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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทํางานเป็นทีม กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การ
แพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ
มีระยะเวลาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จํานวน 194 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม คือ ปัจจัยส่วน
บุคคล ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทํางานเป็นทีม และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาล
วิชาชีพ วิเคราะห์ข้ อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าไค-สแควร์ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 95.9 เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 28.49 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 97.4 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 75.8 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เฉลี่ย 4.41 ปี ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของหัวหน้า
หอผู้ป่วย และทํางานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 4.15, SD = 0.60 และ X = 4.09, SD = 0.57
ตามลําดับ) และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( X = 3.81, SD = 0.54) เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าด้านการคงอยู่ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42, SD = 0.85) โดยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ
สถานภาพสมรส แผนก/หอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทํางานเป็นทีม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และการทํางานเป็นทีมด้านการปฏิบัติงานที่คล่องตัว การพัฒนาบุคคล และการช่วยเหลือ/
ไว้วางใจกัน สามารถร่วมกันพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปรในตัวแปร
ตามร้อยละ 43.6 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหารทางการพยาบาลควรวางแผนพัฒนาและเตรียมผู้นําทางการ
พยาบาล ให้มี ภาวะผู้นํ าการเปลี่ ยนแปลง พัฒนาแนวทางการทํางานเป็นที มร่วมกับทีมสหสาขา มี การบริหารจั ดการ
ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรได้รับจากการปฏิบัติงานในองค์การให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรให้เกิดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การให้มากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย/ การทํางานเป็นทีม/ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ/ พยาบาลวิชาชีพ
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ABSTRACT
This cross – sectional analytical research design aims to study correlation of personal
factors, transformational leadership of head nurses, teamwork and organizational commitment of
professional nurses in HRH PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN MEDICAL CENTER. Populations in
this study were 194 professional nurses. Data were corrected by questionnaires: personal factors,
transformational leadership of head nurses, teamwork and organizational commitment of
professional nurses. Data analysis was accomplished by using frequency, percentage, mean,
standard deviation, Chi-square, Pearson’s product moment correlation and stepwise multiple
regression.
The results of this research find that most of participants were women average age of 28.49
years, graduated at bachelor’s degree level (97.4%), single (75.8%) and period of working was
average 4.41 years. The overall aspects of transformational leadership of head nurses, teamwork
were at the high level. ( X = 4.15, SD = 0.60 และ X = 4.09, SD = 0.57 respectively). The overall of
organizational commitment of professional nurses was at the high level ( X = 3.81, SD = 0.54)
except the Continuance commitment was at the moderate level. ( X = 3.42, SD = 0.85). With
statistically significant at 0.05 Personal factors: age, marriage status, department operations and
work duration had no correlated with the organizational commitment of professional nurses. (pvalue = .330, .516, .757 and .782 respectively) Transformational leadership of head nurses,
teamwork there was the positive correlated with the organizational commitments of professional
nurses in HRH PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN MEDICAL CENTER with statistically significant at
0.01 (r = .33, .63 respectively). Significant variables that predicted organizational commitment were
teamwork factors: Sound procedures, Individual development and Support and trust which
contributed to 43.6 % of variance with statistically significant at 0.05.
Recommendations are made to the Nursing administrators should plan and prepare for
leadership development in nursing, with transformational leadership. Develop teamwork with the
interdisciplinary team. A management fee, fringe benefits. Should be based on the performance of
the organization are appropriate and consistent with the economic and social status. In order to
retain a commitment to the organization even more
Keywords: Prevalence/ personal factors/ Transformational leadership of head nurses/
Teamwork, Commitment to the organization.
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี สั ง กั ด คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ที่เน้นด้านวิชาการ
และความเป็นเลิศในด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะ
ทาง ดังนั้นความต้องการพยาบาลวิชาชีพจึงเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับพันธกิจดังกล่าว ในทางกลับกันยังคงมี
