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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาล
วิช าชี พ ที่ ข าดแคลนในโรงพยาบาลศูนย์ สั งกั ดส านัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ” ผู้วิจัย ได้
ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
2.1 โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การโรงพยาบาลศู น ย์ ร ะ ดั บ ตติ ย ภู มิ สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันองค์การ
2.4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล
2.4.1 แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
2.4.2 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงขององค์การ
2.4.3 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารทุนมนุษย์
2.4.3.1 ความก้าวหน้าในวิชาชีพและตาแหน่งงาน
2.4.3.2 ความสุขในการทางาน
2.4.4 แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการโรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
โรงพยาบาลถือว่าเป็นองค์การประเภทหนึ่งที่มีหน้าที่ในการให้การบริการทางด้านสุขภาพ
แก่ผู้รับบริการดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบชัดเจนสามารถ
นาพาให้องค์การประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่องค์การต้องการ โดยแนวคิดของการบริหาร
จั ด การขึ้ น อยู่ กั บ ภาระ บทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะโรงพยาบาลและประเภทของ
โรงพยาบาล โดยเฉพาะลักษณะประเภทองค์การที่แตกต่างกันก็จะมีโครงสร้างการบริหารที่แตกต่าง
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กัน โรงพยาบาลสัง กัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีโครงสร้างหน่วยงานที่บริหาร
จัดการโดยส่วนภูมิภาคที่ขึ้นตรงกับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการแบ่งระดับ
ของการให้บริการโดยยึดหลักตามจานวนเตียงโดยโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)มีจานวนเตียงตั้งแต่ 500
เตียงขึ้นไปโรงพยาบาลทั่ว ไป (รฟท.) มีจานวนเตียง 200-500 เตียง และโรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ่มีขนาดและจานวนเตียง 90-150 เตียง นอกจาการจัดแบ่งตามขาดของจานวนเตียงแล้ว ยังแบ่ง
ตามเกณฑ์การแบ่งระดับตามระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Geographic Information System: GIS)
คือ (ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิ และ
ระดับตติยภูมิ, 2548)
1. หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (Primary care) หมายถึง สถานบริการตั้งแต่ระดับสถานี
อนามัยศูนย์เทศบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์
หรือหน่วยบริการอื่นๆ ทั้งหน่วยบริการของภาครัฐและเอกชน มีภารกิจด้านงานส่งเสริมสุขภาพ
ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค และการรักษาพยาบาลให้บริการสิ้นสุดที่บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งควร
เป็นหน่วยบริการที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางตาบลที่สุดและประชาชนในตาบลนั้นสามารถเดินทางเข้าถึง
บริการสะดวกที่สุด โดยควรจัดแพทย์ให้บริการในหน่วยบริการในลักษณะหมุนเวียน หรือบริการ
ประจาเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ หรือ
ระบาดวิทยา
2. หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ (Secondary care) จาแนกเป็น 3 ระดับ คือ 1) หน่วยบริการ
ระดับทุติยภูมิระดับต้น หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือหน่วย
บริการอื่นๆ ทั้งหน่วยบริการของภาครัฐและเอกชน ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้นอนรักษาพยาบาลมีภารกิจ
ในด้านการรักษาพยาบาลสิ้นสุดที่การรักษาผู้ป่วยใน (IPD) รักษาโรคพื้นฐานทั่วไป (Common
problem) ไม่ซับซ้อนมากโดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เวชปฏิบัติครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกัน อาชีว
เวชศาสตร์ หรือระบาดวิทยา ทาหน้าที่ดูแล 2)หน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับกลาง หมายถึง
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์ หรือหน่วยบริการอื่นๆ ทั้งหน่วย
บริการของภาครัฐและเอกชน มีภารกิจในด้านการรักษาพยาบาลที่มีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น มีความ
จาเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก ได้แก่ สาขาสูติศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวช
ศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ และวิสัญญีแพทย์ 3) หน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับสูง หมายถึง
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์ หรือหน่วยบริการอื่นๆ ทั้งหน่วย
บริการของภาครัฐและเอกชน ซึ่งขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และ
จาเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขารอง นอกจากแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลักเช่น จักษุวิทยา โสต
นาสิก ลาลิงช์ รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชบาบัดวิกฤต
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3. หน่วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary care) จาแนกเป็น 2 ระดับ ดังนี้1) หน่วยบริการ
ระดับตติยภูมิ (Tertiary care) หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไปบางแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลที่
เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือหน่วยบริการอื่นๆ ทั้งหน่วยบริการของภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งภารกิจของหน่วยบริการระดับนี้จะขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลที่จาเป็นต้องใช้แพทย์
เฉพาะทางสาขาโรคไต โรคหัวใจโรคทางเดินหายใจ โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคเลือด โรคทางเดิน
อาหาร โรคติดเชื้อ เป็นต้น เฉพาะทางด้าน ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ทรวงอก กุมาร
ศัลยศาสตร์ ลาไส้ใหญ่และทวาหนัก หลอดเลือด ตกแต่ง เป็นต้น 2) หน่วยบริการตติยภูมิระดับสูง
(Excellence center) หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์บางแห่ง อาทิเช่นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะ
ทาง หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน ซึ่งภารกิจนอกจากจะทาหน้าที่หน่วย
บริการระดับตติยภูมิแล้ว ยังกาหนดให้เป็นศูนย์การรักษาเฉพาะโรคที่ต้องใช้ทรัพยากรระดับสูง เช่น
ศูนย์โรคหัวใจ (เน้นแพทย์ในสาขาศัลยศาสตร์โรคทรวงอก อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรศาสตร์
ทางเดินหายใจ กุมารเวชศาสตร์ทางเดินหายใจ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ) ศูนย์มะเร็ง (เน้นแพทย์ใน
สาขารังสีรักษา/รังสีวินิจฉัย/เวชศาสตร์นิเคลียร์/สาขาพยาธิวิทยา/กายวิภาค อายุรศาสตร์โรคเลือด)
ศูนย์อุบัติเหตุ (เน้นแพทย์ในสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ นิติเวช กุมารศัลยศาสตร์) ศูนย์ปลูกถ่าย
อวัยวะ เป็นต้น กาหนดระดับ Excellence center ดังแสดงในแผนภาพ 2.1
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ภาพที่ 2.1 โครงสร้างแสดงลาดับชั้นของการบริหารจัดการของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล
ทั่วไป สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่มา: โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (2559)
สาหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยทาการศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ที่มีขนาดเตียง 500 เตียง
ขึ้นไปที่ให้บริการตามเกณฑ์การแบ่งระดับตามระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศในระดับตติ ยภูมิและ
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้วิจัยทาการศึกษาในส่วนของการบริหารจัดการ
เฉพาะภารกิจที่มีพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวข้องดังภาพที่ 2.2
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โครงสร้ า งกลุ่ ม งานสั ง กั ด ฝ่ า ยการพยาบาลโรงพยาบาลศู น ย์ สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ม า: โครงสร้ า งหน่ วยงานในราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค สั งกั ด ส านั ก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุข (2559)
ภาพที่ 2.2

จากภาพที่ปรากฏจะพบว่าพยาบาลวิชาชีพอยู่กระจายทั้ง 16 กลุ่มงานอันเป็นเหตุให้ต้องมี
การจัดการให้ได้ปริมาณพยาบาลวิชาชีพที่เพียงพอต่อภาระงานโดยต้องคานึงถึงขีดความสามารถ
ของบุคลากรและความเหมาะสมต่ออัตราส่วนของพยาบาลต่อผู้รับบริการดังแสดงในตาราง
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ตาราง 2.1 ขีดความสามารถของบุคลากรพยาบาลในหน่วยบริการระดับต่างๆ
รายการ
ปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ
พยาบาลทั่วไป
พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการกู้ชีพขั้นสูงประจาที่ห้องฉุกเฉิน
ตลอดเวลา
พยาบาลวิชาชีพที่แผนกผู้ป่วยนอกตลอดเวลาทาการ
พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
พยาบาลวิชาชีพที่แผนกผู้ป่วยในทุกหอผู้ป่วยตลอดเวลาทาการ
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่าง ๆ (วุฒิบัตร / อนุมัติบัตร)
 สาขาการพยาบาลชุมชน
สาขาย่อย สาขาเฉพาะทาง(subspecialty)
- การพยาบาลอาชีวอนามัย
- การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว / ชุมชน
 สาขาการพยาบาลเด็ก
 สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์
สาขาย่อย สาขาเฉพาะทาง(subspecialty)
- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
- การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
- การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (Peri-operative)
 สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 สาขาการพยาบาลมารดาและทารก
 สาขาการผดุงครรภ์
 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
 สาขาการพยาบาลวิสัญญี

ตติยภูมิ

ควรมี

ควรมี

ต้องมี

ต้องมี
-

ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี

ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี

ต้องมี

ต้องมี

ต้องมี

ควรมี
ต้องมี
-

ควรมี
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี

ต้องมี
ต้องมี

ควรมี
ควรมี

ต้องมี
ต้องมี
ควรมี
ควรมี
ต้องมี
ควรมี
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี

ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี
ต้องมี

หมายเหตุ : ต้องมี หมายถึง จาเป็นต้องมี ควรมี หมายถึง มีศักยภาพ หรือแนวโน้มที่จะพัฒนาให้มีได้
ที่มา: ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิ และ
ระดับตติยภูมิ (2548)
การกาหนดอัตรากาลังพยาบาลในโรงพยาบาล ระดับ ทุติยภูมิ - ตติยภูมิ ควรเป็นไปตามภาระ
งานในการดูแลผู้ป่วย ตามระดับความหนัก -เบาของผู้ป่วย (Acuity level) โดยมีพยาบาลที่มี
สมรรถนะที่เหมาะสมกับงานมีสัดส่วนการผสมผสาน ระหว่าง RN และ Non RN อย่างเหมาะสม
และควรมีการกาหนดสัดส่วน การกระจายอัตรากาลังในแต่ละเวรตามภาระงาน โดยมีข้อเสนอ ดังนี้
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ตารางที่ 2.2 แสดงอัตรากาลังพยาบาลขั้นต่าและค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการพยาบาลต่อวันนอนตาม
ระดับ ความหนักเบาของ ในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ
พยาบาลวิชาชีพ : ผู้ป่วย
ชั่วโมงการพยาบาล
ประเภท
RN: Pt
ต่อ วันนอน
ผู้ป่วยนอก
1:100
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
1 : 10
ผู้ป่วยในสามัญ
1:4 - 1: 6
4-6
หน่วยบาบัดเฉพาะ
1:2
3 ชั่วโมงต่อราย
ห้องผ่าตัด
2:1
พยาบาลวิสัญญี
2:1
ห้องคลอด
2:1
หอผู้ป่วยหนักผู้ใหญ่ (ถ้ามี)
1:2
12
หอผู้ป่วยหนักเด็ก(ถ้ามี)
1:2
12
หอผู้ป่วยพิเศษ
1 :4
6
จิตเวช
1:4
6
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ(ผู้ใหญ่)
1 : 1.5
16
หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ(ผู้ป่วยเด็ก)
1 : 1.5
16
ที่มา: ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง มาตรฐานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับทุติยภูมิ และ
ระดับตติยภูมิ (2548)
กล่าวโดยสรุปในโครงสร้างการบริหารจัดการโรงพยาบาลนั้น หลักการอยู่ที่ภาระหน้าที่
ประเภทของการให้บริการ ความหนักเบาของผู้รับบริการและปริมาณของผู้มารับบริการโรงพยาบาล
อันเป็นข้อกาหนดที่ผู้บริหารต้องนาไปปรับแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดความเหมาะสมและเพียงพอ โดยเฉพาะ
พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางต่างๆ พยาบาลถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญในการดาเนินให้การบริการ
ดังนั้นควรที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลเพื่อที่จะทาให้พยาบาลเหล่านี้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ า
และคงอยู่กับโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
เมื่อกล่าวถึงองค์กรวิชาชีพ ถือได้ว่ามีความสาคัญและมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะองค์กรวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิต และความปลอดภัยของ
มนุ ษ ย์ พยาบาลวิช าชี พ นั้ น มี ค วามส าคัญ ในด้า นของการขั บ เคลื่ อ นการให้ บ ริก ารทางด้ านการ
พยาบาลของสถานพยาบาล เนื่องจากเป็นบุคลากรส่วนใหญ่ในสถานพยาบาลเกือบทุกประเภท ซึ่ง
สิ่งสาคัญในด้านของการที่จะผลักดันให้บุคลากรเหล่านี้มีความเต็มใจ ตั้งใจในการให้บริ การ รวมทั้ง
มีการพัฒนาทักษะที่มีความจาเป็นในด้านของการให้บริการทางการพยาบาลรวมทั้งส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์การ โดยส่งผลต่อการที่บุคลากรเหล่านี้จะมีความตั้งใจที่จะทุ่มเทในการทางานเพื่อให้
องค์การนั้นมีประสิทธิภาพ นักวิชาการหลายคนที่ได้ให้คานิยามรวมทั้งอธิบายคุณลัก ษณะของการ
คงอยู่ในองค์การพยาบาลวิชาชีพ ได้มีการให้คานิยามเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการคงอยู่ในองค์การ
โดยเป็นลัก ษณะการคงอยู่ อย่า งกระปรี้ก ระเปร่า (Vigor) อยู่แบบอุทิศ ตน (Dedication ) และการ
ทุ่มเทใจ (Absorption )( Alarcon & Edward, 2011) รวมทั้งในประเด็นของการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพจาเป็นต้องอาศัยทั้งความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน สิ่ง
ต่างๆดังกล่าวนอกจากจะได้รับการเรียนการสอนจากตาราและอาจารย์ผู้สอนแล้ว ยังสามารถสร้าง
เสริมเพิ่มเติมจากประสบการณ์ในการทางานเป็นการเรี ยนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นประโยชน์ต่อ
องค์ ก าร การที่ อ งค์ ก ารสามารถดึ ง ดู ด ให้ พ ยาบาลวิ ช าชี พ คงอยู่ ใ นองค์ ก ารสร้ า งเสริ ม ความรู้
ความสามารถ มากด้วยประสบการณ์และความชานาญในการปฏิบัติงานให้นานส่งผลดีไม่เฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียในการปรับเปลี่ยนพนักงาน แต่คงไว้ซึ่ งคุณภาพการให้บริการ การบริหาร
จัดการให้เกิดการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพถือว่ามีความสาคัญต่อการให้บริการพยาบาลอย่างมาก
อย่างไรก็ตามลักษณะของการคงอยู่ในองค์การมีนักวิชาการได้ให้ความหมายหมายถึง การบุคลากร
เข้ามาปฏิบัติงานในองค์การในระยะเวลาหนึ่งและยังคงปฏิบัติง านอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยมีความมุ่ง
หมายที่จะปฏิบัติงานอยู่ต่อไปอย่างยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ โดยมีความรู้สึกพึงพอใจในการทางาน
ในองค์ ทุ่ ม เทต่ อ การปฏิ บั ติ ง านมี ความจงรั ก ภัก ดี แ ละมี ค วามตั้ ง ใจที่ จะอยู่ กั บ องค์ก ารนั้ น เป็ น
เวลานาน (Mobley, Horner, & Hollingsworth, pp. 404-414; Boyle, Bott, Hansen, Woods, &
Taunton, 1999; Neuhauser, 2002, pp. 470-478; สุรีย์ ท้าวคาลือ, 2549; บุญใจ ศรีสถิตนรากู, 2551,
น. 279)
การธารงรักษาพยาบาลให้บุคลากรปฏิบัติงานในองค์การได้นาน เป็นความท้าทาย สาหรับ
ผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าในปัจจุบันการบริหารจัดการขององค์การ
สุขภาพโดยเฉพาะสถานพยาบาลผู้ป่วยค้างคืนจาเป็นต้องมีแนวคิดการบริหารจัดการที่สามารถสร้าง
ให้บุคลากรสามารถทางานได้อย่างมุ่งมั่นตั้งใจ มีความพึงพอใจที่อยากจะปฏิบัติงาน เพื่อการคงอยู่
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ดังนั้นตามหลักการของทฤษฎีเ ชิ งระบบการที่จะทาให้เกิ ดผลลัพ ธ์ดังกล่าวควรมีการใส่ใ จตั้งแต่
ปัจจัย นาเข้ า สู่ก ระบวนการในการบริหารจัดการบุคลาการ ได้แก่ ผลตอบแทน บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมงาน ภาวะผู้นา ความยุติธรรม ต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการ มีนโยบาย
ที่ชัดเจน และยุติธรรมมีผู้นาที่มี วิสัยทัศน์พร้อมรับกับกับการเปลี่ยนแปลง มีหลักการในการบริหาร
คนให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีมูลค่ามากกว่าต้นทุนที่สิ้นเปลืองหรือเป็นแค่ทรัพยากรมนุษย์ สร้างให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์การ สิ่งต่างๆดังกล่าว สอดคล้องกับหลักการสร้างแรงดึงดูดบุคคลากรเหมือน
เป็นแม่เหล็ก (Magnet) ที่สามารถดึงดูด (Urder & Maroach, 2002; McClure, Poulin, Sovie, &
Wandelt, 1983, p. 2; Buchan, 1999, pp. 100-108, p. 100; Trossman, 2002, pp. 87-89; ศิริพร ตันติ
พูลวินัย, 2538, น. 75; สุภาณี คงชุม, 2550, น. 33; อุษณี ณ ตะกั่วทุ่ง, 2551, น. 43) เป็นหลักการที่
สามารถธารงรักษาพยาบาลวิชาชีพให้คงอยู่กับองค์การ จนทาให้มีพยาบาลพอเพียงท่ามกลางสภาวะ
การขาดแคลนพยาบาล โดย หลักการของการบริหารจัดการของ Magnetนั้น มุ่งเน้นที่ 5 ส่วนคือ 1)
โครงสร้างองค์การ ในเรื่องของตาแหน่ง การกระจายอานาจ มีคณะกรรมการในแต่ละกิ จกรรม 2)
รูปแบบการบริหาร ควรจัดให้มีส่วนร่วม ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 3) การบริหารบุคคล มี
ตารางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 4) การจัดสรรกาลัง ควรจัดให้เพียงพอ 5) คุณภาพภาวะผู้นา ควรต้องมี
ความรู้ ความสามารถมีวิสัยทัศน์ มีบทบาทในการสนับสนุน ดังนั้นนั้นเมื่อโรงพยาบาลใดก็ตามที่ มี
การบริหารจัดการโรงพยาบาลที่มีลักษณะ ระบบของการทางานที่เอื้อต่อผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
พยาบาลวิชาชีพจะนามาซึ่งคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจในผู้รับบริการ ได้รับการ
ยอมรับ และพยาบาลวิชาชีพเองก็มีความสุขในการทางาน มีความพึงพอใจในวิชาชีพและองค์การที่
ทางานอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้พยาบาลคงอยู่ในวิชาชีพและคงอยู่กับองค์การได้นาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภาณี บุญชุ่ม (2550); อุษณี ณ ตะกั่วทุ่ง (2551) และสุวิณี วิวัฒน์วานิช (2554) โดยข้อ
ค้นพบส่งผลต่อการบริหารจัดการการคงอยู่ในพยาบาลวิชาชีพ นอกจากนี้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ
Cowden & Cummings (2011) ทาการศึกษาจากเอกสารบทความงานวิจัยจานวน 23 เรื่องตั้งแต่ ค.ศ.
1985-2011 เป็ น การศึ ก ษาเพื่ อต้ องการอธิบ ายรู ปแบบทฤษฎี ข องการคงอยู่ ใ นตาแหน่ง งานของ
clinical nurses และศึกษาอิทธิพลของผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีส่งผลต่ อการคงอยู่เพื่อเป็นแนวทาง
ของการพัฒนา โดยอาศัยรูปแบบแนวคิดทฤษฎีที่ Boyle et al. (1999) และTourangeau & Cranley
(2006) ทาการศึกษาเกี่ยวกับการคงอยู่โดยกรอบแนวคิดนี้ได้มีข้อเสนอว่า ความพึงพอใจในงาน
ความสามารถและการสนับสนุนของผู้จัดการ ความผูกพันองค์การ ความเหน็ดเหนื่อย การทางาน
กลุ่มที่มีความเหนียวแน่นของผู้ร่วมงานและลักษณะส่วนบุคคลของพยาบาล ทั้งหมดเป็นปัจจัยที่
สามารถใช้ทานายการยืนยันที่พยาบาลคงอยู่ในการทางาน โดยเฉพาะความผูกพันองค์การ ถือว่าเป็น
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เป็นปัจจัยที่สาคัญใช้ในการทานาย (Lum, Kervin, Clark, Reid, & Sirola, 1998; Tourangeau &
Cranley, 2006)
นอกจากนั้นการปลูกฝังหรือสร้างจิตสานึกสาธารณะในวิชาชีพพยาบาล ซึ่ง “จิตสาธารณะ”
หมายถึง ความตระหนักของบุคคลถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ทาให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที่จะ
ช่วยเหลือ สังคม ต้องการเข้าไปแก้วิกฤตการณ์ โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบ สานึกถึงพลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระทาเพื่อให้เกิดการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกัน การกระทาที่แสดงออกถึง ความ
รับ ผิดชอบต่อสาธารณสมบั ติด้วยการเอาใจใส่ดูแลเป็ นธุระและเข้าร่วมในเรื่องส่วนรวมที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแล มุ่งปฏิบัติเพื่อส่วนรวมในการ
ดูแลรักษาของส่วนรวม รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น มีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันแก้ไข และ
ติดตามประเมินผล รวมไปถึงการรับอาสาทาบางอย่ างเพื่อส่วนรวม โดย วราพร วันไชยธนวงศ์
ประกายแก้ว ธนสุวรรณ และวรรณา พิพัฒน์ธนวงศ์ (2551) ได้ศึกษาความหมายของจิตอาสาและ
ศึกษาการพัฒนากระบวนการสร้างจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาให้ความหมายว่า จิตอาสา เป็นความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจทา
และเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจหรือทรัพย์สิน ในการทากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น กระบวนการสร้างจิตอาสา มี 4 ประเด็น
คือ 1) ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสาคัญของจิตอาสา 2) การเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
ด้านความรู้ และการติดต่อสื่อสาร 3) การสร้างความเชื่อมั่นในตน และ 4) การเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ประสบการณ์ต่อการพัฒนาด้านจิตอาสา คือ ทาให้ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนเก่ง คนดี และ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ส่วน กรรณิกา มาโน (2553) ได้
ทาการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ความหมายจิตอาสาและความหมายในชีวิตของผู้ที่ทากิจกรรม
จิตอาสา ผลการวิจัย พบว่า การทากิจกรรมจิตอาสาก่อให้เกิดความสุขใจจากการได้เป็นผู้ให้โดยไม่
หวังผลตอบแทน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการก้าวพ้นจากการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางไปสู่การเห็นแก่
ส่วนรวมด้วยการให้ผู้อื่น อีกด้านหนึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่ทาลงไปมีคุณค่า และส่งผลให้ผู้ให้
ข้อมูลรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ในแง่ของการเข้าใจความหมายของชีวิตใน
มุมมองการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทั้งผู้ที่ทางานร่วมกันในกิจกรรมต่าง ๆ และผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมในสังคม
เดียวกัน เป็นประสบการณ์ที่ได้รับทั้งแง่บวกและลบได้กล่อมเกลาผู้ให้ข้อมูลเกิดการตระหนักรู้ถึง
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การเปิดใจที่จะยอมรับความต่าง ทั้งในแง่ของวิถีชีวิตและความคิ ด ซึ่งการ
มองเห็นผู้อื่นมากขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ ส่งผลให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความเข้าใจมากขึ้นถึงการใช้ชีวิต
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ร่วมกับผู้อื่นในโลกของความจริง มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคนรอบข้างในมุมมอง
ของการอยู่ร่วมกัน
ข้อมูลที่กล่าวข้างต้นเป็นเหตุปัจจัยของการคงอยู่ ซึ่งการศึกษาที่ผ่านจะพบว่าความพึงพอใจ
ในงานเป็นปัจจัยที่ทาให้พนักงานเกิดความผูกพันองค์การ (Moos, 1986)) และการคงอยู่ในองค์การ
โดยเป็นได้ทั้งที่ส่งผลโดยตรง (วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์ , 2559) และส่งผลทางอ้อมต่อการคงอยู่ใน
องค์การ (สมนันท์ สุทธารัตน์, 2558) ) ดังนั้นการที่องค์การให้การดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด
ความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามความพึงพอใจในงานที่จะศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้น
ผลลั พ ธ์ ข องการบริห ารจั ด การในฐานะพนั ก งานคื อ ลู ก ค้า ภายใน เป็ น ผลลัพ ธ์ ข องเหตุ ปั จ จั ย ที่
พนักงานและองค์การมีส่วนเกี่ ยวข้องร่วมกัน โดยจากการศึกษาพบว่า การจัดการด้านผลตอบแทน
การสนับสนุน การอบรม การให้โอกาสการพัฒนาทางด้านตาแหน่งหน้าที่เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อคง
อยู่ของพยาบาล (Herzberg, 1959; อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์, 2556, น.10-47) เมื่อพยาบาลวิชาชีพ (ลูกค้า)
เกิ ดความพึ ง พอใจในการดู แล การเอาใจใส่เป็นอย่ างดีจากองค์ ก าร สร้างความประทับใจและ
นาไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Hoy & Rees, 1974)ในที่สุด ความพึงพอใจของพนักงาน
(Employee satisfaction)อันเป็นผลลัพธ์มาจากการบริหารจัดการองค์การ หมายถึง ความพึงพอใจที่
เกิดจากความคิดเห็นของพนักงานที่ ได้รับการดูแลและสนับสนุนจากองค์การเป็นภาวะทางอารมณ์
ที่เกิดจากความคิด ทัศนคติ ความรู้สึกและประสบการณ์ที่ผ่านมา และ จะทาให้เกิดพฤติกรรมในการ
ทางานเช่น ถ้าบุคคลใดมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะ มีการเสียสละ อุทิศเวลา มุ่งมั่น ทุ่มเท
ให้กับการทางานอย่างเต็มที่ และถ้าพบว่าบุคคลใด ไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะทาให้
เกิดความเสียหายกับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง (Lock, 1989)
กล่าวโดยสรุปการที่จะธารงรักษาบุคลากรโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่มีการขาดแคลนผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องจาเป็นต้องคานึงตั้งแต่การสรรหาทรัพยากรที่จะนามาเข้ าสู่ระบบ โดยต้องมีการวาง
กรอบขอบเขตของต าแหน่ ง งาน และปริ ม าณที่ เ พี ย งพอเหมาะสมมี ก ารควบคุ ม ดู แ ลและ
กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักการของการบริหารจัดการ มีกลวิธีในการดูแลและสร้าง
ความประทับใจ และนาไปสู่ความพึงพอใจและ ความจงรักภักดีต่อองค์กรซึ่ง ประกอบด้วย 3 มิติ คือ
พฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect) ความรู้สึก (Affective aspect) และการรับรู้ (Cognitive
aspect) โดยสามารถวัดได้จากตัวชี้วัดดังนี้ 1.ด้านพฤติกรรมที่พยาบาลแสดงออก (Behavioral
aspect) ต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ กระตือรือร้นในการทางาน ไม่ป่วยไม่ลาและไม่มาสาย เมื่อมี
เหตุการณ์ฉุกเฉินยินดีช่วยโดยไม่ต้องร้องขอ 2.ด้านความรู้สึก (Affective aspect) ความรักที่จะ
ปฏิบัติงานในองค์การ มีความพึงพอใจต่องานที่ทา ความพึงพอใจผู้ร่วมงาน 3.การรับรู้โดยไม่สงสัย
(Cognitive aspect) มีความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ความมั่นคงปราศจากความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
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เห็นความสาคัญของการศึกษาการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ว่าควรคงอยู่ในองค์การอย่าง
พึ ง พอใจ โดยรู ป แบบลั ก ษณะ ที่ พ ยาบาลคงอยู่ ใ นองค์ ก ารเพี ย งอย่ า งเดี ย วโดยไม่ มี ผ ลงาน
(Productivity )ไม่มีความคิดสร้างสรรค์หรือการพัฒนาคงไม่ใช่สิ่งที่ทุกองค์การต้องการอีกต่อไป
แล้ว
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันองค์การ
การที่จะทาให้บุคคลากรเกิดพฤติกรรมหรือการกระทาที่ดีต่อองค์การเป็นปัจจัยที่ใช้ในการ
เชื่อมโยงกับการประเมินพฤติกรรมของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการเปลี่ยนและออกจาก
งานโดยพบว่าบุคลากรที่มีความผูกพันองค์การที่สูงมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติงานอยู่กับองค์การนานกว่า
และทางานอย่างเต็มความสามารถ ( Bhatnagar, 2007) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การใน
กระบวนการเกี่ยวพันการสร้างให้บุคลากรเกิด ความผูกพันต่อองค์การมี 3 ขั้น 1) การเข้าเป็นสมาชิก
ขององค์การ (Organizational entry) 2) ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational commitment) 3)
การขาดงานและการลาออกของพนักงาน (Absenteeism and turnover) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
กระบวนการเกี่ยวพันกับองค์การ (Organizational attachment process) เป็นขั้นตอนที่องค์การไม่
ต้องการให้เกิด (Steers & Porter, 1979, pp. 303-304) ดังนั้นความผูกพันสามารถพัฒนาในฐานะที่
เป็ นผลลัพธ์ข องการรวมกั น ระหว่างประสบการณ์ใ นการทางาน การรับรู้เกี่ ยวกั บองค์ก ารและ
ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลซึ่ ง จะน าไปสู่ ค วามรู้สึ ก เชิง บวกเกี่ ย วกั บ องค์ ก าร มี นัก วิ ชาการได้ ใ ห้ค วาม
หมายความผูกพันองค์การโดยเน้น 2 ด้าน 1)ด้านพฤติกรรมที่แสดงของสมาชิก องค์ก าร 2) เน้น
ทางด้านทัศนคติของสมาชิกองค์การ โดยความหมายโดยรวมคือ ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เต็มใจ
ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วม มีความจงรักภักดี ยอมรับในเป้าหมายเชื่อมั่น และปรารถนาอยู่ในองค์การ
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการที่บุคคลรับรู้ถึงการเกื้อกูล สนับสนุนขององค์การกับผลให้เกิดความ
ขยันหมั่นเพียรของสมาชิกและเต็มใจที่จะทุ่มเทความสามารถเพื่อองค์กรและส่งผลต่อความพึงพอใจ
สามารถอธิบายทั้งในหน้าที่ที่มีต่อองค์การและหน้าที่ที่เป็นผลจากการกระทาที่ผ่านมา เมื่อมีความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารท าให้ พ นั ก งานมี ค วามมุ่ ง มั่ น และตั้ ง ใจที่ จ ะท างานร่ ว มกั บ องค์ ก าร เห็ น ถึ ง
ความสาคัญที่จะคงทางานต่อไปเรื่อยๆไม่ว่างานนั้น เป็นอย่างไร ความผูกพันต่อองค์การเป็นความ
เชื่อถือทางจิตวิทยาของบุคคลที่ผูกพันกับองค์การรู้สึกผูกพันกับงาน (Job involvement) และมีความ
พึงพอใจในองค์การ มากกว่าผู้ที่ไม่มีความเชื่อถือ (Buchanan,1974, p. 533; Steers, 1977, p. 462;
Mosby et al., 1982; Mowday, Porter, & Steers, 1982, p. 26; Eisenberger, Huntington, Hutchison,
& Sowa, 1990; Meyer & Allen, 1991, p. 62; Mayer & Schoorman, 1992, p. 673)
แนวคิดความผูกพันมีฐานรากที่เริ่มมาจาก Kahn (1990)โดยอาศัยหลักการที่ว่าเมื่อคนมี
ความผูกพันสิ่งใดก็จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความคิด ความรู้สึกในการปฏิบัติงาน การที่จะดูว่ามีความ
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ผู ก พั น หรื อ ไม่ ส ามารถดู ไ ด้ จ ากสถานการณ์ ท างด้ า นจิ ต ใจ 3 ด้ า น กล่ า วคื อ 1) รู้ สึ ก ว่ า ตนมี
ความส าคั ญ 2) ความรู้สึ ก ถึง ความปลอดภัย 3) ความรู้ สึก การได้ใ ช้ป ระโยชน์ เมื่อ ทิศทางของ
ความรู้สึกเป็นบวกจะทาให้เกิดการซึมซับจนเกิดเป็นความผูกพันต่อสิ่งนั้น อย่างไรก็ตามบนแนวคิด
ทฤษฎีความผูกพันที่กล่าวข้างต้นนาไปสู่รูปแบบความผูกพันที่หลากหลาย อาทิเช่น ความผูกพัน
องค์การซึ่งเป็ นความผูกพันพนักงานที่มีต่อองค์การ (Organizational commitment) ความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาชีพ (Professional engagement) และความผูกพันกับงานหรือการมีส่วนร่วม (Job
involvement) จากการศึกษาของ Alarcon & Edward (2010) พบว่าความมุ่งมั่นผูกพันของพนักงานที่
มีต่อองค์การ ความผูกพันของพนักงานต่องานหรือต่อวิชาชีพ (Professional engagement) และการมี
ส่วนร่วม (Job involvement) ต่างมีความสัมพันธ์ต่อการคงอยู่ของพยาบาลแต่ผลของความสัมพันธ์ที่
แตกต่างโดยพบว่าความมุ่งมั่นผูกพันองค์การมีค่ามีความสัมพันธ์สูงกว่า( r=0.65, 0.4, 0.2 ตามลาดับ)
ดังนั้นการบริหารจัดการเพื่อทาให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ
ตามหลักการแนวคิดของ Allen & Meyer (1990, p. 6; 1997, p. 106)) แบ่งความผูกพัน
องค์การไว้ 3 องค์ประกอบ คือ1) ความผูกพันด้านจิตใจ (Affective commitment) หมายถึง ความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าของบุคลากรที่ต้องการจะทางานให้กับองค์กร แสดงออกอย่างเข้มแข็งในการ
ที่จะทางานเพื่ อให้องค์ก รบรรลุเป้าหมายโดย มีความรู้สึก ว่าเป้าหมายของตนเองสอดคล้องกั บ
เป้าหมายองค์กร ยอมรับเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อองค์กร ต้องการที่จะเป็นสมาชิก
ขององค์ ก รตลอดไป 2) ความผูก พั นด้านการคงอยู่ หรือความผูก พั นต่ อเนื่อง (Continuance
commitment) หมายถึง การที่บุคคลมีแนวโน้มที่จะทางานอยู่กับองค์กรอย่างต่อเนื่องมีพฤติกรรมการ
ทางานที่สม่าเสมอ ไม่มีแนวโน้มที่จะโยกย้ายหรือเปลี่ยนที่ทางาน ความรู้สึกหรือพฤติกรรมดังกล่า ว
เกิดจากการที่บุคคลนั้นพิจารณาถึงผลดี ผลเสียของการเลือกทางานกับองค์กร การอยู่เป็นสมาชิกของ
องค์กรยิ่งอยู่นาน ยิ่งเท่ากับมีการลงทุนมากขึ้น บุคคลจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการลงทุน ถ้า
รับรู้ว่ายังได้ผลประโยชน์ก็จะอยู่เป็นสมาชิกต่อ หากรู้สึกว่า การอยู่เป็นสมาชิ กนาน ๆ ไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุน ก็จะลาออกจากการเป็นสมาชิกองค์การ 3) ความผูกพันเนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคม
(Normative commitment) เป็นบรรทัดฐานภายในจิตใจของบุคคล ที่ต้องการทางานให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายด้วยความจงรักภักดี ตั้งใจที่จะอุทิศตนให้กับองค์การ นับว่าเป็นจริยธรรมภายในตัวบุคคลที่
ผูกมัดบุคคลไว้กับองค์การ
เมื่อพิจารณาในแง่ของการคงอยู่ในองค์การ Mayer & Allen (1997, p. 106) ได้แสดงเป็น
โมเดลในแผนภาพ 2.3 โดยกล่าวว่า ความผูกพันด้านจิตใจ จะถูกเหนี่ยวนาให้เกิดขึ้น โดยเกิดจาก
ความท้าทายของงาน บทบาทหน้าที่ และเป้าหมายที่ชัดเจน ความยากของเป้าหมาย ความเสมอภาคที่
ได้รับ การสะท้อนกลับ และการได้มีส่วนร่วม ซึ่งส่งผลต่อความผูกพันด้านการคงอยู่และนามาซึ่ง
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การคงอยู่ของพนักงานถึงแม้จะให้ความสาคัญในมุมมองที่ต่างกันโดยองค์การคานึงถึงเรื่องต้นทุนที่
เกิดจากการที่พนักงานลาออกจากองค์กร ในขณะที่พนักงานก็ให้ความสาคัญกับผลตอบแทนและ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากองค์กร ดังนั้น ความผูกพันต่อองค์กร จึงสามารถใช้ทานายอัตราการเข้าและ
ออกจากงานของสมาชิกในองค์การได้ นอกจากนี้ Steer (1977) พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร เป็น
แนวคิ ดซึ่งมี ลักษณะครอบคลุมมากกว่าความพึงพอใจในการทางาน โดยสามารถสะท้อนถึงผล
โดยทั่วไปที่บุคคลสนองตอบต่อองค์กรโดยส่วนรวม ในขณะที่ความพึงพอใจในการทางานสะท้อน
ถึงการตอบสนองของบุคคลต่องาน หรือแง่ใดแง่หนึ่งของงานเท่านั้น ความผูกพันต่อองค์กรค่อนข้าง
จะมีเสถียรภาพมากกว่าความพึงพอใจในการทางานถึงแม้ว่าจะมีการพั ฒนาไปอย่างช้าๆ แต่ก็อยู่
อย่างมั่นคง

