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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.
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การเสริ มสร้างพลังอานาจในงานกับความสาเร็ จในอาชีพของพยาบาล
ในโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลัย มลฑลยูน นาน ประเทศสาธารณรั ฐ
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุ นีย ์ ทั้งเจริ ญกุล อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล
นันท์ศุภวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม
บทคัดย่อ
ความสาเร็ จในอาชี พเป็ นสิ่ งสาคัญต่อพยาบาล จึงมีความจาเป็ นต้องหาแนวทางในการเพิ่ม
การรั บ รู้ ค วามส าเร็ จ ในอาชี พ ของพยาบาล วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาเชิ ง พรรณาแบบหา
ความสัมพันธ์ น้ ี เพื่อศึกษาระดับของการเสริ มสร้ างพลังอานาจในงานและความสาเร็ จในอาชี พ
รวมทั้ง ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการเสริ ม สร้ า งพลัง อานาจในการท างานในแต่ ล ะด้า นกับ
ความสาเร็ จในอาชี พของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน กลุ่มตัวอย่างเป็ นพยาบาลจานวน 382 คนที่ทางานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 4 แห่ ง
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเงื่ อนไขการทางานอย่า งมี ประสิ ทธิ ผล
(CWEQ) ซึ่ งพัฒนาโดย ลาสซิ นเจอร์ หว่อง แมคมาฮอน และคอฟแมนน์ (1999) และแปลเป็ น
ภาษาจีนโดยผูว้ จิ ยั และ 2) แบบวัดความสาเร็ จในอาชีพจากมุมมองของบุคคลฉบับดัดแปลง (SCSS)
ซึ่ งพัฒนาโดยผูว้ ิจยั ค่าสัมประสิ ทธ์อลั ฟาของครอนบาคของ CWEQ และ SCSS เท่ากับ 0.88 และ
0.80 ตามลาดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
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ผลการศึกษาพบว่า
1. การเสริ มสร้างพลังอานาจในงานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพยาบาลจัดให้
การเข้าถึงการสนับสนุ นมีคะแนนสู งสุ ด ตามมาด้วยการเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึงข้อมูล และการ
เข้าถึงโอกาสความก้าวหน้าในงาน ตามลาดับ
2. ความสาเร็ จในอาชีพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และแต่ละด้านของความสาเร็ จ
ในอาชี พ ได้แก่ ความสาเร็ จ ในปฏิ สัม พันธ์ ก ับ ผูอ้ ื่ น ความสาเร็ จ ในล าดับ ขั้นของตาแหน่ ง และ
ความสาเร็ จในชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง ในขณะที่ความสาเร็ จด้านการเงินอยูใ่ นระดับต่า
3. การเสริ มสร้างพลังอานาจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู งกับความสาเร็ จ
ในอาชี พ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างแต่ละด้านของการเสริ มสร้างพลังอานาจในงานกับ
ความสาเร็ จในอาชี พ พบว่าการเข้าถึงข้อมูล การสนับสนุ น ทรัพยากร อานาจที่เป็ นทางการ และ
อานาจที่ไม่เป็ นทางการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสู งกับความสาเร็ จในอาชีพ ในขณะที่การ
เข้าถึงโอกาสก้าวหน้าในงานมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับความสาเร็ จในอาชีพ
ผลการศึ ก ษานี้ เป็ นข้อ มู ล ส าคัญ ส าหรั บ ผู้บ ริ หารทางการพยาบาลและผู้บ ริ หาร
โรงพยาบาลเพื่ อ ให้เข้า ใจถึ ง ความส าคัญของการเสริ มสร้ างพลังอานาจในงาน มี ข้อเสนอแนะ
สาหรั บ ผูบ้ ริ หารการพยาบาลและผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลว่า ควรเพิ่ ม การให้ข้อมูล โอกาสในการ
ฝึ กอบรมและการศึกษาและการปรับเลื่ อนตาแหน่ ง เพื่อเพิ่มการรับรู้ ความสาเร็ จในอาชี พ และ
ส่ งเสริ มให้พยาบาลจีนทางานได้อย่างมีประสิ ทธิผล

