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ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่ อความทุ่มเทในงานทีส่ งผลต่ อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
FACTORS INFLUENCING JOB ENGAGEMENT THAT AFFECT ON JOB
PERFORMANCE OF NURSING INSTRUCTORS OF BOROMARAJONANI
COLLEGE OF NURSING, THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
ผู้วิจยั

เนติยา แจ่มทิม1
จารุวรรณ สนองญาติ2

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (quantitative
research)เพือศึกษาปั จ จัยทีมี อิทธิ พลต่ อความทุ่ม เทใน
งานที ส่งผลต่ อ ผลการปฏิ บัติ ง านของอาจารย์ พ ยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุขและ
เสนอตัวแบบของปั จจัยและผลลัพธ์ ของทุ่มเทในงานของ
อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวง
สาธารณสุข กลุ่ม ตั ว อย่ า งเป็ นอาจารย์ พ ยาบาลจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข 29 แห่ง
จํานวน 318 คน จากอาจารย์ ทังหมดจํานวน 1,529 คน
(สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข , 2557)
โดยการหาขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ สตู ร Yamane (บุญใจ
ศรี สถิต ย์ นรากูร, 2547) ทีระดับความเชือมัน 95% เก็ บ
ข้ อมูลเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2558โดยวิธีการ
สุ่ม อย่ า งง่ า ยเครื องมื อ ที ใช้ ใ นการศึก ษาพัฒ นามาจาก
กรอบแนวคิดของ Kahn, 1990 คือ แบบสอบถามความ
ทุ่ม เทในงาน ค่ า นิ ย มของส่ ว นรวมการสนั บ สนุ น จาก
องค์ ก าร การประเมิ น ตนเองความสมดุ ล ชี วิ ต กั บ การ
ทํางาน และผลการปฏิ บัติงาน มีค่าความเชือมันเท่ากับ
0.92, 0.91, 0.96, 0.87, 0.94 และ 0.95 ตามลํา ดับ
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ด้ วยการแจกแจงความถี ค่ า ร้ อยละ
ค่า เฉลีย ส่ว นเบียงเบนมาตรฐานวิ เ คราะห์ สัม ประสิท ธิ
สหสัมพันธ์ แบบ Pearson ระหว่างตัวแปร และวิเคราะห์
เส้ นทาง (path analysis) ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของตัว
1
2
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Jaruwan Sanongyard
แปรปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงานทีส่งผลต่อผล
การปฏิ บัติง านของอาจารย์ พ ยาบาลวิ ท ยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุขโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัยสรุ ป ได้ ดังนี 1) ตัวแปรค่านิยมของ
ส่วนรวม การสนับ สนุนจากองค์ การ การประเมิน ตนเอง
และความสมดุลชีวิ ตกับการทํางานร่ วมกันทํานายความ
ทุ่มเทในงาน ได้ ร้ อ ยละ 55.00 2) ค่า นิยมของส่วนรวม
การสนับสนุนจากองค์ การ การประเมินตนเองและความ
สมดุลชีวิ ตกับ การทํ างาน มีอิ ทธิ พ ลทังทางตรงและทาง
อ้ อ มโดยมี ค วามทุ่ม เทในงานเป็ นตัว แปรคันกลาง และ
3 ) ตัว แบบค่ านิ ยมของส่ว นรวม การสนับสนุน องค์ ก าร
การประเมิ นตนเอง และความสมดุลชีวิ ตกับ การทํา งาน
เป็ นปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อความทุ่มเทในงานทีส่งผลต่อผล
การปฏิ บัติง านของอาจารย์ พ ยาบาลวิ ท ยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
คําสําคัญ : ความทุ่มเทในงาน ค่านิยมของส่วนรวม การ
สนับสนุนจากองค์การ การประเมินตนเอง ความสมดุล
ชีวิตกับการทํางาน
ABSTRACT
This research is a quantitative research
aiming to study factors influencing job engagement
that affect job performance of nursing instructor in
Boromarajonani college of nursing. A sample of 318

ศษ.ด. (การบริ หารการศึกษา) พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ (ด้ านการสอน) ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ (ด้ านการสอน) ภาควิชาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
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was randomly selected from nursing instructors at
Boromarajonani College of Nursing. The research
instrument was a questionnaire constructed by the
researcher developed from the concept of Khan 1990.
between July to September 2015. The data were
analyzed in terms descriptive, correlation coefficient
and path analysis.
The research results were as follows. Firstly,
value congruence, organizational supporting selfevaluation and work-life balance were predicted of
job engagement 55.00 percents. Secondly, value
congruence, organizational supporting self-evaluation
and work-life balance directly and indirectly influencing
on job performanceby job engagement. Finally, The
Model of variables and result of job engagement of
Nursing Instructors at Boromarajonani College of Nursing,
the Ministry of Public Health had value congruence,
organizational supporting self-evaluation and worklife balance.
Keywords : Job Engagement,Value Congruence,
Organizational Support, Self-evaluation,Work-Life
Balance
บทนํา
การเจริ ญเติบโตของความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ
การเมือ ง เทคโนโลยี และวัฒ นธรรมทีเชื อมโยงระหว่า ง
ปั จ เจกบุคคล ชุม ชน หน่ว ยธุรกิจ และรัฐ บาลทัวทังโลก
ผลจากการพัฒนาการติดต่อ สือสาร การคมนาคมขนส่ง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัน แสดงให้ เห็น ถึงความเป็ น
โลกาภิวตั น์คือการแพร่ กระจายไปทัวโลกการทีประชาคม
โลกไม่ ว่า จะอยู่ ณ จุดใด สามารถรั บรู้ สัม พัน ธ์ หรื อ รั บ
ผลกระทบจากสิงทีเกิดขึนได้ อย่างรวดเร็ วกว้ างขวางเพือ
ตอบสนองปรากฏการณ์ ข องสัง คมโลกที เหตุ ก ารณ์ ที
เกิดขึนในส่วนหนึงของโลก ส่งผลกระทบอันรวดเร็ วและ
สําคัญต่อส่วนอืนๆ ของโลกในส่วนของเอเชียตะวันออก