ภาพที่ 2.3 ความผูกพันองค์การ (Organizational commitment)
ที่มา: Mayer & Allen (1997, p. 106)
จากความหมายของความผูกพันองค์การที่ได้กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ได้ว่าความผูกพัน
องค์การ หมายถึง ทัศนคติซึ่งแสดงถึงความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
การที่ บุ ค คลรับ รู้ถึ ง การเกื้ อ กู ล สนับสนุน ขององค์ก ร มีค วามเชื่ อมั่ นและยอมรับ เป้า หมายของ
องค์การ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จขององค์การและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคง
ความเป็นสมาชิกขององค์การให้ยาวนาน
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ในการปฏิบัติงานในองค์กรย่อมมีปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งความแตกต่างระหว่างตัวบุคคล
สภาพการทางาน ระบบการบริหารงาน การประเมินผลงาน และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับงาน ที่จะทา
ให้บุคคลในองค์กรเกิดทัศนคติในด้านบวก หรือด้านลบต่อองค์กร อันจะส่งผลต่อระดับความผูกพัน
ต่อองค์ กร จากการศึกษาเกี่ย วกับปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพั นต่อองค์กรมีหลากหลาย
สามารถสรุปได้ดังนี้ (Sheldon, 1971; Doering & Rhodes, 1989; Baron, 1986; Cherrington, 1994;
Burke, 2003)
1. ปัจจัยด้านสาระของงาน (Job content factor) เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับตัวงาน ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางาน เช่น ความท้าทายของงาน ความมีอิสระในการทางาน งาน
ที่ต้องรับผิดชอบสูง มีความหลากหลายและน่าสนใจ จะก่อให้เกิดความผูกพันได้มากกว่างานที่มี
ความกดดันสู ง ละมี ความคลุม เครือไม่ชัดเจน รางวัล หรือผลตอบแทนที่บุคคลได้รับจากองค์ก ร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลตอบแทนหรือรางวัลที่เป็นตัวเงินจะช่วยให้บุคคลเกิดความผูกพันต่อองค์การ
และเกิดความลาบากใจในการที่จะออกจากองค์การ
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน (Work environment factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม และความสัมพันธ์กับผู้อื่นในการทางาน เช่น ผู้ร่วมงาน พฤติกรรมการบริหาร คนที่
มีความพึงพอใจกับผู้บังคับบัญชา และการประเมินผลงานที่เป็นธรรม รวมถึงความเอาใจใส่ที่องค์กร
มีต่อพนักงานจะมีความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าคนที่ไม่พึ งพอใจ องค์กรควรจัดสภาพแวดล้อมใน
การทางานให้ส่งเสริมและสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานเดียวกัน
3. ปัจจัยด้านองค์กร (Organization factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการดาเนินงานหรือลักษณะ
ขององค์กรโดยตรงผู้บริหารต้องมีความยุติธรรมมีหลักการประเมินที่เที่ยงธรรม
4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External environment factors) เป็นปัจจัยที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงานองค์การ หรือสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นปัจจัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่
โอกาสในการได้งานใหม่ และครอบครัว โอกาสในการจ้างงาน หากบุคคลรู้ว่าตนเองมีโอกาสจะได้
งานใหม่ที่ชอบมากกว่าและตรงตามความต้องการมากกว่า ความผูกพันต่อองค์กรจะลดลง
5. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) ซึ่งหมายความถึง ปัจจัยที่เกี่ ยวข้องกับลักษณะของ
บุคคล เช่น อายุเพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และค่านิยมส่วนตัว ระยะเวลาทางานใน
องค์การประสบการณ์และความสนใจในอาชีพ
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โดยแนวคิดของ Burke (2003) ได้รูปแบบของความสัมพันธ์ดังรูป

ภาพที่ 2.4 ปัจจัยที่ใช้ในการวัดความผูกพันต่อองค์การของพนักงานตามแนวคิดของ Burke
ที่มา: Burke (2003)
ต่อมา Gallup ( 2010) ได้ทาการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการที่องค์การมีพนักงานที่มีความ
ผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกันจะส่งผลอย่างไรบ้างโดยผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานที่มีความ
ผูกพันต่อองค์การสูงแม้ต้องทางานหนักขึ้นแต่ยังมีระดับความพยายามทุ่มเทและมีแนวโน้มลาออก
น้อยกว่าพนักงานที่ไม่มีความผูกพันต่อองค์การ (Kahn, 1990; Macey, Schneider, Barber, & Young,
2009; Gallup, 2010) ดังแสดงรายละเอียดดังภาพ

ภาพที่ 2.5 ผลการวิเคราะห์ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การระหว่างองค์การที่พนักงานมีความ
ผูกพันสูงกับองค์การที่พนักงานมีความผูกพันต่า
ที่มา: Gallup (2010)
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กล่า วโดยสรุป จากการศึ ก ษาและทบวนวรรณกรรมพบปัจจัย ที่ทาให้พ ยาบาลเกิ ดความ
ผูกพันองค์การและส่งผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลในองค์การประกอบด้วยปัจจัยหลักทางด้านการ
บริ ห าร 4 ด้ า น ด้ า นนโยบายการพั ฒ นา ผู้ น าองค์ ก าร การบริ ห ารทุ น มนุ ษ ย์ ใ นเรื่ อ งโอกาส
ความก้าวหน้า และผลตอบแทน ด้า นความยุติธรรม ความเหมาะสมในงาน (Burke, 2003) ทั้งหมด
เป็นปัจจัยที่สาคัญสร้างให้พยาบาลเกิดความพึงพอใจโดยการบริหารต้องกระทาอย่างต่อเนื่องและ
ต้องปฏิบัติตามคามั่นสัญญาเมื่อพยาบาลรับรู้ถึงสิ่งที่องค์การปฏิบัติต่อตนทาให้เกิดการซึมซับและฝัง
ลึกในจิตใจ ดังนั้นการให้แค่ผลตอบแทนอัดฉีดที่สูงถึงแม้เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็สามารถใช้ได้เพียงระยะสั้น
ในการคงบุคลากรไว้เพราะเมื่อไหร่บุคลากรรู้สึกว่าตนขาดความสาคัญ รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไม่มั่นคง
และขาดผลประโยชน์ที่พึ่งจะได้ต่อให้ค่าตอบแทนสูงก็ไม่อาจจะคงพนักงานให้อยู่ต่อได้
การวัดความผูกพันต่อองค์กร
เมื่อความผูกพันพัฒนามาจากความพึงพอใจในการรับรู้ว่าองค์การที่เห็นความสาคัญในตน
ยอมรับใน ความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสและมอบอานาจให้ปฏิบัติงาน มีสถานะของตาแหน่งงาน
ที่มั่นคง ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมก็จะทาให้เกิดทัศนคติในทางบวก แต่ทัศนคติไม่สามารถวัดได้
ต้องอาศัยตัวแปรสังเกตได้ในการวัด จากการศึกษางานวิจัยในองค์การสุขภาพพบว่ามีการนาเอา
แนวคิดของ Schaufeli, Salanova, González-Romá, & Bakker (2002) ซึ่งเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจาก
ทฤษฎีแรงจูงใจเป็นแนวคิดความผูกพันในงานที่มุ่งเน้นด้านจิตวิทยาเชิงบวก โดยมี 3 องค์ประกอบ
1) การใช้พลังในการทางาน 2) การมีส่วนร่วมในการทางาน 3) การมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวชี้วัด
ดังนี้
1. ความเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในการทางาน (Vigor ) หมายถึง การทุ่มเทแรงกายและแรงใจ
พลังและความพยายามในการปฏิบัติงาน
2. การอุทิศตนในการทางาน (Dedication) เป็นการอุทิศทุ่มเทให้กับการทางานอย่างมาก
โดยมี การรับรู้ว่า งานนั้นมี ความสาคัญ มีความศรัทธา แรงบันดาลใจและความภาคภูมิใ จ และมี
ความรู้สึกท้าทายในการทางาน
3. การให้เวลากับการทางาน (Absorption) หมายถึง ความตั้งใจมีสมาธิจดจ่อในการทางาน
และมีความสุขในการทางานโดยไม่คานึงถึงเวลาว่าจะผ่านไปนานเพียงใด
2.4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล
2.4.1แนวคิดทฤษฏีการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22
ธ.ค. 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560 –2564) ตามที่สานักงานนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมีความเห็นว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

31

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีสาระสาคัญใน 6 เรื่อง ที่
สาคัญคือ 1) ความมั่นคง 2) การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาพและเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชี วิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาพรัฐ (นุชจรี วงษ์สันต์,2559) จากยุทธศาสตร์ของประเทศดังกล่าวพบว่ามีความสนใจใน
เรื่องของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน โดยมีมุมมองที่ว่าการพัฒนาและการทาให้บรรลุ
เป้าหมาย เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทุนมนุษย์มีส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญโดยเฉพาะด้านความมั่ง
คั่ง การทาให้เกิดความสมบูรณ์ในทุนมนุษย์ สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องทาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
คลังความสามารถของบุคคลที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในเป็นพลังหรืออานาจซึ่งสามารถดึงออกมาใช้หรือ
แสดงออกมาได้หากได้รับการกระตุ้นจากภายนอกคือ ศักยภาพของคนคนนั้น เพื่อการกระทาอย่าง
ใดอย่ า งหนึ่ง ของบุ ค คลหรือองค์ ก รเพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ภายใต้
สภาวะแวดล้ อ มที่ เ ป็ นอยู่ ศั ก ยภาพจึ ง เป็ นปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ให้ ก ารท างานส าเร็ จ ลุ ล่ วง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (มณฑิรา ยืนนาน, 2544, น. 17; สุธัญญา ทองวิชิต, 2545)
การเสริมสร้างศักยภาพ (Capacity building)จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสิบของการ
พัฒนาในระดับสากล การส่งเสริมศักยภาพก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลลัพธ์คือ1) ช่วยพัฒนาคุณภาพ
และวิธีการทางานของบุคคลากร ทาให้บุคคลมีสมรรถภาพในการการดาเนินงาน มีความรู้เพิ่มขึ้น
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องให้ดี
ขึ้น2 ) ช่วยทาให้เกิดการประหยัดเวลา และลดความสูญเปล่าทางการดาเนินงาน เพราะบุคคลที่ได้รับ
การพัฒนาจนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนั้นย่อมไม่ทาสิ่งใดผิดพลาด ง่าย ๆ สามารถใช้ทรัพยากรการ
ด าเนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าการด าเนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาได้ ผ ลเต็ ม ที่ แ ละตรงตาม
จุดประสงค์ ส่วนด้านการพัฒนาก็มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กาหนด 3) ช่วยทาให้บุคคลได้
เรียนรู้งานในหน้าที่ได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งบุคคลที่พึ่งได้รับการเรียนรู้ในการดาเนินการ
ใหม่ 4) ช่วยแบ่งเบาหรือลดภาระหน้าที่ของรัฐ หรือการดาเนินการต่าง ๆ เพราะบุคคลที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างดีและอย่างต่อเนื่อง จะมีความเข้าใจงาน การการดาเนินงาน และงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
5) ช่วยกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้า ทาให้บุคคลทุกคนมีโอกาสพัฒนาก้าวไปสู่
สถานภาพที่ดีขึ้น 6) ช่วยทาให้บุคคลเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งในด้านความรู้ ด้านเทคโนโลยี
รวมทั้งหลักการปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ การเสริมสร้างศักยภาพเป็นหัวใจสาคัญใน
การดาเนินการใด โดยเฉพาะการดาเนินการร่วมกัน การมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างศักยภาพได้รับการ
ยอมรับ ในวงกว้างกรอบ แนวคิ ดทั่วไปในการดาเนินการสามารถปรับประยุกต์ได้หลากหลาย
อย่างไรก็ กระบวนการและความร่วมมือที่มีการสนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างศัก ยภาพ

