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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตออาชีพ
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครพนม การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน  
97 คน คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติการพยาบาลในงานบริการคลินิกทุกหนวยงานใน
โรงพยาบาลนครพนม ประสบการณตั้งแต 1 ป ขึ้นไป ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชั้นตาม
สัดสวน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย          
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก การถดถอยพหุคูณและการถดถอย
เชิงเสนอยางงาย ผลการวิจัยพบวา 1) การรับรูคานิยมวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพมี
อิทธิพลตอความผูกพันตออาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) สวนการ
สนับสนุนทางสั งคมที่ เป นตัวแปรแทรกไมมี อิ ทธิพลรวมกับทัศนคติต อ งาน ,                    
ความคาดหวังในงาน การรับรูคานิยมวิชาชีพที่มีตอความผูกพันตออาชีพไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากผลการวิจัยดังกลาว ผูบริหารโรงพยาบาลควรกําหนด
นโยบายและสงเสริมกลยุทธตางๆ เพื่อเพิ่มความผูกพันตออาชีพ ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่จะจูงใจ
ใหพยาบาลคงอยูในวิชาชีพไดยาวนาน 

คําสําคัญ :  ทัศนคติตองาน  ความคาดหวังในงาน  การรับรูคานิยมวิชาชีพ   
 การสนับสนุนทางสังคม  ผูกพันตอตออาชีพ  พยาบาลวิชาชีพ 
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Abstract 
 The purposes of this research was to the influence factors on 
career commitment of professional nurses in Nakhon Phanom hospital. 
This research employed the quantitative research method. A 
questionnaire was used to collect data from the sample consisting of 97 
professional nurses. The sample was professional nurses who worked at 
the clinical services in the Nakhon Phanom hospital at least 1 year. The 
subjects included 97 nurses who were selected based on the sizes of the 
all clinical services division by stratified random sampling. The data were 
analyzed using descriptive statistics of frequency, percentage, mean, and 
standard deviation, and inferential statistics of multiple regression analysis 
and simple regression analysis. The results were as follows: 1) The 
perception of professional work values affected  career commitment of 
professional nurses at statistically significant level of 0.01. 2) This research  
revealed no significant moderating effect of social support on the 
relationships among attitudes toward work, career expectations, 
perception of professional work values on career commitment of 
professional at statistically significant level of 0.01. As the result of this 
research, it is recommended that hospital executives should set a policy 
and strategies to promote career commitment of professional nurses  
lead to motivation the retention of nurses. 
 
Keywords :  Attitudes toward work; Career expectations;  
 Perception of  professional work values; Social support; 
 Career commitment of  professional; Professional nurses 
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บทนํา  
ป จจุบั นหลายประ เทศทั่ ว โลกต อ งเผชิญ กับปญ หาการขาดแคลน                

พยาบาลวิชาชีพที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการประเมินสถานการณขององคการพยาบาลทั่วโลก 
คาดวาในป ค.ศ. 2020 มีแนวโนมท่ีจะเผชิญกับการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพประมาณ 
400,000 คน (Murray, 2002) ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบปญหาการขาดแคลน
พยาบาลวิชาชีพอยางตอเนื่อง ป  ค.ศ. 2015 จะมีแนวโนมขาดพยาบาลวิชาชีพ          
รอยละ 20 และคาดวาจะเพิ่มเปนรอยละ 29 ในป  ค.ศ. 2020 (Andrew, 2005) 
สําหรับสถานการณปจจุบันประเทศไทยพบวาอัตราการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพนั้น                 
เปนปญหาที่สะสมมานานกวา 3 ทศวรรษ ซึ่งจากขอมูลของสภาการพยาบาลที่มี
ก ารศึกษาการคาดประมาณ ความต องการพยาบาลในระยะ  10 ป ข างหน า                   
ดวยวิธี health demand method ทั้ งจากการใชบริการของประชาชนไทยและ
ตางชาติพบวา ในระหวางป พ.ศ. 2553-2562 (Srisuphan และ Sawaengdee, 2012) 
ประเทศไทยจะมีความตองการพยาบาลในอัตราสวนพยาบาล 1 คนตอประชากร 400 
คน หรือประมาณ 163,500-170,000 คน ซึ่งผลการสํารวจสํามะโนประชากรในป พ.ศ. 
2553 พบวา มีประชาชนที่อาศัยอยูในประเทศไทย 65.4 ลานคน ควรจะตองมีพยาบาล
วิชาชีพประมาณ 163,500 คน ในขณะที่มีพยาบาลวิชาชีพอายุนอยกวา 60 ป ทํางานใน          
ภาคบริการสุขภาพทั่วประเทศประมาณ 130,388 คน จากขอมูลดังกลาว ยังขาดแคลน
พยาบาลอยูประมาณ 33,112 คน มีการขาดแคลนสวนตาง ๆ ทุกสวน ไมวาจะเปน
พยาบาลที่สังกัดโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ
หนวยบริการสุขภาพในถิ่นทุรกันดารหรือหางไกล(Srisuphan และ Sawaengdee, 
2012)  ซึ่งสอดคลองกับการสํารวจอัตรากําลังของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครพนม
ที่มีแนวโนมสูญเสียบุคลากรจากการลาออกสูงขึ้นเรื่อย ๆ ต้ังแตป พ.ศ. 2556 ถึง 2558 
พบอัตราการลาออก ในป พ.ศ. 2556 มีอัตราการลาออก จํานวน 3 คน จากจํานวน
พยาบาลวิชาชีพ 334 คิดเปนรอยละ 0.89 ในป พ.ศ. 2557 มีอัตราการลาออก จํานวน 
27 คน จากจํานวนพยาบาลวิชาชีพ 331 คิดเปนรอยละ 8.15 และในป พ.ศ. 2558          
มีอัตราการลาออก จํานวน 17 คน จากจํานวนพยาบาลวิชาชีพ 331 คิดเปนรอยละ 
5.13 ตามลําดับ (กลุมงานทรัพยากรบุคคล, 2559) จากสภาพการขาดแคลนของ
พยาบาลวิชาชีพทําใหผูที่คงอยูในงานตองรับภาระงานเพิ่มขึ้น  สอดคลองกับการสํารวจ
ภาระงานและสภาพการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ 
พบวา พยาบาลวิชาชีพท่ีประจําการในโรงพยาบาลของรัฐทํางานตอเนื่องเกิน 16 ชั่วโมง
ตอวัน หรือรอยละ 83 จากเวลาทํางานปกติซึ่งอยูที่ 35 ถึง 36 ชั่วโมงตอสัปดาห และ
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ปริมาณงานท่ีทํากวารอยละ 45 ไมใชงานเกี่ยวกับการพยาบาล ยังพบวามีปญหาในเรื่อง
ของคาตอบแทนที่นอย เปนเพราะพยาบาลวิชาชีพบางกลุมยังไมไดรับเขาบรรจุเปน
ขาราชการ ทําให โอกาสการกาวหนาในหนาที่มีนอย (ศิริพร, 2555) แรงจูงใจ                
ในการทํางานลดนอยถอยลง อีกทั้งยังทําใหบรรยากาศการทํางานเกิดความเครียด         
สงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการ ตลอดจนถึงคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิภาพของพยาบาลวิชาชีพ นอกจากนั้นสภาพการทํางานหนักของพยาบาลวิชาชีพ
ยังทําใหเกิดผลลัพธเชิงลบตอผูปวย ผูรับบริการ และประชาชนโดยตรง รวมถึงองคการ
ก็ไดรับผลกระทบจากการลาออกจากงานการโอนยายที่งานเพิ่มขึ้น และมีผลตอความ
ผูกพันในวิชาชีพพยาบาลนั้นสั้นลง (Hignett และ Lu, 2007)  

