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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
กับการรับรู้เสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างเป็น
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจ�ำในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก จ�ำนวน 84 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เครือ่ งมือวิจยั ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไป
แบบสอบถามภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง แบบสอบถามการประเมินสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และแบบสอบถาม
การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ที่ .97, .88 และ .96 ตาม
ล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจยั พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีคะแนนเฉลีย่ โดยรวมของการรับรูภ้ าวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงของหัวหน้าแผนก
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และการรับรูก้ ารเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ อยูใ่ นระดับสูง (M = 4.13,
SD = 0.57; M = 3.92, SD = 0.46; M = 3.84, SD = 0.66 ตามล�ำดับ) และพบว่า สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และ
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับการรับรูก้ ารเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = .797, p < .01 และ r = .735, p < .01
ตามล�ำดับ) ผลการวิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริหารทางการพยาบาลควรพัฒนาผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนกให้มีภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท�ำงาน รวมถึงการเพิ่มการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ
ค�ำส�ำคัญ: การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พยาบาลวิชาชีพ
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Factors Related to Job Empowerment of Professional
Nurses in Bangkok Hospitals in Eastern Region
Niramon Tosati, M.N.S.1*, Areerut Khumyu, D.S.N.2, Khemaradee Masingboon, D.S.N.2
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.
Keywords: Job empowerment, transformational leadership, job environment, professional nurse
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ความส�ำคัญของปัญหา
ปัจจุบนั ความต้องการบริการสุขภาพจากโรงพยาบาล
มี ป ริ ม าณสู ง ขึ้ น ก� ำ ลั ง หลั ก ส� ำ คั ญ และเป็ น ปั จ จั ย แห่ ง
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของโรงพยาบาลในระบบ
การให้บริการทางด้านสุขภาพ คือ กลุม่ พยาบาลวิชาชีพ แต่
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (2016) พบว่า ปัญหา
การขาดแคลนพยาบาลเกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก และ
การขาดแคลนพยาบาลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหลายประเทศเป็ น
อุ ป สรรคของการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพแก่ ป ระชาชน จน
ไม่ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ส� ำ หรั บ
ประเทศไทยการขาดแคลนพยาบาลเป็นปัญหาสั่งสมมา
ยาวนานกว่า 50 ปี จากผลการคาดประมาณอุปสงค์และ
อุปทานก�ำลังคนภายใต้สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยในอนาคต 20 ปี ข้างหน้าพบว่า
หากไม่มีการปรับปรุงสภาพการท�ำงานที่สามารถดึงดูดให้
คนรุน่ ใหม่เข้าสูว่ ชิ าชีพ รวมถึงธ�ำรงรักษาให้พยาบาลคงอยู่
ในวิชาชีพให้ยาวนานขึ้นจะส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพลดลง
(Sawangdee et al., 2009) ในการจะตอบสนองปัญหา
การขาดแคลนพยาบาลที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพิม่ การธ�ำรงรักษาก�ำลังคนไว้ได้นนั้ พยาบาลวิชาชีพ จ�ำเป็น
ต้องได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานอย่างเพียงพอ
เนื่องจากการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีในการบริหารการ
พยาบาล (Smith, 2014) และการขาดพลังอ�ำนาจในการ
ท�ำงาน เป็นเหตุผลหนึง่ ทีท่ ำ� ให้พยาบาลลาออกจากวิชาชีพ