32

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาขององค์การ โดยมีองค์ประกอบคือ 1)การ
สร้างเสริมและสกัดเอาสิ่งที่ บุคคลมี 2) การสร้างความเข้าใจและการเตรียมทักษะ รวมทั้ง3)การ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ความรู้ แ ละการฝึ ก อบรม เป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ย ให้ ส ามารถที่ จ ะด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
การส่งเสริมทาให้เกิดศักยภาพแบ่งกว้างๆ ออกเป็น 2 ประเภท 1) การให้ความรู้เฉพาะด้าน
ในวิชาชีพหรือการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาชีพ หรือเฉพาะการดาเนินงานในองค์กร เช่น การให้
ความรู้เรื่องของพยาบาลวิชาชีพที่ดาเนินงาน ซึ่งความรู้ที่มีความจาเป็นในการปฏิบัติงาน 2) การให้
ความรู้ทางการบริหารเนื่องจากบุคคลต้องมีการเติบโตในวิชาชีพหรือตามสายงาน เช่น การอบรม
และพัฒนาหรือการเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นหัวหน้าคนหรือนักบริหาร ซึ่งโดยทั่วไป สามารถแบ่ง
การอบรมออกเป็น ระดับ ได้แก่ นักบริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง การอบรมทั้งสองมิติ
ดังกล่าวจะช่วยให้องค์การพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้นการ
พัฒนาบุ คลากร พั ฒนาทั กษะ ความรู้ สมรรถนะของพนัก งานในองค์กร ควรกาหนดให้ตรงกั บ
ตาแหน่ง งานที่ รับ ผิดชอบและควรให้ความส าคัญกั บ การพั ฒนาเพื่ อต่ อยอดจากความรู้ เดิมของ
พนักงานแต่ละคน ไม่ใช่เพียงแค่จัดคอร์สการเรียนรู้เพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว เพราะหากสนใจเพียง
การจัดคอร์สให้พนักงานเข้าอบรมประโยชน์ที่ได้รับอาจเป็นศูนย์ เนื่องจากคอร์สเรียนเหล่านั้นอาจ
ไม่สามารถสร้างการพัฒนาใดๆให้กับพนักงานได้เลย เพราะประเด็นสาคัญของการพัฒนาทักษะ
ความรู้ สมรรถนะ ไม่ได้เป็นเพียงการส่งพนักงานเข้าอบรมคอร์สต่างๆที่มีอยู่ทั่วไป หากแต่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลขององค์ การต้องตรวจสอบและประเมินความรู้ดั่งเดิมของพนักงานแต่ละคนตาม
ตาแหน่งงานเสียก่อน แล้วจึงวิเคราะห์ต่อไปถึงคอร์สเรียนต่างๆที่สามารถเพิ่มศักยภาพให้พนักงาน
เหล่านั้นได้อย่างแท้จริง ซึ่งจาเป็นจะต้องให้สามารถพัฒนาศักยภาพเหล่านั้นให้ได้ตามตาแหน่งงาน
ปัจจุบันและสามารถปูพื้นความรู้สู่ตาแหน่งงานในอนาคตได้อีกด้วย เพราะองค์การไม่อาจอยู่นิ่งอยู่
กั บ ที่ ไ ด้ แ ต่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาองค์ ก ารต่ อ ไป เพื่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ขององค์ ก ารอย่ า งยั่ ง ยื น จาก
การศึกษา
จากกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ในด้านเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เพื่อทาให้
เกิ ดเป็ น แนวคิ ดทุ นมนุษ ย์ จึ ง เป็ น ที่ม าของการก าหนดนโยบายที่ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ งกั บการ
ด าเนิ น การในด้ า นของการจั ด สรรงบประมาณ ในด้ า นของการก าหนดแผนงานเกี่ ย วกั บ การ
สนับสนุนเพื่อให้หน่วยงานที่นาไปปฏิบัติสามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการกาหนด
นโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกาลังคน ในด้านของการส่งเสริมความก้าวหน้า
เพื่อให้เกิดความพอใจในการทางาน ส่งเสริมเพื่อให้กาลังคนมีความก้าวหน้าในการทางาน สิ่งเหล่านี้
มีความสาคัญกับการปฏิบัติงานของบุคคลากร นามาซึ่งความผูกพันและการคงอยู่ในองค์การ รวมทั้ง
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ส่งผลถึงการพัฒนาองค์การต่อไป สอดคล้องการศึกษาของงานวิจัยด้านสมรรถนะทางการพยาบาล
ของผู้สาเร็จการศึกษาจากคณะวิชาพยาบาลเกี่ยวกับสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิต
พยาบาลที่อยู่ในระดับปานกลางและน้อย และเป็นสมรรถนะที่ได้รับการประเมินที่ต่าที่สุดหากเทียบ
กับบัณฑิตจากคณะอื่น และยังพบอีกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนด้านสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับที่ต่าที่สุดเมื่อเทียบกับสมรรถนะด้านอื่นๆ ของบัณฑิตพยาบาลเหล่านั้น (สุภลักษณ์ ธานีรัตน์
กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ และสุจิรา วิ เชียรรัตน์, 2550) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Yonwikai (2013)
เรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของพยาบาลไทยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการแพทย์
(Medical Hub) พบว่าพยาบาลไทยที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันต้องเผชิญกับอุปสรรคในการ
ทางานจากปัญหาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่ไม่ได้รับสนับสนุนและพัฒนา สวนทางกับความ
ตั้งใจพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์อย่างแท้จริง จึงเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ที่รัฐบาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเร่งทา คือการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรเพื่อรองรับนโยบาย
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสมรรถนะวิชาชีพพยาบาลในการเปิดเสรีทางการค้า
ของอาเซียน
2.4.2 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นาในองค์การ
การจัดการองค์การเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ปัจจัยหนึ่งที่มี
ผลต่อการนาพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์องค์การ แนวคิดทฤษฏีได้ให้ความสาคัญกับ
การบริหารจัดการองค์การเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย บุคคลที่เป็นเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และ
กาหนดนโยบาย ซึ่งประกอบด้วยผู้นาขององค์กร และภาวะผู้นา (Leader and leadership) ในฐานะ
ที่เป็น เนื่องจาก ผู้นา เป็นปัจจัยที่สาคัญในการนาพาองค์การ เป็นผู้วางแผนและวางแนวนโยบายใน
การบริหารจัดการ ผู้นาที่ดีต้องมีวิสัย ทัศน์ มีความคิดกว้างไกล มีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมต่อการ
บริหารจัดการองค์การ โดยผู้นามีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการ
ดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่องค์การได้กาหนด มีศักยภาพในการสร้างแรงจูงใจและแรงดึงดูดบุคลาการให้เกิด
ความร่วมมือ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานในองค์การ และมีความตั้งใจและเต็มใจที่จะเป็นสมาชิกของ
องค์การให้ยาวนาน การศึกษาถึงภาวะผู้นาจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ เพราะเมื่อทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่า คน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมต่างๆหรือบริบทที่แตกต่างกัน บทบาท
ของภาวะผู้นาหรือลักษณะของภาวะผู้นามีโอกาสที่จะไม่เหมือนกันและส่งผลกระทบในมุมมองที่
เปลี่ย นไปได้ โดยอาจส่ง ผลได้ทั้ ง ทางบวกและทางลบ มีนัก วิชาการ และแนวคิดทฤษฎีต่ าง ๆ
กล่าวถึงความหมายและคุณลักษณะของผู้ นา หน้าที่และการพัฒนา การปรับปรุงและเปลี่ยนเพื่อให้
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การบริหารจัดการองค์การไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนักวิชาการได้
ให้ความหมายของภาวะผู้นาเอาไว้ต่างๆ กัน ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
ภาวะผู้นา หมายถึง ความสามารถของบุคคลซึ่งเป็นผู้นาในการสร้างความเชื่อมั่น สนับสนุน
ชักนา การอานวยการให้กลุ่มหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ติดตามเกิดความร่วมมือมีความตระหนักรู้
ในตนเอง ในการประกอบกิจกรรมของกลุ่ม เป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้นากับผู้ตามโดย
มีการกาหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิธีการทางาน การสื่อสารที่ดี ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ร่วมกัน เป็นการใช้อานาจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจไม่ใช่การบังคับ
สร้างความไว้วางใจแก่บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานเกิดความราบรื่น เน้นการเพิ่มคุณค่าให้เกิดขึ้น
อย่างเต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัต ถุประสงค์ขององค์กร (Bass, 1981; Lamonica, 1983; Nelson &
Quick, 1997; Yukl, 1998, p. 2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง จึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการร่วมและ
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของผู้นาในระดับต่างๆในหน่วยงานย่อยขององค์การ ในการชักนาโน้ม
น้าว สั่งการให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาภายในองค์การหรือในกลุ่มคนในสถานต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกของ
กลุ่มได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
ปัจจุบันมีแนวคิดทฤษฎีจานวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นา ซึ่งได้มีการพยายามจัดกลุ่ม
แนวทางการศึก ษาภาวะผู้นาไว้หลายแบบ ในที่นี้ขอยกตัวอย่ างการจัดกลุ่มทฤษฎีตามแนวทาง
การศึกษาผู้นา ที่แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ คือการศึกษาคุณลักษณะของผู้นา (Traits approach)
การศึกษาพฤติกรรมของผู้นา (Behavioral approach) การศึกษาผู้นาตามสถานการณ์ (Situational
approach) และการศึกษาอิทธิพลอานาจของผู้นา (Power-influence approach) อย่างไรก็ตามทั้ง 4
กลุ่มทฤษฎีนี้ มีข้อถกเถียงถึงจุดอ่อนของแต่ละแนวคิดทฤษฎีอยู่มาก โดยเฉพาะแนวทางการนาไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง สภาพแวดล้ อ มหรื อ บริ บ ทของสั ง คมและขององค์ ก ารต่ า ง ๆ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปมาก และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้นาขององค์การต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบในการบริหารจัดการให้เหมาะสม จากการศึกษาของ Cowden (2011) พบว่าผู้นาการปฏิรูป (
Leadership practice) ที่มีรูปแบบภาวะผู้นา (Leadership style) ดังต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับการคง
อยู่อย่างมีนัยสาคัญซึ่งได้แก่ 1) ผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Boyle et al. ,1999; Larrabee et al., 2003;
Bycio et al., 1995) 2) ผู้นาที่มีลักษณะเป็นผู้มีอานาจ (Manager characteristics power) โดย Taunton
et al. (1997) Boyle et al. (1999); Taunton, Krampitz, & Woods (1989) 3) ผู้นาที่มีอิทธิพล (Boyle et
al., 1999) 4) ผู้นาที่มีการสนับสนุน (Chen, Beck, & Amos, 2005) 5) รูปแบบการตัดสินใจ(
Ellenbecker, 2007; Taunton et al.,1989) 6) ความไว้วางใจ (Gregory, 2007) 7) การสรรเสริญและ
การรับรู้ (Tourangeau & Cranley, 2006)
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จากการศึกษาปัจจัยภาวะผู้นาที่มีผลต่อการบรรลุประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ในช่วงทศวรรษ 90 เป็นต้นมา ต่างให้ความสาคัญกับกระบวนทัศน์
ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ในฐานะกรอบแนวคิดหลัก การศึกษา
ภาวะผู้นาที่มีต่อการส่งเสริม พัฒนา รักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์การ (Cowden, 2011) แนวคิด
ทฤษฏีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรก Burns (1978) ได้พยายามศึกษาการเชื่อมโยงบทบาท
ของผู้นาและผู้ตามไว้ด้วยกัน และเสนอแนวคิดว่าพฤติกรรมของผู้นาเป็นได้ทั้งการแลกเปลี่ยน
(Transactional) หรือการเปลี่ยนแปลง (Transformational) (Bass & Riggio, 2006, p. 3) ซึ่งความคิด
ของ Burn มองว่าทั้งพฤติกรรมทั้ง 2 เป็นเหมือนเส้นต่อเนื่องกันที่ด้านหนึ่งเป็นภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยน โดยภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยนถือหลัก
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange theory) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการแลกเปลี่ยน
ระหว่างผู้นาโดยการจูงใจผู้ร่วมงานด้วยการให้รางวั ล ผลตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับความพยายามในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย นาไปสู่การสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ตาม แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่คงทนถาวรและมีโอกาสสิ้นสุดลงหากทั้งสองฝ่ายไม่มีอะไร
แลกเปลี่ยนกัน ต่อมา Bass (1985) ได้พัฒนาแนวคิดของ Burns ให้กว้างออกขึ้น โดยแนวคิดของ
Bass นั้น ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยนมีความแตกต่างกัน แต่เป็น
กระบวนที่ไม่สามารถแยกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ผู้นาสามารถเป็นได้ทั้งภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
และภาวะผู้นาการแลกเปลี่ยนพร้อมกันได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ
ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากแนวคิดเบอร์นคือ ผู้นาการแลกเปลี่ยน (Transactional leader) และผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational leader) จะถูกนิยามอยู่ในองค์ประกอบของพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้ตาม และอิทธิพลของผู้นาอยู่เหนือผู้ ตาม (Yukl, 2010, p. 277) โดยผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะเพิ่มใน
เรื่องแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามทามากกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ และให้ความสาคัญในเรื่อง
ค่ า นิย มที่ เ ฉพาะเจาะจง มี เ ป้ า หมายอย่ า งมี อุ ดมการณ์ใ ห้ อยู่ เหนื อกว่ าความสนใจตนเองเพื่ อ
ผลประโยชน์ของทีมหรือองค์การ และชักนาให้ผู้ตามไปสู่ระดับความต้องการที่สูงขึ้น
แนวคิดผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ Bass (1985) ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ได้รับความนิยมและ
เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันอย่างมากโดยสามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 3 องค์ประกอบ คือ1) การ
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence) คือ พฤติกรรมที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้ตาม และ
ลักษณะของบุคคลในการเป็นผู้นา 2) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation) คือ
พฤติกรรมที่เพิ่มขึ้นของผู้ตามในการตระหนักถึงปัญหา และให้ผู้ตามมองปัญหาจากมุมมองใหม่ๆ 3)
การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration) การสนับสนุนให้กาลังใจ และ
ฝึกสอนผู้ตาม
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กล่า วโดยสรุป จากความหมายภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลง สามารถสรุปได้ว่า ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงต้องมีพฤติกรรมที่สามารถสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในผู้ตาม ต้องมีการกาหนด
เป้าหมายที่ชั ดเจนในการนาพาทีมให้ปฏิบัติร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ สามารถชักนาให้ผู้ตามเกิ ด
ตระหนักรู้ด้วยตนเองในการปฏิบัติตามเป้าหมายที่องค์การคาดหวังและยอมรับด้วยความเต็มใจใน
การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในเรื่องของค่านิยม เจตคติ ความเชื่อและการบริหารจัดการ อันส่งผลทาให้ผู้
ตามเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดการซึมซับเกิดความรัก ความไว้วางใจในผู้นาและองค์การเกิด
ผูกพันต่อองค์การและการคงอยู่และร่วมมือในการปฏิบัติงานในองค์การ
จากองค์ประกอบข้างต้นเป็นองค์ประกอบที่เป็นนามประธรรมไม่สามารถประเมินค่าได้
ดังนั้น Bass & Avolio (1994, pp. 113-117)ได้ศึกษาและสร้างเครื่องมือในการวัดภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นโดยเครื่องมือดังกล่าวได้ ถูกนาไปประยุตใช้ในหลายๆบริบท ไม่เว้นแม้แต่บริบท
ขององค์การสุขภาพ เช่นโรงพยาบาล โดยกระบวนการที่ผู้นามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานหรือผู้ตามนี้จะ
กระทาโดยผ่า นองค์ ประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ อันนาไปสู่การการวัดภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมได้ โดยองค์ประกอบได้แก่ 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized
influence หรือ charisma ) หมายถึง การที่ผู้นาประพฤติตัวเป็นแบบอย่าง สาหรับผู้ตาม ผู้นาจะเป็น
ที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจ และทาให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน ผู้ตาม
จะพยายามประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้นาและต้องการเลียนแบบผู้นาของเขา การที่ผู้นาจะต้องมี
วิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้ตาม
2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration motivation) หมายถึง การที่ผู้นาจะประพฤติ
ในทางที่จูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมายและ
ท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม ผู้นาจะกระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team spirit) ให้มีชีวิตชีวา มีการ
แสดงออกซึ่งความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและการคิดในแง่บวก ผู้นาจะแสดงการ
อุทิศตัวหรือความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้ นาจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้
เห็ น ความตั้ ง ใจอย่ า งแน่ ว แน่ ว่ า จะสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายได้ ผู้ น าจะช่ ว ยให้ ผู้ ต ามมองข้ า ม
ผลประโยชน์ของตนเพื่อวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ ผู้นาจะช่วยให้ผู้ตามพัฒนาความผูกพัน
ของตนต่อเป้าหมายระยะยาว
3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation) หมายถึง การที่ผู้นามีการกระตุ้นผู้
ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ทาให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ
มาแก้ปัญหาในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อทาให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ โดย
ผู้น ามี ก ารคิ ดและการแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็น ระบบ มี ความคิ ดริ เ ริ่ มสร้ า งสรรค์ มี ก ารจู งใจและ
สนับสนุนความคิดริเริ่มและการหาคาตอบของปัญหา มีการให้กาลังใจผู้ตามในการหาทางแก้ปัญหา

