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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ศึ ก ษากระบวนการถ า ยทอดทางสั ง คมในการทํ า งานของ
พยาบาลวิชาชีพในระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคงในวิชาชีพ 2) เพื่อคนหา
มูลเหตุของการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษ โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
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บทบาทเปนผูถายทอดความรู สอนงาน อาจารยพยาบาล และมีความตอเนื่องในการเปนพยาบาลวิชาชีพ
ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการถายทอดทางสังคมการทํางานระยะกอนเขาสูวิชาชีพ เสนทางการเขาสู
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ทั้ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ตั ว แทนการถ า ยทอดคื อ สถาบั น ครอบครั ว สถานศึ ก ษาและสถานพยาบาล
สวนระหวางอยูในวิชาชีพ เนื้อหาในการถายทอด คือ การเรียนรูงาน ทักษะในงาน การปรับตัวและแกปญหา
ตัวแทนการถายทอดมาจากหัวหนางานและรุนพี่ และระยะมั่นคงวิชาชีพ เนื้อหาการถายทอดจะเปนเรื่อง
การคงอยูในงาน ตัวแทนการถายทอดคือ หัวหนางาน วิธีการถายทอดคือการเปนแบบอยางที่ดี 2) มูลเหตุ
การคงอยูใ นวิชาชีพมีความรักในวิชาชีพการสนับสนุนจากองคกร โอกาสในเสนทางอาชีพ และการไดถา ยทอด
ความรูไปสูคนรุนหลัง

คําสําคัญ
การถายทอดทางสังคมในการทํางาน การคงอยูในงาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

Abstract
The purposes of this research were; 1) to study work socialization process of the nursing
profession in the period; before, during, and stability their profession and 2) to find the causes
of job retention in the senior professional nurses. The methodology used in the qualitative research,
the semi-structured interviews and observations. Using purposive sampling are 3 the senior
professional nurses in Nakhon Pathom province that work experienced more than 25 years, in the
roles as coach, nursing instructor and their continuity in the nursing profession. The research results
were found as follows: 1) the work socialization process of senior professional nurses in before
entering the professional stage influences exemplar, the public mind, self-sacrificing, and generosity.
The contents in the job relay have both theory and practice of nursing, the significant agents
were families, schools and hospital. During the period of the study, socialize contents included
learning to work, work skills, skills in problem solving and adaptability to work. For the significant
agents from supervisors and senior friends. In the stability period of their profession, the major
socialized content is job retention and the key agent is the supervisor as being a good role model.
2) The causes of job retention in the nursing profession included; a love of the profession, support
from the organization, an opportunity in career path, and knowledge transfer towards the next
generations.
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บทนํา
การถายทอดทางสังคมในการทํางาน (Work Socialization) หรือการถายทอดทางสังคมในองคการ
(Organizational Socialization) มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางมากในทุกสาขาอาชีพ เปนกระบวนการ
ที่สําคัญของบุคคลตั้งแตกอนเขาสูวิชาชีพการทํางาน ระหวางอยูในวิชาชีพ การทํางาน และชวงระยะที่มี
ความมั่นคงในวิชาชีพการทํางาน (Junprasert & Thammaruksasit, 2015, 195-196) สําหรับการถายทอด
ทางสังคมในการทํางานเชิงวิชาชีพ เปนกระบวนการของการถายทอดความรูในวัยผูใหญ เพื่อใหสมาชิก
เกิดความรูและทักษะในการอาชีพนั้น ๆ รวมทั้งมีบุคลิกภาพตามบทบาทในการทํางาน มีเอกลักษณและ
ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ กระบวนการนี้รวมถึงการที่บุคคลซึมซับวัฒนธรรมของอาชีพ คานิยมบรรทัดฐาน
และจริยธรรมของอาชีพของตน รวมทั้งยกเลิกลักษณะบางอยางทางสังคมที่เขามีอยู และเกิดลักษณะ
บางอยางทางสังคมที่ถูกยึดถือโดยสมาชิกในอาชีพนั้น ๆ (Sodmanee, 2000, 86-89) มีประเด็นการถายทอด
3 ประเด็นคือ ตัวแทน (Agent) เชน การไดรับการปลูกฝงอบรมจากพอแม โรงเรียน เปนตน เนื้อหา (Content)
หรือทฤษฎีที่ไดรับจากการเรียนรู การถายทอดในการทํางาน และกลวิธี (Tactic) ซึ่งเปนวิธีการสอน
