
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพ ในภาคตะวันออก
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บทคัดย่อ

 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง สภาพแวดล้อมในการท�างาน 

กับการรับรู้เสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างเป็น

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจ�าในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก จ�านวน 84 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

เกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่างเดอืนกมุภาพันธ์ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2562 เคร่ืองมอืวจัิยประกอบด้วยแบบบนัทึกข้อมลูทัว่ไป 

แบบสอบถามภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง แบบสอบถามการประเมินสภาพแวดล้อมในการท�างาน และแบบสอบถาม 

การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ที่ .97, .88 และ .96 ตาม

ล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

 ผลการวจิยัพบว่า พยาบาลวชิาชีพมีคะแนนเฉลีย่โดยรวมของการรับรูภ้าวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของหัวหน้าแผนก 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน และการรบัรูก้ารเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในงานของพยาบาลวชิาชพี อยูใ่นระดบัสงู (M = 4.13, 

SD = 0.57; M = 3.92, SD = 0.46; M = 3.84, SD = 0.66 ตามล�าดับ) และพบว่า สภาพแวดล้อมในการท�างาน และ

ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงู กบัการรบัรูก้ารเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในงานของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .797, p < .01 และ r = .735, p < .01 

ตามล�าดับ) ผลการวิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริหารทางการพยาบาลควรพัฒนาผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนกให้มีภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงมากข้ึน จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท�างาน รวมถึงการเพิ่มการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของ

พยาบาลวิชาชีพ

ค�าส�าคัญ: การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมในการท�างาน พยาบาลวิชาชีพ  
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Abstract

 The purposes of this research were to study the relationship between transformational  

leadership, job environment, and job empowerment of professional nurses. A multi-stage sample of  

84 nurses in Bangkok hospitals in eastern region participated in study. The research instruments were 

demographic record form and questionnaires including transformational leadership, job environment, 

and job empowerment questionnaires. The Cronbach’s alpha coefficients were .97, .88, and .96  

respectively. Data were analyzed by using descriptive statistics and Pearson’s product-moment  

correlation coefficient. 

 The research results showed that the overall mean scores of transformational leadership, job 

environment and job empowerment as perceived by nurses were at a high level (M = 4.13, SD = 0.57; 

M = 3.92, SD = 0.46; and M = 3.84, SD = 0.66 respectively) and job environment and transformational  

leadership had high and positive relationships with job empowerment of professional nurses in  

Bangkok hospitals in eastern region with a significant level of .01 (r = .797 and r = .735 respectively). 

Nursing administrators could apply this research results to improve personnel development. Nursing 

administrators should increase their own transformational leadership and provide the job environment 

to increase professional nurses’ job empowerment and enhance their motivation.   
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ความส�าคัญของปัญหา 

 ปัจจบุนัความต้องการบรกิารสขุภาพจากโรงพยาบาล 

มีปริมาณสูงขึ้น ก�าลังหลักส�าคัญและเป็นปัจจัยแห่ง 

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของโรงพยาบาลในระบบ 

การให้บรกิารทางด้านสขุภาพ คอื กลุ่มพยาบาลวชิาชีพ แต่

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (2016) พบว่า ปัญหา

การขาดแคลนพยาบาลเกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก และ

การขาดแคลนพยาบาลที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเป็น

อุปสรรคของการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน จน 

ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ส�าหรับ

ประเทศไทยการขาดแคลนพยาบาลเป็นปัญหาสั่งสมมา 

ยาวนานกว่า 50 ปี จากผลการคาดประมาณอุปสงค์และ

อุปทานก�าลังคนภายใต้สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศไทยในอนาคต 20 ปี ข้างหน้าพบว่า

หากไม่มีการปรับปรุงสภาพการท�างานท่ีสามารถดึงดูดให้

คนรุน่ใหม่เข้าสูว่ชิาชีพ รวมถงึธ�ารงรกัษาให้พยาบาลคงอยู่

ในวิชาชีพให้ยาวนานข้ึนจะส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพลดลง 

(Sawangdee et al., 2009) ในการจะตอบสนองปัญหา

การขาดแคลนพยาบาลที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และ

เพิม่การธ�ารงรักษาก�าลงัคนไว้ได้นัน้ พยาบาลวชิาชพี จ�าเป็น 

ต้องได้รับการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานอย่างเพียงพอ 

เนื่องจากการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน เป็นปัจจัยหนึ่ง