37

ผู้นาทาให้ผู้ตามรู้สึกว่าปัญหาที่ เกิ ดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีที่จะแก้ ปัญหาร่วมกั น
ผู้น าจะพิ สู จ น์ใ ห้ เห็ น ว่า สามารถเอาชนะอุป สรรคทุ ก อย่ า งได้ จากความร่ ว มมื อ ร่ว มใจในการ
แก้ปัญหาของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้ตามจะได้รับการกระตุ้นให้ตั้งคาถามต่อค่านิยมของตนเอง ความ
เชื่อและประเพณี การกระตุ้นทางปัญญา เป็นส่วนที่สาคัญของการพัฒนาความสามารถของผู้ตาม
ในการที่จะตระหนัก เข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized consideration) ผู้นาจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้นาให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและทาให้
ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความสาคัญ ผู้นาจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้
ตามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผู้ตามผู้นา เพื่อความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่ละคน ผู้นาจะพัฒนา
ศักยภาพของผู้ตามและเพื่อนร่วมงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ผู้นาจะมีการปฏิบัติต่อผู้ตามโดยการให้
โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศของการให้การสนับสนุน คานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านความจาเป็นและความต้องการ การประพฤติของผู้นาแสดงให้เห็นว่าเข้าใจ
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บางคนได้รับกาลังใจมากกว่า บางคนได้รับอานาจ
การตัดสินใจด้วยตนเองมากกว่า บางคนมีมาตรฐานที่เคร่งครัดว่า บางคนมีโครงสร้างงานที่มากกว่า
ผู้นามีการส่งเสริมการสื่อสารสองทาง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นการส่วนตัว ผู้นาสนใจในความ
กังวลของแต่ละบุคคล เห็นปัจเจกบุคคลเป็นบุคคลทั้งครบ (As a whole person) มากกว่าเป็น
พนักงานหรือเป็นเพียงปัจจัยการผลิต มีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ผู้นาจะมีการมอบหมาย
งานเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้ใช้ความสามารถพิเศษอย่างเต็มที่
และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถ ผู้นาจะดูแลผู้ตามว่าต้องการคาแนะนา การสนับสนุน
และการช่วยให้ก้าวหน้าในการทางานที่รับผิดชอบ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดของ Bass & Avolio มาประยุกต์ใช้ในการวัดภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก แนวคิดดังกล่าว มีกาหนดประเด็นที่เป็นองค์ประกอบของภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างครบถ้วนทั้งในแง่ บทบาทสมรรถนะการเป็นผู้นาที่มีต่อผู้ตาม และ การคานึงถึง
ผู้ตามในเชิงสังคมจิตวิทยา ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนด ความหมาย และ องค์ประกอบ รวมทั้งการชี้วัด ดังนี้
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หมายถึงผู้นาที่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่ยึดติด มุ่งเน้นการพัฒนาและความก้าวหน้าไม่เฉพาะองค์การแต่รวมทั้งบุคลากรที่อยู่ในความดูแล
สามารถที่ จ ะสร้ า งแรงบั น ดาลใจและแรงจู ง ใจที่ ต อบรั บ กั บ ความต้ อ งการ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
องค์ ป ระกอบ (1) การมี อิ ท ธิพ ลอย่ างมีอุดมการณ์ ซึ่ง ชี้วัดได้จาก การที่ผู้น าประพฤติตั วเป็ น
แบบอย่าง สาหรับผู้ตาม ผู้นาจะเป็นที่ยกย่อง เคารพนับถือ ศรั ทธา ไว้วางใจ และทาให้ผู้ตามเกิด
ความภาคภูมิใจเมื่อร่วมงานกัน (2) การสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งชี้วัดได้จาก แสดงการอุทิศตัวหรือ
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ความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ผู้นาจะแสดงความเชื่อมั่นและแสดงให้เห็นความ
ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 3) การกระตุ้นทางปัญญา ชี้วัดได้จากผู้นามีการคิด
และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการจูงใจและสนับสนุนความคิด
ริเริ่มและการหาคาตอบของปัญหา มีการให้กาลังใจผู้ตามในการหาทางแก้ปัญหา 4) การคานึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ชี้วัดได้จาก ผู้นาให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและทาให้ผู้ตามรู้สึก
มีคุณค่าและมีความสาคัญ ผู้นาจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละ
คน
กล่าวโดยสรุป ภายใต้สถานการณ์ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้นาที่ดีต้องมีการ
ปรับพัฒนาตนเองให้เหมาะสม โดยพบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็นมีความสัมพันธ์กับการคง
อยู่ของพยาบาลวิชาชีพอย่างมากโดยเป็นผู้ที่กาหนดทิศทางในการดาเนินงานขององค์การและของ
บุคลากรและเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถกระตุ้นบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการรับรู้และ
การสนับ สนุนในด้า นต่างๆ ให้ค วามเป็นอิสระและให้อานาจ ทาให้เกิดความสัมพั นธ์ทางบวก
ระหว่างบุคลากรกับการสนับสนุนของผู้นา (Allen, Griffeth, Vardaman, Aquino, Gaertner, & Lee,
2009; Cowden et al., 2011) มีผลทาให้เกิดการคงอยู่ในองค์การทางอ้อมโดยผ่านความผูกพันองค์ กร
( Kovner, Brewer, Greene, & Fairchild, 2009)
2.4.3 แนวคิดทฤษฎีการบริหารทุนมนุษย์
ในปัจจุบันพบว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญขององค์การ ดังนั้นการบริหาร
จัดการให้ทรัพยากรดัง กล่าวสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ตลอดจนการด ารงคงอยู่ ใ นองค์ ก าร จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ อ งค์ ก ารทุ ก องค์ ก ารต้ อ งให้ ค วามใส่ ใ จและ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ไม่หยุดนิ่ง เพื่อทาให้ทรัพยากรมนุษย์กลายเป็นทุนที่มีมูลค่าขององค์การ โดยทุนมนุษย์ที่กล่าวถึง
(Human Capital) หมายถึง กลุ่มของความรู้ ทักษะและ ความสามารถที่อยู่ในตัวพนักงาน ที่เป็น
ตัวแทนของปัจจัยมนุษย์ในองค์การ ที่สะท้อนให้เห็นคุณค่า รวมทั้งความเชี่ ยวชาญและความฉลาด
ในตัวมนุษย์ ส่งผลให้องค์การมีลักษณะที่แตกต่างจากองค์การอื่นๆ เป็นการสร้างศักยภาพให้แก่
องค์การ (Bateman & Snell, 2009)โดยทุนมนุษย์สามารถลงทุนและสะสมโดยผ่านการศึกษา การ
ฝึก อบรม การพั ฒ นารู ป แบบต่า งๆซึ่ งส่ง ผลท าให้ ผลผลิตหรือการบริก ารมีก ารปรับปรุง และมี
คุณภาพมากขึ้นโดยทุนนี้ไม่สามารถแยกออกจากตัวพนักงานได้ และเป็นคุณค่าที่ไม่อยู่ในระบบ
บัญชี (Coleman,1988; Edvinsson & Malone, 1997; Bontis, 1999; Dess & Picken, 1999; Cortada &
Woodz, 1999; นิสดารก์ เวชยานนท์, 2554, น. 30 ) ดังนั้นทุนมนุษย์ (Human capital) เป็นมิติใหม่ที่
เข้ามาเปลี่ยน แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เดิมโดยดึงเอาความสามารถของคน (Human
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competency) ออกมาสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นทุนทางปัญญา (Intellectual capital value) ที่จะต้องมี
การบริหารจัดการให้เหมาะสมกับเวลาและความต้องการ ทุนมนุษย์ เป็ นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อความก้าวหน้าในอาชีพ (ปาริฉัตร ตู้คา, 2556)
2.4.3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในวิชาชีพของพยาบาล
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่ง ของการทางานมีความสาคัญทั้ง
ผู้ปฏิบัติงานและองค์การเนื่องจากการทางานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ การที่ประสบความสาเร็จ
ในการทางาน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งผลสัมพันธ์ถึงรายได้และสถานะทางสังคมและส่งผล
ความพึงพอใจในงานและชีวิตของพยาบาล โอกาสความก้าวหน้าในองค์การยังเป็นปัจจัย จูงใจ
ผู้ปฏิบัติงานในการทางานบรรลุเป้าหมายขององค์การ พัฒนาโอกาสและสนับสนุนให้พยาบาล มี
โอกาสความก้ า วหน้าในอาชี พ โดยจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลในการวางแผนพั ฒนาอาชีพและ
พัฒนาตนเอง รวมทั้งเป็นประโยชน์ ต่อองค์การในการหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์การ มี Arthur, Khapova, & Wilderom (2005) ให้ความหมายของความความก้าวหน้าในวิชาชีพ
หมายถึงการปรับเปลี่ยนหรือเลื่อนขั้นตาแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตามการเลื่อนตาแหน่ง
งานเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าในวิชาชีพหรือความสาเร็จในวิชาชีพ โดยแนวคิด พื้นฐาน
ของความก้าวหน้าในอาชีพเป็นการอธิบายผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการทางานของบุคคลแต่ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการทางานทั้งหมดไม่ใช่ความก้าวหน้าในอาชีพ ความก้าวหน้าใน อาชีพในที่นี้เป็น
ผลลั พ ธ์ ที่ บุ ค คลต้ อ งการหรื อ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ในทางบวกโดยนิ ย ามความหมายของ
ความก้าวหน้า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ความก้าวหน้าในเชิงภาวะวิสัย (Objective)
เป็นการให้ความ หมายความก้าวหน้าในอาชีพ โดยประเมินความก้าวหน้าจากเกณฑ์ที่เห็นได้ชัดและ
สามารถจับต้อง ได้เป็นการวัดจากเกณฑ์ภายนอก (External criteria) ซึ่ง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
บทบาทของสังคมในการพิจารณา ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคคลโดยผ่านมุมมองและการ ตัดสิน
ของบุคคลอื่น และมักวัดความก้าวหน้าของบุคคลโดยวัดจากระดับตาแหน่งหน้าที่ตามสายบังคับ
บัญชา หรือเงินเดือน ที่สูงขึ้น ความก้าวหน้าในอาชีพพยาบาลที่ให้นิยามความก้าวหน้า ในอาชีพใน
ลักษณะนี้อาทิ Bass (1981) ได้ให้ความหมายของ ความก้าวหน้าในอาชีพว่าเป็นความก้าวหน้าตาม
สายการบั ง คั บ บั ญ ชาของบุ ค คลในแต่ อ าชี พ ขณะที่ ค วามก้ า วหน้ า ในอาชี พ เชิ ง อั ต ตะวิ สั ย
(Subjective) เป็นการให้ความ หมายความก้าวหน้าในอาชีพโดยการประเมินความรู้สึกของ บุคคลที่
มีต่อความก้าวหน้าในอาชีพ หรือวัดจากเกณฑ์ภายใน (Internal criteria)ซึ่งเป็นการวัดจากการรับรู้
ความรู้สึก นึกคิด ความภาคภูมิใจความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจชีวิตของตนเอง อันส่งผล
ทาให้ ความก้าวหน้าในอาชีพ จึงหมายถึงประสบการณ์การบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นสิ่ งที่มีคุณค่าต่อ
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บุคคลมากกว่าการบรรลุเป้าหมายที่ กาหนดโดยองค์การหรือสังคม (Mirvis & Hall,1994) กล่าวโดย
สรุปความก้าวหน้าในอาชีพพยาบาล เป็นความก้าวหน้าที่จับต้องได้ ได้แก่ตาแหน่งงานและเงินเดือน
ที่สูงขึ้นและความก้าวหน้าที่พิจารณาจากความรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในความสาเร็จต่อชิ้นงานหรือ
เป้าหมาย ส่งผลให้พยาบาลเกิดความรู้สึกทางบวกทางด้านจิตใจและพึงพอใจเกิดเป็นอุดมการณ์ที่
จะปฏิบัติงานในวิชาชีพต่อไป (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2554)
ในการบริหารให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้านั้นจาเป็นต้องทราบถึงองค์ประกอบของ
ทุ นมนุ ษ ย์ Devenport (1999) ได้แ บ่งองค์ป ระกอบของทุนมนุษ ย์ ไ ว้ 4 องค์ประกอบได้แ ก่ 1)
ความสามารถ โดยแบ่ งเป็นความรู้ ทัก ษะ พรสวรรค์ 2) พฤติก รรมที่สามารถเห็นได้ สัมผัส ถึง
ค่านิยม และจริยธรรม ความเชื่อที่บุคลากรมี 3) ความพยายาม เป็นการนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในตัว
ออกมาทุ่มเทให้ภารกิจขององค์การประสบความสาเร็จ 4) เวลา เป็นสิ่งบ่งบอกถึงประสบการณ์และ
ความเชี่ยวที่สะสมตามระยะเวลาที่ทางาน ในขณะที่ทุนมนุษย์ตามแนวคิดของ Garaven (1991) ได้
ระบุลักษณะที่สาคัญของทุนมนุษย์เป็น 4 ลักษณะ คือ 1) มีความยืดหยุ่นและมีความสามารถในการ
ปรับตัว 2) มีความสามารถในการเพิ่มสมรรถนะส่วนบุคคล 3) การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร 4) มี
ความสามารถในการเข้าสู่งานใหม่ๆได้ นอกจากนี้คุณค่าของทุนมนุษย์ยังสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ
คือ ระดับต่าสุดเรียกว่า Value for money คือการส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ ระดับกลางเรียกว่า
Adding value คือนอกจากส่งมอบแล้วยังเพิ่มคุณค่า ระดับสูงเรียกว่า Creating value คือสร้างคุณค่า
ในอนาคตที่เหนือกว่าคู่แข่งและทาให้องค์การเกิดความยั่งยืน แน่นอนทุกองค์ต้องการที่จะสร้างทุน
มนุษย์ให้อยู่ในระดับสูงทุกองค์การแต่ภารกิจจะไม่ประสพความสาเร็จถ้า ปริมาณของทุนมนุษย์ที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้ามีไม่เพียงพอ ดังนั้นการธารงรักษาให้ทุนมนุษย์ที่ดี คงอยู่และมีปริมาณ
เพียงพอต่อภาระงานมีความพร้อมต่อการถูกพัฒนาเพื่อความเจริญก้าวหน้าและอยู่กับองค์การได้
นานเป็นเรื่องที่ สมควรคานึงถึง อย่างรีบด่วน โดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนให้ทุนมนุษย์ ที่
องค์การมีมองเห็นโอกาสของความก้าวหน้าไม่ว่าความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพที่ตนกาลังปฏิบัติเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ทุนมนุษย์ทั้งหลายไม่หยุดนิ่งมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นการบริหารทุนมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั่วๆไปตรงที่
ทรัพยากรมนุษย์มองบุคลากรเป็นต้นทุนที่ต้องบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนโดย
ครอบคลุมตั้งแต่ สรรหา พัฒนาและรักษา และเป็นการบริหารแบบมีโครงสร้างสูงเป็นแนวดิ่ง โดย
เป็นการบริหารบุคลากรเน้นที่กิจกรรมแยกเป็นส่วนๆ แต่แนวคิดการบริหารทุนมนุษย์นอกจากมี
กระบวนการครอบคลุมดังกล่าวแล้วยังมองบุคลากรเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างมูลค่าได้ทั้งด้าน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือความชานาญ ไม่มีค่าเสื่อมราคา และมนุษย์เป็นเจ้าของทุนและเป็น
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ผู้ตัดสินใจในการเลือกองค์ก ารในการเอาทุนที่ตนเองมีอยู่ไปใช้ โดยองค์การที่ถูกเลือกจาเป็นที่
จะต้องให้การดูแลในเรื่องการพัฒนา เสริมสร้างโอกาสอย่ างเป็นรูปธรรมจับต้อง เช่น แนวทาง
บันไดวิชาชีพ (Benner, 1984) และคุณสมบัติของการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งงานหรือความเตรียมพร้อมที่
จะรับภาระงานหรือความรับผิดชอบที่สูงขึ้น มีการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณหรือทุนการศึกษา
เพื่อจัดทาโครงการต่างๆเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาองค์การอย่างเหมาะสมกับภาระ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบของบุคลากรเพื่อทาให้เกิดความพึงพอใจ มีขวัญและกาลังใจตลอดจนความมั่นคงในการ
ทางาน (Davenport, 1999)
กล่าวโดยสรุปการบริหารจัดการความก้าวหน้าในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โดยองค์การ
ต้ อ งมี แ บบแผนข้ อ ก าหนดและการสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถเพื่ อ ท าให้ พ ยาบาลเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในความสามารถของตนเอง (Cunningham
Bruenign, Sartore, Sagas, & Fink, 2005)และนาความรู้ ความสามารถ ทักษะไปใช้ได้เหมาะสม
คุ้มค่ าและมี การสร้างเสริมเพิ่ม เติมให้เกิด ความชานาญและศักยภาพที่เอื้ออานวยกั บบริบทของ
องค์ก าร อีกทั้ ง กระตุ้นพรสวรรค์ ในตัว ของพนักงานออกมาสร้างประโยชน์ใ ห้องค์ก าร มีความ
ยืดหยุ่นและเป็นทุนที่ช่วยพัฒนาสมรรถนะขององค์การ การพัฒนาให้เติบโตและยืนหยัดอยู่ได้อย่าง
มั่นคง จนมีคุณสมบัติคือ 1)พัฒนาจนเป็นทุนที่ไม่สามารถลอกเรียนแบบได้ 2) มีความมั่นคงอดทน
ยืนยาวรุ่นสู่รุ่นสร้างเป็นค่านิยมร่วม 3) มีจานวนปริมาณเหมาะสมสร้างให้เห็นคุณค่า 4) พัฒนาจนมี
ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ ยั่งยืนยากแก่การทดแทน 5) เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ มีความโดด
เด่นกว่าคู่แข่ง ทุนมนุษย์จัดเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible asset) ไม่สามารถวัดเทียบเป็น
มูลค่ าเป็นตัวเงินได้ แต่สามารถที่ จะแปลงสภาพให้กลายเป็นสินทรัพย์ ที่สามารถวัดเทีย บมูลค่า
ออกมาได้
ในปี พ.ศ. 2555 - 2559 สภาการพยาบาลได้มีการกาหนดแผนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไข
ปัญหาและลดผลกระทบของการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ โดยการพัฒนาความก้าวหน้าของ
วิชาชีพสนับสนุนให้องค์กรพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนารูปแบบที่สภากาหนดไปเป็นกรอบ
ในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ ตาแหน่ง
ตามบันไดวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละสังกัด (สภาการพยาบาล,
2554)
ความหมายและแนวคิดของบันไดวิชาชีพ
บันไดวิชาชีพการพยาบาล หมายถึง กระบวนการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของพยาบาล
วิชาชีพอย่างเป็นระบบโดยจัดให้มีการกาหนดความรับผิดชอบตามตาแหน่งหน้าที่และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานซึ่งแต่ละตาแหน่ง มีบทบาทความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน การกาหนดในลักษณะนี้
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เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลัง ความรู้ ความสามารถ และวาง
แผนพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วาระตาแหน่งที่สูงขึ้น (เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, สุรางค์
สิงหะคเชนทร์, รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย, อารีย์ ฟองเพชร, อุไร ปริญญวัฒน์ และลัดดาวัลย์ ทัดศรี,
2546; บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2550) นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงบันไดวิชาชีพ กล่าวโดยสรุป
คือ
แนวคิดบันไดวิชาชีพพยาบาล
จากการศึกษาพบว่ามีนักวิชาการได้วางแนวทางและหลักเกณฑ์ การก้าวไปสู่แต่ละขั้นของ
ตาแหน่ง ที่หลากหลายขึ้ นอยู่ กับ ลักษณะและภาระงาน Benner (1984) เป็นนักวิชาการทางการ
พยาบาลได้ทาการประยุกต์แนวคิดของ Dreyfus Model ปี ค.ศ. 1980 - 1981 เป็นแนวคิดในกลุ่ม
วิชาชีพพยาบาลโดยมีการจัดแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่
1) ระดับฝึกหัดหรือเริ่มปฏิบัติงาน (Novice) คือพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ที่ปฏิบัติงานไม่เกิน
1 ปี มีประสบการณ์น้อยต้องการความช่วยเหลือ จากทีมและต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่และ
สนับสนุนด้านการอบรมจากองค์การอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
2) ระดับเริ่มต้นสู่ความก้าวหน้า (Advance beginner) คือพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์
การปฏิบัติงาน 1 - 2 ปี เป็นบุคลากรที่สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เสริมสร้างประสบการณ์
สามารถบริหารจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ โดยอยู่ภายใต้การกากับดูแลของพยาบาลที่มี
ประสบการณ์สูงกว่าของทีม
3) ระดับ ผู้ที่ มี ค วามสามารถ (Competent) คือพยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ก าร
ปฏิบัติงานในตาแหน่งงานหน้าที่เดิม 2 - 3 ปี โดยไม่มีการโยกย้าย มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของ
ภาระงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี และสามารถวางแผนปฏิบัติงานในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม
4) ระดับผู้คล่องงาน (Proficient) คือพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
งานที่ปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 - 5 ปี มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาของระบบงานอย่างเป็น
องค์รวม และสามารถดาเนินการตัดสินแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ระดับผู้เชี่ยวชาญ (Expert) คือพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นเวลา 5 ปี จัดเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงโดยสามารถตัดสินใจและเลือกวิธี การ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม
ในปัจจุบันสถานพยาบาลของรัฐได้มีการนานโยบายของ กพ.มาปรับใช้เป็นแนวทางหลัก
ในการพั ฒนาวิชาชีพพยาบาลโดยมีการกาหนดตาแหน่งงานตามประสบการณ์และสมรรถนะที่
ชัดเจนทาให้พยาบาลมีความเจริญก้าวหน้า อัตราเงินเดือนก็ปรับเลื่อนตามซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่ง แต่อย่างไรก็ตาม