รูปแบบตาง ๆ
วิธีการถายทอดในการทํางานของวิชาชีพพยาบาล มีทั้งวิธีการถายทอดแบบเปนทางการ เปน
การถายทอดความรูความสามารถ การรับรูถึงทักษะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาลจากการสอน
แนะนํา นิเทศงานจากองคกรหรือหนวยงานในโรงพยาบาลโดยผานกระบวนการการฝกอบรม ดูงาน ปฐมนิเทศ
การสัมมนา ประชุมวิชาการ และการถายทอดทางวิชาชีพพยาบาลในการทํางานแบบไมเปนทางการ
เปนการรับรูถึงการถายทอดความรู ความสามารถ ทักษะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาล จากการ
มีปฏิสัมพันธกับบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับการทํางานของตนเอง ซึ่งไดแก บุคลากรในทีม สุขภาพและ
พยาบาลผูรวมงานโดยผานกระบวนการพูดคุย แนะนํา สอนงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสังเกต
การได เ ห็ น แบบอย า ง และการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ในขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทของวิ ช าชี พ
โดยจะมีทั้งหัวหนางาน (Supervisor) และเพื่อนรวมงาน (Co-worker) เปนผูถายทอด (Pongprawat,
ChooChom & Intarakamhang, 2010, 29-42) การจะไดรับการถายทอดทางวิชาชีพที่เหมาะสมนั้น
ถ า ได รั บ จากผู  ที่ เ ป น ตั ว แบบหรื อ ตั ว แทนของการถ า ยทอดที่ ดี ย อ มทํ า ให ก ารปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ
คานิยม อุดมการณซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน กระบวนการของการถายถอดความรูและเทคนิค
เฉพาะทางตาง ๆ ตลอดจนทักษะ ทัศนคติ และคานิยมทางการวิชาชีพพยาบาล จะชวยเพิม่ ประสิทธิภาพตอวิชาชีพ
ใหมากยิ่งขึ้น Katz & Kahn (1978, 374-378 ) แบงการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (Occupational
Socialization) ออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 1) การถายทอดระยะแรก เปนถายทอดจากครอบครัวในวัยเด็ก
เพือ่ การสรางอัตลักษณของตัวเอง และการเปนสมาชิกทีด่ ขี องสังคม 2) การถายทอดลวงหนา เปนการถายทอด
ผานระบบการศึกษาระดับตาง ๆ เพื่อฝกใหรูจักบรรทัดฐาน และบทบาทของวัยผูใหญกอนการเขาสูการเปน
สมาชิกขององคกรในสังคม 3) การถายทอดเพื่อเขาสูการเปนสมาชิกขององคกรในสังคม กระบวนการนี้
เกิดขึ้นหลังจากการเปนสมาชิกขององคกรตาง ๆ ในสังคม สมาชิกในองคกรจะไดรับฝกและอบรมใหยอมรับ
กฎ ระเบียบ วินัย ตลอดจนเปาหมายขององคกร
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วิชาชีพพยาบาลจึงจําเปนตองอาศัยการถายทอดทางสังคมในการทํางาน ไมตางจากการถายทอด
ทางสังคมของอาชีพอืน่ ๆ ผูว จิ ยั สนใจศึกษาการถายทอดทางสังคมในการทํางานของวิชาชีพพยาบาลประกอบดวย
3 ระยะ กลาวคือ ระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคงในวิชาชีพ และมูลเหตุ
ของการคงอยูในงาน ในอดีตที่ผานมาสวนใหญมีการศึกษาเฉพาะการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ไมมกี ารศึกษาในพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ผูว จิ ยั มีความคิดเห็นวาการถายทอดสังคมในการทํางาน
ของพยาบาลวิชาชีพจะสงผลตอความผูกพันในองคกรและการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ เนื่องจาก
ความรูจากการสอนงาน การชวยเหลือกันระหวางการทํางาน การมีประสบการณดานตางๆ ตลอดชีวิต
ของการทํางานและการไดรับการสนับสนุนจากองคกรเปนสวนสําคัญที่จะสงเสริมใหเกิดการคงอยูในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ จากการศึกษาของ Benner (1984, 1480) ไดพบวาพยาบาลที่เพิ่งสําเร็จจากการศึกษา
หรื อ พยาบาลจบใหม (Novice Nurse) ถื อ ว า เป น บุ ค คลที่ ข าดประสบการณ จ ากการปฏิ บั ติ ง านจริ ง
ซึ่งในภายหลังไดมีการถายทอดสังคมในการทํางาน การสอนงานจากหัวหนางาน รุนพี่และเพื่อนรวมงาน
ทําใหเกิดการปรับตัวในการทํางาน มีความรวมมือในการปฏิบัติงานที่ชวยเหลือกันมากขึ้นและการถายทอด
ประสบการณ ซึ่งสงผลสนับสนุนการคงอยูในงานและลดอัตราการลาออกของพยาบาลวิชาชีพได และ
ยังไมมีผูศึกษาการถายทอดสังคมในการทํางานรวมกับการคงอยูงานในพยาบาลวิชาชีพ (Piyawansirikul,
2010, 71-89; Tangchatchai, Siritarungsri, Sripunworasakul & Rungkawat, 2011, 43-54; Chirawatkul
et al, 2012, 26-40) โดยการศึกษาการถายทอดสังคมในองคการในปจจุบันมุงศึกษาปญหาในระยะกอนเขา
สูวิชาชีพและระยะระหวางอยูในวิชาชีพ (Laohamethanee, Sampattikorn & Charoenroop, 2018, 23-28;
Siriwatthasak, 2015, 3-10; Pongprawat, ChooChom & Intarakamhang, 2010, 29-42; Saonkromdee,
Sripanitchakulchai & Moomsan, 2010, 41-48) โดยการศึกษาที่ผานมายังไมมีการศึกษาที่ครอบคลุมไปถึง
