ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

34

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

การสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ:
ความทาทายในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารยพยาบาล
Promoting Organizational Citizenship Behaviors:
The Challenging Management for Quality Instructors
ชุติมา มาลัย1*, เพ็ญนภา แดงดอมยุทธ2 , สุพรรณี กัณหดิลก3, จิรภัค สุวรรณเจริญ4
Chutima Malai1*, Pennapa Dangdomyouth2 , Supannee Kanhadilok3, Jirapuk Suwanjaroen4
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
เลขที่ 84/21 ถนนคฑาธร ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
1
Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi
84/21 Kathathorn Road, Na Muang Sub-District, Muang District, Ratchaburi Province 70000
1

คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 11 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2
Faculty of Nursing, Chulalongkorn University
Baromratchonnaneesrisattapat Building Fl.11, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330
2

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
หมู 8 พหลโยธิน 91 ตําบลธารเกษม อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18000
1
Boromarajonani College of Nursing, Phraputthbat
91 Moo 8 Thankasam Sub-district, Pharputthabat District, Saraburi Province 18000
3

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี
เลขที่ 56/6 หมู 2 ถนนศรีวิชัย ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี 84000
1
Boromarajonani College of Nursing, Suratthani
56/6 Moo 2 Sriwichai Road, Makamtea Sub-district, Muang District, Suratthani Province 84000
4

*ผูเขียนหลัก
อีเมล: chutimali55@gmail.com

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

35

บทคัดยอ
ปจจุบันการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการบริหาร
การศึกษา ผูบริหารตองปรับตัวเพื่อสรางคุณภาพของผลผลิตและองคการ และหากลยุทธที่ทําใหองคกร
อยูรอดไดวิทยาลัยพยาบาลเปนสถาบันอุดมศึกษา ไดรับผลกระทบจากสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
รวมทั้งมีขอจํากัดปจจัยพื้นฐานที่สําคัญคือ การขาดแคลนอาจารยซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคาในการขับเคลื่อน
การพัฒนา ทําใหอาจารยตองพัฒนาบทบาทภาระหนาที่และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
จึงเปนความทาทายของผูบริหารที่ตองเรงพัฒนาและสงเสริมอาจารยใหไดแสดงศักยภาพการทํางาน
อยางเต็มที่ ชวยใหสามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานทั้งในบทบาทและนอกเหนือบทบาทอยางเต็มศักยภาพ
เพือ่ นําไปสูก ารทํางานทีม่ ปี ระสิทธิผล บทความนีผ้ เู ขียนจึงเสนอแนวคิดการสงเสริมพฤติกรรมการทํางานของ
อาจารยพยาบาลใหมคี ณ
ุ ภาพสูง โดยสงเสริมใหแสดงพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (Alturism) ความสํานึก
ในหนาที่ (Conscientiousness) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) การคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy) และ
การใหความรวมมือ (Civic Virtue) ซึ่งพฤติกรรมนี้ เรียกวา “พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ”
เป น พฤติ ก รรมที่ บุ ค คลเต็ ม ใจปฏิ บั ติ ง านอย า งเต็ ม ที่ เ กิ น กว า บทบาทที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ นํ า ไปสู  ก ารเพิ่ ม
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.

Keywords
Organizational Citizenship Behaviors, Nursing Instructors
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บทนํา
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ไดกําหนดหลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ประการหนึ่งคือ ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” พัฒนาคน
ใหมีความเปนคนที่สมบูรณ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560,
4) จึงเปนที่ตระหนักวาทุนมนุษยเปนทรัพยากรการบริหารที่มีความสําคัญและมีคุณคามากที่สุดตอองคการ
จําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอยางสมดุลเพื่อสรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศประกอบกับ
สภาพสังคมโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปสูส งั คมแหงการเรียนรูเ กิดความตองการผลผลิตทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถ
แขงขันกับทัว่ โลกได สถาบันการศึกษาจึงตองมีความรับผิดชอบตอสังคมและประชาชนในการบริหารองคการ
ใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบกับการเปลีย่ นแปลงดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และ
วิชาการอยางรวดเร็ว ทําใหเขาสูส ภาวการณแขงขันขององคการเพิม่ สูงมากขึน้ ความสามารถในการมองอนาคต
และการตัดสินใจเพื่ออนาคตจึงเปนเรื่องสําคัญแตละองคการตองมีการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากร เพราะปจจัยสําคัญที่สุดตอการดําเนินงานขององคการยุคปจจุบัน คือทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
มีความรู ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีตอองคการพรอมอุทิศแรงกายแรงใจใหกับองคการจะทําใหองคการ
สามารถเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ และสรางความมัน่ ใจในความสามารถทีจ่ ะรองรับการเปลีย่ นแปลง
และผลักดันใหเกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
ปจจุบันสถาบันการศึกษาพยาบาล ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในการผลิตพยาบาลใหไดทันความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งจากนโยบายของภาครัฐในการขยาย
ความคุมครองดานสุขภาพ การสงเสริมนโยบายดานการเปนศูนยกลางทางการแพทย (Medical Hub)
การขยายตัวของโรงพยาบาลขนาดใหญทั้งภาครัฐและเอกชน และปญหาการขาดแคลนพยาบาลที่จะเพิ่ม
ความรุนแรงขึ้นในอนาคต (จริยา วิทยะศุภร, 2555) สงผลใหสถาบันการศึกษาพยาบาลทุกแหง ตองเพิ่ม
จํานวนการผลิตพยาบาลวิชาชีพปรับการเรียนการสอนเพือ่ เปดวิสยั ทัศนใหนกั ศึกษามีมมุ มองทีก่ วางไกลมาก
ขึ้น ผลกระทบที่จะตามมาคือการขาดแคลนอาจารยพยาบาลในการผลิตพยาบาลใหเพียงพอกับจํานวน
ความตองการเพิ่มขึ้น และอัตราการแขงขันในการผลิตนักศึกษาพยาบาลและคุณภาพการจัดการศึกษา
พยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนสูงมากขึ้น ดังนั้นในสภาวการณแขงขันดังกลาว การจัดการศึกษาพยาบาล
จึงตองมีกระบวนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูและทักษะวิชาชีพการพยาบาลสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีคุณภาพรวมทั้งมีพฤติกรรมและจริยธรรมวิชาชีพพยาบาลตามความคาดหวังของสังคม อาจารยพยาบาล
จึงเปนปจจัยสําคัญทีส่ ง ผลตอคุณภาพการผลิตพยาบาล ตองแสดงบทบาทเปนทัง้ ผูร บั ผิดชอบการจัดการเรียน
การสอนเปนผูสอนที่ดีมีความรูความสามารถ แสดงพฤติกรรมเปนแบบอยาง มีคุณลักษณะพยาบาลและ
การเปนครูที่ดีพรอมที่จะทุมเทกําลังใจและกําลังกายเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพแสดงพฤติกรรมการทํางาน
ทั้ง ในบทบาทหน า ที่ เ ชิง วิช าชีพ ที่เ หมาะสมกับ หนา ที่ก ารงานภายใตข อบเขตการกระทํา ตามกฎหมาย
และพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทที่สงเสริมวิชาชีพตามที่สังคมคาดหวังและจากสามัญสํานึกของอาจารย
พยาบาลไรทและซาบลินสกิ (Wright & Sablynski, 2008, 397-412) กลาววายุคที่มีการแขงขันอยางสูง
การทํางานตามบทบาทหนาที่ของบุคลากรตามที่กําหนดไวเทานั้นไมเพียงพอ การที่บุคลากรปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากบทบาทและหนาทีข่ องตนยอมเปนคุณมหาศาลแกองคการ บทบาทนอกเหนืองานทีต่ อ งรับผิดชอบ

