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ทางสถิติที่ระดับ .01

คาสาคัญ : ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การ, การสือ่ สารภายในองค์การ, พยาบาลวิชาชีพ

A CAUSAL MODEL OF PROFESSIONAL NURSE ENGAGEMENT
USING ORGANIZATIONAL COMMUNICATION AS A MEDIATOR

AN ABSTRACT
BY
HARUETHAI JAITA

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Master of Arts Degree in Applied Psychology
at Srinakharinwirot University
July 2016

Haruethai Jaita. (2016). A causal model of professional nurse engagement using
organizational communication as a mediator. Master Thesis, M.S. (Applied
Psychology). Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University. Advisor
Committee: Dr. Piyapong Khaikleng. Assist. Prof. Vitanya Vanno.
The purposes of this study were
to analyze the constructed Employee engagement (EE) model and its causal
factors, namely Constructive Culture (CC), Transformational leadership (TL) and
Organizational communications (Ocom) and to analyze both direct and indirect effects of
causal factors, which influence the Employee engagement of professional nurses.
The study is designed in a correlation research manner. A structural equation model was
used as the analytical method for this study. The sample consisted of 402 nurses currently
working in private hospitals located in Bangkok,Thailand . The data was collected by using
five rating scale questionnaires. The questionnaires used for measuring manifest variables
have the content validity between 0.76 - 1.00 and reliability coefficient between 0.70 = 0.83.
After the finish of this study.
1) The developed model has a satisfied correlation with causal factors, proved by
the statistic used for analyzing the relation between the model and manifest variables. The
result are as follows; X2 = 47.34, df = 33, p-value = 0.05, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, RMSEA=
0.03 , RMR = 0.01. Every factor could describe the variance of Employee engagement in the
percentage of 58.50
2) Transformational leadership contributes the strongest direct effect to the EE of
nurses with the size of 0.45, which is statistically significant.
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ประกาศคุณูปการ
ปริ ญญานิพนธ์ ฉบับ นีส้ าเร็ จได้ ด้วยเพราะการได้ รับความช่ วยเหลือ จากหลายฝ่ าย แต่ที่
สาคัญที่สดุ คือ อาจารย์ ดร. ปิ ยพงษ์ คล้ ายคลึง ประธานควบคุมปริ ญญานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตร์ ตรา
จารย์ ดร. วิธัญญา วัณโณ รองประธานควบคุมปริ ญญานิพนธ์ ที่เคารพและรักของผู้วิจัยเป็ นอย่างยิ่ง
ซึง่ กรุณามอบความรู้ตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ในปริ ญญานิพนธ์ ควบคูก่ บั การให้ ความเมตตา และ
คาปรึ กษาอื่ นๆ ผู้วิจัยรู้ สึกซาบซึ ้งเป็ นอย่างยิ่ง ทังนี
้ ้จะขอปวารณาตนเป็ นลูกศิษย์ ที่ดีของอาจารย์
ตลอดไป
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตร์ ตราจารย์ ดร. อังศินนั ท์ อินทรกาแหง ที่ได้ เสียสละเวลาใน
การให้ ความรู้ คาแนะนาเพื่อทาให้ งานวิจยั มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตร์ ตราจารย์ ดร. สิทธิ พงศ์ วัฒนานนท์สกุล และรองศาสตร์
ตราจารย์ ดร. อุสา สุทธิสาคร คณะกรรมการสอบปากเปล่า ที่ได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้ งานวิจัยมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. สุดารั ต น์ ตัน ติวิวัท น์ และ อาจารย์ ดร. อัจศรา
ประเสริ ฐสิน ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุ ณาตรวจเครื่ องมือวิจัย รวมทังคณาจารย์
้
ในหลักสูตรจิตวิทยา
ประยุกต์ทกุ ท่านที่ได้ ให้ ความรู้ คาแนะนาและกาลังใจ จนกระทัง่ การวิจยั ครัง้ นี ้สาเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้เ ขีย นเอกสารและงานวิ จัยทุก ชิ น้ ที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ ศึก ษาและอ้ างอิ ง ใน
ปริ ญญานิพนธ์ เล่มนี ้ รวมทังบั
้ ณฑิตวิทยาลัยในการสนับสนุนทุนการไปนาเสนอผลงานต่างประเทศ
ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เทพ หิมะทองคา คณะผู้บริ หาร
และเพื่อ นร่ วมงานโรงพยาบาลเทพธาริ น ทร์ ทุกท่าน สาหรั บการสนับสนุน ให้ กาลังใจและเอื อ้ เฟื ้อ
ความสะดวกในการศึกษาต่อ
ขอขอบคุณเพื่อน พี่ร่วมรุ่นนิสติ ปริ ญญาโท-ปริ ญญาเอก จิตวิทยาประยุกต์ รุ่ นที่ 1 ทุกคนที่
ได้ ให้ คาแนะนา กาลังใจ รวมทังร่้ วมกันฟั นฝ่ าอุปสรรคระหว่างการทาวิจยั ให้ สาเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และน้ องชายที่ได้ มอบความรัก ความห่วงใยตลอดจนให้ การ
สนับสนุนทางด้ านการศึก ษาอย่างเต็มที่กับผู้วิจัยเสมอมา จนสามารถทาวิจัยได้ สาเร็ จ คุณค่า และ
ประโยชน์อันพึงมีของปริ ญญานิพนธ์ ฉบับนี ้ ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาพระคุณ ของบิดา มารดา และขอ
น้ อมราลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ ที่วางรากฐานให้ ผ้ วู ิจยั มีความรู้ ความสามารถตราบจนทุกวันนี ้
หฤทัย ใจทา
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
ธุรกิ จด้ านบริ การสุขภาพมี ปัญหาขาดแคลนอัตรากาลังเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุม่ พยาบาลวิชาชีพอันเนื่องมาจากปั ญหาสาเหตุหลายประการ เช่น การทางานของพยาบาล ต้ อ ง
เกี่ยวข้ องกับบุคคลอื่นตลอดเวลาทังผู
้ ้ รับบริ การ ญาติ บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในทุกระดับ พยาบาล
ต้ องปฏิบตั ิงานในยามวิกาล ปฏิบตั ิงานล่วงเวลาและมีวนั หยุดไม่ตรงกับบุคลากรในวิชาชีพอื่นๆ การ
ทางานของพยาบาลอยูท่ า่ มกลางภาวะที่เสีย่ งต่อความตาย นโยบายและการบริ หารงานในหน่วยงานที่
ไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของพยาบาล เป็ นต้ น (มาลี สนธิ เกษตริ น, 2543; บุญเอื ้อ โจว , 2553;
กฤษฎา แสวงดี, 2553) นอกจากนี ้ กฤษฎา แสวงดี (2553) กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของการ
ลาออกของพยาบาลวิชาชีพว่า สภาวะการแข่งขันในการบริ การ ระบบประกันสุขภาพ ทาให้ พยาบาล
วิชาชีพต้ องพัฒนาตัวเองอย่างสม่าเสมอ พยาบาลจึงเกิดความเหนื่อยล้ าจากการทางาน (Burn Out)
ทาให้ พยาบาลตัดสินใจลาออกจากงาน โอนย้ ายและเปลีย่ นงานเพิ่มขึ ้น
ปั ญ หาการลาออกของพนั ก งานท าให้ องค์ ก ารสู ญ เสี ย รายได้ และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ
เช่น ค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ งบประมาณการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็ นต้ น (พรรั ตน์
แสดงหาญ, 2555) การแก้ ปัญหาดังกล่าวสามารถทาได้ ด้วยการสร้ างความยึดมั่นผูกพัน ของพนักงาน
ต่อ องค์ ก าร (Employee Engagement) ดัง จะเห็น ได้ จากการศึก ษาของนัก วิ ช าการหลายท่า น
(Caponetti, 2012; Maslach et al., 2001; Sundaray, 2011; Ngobeni & Bezuidenhout, 2011;
ศรัญยา แสงลิ ้มสุวรรณ และคณะ, 2556) พบว่า พนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเพิ่ มขึ ้นจะ
ทาให้ ภาวะเหนื่อยหน่ายในงานและลาออกโดยสมัครใจลดลง นอกจากนี ้ยังพบว่า การปฏิบตั ิงานของ
พยาบาลที่มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์ การสามารถลดอัตราการตายรวมทังอุ
้ บตั ิการณ์ ในการดูแล
ผู้ป่วย (Laschinger & Leiter, 2006) ช่วยทาให้ พยาบาลเกิดแรงจูงใจและทัศนคติเชิงบวกในการ
ทางาน (May, Gilson, & Harter, 2004; Rothmann & Jr., 2010; Ram & Prabhakar, 2010)
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานให้ ดีขึ ้น (Kompaso & Sridevi, 2010; Gruman & Sak,
2011; Falkoski, 2012; อภิสทิ ธิ รักษาวงศ์, 2545)
หลักการและแนวความคิดเรื่ องความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์การจัดเป็ นแนวคิด
จิตวิทยาเชิงบวกเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1990 โดยที่ Kahn (1990 อ้ างถึงใน Perrin, 2005) ให้ นิยาม
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์การ หมายถึง ความรู้ สกึ ของพนักงานในการเป็ นสมาชิกของ
องค์ ก าร พนัก งานจะปฏิ บัติ ง านตามบทบาทที่ ต นได้ รั บ และสะท้ อ นความรู้ สึก ผ่ า นพฤติ ก รรม
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(Behavior) ความคิด (Cognitive) และอารมณ์ (Emotion) ด้ วยความสามารถและความกระตือรื อร้ น
ในการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ ต่อมาในปี 2012 Soane และคณะ ได้ สร้ างเครื่ องมือเพื่อวัดความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ซึ่งพัฒนาองค์ประกอบการวัดตามแนวคิดของ Kahn (1990) โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความยึดมั่นผูกพันด้ านสติปัญญา (Intellectual engagement) ความ
ยึดมั่นผูกพันด้ านสังคม (Social engagement) และความยึดมั่นผูกพันด้ านความรู้ สึก (Affective
engagement) ผลการวิ เ คราะห์ ค วามตรงเชิ ง ภาวะสัน นิ ษ ฐาน (Construct validity) พบว่ า
องค์ประกอบที่สร้ างขึ ้นมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งานต่ อ องค์ ก าร (Employee
Engagement) ทังในประเทศและต่
้
างประเทศจากการสืบค้ นของผู้วิจัยยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่ศึกษา
ความยึด มั่น ผูกพันในงาน (Work engagement) และความผูกพันต่อ องค์ ก าร (Organizational
commitment) ทัง้ นีจ้ ากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อ งกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อ ความยึดมั่น
ผูก พัน ของพนัก งานต่ อ องค์ ก าร พบว่ า ตัว แปรส าคัญ ที่ มี ผ้ ู ส นใจศึ ก ษาคื อ วัฒ นธรรมองค์ ก าร
(Organizational Culture) (Davies & Crane, 2010) เนื่องจากแต่ละองค์การย่อมมีค่านิยม ความเชื่อ
และพฤติกรรม อันเป็ นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถใช้ เป็ นปั จจัยสาคัญเพื่อ ชี ้วัดความสาเร็ จ หรื อความ
ล้ มเหลวขององค์การได้ เป็ นอย่างดี (Schein, 1997) จากการทบทวนวรรณกรรมทาให้ ผ้ วู ิจัยพบว่า
วัฒนธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์ ตามแนวคิ ดของ Cooke และ Lafferty (1989) เน้ น การให้
ความสาคัญกับบุคลากร มุ่งมั่นสูค่ วามสาเร็ จ สนับสนุนให้ พนักงานก้ าวหน้ าและส่งเสริ ม การทางาน
เป็ นทีม ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวจะทาให้ พนักงานตระหนักถึงคุณค่าในงาน จนนาไปสู่ความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานได้ ในที่สดุ (DDI, 2005) นอกจากนี ้ยังพบว่าวัฒนธรรมองค์การแบบ
สร้ างสรรค์ถูกนามาศึกษาในธุรกิจโรงพยาบาลทังไทยและต่
้
างประเทศ (Klakovich, 1996; Aarons &
Sawitzky, 2006; นฤมล ตังเจริ
้ ญธรรม, 2551; ณัฎชากรณ์ เทโหปการ, 2552) ซึ่งวัฒนธรรมองค์การ
แบบสร้ างสรรค์สามารถวัดได้ จาก 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การมุ่งเน้ นความสาเร็ จ (Achievement)
การมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน (Self - actualizing) การมุ่งเน้ นบุคคลและสนับสนุน (Humanistic encouraging) และการมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์ (Affiliative) นอกจากนี ้ Jiony และคณะ (2015) ศึกษา
อิทธิพล ของวัฒนธรรมองค์การที่สง่ ผลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์การและประสิทธิ ผล
ขององค์ การโดยมี รู ปแบบการติด ต่อ สื่อ สารภายในองค์ การเป็ น ตัว แปรส่ ง ผ่า น พบว่า วัฒนธรรม
องค์ ก าร ความยึด มั่น ผูก พัน ของพนัก งานต่ อ องค์ ก ารและรู ป แบบการสื่อ สารภายในองค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์ กัน หากพนักงานมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การสูงจะทาให้ จัดการภาระงานได้ ดีและ
ประสิทธิผลรวมขององค์การสูงขึ ้น รวมทังหากองค์
้
การมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ ดีจะทาให้ พนักงาน
สามารถบรรลุเป้าหมายและพันธกิจขององค์การได้ ดียิ่งขึ ้น
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การสือ่ สารภายในองค์การ (Organizational Communication) เป็ นปั จจัยอีกประการหนึ่งที่
นักวิชาการให้ ความสนใจศึกษา (Welch, 2011; Mishra , Boynton, & Mishra, 2014) ดังตัวอย่าง
งานวิจัยของ Mishra และคณะ (2014) ที่สมั ภาษณ์ ผ้ บู ริ หารเกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารภายใน
องค์การที่มีตอ่ ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การ พบว่า การสือ่ สารที่ชดั เจน ตรงไปตรงมา มี
ผลต่อการรับรู้และความเชื่อมัน่ ของพนักงานที่มีตอ่ องค์การ อีกทังยั
้ งเป็ นช่องทางสาคัญในการสื่อสาร
กลยุท ธ์ พันธกิ จองค์ การ ซึ่ง หากผู้บริ ห ารสามารถสื่อ สารข้ อ มูลเหล่านัน้ ไปสู่พนัก งานได้ ดีจะทาให้
พนักงานเข้ าใจบทบาทและหน้ าที่ของตนเองอย่างชัดเจนส่งผลให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพในการทางาน
ตลอดจนสร้ างเสริ มความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์การ นอกจากนี ้ยังพบว่า การสื่อสารแบบ
เผชิญหน้ า (Face-to-face) ช่วยลดอัตราการลาออกได้ ส่วน Buckingham และ Coffman (1999 อ้ าง
ถึงใน O’Reilly, 2007) กล่าวว่า ปั จจัยที่สามารถเพิ่มระดับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
คือ การสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์การ สาหรับการวัดการสื่อสารภายในองค์ การ สามารถวัด
ได้ หลายรู ปแบบ เช่น การสารวจระบบการติดต่อสื่อ สารขององค์ การ วัดการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ การติดต่อสือ่ สาร ประสิทธิภาพในการสือ่ สาร ส่วนใหญ่จะวัดด้ วยมาตรวัด 5 ระดับตาม
แนวคิดของ Likert Scale ยกตัวอย่างเช่น Thomas, Zolin และ Hartman (2009) ที่พฒ
ั นาโมเดลการมี
ส่วนร่วมของพนักงานในการตังเป้
้ าหมายขององค์การโดยมีปัจจัยเชิงสาเหตุมาจากความไว้ วางใจใน
การแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารภายในองค์การ (Trust) และความซื่อสัตย์ขององค์การ (Organizational
openness) แบ่ง องค์ ป ระกอบของความไว้ ว างใจในการแลกเปลี่ย นข้ อ มู ล ข่า วสารออกเป็ น 2
องค์ประกอบ คือ คุณภาพของข้ อมูลและปริ มาณของข้ อมูล ซึ่งคุณภาพของข้ อมูลนัน้ วัดจากความ
ถูกต้ องแม่นยา (Accuracy) ความทันเวลา (Timeliness) และประโยชน์ที่ได้ รับ (Usefullness)
O’Reilly (2007) ศึกษาโมเดลความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์การผ่านปั จจัยเสริ ม
(Driver) พบว่า การสื่อสารภายในองค์ การและรู ป แบบภาวะผู้น ามี ความสัม พัน ธ์ กัน นอกจากนี ้
ภาวะผู้นายังมีความสัมพันธ์ กบั วัฒนธรรมองค์การอีกด้ วย (Block, 2003; Dartey-Baah, AmponsahTawiah & Sekyere-Abankwa, 2011; Michael et al., 2015) ดังเช่นตัวอย่างงานวิจัยของ Block
(2003) ศึกษาความสัมพันธ์ ของวัฒนธรรมองค์การกับภาวะผู้นาในบริ ษัทที่ให้ บริ การด้ านการขายที่มี
ชื่อเสียง พบว่า พนักงานที่มีการรับรู้ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) จะมี
ประสิทธิ ภาพการทางาน รับรู้ พันธกิจ มีสว่ นร่ วมกับองค์ การมากกว่าพนักงานที่มีการรั บรู้ ภาวะผู้นา
แบบแลกเปลี่ย น (Transactional leadership) รวมทัง้ พบว่า หัว หน้ า งานโดยตรง (Supervisor)
สามารถกระตุ้นการรับรู้วฒ
ั นธรรมองค์การได้ มากที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Dartey-Baah,
Amponsah-Tawiah และ Sekyere-Abankwa (2011) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นากับ
วัฒนธรรมองค์การ พบว่า รูปแบบภาวะผู้นามีบทบาทสาคัญต่อประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงาน
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ในภาครัฐ รวมทังภาวะผู
้
้ นาการเปลีย่ นแปลง มีผลต่อการสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีสว่ นขับเคลื่อน
องค์การ
Diana (2014) ศึกษาความสัมพันธ์ ของการรับรู้ ความยุติธรรมในองค์การและความยึดมั่น
ผูก พันของพนัก งานต่อ องค์ การโดยมี ภ าวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง
เป็ นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า ผู้บริ หารที่มีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงจะทาให้ พนักงานรับรู้ ความยุติธรรม
ในองค์การและมีความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การสูง ส่วนงานวิจัยของ Shuck และ Herd (2012) ศึกษา
อิ ท ธิ พ ลของภาวะผู้ น าที่ มี ต่ อ ความยึ ด มั่ น ผู ก พัน ของพนัก งานต่ อ องค์ ก าร พบว่ า ภาวะผู้ น า
การเปลี่ย นแปลงส่ง ผลต่อ ความมั่ น ใจในการท างานและระดับ ความยึด มั่น ผู ก พัน ของพนัก งาน
ต่อองค์การมากกว่าภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน ในขณะที่ Bass และคณะ (2003) ได้ ข้อค้ นพบ
เพิ่มเติมว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนล้ วนส่งผลต่อ ประสิทธิ ภาพ
การทางาน ดังนันภาวะผู
้
้ นาการเปลีย่ นแปลงจึงเป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ พนักงานเกิ ดความยึดมั่นผูกพัน
ต่อ องค์ ก าร ซึ่ง นัก วิ ชาการแบ่งภาวะผู้น าไว้ ห ลากหลาย (McGregor, 1960 อ้ างถึง ใน ฐิ ต วดี
เนียมสุวรรณ์ , 2554; Tannenbaum, Weschler, & Massarik, 1961; Blake & Mouton, 1969;
Reddin, 1970; Burns, 1978; Ouchi, 1980; Hersey & Blanchand, 1982; Bass, 1985) ยกตัวอย่าง
เช่น ภาวะผู้นาเชิงปฏิรูปของ Burns (1978) ที่จาแนกภาวะผู้นาออกเป็ น 2 แบบ คือ ภาวะผู้นาการ
แลกเปลี่ย น (Transactional leadership) กั บ ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Transformational
leadership) และทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ Bass (1985) มี 4 องค์ประกอบ คือ การมี
อิทธิ พลเชิ งอุดมการณ์ (Idealized influece) การจูงใจเพื่อ ให้ เกิ ดแรงบันดาลใจ (Inspirational
motivation) การกระตุ้นทางสติปัญญา (Intellectual stimulation) และการคานึงถึงความเป็ นปั จเจก
บุคคล (Individualized consideration)
จากงานวิ จั ย ที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ ก ารแบบสร้ างสรรค์ ผู้ น าการ
เปลีย่ นแปลงและการสื่อสารภายในองค์การมีความสัมพันธ์ กันและเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความยึด
มัน่ ผูกพัน ของพนักงานต่อองค์การทังสิ
้ ้น แต่ผ้ วู ิจยั ยังไม่พบการศึกษาปั จจัยดังกล่าวร่วมกันทังงานวิ
้
จัย
ของไทยและต่างประเทศ มีเพียงการศึกษาของ Jiony และคณะ (2015) ที่พฒ
ั นาโมเดลความสัมพันธ์
ของวัฒนธรรมองค์การและความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การโดยมีรูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ทังนี
้ ้ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อ
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Arakawa & Greenburg, 2007; Biswas & Bhatnagar,
2013; Ghafoor et al. 2011; Schaubroeck et al, 2012; Shuck & Herd, 2012; Saul, Kim, & Kim,
2014) ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะนาตัวแปรภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมาศึกษา ในงานวิจัยครัง้ นี ้ ด้ วยสภาพ
ปั ญหาของพยาบาลวิชาชีพที่กล่าวมาข้ างต้ นจึงเป็ นที่มาของการตรวจสอบความสอดคล้ องของงโมเดล
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ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยมีการสือ่ สารภายใน
องค์ การเป็ นตัวแปรส่งผ่านกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ รวมทังศึ
้ กษาอิทธิ พลของโมเดลดังกล่าวเพื่อให้ ได้
สารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ในการเสริ มสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์ เชิ ง สาเหตุข องความยึดมั่น ผูกพันต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยมีการสือ่ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่านกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมของปั จจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ

ความสาคัญของการวิจัย
ด้ านวิชาการ
การวิ จั ย ครั ง้ นี ท้ าให้ ท ราบปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย วัฒ นธรรมองค์ ก ารแบบ
สร้ างสรรค์ ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงและการสือ่ สารภายในองค์การว่าส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพหรื อไม่ ซึ่งเป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อ
ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การให้ มากขึ ้น
ด้ านองค์ การ
ได้ ส ารสนเทศสาหรั บ องค์ ก ารเพื่ อ ก าหนดทิศ ทางนโยบายตลอดจนออกแบบโครงการ
หรื อกิจกรรมเพื่อเพิ่มระดับความยึดมั่นผูกพันของพยาบาลวิชาชีพหรื อองค์ การที่มีลกั ษณะใกล้ เคียง
โดยช่วยให้ ผ้ บู ริ หารองค์การสามารถตัดสินใจได้ ว่า มีความจาเป็ นมากน้ อ ยเพียงใดที่ต้องเสริ มสร้ าง
คุณ ลัก ษณะภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงให้ เ กิ ด ขึน้ กั บ หัว หน้ า งาน หรื อ ปรั บ เปลี่ย นองค์ ก ารให้ มี
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์เพื่อทาให้ พนัก งานมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การมากขึ ้น สาหรับ
การสือ่ สารภายในองค์การในฐานะที่เป็ นตัวแปรส่งผ่านจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การว่าจาเป็ นหรื อไม่ ที่
ต้ องให้ ความสาคัญเกี่ยวกับระบบการติดต่อสือ่ สารภายในองค์การ ทังในแง่
้
ของคุณภาพ และปริ มาณ
เพื่อทาให้ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์สง่ อิทธิ พลไปยังความยึด
มัน่ ผูกพันต่อองค์การ
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จัย คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บัติ ง านอยู่ ใ นโรงพยาบาลเอกชน
เขตกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลกล้ วยน ้าไท
โรงพยาบาลลาดพร้ าว โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลกรุ งเทพ และ
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
ประชากรในการวิ จั ย คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นโรงพยาบาล เอกชน
เขตกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลกล้ วยน ้าไท
โรงพยาบาลลาดพร้ าว โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โรงพยาบาลกรุ งเทพ โรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลที่กาหนด ใช้ การ
กาหนดขนาดตัวอย่างตามการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างเพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ Hair และ
คณะ (2003) เสนอให้ ใช้ ตวั อย่าง 150 - 400 คน โดยโมเดลการวัดในการวิจัยครัง้ นี ้มีพารามิเตอร์ ที่
ต้ องการประมาณค่าจานวน 35 พารามิ เตอร์ เพื่อป้อ งกันกลุ่มตัวอย่างไม่ตอบกลับหรื อ ข้ อ มูลไม่
สมบูรณ์ จึงเพิ่มขนาดตัวอย่างประมาณร้ อยละ 10 ใช้ การสุม่ แบบหลายขันตอน
้
(two stage random
sampling) ดังนี ้
1) สุม่ แบบโควต้ า (Quota sampling) ตามขนาดเตียงของแต่ละโรงพยาบาล
2) สุม่ แบบชันภู
้ มิ (Sample random sampling) ตามโรงพยาบาลที่กาหนด จนได้ กลุม่
ตัวอย่าง 420 คน

ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรแฝงภายนอก
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) วัดได้ จากตัวแปรสังเกตได้
ดังต่อไปนี ้
1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized influence)
2) การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation)
3) การกระตุ้นทางสติปัญญา (Intellectual stimulation)
4) การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized consideration)
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ตัวแปรแฝงภายใน
1. ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่ อองค์ การ (Employee engagement) วัดได้ จากตัว
แปรสังเกตได้ ดงั ต่อไปนี ้
1) ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสติปัญญา (Intellectual engagement)
2) ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสังคม (Social engagement)
3) ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านความรู้สกึ (Affective engagement)
2. การสื่อสารภายในองค์ การ (Organizational communication) วัดได้ จากตัวแปรสังเกต
ได้ ดงั ต่อไปนี ้
1) คุณภาพของข้ อมูล (Quality of information)
2) ความเพียงพอของข้ อมูล (Enough information)
3. วัฒนธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์ (Constructive culture) วัดได้ จากตัวแปรสังเกตได้
ดังต่อไปนี ้
1) การมุ่งเน้ นความสาเร็ จ (Achievement)
2) การมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน (Self - actualizing)
3) การมุ่งเน้ นบุคคลและสนับสนุน (Humanistic - encouraging)
4) การมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์ (Affiliative)

นิยามปฏิบัตกิ าร
1. ความยึดมั่นผู กพันต่ อองค์ การของพยาบาลวิ ชาชี พ (Employee engagement)
หมายถึง การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการอุทิศกาลังกายและใจของตนเองเพื่อผลักดันให้ งาน
ประสบความสาเร็ จ โดยแสดงออกผ่านกระบวนการทางความคิด สติปัญญา การปฏิสมั พันธ์ กับเพื่อน
ร่วมงาน และความรู้สกึ ที่มีตอ่ งาน มี 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1) ความยึดมั่นผูกพันด้ านสติปัญญา (Intellectual engagement) หมายถึง การรับรู้ ของ
พยาบาลวิชาชีพ เกี่ยวกับความตังใจในการท
้
างานซึ่งแสดงออกในลักษณะของความสนใจในงาน มี
ความเพียรพยายามเพื่อทาให้ งานสาเร็ จโดยไม่ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ ้น
2) ความยึดมั่นผูกพันด้ า นสังคม (Social engagement) หมายถึง การรั บรู้ ของพยาบาล
วิชาชี พเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมทางสังคมในการทางานซึ่งแสดงออกในลักษณะของการแบ่งปั นค่านิยม
เป้าหมายและทัศนคติตอ่ งานเพื่อให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับเพื่อนร่วมงาน
3) ความยึด มั่น ผูก พัน ด้ า นความรู้ สึก (Affective engagement) หมายถึ ง การรั บ รู้
ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับภาวะอารมณ์เชิงบวกที่มีตอ่ บทบาทในการทางานของตนเอง ซึง่ แสดงออก
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ในลักษณะของความรู้ สึกด้ านบวกต่อ งาน ความมุ่งมั่น รู้ สึกมี พลังและกระตือ รื อ ร้ น เพื่อ ทาให้ งาน
ประสบความสาเร็ จ
การวัดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจัย ได้ ปรับปรุ ง
และพัฒนาข้ อคาถามตามการศึกษาของ Soane และคณะ (2012) มาตรวัดเป็ นแบบประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ ตังแต่
้ เห็นด้ วยกับข้ อความน้ อยที่สดุ - เห็นด้ วยกับข้ อความมากที่สดุ คะแนน
สูง หมายถึง พยาบาลมีความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การสูง คะแนนต่า หมายถึง พยาบาลมีความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การต่า
2. การสื่อสารภายในองค์ การ (Organizational communication) หมายถึง การรับรู้ ของ
พยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดต่อสือ่ สารภายในโรงพยาบาลของผู้บริ หาร หัวหน้ างาน และ
เพื่อนร่วมงาน มี 2 องค์ประกอบ ดังนี ้
1) คุณภาพของข้ อมูล (Quality of information) หมายถึง การรับรู้ ของพยาบาลวิชาชี พ
เกี่ยวกับความถูกต้ องแม่นยา ความทันเวลาและการนาข้ อ มูลไปใช้ ประโยชน์ จากการติดต่อสื่อ สาร
ภายในโรงพยาบาลกับผู้บริ หาร หัวหน้ างาน และเพื่อนร่วมงาน
2) ความเพียงพอของข้ อมูล (Enough information) หมายถึง การรับรู้ ของพยาบาลวิชาชีพ
เกี่ ยวกับการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร ความทั่วถึงของข้ อ มูล ตลอดจนพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนข้ อ มูล
ข่าวสารในทุกระดับตังแต่
้ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้ างานและผู้บริ หาร
การวัดการสือ่ สารภายในองค์การของงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ได้ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
จากนัน้ รวบรวมค าสาคัญ เพื่ อ สร้ างเป็ น ข้ อ ค าถามโดยใช้ อ งค์ ป ระกอบในการวัด ตามการศึก ษา
ของ Thomas, Zolin และ Hartman (2009) มาตรวัดเป็ นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ
ตังแต่
้ มีการปฏิบตั ิหรื อมีพฤติกรรมเกิดขึ ้นน้ อยกว่า 20 % - มีการปฏิบตั ิหรื อ มีพฤติกรรมเกิดขึ ้น
81 - 100 % คะแนนสูง หมายถึง พยาบาลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารภายในของโรงพยาบาลสูง
คะแนนต่า หมายถึง พยาบาลมีพฤติกรรมการติดต่อสือ่ สารภายในของโรงพยาบาลต่า
3. วั ฒ นธรรมองค์ ก ารแบบสร้ างสรรค์ (Constructive culture) หมายถึ ง การรั บ รู้
ของพยาบาลวิ ช าชี พ เกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย มในการท างาน สั ม พั น ธภาพของสมาชิ ก ในองค์ ก าร
การสนับสนุนจากองค์การและเพื่ อนร่ วมงาน ตลอดจนความมุ่งมั่นสูค่ วามสาเร็ จทังในระดั
้
บบุคคล
และระดับองค์การ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1) การมุ่งเน้ นความสาเร็ จ (Achievement) หมายถึง การรับรู้ ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับ
การให้ ความสาคัญในการปฏิบัติงาน การตังเป้
้ าหมายแบบมี ส่วนร่ วม ความท้ าทายของเป้าหมาย
รวมทังความพร้
้
อมในการปฏิบตั ิงาน
2) การมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน (Self - actualizing) หมายถึง การรับรู้ ของพยาบาลวิชาชีพ
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เกี่ ย วกั บ การให้ ความส าคัญ กั บ บุ ค ลากร คุ ณ ภาพของงาน การสนับ สนุ น จากองค์ ก ารเพื่ อ ให้
มีความก้ าวหน้ าในงานและความภาคภูมิใจในงาน
3) การมุ่งเน้ นบุคคลและการสนับสนุน (Humanistic - encouraging) หมายถึง การรับรู้ ของ
พยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับระบบการจัดการแบบมีสว่ นร่ วม การสนับสนุนจากองค์การเพื่อให้ ปฏิบตั ิได้
อย่างราบรื่ น การได้ เป็ นต้ นแบบในการปฏิบตั ิงานและความพึงพอใจที่ได้ เป็ นพี่เลี ้ยงหรื อนิเทศงาน
4) การมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์ (Affiliative) หมายถึง การรับรู้ ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับ
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การ ความเป็ นมิตร ความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจเพื่อนร่วมงาน
การวัด การรั บ รู้ วัฒ นธรรมองค์ ก ารแบบสร้ างสรรค์ ข องงานวิ จั ย ชิ น้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย ได้ ท บทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจากนันรวบรวมค
้
าสาคัญเพื่อสร้ างเป็ นข้ อคาถามให้ สอดคล้ องกับ
นิยามและแนวคิดของ Cooke และ Lafferty (1997 อ้ างถึงใน Genetzky-Haugen, 2010) มาตรวัด
เป็ นแบบประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตังแต่
้ “ เห็นด้ วยกับข้ อความน้ อยที่สดุ ” ถึง “ เห็นด้ วย
กับข้ อความมากที่สดุ ” คะแนนมาก หมายถึง พยาบาลวิชาชีพรับรู้วา่ โรงพยาบาลมีวฒ
ั นธรรมองค์การ
แบบสร้ างสรรค์ในระดับมาก คะแนนน้ อ ย หมายถึง พยาบาลวิชาชีพรับรู้ ว่าโรงพยาบาลมีวฒ
ั นธรรม
องค์การแบบสร้ างสรรค์ในระดับน้ อย
4. ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) หมายถึง การรั บรู้
พฤติ ก รรมของผู้ บัง คับ บัญ ชาสายตรงหรื อ ผู้ บัง คับ บัญ ชาที่ ท างานใกล้ ชิ ด กั บ พยาบาลวิ ช าชี พ
ที่มีลกั ษณะของการเป็ นต้ นแบบ เสริ มสร้ างแรงบันดาลใจให้ การส่งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชา โดยยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มี 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1) การมี อิท ธิ พลเชิ งอุ ดมการณ์ (Idealized influence) หมายถึ ง การรั บรู้ พฤติก รรม
ของผู้บงั คับบัญชาสายตรง หรื อผู้บงั คับบัญชาที่ทางานใกล้ ชิดเกี่ยวกับการเป็ นต้ นแบบและนาไปเป็ น
แบบอย่ า ง มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร มี ค วามน่า เชื่ อ ถื อ ตลอดจนท าให้ พ ยาบาลตระหนัก
ถึงคุณค่าในงาน
2) การจู งใจเพื่อ ให้ เกิ ด แรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) หมายถึง การรั บ รู้
พฤติกรรมของผู้บงั คับบัญชาสายตรงหรื อผู้บงั คับบัญชาที่ทางานใกล้ ชิด เกี่ยวกับการสร้ างแรงบันดาล
ใจในการท างาน สร้ างทัศ นคติ ที่ ดี กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การท างานแบบที ม และส่ง เสริ ม ให้ พ ยาบาล
มีความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
3) การกระตุ้นทางสติปัญญา (Intellectual stimulation) หมายถึง การรับรู้ พฤติกรรมของ
ผู้บงั คับบัญชาสายตรงหรื อผู้บงั คับบัญชา ที่ทางานใกล้ ชิดเกี่ยวกับการสร้ างนวัตกรรมหรื อมีความคิด
สร้ างสรรค์ในการทางาน แก้ ไขปั ญหาในรู ปแบบใหม่โดยไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆ เน้ นการทางาน
ร่วมกัน
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4) การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized consideration) หมายถึง การรับรู้
พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาสายตรง หรื อผู้บงั คับบัญชาที่ทางานใกล้ ชิดเกี่ ยวกับการคานึงถึง การ
พัฒนาศักยภาพของพยาบาลแต่ละคน พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
การวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บัง คับบัญชาสายตรงตามการรั บ รู้ ของพยาบาล
วิชาชีพ ในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั ได้ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อปรับปรุ งและพัฒนา
ข้ อ คาถามให้ สอดคล้ องกับนิยามและแนวคิดของ Bass และ Avolio (1994) มาตรวัด เป็ นแบบ
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาตังแต่
้ มี การปฏิบัติหรื อ มี
พฤติกรรมเกิดขึ ้นน้ อยกว่า 20 % - มีการปฏิบตั ิหรื อมีพฤติกรรมเกิดขึ ้น 81 - 100 % คะแนนสูง
หมายถึง ผู้บงั คับบัญชาสายตรงหรื อผู้บงั คับบัญชาที่ทางานใกล้ ชิดมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมาก
คะแนนต่ า หมายถึ ง ผู้บัง คับ บัญ ชาสายตรงหรื อ ผู้บัง คับ บัญ ชาที่ ท างานใกล้ ชิ ด มี ภ าวะผู้น าการ
เปลีย่ นแปลงน้ อย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิ จั ย เรื่ อ งอิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมองค์ ก ารแบบสร้ างสรรค์ แ ละภาวะผู้ น าการ
เปลีย่ นแปลงที่มีตอ่ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน โดยมีการ
สื่ อ สารภายในองค์ ก ารเป็ นตั ว แปรส่ ง ผ่ า น ผู้ วิ จั ย ขอเสนอเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อง
ตามลาดับ ดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสือ่ สารภายในองค์การ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
5. โรงพยาบาลเอกชน
6. กรอบการวิจยั