ในระยะการคงอยูในวิชาชีพ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางาน
ของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ทั้งในระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคง
ในวิชาชีพ เนนในประเด็น ตัวแทน (Agent) เนื้อหา (Content) กลวิธี (Tactic) และศึกษามูลเหตุในการคงอยู
ในวิชาชีพ โดยใชการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่เปนจริงในปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การถายทอดทางสังคมในการทํางานในวิชาชีพพยาบาล เพื่อชวยใหพยาบาลวิชาชีพเขาใจในสถานการณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดการทํางานในบทบาทพยาบาล และหนวยงานหรือองคกรวิชาชีพทางการพยาบาลจะ
ไดนําขอมูลที่ไดมาพิจารณาเพื่อชวยเหลือใหพยาบาลวิชาชีพใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข
มีความรักในวิชาชีพ ชวยลดอัตราการลาออกของพยาบาล และผลจากงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการนํา
ไปเปนแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการทํางานของพยาบาลเพือ่ กาวไปสูก ารเปนพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พิเศษตอไป
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วัตถุประสงค
1. ศึกษากระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพในระยะกอนเขาสูว ชิ าชีพ
ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคงในวิชาชีพ
2. เพื่อคนหามูลเหตุของการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษ

ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจยั นีแ้ บงการทบทวนวรรณกรรมออกเปน 3 เรือ่ งประกอบดวย 1) แนวคิดการถายทอดทางสังคม
ในการทํางาน 2) แนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน และ 3) แนวคิดความผูกพันตอองคกร ดังนี้
1. แนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน
แนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ
การถายทอดทางสังคมในการทํางาน เชน Wanous (1992, 134-138) กลาวถึงการถายทอดทางสังคมในองคการ
วาเปนกระบวนการที่พนักงานตองเรียนรูในเรื่องคานิยม (Value) บรรทัดฐาน (Norms) ความเชื่อ (Belief)
ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดยนําประสบการณการเรียนรูเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ในกระบวนการจากการศึกษาบุคคลในองคการ Waranusuntikul (2003, 155-186) อางวาการถายทอด
ทางสังคมในการทํางาน ทําใหพนักงานใหมไดเรียนรูเกี่ยวกับสังคมในองคกร สามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมเพื่อปฏิบัติตนใหเขากับคนอื่นในองคกรนั้นได และ Sodmanee (2000, 11) ใหความหมายวา
การถายทอดทางสังคมในการทํางาน เปนกระบวนการของการถายทอดความรูในวัยผูใหญ เพื่อใหสมาชิก
เกิดความรูและทักษะในการอาชีพนั้น ๆ รวมทั้งมีบุคลิกภาพตามบทบาทในการทํางาน มีเอกลักษณและ
ความยึดมัน่ ผูกพันในอาชีพ กระบวนการนีร้ วมถึงการทีบ่ คุ คลซึมซับวัฒนธรรมของอาชีพ คานิยม บรรทัดฐาน
และจริยธรรมของอาชีพของตน รวมทั้งยกเลิกลักษณะบางอยางทางสังคมที่เขามีอยูและเกิดลักษณะ
บางอยางทางสังคมที่ถูกยึดถือโดยสมาชิกในอาชีพนั้น ๆ
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการถายทอดทางสังคมในการทํางานเชิงวิชาชีพ ตามแนวคิดของแคทซ
และคาหน (Katz & Kahn, 1978, 377-378) ไดแบงการถายทอดทางสังคมอาชีพ และการเปนสมาชิก
ขององคกรในสังคมออกเปน 3 ระยะ คือ 1) การถายทอดทางสังคมในระยะแรก เปนการถายทอดในวัยเด็ก
เปนกระบวนการภายในครอบครัว เปนการสรางภาพตัวเองและการเปนบุคคลที่เปนสมาชิกที่ดีของบุคคล
2) การถายทอดลวงหนา เปนการถายทอดและฝกใหรจู กั บทบาทในวัยผูใ หญในดานตางๆ กอนทีจ่ ะเขาสูอ าชีพ
อย า งเต็ ม ตั ว ตามกระบวนการที่ กํ า หนดไว โดยการถ า ยทอดความรู  บรรทั ด ฐานและคุ ณ ค า ภายใน
ระบบการศึกษาและเปนการเตรียมสมาชิกใหเขาสูสมาชิกขององคกรตางๆ 3) การถายทอดเพื่อเขาสูสมาชิก
ขององคกรในสังคมกระบวนการนี้เกิดภายหลังจากบุคคลเขาสูภาวะสมาชิกขององคกรแลว องคกรจะเตรียม
การฝกและอบรมใหยอมรับกฎ ระเบียบ วินยั ตลอดจนเปาหมายขององคกรจนทําใหสมาชิกองคกรผูน นั้ ยอมรับ
องคกร และแสดงตนเปนฝายขององคกร
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แนวคิดในระยะที่ 3 ของแคทซและคาหน การถายทอดเพือ่ สูส มาชิกขององคกรในสังคม สอดคลอง
กับแนวคิดของซุปเปอร (Super, 1975, 27-38) ในระยะเริ่มประกอบอาชีพและระยะระหวางอยูในวิชาชีพ
ซึ่งอยูในชวงอายุ 25-44 ป สําหรับระยะมั่งคงในวิชาชีพสอดคลองตามแนวคิดของ Deaux & Wrightman
