
v 

 

Thesis Title Work Empowerment and Career Success Among Nurses in 

University Hospitals, Yunnan Province, The People’s Republic 

of China 

  

Author Miss Yan Yin 

  

Degree Master of Nursing Science (Nursing Administration) 

  

Thesis Advisory Committee 

 Assistant Professor Dr. Petsunee Thungjaroenkul Advisor 

 Associate Professor Dr. Raymoul Nantsupawat Co-advisor 

 

ABSTRACT 

 

Career success is important for nurses so it is essential to find ways to 

improve nurses’ perceptions of career success. The purpose of this descriptive 

correlation study was to explore the levels of work empowerment and career success, 

as well as to examine the relationships between each subscale of work empowerment 

and career success among nurses in university hospitals in Yunnan Province of the 

People’s Republic of China. The sample consisted of 382 nurses who worked in four 

university hospitals. Research instruments included: 1) Conditions of Work Effectiveness 

Questionnaire (CWEQ) developed by Laschinger, Wong, McMahon, and Kaufmann 

(1999) and translated into Chinese; and 2) modified subjective career success scale 
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(SCSS) developed by the researcher. The Cronbach’s alpha coefficients of CWEQ 

and SCSS were 0.88 and 0.80, respectively. Data were analyzed by descriptive 

statistics and Pearson’ Product-Moment correlation. 

The results of this study are as follows: 

1. Total work empowerment was at a moderate level. Results also illustrated 

that nurses rated access to support as the highest subscale score, followed by access to 

resources, access to information, and access to opportunity, respectively.  

2. Overall career success was at a moderate level. The subscales of job success, 

inter-personal success, hierarchical success and life success were at a moderate level, 

while financial success was at a low level.  

3. Work empowerment was highly positively associated with career 

success. In terms of the relationships between each subscale of work empowerment 

and career success, the results found that access to information, support, resources, 

formal power and informal power, were highly positively related to career success; 

while the relationship between access to opportunity and career success was at the 

moderate level. 

The results could be seen as valuable information for nurse managers and 

hospital administrators in understanding the importance of work empowerment. It was 

recommended for nurse managers and hospital administrators that they should provide 

more information, opportunities for training, education and promotion to increase 

perceived career success and promote Chinese nurses to perform their work 

effectively.  

 

 



vii 

 

 
 

ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์ การเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานกบัความส าเร็จในอาชีพของพยาบาล
ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย  มลฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

  
ผู้เขียน นางสาวเยีย่น  หยิน่ 

  
ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (การบริหารการพยาบาล) 
  
คณะกรรมการทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เพชรสุนีย ์ ทั้งเจริญกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

 รองศาสตราจารย ์ดร.เรมวล นนัทศุ์ภวฒัน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

 
บทคัดย่อ 

 
ความส าเร็จในอาชีพเป็นส่ิงส าคญัต่อพยาบาล จึงมีความจ าเป็นตอ้งหาแนวทางในการเพิ่ม

การรับรู้ความส าเร็จในอาชีพของพยาบาล  ว ัตถุประสงค์ของการศึกษาเชิงพรรณาแบบหา
ความสัมพนัธ์น้ี เพื่อศึกษาระดบัของการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานและความส าเร็จในอาชีพ 
รวมทั้ งศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานในแต่ละด้านกับ
ความส าเร็จในอาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน กลุ่มตวัอยา่งเป็นพยาบาลจ านวน 382 คนท่ีท างานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั 4 แห่ง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเง่ือนไขการท างานอย่างมีประสิทธิผล 
(CWEQ) ซ่ึงพฒันาโดย ลาสซินเจอร์ หว่อง แมคมาฮอน และคอฟแมนน์ (1999) และแปลเป็น
ภาษาจีนโดยผูว้จิยัและ 2) แบบวดัความส าเร็จในอาชีพจากมุมมองของบุคคลฉบบัดดัแปลง (SCSS) 
ซ่ึงพฒันาโดยผูว้ิจยั ค่าสัมประสิทธ์อลัฟาของครอนบาคของ CWEQ และ SCSS เท่ากบั 0.88 และ 
0.80 ตามล าดบั วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา และสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
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ผลการศึกษาพบวา่ 
1. การเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพยาบาลจดัให้

การเขา้ถึงการสนบัสนุนมีคะแนนสูงสุด ตามมาดว้ยการเขา้ถึงทรัพยากร การเขา้ถึงขอ้มูล และการ
เขา้ถึงโอกาสความกา้วหนา้ในงาน ตามล าดบั 

2. ความส าเร็จในอาชีพโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และแต่ละดา้นของความส าเร็จ
ในอาชีพ ได้แก่ ความส าเร็จในปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น ความส าเร็จในล าดับขั้นของต าแหน่ง และ
ความส าเร็จในชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ีความส าเร็จดา้นการเงินอยูใ่นระดบัต ่า 

3. การเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัความส าเร็จ
ในอาชีพ เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างแต่ละด้านของการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานกบั
ความส าเร็จในอาชีพ พบว่าการเขา้ถึงขอ้มูล การสนับสนุน ทรัพยากร อ านาจท่ีเป็นทางการ และ
อ านาจท่ีไม่เป็นทางการมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัสูงกบัความส าเร็จในอาชีพ ในขณะท่ีการ
เขา้ถึงโอกาสกา้วหนา้ในงานมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลางกบัความส าเร็จในอาชีพ 

ผลการศึกษาน้ีเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับผู ้บริหารทางการพยาบาลและผู ้บริหาร
โรงพยาบาลเพื่อให้เข้าใจถึงความส าคญัของการเสริมสร้างพลังอ านาจในงาน มีข้อเสนอแนะ
ส าหรับผูบ้ริหารการพยาบาลและผูบ้ริหารโรงพยาบาลว่าควรเพิ่มการให้ข้อมูล โอกาสในการ
ฝึกอบรมและการศึกษาและการปรับเล่ือนต าแหน่ง เพื่อเพิ่มการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพ และ
ส่งเสริมใหพ้ยาบาลจีนท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 


