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บทคัดยอ
  ปจจุบันการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการบริหาร        
การศึกษา ผูบริหารตองปรับตัวเพ่ือสรางคุณภาพของผลผลิตและองคการ และหากลยุทธที่ทําใหองคกร          
อยูรอดไดวิทยาลัยพยาบาลเปนสถาบันอุดมศึกษา ไดรับผลกระทบจากสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกลาว         
รวมท้ังมีขอจํากัดปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญคือ การขาดแคลนอาจารยซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคาในการขับเคล่ือน
การพัฒนา ทําใหอาจารยตองพัฒนาบทบาทภาระหนาที่และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ         
จึงเปนความทาทายของผูบริหารท่ีตองเรงพัฒนาและสงเสริมอาจารยใหไดแสดงศักยภาพการทํางาน             
อยางเต็มท่ี ชวยใหสามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานทั้งในบทบาทและนอกเหนือบทบาทอยางเต็มศักยภาพ 
เพ่ือนําไปสูการทาํงานท่ีมปีระสทิธิผล  บทความนีผู้เขียนจงึเสนอแนวคดิการสงเสรมิพฤตกิรรมการทํางานของ
อาจารยพยาบาลใหมคีณุภาพสงู โดยสงเสรมิใหแสดงพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ  (Alturism) ความสาํนกึ
ในหนาที่ (Conscientiousness) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) การคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy) และ
การใหความรวมมือ (Civic Virtue) ซึ่งพฤติกรรมนี้ เรียกวา “พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ”              
เปนพฤติกรรมท่ีบุคคลเต็มใจปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีเกินกวาบทบาทที่ตนรับผิดชอบ นําไปสูการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการอยางดี

คําสําคัญ
 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ   อาจารยพยาบาล 

Abstract
 Nursing educational institutions have faced to changes in economy, politics, society and 
increased competition in education. This influenced in educational administration to be qualified 
nursing educational institutions. The institutions had to adapt to promote quality of products and 
institutions, strategies for maintaining organizations among competition and changes were needed. 
Furthermore, there were limitations in main factors, lack of nursing instructor, key resource in       
driving development. Therefore, it was challenge for administrators to drive improving and promote 
the nursing instructors to be competence, to be able to adjust performance related to roles and 
others, and promote factors influencing good manners of the instructors as members of the              
organization. This can encourages effective working within changing and competition situations. 
The article presented concepts of promoting working behaviors to be qualified by encouraging 
organizational citizenship behaviors, altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy, and 
civic virtue. This is, the nursing instructors would like to work more wider than those mentioned as 
their roles. Consequently, there would be increased effectiveness and efficiencies of the organization.
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บทนํา 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ไดกําหนดหลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ประการหนึ่งคือ ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  พัฒนาคน                     
ใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560,                 
4) จึงเปนท่ีตระหนักวาทุนมนุษยเปนทรัพยากรการบริหารท่ีมีความสําคัญและมีคุณคามากท่ีสุดตอองคการ 
จําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุลเพื่อสรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศประกอบกับ       
สภาพสังคมโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปสูสงัคมแหงการเรยีนรูเกิดความตองการผลผลติทางการศึกษาทีม่คีณุภาพ  สามารถ
แขงขันกบัท่ัวโลกได สถาบันการศึกษาจงึตองมคีวามรับผิดชอบตอสงัคมและประชาชนในการบรหิารองคการ
ใหมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลประกอบกบัการเปลีย่นแปลงดานเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม เทคโนโลย ีและ
วชิาการอยางรวดเร็ว ทาํใหเขาสูสภาวการณแขงขนัขององคการเพิม่สงูมากขึน้ ความสามารถในการมองอนาคต
และการตัดสินใจเพื่ออนาคตจึงเปนเร่ืองสําคัญแตละองคการตองมีการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพของ    
บุคลากร เพราะปจจัยสําคัญที่สุดตอการดําเนินงานขององคการยุคปจจุบัน คือทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ 
มีความรู ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีตอองคการพรอมอุทิศแรงกายแรงใจใหกับองคการจะทําใหองคการ
สามารถเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้และสรางความมัน่ใจในความสามารถท่ีจะรองรับการเปลีย่นแปลง 

และผลักดันใหเกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ

 ปจจุบันสถาบันการศึกษาพยาบาล ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน        
ในการผลิตพยาบาลใหไดทันความตองการท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ทั้งจากนโยบายของภาครัฐในการขยาย
ความคุมครองดานสุขภาพ การสงเสริมนโยบายดานการเปนศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub)             
การขยายตัวของโรงพยาบาลขนาดใหญทั้งภาครัฐและเอกชน และปญหาการขาดแคลนพยาบาลท่ีจะเพ่ิม
ความรุนแรงข้ึนในอนาคต (จริยา วิทยะศุภร, 2555) สงผลใหสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแหง ตองเพิ่ม
จาํนวนการผลติพยาบาลวิชาชีพปรับการเรียนการสอนเพือ่เปดวิสยัทัศนใหนกัศึกษามีมมุมองท่ีกวางไกลมาก
ขึ้น ผลกระทบที่จะตามมาคือการขาดแคลนอาจารยพยาบาลในการผลิตพยาบาลใหเพียงพอกับจํานวน       
ความตองการเพ่ิมข้ึน และอัตราการแขงขันในการผลิตนักศึกษาพยาบาลและคุณภาพการจัดการศึกษา
พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนสูงมากข้ึน ดังนั้นในสภาวการณแขงขันดังกลาว การจัดการศึกษาพยาบาล       
จึงตองมีกระบวนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูและทักษะวิชาชีพการพยาบาลสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีคุณภาพรวมท้ังมีพฤติกรรมและจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลตามความคาดหวังของสังคม อาจารยพยาบาล
จงึเปนปจจยัสาํคญัทีส่งผลตอคณุภาพการผลิตพยาบาล ตองแสดงบทบาทเปนทัง้ผูรบัผดิชอบการจดัการเรยีน
การสอนเปนผูสอนท่ีดีมีความรูความสามารถ แสดงพฤติกรรมเปนแบบอยาง มีคุณลักษณะพยาบาลและ      
การเปนครูที่ดีพรอมท่ีจะทุมเทกําลังใจและกําลังกายเพ่ือการทํางานที่มีคุณภาพแสดงพฤติกรรมการทํางาน
ทั้งในบทบาทหนาท่ีเชิงวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีการงานภายใตขอบเขตการกระทําตามกฎหมาย               
และพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทที่สงเสริมวิชาชีพตามท่ีสังคมคาดหวังและจากสามัญสํานึกของอาจารย
พยาบาลไรทและซาบลินสกิ  (Wright & Sablynski, 2008, 397-412) กลาววายุคที่มีการแขงขันอยางสูง      