ที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องมีในการบริหารการ

พยาบาล (Smith, 2014) และการขาดพลังอ�านาจในการ

ท�างาน เป็นเหตผุลหนึง่ทีท่�าให้พยาบาลลาออกจากวชิาชีพ 

(Laschinger et al., 2003) 

 การเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในงาน หมายถึง พยาบาล

วิชาชีพรับรู้ถึงการเพ่ิมพลังการท�างานภายในบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลด้วยการกระท�าที่เป็นการสนับสนุนต่อสิ่งที่เป็น

เหตุปัจจัย สภาวการณ์หรือวิธีการต่าง ๆ ท่ีช่วยให้บุคคล

หรือกลุม่บคุคลนัน้ ได้พฒันาความสามารถในการท�างานให้

เพิ่มมากขึ้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และตระหนักถึง

คุณค่าของตนเองโดยอาศัยหลักการและจริยธรรมทาง

สังคมเรื่องการแบ่งปัน การร่วมแรงร่วมใจกันท�างาน การมี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและการมีส่วนร่วมอย่างภาคภูมิใจ 

การเสรมิสร้างพลงัอ�านาจจงึเป็นเหมือนแรงจูงใจทีจ่ะท�าให้

พยาบาลมุ่งมัน่ทุม่เทท�างานตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย  กล้าคดิ

กล้าตัดสินใจอย่างเหมาะสมกับบริบทและขอบเขต 

ความรับผิดชอบของวิชาชีพ มั่นใจในการท�างาน สามารถ

วางแผนการท�างานได้อย่างอิสระ ตัดสินใจแก้ปัญหา

สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีและปฏิบัติงานอย่าง

เต็มใจ และพึงพอใจในงาน

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจในงานมหีลายปัจจยัด้วยกนั ผูว้จิยัได้คดัเลอืกปัจจยั

ทีส่ามารถพฒันาเปลีย่นแปลงได้น�ามาศกึษา 2 ปัจจยัได้แก่  

ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง  เป็นปัจจยัส�าคญัอย่างหนึง่ทีม่ี

ผล/มคีวามสมัพนัธ์เชงิสาเหตตุ่อการเสริมสร้างพลงัอ�านาจ

ในงาน ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้น�า

มีอิทธิพลต่อผู้ตามโดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามของ

ผูต้ามให้สงูข้ึนกว่าทีค่าดหวงั พร้อมทัง้พัฒนาความสามารถ

และศักยภาพให้สูงขึ้น ท�าให้ตระหนักรู้ในภารกิจ และ 

วิสัยทัศน์ของทีมและองค์กรจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ค�านึงถึง

ผลประโยชน์ของกลุ่ม หรือองค์กรมากกว่าตนเอง และ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นอีกหนึง่ปัจจยัด้านองค์กร

ที่ มี อิทธิพลต ่อการ เสริมสร ้ า งพ ลังอ� านาจในงาน  

(Aghavirdy, 2015) สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ 

เปิดโอกาสให้ผูป้ฏบิตังิานมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิาน และ

แก้ไขปัญหา จะท�าให้เกิดการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน 

(Twigg & McCullough, 2014) หากพยาบาลปฏิบัติงาน

อยูใ่นสภาพแวดล้อมทีด่ ีจะส่งผลให้มคีวามพงึพอใจ และมี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

 โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก เป็นกลุ่ม 

โรงพยาบาลเอกชนหนึง่ในเครอืบรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ 

จ�ากัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นสถานบริการทาง 

การแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานสูงด้วย

คุณภาพในระดับสากล เพื่อความไว้วางใจและพึงพอใจ

สูงสุดของผู้รบับรกิาร โดยมุง่เน้นในเรือ่งการพฒันาคุณภาพ

บริการอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้บคุลากรในโรงพยาบาลโดยเฉพาะ 