พยาบาลวิชาชีพลาออก โอนย้าย ด้วยเหตุผลด้าน
คุณภาพชีวิตการทํางาน ความพึงพอใจในงาน การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการ
และการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวิชาชีพด้วย จากสถิติ
ในปี 2550 - 2551 พบว่ามีพยาบาลลาออก ร้อยละ
9.48 และ 17.74 ตามลําดับ (ฝ่ายการพยาบาลศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2553) ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น ทําให้พยาบาล
ที่ ยั งอยู่ เกิ ดความเหนื่ อยล้ า ขาดแรงจู งใจในการ
ทํางาน คุณภาพชี วิตลดลง และส่งผลให้พยาบาล
ลาออกจากองค์การในที่สุด (Needleman, 2002
อ้างถึงในบุญเฉลา สุริยวรรณ, 2551) ดังนั้น การธํารง
รักษาบุคลากรทางการพยาบาลที่ดีที่สุดคือการสร้าง
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การให้เกิดกับบุคคลากร
เพราะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งในแง่การ
ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและลดภาระการทํางานของ
สถานศึกษาพยาบาล และยังเป็นการรักษาพยาบาล
ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละมี คุ ณ ภาพไว้ ใ นระบบด้ ว ย
(ทัศนา บุญทองและคณะ, 2547) อย่างไรก็ตาม การ
ที่บุคคลจะมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การนั้นยังขึ้น
อยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ (Luthans, 1995)
คือ 1.ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factor) เช่น อายุ
เพศ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอกองค์การ (Non organization factor)
ได้แก่ การมีทางเลือกในงานอื่นๆ และ 3.ปัจจัยภายใน
องค์การ (Organization factor) ได้แก่ ลักษณะงาน
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ประสบการณ์การทํางาน การทํางานเป็นทีม ภาวะ
ผู้นํา เป็นต้น
ภาวะผู้นําเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความยึด
มั่นผูกพันต่อองค์การและภาวะผู้นําที่เหมาะสมกับ
องค์การพยาบาลในยุคปัจจุบัน คือ ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง (Robbins & Judge, 2007 อ้างถึงใน
จารุณี อิฏฐารมณ์, 2550) ซึ่งภาวะผู้นําการเปลี่ยน
แปลงเป็นบุคลิกลักษณะ ความสามารถของผู้นําที่
สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์
ต่างๆ ชักนําไปสู่การปฏิบัติที่ทําให้องค์การดีขึ้น หรือ
ทําเพื่อองค์การมากขึ้น (Bass & Avolio, 1994)
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า การทํางานเป็น
ที ม เป็ น ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ทํ า ให้ ผู้ บ ริ ห ารการ
พยาบาลและพยาบาลคงอยู่ในวิชาชีพ (Kuhar et
al., 2004 อ้างถึงใน บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2550)
การทํางานเป็ นทีมยั งทําให้เกิ ดการสร้างพลังร่ วม
ความผูกพันต่อเป้าหมายร่วมกัน การทุ่มเทความคิด
และสติ ปั ญ ญา การใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
นวั ตกรรมในการแก้ ปั ญ หา ทํ าให้ ผู้ ปฏิ บั ติ งานได้
พั ฒนาศั กยภาพของตน และตอบสนองต่ อความ
ต้องการทางสังคม ซึ่งคือการยอมรับกันและกัน อีก
ทั้ งก่ อเกิ ดขวั ญกํ าลั งใจและความพึ ง พอใจในการ
ทํางาน ทําให้ผลการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เกิดความยึดมั่นผูกพันภายในทีม และภายในองค์การ
เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้
จากเหตุ ผลดั งกล่ าวจะเห็ นได้ ว่ า ปั จจั ยส่ วน
บุคคลของพยาบาลวิชาชีพ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
และการทํางานเป็นทีมเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อ
การสร้างความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาล
วิชาชีพ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นหัวหน้าหอผู้ป่วย
ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้นของศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงสนใจ
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ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างปัจจัยส่วนบุคคล
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การ
ทํางานเป็นทีม กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
พยาบาลวิ ชาชี พ ศู นย์ การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นแนวทาง
สําหรับผู้บริหาร ในการนําไปพัฒนาส่งเสริมภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทํางาน
เป็นทีม เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของหั วหน้ าหอผู้ป่วย และการทํางานเป็นที มของ
พยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตัวแปรอิสระ
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2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคล ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ าหอ
ผู้ป่วย การทํางานเป็นทีม และความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
3. เพื่อศึกษาตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทํางานเป็นทีม กับความยึด
มั่นผู กพันต่อองค์ การของพยาบาลวิ ชาชี พในศู นย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
- อายุ
- หอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงาน
- สถานภาพการสมรส - ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลแห่งนี้
ภาวะผู้นําการเปลีย่ นแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย
- การมีบารมีหรือการมีอิทธิพล - การกระตุ้นการใช้ปัญญา
ด้านอุดมการณ์
- การสร้างแรงบันดาลใจ
- การมุ่งความสัมพันธ์รายบุคคล
การทํางานเป็นทีม
- บทบาทที่สมดุล
- ภาวะผู้นําที่เหมาะสม
- วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามเป้าหมาย
- การทบทวนการทํางาน
อย่างสม่ําเสมอ
- การเปิดเผยและการเผชิญหน้า
- การพัฒนาบุคคล
- การช่วยเหลือและไว้วางใจกัน
- ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
- ความร่วมมือและความขัดแย้ง
- การติดต่อสื่อสารที่ดี
่