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่ อองค์ การ
แนวทางพัฒนาองค์การยุคใหม่เน้ นการมีสว่ นร่ วมและพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
ไปพร้ อมๆกับการพัฒนาองค์การ ทรัพยากรมนุษย์เปรี ยบเสมือนฟั นเฟื องสาคัญที่ขบั เคลือ่ นให้ องค์การ
บรรลุเ ป้ า หมายที่ ตัง้ ไว้ ส่ง ผลให้ นัก วิ ช าการ นัก จิ ต วิ ท ยาองค์ ก ารสนใจศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ง เสริ ม
ประสิท ธิ ภ าพการท างาน เช่ น ความพึง พอใจในงาน (Job satisfaction) ความยึดมั่น ผูก พัน
ของพนักงานต่อองค์การ (Organizational commitment) จนกระทัง่ ในปี 1990 คานส์ (Kahn. 1990)
ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee engagement) ทาให้
นักวิชาการหันไปให้ ความสนใจต่อตัวแปรนี ้มากกว่าปั จจัยที่ความพึ งพอใจในงาน (Job Satisfaction)
ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การ (Organizational engagement)
1.1 ความหมายของความยึ ด มั่ นผู ก พั น ของพนั ก งานต่ อองค์ การ (Employee
engagement)
วงการนัก วิ ช าการ กลุ่ม ผู้เ ชี่ ย วชาญ/นัก ปฏิ บัติ (Practitioner) หรื อ สถาบัน ที่ ป รึ ก ษา
ด้ านทรัพยากรมนุษย์ยงั ไม่สามารถให้ นิยามคาว่า Engagement อย่างชัดเจนได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากตัวแปร
และองค์ ป ระกอบของ Employee engagement มี ค วามซับ ซ้ อ นและคาบเกี่ ย วกับ ตัว แปรอื่ น
ที่ใกล้ เคียงกันมาก เช่น Job satisfaction, Work engagement, Organizational engegement
ซึง่ Albdour และ Altarawneh (2012) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ความยึดมั่น
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ผูกพัน ในงาน (Work or Job engagement) และความยึดมั่น ผูกพันของพนัก งานต่อ องค์ การ
(Organizational engagement) ล้ วนเป็ นส่วนหนึง่ ของความยึดมั่นผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ
(Employee engagement) โดยตัวแปรทังหมดนี
้
้จะส่งผลให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์การ
พจนานุกรมของ Oxford (Goedert et al., 1996) ระบุว่า Engagement หมายถึง การหมัน้
การผูกพัน การยึดมัน่ การนัดหมาย การจองตัว ดังนันความหมายของค
้
าว่า Employee engagement
จึงหมายถึง ความยึดมั่น ผูก พันของพนักงานที่มีต่อ องค์ ก าร (Kahn, 1990; Gubman, 1998;
Watts.,2003 อ้ างถึงใน สมชื่น นาคพลัง,้ 2547; Hewitt associates, 2003; Robinson et al., 2004;
Ferguson, 2005; Perrin, 2005) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยในประเทศไทยพบว่ามีผ้ แู ปล Employee
engagement ด้ วยคาที่ต่างกันออกไป เช่น ความผูกพันต่อองค์การ (พนิดา กิตติอร่ ามพงศ์ , ชัยสิทธิ์
ทองบริ สทุ ธิ์และณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกลุ ม, 2552; นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ , 2554) ความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน (รักษ์ รัศมี วุฒิมานพ, 2555) ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (ศรัญยา แสงลิ ้ม
สุวรรณ และคณะ. 2553) ความทุม่ เทต่อองค์การ (วรพจน์ เลิศสุวรรณเสรี , 2551) ความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงาน (นิธิพรรณ พิทกั ษ์ และรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2553; รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2554) และความ
ผูกพันของบุคลากร (Attakorn & Timruangvej, 2012) ดังนัน้ เพื่อไม่ให้ เกิดความสับสนในงานวิจัย
ฉบับนี ้ ผู้วิจัยขอใช้ คาว่า ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อ องค์ การ ทังนี
้ ้มี นักวิชาการได้ ใ ห้
ความหมายไว้ ดงั นี ้
Kahn (1990) คือบุคคลแรกที่ศึกษาตัวแปร Employee engagement รวมทังให้
้ นิยามว่า
พนักงานที่มีความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การจะรู้สกึ ว่าตนเป็ นสมาชิกขององค์การและปฏิบตั ิหน้ าที่ ตาม
บทบาทที่ตนได้ รับอย่างเต็มที่ สะท้ อนให้ เห็นผ่านพฤติกรรม (Behavior) ความคิด (Cognitive) และ
อารมณ์ (Emotion) ระหว่างการปฏิบัติห น้ าที่ หรื อ ตามบทบาทของตนเอง ต่อ มาได้ มี นักวิ ชาการ
มากมายได้ ให้ ความสนใจศึกษาและนิยามความหมายเพิ่มเติมโดยให้ คานิยามว่าเป็ นความผูกพันทาง
อารมณ์ และกระบวนการทางความคิดที่มีต่อองค์ การ (Baumrk, 2004; Richman, 2006; Shaw,
2005) Gubman (1998) ได้ เสนอว่า พนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพันจะต้ องใช้ พลังกายและใจ
อย่า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ อุ ทิ ศ ให้ กับ งานที่ ต นได้ รั บ มอบหมาย ผ่า นพฤติ ก รรมที่ ส ัง เกตได้ เช่ น มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ ใ นงาน สามารถคิ ด ค้ น นวัต กรรมใหม่ ที่ เ กิ น ความคาดหมาย ของลูก ค้ า และองค์ ก าร
สอดคล้ องกับ Hewitt Associates (2003) เสนอว่าความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงาน คือการแสดงออก
ทางพฤติกรรม สามารถเห็นได้ จากการพูด (Say) ด้ วยการพูดถึงองค์การเฉพาะแง่บวกและพิจารณาได้
จากการดารงอยู่ (Stay) นัน่ คือ พนักงานปรารถนาที่จะเป็ นสมาชิกขององค์ การต่อไป และพนักงานได้
ใช้ ความพยายามอย่างเต็มความสามารถ (Strive) เพื่อ ช่วยเหลือ หรื อสนับสนุนธุ รกิ จขององค์ การ
ให้ ประสบความสาเร็ จ หรื อยินดีที่จะปฏิบัติงานล่วงเวลา มี ความพึงพอใจและกระตือ รื อ ร้ นในการ
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ปฏิบตั ิงาน (Perrin, 2005; Harter, Schmidt & Hayes, 2002) พนักงานตระหนักถึงคุณค่าในงาน
สนุกสนานและเชื่อมัน่ ในงานของตนเอง (DDI, 2005)
Perrin (2005) กล่าวว่า ความยึด มั่นผูกพัน ของพนัก งานที่มี ต่อ องค์ ก าร คือ พนัก งาน
มี ค วามมุ่ งมั่น และใช้ ค วามสามารถของตนเองอย่า งเต็ ม ที่ อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ความส าเร็ จ ขององค์ ก าร
หรื อ อาจกล่า วได้ ว่ า เป็ นความละเอี ย ดรอบคอบในการปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ผลลัพ ธ์ ที่ ดี ที่ สุด ของงาน
และภาพรวมขององค์การ ส่วน Wellins และ Concelman (2004) กล่าวว่า พนักงานที่มีความยึดมั่น
ผูกพันจะมีแรงกระตุ้นให้ ประสิทธิ ภาพการทางานสูงขึ ้น หรื อมีลกั ษณะที่ใกล้ เคียงกันกับความยึดมั่น
ผูกพันของลูกค้ า เป็ นมิ ติที่พนักงานมีความมั่นใจ ความซื่อ สัตย์ ความภาคภูมิใจ และความผูกพัน
อย่างแรงกล้ า (The gallup’s human sigma, 2005)
สรุ ปได้ ว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงาน คือ พนักงานรู้ สึกว่าตนเองเป็ นส่วน
หนึง่ ขององค์การ มีความยินดีที่จะใช้ สติปัญญา ของตนเพื่ออุทิศพลังกายพลังใจเพื่อผลักดันให้ งานของ
ตนเองและองค์การประสบความสาเร็ จ สามารถสังเกตได้ จากพฤติกรรมในการทางาน ความรู้ สกึ ในแง่
บวกที่มีตอ่ งาน สังคมและองค์การ ตลอดจนยินดีที่จะเป็ นสมาชิกขององค์การต่อไป
1.2 องค์ ประกอบของความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่ อองค์ การ
นัก วิ ช าการได้ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของความยึ ด มั่น ผู ก พัน ของพนัก งานต่อ องค์ ก ารไว้
อย่า งหลากหลาย ทัง้ ในเชิ ง องค์ ป ระกอบที่ ส ัง เกตเห็ น ได้ จ ากพฤติ ก รรม เช่ น การพูด พฤติ ก รรม
การเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อองค์การ และองค์ ประกอบที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น สภาวะทางอารมณ์
หรื อทัศนคติ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
Kahn (1990) แบ่งองค์ ประกอบของความยึดมั่นผูกพันของพนัก งานที่มีต่อ องค์ การไว้
3 องค์ประกอบดังนี ้
1) การรับรู้ (Cognitive) คือ ความเชื่อ ของพนักงานที่มีต่อองค์การ หัวหน้ างานหรื อปั จจัย
แวดล้ อมในการทางาน
2) อารมณ์ (Emotion) คือ ความรู้ สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การ หัวหน้ างาน หรื อปั จจัย
แวดล้ อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
3) พฤติกรรม (Behavior) คือ การที่พนักงานมีความอุตสาหะและพยายามเพื่อองค์การ
Hewitt associates (2004, Online) ได้ จดั แบ่งพฤติกรรมของพนักงานที่มีความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การไว้ 3 รูปแบบ ดังนี ้
1) การพูด (Say) คือ พนักงานพูดถึงองค์การในเชิงบวกกับเพื่อนร่วมงานหรื อผู้รับบริ การ
2) การดารงอยู่ (Stay) คือ พนักงานมีความปรารถนาที่จะเป็ นสมาชิกขององค์การต่อไป
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3) การใช้ ค วามพยายามอย่างสุดความสามารถ (Strive) คื อ พนักงานได้ ใ ช้ ศัก ยภาพ
อย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือหรื อสนับสนุนธุรกิจขององค์การให้ บรรลุเป้าหมายและประสบความสาเร็ จ
Macey แ ล ะ ค ณ ะ (2008) แ บ่ ง อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ค ว า ม ยึ ด มั่ น ผู ก พั น ข อ ง พ นั ก ง า น
ออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
1) ความยึดมั่นผูกพันทางคุณลักษณะส่วนบุคคล (Trait engagement) หมายถึง ความยึด
มั่น ผูกพัน ที่เ กิ ดจากคุณ ลัก ษณะเฉพาะบุ ค คลของพนักงานที่ มี ความรู้ สึกทางบวกต่อ ชี วิ ต ส่ว นตัว
ลักษณะงาน เช่น พนักงานรู้สกึ กระตือรื อร้ นในการทางาน โดยไม่รอรับคาสัง่
2) ความยึดมัน่ ผูกพันทางสภาวะอารมณ์ (State engagement) หมายถึง ความยึดมัน่ ผูกพัน
ที่เกิดจากอารมณ์ หรื อความรู้ สกึ เช่น พนักงานจะเกิดความภาคภูมิใจเมื่อรู้ สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ
3) ความยึดมัน่ ผูกพันทางพฤติกรรม (Behavior engagement) หมายถึง ความยึดมั่นผูกพัน
ของพนัก งานต่ อ องค์ ก ารที่ ส ะท้ อ นออกมาทางพฤติ ก รรม เช่ น การเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร
ยินดีทางานนอกเหนือภาระรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้ ผลลัพธ์ ขององค์การประสบความสาเร็ จ
Soane และคณะ (2012) ได้ สร้ างเครื่ อ งมื อ เพื่ อ วัดความยึดมั่นผูก พันต่อ องค์ ก ารของ
พนักงาน ซึ่งพัฒนาองค์ ประกอบการวัดตามแนวคิ ดของ Kahn (1990) โดยแบ่ง ออกเป็ น 3
องค์ประกอบ ดังนี ้
1) ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสติปัญญา (Intellectual engagement) หมายถึง พนักงานรับรู้ ว่า
ตนเองซึมซับในเนือ้ งาน มีความตัง้ ใจ ได้ ใช้ สติปัญญา ทักษะความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อให้ งาน
ประสบความสาเร็ จ
2) ความยึดมั่นผูกพันด้ านสังคม (Social engagement) หมายถึง พนักงานรับรู้ ว่าตนเอง
มีปฏิสมั พันธ์ กับสิ่งแวดล้ อมในการทางาน ตนเองและเพื่อนร่ วมงานเห็นคุณค่าในงาน มี เป้าหมาย
และทัศนคติในการทางานไปในแนวทางเดียวกัน
3) ความยึดมั่นผูกพันด้ านความรู้ สกึ (Affective engagement) หมายถึง พนักงานรับรู้ ว่า
ตนเองมีความรู้สกึ ในเชิงบวกต่องาน มีพลังและกระตือรื อร้ นที่จะทางาน
สรุ ปได้ ว่ า ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งานต่ อ องค์ ก าร สามารถแบ่ ง ได้ เป็ น 3
องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ด้ านสติปัญญา หมายถึง พนักงานได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถรวมทัง้
ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อทาให้ งานที่ได้ รับมอบหมายประสบความสาเร็ จ มีทศั นคติเชิงบวก
ต่อ งานคิดหาแนวทางเพื่อปรั บปรุ งงานขององค์ การให้ เกิ ดผลลัพธ์ ที่ดีที่สุด 2) ด้ านสังคม หมายถึง
ความสัม พัน ธ์ ข องพนัก งานและเพื่ อ นร่ ว มงาน การแลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ น หรื อ ประสบการณ์
ในการท างาน และ 3) ด้ า นความรู้ สึก หมายถึ ง พนัก งานมี ค วามรู้ สึก เชิ ง บวกต่อ งาน เต็ ม ใจ
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ทางานอย่างต่อเนื่องแม้ จะทาให้ ตนเองรู้สกึ ตึงเครี ยด มีทศั คติที่ดีตอ่ งานและองค์การ มีความพร้ อมใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่
1.3 ประโยชน์ ของความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่ อองค์ การ
วศิน อุดมรชตวานิช (2551) ได้ กล่าวถึงประโยชน์เอาไว้ 2 แง่มมุ ดังนี ้
1) มุมมองของพนักงาน หากได้ ทางานภายใต้ สภาพแวดล้ อ มในการทางานที่ดีจะทาให้
พนักงานทางานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล การมีความสัมพันธ์ ที่ดีไม่ว่าจะเป็ นระหว่าง
เพื่ อ นร่ ว มงานและระหว่ า งผู้บัง คับ บัญ ชากั บ ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชาจะช่ ว ยให้ ผ ลการปฏิ บัติ ง านดี ขึ น้
จากนันพนั
้ กงานจะพัฒนาและทุม่ เททางานเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของตนเองและองค์การ
2) มุมมองขององค์การ จะสามารถรักษาพนักงานที่มีประสิทธิ ภาพไว้ ได้ เพราะทาให้ เห็นถึง
ทิศทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การได้ ถกู ต้ องจนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามกลยุทธ์ องค์การ
เกศรา รักชาติ (2549) กล่าวว่าการสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การได้ นนจะ
ั้
ทาให้ เกิดประโยชน์กบั องค์การ 3 ด้ าน คือ
1) พนักงาน สามารถทางานอย่างสุขกายสบายใจ ทางานด้ วยความสนุกสนาน มี โอกาส
เติบโตในสายอาชี พ มีความชานาญสูง โอกาสในการทางานผิดพลาดลดลง สามารถแก้ ไขปั ญหาที่
เกิดขึ ้นได้ อย่างรวดเร็ ว
2) หัวหน้ างาน ทางานอย่างมี ความสุขกาย สบายใจ ปั ญหาในการทางานน้ อ ยเพราะ
พนักงานมีความชานาญในการทางานสูง ปกครองง่ายเพราะลูกน้ องเชื่อฟั ง เกิดความรัก ความสามัคคี
ภายในทีมทาให้ ดาเนินงานหรื อกิจกรรมต่างๆ ไปได้ โดยง่ายเพราะได้ รับความร่วมมือจากทุกคน
3) องค์การหรื อบริ ษัท สามารถเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ต้ นทุนการผลิตต่า เนื่องจากไม่เกิด
ของเสียหรื อความผิดพลาดในการทางานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะงานมีคุณภาพส่ง
งานได้ รวดเร็ ว ทันเวลา ความผิดพลาดต่า
สรุปได้ ว่า ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์การส่งผลทาให้ องค์การหรื อหน่วยงาน มี
การเจริ ญเติบโตในทุกด้ าน ทังในแง่
้
ของพนักงานคือ ช่วยให้ พนักงานมีความสุขทังกายและใจ
้
สามารถ
ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสผิดพลาดในการทางานและบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ม่งุ หวังไว้
ช่วยให้ หวั หน้ างานทุกระดับปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้ ง่ายเพราะได้ รับความร่ วมมือ ลดปั ญหาและ
ความผิดพลาดจากการทางาน มีประโยชน์ ในระดับองค์ การคือ ช่วยให้ องค์การเจริ ญ เติบโตอย่าง
รวดเร็ ว ต้ นทุนการผลิต ต่า สามารถแข่งขันกับ องค์ การได้ รวมทังท
้ าให้ อ งค์ การบรรลุวัต ถุประสงค์
ฉะนัน้ จึงจาเป็ นที่ทุกองค์ การต้ องให้ ความสาคัญและเร่ งเสริ มสร้ างให้ เกิ ดคุณลักษณะเช่นนี ้ เพราะ
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นอกจากจะทาให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพในการทางานสูงขึน้ แล้ วยังส่งผลให้ อัตราการขาดงานและการ
ลาออกลดลงอีกด้ วย
1.4 การวัดและงานวิจัยความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่ อองค์ การ
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษางานวิจยั ที่ทาการวัดตัวแปรความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การ พบว่า
งานวิจยั หลายเรื่ อง ได้ สร้ างตัวแปรดังกล่าวให้ เป็ นข้ อมูลมาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert scales ranging)
1-5 ระดับ (Bakker & Bal, 2010, Bakker & Leiter, 2010, Cartwright & Holmes, 2006, Joo &
Mclean, 2006, Rothbard, 2001, Wefald & Downey, 2009.) โดยแปลความหมาย ของคะแนน ว่า
พนักงานมีการรับรู้และความเห็นต่อข้ อคาถามจากน้ อยไปหามาก สาหรับองค์ประกอบเพื่อใช้ วดั ระดับ
ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานนันยั
้ งไม่มีความชัดเจน จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า ได้ ใช้
องค์ประกอบที่หลากหลาย ยกตัวอย่าง เช่น Institute for employment studies. (2004) ได้ แบ่ง
องค์ ประกอบการวัด ออกเป็ น 3 องค์ ประกอบ คือ การมี ความผูกพัน (Commitment) มี แรงจูงใจ
(Motivation) และการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational citizenship behavior) ในขณะที่
International survey research (2004) แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ คือ ด้ านการรับรู้ (Cognitive)
ด้ านอารมณ์ยดึ มัน่ ผูกพัน (Affective engagement) และด้ านพฤติกรรม (Behavioral) บางงานวิจัยได้
ใช้ ตวั แปรความยึดมั่นผูกพันในงาน (Work Engagement) ที่มีองค์ประกอบ คือ ความกระตือรื อร้ นใน
งาน การอุทิศตนและการซึมซับในงานเพื่อ อธิ บายระดับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน (Allen &
Rogelberg, 2013; Karatepe, 2012; Bakker, Tim & Derks, 2012; Albrecht & Su, 2012;
Xanthopoulou, Bakker & Schaufelli, 2009) ผ่านแบบวัด Utrecht work engagement scale หรื อ
UWES (Schaufeli & Bakker, 2004) ทังนี
้ ้ ผลการศึกษาจะอธิ บายความยึดมั่นผูกพันของพนักงานใน
ระดับบุคคลมากกว่าภาพรวมขององค์การ
การศึกษาโมเดลความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การกับความผูกพันต่อองค์การ โดย
มีพนั ธะสัญญาทางจิตวิทยา (psychological contract) เป็ นตัวแปรส่งผ่านของ Bhatnagar & Biswas
(2009) ได้ ใช้ แนวคิดของ The gallup organization ที่มีข้อคาถาม 12 ข้ อ (Gallup Q12) แบ่ง
ออกเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ ความต้ องการพื ้นฐาน (Basic need) ด้ านการสนับสนุนจากองค์การ
(Management support) ด้ านสัมพันธภาพ (Relateness) และด้ านความก้ าวหน้ าในงาน (Growth) มี
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.78 พบว่าองค์ประกอบนี ้ถูกนาไปศึกษาร่วมกับตัวแปรทางจิตวิทยาต่างๆ เช่น
ความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองค์การ (Iyer & Suryanarayan, 2012) ประสิทธิ ผลของการ
ทางาน (Anitha, 2014)
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Soane และคณะ (2012) พัฒนาแบบวัดความยึดมั่นผูก พันของพนักงานต่อองค์การ โดย
สร้ างองค์ประกอบจากแนวคิดของ Kahn (1990) ประกอบด้ วย ความยึดมั่นผูกพันด้ านสติปัญญา
(Intellectual engagement) ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสังคม (Social engagement) และ ความยึดมั่น
ผูกพันด้ านความรู้ สกึ (Affective engagement) โดยใช้ มาตราประมาณค่า 7 ระดับ และให้ ค่า
น ้าหนักของคาตอบตังแต่
้ พนักงานมีความคิดเห็นต่อข้ อ คาถามน้ อยที่สุด - พนักงานมีความคิดเห็น
ต่อข้ อคาถามมากที่สดุ ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบ ทัง้ 3 มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ มีค่าไคร์ สแควร์ เท่ากับ 64; df เท่ากับ 24; GFI เท่ากับ .95; SRMR เท่ากับ .04; RMSEA
เท่ากับ .08 และ CFI เท่ากับ .98 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .82 - .94 มีค่าความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.91 จากนันน
้ าแบบวัดที่ผ่านการวิเคราะห์คุณภาพเพื่อ
ทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ความยึ ด มั่ น ผู ก พัน ของพนั ก งานต่ อ องค์ ก ารมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางาน กับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การและพบว่า ความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์การมีอิทธิพลทางลบต่อความตังใจลาออก
้
ส าหรั บ ในประเทศไทย ผู้วิ จั ย พบว่า การศึก ษาโมเดลความยึด มั่น ผูก พัน ของพนัก งาน
ต่อองค์การยังไม่แพร่หลายมากนัก แต่พบว่ามีการศึกษาตัวแปรที่ใกล้ เคียงกัน เช่น โมเดลความผูกพัน
ต่อองค์การ (Orgnization Commitment) (รุ จี อมฤตย์, 2557; เบญจวรรณ ศฤงคาร, 2556; ธิ ติพนั ธุ์
จีนประชา, 2556; กฤตพงษ์ พัชรภิญโญพงศ์ , ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ และ บัณฑิต ผังนิรันดร, 2556;
ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์ , 2555; ปกรณ์ ลิ ้มโยธิ น, 2555) และโมเดลความยึดมั่นผูกพันในงาน (วรัญญา
แดงสนิท, 2556) ส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ หรื อปั จจัยเชิงสาเหตุร่วมกับตัวแปรทาง
จิ ต วิ ท ยาอื่ น ๆ (รั ก ษ์ รั ศ มี วุฒิ ม านพ, 2555; พนิ ด า กิ ต ติ อ ร่ า มพงศ์ , ชั ย สิท ธิ์ ทองบริ สุท ธิ์
และ ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกลุ , 2552; นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์, 2554; ศรัญยา แสงลิ ้มสุวรรณ และคณะ.
2553; วรพจน์ เลิศสุวรรณเสรี 2551; รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2552; นิธิพรรณ พิทกั ษ์ และ รัตติกรณ์
จงวิศาล, 2553, Attakorn & Timruangvej, 2012)
จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้ างต้ น จะพบว่าการวัดความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
จะครอบคลุม 2 ประเด็น คือมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ ของพนักงานที่มีต่อภาระงานด้ วยการวัดความยึด
มั่นผูกพันในงาน ซึ่งงานวิจัยส่วนมากจะเลือกใช้ แบบวัด UWES ของ Schaufeli และ Bakker แต่การ
วัดลัก ษณะนี จ้ ะไม่ ครอบคลุมบริ บทขององค์ การ จึง พบว่า บางงานวิ จัยจะปรั บองค์ ประกอบ ตาม
แนวคิดของนักวิชาการ (Perrin, 2005; Saks, 2006; Macey & Schneider, 2008; Grumen& Saks,
2011) และสถาบันที่ป รึ กษาด้ า นทรั พยากรมนุษย์ (Hewitt Associates ,2003; Institute for
Employment Studies, 2004; The Gallup Organization, 2005) ส่ว นใหญ่ ท าการวัด
ด้ วยแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่าได้ ทังนี
้ ้องค์ ประกอบของความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
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ต่อ องค์ การขึน้ อยู่กับแนวคิดและทฤษฏีที่ผ้ ูวิจัยเลือ กมาใช้ สาหรั บการวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ทบทวน
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้ องและกาหนดการวัดความยึดมั่นผูกพันต่อ องค์ การของพยาบาล
วิชาชีพ ด้ วยแบบสอบถามที่พฒ
ั นาจากงานวิจัยของ Soane และคณะ (2012) ที่สร้ างองค์ประกอบ
การวัดความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์การจากแนวคิดของ Kahn (1990) มี 3 องค์ประกอบ
คือ ความยึดมั่นผูกพันด้ านสติปัญญา (Intellectual engagement) ความยึดมั่นผูกพันด้ านสังคม
(Social engagement) และความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ด้ านความรู้ สึ ก (Affective engagement)
ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 องค์ประกอบความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์ การ
การสื่อสารภายในองค์การจัดเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารจัดการที่มีความจาเป็ นกับ
ทุกองค์การ เนื่องจากเป็ นกระบวนการถ่ายทอดความคิด ความรู้สกึ รวมทังเป้
้ าหมายขององค์การไปยัง
ระดับบุคคล ระดับกลุม่ จนกระทัง่ ระดับองค์การเพื่อให้ สามารถดาเนินงานไปอย่างสอดคล้ อง หรื อตรง
กับวัตถุประสงค์หลักขององค์การ ตลอดจนเป็ นกลไกสาคัญในการปฏิบตั ิงาน เพื่อถ่ายทอด ข้ อมูลไป
ยัง บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกัน ภายในองค์ ก าร ฉะนัน้ การสื่อ สารภายในจึ ง เป็ น กระบวนการที่ มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เป็ นเสมื อนเป็ นด่านแรกขององค์ การก่อ นจะทาการสื่อ สารออกไปสู่ภายนอก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงพยาบาลที่มีความเกี่ ยวข้ องกับกระบวนการรั กษาพยาบาลซึ่งต้ องอาศัย
ความร่ วมมือจากสหสาขาวิชาชีพและกลุม่ งานบริ การผู้ป่วยที่ต้องยึดหลักการของความถูกต้ องและ
แนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสม (Treatment & guideline) เพื่อให้ ผ้ รู ับบริ การปลอดภัย และได้ รับบริ การ
ทางสาธารณสุขที่ได้ มาตรฐาน ฉะนันการติ
้
ดต่อสือ่ สารจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะเกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินการต่างๆ ภายในองค์การ ทังการถ่
้
ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ การประสานงานและการ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ตลอดจนความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์ การ ซึ่งปั จจัยเหล่านี ้
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จัดเป็ นแนวทางที่ทาให้ องค์การประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ (บุหงา โปซิว ,
2557)
2.1 ความหมายของการติดต่ อสื่อสารภายในองค์ การ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ระบุว่า การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การนาสื่อ
หรื อ ข้ อ ความของฝ่ ายหนึ่ง ส่ ง ให้ อี ก ฝ่ ายหนึ่ง ด้ ว ยผู้ ส่ง ข่ า วหรื อ แหล่ง ก าเนิ ด ข่า วสาร ช่ อ งทาง
การส่งข้ อมูลซึง่ เป็ นสือ่ กลางหรื อตัวกลางอาจเป็ นสายสัญญาณและหน่วยรับข้ อมูลหรื อผู้รับสาร
Gordon (1990 อ้ างถึงใน วันชัย มีชาติ, 2548, น. 138) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสาร หมายถึง
กระบวนการติดต่อส่งผ่านข้ อมูล ความคิด ความเข้ าใจหรื อความรู้ สกึ ระหว่างบุคคล มีองค์ประกอบ 4
ประการ คือ ผู้สง่ สาร สาร สือ่ และผู้รับสาร ส่วน Robert (1997) กล่าวว่า เป็ นกระบวนการท่ีเกี่ยวกับ
การส่งและรับสัญลักษณ์ แลกเปลีย่ นสารสนเทศ (ธิ ติภพ ชยธวัช, 2548) ที่ก่อให้ เกิ ดความหมายข้ึ นใน
ใจของผู้เกี่ยวข้ องโดยที่บุคคลเหล่านันจะมี
้ ประสบการณ์เดียวกัน ผ่านการใช้ สื่อหรื อช่องทางต่างๆ เพ่ือ
โน้ มน้ าวจิตใจให้ เกิ ดผลในการให้ เกิ ดการรับรู้ หรื อเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด ความรู้ สึก (โอภส์ แก้ ว
จาปา, 2547) หรื อพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง (นริ นทร์ ชยั พัฒนพงศา, 2542) ซึ่ง วิรัช
สงวนวงศ์วาน (2547) กล่าวว่า การสือ่ สารจะประสบความสาเร็ จได้ ก็ตอ่ เมื่อส่งต่อความหมายและทา
ให้ ผ้ ู รั บ เกิ ด ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง อาจมี ล ัก ษณะเป็ นการสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal
communication) และเป็ นเครื อข่ายองค์การ หรื อที่เรี ยกโดยทัว่ ไปว่า การติดต่อ สื่อสารขององค์การ
(Organization communication) ในขณะที่ ภิญโญ สาธร (2516) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารใน
องค์การ คือ การแลกเปลี่ยนความหมายระหว่างบุคคลตังแต่
้
สองคนขึ ้นไป ซึ่งเกิดเป็ นผลสาเร็ จ มี
ความเข้ าใจตรงกัน เมื่อทังสองฝ่
้
ายมีการรับรู้ ความต้ องการและทัศนคติไปในทางเดียวกัน
สาหรับนักวิชาการในต่างประเทศ เช่น Sanborn (1973) กล่าวว่า การสื่อสารในองค์การ
หมายถึ ง การส่ง และรั บข่าวสารในองค์ ก ารที่ หลากหลาย การสื่อ สารในองค์ ก ารเป็ น การศึกษาที่
ครอบคลุมถึง ระบบการสือ่ สารทังในด้
้ านการติดต่อจากเบื ้องบนสูเ่ บื ้องล่าง การติดต่อสื่อสารระหว่าง
หน่วยงาน และการติดต่อสื่อสารของบุคคลในระดับเดียวกัน ส่วน Pace และ Faules (2002) ได้ ให้
ความหมายของการติดต่อสือ่ สารในองค์การว่า เป็ นการติดต่อสือ่ สารในองค์การ ที่มีการแสดงออกและ
แปลความหมายข่าวสารระหว่างหน่วยงาน ซึง่ การติดต่อสือ่ สารต่าง ๆ จะเกิดขึ ้นภายในองค์การ
สรุ ปได้ ว่า การติดต่อสื่อสารภายในองค์ การ หมายถึง กระบวนการในการส่งและรับข้ อมูล
ข่า วสาร ทัศ นคติ สัญ ลักษณ์ สารสนเทศ จากบุค คลหนึ่ง ไปยัง บุ ค คล กลุ่ม บุ ค คล หรื อ เครื อ ข่า ย
ขององค์การ เพื่อให้ เกิดการรับรู้ เข้ าใจความหมาย และสามารถประสานงานให้ ฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบได้ ต รงตามวัต ถุป ระสงค์ ข ององค์ ก าร ครอบคลุม ระบบการติ ด ต่อ สื่อ สาร
ของบุคคลระดับเดียวกัน คนละระดับ ทังในหน่
้
วยงานเดียวกันและระหว่างหน่วยงาน
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2.2 กระบวนการและองค์ ประกอบของการติดต่ อสื่อสาร
Barnlund (2007) ได้ นาเสนอว่ากระบวนการติดต่อสื่อสารจะต้ องประกอบด้ วย ผู้ที่ทาการ
สือ่ สาร (Communication A) หมายถึง ผู้พูด ผู้เขียนหรื อผู้แสดง รวมทังสามารถเป็
้
นผู้รับข่าวสาร
ทาการส่งข่าวสาร ความคิดเห็น หรื อความหมายที่ต้อ งการส่งไปโดยผ่านการถอดรหัสสาร ที่ได้ รับ
ออกมาในรู ปแบบที่เป็ นภาษา (Encoding with language) โดยผู้สง่ ต้ องพยายามเรี ยบเรี ยงความคิด
นันๆ
้ ออกมาเป็ นคาพูด สัญลักษณ์ หรื อการแสดงท่าทาง เพื่อตีความข้ อมูล (Massage in medium)
ได้ งา่ ยขึ ้น แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ข่าวสารที่เป็ นคาพูด อันได้ แก่ ถ้ อยคา ข้ อความ และข่าวสารที่ไม่ใช่
คาพูด เช่น การใช้ สญ
ั ลักษณ์ การแสดงออกทางท่าทาง เป็ นต้ น จากนันจะเข้
้
าสู่กระบวนการรับสาร
และแปลความหมายของสารที่ได้ รับ (Receive and interpret) ข่าวสารถูกถ่ายทอดไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
(Communication B) ซึง่ เป็ นได้ ทงผู
ั ้ ้ รับสารและผู้สง่ สารเช่นกัน ผู้รับข่าวสารที่ดีจะต้ องเป็ นผู้ฟังที่ดี ถ้ า
สื่อ ด้ ว ยการเขี ย นผู้รั บก็ ต้ อ งเป็ น ผู้อ่ า นที่ ดี แ ละสามารถจับ ใจความด้ ว ยการถอดรหัส (Encoding)
ซึง่ เป็ นกระบวนการตีความหมายของผู้รับ โดยผ่านประสบการณ์
สมชาย หิรัญกิตติ (2542) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารเป็ นกระบวนการส่งข่าวสารระหว่าง
บุคคล 2 คน หรื อมากกว่า 2 คนขึน้ ไป องค์ ประกอบสาคัญของการติดต่อ สื่อ สารอย่างง่ายจะมี
3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ผู้ส่ง ข่ า วสาร ข่า วสารและผู้ รั บ ข่า วสาร ซึ่ง กระบวนการติ ด ต่ อ สื่อ สาร
อาจจะเป็ นบุคคล กลุม่ หรื อองค์การ เช่นเดียวกับผู้รับสาร ทังนี
้ ้การส่งสารจะมีประสิทธิ ภาพเพียงใด
ขึ ้นอยู่กับความต้ องการ ทัศนคติ ค่านิยม และการรั บรู้ ของทังผู
้ ้ ส่งสารและผู้รับสารในกระบวนการ
ติดต่อสือ่ สารขององค์การนันๆองค์
้
ประกอบของการสือ่ สาร
วรกร สุพ ร (2553) กล่า วว่ า องค์ ป ระกอบส าคัญ ของการสื่ อ สารมี 4 ประการ
หากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไป การสือ่ สารก็จะไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ มีรายละเอียด ดังนี ้
1) ผู้สง่ สาร (Sender) หมายถึง บุคคล หรื อหน่วยงานที่เป็ นผู้สร้ างสาร หรื อแหล่งกาเนิดสาร
เพื่ อ ส่ง สารไปยัง บุ ค คลอื่ น หรื อ ไปยัง หน่ ว ยงานอื่ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารใดวิ ธี ก ารหนึ่ ง หรื อ อาจหลายวิ ธี
เช่น การพูด การเขียน การแสดงท่าทาง เป็ นต้ น ผู้สง่ สารจึงถือเป็ นองค์ประกอบประการแรก ที่ทาให้
กระบวนการสื่อ สารเกิ ดขึน้ เพราะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการสื่ อ สาร ดังนัน้ ผู้ส่งสารจึ งอาจเป็ นบุคคล
กลุ่ม บุ ค คล หน่ ว ยงานหรื อ สถาบัน ได้ ทัง้ นี ผ้ ้ ู ส่ง สารควรตระหนัก อยู่ เ สมอว่ า จะต้ อ งมี ค วามรู้
ความเข้ าใจในสารที่ จ ะสื่อ ออกไปชัด เจน เข้ า ใจถึ ง ความสามารถและความพร้ อมในการรั บ สาร
ของผู้ ที่ ต นจะสื่อ สารด้ ว ย รวมทัง้ เลือ กวิ ธี ก ารสื่ อ สารได้ อ ย่า งเหมาะสมเพื่ อ ให้ การสื่ อ สารน้ั นๆ
บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
2) สาร (Message) หมายถึ ง เรื่ อ งราวหรื อ สิ่งต่างๆ ที่อ าจอยู่ในรู ปของข้ อ มูล ความรู้
ความคิด ความรู้สกึ ฯลฯ ที่ผ้ สู ง่ สารต้ องการส่งไปให้ ผ้ อู ื่นได้ รับและเกิดการตอบสนอง ซึ่งสารจะมีสว่ น
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สาคัญ 3 ประการ คือ
2.1) รหัสของสาร ได้ แก่ ภาพ สัญลักษณ์ หรื อสัญญาณต่างๆ ที่มนุษย์ ใช้ แสดงออกแทน
ความคิดหรื อความรู้ สึกต่างๆ ดังนัน้ สารจึ งจาแนกได้ 2 ลักษณะ คือ รหัส ของสารที่ เป็ นถ้ อ ยค า
(วัจนภาษา) คือ ภาษาพูดและภาษาเขียน (วจันภาษา) และรหัสของสารที่ไม่เป็ นถ้ อยคา (อวจันภาษา)
คือกิริยาท่าทางสัญลักษณ์และสัญญาณต่างๆ
2.2) เนือ้ หาของสาร ได้ แก่ มวลความคิดและประสบการณ์ ที่ ผ้ ูสง่ สารต้ อ งการถ่ายทอด
แลกเปลีย่ นเพือ่ สร้ างความเข้ าใจร่วมกัน เนื ้อหาของสารจะแฝงไว้ ซึ่งรหัสของสารเมื่อผู้รับสารสามารถ
ถอดรหัสของสารได้ ก็นบั ว่าเข้ าใจเนือ้ หาดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื ้อหาของสารสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
เนือ้ หาของสารที่เป็ นข้ อเท็จจริ ง เป็ นองค์ ความรู้ หลักเกณฑ์ หรื อข้ อสรุ ป ที่ผ่านการพิสจู น์มาแล้ วว่า
เหตุผลที่ยอมรั บได้ ว่าเป็ นความจริ ง สามารถอ้ างอิงได้ และเนื ้อหาของสารที่เป็ นข้ อคิดเห็น หมายถึง
ความรู้สกึ หรื อความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้สง่ สารว่าเป็ นจริ งหรื อไม่
2.3) การจัดสาร ได้ แ ก่ การน าเนื อ้ หาของสารมาเรี ยบเรี ย งอย่างมี ระบบเพื่อ ให้ ไ ด้
ใจความตามเนื ้อหาที่ต้องการ ด้ วยการเลือกใช้ รหัสของสารที่เหมาะสม เช่น การเลือกใช้ คา ท่าทาง
ประกอบ การจัดลาดับความ การอธิบาย เป็ นต้ น สารที่ได้ รับการจัดอย่างดี จะทาให้ ผ้ รู ับสารสามารถ
เข้ าใจได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการสือ่ ได้ งา่ ย
3) สือ่ และช่องทาง (Medium and channel) หมายถึง สิ่งที่เป็ นตัวกลางทาให้ สารเคลื่อนตัว
ออกไปจากผู้สง่ สาร มีทงสื
ั ้ ่อที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น อากาศ คลื่นแสง คลื่นเสียงและสื่อที่มนุษย์สร้ าง
ขึ ้น เช่น โทรศัพท์ หนังสือ นิตยสาร แถบบันทึกเสียง โดยสารจะถูกถ่ายทอดเข้ าสู่ระบบการรั บรู้ ของ
มนุษย์ เช่น อวัยวะหรื อประสาทสัมผัสทัง้ 5 ของมนุษย์
4) ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง จุดหมายปลายทางที่สารจะส่งไปถึง ผู้รับสาร อาจเป็ น
บุคคลหรื อเป็ นกลุม่ ก็ได้ หากผู้รับสารตอบสนองได้ ตรงกับความต้ องการของผู้สง่ สารก็แสดงให้ เห็นว่า
ผู้ รั บ สารเข้ าใจในความหมายของสารที่ ส่ ง มา ผู้ รั บ สารจึ ง มี ห น้ าที่ แ ปลความหมายของสาร
และส่งสารนันๆ
้ ต่อไปยังผู้รับสารคนอื่นๆ ตามที่ผ้ สู ง่ สารได้ กาหนดจุดมุ่งหมายไว้
สรุ ป ได้ ว่า รู ป แบบการส่ง ข้ อ มูล จากบุ ค คลหนึ่ง ไปยัง อี ก บุ ค คลหนึ่ ง ทัง้ ในรู ป แบบเดี่ ย ว
และแบบกลุ่ม ผ่า นวิ ธี ก ารที่ แ ตกต่า งกั น ทั ง้ แบบที่ เ ป็ น ภาษาและเป็ น อวจนภาษา ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของการสื่อ สารขึน้ อยู่กับ ความสามารถและทัก ษะของผู้ส่ง และรั บ สารโดยมี ส่ว นประกอบสาคัญ
คือ 1) ผู้สง่ สาร หมายถึง บุคคล หรื อหน่วยงานที่เป็ นผู้สร้ างสาร หรื อแหล่งกาเนิดสารเพื่อส่งสารไปยัง
บุคคลอื่ นหรื อไปยังหน่วยงานอื่น ด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรื อ อาจหลายวิธี เช่น การพูด การเขียน
การแสดงท่าทาง 2) สาร หมายถึง เรื่ องราวหรื อสิ่งต่างๆ ที่อาจอยู่ในรู ปของข้ อมูล ความรู้ ความคิด
ความรู้ สึ ก ฯลฯ ที่ ผ้ ู ส่ ง สารต้ องการส่ง ไปให้ ผู้ อื่ น ได้ รั บ และเกิ ด การตอบสนอง ประกอบด้ วย
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รหัสของสาร เนือ้ หาของสารและการจัดสาร 3) ช่อ งทาง หมายถึง สิ่งที่เป็ นตัวกลางทาให้ สาร
เคลื่อ นตัวออกไปจากผู้ส่งสาร มี ทัง้ สื่อ ที่อ ยู่ตามธรรมชาติ และสุดท้ า ยคือ 4) ผู้รั บสาร หมายถึ ง
จุดหมายปลายทางที่ สารจะส่งไปถึง ผู้รั บสาร อาจเป็ นบุ คคลหรื อ เป็ นกลุ่มก็ ไ ด้ หากกระบวนการ
จากผู้สง่ สารถึงผู้รับสารมีประสิทธิภาพก็จะทาให้ ผ้ สู ง่ และผู้รับสือ่ ความหมายได้ ตรงกัน
2.3 หลักของการสื่อสารภายในองค์ การ
ทุกองค์การจะมีการสือ่ สารเป็ น 2 ลักษณะ คือ การสือ่ สารที่เป็ นทางการและการสือ่ สารที่ไม่
เป็ นทางการ หลักการที่จะทาให้ การสือ่ สารทังสองลั
้
กษณะนี ้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ (Barnard, 1938)
การสือ่ สารที่เป็ นทางการ (Formal communication) ได้ แก่
1) ช่องทางการสือ่ สารควรประกาศให้ ร้ ูอย่างชัดเจนและแน่นอน
2) อานาจหน้ าที่ปรากฏอยูใ่ นช่องทางของการสือ่ สารอย่างเป็ นทางการ
3) เส้ นทางของการสือ่ สาร (Line of communication) ต้ องประเด็น
4) ผู้ที่มีความสามารถจะเป็ นศูนย์กลางของการสือ่ สาร
5) เมื่อองค์การกาลังดาเนินการไม่ควรขัดขวางเส้ นทางของการสือ่ สาร
6) ระบบการสือ่ สารทุกระบบต้ องมีความน่าเชื่อถือ
การสือ่ สารที่ไม่เป็ นทางการ (Informal communication)
1) ตอบสนองความต้ องการและความรู้ สึกของปั จเจกบุคคลในเรื่ องการรวมตัวเป็ นหนึ่ง
เดียวกัน การเคารพตนเองและมีการตัดสินใจเลือกอย่างเป็ นอิสระ
2) ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ภ ายในองค์ ด้ วยการใช้ กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารในองค์ ก าร
เพื่ อ ให้ ป ระสบผลสาเร็ จ ในการด าเนิ น งานนัน้ ๆ ผู้บ ริ ห ารจะต้ อ งใช้ ก ารสื่ อ สารทัง้ ที่ เ ป็ น ทางการ
และไม่ เ ป็ นทางการโดยเลือ กใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ ส อดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการสื่อ สาร
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายอย่างแท้ จริ ง
สรุปหลักในการสือ่ สารภายในองค์การได้ วา่ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ การสือ่ สาร ที่
เป็ นทางการและการสื่อสารที่ไม่เป็ นทางการ ซึ่งการสื่อ สารที่ เป็ นทางการนันจะต้
้
อ งมี คุณลักษณะ
สาคัญคือ ประกาศให้ ร้ ูอย่างแน่ชดั ปรากฏอยู่ในช่องทางการสื่อสารอย่างชัดเจน เส้ นทางการสื่อสาร
ต้ องสันและตรงประเด็
้
น มี ความน่าเชื่ อ ถื อ ไม่มีการขัดขวางระหว่างการดาเนิน การสื่อ สาร รวมทัง้
จะต้ องมีผ้ ทู ี่มีความสามารถเป็ นศูนย์กลางของสื่อสาร ส่วนการสือ่ สารที่ไม่เป็ นทางการ จะมุ่งเน้ น เน้ น
ที่การตอบสนองความต้ องการและความรู้ สึกเฉพาะบุคคล นาไปสูค่ วามสามัคคี ภายในองค์การ ซึ่ง
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ผู้นาควรมีความสามารถและจัดการสือ่ สารให้ สอดคล้ องกับสิง่ ที่ต้องการสือ่ สารมากที่สดุ ทังนี
้ ้เพื่อความ
พึงพอใจของบุคลากรและผลประโยชน์โดยรวมขององค์การ
2.4 เทคโนโลยี ห รื อช่ อ งทางในการสื่ อ สารภายในองค์ ก าร (วรกร สุพ ร, 2553)
ประกอบด้ วย
1) เอกสาร หนังสือ เวี ยน นอกจากผู้ที่ ต้อ งการสื่ อ สารจะต้ อ งรู้ จัก ตัวตนของผู้รั บสาร
ยังจะต้ องระมัดระวังการใช้ ข้อความหรื อ ภาษา ขนาดตัวอักษร เครื่ องหมายต่าง ๆ เช่น เครื่ องหมาย
คาถาม เครื่ องหมายอัศเจรี ย์ (!) ยกตัวอย่างเช่น การเขียนข้ อความตัวใหญ่และลงท้ ายด้ วยเครื่ องหมาย
อัศเจรี ย์ จะทาให้ ผ้ รู ับสารตีความได้ ว่าเป็ นการตะโกนสัง่ หรื อเป็ นการต่อว่า รวมทังการใช้
้
ช่องทางนี ้
อาจไม่เหมาะสมสาหรับเหตุการณ์ที่มีปัจจัย เรื่ องระยะเวลาเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
2) การประชุม (Meeting) องค์การมีการสร้ างแรงจูงใจในการทางานเพื่อผลักดันให้ พนักงาน
ปฏิบตั ิงานอย่างสุดความสามารถฉะนันจึ
้ งควรเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ แสดงความคิดเห็น หรื อมีสว่ น
ร่วมในการกาหนดแนวทางตามความต้ องการแท้ จริ งของพนักงาน อันจะนามาซึ่งความร่ วมมือร่ วมใจ
และบรรยากาศในการทางานที่ดี หากใช้ ช่องทางนี ้ ปั จจัยที่ไม่ควรมองข้ าม คือตัวแทนในการเข้ าร่ วม
การประชุม ควรเป็ นคนที่ เป็ นผู้นาของกลุ่มครอบคลุมทุกระดับชัน้ ขององค์ การแต่มีจานวนไม่มาก
เกิ นไปเพราะจะทาให้ ยากต่อการควบคุมประเด็น ทังนี
้ ค้ วรแจ้ งประเด็ น ระยะเวลาที่ใ ช้ ประชุมให้
ผู้เข้ าร่วมการประชุมได้ ทราบล่วงหน้ า
3) วารสารและหนังสือพิมพ์ วิธีนี ้จะมีข้อจากัดด้ านต้ นทุนในการจัดทาและเป็ นการสื่อสาร
ทางเดียวซึง่ สามารถแก้ ไขได้ โดยการกาหนดให้ มีคอลัมน์ของพนักงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรื อ
ถามซักถามในประเด็นที่สงสัย อันจะนาไปสูค่ วามรู้ แนวทางที่เป็ นประโยชน์ในการทางานแก่สว่ นรวม
แต่ควรมีผ้ ทู าหน้ าที่คดั กรองเนื ้อหาก่อนการตีพิมพ์
4) บอร์ ด ประชาสัม พัน ธ์ ปั ญ หาของการสื่อ สารช่อ งทางนี ค้ ื อ ข้ อ มูล ที่ ติ ดประกาศเก่ า
และไม่ทันต่อเหตุการณ์ ในบางครัง้ ข้ อมูลมีมากเกินไปจนดูรกตาไม่ดึงดูดความสนใจ จึงควรจัดให้ มี
ผู้ดแู ลรับผิดชอบโดยเฉพาะและปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่จะส่งเสริ มให้ ช่องทางนี ้ มีประสิทธิ ภาพ
คือ สถานที่ที่ติดตังบอร์
้ ดประชาสัมพันธ์ ควรเป็ นจุดที่พนักงานผ่าน มองเห็นได้ ไม่ยาก
5) Intranet system การสื่อ สารช่อ งทางนี เ้ หมาะสาหรั บองค์ ก ารที่พนักงานส่วนใหญ่
ใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นช่องทางหลักและสามารถรับ -ส่งข้ อมูลกลับมาได้ อย่างรวดเร็ วแต่จะไม่ครอบคลุม
พนัก งานระดับ ล่า งที่ ข าดทัก ษะทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ นอกจากนี ้ ยัง มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารอื่ น ๆ
ที่ส ามารถเลือ กใช้ ไ ด้ เช่ น กล่อ งรั บ ความคิ ด เห็ น เสีย งตามสาย การท ากิ จ กรรมสัม พัน ธ์ DVDs
การทาอภิปรายกลุม่ (Focus group discussion) การทาแบบสารวจความคิดเห็น ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
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ไม่สามารถชี ช้ ัดได้ ว่าช่องทางใดเป็ นช่องทางการสื่อสารที่ดีที่ สดุ หรื อมีความเหมาะสมที่สดุ ขึ ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้ อ ม นโยบาย วัฒ นธรรมของคนภายในองค์ ก ารเป็ น สาคัญ ทัง้ นี ค้ วรพิจ ารณาถึง ผลดี
ผลเสียของแต่ละช่องทางว่าวิธีการใดที่เหมาะสมและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์การ
สรุ ปได้ ว่า ช่องทางของการติดต่อสื่อสารภายในองค์การได้ ว่ามีหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็ น
เอกสาร หนัง สือเวียน วารสาร การประชุม บอร์ ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet รวมทัง้ ช่อ งทาง
สือ่ สารอื่นๆ กล่องรับความคิดเห็น การทาแบบสารวจความคิดเห็น การทาอภิปรายกลุม่ แต่ละช่องทาง
ล้ ว นมี ข้อ ดี ข้ อ เสีย ฉะนัน้ ผู้ส่งสารจึง ควรพิ จารณาความเหมาะสมว่า สารที่ ต้อ งการสื่อ ออกไปนัน้
มีความเหมาะสมที่จะใช้ ช่องทางใด เพื่อให้ ผ้ รู ับสารสามารถรับสารและตีความได้ อย่างถูกต้ อง ชัดเจน
อันจะนาไปสูก่ ระบวนการติดต่อสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
2.5 ความสาคัญของการสื่อสารภายในองค์ การ
การสื่อสารภายในองค์การ (organizational communication) คือ การแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่า วสารและความรู้ ของสมาชิ ก องค์ ก ารเพื่ อ ให้ บ รรลุป ระสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลขององค์ ก าร
การสื่อสารภายในองค์การมีหลายระดับ ได้ แก่ ระดับปั จเจกบุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์การ
ดังนัน้ องค์ การจึงจ าเป็ นต้ องมี การสื่อ สารด้ วยเหตุผลหลายประการ สรุ ปได้ ดังนี ้ (ทองใบ สุดชารี ,
2542)
1) ลัก ษณะขององค์ ก าร ไม่ ว่ า องค์ ก ารจะมี ล ัก ษณะใดก็ ต ามจะต้ อ งเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทาให้ องค์การต้ อ งพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งองค์การต้ อ งมีเครื อ ข่ายการ
สื่อสาร (Communication network) ที่ทาหน้ าที่อย่างมีประสิทธิ ภาพ หากองค์การต้ องการได้ เปรี ยบ
ในเชิงแข่งขันจาเป็ นจะต้ องใช้ กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้ องกับขันตอนของการสื
้
อ่ สาร กล่าวคือ
1.1) ขันการได้
้
ข้อมูลข่าวสารต่างด้ วยการสังเกตสภาพการแข่งขันภายนอก ศึกษาเงื่อนไข
ต่าง ๆวิเคราะห์กลยุทธ์ ของคูแ่ ข่งและเชื่อมโยงข้ อมูลข่าวสารทังหมดให้
้
อยูใ่ นสภาพพร้ อมที่จะถูกถ่ายเท
ออกไป
1.2) ขันการแลกเปลี
้
ย่ นข้ อมูลข่าวสาร มีการส่งข้ อมูลข่าวสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
2) วัฒนธรรมองค์ การ ทุกองค์การจะต้ องมีวฒ
ั นธรรมของตนเอง วัฒนธรรมประกอบด้ วย
บรรทัดฐาน ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และปรัชญาขององค์การ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันย่อมทาให้
การสื่อสารมี ความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น องค์ การที่มีวัฒนธรรมเน้ นทางานหนักและลงทุนสูง
จะต้ องการการทางานเป็ นทีมและหวังผลระยะสันให้
้ ความสาคัญกับตัวบุคคลและลูกค้ า การสื่อสาร
ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในองค์ ก ารจะมี ล ั ก ษณะที่ ทุ ก คนมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ไม่ มี ใ ครเป็ นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
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ดังนัน้ การเลือกใช้ การสือ่ สารที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของแต่ละองค์การจึงมีความสาคัญและส่งผล
ต่อความสาเร็ จขององค์การด้ วย
3) ระดับและเป้าหมายขององค์การ องค์การแบ่งระดับของการบริ หารออกเป็ น 3 ระดับ
ได้ แ ก่ ระดับสูง ซึ่ง มุ่งเน้ น เรื่ อ งการพัฒนาวิเ คราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกและจัดทากลยุทธ์ ของ
องค์การ ระดับกลางจะมุ่งเน้ นที่การนานโยบายและคาสัง่ ของฝ่ ายบริ หารระดับสูงไปปฏิบตั ิและระดับ
ล่างจะมุ่งไปที่การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับการผลิตและการบริ การขององค์การ ดังนัน้ ระดับและเป้าหมาย
ขององค์การที่แตกต่างกันย่อมทาให้ กระบวนการที่ใช้ ในการสือ่ สารที่ตา่ งกัน
4) ขนาดขององค์การ หากองค์การมีขนาดเล็ก ผู้บริ หารสามารถย่อมสื่อสารได้ โดยตรงกับผู้
ตามผู้สง่ และผู้รับข้ อมูลข่าวสารสามารถใช้ ช่องทางการสื่อสารอย่างไม่เป็ นทางการ แต่หากองค์การ
เติบโตขึ ้นและผู้บริ หารต้ องการข้ อมูลข่าวสารเพื่อบริ หารและตัดสินใจมากขึ ้น ก็จาเป็ นต้ องใช้ ช่องทาง
การสือ่ สารอย่างเป็ นทางการเนื่องจากภาระงานที่เพิ่มมากขึ ้นจาเป็ นต้ องใช้ กฎเกณฑ์ นโยบาย รวมทัง้
ระเบียบปฏิบตั ิเป็ นเครื่ องมือของการติดต่อสือ่ สารอย่างเป็ นทางการ
5) ความต้ องการเป็ นอิสระ ผู้บริ หารและบุคลากรในองค์การล้ วนมีความต้ องการส่วนบุคคล
ที่จ ะสื่อ สารกับ สมาชิ ก คนอื่ น ๆ ขององค์ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของตน เช่ น ความ
เจริ ญก้ าวหน้ าและความต้ องการเป็ นอิสระ เป็ นต้ น
6) คุณภาพชีวิตการทางาน บุคลากรทุกคนในองค์การต้ องการคุณภาพที่ดี (Quality of work
life) มีหลายแนวทางที่นามาใช้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของชีวิตการทางาน เช่น รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงานร่วมกับผู้อื่นและการส่งเสริ มให้ มีความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรอย่างไม่เป็ นทางการ เช่น
งานเลี ้ยงสังสรรค์ กีฬาสีภายในองค์การ เป็ นต้ น
สรุ ปความสาคัญของการสื่อ สารภายในองค์ การได้ ว่า การบริ หารจัดการภายในองค์ การ
จาเป็ นต้ องมีการสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ ด้ วยปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ ลักษณะองค์การ วัฒนธรรม
องค์การ ระดับและเป้าหมายขององค์การ ขนาดขององค์การ ความต้ องการเป็ นอิสระของบุคลากรและ
คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร ฉะนัน้ ผู้บริ หารในฐานะผู้นาขององค์การรวมทังเป็
้ นศูนย์กลาง
ของการสือ่ สารภายในองค์การ จาเป็ นจะต้ องคานึงถึงปั จจัยดังกล่าว เพื่อให้ การสือ่ สารภายในองค์การ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพเหมาะสมกับบริ บทขององค์การ เพื่อนาพาองค์การไปสูเ่ ป้าหมายได้ เป็ น
ผลสาเร็ จ
2.6 การวัดและงานวิจัยการสื่อสารภายในองค์ การ
ยุพิน รุ่ นประพันธ์ (2549) สารวจการรั บรู้ พฤติกรรมการสื่อ สารของผู้นากับขวัญในการ
ทางานของพนัก งาน ศึกษากรณี สานักงานส่วนกลาง กรมสุขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม
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ตัวอย่างที่ศึกษาคือ ประชากรทัง้ หมดโดยไม่ใช้ การสุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นบุคลากรในสังกัดสานักงาน
ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จานวน 9 หน่วยงาน รวมทังสิ
้ ้น 293 คน ด้ วยแบบวัด
ระดับการรั บรู้ การสื่อสารภายในองค์ การแบบมาตราส่วนประเมินค่าได้ 1-5 ระดับ แบ่งการสื่อสาร
ออกเป็ นการสื่อสารแบบเป็ นทางการและไม่เ ป็ นทางการ พบว่า บุคลากรที่มีปัจจัยด้ านลักษณะ ส่วน
บุคคลต่างกัน มีการรับรู้ตอ่ พฤติกรรมการสือ่ สารของผู้นาทังรู้ ปแบบการสื่อสารแบบทางเดียวและแบบ
สองทาง การสือ่ สารแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทังนี
้ ้การสื่อสารแบบบนลงล่างและแบบล่าง
ขึ ้นบนโดยรวมไม่แตกต่างกันพฤติกรรมการสื่อสารแบบบนลงล่างมีความสัมพันธ์ กับขวัญกาลังใจใน
การปฏิบตั ิงานโดยรวม(r = .43, P < .01) การสือ่ สารแบบล่างขึ ้นบน มีความสัมพันธ์ กับขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานโดยรวม (r = .65, P < .01) นอกจากนี ้ยังพบการศึกษาที่แสดงให้ เห็นว่า หากองค์การ
มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีย่อมจะทาให้ บรรลุเป้าหมาย พันธกิจ ขององค์การ (Barge & ShockleyZalabak 2008; Ziuraite ,2008; Hahn, Lippert & Paynton, 2013) จนนามาสูก่ ารเพิ่มระดับความยึด
มัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การได้ ในที่สดุ
การศึกษาของ เบญจพร ยิ ฐ ธรรม (2553) เรื่ อ ง ความสัม พันธ์ ร ะหว่า งพฤติ ก รรมการ
ติดต่อ สื่อสารและการสนับสนุนทางสังคมในองค์ การ กับขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานกรณี ศึกษา
ข้ าราชการ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ ใช้ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
จากมากที่ สุด ถึ ง น้ อ ยที่ สุด เพื่ อ วัด การรั บ รู้ พฤติ ก รรมการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในองค์ ก าร โดยแบ่ ง
องค์ประกอบตามรูปแบบการสือ่ สาร ออกเป็ น 4 รู ปแบบ คือ รู ปแบบพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารแบบ
บนลงล่าง รูปแบบพฤติกรรมการติดต่อสือ่ สารแบบล่างขึ ้นบน รูปแบบพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารแบบ
แนวนอน และรูปแบบพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารแบบข้ ามสายงาน ซึ่งผู้วิจัยได้ นาแบบสอบถามเรื่ อง
รู ปแบบพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารของ สุปัญญดา หุ่นแก้ ว (2548) มาปรับปรุ งเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
กลุ่ม ประชากรที่ ศึก ษา ผลการวิจัย รายงานว่า หากหน่ว ยงานมี พฤติ ก รรมการสื่อ สารที่ ดี จะท าให้
ข้ าราชการมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานดีขึ ้นและพฤติกรรมการติดต่อ สื่อ สารจากล่างขึ ้นบน
เป็ นปั จจัยสาคัญที่บ่งชีข้ วัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างยิ่ง ส่วนการศึกษาของ ยุพาพร ทอง
อินทร์ (2555) เรื่ อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศการสื่ อสารภายในองค์การของพนักงานโรงแรม
ด้ วยแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับบรรยากาศการสื่อ สารภายในองค์การ โดยแบ่งออกเป็ น 6
รูปแบบ คือ ความไว้ วางใจ การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน การเปิ ดเผยการ
สื่อ สารจากบนลงล่างการรั บฟั งการสื่อ สารจากล่างขัน้ บน การคานึงถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานใน
ระดับสูง ลักษณะการวัดเป็ นแบบมาตรวัดระดับ 5 ระดับ (Likert scale) ผลการศึกษาทาให้ เห็นว่าหาก
รูปแบบการสือ่ สารภายในองค์การสามารถทาให้ พนักงานเกิดความไว้ วางใจและมีสว่ นร่วมมากเท่าใดก็
จะยิ่งทาให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบตั ิงานมากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิด
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ของ ณัฏฐ์ ชุดา วิจิตรจามรี (2554) ที่กล่าวว่า พนักงานต้ องการข้ อมูลทังที
้ ่เกี่ยวกับภาระงานของตนเอง
และข้ อมูลที่จะทาให้ เข้ าใจกลยุทธ์ และเป้าหมายโดยรวมขององค์การ ความจริ งใจในการให้ ข้อมูลของ
ฝ่ ายบริ หารจะทาให้ พนักงานเกิดความรัก และภาคภูมิใจในองค์การ
ธัญญารัตน์ อินทร์ เมือง (2554) ได้ ศึกษา เรื่ องประสิทธิ ภาพการสื่อสารภายในองค์การกับ
ความสาเร็ จในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งวิธีวิจัย ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ใช้
วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ ด้ ว ยแบบสอบถามส ารวจช่ อ งทางและรู ป แบบในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มูล จากกลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย นเรศวร 300 คน วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
โดยการหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ส่วนที่ 2 ใช้ วิธีการวิจัยเชิ งคุณภาพ เก็บ
รวบรว มข้ อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ความส าเร็ จ ในกา รด าเนิ น งา น
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิ สระด้ วยกันทั ้ง 3 ตัว
มีคา่ เป็ นบวกทังหมด
้
ตัวแปรพยากรณ์คทู่ ี่มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สงู สุด คือ ความคาดหวังปั จจัยใน
การสร้ างบรรยากาศการสื่ อ สารภายในองค์ ก ร (การจั ด ให้ มี สื่ อ ในการติ ด ต่ อ ที่ มี คุ ณ ภาพ )
กับความพึงพอใจการสือ่ สารภายในองค์กร (การสร้ างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสาร) จากผลการศึกษา
ทาให้ เห็ น ว่า การสื่อสารที่ เป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ ย่อ มทาให้ ผ้ ูส่ง สารและผู้รั บสารมี ความเข้ า ใจ
ที่ถกู ต้ องตรงกันและได้ รับข่าวสารที่รวดเร็ วนันมี
้ ความสัมพันธ์ กบั ผลการดาเนินงานให้ ประสบผลสาเร็ จ
พรรณปพร โต๊ ะวิ เ ศษกุ ล (2551) ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สารภายในองค์ ก าร
ของหน่วยงานบริ หารพนักงานต้ อนรับบนเครื่ องบิน โดยมุ่งศึกษาประสิทธิ ภาพของการสื่อสารภายใน
องค์การและปั ญหาการสื่อสารภายในองค์การ โดยให้ ประสิทธิ ภาพของการติดต่อสื่อสารเป็ นตัวแปร
ตาม ประกอบด้ วย ความรวดเร็ ว ความประหยัด ความหมายตรงกันระหว่างผู้สง่ - ผู้รับ การบรรลุ
เป้าหมาย การสื่อสารสองทาง (Two way communication) การเปิ ดเผย ความร่ วมมือสนับสนุน
จากพนั ก งาน ความรู้ สึ ก ในด้ านดี และความเท่ า เที ย มกั น ส่ ว นตั ว แปรอิ ส ระ ประกอบด้ วย
ปั จ จัย ส่ว นบุ ค คล ประเภทการสื่อ สารภายในองค์ ก ารและสื่อ ที่ ใ ช้ ในการสื่อ สารภายในองค์ ก าร
ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารภายในองค์ การที่ มีประสิทธิ ภาพมากที่สุดคือ การสื่ อ สารส่วนบุคคล
มีประสิทธิภาพในเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อนร่วมงานทาให้ การทางานบรรลุเป้าหมาย การสื่อสาร
แบบสองทางและการเข้ า ใจความหมายตรงกัน ตามล าดับ ขาดประสิทธิ ภาพในเรื่ อ งการเปิ ดเผย
ในการสื่ อ สารกั บ ผู้ บัง คับ บัญ ชา สื่อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น สื่อ ที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพมากกว่ า สื่ อ สิ่ง พิ ม พ์
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือ่ ที่มีการเข้ าถึงมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ปั ญหาการสื่อสารภายในส่วนใหญ่เกิดจาก
ผู้บงั คับบัญชาสือ่ สารมายังพนักงานฝ่ ายเดียวและไม่ทราบช่องทางของการสือ่ สาร
ส าหรั บ ในต่ า งประเทศพบการศึ ก ษาของ Mishra และคณะ (2014) ที่ ส ัม ภาษณ์
ผู้บ ริ ห ารเกี่ ย วกับ บทบาทของการสื่ อ สารภายในองค์ ก ารที่ มี ต่อ ความยึ ด มั่น ผูก พัน ของพนัก งาน
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ต่อ องค์ ก ารพบว่า รู ปแบบการสื่อ สารที่ ชัดเจน ตรงไปตรงมามี ผ ลต่อ การรั บรู้ และความไว้ วางใจ
ของพนักงานต่อองค์ การ อีกทัง้ ยังเป็ นช่องทางสาคัญในการสื่อสารกลยุทธ์ พันธกิจองค์การ ซึ่งหาก
ผู้บริ หารสามารถสื่อสารข้ อมูลเหล่านันไปสู
้
่พนักงานได้ ดีจะทาให้ พนักงานเข้ าใจบทบาทและหน้ าที่
ของตนเองอย่างชัดเจนส่งผลให้ เกิดประสิทธิ ภาพในการทางานตลอดจนสร้ างเสริ มความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์การ นอกจากนี ้ยังพบว่าการสื่อสารแบบเผชิญหน้ า (Face-to-face) ช่วยลดอัตรา
การลาออกได้ ฉะนั น้ ควรกระตุ้ น ให้ ผ้ ู จั ด การสายตรงเพิ่ ม ทั ก ษะการสื่ อ สารแบบเผชิ ญ หน้ า
กับผู้ใต้ บังคับบัญชา เพราะหากผู้จัดการสายตรงสามารถเป็ นผู้ส่งสารที่ดีได้ จะสร้ างความเชื่ อ มั่น
ต่อองค์การให้ กับพนักงานได้ ในขณะที่ Marketwire (2012) กล่าวว่า สื่อทางสังคม (Social Media)
มี เ พิ่ ม ขึน้ และกลายเป็ น หน้ า ที่ สาคัญ ของผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นการสื่อ สาร เพราะจ าเป็ น ต้ อ งควบคุ ม
การสื่ อ สารแบบสองทางทั ง้ ในแง่ ข องการฟั ง การติ ด ตามและมี ส่ ว นร่ วมในการสนทนา
ติดตามการใช้ โซเชียลเนตเวิร์ค เพื่อวิเคราะห์วา่ การสือ่ สารนันประสบผลส
้
าเร็ จหรื อไม่
Garber (2007) ศึกษาถึงปั จจัยที่ทาให้ เกิดความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การได้ นนั ้
จะต้ องมีการสื่อสารภายในองค์การที่มีประสิทธิ ผล (Effective) มีความสอดคล้ อง (Consistent) และ
ความไว้ วางใจในการสื่อสารแบบสองทางระหว่างองค์การกับพนักงาน สอดคล้ อ งกับ Gavin และ
Mayer (2005) ที่กล่าวว่าการสือ่ สารภายในองค์การสามารสร้ างความไว้ วางใจระหว่างพนักงานและ
ผู้จัดการได้ ในขณะที่ Spreitzer และ Mishra (1999) กล่าวว่าการสื่อสารภายในองค์การที่ชัดเจนจะ
พัฒนาความไว้ วางใจและประสิทธิ ภาพของการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ Dolphin (2005) ยังกล่าวว่า
การสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีล้วนมาจากความไว้ วางใจและความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
จากการสืบค้ นผู้วิจยั พบว่ามีนกั วิชาการที่ให้ ความสนใจศึกษาการสื่อสารภายในองค์การกับ
ความไว้ วางใจของพนักงานมากมาย ทังในแง่
้
ของความพึงพอใจในการสือ่ สารขององค์การ (Bruning &
Ledingham, 2000) ความน่า เชื่ อ ถื อ ของผู้จัด การ (Quirke, 2008) ความผูก พัน ต่อ องค์ ก าร
(Chia, 2005) และการสื่อสารแบบเปิ ด (Denison & Mishra, 1995; Mishra & Mishra, 1994)
จากการศึก ษางานวิ จั ย ที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ น ท าให้ ผ้ ูวิ จัย มี ค วามเห็ น ว่า การสื่ อ สารภายในองค์ ก าร
ที่มีประสิทธิภาพย่อมมาจากการสร้ างความไว้ วางใจในการสือ่ สารให้ กบั พนักงาน
Thomas, Zolin และ Hartman, 2009 กล่าวว่า นักวิชาการสนใจศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความไว้ วางใจ (Trust) กับการสื่อสารมากมาย แต่ยงั ไม่ค่อยพบศึกษาความเชื่อมโยงระหว่าง
คุณภาพของข้ อมูล ปริ มาณของข้ อมูล ความซื่อสัตย์ขององค์การ ความไว้ วางใจ กับการมีส่วนร่ วม
ของพนักงาน เนื่องจากการที่จะทาให้ พนักงานเกิดความเชื่อไว้ วางใจในระบบการติดต่อสื่อสารได้ นนั ้
ต้ องมาจากการที่ พ นั ก งานเล็ ง เห็ น ว่ า ข้ อมู ล ข่ า วสารที่ ต นได้ รั บ นั น้ มี คุ ณ ภาพและเพี ย งพอ
ต่อความต้ องการ อันจะนามาสูก่ ารสร้ างความไว้ วางใจ การเป็ นองค์การที่เปิ ดเผยและการมีส่วนร่ วม
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ของพนักงานได้ ในที่สดุ ในขันแรกได้
้
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้ างโมเดลการรับรู้
การสื่อ สารโดยมี ตวั แปรอิ สระ คือ ความไว้ วางใจ และความซื่อ สัตย์ ขององค์ การ (Organizational
openness) ที่สง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วมในการตังเป้
้ าหมายขององค์การ (Employee involement) สาเหตุ
ที่ผ้ ูวิจัยเลือ กการมี สว่ นร่ วมในการ ตัง้ เป้าหมายขององค์การ เป็ นตัวแปรตามก็ เพราะว่าเป็ นตัวแปร
ที่มีความเกี่ยวข้ องกับความสาเร็ จของพนักงานมากที่สดุ (Major et al., 2007, Ye, Marinova, &
Singh, 2007) และการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แบ่งองค์ประกอบของความไว้ วางใจในการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสารออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ คุณภาพของข้ อมูลและปริ มาณของข้ อมูล ซึ่งคุณภาพของข้ อมูล
นัน้ วัดจากความถูกต้ องแม่นยา (Accuracy) ความทันเวลา (Timeliness) และประโยชน์ ที่ได้ รับ
(Usefullness)
พบงานวิจยั ที่สนับสนุนการได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพจะเพิ่มระดับความไว้ วางใจของ
พนักงาน (Benton et al., 1969; Folger & Konovsky, 1989; Konovsky & Cropanzano, 2002;
Sapienza & Korsgaard, 1996; Simons, 2002; Whitener et al., 1998; Roberts & O’Reilly, 1974)
ส่วนปริ มาณของข้ อมูลนันวั
้ ดได้ จากความเพียงพอของข้ อมูลที่ได้ รับทังในระดั
้
บเพื่อนร่ วมงาน หัวหน้ า
และผู้บริ หารระดับสูง ทังนี
้ ้ การได้ รับข้ อมูลที่เพียงพอก็นามาสูก่ ารสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างการไหล
ของข้ อมูล และความไว้ วางใจของพนักงานเช่นกัน (Becerra & Gupta, 2003; Muchinsky, 1977;
O’Reilly, 1977; O’Reilly & Roberts, 1974) จากนันเก็
้ บข้ อมูลจากพนักงานบริ ษัทน ้ามันจานวน
12,000 คน ในทุกตาแหน่งงานด้ วยแบบวัด ICA ในแบบสอบถามจะมีทงสิ
ั ้ ้น 112 ข้ อ และข้ อมูลภูมิ
หลัง 11 ข้ อ แบ่งการวัดออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ดังนี ้ แหล่งของข้ อมูล ช่อ งทางการสื่อสาร ผู้รับ
ข้ อ มูล ผู้ส่งข้ อมูล การติดตามผู้รับ -ผู้ส่งข้ อ มูล/แหล่งข้ อ มูล คุณภาพของข้ อ มูล และความสัมพันธ์
ระหว่างข้ อมูลกับองค์การ ข้ อคาถามจะวัดการรับรู้ ด้วยมาตรวัดลิเคิร์ท 4 ระดับ ผลการวิเคราะห์ด้วย
SEM พบว่าโมเดลนี ้มีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และจากการทดสอบสมมติฐานก็
พบว่าความไว้ วางใจของข้ อมูลมีความสัมพันธ์ อย่างยิ่งกับการรับรู้วา่ องค์การเปิ ดกว้ างและนาไปสูก่ าร
ให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการตังเป้
้ าหมายขององค์การซึ่งหากองค์การใดสามารถวางระบบการสื่อสาร
เช่น นีไ้ ด้ ย่อ มจะทาให้ พนักงานมี ค วามเชื่ อ มั่น ไว้ วางใจต่อ องค์ การ ซึ่งนับ เป็ น ส่วนสาคัญที่ท าให้
พนักงานเกิดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การได้ ในที่สดุ (Garber, 2007)
จากการศึกษาพบว่าแนวทางการศึกษา การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ในประเทศไทยจะ
มุ่ง เน้ น ศึก ษาเชิ ง สารวจเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อมูล สารสนเทศเพื่ อ ให้ ท ราบถึง รู ป แบบการสื่ อ สารหรื อ ศึก ษา
ความสัม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ ปั จ จั ย ที่ เ อื อ้ ต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก าร เช่ น ความพึ ง พอใจ
ในการปฏิบตั ิงาน (สลิลลา มากะจันทร์ , 2541; โชติหทัย นพวงศ์, 2542; อภิรดี สีดอกบวบ, 2540;
กาญจนา โลห์ ประเสริ ฐ, 2540) คุณภาพชี วิตในการทางาน (อุษา แก้ วอ าภา, 2545) ส่วนใหญ่
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ใช้ การยื น ยัน ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรด้ ว ยวิ ธี วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple
regression analysis) และในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ผู้วิจัยยังไม่ค้นพบการศึกษาตัวแปรนี ้ด้ วยเทคนิค
การวิจัยแบบการสร้ างสมการโครงสร้ างเชิงเส้ น (Structural equation model, SEM) ร่ วมกับตัวแปร
ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การ สาหรับการศึกษาในต่างประเทศพบว่า การสื่อสารภายใน
องค์ ก ารมี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ ประสิท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การภายในองค์ ก าร (Smicker, 2015)
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Hahn, Lippert และ Paynton (2013) ที่กล่าวว่า องค์การที่มีระบบ
การสื่ อ สารอย่ า งประสิ ท ธิ ภ าพจะช่ ว ยให้ พ นัก งานท างานได้ ดี ทั ง้ แบบกลุ่ ม และเฉพาะบุ ค คล
เพราะพนักงานจะรับรู้ข้อมูลเพื่อปรับตัวเข้ ากับสภาวะที่เปลีย่ นแปลงสอดคล้ องกับ Shockley-Zalabak
(2008) ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า การสื่ อ สารภายในองค์ ก ารเป็ นปั จจั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ องค์ ก าร
ประสบความสาเร็ จ เป็ นเสมือนตัวเชื่อมความศรั ทธาระหว่างพนักงานเข้ ากับองค์การและผลักดันให้
พนักงานเกิดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การได้ ในที่สดุ
ในปี 2015 พบการศึกษาของ Jiony และคณะ (2015) ที่พฒ
ั นาโมเดลประสิทธิ ผล การ
ทางานผ่านตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ การสื่อสารภายในองค์การและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การ ด้ วยการวัดแบบมาตรวัดระดับ 5 ระดับตามแนวคิดของ Likert scale ในทุกตัวแปรสร้ าง
ข้ อคาถามและองค์ประกอบของตัวแปรผ่านการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ ด้วยวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ จากนันวิ
้ เคราะห์ข้อมูลด้ วยเทคนิคการวิจยั แบบ SEM ผลการศึกษาพบว่า ถ้ าพนักงานมีความ
ยึดมั่นผูกพันสูงขึน้ จะส่งผลให้ ประสิทธิ ภาพขององค์ การสูงขึน้ ตามไปด้ วย ทังนี
้ ้ หากองค์ การมี การ
สื่อสารภายในองค์การที่ดีจะทาให้ พนักงานสามารถเข้ าใจบทบาทหน้ าที่และแนวทางในการจัดการ
ภาระงานของตนเองได้ ดีขึ ้น รวมทังส่
้ งเสริ มให้ พนักงานยอมรับและเข้ าใจวัฒนธรรมองค์การได้ ดียิ่งขึ ้น
จนสามารถผลักดันให้ องค์การบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ในที่สดุ
สรุ ปได้ ว่า การวัดการสื่อสารภายในองค์การ สามารถวัดได้ หลายรู ปแบบ เช่น การสารวจ
ระบบการติดต่อสือ่ สารขององค์การ วัดการรับรู้ ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์การ รู ปแบบ
การติดต่อสือ่ สาร ประสิทธิภาพในการสือ่ สารส่วนใหญ่วดั ด้ วยมาตรวัด 5 ระดับ (Likert scale)สาหรับ
การศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยจะวัดการสื่อสารภายในองค์ การ ด้ วยองค์ ประกอบที่ มาจากการศึกษาของ
Thomas, Zolin และ Hartman (2009) ซึง่ มี 2 องค์ประกอบคือคุณภาพของข้ อมูลและความเพียงพอ
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ของข้ อมูล ดังภาพประกอบ 2 ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่ผา่ นมา ทาให้ ผ้ วู ิจัยยอมรับ
ในระดับหนึง่ ว่าการสือ่ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลทาให้ พนักงาน เกิดความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การ จนนามาสูก่ ารตังสมมุ
้ ติฐานข้ อที่ 9 การสื่อสารภายในองค์การ มีอิทธิ พลทางตรงต่อระดับ
ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ดังแสดงในภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบรูปแบบการสือ่ สารภายในองค์การ
จากการค้ น คว้ า ท าให้ ผ้ ู วิ จั ย พบว่ า มี ห ลัก ฐานทางวิ ช าการที่ ก ล่า วถึ ง ความสัม พัน ธ์
ของความยึดมั่นผูกพันของพนักงานกับวัฒนธรรมองค์การ (Beshay & Sixsmith, 2008; Szumal,
2012) รวมทังมี
้ งานวิจยั ที่สนับสนุนแนวคิดนี ้ด้ วยการศึกษาร่ วมกับตัวแปรที่สะท้ อนผลการปฏิบตั ิงาน
เช่น ความผูกพันต่อองค์การและความพึงพอใจในการทางาน (Hsiao, Chang & Tu, 2012; Siburian,
2013; พิเชฐ ทรวงโพธิ์, วนัทนีย์ ภูมิภทั ราคม และ ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร, 2553) ประสิทธิ ผลขององค์การ
(Zheng, Yang, & McLean, 2010) ทาให้ ผ้ ูวิจัยเห็นว่าตัวแปรนี ้จะส่ว นผลัก ดันให้ พ นัก งาน
เกิดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การได้ จึงสนใจศึกษาตัวแปรวัฒนธรรมองค์การ

