็นที่ชอบพอของ
บุคคลอื่น รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
(2) การมี ค วามสามารถ (Competence) หมายถึ ง การรั บ รู้ ว่ า ตนเองมี
ความสามารถสูง ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการ และด้านการตัดสินใจ ทาให้งานมีประสิทธิผล
มีแ รงจู ง ใจในการท างานที่เ กิ ดจากแรงจู งใจภายใน ไม่ไ ด้ ม าจากรางวัล หรือ การลงโทษ โดยใช้
ความสามารถสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งมีความพยายามที่จะทางาน

40
(3) การมีคุณความดี (Virtue) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและหลักการทางศาสนา หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่ถูกต้อง ให้ความเคารพแก่บุคคลที่พึงเคารพ
มีทัศนคติทางบวกต่อตนเอง
(4) การมีอานาจ (Power) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถที่จะโน้ม
น้าว ควบคุมการกระทาของตนเองและของผู้อื่นได้ ให้เกียรติเคารพความคิดเห็นและสิทธิของผู้อื่น
โดยคานึงถึงเหตุผลที่ถูกต้องมากกว่า มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม
2) การรับรู้คุณค่าในตนกับความสุขในการทางาน
การรับรู้คุณค่าในตนเป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเอง เป็นการแสดงถึงความรู้สึก
หรื อทัศนคติในการยอมรับ หรื อไม่ยอมรับตนเอง และชี้ให้เห็นถึงขอบเขตของความเชื่อที่บุคคลมี
เกี่ ย วกั บ ตนเองในเรื่ อ งความสามารถ ความส าคั ญ ความส าเร็ จ และการมีคุ ณ ค่ า แห่ ง ตน ดั ง นั้ น
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของบุคคล จึงเป็นการพิจารณาตัดสินคุณค่าของตนและแสดงออกมาให้
เห็นในรูปของทัศนคติที่ตนมีต่อตนเอง เป็นประสบการณ์ที่บุคคลอื่นสามารถรับรู้ได้โดยพิจารณาจาก
คาพูดหรือพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้น ซึ่งบุคคลที่รู้สึ กมีคุณค่าในตนสูงจะมองงานที่มี
ความท้าทายว่าเป็นการได้รับโอกาส ทาให้มีความเชี่ยวชาญและได้รับผลประโยชน์จากงาน ตรงกัน
ข้ามบุคคลที่รู้สึกมีคุณค่าในตนต่า มองงานที่ท้าทายว่าหมดโอกาสล้มเหลว บุคคลที่รับรู้คุณค่าในตนสูง
ส่วนใหญ่เผชิญกับความล้มเหลวได้ ทาให้ประสบความสาเร็จหรือพึงพอใจ ส่งผลให้เกิดความสุขในการ
ทางาน ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของกัล ยารัตน์ อ๋องคณา (2549) พบว่าการรับรู้คุณค่าในตนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานของพยาบาล
3.1.2 การสนับสนุนทางสังคม
1) ความหมายและแนวคิดของการสนับสนุนทางสังคม
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมเป็ น ปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บุ ค คล
ปัจจุบันการสนับสนุนทางสังคมได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลายท่าน จึงได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
Cobb (1976 อ้างถึงในลักษมี สุดดี, 2550) ให้ความหมายว่า การสนับสนุนทาง
สังคมเป็นการที่บุคคลได้รับข้อมูลที่ทาให้เชื่อว่ามีบุคคลให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่าและยก
ย่อง นอกจากนี้บุคคลยังรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และมีความผูกพันซึ่งกันและกัน
Thoits (1986) ให้ความหมายว่า การสนับสนุนทางสังคม คือการที่บุคคลในสังคม
ได้รับ ความช่วยเหลือด้านอารมณ์ ด้านทรัพยากรหรือด้านข้อมูลข่าวสาร ทาให้ส ามารถเผชิญกับ
ความเครียดได้
สรุปได้ว่า การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลได้รับความช่วยเหลือจาก
การมีปฏิสัมพันธ์กับบุ คคลอื่น ในสั งคมเกี่ยวกับการทางาน ทั้งด้านอารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร และ
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ทรัพยากร ซึ่งการสนับสนุนจะช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ช่วยลดความเครียด
ได้อย่างเหมาะสม และทาให้เกิดความสุขในการทางาน
แนวคิดของ Cobb (1976 อ้างถึงในลักษมี สุดดี, 2550) ได้แบ่งการสนับสนุนทาง
สังคมออกเป็น 3 ด้าน คือ
(1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional support) เป็นข้อมูลที่ทาให้บุคคล
เชื่อว่าตนเองได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่ และมีความใกล้ชิดสนิทสนม มีความผูกพันและความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
(2) การสนับสนุนด้านการยอมรับยกย่อง (Esteem support) เป็นข้อมูลที่ทาให้
บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และบุคคลอื่นให้การยอมรับนับถือและเห็นคุณค่าของตนเอง
(3) การสนับสนุนด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Socially support) เป็นข้อมูล
ที่บอกให้ทราบว่าบุคคลนั้นเป็ นสมาชิกหรือส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางสังคม และมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของในสังคมของตน
แนวคิดของ Thoits (1986) ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคม 3 ด้าน คือ
(1) การได้รับการสนับสนุนด้านอารมณ์สังคม (Social emotional aid) เช่น การ
ได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจ การยอมรับ เห็นคุณค่า และรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม
(2) การได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational aid) ได้แก่ การ
ได้รับคาแนะนาข่าวสาร
(3) การได้รับการสนับสนุน ด้านทรัพยากร (Instrumental aid) คือ การได้รับ
ความช่วยเหลือด้านภาระงาน วัสดุอุปกรณ์ การช่วยเหลือครอบครัว และการช่วยเหลือทางการเงิน
2) การสนับสนุนทางสังคมกับความสุขในการทางาน
การสนับสนุนทางสังคมเป็นระดับความต้องการพื้นฐานที่จะได้รับการตอบสนอง
โดยการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม ความต้องการพื้นฐานทางสังคม ได้แก่ ความต้องการความ
รั ก การยอมรั บ ยกย่ อ ง การเห็ น คุณค่า การเป็นเจ้าของความมี ชื่อเสี ยงและความปลอดภัย ซึ่ง มี
การศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมของ ลักษมี สุดดี (2550) พบว่าการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานของพยาบาล แสดงว่าการสนับสนุนทางสังคมส่งผลต่อ
ความสุขในการทางาน ทาให้ได้รับการสนับสนุน ได้รับคาแนะนา ข้อเสนอแนะ ได้รับข้อมูลข่าวสาร
สามารถนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้
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3.1.3 การสนับสนุนจากครอบครัว
1) ความหมายและแนวคิดของการสนับสนุนจากครอบครัว
ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม การสนับสนุนจากครอบครัวจึงจัดเป็น
การสนับสนุนทางสังคมอย่างหนึ่ง ต่างกันที่การสนับสนุนจากครอบครัวเป็นการได้รับการช่วยเหลือ
จากสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น
นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของการสนับสนุนจากครอบครัว และการ
สนับสนุนทางสังคม ไว้ดังนี้
Cobb (1976 อ้างถึงในลักษมี สุดดี , 2550) ให้ความหมายว่า การสนับสนุนทาง
สังคมเป็นการที่บุคคลได้รับข้อมูลที่ทาให้เชื่อว่ามีบุคคลให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่าและยก
ย่อง นอกจากนี้บุคคลยังรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และมีความผูกพันซึ่งกันและกัน
Thoits (1986) ให้ ความหมายว่า การสนับสนุ นทางสั งคม คือการที่บุ คคลใน
สังคมได้รับความช่วยเหลือด้านอารมณ์ ด้านทรัพยากรหรือด้านข้อมูลข่าวสาร ทาให้สามารถเผชิญกับ
ความเครียดได้
สรุปได้ว่า การสนับสนุนจากครอบครัว หมายถึง ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้ง
ทางด้านทรั พ ยากร ด้านอารมณ์ รวมทั้งข้อมูล ข่ าวสารต่างๆจากสมาชิก ในครอบครั ว สมาชิกใน
ครอบครัวช่วยแบ่งเบาภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวให้น้อยลง ให้กาลังใจ เสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหา ทาให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
แนวคิ ดของ King, et al. (1995) เสนอว่ า การสนั บสนุ นจากครอบครั ว
ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ
(1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional sustenance) หมายถึง การที่สมาชิก
ในครอบครัวมีทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นการกระตุ้นและส่งเสริม มีความเข้าใจ เอาใจใส่ ให้กาลังใจ
และมีทัศนคติในทางบวก มีการให้ คาแนะนาเกี่ยวกับงาน วิธีการแก้ปัญหา เต็มใจที่จะรับฟัง ให้
คาแนะนา ตลอดจนดูแลห่วงใยให้ความสนใจในงานที่ทาอยู่
(2) การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร (Instrument assistance) หมายถึง การที่
สมาชิกในครอบครัวแสดงทัศนคติและพฤติกรรมในการที่จะช่วยเหลือภารกิจในครอบครัวด้านแรงงาน
สิ่งของ เงินทอง ทรัพยากรที่จาเป็น มีความตั้งใจแบ่งเบาภาระงานภายใน รับภาระงานบางอย่างแทน
ในกรณีที่มีภาระงานในหน้าที่มาก
2) การสนับสนุนจากครอบครัวกับความสุขในการทางาน
การที่บุคคลได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว สมาชิกในครอบครัวช่วยกันแบ่ง
เบาภาระงานที่บ้าน ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวในทางด้านวัตถุสิ่งของ การเงิน ในภาวะที่มี
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ปัญหาจากการทางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ครอบครัวจะให้การสนับสนุนด้านอารมณ์โดยให้กาลังใจ
ให้คาปรึกษา แนะนา รับฟังปัญหาที่เกิดจากการทางาน แบ่งเบาภาระงาน ลดความขัดแย้งระหว่าง
ชีวิ ตครอบครั ว มี เ วลาในการที่จ ะคิด พั ฒ นาและปรั บปรุง งาน ทาให้ ง านที่ รับ ผิ ดชอบส าเร็ จตาม
เป้าหมาย ดังที่ Curbow et al. (2003) กล่าวว่า การดูแลครอบครัวส่งผลต่อการทางาน การทางาน
ส่งผลต่อการดูแลครอบครัว หากสามารถบริหารจัดการให้เกิดดุลยภาพระหว่างการทางานกับการดูแล
ครอบครัว จะส่งผลให้เกิดความสุขในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อัครสรา สถาพรวจ
นา (2551) ที่พบว่าการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล
3.1.4 ความฉลาดทางอารมณ์
1) ความหมายและแนวคิดของความฉลาดทางอารมณ์
ความฉลาดทางอารมณ์ในมุมมองของนักจิตวิทยา นักวิช าการ มีหลากหลาย
ความหมาย ดังนี้
Goleman (1998 อ้างถึงในเบญจพร ก้องบูลยาพงษ์ , 2557) ให้ความหมายว่า
ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในตนเอง เป็นการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์
ต่างๆ ซึ่งนาไปสู่ความสาเร็จในงาน
กรมสุขภาพจิต (2548) ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์เป็นการรับรู้
เข้าใจ และปรับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งพลังงานของบุคคล เป็นความสามารถทาง
อารมณ์ในการดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และมีความสุข
สรุปได้ว่าความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับรู้
อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและของผู้อื่น สามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อยู่
ตลอดเวลา เพื่อดาเนินชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข
แนวคิ ด ความฉลาดทางอารมณ์ ข อง Goleman (1998 อ้ า งถึ ง ในเบญจพร
ก้องบูลยาพงษ์, 2557) ได้แบ่งองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็นดังนี้
(1) ความตระหนักรู้ตนเอง (Self-awareness) หมายถึง ความสามารถที่จะรับรู้
และเข้าใจความรู้สึก อารมณ์ จุดแข็ง จุ ดอ่อนและความต้องการของตนเอง ตลอดจนผลที่เกิดกับคน
บุคคลอื่น บุคคลที่มีความตระหนักรู้ตนเอง ทาให้เข้าใจตนเองตามความเป็นจริง
(2) ค ว ามส ามาร ถใน การค ว บคุ ม ตนเ อง ( Self-regulation) หม ายถึ ง
ความสามารถในการควบคุมตนเองหรือจัดการกับความรู้สึกหรืออารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมตาม
กาลเทศะ มีสติในการควบคุมตนเองเมื่อเผชิญกับสถานการณ์วิกฤต
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(3) การสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง (Self-motivation) หมายถึง ความปรารถนา
ที่จะทางานด้วยเหตุผล เพื่อความสาเร็จของงานตามเป้าหมาย โดยใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละ
ตนเอง พยายามพึ่งตนเองในการคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา
(4) การเอาใจเขามาใส่ ใ จเรา (Empathy) หมายถึ ง การตระหนั ก รู้ ถึ ง ความ
ต้องการ ความรู้สึกและความห่วงใยผู้อื่น
(5) ทั ก ษะทางสั ง คม (Social skill) หมายถึ ง ความสามารถในการสร้ า ง
สัมพันธภาพกับผู้อื่น และประสานความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี ทาให้เกิดความสามัคคีปรองดอง
2) ความฉลาดทางอารมณ์กับความสุขในการทางาน
ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถของบุคคลในการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้ สึ กของตนเองและผู้ อื่ น สามารถบริห ารจัด การกั บอารมณ์ไ ด้อ ย่า งเหมาะสม พั ฒ นาและ
ปรับปรุงได้ตลอดเวลา คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถดาเนิน
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีและมีความสุข สอดคล้องกับการศึกษาของเบญจพร ก้องบูลยาพงษ์
(2557) ที่ศึกษาเกีย่ วกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานของพยาบาล พบว่าความฉลาดทาง
อารมณ์มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล อาจเป็นเพราะว่าพยาบาลต้องทางานที่
ต้องเผชิญกับอารมณ์ต่างๆของผู้อื่นมากมาย จึงทาให้ได้ฝึกการเผชิญอารมณ์ รู้จักและเข้าใจอารมณ์
ความรู้สึกของผู้อื่นและตนเอง ทาให้มีความมั่นคงทางอารมณ์ส่งผลให้ทางานได้อย่างมีความสุขราบรื่น
3.2 ปัจจัยด้านงาน เป็นปัจจัยเกี่ยวกับรูปแบบของงานที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ทักษะ ความ
ชานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีผลสาคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลทั้งในด้าน
ร่างกายและจิตใจ ได้แก่
3.2.1 การรับรู้ลักษณะงาน
1) ความหมายและแนวคิดของการรับรู้ลักษณะงาน
Hackman and Oldham (1980 อ้างถึงใน จุรีรัตน์ สายสมบัติ, 2555) ให้
ความหมายว่า ลักษณะงาน หมายถึง ประสบการณ์ในการทางานของบุคคลที่มีความหลากหลาย เป็น
งานที่มีคุณค่า มีความหมาย มีอิสระในการปฏิบัติงาน และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชา
Schermerhon (1993 อ้างถึงในหั ทยา ศรีวงษ์, 2554) ให้ความหมายว่า
ลักษณะงาน หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์งาน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กาหนดให้แก่บุคลากรและ
หน่วยงาน
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สรุ ป ได้ ว่ า ลั ก ษณะงาน หมายถึ ง รู ป แบบหรื อ ลั ก ษณะของงานที่ มี ค วาม
หลากหลาย มีคุณค่าต่อผู้ปฏิบัติ โดยมีการปรับกระบวนการจากผู้บริหารเพื่อให้เกิดความสมดุลของ
บุคลากรและความสาเร็จขององค์การ
แนวคิดของ Hackman and Oldham (1980 อ้างถึงในจุรีรัตน์ สายสมบัติ ,
2555) ได้เสนอว่าประสิทธิภาพของงานจะเกิดขึ้นจากคุณลักษณะเฉพาะของงาน 5 ลักษณะ คือ
(1) ความหลากหลายของงาน (Skill variety) หมายถึง ระดับความมากน้อยของ
ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องใช้ทักษะความชานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานหรือในการทากิจกรรม
หลายๆอย่างของหน่วยงานให้สาเร็จ
(2) ความมีเอกลักษณ์ของงาน (Task identity) หมายถึง ระดับความมากน้อยที่
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนสามารถทางานนั้นๆ ได้
(3) ความสาคัญของงาน (Task significance) หมายถึง ระดับความมากน้อยของ
งานที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งในและนอกองค์การ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
(4) ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (Autonomy) หมายถึง ระดับความมากน้อยที่
งานเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระ สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเองในการดาเนินงาน
(5) ผลป้อนกลับของงาน (Feedback) หมายถึง ระดับความมากน้อยที่งานนั้น
แสดงให้ ผู้ ป ฏิ บั ติได้ทราบถึงข้อมูล โดยตรง และมีความชัดเจนของผลลั พธ์ที่ได้ปฏิบั ติไปแล้ ว ว่า มี
ประสิทธิภาพหรือไม่
2) การรับรู้ลักษณะงานกับความสุขในการทางาน
ลักษณะงานมีผลต่อภาวะทางจิตใจ และภาวะทางจิตใจนี้ส่งผลต่อแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจในงานและพบว่าลักษณะงานที่ดีเปรียบเสมือนแรงจูงใจภายใน (Internal motivation)
ในการทางานของบุคลากร โดยทาให้ มีความรู้สึกอยากที่จะทางานให้ มีผ ลงานดี ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ หัทยา ศรีวงษ์ (2554) ที่พบว่าลักษณะงานมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความสุขในการ
ทางานของพยาบาล แสดงให้เห็นว่า ถ้าบุคคลรับรู้ลักษณะงานของตนที่กาลังปฏิบัติอยู่นั้น จะทาให้
บุคคลนั้นเกิดความรู้สึกถึงความหมายของงานที่ปฏิบัติ มีความรับผิดชอบในงานนั้นๆ ส่งผลทาให้เกิด
ความสุขในการทางาน อยากที่จะปฏิบัติงาน
3.2.2 ความสามารถในการปฏิบัติงาน
1) ความหมายและแนวคิดของความสามารถในการปฏิบัติงาน
ความสามารถเป็นปัจจัยด้านบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่
มีได้อย่างเหมาะสมในการทากิจกรรม ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานจึงมีความสาคัญ
ส าหรั บ ทุ ก องค์ ก ารที่ จ ะด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ได้ มี นั ก วิ ช าการให้
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ความหมายของความสามารถในการปฏิบัติงานไว้ดังนี้
Swansburg (1995) ให้ ความหมายว่า เป็นความสามารถในการปฏิบัติงาน
ทางการพยาบาล โดยมี พื้ น ฐานมาจากการศึ ก ษา และสามารถสั ง เกตได้ จ ากการปฏิ บั ติ ง านกั บ
ผู้รับบริการ
Schwirian (1987) ให้ ค วามหมายว่ า ความสามารถในการปฏิ บั ติ งานของ
พยาบาลว่าเป็นการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อดูแลผู้ป่วย โดยอาศัยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความ
รับผิดชอบของพยาบาล
สรุ ป ได้ ว่ า ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง พฤติ ก รรมหรื อ การท า
กิจ กรรมของบุ ค คลที่ แสดงออกถึ งการน าความรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์ ที่ มีอ ยู่ม าทากิจ กรรมการ
พยาบาลได้อย่างเหมาะสม ตามขอบเขตหน้าที่ความรั บผิดชอบ ที่กาหนดหรือได้รับมอบหมายให้
ประสบผลสาเร็จ
แนวคิด ความสามารถในการปฏิบัติงานของ Schwirian (1987) ได้กล่าวถึง
ความสามารถในการทางานทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งส่งผลให้พยาบาลทางานได้อย่าง
ดีและมีปะสิทธิภาพ โดยมีเกณฑ์กาหนดไว้ 6 ด้าน ดังนี้
(1) ด้ า นการเป็ น ผู้ น า (Leadership) พยาบาลวิ ช าชี พ ต้ อ งมี ทั ก ษะในการใช้
กระบวนการสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเพื่อโน้มน้าวชักจูงให้ผู้ร่วมงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นผู้ชี้นา ชี้แนะ มอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบ
(2) การสร้างสัมพันธภาพและการติดต่อสื่อสาร (Interpersonal relations)
พยาบาลวิชาชีพต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการประสานงาน
(3) การดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤตและฉุกเฉิน (Critical care) พยาบาลวิชาชีพต้อง
ใช้ ทักษะ ความรู้ การตัดสินใจที่รวดเร็วและเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย ที่ต้องเผชิญกับภาวะเจ็บป่วย
เฉียบพลัน
(4) การสอนผู้ ป่ ว ยและการให้ ค วามร่ ว มมื อ ( Teaching/collaboration)
พยาบาลวิชาชีพต้องมีความสามารถในการพยายามแสวงหาความร่วมมือจากทีมสุขภาพ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้ป่วยให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) การวางแผนและประเมินผลปฏิบัติการพยาบาล (Planning/evaluation)
พยาบาลวิชาชีพต้องใช้ความรู้ ทักษะในการประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย
(6) การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ (Professional development) พยาบาล
วิชาชีพต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาวิชาชีพหรือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเอง
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2) ความสามารถในการปฏิบัติงานกับความสุขในการทางาน
ความสามารในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบการทางานหลายด้าน ทั้ง
หน่ ว ยงาน ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน โดยเฉพาะในด้ า นผู้ ป ฏิ บั ติ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรม
บุคลิกภาพ ความถนัดในงาน มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แรงจูงใจ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส่งเสริม ให้
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ทาให้งานประสบผลสาเร็จ และส่งผลให้มีความสุขในการ
ทางาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ หัทยา ศรีวงษ์ (2554) และพรทิพย์ พึ่งศักดิ์ (2552) ที่ศึกษา
พบว่าความสามารถในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานของพยาบาล
3.2.3 การทางานเป็นทีม
1) ความหมายและแนวคิดของการทางานเป็นทีม
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการทางานเป็นทีมไว้ดังนี้
Tappen (1995) ให้ความหมายว่าทีม หมายถึง การทางานในลักษณะของกลุ่มที่
มีสมาชิกคงที่ มีเป้าหมายในการทางานร่วมกัน มีการทางานแบบประสานกลมกลืน แบบต่อเนื่องกัน
ฟาริดา อิบราฮิม (2542) ให้ความหมายว่า ทีม หมายถึง บุคคลมากกว่าหนึ่งคน
มารวมตัว โดยมีเป้าหมายร่วมกัน แบ่งหน้าที่กัน มีการรับรู้ต่อการรวมตัวกัน ประสานเพื่อแก้ปัญหา
ต่างๆ มีการช่วยเหลือสนับสนุน
สรุปได้ว่า การทางานเป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อื่นในช่วงเวลาหนึ่ง ทางานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน
แนวคิดการทางานเป็นทีมของ Roming (1996) ได้สรุปองค์ประกอบของการ
ทางานเป็นทีมที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ ไว้ 5 ด้าน ดังนี้
(1) การติดต่อสื่ อสาร (Communication) เป็นโครงสร้า งการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างสมาชิกทีมให้มีการรับฟัง และเข้าใจซึ่งกันและกันในปัญหาของงานที่ปฏิบัติและสามารถแก้ไ ข
ได้ทัน การติดต่อสื่อสารต้องมีการเปิดเผยและสนับสนุนให้สมาชิกในทีมมีอิสระในการให้ข้อมูลข่าวสาร
(2) การร่วมมือ (Cooperation) เป็นการทางานร่วมกันและให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของทีม
(3) การประสานงาน (Coordination) สมาชิกในทีมที่มีการประสานงานกันใน
การปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมทีม มีการวางแผนที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลในทีม
(4) การมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative breakthrough) สมาชิกทีมต้องมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมการทางาน หรือการแก้ปัญหา
(5) การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous breakthrough) เป็นการ
ปรับปรุงกระบวนการทางาน โดยการออกแบบงานใหม่ให้มี ความเหมาะสมยิ่งขึ้น การพัฒนางานและ
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การปรับปรุงคุณภาพ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นการช่วยให้บุคคลมีการเรียนรู้ข้อผิดพลาด
2) การทางานเป็นทีมกับความสุขในการทางาน
การทางานในลักษณะของกลุ่มที่มีสมาชิกคงที่ มีเป้าหมายในการทางานร่วมกัน มี
การทางานแบบประสานกลมกลืนและแบบต่อเนื่องกัน การทางานร่วมกันเป็นทีมจะทาให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความพึงพอใจในงาน ส่งผลให้เกิดความสุขในการทางาน และการทางานเป็นทีมจะช่วยให้กลุ่ม
บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ซึ่งมีการศึกษาของ ดวงพร จันทรศรี (2555) ศึกษาพบว่าการทางาน
เป็นทีมมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล แสดงว่าถ้าทีมทางานดีก็จะส่งผลให้เกิด
ความสุขในการทางาน
3.3 ปัจจัยด้านองค์การ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะขององค์ประกอบแวดล้อมในการ
ทางาน ความสัมพันธ์ในองค์การ ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากร ได้แก่
3.3.1 สภาพแวดล้อมในงาน
1) ความหมายและแนวคิดของสภาพแวดล้อมในงาน
สภาพแวดล้อมในงานนั้นมีความสาคัญและเป็นสิ่งที่นักวิชาการหลายคนให้ความ
สนใจและให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในงาน ไว้ดังนี้
Moos (1986) ให้ความหมายว่าสภาพแวดล้อมในงาน หมายถึง การรับรู้ของ
บุคคลที่มีต่อสภาพแวดล้อมในงาน แบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติสัมพันธภาพ มิติความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานและมิติการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลง
กั ล ยารั ต น์ อ๋ อ งคณา (2549) ได้ ส รุ ป ความหมายของสภาพแวดล้ อ มในงาน
หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ล้อมรอบบุคคล ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม หรือทาง
วัฒ นธรรม หรื ออาจเป็น สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ทางสั งคม หรือจิตใจ ซึ่งต่างก็มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
สรุ ป ได้ ว่ า สภาพแวดล้ อ มในงาน หมายถึ ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ อ ยู่ ห รื อ เป็ น
องค์ประกอบของหน่วยงาน ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม หรือ
ทางจิตใจ ทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์การ บุคคลผู้ปฏิบัติงานสามารถรับรู้ได้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
แนวคิดสภาพแวดล้อมในงานของ Moos (1986) ได้สรุปแนวคิดในการวัด
สภาพแวดล้อมไว้ 3 มิติ โดยได้แบ่งสภาพแวดล้อมในงานออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านความยึดเหนี่ยวระหว่างผู้ร่วมงาน (Peer cohesion) คือ การรับรู้ถึง
บรรยากาศความเป็นมิตรระหว่างเพื่อนร่วมงานและการให้แรงสนับสนุนซึ่งกันและกัน
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(2) ด้านการได้นับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (Supervisor support) คือ
การรับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในด้านการยกย่องชมเชย และให้กาลังใจ
(3) ด้านความเป็นอิสระของหน่วยงาน (Autonomy) คือ การรับรู้ว่าหน่วยงาน
ส่งเสริมสนับสนุนการตัดสินใจการทางานด้วยตนเอง
(4) ด้านความกดดันในงาน (Work pressure) คือ การรับรู้ในการมีสภาพการ
ทางานที่เร่งรีบในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
2) สภาพแวดล้อมในงานกับความสุขในการทางาน
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทางานล้วนมีอิทธิพลสามารถทาให้บุคคลใน
หน่วยงานเกิดความพึงพอใจในงานและไม่พึงพอใจในงานได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการทางาน
เหล่านั้น ว่าจะมีความเหมาะสมในการทางานหรือไม่ และสภาพแวดล้อมในงานเหล่านั้นตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลในการทางานได้มากน้อยเพียงใด สภาพแวดล้อมในการทางานที่เหมาะสมกับ
สถานปฏิบัติงานและเป็นไปตามความต้องการของบุคคลในหน่วยงานในการปฏิบัติงาน สามารถทาให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจในงานและส่งผลให้ เกิดความสุ ขในการทางาน ซึ่งมีการศึกษาที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในงาน ของรัชนี หาญสมสกุล (2550) ที่พบว่าสภาพแวดล้อมในงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสุขในการทางานของพยาบาล ซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมในงานมีผลต่อความสุ ข
ในการทางาน ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้ อต่อการทางาน ได้แก่ มีแสงสว่างเพียงพอ มีระบบการระบาย
อากาศที่ดี มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการทางาน มีการสร้างสัมพันธภาพเรียนรู้ร่วมกันในองค์การ
ทางานร่วมกันอย่างไว้วางใจกันให้ความเคารพซึ่งกันและกัน
3.3.2 บรรยากาศองค์การ
1) ความหมายและแนวคิดของบรรยากาศองค์การ
Litwin and Stringer (1968 อ้างถึงในอัครสรา สถาพรวจนา, 2551) ให้
ความหมายว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่งรับรู้โดย
บุคคลในองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีอิทธิพลต่อการจูงใจและการปฏิบัติงานในองค์การ
Stringer (2002) ให้ความหมายว่า บรรยากาศองค์การ เป็นสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การซึ่งสมาชิกภายในองค์การสามารถเรียนรู้และมีประสบการณ์ รวมทั้ง มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ
สรุ ป ได้ ว่ า บรรยากาศองค์ ก าร หมายถึ ง การรั บ รู้ ข องสมาชิ ก ในองค์ ก ารต่ อ
สภาพแวดล้ อ มของการทางาน ทั้ ง โดยตรงและโดยอ้ อ ม ซึ่ ง เป็ น แรงกดดั น ส าคั ญ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การ
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แนวคิ ด บรรยากาศองค์ ก ารของ กองการพยาบาล (2543) ได้ น าแนวคิ ด
บรรยากาศองค์การของ Likert and Likert (1976), Litwin and Stringer (1968) และ Steers and
Porter (1979) มาปรับ ปรุ งองค์ประกอบให้ส อดคล้องกับลักษณะขององค์การพยาบาล ซึ่งมี 7
องค์ประกอบ ดังนี้
(1) ด้านโครงสร้างองค์การและทิศการบริห าร เป็นการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อ
โครงสร้าง บทบาท ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
(2) ด้ า นระบบงานหรื อ กระบวนการให้ บ ริ ก าร เป็ น การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ผลการ
ปฏิบัติงานและความชัดเจนของมาตรฐานการพยาบาล
(3) ด้านประสิทธิผลในการเป็นผู้นาของผู้บังคับบัญชา เป็นการรับรู้ถึงลักษณะ
ของผู้บังคับบัญชาด้านความรับผิดชอบ มีเป้าหมายในการทางานที่ชัดเจน
(4) ด้านการให้รางวัลหรือผลตอบแทนการทางาน เป็นการได้รับความตอบสนอง
ความต้องการ ด้านสังคม สวัสดิการและความยุติธรรม รวมทั้งความสาเร็จในการทางาน
(5) ด้านความพึงพอใจในงาน เป็นความรู้สึกพึงพอใจที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย และพึงพอใจในสวัสดิการค่าตอบแทน
(6) ด้านความอบอุ่นและสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน เป็นการรับรู้ของพยาบาล
ต่อสัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
(7) ด้านความภักดีต่อองค์การ เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกของพยาบาลที่รู้สึกเป็น
เจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เกิดขวัญและกาลังใจ พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม
2) บรรยากาศองค์การกับความสุขในการทางาน
บรรยากาศที่ให้ความพึงพอใจในงาน เป็นบรรยากาศที่ พยาบาลทางานแล้ว มี
ความสุข ซึ่งการศึกษาของ Manion (2003) พบว่าบรรยากาศองค์การมีผลต่อความสุขในการทางาน
ทาให้ บุคลากรเกิดความรู้ สึกอยากทางาน เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สอดคล้ องกับ การศึกษาของ
อัครสรา สถาพรวจนา (2551) ที่พบว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความสุขในการ
ทางานของพยาบาล
3.3.3 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
1) ความหมายและแนวคิดของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
Sheldon (1971 อ้างถึงในวีรญา ศิริจรรยาพงษ์, 2556) ให้ความหมายว่า ความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติหรือความรู้สึก ที่สมาชิกมีต่อองค์การ เป็นการประเมินองค์การใน
ทางบวก ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันระหว่างบุคคลนั้นกับองค์การ และเป็นความตั้งใจที่จะทางานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การ
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Meyer and Allen (1993) ให้ความหมายว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเป็น
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อองค์การ โดยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคคลนั้นคงอยู่ในองค์การ ประกอบด้วย 3
ด้าน คือ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน
สรุ ปได้ว่า ความยึดมั่นผู กพันต่อองค์การ หมายถึง การที่ส มาชิกในองค์การมี
ความรู้สึกหรือมีพฤติกรรมที่แสดงออกต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ในด้านบวก รู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีความจงรักภักดีต่อองค์การ มีความ
เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน และมีความต้องการอยู่กับองค์การต่อไป
แนวคิดของ Meyer and Allen (1993) ได้เสนอแนวคิดความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
(1) ความยึดมั่นผูกพันด้านจิตใจ (Affective commitment) หมายถึง ความรู้สึก
พึงพอใจของบุคคลที่มีต่อคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ร่วมงาน ลักษณะโครงสร้างองค์การ ลักษณะ
งาน และประสบการณ์การทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานที่เข้มแข็งและมั่งคง การได้รับการ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังที่บุคคลได้ตั้งใจไว้
(2) ความยึดมั่นผูกพันด้านการคงอยู่ (Continuance commitment) หมายถึง
การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อองค์ การในการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การไว้ โดยคานึงถึงการ
ลงทุน การสะสมการลงทุนที่ได้อุทิศให้กับองค์การ
(3) ความยึดมั่นผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative commitment) หมายถึง
การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อองค์การ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ทางสังคมที่เกิ ดขึ้นในองค์การ ที่เน้นการ