พยาบาลวิชาชีพ ต้องมีความรอบรู้ และช�านาญการใน 

หลาย ๆ  ด้าน ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการบริการ

ของโรงพยาบาลมากขึ้น พยาบาลมีภาระหน้าที่ความ 

รับผิดชอบ และภาระงานเพิ่มมากขึ้น เกิดความกดดัน 

ประกอบกับปัจจุบันจ�านวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น มี 

ปัญหาการขาดอัตราก�าลัง จากรายงานผลการส�ารวจของ

โรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก พบว่า พยาบาลรับรู้

การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานเพียงร้อยละ 44 ในขณะ
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ที่ภาพรวมของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 60 (Aon Hewitt 

Thailand, 2017) ประกอบกับเมื่อทบทวนข้อมูล 

การโอนย้ายและลาออกในแต่ละโรงพยาบาลพบว่าม ี

แนวโน้มสงูขึน้เร่ือย ๆ  สถานการณ์ดงักล่าว อาจส่งผลกระทบ 

ถึงประสิทธิภาพในการท�างาน และคุณภาพบริการของ 

โรงพยาบาล น�าไปสู่การลาออกที่เพิ่มขึ้นของพยาบาลได้ 

 จากความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่

จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพ 

ภาคตะวันออก โดยเลือกศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เพื่อผล 

การวจัิยทีไ่ด้จะใช้เป็นข้อมลูส�าหรบัผูบ้รหิารในการวางแผน 

พัฒนา ส่งเสริมการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของ

พยาบาลวิชาชีพเพื่อการคงอยู ่ และเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง สภาพ

แวดล้อมในการท�างานและการรับรู ้การเสริมสร้างพลัง

อ�านาจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ 

ภาคตะวันออก

  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น�า 

การเปลีย่นแปลง สภาพแวดล้อมในการท�างาน กบัการรบัรู้ 

การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของพยาบาลวิชาชีพใน 

โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัแนวคดิและผลวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง 

โดยใช้แนวคิดของ Kanter (1977) ซึ่งกล่าวว่า การเสริม

สร้างพลังอ�านาจในงาน และโครงสร้างสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน มีความส�าคัญในการก�าหนดทัศนคติและ

พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร การเปล่ียนแปลง

โครงสร้างสภาพแวดล้อมมีผลต่อการเพิ่มการเสริมสร้าง

พลังอ�านาจในงานได้ 

 จากการทบทวนผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเสริม

สร ้างพลังอ�านาจในงาน (Permajchariya, 2007;  

Tounyee, 2013; Mawatchara, 2002; Klakovich, 

1994) และสภาพแวดล้อมในการท�างานมคีวามสัมพนัธ์กบั

การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน (Wilson & 

Laschinger, 1994; Aghavirdy, 2015; Twigg & Kylie, 

2014; Worrakhanong, 2006) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีกรอบ

แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

(Transformational Leadership)

1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์

2. การสร้างแรงบันดาลใจ

3. การกระตุ้นทางปัญญา

4. การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน

(Job Empowerment)

การได้รับอ�านาจ

 - การได้รับการสนับสนุน (Support)

 - การได้รับข้อมูลข่าวสาร (Information)

 - การได้รับทรัพยากร(Resource)

การได้รับโอกาส

 - การได้รับความก้าวหน้า

 - การได้เพิ่มพูนทักษะและความสามารถ

 - การได้รับรางวัลและการยอมรับ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน

(Work Environment)

 - ความมีอิสระในวิชาชีพ

 - การมีอ�านาจครอบคลุมการปฏิบัติงาน

 - ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และพยาบาล 
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วิธีด�าเนินการวิจัย

 รูปแบบงานวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แบบ

หาความสัมพันธ์ (Descriptive correlation research)

 ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในฝ่าย

การพยาบาล ในโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก ได้แก่ 

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง  

โรงพยาบาลกรงุเทพจนัทบุร ีและโรงพยาบาลกรงุเทพตราด 

จ�านวนทั้งสิ้น 820 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน 

ในฝ่ายการพยาบาลในโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก 

ซึ่งมีคุณสมบัติ ได้แก่ ปฏิบัติงานการพยาบาลมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาคลอด

บุตร และไม่ใช่ผู้บริหาร 

 ขนาดตวัอย่าง ค�านวณค่าขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้

โปรแกรม G*Power เท่ากับ .05 และค่าของขนาดอิทธิพล

กลุม่ (Effect size) ทีข่นาดกลางระดบั 0.3 (Cohen, 1977) 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 84 ราย 