43

แนวคิด Benner ก็ไม่สามารถจะรองรับกับบริบทในปัจจุบันได้เหมาะสม ชญาลักษณ์ สิริภักดีกาญจน์
(2557) จึงทาการศึกษาแนวคิดการพัฒนาบันไดวิชาชีพทางการพยาบาล ขึ้นโดยการรวบรวมแนวคิด
บันไดวิชาชีพ และทาการโดยบูรณาการแนวคิดบันไดวิชาชีพของ Benner (1984) พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และอุษา สุวรรณเพชร (2546) ดังนี้ ในช่วง 0 – 5 ปีแรกของ
การปฏิบัติงาน แบ่งระดับบันไดวิชาชีพตามแนวคิดของ Benner โดยแบ่งตามระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) ผู้เริ่มปฏิบัติงาน (0 - 1 ปี) 2) ผู้เริ่มความก้าวหน้า (1 - 2 ปี) 3) ผู้มี
ความสามารถ (2 - 3 ปี) 4) ผู้คล่องงาน (3 - 5ปี) และ 5) ผู้ชานาญการ (มากกว่า 5 ปี) หลังจาก
ปฏิบัติงานครบ 5 ปี พยาบาลวิชาชีพสามารถเลือกความก้าวหน้าในวิชาชีพตามความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หากไม่ได้ขึ้น
ตามตาแหน่งบริหาร ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ประเภทผู้บริหารหมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานเช่น หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าแผนก และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
2) ประเภทนักวิชาการทางการพยาบาล (Nurse educator) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสอน ฝึกอบรม หรือสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ 3) ประเภทนักวิจัย
ทางการพยาบาล (Nurse researcher)หมายถึง ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสาขาต่าง ๆ โดยแบ่ง
ระดับ ตามประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลขั้นสูง สรปุรายละเอียดดังภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.6 Nursing Career Ladder Model
ที่มา: ชญาลักษณ์ สิริภักดีกาญจน์ (2557)
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ดังนั้นการพัฒนาบันไดวิชาชีพทางการพยาบาลขององค์การ ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับบริบทขององค์กรหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้พยาบาลวิชาชีพ
ขององค์การ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกาลังความสามารถ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน และมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรและต่อวิชาชีพ ก่อให้เกิดความประทับใจและพึงพอใจให้แก่
ผู้ใช้บริการ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและเป็นแรงดึงดูดให้บุคลากรคงอยู่และปฏิบัติงานใน
องค์การรวมทั้งยกระดับวิชาชีพพยาบาลให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคมและสหสาขาวิชาชีพ
2.4.3.2 แนวคิดทฤษฎีความสุขในการทางาน
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความสุขอย่างหลากหลาย โดยสามารถสรุปรวม
ความสุขในการทางานคือความรู้สึกพึงพอใจที่เกิดจากตอบสนองทางด้านจิตใจที่มีต่อเหตุการณ์หรือ
การกระทา ตลอดจนบรรยากาศ ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน (Warr, 2007; กัลยารัตน์ อ๋องคณา,
2549) โดยทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเบิกบาน กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา ทางานไม่รู้ถึงความเหน็ด
เหนื่อย รู้สึกเพลิดเพลินในการปฏิบัติงาน โดยกระทา ในสิ่งที่ตนเองรักและพึงพอใจ สบายใจ มี
ความชอบ และศรัทธา ไม่เกิดความรู้สึกวิตกกังวล เกิดผลอารมณ์ความรู้สึกทางบวกมากกว่าอารมณ์
ทางลบ ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ดี (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2550)ในขณะที่
Makikangas, Feldt, & Kinnunen (2007) ได้ให้หมายของความสุขในงานเป็นเป็นการมองในภาพ
กว้างของคุณภาพของประสบการณ์และการทางานของจิตใจของบุคลากร ในขณะปฏิบัติงานเป็น
ความสุขในมุมมองของความสุขสบาย (Hedonic component) ที่คานึงถึงประสบการณ์ความ
เพลิดเพลินของตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ที่เกิดจากสภาวะภายใน หรือเป็นผล มาจากเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ภายนอก ซึ่งรวมไปถึงปฏิกิริยาทางกายภาพ การแสดงออกของ การมีอารมณ์ในทางบวก
เป็นการตัดสินใจด้วยตนเองและเป็นสภาวะสูงสุดของพลังงาน และความ ตื่นเต้น ทาให้มีความสนุก
ในการปฏิบั ติง าน และปฏิบั ติ ง านด้วยความรู้สึก อยากทางาน (Manion, 2003) กล่าวโดยสรุ ป
ความสุขในการปฏิบัติงาน คือการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับรู้ถึงความรู้สึก ในอารมณ์ทางบวกอัน
เป็นมาจาก การทางาน มีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย หรือ ความรู้สึกพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน อยากช่วยเหลืออยากทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นที่ยอมรับ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสุข
กั บ การที่ ไ ด้ท างานนั้ น ๆ พยายามที่ จ ะปฏิ บั ติ งานให้ เ กิ ดความส าเร็จ อย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ แ ละ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษา Diener (2000) พบว่าความสุขในทางาน มี 4 องค์ประกอบ อันประกอบด้วย
1)ความพึงพอใจในชีวิต (Life satisfaction) หมายถึงการที่บุคคลมีความพอใจในสิ่งที่ตนเป็น และ
กระทาอยู่มีมีความหวังกับเป้าหมายในชีวิต สอดคล้องกับความเป็นจริงสามารถกระทาได้ตามที่
ตั้งใจ สมเหตุสมผลไม่ต้องมีการปรับตัว 2)ความพึงพอใจในงาน (Work satisfaction) หมายถึงการที่
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บุคคลได้กระทา ในสิ่งที่ตนรักและชอบ พอใจกับ สภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มี
ความสุขเมื่องานถูกกระทาสาเร็จลุล่วง ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ 3) อารมณ์ทางบวก (Positive
effect) หมายถึง การที่ บุคคลมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขกับสิ่งที่ดี รื่นรมย์หรรษาและเกิดความ
สนุกสนานกับการปฏิบัติงานมีการยิ้มแย้ม แจ่มใสเบิกบานใจในขณะปฏิบัติเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งที่
ตนกระทา รับรู้ถึงความดีงาม และ คุณประโยชน์ของงานที่กระทา 4) อารมณ์ทางลบ (Negative
effect) หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกที่ เป็นทุกข์กับสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น ความคับ
ข้องใจเบื่อหน่ายเศร้าหมองไม่สบายใจเมื่อ เห็นการกระทา ที่ไม่ซื่อสัตย์หรือไม่ถูกต้อง และอยาก
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อสนองความต้องการของตนให้มีความสุข ในขณะที่ องค์ประกอบของ
ความสุข ตามแนวคิดของ Manion (2003) มี4 องค์ประกอบเช่นกัน ได้แก่ 1)การติดต่อสัมพันธ์
(Connections) เป็นพื้นฐานที่ ทาเกิด ความสัมพันธ์ในสถานที่ที่ทางาน ทางานด้วยความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการสนทนาพูดคุยอย่างเป็นมิตร 2) ความรักในงาน (Love of the work)
เป็ นการรับ รู้ ถึง ความรู้สึก รัก และผูก พะนอย่ า งเหนี ย วแน่ นกั บงาน รับ รู้ว่าตนเองมี ภาระในการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ ส าเร็จ กระตื อรื อ ร้น รู้ สึ ก ภู มิใ จ ที่ไ ด้ ปฏิ บัติ ง าน 3) ความส าเร็ จในงาน (Work
achievement) เป็นการรับรู้ว่าได้ทางานบรรลุตาม เป้าหมายที่กาหนดไว้ ได้รับมอบหมายให้ทางานที่
ท้าทายรู้สึกว่ามีคุณค่าในชีวิต 4) เป็นที่ยอมรับ (Recognition) รับรู้ว่าตนเองไดรับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ได้รับความคาดหวังที่ดี และความไว้วางใจในการ
ปฏิบัติงาน งานที่หลากหลาย ความชัดเจนของสิ่งแวดล้อม การติดต่อสื่อสารกับบุคลากรอื่น การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ ความปลอดภัยทางกายภาพ คุณค่าตาแหน่งทางสังคม การสนับสนุนของ
ผู้บังคับบัญชา ความคาดหวังเกี่ยวกับงานในอนาคต และความเสมอภาค
กล่า วโดยสรุป องค์ ป ระกอบของความสุขในการทางานของการศึก ษาวิจัย ครั้งนี้ควรมี
ลั ก ษณะของปั จ จั ย คื อ บรรยากาศของการปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น มิ ต รของผู้ ร่ ว มงาน มี ก ารจั ด สรร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานภายในหอผู้ป่วย อันส่งผลทาให้
เกิ ด ความปลอดภั ย อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ป ฏิบัติ งาน สร้างให้เ กิ ดความรู้สึ ก พึ ง พอใจที่ก าลั ง
ปฏิ บั ติ ง าน ปริ ม าณงานที่ ท าการมอบหมายแก่ พ ยาบาลควรค านึ ง ถึ ง ก าลั ง ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเวลาและ หน้าที่ที่รับผิดชอบตามคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน ไม่มอบหมายเกิน
บทบาทและหน้าที่ที่ควรเป็น มี ความยืดหยุ่นตารางการทางานเพื่อรักษาซึ่งสมดุลของชีวิตส่วนตัว
ครอบครัว และงานบุคคลที่มีอารมณ์ในทางบวกจะทาให้เกิดพลัง ที่จะปฏิบัติงานทาให้มั่นใจ กล้าที่
จะเผชิญกับความท้าทายกับภาระงานร่วมกับองค์การ นอกจากนี้ยังพบว่าคนที่มีความสุขในการ
ท างานจะมี ก ารแสดงออกถึ ง การเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร มี ค วามเป็ น มิ ต ร ชอบช่ ว ยเหลื อ
ผู้ร่วมงานและดูแลผู้รับบริการอย่างเต็มใจ (Warr, 2007) ส่งผลทาให้ลดอัตราการขาดงาน การลาออก
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และคงอยู่ในองค์การ (Ketchian, 2003; Warr, 2007) การมีความสุขในการปฏิบัติงานสร้างประโยชน์
ให้กับองค์การ นอกจากทาให้งานที่ปฏิบัติบรรลุเป้าหมาย ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนคน
ในการทางาน (Ketchian, 2003)
การวัดความสุขในการทางานของพยาบาลสามารถกระทาได้โดยการ 1) จากการสังเกต
พฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความสุขในการปฏิบัติงาน หรือการสัมภาษณ์ (Manion, 2003) 2)การ
ซักถาม จากเพื่อนร่วมงาน หรือจากการตอบแบบสอบถามโดยบุคคลนั้น ส่วนแนวทางการ ประเมิน
ความสุขในการปฏิบัติงานสามารถประเมินได้ 2 แนวทาง คือแนวทาง 1)การประเมินที่ให้ ความ
สนใจกระบวนการคิด การรับรู้ (Cognitive component)ซึ่งหมายถึงการวัดความพอใจในงาน และ
แนวทางที่2 คือ การประเมินให้ความสนใจเกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์(Affective component) ซึ่ง
เป็นการประเมินความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (Katwyk, Fox, Spector, &
Kelloway, 2000; Sevastos, 1996; Warr, 2007) จากการทบทวน วรรณกรรมของจงจิต เลิศวิบูลย์
มงคล (2546) พบว่า ต้นแบบการวัดความสุขในการปฏิบัติงานได้แก่ 1) แบบวัดความสุขในการ
ปฏิบัติงานจาก แนวคิดความสุขของ Diener (2003) โดยวัดองค์ประกอบ 4 ด้านของความสุข
ประกอบด้วยความ พอใจในชีวิต ความพอใจในงาน อารมณ์ทางบวกและอารมณ์ทางลบ เป็นการวัด
ความสุขในการปฏิบั ติง านแยกส่วนในแต่ละองค์ประกอบแล้วนาผลรวมแต่ล ะองค์ประกอบมา
รวมกัน ส่วนพรรณิภา สืบสุข (2548) ที่สร้างตามแนวคิด ของ Manion (2003) ประกอบไปด้วยการ
ติดต่อสัมพันธ์ (Connections) ความรักในงาน (Love of the work) ความสาเร็จในงาน (Work
achievement) และการเป็นที่ยอมรับ (Recognition) ของเพื่อน ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาซึ่งจะเป็น
การวัดปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการปฏิบัติงานมากกว่าจะวัดความสุขในการปฏิบัติงาน นอกจาก
แบบวัดที่กล่าวมายังพบว่ามีนักวิชาการสร้างแบบวัดความสุขในการทางานที่หลากหลาย สาหรับ
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาจะทาการบูรณการณ์ปรับใช้แบบวัดความสุขในทางานของนักวิชาการหลาย
ท่า นเข้ า ด้วยกั นเพื่ อให้เหมาะสมกั บบริบทที่จะทาการศึก ษาลัก ษณะปัจจัย ที่มีความสัมพั นธ์กั บ
ความสุขในการปฏิบัติงาน โดยที่มาของแบบวัดมาจากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความสุข
ในการทางานของพยาบาลวิชาชีพโดยยึดแนวคิดของ Manion (2003)
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory) ของ Vroom (1964) หรือ VIE Theory
มนุ ษ ย์ ทุ ก คนนอกจากมี ค วามต้ อ งการที่ ห ลากหลายแล้ ว ยั ง มี ความคาดหวัง ในสิ่ ง ที่ ต น
ต้องการโดยพบว่าแนวคิดนี้ประกอยด้วย 3 องค์ประกอบคือ 1) Valance หมายถึงระดับความรุนแรง
ของความต้องการของบุคคลในเป้าหมายรางวัลคือคุณค่าหรือความสาคัญของรางวัลที่บุคคลให้กับ
รางวัลนั้น 2) Instrumentality หมายถึงความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์ (Outcomes) หรือรางวัลระดับ
ที่ 1 ที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ 2 หรือรางวัลอีกอย่างหนึ่ง คือเป็นการรับรู้ในความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ที่
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ได้ (เชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน) 3) Expectancy ได้แก่ ความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ของการได้ซึ่ง
ผลลั พ ธ์ ห รื อ รางวั ล ที่ ต้ อ งการเมื่ อ แสดงพฤติ ก รรม ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งพยายามเข้ า ไปแทรกแซง
ในสถานการณ์ก ารท างาน เพื่อให้บุคคลเกิ ดความคาดหวังในการทางาน คุณลักษณะที่ใช้เป็น
เครื่องมือ และคุณค่าจากผลลัพธ์ สูงสุด ซึ่งจะสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ขององค์การด้วยโดย 1)
สร้างความคาดหวังโดยมีแรงดึงดูด ซึ่งผู้บริหารจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ ให้การอบรม
พวกเขา ให้การสนับสนุนพวกเขาด้วยทรัพยากรที่จาเป็น และระบุเป้าหมายการทางานที่ชัดเจน 2)
ให้เกิ ดความเชื่ อมโยงรางวัล กั บ ผลงาน โดยผู้ บริหารควรก าหนดความสัมพั นธ์ ระหว่า งผลการ
ปฏิบั ติง านกั บ รางวัล ให้ชัดเจน และเน้นย้ าในความสัมพั นธ์เหล่านี้โดยการให้รางวัล เมื่อบุคคล
สามารถบรรลุผลสาเร็จในการปฏิบั ติงาน 3) ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายาม
ซึ่ง เป็ นคุ ณค่ าจากผลลัพ ธ์ที่ เขาได้รับ ผู้บริหารควรทราบถึงความต้องการของแต่ละบุคคล และ
พยายามปรับการให้รางวัลเพื่ อให้ส อดคล้องกั บความต้องการของพนัก งานเพื่อเขาจะได้รู้สึกถึง
คุ ณ ค่ า ของผลลั พ ธ์ที่ เ ขาได้รั บ จากความพยายามของเขา โดยเชื่อ ว่ าการให้ ค่า ตอบแทนถื อเป็ น
เครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีพฤติกรรมของความตั้งใจที่จะมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในองค์การ
อย่างจงรักภักดีอันเป็นเป้าหมายที่องค์การพึงประสงค์
กล่าวโดยสรุปองค์การในปัจจุบันต่างขับเคลื่อนด้วยมนุษย์ การบริหารจัดการให้มนุษย์เป็น
จุดแข็งขององค์กรและใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นแรงผลักดันองค์ก ารไปสู่ความสาเร็จ เป็นองค์กรชั้น
นาที่ มีชื่อเสีย งเป็ นที่ย อมรับนั้น คุณค่าและการพั ฒนาให้เป็นมนุษย์ สามารถเป็นต้นทุนที่ส ร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ โดยเฉพาะองค์การสุขภาพเป็นอีกหนึ่งองค์การที่ใช้คน
เป็นตัวขับเคลื่อนหลักเป็นงานบริการที่ต้องให้การดูและรับผิดชอบสูงต่อผู้รับบริการ ต้องการบุคลา
การที่ มี ค วามรู้ ความสมารถ ทั ก ษะและประสบการณ์ เ ฉพาะซึ่ ง ต้ อ งใช้ เ วลาในการสะสม
ประสบการณ์ เป็ น ประสบการณ์ที่ไ ด้รั บการยอมรับต่อผู้ใ ช้บริก าร ดังนั้นการบริหารจัดการที่
สามารถสร้างแรงจูงใจแรงศรัทธาเพื่อดึงดูดบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่เป็น
ทรัพยากรที่ขาดแคลนให้อยู่ในองค์การ โดยธารงรักษาให้เป็นต้นทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ
แบบไม่มีความเสื่อมถอย หรือสูญเปล่าในการลงทุน ดังเช่นทรัพยากรชนิดอื่นๆ
2.4.4 แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความยุติธรรมภายในองค์การ
การรับ รู้ค วามยุ ติ ธ รรมมี ผ ลต่อ ทัศ นคติข องบุคคลต่ อองค์ ก ารเมื่ อพนัก งานเข้ าร่ วมเป็ น
สมาชิกขององค์การ จะค้นหาความยุติธรรมในการทางานอยู่ตลอดเวลาโดยมักเกิดการเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่ลงทุนไปในการทางานไม่ว่าแรงกายแรงใจและผลลัพธ์ที่ได้รับเหมาะสมเพียงใดเมื่อเทียบสิ่ง
ที่ตนเองลงทุนไป และเปรียบเทียบกับที่ผู้อื่นได้รับอีกทั้งเปรียบเทียบการคาดหวังว่าตนสมควรจะ
ได้รับ ดังนั้นความหมายของการรับรู้ความยุติธรรมจึงอาจมีได้หลายความหมาย กล่าวโดยรวมคือ
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ความยุติธรรมของผลตอบแทนที่องค์การจัดสรรให้กับพนักงาน ความยุติธรรมของกระบวนการที่ใช้
ในการตัดสินเพื่อกาหนดผลตอบแทน การพิจารณาเกี่ยวกับความยุติธรรมที่บุคคลได้รับจากการ
ทางานในองค์การ โดยตัดสินจากประสบการณ์การได้รับการปฏิบัติจากองค์การ โดยผ่านนโยบาย
มาตรการ ข้อกาหนดในการทางาน และจากการกระทาของตัวแทนขององค์การการปฏิบัติต่อกัน
ระหว่างบุคคลด้วยความเป็นธรรมในการจัดสรรเป็นวิธีการหรือหนทางที่พนักงานตัดสินว่าเขาได้รับ
การปฏิบัติด้วยความยุติธรรมในเรื่องนั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อตัวแปร
ในการทางาน ( Moorman, 1991; Folger & Cropanzano, 1998; เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, 2552; ปรีดี
อิทธิพงศ์, 2552)
มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี ค วามพื้ น ฐานที่ จ ะแสวงหาความเสมอภาคทางสั ง คมโดยพิ จ ารณา
ผลตอบแทนที่ได้รับ (Output) กับตัวป้อน การทางานในแต่ละองค์การซึ่งมีความหลากหลายด้วย
ทฤษฎีของความเสมอภาค (Equity theory) โดย Adams (1965) อธิบายในประเด็นดังกล่าวว่า ในการ
ให้ ค่ า ตอบแทนว่ า พนั ก งานจะมี ก ารเปรี ย บเที ย บค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ กั บ ภาระงาน ทั ก ษะ
ประสบการณ์และความพยายามที่ใช้ในการทางานของตนเองกับคนอื่นๆในองค์การในตาแหน่ง
เดีย วกั นหรือต่า งตาแหน่ง ความเสมอภาคจะมี เพี ย งใดขึ้ นอยู่ กั บการเปรีย บเทีย บการรับรู้ความ
สอดคล้องระหว่างตัวป้อนต่อผลตอบแทน (Perceived inputs to outputs) เมื่อเราทราบระดับการรับรู้
ความเสมอภาคของบุคคลใด ก็สามารถทานายพฤติกรรมการทางานของเขาได้ ทฤษฎีความเสมอภาค
อธิบายว่า บุคคลจะเปรียบเทียบตัวป้อนของเขา เช่น ความพยายาม ประสบการณ์ อาวุโส สถานภาพ
สติปัญญาความสามารถ และอื่น ๆ กับผลตอบแทนที่ได้รับ การที่บุคคลกรสามารถรับรู้ถึงความ
เสมอภาคและได้รับการตอบสนองสิ่งที่พึงได้ก็จะทาให้รับรู้ได้ถึงความยุติธรรมที่องค์การสนับสนุน
ตนในเรื่องของผลตอบแทน และได้รับการบริหารจัดการที่เป็นธรรมในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์
จากการทบทวนวรรณกรรมพบลักษณะของการรั บรู้ความยุติธรรมภายใต้องค์ประกอบ 3
องค์ประกอบดังนี้ 1) ความยุติธรรมเชิงแบ่งปันผลประโยชน์ (Distributive justice) เป็น การรับรู้ของ
ความยุติธรรมของการจัดสรรทรัพยากรและผลตอบแทนในองค์การ ซึ่งใกล้เคียงกับหลักการของ
ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity theory) แต่สามารถนาไปใช้ได้กว้างขวางมากกว่า เช่น ใช้กับการเมือง
ในองค์การ การเลื่อนตาแหน่ง การสอนงาน ทีม ระดับความพึงพอใจของผลประโยชน์ที่ได้รับ 2)
ความยุติธรรมเชิงกระบวนการ (Procedural justice)รับรู้ถึงความเสมอภาคหรือความยุติธรรมของ
กระบวนการองค์การในการกระจายการตั ดสินใจ พนักงานจะกังวลในเรื่องความยุติธรรมในการ
ตัดสินใจในทุกแง่มุมการทางาน การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยค่าตอบแทน การประเมินผล
งาน 3) ความยุติธรรมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันการรับรู้ของพนักงานถึงความยุติธรรมว่าพวกเขา
ได้รับการปฏิบัติโดยหัวหน้าในองค์การอย่างเป็นธรรมหรือไม่ (Interpersonal justice) ระดับการรับรู้
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ใน3องค์ประกอบในทิศทางที่ต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของพนักงานในการแสดงออกอาจจะ
แตกต่างได้ (Colquitt, Conlon, Wesson, Porter, & Yee Ng, 2001, pp. 425-427; Cropanzano,
Bowen & Gilliland, 2007, p. 35; Greenberg, 2011, p. 67) โดยเฉพาะแนวคิดของ Rhoades &
Eisenberger (2002, pp. 699-702) ในเรื่องของ ความยุติธรรมในองค์การด้านกระบวนการกาหนด
ผลตอบแทน ทั้งในด้านที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ นโยบายที่ใช้ในการตัดสิน และด้านการให้ความเคารพ
ให้เกียรติพนักงาน การให้ข้อมูลเกี่ย วกับกระบวนการกาหนดผลตอบแทนแก่พนักงาน เนื่องจาก
บุคคลไม่ได้คานึงถึงความยุติธรรมด้านผลตอบแทนที่ตนได้รับจากองค์การแต่เพียงอย่างเดียว แต่
บุ ค คลยั ง ค านึ ง ถึ ง กระบวนการที่ ใ ช้ ใ นการจั ด สรรผลตอบแทน ด้ ว ยมี พื้ น ฐานความเชื่ อ ที่ ว่ า
กระบวนการที่ ยุ ติธ รรมจะน ามาซึ่ง ผลตอบแทนที่น่ า พึ ง พอใจท าให้บุค คลเกิ ด ความรู้ สึก มั่ นคง
เชื่อมั่น ไว้วางใจที่จะทางานในองค์การต่อไป และแสดงถึงความพึ่งพิงได้ขององค์การ
จากทฤษฎีความยุติธรรมในองค์การถ้าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติเป็นธรรม ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชามีความมั่นใจในผู้บังคับบัญชาและองค์การของตนเอง จะส่งผลต่อการทางาน
โดย Eisenberger et al. (1986, p. 501)ได้พัฒนาแนวคิดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การในการจ้า ง
งานด้วยทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ซึ่งเป็นทฤษฎีที่นามาประยุกต์ใช้ในบริบทการทางาน เพื่อ
อธิบายเหตุผลที่พนักงานเต็มใจที่จะใช้ความพยายามและทุ่มเทเวลาในการทางานให้กับองค์การ เพื่อ
การได้รับรางวัลต่างๆจากองค์ก าร ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนทางสังคมเป็นการรับรู้ทางบวกเกี่ ยวกั บ
ความสั ม พั น ธ์ ใ นการจ้ า งงานที่ จ ะน าไปสู่ ค วามพึ ง พอใจในการท างาน โดยผ่ า นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนอย่างมีพันธะผูกพัน รวมทั้ง พนักงานจะได้รับรู้การบริหารทุนมนุษย์ เพื่อการพัฒนา
กระบวนการทางานและความก้าวหน้าที่เหมาะสมเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้รับรางวัลทางสังคมจาก
องค์การ เป็นรางวัลที่ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน เช่น ความรู้สึกมีคุณค่า และการ
ได้รับการสนับสนุนต่างๆ (Organ, 1997, p.47; Rousseau & parks, 1993, p.3) จากทฤษฎีการ
สนับสนุนจากองค์การ Rhoades & Eisenberger (2002) ได้วิจัยแบบอภิมานและยืนยันองค์ประกอบ
ด้วยวิธีการทางสถิติ พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่ทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
ประกอบด้วย 3 ด้าน มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ .90 ซึ่งองค์ประกอบ 3 ด้านนั้น
หนึ่งในสามคือเรื่องความยุติธรรม (Fairness)ความยุติธรรมเชิงกระบวนการการเป็นความรู้สึกของ
พนักงานว่ากระบวนการที่นามาซึ่งสัมพันธ์มีความเป็นธรรมหรือไม่ (Folger & Greenberg, 1985, p.
78; Greenberg, 1990, p. 562; Thibaut & Walker, 1975, p. 188 ) ดังนั้น ความยุติธรรมเชิง
กระบวนการจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ องค์การด้องใส่ใจ ควรมีกระบวนการตัดสินใจ (Thibaut &
Walker, 1975, p. 188) หรือการยึดมั่นในเกณฑ์มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม เช่น ความคงเส้น
คงวาและสม่าเสมอ ปราศจากอคติ ข้อมูล ที่ใ ช้ในการพิ จารณามีความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของ
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ส่วนรวม มีความเที่ยงตรง และมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น (Leventhal, 1980, p. 30)ในขณะที่
Cropanzano & Greenberg (1997, pp. 318-319) จาแนกความยุติธรรมเชิงกระบวนการออกเป็น 2
ด้าน ได้แก่
1.ด้านโครงสร้าง (Structural aspect) หมายถึง การกาหนดกฎระเบียบและนโยบายอย่างเป็น
ทางการในการตัดสินใจกระทาในสิ่งที่มีผลกระทบต่อพนักงาน รวมทั้งการมีหลักฐานที่เหมาะสม
ก่อนการตัดสินใจดาเนินการ การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรงและการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น เช่น การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อนามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจมีความเปิดเผย
เป็นต้น
2.ด้า นสัง คม (Social aspect) หรือ ความยุ ติธ รรมเชิงปฏิสัมพั นธ์ (Interpersonaljustice)
หมายถึง คุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์ในการทางานร่วมกัน ระหว่างองค์การกับพนักงาน รวมทั้ง
การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพอ่อนโยน และให้เกียรติยกย่อง และอานวยความสะดวกใน
การได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ช่วยให้การทางานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
ความยุติธรรมเชิงกระบวนการจัดว่าเป็นองค์ประกอบสาคัญของการรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์การ โดยองค์การส่วนใหญ่จะพิจารณาและควบคุมอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับความยุติ ธรรมของ
นโยบายที่มีผลกระทบต่อการให้รางวัลแก่พนักงาน ตามทฤษฏีการสนับสนุนจากองค์การ มีการ
กระท าอย่ า งรอบคอบและรัดกุ ม นี้จะเป็ นประเด็นหลัก ที่พ นัก งานนามาใช้ประเมินแนวโน้มว่ า
องค์การจะเมตตาหรือไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน (Shore & Shore, 1995, p. 320) ดังนั้น ความยุติธรรม
เชิงกระบวนการ และการรับรู้นโยบายองค์การจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการคงอยู่ของบุคลากร
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดที่องค์การต้องคานึง
ปลีกย่อยกล่าว คือ ด้านแรกการรับรู้การแบ่งปันผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ขององค์การซึ่งเป็น
รากฐานของการรับรู้ความยุติธรรมโดยต้องคานึง ใน 3 เรื่อง 1) ความเป็นธรรม (Equity) 2) ความ
เสมอภาค (Equality) และ 3) ความต้องการ (Need) (Muchinsky, 2003, pp. 315 - 317) กล่าวคือ
บุคคลากรทุกคนในองค์การล้วนต้องการได้รับการปฏิบัติใน 3 เรื่องอย่างชัดเจนในเรื่องของการ
จัดสรรผลตอบแทนแก่ตน ด้านที่สองกระบวนการขององค์การการพิจารณา หมายถึง ความคิดของ
บุคคลเกี่ยวกับความยุติธรรมในด้านวิธีการหรือกระบวนการขององค์การที่ใช้ในการตัดสินเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลลัพธ์หรือผลตอบแทน เกี่ยวข้องกับนโยบายและเงื่อนไขในการตัดสินใจ โดยมีปัจจัยเรื่อง
ของบุคคลเข้ามามีบทบาทและผลต่อกระบวนการจัดสรรผลตอบแทนดังนั้นองค์การควรต้องมีการ
กระทาอย่างมีขั้นตอนที่โปร่งใส ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอสามารถตรวจสอบได้ มีกระบวนการป้องกัน
การล่วงละเมิด หรือการเลือกปฏิบัติปัจจัยที่ก่อให้เกิดการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการแก่
สมาชิกภายในกลุ่มไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความเป็นกลาง (Neutrality) 2) การ
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ปฏิบัติต้องสร้างความไว้วางใจแก่บุคลากรโดยเฉพาะผู้นา (Trust) และ 3) สถานภาพภายในกลุ่มของ
บุคคล (A person’s standing in the group) การได้รับการยอมรับและให้เกียรติ (Lind & Tyler, 1988)
ด้านที่สาม ด้านปฏิสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อยด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (Interpersonal justice) และการรับรู้ความยุติธรรมด้าน
ข้อมูลข่าวสาร (Informational justice) องค์การต้องคานึงถึงความรู้สึกและใส่ใจต่ อความรู้สึกของ
บุคลากร ไม่ปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลมีความถูกต้อง และอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลและคาอธิบาย
เกี่ ย วกั บ กระบวนการขององค์ ก ารที่ ใ ช้ ใ นการตั ด สิ น ใจเรื่ อ งผลตอบแทนของบุ ค คล ดั ง นั้ น
องค์ประกอบของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การในแต่ละองค์ประกอบต่างก็ช่วยส่งเสริมซึ่ งกัน
ต่อการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ (Folger & Skarlicki, 2001)
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ งานวิจัย
ใหม่ๆ เกี่ยวกับการรับรู้ความยุ ติธรรมในองค์การมุ่งศึกษาวิจัยในประเด็นความส าคัญทางด้าน
คุณภาพของวิธีการปฏิสัมพันธ์ที่องค์การปฏิบัติต่อบุคคลในกระบวนการต่างๆขององค์การ Bies &
Moag (1986) ได้กล่าวถึงมุมมองของการรับรู้ความยุติธรรมในด้านนี้ว่าเป็นการรับรู้ความยุติธรรม
ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การ (Interactional justice) และจากการศึกษาวิจัยในปัจจุบัน
ได้จาแนกการรับรู้ความยุติธรรมด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์การออกเป็น 2 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ 1) การรับรู้ความยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal justice) ซึ่งเป็น
การสะท้อนระดับของความสุภาพ การให้เกียรติ และการให้ความเคารพที่บุคคลในองค์การได้รับ
จากการปฏิบัติโดยผู้มีอานาจหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดกระบวนการต่างๆ ในองค์การ
หรือผู้ที่ทาหน้าที่ในการตัดสินใจด้านผลตอบแทนขององค์การ และ 2) การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
ข้อมูลข่าวสาร (Informational justice) มุ่งที่การอธิบายและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในองค์การแก่
บุคคลในเรื่องเกี่ยวกับเหตุผลในการนากระบวนการต่างๆ มาใช้ หรือเหตุผลในการแบ่งปัน
ผลตอบแทนขององค์การ
การวัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ
จากองค์ประกอบที่กล่าวข้างต้นของการรับรู้ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถใช้ในการวัด
ได้อย่างเป็นรูปประธรรมว่ามีการรับรู้ความยุติธรรมอย่างไร จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาตัวชี้วัดที่
สามารถตีค่าเป็นตัวเลขได้ โดยพบว่า Leventhal (1980) ได้ทาการศึกษาและเสนอตัวชี้วัด 6 ด้านที่ทา
ให้กระบวนการที่นามาใช้มีความยุติธรรม โดยกระบวนการนั้นควร 1) มีความเสมอภาค 2)
ปราศจากอคติ 3) มีความถูกต้องแม่นยา 4) สามารถแก้ไขได้ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น 5) มี
ความครอบคลุมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ 6) ตั้งอยู่บนมาตรฐานทางจริยธรรมที่เป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป โดย Folger & Greenberg (1985)ได้ยืนยันว่าตัวชี้วดั 6 ประการของการรับรู้ความยุติธรรมด้าน