เฉี ย งใต้ ไ ด้ มีก ารก่อ ตังอาเซี ย น หรื อสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast
Asia Nations หรื อ ASEAN) เมือวันที 8 สิงหาคม 2510
และในปี ค.ศ. 2015 ( พ.ศ.2558) จะมีประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเกิดขึนเพือร่วมมือเสริ มสร้ างให้ ภูมิภาคมีสนั ติภาพ
นํามาซึงเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริ ญก้ าวหน้ า
ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอีกทังได้ จัดตังประชาคม
เศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community : AEC) เพือ
ส่งเสริ มให้ เป็ นตลาดและฐานผลิตเดียวทีมีการเคลือนย้ าย
สินค้ าบริการและการลงทุนแรงงานฝี มือและเงินทุนอย่าง
เสรีทงนี
ั ได้ กําหนดเป้าหมายให้ เป็ นปี ทีมีลกั ษณะของการ
รวมกลุม่ ประเทศเปลียนเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทํา ให้ เกิ ด ผลกระทบด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ งด้ า น
แรงงานจะมีก ารถ่ายเทแรงงานด้ านฝี มือเพือให้ สามารถ
ทํางานในประเทศสมาชิกได้ ง่ายขึน ดังนันการศึกษาจึงมี
ความสําคัญในการขับเคลือนประชาคมอาเซียน เป็ นการ
พัฒนาทรั พยากรมนุษย์ ให้ มี ประสิทธิ ภาพในการแข่ งขัน
ได้ ในระดับสากล สําหรับประเทศไทยแนวคิดหลักของการ
ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การได้ กําหนดบทบาท
การดําเนินการด้ านต่างประเทศเชิงรุ ก โดยเน้ นการกระชับ
ความสัม พัน ธ์ แ ละการขยายความร่ ว มมื อ กับ ประเทศ
เพือนบ้ าน และภายในภูมิภ าคเอเชียภายใต้ กรอบความ
ร่ ว มมื อ ด้ านต่ า งๆ โดยเฉพาะกรอบความร่ ว มมื อ ด้ า น
การศึ ก ษาเป็ นรากฐานสํ า คั ญ ในการขั บ เคลือนความ
เจริ ญรุ่ ง เรื อ งพระราชบัญ ญั ติ ก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
2542 ตามมาตรา 28 ได้ กํา หนดให้ มี การจัด การศึก ษา
ระดับอุดมศึกษาเป็ นการศึกษาทีมีความมุ่งหมายเฉพาะที
จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพขันสูงและการค้ นคว้ า วิจัยเพือ
พัฒ นาองค์ ค วามรู้ และพัฒนาสัง คม ซึงแสดงให้ เห็ น ว่ า
การศึก ษาในระดับ อุด มศึก ษาจํ า เป็ นต้ อ งมี ก ารปฏิ รู ป
เพือให้ เกิดการพัฒ นาในทุกด้ านทังด้ า นวิชาการ วิชาชี พ
และการสร้ างองค์ความรู้เพือพัฒนาสังคม สถาบันอุดมศึกษา
จึง ต้ อ งปรั บ ระบบการบริ ห ารให้ มีคุณภาพมากขึนทังใน
ด้ านบุคคล ทรัพย์สนิ การเงินและงบประมาณ โดยเฉพาะ
อย่ างยิงต้ อ งมี ระบบการบริ ห ารจัด การที ดี เพือส่ง ผลให้
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องค์การของตนเองเป็ นองค์การทีมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอย่างมีประสิทธิผล
จากผลกระทบทังทางตรงและทางอ้ อมจากการ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในปั จจุบันทําให้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข ที
เป็ นองค์ ก ารทางการศึก ษาในระดับอุด มศึก ษามี ค วาม
จําเป็ นต้ องปรับตัวเพือให้ สอดรับกับการเปลียนแปลงใน
ทุกด้ าน เพือความอยู่รอดขององค์การ ตามความคาดหวัง
ของสังคม ว่าต้ องมีหน้ าทีในการผลิตและพัฒนากําลังคน
ด้ านสุขภาพเพือตอบสนองต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพ
ถ้ ว นหน้ า ที เน้ นการกระจายทรั พ ยากรอย่า งเป็ นธรรมมี
ประสิทธิภาพ จากผลการสอบเพือวัดผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนของนักศึกษา พบว่านักศึกษาไม่ สามารถสอบผ่า น
เกณฑ์ ทีกํ าหนดได้ คื อ ไม่ผ่านร้ อยละ 100 ผลงานวิจัย
และผลงานสร้ างสรรค์ การเผยแพร่ ผลงานวิจัยและผลงาน
สร้ างสรรค์ ไม่ได้ ตามเป้ าหมายขององค์ การ ภาระหนัก ที
ตามมาสําหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี คือ จําเป็ น
ต้ องพัฒนาบทบาทของตนเอง เพือให้ องค์ การดําเนินไป
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที ตังไว้ และสามารถเพิ มผลสัม ฤทธิ
ทางการเรี ยนของนักศึกษาได้ อาจารย์ พยาบาลวิ ทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี มีความสําคัญอย่างยิงทีจะเป็ นตัว
ขับเคลือนให้ วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ได้ ผลลัพ ธ์
ตามวัต ถุป ระสงค์ ที ตังไว้ ห ากอาจารย์ พ ยาบาลมี ค วาม