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

37

เปนพฤติกรรมทีเ่ กิดจากการใหความรวมมือของสมาชิกไมไดกาํ หนดไวในการทํางานแตบคุ ลากรเต็มใจปฏิบตั ิ
เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองโดยตัวบุคคลนอกเหนือจากงานที่ไดรับ ซึ่งพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหนาที่
คือ “พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ” (Organizational Citizenship Behavior) สมิทธิ์และคณะ
กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนพฤติกรรมทีช่ ว ยสนับสนุนใหองคการประสบความสําเร็จ
เปนพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลทีก่ ระทําดวยความสมัครใจ ไมเกี่ยวกับระบบผลตอบแทนที่เปนทางการ
ขององคการและไมรวมอยูใ นลักษณะงานทีต่ อ งทําตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย (Smith, Organ & Near, 1983, 653- 663)
แนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ออรแกน (Organ) ไดรวบรวมแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวาเริ่มจาก
พฤติกรรมการกระทําเพือ่ สังคม (Prosocial Behaviors) และพฤติกรรมการใหความชวยเหลือสังคม (Altruism)
โดยพฤติกรรมเกิดขึ้นเองในองคการ (Organizational Spontaneity) แตละบุคคล ไมไดคํานึงถึงระบบรางวัล
ทีเ่ ปนทางการขององคการ และสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการ (Organ,1988, 547-558)
ชวยสนับสนุนใหคนงานตองการทํางานและเพิ่มผลผลิตในการจัดการเปนการเพิ่มกําลังแรงงานในจํานวน
คนงานทีไ่ มเพิม่ ขึน้ โดยบุคคลสามารถทํางานไดหลายหนาทีเ่ กิดการชวยเหลือกันในการทํางานทําใหองคการ
สามารถรักษาคนดีใหคงอยูก บั องคการและสงเสริมผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ขี นึ้ รวมถึงการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ขององคกร (Podsakoff & MacKenzie, 1977,135-139)
องคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย พบวามีการกําหนดองคประกอบของพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการหลากหลาย ขึ้นอยูกับการนํามาประยุกตใชแตละบริบทและลักษณะเฉพาะ
ของแตละองคการ ผูเ ขียนนําเสนอองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการของอาจารยพยาบาล
ตามแนวคิดของออรแกน (Organ) โดยบูรณาการกับพฤติกรรมของอาจารยพยาบาลที่ดี ตามทัศนะ
นักการศึกษาไทย สรุปแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยพยาบาล 5 ลักษณะ
(ชุติมา มาลัย, 2552, 121) คือ
1. การใหความชวยเหลือ (Altruism) หมายถึง อาจารยใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานดวย
ความเต็มใจและสมัครใจ แสดงพฤติกรรมที่สนับสนุนความสําเร็จของผูรวมงานและการพัฒนาองคการเปน
การแสดงออกทั้งคําพูดและการกระทํา รวมทั้งการกระทําที่เปนการชวยเหลือ การปองกันและแกปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางบุคคล
2. ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง อาจารยแสดงดวยความเต็มใจในการอดทน
ตอความขับของใจ การถูกรบกวน ความเครียด ความกดดัน การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก เสียสละ
ความสนใจของตนเองเพื่อใหเกิดผลดีในกลุมงาน
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3. การคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy) หมายถึง อาจารยแสดงถึงการคํานึงถึงผูอื่นเพื่อปองกันการเกิด
ปญหาการกระทบกระทัง่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านในองคการจําเปนตองอาศัยพึง่ พาซึง่ กันและกัน
การกระทําและการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจมีผลกระทบตอบุคคลอื่น จึงควรเคารพในสิทธิของบุคคลอื่น
4. ความสํ า นึ ก ในหน า ที่ (Conscientiousness) หมายถึ ง อาจารย ป ฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บ
สนองนโยบายขององคการ ตรงตอเวลา ชวยดูแลและใชทรัพยากรอยางประหยัด บํารุงรักษาอุปกรณเครือ่ งมือ
เครื่องใชใหอยูในสภาพใชงานได และไมปฏิบัติภารกิจสวนตัวในเวลางาน
5. การใหความรวมมือ (Civic Virtue) หมายถึง อาจารยแสดงความรับผิดชอบและสนใจการเขา
รวมกิจกรรมขององคการดวยความเต็มใจ การเก็บรักษาความลับขององคการ การใหขอเสนอความคิดเห็น
และขอเสนอแนะทีส่ รางสรรคและมีประโยชนตอ องคการ รวมทัง้ กระทําเพือ่ ความเจริญกาวหนา และเผยแพร
ชื่อเสียงขององคการดวยความเหมาะสมและเต็มใจ
ผลของพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ (Consequences of Organizational Citizenship Behavior)
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีผลทําใหบุคคลมีผลการปฏิบัติงานไดดีขึ้น สงผลตอ
ประสิทธิภาพขององคการ เนื่องจากทําใหเกิดสิ่งตางๆ ดังนี้ (Podsakoff et al., 1997,133-151)
1. ลดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลและบํารุงรักษาพนักงานในองคการ
2. ใหอิสระพนักงานในการตั้งวัตถุประสงคในการผลิตไดมากขึ้น
3. ผลิตภาพของผูร ว มงานหรือผลิตภาพทางการจัดการสูงขึน้ เนือ่ งจากเมือ่ เกิดการชวยเหลือผูร ว มงาน
จะทําใหเกิดการเรียนรูครบวงจร ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดเร็วขึ้น