52

กระบวนการขององค์การของ Leventhal มี กล่าวโดยสรุปในแต่ละด้านของ การรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์การเป็นส่วนที่ช่วยสร้างเสริมการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การในด้านต่างๆ ของบุคลากรให้
มากขึ้น จากการศึกษาและพิจารณาจากแนวคิดของนั กวิชาการเกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรมใน
องค์การ สามารถนามาประยุกต์ใช้โดยการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคงอยู่
ของพยาบาลวิชาชีพ โดยพยาบาลจะให้ความหมายความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับองค์การใน
รูปแบบของการแลกเปลี่ยนทางสังคม หากเป็นการแลกเปลี่ยนทางสังคมที่ดาเนินไปอย่างยุติธรรม มี
ความเสมอภาพ เป็ นธรรม เหมาะสมกั บความต้องการโดยอาศัย หลัก การการแลกเปลี่ย นซึ่งกั น
ระหว่างพนักงานและตัวแทนหรือผู้นาองค์การต้องสร้างให้เกิดความไว้วางใจ หัวหน้าหรือผู้นา
ทางการพยาบาลต้องมีความเป็นกลาง ยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกั นอันเป็นเหตุปัจจัยสร้าง
แรงจูง ใจให้พ ยาบาลเกิ ดความพึ ง พอใจ เกิ ดทัศ นคติที่ ดีต่อ องค์ก ารจนน าไปสู่ ความผู ก พั นกั บ
องค์การ ทาให้เกิดพลังและแรงบันดาลใจในการทางาน และมีความมุ่งมั่นที่จะคงอยู่ในองค์การ
กล่าวโดยสรุป การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ หมายถึง การรับรู้ของพนั กงานต่อการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยองค์การ ประกอบด้วยความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร และความ
เป็นธรรมของการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในองค์การ ระหว่างบุคคล เพื่อน
ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์การในภาพรวมได้รับการปฏิบัติอย่างเป็ นธรรม
จากองค์การในเรื่องของนโยบาย กรอบบรรทัดฐานของผลตอบแทน กระบวนของการพิจารณาใน
การผลการปฏิบัติงาน รับรู้ว่าตนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม มีความเป็นกลางในการตัดสินใจ
จากองค์การ อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล เพื่อนร่วมงานภายในองค์การ ทั้งนี้ใน
การชี้วัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 องค์ประกอบ
กล่าวคือ ความยุติธรรมเชิงผลประโยชน์ ความยุติธรรมเชิงกระบวนการ และ ความยุติธรรมด้านการ
มีปฏิสัมพันธ์ต่อการรับรู้ของพนักงาน ซึ่งผู้วิจัยได้นาแนวทางการวิเคราะห์ ใน 3 องค์ประกอบนี้จาก
การสังเคราะห์จากแนวคิดและการวิจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการที่มีอิทธิพล
ต่อการคงอยู่ในองค์ก ารของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลน ของโรงพยาบาลศูนย์ สั งกั ดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้วิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในช่วงเวลา 5 ปี เพื่อให้งานวิจัยมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยมีสาระโดยสรุป ดังนี้
การศึกษาของเพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิ จ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับต้ นแบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลรัฐโดยผลการศึกษาพบว่าองค์การให้ความสาคัญกับ
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องค์ประกอบการบริหารจัดการทางด้าน Soft side โดยยึดหลักแนวคิด 7S อธิบายว่ามนุษย์เป็นปัจจัย
สาคัญหนึ่งในเจ็ดปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพองค์การ โดยข้อค้นพบ 4 มิติ ประกอบด้วย
มิติด้านภาวะผู้นา มิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยครอบคลุมลักษณะการใช้ทรัพยากร
มนุษย์ตามความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับงาน มีการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาชีพ การบริหาร ทักษะ
เชิงสังคม ต้องมีการเสริมสร้างแรงจูงใจ สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน และการสร้างความ
ผูกพันองค์การ ด้านวัฒนธรรมองค์การและด้านการจัดการความรู้อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้องค์การ
ให้ความสนใจไม่ใช่แค่เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบเดิมเท่านั้น องค์การกาลังให้
ความสาคัญกับการบริหารจัดการแบบทุนมนุษย์โดยจรัสศรี เพ็ชรคง (2552) ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกโดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการ
พัฒนาทุนมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบด้วย 9 ปัจจัย คือ 1)
ภาวะผู้นาของผู้บริหาร 2) ค่านิยมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การ
3) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 4) การบริหารผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผู้ที่มีความรู้
ความสามารถสูง 5) ความสมดุลของชีวิตและงาน 6) การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการ
แบ่งปันความรู้ 7) วัฒนธรรมองค์การที่มุ่งสร้างคุณภาพและการแข่งขัน 8) การใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการพัฒนา 9) ความเหนียวแน่นของทีมงานโดยมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ศิริพร จิรวัฒน์กุล และ คณะ (2554) ได้ทางานศึกษาถึง วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิง
เพศภาวะ ข้อค้นพบที่แสดงถึงความหมายของการเป็นพยาบาล และภาพสะท้อนประเด็นเพศภาวะ
อันประกอบด้วย พยาบาลคื อผู้จัดการและเป็นบุคคลอเนกประสงค์ สามารถทางานได้ใ นหลาย
บทบาทหน้าที่ อันนามาซึ่งภาระงานมากทาให้ พยาบาลเกิดภาวะเหน็ดเหนื่อยนาไปสู่การโยกย้าย
หรือลาออกจะเห็นได้จากการศึกษาของอรุณรัตน์ คันธา (2556) เรื่องการย้ายงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในประเทศไทย พบว่ามีรูปแบบหรือลักษณะการย้ายหรือลาออกที่มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆที่ผู้บริหารองค์การนามาบริหารจัดการว่ามีผลสร้างแรงจูงใจหรือแรงดึงดูดหรือเป็นแรงผลัก
และจากการศึกษาของ Tummers, Groeneveld & Lankhaar (2013) ศึกษา ถึงว่า ทาไมพยาบาลจึง
ยืนยันที่จะลาออกจากองค์การ (Why do nurses intend to leave their organization? A large-scale
analysis in long-term care) เป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของ 6 คุณลักษณะงาน ได้แก่ 1) งานที่มี
ความกดดัน 2) ภาวะผู้นา 3) ความเป็นอิสระในการทางาน 4) โอกาสและการพัฒนา5) บรรยากาศ
การทางานและ6) วิสัยทัศน์ขององค์การ ศึกษาพยาบาลในประเทศเนเธอร์แลนด์ 9,982 คน156
สถานพยาบาล ที่ให้ดูแลผู้ป่วยระยะยาวช่วงระหว่าง ค.ศ. 2010–2011 ผลการศึกษาพบว่าเหตุผล
สาคัญสรุปเป็น 3 ประเด็น คือ 1) การได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอทางด้านการพัฒนาและโอกาส
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ของความก้าวหน้าทั้งด้านงานและตาแหน่งงาน 2) บรรยากาศของการทางานมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การคงอยู่ ใ นองค์ ก าร 3) บริ บ ทการไม่ เ ป็ นอิ ส ระหรื อลดความเป็น อิ ส ระของการท างาน ( Low
perceived autonomy) เช่นเดียวกับการศึกษา ของ พิมลรัตน์ คาแก้ว (2557); สายบัว บุญหมื่น (2557)
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพยาบาล พบว่า ปัจจัยด้านค่าตอบแทน ความก้าวหน้า ลักษณะ
งาน กับ การคงอยู่ซึ่งสามารถทานายการคงอยู่ของพยาบาลได้
รุ่งนภา สีทะ (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับความ
ผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ด้านการแบ่งปัน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ (r=.244) ด้านบรรทัดฐาน (r=.227)
และความผูกพันต่อองค์การ โดยรวม (r=.218) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การด้านการปฏิบัติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้าน
บรรทั ด ฐาน (r=.433) อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .01 นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า การรั บ รู้ค วาม
ยุติธรรมในองค์การด้านการแบ่งปัน มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ถ้ามีการรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์กรด้านการแบ่งปันเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้มีความผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้น .136 หน่วย เมื่อ
เข้าสู่สมการ สามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอานาจพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์กรได้ร้อยละ
47.00 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัลลพ ล้อมตะคุ (2555) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพนักงานสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ซึ่งปัจจัยเชิงสาเหตุได้แก่ การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ และความผูกพันต่อองค์การ ส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การ โดยมีขนาดอิทธิพลทางบวก เท่ากับ .26 และ .49 และพบว่า ความพึงพอใจในงาน
ส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยผ่านตัวแปรตามผูกพันต่อองค์การ
และมีขนาดอิทธิพลทางบวกเท่ากับ .11
วรรณี วิริยะกังสานนท์ (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับการ
คงอยู่ในงาน ของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับต่า (r=.317) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ p<0.01โดยความพึงพอใจในแต่ละด้าน ด้านความเป็นอิสระในงาน ด้านนโยบาย ด้าน
ลักษณะงาน ด้านปฏิสัมพันธ์ของผู้ร่วมงาน ด้านค่าตอบแทน มีค่าที่ต่าทุกด้านแสดงว่าการคงอยู่ใน
องค์ ก ารต่ าและพบว่ า ตั ว แปรพยากรณ์ ที่ มี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด คื อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร
(Beta=.501) และมีทิศทางความสัมพันธ์ด้านบวก แสดงว่า เมื่อพยาบาลวิชาชีพมีความผูกพันต่อ
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องค์กรสูง จะทาให้พยาบาลวิชาชีพคงอยู่ในงานสูง โดยความผูกพันต่อองค์กรสามารถทานายการคง
อยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครธนได้ร้อยละ 24.3
รัชนี ศุจิจันทรรัตน์, วัลลภา บุญรอด และวิไลวรรณ ทองเจริญ (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัย
ทานายความต้องการออกจากงานของอาจารย์พยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทานาย
ความต้องการออกจากงานของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบัน สมทบ
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการออกจากงาน 5 ด้าน คือ ลักษณะงาน ความผูกพันต่อ
องค์ การ คุณภาพชีวิต วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศขององค์การ โดยผลการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่ามี 3 ปัจจัยคือ วัฒนธรรมองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และวุฒิ
ปริญญาเอก ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความต้องการออกจากงาน ในระยะ 1 ปี ได้ร้อยละ
12.2 และในระยะ 3 ปี ข้า งหน้า พบว่า มี 2 ปัจจัยคือ ความผูก พั นต่อองค์ก าร และการได้รับวุฒิ
ปริญญาเอก ร่วมกันอธิบายความต้องการออกจากงานได้ร้อยละ 14.3
จิรัชยา เจียวก๊ก (2556) ศึกษาการคงอยู่ และความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุทาให้พยาบาลวิชาชีพ มีการ
คงอยู่ในงาน ได้แก่ วัฒนธรรมและค่านิยมองค์การ และการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
ส่วนสาเหตุที่ทาให้ตั้งใจลาออกจากงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทางาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
และความสาเร็จในหน้าที่การงาน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พยาบาลได้ 4 ประการคือ ประการที่ 1 คือ
“ข้าราชการและความมั่นคงในการทางาน” เป็นสาเหตุทาให้พยาบาลวิชาชีพ คงอยู่หรือตั้งใจลาออก
จากงาน เหตุผลคือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลั ย เป็นหน่วยงานของรัฐ พยาบาลวิชาชีพจึงอยากเป็น
ข้าราชการ เพราะข้าราชการให้ความรู้สึกที่มั่นคง เข้าทาราชการได้เท่ากับฝากชีวิตไว้ได้ ปลดเกษียณ
ก็มีบานาญเลี้ยงชีพ ไม่ต้องต่อสัญญาการทางานแต่ละปี ประการที่ 2 คือ “เงิน” เพราะเป็นอาชีพที่
เสี่ยงต่อ โรคภัย การถูกฟ้องร้อง และการนอนหลับพักผ่อนไม่เป็นเวลา ทาให้พยาบาลจานวนหนึ่ง
ตัดสินใจไปทางานในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งมีรายได้ที่สูงกว่าประการที่ 3 คือ “ความสัมพันธ์
ระหว่างหัวหน้า และผู้ร่วมงาน” มีผลต่อการคงอยู่หรือตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ
กล่ า วคื อ หากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของพยาบาลวิ ช าชี พ ขาดความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ พยาบาลวิ ช าชี พ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่มีความสัมพันธ์ไม่ดีต่อกัน จะส่งผลให้เกิดการตั้งใจลาออกมากขึ้น
ประการที่ 4 คือ “การได้รับการยอมรับนับถือ ” มีผลต่อการคงอยู่หรือตั้งใจลาออกจากงานของ
พยาบาลวิชาชีพ กล่าวคือ หากพยาบาลวิชาชีพ ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงานและผู้ป่วยน้อย
ย่อมจะส่งผลให้เกิดความตั้งใจลาออกเพิ่มขึ้น
หทัยกร กิตติมานนท์ (2557) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในประเทศไทย แสดงความสัมพันธ์
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และอิทธิพลของตัวแปร 4 ตัว ได้แก่ บรรยากาศด้านจิตใจ ความผูกพันของพนักงาน ความพึงพอใจ
ในงาน และผลการปฏิบัติงาน ข้อค้นพบคือบรรยากาศด้านจิตใจมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน
ความผูกพันของพนัก งานและความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ค่ า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.685 0.552 และ 0.529 ตามลาดับโดยตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุสามารถ
อธิบายความผันแปรของผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 52.40
นวิยา ผ่องพรรณ (2557) ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอานาจ การทางานเป็น
ทีมและการธารงรักษาบุคลากรกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลของ
รัฐ ในกรุงเทพมหานครการธารงรักษาบุคลากรสามารถทานายความตั้งใจคงอยู่ในงานได้โดย
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 52.5 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในประเทศไทย โดยพบว่า ตัวแปรความพึงพอใจในงาน มีอิทธิพล
ทางตรงต่อความผูกพันต่อองค์การ และทั้งตัวแปรความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ
มีอิทธิพลทางตรงต่อการคงอยู่ใ นองค์การของพนักงาน การรับรู้และแนวทางการปฏิบัติการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยสายวิชาการโดยความสัมพันธ์เป็นทิศทางเดียวกันคือการรับรู้ถึง
การสนับสนุนจากองค์การและแนวทางปฏิบัติในด้านทรัพยากรมนุษย์โดยถ้าความผูกพันต่อองค์การ
มากด้วย ส่งผลให้มีแนวโน้มที่ จะคงอยู่ต่อในองค์การในที่สุด ความแปรปรวนของการคงอยู่ใน
องค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้ร้อยละ 39
สุพรรณี พุ่มแฟง (2558) ศึกษาถึงปัจจัยที่ทาให้พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล ตติยภูมิลาออก
ผลการวิจัยพบว่า มีด้วยกัน 8 ด้าน คือ 1) ด้านลักษณะงานและภาระงาน 2) ด้านโอกาสความก้าวหน้า
และขวัญกาลังใจ 3) ด้านสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน 4) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5) ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ข้อ 6) ด้านพฤติกรรมภาวะผู้นาของ หัวหน้าหอ 7) ด้านสมดุล ระหว่าง
ชีวิตและการทางาน 8) ด้านผู้ป่วยและครอบครัว
สมหญิง ลมูลพักตร์ (2558) ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับและผลของความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพการพยาบาล ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจออกจากวิชาชีพของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครผลการวิเคราะห์ระดับบุคคลพบว่า ความสอดคล้องระหว่าง
บุคคลกับวิชาชีพมีส่วนสาคัญส่งผลให้เกิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพการพยาบาล ความมาก
เกินไปของบทบาท
สมนันท์ สุทธารัตน์ (2558) ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทา งาน
ภาวะผู้นาของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพรุ่นเจเนอเรชั่น
วาย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐโดยพบว่าสภาพแวดล้อมในการทา งาน และภาวะผู้นา
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ของหัวหน้าหอผู้ป่วย มีความสัมพันธ์ทางบวก กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
รุ่นเจเนอเรชั่นวาย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในกากับของรัฐ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(r = .526 และ .458) ตามลาดับ
Tourigny (2016 ) ศึกษาเรื่องถึงปัจจัยที่เป็นเหตุผลการลาออกของพยาบาลอายุน้อยเพื่อหา
แนวทางในการการธารงรักษาพยาบาลที่มีอายุน้อยของโรงพยาบาล In Trinidad and Tobago เป็น
การศึกษาถึงสภาพจิตใจในบทบาทอาชีพ ความเครียด ความเหนื่อยหน่าย และความกดดัน นามาซึ่ง
ทัศนคติในเรื่องของความผูกพันองค์การ ความพึงพอใจในงาน และการหมุนเวียนและการคงอยู่ใน
งาน โดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบใน 3 กลุ่มอายุ ( อายุน้อย ปานกลางและสูงอายุ) ผลการศึกษา
พบว่าพยาบาลที่มีอายุน้อยมีโอกาสลาออกจากโรงพยาบาลโดยพบปัจจัยด้านความเครียดเป็นปัจจัยที่
สาคัญสูงกว่าความพึงพอใจและความผูกพันองค์การ โดยจากการศึกษาของ Tourigny ได้มุ่งเน้นให้
องค์การมีการจัดฝึกอบรม และมีการพัฒนาโครงการด้านความรู้ทักษะเพื่อทาให้พยาบาลน้องใหม่
เกิดความเชื่อมั่นในการทางาน และสร้างเสริมประสบการณ์แก่พยาบาล สามารถลดความเครียดจาก
อาชีพในการทางานได้
Wang (2012) ทาการศึกษา 18ตัวทานายการคงอยู่ของพยาบาลในเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน พบว่า
มี 7 ตัวทานายที่อธิบายการคงอยู่อย่างมีนัยสาคัญซึ่งได้แก่ ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการตอบแทนสิ่ง
ที่ได้รับจากองค์การ ความผูกพันจากผลตอบแทน อายุ ข้อจากัดของทางเลือกของความผูกพัน การ
เพิ่มคุณค่า โอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระดับของโรงพยาบาลโดยพบว่า ความผูกพันที่เกิดจาก
ความต้องการตอบแทนองค์การ( Normative commitment) เรื่องของอัตราค่าตอบแทน(Economic
costs commitment) และอายุ สามารถอธิบายความแปรปรวนการคงอยู่ของพยาบาลในองค์การได้
ร้อยละ 37.3
Lartey, Cummings, & Profetto-McGrath (2014) ศึกษาทบทวนวรรณกรรมโดยวิเคราะห์
10 งานวิจัยเชิงปริมาณซึ่งเป็นงานวิจัยช่วงระหว่าง ค.ศ. 1989 - 2009 วิเคราะห์ เกี่ยวกับโปรโมชั่น
การแทรกแซงการธ ารงรั ก ษาพยาบาลที่ มี ป ระสบการณ์ ใ ห้ อ ยู่ กั บ องค์ ก ารสุ ข ภาพ โดยผลการ
วิเคราะห์พบว่าการวัดการคงอยู่สามารถวัดจากอัตราการลาออกโดยวัดเป็นร้อยละและบางส่วนดูจาก
อัตราพยาบาลที่ยังคงอยู่ในองค์การ (Codier et al., 2009) ข้อค้นพบพบว่าควรต้องมีความยืดหยุ่น
ตารางการทางาน มีผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม โอกาสการพัฒนาบุคลากร องค์การต้องมี
ความใส่ใจโดยเฉพาะผู้นาต้องมีพ ฤติก รรมที่เป็นผู้บริหาร ที่ให้อิสระในการทางาน ต้องมีความ
รับ ผิดชอบ และมีค วามโปร่งใส สร้างให้เกิ ดความพึ งพอใจในงาน ยอมรับในการเปลี่ย นแปลง
(Bauer et al. 1993)ให้มีโครงการพี่เลี้ยง มีที่ปรึกษา โครงการฝึกอบรม จัดสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
โครงการเกษีย น เป็นตันสอดคล้องกับการศึกษาของ Cowden et al. (2011), ที่พบว่าผู้นาที่จัด
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บรรยากาศสิ่งแวดล้อมของการทางานที่ดีและตอบสนองความต้องรายบุคคลได้ดีจะส่งผลทาให้เกิด
การคงอยู่ของพยาบาลที่มีประสบการณ์
Montgomery & Dean (2016) ศึกษาโครงการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความสุภาพลดความ
รุนแรงและการคงอยู่ของพยาบาลไอซียูศัลยประสาท ผลการศึกษาพบว่า การจัดฝึกอบรมให้พยาบาล
เกิดพัฒนาและสามารถลดอัตราการลาออกได้ถึงร้อยละ 50 เป็นตัวเชื่อมทาให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
มีปฏิสัมพันธ์กัน บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในองค์การถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ต้องคาถึงเป็น สิ่งแรก
ในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในแผนก ICU
Fathabad (2016) เป็นการศึกษาใน Hospitals of Urmia University of Medical Sciences
เกี่ยวกับการขาดแคลนพยาบาลที่เกิดจากผลกระทบของการรับรู้ความยุติธรรมโดยข้อค้นพบจาก
การศึ ก ษาพบว่ า การรั บ รู้ ค วามยุ ติ ธ รรมองค์ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ทิ ศ ทางตรงกั นข้ า มกั บการการ
หมุนเวียนเปลี่ยนงาน หรือการคงอยู่ นอกจากนี้ Fathabad ยังได้อธิบาย ถึงองค์ประกอบของความ
ยุติธรรมที่อานาจการทานายโดยพบว่า การแบ่งปันผลประโยชน์เป็นองค์ประกอบที่สามารถทานาย
ได้เรื่ องของความพึ ง พอใจและการมีพ ฤติก รรมที่ดี ขององค์ ก ารมากกว่า เรื่อ งของกระบวนการ
องค์ประกอบที่พบในงานวิจัยคือ 1) การแบ่งปันด้านผลประโยชน์มีน้าหนักสูงในด้านโบนัส เงิน
ช่วยเหลือพิเศษและด้านโปรโมชั่นต้องเท่าเทียมกันและจัดสรรอย่างเสมอภาค โดยมีวิธีการวัดที่
เหมาะสม 2) กระบวนการที่มีความยุติธรรมโดยต้องมีแบบแผนและวิธีปฏิบัติตลอดจนการตัดสินใจ
ควรต้องชัดเจนโปร่งใส 3) การมีส่วนร่วมในความยุติธรรมควรเปิดโอกาสให้พยาบาลมีส่วนร่วม
หรือแสดงออกถึงความเหมาะสมของพฤติกรรมที่ดี
กล่าวโดยสรุปจากการศึก ษาทบทวนวรรณกรรมต่างๆพบว่ามีปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ การ
ตัดสินใจที่จะอยู่หรือไม่อยู่ในองค์การโดยพบว่าองค์การสุขภาพภาครัฐให้ความสนใจกับการบริหาร
ด้าน Soft side ของแนวคิด7S’ คือ ด้านพนักงาน ทักษะ รูปแบบ การแบ่งปั่น (เพ็ชราภรณ์ ชัชวาล
ชาญชนกิจ, 2556) ด้วยองค์การสุขภาพ (โรงพยาบาล) เป็นองค์การที่ให้บริการโดยมีคนเป็ นปัจจัย
หลักและเป็นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญ แต่คนไม่ใช่เครื่องจักร การทางานควรมีขอบเขต ระยะเวลาและ
ภาระงานที่ชัดเจน (ศิริพร จิรวัฒน์กุล และ คณะ, 2554, อรุณรัตน์ คันธา, 2556) อีกทั้งพยาบาลเป็น
มนุษ ย์ ย่ อมมี ค วามรู้สึก กั บ สิ่ง ที่ ม ากระทบทาให้เกิ ดความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจจน
นาไปสู่ก ารโยกย้ าย การลาออกจากองค์ก ารหรือออกจากวิชาชีพ (Tummers, Groeneveld, &
Lankhaar, 2013; รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ และคณะ, 2556) ดังนั้นการบริหารจัดการเพื่อลดความรู้สึก
ดังกล่าวและสร้างการรับรู้และความพึงพอใจกับพนักงานคงเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรใส่ใจและ
ตระหนัก จากงานวิจัยที่ศึกษาพบว่าสิ่งที่จะทาให้บรรยากาศของการทางานในองค์การดีและเป็น
แรงจูงใจในการทางานได้ประกอบด้วย ผู้นาต้องมีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มี