จงรักภักดีต่อองค์การของตนเอง
2) ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การกับความสุขในการทางาน
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อองค์การ โดยเป็นสิ่ง
ยึดเหนี่ยวให้บุคคลนั้นคงอยู่กับองค์การ ซึ่งลักษณะความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การที่ดี คือ รู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การและอยากปฏิบัติงานให้สาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ มีความรักในงานที่ทา ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ วีรญา ศิริจรรยาพงษ์ , (2556) ที่พบว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
โดยรวมมีความสัมพันธ์กั บความสุขในการทางาน เมื่อมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การทาให้รู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ เกิดแรงจูงใจในการทางานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความสุขในการทางานเพิ่มขึ้น
3.4 ปัจจัยด้านการจัดการ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานของหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่
3.4.1 การเสริมสร้างพลังอานาจในงาน
1) ความหมายและแนวคิดของการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน
มีผู้ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังอานาจในงาน ไว้ดังนี้
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Kanter (1997) ให้ความหมายว่า การเสริมสร้างพลังอานาจในงานเป็นความรู้สึก
ทางบวกที่สามารถกระทาหรือสร้างขึ้นได้ในองค์การ
Kinlaw (1995) ให้ความหมายว่า การเสริมสร้างพลังอานาจเป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรและทีมงาน เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร โดยมีผู้บริหาร
นั้นอานวยความสะดวกหรือแนะนาแก่บุคลากร เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จในงาน
สรุ ป ได้ ว่ า การเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจในงาน หมายถึ ง แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารที่
ผู้บ ริ ห ารสามารถทาให้ บุ คลากรรู้สึ กถึงความสามารถของตนในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของ
องค์การให้สาเร็จ
แนวคิดการเสริมสร้างพลังอานาจในงานของ Kanter (1997) ได้อธิบายว่า
โครงสร้างในองค์การที่บุคลากรได้รับหรือเข้าถึงแล้วจะสามารถเสริมสร้างพลังอานาจในงานได้ คือ
โครงสร้างอานาจในองค์การ โครงสร้างโอกาสในองค์การ และโครงสร้างสัดส่วนประชากรในองค์การ
ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
(1) การได้รั บ การสนับ สนุน (Support) คือ การที่ผู้ บ ริห ารให้ การรับรองสิ่ ง ที่
ผู้ปฏิบัติงานกระทา การยอมรับในความสามารถ การให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังการทางาน
(2) การได้รับข้อมูลข่าวสาร (Information) คือ ข้อมูลข่าวสารถือเป็นสิ่งสาคัญ
เป็นการได้รับข้อมูลในการตัดสินใจ การเปลี่ยนนโยบายและทิศทางในอนาคตขององค์การ
(3) การได้รับ ทรัพยากร (Resources) คือ การที่ผู้ บังคับบัญชาสามารถในการ
จัดหาสิ่งที่จาเป็น เพื่อให้บุคลากรสามารถทางานได้ตามเป้าหมายขององค์การ เช่น บุคลากร อุปกรณ์
เครื่องใช้ เงินทุน เวลา
(4) การได้รับความก้าวหน้าในการทางาน (Advancement) คือ การที่บุคลากร
ได้รับการส่งเสริมจากผู้บังคับบัญชาในการเลื่อนตาแหน่ง ได้รับการพิจารณาความดีความชอบและ
เลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างยุติธรรม
(5) การได้การเพิ่มพูนทักษะและความสามารถ (Competence and skill) คือ
การมีโอกาสได้รับการอบรม ประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานหรือได้รับอนุญาตลาศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
(6) การได้รับการยกย่องชมเชยและการยอมรับ (Reward and recognition)
คือ การที่บุคลากรได้รับการยกย่องชมเชย ได้รับการยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือได้รับ
รางวัลจากผู้บังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติงานประสบความสาเร็จ
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2) การเสริมสร้างพลังอานาจในงานกับความสุขในการทางาน
การเสริมสร้างพลังอานาจในงานสามารถส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการ
ทางานได้ โดยการได้รับอานาจและโอกาส ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้มีการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ เกิด
ความพึงพอใจในงานและมีการคงอยู่ในองค์การ ซึ่งการเสริมสร้างพลังอานาจในงานช่วยให้องค์การ
สามารถดาเนิ นงานให้ บรรลุ เป้ าประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ ดวงพร จันทรศรี
(2555) พบว่าการเสริมสร้างอานาจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานของพยาบาล
3.4.2 ภาวะผู้นา
1) ความหมายและแนวคิดของภาวะผู้นา
จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยพบว่ามีลักษณะภาวะผู้นาหลายแบบ
สามารถอธิบายความหมายได้ดังนี้
เรมวล นั น ท์ ศุ ภ วั ฒ น์ (2542) ให้ ค วามหมายว่ า ภาวะผู้ น าเป็ น กระบวนการ
ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีปฏิสัมพันธ์กัน โดยมีอานาจและอิทธิพลเข้า มาเกี่ยวข้องเพื่อมุ่ง
เป้าหมายให้สาเร็จ
Swansburg (2002 อ้างถึงในเสาวรส ประเทืองชัยศรี , 2552) ให้ความหมายว่า
ภาวะผู้ น า เป็ น กะบวนการพลวัตร ซึ่ง จะประกอบด้ว ยองค์ประกอบ 3 มิติ คื อ ผู้ นา ผู้ ตาม และ
สถานการณ์ ซึ่งแต่ละมิติจะมีอิทธิพลต่อกัน
สรุปได้ว่า ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์และกระบวนการอิทธิพล
ระหว่ า งบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม คน โดยใช้ อ านาจหรื อ ชั ก จู ง ให้ ผู้ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการท างานให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์
แนวคิดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ Marquis and Hunton (2000) กล่าวว่า
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ตามที่มีการไว้วางใจกัน โดยที่เป้าหมาย
ของผู้นาและผู้ตามเป็นเป้าหมายเดียวกัน มีความมั่นคงและสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่ม ผู้นาที่ดี
ควรมีภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง ควรแสดงอารมณ์ทางบวกต่อบุคลากรใช้แรงจูง ใจที่เหมาะสม
บุคลากรจะรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ดีต่องาน เกิดการพัฒนางานและปฏิบัติงานด้วยความสุข ซึ่งมี
การศึกษาเกี่ย วกับภาวะผู้ นาการเปลี่ ยนแปลงของ พรรณิภ า สืบสุข (2548) พบว่าภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล
แนวคิดภาวะผู้นาแบบอย่างของ Kouzes and Posner (1987 อ้างถึงในเสาวรส
ประเทืองชัยศรี , 2552) ศึกษาภาวะผู้นาแบบอย่างพบว่าคุณลักษณะผู้ นาที่ผู้ใต้บังคับบัญชาพึง
ประสงค์ 4 อันดับแรก คือ 1) มีความซื่อสัตย์ต่อคาพูดและการกระทาของตนเอง (Honest) 2) มอง
การณ์ไกลและเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Forward looking) 3) สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
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(Inspire) 4) มี ส มรรถนะในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ (Competent) ซึ่ ง มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ น า
แบบอย่ าง ของเสาวรส ประเทื องชัยศรี (2552) พบว่า ภาวะผู้ นาแบบอย่า งของหั ว หน้างานการ
พยาบาลมีความสัมพันธ์กับ ความสุขในการทางานของพยาบาล ซึ่งการมีภาวะผู้นาแบบอย่างต้อง
สามารถทาให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์และได้ใช้ศักยภาพของตนในการทางานอย่าง
เต็มกาลังความสามารถ ต้องมีความสามารถในการที่จะกระตุ้นโน้มน้าวและจูงใจให้บุคลากรร่วมมือ
ร่วมใจ กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์การด้วยความเต็มใจ ทาให้กิจกรรมต่างๆ
ในองค์การเป็นไปอย่างราบรื่นบรรลุเป้าหมาย จึงส่งผลให้บุคลากรในองค์การนั้นมีความสุขในการทางาน
แนวคิดพฤติกรรมผู้ นาของ Yukl (2006) ได้ศึกษาและขยายแนวคิดต่อจาก
แนวคิดของ Blake and Mouton โดย Yukl (2006) ได้เสนอว่า พฤติกรรมของผู้นานั้นจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับสถานการณ์ เพราะสถานการณ์จะมีผลกระทบต่อความสาเร็จของพฤติกรรมของผู้นา
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เสาวภา จตุทอง (2556) พบว่าพฤติกรรมผู้นามีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความสุขในการทางานของพยาบาล
3.4.3 แรงจูงใจในงาน
1) ความหมายและแนวคิดของแรงจูงใจในงาน
มีนักวิชาการให้ความหมายของแรงจูงใจในงาน ไว้ดังนี้
Steers and Porter (1979 อ้ างถึงในจงจิ ต เลิ ศวิบูล ย์ มงคล, 2546) ให้
ความหมายว่า แรงจูงใจเป็นกระบวนการที่ชักนาโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะ
สนองตอบความต้องการ
พวงเพชร วั ช รอยู่ (2537) ให้ ค วามหมายว่ า แรงจูง ในในงาน หมายถึ ง การ
พยายามให้ผลตอบแทนการทางานของคนตามความต้องการของเขา และต้องประสานความต้องการ
ของคนทางานให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงานด้วย เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมาย
สรุปได้ว่าแรงจูงใจในงาน หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ้นจากสิ่งจูงใจให้
แสดงพฤติกรรมในการทางานไปสู่จุดหมายปลายทาง โดยตอบสนองความต้องการของตนเองและ
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
แนวคิดแรงจูงใจในงานของ Herzberg (1973 อ้างถึงในลักษมี สุดดี, 2550) ได้
อธิบายถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการทางานจากทฤษฎีสองปัจจัย ดังนี้
(1) ปั จ จั ย จู งใจ (Motivation factors) เป็นปั จจั ยภายในบุค คลที่ก่อ ให้ เกิ ด
แรงจูงใจในการทางานเกี่ยวข้องกับงาน และความสาเร็จของงานโดยตรง ประกอบด้วย ความสาเร็จใน
งาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
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(2) ปั จ จั ย ค้ าจุ น (Maintenance) เป็ น ปั จ จั ย ที่ ม าจากภายนอกเกี่ ย วข้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อมในการทางาน ส่งเสริมให้แรงจูงใจในการทางานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ประกอบด้วย
นโยบายและการบริหารงาน วิธีการปกครองบังคับบัญชา เงินเดือน ค่าตอบแทน สภาพการทางาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2) แรงจูงใจในงานกับความสุขในการทางาน
Herzberg (1973 อ้างถึงในลักษมี สุดดี, 2550) เสนอว่า คนต้องการความสุข
จากการทางาน และแรงจูงใจในการทางานเป็นองค์ประกอบสาคัญที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกใน
ด้านที่ทาให้เกิดความสุขในการทางาน มีอยู่ 2 ประการ คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน ซึ่งปัจจัยจูงใจ
จะทาให้ บุ คคลมี ความรู้ สึ กในด้ านดี เป็นสิ่ งจู งใจภายในความรู้สึ ก นึกคิด เป็นส่ ว นที่เกี่ย วกับการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความสาเร็จของงาน การยอบรับนับถือ ลักษณะงาน แต่ปัจจัยค้าจุนจะเป็นข้อกาหนด
เพื่อป้ องกัน ไม่ให้ เกิดความไม่พอใจในงาน เช่น นโยบายของหน่ว ยงาน การบังคับบัญชา ทฤษฎี
ดังกล่าวสามารถอธิบายปัจจัยที่ทาให้บุคคลในองค์การเกิดความสุขในการทางานได้ ซึ่งมีการศึกษา
ของจงจิต เลิศวิบูลย์มงคล (2546) พบว่าแรงจูงใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางาน
4. การสังเคราะห์งานวิจัย
การสั ง เคราะห์ งานวิ จั ย เป็น งานส าคั ญที่ นั ก วิจั ย ทุก คนต้อ งท า เพื่ อเชื่ อมโยงความรู้ จ าก
งานวิจัยในอดีตกับงานวิจัยที่จะทาขึ้นใหม่ การสังเคราะห์งานวิจัยในอดีตนอกจากจะช่วยให้นักวิจัยได้
มีฐานองค์ความรู้ในอดีตและไม่ทางานวิจัยซ้าซ้อนกับงานวิจัยที่มีผู้ ทาไว้แล้ว ยังช่วยให้นักวิจัยได้
บทเรียนเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยที่นักวิจัยในอดีตได้ทาไว้และสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องทาให้
ได้วิธีวิทยาการวิจัยที่ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้การสังเคราะห์งานวิจัยจึงเป็นงานสาคัญที่นักวิจัยทุกคน
ต้ อ งท า เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ซึ่ ง เนื้ อ หาดั ง กล่ า วต่ อ ไปนี้ มุ่ ง น าเสนอเกี่ ย วกั บ สาระเรื่ อ งการ
สังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน
4.1 ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย
การสังเคราะห์งานวิจัย (Research synthesis) หมายถึง กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อ
ตอบปั ญ หาในเรื่ องใดเรื่ อ งหนึ่ ง โดยการรวบรวมงานวิจั ย ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกั บ ปั ญหานั้ น ๆ มาศึ ก ษา
วิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และนาเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบให้ได้
คาตอบปั ญหาการวิ จั ย ที่ต้องการ นาเสนอข้อค้นพบที่ส มบูรณ์แบบกว่างานวิ จัยแต่ล ะชิ้นที่นามา
วิเคราะห์ (Cooper, 1989; Glass, McGaw, and Smith, 1981; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)
การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่นาไปสู่การสร้างข้อสรุปรวมเกี่ยวกับ
ผลการวิจัย ในรายงานต่างๆ ที่มีการศึกษาภายใต้ประเด็นวิจัยเดียวกัน แต่อาจมีความแตกต่างใน
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วิธี ก ารด าเนิ น การ หรื อ แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ สภาพบริ บ ทเงื่ อ นไขที่ แตกต่ า งกั น (สุ วิ ม ล
ว่องวาณิช, 2545)
สรุปได้ว่าการสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง กระบวนการศึกษาเพื่อตอบปัญหาการวิจัย
โดยการรวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาปัญหาเดียวกันมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิ ติ และมีการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4.2 การสังเคราะห์งานวิจัย
การสังเคราะห์งานวิจัยมีหลักการและวิธีการแตกต่างกันตามช่วงเวลา ซึ่งสามารถแบ่ง
วิธีการสังเคราะห์งานวิจัยออกได้เป็น 2 แบบ (Hunter & Schmidt, 1990; อุทุมพร จามรมาน,
2527; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ดังนี้
4.2.1 การสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย แบบบอกลั ก ษณะหรื อ เชิ ง พรรณนา (Qualitative
synthesis) เป็นวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยแบบบรรยาย เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 ใช้หลักการ
สรุปย่อรายงานการวิจัยแต่ละเรื่อง และเปรียบเทียบผลการวิจัยตามความเหมือนและแตกต่างกัน
อย่างไร โดยมีการกาหนดประเด็นก่อนว่าจะพิจารณาจากคุณลักษณะใดของงานวิจัยในการสังเคราะห์
วิธีนี้ถือว่ามีข้อจากัด คือ เป็นวิธีการที่ไม่มีระบบ มีความเป็นอัตนัยสูง ทาให้ผลการสังเคราะห์งานวิจั ย
แตกต่างกันตามความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สังเคราะห์ ทาให้เกิ ดข้อบกพร่องที่สาคัญ คือ
ความอคติลาเอียงหรือความไม่สอดคล้องกัน ในการตีความของนักวิชาการในการทบทวนวรรณกรรม
เรื่องเดียวกัน และยิ่งในปัจจุบันจานวนงานวิจัยที่มีเพิ่มมากขึ้นจนเกินขีดความสามารถของผู้ทบทวน
วรรณกรรมจะสรุปและเรียบเรียงให้ครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544)
4.2.2 การสังเคราะห์ งานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative synthesis) เป็นวิธีการ
วิเ คราะห์ ข้ อ มูล สรุ ป รายงานการวิ จั ยแต่ ล ะเรื่อ ง โดยอาศั ยเทคนิ ค ทางสถิติ ซึ่ง ถื อว่ า เป็ น วิธี ก าร
สังเคราะห์งานวิจัยที่ได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบ และมีความเป็นปรนัยมากขึ้น รวมทั้งสามารถใช้
สังเคราะห์งานวิจัยที่มีปริมาณมากได้ แต่การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณแบบดั้งเดิมมีข้อจากัด
หลายประการบางวิธีมีค วามล าเอียง บางวิธีให้ ข้อสารสนเทศน้อยมาก ไม่เพียงพอที่จะสรุปรวม
ผลงานวิจัยให้ถูกต้องในภาพรวมได้ นอกจากนี้บางวิธียังอาจให้ข้อสรุปที่มีความผิดพลาดได้ในกรณีที่มี
จานวนงานวิจัยไม่มากพอ ดังนั้นในระยะต่อมาจึงมีนักสังเคราะห์งานวิจัยได้พยายามพัฒนาวิธีการ
สังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณขึ้นมาใหม่ที่มีความเป็ นระบบและถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึ้น คือ การ
วิเคราะห์อภิมาน (Meta–analysis) เพื่อนามาใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัย
4.3 การวิเคราะห์อภิมาน
การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณวิธีการ
หนึ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในระยะต่อมา เพื่อให้การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ถูกต้องและเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งในการวิจัยนี้จะอธิบายความหมายหลักการและกระบวนการของการ
วิเคราะห์อภิมาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.3.1 ความหมายของการวิเคราะห์อภิมาน
คาว่า Meta-analysis เป็นคาที่นักวิชาการเรียกชื่อในภาษาไทยที่แตกต่างกันไป
เช่น สุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2530) ใช้คาว่า “การอภิเคราะห์”สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม (2527) ใช้คาว่า
“การวิเคราะห์แบบเมทต้า” สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2529) ใช้คาว่า “การวิเคราะห์รวมผล” (นงลักษณ์
วิรัชชัย, 2542) ในที่นี้ผู้วิจัยใช้คาว่า “การวิเคราะห์อภิมาน” ซึ่งเป็นคาที่ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542)
กล่าวว่าเป็นชื่อที่ได้รับการบัญญัติขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใช้ในหลักสูตรและเป็นคาที่มีความหมายตรงกับคาศัพท์
ว่า Meta-analysis ในความหมายของ Glass (1976 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ซึ่งเป็นผู้
บุกเบิกการวิเคราะห์อภิมานจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันว่าการวิเคราะห์อภิมานเป็นการวิเคราะห์ที่
เหนือกว่าการวิเคราะห์ทั่วไป เพราะนาผลการวิเคราะห์จากงานวิจัยหลายๆเรื่องมาวิเคราะห์ และมี
ผู้ให้ความหมายของการวิเคราะห์อภิมานไว้ดังนี้
Glass, McGaw, and Smith (1981) ให้ความหมายของการวิเคราะห์อภิมานว่า
หมายถึง การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ ซึ่ง เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยหลายๆเรื่องที่ศึกษาปัญหาวิจัย
เดียวกัน โดยใช้วิธีการทางสถิติ ข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์อภิมานประกอบด้วย ผลการวิจัยวัดในรูป
ของขนาดอิทธิพลและคุณลักษณะของงานวิจัย การวิเคราะห์ให้ความสาคัญกับขนาดอิทธิพลมากกว่า
ระดับนัยสาคัญของการรวมค่าขนาดอิทธิพล และให้ความสาคัญกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะงานวิจัยกับขนาดอิทธิพล
Hunter and Schmidt (1990) ให้ความหมายว่า การวิเคราะห์ อภิมานเป็น
กระบวนการวิเคราะห์สรุปผลรวมเชิงปริมาณในการคานวณค่าขนาดอิทธิพล และบรรยายด้วยวิธีการ
ทางสถิติ
Rosenthal (1991) ให้ ค วามหมายว่ า การวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านเป็ น กระบวนการ
วิเคราะห์ ข้ อมูล ทางสถิติ เพื่อสรุ ป ความสั มพันธ์ระหว่ างตัว แปรศึกษาตัว แปรปรับที่ท าให้ ผ ลการ
ประมาณค่าดัชนีมาตรฐานของงานวิจัยมีความแตกต่างกัน และเป็นการศึกษาความสัมพันธ์จากการ
วิเคราะห์รวม โดยการหาค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐาน แบ่งกลุ่มงานวิจัยตามตัวแปรปรับสาคัญที่เป็นปัญหา
จากงานวิจัยทุกๆเรื่องแล้วคานวณหาค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อุทุมพร จามรมาน (2527) ให้ความหมายว่า การวิเคราะห์อภิมานเป็นการวิเคราะห์
ทางสถิติของผลสรุปงานวิจัยหลายๆเรื่องเข้าด้วยกัน
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สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม (2527 อ้างถึงในปิยะฉัตร ฉ่าชื่น, 2547) ให้ความหมายว่า
เป็นวิธีการบูรณาการข้อค้นพบจากงานวิจัยเชิงประจักษ์หลายๆเรื่องที่ศึกษาปัญหาลักษณะเดียวกัน
หรื อเป็ น แนวคิดในการสั งเคราะห์ ผ ลการวิจัยเชิงประจักษ์ห ลายๆเรื่อ งที่ศึกษาปัญหาในลั กษณะ
เดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อความรู้หรือข้อสรุปภาพรวมที่แสดงถึงสภาวะปัจจุบันของข้อค้นพบในปัญหาเหล่านั้น
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) ให้ความหมายว่า เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณ
วิธีหนึ่งที่นักวิจัยนางานวิจัยซึ่งศึกษาปัญหาเดียวกันมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อสังเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปที่มีความกว้างขวาง ลุ่มลึก กว่าผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง
สรุปได้ว่า การวิเคราะห์อภิมาน หมายถึง การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณที่ศึกษา
ปัญหาวิจัยเดียวกัน วิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติให้ผลสรุปงานวิจัยหลายๆเรื่องเข้าด้วยกัน แล้ว
สังเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ที่มีความกว้างขวาง ลุ่มลึก กว่าผลงานวิจัยแต่ละเรื่อง
4.3.2 คุณลักษณะของการวิเคราะห์อภิมาน
การสั งเคราะห์ ง านวิ จัยด้ ว ยการวิ เคราะห์ อภิม านมี ลั กษณะที่ แตกต่างจากการ
สังเคราะห์งานวิจัยแบบพรรณนาและการวิจัยโดยทั่วไป สรุปได้ 5 ประการ (Glass, McGaw and
Smith, 1981; Hedges and Olkin, 1985; Johnson, Mullen and Salas, 1995; Rosenthal
and Rosnow, 1991 อ้างถึงในนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ดังนี้
1) ข้อมูลที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์อภิมาน คือ ผลการวิจัยและคุณลักษณะงานวิจัย
ที่นามาสังเคราะห์ การนิยามตัวแปรจึงต้องทาด้วยความรอบคอบ ให้ครอบคลุมนิยามตัวแปรจาก
งานวิจัยแต่ละเรื่อง ขณะเดียวกันต้องมีความชัดเจนว่าตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยแต่ละเรื่องเหมือนกันหรือ
แตกต่างกันอย่างไร จะทาให้ผู้วิจัยมีความชัดเจนว่าผลที่ได้จากการวิจัยแต่ละเรื่องมีค่าแตกต่างกัน
เพราะความแตกต่างของนิยามและการวัดตัวแปรในงานวิจัยแต่ละเรื่อง ในขณะที่การวิจัยโดยทั่วไปใช้
ข้อมูลที่เป็นพฤติกรรม หรือสารสนเทศของหน่วยตัวอย่าง ส่วนการสังเคราะห์ งานวิจัยแบบพรรณนา
จะไม่เน้นการนิยามตัวแปรและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
2) การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการวิเคราะห์อภิมาน ต้องมีการสร้างเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลที่มีเพียงแบบเดียวได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล แบบลงรหัสข้อมูล ต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพและความสอดคล้องของผู้รวบรวมข้อมูล ถ้าจาเป็นต้องมีผู้ช่วยในการเก็บข้อมูล ส่วนงานวิจัย
ทั่วไปจะมีเครื่องมือสาหรับรวบรวมข้อมูลหลากหลายตามลักษณะของหน่วยตัวอย่างและประเภทของ
ตัวแปรที่ศึกษา สาหรับการสังเคราะห์งานวิจัยแบบพรรณนานั้นไม่จาเป็นต้องมีเครื่องมือสาหรับ เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบแผนเหมือนการวิเคราะห์อภิมาน
3) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์อภิมาน นักวิจัยจะต้องนาผลการวิจัยแต่ละ
เรื่องมาประมาณค่าสถิติที่มีหน่วยเป็นมาตรฐานหรือดัชนีมาตรฐานก่อน ค่าดัชนีมาตรฐานที่สาคัญ คือ
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ขนาดอิทธิพล (Effect size) ซึ่งเป็นค่าสถิติที่บอกถึงปริมาณผลของตัวแปรจัดกระทา (Treatment) ที่
มีต่อตัวแปรตามในการวิจัยเชิงทดลอง ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient)
เป็นค่าสถิติที่บอกถึงขนาดความแปรผันร่วมกันระหว่างตัวแปรสองตัวในงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ ค่า
ดัช นีทั้ งสองประเภทนี้โ ดยหลั กการแล้ว เป็นการวัดความสั มพันธ์ระหว่างตัวแปรเช่นเดียวกัน จึง
สามารถเปลี่ยนค่ากลับไปมาได้ และนาผลการวิจัยทั้งเชิงทดลองและสหสัมพันธ์มาสังเคราะห์ร่วมกัน
ได้ ลั กษณะดัง กล่ าวนี้ ทาให้ ก ารวิเคราะห์ อภิมานแตกต่า งจากงานวิจั ยโดยทั่ว ไป เพราะงานวิจั ย
โดยทั่วไปมีตัวแปรตามเป็นคุณลักษณะ พฤติกรรมหรือทัศนะของสภาพหน่วยตัวอย่างที่ศึกษา ส่วน
การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงพรรณนาไม่จาเป็นต้องมีการกาหนดตัวแปรตาม
4) แบบแผนการวิจัย (Research design) ในการวิเคราะห์อภิมานเทียบได้กับการ
วิจัยเชิงสารวจที่มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายความแตกต่างของปรากฏการณ์ในการวิเคราะห์อภิมาน
ผู้วิจัยต้องสารวจรายงานการวิจัยแต่ละกลุ่มเพื่อให้ได้ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่ใช้เป็นตัวแปรต้น
หรือตัวแปรปรับ ในการอธิบายความแตกต่างของดัชนีมาตรฐาน ส่วนการวิจัยทั่วไปนั้นศึกษาได้หลาย
ลักษณะ ส่วนการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงพรรณนาจัดเป็นการวิจัยเอกสารและเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
รูปแบบหนึ่ง
5) ผลการวิจัยได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปร ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรจากงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ที่วัดในรูปดัชนีมาตรฐาน ส่วนตัวแปรต้น คือ ตัวแปรคุณลักษณะ
งานวิจัย จุดสาคัญอยู่ที่การเปรียบเทียบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยแต่ละเรื่อง
มีค่าเป็นเท่าไรในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน จากลักษณะเหล่านี้ทาให้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์อภิมานมี
ความลึ กซึ้งมากกว่าผลการวิจัย เดิม และถือเป็นนวัตกรรมที่สาคัญที่ได้รับ การพัฒนาขึ้นในวงการ
สังเคราะห์งานวิจัย ทาให้การวิเคราะห์การอภิมานมีความแตกต่างจากงานวิจัยโดยทั่วไป ส่วนการ
สั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย เชิ ง พรรณนาแม้ จ ะให้ ผ ลการวิ เ คราะห์ ที่ ลุ่ ม ลึ ก แต่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารระบุ ข นาด
ความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเช่นในการวิเคราะห์อภิมาน
4.3.3 ประโยชน์ของการวิเคราะห์อภิมาน
จากลักษณะเฉพาะของการวิเคราะห์อภิมานที่มีความแตกต่างจากการวิเคราะห์
โดยทั่วไป และแตกต่างจากการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงพรรณนา ทาให้การวิเคราะห์อภิมานมีประโยชน์
ที่สาคัญ (Hunter and Schmidt, 1990; Rubin, 1990; Sipe and Carlette, 1996; Hunt, 1997
อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) ดังนี้
1) การวิเคราะห์อภิมานให้ผ ลการสั งเคราะห์งานวิจัยที่มีความเป็นปรนัยสูงและ
เชื่อถือได้ เพราะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและสามารถสังเคราะห์งานวิจัยจานวนมาก
ได้
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2) ข้อค้นพบที่ได้เป็นประโยชน์ต่อการทารายงาน การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย เพราะการวิเคราะห์อภิมานช่วยชี้ให้เห็นช่องว่าง หรือส่วนที่ขาดหายไปในแง่มุมต่างๆของ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษา และชี้แนะแนวทางในการดาเนินงานวิจัยต่อไปได้ชัดเจน
3) การวิเคราะห์อภิมานให้ข้อค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีเงื่อนไข หรือการหา
ความสัมพันธ์ร ะหว่างตัวแปรปรั บ (Moderator variable) กับผลการวิจัย จากงานวิจัยที่นามา
สังเคราะห์ ซึ่งหาไม่ได้จากงานวิจัยเรื่องหนึ่งเรื่องใดเพียงเรื่องเดียว
4) ในกรณีที่มีงานวิจัยเรื่องหนึ่งให้ผลแตกต่างจากงานวิจัยส่วนใหญ่ การวิเคราะห์
อภิมานมีกระบวนการตรวจสอบสาเหตุที่ทาให้งานวิจัยเรื่องนั้นมีผลการวิจัยแตกต่างจากเรื่องอื่นๆ
5) ผลการวิจัยมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทฤษฎี (Hunter and Schmidt, 1990)
เพราะข้อค้นพบที่กว้างขวาง ลุ่มลึก ช่วยให้มีหลักฐานสนับสนุนการพัฒนาทฤษฎีทางวิชาการ ซึ่งเป็น
ขอบเขตแห่งความรู้ให้กว้างขวางต่อไป
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การสังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมานถือ
ว่าเป็นวิธีการที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการนามาใช้ ในการวิเคราะห์งานวิจัยทางการพยาบาล
โดยเฉพาะงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล เพื่อค้นหา
ข้อสรุ ป ของปั จ จั ยเชิงเหตุที่เกี่ย วข้องกับความสุ ขในการทางานของพยาบาล ซึ่งต่อไปจะเป็นการ
กล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์อภิมาน เพื่อให้ได้แนวทางนาไปวิเคราะห์งานวิจัยต่อไป
4.3.4 วิธีการวิเคราะห์อภิมาน
การสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านมี ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน 5
ขั้นตอน (Hunter, Schmidt, and Jackson, 1982; Glass, McGaw, and Smith, 1981; นงลักษณ์
วิรัชชัย, 2542; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2545; วิจิตร ศรีสุพรรณ, 2545) ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การกาหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย หรือคาถามการวิจัย
ขอบเขตตัวแปรควรมีความชัดเจน เพื่อเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาว่าจะเลือกงานวิจัยใดมาวิเคราะห์
และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัญหาที่เลือกมาวิเคราะห์มีงานวิจัยจานวนมากพอ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เป็นขั้นตอนของการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการวิเคราะห์ เพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับระดับขององค์ความรู้
ที่มีอยู่ และทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สนใจศึกษาที่จะนามาซึ่งกรอบแนวคิดสาหรับการ
วิเคราะห์โดยต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับรายงานการสังเคราะห์งานวิจัยที่เป็นการศึกษาปัญหา
วิจัยเดียวกัน ทั้งนี้มีหลักการเช่นเดียวกับการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยทั่วไป
ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล การดาเนินงานในขั้นตอนนี้แยกได้เป็น 4 ส่วน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
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1) การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สามารถท าได้ ห ลายวิ ธี ได้ แ ก่ การสื บ ค้ น ด้ ว ยมื อ (Hand
searching) โดยการสารวจจากวารสารต่างๆ รายการเอกสารอ้างอิง บรรณานุกรมของงานวิจัยที่ค้น
ได้ การสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer searching) การสืบค้นรายงานการวิจัยที่ไม่ได้พิมพ์
เผยแพร่ โดยการติ ด ต่ อ กั บ นั ก วิ จั ย โดยตรงหรื อ สอบถามจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ หรื อ ติ ด ตามจาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ
2) การกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะนามาสังเคราะห์ ได้แก่ การกาหนดเงื่อนไขสาหรับ
การคัดเลือกงานวิจัยที่จะนามาวิเคราะห์ โดยระบุเกณฑ์ไว้อย่างชั ดเจน เช่น งานวิจัยเชิงทดลองหรือ
เชิงสหสัมพันธ์ ลักษณะประชากรที่ศึกษา ชนิดของปัจจัยทดลอง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และการ
วัดผล เป็ น ต้น ส าหรั บ จ านวนงานวิ จัยที่ เหมาะสมในการนามาสั ง เคราะห์ นั้ น ต้ องพิจ ารณาจาก
ประชากรงานวิจัยทั้งหมดว่ามีจานวนเท่าไร มีผลการวิจัยที่แตกต่างกันหลากหลายหรือคล้ายคลึงกัน
โดยยึดหลักว่า ถ้าประชากรงานวิจัยมีจานวนน้อยและผลการวิจัยคล้ายคลึงกัน จานวนงานวิจัยที่จะ
น ามาสั ง เคราะห์ ไม่ต้องใช้ห ลายเรื่ อง แต่ถ้าประชากรงานวิจัย มีมากและผลการวิจัยแตกต่างกั น
หลากหลายจานวนจานวนงานวิจัยก็ควรต้องมีจานวนมากด้วยเช่นกัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2545)
3) การสร้ างเครื่องมือวิจัย เครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์อภิมานมี 2 แบบ คือ
แบบประเมินงานวิจัยและแบบบันทึกข้อมูล โดยอาจทาเป็นตารางหรือเป็นแบบสอบถามปลายเปิด
และปลายปิ ด ก็ ไ ด้ จากนั้ น น าไปทดลองเก็ บ ข้ อ มู ล จากงานวิ จั ย จ านวน 5-10 เรื่ อ ง เพื่ อ ปรั บ ให้
เหมาะสมในการน าไปใช้ ง านได้ จ ริ ง ในกรณี ที่ มี ผู้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล หลายคนต้ อ งมี ก ารตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างผู้รวบรวมข้อมูลด้วย
4) การบันทึกข้อมูล เป็นขั้นตอนของการบันทึกลงรหัสและการเตรียมข้อมูลสาหรับ
การวิเคราะห์ต่อไป ในขั้นตอนของการบันทึกผลการวิจัยต้องมีการแปลงค่าผลการวิจัยให้เป็นค่าสถิติที่
มีหน่วยมาตรฐาน ได้แก่ ขนาดอิทธิพลและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ก่อนนาไปวิเคราะห์ สรุปผลด้วย
วิธีการต่างๆต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบคาถาม
และสมมติฐานของการวิเคราะห์อภิ มาน ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ได้แก่ ค่าดัชนีมาตรฐานและข้อมูล
คุณลักษณะงานวิจัยที่ผู้วิจัยเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อค่าดัชนีมาตรฐานโดยมีการวิเคราะห์ใน 2 รูปแบบ คือ
1) การวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของผลที่ได้ โดยใช้สถิติพรรณนาเพื่อ
อธิบายคุณลักษณะของงานวิจัยที่นามาวิเคราะห์และสรุปบรรยายเกี่ยวกับค่าดัชนีมาตรฐาน
2) การวิเคราะห์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลการวิจัย (ซึ่งอยู่ในรูป
ของค่าดัชนีมาตรฐาน) กับตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบความเป็นเอกพัน ธ์ (Homogeneity) ของค่าดัช นีมาตรฐาน หรือการวิเคราะห์เพื่ออธิบาย