ทฤษฎีวาดวยการรักษาทรัพยากรที่มีคา (Conservation of resources 
theory) (Hobfoll, 2001) ที่วาความเหนื่อยหนายในการทํางานเกิดขึ้น จากการที่
บุคคลรับรูถึงอันตรายที่คุกคามมาสูทรัพยากรที่พวกเขาเห็นวามีคุณคา อันตรายนี้อาจจะ
มาจากการเรียกรองที่เกิดขึ้นจากงานและการสูญเสียทรัพยากรที่มีคาที่เกี่ยวของกับงาน
เชน การใชเวลาจํานวนมากในการชวยเหลือเพื่อนรวมงานโดยที่ไมไดมีผลตอบแทนใด ๆ 
กลับมาเลย ดังนั้น เวลาที่ใชไปนั้นถือวาเปนทรัพยากรที่มีคาของบุคคล เมื่อลงทุนดาน
เวลาลงไปแลวแตไดรับทรัพยากรอื่นกลับคืนมาไมคุมคากับทรัพยากรที่ลงทุนไป          
การชวยเหลือเพื่อนรวมงานจึงกลายเปนอันตรายที่คุกคามตอเวลาที่มีคาของบุคคล
กอใหเกิดความเหนื่อยหนาย (Hobfoll, 1988) ซึ่งนั้นมีผลตอความคาดหวังในงานและ
ความผูกพันตออาชีพที่อาจลดนอยถอยลงก็จะนําไปสูการลาออกของพยาบาลวิชาชีพได 
จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหคณะผูวิจัยสนใจที่จะนําทฤษฎีวาดวยการรักษา
ทรัพยากรที่มีคามาเชื่อมโยงตัวแปรที่เกี่ยวของกับความผูกพันตออาชีพเขาดวยกันใน
ภาพรวม เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติตองาน ความคาดหวังในงาน การรับรูคานิยม
วิชาชีพ และสนับสนุนทางสังคมที่มีตอความผูกพันตออาชีพของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลนครพนม ซึ่งผลการวิจัยอาจเปนประโยชนในการกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของการบริหารงานดานทรัพยากรมนุษย หรือเพื่อใชในการ
วางแผน และธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพใหมีความผูกพันตอวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้
ปจจัยความสําเร็จขององคกรเกิดจากหลายปจจัยดวยกัน หนึ่งในปจจัยเหลานั้นก็คือ 
“คน” หากองคกรมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูง องคกรก็จะมีผลการดําเนินงานที่มี
คุณภาพสูงตามไปดวย และบุคคลที่เหลืออยูก็สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ลดการตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพตอโรงพยาบาลกอน             
เวลาอันควร (สายบัว และคณะ, 2557) 
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ดังนั้น วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของทัศนคติตองาน 
ความคาดหวังในงาน การรับรูคานิยมวิชาชีพ และการสนับสนุนทางสังคมที่ เปน               
ตัวแปรแทรกที่มีผลตอความผูกพันตออาชีพ และในสวนถัดไปคณะผูวิจัยไดนําเสนอ
รูปแบบของการนําเสนอที่ปรากฏในงานวิจัยนี้ ประกอบไปดวยเอกสารงานวิจัย              
ที่เกี่ยวของ และสมมติฐานวิจัย วิธีการวิจัย ผลการวิจัย สรุปผล และอภิปรายผล  
ขอเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคต 

เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ และสมมติฐานของการวิจัย  
 จากการศกึษาทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาอิทธิพล
ทั้งสามไดแก ทัศนคติตองาน ความคาดหวังในงาน การรับรูคานิยมวิชาชีพ ทั้งสาม
อิทธิพลเปนพื้นฐานในชีวิตการทํางานและมีการพิจารณาเชื่อมโยงเขากับสิ่งที่องคกร        
จัดใหหากมีความสอดคลองกัน โดยองคกรสามารถตอบสนองตอปจจัยตาง ๆ เหลานี้ได 
บุคลากรเหลานี้ก็จะมีความผูกพันตออาชีพสูง ซึ่งเสนทางความสัมพันธนี้ปรากฏ           
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพท่ี 1 ซึ่งแสดงอิทธิพลของตัวแปรที่มีตอความผูกพันตอ
อาชีพ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย  
 
 

