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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงอรรถาธิบาย (Explanatory research) เพื่อวัดระดับความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพยาบาลวิชาชีพที่ทาํ งานไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี จํานวน 229
คน ได้รับแบบสอบถามคืนร้อยละ 100 เครื่ องมือที่ในการวิจยั คือแบบสอบถาม เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน ถึง
19 ธันวาคม 2555 การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็ จรู ป คํานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าไคสแคว์และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั
ผลการวิจยั พบว่าพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 57.60) มี
สถานภาพสมรสโสด (ร้อยละ 79.00) ชัว่ โมงการทํางานต่อสัปดาห์ < 41 ชัว่ โมง (ร้อยละ 39.30) ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ระหว่าง 1-5 ปี (ร้อยละ 41.90) ตําแหน่งเป็ นพยาบาลประจําการ (ร้อยละ 93.00) รายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท
(ร้อยละ 44.50) ภายใน 1 ปี ได้รับการฝึ กอบรมหรื อประชุมวิชาการทางการพยาบาลในรพ. จํานวน 3-5 ครั้ง (ร้อยละ 44.60)
ได้รับการฝึ กอบรมนอก รพ. < 3 ครั้ง (ร้อยละ 91.60) ได้รับการฝึ กอบรมทั้งในและนอก รพ. > 3 ครั้ง (ร้อยละ 89.48) ทํางาน
แผนกศัลยศาสตร์และออโธปิ ดิกส์ (ร้อยละ31.90) พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดีมีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่
ในระดับสู ง (  = 3.74, SD = 0.38)โดยมีความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงานมากที่สุด และด้านรายได้สวัสดิการมีความ
พึงพอใจตํ่าสุ ด บรรยากาศองค์การโดยรวมอยูใ่ นระดับสู ง โดยบรรยากาศองค์การด้านแบบของความเป็ นผูน้ าํ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด และด้านความไม่ซ้ าํ ซ้อนของระบบงานมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด การเสริ มสร้างพลังอํานาจในงานโดยรวมอยูใ่ นระดับสูง โดย
การเสริ มสร้างพลังอํานาจในงานด้านการได้รับการสนับสนุนมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และด้านการได้รับทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่ วนบุคคล บรรยากาศองค์การ การเสริ มสร้างพลังอํานาจในงานกับความพึง
พอใจในงาน พบว่าลักษณะส่ วนบุคคลเกี่ยวกับชัว่ โมงการทํางานและการได้รับการฝึ กอบรมใน รพ. มีความสัมพันธ์ระดับ
ค่อนข้างตํ่ากับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.001, r = 0.211, 0.229) ส่ วนอายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ตําแหน่ง รายได้ การฝึ กอบรมนอก รพ. และแผนกที่
ปฏิบตั ิงาน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี บรรยากาศองค์การ
และการเสริ มสร้ า งพลังอํานาจในงานมี ค วามสัมพันธ์เชิ งบวกระดับสู ง กับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชี พ
โรงพยาบาลรามาธิบดี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.001, r = 0.738, 0.711)
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั คือควรมีการเพิ่มความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น โดยผูบ้ ริ หารควรจัดหา
สวัสดิการเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มจํานวนหอพัก การบริ การรถรับส่ งสําหรับผูท้ ี่พกั หอนอก รพ. การจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการ
เป็ นต้น การจัด การเรื่ อ งการฝึ กอบรมใน รพ. ให้ได้รั บ ปี ละหลาย ๆ ครั้ ง ส่ ง เสริ ม เรื่ องการออกแบบงานให้ง่ า ย และ
สนับสนุ นเรื่ องอุปกรณ์ ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร และมีก ารรณรงค์เกี่ ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและการใช้
ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด
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