 การได้มาซึง่กลุม่ตวัอย่าง ใช้วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยเริ่มสุ่มอย่าง

ง่าย ขั้นตอนที่ 1 สุ่มได้ 2 โรงพยาบาลจาก 4 โรงพยาบาล 

ขัน้ตอนที ่2 สุ่มแผนกได้ 19 แผนก ข้ันตอนที ่3 สุม่พยาบาล

วิชาชีพ ให้ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ จ�านวน 

84 คน  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม

ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

 1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ สถานภาพ

สมรส การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และระดับงาน

 2. แบบสอบถามภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง ผูว้จิยั

ใช้เครือ่งมอืของ Tounyee (2013) โดยใช้แนวคดิของ Bass 

and Avolio (1994)  ประกอบด้วย 4 ด้าน คอื การมีอทิธพิล

อย่างมีอุดมการณ์ จ�านวน 5 ข้อ การสร้างแรงบันดาลใจ

จ�านวน 3 ข้อ การกระตุ้นทางปัญญา จ�านวน 4 ข้อ  

การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลจ�านวน 4 ข้อ รวม

ทั้งหมดจ�านวน 16 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ (1 คะแนน = หัวหน้าแผนกปฏิบัติ

หรือแสดงพฤติกรรมไม่ตรงกับข้อความดังกล่าวเลย,  

5 คะแนน = หากหวัหน้าแผนกปฏบิติัหรอืแสดงพฤตกิรรม

ตรงกับข้อความดังกล่าวเกือบทุกครั้ง) คะแนนรวมสูงกว่า

แสดงถึงมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงสูงกว่า โดยมีเกณฑ์

การแปลผลจากคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

มีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงที่สุด (4.50-5.00) 

ระดับสูง (3.50-4.49) ระดับปานกลาง (2.50-3.49)  

ระดับต�่า (1.50-2.49) และระดับต�่าที่สุด (1.00-1.49)

 3. การประเมนิสภาพแวดล้อมในการท�างาน ผู้วจิยั

ได้ใช ้แบบสอบถามลักษณะของโรงพยาบาลดึงดูดใจ 

ของ Thanakran (2010) ซึ่งได้แปลและเรียบเรียงมาจาก 

Nursing Work index- Revised (NWI-R) ของ Aiken and 

Patrician (2000) มีข้อค�าถาม 3 ด้านคือ ด้านความเป็น

อิสระในวิชาชีพ จ�านวน 4 ข้อ ด้านการมีอ�านาจครอบคลุม

การปฏบิตังิาน จ�านวน 7 ข้อ และด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง

แพทย์และพยาบาล จ�านวน 3 ข้อ รวมทั้งหมดจ�านวน  

14 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า  

(Rating scale) 5 ระดับ (1 คะแนน = ไม่เห็นด้วยกับ

ข้อความนั้นเลย, 5 คะแนน = เห็นด้วยกับข้อความนั้น 

ทุกประการ) คะแนนรวมสูงกว่าแสดงถึงมีสภาพแวดล้อม

ในการท�างานสูงกว่า โดยมีเกณฑ์การแปลผลจากคะแนน

เฉลี่ยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มีสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานหรือลักษณะโรงพยาบาลดึงดูดใจในระดับ 

สูงมาก (4.50-5.00) ในระดับสูง (3.50-4.49) ในระดับ 

ปานกลาง (2.50-3.49) ในระดับต�่า (1.50-2.49) และใน

ระดับต�่ามาก (1.00-1.49) 

 4. แบบสอบถามการรับรู ้การเสริมสร้างพลัง

อ�านาจในงาน ผู้วิจัยใช้เครื่องมือของ Promsaart (2013) 

ซ่ึงปรับปรุงมาจากแนวคิดโครงสร้างอ�านาจของ Kanter 

(1977, 1993) ประกอบด้วย การได้รับการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจ 2 ด้าน คือ ด้านการได้รับอ�านาจ และการได้รับ