(Laschinger et al., 2003)
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน หมายถึง พยาบาล
วิชาชีพรับรู้ถึงการเพิ่มพลังการท�ำงานภายในบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลด้วยการกระท�ำที่เป็นการสนับสนุนต่อสิ่งที่เป็น
เหตุปัจจัย สภาวการณ์หรือวิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยให้บุคคล
หรือกลุม่ บุคคลนัน้ ได้พฒ
ั นาความสามารถในการท�ำงานให้
เพิ่มมากขึ้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และตระหนักถึง
คุณค่าของตนเองโดยอาศัยหลักการและจริยธรรมทาง
สังคมเรื่องการแบ่งปัน การร่วมแรงร่วมใจกันท�ำงาน การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและการมีส่วนร่วมอย่างภาคภูมิใจ
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจจึงเป็นเหมือนแรงจูงใจทีจ่ ะท�ำให้
พยาบาลมุง่ มัน่ ทุม่ เทท�ำงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย กล้าคิด
กล้ า ตั ด สิ น ใจอย่ า งเหมาะสมกั บ บริ บ ทและขอบเขต
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ความรับผิดชอบของวิชาชีพ มั่นใจในการท�ำงาน สามารถ
วางแผนการท� ำ งานได้ อ ย่ า งอิ ส ระ ตั ด สิ น ใจแก้ ป ั ญ หา
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีและปฏิบัติงานอย่าง
เต็มใจ และพึงพอใจในงาน
ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเสริ ม สร้ า งพลั ง
อ�ำนาจในงานมีหลายปัจจัยด้วยกัน ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกปัจจัย
ทีส่ ามารถพัฒนาเปลีย่ นแปลงได้นำ� มาศึกษา 2 ปัจจัยได้แก่
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง เป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีม่ ี
ผล/มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตอ่ การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ในงาน ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้น�ำ
มีอิทธิพลต่อผู้ตามโดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
ผูต้ ามให้สงู ขึน้ กว่าทีค่ าดหวัง พร้อมทัง้ พัฒนาความสามารถ
และศักยภาพให้สูงขึ้น ท�ำให้ตระหนักรู้ในภารกิจ และ
วิสัยทัศน์ของทีมและองค์กรจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของกลุ่ม หรือองค์กรมากกว่าตนเอง และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นอีกหนึง่ ปัจจัยด้านองค์กร
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจในงาน
(Aghavirdy, 2015) สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานที่
เปิดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ าน และ
แก้ไขปัญหา จะท�ำให้เกิดการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน
(Twigg & McCullough, 2014) หากพยาบาลปฏิบัติงาน
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีด่ ี จะส่งผลให้มคี วามพึงพอใจ และมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก เป็นกลุ่ม
โรงพยาบาลเอกชนหนึง่ ในเครือบริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ
จ�ำกัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นสถานบริการทาง
การแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานสูงด้วย
คุณภาพในระดับสากล เพื่อความไว้วางใจและพึงพอใจ
สูงสุดของผูร้ บั บริการ โดยมุง่ เน้นในเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพ
บริการอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้บคุ ลากรในโรงพยาบาลโดยเฉพาะ
พยาบาลวิชาชีพ ต้องมีความรอบรู้ และช�ำนาญการใน
หลาย ๆ ด้าน ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการบริการ
ของโรงพยาบาลมากขึ้ น พยาบาลมี ภ าระหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ และภาระงานเพิ่มมากขึ้น เกิดความกดดัน
ประกอบกั บปั จ จุ บัน จ� ำ นวนผู ้ รั บบริ ก ารเพิ่ มมากขึ้ น มี
ปัญหาการขาดอัตราก�ำลัง จากรายงานผลการส�ำรวจของ
โรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก พบว่า พยาบาลรับรู้
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานเพียงร้อยละ 44 ในขณะ
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพ ในภาคตะวันออก