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์
3.1 วัฒนธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์ (Constructive culture)
Cook และ Lafferty (1997) ศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมองค์ การ ผ่านการรับรู้ ของบุคคล
ในองค์การในแง่ของพฤติกรรมการแสดงออกและบรรทัดฐานการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ในองค์การ
ที่พฒ
ั นามาจากแนวทฤษฎีแบบแผนการดาเนินชีวิต (Life style inventory) รวมกับทฤษฎีสมั พันธภาพ
ระหว่างบุคคลกับการทางาน และทฤษฎีแรงจูงใจตามความต้ องการของบุคคลของ Maslow (1954)
และ McCleland (1961) รวมทังประยุ
้
กต์แนวคิดของ Katz, Maccoby และ Morse (1959) ที่แบ่ง
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รู ปแบบผู้นาออกเป็ น 2 แบบ คือเน้ นคนและเน้ นงาน มาสร้ างเป็ นกรอบแนวคิดเพื่อแบ่งวัฒนธรรม
องค์การออกเป็ น 3 ลักษณะคือ วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ วัฒนธรรม แบบตังรั้ บ - เฉื่อยชา
และวัฒนธรรมองค์การแบบตังรั้ บ - ก้ าวร้ าว ประกอบด้ วย 12 ลักษณะ ซึ่งให้ ความหมายไว้ 2 มิติ คือ
บุคคลกับงานและลักษณะของการทางานให้ สาเร็ จและคงไว้ ซึ่งความปลอดภัยโดยทัง้ 12 ลักษณะจะ
ครอบคลุม ความเชื่อ ค่านิยมอันเป็ นแบบแผนพฤติกรรม ของสมาชิกในองค์ การ ซึ่งในงานวิจัย
ครัง้ นี ้สนใจศึกษาเฉพาะวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์
Cooke และ Lafferty (1989) กล่าวว่า องค์การแบบสร้ างสรรค์จะให้ ความสาคัญกับค่านิยม
ในการทางานกระตุ้นให้ สมาชิกในองค์การมีปฏิสมั พันธ์ และช่วยเหลือซึง่ กันและกัน มีความพึงพอใจใน
งานและไมตรี สมั พันธ์ เพื่อให้ ประสบผลสาเร็ จตามที่คาดหวังไว้ ทงในระบบบุ
ั้
คคลและระดับองค์การ ซึ่ง
ลักษณะพื ้นฐานของวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้ างสรรค์ แบ่งเป็ น 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1) การมุ่งเน้ นความสาเร็ จ (Achievement) คือ องค์ การมี ค่านิยมและพฤติกรรมในการ
ทางานที่ดี ตัง้ เป้าหมายร่ วมกัน พฤติกรรมการทางานของสมาชิ กอยู่บนหลักการที่ถูกต้ องผ่านการ
วางแผน ที่มีประสิทธิ ภาพ พนักงานมีความกระตือ รื อ ร้ น มี ความสุขกับงาน รวมทังรู
้ ้ สึกว่างานมี
ความหมายและท้ าทายความสามารถของตนเอง
2) การมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน (Self- actualizing) คือ องค์ การมีค่านิยมและพฤติกรรม
การแสดงออกในทางสร้ างสรรค์ เป้าหมายของการทางานจะมาจากความต้ อ งการของพนักงาน
เป็ นส าคัญ เน้ น คุ ณ ภาพงานมากกว่ า ปริ ม าณงานโดยที่ เ ป้ า หมายของพนัก งานจะสอดคล้ อ ง
กับ เป้ า หมายขององค์ ก าร ทัง้ นี ค้ วามส าเร็ จ ของงานคื อ ความก้ าวหน้ า ของสมาชิ ก ในองค์ ก าร
ทุกคนจึงเต็มใจทางานและภูมิใจในงานของตน สมาชิกทุกคนจะได้ รับการสนับสนุนให้ พฒ
ั นาตนเอง
จากงานประจา มีอิสระในการบริ หารจัดการภาระรับผิดชอบ จนทาให้ สมาชิกในองค์การมีความยึดมั่น
ผูกพันกับงานและมีความพร้ อมในการทางานสูง
3) การมุ่งเน้ นบุคคลและสนับสนุน (Humanistic-encouraging) คือ องค์การ มีค่านิยมและ
พฤติกรรมการแสดงออกแบบมีสว่ นร่ วมและมุ่งบุคคลเป็ นศูนย์กลางให้ ความสาคัญกับสมาชิกภายใน
องค์การมีการติดต่อสือ่ สารภายในที่มีประสิทธิภาพ พนักงานมีความสุขและยินดี ในการสอนงานนิเทศ
งานหรื อการเป็ นพี่เลี ้ยงให้ กับสมาชิกใหม่ สมาชิกในองค์การได้ รับการสนับสนุนความก้ าวหน้ าในการ
ทางานอย่างสม่าเสมอ เพราะถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นสิง่ สาคัญที่สดุ ขององค์การ
4) การมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์ (Affiliative) คือ องค์การให้ ความสาคัญกับสัมพันธภาพระหว่าง
บุ ค คล สมาชิ ก ทุ ก คนในองค์ ก ารจะมี ค วามเป็ นกั น เอง เปิ ดเผย จริ ง ใจ และเข้ าใจความรู้ สึ ก
ของเพื่อนร่วมงาน (Sensitive)
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สรุ ปได้ ว่า วัฒนธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์ แบ่งได้ 4 มิติ คือ 1) มิ ติมุ่งความสาเร็ จ
โดยจะตัง้ เป้าหมายร่ วมกัน กระตุ้นให้ พนักงานกระตือ รื อ ร้ น ทาให้ พนักงานรู้ สึกว่างานของตนนัน้
มี ค วามท้ า ทายอยู่ ต ลอดเวลา จนสามารถบรรลุเ ป้า หมายได้ ใ นที่ สุด 2) มิ ติ มุ่ง สัจ การแห่ ง ตน
ด้ วยการสร้ างค่านิยมการทางานที่มาจากความพึงพอใจในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน เป้าหมาย
ของพนักงานจะสอดคล้ องกับเป้าหมายขอองค์ การ จนทาให้ พนักงานรั บรู้ ว่าหากงานขององค์ การ
ประสบความสาเร็ จก็จะเท่ากับตนเองประสบความสาเร็ จเช่นกัน 3) มิ ติม่งุ บุคคล คือ การจัดการ
ที่ใ ห้ พ นัก งานมี ส่ว นร่ ว มทัง้ ในแง่ข องการท างานและบทบาทการเป็ น ผู้ส อนงาน สามารถสื่อ สาร
อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพท าให้ พ นัก งานรู้ สึก ว่ า ตนเองมี คุ ณ ค่า และได้ รั บ การสนับ สนุน จากองค์ ก าร
อย่างสม่ าเสมอ และ 4) มิ ติม่งุ ไมตรี สมั พันธ์ ส่งเสริ มทางานเป็ นทีมให้ ความสาคัญกับสัมพันธภาพ
ของสมาชิกในองค์การ ทาให้ พนักงานรู้สกึ ว่าเพื่อร่วมงานเป็ นกันเอง จริ งใจและเป็ นมิตร
3.2 ความสาคัญและประโยชน์ ของวัฒนธรรมองค์ การ
Richard (2007, Online) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การจะมีความสาคัญ 2 ประการ คือ
1) รวบรวมสมาชิกในองค์การให้ เป็ นปึ กแผ่นอันหนึง่ อันเดียวกัน จนเกิดเป็ นความรู้ สกึ ผูกพัน
ร่วมกัน สร้ างเอกลักษณ์ขององค์การเพื่อความภาคภูมิใจและแสดงออกถึงความเป็ นกลุม่ เดียวกัน
2) เพื่อช่วยให้ องค์การปรับตัวได้ ทนั กับสถานการณ์ของสภาพแวดล้ อมภายนอกองค์การ การ
รวมเป็ นอัน หนึ่งอันเดี ยวกันภายในองค์ การและเรี ยนรู้ วิธีการทางานอย่างมี ประสิทธิ ภ าพสามารถ
ตอบสนองความต้ องการและความจาเป็ นของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว
บูเทนจิก และแฟรงค์ (2006 อ้ างถึงใน ทิพยวรรณ หล่อสุวรรณ 2548) กล่าวถึงประโยชน์ของ
วัฒนธรรมองค์การตามปั จจัย ดังนี ้
1) ปั จจัยภายใน หรื อสภาพแวดล้ อมภายในองค์การ ประกอบด้ วย ผู้นา และพนักงานเป็ น
ผู้ริเริ่ มหรื อกาหนดวัฒนธรรมขึน้ มาเพื่อเป็ นแบบแผนให้ พนักงานนาไปปฏิบัติแต่หากบุคลากรปฏิบัติ
แล้ วไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาหรื อทาให้ บรรลุเป้าหมายได้ บุคลากรจะสร้ างแบบแผนพฤติกรรมหรื อ
วัฒนธรรมองค์การขึ ้นใหม่แทนวัฒนธรรมเดิม
2) ปั จจัยภายนอกหรื อสภาพแวดล้ อ มภายนอกองค์ การ เช่น ลูกค้ า รั ฐบาล เทคโนโลยี
ลักษณะทางสังคม ตลอดจนภาวะเศรษฐกิ จ เป็ นต้ น ปั จจัยภายนอกนี ้มี ผลต่อ วัฒนธรรมองค์ การ
อย่า งมาก เนื่ อ งจากปั จจุ บัน องค์ ก ารต้ อ งเผชิ ญภาวการณ์ แ ข่ง ขัน ที่ สูง ขึ ้นและต้ อ งการได้ เ ปรี ย บ
การแข่งขันท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา องค์การจะอยูร่ อดได้ ต้องดาเนินกลยุทธ์
ทางการตลาดที่ร วดเร็ ว (Speed to market) ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ ผ ลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ประหยัดต้ นทุน
(Cost-effective) และปรับตัวอย่างรวดเร็ ว จึงจาเป็ นต้ องมีวฒ
ั นธรรมที่สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลง
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โดยกาหนดวัฒนธรรมให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับปั จจัยที่กล่าวมาข้ างต้ น
สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ (2540) กล่าวว่า ข้ อดีของวัฒนธรรมองค์การ คือ ทาให้ เข้ าใจเรื่ องการ
เปลี่ ย นแปลงองค์ ก ารมากขึ น้ เกิ ด การประสานงานภายในองค์ ก ารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้
ช่วยแก้ ปัญหาความขัดแย้ งในองค์การ ทาให้ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้ างความร่ วมมือ
สมานฉัน ท์ เข้ าใจวัฒ นธรรมและผลกระทบต่อ พฤติก รรมของคนในองค์ การและท าให้ ตระหนัก
ในเรื่ องจริ ยธรรมขององค์การมากขึ ้น
ไชยยศ เรื องสุวรรณ (2542) กล่าวว่า วัฒ นธรรมองค์ การมี ความส าคัญ ต่อ การทางาน
ในองค์ ก ารเช่ น เดี ย วกั บ วิ ส ัย ทัศ น์ กลยุท ธ์ แ ละโครงสร้ างองค์ ก ารแม้ แต่ วัฒ นธรรมองค์ ก ารนัน้
เป็ นมโนทั ศ น์ ที่ เ ป็ นนามธรรมจั บ ต้ องไม่ ไ ด้ ผู้ บริ ห ารอาจจะสร้ างองค์ ก ารได้ แต่ นั ก บริ ห าร
ต้ องสร้ างความรู้ สึ ก ผู ก พั น ให้ พนั ก งานอยากท างานให้ บรรลุ วิ ส ัย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์ ที่ ก าหนดไว้
ทางานด้ วยพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์การ มีกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ ความรู้ สกึ เหล่านี ้
เกิดขึ ้นได้ จากความรู้ความเข้ าในวัฒนธรรมองค์การของตนเอง
สรุปได้ วา่ วัฒนธรรมองค์การนันมี
้ ความสาคัญต่อการพัฒนาองค์การเพราะเป็ นเสมือนสิ่งที่
ควบคุมสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศในการทางาน ประโยชน์ภายในองค์การคือ ช่วยให้ สมาชิกของ
องค์การเป็ นปึ กแผ่น กลมเกลียว ลดความขัดแย้ งภายในองค์การ สร้ างเอกลักษณ์ แบบแผนปฏิบตั ิของ
องค์ การ ส่งผลต่อการวางนโยบาย วิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ ขององค์ การ ซึ่งหากคนในองค์ การเข้ าใจ
วัฒนธรรมองค์การย่อมจะนาพาองค์การไปสูค่ วามสาเร็ จได้ ส่วนประโยชน์ของปั จจัยภายนอก คือ ทา
ให้ อ งค์ การปรั บตัวได้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิ ญสภาวะการแข่งขันจากองค์ การอื่ น
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และทาให้ องค์การอยูร่ อดได้
3.3 การวัดและงานวิจัยวัฒนธรรมองค์ การ
นิ ล วรรณ อุ่ น ค า (2554) ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ะ หว่า งการรั บ รู้ วัฒ นธรรมองค์ ก ารแบบ
สร้ างสรรค์ และการรั บรู้ องค์ การแห่งการเรี ยนรู้ ของพยาบาลวิชาชี พ สัง กัดกลุ่มภารกิ จด้ าน การ
พยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ด้วยแบบวัดที่ดดั แปลงมาจาก อัญชลี วิสทิ ธิวงค์ (2539) ซึง่ พัฒนาจาก
แนวคิดของ Cook และ Lafferty (1989) มีควาความเที่ยงของเครื่ องมือเท่ากับ .95 เป็ นข้ อคาถาม
ปลายปิ ด ใช้ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้ วยข้ อคาถามเกี่ ยวกับ
ลักษณะวัฒนธรรมองค์ การลักษณะสร้ างสรรค์ แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การมุ่งเน้ น
ความสาเร็ จ (Achievement) 2) การมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน (Self - actualizing) 3) การมุ่งเน้ นบุคคล
และสนับสนุน (Humanistic - encouraging) และ 4) การมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์ (Affiliative) ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์มีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับ
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ปานกลางกับการรับรู้องค์การแห่งการเรี ยนรู้ ของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกลุม่ ภารกิจด้ านการพยาบาล
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .659)
ธัญวรัศมิ์ เพียววาณิช และรัตติกรณ์ จงวิศาล (2552) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะ
ผู้นาวัฒนธรรมองค์การจิตวิญญาณองค์การกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์ก ารของผู้จัดการและศึกษา
ตัวพยากรณ์ร่วมระหว่างภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์การ จิตวิญญาณองค์ การ กับความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การ ของผู้จัดการ บริ ษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) ด้ วยแบบวัดวัฒนธรรม
องค์การ สร้ างขึ ้นจากองค์ประกอบ ค่านิยมวัฒนนธรรมองค์การของบริ ษัท เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ แบ่งองค์ประกอบค่านิยมวัฒนธรรมองค์ การ 10 ด้ าน ได้ แก่ การมองไป
ข้ างหน้ า ความรั บผิดชอบ จิตบริ การ การทางานเป็ นทีม การส่งเสริ มและดูแล การเปิ ดใจ การมุ่งสู่
เป้าหมาย การสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ และพัฒนาสิง่ ที่มีอยู่ กระชับฉับไวและการโต้ แย้ ง อย่างสร้ างสรรค์ มี
ค่าความเชื่อมั่น 0.97 ส่วนแบบสอบถามวัดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์ การใช้ แบบสอบถาม ของ
ปริ ญญา ทอสูงเนิน (2549) ซึ่งพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยและแบบวัดของบริ ษัทที่
ปรึ กษาทางธุรกิจ The gallup organization (2008), Perrin (2003) และ Hewitt associates (2005)
มีลกั ษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ วัดจาก 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ การ
รับรู้เกี่ยวกับองค์การในทางที่ดี การมีความรู้ สกึ ที่ดีต่อองค์การและการแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมท่ีดี
ต่อองค์การ ค่าความเชื่อมั่นรวม 0.90 ผลการทดสอบสมมติฐานด้ วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
พบว่า ภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์การและจิตวิญญาณองค์การมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ขจิตรพร คมขา (2554) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อ
องค์ การ (Organization commitment) กรณีศึกษา บริ ษัทไปรษณี ย์ไทย จากัด ด้ วยแบบสอบถาม
วัฒ นธรรมองค์ ก าร และความยึด มั่น ผูก พัน ต่อ องค์ ก าร ข้ อ ค าถามเป็ น มาตราส่วนประมาณค่ า
(Rating scale) 5 ระดับ แบ่งองค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์การออกเป็ น 7 รู ปแบบ ได้ แก่ แบบ
มุ่งนวัตกรรมและความเสีย่ ง แบบใส่ใจต่อรายละเอียด แบบมุ่งผลลัพธ์ แบบให้ ความสาคัญกับพนักงาน
แบบส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม แบบแข่งขันเข้ มข้ นและแบบความมั่นคง ส่วนองค์ประกอบของความ
ยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์การ แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ ด้ านความต้ องการพื ้นฐาน
ด้ านการสนับสนุนจากองค์การ ด้ านสัมพันธภาพ และด้ านความก้ าวหน้ าในงาน ค่าความเชื่อมั่น 0.90
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมขององค์การกับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อ
องค์กร พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานใน
ระดับค่อนข้ างสูงและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากมีวฒ
ั นธรรมองค์การที่เข้ มแข็งจะทาให้
พนักงานเกิดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากขึ ้น
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Rama (2009) ศึกษาวัฒธรรมองค์การแบบสาธารณประโยชน์ร่วมกับความยึดมัน่ ผูกพันของ
พนั ก งานต่ อ องค์ ก ารโดยแบ่ ง การวั ด ออกเป็ น ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร (Organization
engagement) และ ความยึดมั่นผูกพันในงาน (Job engagement) ผลการศึกษาพบว่าวัฒธรรม
องค์การแบบสาธารณประโยชน์ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การมากกว่า ความยึดมั่นผูกพัน
ในงาน นอกจากนี ้ยังมีนกั วิชาการกล่าวถึงความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความยึดมั่น
ผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Kompaso & Sridevi, 2010; Ali, Khan, & Rehman, 2013;
Slack, Corlett, & Morris, 2015)
จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้ างต้ นรวมทังการสื
้
บค้ นวรรณกรรม งานวิจัยอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้ อ งกับ
บริ บทของโรงพยาบาล (Abbett, Coldham, & Whisnant, 2010; Simon, 2014; Maximini, 2015)
ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า แนวทางในการวั ด วัฒ นธรรมองค์ ก าร สามารถท าได้ ห ลายรู ป แบบ
เช่น ประเภทของวัฒนธรรมองค์การ ลักษณะที่ชี ้บ่งองค์การ ทังนี
้ ้นักวิชาการจะปรับเปลี่ยนให้ เข้ ากับ
บริ บทของการศึ ก ษา กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ลั ก ษณะองค์ ก าร รวมทั ง้ ตั ว แปรที่ ศึ ก ษาร่ ว มโดยมาก
จะวัดจากข้ อคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) องค์ประกอบและข้ อคาถามนิยม
สร้ างจากแนวคิ ด วั ฒ นธรรมองค์ ก ารของนั ก วิ ช าการหรื อปรั บ มาจากค่ า นิ ย ม วิ ส ั ย ทั ศ น์
ของแต่ละองค์การ ทังนี
้ ้ ผลการวิเคราะห์สามารถแปลความหมายได้ 2 แบบ คือ ลักษณะขององค์การ
และระดับการรับรู้วฒ
ั นธรรมองค์การ
ผู้วิ จัย ศึก ษาแนวคิ ด วัฒ นธรรมองค์ ก ารตามแนวคิด ของ cooke และ Lafferty (1989)
และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่า วัฒ นธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์ ส ามารถสนับ สนุน ให้ อ งค์ ก าร
ประสบความสาเร็ จ เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานทังยั
้ งสร้ างความพึงพอใจต่อผู้ปฏิบตั ิงาน เนื่องจาก
เป็ นวัฒนธรรมองค์การที่ให้ ความสาคัญกับบุคลากรเป็ นหลัก ตังเป้
้ าหมายแบบมีสว่ นร่ วมและมองว่า
หากงานองค์ ก ารประสบผลสาเร็ จก็ เท่า กับ ว่า บุค ลากรประสบความสาเร็ จ นอกจากนี ย้ ัง ส่ง เสริ ม
การทางานเป็ น ทีม มี บ รรยากาศองค์ ก ารแบบเปิ ดรั บความคิ ดเห็น มี ก ารสื่อ สารที่มี ประสิทธิ ภาพ
และเน้ นให้ บุคลากรสนับสนุนซึง่ กันและกัน สิง่ เหล่านี ้จะสร้ างเสริ มความรักความผูกพันธ์ ของสมาชิกใน
องค์การ เห็นคุณค่าในงานและองค์การของตนซึ่งเป็ นรากฐานไปสูค่ วามยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานได้ ในที่สดุ นอกจากนี ้ ยังพบว่ามีนกั วิชาการที่ให้ ความสนใจศึกษาวัฒนธรรมแบบสร้ างสรรค์
ร่ ว มกับ ตัว แปรอื่ นๆ ในบริ บทของโรงพยาบาล เช่ น โมเดลความสัมพัน ธ์ วัฒ นธรรมองค์ ก ารแบบ
สร้ างสรรค์กับการเสริ มสร้ างพลังในการทางานของพยาบาลวิชาชีพ (Klakovich, 1996) วัฒนธรรม
องค์ การแบบสร้ างสรรค์ ที่สง่ ผลต่อความพึงพอใจและทัศนคติในการทางาน (Aarons & Sawitzky,
2006) วัฒนธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์ กับภาวะผู้นาแบบอย่างของหัวหน้ าผู้ป่วยใน (นฤมล ตัง้
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เจริ ญธรรม, 2551) ภาวะผู้นาแบบผู้ให้ บริ ก ารของหัวหน้ าหอผู้ป่วยกับ วัฒนธรรมองค์ การแบบ
สร้ างสรรค์ (ณัฎชากรณ์ เทโหปการ, 2552)
งานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ วัดการรับรู้ วฒ
ั นธรรม
องค์การแบบสร้ างสรรค์ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การมุ่งเน้ นความสาเร็ จ การมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน การ
มุ่ง เน้ น บุ ค คลและสนับ สนุ น และการมุ่ ง เน้ น ไมตรี ส ัม พัน ธ์ ดัง ภาพประกอบ 3 และน ามาสู่
การตังสมมติ
้
ฐานข้ อที่ 2 คือ วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์มีอิทธิพลทางตรงต่อระดับความยึดมัน่
ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพและสมมติฐานข้ อที่ 5 คือ วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์
มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อมต่อ ระดับ ความยึด มั่น ผูก พัน ต่อ องค์ ก ารของพยาบาลวิช าชี พ โดยมี ก ารสื่อ สาร
ภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน สมมติฐานที่ 8 วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์มีอิทธิ พลทางตรง
ต่อการสือ่ สารภายในองค์การ ดังแสดงในภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 3 องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์
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วัฒนธรรมองค์ การ
แบบสร้ างสรรค์