การสนับสนุนทางสังคม 

ความคาดหวงัในงาน 

ทัศนคติตองาน 

ความผูกพันตออาชีพ 

การรับรูคานิยม

วิชาชีพ 
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 ทัศนคติตองาน (Attitudes toward Work) ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง        
ผลผสมผสานของความเชื่อ และอารมณที่บุคคลโนมเอียงจะตอบสนองตอบุคคล         
วัตถุ หรือสถานการณในทางบวกหรือลบ (Dennis,1992) และ George และ Jones 
(2005) ไดใหความหมายทัศนคติตองาน คือ ผลรวมของความรูสึก ความเชื่อ และ
ความคิดทั้งหมดที่จะกระทําในการทํางานในองคการ ซึ่งในการวิจัยนี้คณะผูวิจัยได          
ใหความหมายของทัศนคติตองาน ซึ่งไดแก ความรูสึก นึกคิด ความเชื่อ และความมุงมั่น
ที่มีตองาน Hackman และ Oldham (1980) กลาววาการที่บุคคลมีทัศนคติเกี่ยวกับ
ลักษณะของงานนั้นจะสงผลตอไปยังภาวะทางจิตใจ และภาวะทางจิตใจนี้จะสงผลตอ
ความพึงพอใจและแรงจูงในในการทํางาน ทําใหการปฏิบัติงานน้ันมีประสิทธิภาพสูง นั้น
จะทําใหมีความผูกพันตออาชีพ การขาดงานและการลาออกจากงานก็จะลดลง การที่
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีแลวนั้นจะนําไปสูแนวโนมของพฤติกรรมของบุคคลนั้นในการ
ทํางานและสงผลตอประสิทธิภาพในการใหบริการขององคกร ซึ่งสอดคลองกับ Steers 
และ Porter (1991: 257) กลาววา ทัศนคติตองานประกอบดวย ความพึงพอใจในงาน 
(Job Satisfaction) และความรูสึกเกี่ยวของในงาน (Job Involvement) โดยทัศนคติ
ตองาน (Job Attitudes) นั้นจะส งผลให เกิดความตั้ งใจในการแสดงพฤติกรรม 
(Behavioral Intentions) และ นําไปสูพฤติกรรมที่ เกิดขึ้นจริง (Actual Behavior) 
ยกตัวอยางเชน พนักงานมีความเชื่อเกี่ยวกับงาน (Beliefs about Job) ที่ตนรับผิดชอบ
วา เปนงานท่ีนาเบื่อ เปนงานที่นารังเกียจ สังคมไมยอมรับ ทําใหเกิดความไมพึงพอใจใน
งาน และมีความรูสึกเกี่ยวของในงานต่ํา พนักงานจะมีความตั้งใจทํางานนอยลง หรือ
ตั้งใจที่จะลาออก สงผลใหเกิดพฤติกรรมการขาด ลา มาสาย การลาออก และมีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีต่ําลงและความผูกพันตออาชีพที่ตํ่าลง  
 นอกจากนี้ นงพิมล และทินกร (2555) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความยึดมั่นผูกพันตอวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ
และพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาล           
รอยละ 92.22 จะมีเจตคติในเชิงบวกในการตั้งใจเรียนใหสําเร็จเพื่อประกอบวิชาชีพ
ตามที่ตั้งใจไว และรอยละ 22.16 ที่รูสึกมีใจรักวิชาชีพการพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ           
เจตคติที่ดีเหลานี้จะเปนเครื่องมือสําคัญในการยึดโยงนักศึกษาใหดํารงคงอยูในวิชาชีพ
พยาบาลไดเปนอยางดี แตยังพบวานักศึกษาถึงรอยละ 63.86 ที่ระบุวา ถามีโอกาสการ
ทํางานอื่นที่ดีกวาจะไมทํางานในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งแสดงวา แมนักศึกษาจะมีเจตคติ
ที่วาวิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพที่มีเกียรติมีคุณคาและไดรับการยอมรับจากสังคม แตก็
ไมไดหมายความวานักศึกษาจะดํารงคงอยูในวิชาชีพพยาบาลตลอดไป โดยอาจมีการ
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เทียบเคียงกับวิชาชีพอื่นหรือลักษณะการทํางานอื่นที่มีเกียรติและมีรายไดดีเชนกันหรือ
เหนือกวา ทําใหคิดจะเปลี่ยนอาชีพเมื่อมีโอกาส (Nelson, Godfrey และ Purdy, 
2004) 
 จะเห็นไดวาทัศนคติตองานเปนองคประกอบที่สําคัญของการปฏิบัติงาน
เพราะเปนความพึงพอใจในงาน ความรูสึกชื่นชอบและความผูกพันตองานที่ปฏิบัต ิ
สามารถสรุปไดวาหากพยาบาลวิชาชีพมีทัศนคติเชิงบวกตองานก็จะทําใหมุงมั่นและ        
เต็มใจที่ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคกร และเปนเสริมสรางความผูกพัน
ตออาชีพและองคกร ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงเห็นวาทัศนคติตองานจะมีอิทธิพลเชิงบวกตอ
ความผูกพันตออาชีพ ซึ่งนําไปสูสมมติฐานไดดังตอไปนี้ 
  สมมติฐานที่  1 : ทัศนคติตองาน (Attitudes toward Work) มีอิทธิพล         
เชิงบวกตอความผูกพันตออาชีพ (Career Commitment) 
 ความคาดหวังในงาน (Career Expectations) ความคาดหวัง หมายถึง 
เปนระดับผลงานที่บุคคลกําหนดหรือคาดหวังวาจะทําได และความคาดหวังนั้นเปน
ระดับที่บุคคลปรารถนาจะไปใหถึงเปาหมายที่กําหนดไวในการทํางานแตละครั้ง 
(Murray,1956) ความคาดหวังในงานเปนดังสภาพความเปนจริง เปนดังความคิดที่
สามารถเขาไปถึงสูจุดหมายเปาหมายในงานนั้นซึ่งบุคคลนั้นมีความตองการเพื่อใหไดมา 
(Armstrong และ  Crombie, 2000; Metz และคณ ะ , 2009) การศึ กษาในครั้ งนี้
คณะผูวิจัยไดใหความหมายของความคาดหวังในงานอาชีพ หมายถึง ความคาดหวังใน
ดานผลลัพธของการทํางาน เปนความคาดหวังตอการกระทําหรือสถานการณ โดยเปน
การคาดการณลวงหนาถึงอนาคตที่ดีหรือเปนความมุงหมายที่ดีงาม เปนระดับหรือ         
คาความนาจะเปนของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มุงหวังนาจะไดรับจากองคกร โดยที่ความคาดหวัง
เปนความเชื่อของบุคคลวาความพยายามหรือความขยันจะทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่
ปรารถนา บุคคลจะมีพฤติกรรมการแสดงใด ๆ ตามความคาดหวังของบุคคลวา
พฤติกรรมหรือการกระทํานั้นจะนํามาซ่ึงผลลัพธหรือรางวัลตอบแทนที่ตองการ และจะมี
พฤติกรรมมากนอยขึ้นกับความนาสนใจของผลลัพธนั้น (Vroom, 1964 อางถึงใน         
ราณี อิสิชัยกุล, 2550)  การศึกษาของ Tella, Ayeni และ Propoda (2007) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจจากความคาดหวังในงาน ความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันของพนักงานหองสมุดในประเทศไนจีเรีย 200 คน ผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจจาก
ความคาดหวังในงานมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานในทิศทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แตมีอิทธิพลตอความผูกพันในทิศทางลบ นอกจากนี้การศึกษาของ Moon 
(2000) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจจากความคาดหวังในงาน วัฒนธรรม
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องคการ และความผูกพัน พบวา แรงจูงใจจากความคาดหวังในงานสามารถทํานาย
ความผูกพันไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากเหตุผลดังกลาวขางตน ถาพยาบาลวิชาชีพ
มีความคาดหวังในงานอาชีพและไดรับการตอบสนองจากองคกรที่ทํางานอยูทั้งในดาน
การพัฒนาระบบการทํางาน และสวัสดิการในการทํางาน จะสงผลตอความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ทําใหพยาบาลวิชาชีพมีความผูกพันตอ
อาชีพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นคณะผูวิจัยเห็นวาความคาดหวังในงานอาชีพนาจะมีอิทธิพล        
เชิงบวกตอความผูกพันตออาชีพ ซึ่งนําไปสูสมมติฐานไดดังตอไปนี้ 
 สมมติฐานที่  2 : ความคาดหวังในงาน (Career Expectation) มีอิทธิพล     
เชิงบวกตอความผูกพันตออาชีพ (Career Commitment) 
 การ รั บ รู ค านิ ย ม วิ ช าชี พ  (Perception of Professional Values) 
คานิยม หมายถึง เปนความเชื่ออยางหนึ่งที่มีลักษณะถาวร ซึ่งเปนแนวทางของ
พฤติกรรมหรือเปาหมายในการดําเนินชีวิต เปนสิ่งที่ตนเองหรือสังคมเห็นดีดวย สมควร
ที่จะยึดถือปฏิบัติมากกวาวิธีปฏิบัติหรือเปาหมายในชีวิตอื่น ๆ (Rokeach, 1980) 
เชนเดียวกัน Schwartz (1992) ไดอธิบายความหมายของ คานิยม (Value) เปนความ
เชื่อที่มั่นคงและยาวนานซึ่งนําไปสูการกระทําและการปฏิบัติ เปนพื้นฐานที่นําไปสู
พฤติกรรมคนในสั งคม ผู บ ริห ารตองทํ าให ค านิยมบุ คคลกับองคกร (Values 
congruence) สอดคลองกันซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จ และอํานาจ ซ่ึงคานิยมวิชาชีพ คือ
สิ่งที่ประกอบวิชาชีพเห็นวามีคาควรแกการกระทํา นากระทํา นายกยอง หรือเห็นวา
ถูกตอง และมีอิทธิพลตอทัศนคติ การรับรู ความตองการ และแรงจูงใจในการทํางาน 
นั่นคือคานิยมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ เพราะคานิยมเปนองคประกอบ
หนึ่งที่มีอิทธิพลตอการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย และมีความสําคัญตอบุคคล
ในการทํางานเนื่องจากเปนเกณฑในการที่บุคคลจะพิจารณาและแสดงพฤติกรรมที่
เกี่ ยวของการทํางาน ซึ่ งเปนปจจัยที่ เกี่ ยวเนื่ องตอการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ              
(อเนก, 2545)  
 คานิยมวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพนั้นเปนคานิยมรวมกันกับคานิยมวิชาชีพ
ของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพทั้งหลายในการที่จะใหบริการแกผูปวยและผูมารับ
บริการ และการปฏิบัติตอผูรวมวิชาชีพและผูรวมงาน ซึ่งมักจะไปในแนวทางเดียวกัน
และองคกรสวนใหญซ่ึงพยาบาลวิชาชีพทํางานอยูอันไดแก โรงพยาบาลตางๆ น้ันก็มกัจะ
กําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเชนเดียวกัน จึงมีความสอดคลองกันและทํา
ใหสามารถรวมกันปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดคุณภาพการใหบริการ 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา Timothy (2000); อเนก (2545); นงพิมล และทินกร 
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(2555) พบวา เมื่อพยาบาลวิชาชีพมีการยึดถือแนวทางปฏิบัติงานตามคานิยมวิชาชีพซึ่ง
เปนแนวทางที่ชี้นําการปฏิบัติตนของพยาบาลวิชาชีพแลว จะทําใหพยาบาลวิชาชีพมี
ความซื่อตรงตองาน มีทัศนคติที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติขององคกรและมีความ
จงรักภักดีตออาชีพมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับการศึกษาของ ปริญดา
, อารี, อารียวรรณ (2557) พบวา คานิยมในงานของพยาบาลวิชาชีพรุนเอ็กซและ          
รุนวายมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันคือมีความสัมพันธเชิงบวกกับความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการในระดับสูง ดังนั้นคณะผูวิจัยเห็นวาการรับรูคานิยมวิชาชีพมี
ความสัมพันธเชิงบวกตอความผูกพันตออาชีพ ซึ่งนําไปสูสมมติฐานไดดังตอไปนี้ 
 สมมติฐานที่  3 : การรับรูคานิยมวิชาชีพ (Perception of Professional 
Values) มีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตออาชีพ (Career Commitment) 