(1988, 133-158) ในระยะการดํารงรักษาซึง่ ทีบ่ คุ คลจะพยายามดํารงรักษาวิชาชีพของตนเองไว โดยที่ Deaux
& Wrightsman ไดเสนอแนวคิดขั้นตอนการถายทอดทางสังคมการทํางานในองคกรไวทั้งหมด 9 ขั้นตอน
แตขั้นตอนที่เกี่ยวของกับระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่งคงในวิชาชีพ
คือขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 5 ซึ่งขั้นที่ 1 คือแสวงหาและคัดเลือกโดยที่บุคคลสนใจและสมัครเขารับการ
คัดเลือก แลวเขาสูขั้นที่ 2 การบรรจุเขาทํางานเปนชวงทดลองงานมีการปฐมนิเทศ ตอนรับนองใหม จะมีการ
บุคคลตนแบบเปนถายทอดความรูหรือมีระบบพี่เลี้ยง มีการสอนงาน อยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ
ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู การเรียนรูของสมาชิกใหมที่อาจไดรับการถายทอดทางสังคมในองคกรที่ไมเปนทางการ
หรือเปนทางการจากหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน หรืออาจมาจากการสังเกต
การลองผิดลองถูก การใหรางวัลและการลงโทษ รวมทัง้ การเรียนรูจ ากคูม อื การปฏิบตั งิ าน อาจสงไปฝกอบรม
จะชวยทําใหพนักงานเกิดความรู ทักษะ เทคนิควิธีการทํางานใหมที่สามารถนํามาปรับใชในการทํางานในยุค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ขั้นที่ 4 ขั้นยอมรับ เปนจุดเปลี่ยนจากการเปนสมาชิกใหมไปเปนสมาชิก
โดยสมบูรณ เริ่มมีสิทธิ์มีเสียงเทาเทียมกับบุคคลอื่นในองคกร ขั้นที่ 5 ขั้นดํารงรักษา เมื่อบุคคลไดรับรอง
การเปนสมาชิกอยางสมบูรณแลว สามารถปฏิบัติงานไดอยางสบายใจ ตามความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
มีสวนรวมในการวางแผนอนาคตกับองคกร
จากแนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางานขางตน แสดงใหเห็น การถายทอดทัง้ 3 ระยะตัง้ แต
ระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่งคงในวิชาชีพ สําหรับกระบวนการใน
การถายทอดทางสังคมในการทํางาน มีประเด็นในการถายทอด 3 ประเด็น คือ ตัวแทน (Agent) เนือ้ หา (Content)
และกลวิธี (Tactic) โดยตัวแทนในการทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพในการถายทอดทางสังคมในการทํางาน
ในวิชาชีพจะแตกตางกันออกไป เชน ครอบครัว โรงเรียน ครู เพื่อน รุนพี่ ผูปวย แพทย หัวหนางาน และ
ชุมชน เปนตน แตละเนื้อหาในการถายทอดทางสังคมจะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทํางาน
จะมีกลวิธีการถายทอดทางสังคมในการทํางานทั้งการลอกเลียนแบบหรือการเรียนรูทางออม การเรียนรู
ดวยตนเอง การฝกปฏิบัติซํ้าเปนประจํา การมีกฎระเบียบรวมกันและการมีแบบอยางที่ดี การถายทอด
ทางสังคมแบบเปนกลุม แบบเปนรายบุคคล แบบเปนทางการ แบบไมเปนทางการ แบบมีตวั แบบ แบบทีไ่ มมี
ตัวแบบ ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน มาประยุกตใชในกระบวนการถายทอด
ทางสังคมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพทัง้ กอนเขาสูว ชิ าชีพ ระหวางอยูใ นวิชาชีพ และระยะมัน่ คงในวิชาชีพ
2. แนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน
แนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน ผูวิจัยนําแนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน การที่บุคคล
เขาสูวิชาชีพแลวไมเปลี่ยนสายงานดวยเหตุผลใด ๆ การกาวเขามาสูอาชีพดวยความมั่นใจ และปรารถนา
ที่ จ ะประกอบอาชี พ นั้ น ต อ ไปด ว ยความสมั ค รใจ เพื่ อ นํ า มาสนั บ สนุ น มู ล เหตุ ก ารคงอยู  ใ นงานของ
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พยาบาลวิชาชีพ การคงอยูในงาน คือการที่ผูปฏิบัติงานเขาทํางานในองคกรระยะหนึ่งและยังคงทํางาน
ในองคกรนั้น ๆ จนถึงปจจุบัน (Srisathitnarakul, 2008, 238-244)
การคงอยูในงานเปนการที่บุคคลมีความพึงพอใจในงานและมีความผูกพันตอองคการมาก
ซึ่งสงผลตอความสัมพันธกับความตองการคงอยูในองคการของพนักงาน (Pimthong, 2014, 16-32)
โดย Taunton; Krampitz & Wood (1989, 15-19) ไดกลาวถึงปจจัยที่เปนรูปแบบทางทฤษฎีการคงอยูไว
4 ดาน คือ 1) ปจจัยดานบุคลากร ไดแก โอกาสที่จะไดไปทํางานที่อื่น การมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงาน
การศึกษา ภาระครอบครัว 2) ปจจัยดานภาระงาน ไดแก การปฏิบัติงานประจํา การมีสวนรวมในการติดตอ
สือ่ สาร 3) ปจจัยดานองคกร ไดแก การไดรบั คาตอบแทน การไดรบั ความยุตธิ รรม โอกาสกาวหนาในการเลือ่ น
ตําแหนง 4) ปจจัยดานผูบริหาร ไดแก แรงจูงใจในการบริหาร อํานาจอิทธิพล
3. แนวคิดความผูกพันตอองคกร
แนวคิดความผูกพันตอองคกร (Organization Commitment) จากการประมวลเอกสารทีเ่ กีย่ วของ
ความผูกพันตอองคกรเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอแรงจูงใจในการมาทํางานของสมาชิกขององคกร ถาพนักงาน