(Kompaso & Sridevi, 2010), (Davies & Crane, 2010), (Rama, 2009)
(Ali, Khan, & Rehman, 2013)
(Jiony, 1015)
การสื่ อสาร
ภายในองค์ การ

(Mishra et al., 2014)

ความยึดมัน่ ผูกพัน
ต่ อองค์การของพยาบาล
วิชาชีพ

ภาพประกอบ 4 ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ การสือ่ สารภายในองค์การ
และความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
นอกจากนีย้ ัง พบว่า ตัวแปรที่นิย มนามาศึกษาร่ วมกับวัฒ นธรรมองค์ การนัน้ หลากหลาย
ยกตัวอย่าง เช่น ประสิทธิ ภาพในการทางาน ความยึดมั่นผูกพันต่อ องค์การ ความพึงพอใจในงาน
บรรยากาศภายในองค์การ (Zahari & Shurbagi, 2012; Savic & Savic, 2014; Attakorn &
Timruangvej, 2012; ศรัญยา แสงลิ ้มสุวรรณและคณะ, 2556; ขจิตรพร คมขา, 2554; ธัญวรัศมิ์ เพีย
ววาณิชและรัตติกรณ์ จงวิศาล, 2552) ซึง่ ผลการศึกษาของ Arokiasamy, Abdullh และ Ismai (2014)
พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อ การรับรู้ วัฒนธรรมองค์ การ ของพนักงานในกลุ่มธุ รกิ จ
คอมพิวเตอร์ และการสือ่ สารสอดคล้ องกับการศึกษาของ วรวรรณ ชื่นพินิจสกุล (2555) พบว่า ปั จจัย
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มี ความสัมพัน ธ์ กับลัก ษณะวัฒ นธรรมองค์ การของบุ คลากรภายใน
องค์การ ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน เขตกรุ งเทพมหานคร ทังนี
้ ้ วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นาจะส่ง
ให้ พนักงานมีประสิทธิภาพในการทางานดีขึ ้น (Samad, 2012) จากการทบทวนวรรณกรรมทาให้ ผ้ วู ิจัย
เล็งเห็นความสาคัญและสนใจศึกษาตัวแปรภาวะผู้นาเพิ่มเติม

4. แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership)
4.1 ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ตามแนวคิด
ของ Burn (1978)
จากสภาพแวดล้ อ มที่ มี ก ารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี การแข่งขัน เพื่อ ชิ ง ความเป็ น เลิศ
ดังนัน้ วิธีที่จะทาให้ ผ้ ูบริ หารประสบความสาเร็ จสูงสุด คือ ผู้บริ หารต้ อ งเปลี่ยนแปลงตนเอง Burns
จึงเสนอความเห็นว่า การแสดงความเป็ นผู้นายังเป็ นปั ญหาอยู่จนทุกวันนี ้ เพราะบุคคลไม่มีความรู้
เพียงพอในเรื่ องกระบวนการของความเป็ นผู้นา จึงอธิบายความเข้ าใจในธรรมชาติ ของความเป็ นผู้นา
ว่า อยู่ บ นพื น้ ฐานของความแตกต่ า งระหว่า งความเป็ นผู้ น ากั บ อ านาจ ที่ มี ส่ว นสัม พัน ธ์ กั บ ผู้ น า
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และผู้ ต ามอ านาจจะเกิ ด ขึน้ เมื่ อ ผู้ น าจั ด การบริ ห ารทรั พ ยากรโดยเข้ า ไปมี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรม
ของผู้ตามเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตนหวังไว้ ความเป็ นผู้นาจะเกิ ดขึ ้นเมื่อ การบริ หารจัดการทาให้ เกิ ด
แรงจูงใจและนามาซึง่ ความพึงพอใจต่อผู้ตาม ความเป็ นผู้นาถือว่าเป็ นรูปแบบพิเศษของการใช้ อานาจ
(Special form of power)
แนวคิดของ Burns (1978 อ้ างถึงใน ศิริพร พูนชัย, ม.ป.ป.: ออนไลน์) กล่าวถึง ทฤษฎีความ
เป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership theory) ซึ่งช่วงแรกมีความเชื่อว่าผู้บริ หาร
ควรมีลกั ษณะความเป็ นผู้นาแบบแลกเปลีย่ น (Transactional leadership) โดยอธิ บายว่าเป็ นวิธีการ
ที่ผ้ บู ริ หารจูงใจผู้ตามให้ ปฏิบตั ิตามที่คาดหวังไว้ ด้ วยการระบุข้อกาหนดงานอย่างชัดเจนและให้ รางวัล
แลกเปลีย่ นกับความพยายามในการทางาน การแลกเปลี่ยนนี ้จะช่วยให้ สมาชิกพึงพอใจในการทางาน
ร่ ว มกันเพื่ อ บรรลุเป้า หมายของงาน ความเป็ นผู้น าแบบแลกเปลี่ย นจะมี ป ระสิท ธิ ภาพสูงภายใต้
สภาพแวดล้ อมที่คอ่ นข้ างคงที่ ผู้บริ หารจะใช้ ความเป็ นผู้นาแบบนี ้ดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงชัว่ ระยะเวลาหนึง่
ปั จจุบนั แต่ละองค์การมีการแข่งขันมากขึ ้นต่อมา Burns จึงได้ เสนอวิธีการเป็ นผู้นาแบบใหม่
ที่สามารถจูงใจให้ ผ้ ตู ามปฏิบตั ิงานได้ มากกว่าที่คาดหวังไว้ เรี ยกว่า ความเป็ นผู้นา การเปลี่ยนแปลง
(Transformational leadership) การที่ผ้ นู าและผู้ตามช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อ ยกระดับขวัญและ
แรงจูงใจของแต่ละฝ่ ายให้ สงู ขึ ้น แนวคิดนี ้เชื่อว่า ความเป็ นผู้นาแบบแลกเปลี่ยนกับความเป็ นผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงมีรูปแบบที่แยกจากกันโดยเด็ดขาด
สรุปได้ วา่ แนวคิดภาวะผู้นาเชิงการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของ Burns ช่วงแรกมี 3 แบบ
คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เน้ นการสร้ างภาวะผู้นาให้ เกิดขึ ้นกับพนักงาน เพื่อกระตุ้นให้ องค์การ
ประสบความส าเร็ จ ด้ ว ยแรงจู ง ใจของพนัก งาน ขณะที่ ภ าวะผู้น าแบบแลกเปลี่ย นจะใช้ ร างวัล
หรื อ ข้ อ แลกเปลี่ยนเป็ นสื่อกลางที่ทาให้ อ งค์ การประสบความสาเร็ จ รวมทังภาวะผู
้
้ นาเชิงจริ ยธรรม
ที่จะยึดเรื่ องความต้ องการของพนักงานและความถูกต้ อ ง อยู่บนพื ้นฐานความรั ก ความศรั ทธา
และเกิดแรงผลักดันให้ งานบรรลุเป้าหมาย
4.2 ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ตามแนวคิด
ของ Tichy และ Devanna (1990)
Tichy และ Devanna (1990) ศึกษาเกี่ ย วกับภาวะผู้ นาการเปลี่ยนแปลงและสรุ ป
คุณลักษณะของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง ดังนี ้
1) มีลกั ษณะเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Identification as a change agent) กล่าวคือ
คุณลักษณะหรื อภาพพจน์ของผู้นาจะมีความพยายามเปลี่ยนแปลง นาการพัฒนาต่างๆ มาสูอ่ งค์การ
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2) กล้ าพูด กล้ าท า (Courage and cutspokenness) ผู้น าลัก ษณะนี ้ จะยอมรั บ
ี ดี กล้ าเผชิญกับความจริ งแม้ วา่ เป็ นปั ญหาที่หนักเพียงใดก็ตามและกล้ าที่จะเปิ ดเผย
ความเสีย่ งเส่ยงได้
และชี ้แจงสิง่ ที่เป็ นข้ อเท็จจริ ง
3) มีความเชื่อมั่นในตัวบุคคล (Belic in people ) ผู้นา ที่ให้ ความสาคัญและสนใจ ในตัว
ผู้อื่น ไม่ใช้ อานาจที่มีแบบเผด็จการแต่จะให้ ความเคารพและให้ เกียรติผ้ อู ื่นเสมอ
4) ผลักดันให้ เห็นคุณค่าของตนเอง (Value-driven) เป็ นผู้นาที่กระตุ้นและผลักดันให้ ผ้ ตู าม
เห็นถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง ผลักดันให้ ผ้ ตู ามเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง จนสามารถทางาน
ให้ สาเร็ จได้
5) เป็ นผู้ที่ใฝ่ เรี ยนรู้ ตลอดชี วิต (Life-long learning) ผู้นา ที่เห็นว่าความล้ มเหลวเป็ น
บทเรี ยนและมี ความปรารถนาอย่างแรงกล้ าที่จะเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลารวมทังปรั
้ บปรุ ง
พฤติกรรมการทางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
6) ความสามารถในการเผชิ ญ กับความซับ ซ้ อ น ความคลุม เครื อ และความไม่ แ น่น อน
(Ability to deal with complex, ambiguity and uncertainty) เป็ นผู้นาที่สามารถจัดการกับปั ญหา
ที่มีความยุง่ ยากและสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ ดี
7) เป็ นผู้ มองการณ์ ไ กล (Visionary) เป็ นผู้ น าที่ มี วิ ส ัย ทั ศ น์ ก ว้ างไกล มองเห็ น
ความเปลีย่ นแปลงเพื่อเตียมพร้ อมรับมืออยูเ่ สมอ (วรรณี หิรัญญากร, 2546: 34)
สรุ ปได้ ว่า ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ตามแนวคิด
ของ Tichy และ Devanna ได้ ว่า คุณลักษณะสาคัญของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงประกอบ 7 ข้ อ
เริ่ มต้ นจากการมีคา่ นิยมส่วนบุคคลที่ต้องการเปลีย่ นแปลงไปสูส่ งิ่ ที่ดีกว่า มีความกล้ าคิด กล้ าลงมือทา
รวมทังมี
้ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและกระตุ้นให้ ผ้ ตู ามตระหนักในศักยภาพของตนเอง จน
สามารถท างานได้ ส าเร็ จ มี ค วามมุ่ง มั่น ใฝ่ เรี ย นรู้ ตลอดเวลารวมทัง้ มี วิส ัย ทัศ น์ ก ว้ า งไกลสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อแก้ ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้ อมกับการเปลี่ยนแปลงเสมอแม้ ว่าปั ญหานันจะมี
้
ความยุง่ ยากซับซ้ อนเพียงใดก็ตาม
4.3 ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ตามแนวคิด
ของ Tichy และ Ulrich (1990)
ประเสริ ฐ สมพงษ์ ธรรม (2538) สรุ ปแนวคิดของทิชีและอูลริ ส (Tichy & Ulrich) ไว้ ว่า ผู้นาที่ี
มีสว่ นสาคัญในการพัฒนาองค์ การให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมี ประสิทธิ ผลนัน้ ผู้บริ หารจะต้ องมี
คุณลักษณะของผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) โดยต้ องยึดหลักในการทา 3
กิจกรรม ดังนี ้
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1) การสร้ างวิสยั ทัศน์ (Creation of a vision) ผู้นาต้ องสร้ างวิสยั ทัศน์ขององค์การในอนาคต
เพื่อให้ สมาชิกที่สาคัญขององค์การรับรู้ โดยมีผ้ นู าเป็ นแกนในการบริ หาร ผู้นาจาเป็ นต้ องมีความคิดใน
เชิงบูรณาการ สร้ างสรรค์ หยัง่ รู้ ทังนี
้ ้ วิสยั ทัศน์ควรสอดคล้ องกับค่านิยมขององค์การ
2) การสร้ างความผูก พัน (Mobillzation of commitment) บุ ค ลากรขององค์ ก าร
หรื อ คนส่วนใหญ่ ต้ อ งยอมรั บ ภารกิ จและวิ ส ัย ทัศ น์ ใหม่ แ ละผู้นาควรสร้ างบรรยากาศที่มี ชี วิต ชี ว า
เพื่อกระตุ้นการทางานให้ เกิดขึ ้นภายในองค์การ
3) การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีแต่เดิม (Institutionalization of change) องค์การจะต้ องถูกปรับ
ให้ มีแนวทางในการทางานใหม่ ผู้นาการเปลีย่ นแปลงต้ องมีศกั ยภาพที่จะทาให้ วิสยั ทัศน์ที่ตงไว้
ั ้ สามารถ
ปฏิบัติไ ด้ จริ ง เห็น ผลลัพธ์ อัน เกิ ด จากความร่ วมมื อ ของคนในองค์ การ ผ่านการติดต่อ สื่อ สาร การ
ตัดสินใจ การแก้ ไขปั ญหาที่แตกต่างจากเดิม สร้ างวัฒนธรรมทีเ่ หมาะสมกับคนในองค์การอย่างแท้ จริ ง
มีการจัดการด้ านทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็ นระบบ
สรุ ปได้ ว่า ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ตามแนวคิด
ของ Tichy และ Ulrich ว่า ผู้นาที่จะนาการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาองค์การได้ นนจะต้
ั ้ องมีคุณลักษณะ
ของผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการบริ หาร 3 ข้ อ คือการสร้ างวิสยั ทัศน์ที่มาจากค่านิยม ให้ สมาชิ ก
องค์การได้ รับทราบ สร้ างบรรยากาศการทางานที่มีชีวิตชีวาเพื่อสร้ างความผูกพันให้ กับคนในองค์การ
รวมทังปรั
้ บวิธีการทางานที่ต่างจากเดิมเพื่อผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามวิสยั ทัศน์ที่ตงไว้
ั ้ ผ่าน
การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจและแก้ ไขปั ญหาที่ต่างจากเดิมรวมทังสร้
้ างวัฒนธรรมใหม่โดยปรับให้
เข้ ากับคนในองค์การ มีระบบในการจัดการด้ านทรัพยากรบุคคล
4.4 ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ตามแนวคิด
ของ Bass (1985)
Bass อธิ บ ายกระบวนการเปลี่ ย นสภาพในองค์ ก ารและชี ใ้ ห้ เห็ น ความแตกต่ า ง
ระหว่างผู้นาการเปลี่ยนแปลงแบบบารมี (Charismatic) และระบบแลกเปลี่ยน (Transaction) นิยาม
ภาวะผู้นาในแง่ที่ส่งผลต่อ ผู้ ตาม ซึ่ง ผู้น าจะเปลี่ยนสภาพผู้ ตามโดยการทาให้ พ วกเขาตระหนักถึ ง
ความสาคัญและเห็นคุณค่าในผลการทางานมากขึ ้น หรื อยกระดับความต้ องการของผู้ตาม มุ่งให้ ผ้ ตู าม
เห็นประโยชน์ขององค์การมากกว่าประโยชน์ส่วนตน (Seif-interest) ซึ่งสิ่งเหล่านี ้จะหล่อหลอมให้ ผ้ ู
ตามมี ค วามเชื่ อ มั่ น และเคารพในตัว ผู้ น า จนสามารถจู ง ใจให้ ท าสิ่ ง ต่ า งๆ เกิ น กว่ า ที่ ค าดหวั ง
ช่วงแรก Bass เห็นว่าภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมีความหมายที่กว้ างกว่า บารมี (Charisma) ซึ่งนิยาม
คาว่า บารมี ว่าเป็ นกระบวนการที่ผ้ นู าส่งผลหรื อมีอิทธิ พลต่อผู้ตาม ด้ วยการกระตุ้นอารมณ์ ที่เข้ มแข็ง
และความเป็ นเอกลัก ษณ์ ข องผู้ น า ซึ่ง ภายหลัง เห็ น ว่า บารมี นัน้ มี ค วามจ าเป็ น แต่ไ ม่ เ พี ย งพอ
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ทังนี
้ ้ การสร้ างภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงยังต้ องมีสว่ นประกอบที่ สาคัญอีก 3 ส่วน คือ การกระตุ้น
ทางปั ญ ญา (Intellectual stimulation) ความค านึงถึ ง ความเป็ น ปั จ เจกบุค คล (Individualized
consideration) และการสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation)
ทัง้ 3 องค์ ป ระกอบนี ร้ วมกั บ การสร้ างบารมี จ ะสร้ างควา มเปลี่ ย นแปลงให้ แ ก่ ผ้ ู ตาม
ซึง่ แตกต่างกับผู้นาแบบมีบารมีตรงที่ผ้ นู าการเปลีย่ นแปลงจะเพิ่มพลัง (Empower) และยกระดับผู้ตาม
ในขณะที่ผ้ นู าแบบบารมีพยายาม ทาให้ ผ้ ตู ามอ่อนแอและต้ องคอยพึง่ พาผู้นาเพื่อสร้ างความจงรักภักดี
มากกว่าการสร้ างความผูกพัน ฉะนันแนวคิ
้
ดภาวะผู้นาของ Bass จึงนิยามกว้ างกว่า Burns ที่ไม่เน้ น
การใช้ สิ่งจูงใจ (Incentive) เพื่อให้ ผ้ ตู ามมีความพยายามมากขึ ้นแต่จะมุ่งเน้ นให้ เกณฑ์การพิจารณา
งานชัดเจนมากขึ ้นเพื่อที่เป็ นแนวทางในการให้ ของรางวัลตอบแทน นอกจากนี ้ Bass ยังมองว่า ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงมี ค วามแตกต่า งจากภาวะผู้ นาแบบแลกเปลี่ยน แต่ไม่ใ ช่ก ระบวนการที่ เกิ ด
แยกกัน เพราะยอมรั บ ว่ าในผู้น าคนเดี ยวกัน อาจมี คุณ ลักษณะของผู้น าทัง้ 2 แบบ ต่างเพี ย ง
สถานการณ์และโอกาส ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นพลวัตร (Dynamic) ที่มีความต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม Bass
ยื น ยัน ว่า ภาวะผู้ น าแบบแลกเปลี่ย นจะส่ง ผลต่อ ประสิท ธิ ภ าพการท างานต่ํา กว่า ภาวะผู้ น าการ
เปลีย่ นแปลง
สรุ ปได้ ว่า ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) ตามแนวคิด
ของ Bass (1985) ได้ วา่ ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงแตกต่างภาวะผู้นาแบบบารมีตรงที่มีองค์ประกอบ
ที่มีปฏิสมั พันธ์ มากกว่า บารมี (Charisma) ซึ่งประกอบด้ วย การกระตุ้นทางปั ญญา (Intellectual
stimulation) ความคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized considcration) และการสร้ าง
แรงบันดาลใจ(Inspirational motivation) ซึ่งทัง้ 3 องค์ประกอบนี ้จะส่งผลทาให้ ผ้ ู ตามตระหนักถึง
ความสาคัญและเห็นคุณค่าในผลการทางานมากขึ ้น ช่วยยกระดับความต้ องการทาเพื่อผลประโยชน์
ขององค์การมากกว่าผลประโยชน์สว่ นตน (Seif-interest) นามาสูค่ วามเชื่อมั่น และเคารพในตัวผู้นา
รวมทังการเป็
้
นผู้นาที่ไม่เน้ นการใช้ ส่ิงจูงใจ (Incentive) เพื่อ ให้ ผ้ ตู ามมีความพยายามมากขึ ้นแต่จะ
มุ่งเน้ นให้ เกณฑ์ ก ารพิจารณางานชัด เจนมากขึ ้นเพื่อ ที่เป็ นแนวทาง ในการให้ ของรางวัลตอบแทน
นอกจากนี ้ ยังมองว่าภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมีความแตกต่างจากภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนแต่อาจ
ขึน้ ในตัว ผู้ น าคนเดี ย วกั น โดยแสดงออกตามสถานการณ์ แ ละโอกาส ซึ่ง มี ล ัก ษณะเป็ นพลวัต ร
(Dynamic) ที่ตอ่ เนื่องกัน ซึง่ Bass ยืนยันว่าภาวะผู้นา การเปลีย่ นแปลงมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญต่อ
การเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรและองค์การมากกว่าภาวะผู้นาแบบแลกเปลีย่ น
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4.5 องค์ ประกอบของภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง (Transformational leadership)
ตามแนวคิดของ Bass (1994) มี 4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized influence : II) ซึง่ Bass กล่าวว่า เมื่อผู้นาแสดง
พฤติกรรมต่างๆในการบริ หารงานขององค์การเพื่อเป็ นแบบอย่างกับผู้ตามได้ ยึดถื อ และปฏิบัติตาม
ซ่ึงการกระทาดังกล่าวมี ผลต่อการเพิ่มความไว้ วางใจในตัวผู้นาแก่ผ้ ูตาม ทังนี
้ ้ หากผู้ตามขาดความ
เชื่ อ มั่ น ในผู้ น าจะท าให้ เ กิ ด การเปลี่ย นแปลงในทางที่ ดี ไ ด้ ย าก ทัง นี ้ Simon (2002) กล่า วว่ า
ผู้นาที่สร้ างความเชื่ อมั่นด้ วยคาพูดและการกระทา ตลอดจนมี ความซื่อ สัตย์ ต่อ องค์ การได้ รับความ
ไว้ วางใจและความจงรั กภักดีจากผู้ตาม ซึ่งการเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ อ งความซื่อ สัตย์ จัดเป็ นสิ่ง
สาคัญมาก ของภาวะผู้นาที่ดี (Avolio, 1999; Leithwood, Tomlinson & Genge, 1996) รวมทังผู
้ ้ นา
การเปลีย่ นแปลงที่ดีจะต้ องตังอยู
้ ใ่ นคุณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน ประยุกต์เอาวิสยั ทัศน์ของ
องค์การไปปฏิบตั ิและมีสว่ นร่วมในการบริ หารความเสีย่ งกับผู้ตาม (Leithwood & Jantzi, 1990)
2) การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation: IM) เป็ นความเกี่ยวข้ องกับ
การให้ ความหมายในงานและสร้ างความท้ าทายในงาน (Bass, 1998) ซึ่งมุ่งเน้ นไปที่การรับรู้ วิสยั ทัศน์
และภาพลักษณ์องค์การที่สร้ างผ่านจิตวิญญาณของผู้ตามแต่ละคน
3) การกระตุ้นทางสติปัญญา (Intellectual stimulation : IS) เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมผู้นา คือ
การกระตุ้นเตือนโดยการตังค
้ าถามเพื่อให้ ผ้ ตู ามระลึกถึงเป้าหมายรวมขององค์การว่าเป็ นอย่างไรและ
จะทาอย่างไรเพื่ อให้ บรรลุเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิ ภาพและเมื่ อ ใดที่ อ งค์การมีปัญหา ผู้นาจะเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูตามวิเคราะห์ปัญหาอย่างลึกซ้ึ งรวมทั ้งพยายามสร้ างสรรค์ วิธีการใหม่ๆเพื่อ แก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าว ซึ่งผู้นาจะใช้ วิธีตงั ้ คาถามเพื่อให้ ผ้ ตู ามเกิดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ สามารถคิดนอกกรอบ
เดิมๆ ขององค์การ ยอมรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ตามเพื่อค้ นหาวิธีการแก้ ไขจากมุมมองที่แตกต่างและ
สนับสนุนแนวคิดหรื อกระบวนการท่ีแปลกใหม่ (Hoy & Miskel, 2004; Bass, 1998) ทังนี
้ ้ผู้นา จะยืน
หยัดเคียงข้ างผู้ตามเพื่อเผชิญปั ญหาและให้ การช่วยเหลือสนับสนุนตลอดจนกระตุ้นวิธีการคิดที่แปลก
ใหม่อย่างต่อเนื่อง (Jantzi & Leithwood, 1996)
4) การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized consideration: IC) เกี่ยวข้ องกับ
ภารกิจของผู้นาในการทาหน้ าท่ีคล้ ายกับโค้ ช (Coach) และคู่คิด (Mentor) เพื่อทาให้ ผ้ อู ื่นให้ บรรลุถึง
ึ ้ นาจะมุ่งเน้ นไปที่ความต้ องการของผู้อื่น และพยายาม
ความต้ องการหรื อความปรารถนาของตน ซ่งผู
ตอบสนองความต้ องการ โดยระยะแรกมุุ่งเน้ นไปที่การพัฒนาความก้ าวหน้ าเป็ นรายบุคคล ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงจะให้ ความสาคัญในการทาความรู้ จักกับผู้อื่นเป็ นรายบุคคลมากกว่าจะมองว่าบุคคล
เหล่านันเป็
้ นส่วนหนึง่ ขององค์การ (Jantzi & Leithwood, 1996)
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สรุปได้ วา่ องค์ประกอบของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงได้ ทงหมด
ั้
4 องค์ประกอบ ดังนี ้
1) ผู้ น าควรเป็ น ต้ น แบบทัง้ ในด้ า นเจตคติ แ ละพฤติ ก รรมให้ กั บ ผู้อื่ น สามารถยึ ด ถื อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ จนเกิดความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจได้
2) การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ ผู้นาควรสามารถกระตุ้นหรื อทาให้ ผ้ ตู ามเกิดความรู้ สกึ
ว่างานที่ตนได้ รับมอบหมายนัน้ มี ความสาคัญ มี ความท้ าทายผ่านการรั บรู้ เป้าหมาย พันธกิ จหรื อ
วิสยั ทัศน์ขององค์การจนผู้อื่นตระหนักรู้ได้ โดยจิตวิญญาณของตนเอง
3) การกระตุ้นทางสติปัญญา คือ การที่ผ้ นู าสรรหาวิธีการให้ ผ้ ูตามได้ มีสว่ นร่ วมให้ การคิด
วิเคราะห์ ปัญหาที่เกิ ดจากการทางาน ผ่านการตังค
้ าถามปลายเปิ ดจนเกิ ดการอภิปรายขึ ้นภายใน
ทีมงานและตกตะกอนเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาใหม่ๆ ที่แตกต่างจากกรอบแนวคิดเดิม
4) การค านึ ง ถึ ง ความเป็ นปั จ เจกบุ ค คล ผู้ น าต้ อ งสามารถชี น้ าหรื อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ความสามารถของแต่ละคน ทาความรู้ จักเพื่อ ให้ ทราบถึงข้ อดี ข้ อเสียเพื่อหาแนวทางส่งเสริ มหรื อดึง
ศักยภาพของผู้อื่นออกมาให้ มากที่สดุ
Bass และ Avolio (1994 ; Bass, 1999; อ้ างถึงใน รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2543) กล่าวว่า
ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ทฤษฎีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความชัดเจนขึ ้น จากการศึกษาวิจัย
รวบรวมข้ อมู ล การพั ฒ นาและฝึ ก อบรมจากองค์ ก ารและสัง คมทุ ก ระดั บ ทั ง้ ในวงการธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรม ราชการทหาร โรงพยาบาล สถาบันการศึกษาแบบเชื อ้ ชาติเดียวกันและข้ าม
วัฒ นธรรม ซึ่ง ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงของ Bass และ Avolio
เป็ นภาวะผู้นาที่มีประสิทธิ ภาพและสร้ างความพึงพอใจมากกว่าภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน รวมทัง้
มี ผ ลการวิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ์ และการศึ ก ษาเชิ ง ทฤษ ฎี จ านวนมากแสดงให้ เห็ น ว่ า ภาวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญต่อการเพิ่มผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรและองค์การ
4.6 การวัดและงานวิจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การศึ ก ษาของ วรรษิ ก า สายบุ ต ร และ กฤช จริ น โท (2558) ที่ ศึ ก ษาภาวะผู้ น า
การเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นาแบบปล่อยตามสบาย ของผู้ประกอบการ
SMEs เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ที่สง่ ผลต่อประสิทธิ ภาพขององค์การ ด้ วยแบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผู้นาแบบปล่อยตามสบาย
ปรับปรุ งแบบสอบถามจากเครื่ องมื อวัดภาวะผู้นา การเปลี่ยนแปลงของ Bass and Avolio (2006)
หรื อ MLQ รวม 9 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านคุณลักษณะที่เป็ นแบบอย่าง (IA) ด้ านพฤติกรรมที่เป็ นแบบอย่าง
(IB) ด้ านการสร้ างแรงบันดาลใจ (IM) ด้ านการกระตุ้นทางปั ญญา (IS) ด้ านการคานึงถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคล (IC) ด้ า นการให้ รางวัลตามสถานการณ์ (CR) ด้ านการจัดการแบบวางเฉยเชิ งรุ ก
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(MBEA) ด้ านการบริ หารแบบวางเฉยเชิงรับ (MBEP) และด้ านการไม่ยุ่งเกี่ ยวกับเรื่ องของผู้อื่น (LF)
ค่าความเชื่ อมั่นมากกว่า .70 เป็ นคาถามแบบมาตราช่วงประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale)
วิเ คราะห์ ข้ อมูล โดยใช้ โ ปรแกรมสาเร็ จ รู ป SPSS for Windows และสมการโครงสร้ าง (SEM)
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ที่ระดับ นัยสาคัญ 0.05 พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง ภาวะผู้น า
แบบแลกเปลีย่ นและภาวะผู้นาแบบปล่อยตามสบาย มีอิทธิ พลต่อประสิทธิ ภาพขององค์กรและภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพขององค์ การมากที่สุด รองลงมาคือ ภาวะผู้นาแบบ
แลกเปลี่ยน และภาวะผู้นาแบบปล่อยตามสบาย ตามลาดับ สอดคล้ อ งกับการศึกษาของ ธิ ติพันธุ์
จีนประชา (2556) ที่ศกึ ษาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ ได้ แก่ ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง วัฒนธรรม
องค์ การ และความผูกพันต่อ องค์ การ ที่มี อิทธิ พลต่อ ประสิท ธิ ผลในการทางานและทดสอบความ
สอดคล้ องระหว่างรู ปแบบสมมติฐานกับข้ อ มูลเชิ งประจักษ์ ของสถานีตารวจ สังกัดกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล สานักงานต ารวจแห่งชาติในประเทศไทย รู ปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิ งเส้ น
(SEM) ด้ วยการวิเคราะห์โมเดลสาคัญ 2 โมเดล คือ โมเดลการวัด (Measurement model) และ
โมเดลสมการเชิ งโครงสร้ าง (Structural equation modeling) ผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาการ
เปลีย่ นแปลง วัฒนธรรมองค์การความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิ ผลมีความสัมพันธ์ กัน ภาวะผู้นา
การเปลี่ ย นแปลงมี อิ ท ธิ พ ลโดยอ้ อมต่อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการท างาน รวมทัง้ โมเดลเชิ ง สาเหตุข อง
ประสิทธิ ผลของสถานีตารวจ มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ( 2= 180.873, df = 78,
CMIN/DF = 2.31, GFI = .938, AGFI = .904, RMSE = .06)
Eppard (2003) ศึกษาโมเดลความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นาใน
พนักงานเทศบาลจานวน 331 คน ตัวแปรต้ นประกอบด้ วย คุณลักษณะทัว่ ไป การประเมินการรับรู้
ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลงของผู้บงั คับบัญชา ว่าส่งผลต่อวัฒนธรรม
องค์การแบบสร้ างสรรค์และวัฒนธรรมองค์แบบตังรั้ บ หรื อไม่ อย่างไร ผู้วิจยั ใช้ ข้อคาถามแบบมาตรา
ช่วงประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ประกอบด้ วยแบบวัดวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์และ
วัฒนธรรมองค์แบบตังรั้ บ (OCI) ตามแนวคิดของ Cooke และ Lafferty (1989) แบบวัดการรับรู้ ภาวะ
ผู้นา (MLQ) ผู้วิจัยปรับปรุ งและพัฒนาข้ อคาถามตามแนวคิดของ Avolio และ Bass (1995) ค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดการรับรู้ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเท่ากับ .94 ค่าอานาจจาแนกรายข้ อมาก
ว่า .40 จากนันน
้ าข้ อคาถามทังหมด
้
20 ข้ อไปวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ EFA ได้ 2 องค์ประกอบ
ผู้วิจยั เลือกมาเพียง 1 องค์ประกอบที่มีคา่ ความเชื่อมั่นสูงที่สดุ คือ .94 แบบวัดการรับรู้ ภาวะผู้นาแบบ
แลกเปลี่ยนมีค่าความเชื่อมั่นรวมเท่ากับ .56 แบบวัดวัฒนธรรมองค์การ หลังจากผ่านการวิเคราะห์
องค์ประกอบแบบ EFA ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ

46
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ และภาวะผู้นาตามสถานการณ์ ส่วนภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนมี
ความสัมพันธ์ กบั วัฒนธรรมองค์การแบบตังรั้ บ
ในต่างประเทศ พบการศึกษาของ Kordy (2014) ศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุทศั นคติในการ
ปฏิบตั ิงานโดยมีปัจจัยเชิงสาเหตุมาจากภาวะผู้นาการเปลี่ ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การด้ วยเครื่ องมือ
วัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของ Bass และ Avolio (2006) หรื อ MLQ รวม 4 องค์ประกอบ ได้ แก่
การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางสติปัญญาและการ
คานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ น (SEM) พบว่า ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและวัฒ นธรรมองค์ การ ส่งผลต่อ ทัศ นคติเกี่ ยวกับผลการปฏิบัติงาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 รวมทัง้ โมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิ ผลของสถานีตารวจ มีความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ นอกจากนี ้ยังมี การศึกษาในลักษณะโมเดลเชิ งสาเหตุ และการ
วิเคราะห์เส้ นอิทธิพลที่สนับสนุนว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์การ (Block,
2003) ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความยึดมัน่ ผูกพันในงาน และประสิทธิ ภาพการ
ทางาน (Arifin, Troena, & Rahayu, 2014) ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงส่งผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันของ
พนักงานต่อองค์การ (Saul, Kim, & Kim, 2014; Schaubroeck et al., 2012; Shuck & Herd, 2012;
Ghafoor et al., 2011; Arakawa & Greenburg, 2006; Biswas, 2013) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ การรับรู้วฒ
ั นธรรมองค์การและการสื่อสารภายในองค์การ (Mohelsk
& Sokolova, 2015; Welch, 2011) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การโดยมีความยึดมั่นผูกพันของพนักงานองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (Ariani, 2014) ภาวะผู้นา
การเปลีย่ นแปลงส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน (Mujkic et al., 2014)
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อ ง สรุ ปได้ ว่า แนวทางการวัดภาวะผู้นา
จะสามารถวัด เพื่ อ แบ่ ง รู ป แบบภาวะผู้ น า วัด ภาวะผู้น าในตนเองและวัด การรั บ รู้ ภาวะผู้น าของ
ผู้บังคับบัญ ชา ทัง้ นีแ้ บบวัดและองค์ ประกอบ จะแตกต่า งกัน ไปตามบริ บ ทที่ สนใจศึกษา ซึ่งหาก
พิจารณา จากงานวิจยั ที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ วทาให้ ผ้ วู ิจยั เลือกศึกษา ตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวคิดของ Bass และ Avolio (1994) เนื่องจากเป็ นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากการปรับตัวตามการ
แข่ ง ขัน ขององค์ ก าร ซึ่ง มี ค วามเหมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนที่ มี ก ารแข่ ง ขัน สูง โดยมี
องค์ประกอบ แสดงดังภาพประกอบ 5 ตลอดจนนามาสูก่ ารตังสมมติ
้
ฐานข้ อที่ 3 คือ ภาวะผู้นาการ
เปลี่ ย นแปลงมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ระดับ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ
ดัง ภาพประกอบ 6 ทัง้ ยัง พบว่ า การสื่ อ สารภายในองค์ ก ารมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ภาวะผู้ น า
เพราะการที่ผ้ นู าจะขับเคลือ่ นองค์การให้ ก้าวไปสูค่ วามเป็ นผู้นาในโลกธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันได้ นัน้
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จาเป็ นจะต้ องอาศัยปั จจัยหลายประการและหนึง่ ในปั จจัยนันคื
้ อเรื่ องการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ
(Gruys & Sackett, 2003; Martinko, Harvey, & Douglas, 2002; Sackett et al., 2001)
ผู้วิจยั เห็นความเชื่อมโยงของตัวแปรภาวะผู้นาว่า มีความเป็ นไปได้ ที่จะส่งผลต่อวัฒนธรรม
องค์การ การสื่อสารภายในองค์การ และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ จนนามาสูก่ ารตังสมมติ
้
ฐาน
ข้ อ ที่ 3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พลทางตรงต่อระดับความยึดมั่นผูกพันต่อ องค์ การ ของ
พยาบาลวิชาชีพ สมมติฐานข้ อที่ 4 ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อระดับความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยมีการสือ่ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน สมมติฐานที่
6 คือ ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ สมมติฐานที่
7 คือ ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อการสือ่ สารภายในองค์การ ดังภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 5 องค์ประกอบภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง

ภาพประกอบ 6 ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
การสือ่ สารภายในองค์การและความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
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5. โรงพยาบาลเอกชน
5.1 ลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลเอกชน เป็ น สถานพยาบาลที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารด้ า นสุข ภาพส าหรั บ ประชาชน
ผู้ ป่ วยที่ ไ ม่ ป ระสงค์ เ ข้ ารั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลของรั ฐ และมี ค วามต้ องการด้ านบริ การสู ง
โรงพยาบาลเอกชนได้ รั บ ความนิ ย มจากผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ก าลัง จ่ า ย เพราะได้ รั บ ความสะดวก
รวดเร็ วและคุณภาพการรักษาเป็ นที่ยอมรับ ประกอบกับนโยบายส่งเสริ มการลงทุนโรงพยาบาลเอกชน
ของรัฐบาล เพื่อตอบสนองความต้ องการบริ การสุขภาพที่โรงพยาบาลรัฐไม่สามารถจัดได้ อย่างเพียงพอ
เนื่องจากงบประมาณภาครัฐด้ านสุขภาพเพิ่มขึ ้นไม่ทนั กับความต้ องการของประชาชน ทาให้ จานวน
เตี ย งของโรงพยาบาลรั ฐ ขยายตัว ช้ า กว่า ของภาคเอกชนและประกอบกับ กระทรวงสาธารณสุข
เน้ นการบริ การในส่วนภูมิภาคมากกว่าในกรุ งเทพมหานคร จึงทาให้ โรงพยาบาลเอกชนมีการเติบโต
อย่างรวดเร็ ว ทาให้ โรงพยาบาลเอกชนต้ องพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานของโรงพยาบาลทั ง้ ในระดั บ ประเทศและระดั บ สากล เพื่ อ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ
และรับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพด้ านการรักษาพยาบาล
5.2 การจาแนกโรงพยาบาลเอกชน
1) จาแนกตามลักษณะการให้ บริ การ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2544) ดังนี ้
1.1) สถานพยาบาลทัว่ ไป (Generalhospital) หมายถึง โรงพยาบาลแผนปั จจุบนั หรื อแผน
โบราณ ซึ่งให้ บริ การด้ านการรักษาพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยโรคทัว่ ไปมิได้ จากัดเฉพาะโรคใดโรคหนึ่ง แต่จะ
ให้ บริ การรักษาพยาบาลหลายด้ าน เช่น อายุรกรรม ศัลยกรรมกุมารเวชกรรม วิสญ
ั ญี รังสีรักษา สูติ-นรี
เวช จักษุ หู คอ จมูก ทันตกรรม และสาขาอื่นๆ เช่น กายภาพบาบัด บริ การตรวจสุขภาพ ตรวจเอ็กซเรย์
และการบริ การขนส่งผู้ป่วยทังรี้ บด่วนและทัว่ ไป
1.2) สถานพยาบาลเฉพาะโรค (Specialized hospital) หมายถึง โรงพยาบาลแผนปั จจุบนั
หรื อแผนโบราณ ซึง่ ให้ บริ การรักษาพยาบาลแก่ผ้ ปู ่ วยเฉพาะโรคโดยมีผ้ ปู ระกอบ โรคศิลปะแผนปั จจุบนั
หรื อ แผนโบราณในสาขาเฉพาะโรค ทาการรั กษาโรคเฉพาะนันๆ
้ เช่น สาขาศัลยกรรม อายุรกรรม
กุมารเวชกรรม สูติ-นรี เวช จักษุ โสต ศอ นาสิก จิตเวช ลาริ งซ์วิทยา และ การผดุงครรภ์ เป็ นต้ น
2) จ าแนกตามลั ก ษณะการบริ หารงาน ดั ง นี ้ (วิ โ รจน์ ณ ระนอง, 2541)
2.1) โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร คือโรงพยาบาลที่เกิดขึ ้นด้ วยการสนับสนุนทาง
การเงิ น จากมูล นิ ธิ ห รื อ องค์ ก ารศาสนาทัง้ จากในและนอกประเทศ ลัก ษณะการจั ด การบริ ก าร
ส่วนหนึง่ จะรับผู้ป่วยสามัญซึง่ ค่าบริ การถูกกว่าหรื อไม่เสียค่าบริ การในบางกรณี อีกส่วนเป็ นการบริ การ
ผู้ป่วยพิเศษ ซึง่ เก็บค่าบริ การที่สงู กว่าเตียงสามัญ เพื่อนารายได้ ไปดาเนินกิจการของโรงพยาบาล
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2.2) โรงพยาบาลเอกชนมุ่งแสวงหาผลกาไร คือ โรงพยาบาลที่ให้ บริ การตรวจรักษาโรค
ทัว่ ไปหรื อเฉพาะโรค โดยมี แพทย์ ผ้ ูชานาญประจาหรื อบางเวลา การลงทุนใช้ เงินจากเอกชนทังสิ
้ ้น
ส่วนมากดาเนินงานในรูปของบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน จากัด จัดเป็ นธุรกิจการให้ บริ การรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลประเภทนีต้ ้ องเสีย ภาษี ก ารค้ า และภาษี เงิน ได้ แก่ รัฐ โรงพยาบาลเอกชนที่มุ่งแสวงหา
ผลกาไรจะมีการกาหนดนโยบายหลักในการบริ การรักษาพยาบาลเพื่อธุรกิจโดยมีพันธกิจและวิสยั ทัศน์
ที่เน้ นการคุ้ม ทุน และมี ผ ลก าไรในการประกอบการ ซึ่งนโยบายในการบริ ห ารคื อ มุ่งเน้ น การลงทุน
ให้ ค้ ุมค่า และสร้ างผลกาไรให้ กับองค์ ก าร ส่วนนโยบายด้ า นการบริ การจะเน้ นการรั กษาพยาบาล
ที่หลากหลายสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ รู ูับบริ การ
3) จาแนกโรงพยาบาลเอกชน โดยแบ่งตามโครงสร้ างการกาหนดขอบเขตงานและปริ มาณ
งานแยกตามขนาดของโรงพยาบาล ดังนี ้
3.1) โรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กโดยทัว่ ไปถือว่าฝ่ ายการพยาบาลเป็ นฝ่ ายที่สาคัญที่สุด
ของโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กโดยมีการดาเนินงานด้ านต่างๆ ทุกประเภท ฝ่ ายบริ หารแบ่งงานหรื อ
ขอบเขตงานเป็ นทางการมีลกั ษณะการทางานเป็ นแบบครอบครัว ช่วยเหลือกันทาให้ บุคลากรทางาน
ซ า้ ซ้ อ น งานบริ ห ารบุ ค คลไม่ มี ห น่ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบโดยตรง จึ ง เป็ นหน้ า ที่ ข องหัว หน้ า ฝ่ ายหรื อ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลพิจารณา พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ไม่ใช่พยาบาลอยูป่ ระจาการเป็ นพยาบาล
วิชาชีพจากโรงพยาบาลรัฐบาลที่มาทางานพิเศษ พยาบาลวิชาชีพที่อยูป่ ระจามีน้อย มีข้อจากัด คือ ไม่
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การได้ อย่างครบถ้ วน
3.2) โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง มีปริ มาณงานด้ านบริ การมากกว่าโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดเล็ก มีการจัดรูปแบบองค์การและการแบ่งขอบเขตของงาน แบ่งงานเป็ นแผนก ตามลักษณะงาน
มากกว่าโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็ก มีฝ่ายการพยาบาลแต่ยงั ขึ ้นตรงกับฝ่ ายบุคคล พยาบาลวิชาชีพ
มีลกั ษณะเหมือนกับโรงพยาบาลขนาดเล็ก คือ พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ไม่ใช่พยาบาลอยู่ประจาการ
เป็ นพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลรัฐบาลหรื อโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นและพยาบาลประจาการ
ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มี ระยะเวลาในการทางานอยู่ในโรงพยาบาล 1-3 ปี มีอัตราการลาออกเพื่อไป
ทางานโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มีความมัน่ คงมากกว่า
3.3) โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ มีการจัดรู ปแบบองค์การและแบ่งขอบเขตงาน ชัดเจน
มีโครงสร้ างการบริ หารงาน 3 องค์ ประกอบ ได้ แก่ ผู้อานวยการโรงพยาบาล คณะกรรมการบริ หาร
โรงพยาบาลและหน่วยปฏิบัติง านที่มี หัวหน้ าหน่วยงานเป็ นผู้แลกากับการปฏิบตั ิงาน ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลเป็ นผู้ทาหน้ าที่ดแู ลบริ หารงานทังหมดตามนโยบายที
้
่ได้ รับจากผู้บริ หารหรื อคณะกรรมการ
ซึง่ กรรมการบอร์ ดจะประกอบด้ วยผู้ลงู ทุนในโรงพยาบาลเอกชน คณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาลที่มี
ผู้อานวยการเป็ นประธาน ทาหน้ าที่บริ หารงานประจาในโรงพยาบาลตามแนวทางนโยบายที่กาหนด
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ส่วนหน่วยงานหรื อฝ่ ายปฏิบัติงานนัน้ ดาเนินงานการให้ บริ การตามความรับผิดชอบและบทบาทที่มี
เช่น ฝ่ ายการพยาบาลมี อิสระในการดาเนินงานตามบทบาทหน้ าที่ชัดเจนเหมือ นฝ่ ายการพยาบาล
โรงพยาบาลรัฐบาล มีหวั หน้ าฝ่ ายการพยาบาลหรื อหัวหน้ าพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลรัฐบาล แต่ใน
โรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง เรี ยกต าแหน่ง หัว หน้ า ฝ่ าย การพยาบาลหรื อ หัว หน้ าการพยาบาลว่า
ผู้อ านวยการฝ่ ายการพยาบาล ซึ่งมี อิส ระในการบริ หารงานบุค คลของบุค ลากรทางการพยาบาล
พยาบาลวิชาชี พส่วนใหญ่ เป็ นพยาบาลประจาการเต็มเวลา อัตราพยาบาลมากกว่า โรงพยาบาล
เอกชนขนาดกลางและขนาดเล็ก
สรุ ป ได้ ว่า สามารถจ าแนกประเภทของโรงพยาบาลเอกชนได้ 3 ลักษณะ คือ แบ่ง ตาม
ลักษณะการให้ ก ารบริ การ ประกอบด้ วยโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลเฉพาะโรค แบ่งตาม
ลักษณะการบริ หารงานประกอบด้ วย โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร และ โรงพยาบาลเอกชนที่
แสวงหากาไรแบ่งตามขนาดของโรงพยาบาล ประกอบด้ วย โรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็ก โรงพยาบาล
เอกชนขนาดกลางและโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีความสัมพันธ์ กับงาน
ด้ านทรัพยากรบุคคล การบริ หารจัดการ รวมทังระบบการให้
้
บริ การที่แต่งต่างกัน สาหรับการวิจัยครัง้ นี ้
ผู้วิ จัย มี ความเห็ นว่า ขนาดขององค์ ก ารเป็ นปั จ จัย สาคัญผลต่อ ผลการปฏิ บัติ ง านด้ านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (ศิวกร เกษตรสิน และประสพชัย พสุนนท์, 2556) รวมทังระบบการสื
้
่อสารภายใน
องค์การ (ทรงธรรม ธีระกุล, 2543)

6. กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการวิเคราะห์เอกสารและแนวความคิดเกี่ยวกับปั จจัยความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อ
องค์ การ พบงานวิจัยของ Soane และคณะ (2012) พัฒนาองค์ประกอบและแบบวัดความยึดมั่น
ผูกพันของพนักงานต่อองค์การ แบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ดังนี ้ ความยึดมั่นผูกพันด้ านสติปัญญา
ความยึดมั่นผูกพันด้ านสังคม และความยึดมั่นผูกพันด้ านความรู้ สกึ นอกจากนี ้ นักวิชาการศึกษาตัว
แปรที่มีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์ การไว้ อ ย่างหลากหลาย
(Mishra et al., 2014; Bakker & Bal, 2010; Bakker & Leiter, 2010; Cartwright & Holmes, 2006;
Joo & Mclean, 2006; Rothbard, 2001; Wefald & Downey, 2009)
มี ก ารศึ ก ษาที่ ร ะบุ ถึ ง ความสัม พัน ธ์ ข องการสื่ อ สารภายในองค์ ก ารกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การทางานและความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (สลิลลา มากะจันทร์ , 2541;โชติหทัย นพ
วงศ์, 2542; อภิรดี สีดอกบวบ, 2540; กาญจนา โ ลห์ประเสริ ฐ, 2540) คุณภาพชีวิตการทางาน (อุษา
แก้ วอาภา, 2545) จิตวิญญาณในงานกับการสร้ างสรรค์ในองค์การ (นันทนา ดาเนินยุทธ, 2545) ขวัญ
ในการปฏิบัติงาน (ยุพิน รุ่ นประพันธ์ , 2549) การศึกษาส่วนใหญ่เป็ นตัวแปรด้ านบวกและส่งเสริ ม
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ประสิทธิภาพ การทางานในระดับบุคคลและองค์การทังสิ
้ ้น ทาให้ ผ้ วู ิจัยสนใจตัวแปรดังกล่าวและเลือก
เป็ นตัวแปรส่งผ่านสาหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ บูรณาการองค์ประกอบเพื่อวัดการสื่อสารภายใน
องค์ การมาจากงานวิจัยของ Thomas, Zolin และ Hartman (2009) ซึ่งมี 2 องค์ ประกอบ
คือ คุณภาพของข้ อมูลและความเพียงพอของข้ อมูล
Jiony และคณะ (2015) พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์ ของความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิภาพการทางานโดยมีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การเป็ น
ตัวแปรส่งผ่าน ดังภาพประกอบ 7 นอกจากนี ้ยังมีนกั วิชาการอีกหลายท่านที่สนใจศึกษาวัฒนธรรม
องค์การร่ วมกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ (Kompaso & Sridevi, 2010; Ali, Khan, & Rehman,
2013; Slack, Corlett, & Morris, 2015) ซึ่ง cooke และ Lafferty (1989) แบ่งการวัดวัฒนธรรม
องค์การแบบสร้ างสรรค์ เป็ น 4 องค์ประกอบ คือ การมุ่งเน้ นความสาเร็ จ การมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน
การมุ่งเน้ นบุคคลและสนับสนุนและการมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์

ภาพประกอบ 7 โมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของความยึ ดมั่นผูกพันของพนักงานต่อ องค์การ
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์และประสิทธิ ภ าพการทางานโดยมีรูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน (Jiony et al., 2015)
นอกจากวัฒ นธรรมองค์ ก ารและการสื่ อ สารภายในองค์ ก าร ผู้วิ จั ย พบว่ า ภาวะผู้ น า
การเปลีย่ นแปลงมีความสัมพันธ์ และส่งผลต่อความยึดมั่ นผูกพันต่อองค์การของพนักงาน (Saul, Kim
W., & Kim T., 2014; Schaubroeck et al., 2012; Shuck & Herd, 2012; Ghafoor et al., 2011;
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Arakawa & Greenburg, 2007; Biswas, 2013) และยัง พบว่าภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์ กบั วัฒนธรรมองค์การ (Arifin, Troena & Rahayu, 2014; ธิติพนั ธุ์ จีนประชา, 2556) ทา
ให้ ผ้ วู ิจยั มีความเห็นว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็ นตัวแปรที่น่าสนใจและควรนามาศึกษาในครัง้ นี ้
ซึง่ Bass (1985) เสนอว่าสามารถวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงได้ จาก 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางสติปัญญา และการคานึงถึง
ความเป็ นปั จเจกบุคคล
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ตัว แปรที่ มี
ความสัม พัน ธ์ แ ละเสริ ม สร้ างความยึ ด มั่ น ผู ก พัน ของพนั ก งานต่ อ องค์ ก ารได้ 3 ตัว แปร คื อ
1) วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ที่วดั จาก 4 องค์ประกอบ (Cooke และ Lafferty, 1997 อ้ างถึง
ใน Genetzky-Haugen, 2010; Aarons & Sawitzky, 2006) คือ การมุ่งความสาเร็ จ การมุ่งสัจการ
แห่งตน การมุ่งบุคคล และสนับสนุน และการมุ่งไมตรี สมั พันธ์ 2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง วัดจาก
4 องค์ประกอบ (Zahari & Shurbagi, 2012; Palrecha, Spangler & Yammarino, 2012; Shao,
Feng, & Liu, 2012; ธิติพนั ธุ์ จีนประชา, 2556) ได้ แก่ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การจูงใจเพื่อให้ เกิด
แรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปั ญญาและการคานึงถึงความเป็ น บุคคลและ 3) การสื่อสารภายใน
องค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน วัดจาก 2 องค์ประกอบ ซึ่งมี 2 องค์ประกอบ ได้ แก่ คุณภาพของข้ อมูล
และความเพียงพอของข้ อมูล (Thomas, Zolin, & Hartman, 2009) สามารถนามาสร้ างเป็ นกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังภาพประกอบ 8 ความยึดมั่นผูกพันด้ านสติปัญญา ความยึดมั่นผูกพันด้ านสังคม
และความยึดมัน่ ผูกพันด้ านความรู้สกึ
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ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
- การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
- การจูงใจเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ
- การกระตุ้นทางสติปัญญา
- การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล

การสื่ อสารภายในองค์การ
- คุณภาพของข้อมูล
- ความเพียงพอของข้อมูล

วัฒนธรรมองค์การ
แบบสร้ างสรรค์

ความยึดมั่นผูกพันต่ อองค์ การ
ของพยาบาลวิชาชีพ

- ความยึดมัน่ ผูกพันด้านสติปัญญา
- ความยึดมัน่ ผูกพันด้านสังคม
- ความยึดมัน่ ผูกพันด้านความรู ้สึก

- การมุ่งเน้นความสําเร็จ
- การมุ่งเน้นสัจการแห่งตน
- การมุ่งเน้นบุคคลและ
สนับสนุ น

- การมุ่งเน้นไมตรี สัมพันธ์

ภาพประกอบ 8 กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องสามารถสรุปได้ วา่ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
และเสริ มสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การได้ 3 ตัวแปร คือ 1) วัฒนธรรมองค์การแบบ
สร้ างสรรค์ที่วดั จาก 4 องค์ประกอบ (Cooke และ Lafferty, 1989; Aarons & Sawitzky, 2006) คือ
การมุ่งความสาเร็ จ การมุ่งสัจการแห่งตน การมุ่งบุคคลและสนับสนุน และการมุ่งไมตรี สมั พันธ์ 2)
ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงวัดจาก 4 องค์ประกอบ (Zahari & Shurbagi, 2012; Palrecha, Spangler,
& Yammarino, 2012; Shao, Feng, & Liu, 2012; ธิติพนั ธุ์ จีนประชา, 2556) ได้ แก่ การมีอิทธิ พลเชิง
อุดมการณ์ การจูงใจเพื่อให้ เกิ ดแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปั ญญา และการคานึงถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคล และ 3) การสื่อสารภายในองค์การ เป็ นตัวแปรส่งผ่าน วัดจาก 2 องค์ประกอบ ซึ่งมี 2
องค์ประกอบ ได้ แก่ คุณภาพของข้ อมูลและความเพียงพอ ของข้ อมูล (Thomas, Zolin & Hartman,
2009) สามารถนามาสร้ างเป็ นกรอบแนวคิดการวิจัย ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและส่งผ่านการ
สือ่ สารภายในองค์การสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 โมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึ ดมั่นผูกพันต่อ องค์ การของพยาบาล
วิชาชีพโดยมีการสือ่ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน

7. สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์ เ ชิ งสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันต่อ องค์ การของ
พยาบาลวิชาชีพโดยมีการสือ่ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่านสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
สมมติฐานที่ 2 วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์มีอิทธิ พลทางตรงต่อระดับความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
สมมติฐานที่ 3 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พลทางตรงต่อระดับความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ
สมมติฐานที่ 4 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อระดับความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยมีการสือ่ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
สมมติฐานที่ 5 วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อระดับความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยมีการสือ่ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
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สมมติ ฐ านที่ 6 ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ วัฒ นธรรมองค์ ก าร
แบบสร้ างสรรค์
สมมติฐานที่ 7 ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมีอิทธิพลทางตรงต่อการสือ่ สารภายในองค์การ
สมมติฐานที่ 8 วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์มีอิทธิ พลทางตรงต่อการสื่อสารภายใน
องค์การ
สมมติฐานที่ 9 การสื่อสารภายในองค์การมีอิทธิ พลทางตรงต่อระดับความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิ จัยเรื่ อง โมเดลความสัมพัน ธ์ เชิ งสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันต่อ องค์ การของ
พยาบาลวิช าชี พโดยมี ก ารสื่อ สารภายในองค์ ก ารเป็ นตัวแปรส่ง ผ่า น ได้ ดาเนิ นการตามขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือและการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การหาคุณภาพเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การพิทกั ษ์ สทิ ธิ์กลุม่ ตัวอย่าง
6. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
7. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรในการวิจัย
ประชากรในการวิ จั ย คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นโรงพยาบาลเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลกล้ วยน ้าไท
โรงพยาบาลลาดพร้ าว โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลวิชัย ยุทธ โรงพยาบาลกรุ งเทพ และ
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์
1.2 ตัวอย่ างในการวิจัย
ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นโรงพยาบาล เอกชน
เขตกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลกล้ วยน ้าไท
โรงพยาบาลลาดพร้ าว โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โรงพยาบาลกรุ งเทพ โรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลที่กาหนด ใช้ การ
กาหนดขนาดตัวอย่างตามการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างเพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ Hair และ
คณะ (2003) เสนอให้ ใช้ ตวั อย่าง 150 - 400 คน โดยโมเดลการวัดในการวิจัยครัง้ นี ้มีพารามิเตอร์ ที่
ต้ อ งการประมาณค่าจานวน 35 พารามิ เตอร์ เพื่อป้อ งกันกลุ่มตัวอย่างไม่ตอบกลับหรื อ ข้ อ มูลไม่
สมบูรณ์ จึงเพิ่มขนาดตัวอย่างประมาณร้ อยละ 10 ใช้ การสุม่ แบบหลายขันตอน
้
(two stage random
sampling) ดังนี ้
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1) สุม่ แบบโควต้ า (Quota sampling) ตามขนาดเตียงของแต่ละโรงพยาบาล
2) สุม่ แบบชัน้ ภูมิ (Stratified random sampling) ตามโรงพยาบาลที่กาหนด จนได้ กลุม่
ตัวอย่าง 420 คน
ผู้วิจยั แจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ให้ กบั พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานโรงพยาบาลเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 8 โรงพยาบาล แบ่งเป็ นโรงพยาบาลขนาดเล็ก 100 ชุด ขนาดกลาง 200
ชุด และขนาดใหญ่ 200 ชุด รวมทังสิ
้ ้น 520 ชุด มีอัตราการตอบกลับทังหมดคิ
้
ดเป็ นร้ อยละ 80.40
รายละเอียดแสดงดังตาราง 1
ตาราง 1
แสดงจานวนและรายชื ่อโรงพยาบาลทีใ่ ช้ในการวิ จยั

ขนาดโรงพยาบาล

รายชื่อโรงพยาบาล

จานวนแบบสอบถาม
ส่ งออก (ชุด)

ตอบกลับและสมบูรณ์
(ชุด/ร้ อยละ)

เล็ก

รพ. เทพธาริ นทร์
รพ. สุขมุ วิท

50
50

45 (90.00)
24 (48.00)

กลาง

รพ.กล้ วยน ้าไท
รพ. ลาดพร้ าว
รพ. วิภาราม
รพ. วิชยั ยุทธ

50
50
50
50

33 (66.00)
41 (82.00)
44 (88.00)
50 (100.00)

ใหญ่

รพ. กรุงเทพ
รพ. บารุงราษฎร์

100
100

88 (88.00)
77 (77.00)

รวม

8

500

402 (80.40)
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2. เครื่ องมือและการสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อ มูลในการวิจัยครั ง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามจานวน 5 ส่วน
ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่ ลักษณะคาถาม
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check lists) และเลือกข้ อที่ตรงกับความเป็ นจริ งที่สดุ โดยมีรายละเอียด
การวัดระดับข้ อมูล ดังนี ้
1) ข้ อมูลนามบัญญัติ (Nominal scale) ได้ แก่ เพศ สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน
2) ข้ อมูลเรี ยงลาดับ (Ordinal scale) ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ การทางาน
รายได้ จากการทางานรวมต่อเดือน
ส่ว นที่ 2 แบบวัด ความยึด มั่นผูก พัน ต่อ องค์ ก ารของพยาบาลวิช าชี พ ผู้วิจัย เรี ย บเรี ย ง
และพัฒนาข้ อคาถามตามงานวิจัยของ Soane และคณะ (2012) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบ
คือ ความยึดมั่นผูกพันด้ านสติปัญญา (Intellectual engagement) ความยึดมั่นผูกพันด้ านสังคม
(Social engagement) และ ความยึดมั่นผูกพันด้ านความรู้ สึก (Affective gagement) เป็ นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ 1 - 5 มีทงหมด
ั้
20 ข้ อ
ตัวอย่างแบบวัดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
ข้ อคาถาม

เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย
น้ อยที่สดุ
น้ อย ปานกลาง มาก มากที่สดุ

1. ท่านตังใจท
้ างานแม้ ว่างานนันจะยากสั
้
กเพียงไรก็ตาม
2. ท่านกระตือรือร้ นที่จะทาให้ งานประสบความสาเร็ จ
3. ท่านและเพื่อนร่วมงานพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายของการ
ทางาน

ส่วนที่ 3 แบบวัดการรั บรู้ การสื่อสารภายในองค์การด้ วยแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ ทบทวน
วรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จากนัน้ รวบรวมค าส าคัญ เพื่ อ สร้ างเป็ นข้ อ ค าถามโดยใช้
องค์ ประกอบในการวัดตามการศึกษาของ Thomas, Zolin และ Hartman (2009) แบ่งออกเป็ น
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2 องค์ประกอบ คือ คุณภาพของข้ อมูล และความเพียงพอของข้ อมูล เป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
ตังแต่
้ 1 - 5 มีทงหมด
ั้
10 ข้ อ
ตัวอย่างแบบวัดการสือ่ สารภายในองค์การ
ข้ อคาถาม

เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย
น้ อยที่สดุ
น้ อย ปานกลาง มาก มากที่สดุ

1. เปิ ดโอกาสให้ ท่านได้ รับรู้ ขา่ วสารในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
2. จัดให้ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
3. สื่อสารได้ ทนั เวลา

ส่วนที่ 4 แบบวัดวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ ผู้วิจยั ได้ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ อง จากนันรวบรวมค
้
าสาคัญเพื่อสร้ างเป็ นข้ อคาถามให้ สอดคล้ องกับนิยามและแนวคิด ของ
Cooke และ Lafferty (1997 cited in Genetzky-Haugen, 2010) แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ
การมุ่งเน้ นความสาเร็ จ การมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน การมุ่งเน้ นบุคคลและสนับสนุน และการมุ่งเน้ นไมตรี
สัมพันธ์ เป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ 1 - 5 มีทงหมด
ั้
20 ข้ อ
ตัวอย่างแบบวัดวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์
ข้ อคาถาม
1. เพื่อนร่วมงานให้ ความสาคัญกับสัมพันธภาพที่ดี
2. พยาบาลได้ รับมอบหมายงานเดิมๆ อยู่เสมอ

3. พยาบาลมีใจมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยูเ่ สมอ

เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย
น้ อยที่สดุ น้ อยที่สดุ
น้ อย ปานกลาง มาก
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ส่วนที่ 5 แบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามการรั บรู้ ของพยาบาลวิชาชี พ ผู้วิจัยได้
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาข้ อคาถามให้ สอดคล้ องกับนิยาม
และแนวคิดของ Bass และ Avolio (1994) แบ่งออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การมีอิ ทธิ พลเชิ ง
อุดมการณ์ การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางสติปัญญาและการคานึง ถึงความเป็ น
ปั จเจกบุคคลเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตังแต่
้ 1 - 5 มีทงหมด
ั้
20 ข้ อ
ตัวอย่างแบบวัดภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
ข้ อคาถาม

เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย
น้ อยที่สดุ น้ อยที่สดุ
น้ อย ปานกลาง มาก

1. บริ หารงานให้ บรรลุเป้าหมายตามที่พดู ไว้
2. แนะนาวิธีการทางานมากกว่าสัง่ ให้ ทางาน
3. ชี ้แนะให้ เห็นถึงการมีทคั นคติที่ดีตอ่ งานจะทาให้ งานประสบ
ความสาเร็ จ

3. การหาคุณภาพของเครื่ องมือ
การหาคุณภาพของแบบสอบถามในการวิจัยฉบับนี ้ ประกอบด้ วย การหาความตรงเชิ ง
เนื ้อหา (Content Validity) การหาความตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) การทดสอบหาค่า
อานาจจาแนก (Discrimination) และการหาค่าความเที่ยง (Reliability) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 การหาความตรงเชิงเนื อ้ หา (Content Validity) และ ค่ าความเที่ยง (Reliability)
ของแบบสอบถาม สาหรับค่าความตรงนันผู
้ ้ วิจยั ได้ นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งและเรี ยบเรี ยงใหม่เสนอ
ให้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความถูกต้ องด้ านโครงสร้ าง
เนื ้อหาวิชา แนวคิด ทฤษฎีและภาษาเพื่อให้ สมบูรณ์ เกิดความเข้ าใจแก่ผ้ ตู อบ และสามารถวัดได้ ตรง
กับเรื่ องที่ต้องการศึกษา จากนันน
้ ามาปรับปรุ งให้ เหมาะสม มีความถูกต้ อง พร้ อมทังหาค่
้ าดัชนีความ
สอดคล้ อง IOC (Item - Objective Congruence Index) ซึง่ ค่าความตรงตามเนื ้อหาต่าสุดที่ยอมรับได้
ต้ องมากกว่า 0.70 ก่อนนาไปใช้ เก็บข้ อมูล ส่วนค่าความเที่ยง ผู้วิจยั วิเคราะห์เพื่อค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟา
(Alpha Coefficient) ของ Cronbach (1990)
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ผลการวิ เ คราะห์ ค วามตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) จากการให้ ผ้ ู ท รงคุณ วุ ฒิ
ทางด้ าน การวัดและประเมินผลและด้ านบริ หารจัดการสถานพยาบาล จานวน 5 ท่าน ได้ พิจารณา
ความสอดคล้ อง และความเหมาะสมของข้ อคาถามเป็ นรายข้ อกับนิยามเชิงปฏิบตั ิการพบว่า มีค่าดัชนี
IOC อยู่ระหว่าง 0.76 - 1.00 สาหรั บค่าความเที่ยง (Reliability) ของเครื่ อ งมื อ ซึ่งประเมิ นจาก
สัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.70 - 0.83
แสดงดังตาราง 2
ตาราง 2
แสดงผลการวิ เคราะห์ค่าความตรงเชิ งเนือ้ หาและค่าความเทีย่ งของเครื ่องมื อวัดตัวแปรในงานวิ จยั
ตัวแปร

จานวนข้ อ

ค่า IOC

ความเที่ยง

การมุง่ เน้ นความสาเร็จ
การมุง่ เน้ นสัจการแห่งตน
การมุง่ เน้ นบุคคลและสนับสนุน
การมุง่ เน้ นไมตรี สมั พันธ์
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางสติปัญญา
การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
คุณภาพของข้ อมูล

5
5
5
5
5
5
5
5
5

.76
.76
.76
.80
.80
.76
.84
.76
1.00

.83
.80
.75
.73
.75
.78
.75
.72

ความเพียงพอของข้ อมูล

5

.88

ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสติปัญญา
ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสังคม
ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านความรู้สกึ

5
5
5

1.00
.88
.96

เพื่อนร่วมงาน
.74

หัวหน้ างาน
.79

ผู้บริ หาร
.81

เพื่อนร่วมงาน
.75

หัวหน้ างาน
0.73

ผู้บริ หาร
.73

.79
.70
.78

3.2) การหาค่ าอานาจจาแนก (Discrimination) ของแบบสอบถามผู้วิจัยได้ นาไปทดลอง
กับกลุม่ ที่มีลกั ษณะคล้ ายกับตัวอย่างวิจยั จานวน 103 คน แล้ วนามาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก โดย
ใช้ เทคนิคร้ อยละ 25 ของกลุม่ สูงและกลุม่ ต่ามาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติทดสอบ t เพื่อคัดเลือกข้ อที่มีค่า
อานาจจาแนกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็ นราย
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ข้ อ คาถาม จ านวน 65 ข้ อ พบว่า ข้ อ คาถามทุกข้ อ มีค่าอานาจจ าแนกอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ.01
ตาราง 3
แสดงผลการวิ เคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้อคาถาม
แบบวัดวัฒนธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์
กลุ่มต่า
ข้ อคาถาม

แบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มสูง

กลุ่มต่า

Mean
n = 27

SD
n = 27

Mean
n = 33

SD
n = 33

Item1

3.90

0.89

4.97

0.81

Item2

3.85

0.77

4.93

Item3

4.05

0.62

Item4

3.90

Item5

t

กลุ่มสูง
t

ข้ อคาถาม

Mean
n = 29

SD
n = 29

Mean
n = 40

SD
n = 40

17.77***

Item21

4.00

0.48

4.87

0.45

11.34***

0.78

12.02***

Item22

3.32

0.38

4.42

0.50

8.84***

4.93

0.51

9.33***

Item23

3.23

0.34

4.39

0.49

7.42***

0.70

5.00

0.50

22.40***

Item24

3.81

0.89

4.87

1.08

8.58***

3.85

0.66

4.90

0.53

10.15***

Item25

3.26

0.47

4.71

0.71

12.61***

Item6

3.94

0.78

4.81

1.20

10.06***

Item26

3.07

0.14

4.48

0.63

12.95***

Item7

3.96

0.67

4.63

0.61

6.15***

Item27

3.03

0.24

4.81

0.54

12.62***

Item8

3.89

0.78

4.85

0.68

9.47***

Item28

3.34

0.81

4.59

1.30

6.67***

Item9

3.91

0.57

4.93

0.50

13.26***

Item29

3.62

0.42

4.96

0.50

13.57***

Item10

3.80

0.54

4.93

0.57

14.12***

Item30

3.55

0.84

4.00

1.27

4.22***

Item11

3.54

0.81

4.83

0.52

10.86***

Item31

3.10

0.24

4.63

0.47

14.59***

Item12

3.62

1.06

4.71

0.92

6.75***

Item32

3.24

0.10

4.78

0.61

14.05***

Item13

4.12

0.80

4.71

1.15

5.96***

Item33

3.07

0.10

4.66

0.39

10.88***

Item14

3.42

0.62

4.71

0.89

10.43***

Item34

4.07

0.83

4.72

1.58

5.14***

Item15

3.81

0.90

4.43

0.82

4.20***

Item35

3.93

0.20

4.63

0.78

5.80***

Item16

3.90

0.78

4.55

0.69

6.11***

Item36

4.18

0.27

4.81

0.51

6.48***

Item17

4.02

0.68

4.94

1.02

15.26***

Item37

4.02

0.46

5.00

0.54

14.52***

Item18

3.86

0.63

4.70

0.55

8.10***

Item38

4.18

0.58

4.81

0.51

7.02***

Item19

3.98

0.50

4.94

0.61

16.06***

Item39

4.07

0.86

4.97

1.28

17.40***

Item20

3.81

0.78

4.73

0.76

8.17***

Item40

3.96

0.43

4.91

0.45

12.12***

** p< .01, *** p< .001
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ตาราง 3
แสดงผลการวิ เคราะห์หาค่าอานาจจาแนกเป็ นรายข้อคาถาม (ต่อ)
แบบวัดการสื่อสารภายในองค์ การ
กลุ่มต่า

แบบวัดการสื่อสารภายในองค์ การ (ต่ อ)

กลุ่มสูง

กลุ่มต่า

กลุ่มสูง

t

ข้ อคาถาม

Mean
n = 39

SD
n = 39

Mean
n = 42

SD
n = 42

t

ข้ อคาถาม

Mean
n = 39

SD
n = 39

Mean
n = 42

SD
n = 42

Item41.1

3.83

0.04

4.89

1.98

10.66***

Item48.3

4.02

0.05

5.00

0.25

18.86***

Item41.2

3.88

0.44

4.59

0.08

5.21***

Item49.1

3.40

0.97

5.00

0.78

14.55***

Item41.3

3.67

0.01

4.33

0.54

3.66***

Item49.2

4.00

0.51

5.00

0.35

10.59***

Item42.1

3.76

0.34

5.00

0.72

15.35***

Item49.3

4.06

0,64

5.00

0.22

17.37***

Item42.2

3.78

0.06

5.00

0.15

9.00***

Item50.1

2.83

0,45

4.62

0.14

10.38***

Item41.1

3.83

0.04

4.89

1.98

10.66***

Item50.2

2.15

0.30

4.48

0.22

10.25***

Item41.2

3.88

0.44

4.59

0.08

5.21***

Item50.3

3.31

0.06

5.00

0,64

13.22***

Item42.3

3.25

0.08

4.83

0.43

15.51***

Item43.1

3.48

0.03

4.71

0.44

9.34***

แบบวัดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์ การของพยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มต่า

กลุ่มสูง

ข้ อคาถาม

Mean
n = 26

SD
n = 26

Mean
n = 43

SD
n = 43

t

Item43.2

3.76

0.68

4.79

0.35

8.62***

Item43.3

3.28

0.06

4.93

0.77

12.30***

Item51

3.97

0.51

4.76

0.76

10.28***

Item44.1

2.38

0.63

3.77

0.32

7.77***

Item52

4.00

0.61

4.89

0.44

17.23***

Item44.2

4.06

0.04

4.65

0.80

6.56***

Item53

3.97

0.51

4.89

0.41

15.82***

Item44.3

4.22

0.77

4.73

0.07

4.76***

Item54

3.87

0.80

4.78

0.83

10.40***

Item45.1

3.76

0.05

5.00

0.93

8.50***

Item55

4.00

0.60

4.59

0.96

7.27***

Item45.2

3.86

0.02

5.00

0.80

20.25***

Item56

3.90

0.49

4.81

0.56

7.50***

Item45.3

3.22

0.07

5.00

0.22

22.00***

Item57

3.90

0.70

4.88

0.46

11.58***

Item46.1

4.26

0.05

4.69

0.77

3.78***

Item58

3.82

0.80

4.27

1.19

3.72***

Item46.2

4.03

0.74

4.89

0.05

12.59***

Item59

3.96

0.58

5.00

0.94

18.30***

Item46.3

4.05

0.22

5.00

0.42

35.79***

Item60

3.94

0.44

4.88

0.35

10.92***

Item47.1

3.29

0.04

4.79

0.97

7.83***

Item61

3.91

0.51

5.00

0.78

22.49***

Item47.2

3.68

0.06

5.00

0.35

16.25***

Item62

4.04

0.51

4.96

0.42

10.47***

Item47.3

3.95

0.05

4.67

0.74

6.73***

Item63

3.92

0.92

5.00

0.49

22.38***

Item48.1

3.29

0.04

5.00

0.22

22.13***

Item64

3.94

0.86

4.41

1.29

3.05***

Item48.2

3.62

53.00

5.00

0.77

16.34***

Item65

3.91

0.68

5.00

0.42

22.49***

** p< .01, *** p< .001
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3.3) การหาความตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory factor analysis) เพื่อ วิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของโมเดลโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเป็ นเครื่ องมือในการวัดองค์ประกอบซึง่ เป็ นตัวแปรแฝง หรื อเรี ยกว่าเป็ น
โมเดลการวัด (Measurement model) ที่ใช้ อธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกต
ได้ หลายตัวแปร หลักในการวัดทางจิตวิทยาจะต้ องสร้ างองค์ประกอบจากหลายตัวแปรโดยรวมกลุม่ ตัว
แปรทีม่ ีความสัมพันธ์ เพื่อรวมเป็ นองค์ประกอบเดียวกัน แต่ละองค์ประกอบเรี ยกว่า ตัวแปรคุณลักษณะ
แฝง (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) การวิเคราะห์องค์ประกอบยังเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้ างของตัวแปรเพื่อพิสจู น์โครงสร้ างตามนิยามเชิงทฤษฎี และความสอดคล้ องกับสภาพที่เป็ น
จริ ง
เกณฑ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) จะทา
โดยการตรวจสอบค่าสถิติบาร์ ทเลทท์ (Bartlett's test sphericity) และค่าสถิติ Kaiser-Meyer-Olkin:
KMO หากพบว่าค่าสถิติบาร์ ทเลทท์ (Bartlett's test sphericity) มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าสถิ ติ
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) มากกว่า .50 แสดงว่าองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ กัน สามารถนาไป
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ได้ ผู้ วิ จั ย จะตรวจสอบความสอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อมู ล
เชิ งประจักษ์ โดยพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลหลังจากการปรั บแก้ โมเดล
ซึ่งเป็ นการประเมินผลความถูกต้ อง หรื อเป็ นการตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนระหว่างโมเดล
การวิจยั กับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังตาราง 4 (สุชาติ ประสิทธิ์ รัฐสินธุ์ และ
คณะ 2549)
ตาราง 4
แสดงดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลหลังจากการปรับแก้โมเดล
ดัชนีความกลมกลืน
Chi-square

เกณฑ์
< .05

/df
CFI
GFI
AGFI
RMSEA
RMR

< 2.00
≥ .95
≥ .90
≥ .90
< .05
< .05
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ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยมี การสื่อสารภายในองค์ การเป็ นตัวแปรส่งผ่านในทุ กแบบวัดผลการวิเคราะห์
พบว่า ทุกแบบวัดมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ ความ
เที่ ย งของตัว แปรสัง เกตได้ (R2) ซึ่ง บอกค่า ความแปรปรวนร่ วมของตัวแปรสังเกตได้ มี ค่า ตัง้ แต่
0.29 - 1.76 ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (β) มีค่าตังแต่
้ 0.41 - 1.33 รายละเอียดแสดงดัง
ตาราง 5
ตาราง 5
ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของแบบวัดทีใ่ ช้ในการวิ จยั
แบบวัด