62
ความแปรปรวนของค่าดัชนีมาตรฐานสาหรับวิธีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน มีหลายวิธี เช่น วิธีของ Cohen
(1977) วิธีของ Glass et al. (1987) วิธีของ Rosenthal (1991) วิธีของ Hunter and Schmidt
(1990) วิธีของ Hedges and Oikin (1990) และวิธีของ Slavin (1986) (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542;
นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ, 2552) ในงานวิจัยนี้จะขอกล่าวถึงวิธีของ Glass et al. (1987) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
วิธีของ Glass นับเป็นวิธีการวิเคราะห์อภิมานวิธีแรกที่ได้รับการเผยแพร่ และ
ได้รับความนิยมมากจนถึงปัจจุบัน วิธีของ Glass มีสูตรในการประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจัย
เชิงทดลอง โดยนาค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองลบด้วยค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม หารด้วยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุ่มควบคุม นอกจากนั้น Glass ยังได้เสนอวิธีการประมาณค่าสหสัมพันธ์ และการปรับ
ค่าขนาดอิทธิพลเป็น ค่าสั มประสิทธิ์ส หสั มพันธ์ จุดเด่นของวิธีของ Glass อยู่ที่การมีสูตรในการ
ประมาณค่าขนาดอิทธิพลจากงานวิจัยที่มีแบบแผนการทดลองแตกต่างกันหลายๆแบบ และมีสูตรใน
การปรับเปลี่ยนค่าสหสัมพันธ์แบบอื่นมาเป็นสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันได้ ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ง
ของวิธีวิเคราะห์อภิมานตามแนวของ Glass นอกจากการให้ความสนใจต่อการประมาณค่าดัชนี
มาตรฐานซึ่งเปรียบได้กับผลของการวิจัย ยังมุ่งสนใจที่จะอธิบายความแปรปรวนของค่าดัชนีมาตรฐาน
ที่ประมาณค่าได้ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของดัชนีมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอย
โดยมีตัวแปรคุณลักษณะเป็นตัวแปรอิสระ และมีดัชนีมาตรฐานเป็นตัวแปรตาม เพื่อหาข้อสรุปว่า
ความแปรปรวนของดัชนีมาตรฐานที่เกิดขึ้นได้รับอิทธิพลมาจากตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยตัวแปรใด
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีของ Glass et al. (1987) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เนื่องจากมีสูตรในการปรับเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบอื่นๆ มาเป็นค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันได้ และยังมีสูตรในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากค่าสถิติโดยตรง
และจากสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ทาให้สามารถสังเคราะห์งานวิจัยได้เป็นจานวนมาก นอกจากนี้
วิธีการของ Glass et al. (1987) ยังเป็นวิธีการที่นักสังเคราะห์งานวิจัยนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
เนื่องจากเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542) และจากการเปรียบเทียบคุณภาพ
ของการวิเคราะห์อภิมานด้วยวิธีการต่างๆแล้วพบว่า วิธีการของ Glass et al. (1987) มีความเชื่อถือ
ได้และมีความเหมาะสม (Kulik and Kulik, 1987; Cornwel and Ladd, 1993 อ้างถึงในนงลักษณ์
วิรัชชัย, 2542) สาหรับการไม่ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนก่อนการสรุปค่าดัชนีมาตรฐานนั้นพบว่า ค่า
ขนาดสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ก่อนการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนและหลังการปรับแก้มีความสัมพันธ์
กันที่ .999 (Kulik and Kulik, 1989 อ้างถึงใน อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ , 2542) ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
วิธีการวิเคราะห์อภิมานตามวิธีการของ Glass et al. (1987) มาใช้ในการสังเคราะห์งานวิจัยปัจจัยเชิง
เหตุที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทางานของพยาบาล
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ขั้นตอนที่ 5 การสรุปและนาเสนอรายงานขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
วิเคราะห์อภิมาน โดยจะต้องมีการสรุปผลการสังเคราะห์ ซึ่งควรเป็นข้อค้นพบที่ลึกซึ้ง และกว้างขวาง
มากกว่าสาระจากงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์และต้องมีการอภิปรายเชื่อมโยงผลการสังเคราะห์กับองค์
ความรู้ในอดีต และความรู้ จากทฤษฎี รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ลักษณะ
รายงานการวิเคราะห์อภิมานแตกต่างจากงานวิจัยทั่วไปตรงที่มีบรรณานุกรมแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
แรกเป็นบรรณานุกรมของรายงานการวิจัย และส่วนที่สองเป็นบรรณานุกรมของรายชื่องานวิจัยที่
นามาสังเคราะห์
4.3.5 วิธีประเมินความเสี่ยงที่เกิดอคติในการรวบรวมข้อมูล
การทดสอบ Publication bias ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการทางสถิติที่น่าเชื่อถือในการ
วินิจฉัยและแก้ไขปัญหานี้ วิธีการที่นิยมใช้ในการตรวจสอบปัญหาดังกล่าว คือ การใช้ Funnel plot
ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Effect size (แกนนอน) กับขนาดตัวอย่างของแต่ละการศึกษา (แกน
ตั้ง) โดยมีแนวคิด คือ งานวิจัยปฐมภูมิที่ศึกษาปัญหาเดียวกัน การศึกษาที่มีขนาดตัวอย่างน้อยกว่า
ย่อมมีผลลัพธ์ที่แม่นยาน้อยกว่าการศึกษาที่มีขนาดตัวอย่างมากกว่า ดังนั้นค่าผลลัพธ์ ที่ได้จากงานวิจัย
ขนาดเล็กจึงควรมีการกระจายรอบๆแกนกลางเท่าๆกัน โดยแกนกลางนี้ คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากกา ร
วิเคราะห์อภิมาน จะสังเกตได้ว่าการศึกษายิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าใด ความกว้างของการกระจายก็จะยิ่ง
น้อยลงเท่านั้น เพราะการศึกษาที่ขนาดใหญ่กว่าให้ผลที่แม่นยาขึ้น สรุ ปได้ว่าหากงานวิจัยปราศจาก
Publication bias กราฟที่ได้จะมีลักษณะรูปร่างสมมาตร แต่ถ้ามีความลาเอียงชนิด Publication
bias รูปร่างจะไม่สมมาตร (Ioannidis and Trikalions, 2007)

Funnel plot รูปสมมาตร

Funnel plot รูปที่ไม่สมมาตร

แผนภาพที่ 1 ลักษณะของ Funnel plot
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อย่างไรก็ตามต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า Publication bias ไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทาให้
การกระจายไม่เป็นรูปกรวย ยังมีสาเหตุอื่นอีก (Higgins and Green, 2011) ได้แก่
1) Language bias เป็นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย
ดังนั้นหากผู้วิจัยสืบค้นงานวิจัยจากัดเฉพาะภาษาไทยก็อาจจะพบ Language bias ได้
2) Location bias เป็นการพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีความเข้าถึงได้ง่ายหรือที่มี
ระดับการสร้างดัชนีในฐานข้อมูลต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะและทิศทางของผลที่ได้ ผลที่มีนัยสาคัญทาง
สถิติมักจะตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact factor สูงกว่า
3) Citation bias เป็นความเอนเอียงในการอ้างอิงหรือไม่อ้างอิงผลงานวิจัย
ขึ้นอยู่กับลักษณะและทิศทางของผลที่ได้ ผู้วิจัยมักจะอ้างอิงผลงานที่มีผลบวกมากกว่างานที่มีผลลบ
4) Multiple publication bias เป็นความเอนเอียงที่เกิดขึ้นเมื่อตีพิมพ์
ผลงานวิจัยรอบเดียวหรือหลายรอบ ขึ้นอยู่กับลักษณะและทิศทางของผล นักวิจัยอาจจะพิมพ์ผลงาน
เดียวกันหลายรอบ
5) Outcome reporting bias เป็นความเอนเอียงที่จะรายงานผลบางอย่าง แต่ไม่
รายงานผลบางอย่าง ขึ้นอยู่กับลักษณะและทิศทางของผลที่ได้
นอกจากนี้ Publication bias อาจเกิดจากงานวิจัยขนาดเล็กมีคุณภาพต่ากว่า
และงานวิจัยขนาดเล็กแตกต่างจากงานวิจัยขนาดใหญ่มากจนไม่ควรนาผลมารวมกัน เป็นต้น สาหรับ
การป้องกัน Publication bias สามารถทาได้โดยการสืบค้นงานวิจัยปฐมภูมิอย่างครบถ้วนทุกภาษา
และควรพยายามสืบค้นงานวิจัยที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ (Unpublished trial) ด้วย
4.3.6 การวิเคราะห์ความเป็นเอกพันธ์
ปัจจุบันการวิเคราะห์อภิมานเป็นวิธีการทางสถิติที่มีบทบาทสาคัญในการทาวิจัยที่
เป็นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยที่สามารถให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มี
ความน่าเชื่อถือมากที่สุด เนื่องจากงานวิจัยดังกล่าวเป็นการหาข้อสรุปในปัญหาวิจัยคล้ายๆกัน เพื่อให้
ได้ข้อสรุปที่เป็นหลักฐานทางวิชาการซึ่งนาไปสู่การกาหนดนโยบาย ในกระบวนการวิเคราะห์อภิมาน
นักวิจัยต้องมีการประเมินความแตกต่าง (Heterogeneity) ของผลจากงานวิจัยที่นาเข้ามาศึกษา ซึ่ง
อยู่ในรูปของค่าสถิติ หากผลลัพธ์ของงานวิจัยเป็นข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous data) ค่าสถิติที่
รายงานออกมาส่วนใหญ่เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) คู่กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
และค่าเฉลี่ยคู่กับช่วงความเชื่อมั่น (Confident interval) เป็นต้น ซึ่งการพิจารณาความแตกต่างของ
ผลจากงานวิจั ย เป็ น ขั้น ตอนหนึ่ งที่ ส าคัญ ในการวิเคราะห์ อภิมาน เพื่อการตัดสิ นใจเลื อกตั ว แบบ
(Model) ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์เพื่อหาผลรวมของค่าสถิติที่ได้จากงานวิจัยที่นาเข้ามาศึกษา การ
วิเคราะห์ความเป็นเอกพันธ์ (Homogeneity) ของค่าขนาดอิทธิพล โดยการทดสอบว่าแต่ละค่าขนาด
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อิ ท ธิ พ ลของงานวิ จั ย นั้ น เป็ น ไปทางเดี ย วกั น หรื อ ไม่ โดยใช้ ก ารทดสอบความไม่ เ ป็ น เอกพั น ธ์
(Heterogeneity) ของค่าเฉลี่ยแต่ละงานวิจัยที่นามาวิเคราะห์ ซึ่งวิธีการทางสถิติที่นิยมใช้ ได้แก่ การ
สารวจความแตกต่างของผลจากงานวิจัยด้วยสายตาโดยใช้ Forest plot รวมทั้งการประเมินด้วยวิธี
สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบ Q และ I2 ในการพิจารณาความแตกต่างของผลจากงานวิจัย (เชษฐา
งามจรัส, 2552) ดังจะกล่าวต่อไปนี้
1) การใช้แผนภาพ Forest plot ใช้เพื่อนาเสนอผลลัพธ์จากงานวิจัยที่นาเข้ามา
ศึกษาและผลลัพธ์จากการทาการวิเคราะห์อภิมาน รวมทั้งสามารถตรวจสอบความแตกต่างของผลที่ได้
จากงานวิจัย ที่น าเข้ามาทาการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบได้ ซึ่ง Forest plot จะมี
ส่วนประกอบดังนี้ แกนนอนจะแสดงค่าสถิติ เส้นตรงในแกนตั้ ง ณ ตาแหน่งที่แสดงว่าผลลัพธ์จาก
งานวิจัยไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม คือ ณ ตาแหน่งที่ค่าสถิติเท่ากับ 1 เมื่อ
ผลลัพธ์จากงานวิจัยเป็นข้อมูลแบบทวินามหรือแกนตั้งจะอยู่ ณ ตาแหน่งค่าสถิติเท่ากับ 0 เมื่อผลลัพธ์
จากงานวิจัยเป็นข้อมูลแบบต่อเนื่องเส้นตรงแนวนอนที่อยู่ภายใน Forest plot แสดงช่วงความเชื่อมั่น
ของค่าพารามิเตอร์ของผลจากงานวิจัยต่างๆ ที่นาเข้ามาศึกษา กล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ตาแหน่งกึ่งกลางบน
ช่วงความเชื่อมั่นเป็นค่าสถิติจากงานวิจัย ขนาดของกล่องคือส่วนกลับของความแปรปรวนของค่าสถิติ
ที่บอกถึงน้าหนักของข้อมูลจากงานวิจัยนั้นๆ สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน คือ ผลรวมของค่าสถิติที่ได้จาก
การวิเคราะห์อภิมาน
การใช้ Forest plot ในการตรวจสอบความแตกต่างของผลที่ได้จากงานวิจัยจะ
สั ง เกตจากช่ว งความเชื่อ มั่ น จากงานวิ จั ยทั้ ง หมด ถ้ า ช่ว งความเชื่อ มั่ น ไปในทิศ ทางเดี ย วกั น และ
ครอบคลุมเส้นตรงแนวตั้งที่ลากจากสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอาจกล่าวได้ว่าไม่พบความแตกต่า งระหว่าง
ผลจากงานวิจัย แต่หากช่วงความเชื่อมั่นไม่ไปในทิศทางเดียวกันและไม่ครอบคลุมเส้นตรงแนวตั้งที่
ลากจากสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอาจกล่าวได้ว่ามีความแตกต่างระหว่างผลจากงานวิจัย
2) สถิติทดสอบ สถิติที่ใช้ในการประเมินความแตกต่างของผลจากงานวิจัยมีหลาย
ตัว แต่ที่นิยมใช้กันมาก คือ สถิติทดสอบ Q และ I2 ดังนั้นผู้วิจัยจึงกล่าวถึงเฉพาะสองตัวนี้ ดังต่อไปนี้
(1) สถิติทดสอบ Q หรือ Cochran’s X2 ถูกพัฒนาโดย Cochrane ในปี ค.ศ.
1954 สถิติทดสอบ Q จะมีการแจกแจงแบบกาลังสอง (Chi-square distribution) ด้วยองศาเสรี
(Degree of freedom: df) เท่ากับ k-1 ในการทดสอบสมมุติฐานดังกล่าวนิยมกาหนดระดับนัยสาคัญ
(Level of significance:α) เท่ากับ 0.1 เนื่องจากสถิติทดสอบ Q มีอานาจในการทดสอบความ
แตกต่างของผลจากงานวิจัยต่า (Higgins, Thompson, Deeks, & Altmam, 2003) จากสูตรดังนี้
∑
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โดย