การสนับสนุนทางสังคม (Social support) คําวา “การสนับสนุนทาง
สั งคม” (Social Support) และ  “เครือข ายทางสั งคม” (Social Network) เป น
แนวความคิดที่นักสังคมสงเคราะหนิยมใชประกอบการปฏิบัติงาน นับตั้งแตยุคทศวรรษ
ที่  1980 เปนตนมา ซึ่งKaplan และ Friedman (1997) ไดใหความหมายของการ
สนับสนุนทางสังคม ดังการที่บุคคลไดรับความสําเร็จเกี่ยวกับความตองการ พื้นฐานทาง
สังคม (ไดรับการยอมรับ การนับถือ ความชวยเหลือ และอื่นๆ) โดยผานส่ิงแวดลอมทาง
สังคม Bass (1998) กลาววา บุคคลที่รับรูการสนับสนุนทางสังคมจากผูบังคับบัญชาและ
ผูรวมงาน จะสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงไดสําเร็จ การสนับสนุนทางสังคมจะ          
ทําหนาที่ขจัดหรือปองกันความเครียดทําใหบุคคลมีความเขมแข็งสามารถเผชิญกับ          
สิ่งที่ยากได หรือจะชวยปองกันผลกระทบที่ไมพึงประสงค จากภาวะวิกฤตหรือการ
เปลี่ยนแปลงได บุคคลที่มีระดับการสนับสนุนทางสังคมสูง จะเปนผูที่สามารถทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงไดสําเร็จ(Dutton และ Ashford, 1993) แหลงสนับสนุนทางสังคมที่
เกี่ยวของกับการทํางานไดมาจากผูบังคับบัญชาและผูรวมงานที่ใหการสนับสนุนดาน
อารมณ จะชวยสรางความรูสึกมีคุณคาและมีความเชื่อมั่นในตนเองรวมท้ังสงเสริมใหเกิด
ภาวะผูนํา การศึกษา ของ Katsikea และคณะ (2011) พบวา เปนปจจัยที่ทําให
พนักงานเกิดความผูกพันและตองการจะอยูกับองคการตอไป คือการสนับสนุนทางสังคม 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Parsons และ Stonestreet (2004) พบวา ปจจัยที่
สามารถดึงดูดใหพยาบาลคงอยู ในองคกรไดคือสัมพันธภาพที่ดีระหวางแพทยกับ
พยาบาล การไดรับการสนับสนุนและคําแนะนําจากผูบริหาร สัมพันธภาพที่ดีระหวาง
ผูรวมงาน การไดรับการชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การสนับสนุนทางสังคมสามารถทํานาย
ความสัมพันธที่มีตอความผูกพันตอองคกร ดังนั้นเปนเหตุผลที่ทําใหคณะผูวิจัยเห็นวา 
การสนับสนุนทางสังคมสามารถเปนตัวแปรแทรก (moderator) ที่สามารถสงเสริมให
เกิดความผูกตออาชีพจากความสัมพันธระหวางทัศนคติตองาน ความคาดหวังในงาน 
และการรับรูคานิยมวิชาชีพ ตามลําดับ และยังพบวา การสนับสนุนทางสังคมที่เปนตัว
แปรแทรก(moderator) ยังมีเพียงเล็กนอยในงานวิจัยเชิงประจักษ  ดังนั้นสรุปไดวา 
ทัศนคติตองาน ความคาดหวังในงาน และการรับรูคานิยมวิชาชีพ เปนอิทธิพลเชิงบวก
ตอความผูกพันตออาชีพโดยมีอิทธิพลรวมจากการสนับสนุนทางสังคม (Social 
Support) ที่เปนตัวแปรแทรก ซึ่งนําไปสูสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 
 สมมติฐานที่  4a: ทัศนคติตองาน (Attitudes toward Work) มีอิทธิพล         
เชิงบวกตอความผูกพันตออาชีพ (Career Commitment) โดยมีอิทธิพลรวมจากการ
สนับสนุนทางสังคม (Social Support) 
 สมมติฐานที่4b: ความคาดหวังในงาน (Career Expectation)  มีอิทธิพล        
เชิงบวกตอความผูกพันตออาชีพ (Career Commitment) โดยมีอิทธิพลรวมจากการ
สนับสนุนทางสังคม (Social Support) 
 สมมติฐานที่  4c: การรับรูคานิยมวิชาชีพ (Perception of Professional 
Work Values ) มีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตออาชีพ (Career Commitment) 
โดยมีอิทธิพลรวมจากการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) 
 ความผูกพันตออาชีพ (Career Commitment) Meyer และคณะ (1993) 
ใหความหมายของความผูกพันในอาชีพ (Occupational Commitment) วาเปนการ
ยึดมั่น ของบุคคลทางอารมณ (Affective Attachment) ตออาชีพ ซึ่งมีความหมาย
คลายคลึงกับ ความผูกพันในดานอื่น ๆ เชน วิชาชีพ (Profession) และงาน (Career) 
ซึ่ง Meyer ไดพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใชคําเหลานี้ เนื่องจากความผูกพันในวิชาชีพ 
(Professional Commitment) ใชไดกับบุคคลที่มีวิชาชีพเทานั้น แตบุคคลที่ ไมมี
วิชาชีพก็มีประสบการณในความผูกพัน ในงานของตนเชนกัน สวนความผูกพันในงาน 
(Career Commitment) นั้นมีความหมายวาเปนรูปแบบแผนในการทางานตั้งแตเขา
ทํ า ง าน จ น เก ษี ย ณ  ส ว น  Vandenberg แ ล ะ  Scarpello (1994) ได ให นิ ย า ม                   
เชิงปฏิบัติการของความผูกพันในอาชีพ ไววาเปนความเชื่อของบุคคลในการยอมรับ
คุณคาในอาชีพที่บุคคลนั้นเลือก และมีความเต็มใจที่จะรักษาความเปนสมาชิกภาพใน
อาชีพน้ัน และปรารถนาท่ีจะอยูในอาชีพน้ัน แมวาจะมีทางเลือกอื่นที่มีความเปนไปไดที่
จะไป สวน Carson และBedeian (1994) ไดใหคํานิยาม ความผูกพันในอาชีพ วาเปน
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แรงจูงใจของบุคคลที่จะทํางานในลักษณะอาชีพที่ตนเองเลือกและสนใจ และดํารงอยูใน
บทบาทอาชีพที่ตนเองเลือกโดยองคประกอบของความผูกพันในอาชีพนี้ประกอบไปดวย
ความรูสึกใกลชิดผูกพันกับอาชีพท่ีตนเองทํา ความตองการความกาวหนา และบรรลุตาม
เปาหมายในอาชีพนั้น และการตอตานหรือกําจัดอุปสรรคในอาชีพที่มีอยู ซึ่งมีอยูใน
การศึกษาในครั้งนี ้
 
วิธีการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อปจจัยที่มีผล
ตอความผูกพันวิชาชีพพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลนครพนม โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง   
ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในงานบริการคลินิกในทุก

หนวยงานของโรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีจํานวนประชากร 334 คน 
กลุมตัวอยาง คือ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติการพยาบาลในงานบริการคลินิกทุกหนวยงาน
ในโรงพยาบาลนครพนมประสบการณตั้งแต 1 ป ขึ้นไป ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชั้น
ตามสัดสวน (Stratified random sampling) โดยจําแนกพยาบาลวิชาชีพ แบงออกเปน 
4 กลุม ตามชวงระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามระดับสมรรถนะของฝายการพยาบาล 
คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง โดยการใชสูตร ทาโรยามาเน (Yamane, 1973) ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 182 คน โดยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของกลุมตัวอยางในแตละ
หอผูปวยและในแตละชวงเวลาปฏิบัติงาน สุมจับสลากชื่อพยาบาลวิชาชีพในแตละ
ชวงเวลาปฏิบัติงานเพื่อตอบแบบสอบถาม โดยทําการเก็บรวมขอมูลในชวงเดือน
กุมภาพันธ-มีนาคม 2559 ซึ่งจํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับจํานวน 97 ชุด คิดเปน
รอยละ 53.29 ซึ่งเปนไปตามเกณฑของจํานวนตอบกลับแบบสอบถาม จะตองไมต่ํากวา
รอยละ 20 (Aker และคณะ, 2001) และเปนไปตามเงื่อนไขการวิเคราะหการถดถอย      
เชิงพหุคูณที่จะตองมีกลุมตัวอยาง 15 ถึง 20 รายตอหนึ่งตัวแปรอิสระ (Mason และ 
Perreault, 1991)  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยนี้ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน Likert scale เปนเครื่องมือการ

เก็บรวบรวมขอมูล เนื่องจากเปนตัวสรางตัววัดเชิงปริมาณที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
สามารถใหผูตอบบอกความรูสึกและความคิดอยางมีทิศทาง สามารถชี้ใหเห็นถึงความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางวาเห็นดวยหรือไมในระดับใดอยางชัดเจน (Neuman, 2006) 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561 