4. เกิดประสิทธิภาพในกิจกรรมที่ตองรวมมือกันระหวางสมาชิกในกลุมและระหวางกลุม
5. สามารถดึงดูดพนักงานและรักษาพนักงานที่ดีใหทํางานอยูในองคการไดมากขึ้น
จะเห็นไดวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ชวยใหเกิดประสิทธิผลทั้งตอบุคคลและ
สงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีตอองคการตามมา หากผูบริหารสามารถ
ทําใหอาจารยเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ จะทําใหอาจารยทํางานอยางเต็มความสามารถ
เกิดความเต็มใจรวมมือกันสรางผลงานเพื่อองคการ เกิดความพึงพอใจในการทํางานอยูในองคการ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของอาจารยพยาบาล
ผูเ ขียนนําเสนอปจจัยครอบคลุมดานจิตวิทยาและการรับรูข องบุคคลตอองคกรทัง้ ในระดับบุคคลและ
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
สงผลตอการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยผูบริหารที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้น
ตองแสดงพฤติกรรมเปนตัวแบบสําหรับอาจารยทจี่ ะทําใหเกิดผลสําเร็จการปฏิบตั งิ านสูงขึน้ สามารถควบคุม
อารมณเมือ่ อยูใ นภาวะวิกฤติ ทุม เทการปฏิบตั งิ านตามภารกิจ มีวสิ ยั ทัศน จูงใจและสรางแรงบันดาลใจใหกบั
อาจารยในการปฏิบัติงาน ใหความสําคัญขององคการมากกวาสวนตน อุทิศตนเพื่อทีมงาน เห็นคุณคาของ
ผลการปฏิบัติงาน กระตุนความพยายามของอาจารยใหเห็นถึงวิธีหรือแนวทางการแกปญหาอยางสรางสรรค
ใหอาจารยมีสวนรวมในการระบุปญหาและหาทางแกไขปญหา คํานึงถึงความเปนเอกัตบุคคลของอาจารย
ดูแลเอาใจใสบุคลากรเปนรายบุคคลทําใหรูสึกมีคุณคาและมีความสําคัญ
1.2 การแลกเปลีย่ นความสัมพันธระหวางผูน าํ กับอาจารยเปนการแสดงพฤติกรรมผูน าํ ทีป่ ฏิบตั ิ
ตออาจารยแตละคนและพฤติกรรมของอาจารยที่ปฏิบัติตอผูนํา ดวยการแลกเปลี่ยนความสัมพันธแตละคน
ที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นกับระดับคุณภาพของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางกัน เวนและกรีน (Wayne &
Green,1993, 1431 - 1440) กลาววา การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิกเปนรูปแบบหนึ่งของการมี
ปฎิสัมพันธภายในสังคมหรือภายในกลุม ซึ่งความสัมพันธนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไววางใจ (Trust)
เมื่อฝายใดใหความชวยเหลืออีกฝายหนึ่งจะเชื่อใจวาฝายรับจะตอบแทนกลับความสัมพันธดังกลาว เปน
บรรทัดฐานของการตอบแทนซึง่ กันและกัน (Norm of Reciprocity) เมือ่ ผูน าํ เขาไปมีสว นรวมใหความชวยเหลือ
ใหการสนับสนุนการทํางานใหขอ มูลขาวสาร ใหอาํ นาจการตัดสินใจในงานเพิม่ ขึน้ ในลักษณะการแลกเปลีย่ น
แบบ “กลุมพวกเรา” อาจารยจะเกิดความรูสึกตองการตอบแทนผูนําโดยใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ แนวคิดนี้แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามแตละคน
เปนกระบวนการที่ไมเทากัน ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามแตละคนเปนสําคัญ
1.3 การเสริมสรางพลังอํานาจ เปนการเพิม่ ศักยภาพบุคคลโดยผูบ งั คับบัญชาถายโอนอํานาจ
ใหอิสระการตัดสินใจ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและสิง่ แวดลอมทีเ่ อื้อตอการปฏิบตั งิ าน สงเสริมใหอาจารย
เกิ ด ความสามารถในการทํ า งานและแก ป  ญ หา ได บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามเป า หมายตนเองและองค ก าร
ทําใหอาจารยเกิดความรูส กึ ถึงคุณคา และพัฒนาพฤติกรรมการทํางานทีต่ อบสนองตอเปาหมายขององคการ
สงผลตอประสิทธิภาพขององคการ คอนเกอรและคานันโก (Conger & Kanungo, 1988, 471-475) อธิบาย
การเสริมสรางพลังอํานาจ วาเปนกระบวนการจูงใจใหบุคคลรับรูความสามารถตนเองทั้งในองคการที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ เนนการรับรูของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับความสําคัญของงานและตนเองที่มีตองาน
เปนความรูสึกหรือมิติทางจิตที่มีหลายองคประกอบ ไดแก ความหมาย ความสามารถ ความเปนอิสระ
และผลกระทบเปนมิติที่ไดจากการประเมินคางานดานการรูคิดโดยขจัดความรูสึกไรอํานาจของบุคคล
ใหมีความรูสึกมั่นใจในการทํางาน เนติยา แจมทิม (2557,150) พบวาการเสริมสรางพลังอํานาจทั้งการไดรับ
อํานาจและการไดรบั โอกาสมีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกรของอาจารยพยาบาล
โดยผูบริหารใหอํานาจแกอาจารยพยาบาลเพื่อสรางแรงจูงใจใหมีความรับผิดชอบในงานมากขึ้น มีสวนรวม
ในกระบวนการตางๆ ของวิทยาลัย จัดหาทรัพยากร ใหโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถจะชวยสราง
ความมั่นใจในตนเอง รูสึกวาตนมีคุณคาในงาน ดังนั้นผูบริหารควรนําแนวคิดการเสริมสรางพลังอํานาจมาใช
ในการบริหารงาน โดยทําใหอาจารยเกิดความรูสึกมีอิสระในการทํางาน เห็นคุณคาหรือความสําคัญของงาน
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ทีท่ าํ ชวยสงเสริมใหอาจารยเกิดความสามารถในทํางานและแกปญ
 หาตางๆ ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ของตนเองและองคการและเชื่อวาตนเองมีความสามารถที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จไดหรือแกไขปญหา
ในงานนั้นได จะสงผลตอการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในที่สุด