β

R2

การมุง่ เน้ นความสาเร็จ

0.65

0.42

การมุง่ เน้ นสัจการแห่งตน

0.86

0.74

การมุง่ เน้ นบุคคลและสนับสนุน

0.70

0.49

การมุง่ เน้ นไมตรี สมั พันธ์

0.70

0.49

การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์

1.20

1.45

การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ

0.46

0.21

การกระตุ้นทางสติปัญญา

1.33

1.76

การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล

0.41

0.17

คุณภาพของข้ อมูล

0.96

0.91

ความเพียงพอของข้ อมูล

0.95

0.91

ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสติปัญญา

0.54

0.29

ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสังคม

0.80

0.64

ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านความรู้ สกึ

0.86

0.75

องค์ ประกอบ

วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง

การสื่อสารภายในองค์การ

ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงาน
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ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุงและแก้ ไขข้ อคาถามจนได้ แบบสอบถามที่มีคณ
ุ ภาพดีแล้ วจึงนาเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ ก่อนจะดาเนินการจัดพิมพ์เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป

4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ทาหนังสือ จากมหาวิท ยาลัย ศรี นคริ นทรวิ โรฒ ถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่ ใช้ เป็ น
สถานที่เก็บข้ อมูลเพื่อขออนุญาตเก็บข้ อมูลวิจยั
2) นาแบบสอบถามไปดาเนินการเก็ บข้ อ มูลด้ วยตัวผู้วิจัยเองตาม วันและเวลาที่อนุญาต
พร้ อมทังจั
้ ดทาแบบสอบถามถามออนไลน์หรื อจัดส่งแบบสอบถามผ่านทางไปรษณีย์
3) น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ การตอบกลับ จากกลุ่มตัว อย่า งมาตรวจสอบความสมบู ร ณ์
และความถูกต้ องในการตอบแบบสอบถาม
4) นาข้ อมูลที่ได้ มาลงรหัส จัดลาดับข้ อมูล เพื่อการประมวลผลข้ อมูลต่อไป

5. การพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจัยยื่นเรื่ องต่อคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ (หมายเลขรับรอง SWUEC/E254/2558) เพื่อเก็ บรวมรวมข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ตังแต่
้ เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2558
โดยผู้วิจยั จะขอให้ กลุม่ ตัวอย่างทาแบบสอบถาม โดยชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและรายละเอียด
ในการตอบแบบสอบถามเพื่อให้ กลุม่ ตัวอย่างเข้ าใจการตอบแบบสอบถาม ข้ อมูลทังหมดจะถู
้
กเก็บไว้
เป็ นความลับและวิเคราะห์ผลเป็ นภาพรวม

6. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจยั ได้ จดั กระทาและวิเคราะห์ ข้ อมูลที่
เก็ บรวบรวมมาได้ ทงสิ
ั ้ ้น 402 ชุด จากทังหมด
้
520 ชุด คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้ อยละ 80.40
เพื่ อ ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว นของค าตอบจากเครื่ อ งมื อ ในแต่ล ะชุ ด โดยคัด กรองเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อนามาวิเคราะห์ จากนันน
้ าคะแนนที่ได้ ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

7. สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
7.1 ข้ อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติบรรยายค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
เพื่อจาแนกลักษณะทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์การ
ทางานดูการกระจายของข้ อมูลด้ วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง
(Kurtosis) ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ
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7.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน
การตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมัน่ ผูกพันต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยมีการสือ่ สารภายในองค์ การเป็ นตัวแปรส่งผ่านสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ด้ วยสถิติทดสอบ SEM จากโปรแกรม LISREL for window ซึง่ เป็ นการประเมินผลความ
ถูกต้ องของโมเดลหรื อเป็ นการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลการวิจยั กับข้ อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี ้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์และคณะ, 2549, น. 214)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ออกเป็ น 3 ส่วน คือ 1) ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิ ติ
พื ้นฐานของตัวแปรที่สงั เกตได้ ที่ใช้ ในการวิจยั 2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปรที่สงั เกตได้ ที่
ใช้ ในการวิจัย และ 3) ผลการตรวจสอบความตรงโมเดลการวิจัยกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ เพื่อ ให้ การ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการทาความเข้ าใจเกี่ยวกับผลวิเคราะห์ข้อมูล มีความสะดวกยิ่งขึ ้น
ผู้วิจยั จึงกาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ แทนตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ ในการนาเสนอ ดังนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ แทนตัวแปรแฝง
EE
หมายถึง ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee engagement)
OCom หมายถึง การสือ่ สารภายในองค์การ (Organizational communication)
CC
หมายถึง วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ (Constructive culture)
TL
หมายถึง ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง (Transformational leadership)
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ แทนตัวแปรสังเกตได้
ACM_I หมายถึง การมุ่งเน้ นความสาเร็ จ (Achievement)
SAT_I หมายถึง การมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน (Self - actualizing)
HUE_I หมายถึง การมุ่งเน้ นบุคคลและสนับสนุน (Humanistic - encouraging)
AFF_I หมายถึง การมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์ (Affiliative)
IDI_I หมายถึง การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (Idealized influence)
ISM_I หมายถึง การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation)
ITS_I หมายถึง การกระตุ้นทางสติปัญญา (Intellectual stimulation)
IDC_I หมายถึง การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized consideration)
QI_I หมายถึง คุณภาพของข้ อมูล (Quality of information)
EI_I
หมายถึง ความเพียงพอของข้ อมูล (Enough information)
IE_I
หมายถึง ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสติปัญญา (Intellectual engagement)
SE_I หมายถึง ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสังคม (Social engagement)
AE_I หมายถึง ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านความรู้สกึ (Affective engagement)
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1) ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิติพนื ้ ฐานของตัวแปรที่สังเกตได้ ท่ ใี ช้ ในการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวอย่างและค่าสถิติพื ้นฐานของตัวแปร ได้ แก่ จานวน
และร้ อยละ ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ประสบการณ์ ก ารท างาน ระดับ การศึก ษาและขนาดของ
โรงพยาบาล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 45 ปี ขึ ้นไป (35.30 %) มากที่สดุ รองลงมาคือ
20-30 ปี (33.60 %) และ 30 - 45 ปี (31.10 %) ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ การทางานน้ อย
กว่า 6 ปี (26.6 %) อยู่ระหว่าง 16 - 20 ปี (23.60 %) และ 21 ปี ขึ ้นไป (18.20 %) จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี (99.80 %) ดังแสดง ในตารางที่ 6
ตาราง 6
แสดงภูมิหลังของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตัวแปรจัดกลุ่ม

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

20 - 30 ปี

135

33.60

31 - 45 ปี

125

31.10

45 ปี ขึ ้นไป

142

35.30

402

100

น้ อยกว่า 6 ปี

107

26.60

6 - 10 ปี

56

13.90

11 - 15 ปี

71

17.70

16 - 20 ปี

95

23.60

21 ปี ขึ ้นไป

73

18.20

402

100

อายุ

รวม
ประสบการณ์ การทางาน

รวม
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ตาราง 6
แสดงภูมิหลังของผูต้ อบแบบสอบถาม (ต่อ)
ตัวแปรจัดกลุ่ม

ความถี่ (คน)

ร้ อยละ

ปริญญาตรี

401

99.80

ปริญญาโท

1

0.20

ปริญญาเอก

0

0.00

402

100

ขนาดเล็ก

44

10.90

ขนาดกลาง

188

46.80

ขนาดใหญ่

170

42.30

402

100

ระดับการศึกษาสูงสุด

รวม
ขนาดโรงพยาบาล

รวม

ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ พื น้ ฐานของตัว แปรที่ ส ัง เกตได้ ทัง้ 13 ตั ว แปร โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะการกระจายและการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัว ค่าสถิติพื ้นฐานที่ใช้
ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คะแนนต่าสุด (min) คะแนนสูงสุด (max)
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ค่าความเบ้ (Sk) และค่าความโด่ง (Ku)
ตาราง 7 แสดงค่า สถิ ติ พื น้ ฐานของตัว แปรที่ ส ัง เกตได้ ได้ แ ก่ ความยึด มั่น ผูก พัน ด้ า น
สติ ปั ญญา (IE_I) ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ด้ านสั ง คม (SE_I) ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ด้ านความรู้ สึ ก
(AE_I) คุณภาพของข้ อมูล (QI_I) ความเพียงพอของข้ อมูล (EI_I) การมุ่งเน้ นความสาเร็ จ (ACM_I)
การมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน (SAT_I) การมุ่งเน้ นบุคคลและสนับสนุน (HUE_I) การมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์
(AFF_I) การมีอิทธิ พลเชิงอุดมการณ์ (IDI_I) การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ (ISM_I) การกระตุ้น
ทางสติปัญญา (ITS_I) การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (IDC_I)
ตัวแปรส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.16 - 3.63 มีค่าความเบ้ ติดลบแสดงว่า มีลกั ษณะ
การแจกแจงของตัวแปรเป็ นแบบเบ้ ซ้าย เมื่อ พิจารณาค่าความโด่ง พบว่า มี ความความโด่งเป็ นลบ
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แสดงว่า การแจกแจงของตัวแปรมีความโด่งต่ากว่าโค้ งปกติ เพื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) อยูร่ ะหว่าง 0.43 - 0.60 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) อยูร่ ะหว่าง 18.10 – 35.60
ตาราง 7
แสดงค่าสถิ ติพืน้ ฐานของตัวแปรทีส่ งั เกตได้
ตัวแปรสังเกต

Min

Max

Mean

SD

SE

%CV

Sk

Ku

การมุง่ เน้ นความสาเร็จ

2.20

4.60

3.44

0.48

0.43

22.80

-0.31

0.30

การมุง่ เน้ นสัจการแห่งตน
การมุง่ เน้ นบุคคลและสนับสนุน
การมุง่ เน้ นไมตรี สมั พันธ์
การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางสติปัญญา
การคานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล
คุณภาพของข้ อมูล
ความเพียงพอของข้ อมูล
ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสติปัญญา
ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสังคม
ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านความรู้สกึ

1.80
2.00
2.40
2.60
2.20
2.80
2.20
2.33
2.40
2.60
2.20
2.40

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

3.42
3.42
3.32
3.52
3.16
3.53
3.42
3.55
3.55
3.63
3.51
3.48

0.54
0.43
0.51
0.43
0.47
0.52
0.60
0.48
0.56
0.44
0.52
0.56

0.12
0.44
0.70
0.12
0.43
0.42
0.84
0.64
0.62
0.23
0.03
0.73

29.30
18.60
26.10
18.10
22.00
26.70
35.60
22.70
31.70
19.40
26.80
31.90

0.28
0.37
0.60
0.51
1.48
0.73
0.40
0.13
0.39
-0.06
-0.07
0.46

0.85
1.22
0.46
0.47
3.32
-0.07
-0.35
0.06
-0.31
-0.04
0.49
0.13

เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวม พบว่ า ตัว แปรที่ ส ัง เกตได้ ทัง้ 13 ตัว แปร มี ค ะแนนเฉลี่ ย
เรี ยงลาดับได้ ดงั นี ้ ค่าเฉลีย่ ความยึดมั่นผูกพันด้ านสติปัญญา (3.63) คุณภาพของข้ อมูล (3.55) ความ
เพียงพอของข้ อมูล (3.55) การกระตุ้นทางสติปัญญา (3.53) การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ (3.52) ความ
ยึดมัน่ ผูกพันด้ านสังคม (3.51) ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านความรู้สกึ (3.48) การมุ่งเน้ นความสาเร็ จ (3.44)
การมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน (3.42) การมุ่งเน้ นบุคคลและสนับสนุน (3.42) การคานึงถึงความ เป็ นปั จเจก
บุคคล (3.42) การมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์ (3.32) และการจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ (3.16)
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2) ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของตัวแปรสังเกตที่ใช้ ในการวิจัย
เมื่ อพิจารณาเมทริ กซ์ ความสหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวแปรทุกตัว มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง .21 ถึง .78 ตัวแปรทุกคู่
เป็ นความสัมพันธ์ แบบมี ทิศทางเดียวกัน คือ มีค่าความสัมพันธ์ เป็ นบวก ตัวแปรที่มี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ มากที่สดุ โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ .78 คือ ตัวแปรความเพียงพอของข้ อมูล
ดังแสดงในตาราง 8
ตาราง 8
แสดงค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรทีส่ งั เกต
ตัวแปร IE_I

SE_I

AE_I

QI_I

EI_I

ACM_I SAT_I HUE_I AFF_I IDI_I ISM_I ITS_I IDC_I

IE_I

1.00

SE_I

.55**

1.00

AE_I

.57**

.67**

1.00

QI_I

.41**

.64**

.58**

1.00

EI_I

.42**

.70**

.64**

.76**

1.00

ACM_I .21**

.23**

.45**

.39**

.46**

1.00

SAT_I

.36**

.28**

.39**

.24**

.46**

.66**

1.00

HUE_I

.23**

.23**

.43**

.31**

.45**

.54**

.53**

1.00

AFF_I

.39**

.57**

.68**

.64**

.77**

.63**

.59**

.53**

1.00

IDI_I

.63**

.42**

.49**

.44**

.41**

.32**

.45**

.34**

.45**

1.00

ISM_I

.39**

.42**

.54**

.42**

.39**

.42**

.49**

.34**

.49**

.63**

1.00

ITS_I

.49**

.40**

.53**

.40**

.46**

.46**

.52**

.51**

.50**

.58**

.57**

1.00

IDC_I

.64**

.58**

.71**

.55**

.59**

.49**

.50**

.43**

.58**

.60**

.61**

.69**

1.00

Mean

3.63

3.51

3.48

3.55

3.55

3.44

3.42

3.42

3.32

3.53

3.15

3.53

3.41

SD

0.44

0.52

0.57

0.48

0.56

0.48

0.54

0.43

0.51

0.43

0.47

0.52

0.60

* p < .05 ** p < .01
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3) ผลการตรวจสอบความตรงโมเดลการวิจัยกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ในตอนนี เ้ ป็ น การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ตรวจสอบโมเดลการวิ จัย กับ ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดงั นี ้
โมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยมี
การสื่อ สารภายในองค์ ก ารเป็ นตัว แปรส่ง ผ่า น ประกอบด้ ว ยตัว แปรสัง เกตได้ ภ ายนอก 4 ตัว
และตัวแปรสังเกตได้ ภายใน 9 ตัว รวมตัวแปรที่ ใช้ ใ นการวิเ คราะห์ ค รั ง้ นี ้ จานวน 13 ตัว แปร
ผลการทดสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวิจัยกับข้ อ มูลเชิ งประจักษ์ พิจารณาจากค่าสถิ ติที่ใช้
ตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ได้ แก่ ค่าไค-สแควร์ มีคา่ เท่ากับ 47.34
องศาอิสระเท่ากับ 33 ความน่าจะเป็ น (p) เท่ากับ .05 นัน่ คือ ค่าไค-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่
มีนยั สาคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่า โมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึด มั่นผูกพันต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยมีการสือ่ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่านที่พฒ
ั นาขึ ้นสอดคล้ อง
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนีวดั ความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ
.98 ค่าดัชนี วัดความกลมกลืนที่ปรับแก้ แล้ ว (AGFI) มีคา่ เท่ากับ .95 ซึง่ มีคา่ เข้ าใกล้ 1 และค่าดัชนีราก
กาลังสองเฉลีย่ ของส่วนที่เหลือ (RMR) เท่ากับ .01 ซึง่ เข้ าใกล้ ศนู ย์
เมื่ อ พิ จ ารณาค่า สัม ประสิท ธิ์ ก ารพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้ างตัว แปร พบว่ า
มีคา่ เท่ากับ .58 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลการวิจยั สามารถอธิ บายความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ (EE) ได้ ร้อยละ 58.50 สาหรับอิทธิ พลทางตรงและทางอ้ อมที่สง่ ผลต่อความยึดมั่น
ผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ (EE) พบว่ า ตั ว แปรดั ง กล่า วได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรง
จาก ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (TL) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .45 ซึ่งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 วัฒนธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์ (CC) โดยมี ขนาดอิ ทธิ พลเท่ากับ .23
ซึง่ เป็ นค่าอิทธิพลที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ การสื่อสารภายในองค์การ (OCom) โดยมี
ขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .21 ซึ่งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนันยั
้ งได้ รับ
อิ ทธิ พลทางอ้ อ มจาก ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง (TL) โดยมี ขนาดอิ ท ธิ พ ลเท่า กับ .31 ซึ่ง เป็ น
ค่า อิ ท ธิ พ ลที่ มี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .001 และ วัฒ นธรรมองค์ ก ารแบบสร้ างสรรค์ (CC)
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .12 ซึง่ เป็ นค่าอิทธิพลที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมที่สง่ ผลต่อความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาล
วิชาชีพ (EE) ยังมีตวั แปรอื่นๆ ที่ได้ รับอิทธิ พลทางตรง คือ การสื่อสารภายในองค์การ (OCom) ได้ รับ
อิทธิพลจาก ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง (TL) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .28 ที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 และ วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ (CC) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .71 ที่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 ดังแสดงในตาราง 9
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ตาราง 9
ผลการวิ เคราะห์อิทธิ พลทางตรง อิ ทธิ พลทางอ้อม อิ ทธิ พลรวมของตัวแปรทีศ่ ึกษาค่าความ เทีย่ ง และ
เมทริ กซ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั ของตัวแปรทีศ่ ึกษา (n = 402)
ตัวแปรผล
ตัวแปรสาเหตุ

สถิติ

ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลง
(TL)

SE
t

การสื่อสารภายใน
องค์ การ (OCom)
วัฒนธรรมองค์ การ
แบบสร้ างสรรค์ (CC)

2

β
SE
t
β
SE
t
β
R2

วัฒนธรรมองค์ การ
แบบสร้ างสรรค์ (CC)
DE
0.07
10.33*
*
0.71**
-

IE
0.50

TE
0.07
10.33*
*
0.71**
-

การสื่อสารภายในองค์ การ
(OCom)
DE
0.06
4.64**

IE
0.05
8.04**

0.28**
0.07
8.88**
0.61**

0.43**
0.50

TE
0.05
12.99*
*
0.71**
0.07
8.88**
0.61**

ความยึดมั่นผูกพัน
ต่ อองค์ การ (EE)
DE
0.08
5.85**

IE
0.05
6.21**

TE
0.08
9.23**

0.45**
0.07
2.96**
0.21**
0.07
3.61**
0.23**

0.31**
0.04
2.88**
0.12**
0.58

0.76**
0.07
2.96**
0.21**
0.06
5.85**
0.36**

= 47.34; df = 33; p-value = 0.05056; GFI = 0.982; AGFI = 0.951; RMSEA = 0.0329; RMR = 0.00609; CN = 456.746

ตัวแปร

IDI_I

ISM_I

ITS_I

IDC_I

ACM_I

SAT_I

HUE_I

AFF_I

QI_I

ความเที่ยง
ตัวแปร
ความเที่ยง

0.51
EI_I
0.85

0.51
IE_I
0.36

0.62
SE_I
0.72

0.74
AE_I
0.95

0.42

0.74

0.38

0.93

0.69

จากการพัฒ นาโมเดลความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุข องความยึ ด มั่น ผูก พัน ต่อ องค์ ก ารของ
พยาบาลวิชาชีพโดยมีการสือ่ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า ปั จจัยที่สง่ ผลต่อระดับความ
ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชี พ (EE) มากที่สดุ คือ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (TL)
รองลงมาคือ วัฒ นธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์ (CC) และ การสื่อ สารภายในองค์ การ (OCom)
ตามลาดับ ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง (TL) และวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ (CC) ส่งผลต่อการ
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สือ่ สารภายในองค์การ (OCom) นอกจากนี ้ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (TL) และ วัฒนธรรมองค์การ
แบบสร้ างสรรค์ (CC) ล้ วนเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชี พ
(EE) โดยมีการสือ่ สารภายในองค์การ (OCom) เป็ นตัวแปรส่งผ่าน ดังแสดงในภาพประกอบ 10

**p< .01
ภาพประกอบ 10 แสดงผลการทดสอบความสอดคล้ อ งโมเดลความยึดมั่นผูกพันต่อ องค์ การของ
พยาบาลวิชาชีพโดยมีการสือ่ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่านกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
งานวิ จั ย ชิ น้ นี เ้ ป็ นงานวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการวิ จั ย ประกอบด้ ว ย
1) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพโดยมีการสือ่ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่านกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมของปั จจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์ก ารของ
พยาบาลวิชาชีพ
ประชากรในการวิ จั ย คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นโรงพยาบาล เอกชน
เขตกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ โรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลกล้ วยน ้าไท
โรงพยาบาลลาดพร้ าว โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โรงพยาบาลกรุ งเทพ โรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลที่กาหนดใช้ การ
กาหนดขนาดตัวอย่างตามการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ างเพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ Hair และ
คณะ (2003) เสนอให้ ใช้ ตวั อย่าง 150 - 400 คน โดยโมเดลการวัดในการวิจัยครัง้ นี ้มีพารามิเตอร์ ที่
ต้ องการประมาณค่าจานวน 35 พารามิ เตอร์ เพื่อป้อ งกันกลุ่มตัวอย่างไม่ตอบกลับหรื อ ข้ อ มูลไม่
สมบูรณ์ จึงเพิ่มขนาดตัวอย่างประมาณร้ อยละ 10 ใช้ การสุม่ แบบหลายขันตอน
้
(two stage random
sampling) ดังนี ้
1) สุม่ แบบโควต้ า (Quota sampling) ตามขนาดเตียงของแต่ละโรงพยาบาล
2) สุ่มแบบชัน้ ภูมิ (Straitified random sampling) ตามโรงพยาบาลที่กาหนดจนได้ กลุ่ม
ตัวอย่าง 420 คน
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ประกอบด้ วย 5 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบวัดวัฒนธรรม
องค์การแบบสร้ างสรรค์ (Cooke & Lafferty, 1997 cited in Genetzky-Haugen, 2010) 20 ข้ อ
ส่วนที่ 3 แบบวัดภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามการรั บรู้ ของพยาบาลวิชาชีพ (Bass & Avolio,
1994) 20 ข้ อ ส่วนที่ 4 แบบวัดการรับรู้ การสื่อสารภายในองค์การ (Thomas, Zolin, & Hartman,
2009) 10 ข้ อ และส่วนที่ 5 แบบวัดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ (Soane et al.,
2012) 20 ข้ อ มีคา่ ความตรงเชิงเนื ้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง .76 - 1.00 มีค่าความเที่ยง (สัมประสิทธิ์ ค่า
แอลฟ่ าครอนบาค) อยูร่ ะหว่าง .70 - .83
การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจัยยื่นเรื่ องต่อคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ (หมายเลขรับรอง SWUEC/E-
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254/2558) เพื่อเก็ บรวมรวมข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง ตังแต่
้ เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2558
โดยผู้วิจยั จะขอให้ กลุม่ ตัวอย่างทาแบบสอบถาม โดยชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและรายละเอียด
ในการตอบแบบสอบถามเพื่อให้ กลุม่ ตัวอย่างเข้ าใจการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไป
ทังสิ
้ ้น 500 ฉบับ ได้ รับแบบสอบถามที่ มีความสมบูรณ์ และนามาใช้ วิเคราะห์ข้อ มูลได้ จานวน 402
ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 80.40
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วย 1) การตรวจสอบความ
สอดคล้ องของโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โดยมีการสือ่ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่านกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และ 2) การวิเคราะห์อิทธิ พล
ทางตรงและทางอ้ อ มของโมเดลเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อ ความยึดมั่นผูกพัน ต่อ องค์ การของพยาบาล
วิชาชีพตามหลักการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง (SEM) ด้ วยโปรแกรมลิสเรล 8.72

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยหลักที่ได้ กาหนดไว้ 1) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชี พโดยมี
การสือ่ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่านกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า
1) โมเดลที่พฒ
ั นาขึ ้นมามีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในระดับที่ดีโดยพิจารณา
จากค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ได้ แก่ 2 = 47.34, df
= 33, p = 0.05056, GFI = .982, AGFI = .951, RMSEA= .0329 , RMR = .00609, CN =
456.746 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้ างตัวแปร = .585 แสดงว่าตัวแปรใน
โมเดลการวิจัยสามารถอธิ บายความยึดมั่นผูกพันต่อองค์ การของพยาบาลวิชาชีพ (EE) ได้ ร้อยละ
58.50 ฉะนัน้ ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ข้ อที่ 1
2) ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมของปั จจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
2.1) วัฒนธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์ (CC) มี อิทธิ พลทางตรงต่อ ความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ (EE) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .23 ซึ่งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ฉะนัน้ ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ข้ อที่ 2
2.2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (TL) มีอิทธิ พลทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ (EE) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .45 ซึ่งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ฉะนัน้ ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ข้ อที่ 3
2.3) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (TL) มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ (EE) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .31 ซึ่งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 ฉะนัน้ ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ข้ อที่ 4
2.4) วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ (CC) มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ (EE) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .12 ซึ่งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ฉะนัน้ ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ข้ อที่ 5
2.5) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (TL) มีอิทธิ พลทางตรงต่อ วัฒนธรรมองค์ การแบบ
สร้ างสรรค์ (CC) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .71 ที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ฉะนัน้ ผลการวิจัย
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 6
2.6) ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ การสื่ อ สารภายในองค์ ก าร
โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .28 ซึง่ เป็ นค่าอิทธิพลที่มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ฉะนัน้ ผลการวิจัย
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 7
2.7) วัฒนธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์ (CC) มี อิทธิ พลทางตรงต่อ การสื่อ สารภายใน
องค์ ก าร (OCom) โดยมี ขนาดอิ ท ธิ พ ลเท่า กับ .61 ที่ มีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ฉะนัน้
ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 8
2.8) การสือ่ สารภายในองค์การ (OCom) มีอิทธิพลทางตรงต่อระดับความยึดมัน่ ผูกพันต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ (EE) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .21 ที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ฉะนัน้ ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 9

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ดาเนินการอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐานที่
กาหนดไว้ เรี ยงตามลาดับ ดังนี ้
อภิปรายผลตามสมมุติฐานข้ อที่ 1
ผลการตรวจสอบสมมุติฐานพบว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อ องค์ การของพยาบาลวิชาชี พ
โดยมี ปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ม าจากวัฒ นธรรมองค์ ก ารและภาวะผู้น าการเปลี่ ย นแปลง และส่ง ผ่ า น
การสื่อ สารภายในองค์ การสอดคล้ องกับข้ อ มูลเชิ งประจักษ์ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
แสดงให้ เห็นว่าผลการวิจยั สอดคล้ องกับสมมุติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ สามารถอธิ บายอย่างง่าย
ได้ ว่ า หากองค์ ก ารมี วัฒ นธรรมการท างานแบบสร้ างสรรค์ และพั ฒ นาทัก ษะให้ หัว หน้ า งาน
มีคณ
ุ ลักษณะของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงจะเสริ มสร้ างความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
ได้ และถ้ าองค์การมีระบบการสื่อสารข้ อมูลที่มีคุณภาพและปริ มาณเพียงพอ ก็จะสามารถเพิ่มระดับ
ความยึดผูกพันของพนักงานต่อองค์การได้ เช่นกัน ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Jiony และคณะ
(2015) ที่พัฒนาโมเดลประสิทธิ ผลการทางานผ่า นตัวแปรวัฒนธรรมองค์ การ การสื่อ สารภายใน
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องค์ การและความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อ องค์ การ พบว่า หากพนักงานมี ความยึดมั่น ผูกพัน
สูงขึ ้นจะส่งผลให้ ประสิทธิภาพขององค์การสูงขึ ้นตามไปด้ วย หากองค์การมีการสื่อสารภายในองค์การ
ที่ดีจะทาให้ พนักงานสามารถเข้ าใจบทบาทหน้ าที่และแนวทางในการจัดการภาระงานของตนเองได้ ดี
ขึน้ รวมทัง้ ส่งเสริ มให้ พนักงานยอมรั บและเข้ าใจวัฒนธรรมองค์ การได้ ดียิ่ง ขึ ้นจนสาม ารถผลักดัน
ให้ อ งค์ การบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ ในที่ สุด เมื่ อ พนักงานเกิ ดไว้ ว างใจในการสื่อ สารขององค์ การแล้ ว
จะทาให้ พ นักงานรู้ สึกว่า องค์ ก ารเปิ ดกว้ าง ส่งผลให้ พนักงานอยากมี ส่วนร่ วมในการตังเป้
้ า หมาย
ขององค์การ (Thomas, Zolin & Hartman, 2009) รวมทัง้ O’Reilly (2007) ก็พบว่าความยึดมั่นผูกพัน
ของพนักงานต่อองค์การผ่านปั จจัยเสริ ม (Driver) พบว่า การสื่อสารภายในองค์การและรู ปแบบภาวะ
ผู้ น ามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น และ ภาวะผู้ น ายั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก ารอี ก ด้ วย
และจากสมมติฐานข้ อที่ 1 ผู้วิจัย ขอนาเสนอการอภิปรายผลตามสมมติฐานข้ อ อื่ นเพื่อ สนับสนุน
ผลการวิจยั เพิ่มเติม มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
อภิปรายผลตามสมมุติฐานข้ อที่ 2
วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ นับเป็ นปั จจัยสาคัญระดับองค์การหากโรงพยาบาลมี
ค่านิยมและพฤติกรรมในการทางานที่มุ่งเน้ นความสาเร็ จ สามารถทาให้ พยาบาลแสดงออกในทาง
สร้ างสรรค์ โดยเน้ นคุณภาพของงานมากกว่าปริ มาณงาน เปิ ดโอกาสให้ พยาบาลมีสว่ นร่ วมได้ รับการ
สนับสนุนความก้ าวหน้ าในการทางานอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีสมั พันธภาพที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงานก็จะ
ส่งเสริ มให้ พยาบาลเกิดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การได้ ซึง่ จากผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมองค์การ
แบบสร้ างสรรค์ มีอิทธิ พลทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีขนาด
อิทธิ พลเท่ากับ 0.23 ซึ่งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้ เห็นว่าผลการวิจัย
สอดคล้ องกับสมมุติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ธัญวรัศมิ์ เพียววาณิ ช
และรัตติกรณ์จงวิศาล (2552) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างภาวะผู้นาวัฒนธรรมองค์ การจิตวิญญาณ
องค์การกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของผู้จัดการและศึกษาตัวพยากรณ์ ร่วมระหว่างภาวะผู้นา
วัฒนธรรมองค์การ จิตวิญญาณองค์ การ กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ของผู้จัดการ บริ ษัท แอด
วานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) พบว่า ภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์การและจิตวิญญาณองค์การมี
ความสัม พัน ธ์ ท างบวกกั บ ความยึ ด มั่ น ผูก พัน ต่อ องค์ ก ารอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01
นอกจากนี ้ วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพนักงานในระดับ
ค่อนข้ างสูงและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือหากมีวฒ
ั นธรรมองค์การที่เข้ มแข็งจะทาให้ พนักงาน
เกิดความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากขึ ้น (ขจิตรพร คมขา, 2554) จากข้ อมูลดังกล่าวสนับสนุนผล
การตรวจสอบสมมติฐานที่ว่า วัฒนธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์ มีอิทธิ พลทางตรงต่อ ความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
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อภิปรายผลตามสมมุติฐานข้ อที่ 3
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงถือ เป็ นตัวแปนแปรทางจิ ตวิทยาที่มีผ้ ูสนใจทาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง (Ariani, 2014; Kordy, 2014; Saul, Kim W., & Kim, T., 2014; Mujkic et al., 2014;
Schaubroeck et al., 2012; Shuck & Herd, 2012; Ghafoor et al., 2011; Arakawa & Greenburg,
2006; Biswas, 2013; ธิ ติพันธุ์ จีนประชา, 2556) หากผู้บังคับบัญชาสามารถ ประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี สามารถจูงใจเพื่อให้ พยาบาลเกิดแรงบันดาลใจในการทางาน เปิ ดโอกาสให้ พยาบาลได้
มีโอกาสวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในงานอย่างลึกซึง้ เพื่อกระตุ้นให้ แก้ ไขปั ญหาสร้ างสรรค์ รวมทังชี
้ น้ า
หรื อพัฒนาทักษะความสามารถของแต่ละคนเพื่อหาแนวทางส่งเสริ ม หรื อดึงศักยภาพของพยาบาลแต่
ละคนได้ ก็จะทาให้ พยาบาลรู้ สกึ ไว้ วางใจ เชื่อมั่นในผู้บงั คับบัญชาจะทาให้ เกิดความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การได้ ในที่สดุ ซึง่ จากผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บงั คับบัญชาสายตรง มี
อิทธิพลทางตรงต่อความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.45
ซึง่ เป็ นค่าอิทธิพลที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Shuck และ Herd
(2012) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงน่าจะมีความเหมาะสมในการสร้ างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์ การในด้ านสติปัญญาและอารมณ์ นอกจากนี ้การที่ผ้ ูบงั คับบัญชาให้ การ
สนับสนุนก็จะช่วยให้ พนักงานเกิดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การอีกด้ วย Ariani (2014) ศึกษาโมเดล
เชิงสาเหตุของภาวะผู้นา ความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ พบว่า ภาวะผู้นามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.31 ( 2 = 31.826; df = 1; p= .000; GFI = .926) ในขณะที่ Khuong
และ Yen (2014) พบว่า ภาวะผู้นาแบบคุณธรรมจริ ยธรรม (Ethical Leadership) และภาวะผู้นาแบบ
มีวิสยั ทัศน์ (Visionary Leadership) ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อ องค์ การมากกว่า
ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) โดยให้ ข้อเสนอแนะว่า หากต้ องการเพิ่ม
ระดับความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การต้ องส่งเสริ มให้ หวั หน้ างานมีคุณสมบัติของภาวะผู้นา
แบบคุณธรรมจริ ยธรรม และภาวะผู้นาแบบมี วิสยั ทัศน์ และควรหลีกเลี่ยงหัวหน้ างานที่มีภาวะผู้นา
แบบแลกเปลีย่ น
อภิปรายผลตามสมมุติฐานข้ อที่ 4
จากการตรวจสอบสมมติฐานพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อระดับ
ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยมีการสื่อสารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
โดยมี ขนาดอิ ทธิ พลเท่ากับ .31 ซึ่งเป็ นค่าอิ ทธิ พลที่มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ผลการวิจัย
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Ghafoor และคณะ (2011) กล่าวว่า ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การและภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมักถูกนาศึกษาร่ วมกับปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อม
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ในการทางานภายในองค์การ จากการศึกษาที่ผ่านมาก็พบความสัมพันธ์ ในทางบวกของ 2 ตัวแปรนี ้
เป็ นอย่างมาก ซึ่ง Avey, Hughes, Norman, และ Luthans (2008) อธิ บายว่า การพัฒนาภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงจะกระตุ้นการมีสว่ นร่ วมของพนักงานในองค์การได้ ยกตัวอย่างงานวิจัยของ Diana
(2014) ศึกษาความสัมพันธ์ ของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์การโดยมีภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงเป็ นตัวแปรส่งผ่าน พบว่า
ผู้ บริ หารที่ มี ภ าวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงจะท าให้ พนั ก งานรั บ รู้ ความยุ ติ ธ รรมในองค์ ก าร
และมี ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การสูง ในขณะที่ Shuck และ Herd (2012) ศึกษาอิ ทธิ พล
ของภาวะผู้นาที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อ องค์ การพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลต่อความมัน่ ใจในการทางานและระดับความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การมากกว่าภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ย น นอกจากนี ้ Eppard (2003) ศึก ษาพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง
มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ วัฒ นธรรมองค์ ก ารแบบสร้ างสรรค์ และภาวะผู้ น าตามสถานการณ์
ส่วนภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ กับวัฒนธรรมองค์การแบบตังรั้ บ จากข้ อมูลดังกล่าว
สามารถสนับ สนุ น ผลการตรวจสอบสมมติ ฐ านที่ ว่ า ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงส่ง ผลทางตรง
ต่อความยึดมัน่ ของพนักงานต่อองค์การ
อภิปรายผลตามสมมุติฐานข้ อที่ 5
จากผลการวิ จั ย พบว่า วัฒ นธรรมองค์ ก ารแบบสร้ างสรรค์ มี อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อมต่อ ระดับ
ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยมีการสื่อสารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน
โดยมี ขนาดอิ ทธิ พลเท่ากับ 0.12 ซึ่งเป็ นค่าอิ ทธิ พลที่มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 สอดคล้ อ ง
กับสมมุติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้ ในข้ อ ที่ 5 ผลการวิจัยสนับสนุนแนวคิดของ cooke และ Lafferty
(1989) ที่กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์สามารถสนับสนุนให้ องค์การประสบความสาเร็ จ
เพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานทัง้ ยังสร้ างความพึงพอใจต่อ ผู้ปฏิบัติงาน เนื่อ งจากเป็ นวัฒนธรรม
องค์ ก ารที่ ใ ห้ ความส าคั ญ กั บ บุ ค ลากรเป็ นหลั ก ตั ง้ เป้ า หมายแบบมี ส่ ว นร่ ว มและมองว่ า
หากงานองค์การประสบผลสาเร็ จ ก็เท่ากับว่าบุคลากรประสบความสาเร็ จ นอกจากนี ้ยังส่งเสริ มการ
ทางานเป็ นทีมมีบรรยากาศองค์การแบบเปิ ดรับความคิดเห็น มีการสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพและเน้ นให้
บุคลากรสนับสนุนซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี ้จะสร้ างเสริ มความรักความผูกพันธ์ ของสมาชิกในองค์การ
เห็นคุณค่าในงานและองค์การของตนซึง่ เป็ นรากฐานไปสูค่ วามยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพนักงานได้
ในที่ สุ ด จากข้ อมู ล ดั ง กล่ า วสนั บ สนุ น ผลการตรวจสอบสมมติ ฐ านที่ ว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก าร
แบบสร้ างสรรค์มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อระดับความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
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อภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 6
จากการตรวจสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงมี อิ ท ธิ พ ลทางตรง
ต่อวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .71 ซึ่งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .01 แสดงให้ เห็นว่าผลการวิจัยสอดคล้ อ งกับสมมุติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้ ทัง้ นี ้
สามารถอธิบายอย่างง่ายได้ วา่ คุณลักษณะของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี สร้ างแรงจูงใจเพื่อให้ เกิ ดแรงบันดาลใจในการทางาน เปิ ดโอกาสให้ พยาบาลได้ แก้ ไข
ปั ญหาสร้ างสรรค์ จะมีผลทาให้ พยาบาลมีค่านิยมและพฤติกรรมในการทางาน ที่ม่งุ เน้ นความสาเร็ จ
สามารถแสดงออกในทางสร้ างสรรค์ ทางานโดยเน้ นที่คุณภาพของงานมากกว่าปริ มาณงาน รู้ สกึ ว่า
ตนเองมี ส่ ว นร่ ว ม ได้ รั บ การสนับ สนุ น ความก้ าวหน้ า ในการท างานอย่ า งสม่ า เสมอ ตลอดจน
มีสมั พันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่ วมงาน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Xenikou และ Simosi (2006) ที่ศึกษา
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลงกับ วัฒนธรรมองค์ ก ารที่ ส่ง ผลต่อ ประสิท ธิ ภ าพ
การทางานของพนักงานบริ ษัทจานวน 300 คน ในประเทศกรี ซ พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ วัฒ นธรรมองค์ ก าร โดยมี ข นาดอิ ท ธิ พ ลเท่า กับ .37 ซึ่ง เป็ น ค่า อิ ท ธิ พ ลที่ มี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 นอกจากนี ้ วัฒนธรรมองค์ การยังมีอิทธิ พลทางตรงต่อ ประสิทธิ ผล
ขององค์ การ โดยมี ขนาดอิ ทธิ พลเท่ากับ .08 ซึ่ง เป็ นค่าอิ ทธิ พลที่มีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
จากงานวิ จัย ชิ น้ นี จ้ ะเห็ น ว่า ทัง้ วัฒ นธรรมองค์ ก ารและภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นมี ค วามสัม พัน ธ์ กั น
และส่งผลต่อประสิทธิ ผลโดยรวมขององค์การ Block (2003) ศึกษาความสัมพันธ์ ของวัฒนธรรม
องค์การกับภาวะผู้นาในบริ ษัทที่ให้ บริ การด้ านการขายที่มีชื่อเสียง พบว่า พนักงานที่มีการรับรู้ ภาวะ
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) จะมี ประสิทธิ ภาพการทางาน รับรู้ พันธกิ จ
มี ส่ว นร่ ว มกับ องค์ ก ารมากกว่ า พนัก งานที่ มี ก ารรั บ รู้ ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ ย น (Transactional
leadership)
ในปี 2014 Kordy ศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุทศั นคติในการปฏิบตั ิงานโดยมีปัจจัยเชิงสาเหตุมา
จากภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง วั ฒ นธรรมองค์ ก าร พบว่ า ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง
และวัฒนธรรมองค์การ ส่งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 รวมทังโมเดลเชิ
้
งสาเหตุของประสิทธิ ผลของสถานีตารวจมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
นอกจากนี ้ ณัฐ วุฒิ แก้ ว บางพูด (2554) ได้ ศึกษาความสัม พัน ธ์ ของภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง
กับ วัฒ นธรรมองค์ ก ารแบบสร้ างสรรค์ ข องเทศบาลนครภูเ ก็ ต พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ย นแปลง
ของนายกเทศมนตรี นครภูเก็ ตกับ วัฒ นธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์ มี ค วามสัมพันธ์ กัน ในระดับ
ค่อนข้ างสูง (r = .73) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากข้ อมูลดังกล่าวสามารถสนับสนุนผล
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การตรวจสอบสมมติฐานที่วา่ ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงมีอิทธิ พลทางตรงต่อวัฒนธรรมองค์การแบบ
สร้ างสรรค์
อภิปรายผลตามสมมุติฐานข้ อที่ 7
จากการตรวจสอบสมมติฐานพบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมี อิทธิ พลทางตรงต่อการ
สื่อ สารภายในองค์ การ โดยมี ขนาดอิ ทธิ พลเท่ากับ .28 ซึ่งเป็ นค่าอิ ทธิ พลที่ มีนัยสาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01 แสดงให้ เห็นว่าผลการวิจยั สอดคล้ องกับสมมุติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้ ในข้ อที่ 7 สามารถ
อธิ บ ายอย่า งง่า ยได้ ว่า การที่ ผ้ ูบังคับ บัญ ชาสามารถสื่อ สารกับ พยาบาลได้ อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
ย่อ มจะท าให้ พ นัก งานเกิ ด ความความยึ ด มั่ น ผู ก พัน ต่อ องค์ ก ารได้ สอดคล้ อ งกับ ผลการศึ ก ษา
ของเบญจพร ยิฐ ธรรม (2553) เรื่ อง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งพฤติ กรรมการติ ดต่อ สื่อ สารและการ
สนับสนุนทางสังคมในองค์การ กับขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานกรณีศกึ ษาข้ าราชการ สังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรมวิจัยรายงานว่าหากหน่วยงานมี พฤติกรรมการสื่อสารที่ ดีจะทาให้ ข้าราชการมีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานดีขึ ้น และพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ ้นบน เป็ นปั จจัยสาคัญที่บ่งชี ้
ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างยิ่ง องค์การที่มีระบบการติ ดต่อสื่อสารที่ดีย่อมจะทาให้ บรรลุ
เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์การ (Barge & Shockley-Zalabak 2008; Ziuraite ,2008; Hahn, Lippert
& Paynton, 2013) หากองค์การสร้ างระบบการสื่อสารที่ทาให้ พนักงานเกิดความไว้ วางใจและมีสว่ น
ร่วมมากเท่าใดก็จะยิ่งทาให้ พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากขึ ้น
นอกจากนี ้ยังพบว่าผลการวิจัยสอดคล้ องกับการศึกษาของ ณัฏฐ์ ชุดา วิจิตรจามรี (2554)
พบว่าพนักงานต้ องการข้ อมูลที่เกี่ ยวกับภาระงานของตนเองและข้ อ มูลที่จะทาให้ เข้ าใจกลยุทธ์ และ
เป้าหมายโดยรวมขององค์การ ความจริ งใจในการให้ ข้อมูลของฝ่ ายบริ หารจะทาให้ พนักงานเกิดความ
รักและภาคภูมิใจในองค์ การ อันนามาสูก่ ารเพิ่มระดับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานต่อองค์การได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสารในระดับผู้บ ริ ห าร หรื อ หัวหน้ า งานถื อ ว่า มี ค วามส าคัญ เห็น ได้ จาก
การศึกษาของ Mishra และคณะ (2014) ที่สรุ ปได้ ว่าหากผู้บริ หารสามารถสื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับ กล
ยุทธ์ พันธกิจขององค์การให้ พนักงานเข้ าใจได้ ดีจะทาให้ พนักงานเข้ าใจบทบาทและหน้ าที่ของตนเอง
อย่า งชัดเจนส่งผลให้ เ กิ ด ประสิท ธิ ภ าพในการทางานตลอดจนสร้ างเสริ ม ความยึด มั่น ผูก พัน ของ
พนั ก งานต่ อ องค์ ก าร จากการศึ ก ษานี ย้ ั ง พบว่ า การสื่ อ สารแบบเผชิ ญ หน้ า (Face-to-face)
ช่วยลดอัตราการลาออกได้ ฉะนัน้ หากองค์การสามารถกระตุ้นให้ พนักงานระดับหัวหน้ างานมีทกั ษะ
การสื่อ สารแบบเผชิ ญหน้ าที่ดีมากพอย่อ มจะเสริ มสร้ างความเชื่ อ มั่นต่อ องค์ การให้ กับพนักงานได้
จากข้ อ มูลดังกล่าวสามารถสนับสนุนผลการตรวจสอบสมมติฐานที่ว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ส่งผลทางอ้ อมต่อความยึดมัน่ ของพนักงานต่อองค์การโดยมีการสื่อสารภายในองค์การเป็ นตัว แปรส่ง
ผ่า
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อภิปรายผลตามสมมุติฐานข้ อที่ 8
จากการตรวจสอบสมมติ ฐ านพบว่ า วั ฒ นธรรมองค์ ก ารแบบสร้ างสรรค์ มี อิ ท ธิ พ ล
ทางตรงต่อการสื่อสารภายในองค์การ โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .61 ซึ่งเป็ นค่าอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .01 แสดงให้ เห็นว่าผลการวิจยั สอดคล้ องกับสมมุติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้ ในข้ อที่ 8
สามารถอธิบายได้ วา่ หากองค์การมีวฒ
ั นธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์และจัดระบบการติดต่อ สื่อสาร
ระหว่า งผู้ป ฏิ บัติ ง านทั ง้ 3 ระดับ ประกอบด้ ว ย เพื่ อ นร่ ว มงาน หัว หน้ า งาน และผู้บ ริ ห ารให้ มี
ประสิท ธิ ภ าพทัง้ ในเชิ งคุณ ภาพและปริ ม าณของข้ อ มูล ย่อ มจะช่ ว ยเพิ่ มระดับ ความยึด มั่น ผูก พัน
ต่อองค์การของพนักงานได้ ดังเช่น Garber (2007) ได้ กล่าวถึงความสัมพันธ์ ของการสื่อสารภายใน
องค์ ก ารกับ ความยึด มั่น ผูก พัน ของพนัก งานต่ อ องค์ ก ารไว้ ว่า หากองค์ ก ารต้ อ งการเพิ่ ม ระดับ
ความยึด มั่ น ผูก พัน ของพนัก งานต่อ องค์ ก ารจะต้ อ งมี ก ารสื่อ สารภายในองค์ ก ารที่ มี ป ระสิท ธิ ผ ล
(Effective) มีความสอดคล้ อง (Consistent) และความไว้ วางใจในการสื่อสารแบบสองทางระหว่าง
องค์การกับพนักงาน รวมทังการสื
้
อ่ สารภายในองค์การที่ชดั เจนจะเพิ่มความไว้ วางใจและประสิทธิ ภาพ
ของการดาเนินธุรกิจได้ เช่นกัน (Spreitzer & Mishra, 1999) และแม้ ว่าแต่ละองค์การจะมีวฒ
ั นธรรม
ของตนเอง หรื อ มี รู ป แบบการสื่ อ สารมี ค วามแตกต่า งกัน แต่ก ารเลือ กใช้ ก ารสื่อ สารที่ เ หมาะสม
กับวัฒนธรรมของแต่ละองค์ ก ารจึง มี ค วามสาคัญ และส่งผลต่อ ความสาเร็ จ ขององค์ การ (ทองใบ
สุดชารี , 2542) ฉะนันวั
้ ฒนธรรมองค์การจึงมีความสัมพันธ์ กับการสื่อสารภายในองค์การ จากข้ อมูล
ดัง กล่า วสนับสนุนผลการตรวจสอบสมมติ ฐ านที่ ว่า วัฒ นธรรมองค์ ก ารแบบสร้ างสรรค์ มี อิ ทธิ พ ล
ทางตรงต่อการสือ่ สารภายในองค์การ
อภิปรายผลตามสมมุติฐานข้ อที่ 9
จากการตรวจสอบสมมติฐานพบว่า การสื่อสารภายในองค์การ (OCom) มีอิทธิ พลทางตรง
ต่อระดับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ (EE) โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ .21 ที่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้ องกับการศึกษาของ Thomas, Zolin และ Hartman (2009) ที่
พบว่า การจะทาให้ พนักงานเกิดความเชื่อไว้ วางใจในระบบการติดต่อสื่อสารได้ นนต้
ั ้ องมาจากการที่
พนักงานเล็งเห็นว่าข้ อมูลข่าวสารที่ตนได้ รับนันมี
้ คณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อความต้ องการ อันจะนามาสู่
การสร้ างความไว้ วางใจ การเป็ นองค์การที่เปิ ดเผยและการมีสว่ นร่วมของพนักงานได้ ในที่สดุ ในขันแรก
้
ได้ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้ างโมเดลการรับรู้การสือ่ สารโดยมีตวั แปรอิสระ คือ
ความไว้ วางใจ และความซื่อสัตย์ขององค์การ (Organizational openness) ที่สง่ ผลต่อการมีสว่ นร่ วม
ในการตังเป้
้ าหมายขององค์การ (Employee involement)
นอกจากนี ้ Hahn, Lippert และ Paynton (2013) ได้ กล่าวว่า องค์การที่มีระบบการสื่อสาร
อย่างประสิทธิภาพจะช่วยให้ พนักงานทางานได้ ดีทงแบบกลุ
ั้
ม่ และเฉพาะบุคคล เพราะพนักงานจะรับรู้
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ข้ อมูลเพื่อปรับตัวเข้ ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง สอดคล้ อ งกับ Shockley-Zalabak (2008) ที่แสดงให้
เห็นว่าการสื่อสารภายในองค์ การเป็ น ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ อ งค์ การประสบความสาเร็ จเป็ นเสมื อ น
ตัวเชื่อมความศรัทธาระหว่างพนักงานเข้ ากับองค์การและผลักดันให้ พนักงานเกิดความยึดมัน่ ผูกพันต่อ
องค์การได้ ในที่สดุ นอกจากนี ้ Hahn, Lippert, & Paynton (2013) ยังกล่าวว่า องค์การที่มีระบบการ
สือ่ สารอย่างประสิทธิภาพจะช่วยให้ พนักงานทางานได้ ดีทงแบบกลุ
ั้
ม่ และเฉพาะบุคคลเพราะพนักงาน
จะรับรู้ ข้อมูลเพื่อปรั บตัวเข้ ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงสอดคล้ อ งกับ Shockley-Zalabak (2008) ที่
แสดงให้ เห็นว่าการสื่อสารภายในองค์การเป็ น ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ อ งค์การประสบความสาเร็ จ เป็ น
เสมื อ นตั ว เชื่ อ มความศรั ท ธาระหว่ า งพนั ก งานเข้ ากั บ องค์ ก ารและผลั ก ดั น ให้ พนั ก งาน
เกิดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การได้ ในที่สดุ จากข้ อมูลดังกล่าวสามารถสนับสนุนผลการตรวจสอบ
สมมติฐานที่ว่า การสื่อสารภายในองค์การ (OCom) มีอิทธิ พลทางตรงต่อระดับความยึดมั่นผูกพัน
ต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ (EE)

ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัย
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1) ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพมากที่สดุ ฉะนันหากโรงพยาบาลต้
้
องการสร้ างเสริ มหรื อเพิ่มระดับความยึดมั่นผูกพัน
ต่อ องค์ ก ารให้ สูง ขึน้ ควรมุ่ง เน้ น ให้ พ ยาบาลในระดับ หัวหน้ างานมี คุณลักษณะของภาวะผู้นาการ
เปลีย่ นแปลงให้ มากขึ ้นด้ วยการอบรมหรื อกระตุ้นให้ พยาบาลมีคณ
ุ ลักษณะดังกล่าว
2) ผลการวิจยั พบว่า วัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ มีอิทธิ พลต่อการเพิ่มระดับความยึด
มั่น ผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารของพยาบาลได้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม ฉะนัน้ หากโรงพยาบาลกระตุ้ น
ให้ สิ่ ง แวดล้ อ มภายในโรงพยาบาลมี บ รรยากาศของการท างานมุ่ ง เน้ น ความส าเร็ จ ส่ ง เสริ ม
ความก้ า วหน้ า ให้ กับ พยาบาล สนับ สนุน เพื่ อ นร่ ว มงานและช่ ว ยเหลือ ซึ่ง กัน และกัน ด้ ว ยไมตรี จิ ต
ผ่านการทากิ จกรรมเพื่อสร้ างความสามัคคีและความเข้ าใจในแต่ละส่วนงาน เช่น มีระบบพยาบาล
พี่ เ ลี ย้ งช่ ว ยสอนงานให้ แ ก่ เ พื่ อ นร่ ว มงาน เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาในการท างานขึ น้ ก็ มี ร ะบบหรื อ วิ ธี ก าร
ในการแก้ ปัญหาที่ทาให้ ทุกฝ่ ายต้ องร่ วมมือกัน และสร้ างนวัตกรรมภายในหน่วยงาน ทาให้ พยาบาล
เล็งเห็นถึงวิธีการแก้ ไขปั ญหาในงานอย่างสร้ างสรรค์ ร้ ู สึกภาคภูมิใจที่ได้ นาเสนอผลงานของตนเอง
หรื อ การจัดให้ มีแลกเปลี่ยนเวียนดูงานระหว่างแผนก ก็ จะทาให้ พยาบาลแต่ละหน่วยงานเข้ าใจถึง
ปั ญหาและรับรู้ประสบการณ์ที่พยาบาลแต่คนได้ พบเจอ จนทาให้ เข้ าใจและยินดีที่จะร่ วมมือกันทาให้
งานที่แต่สว่ นรับผิดชอบและภาพรวมของการให้ บริ การเกิดประสิทธิภาพสูงที่สดุ
3) ผลการวิ จัย ท าให้ เ ห็ น ว่า การสื่อ สารภายในองค์ ก ารมี บ ทบาทเป็ นตั ว แปรส่ง ผ่า น
ของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงและวัฒนธรรมองค์การแบบสร้ างสรรค์ได้ ฉะนันองค์
้ การควรจัดระบบ
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การติดต่อสื่อ สารให้ มีประสิท ธิ ภาพโดยครอบคลุม ทังในส่
้ วนของคุณภาพข้ อ มูล ที่ถูก ต้ อ ง แม่ นย า
ง่ายต่อการนาไปใช้ รวมทัง้ มี แหล่งข้ อมูลหรื อ ช่อ งทางการติดต่อ สื่อสารให้ กับพยาบาลและบุคลากร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเพียงพอ ครอบคลุมในทุกบริ บทของการทางานก็จะช่วยเพิ่มระดับความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลได้ ยกตัวอย่างเช่น มี ระบบอิ นทราเน็ต / อินเตอร์ เน็ต ที่เข้ าถึงง่าย
ทันต่อสถานการณ์ มีอุปกรณ์ ติดต่อสื่อสารที่เพียงพอให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องรับรู้ ข้อมูลข่าวสารได้ อย่างทัว่ ถึง
เปิ ดช่องทางพิเศษในการสือ่ สารในกรณีเร่งด่วนเพื่อประกอบการตัดสินใจของพยาบาล รวมทังมี
้ ระบบ
การให้ ข้ อ เสนอแนะ ตอบกลับ ที่ ชัด เจนจากฝ่ ายบริ หารก็ จะท าให้ พยาบาลมี ความมั่น ใจและรั บ รู้
ถึงความโปร่งใสในการทางานมากขึ ้น อันจะนาไปสูค่ วามยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การได้ ในที่สดุ
2.ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1) การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการสรุปและวิเคราะห์ผลในภาพรวม ทังนี
้ ้โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีความ
เชี่ยวชาญและคุณลักษณะเฉพาะแตกต่างไปตามบริ บท ซึ่งจากผลการทดสอบความสอดคล้ อ งของ
โมเดลการวิจัยกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ พบว่า ตัวแปรในโมเดลการวิจัย สามารถอธิ บายความยึดมั่น
ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ (EE) ได้ ร้อยละ 58.50 ซึง่ ยังมีตวั แปรอื่นที่สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความยึดมัน่ ผูกพันอีกประมาณร้ อยละ 41.50 ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไปอาจศึกษาตัว
แปรอื่นร่วมด้ วย เช่น ความพึงพอใจในงาน การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ เป็ นต้ น
2) ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลี่ยบางตัวแปรมีความแตกต่า งกันอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติตาม
ขนาดของโรงพยาบาล จึงเป็ นที่น่าสนใจว่า อาจมีปัจจัยหรื อตัวแปรแทรกซ้ อนบางประการที่สง่ ผลต่อ
ระดับความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การทังในแง่
้
ของขนาดและพื ้นที่ หรื อลักษณะการบริ หารจัดการ ฉะนัน้
การวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรศึกษาโมเดลความไม่แปรเปลีย่ นตามขนาดของโรงพยาบาลเพื่อให้ ได้ โมเดลที่
สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ทกุ ขนาดของโรงพยาบาล
3) ผลการวิจยั พบว่า การสือ่ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่านที่สามารถเพิ่มความยึดมั่น
ผูกพันของพนักงานต่อองค์การได้ ฉะนันโรงพยาบาลจึ
้
งควรพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์การให้
มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อความต้ องการของพนักงาน ดังนันในการวิ
้
จัยครัง้ ต่อไปควรศึกษาข้ อมูลเชิง
ลึกด้ วยวิธีวิจยั เชิงคุณภาพกับโรงพยาบาลที่ประสบความสาเร็ จในการสื่อสารภายในองค์การ เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาองค์การและเสริ มสร้ างความยึดมัน่ ผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
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TI SEM
DA NI=13 NO=402 MA=CM
LA
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I AV_ACM_I AV_SAT_I AV_HUE_I AV_AFF_I AV_IDI_I AV_ISM_I AV_ITS_I AV_IDC_I
KM
1.000
0.545 1.000
0.566 0.673 1.000
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0.408 0.638 0.579 1.000
0.425 0.706 0.643 0.762 1.000
0.205 0.227 0.445 0.392 0.458 1.000
0.356 0.279 0.394 0.244 0.457 0.656 1.000
0.231 0.228 0.429 0.307 0.452 0.538 0.525 1.000
0.385 0.573 0.675 0.640 0.770 0.630 0.585 0.532 1.000
0.627 0.423 0.493 0.438 0.415 0.318 0.445 0.343 0.453 1.000
0.385 0.420 0.538 0.422 0.391 0.420 0.491 0.339 0.490 0.631 1.000
0.494 0.401 0.526 0.400 0.458 0.461 0.517 0.506 0.497 0.583 0.566 1.000
0.642 0.575 0.713 0.545 0.592 0.491 0.497 0.425 0.584 0.603 0.606 0.689 1.000
ME
3.633 3.506 3.476 3.550 3.550 3.442 3.418 3.420 3.321 3.525 3.146 3.527 3.412
SD
0.441 0.518 0.565 0.476 0.557 0.478 0.541 0.432 0.511 0.425 0.469 0.516 0.596
MO NX=4 NY=9 NK=1 NE=3 BE=FU GA=FI PS=SY TE=SY TD=SY
LE
EE OCom CC
LK
TL
FR LY(1,1) LY(2,1) LY(3,1) LY(4,2) LY(5,2) LY(6,3) LY(7,3) LY(8,3) LY(9,3)
FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) BE(1,2) BE(1,3) BE(2,3) GA(1,1) GA(2,1)
FR GA(3,1) TE(7,4) TH(1,1) TD(2,1) TE(7,6) TH(4,1) TE(5,2) TE(6,2) TE(4,2) TH(3,2) TH(2,5) TH(3,8) TE(7,3) TH(3,3) TE(9,5) TE(8,2) TE(8,4) TE(7,1) TH(1,4) TH(3,1)TE(7,2) TH(4,6)
TE(9,8) TE(3,2) TE(9,7) TH(4,3) TE(7,5) TE(8,6) TH(3,6) TH(4,8) TH(2,1) TH(2,5) TH(2,5)TH(1,5) TH(2,5) TE(2,3)
VA 0.01 PS(3,3)
FI TE(1,7) TE(2,8) TD(1,2) TE(5,9) TE(4,8)
VA 0.01 TE(1,7)
VA -0.03 TE(2,8)
VA 0.02 TD(1,2)
VA 0.018 TE(5,9)
VA -0.02 TE(4,8)
PD
OU EF SC ND=3 MI AD=OFF
TI SEM
Number of Input Variables 13
Number of Y - Variables 9
Number of X - Variables 4
Number of ETA - Variables 3
Number of KSI - Variables 1
Number of Observations 402
TI SEM
Covariance Matrix
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I AV_ACM_I
-------- -------- -------- -------- -------- -------AV_IE_I 0.194
AV_SE_I 0.124 0.268
AV_AE_I 0.141 0.197 0.319
AV_QI_I 0.086 0.157 0.156 0.227
AV_EI_I 0.104 0.204 0.202 0.202 0.310
AV_ACM_I 0.043 0.056 0.120 0.089 0.122 0.228
AV_SAT_I 0.085 0.078 0.120 0.063 0.138 0.170
AV_HUE_I 0.044 0.051 0.105 0.063 0.109 0.111
AV_AFF_I 0.087 0.152 0.195 0.156 0.219 0.154
AV_IDI_I 0.118 0.093 0.118 0.089 0.098 0.065
AV_ISM_I 0.080 0.102 0.143 0.094 0.102 0.094
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AV_ITS_I 0.112 0.107 0.153 0.098 0.132 0.114
AV_IDC_I 0.169 0.178 0.240 0.155 0.197 0.140
Covariance Matrix
AV_SAT_I AV_HUE_I
-------- -------- -------AV_SAT_I 0.293
AV_HUE_I 0.123 0.187
AV_AFF_I 0.162 0.117
AV_IDI_I 0.102 0.063
AV_ISM_I 0.125 0.069
AV_ITS_I 0.144 0.113
AV_IDC_I 0.160 0.109

AV_AFF_I AV_IDI_I AV_ISM_I AV_ITS_I
-------- -------- --------

0.261
0.098 0.181
0.117 0.126 0.220
0.131 0.128 0.137 0.266
0.178 0.153 0.169 0.212

Covariance Matrix
AV_IDC_I
-------AV_IDC_I 0.355

TI SEM
Parameter Specifications
LAMBDA-Y
EE
-------AV_IE_I
AV_SE_I
AV_AE_I
AV_QI_I
AV_EI_I
AV_ACM_I
AV_SAT_I
AV_HUE_I
AV_AFF_I

OCom
CC
-------- -------0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
4
0
0
5
0
0
6

LAMBDA-X
TL
-------AV_IDI_I
AV_ISM_I
AV_ITS_I
AV_IDC_I

7
8
9
10

BETA
EE OCom
CC
-------- -------- -------EE
0
11
12
OCom
0
0
13
CC
0
0
0
GAMMA
TL

114
-------EE
14
OCom
15
CC
16
PSI
EE OCom
CC
-------- -------- -------17
18
19
THETA-EPS
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I AV_ACM_I
-------- -------- -------- -------- -------- -------AV_IE_I
20
AV_SE_I
0
21
AV_AE_I
0
22
23
AV_QI_I
0
24
0
25
AV_EI_I
0
26
0
0
27
AV_ACM_I
0
28
0
0
0
29
AV_SAT_I
0
30
31
32
33
34
AV_HUE_I
0
0
0
0
0
36
AV_AFF_I
0
0
0
0
0
0
THETA-EPS
AV_SAT_I AV_HUE_I AV_AFF_I
-------- -------- -------AV_SAT_I
35
AV_HUE_I
0
37
AV_AFF_I
38
39
40
THETA-DELTA-EPS
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I AV_ACM_I
-------- -------- -------- -------- -------- -------AV_IDI_I
41
0
0
42
43
0
AV_ISM_I
45
0
0
0
46
0
AV_ITS_I
48
49
50
0
0
51
AV_IDC_I
54
0
55
0
0
56
THETA-DELTA-EPS
AV_SAT_I AV_HUE_I AV_AFF_I
-------- -------- -------AV_IDI_I
0
0
0
AV_ISM_I
0
0
0
AV_ITS_I
0
52
0
AV_IDC_I
0
57
0
THETA-DELTA
AV_IDI_I AV_ISM_I AV_ITS_I AV_IDC_I
-------- -------- -------- -------44
47
53
58

TI SEM
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Number of Iterations =108
LISREL Estimates (Maximum Likelihood)
LAMBDA-Y
EE OCom
CC
-------- -------- -------AV_IE_I 0.265 - - - AV_SE_I 0.436
(0.041)
10.655

--

--

AV_AE_I 0.549
(0.048)
11.488

--

--

AV_QI_I

--

0.397

--

AV_EI_I

- - 0.514
(0.025)
20.510

--

AV_ACM_I

--

AV_SAT_I

--

- - 0.463
(0.036)
12.762

AV_HUE_I

--

- - 0.266
(0.022)
11.871

AV_AFF_I

--

- - 0.494
(0.037)
13.530

LAMBDA-X
TL
-------AV_IDI_I 0.303
(0.019)
16.017
AV_ISM_I 0.334
(0.021)
16.039
AV_ITS_I 0.405
(0.022)
18.134
AV_IDC_I 0.514
(0.025)
20.873

--

0.310
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BETA
EE OCom
CC
-------- -------- -------EE - - 0.205 0.234
(0.069) (0.065)
2.958 3.609
OCom

CC

--

--

- - 0.605
(0.068)
8.873
--

--

GAMMA
TL
-------EE 0.449
(0.077)
5.848
OCom 0.276
(0.060)
4.635
CC

0.706
(0.068)
10.326

Covariance Matrix of ETA and KSI
EE OCom
CC
TL
-------- -------- -------- -------EE 1.000
OCom 0.708 1.000
CC 0.714 0.800 1.000
TL 0.758 0.703 0.706 1.000
PHI
TL
-------1.000

PSI
Note: This matrix is diagonal.
EE OCom
CC
-------- -------- -------0.348 0.322 0.502
(0.048) (0.041) (0.068)
7.295 7.780 7.329

Squared Multiple Correlations for Structural Equations
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EE OCom
CC
-------- -------- -------0.652 0.678 0.498
Squared Multiple Correlations for Reduced Form
EE OCom
CC
-------- -------- -------0.575 0.495 0.498
Reduced Form
TL
-------EE 0.758
(0.082)
9.299
OCom 0.703
(0.054)
12.988
CC

0.706
(0.068)
10.326

THETA-EPS
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I AV_ACM_I
-------- -------- -------- -------- -------- -------AV_IE_I 0.126
(0.009)
14.192
AV_SE_I

AV_AE_I

- - 0.074
(0.015)
5.042
- - -0.045 0.016
(0.013) (0.018)
-3.367 0.897

AV_QI_I

- - 0.032
(0.007)
4.651

- - 0.073
(0.007)
10.086

AV_EI_I

- - 0.042
(0.007)
5.989

--

- - 0.047
(0.008)
5.905

AV_ACM_I

- - -0.036
(0.006)
-6.316

AV_SAT_I

0.010 -0.064 -0.060 -0.085 -0.052 0.023
(0.009) (0.009) (0.009) (0.011) (0.009)
-6.895 -6.937 -9.070 -4.849 2.503

AV_HUE_I

--

-0.030

--

--

--

-0.020

- - 0.133
(0.010)
12.939

--

0.028

118
(0.006)
4.293
AV_AFF_I

--

--

--

--

0.018

--

THETA-EPS
AV_SAT_I AV_HUE_I AV_AFF_I
-------- -------- -------AV_SAT_I 0.077
(0.018)
4.274
AV_HUE_I

- - 0.115
(0.009)
13.097

AV_AFF_I -0.066 -0.014 0.018
(0.012) (0.006) (0.010)
-5.662 -2.411 1.761

Squared Multiple Correlations for Y - Variables
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I AV_ACM_I
-------- -------- -------- -------- -------- -------0.358 0.720 0.950 0.685 0.848 0.419
Squared Multiple Correlations for Y - Variables
AV_SAT_I AV_HUE_I AV_AFF_I
-------- -------- -------0.736 0.380 0.932
THETA-DELTA-EPS
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I AV_ACM_I
-------- -------- -------- -------- -------- -------AV_IDI_I 0.059 - - - - 0.005 -0.008 - (0.006)
(0.005) (0.005)
9.118
1.095 -1.698
AV_ISM_I 0.013
(0.007)
1.881

--

--

- - -0.018
(0.005)
-3.657

AV_ITS_I 0.029 -0.016 -0.010
(0.007) (0.006) (0.007)
4.054 -2.550 -1.388
AV_IDC_I 0.068
(0.008)
8.174

- - 0.024
(0.007)
3.262

--

--

THETA-DELTA-EPS
AV_SAT_I AV_HUE_I AV_AFF_I
-------- -------- --------

--

- - 0.023
(0.006)
3.669
- - 0.029
(0.006)
5.079
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AV_IDI_I

--

--

--

AV_ISM_I

--

--

--

AV_ITS_I

- - 0.035
(0.007)
5.251

--

AV_IDC_I

- - 0.013
(0.006)
2.254

--

THETA-DELTA
AV_IDI_I AV_ISM_I AV_ITS_I AV_IDC_I
-------- -------- -------- -------AV_IDI_I 0.087
(0.006)
13.698
AV_ISM_I

0.020 0.106
(0.008)
13.706

AV_ITS_I

--

- - 0.100
(0.009)
11.067

AV_IDC_I

--

--

- - 0.091
(0.010)
9.107

Squared Multiple Correlations for X - Variables
AV_IDI_I AV_ISM_I AV_ITS_I AV_IDC_I
-------- -------- -------- -------0.512 0.512 0.620 0.744

Goodness of Fit Statistics
Degrees of Freedom = 33
Minimum Fit Function Chi-Square = 48.196 (P = 0.0426)
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 47.344 (P = 0.0506)
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 14.344
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 36.717)
Minimum Fit Function Value = 0.120
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0358
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.0916)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0329
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.0527)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.919
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.407
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.372 ; 0.463)
ECVI for Saturated Model = 0.454
ECVI for Independence Model = 20.266
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Chi-Square for Independence Model with 78 Degrees of Freedom = 8100.533
Independence AIC = 8126.533
Model AIC = 163.344
Saturated AIC = 182.000
Independence CAIC = 8191.487
Model CAIC = 453.138
Saturated CAIC = 636.677
Normed Fit Index (NFI) = 0.994
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.996
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.421
Comparative Fit Index (CFI) = 0.998
Incremental Fit Index (IFI) = 0.998
Relative Fit Index (RFI) = 0.986
Critical N (CN) = 456.746

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.00609
Standardized RMR = 0.0251
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.982
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.951
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.356
TI SEM
Modification Indices and Expected Change
Modification Indices for LAMBDA-Y
EE OCom
CC
-------- -------- -------AV_IE_I - - 3.642 3.642
AV_SE_I - - 0.153 0.050
AV_AE_I - - 0.582 1.092
AV_QI_I 0.005 - - 0.000
AV_EI_I 0.005 - - 0.000
AV_ACM_I 0.191 2.461 - AV_SAT_I 0.538 1.194 - AV_HUE_I 0.000 0.755 - AV_AFF_I 0.003 0.037 - Expected Change for LAMBDA-Y
EE OCom
CC
-------- -------- -------AV_IE_I - - 0.107 -0.117
AV_SE_I - - -0.028 -0.009
AV_AE_I - - -0.048 0.057
AV_QI_I -0.002 - - 0.001
AV_EI_I 0.003 - - -0.001
AV_ACM_I -0.015 -0.089 - AV_SAT_I 0.056 0.231 - AV_HUE_I 0.000 0.040 - AV_AFF_I -0.003 0.016 - Standardized Expected Change for LAMBDA-Y
EE OCom
CC
-------- -------- --------
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AV_IE_I
AV_SE_I
AV_AE_I
AV_QI_I
AV_EI_I
AV_ACM_I
AV_SAT_I
AV_HUE_I
AV_AFF_I

- - 0.107 -0.117
- - -0.028 -0.009
- - -0.048 0.057
-0.002 - - 0.001
0.003 - - -0.001
-0.015 -0.089 - 0.056 0.231 - 0.000 0.040 - -0.003 0.016 - -

Completely Standardized Expected Change for LAMBDA-Y
EE OCom
CC
-------- -------- -------AV_IE_I - - 0.241 -0.263
AV_SE_I - - -0.054 -0.018
AV_AE_I - - -0.085 0.100
AV_QI_I -0.005 - - 0.002
AV_EI_I 0.005 - - -0.002
AV_ACM_I -0.031 -0.186 - AV_SAT_I 0.104 0.427 - AV_HUE_I 0.001 0.092 - AV_AFF_I -0.005 0.032 - No Non-Zero Modification Indices for LAMBDA-X
No Non-Zero Modification Indices for BETA
No Non-Zero Modification Indices for GAMMA
No Non-Zero Modification Indices for PHI
No Non-Zero Modification Indices for PSI
Modification Indices for THETA-EPS
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I
-------- -------- -------- -------- -------- -------AV_IE_I - AV_SE_I 0.352 - AV_AE_I 0.352 - - - AV_QI_I 1.337 - - 0.513 - AV_EI_I 0.412 - - 0.114 - - - AV_ACM_I 1.323 - - 0.000 2.282 0.027
AV_SAT_I 0.000 - - - - - - - - - AV_HUE_I 0.474 0.008 0.003 0.005 0.178
AV_AFF_I 0.265 0.004 1.033 0.863 0.166

AV_ACM_I

--1.200

Modification Indices for THETA-EPS
AV_SAT_I AV_HUE_I AV_AFF_I
-------- -------- -------AV_SAT_I - AV_HUE_I 1.200 - AV_AFF_I - - - - - Expected Change for THETA-EPS
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I AV_ACM_I
-------- -------- -------- -------- -------- -------AV_IE_I - -

122
AV_SE_I
AV_AE_I
AV_QI_I
AV_EI_I
AV_ACM_I
AV_SAT_I
AV_HUE_I
AV_AFF_I

0.004
-0.005
0.006
0.003
-0.006
0.000
-0.004
-0.002

--- -- - -0.004 - - - -0.002 - - - - - 0.000 -0.008 0.001 - -- -- -- -- --0.001 0.000 0.000 0.002 - 0.000 0.007 0.005 -0.003 0.015

Expected Change for THETA-EPS
AV_SAT_I AV_HUE_I AV_AFF_I
-------- -------- -------AV_SAT_I - AV_HUE_I -0.012 - AV_AFF_I - - - - - Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I AV_ACM_I
-------- -------- -------- -------- -------- -------AV_IE_I - AV_SE_I 0.016 - AV_AE_I -0.019 - - - AV_QI_I 0.026 - - -0.014 - AV_EI_I 0.012 - - -0.007 - - - AV_ACM_I -0.027 - - 0.000 -0.035 0.004 - AV_SAT_I 0.000 - - - - - - - - - AV_HUE_I -0.018 -0.002 0.001 0.002 0.009 - AV_AFF_I -0.010 0.002 0.024 0.020 -0.009 0.061
Completely Standardized Expected Change for THETA-EPS
AV_SAT_I AV_HUE_I AV_AFF_I
-------- -------- -------AV_SAT_I - AV_HUE_I -0.052 - AV_AFF_I - - - - - Modification Indices for THETA-DELTA-EPS
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I AV_ACM_I
-------- -------- -------- -------- -------- -------AV_IDI_I - - 0.397 0.638 - - - - 0.363
AV_ISM_I - - 0.375 1.930 0.054 - - 6.817
AV_ITS_I - - - - - - 1.005 1.251 - AV_IDC_I - - 0.453 - - 0.484 0.757 - Modification Indices for THETA-DELTA-EPS
AV_SAT_I AV_HUE_I AV_AFF_I
-------- -------- -------AV_IDI_I 0.050 2.109 0.206
AV_ISM_I 0.401 0.700 0.794
AV_ITS_I 2.450 - - 0.102
AV_IDC_I 2.092 - - 0.020
Expected Change for THETA-DELTA-EPS
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I AV_ACM_I
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-------- -------- -------- -------- -------- -------AV_IDI_I - - -0.003 -0.004 - - - - -0.003
AV_ISM_I - - -0.003 0.009 0.001 - - 0.014
AV_ITS_I - - - - - - -0.005 -0.006 - AV_IDC_I - - 0.006 - - 0.003 0.005 - Expected Change for THETA-DELTA-EPS
AV_SAT_I AV_HUE_I AV_AFF_I
-------- -------- -------AV_IDI_I 0.001 0.007 -0.002
AV_ISM_I 0.004 -0.005 -0.004
AV_ITS_I 0.011 - - -0.002
AV_IDC_I -0.011 - - -0.001
Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I AV_ACM_I
-------- -------- -------- -------- -------- -------AV_IDI_I - - -0.014 -0.017 - - - - -0.013
AV_ISM_I - - -0.015 0.033 0.006 - - 0.065
AV_ITS_I - - - - - - -0.020 -0.021 - AV_IDC_I - - 0.018 - - 0.012 0.015 - Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA-EPS
AV_SAT_I AV_HUE_I AV_AFF_I
-------- -------- -------AV_IDI_I 0.005 0.036 -0.009
AV_ISM_I 0.015 -0.023 -0.018
AV_ITS_I 0.040 - - -0.006
AV_IDC_I -0.033 - - -0.003
Modification Indices for THETA-DELTA
AV_IDI_I AV_ISM_I AV_ITS_I AV_IDC_I
-------- -------- -------- -------AV_IDI_I - AV_ISM_I 1.394 - AV_ITS_I 0.705 0.366 - AV_IDC_I 0.099 2.895 1.404 - Expected Change for THETA-DELTA
AV_IDI_I AV_ISM_I AV_ITS_I AV_IDC_I
-------- -------- -------- -------AV_IDI_I - AV_ISM_I 0.007 - AV_ITS_I 0.005 -0.004 - AV_IDC_I -0.002 -0.011 0.011 - Completely Standardized Expected Change for THETA-DELTA
AV_IDI_I AV_ISM_I AV_ITS_I AV_IDC_I
-------- -------- -------- -------AV_IDI_I - AV_ISM_I 0.034 - AV_ITS_I 0.022 -0.016 - AV_IDC_I -0.007 -0.040 0.035 - -
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Maximum Modification Index is 6.82 for Element ( 2, 6) of THETA DELTA-EPSILON
TI SEM
Standardized Solution
LAMBDA-Y
EE OCom
CC
-------- -------- -------AV_IE_I 0.265 - - - AV_SE_I 0.436 - - - AV_AE_I 0.549 - - - AV_QI_I - - 0.397 - AV_EI_I - - 0.514 - AV_ACM_I - - - - 0.310
AV_SAT_I - - - - 0.463
AV_HUE_I - - - - 0.266
AV_AFF_I - - - - 0.494
LAMBDA-X
TL
-------AV_IDI_I 0.303
AV_ISM_I 0.334
AV_ITS_I 0.405
AV_IDC_I 0.514
BETA
EE OCom
CC
-------- -------- -------EE - - 0.205 0.234
OCom - - - - 0.605
CC - - - - - GAMMA
TL
-------EE 0.449
OCom 0.276
CC 0.706
Correlation Matrix of ETA and KSI
EE OCom
CC
TL
-------- -------- -------- -------EE 1.000
OCom 0.708 1.000
CC 0.714 0.800 1.000
TL 0.758 0.703 0.706 1.000
PSI
Note: This matrix is diagonal.
EE OCom
CC
-------- -------- -------0.348 0.322 0.502
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Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)
TL
-------EE 0.758
OCom 0.703
CC 0.706
TI SEM
Completely Standardized Solution
LAMBDA-Y
EE OCom
CC
-------- -------- -------AV_IE_I 0.598 - - - AV_SE_I 0.849 - - - AV_AE_I 0.975 - - - AV_QI_I - - 0.828 - AV_EI_I - - 0.921 - AV_ACM_I - - - - 0.647
AV_SAT_I - - - - 0.858
AV_HUE_I - - - - 0.617
AV_AFF_I - - - - 0.965
LAMBDA-X
TL
-------AV_IDI_I 0.716
AV_ISM_I 0.716
AV_ITS_I 0.788
AV_IDC_I 0.863
BETA
EE OCom
CC
-------- -------- -------EE - - 0.205 0.234
OCom - - - - 0.605
CC - - - - - GAMMA
TL
-------EE 0.449
OCom 0.276
CC 0.706
Correlation Matrix of ETA and KSI
EE OCom
CC
TL
-------- -------- -------- -------EE 1.000
OCom 0.708 1.000
CC 0.714 0.800 1.000
TL 0.758 0.703 0.706 1.000
PSI
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Note: This matrix is diagonal.
EE OCom
CC
-------- -------- -------0.348 0.322 0.502
THETA-EPS
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I AV_ACM_I
-------- -------- -------- -------- -------- -------AV_IE_I 0.642
AV_SE_I - - 0.280
AV_AE_I - - -0.155 0.050
AV_QI_I - - 0.129 - - 0.315
AV_EI_I - - 0.148 - - - - 0.152
AV_ACM_I - - -0.148 - - - - - - 0.581
AV_SAT_I 0.042 -0.229 -0.196 -0.327 -0.172 0.090
AV_HUE_I - - -0.135 - - -0.097 - - 0.135
AV_AFF_I - - - - - - - - 0.063 - THETA-EPS
AV_SAT_I AV_HUE_I AV_AFF_I
-------- -------- -------AV_SAT_I 0.264
AV_HUE_I - - 0.620
AV_AFF_I -0.238 -0.064 0.068
THETA-DELTA-EPS
AV_IE_I AV_SE_I AV_AE_I AV_QI_I AV_EI_I AV_ACM_I
-------- -------- -------- -------- -------- -------AV_IDI_I 0.315 - - - - 0.025 -0.034 - AV_ISM_I 0.061 - - - - - - -0.068 - AV_ITS_I 0.128 -0.059 -0.033 - - - - 0.092
AV_IDC_I 0.259 - - 0.071 - - - - 0.103
THETA-DELTA-EPS
AV_SAT_I AV_HUE_I AV_AFF_I
-------- -------- -------AV_IDI_I - - - - - AV_ISM_I - - - - - AV_ITS_I - - 0.156 - AV_IDC_I - - 0.052 - THETA-DELTA
AV_IDI_I AV_ISM_I AV_ITS_I AV_IDC_I
-------- -------- -------- -------AV_IDI_I 0.488
AV_ISM_I 0.101 0.488
AV_ITS_I - - - - 0.380
AV_IDC_I - - - - - - 0.256
Regression Matrix ETA on KSI (Standardized)
TL
-------EE 0.758
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OCom 0.703
CC 0.706
TI SEM
Total and Indirect Effects
Total Effects of KSI on ETA
TL
-------EE 0.758
(0.082)
9.299
OCom 0.703
(0.054)
12.988
CC

0.706
(0.068)
10.326

Indirect Effects of KSI on ETA
TL
-------EE 0.309
(0.050)
6.206
OCom 0.427
(0.053)
8.038
CC

--

Total Effects of ETA on ETA
EE OCom
CC
-------- -------- -------EE - - 0.205 0.358
(0.069) (0.061)
2.958 5.852
OCom

CC

--

--

- - 0.605
(0.068)
8.873
--

--

Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is 0.427
Indirect Effects of ETA on ETA
EE OCom
CC
-------- -------- --------
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EE

OCom
CC

--

--

---

0.124
(0.043)
2.888
--

--

---

Total Effects of ETA on Y
EE OCom
CC
-------- -------- -------AV_IE_I 0.265 0.054 0.095
(0.018) (0.016)
2.958 5.852
AV_SE_I 0.436 0.089 0.156
(0.041) (0.030) (0.027)
10.655 2.929 5.726
AV_AE_I 0.549 0.112 0.196
(0.048) (0.037) (0.032)
11.488 3.015 6.064
AV_QI_I

--

0.397 0.240
(0.027)
8.873

AV_EI_I

- - 0.514 0.311
(0.025) (0.034)
20.510 9.166

AV_ACM_I

--

--

0.310

AV_SAT_I

--

- - 0.463
(0.036)
12.762

AV_HUE_I

--

- - 0.266
(0.022)
11.871

AV_AFF_I

--

- - 0.494
(0.037)
13.530

Indirect Effects of ETA on Y
EE OCom
CC
-------- -------- -------AV_IE_I - - 0.054 0.095
(0.018) (0.016)
2.958 5.852
AV_SE_I

- - 0.089 0.156
(0.030) (0.027)
2.929 5.726

AV_AE_I

--

0.112

0.196

129
(0.037) (0.032)
3.015 6.064
AV_QI_I

--

- - 0.240
(0.027)
8.873

AV_EI_I

--

- - 0.311
(0.034)
9.166

AV_ACM_I

--

--

--

AV_SAT_I

--

--

--

AV_HUE_I

--

--

--

AV_AFF_I

--

--

--

Total Effects of KSI on Y
TL
-------AV_IE_I 0.201
(0.022)
9.299
AV_SE_I 0.331
(0.023)
14.290
AV_AE_I 0.416
(0.026)
16.116
AV_QI_I 0.279
(0.021)
12.988
AV_EI_I 0.361
(0.025)
14.243
AV_ACM_I 0.219
(0.021)
10.326
AV_SAT_I 0.327
(0.024)
13.400
AV_HUE_I 0.188
(0.019)
10.007
AV_AFF_I 0.349
(0.023)
15.223
TI SEM
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Standardized Total and Indirect Effects
Standardized Total Effects of KSI on ETA
TL
-------EE 0.758
OCom 0.703
CC 0.706
Standardized Indirect Effects of KSI on ETA
TL
-------EE 0.309
OCom 0.427
CC - Standardized Total Effects of ETA on ETA
EE OCom
CC
-------- -------- -------EE - - 0.205 0.358
OCom - - - - 0.605
CC - - - - - Standardized Indirect Effects of ETA on ETA
EE OCom
CC
-------- -------- -------EE - - - - 0.124
OCom - - - - - CC - - - - - Standardized Total Effects of ETA on Y
EE OCom
CC
-------- -------- -------AV_IE_I 0.265 0.054 0.095
AV_SE_I 0.436 0.089 0.156
AV_AE_I 0.549 0.112 0.196
AV_QI_I - - 0.397 0.240
AV_EI_I - - 0.514 0.311
AV_ACM_I - - - - 0.310
AV_SAT_I - - - - 0.463
AV_HUE_I - - - - 0.266
AV_AFF_I - - - - 0.494
Completely Standardized Total Effects of ETA on Y
EE OCom
CC
-------- -------- -------AV_IE_I 0.598 0.122 0.214
AV_SE_I 0.849 0.174 0.303
AV_AE_I 0.975 0.199 0.348
AV_QI_I - - 0.828 0.501
AV_EI_I - - 0.921 0.557
AV_ACM_I - - - - 0.647
AV_SAT_I - - - - 0.858
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AV_HUE_I
AV_AFF_I