โอกาส รวมทัง้หมดจ�านวน 27 ข้อ ลกัษณะค�าถามเป็นแบบ

เป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ (1 คะแนน 

= รับรู้การเสริมพลังอ�านาจน้อยที่สุด, 5 คะแนน = รับรู้

การเสรมิพลงัอ�านาจมากทีส่ดุ) คะแนนรวมสงูกว่าแสดงถงึ

มีการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานสูงกว่า โดยมี

เกณฑ์การแปลผลจากคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

ได้แก่ ได้รับการเสริมสร้างพลังอ�านาจในระดับสูงมาก 

(4.50-5.00) ในระดับสูง (3.50-4.49) ในระดับปานกลาง 

(2.50-3.49) ในระดับต�่า (1.50-2.49) และในระดับต�่ามาก 

(1.00-1.49)
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 โดยแบบสอบถามทัง้สามฉบบัได้ผ่านการตรวจสอบ

ความตรงตามเนื้อหา (Validity) เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน�า

แบบสอบถามทั้งสามชุดนี้มาใช้โดยไม่ได้ปรับสาระของ

แบบสอบถาม จึงไม่ได้ท�าการตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหาของแบบสอบถาม และน�าไปทดลองใช้ (Try out) 

กับพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ท่ีมี

ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน หาคุณภาพ 

ด้านความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยวิเคราะห์

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) ได้ค่าความเที่ยง = .97, .88 และ .96 ตาม

ล�าดับ ซึ่งถ้า 0.70 ขึ้นไป ถือว่ายอมรับความเท่ียงของ

แบบสอบถามได้

 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

 งานวจิยันีม้กีารพทิกัษ์สทิธ์กลุม่ตวัอย่างดังนี ้ผูว้จิยั

เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือการวิจัยผ่าน 

การอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

รหัส 01-01-2562 ในการเก็บข้อมูลมีการจัดท�าเอกสาร 

ค�าชีแ้จง และใบยนิยอมเข้าร่วมการวจิยัเพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมวจิยั

อ่านก่อนตอบแบบสอบถามทกุฉบบั เมือ่ผูเ้ข้าร่วมวิจัยเข้าใจ

เป็นอย่างดแีล้ว ให้ลงนามด้วยความสมคัรใจ และผูเ้ข้าร่วม

วิจัยสามารถบอกเลิกเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ 

การรักษาความลบัของกลุม่ตวัอย่าง ชือ่ผูต้อบแบบสอบถาม

ใส่เป็นรหัส เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อย

แล้ว น�าใส่ซองปิดผนึก ผู้วิจัยเท่าน้ันสามารถเข้าถึงข้อมูล

ได้ การรายงานผลการวิจัย น�าเสนอเป็นภาพรวมเท่าน้ัน 

ไม่มผีลกระทบต่อกลุม่ตัวอย่าง หรอืหน่วยงานทีก่ลุม่ตวัอย่าง 

ปฏิบัติงานอยู่ และจะท�าลายทิ้งเมื่อสิ้นสุดการวิจัย

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถาม 

พร้อมใบเซน็ยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั เอกสารช้ีแจงการเกบ็

ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เมื่อตอบแบบสอบถาม

เรียบร้อยแล้ว น�าใส่ซองปิดผนึก ใช้ระยะเวลาในการตอบ

แบบสอบถาม 3 สัปดาห์ โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 11 

กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562 จากกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 84 ราย ได้แบบสอบถามครบจ�านวน 84 ชุด คิด

เป็นร้อยละ 100 

 การวเิคราะห์ข้อมลู ใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติิ 

โดย

 1. ข้อมลูทัว่ไปและตวัแปรทีศึ่กษาใช้สถติพิรรณนา 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) พิสัย (Range) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยการหา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบ

ว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 31- 40 ปี ร้อยละ 50 และ

ช่วงอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 46.43 อายุเฉลี่ย 31.81 ปี  

ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 58.34 มีการศึกษา

ระดบัปรญิญาตร ีร้อยละ 98.81 มรีะยะเวลาการปฏบิตังิาน 

8 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28.57 และระยะเวลา 1-3 ปี ร้อยละ 

22.62 และมีระดับงาน Level 3 ร้อยละ 27.38 และ 

Level 2 ร้อยละ 26.16

 ระดบัภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลง พยาบาลวชิาชพี

รับรู้ว่าหัวหน้าแผนกมีภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงคะแนน

เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 4.13, SD = 0.57) และ

เมือ่พจิารณารายด้านพบว่า ทกุด้านอยูใ่นระดบัสูง โดยเรยีง

ตามล�าดับได้แก่ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์  

(M = 4.24, SD = 0.60) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (M = 

4.20, SD = 0.55) ด้านการค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล 

(M = 4.02, SD = 0.68) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

(M = 3.98, SD = 0.71) ตามล�าดับ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับของสภาพแวดล้อมในการท�างานของพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาล 

 กรุงเทพ ภาคตะวันออก (n=84)

สภาพแวดล้อมในการท�างาน Mean SD Min Max ระดับ

สภาพแวดล้อมในการท�างานในภาพรวม 3.92 0.46 3.00 5.00 สูง

 ด้านความเป็นอิสระในวิชาชีพ 3.93 0.51 3.00 5.00 สูง

 การมีอ�านาจครอบคลุมการปฏิบัติงาน 3.83 0.55 2.43 5.00 สูง

 ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และพยาบาล 4.09 0.54 3.00 5.00 สูง

     

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าแผนก ตามการรับรู้ 

  ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออกในรายด้าน (n = 84)

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง Mean SD Min Max ระดับ

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 4.13 0.57 2.75 500 สูง

 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 4.24 0.60 2.60 5.00 สูง

 การสร้างแรงบันดาลใจ 3.98 0.71 2.00 5.00 สูง

 การกระตุ้นทางปัญญา 4.20 0.55 3.00 5.00 สูง

 การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.02 0.68 2.75 5.00 สูง

     
 สภาพแวดล้อมในการท�างาน พยาบาลวิชาชีพ 

รับรู้ว่าสภาพแวดล้อมในการท�างานในภาพรวมมีลักษณะ

ของโรงพยาบาลดึงดดูใจในระดบัสงู (M = 3.92, SD = 0.46) 

และเมือ่พจิารณารายด้านพบว่า ทกุด้านอยูใ่นระดบัสงู โดย

เรยีงตามล�าดับได้แก่  ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างแพทย์และ

พยาบาล (M = 4.09, SD = 0.54) ด้านความเป็นอิสระ 

ในวิชาชีพ (M = 3.93, SD = 0.51) และด้านการมีอ�านาจ

ครอบคลุมการปฏิบัติงาน (M = 3.83, SD = 0.55)  ตาม

ล�าดับ (ตารางที่ 2)

 ระดับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน  

พยาบาลวิชาชีพได้รับการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน 

โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 3.84, SD = 0.66) และเมื่อ

พจิารณารายด้านพบว่า ทกุด้านอยูใ่นระดบัสงู โดยเรยีงตาม

ล�าดบัได้แก่ การได้รบัการสนบัสนนุ (M = 3.99, SD = 0.69) 

การได้รบัข้อมูลข่าวสาร (M = 3.93, SD = 0.66) การได้รับ 

รางวัลและการยอมรับ (M = 3.88, SD = 0.74) การได้รับ

ความก้าวหน้า (M = 3.77, SD = 0.85) การได้รบัทรพัยากร 

(M = 3.73, SD = 0.71) และด้านการเพิ่มพูนทักษะและ

ความสามารถ (M = 3.67, SD = 0.92) ตามล�าดบั (ตารางที ่3)



วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง สภาพแวดล้อมในการท�างาน กับการรับรู้ 

  การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก

  การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน p-value

  ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  .735 .001

 การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ .626 .001

 การสร้างแรงบันดาลใจ .684 .001

 การกระตุ้นทางปัญญา  .642 .001

 การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล .710 .001

สภาพแวดล้อมในการท�างาน   .797 .001

 ด้านความเป็นอิสระในวิชาชีพ .681 .001

 การมีอ�านาจครอบคลุมการปฏิบัติงาน .734 .001

 ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และพยาบาล .587 .001

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ 

  ในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก (n=84)

การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน Mean SD Min Max ระดับ

การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานในภาพรวม 3.84 0.66 1.81 5.00 สูง

 การได้รับการสนับสนุน 3.99 0.69 2.00 5.00 สูง

 การได้รับข้อมูลข่าวสาร 3.93 0.66 2.20 5.00 สูง

 การได้รับทรัพยากร 3.73 0.71 1.71 5.00 สูง

  การได้รับความก้าวหน้า 3.77 0.85 1.00 5.00 สูง

 การเพิ่มพูนทักษะและความสามารถ 3.67 0.92 1.00 500 สูง

 การได้รับรางวัลและการยอมรับ  3.88 0.74 2.00 5.00 สูง

 