Wi คือ ค่าถ่วงน้าหนักของงานวิจัย (The study weight (1/V))
Yi คือ ค่าขนาดอิทธิพลของงานวิจัย (Effect size)
M คือ ค่าอิทธิพลรวม (Summary effect)
k คือ จานวนของงานวิจัย
การทดสอบความมีนัยสาคัญของสถิติ Q จะใช้ Chi-square เพื่อนาไปสู่การ
เลือกใช้รูปแบบการวิเคราะห์อภิมานที่เหมาะสม 2 รูปแบบ คือ รูปแบบอิทธิพลคงที่ (Fixed-effect
model) หรือรูปแบบอิทธิพลสุ่ม (Random effect model) (Hunter & Schmidt, 2004; Petiti,
2000; Shelby & Vaske, 2008) โดยถ้าการทดสอบ Q ในสมมุติฐานว่าง ที่ว่าค่าอิทธิพลเฉลี่ยของแต่
ละงานวิจัยไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบได้ผลแบบไม่มีนัยสาคัญ นั่นคือยอมรับสมมุติฐานว่าง ซึ่ง
หมายถึงการกระจายของค่าอิทธิพลเฉลี่ยของแต่ละงานวิจัยไม่แตกต่างกัน หรืออีกนัยยะหนึ่งคือการ
กระจายของค่าอิทธิพลเฉลี่ยของแต่ละงานวิจัยน้อยกว่าหรือเท่ากับความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มที่คาดไว้
(Expected random error) ควรเลือกใช้การวิเคราะห์รูปแบบอิทธิพลคงที่ (Fixed-effect model)
แต่ถ้าผลการทดสอบ Q ได้ผลแบบมีนัยสาคัญ นั่นคือค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของแต่ละงานวิจัยมีการ
กระจายมากสามารถเลือกใช้การวิเคราะห์ได้ 3 รูปแบบ คือ 1) ใช้การวิเคราะห์รูปแบบอิทธิพลสุ่ม
(Random effect model) 2) ใช้การวิเคราะห์รูปแบบอิทธิพลคงที่ (Fixed-effect model) ถ้ามี
เหตุผลรองรับ เช่น ความแตกต่างเกิดจากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ส่งผลให้มีค่าอิท ธิพลมากหรือน้อย 3)
ใช้การวิเคราะห์รูปแบบอิทธิพลทั้งสองแบบ (Mixed-effect model) (Shelby & Vaske, 2008)
อย่างไรก็ตามถ้าผลการทดสอบสถิติ Q ได้ผลแบบมีนัยสาคัญ เราก็ไม่ทราบว่าค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ย
ของแต่ละงานวิจัยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน
(2) สถิติทดสอบ I2 ถูกนาเสนอโดย Higgins และ Thompson ในปี ค.ศ. 2002
ซึ่งมีสูตรในการคานวณดังนี้
(

)

โดย เมื่อ Q คือ สถิติทดสอบ Q
df คือ องศาเสรีเท่ากับ k-1
k คือ จานวนงานวิจัย
2
ค่า I ใช้อธิบายร้อยละของความผันแปรของค่าสถิติที่ประมาณได้ซึ่งเกิดจากความ
แตกต่างของผลจากงานวิจัย ถ้า I2 ที่คานวณได้มีค่าเป็นลบจะถูกกาหนดให้มีค่าเป็นศูนย์แทน ดังนั้น I2
มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดย I2 เท่ากับ 0 หมายถึง ไม่มีความแตกต่างของผลจากงานวิจัย หาก I2 มีค่า
มากแสดงว่าความแตกต่างของผลจากงานวิจัยจะมากด้วย โดยมีการแปลผลดังนี้
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0 ถึง 40
30 ถึง 60

หมายถึง ความแตกต่างของผลจากงานวิจัยที่พบอาจไม่มีความสาคัญ
หมายถึง อาจจะมีความแตกต่างของผลจากงานวิจัยในระดับปานกลาง

50 ถึง 90

หมายถึง อาจจะมีความแตกต่างของผลจากงานวิจัยในระดับมาก

75 ถึง 100
หมายถึง พิจารณาได้ว่ามีความแตกต่างของผลจากงานวิจัยอย่างชัดเจน
2
เนื่องจากค่า I จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยได้แก่ ขนาดและทิศทางของค่าสถิติจากงานวิจัย
รวมทั้งความชัดเจนของหลักฐานที่บ่งบอกถึงความแตกต่างของผลจากงานวิจัย เช่น p-value จาก
สถิติทดสอบ Q หรือช่วงความเชื่อมั่นของ I2 ดังนั้นการแปลผลจึงเป็นเพียงคาแนะนาคร่าวๆ ซึ่งการ
แปลผลดังกล่าวอาจทาให้เข้าใจผิดได้ แนวทางปฏิบัติ คือ ควรใช้ I2 ควบคู่กับสถิติทดสอบ Q
การเลือกใช้การวิเคราะห์รูปแบบอิทธิพลคงที่ (Fixed-effect model) จะสมเหตุสมผลใน
กรณีที่ ประการแรก เชื่อว่างานวิจัยทั้งหมดที่เลือกมาศึกษาและได้ผลคล้ายๆกัน และประการที่สอง
จุดประสงค์ในการวิเคราะห์ครั้งนี้มุ่งเน้นแค่กลุ่มประชากรเฉพาะ ไม่ได้อ้างอิงไปสู่ประชากรกลุ่มใหญ่
(Generalization) ส่วนการเลือกใช้การวิเคราะห์รูปแบบ (Random-effect model) ด้วยเหตุผลที่
งานวิจัยทั้งหลายดาเนินการด้วยนักวิจัยและมีวิธีการที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
หรือการจัดกระทา (Intervention) อาจแตกต่างกัน อันจะส่งผลให้ผลข้อค้นพบแตกต่างกัน ดังนั้นเรา
จะไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าค่าอิทธิพลของงานวิจัยเหล่านี้จะคล้ายๆกัน นอกจากนี้การวิเคราะห์
รูปแบบค่าอิทธิพลแบบสุ่มยังช่วยให้เราสามารถอ้างอิงผลการวิเคราะห์ไปสู่ประชากรกลุ่มใหญ่ได้
สาหรับการวิเคราะห์อภิมานครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของ
พยาบาล ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงความสัมพันธ์โดย
เลือกใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) ซึ่งถ้างานวิจัยนั้นไม่ได้บอกค่า r แต่บอกค่า t, F, X2 ก็สามารถ
ใช้สูตรคานวณกลับของค่าเหล่านี้เป็นค่า r ได้ จากนั้นจึงแปลงค่า r ให้เป็นค่าฟิชเชอร์ซี (Fisher’s Z
transformation) เนื่องจากมีนักวิชาการหลายท่านยืนยันว่าการแปลงค่า r เป็นค่า Fisher’s Z มี
ประโยชน์ช่วยลดความลาเอียงได้ (Field, 2001; Rosenthal & Dimatteo, 2001; Silver &
Dunlap, 1987) และในการวิเคราะห์อภิมานครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบอิทธิพลทั้ง
สองแบบ (Mixed-effect model) ด้วยเหตุผลดังนี้ 1) งานวิจัยที่เลือกมาดาเนินการด้วยนักวิจัยและ
มีวิธีการที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 2) สถานที่ของการวิจัย (Setting) มีทั้งใน
สถานบริการหลายระดับ 3) ผู้วิจัยต้องการหาตัวแปรปรับจากคุณลักษณะงานวิจัยว่าตัวแปรใดส่งผล
ให้ค่าดัชนีมาตรฐานของตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลมีความแตกต่าง
4) การศึกษานี้ต้องการอ้างอิงผลการวิเคราะห์ไปสู่ประชากรพยาบาลวิชาชีพไทยทั้งหมดในภาพรวม
สาหรับสูตรการแปลง ค่า r เป็นค่า Fisher’s Z มีดังนี้
(

)
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โดย เมื่อ Z คือ ค่า Fisher’s Z
r คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
สรุปการพิจารณาความแตกต่างของผลจากงานวิจัยเป็นขั้นตอนที่สาคัญ ซึ่งนักวิจัยที่ทาการ
วิจัยแบบการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบต้องดาเนินการ เพื่อประกอบการตัดสินใจดาเนินการ
ขั้นต่อไปของการวิเคราะห์เมตา ซึ่งอาจใช้ในการเลือกตัว แบบในการวิเคราะห์ เพื่อหาผลรวมของ
ค่าสถิติที่ได้จากงานวิจัยที่นาเข้ามาศึกษา แม้ว่าจะมีหลายวิธีทางสถิติในการพิจารณาความแตกต่าง
ดังกล่าวแต่ยังไม่มีวิธีใดที่จะสามารถให้คาตอบได้ชัดเจน ดังนั้นนักวิจัยควรพิจารณาจาก Forest plot
ควบคู่กับสถิติทดสอบ Q และ I2 และความแตกต่างที่อาจเป็นไปได้ในเชิงเนื้อหาประกอบการตัดสินใจ
จากที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นวิธีการในการวิเคราะห์อภิมานซึ่งจะนามาใช้เป็นขั้นตอนในการ
สังเคราะห์งานวิจัยปัจจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทางานของพยาบาลในบทที่ 3
5. งานวิจัยที่เกี่ยวขใองกับการวิเคราะห์อภิมาน
จากการวิเคราะห์อภิมานให้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยที่มีความเป็นปรนัยสูง และเชื่อถือได้
และสามารถสังเคราะห์งานวิจัยจานวนมากได้ ทาให้นักวิจัยเห็นความสาคัญและให้ความสนใจการ
สังเคราะห์ งานวิจั ย ด้ว ยวิธีการวิเคราะห์ อภิมานกันมากขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า มี
งานวิจัยที่ใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมาน ดังต่อไปนี้
ปิยะฉัตร ฉ่าชื่น (2547) สังเคราะห์งานวิจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของ
พยาบาล โดยการวิเคราะห์อภิมาน ศึกษางานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ที่มีการตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2519
ถึง พ.ศ.2546 จานวน 88 เรื่อง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ของ Glass et al. (1987) ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยเชิงเหตุของความพึงพอใจในงานของพยาบาลประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการจัดการ
ด้านงานและด้านบุคคล ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงานของพยาบาล โดย
ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานสูงสุดได้แ ก่ ปัจจัยด้านการจัดการ (r=.504) รองลงมาคือ ปัจจัยด้าน
งาน (r=.148) และปัจจัยด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานต่าสุด (r=.129) ปัจจัยเชิงผลของความ
พึงพอใจในงานของพยาบาลประกอบด้วย 6 ปัจจัย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความพึงพอใจในงานของพยาบาล 3 ปัจจัย ได้แก่ ด้านความผูกพัน /พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การ (r=.408) ด้านการคงอยู่ในงาน (r=.383) และด้านพฤติกรรม/ผลการปฏิบัติงาน
(r=.350) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในงานของพยาบาล 3 ปัจจัยได้แก่ ด้าน
การลาออก/โอนย้าย/เปลี่ยนงาน (r=-.311) ด้านความเหนื่อยหน่าย (r=-.250) และด้านความตั้งใจ
ศึกษาต่อ (r=-.063) โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
ศิริพร คล้ายทิม (2548) ศึกษาปัจจัยเชิงผลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลโดย
การวิเคราะห์อภิมาน ศึกษางานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ที่มีการตีพิมพ์ระหว่างปีพ.ศ. 2539-2547 จานวน
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26 เรื่อง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ของ Glass et al. (1987) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยเชิงผลของภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพยาบาล ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ การเสริมสร้างพลังอานาจ/แรงจูงใจ
ของผู้ตาม (r=.603) ความพึงพอใจในงาน/ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ (r=.436) การปฏิบัติงาน/
ประสิ ทธิพลของผู้น า (r=.389) การปฏิบัติงานของผู้ ตาม (r=.290) และผลงานของกลุ่ ม/องค์การ
(r=.286) 2) ตัวแปรแหล่งทุนวิจัย ปีที่พิมพ์เผยแพร่ จานวนหน้าไม่รวมภาคผนวก ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทกลุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีที่ใช้ศึกษาภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ และตัว
แปรคะแนนคุ ณภาพงานวิ จั ย ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งและความแปรปรวนของค่ า เฉลี่ ย ดั ช นี
มาตรฐานของกลุ่มปัจจัยเชิงผลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพยาบาล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 3) ตัวแปรค่าความเที่ยงของเครื่องมือ การเสริมสร้างพลังอานาจ/แรงจูงใจของผู้ตาม
ความพึงพอใจในงาน/ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ การปฏิบัติงาน/ประสิทธิผลของผู้นา การสุ่ม
ตัวอย่าง คะแนนคุณภาพงานวิจัย แหล่งทุนวิจัย ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะงานวิจัยเชิง
สหสัมพันธ์และพยากรณ์ และการกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ สามารถร่วมกันทานายค่าดัชนี
มาตรฐานของปัจจัยเชิงผลของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลได้ 79.9%
จารุพร สาธนีย์ (2551) ศึกษาปัจจัยเชิงผลของการเสริมสร้างพลังอานาจในงานของพยาบาล
วิชาชีพ งานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2549 จานวน 23 เรื่อง โดย
วิเคราะห์ตามวิธีของ Glass et al. (1987) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยเชิงผลของการเสริมสร้างพลัง
อานาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ (1) ปัจจัยที่เกิดกับพยาบาลวิชาชีพ
ได้แก่ ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน (r=.41) ด้านเอกสิทธิ์ทางการพยาบาล (r=.47) ด้านภาวะ
ผู้นา (r=.50) ด้านความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ (r=.63) และด้านความพึงพอใจในงาน/ความสุขใน
งาน (r=.63) (2) ปัจจัยที่เกิดกับองค์การ ได้แก่ ความสาเร็จในงาน (r=.39) และการทางานเป็นทีม
(r=.69) ตามลาดับ 2) ตัวแปรประเภทงานวิจัย และวิธีหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยมีผลต่อความ
ผันแปร (r=0.49, p<0.01) ; r=0.58, p<0.01) กับค่าเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปัจจัยเชิงผล
โดยรวมของการเสริมสร้างพลังอานาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 3) ตัวแปรประเภทงานวิจัยมี
อิทธิพลต่อความแปรปรวนของปัจจัยเชิงผลโดยรวมของการเสริมสร้างพลังอานาจในงานของพยาบาล
วิชาชีพ โดยสามารถอธิบายได้ ร้อยละ 23
ศิริญญา คงอยู่ (2557) ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาล งานวิจัย
ที่นามาสังเคราะห์ตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่ างปี พ.ศ. 2530-2557 จานวน 44 เรื่อง โดยวิเคราะห์ตามวิธี
ของ Glass et al. (1987) ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาล
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดการ (r=.57) ด้านองค์การ (r=.55) ด้านงาน (r=.38)
ด้านคุณลักษณะภายในบุคคล (r=.36) และด้านภูมิหลังของบุคคล (r=.07) 2) ตัวแปรปีที่พิมพ์เผยแพร่
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คุณภาพงานวิจัย ค่าความเที่ยงของเครื่องมือวัดตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ส่งผลให้ เกิดความแตกต่างและความแปรปรวนของค่าดัช นีมาตรฐานของกลุ่ มปัจจัยเชิงเหตุของ
คุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) คุณลักษณะของงานวิจัย
ที่ มี ผ ลต่ อ ความแปรปรวนของค่ า ดั ช นี ม าตรฐาน ได้ แ ก่ ปั จ จั ย เชิ ง เหตุ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
บรรยากาศองค์การ ลักษณะงาน การมีส่วนร่วมในงาน ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ วัฒนธรรม
องค์การ เจตคติต่อวิช าชีพพยาบาล สัมพันธภาพของบุคลากร ความพึงพอใจในงาน ปัจจัยจูงใจ
ค่านิยมในงาน ความสามารถเชิงวิชาชีพ ภาวะผู้นาของหัวหน้าหอผู้ป่วย การสนับสนุนขององค์การ
การเพิ่มคุณค่าในงาน ความเครียดในงาน ความเหนื่อยหน่ายในงาน และขนาดกลุ่มตัวอย่าง สามารถ
ร่วมกันทานายค่าดัชนีมาตรฐานปัจจัยเชิงเหตุของคุณภาพชีวิตการทางานของพยาบาลได้ร้อยละ 64.6
Saber (2014) ศึกษาปัจจัยทานายความพึงพอใจในงานของหัวหน้าพยาบาล ใน 3 ทศวรรษ
ที่ผ่ านมา โดยการวิเคราะห์ อภิมาน จากปี ค.ศ. 1980-2009 ศึกษางานวิจัยจานวน 62 เรื่อง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทานายความพึงพอใจในงานของหัวหน้าพยาบาล โดยวิเคราะห์ตามวิธี
ของ Cohen (1987) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทานายความพึงพอใจในงานของหัวหน้าพยาบาลใน
ระดับมากประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ความต้องการงาน (r=.61) การเสริมสร้างพลังอานาจ (r=.55)
และการควบคุม (r=.52) ตามล าดับ ระดับปานกลาง ประกอบด้วย 10 ปัจจัย ได้แก่ ความยึดมั่น
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร (r=.49) อารมณ์ ท างบวก (r=.47) สั ม พั น ธภาพระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (r=.44) ความอิสระ (r=.44) การส่งเสริมภาวะผู้นา (r=.44) ความเครียด (r=-.43)
ความสาคัญของงาน (r=.38) สัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน (r=.33) ความยุติธรรม (r=.33) และ
ความหลากหลาย (r=.30) ตามลาดับ และระดับต่าประกอบด้วย 9 ปัจจัย ได้แก่ อารมณ์ทางลบ
(r=-.29) โอกาสการจ้ า งงานภายใน (r=.29) การท างานประจ า (r=-.25) ภาระงาน (r=-.24)
ค่าตอบแทน (r=.23) การศึกษาต่อเนื่อง (r=.22) ความเพียงพอของบุคลากร (r=.19) โอกาสการจ้าง
งานจากภายนอก (r=-.15) และ อายุ (r=.05) ตามลาดับ
Vargas et al. (2014) ศึกษาปัจจัยเสี่ยงในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยหน่าย
ในการพยาบาล โดยการวิเคราะห์อภิมาน ศึกษางานวิจัยจานวน 81 เรื่อง โดยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน
ของ Cohen (1988) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปัจจัยอาชีพกับความเหนื่อยหน่ายในการพยาบาล ซึ่ง
ปัจจัยอาชีพ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ระดับอาวุโสในงาน ประสบการณ์อาชีพ ความพึงพอใจใน
งาน ความเชี่ ย วชาญเฉพาะ และการเปลี่ ยนแปลงงาน และความเหนื่ อ ยหน่ า ยในการพยาบาล
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ ความไม่เป็นตัวเอง ความสาเร็จส่วนบุคคล
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยอาชีพด้านความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับความเหนื่อย
หน่ายในการพยาบาลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ (r=-.482) ความไม่
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เป็นตัวเอง (r=-.375) ความสาเร็จส่วนบุคคล (r=.152) และปัจจัยอาชีพด้า นความเชี่ยวชาญเฉพาะมี
ความสั มพันธ์ร ะดับ ต่ากับ ความเหนื่อยหน่ายในการพยาบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ความ
เหนื่อยล้าทางอารมณ์ (r=-.131) ความไม่เป็นตัวเอง (r=-.103) ความสาเร็จส่วนบุคคล (r=.096) ส่วน
ปัจจัยอาชีพด้านระดับอาวุโสในงาน ประสบการณ์อาชีพ และการเปลี่ยนแปลงงาน ไม่มีความ สัมพันธ์
กับความเหนื่อยหน่ายในการพยาบาลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด สรุปได้ว่าความสุขในการทางานส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานทั้ง
ทางบวกและทางลบ ซึ่งความสุขในการทางานเป็นตัวแปรที่ได้รับความสนใจจากผู้วิจัยเป็นจานวนมาก
เช่นเดียวกับงานวิจัยทางการบริหารการพยาบาลได้เห็นถึงความสาคัญของตัวแปรความสุขในการ
ทางาน จึงมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรความสุขในการทางานของพยาบาลออกมาเป็นจานวนไม่น้อย
โดยงานวิจัยที่ผ่านมาเป็นการศึกษาปัจจัยเชิง เหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลจานวน 25
เรื่อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสาคัญที่จะนางานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการ
ทางานของพยาบาลมาทาการสังเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่จากงานวิจัยที่มีอยู่เดิม เป็นการนางานวิจัยที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และผลที่ได้รับ
ยังเป็น ประโยชน์แก่ผู้ ที่ส นใจโดยเฉพาะผู้ บริหารการพยาบาลในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การพยาบาล
กรอบแนวคิคการวิจัย
การสังเคราะห์งานวิจัยปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล โดยวิธีการวิเคราะห์
อภิมานครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงเหตุของความสุข
ในการทางานของพยาบาล ตามแนวคิดของ Warr (1990), Diener (2003), Manion (2003), Furnham
and Brewin (2003), Warr (2007) เป็นตัวแปรตาม การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยโดยวิธีการของ Glass
et al. (1987) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้ตัวเลขและวิธีการทางสถิติในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สรุปผลการวิจัย จากงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาปัญหาวิจัยในเรื่องเดียวกัน การวิเคราะห์อภิมานครั้งนี้มุ่ง
ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล ซึ่งมีอยู่จานวนมาก โดย
การรวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาความสุขในการทางานของพยาบาลตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นเป็นตัวแปร
ตาม ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลของงานวิจั ยแต่ ละเรื่ องจะถู กปรั บให้ เป็นค่ าดั ชนี มาตรฐาน ซึ่งเป็ นค่ า
มาตรฐานเดียวกันที่ บ่ งบอกถึงความสั มพันธ์กับตั วแปรตาม นอกจากนี้ งานวิ จัยแต่ล ะเรื่องมีความ
แตกต่างกันทั้งในเรื่องลักษณะของงานวิจัย ด้านเนื้อหาสาระ และด้านวิธีวิทยาการวิจัย ทาให้ความ
แตกต่างดังกล่าวอาจมีผลต่อค่าดัชนีมาตรฐาน ดังนั้นจึงควรศึกษาด้านคุณลักษณะงานวิจัยต่อความ
แปรปรวนของค่าดัชนีมาตรฐานด้วย
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังนี้
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คุณลักษณะงานวิจัย
1. คใานลักษณะทั่วไป
แหล่งทุนวิจัย, ปีที่พิมพ์เผยแพร่
2. คใานเนื้อหาสาระของงานวิจัย
สังกัดของกลุ่มตัวอย่าง, ทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความสุข
ในการทางาน
3. คใานวิธีวิทยาการวิจัย
จานวนตัวแปรต้น, จานวนเครื่องมือวิจัย, การสุ่ม
ตัวอย่าง, ลักษณะของงานวิจัย, ขนาดกลุ่มตัวอย่าง,
วิธีหาค่าความตรง, ค่าความเที่ยงเครื่องมือวัดตัว
แปรความสุขในการทางาน, ค่าความเที่ยงเครื่องมือ
วัดตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ, สถิติที่ใช้ทดสอบ
(นงลักษณ์ วิรั้้ัย, 2542)
คุณภาพงานวิจัย
(นงลักษณ์ วิรั้้ัย และคณะ, 2552)
ปัจจัยเ้ิงเหตุ
1. ด้านบุคคล
2. ด้านงาน
3. ด้านองค์การ
4. ด้านการจัดการ
(จากการทบทวนวรรณกรรม)

ค่าคั้นีมาตรฐานปัจจัยเ้ิง
เหตุของความสุขชนการ
ทางาน
1. ความสาเร็จในงาน
2. ความพอใจในงาน
3. ความรู้สึกต่องาน
4. ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน
(Glass et al, 1987;
Warr,1990; Diener, 2003;
Manion, 2003; Furnham
and Brewin, 2003; Warr,
2007)