มีความผูกพันตอองคกรจะมีเพิ่มการคงอยูในงาน หากพนักงานมีความผูกพันตอองคกรสูงอัตราการลาออก
ก็จะตํ่าลง ความผูกพันตอองคกร เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหองคกรสามารถสรรหาบุคคลากรที่มีคุณภาพ
เขามาปฏิบัติงานและเห็นคุณคาในการทํางานและตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายตาม
ที่วางไวดวยการทุมเทแรงกาย กําลังใจ และสติปญญาในการปฏิบัติงาน (Hrebiniak & Alutto, 1972,
555-570) ความผูกพันตอองคกรตามแนวคิดของ Meyer & Allen (1991, 61-89) กลาววาเปนความรูสึกและ
สภาวะจิตใจของบุคคลตอองคกร มี 3 องคประกอบหลัก ไดแก 1) ความผูกพันดานจิตใจ (Affective
Commitment) คือ ความผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร มีอารมณยึดมั่น รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง
ทําใหทมุ เทในการทํางาน 2) ความผูกพันดานการคงอยูห รือความผูกพันตอเนือ่ ง (Continuance Commitment)
คือ การที่บุคคลมีแนวโนมการทํางานกับองคกรอยางตอเนื่อง มีพฤติกรรมการทํางานที่สมํ่าเสมอ และ
ไมคดิ วาจะโยกยายหรือเปลีย่ นงาน 3) ความผูกพันเนือ่ งจากบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment)
คือเปนความรูสึกของบุคคลในการทํางานใหองคกรบรรลุเปาหมายดวยความจงรักภักดี สําหรับ Mowday,
Porter & Steers (1982, 183-202) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคกรในอีกมุมมองซึ่งแบงเปน
3 องคประกอบไดแก 1) มีความเชื่อมั่นและยอมรับเปาหมาย คานิยมขององคการ 2) ความเต็มอกเต็มใจ
ที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ที่จะทํางานเพื่อองคกร และ 3) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษา
สมาชิกภาพขององคการไว มีการศึกษาของ Choeisuwan, Changsila, Sujijantorarat & Boonrod (2013, 51-58)
พบวา ความผูกพันกับองคกรมีความสัมพันธกับการคงอยูในงานของอาจารยพยาบาลวิทยาลัย พยาบาล
กองทัพเรือ โดยอาจารยพยาบาลมีความรูส กึ วาเปนสวนหนึง่ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มีความเชือ่ ถือ
และยอมรั บ เป า หมายของวิ ท ยาลั ย พยาบาลรวมทั้ ง เต็ ม ใจที่ จ ะทุ  ม เทการทํ า งาน และสอดคล อ งกั บ
Wiriyakangsanon (2013, 57) พบวาความผูกพันตอองคกรสามารถทํานายการคงอยูในงานของพยาบาล
วิชาชีพ สรุปแนวคิดความผูกพันของพนักงานตอองคการไดวา เปนความสัมพันธระหวางบุคคลและองคการ
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รูสึกวาตนไดเขาไปมีสวนเกี่ยวพันและเปนสวนหนึ่งขององคการ มีการยอมรับในองคการ จึงมีความศรัทธา
และตั้งใจที่จะใชความพยายามที่มีอยูทํางานเพื่อบรรลุเปาหมาย และตองการที่จะดํารงไว ซึ่งจะเปนมูลเหตุ
ของการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพและการเปนสมาชิกขององคการนั้นตอไป
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี ผูวิจัยไดสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการสังเคราะหเพื่อ
สรุปงานวิจัยในอดีต มีนักวิชาการศึกษาประเด็น การถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพและการคงอยูในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ผูวิจัยสรุปไดเปน 3 ประเด็น ดังนี้ 1) รูปแบบการศึกษาเปนเชิงสํารวจ 2) กลุมตัวอยาง
หรือผูใหขอมูลเปนพยาบาลวิชาชีพ 3) ขอคนพบเกี่ยวกับกระบวนการถายทอดในการทํางาน สวนใหญจะ
ศึกษาเฉพาะระยะเริ่มเขาสูวิชาชีพ ตัวแทนในการถายทอดในการทํางานสวนใหญเปนหัวหนางาน รุนพี่
กลวิธีการถายทอดเปนทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ การถายทอดแบบรายบุคคล เทคนิคที่ใช คือ
การมีพี่เลี้ยง (Mentoring) และการสอนงาน (Coaching) เนื้อหาที่ถายทอดเปนระเบียบปฏิบัติงานในองคกร
สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคงอยูในงานวิชาชีพพยาบาล จะศึกษากับกลุมตัวอยางที่อยูในวิชาชีพ
ถึงระยะคงอยูในวิชาชีพ ผูวิจัยไดสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ คือ การรักในวิชาชีพ ภูมิใจในวิชาชีพ มีเกียรติ
มีศักดิ์ศรีเปนที่ยอมรับของผูอื่น มีความมั่นคงในงาน การไดรับการสนับสนุนจากองคกร วัฒนธรรมองคกร
และทําใหรักองคกรมีอิทธิตอการคงอยูในงาน ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงนําแนวคิดการถายทอด
ทางสังคมในการทํางานเปนหลักในการศึกษากระบวนถายทอดทางสังคมในทํางานของพยาบาลวิชาชีพ
ใชแนวคิดการคงอยูในงาน และแนวคิดความผูกพันตอองคกร สําหรับการคนหามูลเหตุของการคงอยูในงาน

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษา (Case Study) ที่เนนการใหความหมายตาม
สถานการณที่เปนจริงตามการรับรูของผูใหขอมูล โดยมีรายละเอียดของวิธีการวิจัย ดังนี้