2. ทัศนคติที่มีตองานทําใหมนุษยมีพฤติกรรมการทํางานแตกตางกัน ทัศนคติเชิงบวกจะสงผล
ตอการแสดงพฤติกรรมเชิงสรางสรรคทําใหเต็มใจที่จะรวมมือและใหความชวยเหลือในระบบขององคการ
ซึง่ จะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ีขององคการ จากการศึกษา Meta Analysis ของออรแกน
และไรอัน (Organ & Ryan, 1995, 775-802) พบวาตัวแปรดานเจตคติทม่ี ตี อ งานทีส่ ามารถพยากรณพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ คือความพึงพอใจ ความยุติธรรม ความยึดมั่นผูกพันตอองคการและออรแกน
และคณะ (Organ, Podsakoff & MacKenZie, 2006,93-105) พบวา ความพึงพอใจในงาน ความไววางใจในผูน าํ
การรับรูความยุติธรรมความผูกพันตอองคการเปนอิทธิพลคั่นกลางระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผูเขียนไดบูรณาการแนวคิดทฤษฎี และนําเสนอรายละเอียดดังนี้
2.1 ความพึงพอใจในงาน มีผลตอความสําเร็จของงานและองคการ เมื่อผูปฏิบัติงานเกิด
ความพึงพอใจจะสงผลทําใหผลงานมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับออรแกนและ เบทแมน (Organ & Bateman)
(Organ, 1988, 364) พบวา ความพึงพอใจในการทํางานจากลักษณะงานที่ใหความสําคัญตอคุณคา
ความเปนมนุษย การปฏิบัติงานที่มีผลตอจิตใจสุขภาพรางกายและคุณภาพชีวิตของบุคลากร จะสงผลตอ
พฤติกรรมการปฏิบตั งิ านและพฤติกรรมการชวยเหลือผูอ นื่ ดังนัน้ ความพึงพอใจในงานจึงมีผลตอความสําเร็จ
ของงานและองคการ ผูบ ริหารควรใหความสําคัญกับองคประกอบทีม่ ผี ลตอความพึงพอใจในงานของอาจารย
2.2 ความยุติธรรมในองคการเปนการรับรูของอาจารย ที่ไดรับการปฏิบัติจากองคการและ
ผูบังคับบัญชาดวยความยุติธรรมโดยมีความคาดหวังวาจะไดรับการแบงปนผลตอบแทนที่ควรจะไดรับ
เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นในงานลักษณะเดียวกัน และเกิดความพึงพอใจจากการไดรับการปฏิบัติอยาง
ยุติธรรมจากองคการรวมถึงการรับรูตอระบบการประเมินผลโดยองคการใชระบบการประเมินผลอยาง
เทาเทียมกันทุกคนดวยหลักสําคัญคือ หลักความสมดุลและหลักความถูกตองใหครอบคลุมความยุติธรรม
ในองคการทัง้ 3 ประเภท คือ ความยุตธิ รรมดานผลตอบแทน ความยุตธิ รรมดานกระบวนการ และความยุตธิ รรม
ดานระบบ (Sheppard, Lewicki & Minton, 1992, 12-14) เมือ่ บุคคลรับรูถ งึ ความยุตธิ รรมทีไ่ ดรบั จากองคการ
จะสงผลถึงการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ รับรูถึงคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนเอง นําไปสูการ
แสดงออกของการกระทําหรือพฤติกรรมทีต่ อบแทนองคการ ดวยการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ
2.3 ความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการ เปนความมัน่ คงทางสัมพันธภาพของบุคคลกับองคการเปน
ความผูกพันทางอารมณตอ เปาหมายและคานิยมขององคการ มีความรูส กึ เปนอันหนึง่ อันเดียวกันกับองคการ
มีทัศนคติทางบวกตอองคการ ตองการเปนสมาชิกตอไปในองคการ และมีพฤติกรรมเต็มใจที่จะทํางานเพื่อ
องคการ ทั้งงานในหนาที่และงานที่นอกเหนือจากหนาที่เพื่อชวยใหองคการประสบความสําเร็จและบรรลุ
เปาหมายความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการ มีสว นชวยธํารงรักษาบุคลากร และรักษาผลประโยชนขององคการทําให
เกิดความพึงพอใจในงาน สงเสริมบรรยากาศองคการและเสริมสรางความผูกพันตอวิชาชีพ ดังนั้นผูบริหาร
ควรหาทางเพิม่ ระดับความยึดมัน่ ผูกพันตอองคการเนือ่ งจากคนทีม่ คี วามยึดมัน่ ผูกพันตอองคการสูงมีแนวโนมจะ
คงอยูในองคการเปนระยะเวลานาน มีการทุมเทความพยายามอยางมากในการปฏิบัติงานนําไปสูการแสดง
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พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ทําใหเพิ่มผลผลิตองคการสูงขึ้น สอดคลองกับ เนติยา แจมทิม
(2557, 156) ทีพ่ บวา ความยึดมัน่ ผูกพันในงานมีอทิ ธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ
ของอาจารยพยาบาล วิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
2.4 ความไววางใจในผูบ ริหารเปนพืน้ ฐานของการมีสมั พันธภาพระหวางบุคลากรกับผูบ ริหาร
สงผลใหเกิดความเต็มใจที่จะรวมมือกันในการปฏิบัติงาน (Genesan, 1994, 1-19) ดังนั้นความไววางใจใน
ผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญการดําเนินงานองคการ ในการทําใหอาจารยพยาบาลปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมาย
ขององคการ ดังนัน้ ผูน าํ ตองเปนกําลังสําคัญในการสรางความสําเร็จใหแกองคการ แสดงวิสยั ทัศนเพือ่ พัฒนา
มีความรู ความสามารถ คํานึงถึงการนําองคการไปสูค วามสําเร็จ คือการสรางความเชือ่ ถือ และความไววางใจ
ในผูบริหาร โดยแสดงดวยการกระทําหรือวาจาเพราะความสัมพันธที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไววางใจ
ที่มีตอกันระหวางผูนําและบุคลากร จะสงผลใหอาจารยพยาบาลที่เปนสมาชิกองคการ เลือกแสดงพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เพื่อตอบแทนผลประโยชนหรือสิ่งที่ไดรับจากผูบริหารหรือองคการ
3. สภาพแวดลอมในการทํางาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งสภาพแวดลอมทางกายภาพหรือทางสังคม ลวนมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยใหอยากทํางานหรือเกิดความเบื่อหนายในการทํางาน ออรแกนและ