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

บทที่ 3
วิธีคาเนินการวิจัย
การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์โดยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) ตาม
วิธีการของ Glass et al. (1987) นี้ เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยดังนี้
ประ้ากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ห รื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นระดั บ
บัณฑิตศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลในประเทศไทย
และมีหลักฐานปรากฏในทางวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปี พ.ศ. 2558 โดยกาหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. เกณฑ์ในการคัดเข้า มีดังนี้
1.1 เป็นปริญญานิพนธ์หรือ วิทยานิพนธ์ ที่ศึกษาความสุขในการทางานของพยาบาลใน
ประเทศไทย
1.2 เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ พยากรณ์ และการวิจัยเปรียบเทียบที่มีค่าสถิติ t, F
2
หรือ X
1.3 เป็นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารต่างๆ และสามารถเข้าถึงได้
2. เกณฑ์ในการคัดออก มีดังนี้
2.1 เป็นปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ ที่ไม่สามารถหาตัวเล่มฉบับสมบูรณ์ได้
2.2 เป็นงานวิจัยที่ไม่มีการรายงานค่าสถิติ ที่สามารถคานวณหรือแปลงเป็นค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ได้ หรือไม่มีการรายงานค่าสถิติที่เพียงพอสาหรับการศึกษา
ผลการสารวจพบว่า มีปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุ
ของความสุขในการทางานของพยาบาล จานวนทั้งสิ้น 30 เรื่อง และพบว่ามีเฉพาะปริญญานิพนธ์หรือ
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ จานวน 25 เรื่อง และมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์
จานวน 5 เรื่อง คือ ไม่สามารถหาตัวเล่มฉบับสมบูรณ์ได้ และเป็นงานวิจัยที่ไม่มีการรายงานค่าสถิติที่
เพียงพอสาหรับการศึกษา
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เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. แบบคัดเลือกงานวิจัย
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกงานวิจัยเข้าเป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา โดยดัดแปลงมาจากแบบคัดเลือกงานวิจัยของ ศิริญญา คงอยู่ (2557) ประกอบด้วยเกณฑ์การ
คัดเลือกจานวน 5 ข้อ ได้แก่ 1) ปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล 2) ประเภทของ
งานวิจัย 3) กลุ่มตัวอย่าง 4) ค่าสถิติที่รายงานในการศึกษา และ 5) สรุปผลการคัดเลือก โดยมีการ
พิจารณาดังนี้ 1) คัดเลือกจากชื่อเรื่องงานต้องเป็นงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการ
ทางานของพยาบาล 2) มีการรายงานกลุ่มค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ค่าความเที่ยง
ของเครื่องมือวิจัย 3) สรุปผลการคัดเลือกงานวิจัยเข้าเป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ตอน ได้แก่
2.1 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
ผู้วิจัย ดัดแปลงแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยของ ศิริญญา คงอยู่ (2557) และ
นงลักษณ์ วิรัชชัย และคณะ (2552) เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพงานวิจัยแต่ละเรื่องที่นามา
ศึกษา ประกอบด้วยลักษณะสาคัญที่นามาใช้ประเมินคุณภาพงานวิจัยครอบคลุมในด้านวิธีวิทยาการ
วิจัยทั้งหมด 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ปัญหาการวิจัย/วัตถุประสงค์ 2) สมมุติฐานการวิจัย 3) การ
นิยามศัพท์เฉพาะ 4) การออกแบบงานวิจัย 5) การกาหนดประชากรและสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 6) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย 7) การวิเคราะห์ข้อมูล 8) การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 9) การอภิปราย และ
10) การสรุปและข้อเสนอแนะ
ลักษณะมาตรวัดเป็นแบบ Scoring rubrics 5 ระดับ คะแนนต่าสุด เท่ากับ 1
และสูงสุดเท่ากับ 5 รวมคะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยค่าคะแนนแต่ละระดับมีความหมายดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง
ดีมาก
ระดับ 4
หมายถึง
ดี
ระดับ 3
หมายถึง
ปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
ไม่ดี
ระดับ 1
หมายถึง
ไม่ดีอย่างยิ่ง
การแปลผลคะแนนคุณภาพงานวิจัย เมื่อให้คะแนนคุณภาพงานวิจัยครบทุกข้อ
แล้ว นาคะแนนที่ได้จากการประเมินทุกข้อมาหาผลรวม คะแนนรวมต่าสุดและสูงสุดของคุณภาพ
งานวิจั ย อยู่ ในช่ว ง 10-50 คะแนน ผู้ วิจัย ได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์การแบ่งระดับ คะแนนรวมคุณภาพ
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งานวิจัยของอุทุมพร จามรมาน (2527) มาเทียบสัดส่วนร้อยละกับคะแนนรวมจากแบบประเมิน
คุณภาพงานวิจัย จึงแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
43-50 คะแนน หมายถึง คุณภาพงานวิจัยสูงสุด
35-42 คะแนน หมายถึง คุณภาพงานวิจัยสูง
27-34 คะแนน หมายถึง คุณภาพงานวิจัยปานกลาง
19-26 คะแนน หมายถึง คุณภาพงานวิจัยต่า
10-18 คะแนน หมายถึง คุณภาพงานวิจัยต่าสุด
2.2 แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิจัย
แบบบันทึกนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อนาไปใช้บันทึกข้อมูลคุณลักษณะ
งานวิจัยและผลการวิจัย ที่นาไปใช้ในการวิเคราะห์อภิมาน โดยดัดแปลงมาจากแบบบันทึกข้อมูล
คุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิจัยของ ศิริญญา คงอยู่ (2557) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะงานวิจัยประกอบด้วย 20 ข้อ
ได้แก่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ประเภทของงานวิจัย หน่วยงานที่ผลิต แหล่งที่ได้มาของงานวิจัย แหล่ง
ทุนวิจัย ปีที่พิมพ์เผยแพร่ จานวนผู้วิจัย ลักษณะของงานวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง แหล่งที่ได้มาของกลุ่มตัวอย่าง สังกัดของกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การตั้งสมมุติฐานการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย ระดับนัยสาคัญทางสถิติ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของงานวิจัยประกอบด้วย 3 ข้อ
ได้แก่ กรอบแนวคิดในการวิจัย ทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความสุขในการทางานของพยาบาล และทฤษฎีที่ใช้
ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุ
ส่วนที่ 3 ตารางบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เป็นตารางสาหรับบันทึกค่า
ขนาดสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือค่าสถิติที่สามารถนามาแปลงเป็นค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์และขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 4 ตาราง ประกอบด้วย ตารางค่าสถิติ r , t , F และ X2
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1. การหาความตรงตามเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่สร้างและปรับปรุง
แล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อความ ความครอบคลุมของเนื้อหา
และการใช้ภาษา พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา หลังจากนั้นผู้วิจัยติดต่อขอความอนุเคราะห์
จากผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และครอบคลุ ม รวมทั้งขอ
คาแนะนาและข้อเสนอแนะ พบว่าจานวนข้อคาถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นในระดับ 3 และ 4 มี
ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา CVI ของแบบคัดเลือกงานวิจัย แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย และแบบ
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บันทึกคุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิจัย เท่ากับ .87, .80 และ .88 ตามลาดับ ซึ่งค่าดัชนีความตรง
ตามเนื้อหาที่มีคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือ 0.80 ขึ้นไป (Polit and
Hungler, 1999) ผู้วิจัยนาข้อเสนอแนะที่ได้รับ มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบคัดเลือกงานวิจัย
สรุปได้เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย
จานวน
5 ข้อ
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
ปรับปรุงความชัดเจนของภาษา
จานวน
3 ข้อ
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย
จานวน
2 ข้อ
ปรับการให้คะแนนของเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย
สรุปได้เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย
จานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิจัย
เพิ่มเติมรายละเอียด
จานวน
4 ข้อ
สรุปเป็นแบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิจัย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะงานวิจัย จานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของงานวิจัย จานวน
3 ข้อ
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
จานวน
2 ข้อ
2. การตรวจสอบความสอดคล้องในการประเมินคุณภาพงานวิจัย (Inter-rater reliability)
ผู้วิจัยทดลองใช้แบบบันทึกข้อมูลจากงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย โดยนางานวิจัยที่คัดเลือกมาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 10 เรื่อง มาบันทึกและประเมินความสอดคล้องในการบันทึก ส่วนในด้านการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย ได้นามาหาค่าความสอดคล้องในการประเมินและแปลผลการประเมินตามวิธีการของ
Cooper และ Hedges (1994) ดังนี้
IR (Inter-rater Reliability) =

จานวนข้อของการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่สอดคล้องกัน
จานวนข้อของการประเมินคุณภาพงานวิจัยทั้งหมด
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ตารางที่ 1 การแปลผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย
ค่า IR
การแปลผลการประเมิน
< .40
คะแนนคุณภาพงานวิจัยไม่สอดคล้องกัน
.40 - .59
คะแนนคุณภาพงานวิจัยสอดคล้องกันเล็กน้อย
.60 - .74
คะแนนคุณภาพงานวิจัยสอดคล้องกันดี
≥ .74
คะแนนคุณภาพงานวิจัยสอดคล้องกันดีมาก
ตารางที่ 2 ค่าความสอดคล้องของการประเมินคุณภาพงานวิจัยระหว่างผู้วิจัยกับนักวิจัย
เรื่องที่
จานวนการประเมินที่
จานวนการประเมิน
ค่าสัมประสิทธิ์ความ
สอคคลใอง(ขใอ)

ทั้งหมค(ขใอ)

สอคคลใองชนการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย

1

8

10

0.8

2

10

10

1.0

3

6

10

0.6

4

8

10

0.8

5

10

10

1.0

6

7

10

0.7

7

8

10

0.8

8

10

10

1.0

9

10

10

1.0

10

10

10

1.0

ค่าความสอคคลใองโคยรวม

0.87

ในการหาค่าความสอดคล้องของคะแนนประเมินคุณภาพงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้คิดจานวน
การประเมิ น ที่ ส อดคล้ อ งมาจากการให้ ค ะแนนของผู้ วิ จั ย ที่ ต รงกั น กั บ นั ก วิ จั ย ±1 ช่ อ งคะแนน
(นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช, 2541) ผลการหาค่าความสอดคล้องในการประเมินคุณภาพ
งานวิจัยทั้ง 10 เรื่อง ได้เท่ากับ 0.87
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การเก็บรวบรวมขใอมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. สารวจรายชื่อรายงานการวิจัยและปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ ที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุ
ของความสุขในการทางานของพยาบาลในประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2558 จาก
บริ ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ผ่ า นฐานข้ อ มู ล ห้ อ งสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่
http://tdc.thailis.or.th/tdc/advance.php, http://www.li.mahidol.ac.th/rv, http://library.
cmu.ac.th, http://library.stou.ac.th, https://library.kku.ac.th, http://www.car.chula.ac.th,
http://library.christian.ac.th, http://www.lib.buu.ac.th และจากบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และ
บทคัดย่ องานวิจัย ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายใต้คาส าคัญ คือ “ความสุ ขในการทางาน, Work
happiness, Joy at work และ พยาบาล” ผลการสารวจพบว่า มีรายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ์
หรือวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล จานวน 30 เรื่อง
2. สืบค้นรายงานการวิจัยและปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ ที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของ
ความสุขในการทางานของพยาบาลทั้งหมด ในห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้ องสมุดมหาวิทยาลั ยมหิ ดลวิทยาเขตราชวิถี และติดต่อห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อขอยืมหรืออัดสาเนา ผลการสารวจพบว่า มีปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ที่
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล จานวน 15 เรื่อง
3. ติดต่อขอรับบริการการยืมปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต
ศาลายา ผ่านทางห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขออัดสาเนาปริญญา
นิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ดังกล่าว
4. เมื่อ ได้ร ายชื่อ งานวิจั ย แล้ ว ผู้ วิจั ยจะตรวจสอบภายในเล่ มอี กครั้ง เพื่ อคั ดเลื อกเฉพาะ
รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ที่ใช้แนวคิดความสุขในการทางานของพยาบาลเป็น
ตัวแปรตาม
5. เมื่อคัดเลือกงานวิจัยได้แล้วผู้วิจัยนาเครื่องมือวิจัยมาใช้ โดยใช้ แบบคัดเลือกงานวิจัยมาใช้
ในการคัดเลือกงานวิจัยเข้าเป็นกลุ่มตัวอย่าง
6. ลงรหัสบันทึกข้อมูลจากงานวิจัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดร่วมกับ นักวิจัยจานวน
10 เรื่อง เพื่อประเมินความสอดคล้องในการบันทึกและประเมินคุณภาพงานวิจัย
7. เมื่อได้ค่าความสอดคล้องในการบันทึกอยู่ในเกณฑ์แล้ว ผู้วิจัยอ่านงานวิจัยที่เหลือโดย
ละเอียดด้วยตนเองครั้งละ 1 เรื่อง และประเมินคุณภาพงานวิจัยตามแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
8. อ่า นงานวิจั ย โดยละเอีย ดเป็ นครั้ง ที่ 2 และบันทึก ข้อมู ล ลงในแบบบันทึ กคุณลั กษณะ
งานวิจัยและผลการวิจัย
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การวิเคราะห์ขใอมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสาเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์คุณลักษณะของงานวิจัย ด้านลักษณะทั่วไป ด้านเนื้อหาสาระของงานวิจัย ด้าน
ระเบียบวิธีการวิจัย และคะแนนคุณภาพของงานวิจัย โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ และความโด่ง
2. คานวณค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานแบบถ่วงน้าหนักด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
3. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าดัชนีมาตรฐานปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของ
พยาบาล จาแนกตามตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัย คุณภาพงานวิจัย และตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ โดย
การทดสอบด้วยสถิติที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. วิเคราะห์ค่าดัชนีมาตรฐานปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล ตาม
วิธีการของ Glass et al. (1987) โดยกรณีที่รายงานค่าสถิติ t, F และ X2 ผู้วิจัยจะแปลงค่าเหล่านี้ให้
เป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เมื่อข้อมูลอยู่ในรูปของค่าสัม ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะทา
การแปลงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยวิธีการแปลงค่าของฟิชเชอร์ซี (Fisher’s Z transformation)
และทดสอบความไม่เป็ น เอกพัน ธ์ (Heterogeneity) ของค่าดัช นีมาตรฐานของงานวิจัย โดยการ
ประเมินด้วยการใช้แผนภาพ Forest plot และการประเมินด้วยวิธีสถิติทดสอบ Q และสถิติทดสอบ
I2 ทดสอบความมี นั ย ส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ด้ ว ยตั ว แบบอิ ท ธิ พ ลสุ่ ม
(Random-effects model)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ขใอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยและดัชนีมาตรฐานของปัจจัย
เชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล ใช้วิธีการวิเคราะห์อภิมานของ Glass et al. (1987)
โดยมีการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรียงลาดับดังนี้
ตอนที่ 1 คุณ ลั ก ษณะของงานวิจั ยที่ ศึก ษาปัจ จัย เชิ งเหตุ ของความสุ ข ในการท างานของ
พยาบาล
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุของความสุข
ในการทางานของพยาบาล จาแนกตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย คุณภาพงานวิจัย และตัวแปร
ปัจจัยเชิงเหตุ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีมาตรฐานที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางาน
ของพยาบาล
การวิจั ย ครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ใช้คาย่อและสัญลักษณ์ต่างๆทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
Mean หมายถึง
ค่าเฉลี่ย
SD หมายถึง
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Max หมายถึง
ค่าสูงสุด
Min หมายถึง
ค่าต่าสุด
Sk
หมายถึง
ค่าความเบ้
Ku หมายถึง
ค่าความโด่ง
̅
หมายถึง
ค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐาน
n
หมายถึง
จานวนเล่มงานวิจัย
k
หมายถึง
จานวนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
p
หมายถึง
ค่าสถิติทดสอบนัยสาคัญ
Q
หมายถึง
ค่าผลรวมกาลังสองของความเบี่ยงเบนแบบถ่วงน้าหนัก
I2
หมายถึง
ค่าสัดส่วนของความแตกต่างของค่าดัชนีมาตรฐานแต่ละงานวิจัย
Z
หมายถึง
ค่าสถิติฟิชเชอร์ซี
CI
หมายถึง
ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95
SE
หมายถึง
ค่าความคลาดเคลื่อน
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ตอนที่ 1 คุณลักษณะของงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยเ้ิงเหตุของความสุขชนการทางานของพยาบาล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยที่รวบรวมมาจากวิทยานิพนธ์ทั้งหมดจานวน 25
เรื่อง มีจานวนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จานวน 41 ค่า ที่นามาใช้สังเคราะห์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิตบรรยาย และนาเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นคุณลักษณะงานวิจัยด้าน
ลักษณะทั่วไป ส่วนที่ 2 เป็นคุณลักษณะด้านเนื้อหาสาระของงานวิจัย และส่วนที่ 3 เป็นคุณลักษณะ
ด้านวิธีวิทยาการวิจัย และคะแนนคุณภาพงานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที1่ .1 คุณลักษณะงานวิจัยคใานลักษณะทั่วไป
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามแหล่งที่ผลิต
แหล่งที่ผลิตงานวิจัย
จานวน (เรื่อง) รใอยละ
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
36
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการบริหารการพยาบาล
9
2. มหาวิทยาลัยมหิคล
5
20
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการพยาบาลสาธารณสุข
1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาบริหารสาธารณสุข
3
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 1
3. มหาวิทยาลัยบูรพา
4
16
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการบริหารการพยาบาล
4
4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา้
3
12
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการบริหารการพยาบาล
3
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
8
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการบริหารการพยาบาล
1
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการบริหารสาธารณสุข
1
6. มหาวิทยาลัยเ้ียงชหม่
1
4
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการบริหารการพยาบาล
1
7. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1
4
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการบริหารการพยาบาล
1
รวม
25
100
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แจกแจงความถี่และร้อยละของคุณลักษณะงานวิจัยด้าน
ลักษณะทั่วไปที่ศึกษาถึงปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล จาแนกตามแหล่งผลิ ต
งานวิจัย พบว่าแหล่งผลิตงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์เป็นงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจานวน
มากที่สุด จานวน 9 เรื่อง รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 5 เรื่อง สาขาที่ผลิตจานวนมาก
ที่สุด คือ สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 19 เรื่อง รองลงมา คือ สาขา
บริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ จานวน 4 เรื่อง
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามปีที่พิมพ์เผยแพร่
ปีที่พิมพ์เผยแพร่
จานวน(เรื่อง)
พ.ศ. 2546-2550
5
พ.ศ. 2551-2555
13
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
7
รวม
25

รใอยละ
20
52
28
100

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์แจกแจงความถี่และร้อยละของคุณลักษณะงานวิจัยด้าน
ลักษณะทั่วไปที่ศึกษาถึงปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลจาแนกตาม ปีที่พิมพ์
เผยแพร่ พบว่าในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2551-2555 มีการพิมพ์เผยแพร่จานวนมากที่สุด คือ จานวน 13
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมา คือ ช่วงระหว่างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 คือ จานวน 7 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 28
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามแหล่งทุนวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
จานวน(เรื่อง)
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
4
ไม่ได้รับ/ไม่ระบุ
21
รวม
25

รใอยละ
16
84
100

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แจกแจงความถี่และร้อยละของคุณลักษณะงานวิจัยด้าน
ลักษณะทั่วไป ที่ศึกษาถึงปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลจาแนกตามแหล่งทุน
วิจัย พบว่ามีงานวิจัยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จานวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84 และได้รับ
การสนับสนุนทุนวิจัยน้อยมาก คือ จานวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16
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ตอนที1่ .2 คุณลักษณะงานวิจัยคใานเนื้อหาสาระของงานวิจัย
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามแหล่งที่มาของกลุ่มตัวอย่าง
แหล่งที่มาของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน(เรื่อง)
ต่างจังหวัด
12
กรุงเทพฯ
9
ทุกภาคทั่วประเทศ
4
รวม
25

รใอยละ
48
36
16
100

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์แจกแจงความถี่และร้อยละของคุณลักษณะงานวิจัยด้าน
เนื้อหาสาระ ที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลจาแนกตาม แหล่งที่มาของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจากต่างจังหวัดมากที่สุด จานวน 12 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างจากกรุงเทพฯ จานวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามสังกัดโรงพยาบาลของกลุ่มตัวอย่าง
สังกัคโรงพยาบาลของกลุ่มตัวอย่าง
จานวน(เรื่อง)
รใอยละ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
12
48
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
5
20
สังกัดเอกชน
3
12
สังกัดกระทรวงกลาโหม
1
4
สังกัดกรุงเทพฯ
1
4
สังกัดกรมราชทัณฑ์
1
4
หลายสังกัดรวมกัน
2
8
รวม
25
100
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์แจกแจงความถี่และร้อยละของคุณลักษณะงานวิจัยด้าน
เนื้อหาสาระที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลจาแนกตาม สังกัดของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาในกลุ่มพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข มากที่ สุ ด จ านวน 12 เรื่ อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48 รองลงมาคื อ โรงพยาบาลสั ง กั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย จานวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความสุขในการทางาน
ทฤษฎีที่ช้ใศึกษาความสุขชนการทางาน
จานวน(เรื่อง)
รใอยละ
Manion (2003)
15
60
Diener (2003)
7
28
Furnham and Brewin (2003)
1
4
Warr (2007)
1
4
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
1
4
รวม
25
100
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์แจกแจงความถี่และร้อยละของคุณลักษณะงานวิจัยด้าน
เนื้อหาสาระ ที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลจาแนกตาม ทฤษฎีที่ใช้
ศึกษาความสุขในการทางาน พบว่าแนวคิดที่ผู้วิจัยนามาใช้ศึกษาความสุขในการทางานของพยาบาล
มากที่สุด คือ แนวคิดของ Manion (2003) จานวน 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ แนวคิด
ของ Diener (2003) จานวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28
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ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของ
พยาบาล (n=25)
ปัจจัยเ้ิงเหตุ
จานวน(เรื่อง)
รใอยละ
คใานบุคคล
6
24
คุณค่าในตน
3
12
การสนับสนุนทางสังคม
1
4
การสนับสนุนจากครอบครัว
1
4
ความฉลาดทางอารมณ์
1
4
คใานงาน
9
36
ลักษณะงาน
6
24
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
3
12
การทางานเป็นทีม
1
4
คใานองค์การ
16
64
สภาพแวดล้อมในงาน
8
32
บรรยากาศองค์การ
6
24
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
2
8
คใานการจัคการ
8
32
การเสริมสร้างพลังอานาจในงาน
4
16
ภาวะผู้นา
3
12
แรงจูงใจในงาน
2
8
หมายเหตุ งานวิจัยแต่ละเรื่องมีการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุมากกว่า 1 ตัวแปร
จากตารางที่ 9 เมื่อจาแนกงานวิจัยตามกลุ่มปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล
พบว่า ปัจจัยเชิงเหตุ ด้านองค์การ มีจานวนงานวิจัยมากที่สุดคือ จานวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64
รองลงมาคือ ปัจจัยเชิงเหตุด้านงาน มีจานวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36
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ตอนที่ 1.3 คุณลักษณะงานวิจัยคใานวิธีวิทยาการวิจัยและคะแนนคุณภาพงานวิจัย
ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามลักษณะของงานวิจัย
ลักษณะของงานวิจัย
จานวน(เรื่อง)
รใอยละ
เชิงสหสัมพันธ์และพยากรณ์
16
64
เชิงสหสัมพันธ์
7
28
เชิงสหสัมพันธ์ พยากรณ์ และเปรียบเทียบ
2
8
รวม
25
100
จากตารางที่ 10 เมื่อจ าแนกคุณ ลั กษณะงานวิ จัยด้ านวิ ธีวิท ยาการวิ จัยตามลั กษณะของ
งานวิจัย พบว่า งานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลเป็นงานวิจัย เชิง
สหสัมพันธ์และพยากรณ์ มากที่สุด จานวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมา คือ งานวิจัยเชิง
สหสัมพันธ์ จานวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28
ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
จานวน(เรื่อง)
สุ่มแบบหลายขั้นตอน
13
สุ่มแบบแบ่งชั้น
8
สุ่มแบบอย่างง่าย
2
สุ่มแบบเป็นระบบ
1
ไม่ระบุวิธีการสุ่ม
1
รวม
25

รใอยละ
52
32
8
4
4
100

จากตารางที่ 11 เมื่อจาแนกคุณลักษณะงานวิจัยด้านวิธีวิทยาการวิจัยตามวิธีการสุ่มตัวอย่าง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยส่วนใหญ่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จานวน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 52 รองลงมา คือ การสุ่มแบบแบ่งชั้น จานวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32
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ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามวิธีการหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัย
วิธีหาค่าความตรงของเครื่องมือวิจัย
จานวน(เรื่อง)
รใอยละ
ค่า CVI
16
64
ค่า IOC
3
12
ร้อยละ 80
2
8
ไม่ระบุวิธีหาค่าความตรง
4
16
รวม
25
100
จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาคุณลั กษณะงานวิจัยด้านวิธีวิทยาการวิจัยเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ตามวิธีการหาค่าความตรง พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ได้รับการ
ตรวจสอบความตรงโดยใช้ วิธีการหาค่า CVI จานวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมา คือ
งานวิจัยไม่ระบุวิธีหาค่าความตรง จานวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16
ตารางที่ 13 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามวิธีการระบุค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย
ค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย
จานวน(เรื่อง)
รใอยละ
ระบุค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยแต่ละตัวแปร
22
88
ระบุค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยโดยรวม
3
12
รวม
25
100
จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะงานวิจัยด้านวิธีวิทยาการวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือวิจัยตามวิธีการระบุค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย โดยแต่ละงานวิจัยมีการระบุ
ค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยแต่ละตัวแปร จานวน 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88 ส่วนอีก 3 เรื่อง
ระบุค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยโดยรวมทุกตัวแปร คิดเป็นร้อยละ 12
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ตารางที่ 14 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยที่ใช้วัดตัวแปร
ปัจจัยเชิงเหตุ
ค่าความเที่ยงเครื่องมือวิจัย
จานวน (ตัวแปร)
รใอยละ
ตัวแปรปัจจัยเ้ิงเหตุ
.70-.90
17
41.5
> .90
24
58.5
รวม
41
100
จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยที่ใช้วัดตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ
พบว่าตัวแปรส่วนใหญ่มีค่าความเที่ยงมากกว่า .90 จานวน 24 ตัวแปร คิดเป็นร้อนละ 58.5
ตารางที่ 15 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยที่ใช้วัดตัวแปร
ความสุขในการทางาน
ค่าความเที่ยงเครื่องมือวิจัย
จานวน (ตัวแปร)
รใอยละ
ตัวแปรความสุขชนการทางาน
.70-.90
24
58.5
> .90
17
41.5
รวม
41
100
จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยที่ใช้วัดตัวแปรความสุขในการ
ทางาน พบว่าตัวแปรงานวิจัยส่วนใหญ่มีค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย .70-.90 จานวน 24 ตัวแปร
คิดเป็นร้อยละ 58.5
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ตารางที่ 16 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามสถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์
สถิติที่ช้ใทคสอบความสัมพันธ์
จานวน (เรื่อง)
รใอยละ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันและถดถอย
18
72
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
7
28
รวม
25
100
จากตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาคุณลักษณะงานวิจัยด้านวิธีวิทยาการวิจัยตามสถิติที่ใช้ทดสอบ
ความสัมพันธ์ พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ใช้ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์
ถดถอย จานวน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 72 และรองลงมา ใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
จานวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28
ตารางที่ 17 จานวนและร้อยละของงานวิจัยจาแนกตามระดับคะแนนคุณภาพงานวิจัย
ระคับคะแนนคุณภาพงานวิจัย
จานวน (เรื่อง)
รใอยละ
ระดับสูงสุด (43-50 คะแนน)
12
48
ระดับสูง (35-42 คะแนน)
12
48
ระดับปานกลาง (27-34 คะแนน)
1
4
รวม
25
100
จากตารางที่ 17 พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่มีคะแนนคุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ สูงและสูงสุด
จานวน 12 เรื่อง เท่ากัน
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ตารางที่ 18 ลักษณะการแจกแจงของตัวแปรต่อเนื่อง
Min
Max
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
160
400
ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
.80
.97
ตัวแปรความสุข
ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
.79
.97
ตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ

Mean
300.07
.89

SD
77.15
.05

Sk
-.71
-.16

Ku
-.82
-.84

.91

.05

-.72

-.19

จากตารางที่ 18 แสดงตัวแปรต่อเนื่องจากงานวิจัยทั้ง 25 เรื่อง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษามีจานวน 160-400 คน ส่วนค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยที่ใช้วัดตัวแปรความสุขในการ
ทางานอยู่ในช่วง .80-.97 และค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยที่ใช้วัดตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุมีค่าอยู่
ในช่วง .79-.97
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคั้นีมาตรฐานของปัจจัยเ้ิงเหตุของความสุข
ชนการทางานของพยาบาล จาแนกตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ตัวแปรคุณภาพงานวิจัย และ
ตัวแปรปัจจัยเ้ิงเหตุ
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล
คื อ การทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ดั ช นี ม าตรฐานระหว่ า งกลุ่ ม ย่ อ ยจ าแนกตามตั ว แปร
คุณลักษณะงานวิจัย ตัวแปรคุณภาพงานวิจัย และตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ ซึ่งสถิติทใี่ ช้ในการวิเคราะห์จะ
มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกในกรณีที่ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม จะใช้การ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบความแตกต่ างของค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) และ
ลักษณะที่ 2 ในกรณีที่ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดี ยว (One-way ANOVA) โดยจะทาการทดสอบความเป็ นเอกพันธ์ของความ
แปรปรวนก่อน เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้ง 2
แบบโดยใช้ Levene’s test of homogeneity of variances ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง
เบื้องต้นจะใช้สถิติทดสอบที (t-test) ชนิด Heterogeneity of variances ในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
และใช้ Robust tests of Equality of means ชนิด Welch ในกรณีกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้น
ไป ซึ่งค่าสถิติที่ได้จะเป็นสถิติ F ชนิด Asymptotically F distributed ส่วนการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (Post-Hoc) ในกรณีเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นใช้วิธี LSD แต่ใน
กรณีไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นใช้วิธี Tamhane (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2555) การวิเคราะห์ค่าสถิติ
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้จะวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ
ในขั้น ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ จั ดกลุ่ ม ค่าสั มประสิ ทธิ์ ส หสั มพั นธ์ ตามตั ว แปรคุ ณลั กษณะงานวิ จั ย
คุณภาพงานวิจัย และปัจจัยเชิงเหตุ ได้กลุ่มตัวแปรใหม่ ดังนี้
1. ตัวแปรที่ถูกแบ่ง 2 กลุ่ม ได้แก่ ทุนสนับสนุนวิจัย จานวนตัวแปรต้น จานวนเครื่องมือวิจัย
การสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความสุขในการทางาน ค่าความเที่ยงเครื่องมือตัวแปรความสุข ค่า
ความเที่ยงเครื่องมือตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ และสถิติที่ใช้ทดสอบ
2. ตัวแปรที่ถูกแบ่งตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ ปีที่พิมพ์เผยแพร่ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง สังกัดของ
กลุ่มตัวอย่าง ลักษณะของงานวิจัย วิธีหาค่าความตรง คะแนนคุณภาพงานวิจัย และปัจจัยเชิงเหตุ
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานระหว่างตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ
กับความสุขในการทางานของพยาบาล จาแนกตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่คัดสรรโดยวิเคราะห์
ด้วย t- test
คุณลักษณะงานวิจัย