1. ผูใหขอมูล (Key Informants) เปนพยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษ ขอบเขตพื้นที่ที่
ศึกษาคือในจังหวัดนครปฐม กลุม ผูใ หขอ มูลคือพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษในจังหวัดนครปฐม จํานวน
3 คน ที่คัดเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposeful Selection) ตามเกณฑการคัดเขาและคัดออก
ดังนี้ 1) เกณฑการคัดเขา ประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณทํางานมากกวา 25 ป หรือพยาบาล
วิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษในองคกรภาครัฐ มีบทบาทในฐานะการเปนผูถายทอดความรู การสอนงาน
(Coaching) หรืออาจารยพยาบาล (Professor of Nursing) ที่มีลักษณะเปนผูใหขอมูลที่สามารถนําขอมูลมา
ศึกษาในระดับลึก (Information-rich Case) สามารถสะทอนความเปนจริงมากทีส่ ดุ และเปนขอมูลทีเ่ หมาะสม
กับวัตถุประสงคของการวิจัยนี้มากที่สุด 2) เกณฑการคัดออก ประกอบดวยเคยเปลี่ยนสายงานที่ขามวิชาชีพ
และไมยินยอมในการใหขอมูล
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการรวบรวมข อ มู ล มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนนําไป
สั ม ภาษณ ประกอบด ว ย แนวคํ า ถามในการสั ม ภาษณ มี ลั ก ษณะการสั ม ภาษณ แ บบกึ่ ง โครงสร า ง
(Semi-Structured Interview) ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลและชุดคําถาม จํานวน 23 ขอ
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แนวคําถามหลักคือ 1) กอนที่จะมาเปนพยาบาลวิชาชีพ ทานตองเตรียมตัวอยางไร 2) ระหวางที่ทํางาน
เปนพยาบาลวิชาชีพ ทานตองเรียนรูอะไรบาง 3) จะมีวิธีการถายทอดไปสูรุนนองอยางไร 4) มูลเหตุอะไรบาง
ของการคงอยูในวิชาชีพ สวนคําถามอื่นๆ จะเกิดขึ้นตามบริบทของขอมูลที่ไดขณะสัมภาษณรวมทั้งใช
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ การสังเกต เครื่องบันทึกเสียง และการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากที่ไดรับการอนุญาตจากผูใหขอมูล
หลังจากนัน้ ไดตดิ ตอผูใ หขอ มูลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเกณฑทกี่ าํ หนดไวมปี ฏิสมั พันธเชิงบวกเพือ่ ใหผใู หขอ มูล
เกิดความไววางใจและมีการสรางสัมพันธภาพ (Rapport) กับผูใหขอมูล ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย
แจงสิทธิของผูใ หขอ มูล พรอมทัง้ ขอความรวมมือในการเขารวมการวิจยั แจงสิทธิของผูใ หขอ มูล ซึง่ ผูใ หขอ มูล
มีอิสระในการตัดสินใจที่จะเขารวมหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัยได เมื่อผูใหขอมูลยินดีเขารวมวิจัยและยินดี
ใหสัมภาษณ ผูวิจัยทําการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ในการสัมภาษณตามความสะดวกของผูใหขอมูลและ
ทําการสัมภาษณเจาะลึกตามแนวทางคําถามทีส่ รางขึน้ และใชเวลาในการสัมภาษณประมาณ 1 – 1 ½ ชัว่ โมง
ระหวางการสัมภาษณจะมีการจับประเด็นสําคัญของขอมูล และจดบันทึกสรุปสัน้ ๆ พรอมทัง้ ทําการบันทึกเทป
สั ม ภาษณ ซึ่ ง การเก็ บ ข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด สิ้ น สุ ด หลั ง จากสั ม ภาษณ ผู  ใ ห ข  อ มู ล จํ า นวน 3 ราย
เนื่องจากผูวิจัยเห็นวาไดขอมูลที่ครอบคลุมตามประเด็นที่ศึกษา เปนขอมูลที่มีความครบถวน อิ่มตัว
(Saturation of Data) และขอมูลที่ไดเริ่มซํ้ากับขอมูลเดิม
นอกจากนีผ้ วู จิ ยั ใชวธิ กี ารตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ตามวิธกี ารของ Denzin
(2012, 80-88) ประกอบดวยดานขอมูล เกี่ยวกับตัวบุคคล (Person) และสถานที่ (Place) ที่มาจากคําถาม
ชุดเดียวกันแตผูใหขอมูลเปนพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษที่มาจากตางแผนก สถานที่ทํางานของ
ผูใ หขอ มูลมาจากองคกรภาครัฐแตละแหงในจังหวัดนครปฐมและเวลาในการเขาสัมภาษณตา งกัน ดานผูว จิ ยั
(Researcher) งานวิจัยนี้ใชขอมูลจากผูวิจัย 2 คน สลับหนาที่การเปนผูสัมภาษณหลักของแตละผูใหขอมูล
ตามชุดคําถามทีส่ รางขึน้ ดานวิธกี ารรวบรวมขอมูล (Methodology) ไดนาํ ขอมูลทีไ่ ดจากการถอดเทปสัมภาษณ
มาศึกษารวมกับการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ การจดบันทึกภาคสนามและการสังเกตแบบไมมสี ว นรวม
รวมไปถึงขอมูลเอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ และดานผูเชี่ยวชาญ (Peer Debriefing) เกี่ยวกับงานวิจัย
เชิงคุณภาพเปนอาจารยจากมหาวิทยาลัยภาครัฐที่มีประสบการณจํานวน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญทาง
ดานการพยาบาลทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ดําเนินการหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการนําขอมูลที่ไดมา
