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บทคัดยอ
ผลการศึกษาพบวา บรรยากาศองคการมีอิทธิพล
โดยตรงตอการปฏิบตั งิ านของพยาบาลประจําการ (ß=0.26,
p<.01) และมีอิทธิพลโดยออมตอการปฏิบัติงานของ
พยาบาลประจําการโดยผานขวัญในการทํางานและความ
ยึดมั่นผูกพันตอองคการ (ß=0.15, p<.01) รูปแบบความ
สัมพันธเชิงสาเหตุสามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการในหอผูปวยวิกฤตได
รอยละ 25 (R2 = 0.25, p< .001).

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธนี้ มี
วัตถุประสงคเพือ่ สรางและพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุ ไดแก บรรยากาศองคการ ขวัญในการทํางาน ความ
ยึดมัน่ ผูกพันตอองคการทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของ
พยาบาลประจําการในหอผูปวยวิกฤตในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพ
ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤต คัดเลือก
โดยการสุมตัวอยางแบบมีระบบ จํานวน 389 คน
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Abstract
This descriptive correlational research study were to identify and test a causal model of organizational
climate, work morale, organizational commitment and job performance of registered nurses at Intensive Care
Unit in government university hospitals. The sample of 389 registered nurses at Intensive Care Unit was
selected by systematic random sampling.
The results revealed that organizational climate had a direct positive effect on job performance (ß=0.26,
p<.01) and had an indirect effect on job performance of nurses at Intensive Care Unit through affecting work
morale and organizational commitment (ß=0.15, p<.01). The model accounted for 25 percents of variance
in job performance (R2 = 0.25, p< .001).

ความสําคัญของปญหา
สังคมไทยปจจุบันมีความตองการการดูแลผูปวย
โรคในภาวะวิกฤตทีซ่ บั ซอนมากขึน้ จากประชากรผูส งู อายุ
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ผูป ว ยโรคเรือ้ รังทีม่ โี รคแทรกซอนหลายระบบ
อวัยวะ ผูป ว ยช็อกจากการติดเชือ้ และจากโรคทีด่ อื้ ยา รวม
ถึงผูปวยอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ และโรคอุบัติใหม ผูปวย
สวนใหญไดรับการดูแลโดยเครือขายโรงพยาบาลชุมชน
และถูกสงตอเพื่อรับการดูแลในหอผูปวยวิกฤตของโรง
พยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ทําให
ความตองการใชเตียงเพือ่ ดูแลผูป ว ยวิกฤตในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3 เปน 10-15 (Rhodes,
Ferdinande, Flaatten, Guidet, Metnitz, & Moreno,
2012) แตพยาบาลทีด่ แู ลผูป ว ยวิกฤตไมมจี าํ นวนเพิม่ มาก
นักเนื่องจากมีการเคลื่อนยายจากภาครัฐสูภาคเอกชน
จํานวนมาก ดังนั้นพยาบาลประจําการในหอผูปวยวิกฤต
ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐตองใหการดูแลผูปวย
ทีม่ คี วามตองการทางการแพทยสงู ขึน้ ภายใตขอ จํากัดเรือ่ ง
จํานวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ลักษณะงานของพยาบาลในหอผูปวยวิกฤตเปน
งานที่มีภาระงานสูง มีความกดดันและความเครียด การ
ดูแลผูปวยวิกฤตตองเผชิญกับความไมแนนอนจากตอง
ทํางานใหไดตามมาตรฐานในภาวะที่เรงรีบ ตองประสาน