- 65 - 

ซึ่งแบบสอบถาม(questionnaire) แบงเปน 6 ตอนรวมทั้งหมด 52 ขอ ไดแก ตอนที่ 1 
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่ วไป จํานวนทั้ งสิ้น 6 ขอ ตอนที่  2 เปน
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติตองาน จํานวนทั้งสิ้น 8 ขอ ขอคําถาม
ปรับปรุงและพัฒนามาจากมาตรวัดของ Hackman และ Oldham (1976) ตอนที่ 3 
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในงานอาชีพ จํานวนทั้งสิ้น 8 ขอ 
ข อคํ าถามปรับปรุ งและพัฒ นามาจากมาตรวัดของ เอนก (2545) ตอนที่  4                  
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการรับรูคานิยมวิชาชีพ จํานวน     
ทั้งสิ้น 12 ขอ ขอคําถามปรับปรุงและพัฒนามาจากมาตรวัดของ อเนก (2545) ตอนที่ 5 
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม จํานวนทั้งสิ้น  5 ขอ      
ขอคําถามปรับปรุงและพัฒนามาจากมาตรวัดของ Thoits (1986) และตอนที่ 6 เปน
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันตออาชีพ จํานวนทั้ งสิ้น 12 ขอ              
ขอคําถามปรับปรุงและพัฒนามาจากมาตรวัดของ Meyer และคณะ (1993) คําตอบใน
แตละขอเปนแบบมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert scale) ประเมินคา 5 ระดับ (1=เห็นดวย
นอยที่สุด ถึง 5=เห็นดวยมากที่สุด) โดยไดทําการ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(Content validity) โดยสงแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิ 3 คน ท่ีมีความเชี่ยวชาญดาน
วิชาการและดานบริหารการพยาบาลในสถาบันการศึกษา 2 ทาน และผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญทางดานวิชาการสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย 1 ทาน พิจารณา
ความถูกตองเชิงเนื้อหาแลวนํามาแกไขปรับปรุงตามความคิดเห็นที่สอดคลองกันของ
ผูทรงคุณวุฒ ิ

นอกจากนั้นไดทําการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
และความเที่ยง (Validity) ในครั้งนี้ไดทดสอบ 5 ตัวแปร ไดแก ทัศนคติตองาน ความ
คาดหวังในงาน การรับรูคานิยมวิชาชีพ การสนับสนุนทางสังคม และความผูกพันตอ
อาชีพ พบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นและความเที่ยงในระดับที่ยอมรับได โดย      
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคมีคาไมต่ํากวา 0.6 (Hair และคณะ, 2006) และ 
Factor loading มีคาไมต่ํากวา 0.4 (Nunnally และ Bernstein, 1994) ดังตารางที่ 1 
จากนั้นทําการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร ดวยวิธี Pearson product-
moment correlation และใช t-test ทดสอบคาสัมประสิทธิ์ Pearson’s (Haslam 
และ Mcgarty, 2003) พบวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
และ 0.01 ดังตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 1 คา Factor loading และคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด 
ตัวแปร คาความเที่ยง คาความเชื่อมั่น 

ทัศนคติตองาน  0.61-0.85 0.85 
ความคาดหวังในงาน 0.76-0.84 0.79 
การรับรูคานิยมวิชาชีพ 0.73-0.84 0.95 
การสนับสนุนทางสังคม 0.82-0.88 0.90 
ความผูกพันตออาชีพ 0.61-0.79 0.80 
 

 สถิติที่ใชในการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดใชการวิเคราะหแบบพหุถดถอยแบบ         
เชิงชั้น (Hierarchical regression analyses) เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติตองาน 
ความคาดหวังในงาน การรับรูคานิยมวิชาชีพ และการสนับสนุนทางสังคมดังตัวแปร
กํากับที่มีผลตอความผูกพันตออาชีพ ซึ่งเขียนเปนสมการไดดังนี ้
 

สมการที่ 1 ความผูกพันตออาชีพ = 01+1ทัศนคติตองาน + 2ความคาดหวังในงาน 

+ 3การรับรูคานิยมวิชาชีพ + 1 
 

สมการที่ 2 ความผูกพันตออาชีพ = 02+4ทัศนคติตองาน + 5ความคาดหวังในงาน 

+ 6การรับรูคานิยมวิชาชีพ +7การสนับสนุนทางสังคม+8(ทัศนคติตองาน*การ

สนับสนุนทางสังคม)+ 9(ความคาดหวังในงาน*การสนับสนุนทางสังคม)+ 10(การรับรู

คานิยมวิชาชีพ*การสนับสนุนทางสังคม)+2     
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลจําแนกออกเปน 2 ตอน ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1) การวิ เคราะห ขอมูลส วนบุ คคล จากการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถาม จํานวน 97 ชุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 85.6 
โดยมีอายุเฉลี่ย 30-40 ป รอยละ 52.6 สถานภาพสมรส รอยละ 64.9 สวนใหญม ี         
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 84.5 มีประสบการณการทํางาน 11-15 ป        
รอยละ 38.1 มีรายไดจากวิชาชีพพยาบาลตอเดือน 20,001-30,000 บาทรอยละ 48.5  
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2) การทดสอบสมมติฐาน จากการวิเคราะหขอมูลตารางที่ 2 พบวา การรับรู
คานิยมวิชาชีพมีคาเฉลี่ยสูงสุด (x =3.95 ,S.D.=0.53) รองลงมาไดแก ความผูกพัน         
ตออาชีพ (x =3.70 ,S.D.=0.50) ทัศนคติตองาน (x = 3.67 ,S.D.=0.50) การสนับสนุน
ทางสังคม (x =3.37 ,S.D.= 0.50) และความคาดหวังในงาน (x =3.29 ,S.D.=0.55) 
ตามลําดับและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูในระดับที่ยอมรับไดมีคาไมเกินที่ระดับ 0.80 
(Steven, 1996) 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
ตัวแปร Mean S.D. ทัศนคติ

ตองาน 
ความ

คาดหวัง 
ในงาน 

การรับรู
คานิยม
วิชาชีพ 

การ
สนับสนุน
ทางสังคม 

ความ
ผูกพัน

ตออาชีพ 
ทัศนคติตองาน 3.67 0.50 -     
ความคาดหวังในงาน 3.29 0.55 0.76** -    
การรับรูคานิยมวิชาชีพ 3.95 0.53 0.80** 0.69** -   
การสนับสนุนทางสังคม 3.37 0.55 0.62** 0.53** 0.60** -  
ความผูกพันตออาชีพ 3.70 0.50 0.40** 0.38** 0.55** 0.34** - 