การทํางานตามบทบาทหนาที่ของบุคลากรตามที่กําหนดไวเทานั้นไมเพียงพอ การท่ีบุคลากรปฏิบัติงาน         

นอกเหนอืจากบทบาทและหนาทีข่องตนยอมเปนคณุมหาศาลแกองคการ  บทบาทนอกเหนืองานทีต่องรบัผิดชอบ
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เปนพฤตกิรรมท่ีเกดิจากการใหความรวมมอืของสมาชิกไมไดกาํหนดไวในการทํางานแตบคุลากรเต็มใจปฏิบตัิ

เปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเองโดยตัวบุคคลนอกเหนือจากงานที่ไดรับ ซึ่งพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหนาที่          

คือ “พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ” (Organizational Citizenship Behavior) สมิทธ์ิและคณะ          

กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการเปนพฤติกรรมท่ีชวยสนบัสนุนใหองคการประสบความสําเร็จ

เปนพฤตกิรรมการแสดงออกของบคุคลทีก่ระทาํดวยความสมคัรใจ  ไมเกี่ยวกับระบบผลตอบแทนที่เปนทางการ

ขององคการและไมรวมอยูในลักษณะงานทีต่องทําตามท่ีไดรบัมอบหมาย (Smith, Organ & Near, 1983, 653- 663)

แนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

 ออรแกน (Organ) ไดรวบรวมแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ พบวาเร่ิมจาก

พฤตกิรรมการกระทาํเพือ่สังคม (Prosocial Behaviors) และพฤตกิรรมการใหความชวยเหลอืสังคม (Altruism) 

โดยพฤติกรรมเกิดขึ้นเองในองคการ (Organizational Spontaneity) แตละบุคคล ไมไดคํานึงถึงระบบรางวัล

ทีเ่ปนทางการขององคการ และสงเสริมใหเกดิประสทิธภิาพและประสิทธผิลตอองคการ  (Organ,1988, 547-558) 

ชวยสนับสนุนใหคนงานตองการทํางานและเพิ่มผลผลิตในการจัดการเปนการเพ่ิมกําลังแรงงานในจํานวน    

คนงานทีไ่มเพิม่ขึน้ โดยบุคคลสามารถทํางานไดหลายหนาทีเ่กดิการชวยเหลือกนัในการทาํงานทําใหองคการ

สามารถรกัษาคนดีใหคงอยูกบัองคการและสงเสรมิผลการปฏิบตังิานทีด่ขีึน้ รวมถงึการทํางานท่ีมปีระสทิธภิาพ

ขององคกร (Podsakoff & MacKenzie, 1977,135-139)

องคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย พบวามีการกําหนดองคประกอบของพฤติกรรมการ           

เปนสมาชิกที่ดีขององคการหลากหลาย ขึ้นอยูกับการนํามาประยุกตใชแตละบริบทและลักษณะเฉพาะ            

ของแตละองคการ ผูเขยีนนาํเสนอองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ขีององคการของอาจารยพยาบาล 

ตามแนวคิดของออรแกน (Organ) โดยบูรณาการกับพฤติกรรมของอาจารยพยาบาลที่ดี ตามทัศนะ              

นักการศึกษาไทย สรุปแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการของอาจารยพยาบาล 5 ลักษณะ    

(ชุติมา มาลัย, 2552, 121) คือ

 1.  การใหความชวยเหลือ (Altruism) หมายถึง อาจารยใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงานดวย            

ความเต็มใจและสมัครใจ แสดงพฤติกรรมท่ีสนับสนุนความสําเร็จของผูรวมงานและการพัฒนาองคการเปน  

การแสดงออกท้ังคําพูดและการกระทํา รวมท้ังการกระทําท่ีเปนการชวยเหลือ การปองกันและแกปญหาท่ี     

เกิดขึ้นระหวางบุคคล

 2.  ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง อาจารยแสดงดวยความเต็มใจในการอดทน    

ตอความขับของใจ การถูกรบกวน ความเครียด ความกดดัน การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก เสียสละ      

ความสนใจของตนเองเพื่อใหเกิดผลดีในกลุมงาน
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 3.  การคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy) หมายถึง อาจารยแสดงถึงการคํานึงถึงผูอื่นเพื่อปองกันการเกิด
ปญหาการกระทบกระท่ังทีอ่าจจะเกิดขึน้ เนือ่งจากการปฏิบตังิานในองคการจําเปนตองอาศัยพึง่พาซ่ึงกนัและกัน 
การกระทําและการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจมีผลกระทบตอบุคคลอื่น จึงควรเคารพในสิทธิของบุคคลอื่น 
 4.  ความสํานึกในหนาท่ี (Conscientiousness) หมายถึง อาจารยปฏิบัติตามกฎระเบียบ                
สนองนโยบายขององคการ ตรงตอเวลา ชวยดูแลและใชทรพัยากรอยางประหยัด บาํรงุรกัษาอุปกรณเคร่ืองมือ
เครื่องใชใหอยูในสภาพใชงานได และไมปฏิบัติภารกิจสวนตัวในเวลางาน 
 5. การใหความรวมมือ (Civic Virtue) หมายถึง อาจารยแสดงความรับผิดชอบและสนใจการเขา
รวมกิจกรรมขององคการดวยความเต็มใจ การเก็บรักษาความลับขององคการ การใหขอเสนอความคิดเห็น
และขอเสนอแนะทีส่รางสรรคและมีประโยชนตอองคการ รวมท้ังกระทาํเพ่ือความเจรญิกาวหนา และเผยแพร

ชื่อเสียงขององคการดวยความเหมาะสมและเต็มใจ

ผลของพฤตกิรรมการเปนสมาชิกท่ีดขีององคการ (Consequences of Organizational Citizenship Behavior) 

 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีผลทําใหบุคคลมีผลการปฏิบัติงานไดดีขึ้น สงผลตอ

ประสิทธิภาพขององคการ เนื่องจากทําใหเกิดสิ่งตางๆ ดังนี้ (Podsakoff et al., 1997,133-151)

 1. ลดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลและบํารุงรักษาพนักงานในองคการ

