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บทคัดยอ 
 
 ความสุขในการทํางานมีความสําคัญตอท้ังตนเอง เพื่อนรวมงานและองคการ การ
ศึกษาวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณาแบบหาความสัมพันธ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสุขในการ
ทํางาน ปจจัยส่ิงแวดลอมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ และหาความสัมพันธระหวาง
ส่ิงแวดลอมในการทํางานกับความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ กลุมตัวอยางท่ีศึกษาเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ จํานวน 337 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย สวนท่ี 1 แบบสอบถาม
ปจจัยสวนบุคคล สวนท่ี 2 แบบสอบถามความสุขในการทํางานท่ีผูวิจัย เรมวล นันทศุภวัฒน และ
บุญพิชชา จิตตภักดี สรางข้ึนจากแนวคิดของวาร (Warr, 2007) รวมกับการทบทวนวรรณกรรม และ
สวนท่ี 3 แบบสอบถามส่ิงแวดลอมในการทํางานท่ีผูวิจัย เรมวล นันทศุภวัฒน และบุญพิชชา จิตต
ภักดี สรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม มีคาดัชนีความตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถามความสุข
ในการทํางานและส่ิงแวดลอมในการทํางาน เทากับ .97 และ .95 มีคาความเช่ือม่ันเทากับ .97 
และ .90 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดวยสถิติบรรยาย ไดแก 
การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
 ผลการศึกษาพบวา  

1. ความสุขในการทํางานของกลุมตัวอยาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยรวมอยู
ในระดับสูง ( X  = 6.42; SD = 1.47) 
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2. ปจจัยส่ิงแวดลอมในการทํางานของกลุมตัวอยาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ 
โดยรวมอยูในระดับสูง ( X  = 3.55; SD = 0.38) 

3. ปจจัยส่ิงแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับความสุขใน
การทํางานของกลุมตัวอยางในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .01 ระดับสูง (r = .58)  

4. ขอคนพบเพิ่มเติม ความสมดุลระหวางชีวิตงานและครอบครัว อิสระในการทํางาน 
คุณคาของงาน ความปลอดภัยในการทํางาน สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น การสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา ความหลากหลายของงาน และการไดรับคาตอบแทนและรายไดท่ีเพียงพอ สามารถ
รวมกันทํานายความสุขในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐไดรอยละ 41 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงส่ิงแวดลอมในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพเพื่อสงเสริมใหพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐมีความสุขในการ
ทํางานเพ่ิมข้ึน ทําใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพและเปนผลดีตอองคการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ฉ 
 

 
Thesis Title Environmental Factors and Happiness at Work Among Professional  

Nurses in a University Hospital 
 
Author  Miss Benjawan Malairungsakul 
 
Degree   Master of Nursing Science (Nursing Administration) 
 
Thesis Advisory Committee 

Associate Professor Dr. Raymoul  Nantsupawat  Chairperson 
Lecturer Dr. Bunpitcha    Chitpakdee  Member 

 
ABSTRACT 

 
 Happiness at work is essential for nurses themselves, their colleagues and organization. 
The purposes of this correlational research were to examine happiness at work and environmental 
factors and to examine relationships between environmental factors and happiness at work among 
professional nurses in a university hospital. The study sample comprised of 337 professional 
nurses. The research instruments consisted of: 1) Personal Factors Questionnaire, 2) Happiness at 
Work Questionnaire developed by researcher, Raymoul Nantsupawat, and Bunpitcha Chitpakdee 
from Warr’s (2007) concept and reviewed literature, and 3) Environmental Factors Questionnaire 
developed by researcher, Raymoul Nantsupawat, and Bunpitcha Chitpakdee by reviewing 
literature. Content validity index of Happiness at Work Questionnaire and Environmental Factors 
Questionnaire were .97 and .95 respectively and the reliability were .97 and .90 respectively. Data 
were analyzed by using descriptive statistics; frequency, percentage, mean, standard deviation, 
and correlation.  
 Results of the study revealed that: 

1. Happiness at work among professional nurses in a university hospital was at a high 
level ( X  = 6.42; SD = 1.47). 
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2. The environmental factors among professional nurses in a university hospital were 
at a high level ( X= 3.55; SD = 0.38). 

3. There was a significant positive correlation between environmental factors and 
happiness at work (p < .01; r = .58). 

4. Additional findings showed that for environment factors; work-life balance, 
freedom at work, nursing work safety, work worth, contact with others, supportive supervisor, 
task variety, and availability of money were the best predictors of happiness at work among 
professional nurses in a university hospital which account for 41%.  

The results of this study can be used as the guideline to improve work environment to 
enhance happiness at work among professional nurses and this will contribute to job performance 
and be good for the organization. 
 
 
 
 