คณะ (Organet al., 2006, 109-138) พบวาสภาพแวดลอมการทํางานดานลักษณะงาน ลักษณะกลุมงาน
ลักษณะองคการ และบริบทวัฒนธรรม เปนสิ่งสําคัญสําหรับผูใตบังคับบัญชา ทําใหเชื่อมั่นในตนเองและ
องคการ สงเสริมใหกลาแสดงพฤติกรรมหรือกระทําการที่เปนประโยชนตอการทํางานในองคการจึงชวย
สงเสริมการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการไดครอบคลุมยิง่ ขึน้ ดังนัน้ การดําเนินงานขององคการ
เพื่อการบรรลุเปาหมายและสงเสริมใหอาจารยพยาบาลมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ขึ้นกับ
ความสามารถของผูบริหารองคการในการกําหนดปจจัยที่สัมพันธกับงานใหอาจารยเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะ
สงผลตอการแสดงพฤติกรรมเพือ่ การตอบแทนองคการ โดยมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ ผูเ ขียน
ไดบูรณาการแนวคิดทฤษฎีนําเสนอสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี้
3.1 การสนับสนุนจากองคการเปนการรับรูของบุคลากรตอการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การมองเห็นคุณคาและความสําคัญของการใหมีสวนรวม การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองและงาน
การดูแลเอาใจใสความเปนอยูและสภาพการทํางาน การมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในงาน การตอบแทน
ผลการปฏิบัติงาน การเห็นคุณคาผลงานและการไดรับการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอโดยการสนับสนุน
จากองคการ มีพนื้ ฐานมาจากทฤษฎีการแลกเปลีย่ นทางสังคมของ บลาว (Blau)(Eisenberger & Huntington,
1986, 500) เปนการกระทําดวยความสมัครใจ มีแรงเสริมจากผลตอบแทนที่บุคคลคาดหวังวาจะไดรับหรือ
เคยไดรับผลตอบแทนตามภาระความผูกพัน (Obligation) ของอีกฝายหนึ่ง โดยที่ภาระความผูกพันที่มีของ
ฝายรับไมไดมีความเฉพาะเจาะจง แตขึ้นกับบรรทัดฐานการตอบแทนซึ่งกันและกัน (Norm of Reciprocity)
ที่มีอยูในใจของบุคคลในกลุม เปนความคิดที่กําหนดพฤติกรรมสวนใหญของบุคคล เชน การแบงปนขอมูล
ขาวสารกันภายในองคการ การแสดงความเห็นอกเห็นใจ การใหความรวมมือกัน เปนตน ดังนัน้ ผูบ ริหารตองแสดง
ใหเห็นถึง การแลกเปลี่ยนระหวางองคการกับอาจารยผูปฏิบัติงานเพื่อใหอาจารยรับรูไดวาองคการใหการ
แลกเปลีย่ นกับอาจารย เชน การใหผลตอบแทนหรือรางวัลทีเ่ กิดจากผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั งิ าน การสนับสนุน
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โอกาสการพัฒนา การเอาใจใสความเปนอยูที่ดีของผูปฏิบัติงาน และองคการเห็นคุณคาของผูปฏิบัติงาน
สงผลใหเกิดเจตคติทดี่ ตี อ องคการ ทําใหอาจารยเลือกตอบแทนองคการดวยการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ี
ขององคการ เกิดความทุมเททํางาน เพื่อองคการทั้งแรงกายและแรงใจ โดยไมมุงหวังผลตอบแทน
3.2 บรรยากาศองคการ มีความสําคัญตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล เพราะบุคคล
ไมสามารถทํางานไดเพียงลําพัง แตทาํ งานตองอยูภ ายใตการกํากับควบคุมโครงสรางองคการกฎระเบียบรวมถึง
สภาพแวดลอมภายในองคการ ที่บุคคลอาจมองไมเห็นแตสามารถรับรูได สิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอตัวบุคคล
องคการและการรับรูที่มีตอสิ่งเหลานี้ เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลดังที่สเตียร
(Steers, 1977, 101) กลาววาบรรยากาศองคการเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญทําใหองคการเกิดประสิทธิผลและ
มีประสิทธิภาพ เปนตัวกําหนดพฤติกรรมสําคัญของบุคคลทีท่ าํ งานในองคการ ดังนัน้ บรรยากาศองคการจึงเปน
ลักษณะขององคการรวมทัง้ สภาพแวดลอมของงานซึง่ มีความเฉพาะเจาะจงแตละองคการ อาจารยพยาบาล
สามารถรับรูไ ดทงั้ ทางตรงและทางออมทีจ่ ะสงผลตอพฤติกรรมการทํางานตลอดจนมีปฏิสมั พันธระหวางบุคคล
ภายในองคการและประสิทธิภาพขององคการ ซึ่งผูบริหารตองคํานึงถึงการสรางบรรยากาศองคการของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล ประกอบดวยโครงสรางองคการ นโยบายและการบริหารงาน การติดตอสื่อสาร
การมีสว นรวมในการตัดสินใจ การจัดการความขัดแยงในองคการ การรับรูเ กีย่ วกับการตอบแทนการปฏิบตั งิ าน
โดยมี ค วามยุ ติ ธ รรมและอยู  บ นพื้ น ฐานของผลการปฏิ บั ติ ง าน สั ม พั น ธภาพระหว า งเพื่ อ นร ว มงาน
การสนับสนุนจากองคการ และคานิยมในการทํางานตามแนวทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
บทวิเคราะหการสงเสริมประยุกตใชพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกรในการพัฒนาคุณภาพอาจารย
สถาบันการศึกษาพยาบาลเปนองคการทางการศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใน
ปจจุบันทั้งดานการจัดการศึกษา การปฏิรูประบบสุขภาพ การปฏิรูประบบราชการ นโยบายการผลิตบุคลากร
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพทางสังคม และระบบการจัดการศึกษา
ของวิชาชีพการพยาบาลภายใตขอจํากัดและเงื่อนไขการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล ตามเกณฑ
การจัดการศึกษาของสภาการพยาบาล ทีต่ อ งการผลผลิตพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงตามความตองการของสังคม
และเกณฑคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาพยาบาล อาจารยพยาบาลตองมีประสบการณทางการพยาบาลสูง
และมีจํานวนมากพอที่จะทําการสอน รวมทั้งตองเปนตนแบบของพฤติกรรมที่ดีในการถายทอดคุณธรรม
และจริยธรรมสูผ เู รียนกระบวนการจัดการศึกษาพยาบาล เพือ่ สรางพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อาจารยพยาบาลจึง
เปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานขององคกร ผูบ ริหารองคกรจําเปนตองพัฒนาและสงเสริมอาจารยพยาบาล
ซึ่งเปนทรัพยากรบุคคลที่มีอยูในปจจุบัน ใหสามารถทํางานบรรลุเปาหมายองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของ ภายใตบริบททีส่ ถาบันการศึกษาพยาบาล
สวนใหญกาํ ลังเผชิญ คือสภาพการณขาดแคลนอาจารยทงั้ จํานวนและคุณสมบัตติ ามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
และมีขอ จํากัดทีท่ าํ ใหการเพิม่ จํานวนของอาจารยในระยะเวลารวดเร็วเพือ่ ทดแทนใหเพียงพอตอความตองการ
เปนไปไดยาก ซึ่งหากสภาพการณดังกลาวไมไดรับการแกไขในระยะยาวอาจสงผลกระทบกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน ที่มีผลตอคุณภาพงานที่ลดลงของอาจารย
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จากสภาพการณจงึ เปนความทาทายในการบริหารของผูน าํ องคกร เนือ่ งจากสภาพการจัดการศึกษา
พยาบาลในปจจุบัน ที่ตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันดานคุณภาพการจัดการศึกษา ความพยายาม
ในการรักษาอาจารยพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพใหอยูก บั องคกร นโยบายการจัดสรรอัตรากําลังดานวิชาชีพพยาบาล
ทีเ่ ขาสูร ะบบราชการลดนอยลง การขาดแคลนอาจารยพยาบาลของสถาบันการศึกษาพยาบาลอยางตอเนือ่ ง
ตลอดมา แมจะพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย เพื่อชวยในการพัฒนาวิธีการสอน
โดยทดแทนการใชจํานวนครูที่ตองเพิ่มมากขึ้นแลวก็ตามทําใหความพึงพอใจที่มีตอระบบการทํางานและ
ความรูสึกมั่นคงของอาจารยพยาบาล ไมเพียงพอที่จะนํามาซึ่งผลลัพธการปฏิบัติงานที่ดี ความพึงพอใจ
ของอาจารยพยาบาลอาจตอบสนองไดเพียงความตองการในการทํางานเทานั้น แตการนําไปสูประสิทธิภาพ
ผูบริหารตองทําใหอาจารยพยาบาลมีมากกวาความพึงพอใจซึ่งปจจุบันวิทยาลัยพยาบาลตองการอาจารย
พยาบาลที่มีความกระตือรือรน รับผิดชอบตอการพัฒนาตนเอง มุงมั่นคุณภาพในการงานสูง ทุมเทกับงาน
ทีท่ าํ มีทศั นคติทตี่ ตี อ การทํางาน จึงเปนความทาทายทีผ่ บู ริหารองคกรทีถ่ อื เปน Organization Change Agent
ที่ตองมุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดคุณภาพของงาน
ผูบ ริหารองคการจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองปรับกลยุทธการดําเนินงานขององคการ โดยผูเ ขียนเสนอกลยุทธ
สําคัญที่ควรนํามาใชในการพัฒนาคุณภาพอาจารย คือ “การสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคของอาจารย
ในองคการ” เพราะอาจารยคือ ทรัพยากรบุคคลที่สําคัญที่สุด เปนผูปฏิบัติงานทุกขั้นตอนที่สงผลตอคุณภาพ
และประสิทธิภาพขององคการหากองคกรมีอาจารยที่ดีมีคุณภาพ พรอมอุทิศแรงกายแรงใจใหกับองคการ
สถาบันการศึกษาจะสามารถฝาฟนอุปสรรคและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นไดโดยมาตรการ
สําคัญอยางหนึ่งคือ การพัฒนาคุณภาพของอาจารยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
การสนั บ สนุ น ให อ าจารย ส ามารถปรั บ ตั ว ในการปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในบทบาทและนอกเหนื อ บทบาทอย า ง
เต็มศักยภาพ โดยสงเสริมใหอาจารยเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรสอดคลองกับ ออรแกน
(Organ) ที่จําแนกพฤติกรรมออกเปน 5 ดาน ไดแก การใหความชวยเหลือ (Alturism) ความสํานึกในหนาที่
(Conscientiousness) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) การคํานึงถึงผูอื่น (Courtesy) และการให
ความรวมมือ (Civic Virtue) ซึ่งเปนพฤติกรรมที่บุคคลเต็มใจปฏิบัติงานอยางเต็มที่เกินกวาบทบาทที่
ตนรับผิดชอบ นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ
ผูเขียนวิเคราะหวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร เปนพฤติกรรมการทํางานที่เหมาะสม
สอดคลองกับบริบทและบทบาทของอาจารยพยาบาล ที่ควรพัฒนาอาจารยพยาบาลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม (Changing) เนื่องจากเปนพฤติกรรมที่แสดงออกในเชิงบวกของปจเจกบุคคลที่กระทําดวย
ความสมัครใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละอาสาชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจและจริงใจ ไมเกี่ยวของกับระบบ
ผลตอบแทนทีเ่ ปนทางการขององคการ และไมรวมอยูใ นงานทีต่ อ งทําตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย สงผลใหอาจารย
เกิดความรวมมือชวยเหลืองานในหนาที่อยางเต็มที่และมากกวาที่ไดรับมอบหมาย นําไปสูผลลัพธองคการ
และชวยแกปญหาองคการเรื่องอัตรากําลังที่ไมเพียงพอ ใหอาจารยสามารถทํางานไดคุณภาพในจํานวน
อาจารยที่ไมสามารถเพิ่มขึ้นไดทันกับความตองการสอดคลองกับแนวคิดนักวิชาการที่สรุปไดวา พฤติกรรม
การเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการชวยสนับสนุนใหบคุ คลและองคกรปรับตัวเขาหากันและปรับตัวเขาสูอ งคกรได