 2. ใหอิสระพนักงานในการตั้งวัตถุประสงคในการผลิตไดมากขึ้น

 3. ผลิตภาพของผูรวมงานหรอืผลิตภาพทางการจัดการสูงข้ึนเน่ืองจากเมือ่เกิดการชวยเหลือผูรวมงาน

จะทําใหเกิดการเรียนรูครบวงจร ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดเร็วขึ้น

 4. เกิดประสิทธิภาพในกิจกรรมที่ตองรวมมือกันระหวางสมาชิกในกลุมและระหวางกลุม

 5. สามารถดึงดูดพนักงานและรักษาพนักงานที่ดีใหทํางานอยูในองคการไดมากขึ้น

  จะเห็นไดวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ชวยใหเกิดประสิทธิผลทั้งตอบุคคลและ 

สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีตอองคการตามมา หากผูบริหารสามารถ 

ทําใหอาจารยเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ จะทําใหอาจารยทํางานอยางเต็มความสามารถ 

เกิดความเต็มใจรวมมือกันสรางผลงานเพื่อองคการ เกิดความพึงพอใจในการทํางานอยูในองคการ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของอาจารยพยาบาล

 ผูเขยีนนาํเสนอปจจยัครอบคลมุดานจติวทิยาและการรบัรูของบคุคลตอองคกรทัง้ในระดับบคุคลและ

ระดับองคกร จําแนกเปน 3 ดานดังนี้ (ชุติมา มาลัย, 2552, 34-104 ; เนติยา แจมทิม, 2557, 111-172)

 1.  ลักษณะของผูนํา  ผูนําสามารถทําใหเกิดอิทธิพลและแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา รวมถึง

สรางโอกาสที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังนั้นผูบริหารตองสามารถใชอิทธิพล           

โนมนาวใหอาจารยพยาบาลแสดงพฤติกรรม เพื่อปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ  ลักษณะของผูนําที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีลักษณะแตกตาง

กันออกไป ผูเขียนไดบูรณาการแนวคิดทฤษฎี และนําเสนอลักษณะของผูนํา  ดังนี้
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  1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  มีความสําคัญตอพฤติกรรมการทํางานของอาจารย และ       
สงผลตอการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ โดยผูบริหารที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้น      
ตองแสดงพฤตกิรรมเปนตวัแบบสาํหรบัอาจารยทีจ่ะทําใหเกดิผลสําเรจ็การปฏบิตังิานสงูข้ึน สามารถควบคมุ
อารมณเม่ืออยูในภาวะวกิฤติ ทุมเทการปฏบิตังิานตามภารกจิ มวีสิยัทัศน จงูใจและสรางแรงบนัดาลใจใหกบั
อาจารยในการปฏิบัติงาน ใหความสําคัญขององคการมากกวาสวนตน อุทิศตนเพ่ือทีมงาน เห็นคุณคาของ  
ผลการปฏิบัติงาน กระตุนความพยายามของอาจารยใหเห็นถึงวิธีหรือแนวทางการแกปญหาอยางสรางสรรค  
ใหอาจารยมีสวนรวมในการระบุปญหาและหาทางแกไขปญหา คํานึงถึงความเปนเอกัตบุคคลของอาจารย

ดูแลเอาใจใสบุคลากรเปนรายบุคคลทําใหรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ  

  1.2  การแลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนาํกับอาจารยเปนการแสดงพฤติกรรมผูนาํท่ีปฏิบตัิ
ตออาจารยแตละคนและพฤติกรรมของอาจารยที่ปฏิบัติตอผูนํา ดวยการแลกเปลี่ยนความสัมพันธแตละคน
ที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นกับระดับคุณภาพของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางกัน เวนและกรีน (Wayne & 
Green,1993, 1431 - 1440) กลาววา การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิกเปนรูปแบบหนึ่งของการมี          
ปฎิสัมพันธภายในสังคมหรือภายในกลุม ซึ่งความสัมพันธนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไววางใจ (Trust)          
เมื่อฝายใดใหความชวยเหลืออีกฝายหนึ่งจะเช่ือใจวาฝายรับจะตอบแทนกลับความสัมพันธดังกลาว เปน
บรรทดัฐานของการตอบแทนซึง่กนัและกนั (Norm of Reciprocity) เม่ือผูนาํเขาไปมสีวนรวมใหความชวยเหลือ 
ใหการสนบัสนนุการทาํงานใหขอมลูขาวสาร ใหอาํนาจการตดัสินใจในงานเพ่ิมข้ึน ในลักษณะการแลกเปล่ียน
แบบ “กลุมพวกเรา” อาจารยจะเกิดความรูสึกตองการตอบแทนผูนําโดยใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน       
เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ แนวคิดน้ีแสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามแตละคน          

เปนกระบวนการที่ไมเทากัน ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามแตละคนเปนสําคัญ 

  1.3 การเสริมสรางพลงัอาํนาจ เปนการเพิม่ศกัยภาพบคุคลโดยผูบงัคบับญัชาถายโอนอาํนาจ 
ใหอิสระการตัดสินใจ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบตังิาน สงเสริมใหอาจารย
เกิดความสามารถในการทํางานและแกปญหา ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตนเองและองคการ                  
ทาํใหอาจารยเกดิความรูสกึถงึคณุคา และพฒันาพฤตกิรรมการทาํงานทีต่อบสนองตอเปาหมายขององคการ 
สงผลตอประสิทธิภาพขององคการ คอนเกอรและคานันโก (Conger & Kanungo, 1988, 471-475) อธิบาย
การเสริมสรางพลังอํานาจ วาเปนกระบวนการจูงใจใหบุคคลรับรูความสามารถตนเองทั้งในองคการที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ เนนการรับรูของผูปฏิบัตงิานเกี่ยวกับความสําคัญของงานและตนเองที่มีตองาน 
เปนความรูสึกหรือมิติทางจิตท่ีมีหลายองคประกอบ ไดแก ความหมาย ความสามารถ ความเปนอิสระ              
และผลกระทบเปนมิติที่ไดจากการประเมินคางานดานการรูคิดโดยขจัดความรูสึกไรอํานาจของบุคคล                 
ใหมีความรูสึกมั่นใจในการทํางาน เนติยา แจมทิม (2557,150) พบวาการเสริมสรางพลังอํานาจทั้งการไดรับ
อาํนาจและการไดรบัโอกาสมีความสมัพันธกบัพฤตกิรรมการเปนสมาชกิท่ีดขีององคกรของอาจารยพยาบาล 
โดยผูบริหารใหอํานาจแกอาจารยพยาบาลเพื่อสรางแรงจูงใจใหมีความรับผิดชอบในงานมากขึ้น มีสวนรวม
ในกระบวนการตางๆ ของวิทยาลัย จัดหาทรัพยากร ใหโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถจะชวยสราง          
ความม่ันใจในตนเอง รูสึกวาตนมีคุณคาในงาน ดังน้ันผูบริหารควรนําแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจมาใช
ในการบริหารงาน โดยทําใหอาจารยเกิดความรูสึกมีอิสระในการทํางาน เห็นคุณคาหรือความสําคัญของงาน
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ทีท่าํ ชวยสงเสรมิใหอาจารยเกิดความสามารถในทาํงานและแกปญหาตางๆ ไดบรรลผุลสําเร็จตามเปาหมาย
ของตนเองและองคการและเช่ือวาตนเองมีความสามารถที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จไดหรือแกไขปญหา                  
ในงานนั้นได จะสงผลตอการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในที่สุด 
 2. ทัศนคติที่มีตองานทําใหมนุษยมีพฤติกรรมการทํางานแตกตางกัน ทัศนคติเชิงบวกจะสงผล        
ตอการแสดงพฤติกรรมเชิงสรางสรรคทําใหเต็มใจท่ีจะรวมมือและใหความชวยเหลือในระบบขององคการ      
ซึง่จะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ จากการศึกษา Meta Analysis ของออรแกน
และไรอนั (Organ & Ryan, 1995, 775-802) พบวาตัวแปรดานเจตคติทีม่ตีองานทีส่ามารถพยากรณพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ คือความพึงพอใจ ความยุติธรรม ความยึดมั่นผูกพันตอองคการและออรแกน
และคณะ (Organ, Podsakoff & MacKenZie, 2006,93-105) พบวา ความพงึพอใจในงาน  ความไววางใจในผูนาํ 
การรับรูความยุติธรรมความผูกพันตอองคการเปนอิทธิพลคั่นกลางระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผูเขียนไดบูรณาการแนวคิดทฤษฎี และนําเสนอรายละเอียดดังนี้
  2.1 ความพึงพอใจในงาน มีผลตอความสําเร็จของงานและองคการ เมื่อผูปฏิบัติงานเกิด        
ความพึงพอใจจะสงผลทําใหผลงานมปีระสิทธภิาพ สอดคลองกบัออรแกนและ เบทแมน (Organ & Bateman) 
(Organ, 1988, 364) พบวา ความพึงพอใจในการทํางานจากลักษณะงานที่ใหความสําคัญตอคุณคา             
ความเปนมนุษย การปฏิบัติงานท่ีมีผลตอจิตใจสุขภาพรางกายและคุณภาพชีวิตของบุคลากร จะสงผลตอ
พฤติกรรมการปฏิบตังิานและพฤติกรรมการชวยเหลอืผูอืน่ ดงันัน้ความพึงพอใจในงานจงึมผีลตอความสําเร็จ
ของงานและองคการ ผูบรหิารควรใหความสําคญักบัองคประกอบทีม่ผีลตอความพึงพอใจในงานของอาจารย
  2.2  ความยุติธรรมในองคการเปนการรับรูของอาจารย ที่ไดรับการปฏิบัติจากองคการและ            
ผูบังคับบัญชาดวยความยุติธรรมโดยมีความคาดหวังวาจะไดรับการแบงปนผลตอบแทนท่ีควรจะไดรับ           
เม่ือเปรียบเทียบกับคนอื่นในงานลักษณะเดียวกัน และเกิดความพึงพอใจจากการไดรับการปฏิบัติอยาง
ยุติธรรมจากองคการรวมถึงการรับรูตอระบบการประเมินผลโดยองคการใชระบบการประเมินผลอยาง              
เทาเทียมกันทุกคนดวยหลักสําคัญคือ หลักความสมดุลและหลักความถูกตองใหครอบคลุมความยุติธรรม      
ในองคการทัง้ 3 ประเภท คอื ความยตุธิรรมดานผลตอบแทน ความยตุธิรรมดานกระบวนการ และความยตุธิรรม
ดานระบบ (Sheppard, Lewicki  & Minton, 1992, 12-14) เม่ือบุคคลรับรูถงึความยตุธิรรมท่ีไดรบัจากองคการ 
จะสงผลถึงการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ รับรูถึงคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนเอง นําไปสูการ

แสดงออกของการกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีตอบแทนองคการ ดวยการแสดงพฤตกิรรมการเปนสมาชิกทีด่ขีององคการ

  2.3 ความยดึม่ันผูกพันตอองคการ เปนความมัน่คงทางสัมพันธภาพของบุคคลกับองคการเปน
ความผกูพันทางอารมณตอเปาหมายและคานิยมขององคการ  มคีวามรูสกึเปนอันหนึง่อันเดยีวกนักับองคการ
มีทัศนคติทางบวกตอองคการ ตองการเปนสมาชิกตอไปในองคการ และมีพฤติกรรมเต็มใจท่ีจะทํางานเพื่อ
องคการ ทั้งงานในหนาท่ีและงานที่นอกเหนือจากหนาท่ีเพ่ือชวยใหองคการประสบความสําเร็จและบรรลุ                       
เปาหมายความยดึม่ันผูกพันตอองคการ  มสีวนชวยธาํรงรักษาบุคลากร และรักษาผลประโยชนขององคการทําให
เกิดความพึงพอใจในงาน สงเสริมบรรยากาศองคการและเสริมสรางความผูกพันตอวิชาชีพ ดังน้ันผูบริหาร     
ควรหาทางเพิม่ระดบัความยดึมัน่ผกูพันตอองคการเน่ืองจากคนท่ีมคีวามยดึม่ันผูกพันตอองคการสูงมแีนวโนมจะ
คงอยูในองคการเปนระยะเวลานาน มีการทุมเทความพยายามอยางมากในการปฏิบัติงานนําไปสูการแสดง
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พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ทําใหเพิ่มผลผลิตองคการสูงข้ึน สอดคลองกับ เนติยา แจมทิม 
(2557, 156) ทีพ่บวา ความยดึมัน่ผกูพันในงานมอีทิธิพลทางตรงตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกท่ีดขีององคการ
ของอาจารยพยาบาล วิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
  2.4 ความไววางใจในผูบรหิารเปนพืน้ฐานของการมสีมัพนัธภาพระหวางบคุลากรกับผูบรหิาร 
สงผลใหเกิดความเต็มใจที่จะรวมมือกันในการปฏิบัติงาน (Genesan, 1994, 1-19) ดังนั้นความไววางใจใน
ผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญการดําเนินงานองคการ ในการทําใหอาจารยพยาบาลปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย
ขององคการ ดงันัน้ผูนาํตองเปนกาํลงัสาํคญัในการสรางความสําเร็จใหแกองคการ แสดงวิสยัทศันเพือ่พฒันา 
มคีวามรู ความสามารถ คาํนึงถึงการนาํองคการไปสูความสําเรจ็ คอืการสรางความเชือ่ถือ และความไววางใจ
ในผูบริหาร โดยแสดงดวยการกระทําหรือวาจาเพราะความสัมพันธที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไววางใจ          
ที่มีตอกันระหวางผูนําและบุคลากร จะสงผลใหอาจารยพยาบาลที่เปนสมาชิกองคการ เลือกแสดงพฤติกรรม

การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เพื่อตอบแทนผลประโยชนหรือสิ่งที่ไดรับจากผูบริหารหรือองคการ

 3.  สภาพแวดลอมในการทํางาน

  สภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพหรือทางสังคม ลวนมีผลตอ           
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยใหอยากทํางานหรือเกิดความเบ่ือหนายในการทํางาน ออรแกนและ
คณะ (Organet al., 2006, 109-138) พบวาสภาพแวดลอมการทํางานดานลักษณะงาน ลักษณะกลุมงาน 
ลักษณะองคการ และบริบทวัฒนธรรม เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูใตบังคับบัญชา ทําใหเชื่อมั่นในตนเองและ
องคการ สงเสริมใหกลาแสดงพฤติกรรมหรือกระทําการที่เปนประโยชนตอการทํางานในองคการจึงชวย             
สงเสรมิการเกิดพฤตกิรรมการเปนสมาชิกทีด่ขีององคการไดครอบคลุมยิง่ขึน้  ดงันัน้การดําเนนิงานขององคการ
เพื่อการบรรลุเปาหมายและสงเสริมใหอาจารยพยาบาลมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ขึ้นกับ
ความสามารถของผูบริหารองคการในการกําหนดปจจัยที่สัมพันธกับงานใหอาจารยเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะ
สงผลตอการแสดงพฤตกิรรมเพ่ือการตอบแทนองคการ โดยมีพฤติกรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ ผูเขียน
ไดบูรณาการแนวคิดทฤษฎีนําเสนอสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี้ 
  3.1 การสนับสนุนจากองคการเปนการรับรู ของบุคลากรตอการสนับสนุนการปฏิบัติงาน           
การมองเห็นคุณคาและความสําคัญของการใหมีสวนรวม การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองและงาน          
การดูแลเอาใจใสความเปนอยูและสภาพการทํางาน การมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในงาน การตอบแทน
ผลการปฏิบัติงาน การเห็นคุณคาผลงานและการไดรับการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอโดยการสนับสนุน
จากองคการ มพีืน้ฐานมาจากทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสังคมของ บลาว (Blau)(Eisenberger & Huntington, 
1986, 500) เปนการกระทําดวยความสมัครใจ มีแรงเสริมจากผลตอบแทนท่ีบุคคลคาดหวังวาจะไดรับหรือ
เคยไดรับผลตอบแทนตามภาระความผูกพัน (Obligation) ของอีกฝายหน่ึง โดยที่ภาระความผูกพันที่มีของ
ฝายรับไมไดมีความเฉพาะเจาะจง แตขึ้นกับบรรทัดฐานการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Norm of Reciprocity) 
ที่มีอยูในใจของบุคคลในกลุม เปนความคิดที่กําหนดพฤติกรรมสวนใหญของบุคคล เชน การแบงปนขอมูล
ขาวสารกนัภายในองคการ  การแสดงความเหน็อกเหน็ใจ การใหความรวมมอืกนั เปนตน ดงันัน้ผูบริหารตองแสดง
ใหเห็นถึง การแลกเปลี่ยนระหวางองคการกับอาจารยผูปฏิบัติงานเพื่อใหอาจารยรับรูไดวาองคการใหการ   

แลกเปลีย่นกับอาจารย เชน การใหผลตอบแทนหรอืรางวลัทีเ่กดิจากผลสัมฤทธ์ิในการปฏบิตังิาน  การสนับสนนุ
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โอกาสการพัฒนา การเอาใจใสความเปนอยูที่ดีของผูปฏิบัติงาน และองคการเห็นคุณคาของผูปฏิบัติงาน                

สงผลใหเกิดเจตคตทิีด่ตีอองคการ ทาํใหอาจารยเลือกตอบแทนองคการดวยการมพีฤตกิรรมการเปนสมาชิกท่ีดี

ขององคการ เกิดความทุมเททํางาน เพื่อองคการทั้งแรงกายและแรงใจ โดยไมมุงหวังผลตอบแทน

  3.2 บรรยากาศองคการ  มีความสําคัญตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล เพราะบุคคล          
ไมสามารถทาํงานไดเพียงลาํพัง แตทาํงานตองอยูภายใตการกํากบัควบคมุโครงสรางองคการกฎระเบียบรวมถึง
สภาพแวดลอมภายในองคการ ที่บุคคลอาจมองไมเห็นแตสามารถรับรูได สิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอตัวบุคคล
องคการและการรับรูที่มีตอสิ่งเหลานี้ เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลดังที่สเตียร 
(Steers, 1977, 101) กลาววาบรรยากาศองคการเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญทําใหองคการเกิดประสิทธิผลและ
มปีระสทิธภิาพ เปนตวักาํหนดพฤตกิรรมสําคัญของบคุคลทีท่าํงานในองคการ ดงันัน้บรรยากาศองคการจงึเปน
ลกัษณะขององคการรวมทัง้สภาพแวดลอมของงานซึง่มคีวามเฉพาะเจาะจงแตละองคการ  อาจารยพยาบาล
สามารถรบัรูไดทัง้ทางตรงและทางออมทีจ่ะสงผลตอพฤตกิรรมการทาํงานตลอดจนมีปฏสิมัพนัธระหวางบคุคล
ภายในองคการและประสิทธิภาพขององคการ ซึ่งผูบริหารตองคํานึงถึงการสรางบรรยากาศองคการของ           
สถาบันการศึกษาพยาบาล ประกอบดวยโครงสรางองคการ นโยบายและการบริหารงาน การติดตอสื่อสาร 
การมสีวนรวมในการตดัสนิใจ การจัดการความขดัแยงในองคการ การรบัรูเกีย่วกบัการตอบแทนการปฏิบตังิาน 
โดยมีความยุติธรรมและอยู บนพ้ืนฐานของผลการปฏิบัติงาน สัมพันธภาพระหวางเพ่ือนรวมงาน                              