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การ
- ด้านจิตใจ
- ด้านการคงอยู่
- ด้านบรรทัดฐาน
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วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง
(Cross – sectional analytical research)
ประชากร
เป็ นพยาบาลวิ ชาชี พระดั บปฏิ บั ติ การแผนก
ผู้ ป่ ว ยนอกและผู้ ป่ ว ยใน ศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน
194 คน โดยมี ร ะยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง าน ณ
โรงพยาบาลแห่งนี้ 1 ปีขึ้นไป (งานทรัพยากรมนุษย์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เดือนมิถุนายน 2555)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
คําถาม 4 ส่วน ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ
การสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล
แห่งนี้ หอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงาน ลักษณะการปฏิบัติงาน
เวรผลัด และจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานพยาบาล
ต่อสัปดาห์ เป็นแบบเติมข้อความ และคําถามในส่วน
ที่ 2-4 เป็นแบบให้เลือกตอบ มาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ โดยส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยเป็นแบบสอบถามที่ดัดแปลงจากแบบสอบถาม
ของกีรติ รุ่งแจ้ง (2543) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
จํานวน 39 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ทํ างานเป็ นที ม เป็ นแบบสอบถามที่ ดั ดแปลงจาก
แบบสอบถามของพิสมัย แจ้งสุทธิวรวัฒน์ (2549)
ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ จํานวน 41 ข้อ และ
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ เป็นแบบสอบถามที่
ดัดแปลงจากแบบสอบถามของ ขนิษฐา ไตรย์ปักษ์
(2548) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ จํานวน 16 ข้อ
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย โดยการ
หาความตรงตามเนื้อหา การวัด ความเหมาะสมของ
ข้อคําถาม ความครอบคลุมของเนื้อหาและการใช้
ภาษา พร้ อมทั้ งปรั บปรุ งแก้ ไขตามคํ าแนะนํ าโดย
ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ 3 ท่ า นและอาจารย์ ที่ ปรึ กษา การ
วิ เคราะห์ ค่ า ความเที่ ย งโดยนํ า เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ไป
ทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
คล้ ายคลึ ง กั บกลุ่ มตั วอย่ างที่ ศึ กษา คื อ พยาบาล
วิชาชีพ จํานวน 30 ราย จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี วิเคราะห์ความ
เที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค (Cronbach’
s coefficiency) มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การคํานวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และวิเคราะห์ด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความ
สั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ยส่ วนบุ คคล ภาวะผู้ นํ าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทํางานเป็น
ทีม กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาล
วิชาชีพ โดยค่าไค-สแควร์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพี ย ร์ สั น และการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยพหุ แ บบ
ขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลั ง ได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากการพิ จ ารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้ อํานวยการ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้ว ผู้วิจัยนําแบบสอบถามแยกใส่
ซองสําหรับแต่ละหอผู้ป่วยไปให้ผู้ประสานงานวิจัย
ฝ่ายการพยาบาลเพื่อส่งมอบให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่
เป็ นกลุ่ มประชากร จํ านวน 194 ชุ ด โดยใช้ เวลา
ทั้งหมด 3 สัปดาห์ เมื่อตรวจสอบจํานวนและความ
สมบู รณ์ ของข้ อมู ล ปรากฏว่ า ได้ รั บแบบสอบถาม
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กลับคืนและมีความสมบูรณ์ของข้อมูล จํานวน 194
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 จึงนํามาวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติต่อไป
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ได้รับการรับรองจริยธรรมจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(หนังสือรับรองเลขที่ SWUEC/EX35/2555) เพื่อขอ
อนุญาตในการทําวิจัยและเก็บข้อมูล
ผลการศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าพยาบาลวิชาชีพระดับ
ปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ร ะยะเวลาการปฏิ บั ติ ง านในศู น ย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุตั้งแต่ 22 – 49 ปี อายุเฉลี่ย 28.49 ปี ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็น
ร้อยละ97.4 มีสถานภาพโสดคิดเป็น ร้อยละ 75.8
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลแห่งนี้
เฉลี่ย 4.41 ปี โดยปฏิบัติงานในแผนกศัลยกรรมมาก
ที่สุด ร้อยละ 24.2 มีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นเวร
ผลั ด (เช้ า /บ่ าย/ดึ ก ) ร้ อยละ 88.7 และมี จํ า นวน
ชั่วโมงการปฏิบัติงานพยาบาลมากกว่า 40 ชั่วโมง/
สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 82
ภาวะผู้ นํ าการเปลี่ ยนแปลงของหั วหน้ าหอ
ผู้ป่วย พบว่าพยาบาลวิชาชีพศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีร้อยละ
59.8 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยอยู่ ใ นระดั บ สู ง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการมี
บารมี หรื อการมี อิ ทธิ พลด้ านอุ ดมการณ์ มี คะแนน
เฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.28, SD = 0.64) โดยส่วนใหญ่
พบว่าพยาบาลวิชาชีพศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
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รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ต้ อ งการแรง
บั น ดาลใจที่ ทํ า ให้ อยากทุ่ ม เทความพยายามเป็ น
พิเศษเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่หัวหน้า
คาดหวังไว้ ( X = 4.00, SD = 0.78)
การทํ า งานเป็ น ที ม พยาบาลวิ ช าชี พ ศู น ย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีร้อยละ 66.5 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ทํางานเป็นทีมอยู่ในระดับสูงโดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับสูง โดย
ด้านวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนและสอดคล้องตามเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.08, SD = 0.70)
และ ด้ า นภาวะผู้ นํ า ที่ เ หมาะสม ด้ า นการพั ฒ นา
บุคคล ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและด้านการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ( X = 4.02 เท่ากัน,
SD = 0.72, 0.68, 0.64 และ 0.68 ตามลําดับ)
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาล
วิ ช าชี พ พยาบาลวิ ช าชี พ ศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร้อยละ
68.6 มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.81 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.42, SD = 0.85) ส่วนด้าน
อื่นๆ อยู่ในระดับสูง (ตาราง 1)
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะ
ผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การ
ทํางานเป็นทีม กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
ของพยาบาลวิ ช าชี พ ในศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การ ส่วนภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโดยรวม กับความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี
ความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับต่ํา ที่ระดับนัยสําคัญ