 ความสมัพนัธ์ระหว่าง ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน  กบัการรบัรูก้ารเสรมิสร้าง

พลังอ�านาจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

กรุงเทพ ภาคตะวันออก

 สภาพแวดล้อมในการท�างาน และภาวะผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับ

การรับรู ้การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก อย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติ <.001 (r = .797, p < .001 และ  

r = .735, p < .001 ตามล�าดับ) และผลการวิเคราะห ์

ความสัมพันธ์รายด้านพบว่า ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  

มีเพียงด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ท่ีมีความ

สัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการรับรู้การเสริมสร้างพลัง

อ�านาจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ 

ภาคตะวันออก (r = .710) ส่วนด้านอื่น ๆ มีความสัมพันธ์

ทางบวกในระดบัปานกลาง ส่วนสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

มเีพยีงด้านการมอี�านาจครอบคลมุการปฏบิตังิานเท่านัน้ที่

มคีวามสัมพันธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัการรบัรูก้ารเสรมิสร้าง 

พลงัอ�านาจในงานของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลกรงุเทพ 

ภาคตะวันออก (r = .734) นอกนั้นทั้งด้านความเป็นอิสระ

ในวิชาชีพ และด้านความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และ

พยาบาลมคีวามสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง (r = . 681, 

r = .578 ตามล�าดับ) (ตารางที่ 4)
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การอภิปรายผล

 จากการวจิยัปัจจัยทีม่คีวามสมัพนัธ์กับการเสรมิสร้าง 

พลงัอ�านาจในงานของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลกรงุเทพ 

ภาคตะวนัออก สามารถอภปิรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ 

ได้ดังนี้

 1. ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้าแผนก

ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ  

ภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพ  

โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก รับรู้การมีภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้าแผนกโดยรวมและรายด้าน

อยูใ่นระดบัสงู อภปิรายได้ว่า เนือ่งจากโรงพยาบาลกรงุเทพ 

ภาคตะวันออก มีนโยบาย และแนวทางในการพัฒนา

บุคลากรที่ชัดเจน มีการจัดท�า Career path ของแต่ละ

ต�าแหน่งงาน ผู ้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับเป็น

พยาบาลวิชาชีพ  ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ  

ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นสู่ต�าแหน่งและ ผ่าน 

การอบรมหลักสูตรการบริหารทางการพยาบาล ได้รับ 

การประเมิน Core Competency และ Leadership 

Competency ตามเกณฑ์ของโรงพยาบาลเพ่ือสนับสนุน

ให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการ

บริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 2. สภาพแวดล้อมในการท�างานตามการรับรู ้

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก 

ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพ รับรู้ว่าสภาพแวดล้อม

ในการท�างานในภาพรวม และรายด้านมีลักษณะของ 

โรงพยาบาลดึงดูดใจในระดับสูง ซึ่งอภิปรายได ้ว ่า  

โรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวนัออกเป็นโรงพยาบาลในเครอื

ของโรงพยาบาลกรุงเทพซ่ึงเป็นโรงพยาบาลท่ีมีขนาดใหญ่ 

มีความมั่นคง และมีความสามารถในการลงทุนด้านต่าง ๆ

สูง มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน และระบบการ

ท�างานต่าง ๆ  เพือ่สนบัสนนุการท�างานของพยาบาลวชิาชพี 

ทัง้นีเ้พือ่เพิม่ความพงึพอใจของทัง้ผูร้บับรกิารและพยาบาล 

สอดคล้องกับการวิจัยของ Kunracha (2013) และ  

Chairit (2015) ที่พบว่าสภาพแวดล้อมในการท�างานของ

พยาบาลโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกัน

 3. การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานตามการรับรู้

ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก 

ผลการวจิยัพบว่า พยาบาลวชิาชพีได้รบัการเสรมิสร้างพลัง

อ�านาจในงานทั้งโดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับสูง ซึ่ง

อภิปรายได้ว่าองค์กรให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจในงานกับบุคลากรพยาบาล มีการสนับสนุน จัดหา

ทรพัยากรต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็นในการปฏบัิตงิานซึง่สอดคล้องกับ 