งานกับบุคลากรหลากหลายสาขา รวมทั้งการเผชิญกับ
ความตองการทางจิตใจของญาติและผูปวยในภาวะใกล
ตาย รวมถึงงานอื่นๆ เชน งานบริหาร การเรียนการสอน
การพัฒนาคุณภาพ และการวิจัย ความเครียดและความ
กดดันในสภาพการทํางานสงผลทางลบตอคุณภาพชีวติ ของ
พยาบาล (Oates, & Oates, 1996) ทําใหพยาบาลในหอ
ผูป ว ยวิกฤตเกิดความเครียด ไมสบาย เบือ่ หนาย เหนือ่ ยลา
และมีปญ
 หาดานสุขภาพ (Kolcaba, 2003) ทําใหเกิดความ
ไมพึงพอใจในงาน มีปญหาในการสื่อสารกับทีมงาน มี
ความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการลดลง สงผลใหมกี ารลาออก
จากงานเพิม่ ขึน้ จากการสัมภาษณผบู ริหารฝายการพยาบาล
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่งกลาววา ในป
พ.ศ. 2555 อัตราการลาออกของพยาบาลในหอผูป ว ยวิกฤต
ในสูงถึงรอยละ13 การลาออกของพยาบาลเปนปญหาใหญ
เพราะการสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนทําไดยาก และ
พยาบาลทีค่ งอยูต อ งทํางานหนักขึน้ ทําใหขาดขวัญในการ
ปฏิบตั งิ าน สงผลใหคณ
ุ ภาพการปฏิบตั กิ ารพยาบาลลดลง
(Ingersoll, Olsan, Drew-Cates, DeVinney, & Davies,
2002)
การธํารงรักษาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถและการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลประจํา
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การในหอผูปวยวิกฤตไมไดขึ้นกับผลตอบแทนที่เปนเงิน
เพียงอยางเดียว แตเกีย่ วของกับปจจัยหลายประการ อาทิ
ปจจัยจูงใจที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ อันเปนแรงจูงใจ
ภายในทีเ่ กิดจากการทํางาน และนําไปสูก ารพัฒนาทัศนคติ
ทางบวกโดยการจูงใจที่แทจริงประกอบดวย ความสําเร็จ
ในหนาทีก่ ารงาน การไดรบั การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ และความกาวหนาในหนาทีก่ าร
งาน นอกจากนีม้ ปี จ จัยคํา้ จุนซึง่ ชวยปองกันไมใหบคุ คลใน
องคกรเกิดความไมพึงพอใจ ประกอบดวย นโยบายและ
การบริหารงาน วิธกี ารบังคับบัญชา การนิเทศงาน เงินเดือน
และคาตอบแทน ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน สภาพ
การทํางาน ชีวิตสวนตัว สถานภาพในสังคม หรือความ
มัน่ คงในหนาทีก่ ารงาน พยาบาลทีท่ าํ งานอยูใ นประเทศไทย
โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ มีอตั ราการเปลีย่ นงาน โยกยาย
ลาออก คอนขางสูง เนือ่ งจากความกดดันจากงาน สัมพันธภาพ
ระหวางผูป ฏิบตั งิ าน และสัมพันธภาพกับหัวหนาหอผูป ว ย
หรือผูป ฏิบตั งิ านกับองคการ (จันทรพา ทัดภูธร, 2543) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบวามีอตั ราการขาดแคลนตําแหนง
พยาบาลในหอผูปวยวิกฤตประมาณ 20% และจะเพิ่มสูง
ขึ้นอยางตอเนื่อง (American Organization of Nurse
Executives, 2000) สาเหตุหนึ่งคือสภาพแวดลอมในการ
ทํางานที่ไมดี และการรับรูวาขาดการสนับสนุนที่เอื้อให
พยาบาลสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย (Aiken, Clarke, & Sochalski, 2001) บรรยากาศ
องคการก็เปนปจจัยทีส่ าํ คัญในการดําเนินงานขององคการ
ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน อีก
ทัง้ เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลทีท่ าํ งานในองคการ
ดวย (Gibson, Ostrom, & Ahn, 2000 ) การศึกษาในเรือ่ ง
นี้จะทําใหการบริหารงานบุคคลมีความหลากหลาย ซึ่งจะ
ไดผลลัพธคอื การปฏิบตั งิ านของพยาบาลประจําการในหอ
ผูปวยวิกฤตมีประสิทธิภาพ มีความภาคภูมิใจ พยาบาล
ยังคงอยูในองคการและรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ อัน
จะสงผลตอผูใชบริการตอไป

1. สรางและพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ไดแก บรรยากาศองคการ ขวัญในการทํางาน ความยึดมัน่
ผูกพันตอองคการ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของพยาบาล
ประจําการในหอผูป ว ยวิกฤตในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ของรัฐ
2. ตรวจสอบความสอดคลองระหวาง รูปแบบ
สมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ
วิธีดําเนินการวิจัย
ชนิดของการวิจัย เปนวิจัยเชิงพรรณนาแบบ
สหสัมพันธ (Descriptive correlational research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการที่
ปฏิบตั งิ านในหอผูป ว ยวิกฤตโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของ
รัฐ จํานวน 7 แหง มีประชากร จํานวน 1,433 คน
กลุมตัวอยาง เลือกโดยการสุมตัวอยางแบบมี
ระบบ จากประชากรที่มีประสบการณในการทํางานในหอ
ผูปวยวิกฤตตั้งแต 1 ปขึ้นไป ขนาดกลุมตัวอยางคํานวณ
จาก 20 เทาของจํานวนเสนทางในโมเดลรูปแบบความ
สัมพันธเชิงสาเหตุ (Hair, Black, Babin, Anderson, &
Tatham, 2006)และจํานวนเผือ่ ความคลาดเคลือ่ นจากการ
เก็บรวบรวมขอมูลไมได 10% (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550)
ไดขนาดกลุมตัวอยาง 399 ราย
เครื่องมือวิจัย เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย
5 สวนไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ
การศึกษา สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน (หอผูป ว ยวิกฤต) ประสบการณ
การปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤต
สวนที่ 2 บรรยากาศองคการของหนวยงานพยาบาล
ผูวิจัยพัฒนาจาก Nursing Unit Climate Questionnaire
ของ Wright (1992) ตามแนวคิดของ Schneider และ
Bartlett (1968) จํานวน 18 ขอ ผลจากการวิเคราะห
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องคประกอบได จํานวน 12 ขอ
สวนที่ 3 ขวัญในการทํางาน ผูว จิ ยั พัฒนาจาก The
Work Morale Scale ของ Yang และ Huang (2005) ตาม
แนวคิดของ Litwin และ Stringer (1968) จํานวน 16 ขอ
ผลจากการวิเคราะหองคประกอบได จํานวน 15 ขอ
แบบสอบถามสวนที่ 2 และ 3 การตอบใชมาตร
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับไดแก เห็นดวย
นอยที่สุด ถึงเห็นดวยมากที่สุด กําหนดคะแนน 1-5 ตาม
ลําดับ การแปลผลระดับใชเกณฑคาเฉลี่ย ดังนี้ นอยที่สุด
1.00-1.80 นอย 1.81–2.61 ปานกลาง 2.62–3.42
มาก 3.43-4.23 มากที่สุด 4.24-5.00
สวนที่ 4 ความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการ ผูว จิ ยั พัฒนา
จาก The Three-Component Model (TCM) Employee
Commitment Survey ตามแนวคิดของ Meyer, Allen และ
Smith (1993) จํานวน 18 ขอ ผลจากการวิเคราะห
องคประกอบได จํานวน 17 ขอ
สวนที่ 5 การปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการ
ผูวิจัยพัฒนาจาก Shortened Nursing Performance
Scale ของ Greenslade (2008) ตามแนวคิดของ Borman
และ Motowidlo (1993) จํานวน 25 ขอ ผลจากการวิเคราะห
องคประกอบได จํานวน 25 ขอ
แบบสอบถามสวนที่ 4 และ 5 การตอบใชมาตร
ประมาณคา (Rating scale) 7 ระดับไดแก เห็นดวยนอย
ทีส่ ดุ นอย คอนขางนอย ปานกลาง คอนขางมาก มาก เห็น
ดวยมากทีส่ ดุ กําหนดคะแนน 1-7 คะแนน ตามลําดับ การ
แปลผลระดับใชเกณฑคา เฉลีย่ ดังนี้ นอยทีส่ ดุ 1.00 - 1.85
นอย 1.86 – 2.71 คอนขางนอย 2.72 - 3.57 ปานกลาง
3.58 - 4.43 คอนขางมาก 4.44 - 5.29 มาก 5.30 - 6.14
มากที่สุด 6.15 - 7.00
แบบสอบถามแตละสวนจาก 2 ถึง 5 ผูวิจัยได
วิเคราะหองคประกอบของตัวแปร เพือ่ สกัดตัวแปรและแยก
รวมกลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธตอกันและกัน และแยก
ออกเปนรายดาน

