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บทคัดย่อ

 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง สภาพแวดล้อมในการท�างาน 

กับการรับรู้เสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างเป็น

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจ�าในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก จ�านวน 84 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

เกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่างเดอืนกมุภาพันธ์ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2562 เคร่ืองมอืวจัิยประกอบด้วยแบบบนัทึกข้อมลูทัว่ไป 

แบบสอบถามภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง แบบสอบถามการประเมินสภาพแวดล้อมในการท�างาน และแบบสอบถาม 

การรับรู้การเสริมสร้างพลังอ�านาจในงาน มีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ที่ .97, .88 และ .96 ตาม

ล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

 ผลการวจิยัพบว่า พยาบาลวชิาชีพมีคะแนนเฉลีย่โดยรวมของการรับรูภ้าวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงของหัวหน้าแผนก 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน และการรบัรูก้ารเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในงานของพยาบาลวชิาชพี อยูใ่นระดบัสงู (M = 4.13, 

SD = 0.57; M = 3.92, SD = 0.46; M = 3.84, SD = 0.66 ตามล�าดับ) และพบว่า สภาพแวดล้อมในการท�างาน และ

ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงู กบัการรบัรูก้ารเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในงานของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .797, p < .01 และ r = .735, p < .01 

ตามล�าดับ) ผลการวิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริหารทางการพยาบาลควรพัฒนาผู้บริหาร ระดับหัวหน้าแผนกให้มีภาวะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลงมากข้ึน จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการท�างาน รวมถึงการเพิ่มการเสริมสร้างพลังอ�านาจในงานของ

พยาบาลวิชาชีพ
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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.   
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