ที่ภาพรวมของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 60 (Aon Hewitt
Thailand, 2017) ประกอบกั บ เมื่ อ ทบทวนข้ อ มู ล
การโอนย้ า ยและลาออกในแต่ ล ะโรงพยาบาลพบว่ า มี
แนวโน้มสูงขึน้ เรือ่ ย ๆ สถานการณ์ดงั กล่าว อาจส่งผลกระทบ
ถึงประสิทธิภาพในการท�ำงาน และคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาล น�ำไปสู่การลาออกที่เพิ่มขึ้นของพยาบาลได้
จากความส�ำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่
จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพ
ภาคตะวันออก โดยเลือกศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง เพื่อผล
การวิจยั ทีไ่ ด้จะใช้เป็นข้อมูลส�ำหรับผูบ้ ริหารในการวางแผน
พั ฒ นา ส่ ง เสริ ม การเสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจในงานของ
พยาบาลวิ ช าชี พ เพื่ อการคงอยู่ และเพิ่ม ประสิทธิภ าพ
ในการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงานและการรับรู้การเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ
ภาคตะวันออก
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งภาวะผู ้ น� ำ

1.
2.
3.
4.

ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
(Transformational Leadership)
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา
การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล

สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
(Work Environment)
- ความมีอิสระในวิชาชีพ
- การมีอ�ำนาจครอบคลุมการปฏิบัติงาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และพยาบาล

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

การเปลีย่ นแปลง สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน กับการรับรู้
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมเกีย่ วกับแนวคิดและผลวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยใช้แนวคิดของ Kanter (1977) ซึ่งกล่าวว่า การเสริม
สร้างพลังอ�ำนาจในงาน และโครงสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน มีความส�ำคัญในการก�ำหนดทัศนคติและ
พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรในองค์ ก ร การเปลี่ ย นแปลง
โครงสร้างสภาพแวดล้อมมีผลต่อการเพิ่มการเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจในงานได้
จากการทบทวนผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเสริม
สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจในงาน (Permajchariya, 2007;
Tounyee, 2013; Mawatchara, 2002; Klakovich,
1994) และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีความสัมพันธ์กบั
การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน (Wilson &
Laschinger, 1994; Aghavirdy, 2015; Twigg & Kylie,
2014; Worrakhanong, 2006) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 1

การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน
(Job Empowerment)
การได้รับอ�ำนาจ
- การได้รับการสนับสนุน (Support)
- การได้รับข้อมูลข่าวสาร (Information)
- การได้รับทรัพยากร(Resource)
การได้รับโอกาส
- การได้รับความก้าวหน้า
- การได้เพิ่มพูนทักษะและความสามารถ
- การได้รับรางวัลและการยอมรับ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
รูปแบบงานวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แบบ
หาความสัมพันธ์ (Descriptive correlation research)
ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในฝ่าย
การพยาบาล ในโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก ได้แก่
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี และโรงพยาบาลกรุงเทพตราด
จ�ำนวนทั้งสิ้น 820 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ในฝ่ายการพยาบาลในโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ได้ แ ก่ ปฏิ บั ติ ง านการพยาบาลมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือลาคลอด
บุตร และไม่ใช่ผู้บริหาร
ขนาดตัวอย่าง ค�ำนวณค่าขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้
โปรแกรม G*Power เท่ากับ .05 และค่าของขนาดอิทธิพล
กลุม่ (Effect size) ทีข่ นาดกลางระดับ 0.3 (Cohen, 1977)
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 84 ราย
การได้มาซึง่ กลุม่ ตัวอย่าง ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยเริ่มสุ่มอย่าง
ง่าย ขั้นตอนที่ 1 สุ่มได้ 2 โรงพยาบาลจาก 4 โรงพยาบาล
ขัน้ ตอนที่ 2 สุม่ แผนกได้ 19 แผนก ขัน้ ตอนที่ 3 สุม่ พยาบาล
วิชาชีพ ให้ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ จ�ำนวน
84 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป เช่น อายุ สถานภาพ
สมรส การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และระดับงาน
2. แบบสอบถามภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง ผูว้ จิ ยั
ใช้เครือ่ งมือของ Tounyee (2013) โดยใช้แนวคิดของ Bass
and Avolio (1994) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การมีอทิ ธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ จ�ำนวน 5 ข้อ การสร้างแรงบันดาลใจ
จ�ำนวน 3 ข้อ การกระตุ้นทางปัญญา จ�ำนวน 4 ข้อ
การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลจ�ำนวน 4 ข้อ รวม
ทั้งหมดจ�ำนวน 16 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ (1 คะแนน = หัวหน้าแผนกปฏิบัติ
หรื อ แสดงพฤติ ก รรมไม่ ต รงกั บ ข้ อ ความดั ง กล่ า วเลย,
5 คะแนน = หากหัวหน้าแผนกปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรม
ตรงกับข้อความดังกล่าวเกือบทุกครั้ง) คะแนนรวมสูงกว่า
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แสดงถึงมีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสูงกว่า โดยมีเกณฑ์
การแปลผลจากคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
มีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงที่สุด (4.50-5.00)
ระดั บ สู ง (3.50-4.49) ระดั บ ปานกลาง (2.50-3.49)
ระดับต�่ำ (1.50-2.49) และระดับต�่ำที่สุด (1.00-1.49)
3. การประเมินสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ผูว้ จิ ยั
ได้ ใช้ แ บบสอบถามลั ก ษณะของโรงพยาบาลดึ ง ดู ด ใจ
ของ Thanakran (2010) ซึ่งได้แปลและเรียบเรียงมาจาก
Nursing Work index- Revised (NWI-R) ของ Aiken and
Patrician (2000) มีข้อค�ำถาม 3 ด้านคือ ด้านความเป็น
อิสระในวิชาชีพ จ�ำนวน 4 ข้อ ด้านการมีอ�ำนาจครอบคลุม
การปฏิบตั งิ าน จ�ำนวน 7 ข้อ และด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
แพทย์และพยาบาล จ�ำนวน 3 ข้อ รวมทั้งหมดจ�ำนวน
14 ข้ อ ลั ก ษณะแบบสอบถามเป็ น มาตรประมาณค่ า
(Rating scale) 5 ระดับ (1 คะแนน = ไม่เห็นด้วยกับ
ข้อความนั้นเลย, 5 คะแนน = เห็นด้วยกับข้อความนั้น
ทุกประการ) คะแนนรวมสูงกว่าแสดงถึงมีสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานสูงกว่า โดยมีเกณฑ์การแปลผลจากคะแนน
เฉลี่ ย แบ่ ง ออกเป็ น 5 ระดั บ ได้ แ ก่ มี ส ภาพแวดล้ อ ม
ในการท�ำงานหรือลักษณะโรงพยาบาลดึงดูดใจในระดับ
สูงมาก (4.50-5.00) ในระดับสูง (3.50-4.49) ในระดับ
ปานกลาง (2.50-3.49) ในระดับต�่ำ (1.50-2.49) และใน
ระดับต�่ำมาก (1.00-1.49)
4. แบบสอบถามการรั บ รู ้ ก ารเสริ ม สร้ า งพลั ง
อ�ำนาจในงาน ผู้วิจัยใช้เครื่องมือของ Promsaart (2013)
ซึ่งปรับปรุงมาจากแนวคิดโครงสร้างอ�ำนาจของ Kanter
(1977, 1993) ประกอบด้วย การได้รับการเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจ 2 ด้าน คือ ด้านการได้รับอ�ำนาจ และการได้รับ
โอกาส รวมทัง้ หมดจ�ำนวน 27 ข้อ ลักษณะค�ำถามเป็นแบบ
เป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ (1 คะแนน
= รับรู้การเสริมพลังอ�ำนาจน้อยที่สุด, 5 คะแนน = รับรู้
การเสริมพลังอ�ำนาจมากทีส่ ดุ ) คะแนนรวมสูงกว่าแสดงถึง
มีการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานสูงกว่า โดยมี
เกณฑ์การแปลผลจากคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ
ได้แก่ ได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในระดับสูงมาก
(4.50-5.00) ในระดับสูง (3.50-4.49) ในระดับปานกลาง
(2.50-3.49) ในระดับต�่ำ (1.50-2.49) และในระดับต�่ำมาก
(1.00-1.49)
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพ ในภาคตะวันออก