เครื่องมือวิจัยไดรับการตรวจความตรงเชิงเนื้อหา
แบบสอบถามทัง้ 4 ชุดไดถกู แปลจากตนฉบับภาษาอังกฤษ
และจีนโดยวิธกี ารแปลยอนกลับ (Backward translation)
และหาความเที่ยงโดยใชคาสัมประสิทธแอลฟาของ
Cronbach ของแบบสอบถามสวนที่ 2 ถึง 5 เทากับ 0.88,
0.86, 0.86 และ 0.95 ตามลําดับ
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล ในชวงเดือนกุมภาพันธ –
เมษายน 2555 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองที่
โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ และศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สวนโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม โรงพยาบาลสงขลานครินทร และ
โรงพยาบาลศรีนครินทร พยาบาลผูประสานงานในแตละ
สถาบันเปนผูด าํ เนินการ แบบสอบถามสงออกจํานวน 399
ชุดไดรับกลับคืนที่มีขอมูลครบ จํานวน 389 ชุด (97.49%)
การพิทกั ษสทิ ธิกลุม ตัวอยาง โครงการวิจยั ไดผา น
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย ของ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน และโรงพยาบาลทัง้ 7 แหง ผูว จิ ยั
ชี้แจงเรื่องการพิทักษสิทธิอยางเปนลายลักษณอักษร โดย
ใหขอ มูลทีจ่ าํ เปนของการวิจยั แกกลุม ตัวอยางและใหสทิ ธิ์
ตัดสินใจเขารวมหรือปฏิเสธการเขารวมการวิจยั โดยจะไมมี
ผลกระทบทีไ่ มดแี กผตู อบแบบสอบถามจากการรักษาความ
ลับของขอมูลรายบุคคล รายโรงพยาบาลและนําเสนอผล
วิจัยในภาพรวม
การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูป หาคา
เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการกําหนดรูปแบบ
ความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน (Structural Equation
Modeling: SEM)

ผลการวิจัย
พยาบาลประจําการรอยละ 95.4 เปนหญิง รอยละ
54.2 มีอายุในชวง 20-30 ป และรอยละ 89.5 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รอยละ 33.2 ปฏิบัติงานอยูในหอผูปวย
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วิกฤตแผนกศัลยกรรม และ รอยละ 64.3 มีประสบการณ
การทํางาน 2-10 ป
1. รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการในหอ
ผูปวยวิกฤต ประกอบดวย ปจจัยสาเหตุ 3 ปจจัย คือ
บรรยากาศองคการ ขวัญในการทํางาน และความยึดมั่น

R2 =0.25***
การปฏิบัติงานของพยาบาล

0.26**

บรรยากาศองคการ
0.48**

ผูกพันตอองคการ พบวาตัวแปรทุกตัวในรูปแบบความ
สัมพันธเชิงสาเหตุนสี้ ามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการในหอผูปวย
วิกฤต ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ไดรอยละ 25
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (แผนภูมิ 1)

R2 =0.23***
ขวัญในการทํางาน
R2 =0.97***

0.31**

0.98**

ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ
**p<.01, ***p<.001
แผนภูมิ 1 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการปฏิบตั งิ านของพยาบาลประจําการในหอผูป ว ยวิกฤต ในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ จากการตรวจสอบกับขอมูลเชิงประจักษ
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการและการปฏิบัติงานของ
พยาบาลประจําการ มีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ผลการตรวจสอบความสอดคลองระหวาง รูป
แบบสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ พบดังนี้
2.1 บรรยากาศองคการ ขวัญในการทํางาน

ตาราง 1 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง บรรยากาศองคการ ขวัญในการทํางาน ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ กับ
การปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤต (n = 389)

บรรยากาศองคการ
ขวัญในการทํางาน
ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ
การปฏิบัติงาน