พึงพอใจในการทํางาน จนเกิดความยึดมันผูกพันในงาน
จะเป็ นสิงทีดีสาํ หรับความสําเร็ จ เป็ นทีพอใจของอาจารย์
พยาบาลทีต้ องการทีจะอยู่กับวิทยาลัยพยาบาลต่อไป มี
ส่วนทํา ให้ เกิ ดความมันคงในงานและเกิด ผลการปฏิ บัติ
ภารกิจทีดี (Sanchez and McCauley 2006) แต่จากการ
เปลียนแปลง ปั จ จุบัน สภาพแวดล้ อ มทางธุ รกิ จ ทัวโลก
และการแข่ ง ขัน ความพึง พอใจและมันคงของอาจารย์
พยาบาลไม่ เ พี ย งพอที จะนํ า มาซึงผลลัพ ธ์ ที ดี อาจารย์
พยาบาลมีความพึงพอใจก็อาจตอบสนองความต้ องการ
ในการทํางานเท่านัน แต่การนําไปสู่ประสิทธิ ภาพทีสูงขึน
(Abraham, 2012) เพือทีจะแข่งขันได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ผู้บ ริ ห ารต้ องทํ า ให้ อาจารย์ พ ยาบาลมี ม ากกว่ า ความ
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พึงพอใจผู้บริหารต้ องทําอย่างดีทีสุดเพือสร้ างแรงบันดาล
ใจให้ อาจารย์พยาบาลได้ แสดงศักยภาพและความสามารถ
ในการทํางานอย่างเต็มที ซึงอาจารย์พยาบาลถือเป็ นส่วน
หนึงของทรัพยากรทีมีค่า (Bakker and Leiter, 2010)
ดังนันวิทยาลัยพยาบาลทีทันสมัยคาดว่าอาจารย์ พยาบาล
จะเต็ ม ไปด้ วยความกระตื อ รื อ ร้ นและมี ค วามคิ ด ริ เ ริ ม
สร้ างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองมุ่งมัน
ในการทีจะมีคณ
ุ ภาพในการทํางานสูงและมีประสิทธิ ภาพ
มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ นและทุ่ ม เทกั บ สิ งที ทํ า วิ ท ยาลั ย
พยาบาลต้ อ งการอาจารย์ พ ยาบาลที มี ส่ว นร่ ว ม ดัง นั น
โครงสร้ างของความผูกพันของอาจารย์ พยาบาลจึงเป็ นที
สนใจ รวมทังความทุ่มเทในงานจะทําให้ อาจารย์ พยาบาล
มีความใกล้ ชิดกับวิทยาลัยพยาบาลและสภาพแวดล้ อมที
มี ส่ ว นร่ ว มเป็ นสภาพแวดล้ อมที อาจารย์ พ ยาบาลมี
ทั ศ นคติ ที ดี ต่ อ การทํ า งาน และยิ น ดี ที จะทํ า งานที มี
คุณภาพสูง Kahn (1990) ได้ กล่าวถึงความทุ่มเทในงาน
เป็ นสิงทีองค์ การส่วนใหญ่ กํ าลังมองหา ทัวโลกมองเห็ น
ความทุ่มเทในงานของพนักงานเป็ นสุดยอดความท้ าทาย
ทีสํา คัญที สุด ดังนันความเข้ า ใจในการบริ ห ารบุคลากร
เป็ นสิงสํา คัญ เพือเป้าหมายต่อการปรับปรุ งการทํ างาน
ของพนักงาน ปั จจัยเหล่านี จะต้ องมีการปรับปรุ งให้ ดีขึน
เพือเพิมความผูกพันของพนักงาน
จากที กล่ า วมาข้ างต้ นจะเห็ น ได้ ว่ า อาจารย์
พยาบาลของวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี นั นมี
ความสํ า คั ญ อย่ า งยิ ง ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที จะศึ ก ษาความ
ทุ่ม เทในงานของอาจารย์ พ ยาบาลวิ ท ยาลัย พยาบาล
บรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข ซึงผลการวิจัยทําให้
ทราบว่า มีปัจ จัยใดบ้ า งทีมี อิทธิ พลต่ อผลการปฏิ บัติงาน
ของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลเพือนําไปวางแผน
พั ฒ นาวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี กระทรวง
สาธารณสุข ให้ เป็ นองค์การทีมีคณ
ุ ภาพต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการศึกษาในครังนีผู้วิจัยได้ ศึกษาและพัฒนา
มาจากกรอบแนวคิดของ Kahn,1990 เกียวกับความทุ่มเท
ในงานคื อ การที บุ ค คลผู ก ติ ด อยู่ กั บ งานต้ องการที จะ
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ทํ า งานตามบทบาทที ตนเองได้ รั บ โดยบุค คลที มี ค วาม
ทุ่ม เทในงานจะมี พลัง งานทังทางด้ านร่ างกายความคิ ด
และอารมณ์กล่าวคือบุคคลชอบทีจะทํางานไม่ว่างานนัน
จะต้ องทําคนเดียวหรือต้ องทําร่วมกับผู้อืนก็ตามชอบทีจะ
ใช้ ค วามคิ ดและมี การเตรี ย มพร้ อมและตื นตัว อยู่เสมอมี
ความตระหนักและพยายามทําความเข้ าใจความรู้ สกึ ของ
บุค คลที ตนเองต้ อ งติ ด ต่ อ สัม พัน ธ์ ใ นการทํ า งานโดยให้
ผู้ อื นได้ แสดงออกซึ งความคิ ด ความเชื อค่ า นิ ย มและ
ความรู้ สึกและได้ ศึกษาและเพิมตัวแปรความสมดุลชีวิ ต
กับการทํางานซึงบุคคลมีความสามารถในการบริ หารและ
จัดสรรเวลาในการทํางานและการทํากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่า
ชีวิ ต ส่ว นตัว ครอบครั ว การสร้ างสัม พัน ธภาพในสัง คม
และกิ จ กรรมในยามว่ า งให้ มี ค วามเหมาะสมพอดี เ ป็ น
กรอบแนวคิด ดังนี
ค่านิยมของส่วนรวม
(Value Congruence)