ถอดเทปคําตอคํา และนําขอมูลที่ไดจากการถอดเทปมาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง
โดยเปรียบเทียบจากการเปดเทปเสียงซํ้าและอานขอความที่ไดจากการถอดเทปซํ้า อานขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณซํ้าหลาย ๆ ครั้ง เพื่อใหเขาใจในขอมูลหรือปรากฏการณที่เปนประเด็นสําคัญ และดึงคําหรือ
ประโยคที่เกี่ยวของกับปรากฏการณมาแยกขอความสําคัญไวจัดกลุมขอมูลตามลักษณะของนัยความหมาย
ที่เปนแนวทางเดียวกัน ทําการตรวจสอบวาตรงตามปรากฏการณหรือไม รวมทั้งใหอาจารยผูเชี่ยวชาญที่มี
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ความรูแ ละประสบการณในการทําวิจยั เชิงคุณภาพจํานวน 2 ทาน ตรวจสอบผลการวิเคราะหและใหขอ เสนอแนะ

ผลการวิจัย
ผลจากการวิจยั แบงออกเปน 3 ประเด็น ไดแก 1) ลักษณะขอมูลทัว่ ไปของผูใ หขอ มูล 2) กระบวนการ
ถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพพยาบาล 3) มูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีผลการวิจัย ดังนี้
1. ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ผูใหขอมูลมีจํานวน 3 ราย ทั้งหมดเปนเพศหญิงใน
สังกัดหนวยงานสถานพยาบาลของรัฐบาล เขตภาคกลาง มีอายุอยูระหวาง 50 – 55 ป และมีประสบการณ
ทํางานมากกวา 25 ป
2. กระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานเชิงวิชาชีพพยาบาล สามารถแบงไดเปน 3 ระยะ
ตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา ไดแกระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคง
วิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ระยะกอนเขาสูวิชาชีพ เริ่มตนจากการไดเห็นประสบการณการเรียนรูบุคคลผูอื่นที่อยู
รอบขางตัง้ แตวยั เด็ก เชน การเห็นแบบอยางจากคนในครอบครัว การสังเกตเห็นการปฐมพยาบาลจากครู หรือ
การสังเกตเห็นการดูแลเอาใจใสผปู ว ยจากพยาบาล รวมถึงการเห็นแบบอยางจากสิง่ แวดลอมในโรงพยาบาล
เมื่อ ศึก ษาเรื่อ งตัวแทนการถายทอดทางสัง คมจะพบวา ครอบครัว สถานพยาบาลและสถานศึกษามี
สวนทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ มีลกั ษณะการถายทอดทางสังคมแบบไมเปนทางการ ไดจากการสังเกตจากตัวแบบแพทย
พยาบาลและครู และจากผลการศึกษา พบวาการเห็นแบบอยางจากบุคคลในครอบครัว หรือการสังเกตเห็น
การดู แ ลเอาใส จ ากพยาบาลต อ ผู  ป  ว ยจนก อ เกิ ด เป น ความคิ ด และเป น เหตุ ผ ลให อ ยากเป น พยาบาล
ความตองการของครอบครัวก็มีสวนตอความคิด ความเชื่อในการตัดสินใจเรียนวิชาชีพพยาบาล
“ตอนพายายไปหาหมอทีโ่ รงพยาบาล เห็นพยาบาลใสชดุ ขาว สวยดี เขามาดูแลถามอาการ
พยุงขึน้ เตียง เอาเครือ่ งมือมาพันแขน เปนเด็กก็ยนื มอง ดวยความสงสัย เลยคิดในใจอยาก
ทําแบบนี้อยากเปนแบบนี้บางจัง” (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“วันหนึ่งพี่พยุงเพื่อนที่หกลมไปหองพยาบาลไดเห็นวิธีการทําแผลจากครูหองพยาบาล
ครูใหความชวยเหลือเพื่อนเปนอยางดี ลดอาการบาดเจ็บเร็วมาก” (ผูใหขอมูลคนที่ 1
คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
นอกจากการเห็นแบบอยางคนรอบขางแลว การมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม
จิตใจเอือ้ อารียงั เปนอีกหนึง่ เหตุผลของผลการศึกษาครัง้ นี้ การมีความเสียสละประโยชนสว นตัวเพือ่ ประโยชน
สวนรวมชอบชวยเหลือผูอื่น ทําใหมีความตองการอยากที่จะเปนพยาบาล
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“ใครมีปญหาอะไร เดือดรอนอะไรก็จะมาใหพี่ชวยเหลือ คือพี่ไดเปนหัวหนาหองและเปน
ประธานนักเรียน เพราะชอบทํางานเพือ่ สวนรวม” (ผูใ หขอ มูลคนที่ 2 คุณสมบัต,ิ สัมภาษณ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“พี่ชอบทํากิจกรรมของคณะ ทํางานกับสโมสรนักศึกษา ไปออกคายทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน ชอบทํางานเพื่อสวนรวม ในชวงปดเทอม”
(ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“พี่เปนคนชอบชวยเหลือคนเพื่อนในโรงเรียน เปนคนเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม”
(ผูใหขอมูลคนที่ 1 คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
จากผลการสัมภาษณในชวงกอนเขาสูว ชิ าชีพนี้ ทําใหทราบวาตัวแทนการถายทอดทางสังคม
ทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับคานิยมและบทบาท คือ ครอบครัว พยาบาลทีโ่ รงพยาบาลทีไ่ ปฝกปฏิบตั งิ าน เพือ่ น รุน พี่ อาจารย
มหาวิทยาลัย โดยถายทอดผานกลวิธีการเรียนการสอนโดยการบรรยาย การสาธิต และการสาธิตยอนกลับ
การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองและการขึ้นฝกปฏิบัติจริงกับผูปวยบนหอผูปวยตลอด 3 ปการศึกษา