การสนับสนุนจากองคการ และคานิยมในการทํางานตามแนวทางจรรยาบรรณวิชาชีพ

บทวิเคราะหการสงเสริมประยกุตใชพฤติกรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคกรในการพฒันาคุณภาพอาจารย

 สถาบันการศึกษาพยาบาลเปนองคการทางการศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใน

ปจจุบันทั้งดานการจัดการศึกษา การปฏิรูประบบสุขภาพ การปฏิรูประบบราชการ นโยบายการผลิตบุคลากร

สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพทางสังคม และระบบการจัดการศึกษา

ของวิชาชีพการพยาบาลภายใตขอจํากัดและเงื่อนไขการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล ตามเกณฑ             

การจัดการศกึษาของสภาการพยาบาล ทีต่องการผลผลติพยาบาลท่ีมคีณุภาพสงูตามความตองการของสังคม

และเกณฑคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาพยาบาล อาจารยพยาบาลตองมีประสบการณทางการพยาบาลสงู

และมีจํานวนมากพอที่จะทําการสอน รวมทั้งตองเปนตนแบบของพฤติกรรมที่ดีในการถายทอดคุณธรรม       

และจรยิธรรมสูผูเรยีนกระบวนการจดัการศึกษาพยาบาล เพ่ือสรางพยาบาลทีม่คีณุภาพ อาจารยพยาบาลจงึ

เปนกลไกสาํคญัในการดาํเนนิงานขององคกร ผูบรหิารองคกรจาํเปนตองพฒันาและสงเสริมอาจารยพยาบาล

ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน ใหสามารถทํางานบรรลุเปาหมายองคกรอยางมีประสิทธิภาพ                

พฒันาคณุภาพของบัณฑติใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทีเ่กีย่วของ ภายใตบรบิทท่ีสถาบนัการศึกษาพยาบาล      

สวนใหญกาํลังเผชิญ คอืสภาพการณขาดแคลนอาจารยทัง้จํานวนและคณุสมบัตติามเกณฑมาตรฐานวชิาชพี 

และมขีอจาํกดัทีท่าํใหการเพิม่จาํนวนของอาจารยในระยะเวลารวดเรว็เพือ่ทดแทนใหเพยีงพอตอความตองการ

เปนไปไดยาก ซึ่งหากสภาพการณดังกลาวไมไดรับการแกไขในระยะยาวอาจสงผลกระทบกอใหเกิด                  

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน ที่มีผลตอคุณภาพงานที่ลดลงของอาจารย 
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 จากสภาพการณจงึเปนความทาทายในการบริหารของผูนาํองคกร เน่ืองจากสภาพการจดัการศกึษา
พยาบาลในปจจุบัน ที่ตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันดานคุณภาพการจัดการศึกษา ความพยายาม                    
ในการรกัษาอาจารยพยาบาลท่ีมคีณุภาพใหอยูกบัองคกร นโยบายการจดัสรรอตัรากําลังดานวชิาชพีพยาบาล
ทีเ่ขาสูระบบราชการลดนอยลง  การขาดแคลนอาจารยพยาบาลของสถาบันการศกึษาพยาบาลอยางตอเนือ่ง
ตลอดมา แมจะพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย เพ่ือชวยในการพัฒนาวิธีการสอน              
โดยทดแทนการใชจํานวนครูที่ตองเพ่ิมมากข้ึนแลวก็ตามทําใหความพึงพอใจที่มีตอระบบการทํางานและ  
ความรูสึกม่ันคงของอาจารยพยาบาล ไมเพียงพอท่ีจะนํามาซึ่งผลลัพธการปฏิบัติงานที่ดี ความพึงพอใจ          
ของอาจารยพยาบาลอาจตอบสนองไดเพียงความตองการในการทํางานเทานั้น แตการนําไปสูประสิทธิภาพ
ผูบริหารตองทําใหอาจารยพยาบาลมีมากกวาความพึงพอใจซ่ึงปจจุบันวิทยาลัยพยาบาลตองการอาจารย
พยาบาลที่มีความกระตือรือรน รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเอง มุงมั่นคุณภาพในการงานสูง ทุมเทกับงาน      
ทีท่าํ มทีศันคตทิีต่ตีอการทํางาน จงึเปนความทาทายท่ีผูบริหารองคกรทีถ่อืเปน Organization Change Agent 

ที่ตองมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดคุณภาพของงาน

 ผูบรหิารองคการจําเปนอยางย่ิงทีจ่ะตองปรับกลยุทธการดําเนินงานขององคการ โดยผูเขยีนเสนอกลยทุธ
สําคัญที่ควรนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพอาจารย คือ “การสงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงคของอาจารย        
ในองคการ” เพราะอาจารยคือ ทรัพยากรบุคคลที่สําคัญที่สุด เปนผูปฏิบัติงานทุกขั้นตอนที่สงผลตอคุณภาพ
และประสิทธิภาพขององคการหากองคกรมีอาจารยที่ดีมีคุณภาพ พรอมอุทิศแรงกายแรงใจใหกับองคการ
สถาบันการศึกษาจะสามารถฝาฟนอุปสรรคและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึนไดโดยมาตรการ
สําคัญอยางหน่ึงคือ การพัฒนาคุณภาพของอาจารยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ              
การสนับสนุนใหอาจารยสามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานท้ังในบทบาทและนอกเหนือบทบาทอยาง                    
เต็มศักยภาพ โดยสงเสริมใหอาจารยเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรสอดคลองกับ ออรแกน 
(Organ) ที่จําแนกพฤติกรรมออกเปน 5 ดาน ไดแก การใหความชวยเหลอื (Alturism) ความสาํนึกในหนาท่ี                           
(Conscientiousness) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) การคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy)  และการให               
ความรวมมือ (Civic Virtue) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่บุคคลเต็มใจปฏิบัติงานอยางเต็มที่เกินกวาบทบาทที่                   