การสนับสนุนจาก
องค์การ
(Organizational
Support)
การประเมินตนเอง
(Self-evaluation)

ความสมดุลชีวติ กับการ
ทํางาน (WORK-LIFE
BALANCE)

ความทุม่ เทในงาน
(Job Engagement)

ผลการปฏิบตั ิงาน
(Task Performance)

ภาพที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั พัฒนามาจากกรอบ
แนวคิดของ Kahn,1990
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยของความ
ทุ่มเทในงานกับความทุ่มเทในงานของอาจารย์ พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
2. ศึกษาอิทธิพลของปั จจัยความทุ่มเทในงานที
มี ต่ อ ผลการปฏิ บัติ ง านของอาจารย์ พ ยาบาลวิ ท ยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
3. เสนอตัวแบบของปั จจัยและผลลัพธ์ ของทุ่มเท
ในงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กระทรวงสาธารณสุข
สมมติฐานการวิจยั
1. ค่านิยมของส่วนรวม การสนับสนุนจากองค์ การ
การประเมิ นตนเอง และความสมดุลชีวิ ตกับ การทํา งาน
เป็ นปั จ จัย ที มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความทุ่ ม เทในงานของ
อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวง
สาธารณสุข
2. ค่านิยมของส่วนรวม การสนับสนุนจากองค์ การ
การประเมินตนเอง และความสมดุลชีวิตกับการทํางานมี
อิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ พยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุขผ่านตัวแปร
คันกลาง : ความทุ่มเทในงาน
ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั นีมีขอบเขตการวิจยั ใน 2 ประเด็นหลัก
ดังนี
1. ขอบเขตเชิงเนือหา ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตใน
การศึกษาเชิงเนือหาตามตัวแปรทีศึกษา คือ
1.1 ตัวแปรต้ นหรื อตัวแปรเหตุ (independent
variable) ได้ แก่ ค่านิยมของส่วนรวม (Kahn, 1990) การ
สนับสนุนจากองค์การ (Eisenberger,1990) การประเมิน
ตนเอง (Piaget 1900) และความสมดุลชีวิตกับการทํางาน
1.2 ตัวแปรคันกลาง (mediating variable) ได้ แก่
ความทุ่มเทในงาน (Kahn,1990)
1.3 ตัวแปรตาม (dependent variable) ได้ แก่
ผลการปฏิบตั ิงาน
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2. ขอบเขตเชิงประชากร ประชากรในการวิจัย
เป็ นอาจารย์พยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สัง กัด กระทรวงสาธารณสุขจํ านวน 29 แห่ ง ได้ จํ านวน
อาจารย์ 318 คนจากอาจารย์ จํานวน 1,529 คน (สถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
ข้ อตกลงเบืองต้ น อาจารย์ พยาบาลของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้ องมี
ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
วิธีดําเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1,529 คน (สถาบันพระบรม
ราชชนก, 2557) คํานวณได้ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 318 คน
โดยใช้ สตู ร Yamane (บุญใจ ศรี สถิตย์ นรากูร, 2547 : 207)
ทีระดับความเชือมัน 95%
ผู้วิ จั ย สุ่ม อย่ า งง่ า ยตามสัด ส่ ว นให้ ไ ด้ จํ า นวน
อาจารย์ พยาบาลจากทุกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง จํานวน 318 คน
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขอหนังสือจากวิทยขาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุพรรณบุรี ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้ อมูลเพือทดลอง
แบบสอบถาม (try out) และหนังสือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็ บ ข้ อ มูล วิ จ ัย เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยการส่ง
แบบสอบถามไปยัง วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี
กระทรวงสาธารณสุข ที เป็ นกลุ่ม ตัว อย่ า งทางไปรษณี ย์
จํา นวน 318 ชุด ใช้ ร ะยะเวลาในการเก็บ ข้ อ มูลตั งแต่
เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ได้ แบบสอบถาม
กลับ คื นมาทังหมด จํา นวน 300 ชุด นํ า แบบสอบถามที
ได้ รับกลับคืนมาทังหมด ตรวจสอบคุณภาพของข้ อมูล ได้
แบบสอบถามทีสมบูรณ์ จํานวน 300 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ
94.34 สําหรับนําไปวิเคราะห์
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
ส่วนที 1 แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่
เพศ อายุ สภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ฯ
ส่วนที 2 แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยทีมีอิทธิ พล
ต่อ ความทุ่ม เทในงานทีส่ง ผลต่อ ผลการปฏิ บัติง านของ
อาจารย์ พ ยาบาลวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
กระทรวงสาธารณสุข
การหาความตรงเชิง เนื อหา โดยผู้ท รงคุณวุฒิ
จํานวน 3 คน ได้ ค่า IOC เท่ากับ 0.6 – 1 ก่อนนําไปทดลอง
ใช้ ผ้ วู ิจยั นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับอาจารย์ พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข ที
ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า ง จํ า นวน 30 คน ได้ ค่ า สัม ประสิท ธิ
แอลฟาของแบบสอบถามความทุ่มเทในงาน ค่านิยมของ
ส่ว นรวมการสนับสนุน จากองค์ ก าร การประเมิ นตนเอง
ความสมดุลชีวิ ตกับการทํางาน และผลการปฏิ บัติงานที
ระดับความเชือมันเท่ากับ 0.92, 0.91, 0.96, 0.87, 0.94
และ 0.95 ตามลําดับ ทังฉบับเท่ากับ 0.92
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัย ครั งนีผู้วิ จัย ได้ ดํ า เนิ น การวิเ คราะห์
ข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ ในการจัดทํา
ข้ อมูล และใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี
1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในด้ า นเพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ตํ า แหน่ ง หน้ า ที และ
ประสบการณ์ในการทํางานในวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี กระทรวงสาธารณสุข ด้ วยการคํ านวณค่ า ความถี
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยการ
ใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป
2. วิเคราะห์ ค่ าสถิ ติพื นฐานของตัวแปรทีใช้ ใ น
การวิจยั ด้ วยค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ สมั ประสิทธิ สหสัมพันธ์ แบบPearson
ระหว่ า งตัว แปรปั จจัย ที มี อิ ทธิ พ ลต่ อ ความทุ่ม เทในงาน
และผลปฏิบตั ิงานโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป

4. วิเคราะห์ เส้ นทาง (path analysis) ความสัมพันธ์
เชิง สาเหตุของปั จ จัย ทีมีอิ ทธิ พลต่ อความทุ่ม เทในงานที
ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ พยาบาลวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจยั
จากการศึ ก ษาพบว่ า ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ เ ป็ น
หญิ ง ถึ ง ร้ อยละ 94.70 มี ส ถานภาพโสด ร้ อยละ49.00
รองลงมาคื อ สมรสร้ อยละ 48.70 มี ร ายได้ อยู่ ใ นช่ ว ง
30,001-40,000 บาท ร้ อยละ 28.70 รองลงมาอยู่ในช่วง
20,001-30,000 บาท ร้ อยละ 26.30 มีวุฒิทางการศึกษา
ในระดับปริญญาโท ร้ อยละ 72.70 และในระดับปริญญาเอก
ร้ อยละ14.00 มี ร ะยะเวลาที ปฏิ บั ติ ง านด้ านการสอน
มากกว่ า 15 ปี ร้ อยละ 50.00 รองลงมามี ระยะเวลาที
ปฏิบตั ิงานด้ านการสอนมา 5- 10 ปี ร้ อยละ 28.00 และมี
ตํ า แหน่ ง ปั จจุ บั น คื อ อาจารย์ ป ระจํ า ร้ อยละ 72.00
รองลงมาคือ หัวหน้ าภาควิชา ร้ อยละ 14.70
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ตารางที 1 ค่าสถิติพืนฐานของตัวแปร
ตัวแปร
ความทุ่มเทในงาน
ค่านิยมของส่วนรวม
การสนับสนุนจากองค์การ
การประเมินตนเอง
ความสมดุลชีวิตกับการทํางาน
ผลการปฏิบตั ิงาน
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SD
0.39
0.38
0.40
0.34
0.85
0.34

4.42
4.43
4.02
4.18
3.42
4.20

จากตารางที 1 พบว่า ตัวแปรค่านิยมของส่วนรวม มีค่าเฉลียสูงสุดเท่ากับ 4.43 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.38 และตัวแปรความสมดุลชีวิตกับการทํางาน มีค่าเฉลียตําสุดเท่ากับ 3.42 และส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85
สัญลักษณ์ทีใช้ ในการวิจยั
JE หมายถึง ความทุ่มเทในงาน
VG หมายถึง ค่านิยมของส่วนรวม
OS หมายถึง การสนับสนุนจากองค์การ
SE หมายถึง การประเมินตนเอง
WLB หมายถึงความสมดุลชีวิตกับการทํางาน
JP หมายถึง ผลการปฏิบตั ิงาน
ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ สหสัมพันธ์ แบบPearson ระหว่างตัวแปรความทุ่มเทในงาน ค่านิยมของส่วนรวม
การสนับสนุนจากองค์การ การประเมินตนเอง ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน และผลปฏิบตั ิงาน
ตารางที 2 ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรความทุ่มเทในงาน ค่านิยมของส่วนรวม การสนับสนุนจากองค์การ การประเมิน
ตนเอง ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทํางาน และผลปฏิบตั ิงาน
JE
1.JE
2.VG
.777**
3.SE
.505**
4.OS
.392**
5.WLB
-.113*
6.JP
.507**
** p < .01 * p < .05