ทุนสนับสนุนวิจัย
(1) ได้ทุนสนับสนุน
(2) ไม่ได้รบั ทุน
จานวนตัวแปรตใน
(1) 1-2 ตัว
(2) > 2 ตัว
จานวนเครื่องมือ
(1) 1-3 ชุด
(2) > 3 ชุด
การสุ่มตัวอย่าง
(1) สุ่ม
(2) เลือก
ทฤษฎีความสุขชนการทางาน
(1) Manion
(2) อื่นๆ
ค่าความเที่ยงเครื่องมือตัว
แปรความสุขชนการทางาน
(1) .70-.90
(2) >.90
ค่าความเที่ยงเครื่องมือตัว
แปรปัจจัยเ้ิงเหตุ
(1) .70-.90
(2) >.90
สถิติที่ช้ใทคสอบ
(1) เพียร์สันและถดถอย
(2) เพียร์สัน

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์

Test of
homogeneity of
variances

p-value

t

p-value

k

̅

SD

8
33

.626
.619

.140
.160

.634

.431

.120

.905

18
23

.575
.656

.187
.117

7.347

.010

-1.599

.121

4
37

.606
.622

.257
.145

2.086

.157

-.188

.852

40
1

.617
.758

.155
-

-

-

-.895

.376

23
18

.656
.575

.155
.146

.037

.849

1.692

.099

24
17

.571
.690

.147
.142

.714

.403

-2.580

.014

17
24

.579
.649

.146
.158

.013

.909

-1.434

.159

29
12

.615
.632

.167
.126

1.595

.214

-.314

.755
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จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุ
ของความสุขในการทางานของพยาบาล โดยจาแนกตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่คัดสรรในตัว
แปรที่แบ่งเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม จานวน 8 ตัวแปร พบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุของ
ความสุขในการทางานของพยาบาลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง .571 ถึง .758 เมื่อทดสอบความเป็นเอกพันธ์
ของความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Test of homogeneity of variances) ใน
ระหว่างกลุ่มการวิเคราะห์จาแนกตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย พบว่า มีคู่ที่มีความแปรปรวนไม่
เท่ากัน จานวน 1 คู่ คือ จานวนตัวแปรต้น เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดัชนี
มาตรฐานระหว่างกลุ่มคุณลักษณะงานวิจัยที่นามาวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที (t-test) พบว่า มีตัว
แปรคุณลักษณะงานวิจัยที่ทาให้ค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานแตกต่างกัน คือ ค่าความเที่ยงของเครื่องมือตัว
แปรความสุขในการทางาน
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานระหว่างตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ
กับความสุขในการทางานของพยาบาล จาแนกตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่คัดสรรโดยวิเคราะห์
ด้วย ANOVA
คุณลักษณะงานวิจัย

ปีที่พิมพ์เผยแพร่
(1) พ.ศ.2546-2550
(2) พ.ศ. 2551-2555
(3) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556
ขนาคกลุม่ ตัวอย่าง
(1) < 223 คน
(2) 223-377 คน
(3) > 377 คน
สังกัคกลุม่ ตัวอย่าง
(1) กระทรวงสาธารณสุข
(2) สังกัดอื่นๆ
(3) หลายสังกัดรวมกัน
ลักษณะของงานวิจัย
(1) สหสัมพันธ์และพยากรณ์
(2) พยากรณ์
(3) สหสัมพันธ์ พยากรณ์
เปรียบเทียบ
วิธีหาค่าความตรง
(1) CVI
(2) ร้อยละ 80
(3) IOC
(4) ไม่ระบุ
คะแนนคุณภาพงานวิจัย
(1) 43-50 คะแนน
(2) 35-42 คะแนน
(3) 27-34 คะแนน

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์

Test of
phomoge- value
neity of
variances

F

pคู่ที่
value แตกต่าง

k

̅

SD

11
21
9

.641
.617
.603

.114
.153
.209

2.120

.134

.183

.834

-

9
27
5

.605
.622
.637

.208
.141
.152

1.354

.270

.052

.950

-

22
16
3

.606
.636
.640

.166
.149
.132

.859

.432

.188

.829

-

27
12
2

.615
.632
.612

.151
.126
.437

6.483

.004

.049

.953

-

31
2
4
4

.124
.074
.288
.045

.022
.052
.144
.022

3.979

.015

10.544

.024

1>2

23
17
1

.638
.588
.758

.140
.174
-

1.964

.169

.908

.412

-
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานระหว่างตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ
กับความสุขในการทางานของพยาบาล จาแนกตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยที่คัดสรรโดยวิเคราะห์
ด้วย ANOVA (ต่อ)
คุณลักษณะงานวิจัย

ปัจจัยเ้ิงเหตุ
(1) ด้านบุคคล
(2) ด้านงาน
(3) ด้านองค์การ
(4) ด้านการจัดการ

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์
k

̅

SD

6
10
16
9

.590
.663
.653
.536

.161
.144
.175
.099

Test of
homogeneity of
variances

pvalue

F

1.237

.310

2.203

pคู่ที่
value แตกต่าง

.126

-

จากตารางที่ 20 เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานจาแนกตามตัวแปร
คุณลักษณะงานวิจัยที่แบ่งเป็นกลุ่มย่อยตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปจานวน 7 ตัวแปร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานแต่ละกลุ่มคุณลักษณะ
งานวิจัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง .045 ถึง .758 เมื่อทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (Test
of homogeneity of variances) พบว่า มีกลุ่มที่มีความแปรปรวนไม่เท่ากัน ได้แก่ ลักษณะของ
งานวิจัย วิธีหาค่าความตรง ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวน จึงใช้
วิธีการทดสอบแบบ Robust tests of equality of means ได้ค่าสถิติ F ชนิด Asymtotically F
distributed ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ตั วแปรที่ทาให้ค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 ตัวแปร ได้แก่ วิธีหาค่าความตรง
เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ของค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานด้วยวิธี Tamhane สาหรับกลุ่มที่
มีความแปรปรวนไม่เท่ากัน ได้แก่ วิธีหาค่าความตรง พบว่ากลุ่มงานวิจัยที่ใช้วิธีหาค่าความตรง CVI มี
ค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานสูงกว่ากลุ่มงานวิจัยที่ใช้วิธีหาค่าความตรง ร้อยละ 80
จากผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุของ
ความสุขในการทางานของพยาบาลมีความแตกต่างกัน เมื่อจาแนกตามตัวแปรปรับคุณลักษณะของ
งานวิจัย ได้แก่ ค่าความเที่ยงของเครื่องมือตัวแปรความสุขในการทางาน และวิธีหาค่าความตรง
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคั้นีมาตรฐานปัจจัยเ้ิงเหตุของความสุขชนการทางานของ
พยาบาล
ผลการสังเคราะห์งานวิจัย จากวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิง
เหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล ซึ่งในการหาค่าดัชนีมาตรฐานจะพิจารณาประเด็นวิจัยที่
ศึกษาในวิทยานิพนธ์แต่ละเรื่อง วิทยานิพนธ์บางเรื่องมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลาย
ตัว ค่าดัชนีมาตรฐานในวิทยานิพนธ์แต่ละเรื่องจึงมีได้ตั้งแต่ 1 ค่าขึ้นไป ดังนั้นหน่วยในการวิเคราะห์ซึ่ง
เป็นค่าดัชนีมาตรฐานจึงมีจานวนไม่เท่ากับจานวนเรื่องของวิทยานิพนธ์ ในการสังเคราะห์งานวิจัยครั้ง
นี้มีวิทยานิพนธ์ที่นามาสังเคราะห์จานวน 25 เรื่อง มีค่าดัชนีมาตรฐานทั้งหมด 41 ค่า ผู้วิจัยแบ่งปัจจัย
เชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยเชิงเหตุด้านบุคคล ด้าน
งาน ด้านองค์การ และด้านการจัดการ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 21 จ านวนค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสั มพันธ์ ของปัจจัยเชิงเหตุ ของความสุ ขในการทางานของ
พยาบาล
ตัวแปรปัจจัยเ้ิงเหตุ
จานวนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (k)
คใานบุคคล
6
คุณค่าในตน
3
การสนับสนุนทางสังคม
1
การสนับสนุนจากครอบครัว
1
ความฉลาดทางอารมณ์
1
คใานงาน
10
ลักษณะงาน
6
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
3
การทางานเป็นทีม
1
คใานองค์การ
16
สภาพแวดล้อมในงาน
8
บรรยากาศองค์การ
6
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
2
คใานการจัคการ
9
การเสริมสร้างพลังอานาจในงาน
4
ภาวะผู้นา
3
แรงจูงใจในงาน
2
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จากตารางที่ 21 สรุปได้ว่า จานวนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงเหตุทั้ง 4 ด้าน เมื่อ
พิจ ารณาจ านวนค่ า สั มประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั น ธ์ ในกลุ่ มปั จ จัย เชิ งเหตุข องความสุ ข ในการท างานของ
พยาบาล พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น 41 ค่า โดยแบ่งปัจจัยออกเป็น 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านองค์การ มี
จานวนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มากที่สุด คือ 16 ค่า รองลงมาคือ ปัจจัยด้านงาน ด้านการจัดการ
ด้านและบุคคล มีจานวนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จานวน 10, 9 และ 6 ค่า ตามลาดับ
การประเมินด้วยการใช้แผนภาพ Forest plot ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัยเป็นตัว
แปรปรับในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าดัชนีมาตรฐาน ซึ่งได้แก่ ชื่อผู้วิจัย ปีที่พิมพ์เผยแพร่ ค่า
ความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยที่ใช้วัดตัวแปรความสุขในการทางาน และทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความสุขใน
การทางาน โดยแบ่งตามปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลออกเป็น 4 ด้าน ดัง
แสดงในแผนภาพที่ 3
จากแผนภาพที่ 3 จะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงความเชื่อมั่นจากงานวิจัยแบ่งตามปัจจัยเชิงเหตุของ
ความสุขในการทางานของพยาบาลไม่ไปในทิศทางเดียวกันและไม่ครอบคลุมเส้นตรงแนวตั้ง ถ้าลาก
จากสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน แสดงให้เห็นว่าค่าดัชนีมาตรฐานของงานวิจัยมีการกระจายตัวแตกต่างกันที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จึงส่งผลต่อการทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของค่าดัชนีมาตรฐาน แต่
อย่างไรก็ตามการประเมินความแตกต่างด้วยการใช้ Forest plot เป็นการประเมินด้วยสายตาซึ่ง
อาจจะยากต่อการตัดสินใจ จึงควรพิจารณาใช้สถิติในการทดสอบความแตกต่างของค่าดัชนีมาตรฐาน
ต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 22
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คใานบุคคล

คใานงาน
แผนภาพที่ 3 Forest plot of heterogeneity test
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คใานองค์การ

คใานการจัคการ
แผนภาพที่ 3 Forest plot of heterogeneity test (ต่อ)
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ตารางที่ 22 สถิติค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานของความสุขในการทางานของพยาบาล จาแนกตามปัจจัยเชิง
เหตุ
ปัจจัยเ้ิงเหตุ
คใานบุคคล
คุณค่าในตน
การสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนจากครอบครัว
ความฉลาดทางอารมณ์

k
6
3
1
1
1

̅
.588
.708
.409
.365
.663

SE
.067
.032
.052
.056
.080

95% CI
.456-.720
.645-.772
.308 -.511
.254-.476
.506-.819

Z
8.748***
21.861***
7.929***
6.455***
8.301***

Q
43.746***
1.695
-

I2
87.41
.00
-

คใานงาน
ลักษณะงาน
ความสามารถปฏิบัติงาน
การทางานเป็นทีม

10
6
3
1

.664
.589
.778
.753

.045
.056
.046
.052

.575-.753
.480-.699
.688-.867
.651-.855

14.624***
10.541***
16.940***
14.466***

55.818***
27.134***
4.265
-

84.48
81.62
53.12
-

คใานองค์การ
สภาพแวดล้อมในงาน
บรรยากาศองค์การ
ค ว า ม ยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ
องค์การ

16
8
6
2

.655
.559
.742
.765

.043
.062
.056
.039

.571-.739
.438-.681
.632-.851
.689-.840

15.268***
9.034***
13.296***
19.754***

102.890***
45.763***
26.646***
.023

87.31
86.72
80.25
.00

.479-.603
.499-.636

17.103*** 21.866**
16.255*** 4.823

64.70
29.26

.340-.595
.516-.690

7.204***
13.575***

74.60
32.15

คใานการจัคการ
9 .541 .032
เสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจใน 4 .568 .035
งาน
ภาวะผู้นา
3 .467 .065
แรงจูงใจในงาน
2 .603 .044
*p-value <.05, **p-value <.01, *** p-value <.001,
Test for Heterogeneity = Q,
Test between studies variability = I2

7.573*
1.474
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จากตารางที่ 22 พบว่าค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางาน
ของพยาบาล จานวน 13 ตัวแปร อยู่ในช่วง .365 ถึง .778 เมื่อทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของดัชนี
มาตรฐาน (Heterogeneity) แต่ละงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ ด้วยค่าสถิติทดสอบ Q ซึ่งเป็นการ
ทดสอบว่าค่าพารามิเตอร์ของค่าดัชนีมาตรฐานมีขนาดเท่ากันสาหรับทุกกลุ่มประชากรหรือไม่ ก่อนที่
จะทาการสังเคราะห์ พบว่าค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของ
พยาบาลมีจานวน 9 ตัวแปร ที่มีความเป็นเอกพันธ์ (Homogeneous) หรือไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่าค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการ
ทางานของพยาบาลมี จานวน 4 ตัวแปร ที่ไม่มีความเป็นเอกพันธ์ (Heterogeneous) หรือแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาด้วยค่าสัดส่วนของความแตกต่างของค่าอิทธิพล
แต่ละงานวิจัย (I2) พบว่ามีค่าตั้งแต่ 0.00-86.72% นั่นคือมีหลายงานวิจัยที่นามาวิเคราะห์ในแต่ละ
ปัจจัย ได้ผลลัพธ์ในความสั มพันธ์ของตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล ที่
แตกต่างกันตั้งแต่น้อยถึงมาก เลือกใช้การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยทั้งหมด ซึ่งการวิเคราะห์ด้วยตัว
แบบอิทธิพลสุ่ม (Random-effects model) ในครั้งนี้จึงมีความเหมาะสม เพราะงานวิจัยที่นามา
สังเคราะห์ อาจมีวิธีการดาเนินการวิจัยที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง หรือจานวน
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา รวมทั้งสถานที่ของการวิจัย ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนแบบสุ่มได้
จากตารางที่ 22 พบว่าปัจจัยเชิงเหตุที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล
สูงสุด คือ ปัจจัยด้านงาน ( ̅=.664, p<.001) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านองค์การ ( ̅=.655, p<.001)
ปัจจัยด้านบุคคล ( ̅=.588, p<.001) และปัจจัยการจัดการ ( ̅=.541, p<.001) ตามลาดับ และปัจจัย
ย่อยทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งจากการวิเคราะห์อภิมานสามารถนามาสร้างเป็นโมเดลแสดงค่าดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิง
เหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล ดังแสดงในแผนภาพที่ 4
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ปัจจัยคใานบุคคล
การรับรู้คุณค่าในตน ( ̅=.708***)
ความฉลาดทางอารมณ์ ( ̅=.663***)
การสนับสนุนทางสังคม ( ̅=.409***)
การสนับสนุนจากครอบครัว ( ̅=.365***)

̅ =.588***

ปัจจัยคใานงาน

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ( ̅=.778***)
การทางานเป็นทีม ( ̅=.753***)
ลักษณะงาน( ̅=.589***)

̅ =.664***

ความสุขชนการ
ทางานของพยาบาล

ปัจจัยคใานองค์การ
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ( ̅=.765***)
บรรยากาศองค์การ ( ̅=.742***)
สภาพแวดล้อมในงาน ( ̅=.559***)

̅ =.655***

ปัจจัยคใานการจัคการ
แรงจูงใจในงาน ( ̅=.603***)
การเสริมสร้างพลังอานาจในงาน( ̅=.568***)
ภาวะผู้นา ( ̅=.467***)

̅ =.541***

***p-value<.001
แผนภาพที่ 4 โมเดลแสดงค่าดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุกับความสุขในการทางานของพยาบาล

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขใอเสนอแนะ
การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลในครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุข
ในการทางานของพยาบาล 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าดัชนีมาตรฐานปัจจัยเชิงเหตุของ
ความสุขในการทางานของพยาบาล 3) เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีมาตรฐานปัจจัยเชิงเหตุของความสุขใน
การทางานของพยาบาล โดยงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ เป็นปริญญานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
จานวน 25 เรื่อง ที่พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2558 จากการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. แบบคัดเลื อกงานวิจั ย เป็ นเกณฑ์การพิจารณาคั ดเลื อกงานวิจัย เข้า เป็นกลุ่ มตัว อย่า ง
จานวน 5 ข้อ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ตอน รายละเอียดดังนี้
2.1 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพงานวิจัย จานวน 10
ข้อ มีลักษณะเป็นแบบScoring rubrics 5 ระดับ
2.2 แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ แบบ
บันทึกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะงานวิจัยทั้งหมด จานวน 20 ข้อ แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของงานวิจัย จานวน 3 ข้อ และตารางบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย จานวน 4 ตาราง
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ทั้ ง หมดใช้ วิ ธี ก ารหาความตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง ครอบคลุมของเนื้อหา
และความสอดคล้องของภาษา พบว่าจานวนข้อคาถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นในระดับ 3 และ 4
มีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา CVI ของแบบคัดเลือกงานวิจัย แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย และแบบ
บันทึกคุณลักษณะของงานวิจัย เท่ากับ .87, .80 และ .88 ตามลาดับ ส่วนการตรวจสอบค่าความเที่ยง
ของเครื่องมือวิจัยใช้วิธีการตรวจสอบความสอดคล้องของการประเมินคุณภาพงานวิจัย (Inter-rater
reliability) ระหว่างผู้วิจัยกับ นักวิจัย โดยทดลองบันทึกงานวิจัยจานวน 10 เรื่อง ส่วนของข้อมูล
คุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิจัยบันทึกได้ตรงกันทั้งหมด ส่วนของคะแนนคุณภาพงานวิจัยได้ค่า
ความสอดคล้องของการประเมินคุณภาพงานวิจัยเท่ากับ .87