โดยแบบสอบถามทัง้ สามฉบับได้ผา่ นการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Validity) เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน�ำ
แบบสอบถามทั้งสามชุดนี้มาใช้โดยไม่ได้ปรับสาระของ
แบบสอบถาม จึงไม่ได้ท�ำการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาของแบบสอบถาม และน�ำไปทดลองใช้ (Try out)
กั บ พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลกรุ ง เทพจั น ทบุ รี ที่ มี
ลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน หาคุณภาพ
ด้านความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) โดยวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ได้ค่าความเที่ยง = .97, .88 และ .96 ตาม
ล�ำดับ ซึ่งถ้า 0.70 ขึ้นไป ถือว่ายอมรับความเที่ยงของ
แบบสอบถามได้
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
งานวิจยั นีม้ กี ารพิทกั ษ์สทิ ธ์กลุม่ ตัวอย่างดังนี้ ผูว้ จิ ยั
เสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเครื่องมือการวิจัยผ่าน
การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัส 01-01-2562 ในการเก็บข้อมูลมีการจัดท�ำเอกสาร
ค�ำชีแ้ จง และใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั
อ่านก่อนตอบแบบสอบถามทุกฉบับ เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เข้าใจ
เป็นอย่างดีแล้ว ให้ลงนามด้วยความสมัครใจ และผูเ้ ข้าร่วม
วิจัยสามารถบอกเลิกเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
การรักษาความลับของกลุม่ ตัวอย่าง ชือ่ ผูต้ อบแบบสอบถาม
ใส่เป็นรหัส เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อย
แล้ว น�ำใส่ซองปิดผนึก ผู้วิจัยเท่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ การรายงานผลการวิจัย น�ำเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้น
ไม่มผี ลกระทบต่อกลุม่ ตัวอย่าง หรือหน่วยงานทีก่ ลุม่ ตัวอย่าง
ปฏิบัติงานอยู่ และจะท�ำลายทิ้งเมื่อสิ้นสุดการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยส่ ง แบบสอบถาม
พร้อมใบเซ็นยินยอมเข้าร่วมการวิจยั เอกสารชีแ้ จงการเก็บ
ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เมื่อตอบแบบสอบถาม
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เรียบร้อยแล้ว น�ำใส่ซองปิดผนึก ใช้ระยะเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม 3 สัปดาห์ โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 11
กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562 จากกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 84 ราย ได้แบบสอบถามครบจ�ำนวน 84 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ
โดย
1. ข้อมูลทัว่ ไปและตัวแปรทีศ่ กึ ษาใช้สถิตพิ รรณนา
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
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 98.81 มีระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
8 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28.57 และระยะเวลา 1-3 ปี ร้อยละ
22.62 และมีระดับงาน Level 3 ร้อยละ 27.38 และ
Level 2 ร้อยละ 26.16
ระดับภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง พยาบาลวิชาชีพ
รับรู้ว่าหัวหน้าแผนกมีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 4.13, SD = 0.57) และ
เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับสูง โดยเรียง
ตามล� ำ ดั บ ได้ แ ก่ ด้ า นการมี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งมี อุ ด มการณ์
(M = 4.24, SD = 0.60) ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (M =
4.20, SD = 0.55) ด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
(M = 4.02, SD = 0.68) และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
(M = 3.98, SD = 0.71) ตามล�ำดับ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแผนก ตามการรับรู้
		 ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออกในรายด้าน (n = 84)
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา
การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
					
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พยาบาลวิชาชีพ
รับรู้ว่าสภาพแวดล้อมในการท�ำงานในภาพรวมมีลักษณะ
ของโรงพยาบาลดึงดูดใจในระดับสูง (M = 3.92, SD = 0.46)
และเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับสูง โดย
เรียงตามล�ำดับได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และ

Mean

SD

Min

Max

ระดับ

4.13
4.24
3.98
4.20
4.02

0.57
0.60
0.71
0.55
0.68

2.75
2.60
2.00
3.00
2.75

500
5.00
5.00
5.00
5.00

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

พยาบาล (M = 4.09, SD = 0.54) ด้านความเป็นอิสระ
ในวิชาชีพ (M = 3.93, SD = 0.51) และด้านการมีอ�ำนาจ
ครอบคลุมการปฏิบัติงาน (M = 3.83, SD = 0.55) ตาม
ล�ำดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับของสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
กรุงเทพ ภาคตะวันออก (n=84)
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานในภาพรวม
ด้านความเป็นอิสระในวิชาชีพ
การมีอ�ำนาจครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และพยาบาล
					
ระดับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน
พยาบาลวิชาชีพได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน
โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 3.84, SD = 0.66) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยูใ่ นระดับสูง โดยเรียงตาม
ล�ำดับได้แก่ การได้รบั การสนับสนุน (M = 3.99, SD = 0.69)

Mean

SD

Min

Max

ระดับ

3.92
3.93
3.83
4.09

0.46
0.51
0.55
0.54

3.00
3.00
2.43
3.00

5.00
5.00
5.00
5.00

สูง
สูง
สูง
สูง

การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร (M = 3.93, SD = 0.66) การได้รบั
รางวัลและการยอมรับ (M = 3.88, SD = 0.74) การได้รับ
ความก้าวหน้า (M = 3.77, SD = 0.85) การได้รบั ทรัพยากร
(M = 3.73, SD = 0.71) และด้านการเพิ่มพูนทักษะและ
ความสามารถ (M = 3.67, SD = 0.92) ตามล�ำดับ (ตารางที่ 3)
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพ ในภาคตะวันออก