VG

SE

OS

WLB

JP

.548**
.461**
-.008
.585**

.454**
.017
.642**

-.027
.421**

.025

-

จากตารางที 2 พบว่ าตัว แปรในงานวิ จัย 6 ตัว มีค วามสัม พัน ธ์ กัน ทางบวกอย่า งมี นัย สําคัญทีระดับ .01 และมี
ความสัมพันธ์ กนั ทางลบ มีค่าระหว่าง -.113 ถึง .777 *อย่างมีนัยสําคัญทีระดับ.05โดยตัวแปรทีมีความสัมพันธ์ กันสูงสุดคือ
ตัวแปรค่านิยมของส่วนรวมกับตัวแปรความทุ่มเทในงาน ( r = .777) รองลงมาคือตัวแปรผลการปฏิ บัติงานกับตัวแปรการ
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ประเมินตนเอง (r = . .642) ส่วนตัวแปรทีมีความสัมพันธ์ กนั ตําสุด คือ ตัวแปรความสมดุลชีวิตกับการทํางานกับตัวแปรความ
ทุ่มเทในงาน (r = -.113) อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงานทีส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของ
อาจารย์ พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์เส้ นทาง ( path analysis) ด้ วย
โปรแกรมสําเร็จรูปดังนี

Chi-square =.575, df=3 , P-value=.902 , RMSEA=0.000 , CFI=1.000 , HOELTER=0.5
ภาพที 1 ตัวแบบปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงานทีส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของอาจารย์
พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์ ตวั แบบสมการโครงสร้ าง
ตัวแปร

ขนาดอิทธิพลทีมีต่อ JE
DE
.99
.74
.62
.65

IE

ขนาดอิทธิพลทีมีต่อ JP
TE
.99
.74
.62
.65

DE

vg
os
se
wlb
je
.79
Chi-square =.575, df=3 , P-value=.902 , RMSEA=0.000 , CFI=1.000 , HOELTER=0.5
R2
.55

IE
.78
.59
.49
.52

TE
.78
.59
.49
.52
.79

.93

จากภาพที 1 และตารางที 3 ผลการวิเคราะห์ตวั แบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทใน
งานทีส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุขหลังปรับตัวแบบ
สมการโครงสร้ างผลทีได้ มีความสอดคล้ อ ง กลมกลืน กับ ข้ อ มูลเชิง ประจัก ษ์ ผลการวิเ คราะห์ มีด ัง นี ดัช นีค วามกลมกลืน
(fit indices) เป็ น Chi-square = .575, df=3, P-value = .902 , RMSEA = 0.000, CFI = 1.000, HOELTER = 0.5 เส้ นทาง
อิ ท ธิ พ ลระหว่ า งตัว แปรทุ ก เส้ น มี ค วามสัม พั น ธ์ ท างบวก และมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที ระดั บ 0.5 ค่ า นิ ย มของส่ ว นรวม
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การสนับสนุนจากองค์การ การประเมินตนเอง และความสมดุลชีวิตกับการทํางานเป็ นตัวแปรทีมีอิทธิ พลต่อความทุ่มเทในงาน
โดยทัง 4 ตัวแปร ตัวแปรการค่านิยมของส่วนรวมเป็ นตัวแปรทีมีอิทธิ พลทางตรงสูงสุดต่อความทุ่มเทในงาน (ค่าอิทธิ พ ล
เท่ากับ .99) รองลงมาคือ การสนับสนุนจากองค์การ(ค่าอิทธิ พลเท่ากับ .74) เมือพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ การพยากรณ์
(R2) พบว่า ค่านิยมของส่วนรวม การสนับสนุนจากองค์ การ การประเมินตนเอง และความสมดุลชีวิตกับการทํางาน อธิ บาย
ความแปรปรวนของความทุ่มเทในงานได้ ร้อยละ 55.00 ค่านิยมของส่วนรวม การสนับสนุนจากองค์ การ การประเมินตนเอง
และความสมดุลชีวิตกับการทํ างาน มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อ ผลการปฏิ บัติ งาน ผ่ านความทุ่มเทในงาน เมือพิ จารณาจากค่ า
สัมประสิทธิ การพยากรณ์(R2) สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบตั ิงานได้ ร้อยละ 93.00
อภิปรายผล
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลทั วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า อาจารย์พยาบาลทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ เ ป็ นหญิ งจบการศึกษาระดับปริ ญญาโทมาก
ทีสุด มีระยะเวลาทีปฏิบตั ิงานด้ านการสอน มากกว่า 15
ปี ขึนไปเป็ นส่วนมาก มีตําแหน่งเป็ นอาจารย์ประจํา
ผลการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี
1. การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยของ
ความทุ่ม เทในงานกับ ความทุ่ม เทในงานของอาจารย์
พยาบาล วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ตัวแปรทีมีความสัมพันธ์ เชิง บวกกับ
ความทุ่ ม เทในงานได้ แก่ ค่ า นิ ย มของส่ ว นรวม การ
สนับสนุนจากองค์ การ การประเมินตนเองและตัวแปรที
มีค วามสัม พัน ธ์ เชิ ง ลบ ได้ แ ก่ ความสมดุลชี วิต กับ การ
ทํางาน
2. การศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยความทุ่มเทใน
งานที มี ต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของอาจารย์ พ ยาบาล
วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
พบว่า ทัง 4 ตัว แปร ได้ แก่ ค่า นิย มของส่ว นรวมการ
สนับ สนุน จากองค์ ก าร การประเมิ น ตนเองและความ
สมดุลชีวิตกับการทํางาน เป็ นตัวแปรทีมีอิทธิ พลทางตรง
ต่อ ความทุ่ม เทในงานโดยการสนับ สนุน จากองค์ การมี
อิทธิพลสูงสุดต่อความทุ่มเทในงาน และตัวแปรทัง 4 ตัว
แปร มีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อผลการปฏิ บัติงานผ่านความ
ทุ่มเทในงานซึงสอดคล้ อ งกับ Lipine (2010) กล่าวว่ า
ความทุ่มเทในงานมีค วามสัมพัน ธ์ เป็ นตัวแปรคันกลาง
ระหว่างค่านิยมของส่วนรวม การสนับสนุนจากองค์ การ
การประเมินตนเอง กับผลการปฏิบตั ิงาน และพฤติกรรม