62

Journal of Public Health Nursing

ทางสถิติ 0.01 โดยด้านการมีบารมีหรือการมีอิทธิพล
ด้านอุ ดมการณ์นั้ นมี ความสัมพันธ์ ทางบวก อยู่ใน
ระดับต่ํามาก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 การ
ทํ างานเป็ นที มโดยรวม กั บความยึ ดมั่ นผู กพั นต่ อ
องค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ ในศู น ย์ ก ารแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มี ความสั มพั นธ์ ทางบวกอยู่ ในระดั บปานกลาง ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0 .01 โดยด้านบทบาทที่
สมดุล และด้านวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามเป้าหมายมี
ค่ าความสั มพั นธ์ ทางบวกอยู่ ในระดั บต่ํ า ที่ ระดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ 0 .01(ตาราง 2)
การศึกษาตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความยึด
มั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ จากการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบว่าตัวแปร การทํางานเป็นทีมด้าน
การปฏิบัติงานที่คล่องตัว ด้านการพัฒนาบุคคล และ
การทํางานเป็นทีมด้านการช่วยเหลือ/ไว้วางใจกัน มี
ความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
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พยาบาลวิชาชีพ และใช้พยากรณ์ความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพได้ โดยมีประสิทธิภาพของการพยากรณ์ร้อยละ 43.6 (R ² =.436)
(ตาราง 3) สามารถสร้างสมการพยากรณ์ความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การ ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดังนี้
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ = 1.353 + .206
(การทํางานเป็นทีมด้านการปฏิบัติงานที่คล่องตัว)
+. 226 (การทํางานเป็นทีมด้านการพัฒนาบุคคล) +
. 164 (การทํ า งานเป็ น ที ม ด้ า นการช่ ว ยเหลื อ /
ไว้วางใจกัน) + e
สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ = .254 (การ
ทํางานเป็นทีมด้านการปฏิบัติงานที่คล่องตัว) +. 287
(การทํางานเป็นทีมด้านการพัฒนาบุคคล) + . 216
(การทํางานเป็นทีมด้านการช่วยเหลือ/ไว้วางใจกัน)
+e