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน ของพยาบาลวิชาชีพ
		 ในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก (n=84)
การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน

Mean

SD

Min

Max

ระดับ

การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานในภาพรวม
การได้รับการสนับสนุน
การได้รับข้อมูลข่าวสาร
การได้รับทรัพยากร
การได้รับความก้าวหน้า
การเพิ่มพูนทักษะและความสามารถ
การได้รับรางวัลและการยอมรับ

3.84
3.99
3.93
3.73
3.77
3.67
3.88

0.66
0.69
0.66
0.71
0.85
0.92
0.74

1.81
2.00
2.20
1.71
1.00
1.00
2.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
500
5.00

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน กับการรับรูก้ ารเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
กรุงเทพ ภาคตะวันออก
สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน และภาวะผู ้ น� ำ
การเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับ
การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ <.001 (r = .797, p < .001 และ
r = .735, p < .001 ตามล�ำดับ) และผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์รายด้านพบว่า ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
มีเพียงด้านการค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ที่มีความ

สัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการรับรู้การเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ
ภาคตะวันออก (r = .710) ส่วนด้านอื่น ๆ มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับปานกลาง ส่วนสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
มีเพียงด้านการมีอำ� นาจครอบคลุมการปฏิบตั งิ านเท่านัน้ ที่
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการรับรูก้ ารเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ
ภาคตะวันออก (r = .734) นอกนั้นทั้งด้านความเป็นอิสระ
ในวิ ช าชี พ และด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแพทย์ แ ละ
พยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r = . 681,
r = .578 ตามล�ำดับ) (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน กับการรับรู้
		 การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก
		
		
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา
การค�ำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ด้านความเป็นอิสระในวิชาชีพ
การมีอ�ำนาจครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และพยาบาล
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การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
.735
.626
.684
.642
.710
.797
.681
.734
.587

p-value
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.001

Factors Related to Job Empowerment of Professional Nurses
in Bangkok Hospitals in Eastern Region