104
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. วิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางาน
ของพยาบาลโดยใช้สถิติบรรยายหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ง
2. วิเคราะห์ความแตกต่างค่าดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของ
พยาบาล จาแนกตามตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัย คุณภาพงานวิจัย และตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ โดย
ใช้สถิติทดสอบทีและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
3. วิเคราะห์ค่าดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการ
ทางานของพยาบาล โดยใช้ตัวแบบอิทธิพลสุ่ม (Random-effect model)
สรุปผลการวิจัย
1. คุ ณ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย เชิ ง เหตุ ข องความสุ ข ในการท างานของ
พยาบาล
1.1 คุณลักษณะงานวิจัยด้านลักษณะทั่วไป งานวิจัยทั้ง 25 เรื่อง เป็นวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท ที่ผลิ ตโดยมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ โดยสถาบันที่ผ ลิตส่ว นใหญ่เป็นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล จานวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
36 ในด้านปีที่พิมพ์เผยแพร่ พบว่าผลิตในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ.2558 แต่ปีที่มีการพิมพ์
เผยแพร่มากที่สุด คือ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง 2555 มีการพิมพ์เผยแพร่จานวนมากที่สุด
จานวน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 52 และงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมีน้อยมาก คือ จานวน
4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16
1.2 คุณ ลั กษณะงานวิจั ยด้ านเนื้อหาสาระของงานวิจัย งานวิจัย ทั้ง หมดศึกษาในกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ ส่วนแหล่งที่มาของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ศึกษากลุ่ม
ตัวอย่ างในเขตต่างจังหวัดมากที่สุด จานวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 48 โดยกลุ่มตัวอย่างมาจาก
โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด จานวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 48 ซึ่งทฤษฎีที่ใช้
ในการศึกษาความสุขในการทางานของพยาบาลเป็นทฤษฎีของ Manion มากที่สุดจานวน 15 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 60 ในส่วนของตัวแปรที่ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของความสุขการทางานของพยาบาลพบว่า
ปัจจัยเชิงเหตุที่ศึกษามี 4 ด้าน ปัจจัยเชิงเหตุด้านองค์การ มีจานวนงานวิจัยมากที่สุดคือ จานวน 16
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64
1.3 คุณลักษณะงานวิจัยด้านวิธีวิทยาการวิจัยและคะแนนคุณภาพงานวิจัย งานวิจัย ที่
นามาสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์และพยากรณ์จานวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
64 ขนาดกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ย 300.07 คน (160-400 คน) ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
มากที่ สุ ด จ านวน 13 เรื่ อ ง คิด เป็ น ร้อ ยละ 52 ในด้า นของเครื่อ งมือ วิจั ย การตรวจสอบคุ ณภาพ
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เครื่ องมือวิจั ยโดยหาค่าความตรง พบว่าวิธีห าค่าความตรงที่นิยมใช้มากที่สุ ด คือ การหาค่า CVI
จ านวน 16 เรื่ อง คิ ดเป็ น ร้ อยละ 64 และมีก ารหาค่ า ความเที่ย งด้ ว ยวิ ธี สั มประสิ ทธิ์ แ อลฟาของ
ครอนบาคทั้ง หมด ซึ่ง ค่าความเที่ย งของเครื่อ งมือ วิจั ยที่ ใช้ วัด ตัว แปรความสุ ข ในการท างานของ
พยาบาล มีค่าตั้งแต่ .80 ถึง .97 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .89 และค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยที่ใช้วัดตัว
แปรปัจจัยเชิงเหตุ มีค่าตั้งแต่ .79 ถึง .97 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .91 และใช้สถิติทดสอบความสัมพันธ์โดย
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และถดถอยมากที่สุด จานวน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 72 ในส่ว นของคะแนนคุณภาพงานวิจัย แบ่งงานวิจัยตามคะแนนคุณภาพงานวิจัยออกเป็น 5
ระดับ พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่มีคะแนนคุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับ สูง จานวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 48 และระดับสูงสุด จานวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 48
2. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการ
ทางานของพยาบาล จาแนกตามตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัย คุณภาพของงานวิจัย และตัวแปร
ปัจจัยเชิงเหตุ
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขใน
การทางานของพยาบาล โดยจาแนกตามตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัยที่แบ่ งเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม
จานวน 8 ตัวแปร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที พบว่าค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานของปัจจัย
เชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง .571 ถึง .758 เมื่อวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย พบว่ามีตัวแปร
ที่ทาให้ค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานแตกต่างกัน จานวน 1 ตัวแปร คือ ค่าความเที่ยงของเครื่องมือตัวแปร
ความสุขในการทางาน
เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานจาแนกตามตัวแปรคุณลักษณะ
งานวิจั ย ที่แบ่ งเป็ น กลุ่ มย่ อยตั้งแต่ 3 กลุ่ มขึ้นไป จานวน 7 ตัว แปร โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดียวพบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานแต่ละกลุ่มคุณลักษณะงานวิจัยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง
.045 ถึง .758 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า ตัวแปรที่ทาให้ค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานแตกต่าง
กันมี 1 ตัวแปร คือ วิธีหาค่าความตรง
3. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขใน
การทางานของพยาบาล
การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลจากงานวิจัย
จานวน 25 เรื่อง มีจานวนค่าดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 ค่า มาจากปัจจัยเชิง
เหตุ 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านองค์การ มีจานวนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด คือ 16 ค่า รองลงมาคือ
ปัจจัย ด้านงาน ด้านการจัดการ และด้านบุคคล มีจานวน 10, 9 และ 6 ค่า ตามลาดั บ ผลการ
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วิเคราะห์ค่าดัชนีมาตรฐานสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ ของแต่ละปั จจัย พบว่าทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ ความสุขในการทางานของพยาบาล โดยปัจจัยด้านงานมีค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานสูงสุ ด
( ̅=.664, p<.001) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านองค์การ ( ̅=.655, p<.001) ปัจจัยด้านบุคคล ( ̅=.588,
p<.001) และปัจจัยการจัดการ ( ̅=.541, p<.001) ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลครั้งนี้ผู้วิจัยจะอภิปรายประเด็นสาคัญที่ค้นพบในการวิเคราะห์อภิมานครั้งนี้
โดยสรุปประเด็นข้อค้นพบสาคัญ 3 ส่วน คือ 1) คุณลักษณะงานของงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุ
ของความสุขในการทางานของพยาบาล 2) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิง
เหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล 3) ปัจจัยเชิงเหตุที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการ
ทางานของพยาบาล ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุ ณ ลั กษณะของงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จั ยเ้ิ ง เหตุ ข องความสุ ข ชนการท างานของ
พยาบาล
คุณลักษณะของงานวิจัยที่นามาศึกษาจากงานวิจัยทั้งหมด 25 เรื่อง ประกอบด้วย 3 ส่วน
คือ คุณลักษณะงานวิจัยด้านลักษณะทั่วไป ด้านเนื้อหาสาระของงานวิจัย ด้านวิธีวิทยาการวิจัยและ
คะแนนคุณภาพงานวิจัย
1.1 คุณลักษณะงานวิจัยด้านลักษณะทั่วไป
จากการสังเคราะห์งานวิจัยทั้งหมด 25 เรื่อง พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่
ผลิตจากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มากที่สุดจานวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36
ซึ่งสาขาการศึกษาที่ผลิตงานวิจัยมากที่สุด คือ สาขาการบริหารการพยาบาล ทั้งนี้เนื่องจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนหลักสูตรสาขาการบริหาร
การพยาบาลมายาวนาน และให้ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการทางานของพยาบาล
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การได้รับการเสริมสร้าง
พลังอานาจในงาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับความสุขในการทางานของพยาบาลประจาการ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ (จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล, 2546) ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิท ยาลั ย จึ ง มีก ารศึก ษางานวิจั ยเกี่ย วกั บความสุ ขในการทางานของพยาบาลมากที่ สุ ด ส่ ว น
มหาวิทยาลัยอื่นๆนั้น จากการสังเคราะห์พบว่าเริ่มมีการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับความสุขในการทางาน
ของพยาบาลในช่วงหลังจากปีการศึกษา 2550 มาแล้ว ซึ่งจากการสังเคราะห์งานวิจัยยังพบว่างานวิจัย
ส่วนมากผลิตมาจากคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการบริหารการพยาบาล สาเหตุเนื่องมาจากการศึกษา
เกี่ย วกั บ ความสุ ขในการทางานของพยาบาลเป็น งานวิ จัย ที่ศึ กษาเกี่ ยวกับ ผลกระทบโดยตรงกั บ
พยาบาลวิ ช าชี พ ทางสภาการพยาบาลยั ง มี พั น ธะกิ จ ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุน ให้ พ ยาบาลอยู่ ใ น
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ระบบงานที่ยุติธรรม ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังตั้งคาถามว่าระบบการทางานอย่างไรจึงจะ
สร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันการเกิดโรคที่ป้องกันได้ และปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันตรายต่างๆ ใน
สถานที่ปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลให้ลดปัญหาการออกจากวิชาชีพ ทาให้พยาบาลวิชาชีพคงอยู่ในงาน มี
ความสุขกับการทางาน (สภาการพยาบาล, 2558)
งานวิจัยส่วนใหญ่ถูกผลิตขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 มากที่สุด เนื่องจากในช่วง
ดังกล่าวพยาบาลวิชาชีพมีการลาออกจากงานเป็นจานวนมาก ผู้บริหารการพยาบาลต้องบริหาร
จั ด การ โดยเฉพาะการขาดแคลนพยาบาลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบสุ ข ภาพปั จ จุ บั น เป็ น ภาวะวิ ก ฤตที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (กฤษดา แสวงดี, 2555) ซึ่งการแก้ปัญหาการขาดแคลน
พยาบาลที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การทาให้พยาบาลที่กาลังปฏิบัติงานมีความสุขในการทางานให้
มากขึ้น (ศิริพร จิรวัฒน์กุล และคณะ, 2555) ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทางาน
จึงเป็นเรื่องสาคัญสาหรับผู้บริหารการพยาบาลในการกาหนดนโยบายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความสุขในการทางานมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของสภาการพยาบาลใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้พยาบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อลดปัญหาการลาออกจากวิชาชีพ (สภาการ
พยาบาล, 2558) ดังนั้นจึงทาให้ช่วงปีดังกล่าวมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสุขในการทางานของ
พยาบาลเป็นจานวนมาก ผู้ บริหารการพยาบาลสนับสนุนให้ผู้วิจัยทางการพยาบาลศึกษาเกี่ยวกับ
สาเหตุที่พยาบาลต้องมีการลาออกจากวิชาชีพมากขึ้น
ส่วนแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย จากการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่าส่วนน้อยที่ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยคือ มีจานวนเพียง 4 เรื่องที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 16 อาจ
เนื่องมาจากงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิตไม่มีต้นสังกัดที่จะสนับสนุน
ทุนการวิจัย ผู้วิจัยส่วนใหญ่จึงใช้ทุนทรัพย์ของตนเองในการทางานวิจัย
1.2 คุณลักษณะงานวิจัยด้านเนื้อหาสาระของงานวิจัย
จากการสังเคราะห์งานวิจัยซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาผู้วิจัยให้ความสาคัญ
กับความสุขในการทางานของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการมากที่สุด เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพ
ระดับปฏิบัติการมีจานวนมากที่สุดในองค์การพยาบาล และจากสภาการพยาบาลระบุว่าร้อยละ 90
ของพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้การพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วย อีกร้อยละ 10 ทางานลักษณะอื่นๆ
เช่น เป็นอาจารย์ ผู้บริหาร นักวิจัย และประกอบวิชาชีพอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล (สภาการ
พยาบาล, 2558) ซึ่งในปัจจุบันจะสังเกตเห็นได้ว่าพยาบาลมีการลาออกจากงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ออก
ตามวาระการทางานและออกก่อนวาระการทางานเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหา
ด้านสุขภาพความเครียด การไม่ได้รับการยอบรับ ไม่มีความสุขในการทางาน และพยาบาลที่เกิด
ปัญหาต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาลวิชาชีพในระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานโดยตรงกับผู้ป่วย จึงทาให้
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ผู้วิจัยส่วนใหญ่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการทางานของพยาบาลในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
สาหรับแหล่งที่มาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างทางานในต่างจั งหวัดมากที่สุด
รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่ทางานในกรุงเทพฯ ส่วนน้อยเป็นงานวิจัยที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เลือก
จากทุกภาคของประเทศ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลการวิจัยที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างและอ้างอิงไปยัง
ประชากรของงานวิจัย ประชากรที่จะอ้างอิงถึงได้นั้นจะต้องเป็น ตัวแทนที่ดีของประชากร (บุญใจ
ศรีสถิตย์นรากูร, 2550) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพยาบาลที่ทางานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยราชการที่รับผิดชอบสุขภาพของประชาชน และ
มีโรงพยาบาลในสั งกัดมากที่สุ ด ดังนั้นพยาบาลที่ปฏิบัติงานจึ งมีมากที่สุ ดด้วยและอีกประการคือ
ผู้วิจัยเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องการศึกษาความสุขใน
การทางาน เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ส่งเสริมหรือสนับสนุนการทางานของพยาบาลในสังกัดต่อไป
ด้านทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความสุขในการทางานของพยาบาล เมื่อพิจารณาจากงานวิจัยที่
นามาสังเคราะห์ พบว่ามีการนาแนวคิดทฤษฎีของ Manion (2003) มาใช้กันมากที่สุด จานวน 15
เรื่อง คิดเป็นร้อย 60 เนื่องจากความสุขในการทางาน (Joy at work) ของ Manion (2003) ได้
ทาการศึกษาวิจั ย ในกลุ่ มตัวอย่ างบุคลากรทางสุ ขภาพ ที่มีประสบการณ์ในการทางานในองค์การ
สุขภาพทั้งโรงพยาบาลและคลินิกสุขภาพตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยและระดับปฏิบัติการ โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและถอดเทปถึงประสบการณ์ความสุขในการทางาน จึงทาให้ผู้วิจัยทางการพยาบาล
ทั้งหลายนิยมนาแนวคิดของ Manion มาใช้ศึกษางานวิจัยเป็นส่วนใหญ่
ส่ ว นด้ า นของปั จ จั ย เชิ ง เหตุ ข องความสุ ข ในการท างานของพยาบาลที่ ไ ด้ จ ากการ
สังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ พบว่ามี 4 ปัจจัย ที่มีการศึกษาวิจัย คือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านงาน
ปัจจัยด้านองค์การ และปัจจัยด้านการจัดการ ซึ่งปัจจัยที่มีการศึกษาวิจัยมากที่สุดคือ ปัจจัยด้าน
องค์การ ร้อยละ 64 ซึ่งสอดคล้องกับ พวงเพ็ญ ชุณหปราณ (2549) จาแนกปัจจัยที่ทาให้เกิดความสุข
ในการทางานออก เป็น 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านองค์การ และ Manion
(2003) ยังศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาให้เกิดความสุขในการทางาน พบว่าปัจจัยที่ทาให้เกิดความสุขใน
การท างาน ได้ แ ก่ ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ งาน ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ คนและสั ม พั น ธภาพ ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ
ตนเอง ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในงาน
1.3 คุณลักษณะงานวิจัยด้านวิธีวิทยาการวิจัยและคะแนนคุณภาพงานวิจัย
จากการสั งเคราะห์ งานวิจัยทั้ง 25 เรื่อง พบว่าเป็นงานวิจัยเชิงสหสั มพันธ์และ
พยากรณ์มากที่สุด ร้อยละ 64 รองลงมา คือ งานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ ร้อยละ 28 เนื่องจากมีการศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับตัวแปร และมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสุข
ในการทางานของพยาบาล
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ด้านขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากการสังเคราะห์งานวิจัยยังพบว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นงานวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างเฉลี่ย 300.07 คน เมื่อพิจารณางานวิจัยแต่ละเรื่องแล้วพบว่าจะมี
การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรและกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูป แล้วจึงทาการสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างที่พบมากที่สุด คือ
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ร้อยละ 52 ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างมากกว่า 1 วิธี โดยผสมผสาน
ระหว่างวิธีการสุ่มตัวอย่ างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (บุญใจ
ศรีสถิตย์นรากูร, 2547) เพื่อทาให้กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้มีคุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะประชากร
มากที่สุด และเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
ด้านเครื่องมือวิจัย ในงานวิจัยรายงานว่ามีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยที่ใช้
ในการวัดตัวแปรทั้งวิธีการหาค่าความตรง (Validity) และวิธีการหาค่าความเที่ยง (Reliability) ซึ่งจัด
ได้ว่าเป็นการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเครื่องมือที่มี
คุณภาพจะต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญ 2 ประการ คือ ความเที่ยงและความตรง (วิจิตร ศรีสุพรรณ,
2545) และค่าที่วัดได้จากเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพย่อมมีความน่าเชื่อถือสูง สาหรับวิธีการหาค่าความ
ตรงของเครื่ องมือวิจัยที่ได้จากการสังเคราะห์ งานวิจัยครั้งนี้ส่ว นใหญ่ใช้วิธีการหาค่าความตรงเชิง
เนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) คิดเป็นร้อยละ 64 ซึ่งเป็นวิธีการพื้นฐานในการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในด้านความครอบคลุม ครบถ้วน และถูกต้องเหมาะสม และมี
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ จึงทาให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือสูง ส่วนการหาค่าความเที่ยง
ของเครื่องมือวิจัย เนื่องจากตัวแปรส่วนใหญ่เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถวัดหรือสังเกตได้โดยตรงต้องนา
แนวคิดมาตีความสร้างเป็นข้อคาถาม วัดตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างและในการวัดใช้มาตรวัดแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ ดังนั้นวิธีการที่รายงานไว้ในงานวิจัยทั้งหมดใช้การหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค สาหรับการสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยที่ใช้
วัดตัวแปรความสุขในการทางานของพยาบาลมีค่าตั้งแต่ .80 ถึง .97 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ.89) และค่า
ความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยที่ใช้วัดปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลมีค่าตั้งแต่
.79 ถึง .97 (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ .91) ซึ่งค่าความเที่ยงส่วนใหญ่เป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เนื่องจาก
การยอมรับการนาเครื่องมือไปใช้ได้จริงต้องมีค่าความเที่ยงอย่างน้อย .70 ขึ้นไป จึงจะถือว่านาไปใช้
เก็บข้อมูลจริงได้
ด้านสถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ
การวิเคราะห์ ถดถอย คิดเป็ น ร้อยละ 72 ซึ่งสอดคล้ องกับที่กล่าวมาข้างต้นว่างานวิจัยที่นามา
สังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์และพยากรณ์ รองลงมาคือ งานวิจัยเชิงสหสัม พันธ์
สถิติที่ใช้ทดสอบจึงใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเป็นหลัก
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ส่วนด้านคุณภาพของงานวิจัยที่นามาสังเคราะห์ พบว่าคะแนนคุณภาพงานวิจัย เมื่อ
แบ่งเป็นช่วงคะแนนออกเป็น 5 ระดับ พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับสูงและสูงสุด ทั้งนี้
อาจเนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ที่มีกระบวนการวิจัยค่อนข้างชัดเจน
และมีระบบการตรวจสอบทั้งจากอาจารย์ที่ปรึกษา และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ส่งผลให้งานวิจัยที่ออกมามีคุณภาพในระดับหนึ่ง และประกอบกับงานวิจัยที่
ศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการจึงจาเป็นต้องมีความถูกต้อง และ
เหมาะสมตามกระบวนการวิจัย ซึ่งน่าจะส่งผลให้งานวิจัยมีคุณภาพ
2. วิเคราะห์ความแตกต่ างของค่าคั้นีมาตรฐานของปัจจัยเ้ิงเหตุของความสุขชนการ
ทางานของพยาบาล
ผลการวิเคราะห์เพื่อหาตัวแปรปรับคุณลักษณะงานวิจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของ
ค่าดัชนีมาตรฐานของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล โดยการวิเคราะห์จาแนก
ตามตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย คุณภาพงานวิจัย และตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุ ทั้งหมด 15 ตัวแปร
พบว่า มีตัวแปรปรับคุณลักษณะงานวิจยั จานวน 2 ตัวแปร ทีม่ ีค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ได้แก่ ค่าความเที่ยงของเครื่องมือตัวแปรความสุขในการทางาน วิธีหา
ค่าความตรง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
2.1 ค่าความเที่ยงของเครื่องมือตัวแปรความสุขในการทางาน พบว่ากลุ่มที่มีค่าความเที่ยง
มากกว่า .90 มีค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานมากกว่ากลุ่มที่มีค่าความเที่ยง .70-.90 อธิบายได้ว่างานวิจัยที่มี
ค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยระหว่าง .80-.90 ถือว่าเป็นค่าที่อยู่ในระดับดีมาก แต่ถ้าได้ค่าความ
เที่ยงของเครื่องมือวิจัยมากกว่ า .90 ผู้วิจัยต้องพิจารณาข้อคาถามเพราะอาจมีการซ้าซ้อนกันของข้อ
คาถาม (DeVellis, 2001) แสดงให้เห็นถึงว่าถ้าค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ ทาให้ค่าที่ได้จากการวัดตัวแปรนั้นๆย่อมเกิดความคลาดเคลื่อน ส่งผลให้งานวิจัยขาดความ
น่ าเชื่อถื อได้ ทาให้ ก ารที่จ ะน าเครื่อ งมือ วิจัย มาใช้ต้ องมี การพิจารณาในเรื่อ งนี้ด้ ว ย เพราะถ้ าใช้
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย วั ด ตั ว แปรไม่ มี คุ ณ ภาพ ผลการวิ จั ย ที่ อ อกมาก็ ข าดความน่ า เชื่ อ ถื อ และไม่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์การวิจัยเช่นกัน ดังนั้นผู้สังเคราะห์งานวิจัยบางคนจึงมีการนาค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
วิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยที่นาไปสังเคราะห์ร่วมด้วย (กรองได อุณหสูต
และคณะ, 2539)
2.2 วิธีหาค่าความตรง พบว่ากลุ่มที่ใช้วิธีหาค่าความตรง โดยวิธีหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา
มีค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ระบุวิธีการหาค่าความตรง แสดงให้เห็นว่างานวิจัยทั้งหมด
ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในด้านการหาค่าความตรง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการหาค่า
ความตรงเชิงเนื้ อหาโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาถึงความครอบคลุ ม ครบถ้ว นและถูกต้องของ
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เครื่องมือที่นามาใช้ในการวัดตัวแปร ดังนั้นเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบโดยกระบวนการที่ถูกต้อง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการเลือกสรรมาอย่างดีจากการควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา ย่อมที่จะทาให้ผล
ที่ได้จากการวัดตัวแปรในการวิจัยมีค่าสูงตามไปด้วย
3. ปัจจัยเ้ิงเหตุที่มีความสัมพันธ์กับความสุขชนการทางานของพยาบาล ซึ่งเป็นขใอสรุปที่
ไคใจากการสังเคราะห์งานวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ อ ภิ ม าน (Meta-analysis) ในครั้ ง นี้ พ บว่ า มี 4 กลุ่ ม ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล ได้แก่ ปัจจัยเชิงเหตุด้านบุคคล ปัจจัยเชิงเหตุ
ด้านงาน ปัจจัยเชิงเหตุด้านองค์การ และปั จจัยเชิงเหตุด้านการจัดการ ซึ่งสามารถอภิปรายผลข้อ
ค้นพบได้ดังต่อไปนี้
3.1 ปัจจัยเชิงเหตุด้านบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางานของ
พยาบาลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( ̅ =.588) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรพบว่าตัวแปรที่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความสุ ข ในการท างานของพยาบาลสู ง สุ ด คื อ การรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ในตน ( ̅=.708)
รองลงมาคือ ความฉลาดทางอารมณ์ การสนับสนุ น ทางสั งคม และการสนั บสนุนจากครอบครั ว
( ̅=.663, .409 และ.365) ตามลาดับ
3.1.1 การรับรู้คุณค่าในตน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความสุขในการ
ทางานของพยาบาล ( ̅=.708, p<.001) แสดงให้เห็นว่าพยาบาลมีการมองเห็นคุณค่าในตนเอง
ยอมรับตนเอง นับถือตนเอง ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดเป็นความรู้สึกทางบวกต่อตนเอง
โดยส่งผลให้พยาบาลสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีการศึกษาของกัลยารัตน์ อ๋อง
คณา (2549) และการศึกษาของอภิญญา ศรีจันทร์ (2555) พบว่าการรับรู้คุณค่าในตนมีความสัมพันธ์
กับความสุขในการทางานของพยาบาล โดยพบว่าการรับรู้คุณค่าในตน ด้านการมีความสามารถ การมี
ความสาคัญ การมีคุณความดี และการมีอานาจ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง อธิบายได้ว่า การมี
ความสามารถ การมีความสาคัญ การมีคุณความดี และการมีอานาจ ทาให้พยาบาลสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลลัพธ์ที่ดี และทาให้เกิดความสุขในการทางาน
3.1.2 ความฉลาดทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความสุข
ในการทางานของพยาบาล ( ̅=.663, p<.001) เป็นความสามารถของบุคคลในการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้ สึ กของตนเองและผู้ อื่ น สามารถบริห ารจัด การกั บอารมณ์ไ ด้อ ย่า งเหมาะสม พั ฒ นาและ
ปรับปรุงได้ตลอดเวลา คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถดาเนิน
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีและมีความสุข ซึ่งการศึกษาของเบญจพร ก้องบูลยาพงษ์ (2557)
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานของพยาบาล พบว่าความฉลาดทางอารมณ์มี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล อาจเป็นเพราะว่าพยาบาลต้องทางานที่ต้องเผชิญ
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กับอารมณ์ต่างๆของผู้อื่นมากมาย จึงทาให้ได้ฝึกการเผชิญอารมณ์ รู้จักและเข้าใจอามรณ์ความรู้สึก
ของผู้อื่นและตนเอง ทาให้มีความมั่นคงทางอารมณ์ส่งผลให้ทางานได้อย่างมีความสุขราบรื่น
3.1.3 การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ากับความสุขในการ
ทางานของพยาบาล ( ̅=.409, p<.001) Thoits (1986) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นระดับ
ความต้องการพื้นฐานที่จะได้รับ การตอบสนอง โดยการติดต่อสั มพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม ความ
ต้องการพื้นฐานทางสังคม ได้แก่ ความต้องการความรัก การยอมรับยกย่อง การเห็นคุณค่า การเป็น
เจ้าของ ความมีชื่อเสียงและความปลอดภัย ซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมของ ลักษมี
สุดดี (2550) พบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล และ
พบว่าพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและการสนับสนุนจากครอบครัวคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับสูง ส่วนการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่า พยาบาลถ้าได้รับ
การสนั บ สนุ น ด้ า นอารมณ์ สั ง คม ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร และด้ า นทรั พ ยากร ในการท างาน จาก
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และครอบครัว พยาบาลจะมีความสุขในการทางานเนื่องจากได้รับการ
สนับสนุนทางสังคม
3.1.4 การสนับสนุนจากครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ากับความสุขใน
การทางานของพยาบาล ( ̅=.365, p<.001) ซึ่งการสนับสนุนจากครอบครัว คือการที่บุคคลได้รับการ
สนับสนุนจากครอบครัว สมาชิกในครอบครัวช่ วยกันแบ่งเบาภาระงานที่บ้าน ได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวในทางด้านวัตถุสิ่งของ การเงิน ในภาวะที่มีปัญหาจากการทางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ครอบครัวจะให้การสนับสนุนด้านอารมณ์โดยให้กาลังใจ ให้คาปรึกษา แนะนา รับฟังปัญหาที่เกิดจาก
การทางาน แบ่งเบาภาระงาน ลดความขัดแย้งระหว่างชีวิตครอบครัว มีเวลาในการที่จะคิดพัฒนาและ
ปรับปรุงงาน ทาให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามเป้าหมาย ดังที่ Curbow et al. (2003) กล่าวว่า การ
ดูแลครอบครัวส่งผลต่อการทางาน การทางานส่งผลต่อการดูแลครอบครัว หากสามารถบริหารจัดการ
ให้เกิดดุลยภาพระหว่างการทางานกับการดูแลครอบครัว จะส่งผลให้เกิดความสุขในการทางาน ซึ่ง มี
การศึกษาของ อัครสรา สถาพรวจนา (2551) พบว่าการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ
ความสุขในการทางานของพยาบาลอยู่ในระดับต่า การสนับสนุนจากครอบครัวเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของการสนับสนุนทางสังคมที่จัดอยู่ในปัจจัยที่ เกี่ยวกับคน และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล จึงทาให้
การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ในระดับต่ากับความสุขในการทางานของพยาบาล
3.2 ปัจจัยเชิงเหตุด้านงาน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทางาน
ของพยาบาลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( ̅ =.664) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรพบว่าตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาลสูงสุด คือ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
( ̅=.778) รองลงมาคือ การทางานเป็นทีม และลักษณะงาน ( ̅=.753 และ .589) ตามลาดับ
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3.2.1 ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความสุข
ในการทางานของพยาบาล ( ̅=.778, p<.001) แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการปฏิบัติงานทางการ
พยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ส่งผลให้พยาบาลทางานได้อย่างดีและมีปะสิทธิภาพ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับองค์ประกอบการทางานหลายด้าน ทั้งหน่วยงาน ผู้ บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะในด้านผู้ปฏิบัติที่มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม บุคลิกภาพ ความถนัดในงาน มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ แรงจูงใจ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ทาให้
งานประสบผลสาเร็จ และส่งผลให้มีความสุขในการทางาน มีการศึกษาของ พนิดา คะชา (2551) และ
หัทยา ศรีวงษ์ (2554) ศึกษาพบว่าความสามารถในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข
ในการทางานของพยาบาล ทั้งในด้านการเป็นผู้นา การสร้างสัมพันธภาพและการติดต่อสื่อสาร การ
ดูแ ลผู้ ป่ ว ยในระยะวิ ก ฤตและฉุ ก เฉิ น การสอนผู้ ป่ ว ยและการให้ ค วามร่ ว มมื อ การวางแผนและ
ประเมิน ผลปฏิบั ติการพยาบาล และการพัฒ นาตนเองด้านวิช าชีพ ซึ่งทุกด้านมีความสั มพันธ์กั บ
ความสุขในการทางานของพยาบาล
3.2.2 การทางานเป็นทีม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความสุขในการทางาน
ของพยาบาล ( ̅=.753, p<.001) แสดงให้เห็นว่าการทางานร่วมกันเป็นทีมจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความพึงพอใจในงาน ส่งผลให้เกิดความสุขในการทางาน และการทางานเป็นทีมจะช่วยให้กลุ่มบรรลุ
เป้าหมายตามที่ต้องการ ซึ่งมีการศึกษาของ ดวงพร จันทรศรี (2555) ศึกษาพบว่าการทางานเป็นทีมมี
ความสัมพันธ์กับ ความสุขในการทางานของพยาบาล และพบว่าด้านการร่วมมือมีคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด แสดงว่าถ้าทีมทางานดีก็จะส่งผลให้เกิดความสุขในการทางาน
3.2.3 ลักษณะงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับความสุขในการทางาน
ของพยาบาล ( ̅=.589, p<.001) แสดงให้เห็นว่าพยาบาลรับรู้เกี่ยวกับลักษณะงานของพยาบาลว่า
เป็นงานที่มีความหลากหลาย มีความสาคัญ มีความเป็นเอกลักษณ์ มีอิสระในการปฏิบัติงาน และ
สามารถนาผลป้อนกลับของงานมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการ
ได้รับบริการทางสุขภาพที่ดี จึงทาให้พยาบาลเกิดความสุขในการทางานเหมือนกับที่ Manion กล่าว
ว่า ลักษณะงานที่ดีมีผลต่อความสุขในการทางาน มีการศึกษาของหัทยา ศรีวงษ์ (2554) และจุรีรัตน์
สายสมบัติ (2555) พบว่าลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล ทั้งในด้าน
ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลั กษณ์ ของงาน ความส าคัญ ของงาน ความมีอิส ระในการ
ปฏิบัติงาน และผลป้อนกลับของงาน
3.3 ปัจจัยเชิงเหตุด้านองค์การ เป็นปัจจัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการ
ทางานของพยาบาลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( ̅=.655) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรพบว่า
ตัว แปรที่มีความสั ม พัน ธ์กับ ความสุ ขในการท างานของพยาบาลสู ง สุ ด คือ ความยึดมั่นผู กพันต่ อ
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องค์การ ( ̅=.765) รองลงมา คือ บรรยากาศองค์การ และสภาพแวดล้อมในงาน ( ̅=.742 และ .559) ตามลาดับ
3.3.1 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
กับความสุขในการทางานของพยาบาล ( ̅=.765, p<.001) แสดงให้เห็นว่าความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การเป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อองค์การ โดยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคคลนั้นคงอยู่กับองค์การ ซึ่ง
ลักษณะความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การที่ดี คือ รู้ สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและอยากปฏิบัติงานให้
สาเร็จตามเป้าหมายขององค์การ มีความรักในงานที่ทา เกิดแรงจูงใจในการทางานให้มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้เกิดความสุขในการทางานเพิ่มขึ้น ซึ่ง มีการศึกษาของ ลักษมี สุดดี (2550) และวีรญา ศิริ
จรรยาพงษ์, (2556) พบว่าความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของ
พยาบาล ทั้งในด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน
3.3.2 บรรยากาศองค์การ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
ความสุ ขในการทางานของพยาบาล ( ̅=.742, p<.001) เนื่อ งจากบรรยากาศองค์การเป็ น
สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่สมาชิกภายในองค์การสามารถเรียนรู้และมีประสบการณ์ ซึ่งการ
ทางานของพยาบาลวิชาชีพต้องมีการประสานงานร่วมกันระหว่างผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและแพทย์
ในการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้การสนับสนุนขององค์การ การทางานที่ช่วยเหลื อ
เกื้อกูลกัน มีบรรยากาศที่ดีในการทางานจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทางาน ซึ่งมีการศึกษา
ของปานจิตต์ กลันทกพันธ์ (2557) พบว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางาน
ของพยาบาล ในด้านโครงสร้างองค์การและทิศการบริหาร ด้านระบบงานหรือกระบวนการให้บริการ
ด้านประสิทธิผลในการเป็นผู้นาของผู้บังคับบัญชา ด้านการให้รางวัลหรือผลตอบแทนการทางาน ด้าน
ความพึงพอใจในงาน ด้านความอบอุ่นและสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่ว มงาน และด้านความภักดีต่อ
องค์การ
3.3.3 สภาพแวดล้อมในงาน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
กับความสุขในการทางานของพยาบาล ( ̅=.559, p<.001) แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นๆ ในงานมีอิทธิพลต่อตัวบุคคล ถ้ารับรู้ว่าสภาพแวดล้อมในงานดีมีความ
เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและจะส่งผลให้เกิดความสุขในการทางานมาก
ขึ้ น ซึ่ ง มี ก ารศึ ก ษาของ กั ล ยารั ต น์ อ๋ อ งคณา (2549) และเสาวภา จตุ ท อง (2556) พบว่ า
สภาพแวดล้อมในงานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล ทั้งในด้านความยึดเหนี่ยว
ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้านการได้นับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ด้านความเป็นอิสระของหน่วยงาน
และด้านความกดดันในงาน
3.4 ปัจจัยเชิงเหตุด้านการจัดการ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการ
ทางานของพยาบาลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( ̅=.541) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรพบว่า
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ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาลสูงสุด คือ แรงจูงใจในงาน ( ̅=.603)
รองลงมาคือ การเสริมสร้างพลังอานาจในงาน และภาวะผู้นา ( ̅=.568 และ.467) ตามลาดับ
3.4.1 แรงจูงใจในงาน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ ปานกลางกับ
ความสุขในการทางานของพยาบาล ( ̅=.603, p<.001) แสดงให้เห็นว่าแรงจูงในในงานมีความสาคัญ
กับบุคลากรทางการพยาบาล และแรงจูงใจในการทางานเป็นองค์ประกอบสาคัญที่มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกในด้านที่ทาให้เกิดความสุขในการทางาน ประสบความสาเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน จึง
ทาให้แรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล ซึ่งมีการศึกษาของ
ลักษมี สุดดี (2550) พบว่าแรงจูงใจในงานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล ทั้ง
สองปัจจัยคือ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้าจุน
3.4.2 ภาวะผู้นา เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ ปานกลางกับความสุข
ในการทางานของพยาบาล ( ̅=.568, p<.001) แสดงให้เห็นว่าผู้นามีการกระตุ้นและจูงใจให้พยาบาล
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับที่ Marquis and
Hunton (2000) กล่าวไว้ว่าภาวะผู้นาเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ตามที่มีการไว้วางใจกัน โดยที่
เป้าหมายของผู้นาและผู้ตามเป็นเป้าหมายเดียวกัน มีความมั่นคงและสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่ม
ภาวะผู้ น าเป็ น สิ่ งที่มีความส าคัญส าหรับผู้ บริห ารทางการพยาบาลในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่ง มี
การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย คือ งานวิจัยของพรรณิภา สืบสุข
(2548) พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับความสุขในการ
ทางานของพยาบาล และการศึกษาของเสาวรส ประเทืองชัยศรี (2552) พบว่าภาวะผู้นาแบบอย่าง
ของหัวหน้างานการพยาบาลมีความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล
3.4.3 การเสริมสร้างพลังอานาจในงาน เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลางกับความสุขในการทางานของพยาบาล ( ̅=.467, p<.001) ซึ่งในการวิเคราะห์
อภิมานครั้งนี้พบว่ามีการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการเสริมสร้างพลังอานาจในงานกับความสุขใน
การทางานของพยาบาลถึงจานวน 4 เรื่อง ซึ่งในกลุ่มปัจจัยเชิงเหตุด้านการจัดการเป็นปัจจัยด้านที่มี
จานวนงานวิจัยมากที่สุด แสดงถึงว่าตัว แปรการเสริมสร้างพลังอานาจในงานเป็นตัวแปรสาคัญที่
นักวิจัยทางการพยาบาลมักนามาศึกษาความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการเสริมสร้างพลังอานาจ เป็นกระบวนการที่สามารถถ่ายทอดจากหัวหน้าไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน
เป็น กลยุ ทธ์การบริห ารที่ผู้บริ หารทางการพยาบาลควรตระหนักถึง เพราะเป็นสิ่ งที่จะนาไปสู่ การ
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน และการเสริมสร้างพลังอานาจช่วยให้องค์การสามารถดาเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และส่งผลให้เกิดความสุขในการทางาน ซึ่งมีการศึกษาของจงจิต เลิศวิบูลย์
มงคล (2546) และรั ต ติ ก รณ์ มู ล เครื อ ค า (2554) พบว่ า การเสริ ม สร้ า งพลั ง อ านาจในงานมี
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ความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาล ในด้านการได้รับการสนับสนุน การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร การได้รับทรัพยากร และการได้รับโอกาส
จากผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ มี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการทางานของพยาบาลอยู่ในระดับสูงสุด แสดงให้เห็ นว่าการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลจาเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้
จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พยาบาลมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่
สูงขึ้น ทาให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขถ้าได้ปฏิบัติงานตรงกับ
ความสามารถที่ตนมี (Manion, 2003) จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้พยาบาลได้มีการพัฒนาในวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการส่งเสริมให้พยาบาลมี ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ โดยเฉพาะความยึดมั่น
ผูกผันด้านการคงอยู่ ต้องทาให้พยาบาลรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ งขององค์การและอยากปฏิบัติงานให้สาเร็จ
ตามเป้าหมาย มีความรักในงานที่ทา อยากให้องค์การมีชื่อเสียง (วีรญา ศิริจรรยาพงษ์ , 2556) เมื่อ
พยาบาลมี ความยึ ดมั่น ผู ก พัน ต่ อองค์การจะส่ งผลให้ มีค วามมุ่งมั่ น และตั้ งใจทางานเพื่อ องค์ การ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เกิดความพึงพอใจในงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
(ลักษมี สุดดี, 2550) ดังนั้นจึงควรส่งเสริมในเรื่องการตั้งใจทางานของพยาบาล กระตุ้นให้เกิดความรัก
ในงานมากขึ้ น มีก ารให้ ร างวั ล ชมเชยในกรณี ที่ การปฏิ บัติ ง านประสบผลส าเร็ จ ส่ ง เสริม ในด้ า น
การศึกษาต่อและแนะแนวทางความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน เพื่อให้พยาบาลเห็นแนวทางพัฒนา
ความก้าวหน้าที่ชัดเจน ซึ่งการให้ความสาคัญกับการศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพ
ขใอเสนอแนะชนการนาผลการวิจัยไปช้ใ
1. จากการวิเคราะห์ อภิมานในครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านงานมีความสั มพันธ์กับ
ความสุขในการทางานของพยาบาลสูงสุด โดยเฉพาะความสามารถในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความสุข
ในการทางานมากที่สุ ด ดัง นั้ น ผู้ บ ริห ารการพยาบาลต้ องหาแนวทางในการพัฒ นาให้ บุคลากรใน
องค์การมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เช่น ส่งเสริมให้มี
ความรู้เพิ่มเติม โดยการจัดให้มีการประชุมวิชาการ จัดอบรมทักษะการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ มี
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. จากการวิเคราะห์อภิมานในครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสุขในการทางานของพยาบาลในระดับสูง คือ ความสามารถในการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีม
ความยึ ดมั่น ผู กพัน ต่อองค์ก าร บรรยากาศองค์การ และการรับรู้คุณค่าในตน ดังนั้นผู้ บริห ารการ
พยาบาลควรที่จะกาหนดนโยบายในการพัฒนาปัจจัยเหล่านี้ เพื่อส่งเสริมให้พยาบาลมีความสุขในการ
ทางานมากขึ้น
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3. จากการวิเคราะห์เพื่อหาตัวแปรปรับในการสังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า
ตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจัยที่ส่งผลต่อค่าดัชนีมาตรฐานมีหลายตัวแปร เช่น ค่าความเที่ยงของ
เครื่ องมือตัว แปรความสุ ขในการทางาน วิธีหาค่าความตรง ดังนั้นผู้ วิจัยจึงควรให้ ความส าคัญกับ
กระบวนการทาวิจัยที่ถูกต้องและสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย โดยเฉพาะเครื่องมือการวิจัยเพราะถือ
เป็นหัวใจสาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวิจัย
ขใอเสนอแนะชนการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการสังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้พบว่า จานวนงานวิจัยที่ศึกษาปัจจัย เชิงเหตุด้าน
บุ คคลและด้ านงานมีน้ อ ย คื อ ปั จ จัยบางตัว มี จานวนค่า สั มประสิ ทธิ์ ส หสั มพันธ์ เพียง 1 ค่า แต่ มี
ค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานสูง ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและครอบคลุมปัจจัยเชิงเหตุของความสุขใน
การทางานของพยาบาล จึงควรมีการศึกษาถึงปัจจัยเชิงเหตุด้านบุคคล เช่น ตัวแปรการสนับสนุนทาง
สังคม การสนับสนุนจากครอบครัว และความฉลาดทางอารมณ์ และศึกษาปัจจัยเชิงเหตุด้านงาน เช่น
ตัวแปรการทางานเป็นทีม เพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ มีผลต่อความสุขในการทางานของพยาบาล
เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของผู้บริหารการพยาบาล หรือเป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหารการพยาบาลส่งเสริมให้พยาบาลมีความสุขในการทางานมากยิ่งขึ้น
2. จากการสังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ ได้โมเดลปัจจัยเชิงเหตุที่มีความสัมพันธ์กับความสุขใน
การทางานของพยาบาล ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านงาน ด้านองค์การ และด้านการจัดการ ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรนาโมเดลที่ได้นี้ไปศึกษา Structural equation modeling (SEM) ต่อไป
3. จากการสังเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ พบว่ามีการศึกษาความสุขในการทางานของพยาบาล
ในระดับผู้บริหารการพยาบาลยังมีจานวนน้อย เช่น หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าพยาบาล เป็นต้น จึงควร
มีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว เพราะผู้บริหารการพยาบาลเหล่านี้เป็นบุคคลสาคัญใน
การดาเนินงานของหน่วยงานและตระหนักถึงความสาคัญของปัจจัยที่ทาให้ พยาบาลวิชาชีพระดับ
ปฏิบัติการมีความสุขในการทางาน
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แบบคัคเลือกงานวิจัย
ลาดับที่....................................
วันที่บันทึก.............................
เลขรหัสค้นคว้า......................
1. ชื่อผู้วิจัย...........................................................................................................................................
2. ชื่องานวิจัย.......................................................................................................................................
3. แหล่งที่ได้มาของงานวิจัย................................................................................................................
ชหใทาเครื่องหมาย √ ชน้่อง
หนใาขใอความที่ท่านตใองการ
1. เป็นงานวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลในระดับปฐมภูมิและศึกษาถึงปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางาน
ของพยาบาลโดยมีปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล คือ
.............................................................................................................................................................
และองค์ประกอบได้แก่………………………………………………………………………………
2. ประเภทของงานวิจัย
เป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์
เป็นงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
เป็นงานวิจัยรูปแบบอื่นๆ ระบุ.....................................
3. กลุ่มตัวอย่าง
พยาบาลวิชาชีพแผนก........................
พยาบาลเทคนิค
พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค
อื่นๆ ระบุ......................................
4. ค่าสถิติที่รายงานในการศึกษา
ค่าความเที่ยงของเครื่องมือ
ค่าความสอดคล้องของเครื่องมือ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสุขในการทางานกับปัจจัย
เชิงเหตุที่เกี่ยวข้อง
ค่าสถิติที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความสุขในการทางานกับปัจจัย
เชิงเหตุที่เกี่ยวข้องที่สามารถแปลงเป็นค่า r ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าสถิติอื่นๆ ระบุ..........................
5. สรุปผลการคัดเลือกงานวิจัยเข้าเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ได้รับเลือก เนื่องจากมีคุณสมบัติครบตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1-4 ที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น หรือเหตุผลอื่น คือ...................................................................................................................
ไม่ได้รับคัดเลือก เนื่องจากขาดคุณสมบัติในข้อที่........... หรือเหตุผลอื่น คือ
..........................................................................................................................................................
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แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย.................................................................................................. รหัสงานวิจัย.....................
ชื่องานวิจัย................................................................................................................. ........................
สถาบัน...............................................................................................................................................
ลักษณะที่ประเมิน
1
1. ปัญหาการวิจัย/วัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม
หลักการวิจัย
2. สมมุติฐานการวิจัยถูกต้อง ชัดเจน
3. การนิยามศัพท์เฉพาะสอดคล้องกับแนวคิด
4. การออกแบบงานวิจัยสอดคล้องกับปัญหาการ
วิจัย
5. การกาหนดประชากรและสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้
อย่างเหมาะสมกับการวิจัย
6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสม
และมีคุณภาพ
7. การวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องเหมาะสม
กับลักษณะของข้อมูล
8. การนาเสนอผลการแปลผลการวิเคราะห์
ข้อมูล
9. การอภิปรายผลสอดคล้องกับผลการวิจัยและ
ครอบคลุมประเด็นปัญหาวิจัย
10. การสรุปและข้อเสนอแนะมีความชัดเจน
รวม