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทํางานเป็น
ทีม และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรวมและรายด้าน (n= 194)
ตัวแปร

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย
การมีบารมีหรือการมีอิทธิพลด้านอุดมการณ์
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นการใช้ปัญญา
การมีบารมีหรือการมีอิทธิพลด้านอุดมการณ์
การทํางานเป็นทีม
บทบาทที่สมดุล
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามเป้าหมาย
การเปิดเผยและการเผชิญหน้า
การช่วยเหลือและไว้วางใจกัน

x

SD

ระดับ

4.15
4.28
4.12
4.16
4.28
4.09
4.15
4.20
4.16
4.14

0.60
0.64
0.75
0.70
0.64
0.57
0.63
0.65
0.64
0.71

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทํางานเป็น
ทีม และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรวมและรายด้าน (n= 194)
ตัวแปร

ความร่วมมือและความขัดแย้ง
การปฏิบัติงานที่คล่องตัว
ภาวะผู้นําที่เหมาะสม
การทบทวนการทํางานอย่างสม่ําเสมอ
การพัฒนาบุคคล
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
การติดต่อสื่อสารที่ดี
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
ด้านจิตใจ
ด้านการคงอยู่
ด้านบรรทัดฐาน

x

SD

ระดับ

4.14
4.09
4.02
4.04
4.02
4.02
4.02
3.81
4.07
3.42
4.04

0.66
0.66
0.72
0.66
0.68
0.64
0.68
0.54
0.62
0.85
0.58

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นาํ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย
การทํางานเป็นทีม กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สัมประสิทธิ์
p-value
ระดับ
ตัวแปร
สหสัมพันธ์ (r)
ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
-.07
.330
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลแห่งนี้
-.02
.782
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย
.33**
.000
ต่ํา
การมีบารมีหรือการมีอิทธิพลด้านอุดมการณ์
.25**
.000
ต่ํามาก
การสร้างแรงบันดาลใจ
.29**
.000
ต่ํา
การกระตุ้นการใช้ปัญญา
.30**
.000
ต่ํา
การมีบารมีหรือการมีอิทธิพลด้านอุดมการณ์
.33**
.000
ต่ํา
การทํางานเป็นทีม
.63**
.000
ปานกลาง
บทบาทที่สมดุล
.48**
.000
ต่ํา
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามเป้าหมาย
.48**
.000
ต่ํา
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นาํ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย
การทํางานเป็นทีม กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สัมประสิทธิ์
p-value
ระดับ
ตัวแปร
สหสัมพันธ์ (r)
การเปิดเผยและการเผชิญหน้า
.58**
<.00
ปานกลาง
การช่วยเหลือและไว้วางใจกัน
.57**
<.00
ปานกลาง
ความร่วมมือและความขัดแย้ง
.56**
<.00
ปานกลาง
การปฏิบัติงานที่คล่องตัว
.60**
<.00
ปานกลาง
ภาวะผู้นําที่เหมาะสม
.52**
<.00
ปานกลาง
การทบทวนการทํางานอย่างสม่ําเสมอ
.53**
<.00
ปานกลาง
การพัฒนาบุคคล
.56**
<.00
ปานกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
.53**
<.00
ปานกลาง
การติดต่อสื่อสารที่ดี
.53**
<.00
ปานกลาง
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) ของ
ตัวแปรพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ลําดับขั้นตัวแปรพยากรณ์
b Std.Error Beta
t
p-value
การทํางานเป็นทีมด้านการปฏิบัติงานที่คล่องตัว
.206
.079
.254 2.608 .010
การทํางานเป็นทีมด้านการพัฒนาบุคคล
.226
.064
.287 3.560 < .00
การทํางานเป็นทีมด้านการช่วยเหลือ/ไว้วางใจกัน .164
.068
.216 2.417 .017
2
2
ค่าคงที่ = 1.353 SE= .207 R= .660 R = .436 adjust R = .424 F= 36.551
p-value < .000
อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับความยึดมั่นผู กพันต่อองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ
หั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ย และการทํ า งานเป็ น ที ม ของ
พยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาล
โดยรวมอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าพยาบาล