การอภิปรายผล
จากการวิจยั ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพ
ภาคตะวันออก สามารถอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์
ได้ดังนี้
1. ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้าแผนก
ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ภาคตะวั น ออก ผลการวิ จั ย พบว่ า พยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก รับรู้การมีภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลง ของหัวหน้าแผนกโดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับสูง อภิปรายได้วา่ เนือ่ งจากโรงพยาบาลกรุงเทพ
ภาคตะวันออก มีนโยบาย และแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน มีการจัดท�ำ Career path ของแต่ละ
ต� ำ แหน่ ง งาน ผู ้ บ ริ ห ารทางการพยาบาลทุ ก ระดั บ เป็ น
พยาบาลวิชาชีพ ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ
ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นสู่ต�ำแหน่งและ ผ่าน
การอบรมหลักสูตรการบริหารทางการพยาบาล ได้รับ
การประเมิน Core Competency และ Leadership
Competency ตามเกณฑ์ของโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
บริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. สภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งานตามการรั บ รู ้
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก
ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพ รับรู้ว่าสภาพแวดล้อม
ในการท�ำ งานในภาพรวม และรายด้ า นมี ลั ก ษณะของ
โรงพยาบาลดึ ง ดู ด ใจในระดั บ สู ง ซึ่ ง อภิ ป รายได้ ว ่ า
โรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออกเป็นโรงพยาบาลในเครือ
ของโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่
มีความมั่นคง และมีความสามารถในการลงทุนด้านต่าง ๆ
สูง มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน และระบบการ
ท�ำงานต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพ
ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่ ความพึงพอใจของทัง้ ผูร้ บั บริการและพยาบาล
สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของ Kunracha (2013) และ
Chairit (2015) ที่พบว่าสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของ
พยาบาลโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกัน
3. การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานตามการรับรู้
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก
ผลการวิจยั พบว่า พยาบาลวิชาชีพได้รบั การเสริมสร้างพลัง
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อ�ำนาจในงานทั้งโดยรวม และรายด้าน อยู่ในระดับสูง ซึ่ง
อภิปรายได้ว่าองค์กรให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจในงานกับบุคลากรพยาบาล มีการสนับสนุน จัดหา
ทรัพยากรต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ านซึง่ สอดคล้องกับ
การวิจัยของ Sintusen (2009), Vetyavatin (2011) และ
Promsaart (2013) ที่ท�ำการศึกษาพบว่าการเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับสูง
เช่นเดียวกัน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน กับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจ
ในงานของพยาบาลวิ ช าชี พ ผลการวิ จั ย พบว่ า สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับการเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ
ภาคตะวันออก (r = .797, r = .735 ตามล�ำดับ) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ อภิปรายได้ว่า สภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง
กับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลกรุ ง เทพ ภาคตะวั น ออก (r = .797)
สอดคล้องกับการศึกษาของ Worrakanong (2006) ที่พบ
ว่า สภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง
(r = .74) และ Wilson and Laschinger (1994) กล่าวว่า
สิ่ ง แวดล้ อ มในการท� ำ งาน มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนด
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดั บ สู ง กั บ การเสริ ม สร้ า งพลั ง อ� ำ นาจในงานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก
(r = .735) สอดคล้องกับการศึกษาของ Mawatchara
(2002) ที่พบว่าภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับสูงกับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
(r = .74) และ Tounyee (2013) ที่พบว่า ภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ ย นแปลงมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกระดั บ สู ง กั บ
การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย
ตามการรับรูข้ องพยาบาลประจ�ำการ โรงพยาบาลสกลนคร
(r = .76) กล่าวคือ ถ้าหัวหน้าแผนกแสดงพฤติกรรมของ
การมีภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงสูงย่อมส่งผลให้พยาบาล
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพ ในภาคตะวันออก

วิชาชีพได้รับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานในระดับสูง
เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Klakovich
(1994) ซึ่งกล่าวว่า การที่หัวหน้าหอผู้ป่วยแสดงพฤติกรรม
ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงจะสามารถกระตุน้ และ ยกระดับ
แรงจูงใจของพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลได้รับการปฏิบัติ
อย่างมีศกั ดิศ์ รี ได้รบั การยอมรับ และรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตัวเอง
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั พบว่า สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
และภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับสูง กับการรับรู้เสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก
ดังนั้นผู้บริหารทางการพยาบาลควรมีการเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจในงาน โดยมีการก�ำหนดเป็นนโยบาย มีการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ชัดเจน แก่พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน
อันจะส่งผลให้พยาบาลท�ำงานอย่างมีความหมาย เกิดแรง
จูงใจและพัฒนาความสามารถในระดับทีส่ งู ขึน้ มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบทบาท
ในด้ า นภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงของผู ้ บ ริ ห ารทาง
การพยาบาลในทุ ก ระดั บ ให้ สู ง ขึ้ น รวมไปถึ ง การจั ด
สภาพแวดล้อม ในการท�ำงาน และระบบการท�ำงานต่าง ๆ
เพื่อเอื้อ และสนับสนุนการท�ำงานของพยาบาลวิชาชีพให้
มากขึ้น เช่น มีห้องพักที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ให้พัก
ระหว่างเวลา เป็นต้น และจากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวะ
ผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง ด้ า นการค� ำ นึ ง ถึ ง ความเป็ น
ปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกว่าทุกด้าน
กับการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ
แสดงให้เห็นว่า พยาบาลวิชาชีพให้ความส�ำคัญกับการเป็น
ปัจเจกบุคคล ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลควรค�ำนึงถึงและยอมรับ
ความต้องการ และความแตกต่างของแต่ละบุคคล และมี
แนวทางที่ ชั ด เจนในการที่ จ ะส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ส่งเสริมให้พยาบาล
วิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในแต่ละแผนกได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะความสามารถ ให้เห็นถึงเส้นทางความก้าวหน้าในงาน
รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ อันจะส่งผลให้พยาบาลใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพซึ่งส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรต่อไป
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