**p<0.01, *p<0.05  

  
 ขอมูลที่นํามาวิเคราะหเปนไปตามเงื่อนไขการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ         
ไมพบปญหาเกี่ยวกับการมีความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทํานายดวยกัน 
ในการวิ เคราะหสมการถดถอยเชิ งพหุ  ตัวแปรอิสระมีความเปนอิสระตอกัน                    
โดยพิจารณาจากคา VIF พบวา มีคาอยูระหวาง 1.71- 4.47 ซึ่งคาไมเกิน 10 (Neter 
และคณะ, 1985) การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้เปนแบบพหุถดถอยแบบเชิงชั้น 
(Hierarchical regression analyses) จากตารางที่ 3 ตัวแปรนําที่นําเขาประกอบดวย 
ทัศนคติตองาน ความคาดหวังในงาน การรับรูคานิยมวิชาชีพ พบวาการรับรูคานิยม
วิชาชีพมีอิทธิพลเชิงบวกตอความผูกพันตออาชีพ ( =-0.17, P>0.05, ( =0.06, 
P>0.05,  =0.63, P<0.01, ตามลํ าดับและ 	�� =0.29) ซึ่ ง เขี ยนสมการได ดั งนี้           

ความผูกพันตออาชีพ = 01+3การรับรูคานิยมวิชาชีพ + 1 โดยพยาบาลวิชาชีพที่มี
การรับรูคานิยมวิชาชีพที่มากจะมีความผูกพันตออาชีพมากขึ้นดวย จากนั้นทดสอบ
ทัศนคติตองาน ความคาดหวังในงาน การรับรูคานิยมวิชาชีพที่มีอิทธิพลรวมจากการ
สนับสนุนทางสังคมกับความผูกพันตออาชีพพยาบาล พบวา ทัศนคติตองาน ความ
คาดหวังในงาน การรับรูคานิยมวิชาชีพที่มีอิทธิพลรวมจากการสนับสนุนทางสังคมกับ
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ความผูกพันตออาชีพไมมีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญ ( =0.27, P>0.05,                
 =-0.20, P>0.05,  =-0.14, P>0.05, ตามลําดับและ	�� =0.33)  

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความผูกพันตออาชีพ ทัศนคติตองาน ความคาดหวังในงาน 
การรับรูคานิยมวิชาชีพและการสนับสนุนทางสังคม 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 ความผูกพนัตออาชีพ 

สัมประสทิธิ์การถดถอย 
( ) 

ความผูกพนัตออาชีพ 
สัมประสทิธิ์การ
ถดถอย ( ) 

ทัศนคติตองาน -0.17 -0.11 

ความคาดหวังในงาน 0.06 0.07 
การรับรูคานิยมวิชาชีพ   0.63**   0.67** 
การสนับสนุนทางสังคม  -0.12 
ทัศนคติตองาน x การสนับสนุนทางสังคม    0.27 
ความคาดหวังในงาน x การสนับสนุนทางสังคม  -0.20 
การรับรูคานิยมวิชาชีพ X การสนับสนุนทางสังคม  -0.14 
�� 0.29 0.33 