วิชาชีพมีความรู้สึก มีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลแห่ ง นี้ ภายใต้ ชื่ อ ศู น ย์ ก ารแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่ อ งในวโรกาสที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุครบ 3 รอบ ทําให้
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พยาบาลวิชาชีพเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลมี
ความเจริญก้าวหน้า รู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ ต้องการ
มีส่วนร่วมในการสร้ างชื่อเสียงให้องค์การ (ณัฐพร
ยศนิรันดร์กุล, 2554) ยอมรับค่านิยมในการปฏิบัติ
งานของโรงพยาบาล สอดคล้องกับการศึกษาของ
Stringer (2002) ที่ว่าหากบุคคลากรมีความยึดมั่น
ผู กพั นต่ อองค์ การแล้ ว จะมี ความตั้ งใจทํ างานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ และพบว่าเมื่อความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การสูง ความจงรักภักดีต่อองค์การก็จะอยู่ในระดับสูงด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่
อยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะความขาดแคลน
ของวิชาชีพ ทําให้พยาบาลมีโอกาสในการเลือกงาน
และองค์ การมากขึ้ น สามารถเลื อกงานและเลื อก
องค์การที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้มากขึ้นทั้ง
ในด้านของค่าตอบแทนและด้านความมั่นคงในงาน
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยโดยรวมอยู่ในระดับสูง อาจเนื่องจากปัจจุบัน
เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง หัวหน้าหอผู้ป่วยซึ่งเป็น
ผู้บริหารระดับต้น มีความใกล้ชิดกับพยาบาลวิชาชีพ
มาก จึงต้องพัฒนาตนเอง แสดงศักยภาพภาวะผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายสําเร็จ บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ซึ่ ง ลั ก ษณะดั ง กล่ า วเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะและความ
สามารถของภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง สอดคล้อง
กับ Bass & Avolio (1994) ที่กล่าวถึงภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ว่า
เป็นกระบวนการที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและ
ผู้ตาม โดยผลักดัน จูงใจและตั้งเป้าหมายของผู้ร่วม
งานและผู้ ตามให้ สู งขึ้ น ส่ งเสริ มและพั ฒนาความ
สามารถของผู้ร่วมงานให้มีศักยภาพมากขึ้น เกิดการ
ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ
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การทํางานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพโดย
รวมอยู่ในระดับสูง อาจเป็นเพราะสัมพันธภาพที่ดีใน
ทีม มีความเข้าใจและช่วยเหลือกัน รวมทั้งความรู้สึก
ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในงานเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
องค์การร่วมกัน พยาบาลวิชาชีพก็จะรู้สึกอยากทํางาน
กับทีม อยากเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในงาน
ดังนั้นแม้ว่าการทํางานจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใด
ถ้าพยาบาลวิชาชีพประเมินแล้วว่า มีเพื่อนร่วมงานดี
มีการทํางานเป็นทีมสูง ก็จะรู้สึกผูกพันกับหน่วยงาน
ไม่อยากเปลี่ยนที่ทํางาน เพราะไม่แน่ใจว่าจะพบกับ
กัลยาณมิตรในที่ทํางานใหม่ พยาบาลวิชาชีพจะใช้
ความอดทน ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ใน
ที่สุด (ชมชื่น สมประเสริฐ, 2542) ส่งผลให้เกิดความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การในที่สุด
2. ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ างปั จจั ย ส่ วนบุ ค คล
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การ
ทํางานเป็นทีม และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
ของพยาบาลวิ ช าชี พ ในศู น ย์ ก ารแพทย์ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า
อายุของพยาบาลวิชาชีพโดยส่วนใหญ่ยังน้อยและมี
สถานภาพโสด ทั้งยังเพิ่งเริ่มทํางานในองค์การแห่งนี้
ได้ไม่นานโดยเฉลี่ย คือ 4.41 ปี อธิบายได้ว่า การที่
พยาบาลวิชาชีพอายุยังน้อย และสถานภาพโสด เพิ่ง
จบการศึกษาและมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อย