การวิจัยของ Sintusen (2009), Vetyavatin (2011) และ 

Promsaart (2013) ที่ท�าการศึกษาพบว่าการเสริมสร้าง

พลังอ�านาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับสูง 

เช่นเดียวกัน

 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน กบัการเสรมิสร้างพลังอ�านาจ

ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า สภาพ

แวดล้อมในการท�างาน และภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง  

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ 

ภาคตะวันออก (r = .797, r = .735 ตามล�าดับ) ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ อภิปรายได้ว่า สภาพ

แวดล้อมในการท�างาน มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงู 

กับการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 

ในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก (r = .797) 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Worrakanong (2006) ที่พบ

ว่า สภาพแวดล้อมในการท�างานมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั

การเสริมสร้างพลังอ�านาจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 

(r = .74) และ Wilson and Laschinger (1994) กล่าวว่า

สิ่งแวดล้อมในการท�างาน มีส่วนส�าคัญในการก�าหนด

ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร 

 ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง มคีวามสมัพันธ์ทางบวก

ในระดับสูง กับการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก   

(r = .735) สอดคล้องกับการศึกษาของ Mawatchara 

(2002) ที่พบว่าภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์

ทางบวกระดับสูงกับการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ  

(r = .74) และ Tounyee (2013) ที่พบว่า ภาวะผู้น�า 

การเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงกับ 

การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย  

ตามการรบัรูข้องพยาบาลประจ�าการ โรงพยาบาลสกลนคร 

(r = .76) กล่าวคือ ถ้าหัวหน้าแผนกแสดงพฤติกรรมของ

การมีภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงสูงย่อมส่งผลให้พยาบาล



วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพ ในภาคตะวันออก10

ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) 2563
Volume 28 No. 1 (Jan - Mar) 2020

วิชาชีพได้รับการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานในระดับสูง

เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Klakovich 

(1994) ซึ่งกล่าวว่า การที่หัวหน้าหอผู้ป่วยแสดงพฤติกรรม

ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงจะสามารถกระตุ้นและ ยกระดบั

แรงจูงใจของพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลได้รับการปฏิบัติ

อย่างมศีกัดิศ์ร ีได้รบัการยอมรบั และรูส้กึมคีณุค่าในตวัเอง

สรุปและข้อเสนอแนะ

 จากผลการวจิยัพบว่า สภาพแวดล้อมในการท�างาน 

และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวก 

ในระดับสูง กับการรับรู้เสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก  

ดังนั้นผู้บริหารทางการพยาบาลควรมีการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจในงาน โดยมีการก�าหนดเป็นนโยบาย มีการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจน แก่พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน 

อันจะส่งผลให้พยาบาลท�างานอย่างมีความหมาย เกิดแรง

จงูใจและพัฒนาความสามารถในระดบัทีสู่งขึน้ มกีารส่งเสรมิ 

และสนับสนุนให้มีการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบทบาท 

ในด้านภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารทาง 

การพยาบาลในทุกระดับให้สูงขึ้น รวมไปถึงการจัด 

สภาพแวดล้อม ในการท�างาน และระบบการท�างานต่าง ๆ  

เพื่อเอื้อ และสนับสนุนการท�างานของพยาบาลวิชาชีพให้

มากขึ้น เช่น มีห้องพักที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ให้พัก

ระหว่างเวลา เป็นต้น และจากผลการวิจัยท่ีพบว่า ภาวะ

ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง ด ้านการค�านึงถึงความเป ็น

ปัจเจกบคุคลมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงูกว่าทุกด้าน 

กับการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 

แสดงให้เห็นว่า พยาบาลวิชาชีพให้ความส�าคัญกับการเป็น

ปัจเจกบุคคล ผูบ้ริหารโรงพยาบาลควรค�านงึถึงและยอมรบั 

ความต้องการ และความแตกต่างของแต่ละบุคคล และมี

แนวทางที่ชัดเจนในการที่จะส ่งเสริมและสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ส่งเสริมให้พยาบาล

วิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในแต่ละแผนกได้รับการพัฒนาความรู้ 

ทกัษะความสามารถ ให้เหน็ถงึเส้นทางความก้าวหน้าในงาน 

รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ อันจะส่งผลให้พยาบาลใช้ความรู้ 

ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพซึ่งส่งผลต่อการบรรลุ 
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