ตนรับผิดชอบ นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ

 ผูเขียนวิเคราะหวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร เปนพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสม
สอดคลองกับบริบทและบทบาทของอาจารยพยาบาล ที่ควรพัฒนาอาจารยพยาบาลใหเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม (Changing) เนื่องจากเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกในเชิงบวกของปจเจกบุคคลที่กระทําดวย           
ความสมัครใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละอาสาชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและจริงใจ ไมเกี่ยวของกับระบบ
ผลตอบแทนท่ีเปนทางการขององคการ และไมรวมอยูในงานทีต่องทําตามทีไ่ดรบัมอบหมาย สงผลใหอาจารย
เกิดความรวมมือชวยเหลืองานในหนาที่อยางเต็มที่และมากกวาที่ไดรับมอบหมาย  นําไปสูผลลัพธองคการ 
และชวยแกปญหาองคการเรื่องอัตรากําลังท่ีไมเพียงพอ ใหอาจารยสามารถทํางานไดคุณภาพในจํานวน
อาจารยที่ไมสามารถเพ่ิมข้ึนไดทันกับความตองการสอดคลองกับแนวคิดนักวิชาการที่สรุปไดวา พฤติกรรม
การเปนสมาชกิท่ีดขีององคการชวยสนับสนนุใหบคุคลและองคกรปรับตัวเขาหากันและปรบัตัวเขาสูองคกรได
มากข้ึน ชวยใหบคุลากรทาํงานเตม็ความสามารถเพราะมีแรงจูงใจภายในท่ีด ี (Internal Motivation) ผูบริหาร
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คอยใหความสนับสนนุชวยเหลอืใหสมาชิกไดแสดงพฤตกิรรมการเปนสมาชกิท่ีดตีอองคการท้ัง 5 ดาน สดุทาย
การแสดงพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ จะนาํไปสูความสอดคลองของความตองการทัง้ขององคกร
และพนักงาน สรางคุณประโยชนใหทั้งองคกรและผูปฏิบัติงาน (Win Win) ทําใหสมาชิกเห็นคุณคาของ              
การแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคกร จนกลายเปนวัฒนาธรรมองคกรนําไปสูการพัฒนา              
อยางยัง่ยนื  (เนตยิา  แจมทมิ, 2557, 3 ;  สฎายุ ธรีะวณชิตระกลู, 2547, 21-25) ผูเขียนไดวเิคราะหวธิกีารสงเสรมิ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ ในการพัฒนาคุณภาพอาจารย โดยเสนอแนวทางดังนี้ 

 1. เตรียมความพรอมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Unfreezing) การเริ่มตนพัฒนาพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีขององคกร ผูบริหารตองเขาใจในการบริหารบุคลากรวาเปนส่ิงสําคัญ การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรเปนสิ่งจําเปนเพื่อการทํางานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพขององคกร ผูบริหารตองอาศัยความรู                  
ความเขาใจและพัฒนาแนวทางการบริหารบุคลากรที่เหมาะสมในการบริหารและพัฒนา ปรับมุมมองบุคคล
วาทุกคนพรอมที่จะพัฒนาและเปล่ียนแปลงไดเสมอ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานและ         
เพิ่มมูลคาใหแกองคการ องคการจะไดประโยชนในแงของผลผลิตเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะและผลิตภาพสูงขึ้น
 2. การพัฒนาสมาชิกองคการ โดยใชกลยุทธการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร 
(Changing) ทําใหสมาชิกเกิดการรับรูและเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิก ใหเห็นความสําคัญและประโยชนของ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร ซึ่งจะสงผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกเกิด                    
เปนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรหลักการสําคัญในการสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี          
ขององคกร เพือ่สงเสรมิพฤติกรรมการทํางานของอาจารยพยาบาล โดยผูบริหารประยกุตหลักสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร รวมกับลักษณะของภาวะผูนําในการใชอิทธิพลโนมนาวเพื่อสรางความเขาใจและแรงจูงใจให
เกิดกับอาจารย จนสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ขณะเดียวกัน      
ผูบริหารจําเปนตองใหการสนับสนุนอาจารย โดยพัฒนาระบบการสนับสนุนจากองคกรอยางเหมาะสม                 
ระบบของความยตุธิรรมจนอาจารยสามารถรบัรู สรางโอกาสทีส่งเสริมใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชกิท่ีดขีอง
องคการ เสริมสรางพลังอํานาจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอาจารย จัดระบบงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน       
สรางบรรยากาศองคการ ความยดึม่ันผูกพัน สรางความพอใจในงาน ความไววางใจในผูบริหาร รวมทัง้โอกาส
กาวหนา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

 3. การคงพฤติกรรมไวอยางตอเนื่อง (Refreezing) เมื่ออาจารยเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม    
การเปนสมาชกิทีด่ขีององคกร จนกลายเปนคานยิมและวฒันธรรมระดบับคุคลข้ึนส่ิงสําคญัในการพฒันาตอมา 
คือ ผูบริหารตองสงเสริมสนับสนุนปจจัยท่ีจะทําใหสามารถคงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรไว              
อยางตอเนือ่ง โดยวางแผนการพฒันาพฤติกรรมการเปนสมาชกิท่ีดขีององคกรในระยะยาว เพ่ือใหเกิดการยอมรับ
ของอาจารยทัว่ทัง้องคกรและแสดงพฤตกิรรมจนเปนคานยิมและวัฒนธรรมระดบัองคกร เกดิการเปลีย่นแปลง
คุณลักษณะของอาจารย นําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันเกิดการพัฒนาอยาง           
ตอเนื่อง (Sustainable Growth) และยั่งยืน (Sustainable Development)  
 การสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ ผูเขียนมีความคิดเห็นวาเปนความทาทายของ           
ผูบรหิารองคกรในการพัฒนาคณุภาพของอาจารยพยาบาล เพ่ือใหอาจารยสามารถทํางานไดอยางมีคณุภาพ 
ทําใหผูบริหารสามารถฝาวิกฤติขององคกรในดานตางๆ ไดเปนอยางดี เพราะหากองคการใดสามารถทําให
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อาจารยพยาบาลทีด่มีคีณุภาพ ทาํงานดวยความเตม็ใจทุมเทใหกบัองคกร ทาํงานนอกเหนอืจากบทบาทหนาท่ี
กาํหนดไวดวยความสมคัรใจ แมอยูในสภาพของภาระงานทีม่ขีอจาํกดัเรือ่งอตัรากําลงัทีไ่มเพยีงพอ จะสงเสริม
ใหองคกรนั้นบรรลุเปาหมาย เกิดผลสําเร็จของการปฏิบัติงานในทุกระดับ ผูเขียนจึงคิดวาพฤติกรรม                          
การเปนสมาชิกท่ีดีขององคกร มีความสําคัญในการชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายไดมากนอยแตกตางกัน                  
หากผูบริหารสามารถสรางกลวิธีในการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของอาจารยพยาบาลใหสามารถทํางาน
รวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่องคกรกําหนดไว จะทําใหองคกรเกิดผลลัพธไดผลงานตามเปาหมายที่ตั้งไว 