มากขึน้ ชวยใหบคุ ลากรทํางานเต็มความสามารถเพราะมีแรงจูงใจภายในทีด่ ี (Internal Motivation) ผูบ ริหาร
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คอยใหความสนับสนุนชวยเหลือใหสมาชิกไดแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ตี อ องคการทัง้ 5 ดาน สุดทาย
การแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ จะนําไปสูค วามสอดคลองของความตองการทัง้ ขององคกร
และพนักงาน สรางคุณประโยชนใหทั้งองคกรและผูปฏิบัติงาน (Win Win) ทําใหสมาชิกเห็นคุณคาของ
การแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร จนกลายเปนวัฒนาธรรมองคกรนําไปสูการพัฒนา
อยางยัง่ ยืน (เนติยา แจมทิม, 2557, 3 ; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2547, 21-25) ผูเ ขียนไดวเิ คราะหวธิ กี ารสงเสริม
พฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ ในการพัฒนาคุณภาพอาจารย โดยเสนอแนวทางดังนี้
1. เตรียมความพรอมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Unfreezing) การเริ่มตนพัฒนาพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกร ผูบริหารตองเขาใจในการบริหารบุคลากรวาเปนสิ่งสําคัญ การพัฒนาคุณภาพ
บุ คลากรเป นสิ่ งจํ าเปนเพื่อการทํางานที่สงผลตอประสิทธิ ภาพขององคกร ผู บริหารตองอาศั ยความรู
ความเขาใจและพัฒนาแนวทางการบริหารบุคลากรที่เหมาะสมในการบริหารและพัฒนา ปรับมุมมองบุคคล
วาทุกคนพรอมที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานและ
เพิ่มมูลคาใหแกองคการ องคการจะไดประโยชนในแงของผลผลิตเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะและผลิตภาพสูงขึ้น
2. การพัฒนาสมาชิกองคการ โดยใชกลยุทธการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร
(Changing) ทําใหสมาชิกเกิดการรับรูและเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิก ใหเห็นความสําคัญและประโยชนของ
พฤติ ก รรมการเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค ก ร ซึ่ ง จะส ง ผลต อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของสมาชิ ก เกิ ด
เปนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรหลักการสําคัญในการสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคกร เพือ่ สงเสริมพฤติกรรมการทํางานของอาจารยพยาบาล โดยผูบ ริหารประยุกตหลักสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร รวมกับลักษณะของภาวะผูนําในการใชอิทธิพลโนมนาวเพื่อสรางความเขาใจและแรงจูงใจให
เกิดกับอาจารย จนสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ขณะเดียวกัน
ผูบริหารจําเปนตองใหการสนับสนุนอาจารย โดยพัฒนาระบบการสนับสนุนจากองคกรอยางเหมาะสม
ระบบของความยุตธิ รรมจนอาจารยสามารถรับรู สรางโอกาสทีส่ ง เสริมใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี อง
องคการ เสริมสรางพลังอํานาจเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารย จัดระบบงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน
สรางบรรยากาศองคการ ความยึดมัน่ ผูกพัน สรางความพอใจในงาน ความไววางใจในผูบ ริหาร รวมทัง้ โอกาส
กาวหนา และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3. การคงพฤติกรรมไวอยางตอเนื่อง (Refreezing) เมื่ออาจารยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกร จนกลายเปนคานิยมและวัฒนธรรมระดับบุคคลขึน้ สิง่ สําคัญในการพัฒนาตอมา
คือ ผูบริหารตองสงเสริมสนับสนุนปจจัยที่จะทําใหสามารถคงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรไว
อยางตอเนือ่ ง โดยวางแผนการพัฒนาพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกรในระยะยาว เพือ่ ใหเกิดการยอมรับ
ของอาจารยทวั่ ทัง้ องคกรและแสดงพฤติกรรมจนเปนคานิยมและวัฒนธรรมระดับองคกร เกิดการเปลีย่ นแปลง
คุณลักษณะของอาจารย นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง (Sustainable Growth) และยั่งยืน (Sustainable Development)
การสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ ผูเขียนมีความคิดเห็นวาเปนความทาทายของ
ผูบ ริหารองคกรในการพัฒนาคุณภาพของอาจารยพยาบาล เพือ่ ใหอาจารยสามารถทํางานไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
ทําใหผูบริหารสามารถฝาวิกฤติขององคกรในดานตางๆ ไดเปนอยางดี เพราะหากองคการใดสามารถทําให
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อาจารยพยาบาลทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ ทํางานดวยความเต็มใจทุม เทใหกบั องคกร ทํางานนอกเหนือจากบทบาทหนาที่
กําหนดไวดว ยความสมัครใจ แมอยูใ นสภาพของภาระงานทีม่ ขี อ จํากัดเรือ่ งอัตรากําลังทีไ่ มเพียงพอ จะสงเสริม
ใหองคกรนั้นบรรลุเปาหมาย เกิดผลสําเร็ จของการปฏิบัติงานในทุกระดับ ผูเขียนจึงคิดวาพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกร มีความสําคัญในการชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายไดมากนอยแตกตางกัน
หากผูบริหารสามารถสรางกลวิธีในการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของอาจารยพยาบาลใหสามารถทํางาน
รวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่องคกรกําหนดไว จะทําใหองคกรเกิดผลลัพธไดผลงานตามเปาหมายที่ตั้งไว