�� Change 0.26 0.27 

**p<0.01, *p<0.05  

 
สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาอิทธิพลของทัศนคติตองาน ความคาดหวังในงาน การรับรู
คานิยมวิชาชีพ ที่มีตอความผูกพันตออาชีพ และจากการทดสอบหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร โดยวิธีการนําเขาหรือตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมที่เปนตัวแปรแทรก 
เพื่อรวมทดสอบยืนยันความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ซึ่งการ
อภิปรายผลการศึกษาดังตอไปนี ้
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา ทัศนคติตองานไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอ
ความผูกพันตออาชีพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะพยาบาลวิชาชีพมีทัศนคติตองานไมดีตอความ
ผูกพันตออาชีพ  ซึ่งทัศนคติตองาน เปนตัวแปรสําคัญที่สามารถพยากรณพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงานได กลาวคือ ถาพนักงานมีทัศนคติตองานสูง ก็จะสงผลใหพฤติกรรม
การทํางานดีขึ้นตามไปดวยนั้นสงผลใหเกิดความผูกพันตอองคกรและอาชีพดวย 
สอดคลองกับผลการศึกษา นงพิมล และทินกร (2555)  พบวา นักศึกษาพยาบาลม ี        
เจตคติที่วาวิชาชีพพยาบาลนั้นเปนวิชาชีพที่มีเกียรติมีคุณคาและไดรับการยอมรับจาก
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สังคม แตถามีโอกาสการทํางานอื่นที่ดีกวาจะไมทํางานในวิชาชีพพยาบาล นั้น
หมายความวา นักศึกษาอาจจะไมดํารงคงอยูในวิชาชีพพยาบาลตลอดไป โดยอาจจะมี
การเปลี่ยนอาชีพเมื่อมีโอกาส (Nelson, Godfrey, และ Purdy, 2004)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา ความคาดหวังในงานไมมีนัยสําคัญ         
ทางสถิติตอความผูกพันตออาชีพ ทั้งนี้ความคาดหวังเปนความเชื่อของบุคคลวาความ
พยายามหรือความขยันจะทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ปรารถนา บุคคลจะมีพฤติกรรม
การแสดงใด ๆ ตามความคาดหวังของบุคคลวาพฤติกรรมหรือการกระทํานั้นจะนํามาซึ่ง
ผลลัพธหรือรางวัลตอบแทนที่ตองการ และจะมีพฤติกรรมมากนอยขึ้นกับความนาสนใจ
ของผลลัพธนั้น (Vroom, 1964 อางถึงใน ราณี อิสิชัยกุล, 2550)  ความคาดหวังในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครพนมอยูในระดับต่ํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Tella, Ayeni และ Propoda (2007) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจจากความ
คาดหวังในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานหองสมุดในประเทศ
ไนจีเรีย 200 คน ผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจจากความคาดหวังในงานไมมีอิทธิพลตอ
ความผูกพัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวา การรับรูคานิยมวิชาชีพมีนัยสําคัญทาง
สถิติตอความผูกพันตออาชีพ ทั้งนี้พยาบาลวิชาชีพมีการยึดถือแนวทางปฏิบัติงานตาม
คานิยมวิชาชีพซึ่งเปนแนวทางที่ชี้นําการปฏิบัติตนของพยาบาลวิชาชีพแลว จะทําให
พยาบาลวิชาชีพมีความซื่อตรงตองาน มีทัศนคติที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติขององคกร
และมีความจงรักภักดีตออาชีพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (Timothy, 
2000; อเนก, 2545; นงพิมล และทินกร, 2555) และ Duckett และคณะ (1997) 
พบวานักศึกษาพยาบาลที่มีความเชื่อถือยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร            
วาคานิยมของวิชาชีพพยาบาลสอดคลองกับคานิยมในการดํารงชีวิตของนักศึกษา
พยาบาล นักศึกษาจะมีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับใคร ๆ วา “เปนพยาบาล” จึงมักเลา
ใหคนในครอบครัวและเพื่อน ๆ ฟงเสมอวา “พยาบาลเปนวิชาชีพที่มีคุณคาตอสังคม” 
รูสึกพอใจกับคําปฏิญาณของวิชาชีพการพยาบาลที่ประกาศแกสังคม อีกทั้งยังสนใจ
ติดตามขาวสารที่เกี่ยวกับวิชาชีพอยูเสมอ ทําใหนักศึกษามีความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ
พยาบาลในระดับมากทั้งสามดาน ไดแก ความเชื่อถือ ยอมรับเปาหมายและคานิยมของ
องคการ ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานและความตองการที่จะ
รักษาความเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพการพยาบาลตอไป 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบวา การสนับสนุนทางสังคมที่เปนตัวแปร
แทรก(moderator) ไมสามารถทํานายการมีอิทธิพลรวมกับความสัมพันธระหวาง 
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ทัศนคติตองาน ความคาดหวังในงาน และการรับรูคานิยมวิชาชีพ ที่มีตอความผูกพันตอ
อาชีพ เพราะการรับรูของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครพนม ที่มีตอความชวยเหลือ 
หรือการค้ําจุนจากผูบังคับบัญชา เพื่อนผูรวมงาน และครอบครัว ความรูสึก ความ
ปลอดภัย การไดรับความเอาใจใส และการชวยเหลือในการปฏิบัติงานอยูในระดับต่ํา       
ทําใหการสนับสนุนทางสังคมไมมีนัยสําคัญกับความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตองาน 
ความคาดหวังในงาน และการรับรูคานิยมวิชาชีพ ที่มีตอความผูกพันตออาชีพ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Parsons และ Stonestreet (2004) พบวา ปจจัยที่สามารถ
ดึงดูดใหพยาบาลคงอยู ในองคกรไดคือสัมพันธภาพที่ดีระหวางแพทยกับพยาบาล           
การไดรับการสนับสนุนและคําแนะนําจากผูบริหาร สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูรวมงาน 
การไดรับการชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา และยังพบวา หากพยาบาลประจําการไดรับการ
สนับสนุนดานอารมณสังคม ดานขอมูลขาวสาร และดานทรัพยากรในการทํางานจาก
ผูบังคับบัญชา เพื่อนผูรวมงาน และครอบครัวมากขึ้นพยาบาลจะมีความสุขในการ
ทํางานเพิ่มมากขึ้นดวย เนื่องจากการไดรับการสนับสนุนทางสังคมเปนความตองการ
พื้นฐานของบุคคลที่อยูรวมกัน ซึ่งในการทํางานบริการพยาบาลจะตองเกี่ยวของกับ
บุคคลหลายฝาย หากบุคคลไดรับการดูแลเอาใจใสในการทํางาน จะทําใหรูสึกมั่นคง
ปลอดภัย มีคุณคา และรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม จะชวยใหการปฏิบัติงาน
เปนไปดวยความราบรื่น เกิดความสุขในการทํางานได (ลักษมี และยุพิน, 2555)  
 ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา การรับรูคานิยมวิชาชีพมีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความผูกพันตออาชีพ และทัศนคติตองาน ความคาดหวังในงานไมมี
ความสัมพันธกับกับความผูกพันตออาชีพ และพบวาการสนับสนุนทางสังคมที่เปน           
ตัวแปรแทรกไมสงผลอิทธิพลรวมกับความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตองาน ความ
คาดหวังในงาน และการรับรูคานิยมวิชาชีพ ที่มีตอความผูกพันตออาชีพ ซึ่งการวิจัยใน
ครั้งนี้ปจจัยที่สําคัญคือ การรับรูคานิยมวิชาชีพนั้นกอใหเกิดประโยชนในการนําไป
วางแผนพัฒนางานของวิชาชีพพยาบาล ที่ผูบริหารตองตระหนักในการสรางกิจกรรม
ความผูกพันตอวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะเปนอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งที่ทําใหมีความผูกพันตอ
อาชีพมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้เปนการเติมเต็มขอมูลสําหรับพัฒนากลยุทธการบริหาร
จัดการวิชาชีพพยาบาลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการผูกพันอยูในวิชาชีพพยาบาล
ตอไป 
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ขอเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคต  
 ขอเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ ผูบริหารควรกําหนดนโยบายและกลยุทธ         
ในการสงเสริม ดังนี้ 1) ควรสรางและปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพพยาบาล โดยมีการ
โครงการจัดอบรมในเรื่องทัศนคติที่ดีและความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล เพื่อจะได
รูสึกมีความภาคภูมิใจและรักในวิชาชีพ และความผูกพันตออาชีพ 2) สงเสริมนโยบาย
การบริหารจัดการองคการ ใหองคการมีวัฒนธรรมที่สงเสริมใหมีความรวมมือกันระหวาง
บุคลากร มีความสามัคคีในหนวยงาน มีการดูแลกันแบบพี่นองทั้งเพื่อนรวมงานและ
เพื่อนรวมอาชีพ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับตนเอง และเพื่อน
รวมงาน 3) สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยการใหทุนหรือ
สนับสนุนปจจัยทางดานการเงินในการเขาฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ การเขารวมประชุม
วิชาการตาง ๆ ตลอดจนในการศึกษาตอในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ทําใหพยาบาล
วิชาชีพมีขวัญกําลังใจ มีความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่จะจูงใจใหพยาบาล
ทํางานอยูในวิชาชีพไดยาวนาน 
 ขอเสนอแนะตอการทําวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาตัวแปรหรือปจจัยตาง ๆ ที่มี
ผลตอความผูกพันตออาชีพ เชน วัฒนธรรมองคกร บรรยากาศในองคกร ความสมดุล
ของชีวิตและงาน รวมถึงศึกษาตัวแปรกํากับที่เปนอิทธิพลรวมท่ีสงผลใหเกิดความผูกพัน
ตออาชีพ เชน การรับรูความเปนอิสระในการทํางาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และ
การสนับสนุนองคกร นอกเหนือจากนั้นการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการรายงานดวย
ตนเองของผูตอบแบบสอบถามควรมีการเก็บจากองคกรประเภทที่แตกตางกัน เชน 
เปรียบเทียบจากองคกรในภาครัฐกับภาคเอกชน และในอนาคตควรมีการศึกษาวิจัยแบบ
ผสมผสาน โดยมีการรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหเขาใจบริบท        
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหขอมูลเพิ่มคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อใหเกิดการอธิบายที่เปนขอสรุป
อางอิงและยืนยันเชิงเหตุผลตอไป  
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