การเป็ นสมาชิก ที ดี ข ององค์ ก าร และยังสอดคล้ อ งกับ
งานวิจัยของ Chen (2007) ทีพบว่า การสนับสนุนจาก
องค์ การ การทุ่มเทในงาน ส่งผลให้ เพิมระดับผลงานให้
บริษัท เป็ นปั จจัยทีเพิมความทุ่มเทในงาน
3. การนําเสนอตัวแบบของปั จจัยและผลลัพธ์
ของทุ่มเทในงานของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข ผลการวิ เ คราะห์
ตัว แบบเส้ น ทางสามารถสรุ ป ความสัม พั น ธ์ และข้ อ
ค้ นพบใหม่ดังนี คือ ค่านิยมของส่วนรวม การสนับสนุน
จากองค์การ การประเมินตนเองและความสมดุลชีวิตกับ
การทํางาน เป็ นตัวแปรทีมีอิทธิ พลต่อความทุ่มเทในงาน
ส่ ง ผลต่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง านของอาจารย์ พยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
ข้ อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาตัวแปรทีมีอิทธิ พลของปั จจัย
ความทุ่มเทในงานทีมีต่อผลการปฏิ บัติงานของอาจารย์
พยาบาลวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี กระทรวง
สาธารณสุข นํามาสู่ข้ อเสนอแนะในการนํ าผลการวิจัยไปใช้
และข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่อไปดังนี
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
ข้ อเสนอแนะระดับนโยบาย
1. ข้ อค้ น พบตั ว แปรที มี อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย
ความทุ่มเทในงานที มีต่ อผลการปฏิ บัติ งานของอาจารย์
พยาบาล วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี กระทรวง
สาธารณสุขได้ แก่ ค่ านิ ย มของส่ว นรวม การสนับ สนุน
จากองค์การ การประเมินตนเองและความสมดุลชีวิตกับ
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การทํางานทีมีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงานส่งผลต่อผล
การปฏิบตั ิงาน
ข้ อเสนอแนะ
1.1 ผู้กําหนดนโยบายควรมีการระบุวิธี การสรร
หา และคัด เลือ กบุค ลากรอย่ า งชัด เจน โดยใช้ ค่ า นิ ย ม
ของส่วนรวมเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเพือให้ สอดคล้ อง
กับองค์การ
1.2 การส่งเสริมค่านิยมของส่วนรวม โดยการ
สนับ สนุ น และฝึ กอบรมให้ บุค ลากรได้ ทํ า ความเข้ า ใจ
ร่ ว มกัน ในการสร้ างค่ า นิ ย มของส่ว นรวมโดยเน้ น เรื อง
ความซือสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชี พ จัดระบบงานให้
บุคลากรทํางานร่ วมกันเพิมมากขึน หรื อทํางานเป็ นที ม
มากขึน เพือจะช่วยให้ บุคลากรทีทํางานแตกต่างกัน แต่
สามารถเข้ าใจถึงระบบงาน ค่านิยมของส่วนรวมร่ วมกัน
และสามารถที จะทํ า งานร่ ว มกัน เป็ นไปในแนวทางที
สอดคล้ องกับเป้าหมายขององค์การ
1.3 ผู้ กํ าหนดนโยบายควรจั ด ให้ มี การ
สนับสนุน จากองค์ การอย่ างเพี ยงพอ โดยมี การสํารวจ
ความต้ องการ ของบุ ค ลากรว่ า มี ค วามต้ องการให้
สนับสนุนในเรืองใดบ้ าง เพือให้ ตรงกับความต้ องการของ
บุคลากร
1.4 การประเมิ น ตนเองเข้ ากั บ แผนการ
ปฏิบัติงานขององค์ การ และยึดถือปฏิ บัติอย่างต่อเนือง
ทังนีหากบุคลากรมีการประเมินตนเองอย่างมีระบบ จะ
ส่งผลให้ มีผลการปฏิบตั ิงานขององค์การสูงด้ วย
1.5 ผู้กําหนดนโยบายสร้ างความสมดุลชีวิ ต
กับการทํางาน โดยกําหนดนโยบายและมาตรการสร้ า ง
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน การจัดสวัสดิการในการ
ทํ า งาน และนอกเหนื อ จากการทํ า งาน การจัด สภาพ
แวดล้ อมให้ เอือต่อการทํางาน
3. ข้ อค้ นพบตัวแปรความทุ่มเทในงานเป็ นตัว
แปรคันกลางทีส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ข้ อเสนอแนะ ผู้กําหนดนโยบายควรสนับสนุน
และหาแนวทางในการเพิ มความทุ่ ม เทในงานของ
บุคลากรให้ มากขึน โดยให้ โอกาสบุค ลากรตัดสินใจใน