สรุป
การสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ เปนกลยุทธสําคัญที่ชวยพัฒนาองคกร
ในการเผชิญกับภาวการณเปลีย่ นแปลงดานการจัดการศึกษาพยาบาล ใหองคกรสามารถหาทางออกทีจ่ ะชวย
แก ไ ขสถานการณ วิก ฤต โดยพั ฒ นาคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรหรื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย คื อ อาจารย พ ยาบาล
ที่ เ ป น กลไกสํา คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา ให มี พ ฤติ ก รรมการทํ า งานที่ ต อบสนองต อ
ประสิทธิภาพขององคกร เพือ่ ยกระดับการจัดการศึกษาพยาบาลใหมคี ณ
ุ ภาพในระดับสากลและผลิตบัณฑิต
พยาบาลคุณภาพทีส่ ามารถตอบสนองความตองการของประเทศและสังคม ผูบ ริหารตองตระหนักความสําคัญ
ของสถานการณการเปลีย่ นแปลงปจจุบนั ทีม่ ผี ลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา และวิเคราะหหาแนวทาง
หรือกลยุทธในการที่จะนําองคไปสูคุณภาพหรือดํารงอยูรอดในสภาพการณเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบ
ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการสามารถดําเนินการไดหลายวิธี แตปจจุบันการบริหารองคกรจะใหความสําคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะมนุษยจะชวยขับเคลื่อนการทํางานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย
ดังนั้นในภาวะวิกฤตของการจัดการศึกษาพยาบาลที่ตองเผชิญกับการแขงขันดานคุณภาพการจัดการศึกษา
และการขาดแคลนอาจารยพยาบาล และภายใตขอจํากัดที่ทําใหการเพิ่มจํานวนของอาจารยในระยะเวลา
รวดเร็ว เปนไปไดยาก กลยุทธทสี่ าํ คัญอยางหนึง่ คือการเพิม่ คุณภาพของอาจารยทมี่ อี ยูใ หสามารถปฏิบตั งิ าน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพขององคกร แนวคิดสําคัญที่นําเสนอในบทความนี้คือการสงเสริม
พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกรของอาจารยพยาบาล เปนพฤติกรรมทีส่ ง ผลทางบวกตอประสิทธิภาพ
ขององคการ ชวยสนับสนุนใหคนงานตองการทํางานและเพิม่ ผลผลิตในการจัดการ เปนการเพิม่ กําลังแรงงาน
ในจํานวนคนงานทีไ่ มเพิม่ ขึน้ โดยบุคคลสามารถทํางานไดหลายหนาทีเ่ กิดการชวยเหลือกันในการทํางานทําให
องคการสามารถรักษาคนดีใหคงอยูกับองคการและเพิ่มเสถียรภาพในการทํางาน
การนําแนวคิดการสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรไปประยุกตใชในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลนัน้ ขัน้ แรกควรใหความสําคัญและทําความเขาใจบุคลากร คืออาจารยพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในสถาบัน วิเคราะหบุคลากรใหเห็นจุดออน จุดแข็ง สิ่งที่ตองการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในสภาพการณ
บริบทของสถาบันและสถานการณทสี่ ถาบันเผชิญ เนือ่ งจากจะทําใหสามารถระบุปจ จัยหรือสิง่ สนับสนุนทีจ่ ะ
สงเสริมใหอาจารยแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งเมื่อสามารถระบุปจจัยในการสงเสริม
การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมของอาจารยได องคการก็จะสามารถสงเสริมและรักษาระดับของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมดังกลาวไดตอไป สงผลตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคกรที่ยั่งยืนของอาจารย
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การประยุกตใชปจจัยที่สงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร เพื่อสงเสริมใหเกิดการแสดง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ี ผูบ ริหารควรเนนการสงเสริมปจจัยเพือ่ กอใหเกิดการเสริมแรงทางบวก (Positive
Reinforcement) ดวยวิธีการตางๆ ใหเหมาะสมกับลักษณะของอาจารยแตละคนหรือออกแบบการสงเสริม
ปจจัยทีก่ อ ใหเกิดความทาทายสรางคุณคาในงานใหกบั อาจารย เพือ่ ทําใหอาจารยเกิดความภาคภูมใิ จในงาน
และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานไดงายขึ้น เชน ปจจัยคุณลักษณะงาน จําเปนตอง
ทําใหเกิดความทาทายและมอบหมายใหตรงกับลักษณะของอาจารย เพือ่ ใหอาจารยเกิดความพึงพอใจในงาน
โดยผูบริหารตองใหความสําคัญตองาน ใหความใสใจคุณภาพชีวิตในการทํางานของอาจารย สรางบันได
ความกาวหนาในอาชีพ สนับสนุนเอื้ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางาน
เพือ่ ใหบคุ ลากรเกิดความพึงพอใจในงาน และสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคกรไดอยาง
ยั่งยืน เปนตน นอกจากนี้ผูบริหารควรพัฒนาระบบที่สามารถสนับสนุนการทํางานของอาจารยพยาบาล
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปกับการสรางปจจัยที่สงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร
โดยอาจใหสงิ่ เสริมแรงทีเ่ ปนผลตอบแทนในรูปแบบของเงินหรืออาจใชทางเลือกอืน่ เชน โอกาสความกาวหนา
ในหนาที่ การมอบหมายงานที่มีความสําคัญ การใหโอกาสเพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งผูบริหารควรสรางระบบ
ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนที่ไดรับที่สะทอนความยุติธรรม และการให
ผลตอบแทนและความกาวหนาในสายอาชีพไปพรอมกัน
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