59

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีและให้ความเป็นอิสระในการทางานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้โอกาส ให้ความเป็น
ธรรมและความเสมอภาคโปร่งใสในการจัดสรรค่าตอบแทน สวัสดิการและการฝึก อบรมโดยมี
กระบวนการจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ (รุ่งนภา สีทะ, 2554; วัลลพ ล้อมตะคุ, 2555; วรรณี
วิริยะกังสานนท์, 2556; พิมลรัตน์ คาแก้ว, 2557; สายบัว บุญหมื่น, 2557; สุพรรณี พุ่มแฟง, 2558;
Tummers, Groeneveld, & Lankhaar, 2013; Lartey et al., 2014; Prentice, 2015; Tourigny, 2016;
Montgomery & Dean, 2016; Fathabad, 2016)
อย่ า งไรก็ ต ามค่ า ตอบแทนอาจจะไม่ ใ ช่ เ หตุ ผ ลที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของการคงอยู่ ใ นองค์ ก าร
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ร่ ว มงาน
ความสั ม พั น ธ์ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารกั บ ผู้ รั บ บริ ก ารความสัม พั นธ์ ดั งกล่ าวอาจจะเป็ นปั จ จัย ส าคั ญ ต่อ การ
ตัดสินใจลาออกมากกว่าผลประโยชน์ (จิรัชยา เจียวก๊ก, 2556) เมื่อพยาบาลมีความสุขในการทางาน
โดยปัจจัยเอื้อดังที่กล่าว ส่งผลทาให้พยาบาลเกิดความรักความผูกพันองค์การและผู้ร่วมงานทาให้
พยาบาลเกิดกาลังที่จะทางานอย่างขยันขันแข็ง ทุ่มเท และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงานรักในวิชาชีพ
มีความสุขการทางาน (หทัยกร กิตติมานนท์, 2557; นวิยา ผ่องพรรณ, 2557; ศรัณย์ พิมพ์ทอง, 2557;
สมหญิง ลมูลพักตร์, 2558; สมนันท์ สุทธารัตน์, 2558; Wang, 2012) บนความพึงพอใจในงาน และ
ผลตอบแทนที่ได้รับตลอดจนความผูกพันต่างๆนั้น ในปัจจุบันการบริหารจัดการไม่ได้สนใจหรือใส่
ใจในลูกค้าภายนอกเพียงอย่างเดียว ต้องใส่ใจในลูกค้า(พนักงาน) ภายในด้วย การทาให้พนักงานเกิด
ความพึ ง พอใจในการบริห ารจั ดการขององค์ก าร เกิ ดความไว้ว างใจจนเป็น ความจงรัก ภั ก ดีไ ด้
เมื่อไหร่จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมั่นคงและยั่งยืนอันเป็นสิ่งที่ทุกองค์การต้องการเพราะบุคลากรที่
จงรักภักดีไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรก็จะยึดมั่นผูกพันกับองค์การอันเป็นที่มาของงานวิจัยว่าปัจจัย
หรือรูปแบบการบริหารจัดการใดบ้างที่มีน้าหนักมากเพียงพอที่จะส่งผลทาให้พยาบาลเกิดความพึง
พอ ไว้ใจจนพัฒนาสู่การจงรักภักดี (Kotler, 2003; Naidu, 2009)
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้วิจัยได้พิจารณาถึง แนวคิดต่างๆทางการบริหาร
จัดการที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลน ของโรงพยาบาลศูนย์
สัง กั ดส านัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ ย วข้อง โดยมีก รอบแนวทางใน
การศึกษาดังนี้
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ภาพที่ 2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา: ผู้วิจัย
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ตารางที่ 2.3 อธิบายตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้และกรอบการวิจัย
ตัวแปร
แนวคิด/ทฤษฏี/งานวิจัย
ที่สนับสนุน
แฝง
สังเกตได้
กลยุทธ์ในการส่งเสริม 1) การกาหนดความ
1) แนวคิดทฤษฎีการ
ศักยภาพทุนมนุษย์3
ก้าวหน้าในวิชาชีพ7
บริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ด้านการ
บริหารจัดการบุคลากรที่
มีความสามารถสูง
Gubman (1998)
2) วิจิตร ศรีสุพรรณ
2)แนวทางการพัฒนา
(2012)
ทักษะวิชาชีพที่ใช้ใน
3) ดวงกมล หน่อแก้ว
งาน8
(2014)
4) ศิริพร จิรวัฒน์กุลและ
คณะ (2554)18
5) บงกชพร ตั้งฉัตรชัย
(2554)
3)มีการดาเนินงานที่
6) ปรียา พร วงศ์อนุตร
ชัดเจนในการปฏิบัติ
โรจน์ (2553)5
ตามกลยุทธ์

ประเด็นการวัด
1.1.กระทรวงสาธารณสุข
มีหลักการและแนวทาง
ในการกาหนด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
พยาบาล13
1.2.องค์การมีหลักเกณฑ์
ในการกาหนด
ความก้าวหน้าที่เป็น
รูปธรรม5,7,15
1.3.องค์การมีการแนะ
แนวบุคลากรให้พัฒนา
ตามแผนที่กาหนด10
2.1.มีการกาหนดแผนงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากร
(ความรู้/ทักษะการบริหาร
จัดการและวิชาชีพ)3,5
2.2.มีการสนับสนุน
งบประมาณในการจัด
อบรมพัฒนา(ความรู้/
ทักษะการบริหารจัดการ
และวิชาชีพ)5,14
2.3.มีการสร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
บุคลากร13
3.1.มีการบรรจุแผนไว้ใน
กรอบการดาเนินงานของ
องค์การ13
3.2.มีการกาหนดกลยุทธ์
ในการปฏิบัติที่เป็น
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ตัวแปร
แฝง

ภาวะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง

สังเกตได้

1) เป็นผู้มีอุดมการณ์18

2)สร้างแรงบันดาลใจ

3)กระตุ้นปัญญา

4)คานึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล

แนวคิด/ทฤษฏี/งานวิจัย
ที่สนับสนุน

1) Bass & Avolio
(1997)
2 ) Boyle et al. (1999)
3) Yukl (2010)20
4) Cowden &
Cummings (2011 )
5) จรัสศรี เพ็ชรคง (
2552).
6 )ศรัณย์ พิมพ์ทอง
(2556)
7) Burns (1978)19

ประเด็นการวัด
รูปธรรม
3.3.ปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้เหมาะสม
กับบริบทองค์การ13
1.1. เป็นแบบอย่างในการ
ทางาน3,1,19
1.2. เสียสละตนเพื่อ
ส่วนรวม
1.3. ทาให้เกิดความชื่นชม
และศรัทธา1,19
1.4. ผู้ตามรู้สึกภาคภูมิใจ
ที่ได้ร่วมงาน1,19
2.1. มีวิสัยทัศน์ในการ
ทางาน
2.2.มีเป้าหมายที่มีความ
ชัดเจน1,3 ,19
2.3.มีผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรม
2.4.สร้างกาลังใจใน
อุดมการณ์วิชาชีพ1,19
3.1.มีความคิดสร้างสรรค์
มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย
1,19

3.2.เปิดใจรับฟังความ
คิดเห็น1,19
3.3.เสนอแนะวิธีการที่
หลากหลายในการ
ปฏิบัติงาน1,19
4.1.เข้าใจในพื้นฐานผู้
ตาม1,19
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ตัวแปร
แฝง

การรับรู้ความยุติธรรม3

สังเกตได้

1)การจัดสรร
ผลตอบแทน

2)การมอบหมายงาน

3)การเลื่อนตาแหน่ง

แนวคิด/ทฤษฏี/งานวิจัย
ที่สนับสนุน

ประเด็นการวัด

4.2.สร้างสัมพันธ์ภาพกับ
ผู้ตามโดยคานึงความ
แตกต่างของผู้ตาม1,19
4.3.เป็นพี่เลี้ยงหรือที่
ปรึกษาที่เหมาะสมตาม
พื้นฐานตรงตามความ
ต้องการของผู้ตาม7,1,19
4.4.ยกย่องหรือชื่นชมต่อ
ความสาเร็จของผลงาน3,7
1)แนวคิดทฤษฎีระบบ 1.1.มี บ รรทั ด ฐานในการ
อุปถัมภ์ (Patronage
ให้ผลตอบแทน3,17
system) และระบบ
1.2 อัตราค่าจ้างเหมาะสม
คุณธรรม (Merit
กับงานที่รับผิดชอบ7,17
system) และแนวคิด
1.3 จัดสรรผลตอบแทน
ธรรมาภิบาลในการ
อย่างเสมอภาค1,3,5,7, 16
บริหารงานบุคคลภิญโญ 1.4 มีการพิจารณาอัตรา
สาธร (2519, น. 22-23) ผ ล ต อ บ แ ท น ต า ม
2)Blau (1964)ทฤษฎี
สภาพแวดล้อมใกล้เ คีย ง
16
การแลกเปลี่ยน
( อ ง ค์ ก า ร ใ น ร ะ ดั บ
3) Greenberg (1987)
เดียวกัน)3,7,16,18
4) Greenberg (1990)
2.1.ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
5) Gilbert & Tang
เหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง
(1998)
หน้าที7่
6)วั ล ลพ ล้ อ มตะคุ 2.2.เปิ ด โอกาสให้ มี ส่ ว น
(2554)17
ร่วมในการเสนอแผนงาน
7) บงกชพร ตั้งฉัตรชัย( 5,18
2553)1
3.1.เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ บ บ
8) Fathabad (2016)
ข้อบังคับของกฎหมาย16
3.2.เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ไม่เลือกปฏิบัติ16
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ตัวแปร
แฝง

สังเกตได้

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 1)มีแผนในการขึ้นสู่
ภายในองค์การที่
ตาแหน่งสูงขึ้น
ปฏิบัติงาน3,7, 11,18

2)มีการส่งเสริมการ
พัฒนาบุคคลากร4

แนวคิด/ทฤษฏี/งานวิจัย
ที่สนับสนุน

ประเด็นการวัด

3.3.ค านึ ง ถึ ง หลั ก ความ
โปร่งใส6
1) Taunton et al.
1.1.องค์ ก ารด าเนิ น ตาม
4
(1989)
แผนงานอย่ างเป็ นระบบ
2) Prevosto (2001)8
ในการปรับ เปลี่ ย นเลื่ อ น
3) Mathis & Jackson
ตาแหน่ง15
(2006)3
1.2.องค์ ก ารมี ก ารปรั บ
4)นิตยา วันทยานันท์
แผนเตรี ย มความพร้ อ ม
7
(2556)
ของบุคลากรในการขึ้นสู่
5)แนวคิดบันไดวิชาชีพ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น อย่ า ง
เหมาะสมกับตาแหน่ง4,15
ของ Benner (1984)15
2.1.มีการจัดฝึกอบรมเพิ่ม
ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ประสบการณ์ของวิชาชีพ
3,15

ความสุขในการทางาน18 1)บรรยากาศในการ
ทางาน18

2.2.กระตุ้ น ให้ ร ะบบพี่
เ ลี้ ย ง ด า เ นิ น ก า ร เ ป็ น
รู ป ธ ร ร ม ส า ม า ร ถ ใ ห้
ค าปรึ ก ษาและสอนงาน
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน3,8
2.3.มี โ อกาส ได้ พ บปะ
เ ค รื อ ข่ า ย วิ ช า ชี พ ทั้ ง
ภายในและภายนอก
องค์ ก ารเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์3
1) Heneman (1994)
1.1.สภาพแวดล้ อ มทาง
2) Mathis & Jackson
กายภาพเหมาะสมต่อการ
(2006)3
ปฏิบัติงาน3’12,18
3)แนวคิดของ Akl & et 1.2. สภาพความสัมพันธ์
al. (2007) และ Elท า ง สั ง ค ม กั บ เ พื่ อ น
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ตัวแปร
แฝง

แนวคิด/ทฤษฏี/งานวิจัย
ที่สนับสนุน
สังเกตได้
Jardali et al. (2008)
2)ลักษณะงาน/ภาระงาน 4) Ellenbecker (2004)2
เหมาะสม11,18
3) ปริศนา ใจบุญและ
คณะ (2553)
4) บงกชพร ตั้งฉัตรชัย
และคณะ (2554)
5) จรัสศรี เพ็ชรคง (
3)คุณภาพชีวิตที่สมดุล 2552)
3,7,11
6) พิมลรัตน์ คาแก้ว.
(2557)
7) ไพรวัลย์ รัตนบัญชร
(2557)
8) ดามรัศม์ รัตนนา
คินทร์ (2557)12
9) Clarke (2001)9
10) ปาริฉัตร ตู้คา
(2556)11

ประเด็นการวัด
ร่วมงาน3,7, 12
1.3. สภาพการ
ปฏิสัมพันธ์ (การตอบรับ/
แรงกดดัน) กับ
ผู้รับบริการ9
2.1.ความยุ่งยากของงานที่
รับมอบหมาย12
2.2.ปริมาณงานที่
เหมาะสมสามารถปฏิบัติ
ได้ไม่เกิดความกดดัน 3,7,
11,18

2.3.ความรั บ ผิ ด ชอบเกิ น
บทบาทหน้าที่3
2.4.ความเหมาะสมของ
จานวนชั่วโมงในการ
ทางาน2,3, 11
3.1.หน้าที่รับผิดชอบ
รบกวนชีวิตความเป็น
ส่วนตัว3, 11
3.2.หน้าที่รับผิดชอบ
รบกวนชีวิตครอบครัว3’11
3.3.ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ
ส่ ง ผลให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี
ขึ้น12
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ตารางที่ 2.4 อธิบายตัวแปรตามและตัวแปรสังเกตได้ในกรอบการวิจัย
ตัวแปร
แนวคิด/ทฤษฏี/งานวิจัย
ที่สนับสนุน
ตาม
สังเกตได้
การคงอยู่ในองค์การ
1) คงอยู่แบบมีเงื่อนไข 1)แนวคิดของ Allen &
Meyer (1990, p. 6;
1997, p. 106) ใน
องค์ประกอบความ
2)อยู่ด้วยอุดมการณ์ใน ผูกพันต่อเนื่อง7
วิชาชีพ6
2)แนวคิดทฤษฏีว่าด้วย
วัฒนธรรมและค่านิยม
วิชาชีพ 2,3
(สมเกียรติ ศรีธาราธิ
คุณ (2542)
3) ศิริพร จิรวัฒน์กุลและ
3) ความตั้งใจอยู่
คณะ (2554)6
4) ศรัญยา แสงลิ้ม
สุวรรณ (2556)
7,
4)ความผูกพันองค์การ 5) ศรัณย์ พิมพ์ทอง
11
(2557)
6) Mowday, Porter &
Steer (1982 )
7) Burke (2003)
8) Gallup( 2010)
9) Side-bet theory” ของ
Becker (1960) ตั้งใจอยู่
5)อยู่เพราะไม่มี
เพื่อรักษาผลประโยชน์
ทางเลือกอื่น
ของตนเองไว้21
10) บงกชพร ตั้งฉัตรชัย
( 2553)1

ประเด็นการวัด
1.1.คงอยู่ตราบเท่าที่
องค์การให้ข้อเสนอที่
พอใจ21
1.2.คงอยู่เพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนตามสิทธิที่
ควรได้21
2.1.มุ่งมั่นในการทางาน
เพื่อจรรยาบรรณวิชาชีพ6
2.2.มีความเสียสละใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย7
2.3.มีความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง7
3.1.คงอยู่แบบไม่มี
เงื่อนไขใดๆ2,3
3.2.เต็มใจที่จะอยู่
ปฏิบัติงานให้กับองค์การ5
4.1. การมีเจตคติที่ดี
ยอมรับเป้าหมายองค์การ5
4.2.ความจงรักภักดี ตั้งใจ
อุทิศตนในการทางาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ5
5.1 เงื่อนไขปัจจัยส่วน
บุคคล1(อายุ ระดับ
ประสบการณ์ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ
สมรส ถิ่นที่อยู่)
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ตารางที่ 2.5 อธิบายสมมติฐานในกรอบการวิจัย
สมมติฐาน
กลยุทธ์ในการส่งเสริม ศักยภาพทุนมนุษย์ (x1) ส่งผล
ทางตรงต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ (Y)
X1
Y

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลทางตรงต่อการคงอยู่ใน
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ
X2
Y

การรับรู้ความยุติธรรมส่งผลทางตรงต่อการคงอยู่ใน
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ
X3 Y

ความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การที่ปฏิบัติงานส่งผล
ทางตรงต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
X4 Y

แนวคิด/ทฤษฏี/งานวิจัย
ที่สนับสนุน
1) Gubman (1998, p. 46)6
2) David & Kamel (2009, pp. 307-308)7
3) ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557)5
4) อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล (2558)8
5) Tourigny (2016 )15
6) Tummers et al . (2013)18
7) Lartey et al. (2014)21.
8) Montgomery & Dean (2016)23
1) Tourangeau et al. (2009)17
2) Tummers et al. (2013)18
3) Cowden (2011)19
4) สมนันท์ สุทธารัตน์ (2558)20
5) Lartey et al. (2014)21
6) Montgomery & Dean (2016)23
7) Maslow (1970)
8) Barker (1992, p. 28)
1) ชลภัสสรณ์ ศรีวรฉัตรภาธร (2558)3
2) Shore & Shore(1995, p. 320)13
3) Tourangeau et al. (2009)17
4) Tummers et al. (2013)18
5) Lartey et al. (2014)21
6) Fathabad (2016)22
7) Assael (1998, p. 218)
1) นิตยา วันทยานันท์ (2556)4
2) ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557)5
3) Davenport (1999)9
4) จิรัชยา เจียวก๊ก (2556)16
5) Tummers et al. (2013)18
6) Lartey et al. (2014)21
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ความสุขในการทางานส่งผลทางตรงต่อการคงอยู่ใน
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ
X5
Y

1) สายบัว บุญหมื่น (2557)1
2) Mobley et al. (1982)2
3) นิตยา วันทยานันท์ (2556)4
4) ศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557)5
5) Heneman (1994)10
6) จิรัชยา เจียวก๊ก (2556)16
7) Vroom (1964)11
8) ดามรัศม์ รัตนนาคินทร์ (2557)
9) Tourangeau et al. (2009)17
10) Tummers et al. (2013)18
11) สมนันท์ สุทธารัตน์ (2558)20
12) Lartey et al. (2014)21
13) Montgomery & Dean (2016)23
14)Mathis & Jackson (2006)12

14

สมมติฐานการวิจัย
1. กลยุทธ์ในการส่งเสริม ศักยภาพทุนมนุษย์มีอิทธิพลทางบวกต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาล
วิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ที่ขาด
แคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ที่
ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. ความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การที่ปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกต่อการการคงอยู่ในองค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5. ความสุขในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ที่ขาด
แคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คานิยามปฏิบัติการ
การคงอยู่ใ นองค์ ก าร หมายถึง การที่บุคลากรซึ่งเป็นบุคลากรในด้านของพยาบาลวิชีพ มีก าร
ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นองค์ ก ารนั้น โดยยั ง คงอยู่ ใ นการปฏิ บั ติง านด้ านของวิ ช าชีพ ยาบาล ไม่ว่ า จะมี ปั ญ หา
อุปสรรค ใดๆยังคงหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และไม่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในองค์การนั้นต่อไป
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1. การคงอยู่แบบมีเงื่อนไข หมายถึง การที่บุคลากรคงอยู่กั บองค์การตราบเท่าที่องค์การให้
ข้อเสนอที่พอใจ เพื่อให้ได้รับสิทธ์ของผลตอบแทนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับขององค์การหรือ
หน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นสิทธิที่ควรได้จากการที่คงปฏิบัติงานอยู่ในองค์การต่อไป
2. การคงอยู่ด้วยอุดมการณ์ในวิชาชีพ หมายถึง การที่บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานในองค์การ ด้วยความคิดที่ต้องการให้พยาบาลวิชาชีพเป็นที่
ยอมรับขององค์การและเพื่อเป็นการพัฒนางาน พัฒนาองค์การ และรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การด้วยความเสียสละ
3. ความตั้งใจอยู่ในองค์การ หมายถึง การที่บุคลากรพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การ
ตามภาระงานอย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ด้วยความเต็มใจตั้งใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์การ ตามที่
ตนเองมี ความรู้ค วามสามารถ รวมทั้งมีความตั้งใจทุ่มเททั้งกายและใจในการพัฒนางาน พัฒนาองค์การ
เพื่อให้เกิดคุณภาพในการให้บริการอย่างเต็มความสามารถ
4. ความผูกพันองค์การ หมายถึง การที่บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ มีการสร้างภาพลักษณ์
ให้กับพยาบาลวิชาชีพในองค์การให้เป็นที่ยอมรับขององค์การ ตั้งใจในการทางาน มีความจงรักภักดีต่อ
องค์การ อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้องค์การนั้นบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
5. การคงอยู่เพราะไม่มีทางเลือก หมายถึง การที่บุคลากรพยาบาลวิชาชีพ คงปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ในองค์การ ด้วยสภาพของปัจจัยส่วนบุคคล อาทิ อายุงาน ประสบการทางาน ระดับการศึกษา
สถานภาพ ถิ่นที่อยู่ ที่ทาให้คงอยู่และปฏิบัติงานต่อไปโดยไม่ไปจากองค์การนั้น ๆ
กลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ หมายถึง นโยบายที่หน่วยงานภาครัฐได้มีการกาหนด
เป็นแผนงานที่เป็นรูปแบบของการนาไปปฏิบัติงาน ที่มีการรับนโยบายจากส่วนกลางเพื่อให้มีการนาไป
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับนโยบายขององค์การในด้านของการพัฒนาทักษะของพยาบาล
วิชาชีพ โดยได้มีการบริหารจัดการให้พยาบาลวิชาชีพในองค์กรเกิดแรงจูงใจในการทางาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย สอดคล้องกับความคาดหวัง และเต็มใจซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร และ
พัฒนาวิชาชีพต่อไป ประกอบด้วย
1. การกาหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพ หมายถึง การกาหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาล
โดยองค์การมีหลักเกณฑ์ในการกาหนดความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมและในการให้บุคลาการพัฒนาตนเอง
ตามแผน ที่กาหนดซึ่งสอดรับกับหลักการแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุข
2.

แนวทางการพัฒนาทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ หมายถึง องค์การมีการ

กาหนดแผนงานโครงการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ การมีแผนเงินหรือแผนงบประมาณที่ชัดเจนในการที่จะให้การการ
สนับสนุนเชิงงบประมาณต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่อการพัฒนาทักษะศักยภาพทุนมนุษย์ของวิชาชีพ
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พยาบาล การมีแผนคนโดยมีการระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการพัฒนาอบรมดังกล่าวอย่างชัดเจน รวมทั้งมี
การกาหนดคนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ที่เข้ารับการอบรมเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อการให้บริการ
บุคลากรได้รับการอบรมตามเป้าที่องค์การตั้งไว้
3. การดาเนินงานที่ชัดเจนในการนาแผนงานไปปฏิบัติ หมายถึง มีการดาเนินการตามแผนงาน
ขององค์การอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนที่เกี่ยวข้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ นาไปสู่การนาแผนงานไปปฏิบัติในระดับหน่วยงาน(กลุ่มงานพยาบาล)ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่องค์การวางไว้ มีการประเมินและปรับปรุงแผนการปฏิบัติในระดับหน่วยงาน
(กลุ่มงานพยาบาล)อยู่เสมอ เป็นแนวทางในการนาไปประเมินและปรับปรุงแผนงานขององค์การ เพื่อพัฒนา
แผนตามกลยุทธ์ขององค์การต่อไป
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การรับรู้ร่วมกัน ของสมาชิก ทีมพยาบาลในการแสดงออก
พฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงหลักการในการบริหารจัดการงานภายในองค์การ กระบวนการทางาน โดย
ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนในด้านของการสร้างแรงบันดาใจ การพัฒนาทักษะศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งมีการสนับสนุนเพื่อให้การทางานนั้นมี
คุ ณ ภาพประสบความส าเร็ จ และการสร้ า งคุ ณ ค่ า ในตนเองของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ เป็ น การยกระดั บ ของ
ความสาเร็จ ประกอบด้วย
1. เป็นผู้มีอุดมการณ์ หมายถึง การรับรู้ร่วมกันของผู้ร่วมงานในการประพฤติ การปฏิบัติตนที่เป็น
แบบอย่างในการทางาน เป็นหัวหน้าที่มีความเสียสละประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนร่วมงานและ
องค์กร ทาให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงาน
2. สร้างแรงบันดาลใจ หมายถึง เป็นผู้ที่มีเทคนิคในการสร้างการรับรู้ร่วมกันของผู้ร่วมงาน ในการ
ทางานในหน้า ที่ ที่ไ ด้รั บ มอบหมายอย่ างมี วิสัย ทัศน์ใ นการทางาน ปฏิบัติงานอย่ างมีเป้าหมายที่ชัดเจน
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างขวัญกาลังใจให้เพื่อนร่วมงานใน
การปฏิบัติงานและทุ่มเทในการทางาน
3. กระตุ้นปัญญา หมายถึง การรับรู้ร่วมกันของผู้ร่วมงานต่ อหัวหน้าในการเป็นผู้นาทีมีความคิด
สร้างสรรค์ มองอุปสรรคและปัญหาต่างๆ เป็นสิ่งที่ท้าทายและฝ่าฝันไปให้ถึงเป้าหมายเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ประสบความสาเร็จ มีการตั้งคาถามหรือการจินตนาการเพื่อนาไปสู่การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
วิธีการที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน
4. คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล หมายถึง การรับรู้ร่วมกันของผู้ร่วมงานต่อหัวหน้าในการสร้าง
และทาความเข้าใจลักษณะพื้นฐานของผู้ร่วมงานแต่ละคน มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร เป็นพี่เลี้ยง
และมีการช่วยเหลือให้คาปรึกษาอย่างเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการ และยก
ย่องชื่นชมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและนาพาองค์การและการทางานให้ประสบความสาเร็จ
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การรับรู้ความยุติธรรม หมายถึง การที่พยาบาลวิชาชีพ รับรู้ถึงการปฏิบัติขององค์การที่มีต่อตน
อย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และตรงตามหลักคุณธรรม ประกอบด้วย
1. การจัดสรรผลตอบแทน หมายถึง องค์การมีบรรทัดฐานในการกาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม
กับงานที่รับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเสมอภาคตามบริบทปัจจุบัน และใกล้เคียงกับองค์การใน
ระดับเดียวกัน
2. การมอบหมายภาระงาน หมายถึง การมอบหมายภาระงานที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ และ
เปิ ดโอกาสให้ บุ ค ลากรมี ส่ว นร่ว มในการเสนอแผนงานและแนวทางในการก าหนดภาระงานเพื่ อการ
ปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค
3. การเลื่อนตาแหน่ง หมายถึง องค์การมีการพิจารณาปรับอัตรา เลื่อนตาแหน่งงาน ความก้าวหน้า
ที่มีขั้นตอนที่เป็นไปตามระเบียบที่องค์การได้วางไว้ รวมทั้งมีการปรับการเลื่อนตาแหน่งตามหลักวิชาชีพ
อย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงหลักความเป็นธรรม เสมอภาคและโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การที่ปฏิบัติงาน หมายถึง การที่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
องค์การ ได้รับ การส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้มีโอกาสขึ้นสู่ตาแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานที่
สูง ขึ้ น และได้รับการสนับ สนุนส่ง เสริม ในการพั ฒนาทัก ษะความรู้ความสามารถในการพั ฒนาตนเอง
ตลอดเวลา ประกอบด้วย
1. มีแผนในการขึ้นสู่ตาแหน่งสูงขึ้น หมายถึง องค์การมีการดาเนินการตามแผนงานอย่างเป็น
ระบบในการวางหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างเป็นระบบในการปรับเปลี่ยนเลื่อนตาแหน่งให้กับบุคลากรและ
มี ก ารเตรีย มความพร้ อมของบุ ค ลากรให้ขึ้น สู่ตาแหน่งที่ สูงขึ้นตามหลัก เกณฑ์ แ ละคุณสมบั ติอย่ างเป็ น
รูปธรรม
2. มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร หมายถึง องค์การมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
ทางาน ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการนาประสบการณ์ของบุคลากร มาใช้ในการแลกเปลี่ยน
เพื่อให้เกิดการพัฒนางานโดยใช้ระบบการกระตุ้นการทางานแบบพี่เลี้ยงในการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
การให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหา การสอนงาน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกองค์การ
ความสุขในการทางาน หมายถึง การเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ตนเองในการแสดงออก การ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับตัวกับลักษณะขององค์การ ลักษณะของงาน ด้วยความคิดที่เป็นบวก มีการสร้าง
ความสุขเพื่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีในการทางาน และทาให้รู้สึกดีกับการที่จะได้รับมอบหมายภาระงาน มี
ความอิสระในด้านของความคิด การกระทา ที่อยู่ภายใต้ข้อจากัดขององค์การอย่างเป็นความรู้สึกทางบวก
ประกอบด้วย
1. บรรยากาศในการทางาน หมายถึง สภาพทางด้านกายภาพในการปฏิบัติงาน ที่มีความพร้อม
ทาให้เกิดความรู้สึกจูงใจให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ มีความสัมพันธ์กับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน โดย
มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ในด้านของการตอบรับและลดแรงกดดันในการทางาน
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2. ลักษณะงานและภาระงานที่เหมาะสม หมายถึง งานที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติได้ไม่
เกินความสามารถ มีปริมาณงานที่เหมาะสมกับเวลาที่ไม่ทาให้เกิดความกดดัน และไม่เกินบทบาทหน้าที่
ของตนเองในการปฏิบัติงาน
3. คุณภาพชีวิตที่สมดุล หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ในองค์การและการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ในหน้าที่ปกติและหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความเหมาะสม โดยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่รบกวนชีวิต ความ
เป็นส่วนตัวและชีวิตครอบครัว รวมทั้งการทางานในองค์การส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
คาอธิบายสมมุติฐานการวิจัย
สมมุติฐานที่ 1 กลยุทธ์ในการส่งเสริม ศักยภาพทุนมนุษย์ส่งผลทางตรงต่อการคงอยู่ในองค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ความหมาย
องค์การที่มีแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนเสริมสร้างสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพใน
องค์การ ส่งผลทาให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความรู้ความสามารถและทักษะที่เพิ่มขึ้นมีความพึงพอใจและเต็มใจ
คงอยู่ในงานและในองค์การ
เหตุผลที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ข้างต้น
แบบแผนนโยบายที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศกับองค์การจะไม่ทาให้พยาบาลวิชาชีพผู้
ปฏิบัติเกิดภาระของงานที่หนัก สามารถจัดเตรียมความพร้อมให้แก่ พยาบาลได้ โดยองค์การมีการกาหนด
ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมทุนมนุษย์เพื่อสร้างการยอมรับในพยาบาลวิชาชีพและมีศักยภาพในการที่จะช่วย
ขับเคลื่อนองค์การหากองค์การเข้าใจในความรู้ความสามารถที่พยาบาลมีและเรียนรู้ว่าควรที่จะใช้แนวทางใด
ในการพัฒนาเพื่อทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกตัวอย่างเช่น จัดฝึกอบรมที่เหมาะสมกับบริบทภาระงานและ
ความเปลี่ยนไปของสิ่งแวดล้อมภายนอก รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติ ที่ตอบสนองนโยบายมีความชัดเจน
ส่งผลถึงความเข้าใจและความเป็นไปได้ก่อให้เกิดการได้รับการสนับสนุนเป็นเหตุนามาซึ่งกาลังใจ และ
ส่ ง ผลทางตรงต่ อ การคงอยู่ ใ นองค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลศู น ย์ สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แนวคิดทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การบริหารบุคลากรถือเป็นเรื่องที่สาคัญในปัจจุบันและจะทวีความสาคัญมากขึ้นในอนาคต ด้วย
เห็นว่าผลผลิตและนวัตกรรมต่างเกิดขึ้นจากพนักงานขององค์กรที่มีความสามารถ จึงจาเป็นต้องพัฒนา สร้าง
คนให้เก่ง และให้รับผิดชอบงานที่เหมาะสม (Gubman, 1998, p. 46) กระแสการบริหารได้เปลี่ยนไปเป็นการ
บริหารจัดการคนให้เป็นทุน เพราะทุนที่เกิดจากพนักงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องนี้ สามารถทาให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์กรได้มากมาย ในปัจจุบันองค์สุขภาพควรมีกลยุทธ์ในการบริหารที่จะสามารถดึงดูดให้
พยาบาลวิชาชีพในองค์การกลายเป็นทุนที่มีมูลค่ามากกว่าเป็นต้นทุนที่รอวันเสื่อมราคาเมื่อองค์การตอบรับ
นโยบายจากกระทรวงควรต้องมีการจัดแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายอาทิเช่น โครงการด้านการ
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ฝึกอบรมพัฒนาความรู้และ ทักษะของพยาบาล โครงการพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้
การบริการ (Lartey et al., 2014; Tourigny, 2016 ) จากการศึกษาการติดตามสมรรถนะทางการ พยาบาลของ
ผู้สาเร็จการศึกษาปี การศึกษา 2547 (สุภลักษณ์ ธานีรัตน์ และคณะ, 2550) พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนด้าน
สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ต่าที่สุดเมื่อเทียบกับสมรรถนะด้านอื่นๆของบัณฑิตพยาบาล อัน
เป็นปัญหาต่อนโยบายการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical Hub) และการพัฒนาประเทศไทย ฉะนั้นการ
พัฒนาศั ก ยภาพของบุ ค คลากรด้า นภาษาจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นและส าคัญขององค์ก ารเพื่อทาให้พ ยาบาลมี
สมรรถนะที่ดีขึ้นและทาให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน(อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล,2558) อีกทั้งช่วยลด
ความเครีย ดจากการท างานและไม่คิ ด ลาออกเพื่อไปอยู่กั บองค์การอื่นที่มีก ารสนับสนุนพัฒนามากกว่า
สอดคล้องกับการศึกษาของศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557) ที่กล่าว่านโยบายด้านการสนับสนุนจากองค์การต้องมี
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตาแหน่งที่ชัดเจน การให้ทุนศึกษาต่อเพื่อเตรียมความพร้อมด้านคุณวุฒิใน
การก้าวสู่ตาแหน่ง (สภาการพยาบาล, 2554) อันส่งผลทาให้องค์การได้พยาบาลที่มีความรู้ความสามารถมี
ศักยภาพเพียงพอในตาแหน่งอันส่งผลทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเชื่อมั่นและรู้สึกทางบวกกับองค์การและคงอยู่ในองค์การอย่าง
ผูกพันต่อองค์การ (David & Kamel, 2009, pp. 307-308)
สมมุติฐานที่ 2 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลทางตรงต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาล
วิชาชีพ
ความหมาย
ในการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพนั้นพบว่าพฤติกรรมของผู้นามีอิทธิพลโดยตรงโดยเฉพาะผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีความสัมพันธ์โดยตรงและทิศทางเดียวกัน
เหตุผลที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ข้างต้น
เนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์การสุขภาพเป็นการทางานที่มีความหลากหลาย มีการทางานเป็น
ทีม ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้นาเพื่อทาให้กระบวนการทางานเกิดความราบรื่นและเกิดผลลัพธ์ตามที่
องค์การต้องการ การทางานของพยาบาลวิชาชีพเป็นงานบริการ มีความไม่แน่นอน และความต้องการของ
ผู้รับบริการที่เกินคาดหมาย จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องมีผู้นาในการนาพาทีมไปสู่เป้าหมายได้ด้วยภาระงานของ
เหล่าพยาบาลมีความเฉพาะจึงต้องการผู้นาที่ สามารถสร้างอุดมการณ์ และแรงบันดาลใจให้มีหัวใจเป็นผู้
ให้บริการ รู้จักทีจะสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชากล้าที่จะแสดงความรู้ความสามารถเพื่อการพัฒนาองค์การ
ไม่ปล่อยเวลาโดยไร้ซึ่งประโยชน์เกิดความคิดสร้างสรรค์และนามาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ และท้ายที่สุดต้อง
เป็นผู้นาที่เข้าใจในความเป็นปัจเจกบุคคลเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ
บริหารจัดการให้ตรงและเหมาะสมกับความต้องการ
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แนวคิดทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยปกติผู้นาสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มใหญ่ๆ แต่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งผู้นา
ที่เหมาะสมควรเป็นผู้ที่สามารถมองข้ามเรื่องของความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นอุปสรรคแต่มองว่าเป็นความท้า
ทาย ปัญหาของความขาดแคลนบุคคลกรพยาบาลถือเป็นปัญหาที่ท้าท้ายขององค์การ ผู้นาต้องมองปัญหาให้
เข้าใจและเข้าไปแก้ให้ถูกจุดตามทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow (1970)โดยการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมี
ศักดิ์ศรี สร้างโอกาสและแรงบันดาลใจที่จะประสบความสาเร็จและความก้าวหน้า เปิดโอกาสการทางานที่
เพิ่มคุณค่าในตัวพนักงาน และบรรลุ ความสาเร็จด้วยตนเอง รวมทั้งให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน (Barker, 1992, p. 28) โดยคุณสมบัติของผู้นาจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ จากการศึกษาของ
Cowden (2011) ที่ทาการศึกษาภาวะผู้นาที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพยาบาล พบว่า มี 7 ลักษณะดังนี้ ควรเป็น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็ นผู้มีอานาจ ผู้นาที่มีอิทธิพล ผู้นาที่มีการสนับสนุน มีรูปแบบการตัดสินใจ มีความ
ไว้วางใจ การสรรเสริญและการรับรู้ และจากการศึกษาพบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้รับการยืนยันว่า
เป็นภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการคงอยู่ของพยาบาล (Tourangeau et al., 2009; Tummers et al., 2013;
Lartey et al., 2014; สมนันท์ สุทธารัตน์, 2558) ต่อมา Lavoie-Tremblay (2016) ทาการศึกษาเปรียบเทียบ
รูป แบบของผู้นาการเปลี่ย นแปลง (Transformational leadership practices) กับรูปแบบของผู้นาที่ไ ม่
เหมาะสม (Abusive leadership practices) เป็นการศึกษาในพยาบาลวิชาชีพ ประเทศแคนนาดา ผลปรากฏว่า
การนาโดยผู้นาการเปลี่ยนแปลงสามารถทาให้เกิดคุณภาพการให้บริการและความตั้งใจอยู่ในงานและใน
องค์การสูงกว่ารูปแบบของผู้นาที่ไม่เหมาะสม
สมมติฐานที่ 3 การรับ รู้ ค วามยุ ติ ธ รรมในองค์ ก ารส่ง ผลทางตรงต่อ การคงอยู่ ใ นองค์ ก ารของ
พยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ความหมาย
ยิ่งพยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมากจะส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพเกิดการคงอยู่
ในองค์การเพิ่มสูงขึ้น
เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของการบริหารจัดการผลประโยชน์และ
โอกาสต่างๆที่บุคลากรพึ่งได้รับจากองค์การ โดยมีกระบวนการและการกาหนดที่ชัดเจน การกระทาบนกฎ
กติกาที่มีมาตรฐาน และปฏิบัติเช่นเดียวกันทุกคนไม่เลือกปฏิบัติ ทาให้เกิดความเป็นธรรม และเท่าเทียมใน
สิทธิที่พึงได้รับส่งผลทาให้พยาบาลเกิดความไว้วางใจและพึงพอใจที่จะยังคงปฏิบัติงานในองค์การตลอดไป
แนวคิดทฤษฎีหรืองานวิจัยที่สนับสนุน
Assael (1998, p. 218) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ว่าเป็นกระบวนการของ บุคคลในการเลือก
(Select) ประมวล (Organize) และตีความ (Interpret) สิ่งเร้า จนเกิด เป็นภาพของสิ่งนั้น ๆ การรับรู้ของ
พยาบาลแต่ละคนจึงแตกต่างกัน การรับรู้ ขึ้นอยู่กับความคาดหวังและความต้องการของบุคคล ดังนั้นแม้
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สถานการณ์ที่มีสิ่งกระตุ้นเหมือนกันพนักงานแต่ละคนจะมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน กระบวนการ รับรู้มี
องค์ประกอบคือการเลือกรับรู้ (Perceptual selection) ประมวลข้อมูล (Perceptual organization) และการ
เลือกตีความ (Perceptual interpretation) จากการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองค์การที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
รับรู้ก ารปฏิบัติอย่ างยุติธรรมและไม่ยุติธ รรมขององค์การโดยพฤติกรรมที่แสดงออกเมื่อเกิดการรับรู้ว่า
องค์การปฏิบัติต่อตนอย่างไม่ยุติธรรม อาจมีการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันเช่น อยู่ในรูป ของการไม่ใส่ใจ
หรือต่อต้ า นการท างาน การมาท างานสาย ขาดความรับผิ ดชอบงานจนกระทั่งการลาออกจากองค์ก าร
(Greenberg, 1987; ชลภัสสรณ์ ศรีวรฉัตรภาธร, 2558) จากการศึกษาของ วัลลพ ล้อมตะคุ (2554) เรื่องปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสายปฏิบัติ การมี 2
ปัจจัยคือการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความผูกพันต่อองค์การโดยมีขนาดอิทธิพลทางบวกเท่ากับ
.26 และ .49ตามลาดับ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Eric et al. (2008) ที่ทาการศึกษาพบว่าการที่พนักงานรับรู้ถึง
ความยุติธรรมขององค์การจะส่งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมที่ดีในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่วิจัยของ Jafari
(2012) ได้กล่าวเพิ่มว่า การจะทาให้องค์การเกิดความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ ฝ่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้อง
พิจารณาและใส่ใจเพื่อผลลัพ ธ์อนาคตว่าพนัก งานจะอยู่หรือไป โดยมีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้าม
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Shore & Shore, 1995, p. 320) นอกจากนี้ Fathabad (2016)ได้อธิบาย ถึง
องค์ประกอบของความยุติธรรมที่มีอานาจการทานายโดยพบว่า การแบ่งปันผลประโยชน์เป็นองค์ประกอบที่
สามารถทานายเรื่องของความพึงพอใจและการมีพฤติกรรมที่ดีขององค์การมากกว่าเรื่องของกระบวนการ
ยุติธรรม
สมมุติฐานที่ 4 ความก้าวหน้าในวิชาชีพในองค์การที่ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพส่งผลทางตรง
ต่ อ การคงอยู่ ใ นองค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ข าดแคลนของโรงพยาบาลศู น ย์ สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ความหมาย
ความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นสิ่งที่คนปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้นๆมีความคาดหวัง ดังนั้นองค์การทุก
องค์การควรต้องให้ความใส่ใจ องค์การสุขภาพก็เช่นกันเพื่อที่จะสามารถธารงรักษาให้พยาบาลวิชาชีพคงอยู่
และปฏิบัติงานในองค์การจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์การต้องมีแนวทางและเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพที่
ชัดเจนมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดาเนินงานที่เหมาะสมกับบริบท ภาระหน้าที่ที่พยาบาลรับมอบหมาย
เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น
เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพเป็นมนุษย์ มีความต้องการ ความมุ่งมั่นคาดหวัง และเป็นทรัพยากรที่
สามารถพัฒนาได้เพื่อเป้าหมายขององค์การ ถ้ามีการวางแนวทางอย่างเคร่งครัดในการปรับเลื่อนตาแหน่ง มี
การเตรียมความพร้อมก่อนรับตาแหน่ง เมื่อใดก็ตามที่องค์การสามารถตอบรับหรือสนับสนุนเหตุต่างๆที่
กล่า วข้ างต้นต่อพยาบาลย่อมส่งผลทาให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความพึ งพอใจ ภูมิใ จและคงปฏิบัติงานใน
องค์การตลอดไปตราบเมื่อยังพึงพอใจกับสิ่งที่องค์การสนับสนุนและจัดการให้
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ด ของ Davenport (1999) ที่ มองคนเป็ นสิ น ทรัพ ย์ ที่ส ามารถสร้า งมูล ค่ า ได้ ทั้ งด้ า นความรู้
ความสามารถ ทักษะ หรือความชานาญ ไม่มีค่าเสื่อมราคา และมนุษย์เป็นเจ้าของทุนและเป็นผู้ตัดสินใจใน
การเลือกองค์การในการเอาทุนที่ตนเองมีอยู่ไปใช้ โดยองค์การที่ถูกเลือกจาเป็นที่จะต้องให้การดูแลในเรื่อง
ของความก้าวหน้าในงานและในตาแหน่งที่ชัดเจน มีการสนับสนุนพัฒนา เสริมสร้างให้ทุนที่มีเกิดความ
เหมาะสมกับภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรเพื่อทาให้เกิดความพึงพอใจ มีขวัญและกาลังใจ
ตลอดจนความมั่นคง(จิรัชยา เจียวก๊ก,2556)ในการทางานและเป็นเหตุจูงใจให้คงอยู่ปฏิบัติงานในองค์การ
ต่อไปสอดคล้องกับการศึกษาของนิตยา วันทยานันท์ (2556) และศรัณย์ พิมพ์ทอง (2557) องค์การต้องมีการ
เสริมสร้างโอกาสของความก้าวหน้า และการพัฒนาเพื่อการเพิ่มมูลค่าแก่พยาบาลในองค์การ (Bakker &
Demerouti, 2007; Ramoo et al., 2013; Tummers et al., 2013; Lartey et al., 2014)
สมมุติฐานที่ 5 ความสุขในการทางานส่งผลทางตรงต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่
ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ความหมาย
เมื่ อใดก็ ตามที่ ค นเรามี ค วามรู้ สึก หรื อรั บรู้ ไ ด้ ถึ งปั จจั ย ต่ างๆไม่ว่ าจะเป็ นสิ่ งที่ เป็ นรู ปธรรมเช่ น
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ จั บ ต้ อ งได้ ห รื อ สั ม ผั ส ด้ ว ยประสาททั้ ง 5 ที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ สิ่ ง ที่ เ ป็ น
นามธรรมเช่น การบริหารจัดการ บรรยากาศที่เป็นมิตรหรือกดดันจากผู้ร่วมงาน หรือจากผู้รับบริการ จะ
ส่งผลทาให้พยาบาลเกิดความรู้สึกและรับรู้ถึงความพอใจและความสุขในการทางาน
เหตุผลที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ข้างต้น
เป็นกลไกการตอบสนองของร่างกายโดยการแสดงออกอาจจะในรูปการแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอก
ว่ามีความสุขทาให้คนเกิดความยอมรับและคงรักษาพฤติกรรมที่ทาให้เกิดความสุขหรือคงอยู่ในแวดล้อมที่
ทาให้ตนเกิดความสุขอย่างไร้ซึ่งเงื่อนไขใดๆการที่จะทาให้พยาบาลเกิดความสุขในการทางานได้นั้นจาเป็น
อย่างยิ่งที่องค์การต้องมีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการในปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์อันเป็น ความ
พึงพอใจของพยาบาลหรือพนักงานและสร้างทัศนคติในด้านบวกต่อองค์การ ผลของความรู้สึกดังกล่าวจะทา
ให้พยาบาลเกิดการแสดงพฤติกรรมตอบสนองที่แสดงให้องค์การรับรู้ว่าพึงพอใจและยินดีที่จะเป็นสมาชิก
ขององค์ ก ารตลอดไป เป็ นความรู้ สึก ถึง ความผูก พั น และเต็มใจจนเกิ ดพลั งความกระตือรือ ร้น มี ความ
ภาคภูมิใจและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ดีที่สุดต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
แนวคิดทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เมื่อพนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่องค์การมอบให้จะทาให้เกิดความรู้สึกถึงความเข้าใจใน
ความจาเป็นที่ต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อตอบแทนองค์การที่ดูแลตนเกิดเป็น ความรับผิดชอบ
ที่ดีต่อองค์การ ยกตัวอย่างเช่นการจัดสถานที่ที่ปฏิบัติงานที่คานึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของแสงสว่าง
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อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีการดูแลและพร้อมใช้งานไม่ทาอันตรายต่อผู้ใช้งาน จัดหอพักหรือห้อง
เวรและมุ ม พั ก ผ่ อ นที่ ช่ ว ยท าให้ พ ยาบาลได้ รั บ การผ่ อ นคลายหลั ง ปฏิ บั ติ ง านในช่ ว งพั ก อย่ า งจริ ง จั ง
(Tourangeau et al., 2009; จิรัชยา เจียวก๊ก, 2556; ศรัณย์ พิมพ์ทอง, 2557) สิ่งต่างๆดังกล่าวจะทาให้พยาบาล
ช่วยเสริมเติม พลังเต็มเปี่ยมที่จะทางานต่อไป แต่อย่างไรก็ตามความพึ งพอใจของมนุษ ย์ยังมีมากกว่าแค่
ปัจจัยพื้นฐาน มนุษย์ยังต้องการการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นโดยเฉพาะกับผู้ร่วมงานในทุกระดับชั้นและพบว่า
ปัจจัยนี้มีความสาคัญมากในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากภาระงานของพยาบาลจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทางานเป็น
ทีม มีการประสานงานกับบุคลากรหลายสหสาขาวิชาชีพการบริหารจัดการที่ทาให้บรรยากาศที่เป็นมิตรจะ
สามารถทาให้การทางานราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและทาให้คนที่ปฏิบัติงานเกิดกาลังใจ
และอุ่นใจในการปฏิบัติงาน (Mathis & Jackson (2006); Tourangeau & Cranley, 2009; ดามรัศม์ รัตน
นาคินทร์, 2557; สมนันท์ สุทธารัตน์, 2558) มีความคิดอย่าง มุ่งมั่นโดยไม่ได้คานึงถึงประโยชน์ส่วนตน เพิ่ม
ระดับความพยายามทุ่มเทและเกิดเป็นความสุขมากกว่าความเหน็ดเหนื่อยขณะปฏิบัติงาน ทาให้แนวโน้มการ
ลาออกน้อยกว่าพนักงานที่ไม่มี ความสุขในการทางาน (Kahn, 1990; Macey et al., 2009; Gallup, 2010)
ความสุขในการทางานของพยาบาลจะสร้างผลลัพธ์ที่ทาให้เกิดการคงไว้ซึ่งพยาบาล ผลการดาเนินงาน ความ
จงรักภักดีของลูกค้า (Burke, 2003) ในปัจจุบันได้มีการศึกษาและกาหนดให้พนักงานถือว่าเป็นลูกค้าภายใน
(Shekary et al., 2012) ดังนั้นองค์การควรต้องใส่ใจในเรื่องของความพึงพอใจและความสุขในการบริการที่
องค์การบริหารจัดการให้ ประทับใจและจงรักภักดีโดยส่งผลลัพธ์ไม่เพียงธารงรักษาบุคลากรไว้เท่านั้นแต่
นาพาองค์การสู่ความเป็นเลิศในที่สุดเนื่องจากมีบุคลากรเพียงพอต่อการดาเนินงาน