งานของตนเองทีได้ รับมอบหมาย สนับสนุนให้ บุคลากร
เกิ ด ความทุ่ม เทในงาน ตระหนั ก ถึง ความสํา คัญ ของ
ความทุ่มเทในงาน และความสําเร็ จ ในเป้าหมาย สร้ า ง
แรงจูงใจ รวมทังกระตุ้นให้ เ ห็นความสําคัญในบทบาท
หน้ าที ความรั บ ผิ ด ชอบในงาน การทุ่ ม เท เสี ย สละ
ทังแรงกาย แรงใจ และเวลาของแต่ละคน รวมทังให้ ทุก
คนมี ส่ ว นร่ ว มในงาน และความสํ า เร็ จ ขององค์ ก าร
เพื อให้ ไ ด้ ผลลัพ ธ์ ที เป็ นที ยอมรั บ ของสัง คม และทํ า ให้
สถานศึกษามี ความก้ าวหน้ า เข้ มแข็ง เป็ นที น่า เชื อถื อ
ซึ งจะทํ า ให้ บุ ค ลากรมี ค วาม ก้ าวหน้ า และประสบ
ความสําเร็จด้ วย
ข้ อเสนอแนะระดับปฏิบตั ิการ
1. ข้ อค้ นพบตัว แปรค่ า นิย มของส่วนรวมการ
สนับ สนุน จากองค์ ก าร การประเมิ น ตนเอง และความ
สมดุลชีวิ ต กับ การทํ า งานที มีอิ ท ธิ พ ลต่ อความทุ่ม เทใน
งานส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน
2. ข้ อเสนอแนะผู้ บริ หารวิ ทยาลัยพยาบาลควร
พิจารณาเพิมความทุ่ม เทในงานโดยใช้ ตัว แปร ค่ านิ ย ม
ของส่ ว นรวมการสนั บ สนุน จากองค์ ก ารการประเมิ น
ตนเอง และความสมดุ ล ชี วิ ต กั บ การทํ า งาน ให้ เป็ น
ประโยชน์ในการวางแผน กําหนดแนวทาง และวิธีบริ หาร
จัดการภายในสถานศึกษา เพือส่งเสริ มให้ บุคลากรเกิ ด
ความทุ่มเทในงาน เพือเพิมผลการปฏิ บัติงานให้ ได้ ตาม
เป้ าหมายขององค์ ก าร ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาควร
ดําเนินการดังนี
3. ผู้บริ หารวิทยาลัยพยาบาล ควรจัดให้ มีการ
กําหนดค่านิยมขององค์ การร่ วมกัน จัดกิจกรรมส่งเสริ ม
การรับรู้ การพัฒนา และปลูกฝั งค่านิยมให้ กับพนักงาน
ทัวทังองค์การ โดยจัดให้ มีการอบรมเพือให้ บุคลากรเกิด
ความรู้ ความเข้ าใจที ถู ก ต้ อ ง มี ค่ า นิ ย มของส่ว นรวม
ยึดถื อปฏิ บัติต่อ ไป เพือเป็ นเครื องช่ว ยในการตัดสินใจ
หรือวินิจฉัยสังการถือเป็ นส่วนสําคัญทีจะช่วยทําให้ การ
ดําเนิ นการขององค์ การก้ าวหน้ า และส่งผลให้ องค์ การ
ได้ รั บ ความเชื อถื อ จากสั ง คม อั น นํ า มาซึ งชื อเสี ย ง
เกียรติยศและความก้ าวหน้ าในระยะยาวขององค์การ
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4. ผู้บริ หารวิทยาลัยพยาบาล ควรจัดให้ มีการ
สนับสนุน จากองค์ การอย่า งเพีย งพอ โดยมี การสํารวจ
ความต้ องการของบุคลากรว่ามีความต้ องการให้ สนับสนุน
ในเรืองใดบ้ าง เพือให้ ตรงกับความต้ องการของบุคลากร
5. ผู้ บริ ห ารวิ ท ยาลัย พยาบาล ควรจั ด ให้ มี
แนวทาง การประเมินตนเองทีเป็ นระบบและต่อเนือง โดย
จัดทําเป็ น คู่มือการประเมินตนเองเกียวกับการทํางาน ซึง
จะสามารถ พั ฒนาการบริ หารจัด การได้ ดี หากทํ า การ
ทบทวนปรั บ ปรุ ง และประเมิ น ตนเองอย่ า งจริ ง จั ง
สมํ าเสมอ จะสามารถยกระดับ มาตรฐานองค์ ก าร ใน
เรืองการจัดการและการปฏิ บัติงานให้ เป็ นสากล รวมถึง
สร้ างความเชื อถือให้ กับผู้ใช้ บริ การ การประเมินตนเอง
ทํ า ให้ ท ราบข้ อ บกพร่ อ งต่ า งๆ สามารถนํ า ไปปรั บ ปรุ ง
ปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ
6. ผู้บริ หารวิ ทยาลัยพยาบาล ควรสร้ างความ
สมดุ ลชี วิ ต กั บ การทํ า งาน โดยกํ า หนดนโยบายและ
มาตรการสร้ างขวัญและกํ าลัง ใจในการทํา งาน การจัด
สวัสดิการในการทํ างาน และนอกเหนือจากการทํางาน
การจัดสภาพ แวดล้ อมให้ เอือต่อการทํางาน
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป
เ นื อ ง จ า ก ก า ร วิ จั ย ค รั ง นี เ ป็ น ก า ร วิ จั ย
เชิ ง ปริ ม าณ โดยการวิ จั ย ครั งต่ อ ไปอาจมี ก ารศึ ก ษา
เพิ มเติ ม โดยอาศั ย วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพต่ อ จากการ
ศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณในครั งนี เพื อทํ า ให้ เข้ าใจถึ ง
ลักษณะตัวแปรต่างๆ ได้ ดียิงขึน
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