ผลการประเมิน
2
3
4

5
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานวิจัย
1. ปัญหาการวิจัย/วัตถุประสงค์ ถูกตใองตามหลักการวิจัย
5 = ปัญหาการวิจัย/วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ระบุตัวแปรสาคัญที่ศึกษา
ระบุวิธีที่ศึกษา ระบุกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
4 = ปัญหาการวิจัย/วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ระบุตัวแปรสาคัญที่ศึกษา
ระบุวิธีที่ศึกษา
3 = ปัญหาการวิจัย/วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง ระบุตัวแปรสาคัญที่ศึกษา
2 = ปัญหาการวิจัย/วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง
1 = ปัญหาการวิจัย/วัตถุประสงค์ไม่มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่อง
2. สมมุติฐานการวิจัยถูกตใอง ้ัคเจน
5 = มี แ นวคิ ด /ทฤษฎี ห รื อ การวิ จั ย สนั บ สนุ น เขี ย นสมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ได้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัยและระบุตัวแปรต้น-ตามชัดเจน
4 = มี แ นวคิ ด /ทฤษฎี ห รื อ การวิ จั ย สนั บ สนุ น เขี ย นสมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ได้ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัย แต่ระบุตัวแปรต้น-ตามไม่ชัดเจน
3 = มี แ นวคิ ด /ทฤษฎี ห รื อ การวิ จั ย สนั บ สนุ น เขี ย นสมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัย แต่ระบุตัวแปรต้น-ตามชัดเจน
2 = เขียนสมมุติฐานการวิจัยได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
1 = เขียนสมมุติฐานไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ไม่มีแนวคิด/ทฤษฎีมาสนับสนุน
และไม่ได้ระบุตัวแปรชัดเจน
3. การนิยามศัพท์เฉพาะสอคคลใองกับแนวคิค
5 = สอดคล้องกับแนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้อธิบายได้ตรงกับบริบทที่ศึกษา มีความเป็นรูปธรรม
และสามารถนาไปสร้างข้อคาถาม วัดจริงได้
4 = สอดคล้องกับแนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้อธิบายได้ตรงกับบริบทที่ศึกษา มีความเป็นรูปธรรม แต่
บางส่วนไม่สามารถสร้างข้อคาถามได้
3 = สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด /ทฤษฎี ที่ ใ ช้ อ ธิ บ ายได้ ต รงกั บ บริ บ ทที่ ศึ ก ษา แต่ ข้ อ ความเป็ น
นามธรรม
2 = สอดคล้องกับแนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้แต่ขาดการอธิบายในบริบทที่ศึกษาและข้อความเป็น
นามธรรม
1 = ไม่สอดคล้องกับแนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้
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4. การออกแบบงานวิจัยสอคคลใองกับปัญหาการวิจัย
5 = เป็นแบบการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์ได้ดีที่สุดทั้งด้านการปฏิบัติและด้านจริยธรรม มีการ
ควบคุมตัวแปรที่ดี เพื่อสนับสนุนความตรงภายในและภายนอกของการวิจัย
4 = เป็นแบบการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์ได้ดีทั้งด้านการปฏิบัติและด้านจริยธรรม แต่หย่อน
การควบคุมตัวแปรในการสนับสนุนความตรงภายในและภายนอกของการวิจัย
3 = เป็นแบบการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์ได้ดีทั้งด้านการปฏิบัติและด้านจริยธรรม แต่ไม่ได้
ระบุการควบคุมตัวแปรที่ศึกษา
2 = เป็นแบบการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์ได้ดีทั้งด้านการปฏิบัติห รือด้านจริยธรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง
1 = ไม่มีลักษณะที่ระบุ
5. การกาหนคประ้ากรและสุ่มกลุ่มตัวอย่างไคใอย่างเหมาะสมกับการวิจัย
5 = มีการกาหนดขอบเขตของประชากรสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา มีวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ลาเอียง ขนาดตัวอย่างมีจานวนมากพอที่จะทาให้ตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากร
4 = มีการกาหนดขอบเขตของประชากรสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา มีวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ลาเอียง แต่ขนาดตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนของประชากร
3 = มีการกาหนดขอบเขตของประชากรสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างไม่ได้
ใช้วิธีการสุ่ม แต่ขนาดตัวอย่างมีจานวนมากพอที่จะทาให้ตัวอย่างเป็นตัวแทนของประชากร
2 = มีการกาหนดขอบเขตของประชากรสอดคล้องกับเรื่องที่ศึกษา วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างไม่ได้
ใช้วิธีการสุ่มและขนาดตัวอย่างไม่เป็นตัวแทนของประชากร
1 = ไม่มีลักษณะที่ระบุ
6. เครื่องมือที่ช้ใชนการวิจัยมีความเหมาะสมและมีคุณภาพ
5 = เครื่องมือทุกฉบับที่ใช้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงและความเที่ยงโดย
รายงานค่าความตรงและความเที่ยงอย่างน้อยอย่างละ 1 ค่าและเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ที่
สอดคล้องกับประเภทของเครื่องมือ
4 = เครื่องมือทุกฉบับที่ใช้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงและความเที่ยงโดย
รายงานค่าความตรงและความเที่ยงอย่างน้อยอย่างละ 1 ค่าและมีเพียงบางค่าที่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้
ที่สอดคล้องกับประเภทของเครื่องมือ
3 = เครื่องมือทุกฉบับที่ใช้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงและความเที่ยงโดย
รายงานค่าความตรงและความเที่ยงอย่างน้อยอย่างละ 1 ค่า แต่เป็นค่าที่อยู่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ที่
สอดคล้องกับประเภทของเครื่องมือ
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2 = เครื่องมือทุกฉบับที่ใช้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงและความเที่ยง แต่
ไม่ได้รายงานค่าความตรงและความเที่ยง
1 = ไม่มีลักษณะที่ระบุ
7. การวิเคราะห์ขใอมูลมีความถูกตใองเหมาะสมกับลักษณะของขใอมูล
5 = เลือกสถิติได้ตรงกับวัตถุประสงค์/สมมุติฐานลักษณะตัวแปรที่วัดและระบุการตรวจสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้น
4 = เลือกสถิติได้ตรงกับวัตถุประสงค์/สมมุติฐานลักษณะตัวแปรที่วัด แต่ไม่ระบุการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น
3 = เลือกสถิติได้ตรงกับวัตถุประสงค์/สมมุติฐาน แต่ตรงกับลักษณะตัวแปรที่วัดบางส่วน
2 = เลือกสถิติได้ตรงกับวัตถุประสงค์/สมมุติฐานบางส่วน
1 = เลือกสถิติไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/สมมุติฐาน
8. การนาเสนอผลการแปลผลการวิเคราะห์ขใอมูล
5 = บรรยายผลการวิจัยอย่างเป็นกลาง มีการใช้ตารางอธิบายค่าสถิติที่สาคัญเรียงลาดับการ
นาเสนอตามวัตถุประสงค์/สมมุติฐานและจัดระบบการนาเสนอให้อ่านเข้าใจง่าย
4 = บรรยายผลการวิจัยอย่างเป็นกลาง มีการใช้ตารางอธิบายค่าสถิติที่สาคัญเรียงลาดับการ
นาเสนอตามวัตถุประสงค์/สมมุติฐาน
3 = บรรยายผลการวิจัยอย่างเป็นกลาง มีการใช้ตารางอธิบายค่าสถิติที่สาคัญ
2 = บรรยายผลการวิจัยอย่างเป็นกลาง
1 = ไม่มีการนาเสนอดังกล่าวชัดเจน
9. การอภิปรายผลสอคคลใองกับผลการวิจัยและครอบคลุมประเค็นปัญหาวิจัย
5 = มีการเปรียบเทียบผลการวิจัยครั้งนี้กับครั้งก่อน มีการแสดงหลักฐานอ้างอิง/ถูกต้องตาม
เหตุผลเชิงทฤษฎีที่ทบทวนไว้ มีการอภิปรายโดยนาประเด็นของความมีนัยสาคัญทางสถิติกับความมี
นัยสาคัญทางการปฏิบัติมาเปรียบเทียบกัน และมีการพิจารณาถึงข้อจากัดของการวิจัย
4 = มีการเปรียบเทียบผลการวิจัยครั้งนี้กับครั้งก่อน มีการแสดงหลักฐานอ้างอิง/ถูกต้องตาม
เหตุผลเชิงทฤษฎีที่ทบทวนไว้ มีการอภิปรายโดยนาประเด็นของความมีนัยสาคัญทางสถิติกับความมี
นัยสาคัญทางการปฏิบัติมาเปรียบเทียบกัน
3 = มีการเปรียบเทียบผลการวิจัยครั้งนี้กับครั้งก่อน มีการแสดงหลักฐานอ้างอิง/ถูกต้องตาม
เหตุผลเชิงทฤษฎีที่ทบทวนไว้
2 = มีการเปรียบเทียบผลการวิจัยครั้งนี้กับครั้งก่อน
1 = ไม่มีการนาเสนอดังกล่าว
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10. การสรุปและขใอเสนอแนะมีความ้ัคเจน
5 = สรุปผลการวิจัยได้ตรงกับความเป็นจริงที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ส่วนการเสนอแนะเขียน
ถึงการนาไปใช้ทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน และมีการนาเสนอการทาวิจัยต่อไป
4 = สรุปผลการวิจัยได้ตรงกับความเป็นจริงที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ส่วนการเสนอแนะเขียน
ถึงการนาไปใช้ทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน หรือมีการนาเสนอการทาวิจัยต่อไปอย่างใดอย่างหนึ่ง
3 = สรุปผลการวิจัยได้ตรงกับความเป็นจริงที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ส่ วนการเสนอแนะเขียน
ถึงการนาไปใช้ทางการปฏิบัติ หรือมีการเสนอแนะการทาวิจัยต่อไปไม่ชัดเจน
2 = สรุปผลการวิจัยได้ตรงกับความเป็นจริงที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
1 = ไม่มีการนาเสนอดังกล่าว
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แบบบันทึกขใอมูลคุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิจัย
งานวิจัยลาดับที่........................
วันที่บันทึก...............................
ส่วนที่ 1 ขใอมูลทั่วไปของงานวิจัย
1. ชื่อผู้วิจัย..........................................................................................................................................
2. ชื่องานวิจัย
(ภาษาไทย)..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ประเภทของงานวิจัย
วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
การวิจัยของหน่วยงาน
อื่นๆ(ระบุ)............................. ................................................................................................
4. หน่วยงานที่ผลิต
มหาวิทยาลัย (ระบุสถาบัน/คณะ/สาขา) ...............................................................................
...............................................................................................................................................
โรงพยาบาล (ระบุ)............................................................................................................. ....
วิทยาลัยพยาบาล (ระบุ)............................................................................... ..........................
อื่นๆ(ระบุ).................................................................................................................. ............
5. แหล่งที่ได้มาของรายงานการวิจัย
วารสาร(ระบุ).........................................................................................................................
รูปเล่มวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
อื่นๆ(ระบุ).......................................................................................................... ....................
6. แหล่งทุนการวิจัย
ได้รับทุนวิจัย (ระบุ).................................................................................................. .............
ใช้ทุนส่วนตัว
ไม่ระบุ
7. ปีที่พิมพ์เผยแพร่ (ระบุ)...................................................................................................................
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8. จานวนผู้วิจัย..........................คน
9. ลักษณะของงานวิจัย
สหสัมพันธ์
พยากรณ์
เปรียบเทียบ
10. ตัวแปรที่ศึกษา
10.1 ตัวแปรต้น.....................ตัว ประกอบด้วย
1............................................................................................................................ .................
2......................................................................... ....................................................................
3............................................................................................................................ .................
4.............................................................................................................................................
5............................................................................................................................ .................
10.2 ตัวแปรตาม.....................ตัว ประกอบด้วย
1............................................................................................................................ .................
2............................................................................ .................................................................
3............................................................................................................................ .................
4.............................................................................................................................................
5............................................................................................................................ .................
11. ขนาดกลุ่มตัวอย่างคือ.................คน ได้แก่................................................................................... .
12. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
สุ่มแบบ.........................................
ไม่สุ่ม
ไม่ระบุ
13. แหล่งที่มาของกลุ่มตัวอย่าง
กรุงเทพฯ
ต่างจังหวัด(ระบุ)..................................
14. สังกัดของกลุ่มตัวอย่าง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพฯ
โรงพยาบาลสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลสังกัดเอกชน
โรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ
15. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนาไปวิเคราะห์
ระบุ.................................
ไม่ระบุ
16. การตั้งสมมุติฐาน
ทางเดียว
สองทาง
ไม่มีสมมุติฐาน
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17. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบตัวแปร
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของตัวแปร
เพื่อทานายอิทธิพลของตัวแปร
อื่นๆ(ระบุ).......................................
18. ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
นัยสาคัญที่ระดับ..................
ไม่ระบุ
19. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี................ชุด ประกอบด้วย
ุ้ค
เครื่องมือ
ระคับการ ลักษณะของ จานวน ความเที่ยง
ความตรง
ที่
วัค
เครื่องมือ
ขใอ วิธี ค่าความ วิธี ค่าความ
เที่ยง
ตรง
1.
2.
3.
4.
5.
20. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
20.1 สถิติพื้นฐาน
การแจงนับ
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
มัธยฐาน
ฐานนิยม
พิสัย
ค่าความแปรปรวน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์
อื่นๆ(ระบุ) ................................................................................................................. ....
20.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน (ระบุ)...............................................................................
............................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 เนื้อหางานวิจัย
1. กรอบแนวคิดในการวิจัย
มีคือ..........................................................
ไม่มี
2. ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาความสุขในการทางานของพยาบาลที่ผู้วิจัยใช้เป็นหลัก
Warr (1990)
Diener (2003)
Manion (2003)
Furnham and Brewin (2003)
Warr (2007)
อื่นๆ
ไม่ระบุ
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3. ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาตัวแปรปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล
ตัวแปร....................................................................................................................... ..........................
ทฤษฎี.............................................................................................. ....................................................
ตัวแปร....................................................................................................................... ..........................
ทฤษฎี..................................................................................................................................................
ตัวแปร.................................................................................................................................................
ทฤษฎี..................................................................................................................................................
ตัวแปร................................................................................................................................................
ทฤษฎี..................................................................... .............................................................................
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขใอมูล
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
กรณีรายงานค่าสถิติ r
ตัวแปร
กลุ่มตัวอย่าง
n
r
p-value

กรณีรายงานค่าสถิติ t
ตัวแปร กลุ่มตัวอย่าง

กรณีรายงานค่าสถิติ F
ตัวแปร
กลุ่มตัวอย่าง

ค่า t

n1

n2

x

F

SSB

SSW

SD

SST

df

r

n
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กรณีรายงานค่าสถิติ X2
ตัวแปร
กลุ่มตัวอย่าง

ค่าสถิติ X2

n

r

ข้อคิดเห็นอื่นๆของผู้วิจัย
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
...............................................................................................................................................................
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้ือ่ ตัวแปร

คู่มอื บันทึกคุณลักษณะงานวิจัย (CODE BOOK)
รหัสตัวแปร
ค่าของตัวแปร

1. รหัสงานวิจัย
2. หน่วยงานที่ผลิต

...............................
...............................
24. ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์

ID
UNIV

00 – 99
1= จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2= มหาวิทยาลัยมหิดล
3= มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4= มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5= มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6= มหาวิทยาลัยบูรพา
7= มหาวิทยาลัยคริสเตียน

r

0.00-1.00
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แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย (CODE SHEET)
้ือ่ ผูใวจิ ัย
...............................................................................................................................................
้ือ่ งานวิจัย
...........................................................................................................................................
ตัวแปรคุณลักษณะของงานวิจยั
รหัสตัวแปร
ค่าของตัวแปร
1. รหัสงานวิจยั
ID
2. หน่วยงานที่ผลิต
UNIV

27. กลุม่ ปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการ
ทางานของพยาบาล

DV
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ภาคผนวก ง
สถิติที่ช้ใชนการวิจัย
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สถิติที่ช้ใชนการวิจัย
1. สูตรที่ใช้ในการแปลงค่าสถิติทดสอบ t, F และ X2 เป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r)
1.1 ประมาณจากค่าสถิติ t ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยคานวณหาค่าขนาด
อิทธิพล (d) ก่อนโดยใช้สูตร ดังนี้
กรณีกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน d = √
เมื่อ Ne คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1
Nc คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2
หลังจากนั้นแปลงค่าขนาดอิทธิพล (d) เป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) โดยใช้สูตร
r = d√
เมื่อ N คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
d คือ ค่าขนาดอิทธิพล
1.2 ประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากค่าสถิติ t ในการทดสอบนัยสาคัญของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
r= √
เมื่อ t คือ ค่าสถิติ t จากการทดสอบนัยสาคัญ
N คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
1.3 ประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากค่าสถิติ F
r2 = SSB/SST = SSB/SSB+SSW = √
เมื่อ SSB คือ ผลรวมกาลังสองของค่าเบี่ยงเบนระหว่างกลุ่ม
SSWคือ ผลรวมกาลังสองของค่าเบี่ยงเบนภายในกลุ่ม
dfB คือ ชั้นความเป็นอิสระระหว่างกลุ่ม
dfW คือ ชั้นความเป็นอิสระภายในกลุ่ม

153
1.4 ประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากค่าสถิติ X2
r =
เมื่อ N คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
2. คานวณค่าเฉลี่ยดัชนีมาตรฐานแบบถ่วงน้าหนักด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร
̅ =

เมื่อ Ni คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยเรื่องที่ i
ri คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของงานวิจัยเรื่องที่ i
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ภาคผนวก จ
แผนภาพการวิเคราะห์ขใอมูลเพิ่มเติม
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กราฟแสดง Funnel plot ของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาล
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กราฟแสดง Funnel plot ของปัจจัยเชิงเหตุของความสุขในการทางานของพยาบาลรายด้าน

ด้านบุคคล

ด้านงาน
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ด้านองค์การ

ด้านการจัดการ
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ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอความร่วมมือชนการวิจัย
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ประวัติผูใเขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นางสาวแพรภรณ์ เกษมุล เกิดวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2530 จังหวัดสงขลา สาเร็จ
การศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อปี พ.ศ.2553 เข้าปฏิบัติงานตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยใน (พิเศษ) โรงพยาบาล
รามคาแหง ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2557 และลาออกเพื่อศึกษาต่อในปี พ.ศ. 2557 หลัก สูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