สรุป
 การสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีตอองคการ  เปนกลยุทธสําคัญท่ีชวยพัฒนาองคกร                  
ในการเผชญิกบัภาวการณเปลีย่นแปลงดานการจดัการศึกษาพยาบาล ใหองคกรสามารถหาทางออกทีจ่ะชวย
แกไขสถานการณวิกฤต โดยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย คืออาจารยพยาบาล                       
ที่เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหมีพฤติกรรมการทํางานที่ตอบสนองตอ
ประสทิธิภาพขององคกร  เพ่ือยกระดบัการจัดการศึกษาพยาบาลใหมคีณุภาพในระดับสากลและผลติบัณฑิต
พยาบาลคณุภาพทีส่ามารถตอบสนองความตองการของประเทศและสงัคม  ผูบริหารตองตระหนกัความสาํคัญ
ของสถานการณการเปล่ียนแปลงปจจบุนัทีม่ผีลกระทบตอคณุภาพการจดัการศกึษา และวเิคราะหหาแนวทาง
หรือกลยุทธในการที่จะนําองคไปสูคุณภาพหรือดํารงอยูรอดในสภาพการณเปล่ียนแปลงท่ีสงผลกระทบ            
ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการสามารถดําเนินการไดหลายวิธี แตปจจุบันการบริหารองคกรจะใหความสําคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะมนุษยจะชวยขับเคล่ือนการทํางานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย                
ดังน้ันในภาวะวิกฤตของการจัดการศึกษาพยาบาลที่ตองเผชิญกับการแขงขันดานคุณภาพการจัดการศึกษา 
และการขาดแคลนอาจารยพยาบาล และภายใตขอจํากัดที่ทําใหการเพิ่มจํานวนของอาจารยในระยะเวลา
รวดเรว็ เปนไปไดยาก กลยทุธทีส่าํคัญอยางหน่ึงคือการเพ่ิมคุณภาพของอาจารยทีม่อียูใหสามารถปฏบิตังิาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพขององคกร แนวคิดสําคัญที่นําเสนอในบทความน้ีคือการสงเสริม
พฤติกรรมการเปนสมาชกิท่ีดขีององคกรของอาจารยพยาบาล เปนพฤตกิรรมท่ีสงผลทางบวกตอประสิทธิภาพ
ขององคการ ชวยสนบัสนนุใหคนงานตองการทาํงานและเพ่ิมผลผลิตในการจดัการ เปนการเพิม่กาํลงัแรงงาน
ในจํานวนคนงานทีไ่มเพ่ิมขึน้ โดยบคุคลสามารถทาํงานไดหลายหนาทีเ่กดิการชวยเหลอืกนัในการทาํงานทาํให
องคการสามารถรักษาคนดีใหคงอยูกับองคการและเพิ่มเสถียรภาพในการทํางาน 
 การนําแนวคิดการสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรไปประยุกตใชในการพัฒนา
ทรพัยากรบุคคลน้ัน ขัน้แรกควรใหความสําคญัและทําความเขาใจบุคลากร คอือาจารยพยาบาลทีป่ฏบิตังิาน
ในสถาบัน วิเคราะหบุคลากรใหเห็นจุดออน จุดแข็ง สิ่งที่ตองการพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพ ในสภาพการณ
บรบิทของสถาบนัและสถานการณทีส่ถาบันเผชิญ เนือ่งจากจะทาํใหสามารถระบปุจจยัหรือสิง่สนบัสนนุทีจ่ะ
สงเสริมใหอาจารยแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ ซึ่งเม่ือสามารถระบุปจจัยในการสงเสริม
การแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมของอาจารยได องคการก็จะสามารถสงเสริมและรักษาระดับของปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมดังกลาวไดตอไป สงผลตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ขององคกรที่ยั่งยืนของอาจารย
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 การประยุกตใชปจจัยที่สงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร เพื่อสงเสริมใหเกิดการแสดง
พฤตกิรรมการเปนสมาชกิท่ีด ีผูบริหารควรเนนการสงเสริมปจจัยเพ่ือกอใหเกดิการเสริมแรงทางบวก (Positive 
Reinforcement) ดวยวิธีการตางๆ ใหเหมาะสมกับลักษณะของอาจารยแตละคนหรือออกแบบการสงเสริม
ปจจัยท่ีกอใหเกิดความทาทายสรางคณุคาในงานใหกบัอาจารย เพ่ือทําใหอาจารยเกดิความภาคภมูใิจในงาน 
และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไดงายขึ้น เชน ปจจัยคุณลักษณะงาน จําเปนตอง
ทาํใหเกิดความทาทายและมอบหมายใหตรงกับลักษณะของอาจารย เพ่ือใหอาจารยเกิดความพงึพอใจในงาน 
โดยผูบริหารตองใหความสําคัญตองาน ใหความใสใจคุณภาพชีวิตในการทํางานของอาจารย สรางบันได   
ความกาวหนาในอาชีพ สนับสนุนเอ้ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการทํางาน 
เพ่ือใหบคุลากรเกดิความพึงพอใจในงาน และสงเสรมิใหเกิดพฤตกิรรมการเปนสมาชกิท่ีดขีององคกรไดอยาง
ยั่งยืน เปนตน นอกจากนี้ผูบริหารควรพัฒนาระบบที่สามารถสนับสนุนการทํางานของอาจารยพยาบาล               
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปกับการสรางปจจัยที่สงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร           
โดยอาจใหสิง่เสริมแรงทีเ่ปนผลตอบแทนในรปูแบบของเงนิหรืออาจใชทางเลือกอ่ืนเชน   โอกาสความกาวหนา
ในหนาที่ การมอบหมายงานที่มีความสําคัญ การใหโอกาสเพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งผูบริหารควรสรางระบบ
ที่แสดงถึงการเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนท่ีไดรับท่ีสะทอนความยุติธรรม และการให                             

ผลตอบแทนและความกาวหนาในสายอาชีพไปพรอมกัน
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