บรรยากาศ
องคการ
1.000
0.400**
0.206**
0.345**

ขวัญในการ
ทํางาน
1.000
0.585**
0.341**

** p < .01
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ความยึดมั่นผูกพัน การปฏิบตั งิ าน
ตอองคการ

1.000
0.271**

1.000

วารสารพยาบาล ปที่ ๖๒ ฉบับที่ ๔

ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖

2.2 ผลการวิเคราะห Path analysis พบวา
บรรยากาศองคการ มีอิทธิพลทางตรงตอการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลประจําการในหอผูป ว ยวิกฤต คาสัมประสิทธิ์
เสนทาง (Path coefficient ) เทากับ 0.26 และตอขวัญใน
การทํางาน คาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.48 และมี
อิทธิพลทางออมตอการปฏิบตั งิ านของพยาบาลประจําการ
ในหอผูป ว ยวิกฤตโดยผานขวัญในการทํางานและความยึด
มัน่ ผูกพันตอองคการคาสัมประสิทธิเ์ สนทางจากผลกระทบ
ทางออมผานขวัญในการทํางานและความยึดมัน่ ผูกพันตอ
องคการ (Total indirect effect) เทากับ 0.15 {(0.48)(0.98)
(0.31)} ขวัญในการทํางาน มีอิทธิพลทางตรงตอความ
ยึดมั่นผูกพันตอองคการ คาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ
0.98 สวนความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการมีอทิ ธิพลทางตรง
ตอการปฏิบตั งิ านของพยาบาลประจําการ คาสัมประสิทธิ์
เสนทาง เทากับ 0.31 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 (แผนภูมิ 1) ตัวแปรแฝงที่มีอิทธิพลในรูปแบบที่เปน
สาเหตุทางตรงตอการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการ
ในหอผูป ว ยวิกฤต ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ไดแก
บรรยากาศองคการ และความยึดมั่นผูกพันตอองคการ
สวนตัวแปรแฝงทีม่ อี ทิ ธิพลในรูปแบบทีเ่ ปนสาเหตุทางตรง
และทางออมตอการปฏิบตั งิ านของพยาบาลประจําการใน
หอผูปวยวิกฤตในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ไดแก
บรรยากาศองคการ
2.3 ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดล
ปจจัยเชิงสาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพลตอการปฏิบตั งิ านของพยาบาล
ประจําการในหอผูป ว ยวิกฤต ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ของรัฐ ตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษพบวา โมเดล
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คาไค-สแควร (χ2)
เทากับ 52.318 ทีร่ ะดับองศาอิสระ (df) เทากับ 21 คาความ
นาจะเปน (p) เทากับ .001 คา CMIN/DF (χ2/df) มีคา
เทากับ 2.491 คาดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness
of fit index: GFI ) มีคาเทากับ 0.969 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI ) มีคาเทากับ 0.935 ซึ่งเปน

คาที่สูงกวา 0.9 และคาดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของ
คาความแตกตาง (The root mean square error of
approximation: RMSEA) เทากับ 0.062 แสดงวารูปแบบ
มีความสอดคลองดี

การอภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลวิจยั พบวาบรรยากาศองคการ เปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอการปฏิบัติงานของ
พยาบาลประจําการในหอผูปวยวิกฤตในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยอิทธิพลทางออมผานขวัญในการ
ทํางานและความยึดมั่นผูกพันตอองคการ สอดคลองกับ
แนวคิดของ Kopelman, Brief และ Guzzo (1990) ทีก่ ลาว
วา บรรยากาศองคการมีผลตอพฤติกรรมของบุคลากรใน
การทํางาน เชน การปฏิบัติงาน และผลลัพธขององคการ
ผานความคิดรูและอารมณ ความรูสึกที่มีตอองคการ เปน
ความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพันกับองคการ
ทัง้ นีอ้ ารมณ ความรูส กึ เกีย่ วของกับระดับของสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล สวนความคิดรูเกี่ยวของกับความรู (Selfknowledge) และจิตใจตอกิจกรรมการทํางาน (Ostroff,
1993) และสอดคลองกับ Hurst, Croker และ Bell (1994)
ทีก่ ลาววา ความพึงพอใจทางสังคม (Social gratification)
และความมั่นใจในผูรวมงาน นําไปสูการเพิ่มขวัญในการ
ทํางาน ความพึงพอใจในงาน การทํางานเปนทีม และการ
ปฏิบตั งิ านในหอผูป ว ย (Abualrub, 2004) ประเทศจอรแดน
พบวาการสนับสนุนทางสังคมจากผูร ว มงานจะชวยสงเสริม
การปฏิบัติงานของพยาบาล และลดความเครียดจากงาน
พยาบาลในหอผูปวยวิกฤตตองใชระยะเวลาในการสั่งสม
ความรู ความชํานาญ และประสบการณ โดยเฉพาะจาก
พยาบาลทีม่ ปี ระสบการณมากกวาเปนพีเ่ ลีย้ งใหคาํ แนะนํา
ชวยเหลือ (นฤมล กิจจานนท, อัจฉรา จงเจริญกําโชค และ
พรพิมล มาคนราภรณ, 2552) สามารถรวมทํางานเปนทีม
ชวยเหลือกันได ดังนั้นพยาบาลประจําการ ในหอผูปวย
วิกฤตจึงมีบุคลิกภาพที่ประนีประนอม อารมณมั่นคง
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ควบคุมตัวเองไดดีมีวินัยในตนเองสูง เปดเผย และเปดรับ
ประสบการณ จึงทําใหสามารถปรับตัวใหเขากับลักษณะ
งานในหอผูป ว ยวิกฤตได และปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
(ศิริพันธ สอนสุทธิ์, 2552) ซึ่งสอดคลองกับ Borman และ
Motowidlo (1993) ทีก่ ลาววาความสามารถเปนตัวทํานาย
การปฏิบัติงานในหนาที่ (Task performance) สวน
บุคลิกภาพทีแ่ ตกตางในแตละคนเปนตัวทํานายการปฏิบตั ิ
งานตามสถานการณ (Contextual performance) นอกจาก
นัน้ การไดรบั การสนับสนุนจากหัวหนาหอผูป ว ยวิกฤต ทําให
ไดมโี อกาสในการศึกษาพัฒนาตนเองอยูเ สมอ และพยาบาล
เกิดความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ าน และสามารถปฏิบตั งิ าน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสุณิสา วัลยะเพ็ชร
(2533) พบวา ประสบการณการทํางานในหนวยอภิบาล
ผูป ว ยหนัก การฝกอบรม และพฤติกรรมทีจ่ งู ใจของหัวหนา
หอผูป ว ย สามารถทํานายความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ของพยาบาล หนวยอภิบาลผูปวยหนัก
ความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการมีอทิ ธิพลโดยตรงกับ
การปฏิบตั งิ านของพยาบาลประจําการ ในหอผูป ว ยวิกฤตใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ สอดคลองกับ Mowday,
Steers และ Porter (1979) ที่ระบุวา ความยึดมั่นผูกพัน
มีความสัมพันธกับพฤติกรรม และทัศนคติที่มีตอองคการ
(Attitudinal commitment) ซึง่ เปนสภาวะทีบ่ คุ คลแสดงวา
เปนสวนหนึ่งขององคการ และเปาหมายขององคการ
สอดคลองกับความปรารถนาของบุคคล ทีต่ อ งการคงความ
เปนสมาชิกขององคการ ซึง่ แสดงถึงความจงรักภักดีทมี่ ตี อ
องคการ นอกจากนัน้ Mowday และคณะ (1982) ไดเสนอ
ปจจัยนํา (Antecedents) ของความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการ

มี 4 ดาน คือ 1) ลักษณะของบุคคลไดแก อายุ ระยะเวลา
ในการทํางาน ระดับการศึกษา บุคลิกภาพ 2) บทบาทหนาที่
(Role-related characteristics) การไดรบั มอบหมายหนาที่
ตรงกับความรูความสามารถ 3) โครงสรางขององคการ
(Structural characteristics) ขนาดและรูปแบบการบริหาร
งาน และ 4) ประสบการณการทํางาน สิ่งที่คาดหวังและ
ประสบการณการทํางานจริง มีผลตอทัศนคติในการทํางาน
กับองคการ

ขอเสนอแนะ
1. ควรกําหนดเปนนโยบายและกลยุทธที่ชวย
สงเสริมบรรยากาศองคการทีด่ ี ในหอผูป ว ยวิกฤต เชน การ
มีระบบพยาบาลพี่เลี้ยง การปรับตารางการทํางานใหเอื้อ
ตอการปฏิบตั งิ าน การเปดพืน้ ทีใ่ หมกี จิ กรรมทางสังคมรวม
กัน การจัดสุนทรียสนทนา (Dialogue) การจัดประชุม
ครอบครัวผูใ ชบริการเพือ่ การปองกันความขัดแยงระหวาง
ทีมบุคลากรและญาติ และสงเสริมความยึดมัน่ ผูกพันตอ
องคการเชน การสงเสริมสวัสดิการใหแกบคุ ลากร การปรับ
กฎระเบียบตางๆใหเอือ้ ตอวิถชี วี ติ ของพยาบาล การสงเสริม
ภาพลักษณขององคการทีท่ าํ ใหพยาบาลเกิดความภาคภูมใิ จ
และการสงเสริมใหพยาบาลปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. ควรตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ โดยใช
ความแตกตางของบริบทของพยาบาลประจําการในหอ
ผูป ว ยวิกฤตทีม่ ผี ลตอการปฏิบตั งิ านของพยาบาลประจําการ
เชน ประสบการณการทํางานในหอผูป ว ยวิกฤต การศึกษา
ตอเนื่องและความเชี่ยวชาญ
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