ทําให้ประสบการณ์และทักษะในการทํางาน ความรู้
ความเข้าใจในงาน และองค์การจึงยังไม่มากพอ ที่จะ
มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ทําให้มีโอกาสของ
การเลือกงานมากขึ้น สามารถโอนย้าย เปลี่ยนงาน
หรือลาออกได้ง่ายกว่าผู้ที่มีอายุมากและมีครอบครัว
แล้ว และยังตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้โดยไม่ต้องกังวล
ไม่ มี พั นธะที่ ต้ อ งรั บ ผิ ดชอบด้ านครอบครั วหรื อคู่
สมรส จึงพบว่าอายุ สถานภาพสมรสและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่มีความสัมพันธ์
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กับความยึดมั่นผูกพั นต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้อง กับ
ผลการวิจัยของปนัดดา จันทวีศิริรัตน์ (2549) ที่พบ
ว่าอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของนาฏยา
อ่วมผึ้ง (2544) และจุรีย์ อุสาหะ (2542) ที่พบว่า
สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การ
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอ
ผู้ ป่ วยมี ความสั มพั นธ์ ทางบวกกั บกั บความยึ ดมั่ น
ผูกพันต่อองค์การ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
เนื่องจากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล หัวหน้าผู้ป่วยจึงมีบทบาท
สําคัญในการพั ฒนาคุ ณภาพโรงพยาบาลเพื่ อมุ่ งสู่
โรงพยาบาลคุ ณ ภาพ จึ ง ทํ า ให้ หั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ย
พยายามปรับปรุงตนเองเพื่อเป็นแบบอย่ างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ยกระดับแรงจูงใจและผลักดันให้
พยาบาลผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ ความสามารถที่
สูงขึ้น เพื่อให้ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
กระตุ้ นให้ ผู้ ร่ วมงานเกิ ดความภาคภู มิ ใจและเห็ น
สําคัญของงาน แสดงถึงความจงรักภักดี และยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การ ซึ่งพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยถือว่า
เป็นผู้บริหารระดับต้นปฏิบัติหน้าที่สัมพันธ์โดยตรง
กับพยาบาลผู้ใต้บังคับบัญชา จําเป็นต้องทําหน้าที่
เป็ น ผู้ ชี้ แ นะ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ง านตาม
เป้าหมาย (ฟาริดา อิบราฮิม, 2542) ดังนั้นหัวหน้า
หอผู้ป่วยจําเป็นต้องมีความสามารถทางการบริหาร
และมีภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับการ
วิเคราะห์อภิมานของ เมเยอร์และคณะ (Meyer et
al,. 2002 อ้างถึงในชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์, 2548)
ที่พบว่าภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ
และบรรทัดฐาน และมีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่
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การทํางานเป็นทีมโดยรวม มีความสัมพันธ์
ทางบวกกั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของ
พยาบาลวิ ชาชี พที่ ระดั บ นั ยสํ า คั ญทางสถิ ติ 0.01
เนื่องจากการทํางานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพนั้น
เป็ นความร่ วมมื อ ร่ วมใจกั นของบุ คคลากรระดั บ
ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารพยาบาลแก่ ผู้ ป่ ว ยได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เมื่อพยาบาล
วิชาชีพ ทุ กคนในทีมให้ความสําคั ญต่อการปฏิบัติ
งานร่ ว มกั น สามารถแสดงความคิ ด ในการแก้ ไ ข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิ บัติงานได้อย่างตรงไป
ตรงมา ย่อมทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน นําไปสู่
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ และการทํางานเป็น
ทีมยังเป็นปัจจัยที่บ่งชี้คุณภาพของทีมการพยาบาล
(ราตรี วงษ์ดิษฐ์, 2551) สอดคล้องกับการศึกษาของ
ลดาวัลย์ ราชธนบริบาล (2544) พบว่าการทํางาน
เป็ น ที ม มี ค วามสั มพั น ธ์ ท างบวกกั บ ความยึ ด มั่ น
ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงกลาโหม ดังนั้นในการปฏิบัติงานใน
หอผู้ป่วยจําเป็นต้องมีการทํางานเป็นทีม หัวหน้าหอ
ผู้ป่วยจึงควรดูแลสนับสนุนส่งเสริมพยาบาลประจํา