---

---

0.617
0.965

Standardized Indirect Effects of ETA on Y
EE OCom
CC
-------- -------- -------AV_IE_I - - 0.054 0.095
AV_SE_I - - 0.089 0.156
AV_AE_I - - 0.112 0.196
AV_QI_I - - - - 0.240
AV_EI_I - - - - 0.311
AV_ACM_I - - - - - AV_SAT_I - - - - - AV_HUE_I - - - - - AV_AFF_I - - - - - Completely Standardized Indirect Effects of ETA on Y
EE OCom
CC
-------- -------- -------AV_IE_I - - 0.122 0.214
AV_SE_I - - 0.174 0.303
AV_AE_I - - 0.199 0.348
AV_QI_I - - - - 0.501
AV_EI_I - - - - 0.557
AV_ACM_I - - - - - AV_SAT_I - - - - - AV_HUE_I - - - - - AV_AFF_I - - - - - Standardized Total Effects of KSI on Y
TL
-------AV_IE_I 0.201
AV_SE_I 0.331
AV_AE_I 0.416
AV_QI_I 0.279
AV_EI_I 0.361
AV_ACM_I 0.219
AV_SAT_I 0.327
AV_HUE_I 0.188
AV_AFF_I 0.349
Completely Standardized Total Effects of KSI on Y
TL
-------AV_IE_I 0.454
AV_SE_I 0.643
AV_AE_I 0.739
AV_QI_I 0.582
AV_EI_I 0.648
AV_ACM_I 0.457
AV_SAT_I 0.605
AV_HUE_I 0.435
AV_AFF_I 0.681
Time used: 0.156 Seconds
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ภาคผนวก ค
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

133
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิท่ ีตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจัย
1. อาจารย์ ดร. ธีรภัทร กุโลภาส
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสาขาวิชาบริ หารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และ
ความเป็ นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ ดร. สรียา โชติธรรม
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. อาจารย์ ดร. รุ่งฤดี กล้ าหาญ
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ
4. อาจารย์ ดร. พนิดา มารุ่งเรือง
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาภาควิชาการวัดผลและวิจยั การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
5. อาจารย์ ดร. ขจี พงศธรวิบลู ย์
ตาแหน่ง : อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ เกื ้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่และร้ อยละของแต่ละข้ อคาถาม
โดยแบ่งตามองค์ประกอบของตัวแปรที่ทาการศึกษา
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การมุ่งเน้ นความสาเร็จ
การมุ่งเน้ นความสาเร็ จ (ACM_I) หมายถึง การรั บรู้ ของพยาบาลวิ ชาชี พเกี่ ยวกับ การให้
ความสาคัญในการปฏิบตั ิงาน การตังเป้
้ าหมายแบบมีสว่ นร่ วม ความท้ าทายของเป้าหมายรวมทัง้
ความพร้ อมในการปฏิบตั ิงาน
ตาราง 1 แสดงระดับการมุ่งเน้ นความสาเร็ จ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การมุ่ง เน้ น ความสาเร็ จ อยู่ ใ นระดับ มากในทุ ก ข้ อ รายการ ยกเว้ น โรงพยาบาล
มี เ ป้ า หมายที่ บ รรลุไ ด้ อยู่ ใ นระดับ น้ อ ยเมื่ อ พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย รายข้ อ พบว่ า พยาบาลมี ค วาม
กระตื อ รื อ ร้ นเพื่ อ ให้ บรรลุ เ ป้ า หมายของโรงพยาบาล (4.00) มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุด รองลงมา
คือ โรงพยาบาลส่งเสริ ม ให้ พ ยาบาลเกิ ดความกระตือ รื อ ร้ นในการทางาน (3.80) โรงพยาบาล
มีความพร้ อมที่จะให้ พยาบาลทางานให้ บรรลุเป้าหมาย (3.70) โรงพยาบาลเปิ ดโอกาสให้ พยาบาล มี
ส่วนร่วมในการวางแผนงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ (3.70) และ โรงพยาบาลมีเป้าหมายที่บรรลุ
ได้ (2.10) ตามลาดับ
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ตาราง 1 การมุ่งเน้ นความสาเร็ จ รายข้ อ (n=402)
ข้ อ

การมุ่งเน้ น

Mean

SD

ความสาเร็ จ

1

โรงพยาบาลมี
เป้าหมายที่บรรลุได้

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

2.10

0.80

113

28.10

150

37.30

136

33.80

3

0.70

0

0.00

3.70

0.80

1

0.20

18

4.50

144

35.80

192

47.80

47

11.70

3.70

0.70

0

0.00

17

4.20

140

34.80

200

49.80

45

11.20

3.80

0.90

0

0.00

32

8.00

105

26.10

185

46.00

80

19.90

4.00

0.70

0

0.00

0

0.00

94

23.40

207

51.50

101

25.10

โรงพยาบาลเปิ ด
โอกาสให้ พยาบาลมี
2

ส่วนร่วมในการ
วางแผนงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
โรงพยาบาลมีความ

3

พร้ อมที่จะให้
พยาบาลทางานให้
บรรลุเป้าหมาย
โรงพยาบาลส่งเสริม

4

ให้ พยาบาลเกิดความ
กระตือรือร้ นในการ
ทางาน
พยาบาลมีความ

5

กระตือรือร้ นเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของ
โรงพยาบาล

การมุ่งเน้ นสัจการแห่ งตน
การมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน (Self-actualizing) หมายถึง การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับ
การให้ ความสาคัญกับบุคลากร คุณภาพของงาน การสนับสนุนจากองค์การเพื่อให้ มีความก้ าวหน้ า ใน
งานและความภาคภูมิใจในงาน
ตาราง 2 แสดงระดับ การมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้ น โรงพยาบาลทาให้ พยาบาลรู้ สกึ สนุก
กับการพัฒนาตนเอง อยูใ่ นระดับปานกลาง และ โรงพยาบาลมอบหมายงานตามขอบข่ายหน้ าที่ของ
พยาบาลอยู่ในระดับน้ อย เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้ อ พบว่า พยาบาลมีใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
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และวิชาชีพอยูเ่ สมอ (4.10) มีคา่ เฉลีย่ สูงที่สดุ รองลงมาคือ โรงพยาบาล เล็งเห็นความสาคัญของการ
ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการทางานให้ สาเร็ จ (3.83) เป้าหมายของโรงพยาบาลที่สามารถนาไปปฏิบตั ิ
ให้ สาเร็ จได้ (3.63) โรงพยาบาลทาให้ พยาบาลรู้ สกึ สนุกกับการพัฒนาตนเอง (3.51) และโรงพยาบาล
มอบหมายงานตามขอบข่ายหน้ าที่ของพยาบาล (2.10) ตามลาดับ
ตาราง 2 การมุ่งเน้ นสัจการแห่งตน รายข้ อ (n=402)
ข้ อ

1

2

3

4

5

การมุ่งเน้ นสัจ
การแห่ งตน
โรงพยาบาล
มอบหมายงาน
ตามขอบข่าย
หน้ าที่ของ
พยาบาล
เป้าหมายของ
โรงพยาบาลที่
สามารถนาไป
ปฏิบตั ิให้ สาเร็ จได้
โรงพยาบาลทาให้
พยาบาลรู้ สกึ สนุก
กับการพัฒนา
ตนเอง
โรงพยาบาล
เล็งเห็น
ความสาคัญของ
การใช้ ความคิด
สร้ างสรรค์ในการ
ทางานให้ สาเร็ จ
พยาบาลมีใจ
มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ
อยู่เสมอ

น้ อยที่สุด
n
%

Mean

SD

2.10

0.96

117

3.63

0.77

3.51

น้ อย

ปานกลาง
n
%

มาก
n

%

มากที่สุด
n
%

n

%

29.1

162

40.3

99

24.6

12

3.0

12

3.0

0

0.0

26

6.5

140

34.8

191

47.5

45

11.2

0.91

0

0.0

52

12.9

156

38.8

130

32.3

64

15.9

3.83

0.69

0

0.0

5

1.2

121

30.1

215

53.5

61

15.2

4.01

0.66

0

0.0

5

1.2

70

17.4

242

60.2

85

21.1
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การมุ่งเน้ นบุคคลและการสนับสนุน
การมุ่งเน้ นบุคคลและการสนับสนุน (Humanistic - encouraging) หมายถึง การรับรู้ ของ
พยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับระบบการจัดการแบบมีสว่ นร่ วม การสนับสนุนจากองค์การเพื่อให้ ปฏิบตั ิได้
อย่างราบรื่ นการได้ เป็ นต้ นแบบในการปฏิบตั ิงานและความพึงพอใจที่ได้ เป็ นพี่เลี ้ยงหรื อนิเทศงาน
ตาราง 3 แสดงระดับ การมุ่ง เน้ นบุ ค คลและการสนับ สนุน พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถาม
ส่ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การมุ่ง เน้ นบุ ค คลและการสนับ สนุ น อยู่ใ นระดับ มาก ยกเว้ น
โรงพยาบาลให้ ค วามสาคัญ กับ การพัฒนาความรู้ ความสามารถของพยาบาลมากกว่า เรื่ อ งอื่ น ๆ
อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง และโรงพยาบาลมี น โยบายในการจู ง ใจให้ พ ยาบาลพัฒ นาตนเองเพื่ อ
ความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพอยูใ่ นระดับน้ อย เมื่อพิจารณาค่าเฉลีย่ รายข้ อ พบว่า โรงพยาบาลเปิ ดโอกาส
ให้ พยาบาลได้ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ (3.97) มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
รองลงมาคือ โรงพยาบาลมี ระบบพยาบาลพี่เลี ้ยง สอนงานให้ แก่เพื่อนร่ วมงาน (3.92) โรงพยาบาล
มี เส้ นทางก้ า วหน้ าทางวิ ชาชี พ (Career path) ของพยาบาลที่ ชัดเจน (3.62) โรงพยาบาลให้
ความสาคัญ กับ การพัฒ นาความรู้ ความสามารถของพยาบาลมากกว่า เรื่ อ งอื่ น ๆ (3.54) และ
โรงพยาบาลมี นโยบายในการจูงใจให้ พยาบาลพัฒนาตนเองเพื่อความก้ าวหน้ าทางวิชาชี พ (2.05)
ตามลาดับ
ตาราง 3 การมุ่งเน้ นบุคคลและการสนับสนุน รายข้ อ (n=402)

ข้ อ

การมุ่งเน้ นบุคคล

น้ อยที่สุด
Mean

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

SD

และสนับสนุน

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

0

0.00

28

6.97

49

12.19

231

57.46

94

23.38

โรงพยาบาลเปิ ด
โอกาสให้ พยาบาล
1

ได้ เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานอยู่
เสมอ

3.97

0.80
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ตาราง 3 การมุ่งเน้ นบุคคลและการสนับสนุน รายข้ อ (n=402) (ต่อ)
น้ อยที่สุด

ข้ อ

การมุ่งเน้ น
บุคคลและ
สนับสนุ น

Mean

SD

2

โรงพยาบาลมี
เส้ นทาง
ก้ าวหน้ าทาง
วิชาชีพ
(Career path)
ของพยาบาลที่
ชัดเจน

3.62

3

โรงพยาบาลมี
นโยบายในการ
จูงใจให้
พยาบาล
พัฒนาตนเอง
เพือ่
ความก้ าวหน้ า
ทางวิชาชีพ

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1.02

6

1.49

54

13.43

117

29.10

134

33.33

91

22.64

2.05

0.90

117

29.10

175

43.53

92

22.89

9

2.24

9

2.24

4

โรงพยาบาลให้
ความสาคัญกับ
การพัฒนา
ความรู้
ความสามารถ
ของพยาบาล
มากกว่าเรื่ อง
อื่นๆ

3.54

0.69

2

0.50

4

1.00

206

51.24

154

38.31

36

8.96

5

โรงพยาบาลมี
ระบบพยาบาล
พีเ่ ลี ้ยง สอน
งานให้ แก่เพือ่ น
ร่ วมงาน

3.92

0.91

4

1.00

33

8.21

62

15.42

197

49.00

106

26.37
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การมุ่งเน้ นไมตรีสัมพันธ์
การมุ่ง เน้ น ไมตรี ส ัม พัน ธ์ (Affiliative) หมายถึ ง การรั บ รู้ ของพยาบาลวิ ชาชี พ เกี่ ย วกับ
สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การ ความเป็ นมิตร ความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจเพื่อนร่วมงาน
ตาราง 4 แสดงระดับ การมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์ พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์ ในระดับมาก ยกเว้ น หากเกิดปั ญหาในการทางาน รพ.
มีระบบหรื อวิธีการในการแก้ ปัญหาที่ทาให้ ทกุ ฝ่ ายต้ องร่วมมือกัน อยูในระดับปานกลางและบรรยากาศ
การทางานภายในโรงพยาบาลมีการแข่งขันน้ อย อยู่ในระดับน้ อย เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้ อ พบว่า
พยาบาลรู้ สึก อบอุ่ น ใจที่ ไ ด้ ท างานที่ โ รงพยาบาลแห่ ง นี ้ (3.81) บรรยากาศการท างานภายใน
โรงพยาบาลมีความเป็ นมิตร (3.79) เมื่อโรงพยาบาลจัดงานหรื อมีกิจกรรมใดๆ จะมีพยาบาลเข้ าร่ วม
เป็ นส่วนมาก (3.52) หากเกิดปั ญหาในการทางาน รพ. มีระบบหรื อวิธีการในการแก้ ปัญหาที่ทาให้ ทุก
ฝ่ ายต้ องร่วมมือกัน (3.45) และบรรยากาศการทางานภายในโรงพยาบาลมีการแข่งขันน้ อย (2.04)
ตาราง 4 การมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์ รายข้ อ (n=402)
การมุ่งเน้ น
ข้ อ
ไมตรี
Mean
สัมพันธ์

SD

น้ อยที่สุด

น้ อย

n

%

n

0

0.00

14

ปานกลาง
%

n

%

1

บรรยากาศ
การทางาน
ภายใน
โรงพยาบา
ลมีความ
เป็ นมิตร

3.79

0.79

2

บรรยากาศ
การทางาน
ภายใน
โรงพยาบา
ลมีการ
แข่งขัน
น้ อย

2.04

0.92 127 31.59 158 39.30 99 24.63

มาก
n

มากที่สุด
%

n

%

3.48 133 33.08 178 44.28 77 19.15

9

2.24

9

2.24
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ตาราง 4 การมุ่งเน้ นไมตรี สมั พันธ์ รายข้ อ (n=402) (ต่อ)
การมุ่งเน้ น
ข้ อ
ไมตรี
Mean
สัมพันธ์

SD

น้ อยที่สุด
n

%

น้ อย
n

ปานกลาง
%

n

%

มาก
n

มากที่สุด
%

n

%

3

พยาบาล
รู้สกึ อบอุ่น
ใจที่ได้
ทางานที่
โรงพยาบา
ลแห่งนี ้

3.81

0.66 0 0.00

1

0.25 131 32.59 215 53.48 55 13.68

4

หากเกิด
ปัญหาใน
การทางาน
รพ. มี
ระบบหรื อ
วิธีการใน
การ
แก้ ปัญหา
ที่ทาให้ ทกุ
ฝ่ ายต้ อง
ร่วมมือกัน

3.45

0.68 0 0.00

21

5.22 203 50.50 156 38.81 22

5.47

5

เมื่อ
โรงพยาบา
ลจัดงาน
หรื อมี
กิจกรรม
ใดๆ จะมี
พยาบาล
เข้ าร่วม
เป็ น
ส่วนมาก

3.52

0.83 0 0.00

51 12.69 126 31.34 189 47.01 36

8.96
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การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์
การมี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง อุ ด มการณ์ (Idealized influence) หมายถึ ง การรั บ รู้ พฤติ ก รรมของ
ผู้บังคับบัญชาสายตรง หรื อผู้บังคับบัญชาที่ทางานใกล้ ชิดเกี่ ยวกับการเป็ นต้ นแบบและนาไปเป็ น
แบบอย่างมีความสามารถในการสื่อสาร มีความน่าเชื่อถือตลอดจนทาให้ พยาบาลตระหนักถึงคุณค่า
ในงาน
ตาราง 5 แสดงระดับการมีอิทธิ พลเชิงอุดมการณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีอิทธิ พลเชิงอุดมการณ์ อยู่ในระดับมาก ยกเว้ น ปฏิบตั ิงานตามที่พูด หรื อ
บอกกล่าวไว้ อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาค่าเฉลีย่ รายข้ อ พบว่า ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้ ทา่ นปฏิบตั ิตามได้ (4.02) มีคา่ เฉลีย่ สูงที่สดุ รองลงมาคือ แสดงออกให้ เห็นว่างานที่ท่านทามีคุณค่า
ต่อโรงพยาบาล (3.96) พูดสือ่ สารได้ อย่างตรงประเด็นและชัดเจน (3.85) บริ หารงานให้ บรรลุเป้าหมาย
ตามที่พดู ไว้ (3.70) และ ปฏิบตั ิงานตามที่พดู หรื อบอกกล่าวไว้ (2.09) ตามลาดับ
ตาราง 5 การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ รายข้ อ (n=402)

ข้ อ

การมี
อิทธิพลเชิง
อุดมการณ์

น้ อยที่สุด
Mean

SD

1

ประพฤติตน
เป็ น
แบบอย่างที่
ดีให้ ท่าน
ปฏิบตั ิตาม
ได้

4.02

2

พูดสื่อสาร
ได้ อย่างตรง
ประเด็นและ
ชัดเจน

3

บริ หารงาน
ให้ บรรลุ
เป้าหมาย
ตามที่พดู ไว้

น้ อย

ปานกลาง

n

%

n

%

n

0.59

0

0.00

0

0.00

66

3.85

0.61

0

0.00

0

3.70

0.64

0

0.00

0

%

มาก
n

มากที่สุด
%

n

%

16.42 260 64.68

76

18.91

0.00

110 27.36 242 60.20

50

12.44

0.00

162 40.30 199 49.50

41

10.20
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ตาราง 5 การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ รายข้ อ (n=402) (ต่อ)

ข้ อ

การมี
อิทธิพลเชิง
อุดมการณ์

น้ อยที่สุด
Mean

SD

4

ปฏิบตั ิงาน
ตามที่พดู
หรื อบอก
กล่าวไว้

2.09

0.87

5

แสดงออก
ให้ เห็นว่า
งานที่ท่าน
ทามีคณ
ุ ค่า
ต่อ
โรงพยาบาล

3.96

0.69

n

%

น้ อย
n

ปานกลาง
%

n

%

0.25

2

0.50

94

มากที่สุด

n

%

n

%

3

0.75

5

1.24

23.38 222 55.22

83

20.65

117 29.10 143 35.57 134 33.33

1

มาก

การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ
การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) หมายถึง การรับรู้ พฤติกรรม
ของผู้บงั คับบัญชาสายตรง หรื อผู้บงั คับบัญชาที่ทางานใกล้ ชิด เกี่ยวกับการสร้ างแรงบันดาลใจในการ
ทางาน สร้ างทัศนคติที่ดี กระตุ้นให้ เกิดการทางานแบบทีมและส่งเสริ ม ให้ พยาบาลมีความก้ าวหน้ าใน
วิชาชีพ
ตาราง 6 การจูงใจเพื่อให้ เกิ ดแรงบันดาลใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจอยูใ่ นระดับมาก คือ ส่งเสริ มให้ พยาบาลมีทศั นคติที่ดีต่อการ
ทางานเพื่อให้ งานประสบความสาเร็ จ และกระตุ้นให้ เกิดการทางานเป็ นทีม อยู่ในระดับปานกลาง คือ
สร้ างแรงบันดาลใจให้ พยาบาลเห็นประโยชน์ของงานที่ทา และ ให้ รางวัลตอบแทน หรื อเลื่อนตาแหน่ง
งานให้ สงู ขึ ้นเมื่อทางานประสบความสาเร็ จ อยูใ่ นระดับน้ อยคือ ไม่สร้ างบรรยากาศ การทางานที่เครี ยด
หรื อ กดดัน เมื่อพยาบาลทางานที่ยากและท้ าทาย เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้ อ พบว่า กระตุ้นให้ เกิด
การทางานเป็ นทีม (3.81) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สดุ รองลงมาคือ ส่งเสริ ม ให้ พยาบาล มีทศั นคติที่ดีต่อการ
ทางานเพื่อให้ งานประสบความสาเร็ จ (3.80) สร้ างแรงบันดาลใจ ให้ พยาบาลเห็นประโยชน์ของงานที่
ทา (3.66) ให้ รางวัลตอบแทน หรื อเลื่อนตาแหน่งงานให้ สงู ขึ ้นเมื่อทางานประสบความสาเร็ จ (2.30)
และไม่สร้ างบรรยากาศการทางานที่เครี ยด หรื อ กดดัน เมื่อพยาบาลทางานที่ยากและท้ าทาย (2.16)
ตามลาดับ
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ตาราง 6 การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ รายข้ อ (n=402)
น้ อยที่สุด

ข้ อ

การจูงใจ
เพื่อให้ เกิด
แรงบันดาล
ใจ

Mean

SD

1

สร้ างแรง
บันดาลใจ
ให้ พยาบาล
เห็น
ประโยชน์
ของงานที่ทา

3.66

2

ส่งเสริ มให้
พยาบาลมี
ทัศนคติที่ดี
ต่อการ
ทางาน
เพื่อให้ งาน
ประสบ
ความสาเร็ จ

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

0.77

1

0.25

0

0.00

205

51.00

125

31.09

71

17.66

3.80

0.72

0

0.00

0

0.00

152

37.81

177

44.03

73

18.16

3

ให้ รางวัล
ตอบแทน
หรื อเลื่อน
ตาแหน่ง
งานให้ สงู ขึน้
เมื่อทางาน
ประสบ
ความสาเร็ จ

2.30

0.96

95

23.63

128

31.84

157

39.05

9

2.24

13

3.23

4

กระตุ้นให้
เกิดการ
ทางานเป็ น
ทีม

3.81

0.67

0

0.00

0

0.00

136

33.83

206

51.24

60

14.93
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ตาราง 6 การจูงใจเพื่อให้ เกิดแรงบันดาลใจ รายข้ อ (n=402) (ต่อ)

ข้ อ

การจูงใจ
เพื่อให้ เกิด
แรงบันดาลใจ

Mean

5

ไม่สร้ าง
บรรยากา
ศการ
ทางานที่
เครี ยด
หรื อ
กดดัน เมื่อ
พยาบาล
ทางานที่
ยากและ
ท้ าทาย

2.16

SD

น้ อยที่สุด
n

%

น้ อย
n

ปานกลาง
%

n

%

มาก
n

0.99 115 28.61 148 36.82 112 27.86 14

มากที่สุด
%

n

%

3.48

13

3.23

การกระตุ้นทางสติปัญญา
การกระตุ้นทางสติปัญญา (Intellectual stimulation) หมายถึง การรับรู้ พฤติกรรมของ
ผู้บงั คับบัญชาสายตรงหรื อผู้บงั คับบัญชา ที่ทางานใกล้ ชิดเกี่ยวกับการสร้ างนวัตกรรม หรื อมีความคิด
สร้ างสรรค์ในการทางาน แก้ ไขปั ญหาในรูปแบบใหม่โดยไม่ยดึ ติดกับความคิดเดิมๆ เน้ นการทางาน
ร่วมกัน
ตาราง 7 การกระตุ้นทางสติปัญญา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการกระตุ้นทางสติปัญญา อยู่ในระดับปานกลางทุกข้ อรายการ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้ อ
พบว่ า แนะน าวิ ธี ก ารท างานมากกว่ า การบอก หรื อ สั่ง ให้ ท างาน (3.64) มี ค่ า เฉลี่ ย สูง ที่ สุ ด
รองลงมาคือ เปิ ดโอกาสให้ พยาบาลได้ แสดงความคิดเห็นและความคิดใหม่ๆ (3.57) ค้ นหาแนวทาง
หรื อวิธีการใหม่ในการแก้ ปัญหาการทางาให้ กับพยาบาล (3.52) กระตุ้นให้ พยาบาลคิดหาวิธีการ
แก้ ปัญหาด้ วยตนเองโดยที่ไม่ยดึ ติดกับวิธีการเดิม (3.47) และใช้ เหตุผลและความคิดในการแก้ ปัญหา
การทางานมากกว่าอารมณ์ (3.44) ตามลาดับ
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ตาราง 7 การกระตุ้นทางสติปัญญา รายข้ อ (n=402)
ข้ อ
1

2

3

4

การกระตุ้น
ทางสติปัญญา

ค้ นหา
แนวทาง
หรื อวิธีการ
ใหม่ในการ
แก้ ปัญหา
การทางา
ให้ กบั
พยาบาล
เปิ ดโอกาส
ให้ พยาบาล
ได้ แสดง
ความ
คิดเห็นและ
ความคิด
ใหม่ๆ
กระตุ้นให้
พยาบาลคิด
หาวิธีการ
แก้ ปัญหา
ด้ วยตนเอง
โดยที่ไม่ยดึ
ติดกับ
วิธีการเดิม
ใช้ เหตุผล
และ
ความคิดใน
การ
แก้ ปัญหา
การทางาน
มากกว่า
อารมณ์

Mean

SD

น้ อยที่สดุ
n
%

น้ อย

ปานกลาง
n
%

มาก

n

%

3.52

0.63

0

0.00

7

1.74

200 49.75 173 43.03

22

5.47

3.57

0.76

1

0.25

16

3.98

186 46.27 150 37.31

49

12.19

3.47

0.65

0

0.00

16

3.98

202 50.25 165 41.04

19

4.73

3.44

1.21

27

6.72

59

14.68 130 32.34

20.65 103

25.62

n

83

%

มากที่สดุ
n
%
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ตาราง 7 การกระตุ้นทางสติปัญญา รายข้ อ (n=402) (ต่อ)
ข้ อ

การกระตุ้น

Mean

SD

ทางสติปัญญา

5

แนะนา
วิธีการ
ทางาน
มากกว่า
การบอก
หรื อสัง่ ให้
ทางาน

3.64

0.80

น้ อยที่สดุ
n
%

n

%

0

11

2.74

0.00

น้ อย

ปานกลาง
n
%

194

48.26

มาก
n

%

127

31.59

มากที่สดุ
n
%

70

17.41

การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล
การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล (Individualized consideration) หมายถึง การรับรู้
พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาสายตรง หรื อผู้บังคับบัญชาที่ทางานใกล้ ชิดเกี่ ยวกับการคานึงถึงการ
พัฒนาศักยภาพของพยาบาลแต่ละคน พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตาราง 8 การค านึง ถึ ง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคลอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้ น จัดให้ มีการพัฒนา
ความสามารถของพยาบาลแบบรายบุคคล อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้ อ พบว่า
เปิ ดโอกาสให้ พยาบาลใช้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน (3.89) มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคื อ
มอบหมายงานโดยค านึ ง ถึ ง ความถนัด และความสนใจของพยาบาลแต่ ล ะคน (3.81) มุ่ง เน้ น
ความสามารถของพยาบาลโดยคานึงถึงจุดอ่อ นและจุดแข็ งของแต่ะคน (3.77) ให้ ความสาคัญ
กับการให้ คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล (3.59) และ จัดให้ มีก ารพัฒนาความสามารถของพยาบาล
แบบรายบุคคล (2.00) ตามลาดับ
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ตาราง 8 การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล รายข้ อ (n=402)

ข้ อ
1

2

3

การคานึงถึง
ความเป็ น
ปั จเจกบุคคล

Mean

SD

มอบหมาย
งานโดย
คานึงถึง
ความถนัด
และความ
สนใจของ
พยาบาล
แต่ละคน

3.81

ให้
ความสาคั
ญกับการ
ให้
คาปรึกษา
เป็ น
รายบุคคล
มุง่ เน้ น
ความสาม
ารถของ
พยาบาล
โดย
คานึงถึง
จุดอ่อน
และจุด
แข็งของ
แต่ะคน

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง
%

n

%

มาก
n

มากที่สุด

n

%

n

%

n

%

0.72

0

0.00

0

3.59

0.92

0

0.00

51 12.69 133 33.08 147 36.57 71 17.66

3.77

0.72

0

0.00

18

0.00 151 37.56 178 44.28 73 18.16

4.48 109 27.11 224 55.72 51 12.69
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ตาราง 8 การคานึงถึงความเป็ นปั จเจกบุคคล รายข้ อ (n=402) (ต่อ)

ข้ อ
4

5

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

การคานึงถึง
ความเป็ น
ปั จเจกบุคคล

Mean

จัดให้ มี
การ
พัฒนา
ความสาม
ารถของ
พยาบาล
แบบ
รายบุคคล

2.00

1.01 157 39.05 120 29.85 105 26.12

เปิ ดโอกาส
ให้
พยาบาล
ใช้
ความสาม
ารถในการ
ปฏิบตั งิ าน

3.89

0.77

SD

n

0

%

0.00

n

0

%

n

%

มาก

มากที่สุด

n

%

n

%

7

1.74

13

3.23

0.00 142 35.32 161 40.05 99 24.63

คุณภาพของข้ อมูล
คุณภาพของข้ อมูล (Quality of information) หมายถึง การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับ
ความถูกต้ องแม่นยา ความทันเวลาและการนาข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ จากการติดต่อ สื่อสารภายใน
โรงพยาบาลกับผู้บริ หาร หัวหน้ างาน และเพื่อนร่วมงาน
ตาราง 9 คุณภาพของข้ อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพของข้ อมูลอยู่ในระดับมาก ยกเว้ น แจ้ งข่าวสารทันเวลาที่กาหนด อยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณาค่าเฉลีย่ รายข้ อ พบว่า ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางานของท่าน (3.93) อยู่ในระดับสูง
ที่สดุ รองลงมาคือ สื่อสารได้ ถูกต้ องและตรงประเด็น (3.92) สื่อสารข้ อมูลที่เป็ นความจริ งไม่บิดเบือน
ข้ อมูล (3.86) สือ่ สารได้ ทนั เวลา (3.78) และแจ้ งข่าวสารทันเวลาที่กาหนด (2.27) ตามลาดับ
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ตาราง 9 คุณภาพของข้ อมูล รายข้ อ (n=402)

ข้ อ
1

2

คุณภาพของ
Mean
ข้ อมูล

SD

สื่อสารได้
ถูกต้ องและ
ตรงประเด็น

3.92

สื่อสารข้ อมูลที่
เป็ นความจริง
3.86
ไม่บดิ เบือน
ข้ อมูล

น้ อย

ปานกลาง

n

%

n

0.67

0

0.00

16

4.00

86

0.65

0

0.00

0

0.00

111 27.70 196 48.80

95

23.70

0

0.00

37

9.20

108 26.90 159 39.50

98

24.40

19

4.70

3.78

0.76

4

แจ้ งข่าวสาร
ทันเวลาที่
กาหนด

2.27

0.85

ให้ ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่
3.93
การทางาน
ของท่าน

0.72

0.00

13

3.20

81

%

n

%

21.40 180 46.30 120 29.90

104 25.90 136 33.90 128 37.20

0

n

มากที่สุด

%

สื่อสารได้
ทันเวลา

%

มาก

n

3

5

น้ อยที่สุด

15

3.70

20.10 179 44.60 129 32.10

ความเพียงพอของข้ อมูล
ความเพียงพอของข้ อมูล (Enough information) หมายถึง การรับรู้ ของพยาบาลวิชาชี พ
เกี่ ยวกับการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร ความทั่วถึงของข้ อ มูล ตลอดจนพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนข้ อ มูล
ข่าวสารในทุกระดับตังแต่
้ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้ างานและผู้บริ หาร
ตาราง 10 ความเพียงพอของข้ อมูล พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเพียงพอ
ของข้ อมูลอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้ น ให้ ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม และครอบครอบคลุมทุกกลุม่ อยู่ใน
ระดับน้ อย เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้ อ พบว่า เปิ ดโอกาสให้ ท่านได้ รับรู้ ข่าวสารในเรื่ อ งที่เกี่ ยวข้ อ ง
(4.00) มีคา่ เฉลีย่ สูงที่สดุ รองลงมาคือ จัดให้ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย (3.98) สื่อสารให้ ท่าน
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และเพื่อนร่วมงานรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ อย่างทัว่ ถึงทุกคน (3.96) จัดให้ มีการประชุม แลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสารอย่างเหมาะสม (3.85)และให้ ข้อมูล ข่าวสาร อย่างเท่าเทียมและครอบครอบคลุมในทุกกลุม่
(1.96) ตามลาดับ
ตาราง 10 ความเพียงพอของข้ อมูล รายข้ อ (n=402)

ข้ อ

ความเพียงพอ

Mean

SD

1

จัดให้ มีการประชุม
แลกเปลีย่ นข้ อมูล
ข่าวสาร
อย่างเหมาะสม

3.85

2

เปิ ดโอกาสให้ ท่าน
ได้ รับรู้ ข่าวสารใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้ อง

ของข้ อมูล

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

0.72

0

0.00

0

0.00

123

30.60

196

48.70

83

20.60

4.00

0.78

0

0.00

16

4.40

86

21.40

167

41.50

133

33.00

3

จัดให้ มีช่องทาง
การสือ่ สารที่
หลากหลาย

3.98

0.80

0

0.00

17

4.10

81

20.10

184

45.70

120

29.80

4

สือ่ สารให้ ท่านและ
เพือ่ นร่ วมงานรับรู้
ข้ อมูลข่าวสารได้
อย่างทัว่ ถึงทุกคน

3.96

0.71

0

0.00

0

0.00

114

28.40

171

42.60

117

29.10

5

ให้ ข้อมูลข่าวสาร
อย่างเท่าเทียมและ
ครอบครอบคลุม
ในทุกกลุม่

1.96

0.83

146

36.30

175

43.50

68

16.90

4

1.00

9

2.20

ความยึดมั่นผูกพันด้ านสติปัญญา
ความยึ ด มั่ น ผู ก พัน ด้ านสติ ปั ญ ญา (Intellectual engagement) หมายถึ ง การรั บ รู้
ของพยาบาลวิชาชีพ เกี่ยวกับความตังใจในการท
้
างานซึง่ แสดงออกในลักษณะของความสนใจในงาน
มีความเพียรพยายามเพื่อทาให้ งานสาเร็ จโดยไม่ยอ่ ท้ อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ ้น
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ตาราง 11 ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสติปัญญา พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ยึดมั่นผูกพันด้ านสติปัญญาอยู่ในระดับมาก ยกเว้ น หากเกิดปั ญหาในการทางานท่านจะไม่ล้มเลิก
ความตังใจในการท
้
างานนัน้ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณาค่าเฉลี่ยรายข้ อ พบว่า ท่านตังใจ
้
ทางานแม้ ว่างานนัน้ จะยากสักเพียงไรก็ตาม (4.10) มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ท่านใช้ ความรู้
ความสามารถในการทางานให้ ประสบความสาเร็ จได้ (4.08) เมื่ อ ได้ รับมอบหมายงาน ท่านจะใช้
ศักยภาพในการทางานอย่างเต็มที่ (4.07) ท่านพยายามคิดหาแนวทาง หรื อวิธีการทางานเพื่อให้ งาน
บรรลุเป้าหมาย (3.99) และหากเกิดปั ญหาในการทางานท่านจะไม่ล้มเลิกความตังใจในการท
้
างานนัน้
(1.93) ตามลาดับ
ตาราง 11 ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสติปัญญา รายข้ อ (n=402)

ความยึดมั่นผูกพัน
ด้ านสติปัญญา

Mean

SD

1

ท่านตังใจ
้
ทางานแม้ ว่า
งานนันจะยาก
้
สักเพียงไรก็
ตาม

4.10

2

เมื่อได้ รับ
มอบหมายงาน
ท่านจะใช้
ศักยภาพใน
การทางาน
อย่างเต็มที่

3

ท่านใช้ ความรู้
ความสามารถ
ในการทางาน
ให้ ประสบ
ความสาเร็ จได้

ข้ อ

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

0.66

0

0.00

0

0.00

69

17.16

225

55.97

108

26.87

4.07

0.70

0

0.00

0

0.00

85

21.14

204

50.75

113

28.11

4.08

0.64

0

0.00

0

0.00

68

16.92

233

57.96

101

25.12
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ตาราง 11 ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสติปัญญา รายข้ อ (n=402) (ต่อ)

ข้ อ

ความยึดมั่นผูกพัน
ด้ านสติปัญญา

4

แจ้ งข่าวสาร
ทันเวลาที่
กาหนด

5

Mean SD

น้ อยที่สุด
n

%

น้ อย
n

ปานกลาง
%

n

%

2.27 0.85 104 25.90 136 33.90 128 37.20

ให้ ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่
การทางานของ 3.93 0.72
ท่าน

0

0.00

13

3.20

81

มาก

มากที่สุด

n

%

n

%

15

3.70

19

4.70

20.10 179 44.60 129 32.10

ความยึดมั่นผูกพันด้ านสังคม
ความยึดมั่นผูก พัน ด้ า นสัง คม (Social engagement) หมายถึง การรั บ รู้ ของพยาบาล
วิชาชี พเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมทางสังคมในการทางานซึ่งแสดงออกในลักษณะของการแบ่งปั นค่านิยม
เป้าหมายและทัศนคติตอ่ งานเพื่อให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับเพื่อนร่วมงาน
ตาราง 12 ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสังคม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น
เกี่ ยวกับ ความยึดมั่นผูกพันด้ านสังคม อยู่ในระดับมาก ยกเว้ น การทางานของเพื่อ นร่ วมงานมี
จุดมุ่งหมายเดียวกันอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ เมื่อพิจารณาค่าเฉลีย่ รายข้ อ พบว่า ท่านและเพื่อนร่ วมงานมี
เป้าหมายในการทางานเป็ นไปตามที่โรงพยาบาลกาหนดไว้ (4.08) มีคา่ เฉลีย่ สูงที่สดุ รองลงมาคือ ท่าน
และเพื่อนร่วมงานพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายของการทางาน (3.86) แนวทางการทางานของท่านเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันกับเพื่อนร่ วมงาน (3.85) แนวทางการทางานของท่านเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ
เพื่อนร่วมงาน (3.83) และการทางานของเพื่อนร่วมงานมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน (1.90) ตามลาดับ
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ตาราง 12 ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสังคม รายข้ อ (n=402)

ข้ อ
1

2

3

ความยึดมั่น

Mean

SD

ท่านและ
เพื่อน
ร่วมงาน
พูดคุย
เกี่ยวกับ
เป้าหมาย
ของการ
ทางาน

3.86

ท่านและ
เพื่อน
ร่วมงาน
แลกเปลี่ย
นความ
คิดเห็น
และ
ทัศนคติ
ต่องานที่
ทา
การ
ทางาน
ของเพื่อน
ร่วมงานมี
จุดมุง่ หมา
ยเดียวกัน

ผูกพันด้ านสังคม

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง
%

n

%

มาก
n

มากที่สุด

n

%

n

%

n

%

0.69

0

0.00

0

0.00 126 31.34 205 51.00 71 17.66

3.83

0.82

0

0.00

34

8.46

1.90

0.93 157 39.05 154 38.31 73 18.16

74 18.41 220 54.73 74 18.41

9

2.24

9

2.24
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ตาราง 12 ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านสังคม รายข้ อ (n=402) (ต่อ)

ข้ อ
4

5

ความยึดมั่น

Mean

SD

ผูกพันด้ านสังคม

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

n

%

n

%

n

%

มาก
n

มากที่สุด
%

n

%

แนว
ทางการ
ทางาน
ของท่าน
เป็ นไปใน
ทิศทาง
เดียวกัน
กับเพื่อน
ร่วมงาน

3.85

0.72

0

0.00

30

7.46

49 12.19 274 68.16 49 12.19

ท่านและ
เพื่อน
ร่วมงานมี
เป้าหมาย
ในการ
ทางาน
เป็ นไป
ตามที่
โรงพยาบา
ลกาหนด
ไว้

4.08

0.64

0

0.00

0

0.00

66 16.42 236 58.71 100 24.88

ความยึดมั่นผูกพันด้ านความรู้สึก
ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านความรู้สกึ (Affective engagement) หมายถึง การรับรู้ ของพยาบาล
วิชาชีพเกี่ยวกับภาวะอารมณ์เชิงบวกที่มีตอ่ บทบาทในการทางานของตนเอง ซึ่งแสดงออกในลักษณะ
ของความรู้ สึ ก ด้ านบวกต่ อ งาน ความมุ่ ง มั่ น รู้ สึ ก มี พ ลั ง และกระตื อ รื อร้ นเพื่ อ ท าให้ งาน
ประสบความสาเร็ จ
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ตาราง 13 ความยึดมั่นผูกพันด้ านความรู้ สึก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ความยึดมั่นผูกพันด้ านความรู้ สึก อยู่ในระดับมาก ยกเว้ น ท่านจะแนะนาให้ ผ้ ูอื่ น
มาท างานที่ โ รงพยาบาลนี ้ อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง และ ท่า นไม่ ร้ ู สึก เหนื่ อ ยหน่า ยกับ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายอยูใ่ นระดับน้ อย เมื่อพิจารณาค่าเฉลีย่ รายข้ อ พบว่า ท่านมุ่งมัน่ ในการทางานให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่ ตงั ้ ไว้ (4.09) มี ค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด รองลงมาคือ ท่านกระตือ รื อ ร้ นที่จะทาให้ งานประสบ
ความสาเร็ จ (3.96) ท่านรู้ สึกมีความสุขกับงานที่ได้ รับมอบหมาย แม้ ว่าจะมีอุปสรรคก็ตาม (3.85)
ท่านจะแนะน าให้ ผ้ ูอื่ น มาทางานที่โ รงพยาบาลนี ้ (3.47) และ ท่านไม่ ร้ ู สึกเหนื่ อ ยหน่ายกับ งาน
ที่ได้ รับมอบหมาย (2.02) ตามลาดับ
ตาราง 13 ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านความรู้สกึ รายข้ อ (n=402)
ความยึดมั่น
ข้ อ ผูกพันด้ าน Mean
สังคม
1

2

น้ อยที่สุด
SD

น้ อย

ปานกลาง

n

%

n

%

n

%

มาก
n

มากที่สุด
%

ท่านรู้ สกึ มี
ความสุข
กับงานที่
ได้ รับ
มอบหมาย
แม้ ว่าจะมี
อุปสรรคก็
ตาม

3.85

0.66

0

0.00

5

1.24

109 27.11 231 57.46

ท่านมุง่ มัน่
ในการ
ทางานให้
เป็ นไปตาม
เป้าหมาย
ที่ตงไว้
ั้

4.09

0.64

0

0.00

0

0.00

66

n

%

57

14.18

16.42 235 58.46 101 25.12
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ตาราง 13 ความยึดมัน่ ผูกพันด้ านความรู้สกึ รายข้ อ (n=402) (ต่อ)

ข้ อ

ความยึดมั่นผูกพัน

3

4

5

น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

Mean

SD

ท่านจะ
แนะนาให้
ผู้อื่นมา
ทางานที่
โรงพยาบาล
นี ้

3.47

1.08

ท่านไม่ร้ ูสกึ
เหนื่อย
หน่ายกับ
งานที่ได้ รับ
มอบหมาย

2.02

1.00 148 36.82 134 33.33 99 24.63

ท่าน
กระตือรื อร้ น
ที่จะทาให้
งานประสบ
ความสาเร็จ

3.96

0.79

ด้ านสังคม

n

%

n

%

n

%

มาก
n

มากที่สุด
%

n

%

16 3.98 54 13.43 139 34.58 112 27.86 81 20.15

0

0.00 13 3.23

7

1.74

14

3.48

93 23.13 192 47.76 104 25.87
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ภาคผนวก จ
แบบสอบถามที่ใช้ ในการวิจยั
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แบบสอบถามการวิจยั
เรื่ องอิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมองค์ การแบบสร้ างสรรค์ และภาวะผู้ น าการ
เปลี่ ยนแปลงที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันต่ อองค์ การของพยาบาลวิชาชี พ โรงพยาบาล
เอกชน โดยมีการสื่อสารภายในองค์ การเป็ นตัวแปรส่ งผ่ าน
คาชีแ้ จง
1.

2.

3.
4.

แบบสอบถามฉบับนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาเท่านัน้ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การคณะจิตวิทยาประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
แบบสอบถามมีทงสิ
ั ้ ้น 5 ตอน จานวน 4 หน้ า ขอความกรุ ณาตอบแบบสอบถามให้
ครบทุกตอนและทุกข้ อความสมบูรณ์ ของการตอบที่ได้ รับจากท่านจะมีคุณค่าอย่างยิ่ง
ต่อการวิจยั ครัง้ นี ้
โปรดอ่านคาชี ้แจงในการตอบคาถามแต่ละชุดโดยละเอียด
ข้ อมูลของท่านจะถือเป็ นความลับ ซึง่ ข้ อมูลที่รวบรวมได้ ผู้วิจยั จะนามาวิเคราะห์และ
เสนอผลในภาพรวมเท่านัน้ จะไม่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลและผู้ตอบจะไม่ได้ รับ
ผลกระทบใดๆ จากการตอบคาถามในครัง้ นี ้ทังสิ
้ ้น
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี ้
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