การให้มีการทํางานเป็นทีมได้อย่างสูงสุด เพื่อให้การ
ทํางานต่างๆ เกิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ส่งผลให้องค์การประสบผลสําเร็จ และยังเป็น
การส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การต่อไป
3. ตัวแปรที่ สามารถพยากรณ์ความยึ ดมั่ น
ผู กพั น ต่ อ องค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พในศู น ย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พบว่าเป็นปัจจัยการทํางานเป็นทีมด้าน
การปฏิบัติงานที่คล่องตัว ด้านการพัฒนาบุคคล และ
การทํางานเป็นทีมด้านการช่วยเหลือ/ไว้วางใจกัน
โดยร่วมกันพยากรณ์ ได้ร้อยละ 43.6 อาจเป็นเพราะ
การทํางานเป็นทีมนั้นเป็นการร่วมมือ ร่วมใจกันมี
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การทํางานที่ประสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน เมื่อทุก
คนในที มมี ค วามปรารถนาดี ต่ อกั น จะก่ อ ให้ เกิ ด
สั มพันธภาพที่ดี กั บเพื่ อนร่วมทีม มี ความเป็นมิตร
ทําให้การทํางานราบรื่น พยาบาลวิชาชีพมีความสุขที่
จะปฏิบัติงานร่วมกันส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพมีความ
ยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารและพร้ อ มที่ จ ะอยู่ ใ น
องค์การต่อไป แต่ถ้าหากความสัมพันธ์ระหว่างทีมไม่
ดี ก็ จะทํ าให้ พยาบาลวิ ชาชีพไม่อยากทํางาน เกิ ด
ความเบื่อหน่าย ไม่อยากทํางาน ส่งผลให้มีความคิด
ที่โอนย้าย ลาออก หรือไม่อยากอยู่ในองค์การต่อไป
(สันติ กรัณยไพบูลย์, 2554) สอดคล้องกับการศึกษา
ของชมชื่น สมประเสริฐ (2542) ที่กล่าวว่าสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานเป็นเสน่ห์ของวิชาชีพ
อย่ า งหนึ่ ง พยาบาลวิ ช าชี พ หลายคนสามารถใช้
ความรู้ สึ ก ที่ ดี ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานเป็ น การส่ ง เสริ ม
แรงจู งใจภายในให้ เกิ ดขึ้ น นั่ นอาจหมายถึ งการที่
เพื่อนร่วมงานดีก็เท่ากับว่ามีทีมงานที่ดี พยาบาลจะ
รู้สึกผูกพัน ไม่อยากเปลี่ยน หรือย้ายงาน ทําให้รู้สึก
อยากทํางาน อยากอยู่ในองค์การต่อไปจนเกิดความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การในที่สุด
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
1. ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาล
วิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรวมอยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ตามพบว่าความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
ด้านการคงอยู่อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นในการที่
จะส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพมีความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การ เต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ ควรมีการบริหารจัดการค่าตอบแทน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรได้รับจาก
การปฏิบัติงานในองค์การให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้ องกั บสภาวการณ์ ทางด้ านเศรษฐกิ จและ
สังคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรให้คงอยู่
กับองค์การต่อไป
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2. ผลการวิจัยนี้พบว่าการทํางานเป็นทีมเป็น
ตั ว พยากรณ์ ค วามยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารได้
ผู้บริหารสามารถนําผลการวิจัยไปขยายผล และหา
กลวิธีส่งเสริมการทํางานเป็นทีมในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ
องค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พอย่ า งต่ อเนื่ อง เพื่ อ
ศึ กษาว่ ามี ปั จจั ยใดบ้ างที่ ทํ าให้ พยาบาลวิ ชาชี พมี
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ลดอัตราการลาออก
โอนย้ายหรือเปลี่ยนอาชีพเนื่องจากการขาดแคลน
พยาบาลยังคงเป็นปัญหาระดับชาติ โดยปัจจัยที่ควร
คํานึงถึงได้แก่ ภาระงาน ความเหนื่อยหน่าย ความสุข
ในการทํางาน บรรยากาศองค์การและวัฒนธรรม
องค์การ
2. ควรมีการศึกษาติดตามเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ
ระหว่าง 22 – 30 ปี และมีระยะเวลาในการ
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