ตามหลักสูตร กอนที่จบไปเปนพยาบาลวิชาชีพจริงๆ ไดรับการฝกฝนจนเกิดความชํานาญจากการสอน
จากอาจารย รุนพี่บนหอผูปวย
2.2 ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ ในชวงเริ่มเขาสูการทํางานในวิชาชีพพยาบาล ในขั้นนี้
เมื่อเขาสูวิชาชีพแลวมีการปรับตัว เปนการถายทอดทางสังคมในการทํางานจริงๆ ภายใตคําแนะนํา
การสอนของไดรับการถายทอดจากตัวแทน คือรุนพี่ เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน แพทยเวรที่เขาเวรดวยกัน
โดยมีเนื้อหาในการถายทอด จะเปนเรื่องทักษะและวิธีการในการปฏิบัติงาน กระบวนการในการปฏิบัติงาน
ซึง่ ถายทอดผานกลวิธี คือ การทําไปดวยสอนไป การสาธิตและสาธิตยอนกลับ ถาเปนแพทยเวรจะมีกลวิธสี อน
ในเวลาที่การเขาทําหัตถการกับผูปวยดวยกัน หัวหนางานก็จะมีคูมือแนวทางปฏิบัติในการทํางานใหอาน
“พี่กับหัวหนาซึ่งตอนนั้นหัวหนาจะเปนพยาบาลเวชปฏิบัติ เพราะเปนแผนกงานใหม
หัวหนาเคาก็สอนพี่ทุกอยาง” (ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัติ, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2559)
“ไดรบั การสอนงานจากรุน พีท่ เี่ ขาเวรดวยกันสอนแบบพีส่ อนนองจะทําไปดวยสอนไปดวย
ขณะเดียวกัน การสอนจากหัวหนาโดยจะมีคมู อื การทํางานใหอา นดวย และก็มแี พทยเวร
ดวยกันจะคอยสอนในเวลาที่การเขา Case ดวยกัน เมื่อมาไดทํางานเกิน 1 ป ก็ไดรับการ
ไปอบรมวิชาการตางๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล” (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน,
สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
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“มาทํางานใหมๆ โรงพยาบาลยังไมมีคูมือการปฏิบัติงาน มีแตรุนพี่ที่คอยสอน โดยมีรุนพี่
เปนตัวแบบใหปฏิบัติตาม” (ผูใหขอมูลคนที่ 1 คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2559)
2.3 ระยะมั่นคงวิชาชีพ จากการศึกษาพบวาดานตัวบุคคลจะเกิดจากความรักในวิชาชีพ
การไดรบั การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นตําแหนง ไดรบั การสนับสนุนจากองคกรทําใหบคุ คลมีความผูกพันกับองคกรและ
มีความตองการพัฒนาองคกร และตองการถายทอดความรูไ ปยังผูร ว มงาน เปนเหตุผลใหบคุ คลมีความมัง่ คง
ในวิชาชีพ
“พีม่ คี วามผูกพันกับโรงพยาบาลนีม้ าก อยากพัฒนาใหดยี งิ่ ขึน้ พีร่ กั ในวิชาชีพ ยิง่ อยูย งิ่ รัก
และอยากใหรุนนองๆ มีความรักในองคกรและรักในวิชาชีพพยาบาล” (ผูใหขอมูลคนที่ 1
คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“ยังไมเคยยายแผนก รับผิดชอบงานชุมชนตั้งแตโรงพยาบาลเริ่มมีแผนกเวชกรรมสังคม
จนถึงปจจุบนั ชอบทํางานกับชุมชนและตอนนีเ้ ปนขาราชการระดับ C8 ไดเปนขาราชการ
พลเรือนดีเดนและไดรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข” (ผูใ หขอ มูลคนที่ 2 คุณสมบัต,ิ สัมภาษณ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“พี่เปนครูพยาบาล เพราะรักงานพยาบาล อยากจะถายทอดความรูการพยาบาลไปสู
ลูกศิษยและอยูตรงนี้พี่ไดดูแลทั้งผูปวยและไดถายทอดงานดวย” (ผูใหขอมูลคนที่ 3
คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
ผลการศึกษาระยะระยะมัน่ คงวิชาชีพ ดานตัวแทนการถายทอดทางสังคมจะพบวาผูใ หขอ มูล
ตองการถายทอดความรูไ ปยังผูร ว มงาน ในลักษณะผูร ู มีประสบการณ เปนเรือ่ งของการคงอยูใ นงาน การเปน
แบบอยางที่ดี ที่ควรปฏิบัติ ทั้งแบบทางการและไมเปนทางการของการเปนตัวแทนหรือแบบอยางตอไป
3. มูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพ
จากการศึกษาและคนหามูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพ สามารถใหสรุปไดเปน
3 หัวขอ ประกอบดวยการมีความรักในวิชาชีพ การไดรบั การสนับสนุนจากองคกร และโอกาสในเสนทางอาชีพ
และถายทอดความรูไปสูคนรุนหลัง ดังตอไปนี้
3.1 มีความรักในวิชาชีพ การที่มีความคาดหวังวาเมื่อตนเองตองกาวสูการรับบทบาท
เปนพยาบาลวิชาชีพนัน้ ตนเองจะตองเปนพยาบาลทีด่ ี ใหการดูแลผูป ว ยเหมือนญาติ ใหเปนทีเ่ ปนทีต่ อ งการ
ของผูใชบริการ
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“ทํางานทุกวัน รักงานทุกวัน เราอยูไ ดไหมโดยไมตอ งรับงานพิเศษ มีความผูกพันและรักใน
วิชาชีพ” (ผูใหขอมูลคนที่ 1 คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“ทํางานในวิชาชีพนี้แลวมีความสุข รักการทํางานเปนพยาบาลชุมชน จะอยูตอไปจน
เกษียณอายุ” (ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัต,ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“ที่ยังอยูในอาชีพนี้ เพราะรักงานพยาบาล ไดทํางานรับราชการและ ตองการถายทอด
การทํางานไปสูร นุ ถัดไป” (ผูใ หขอ มูลคนที่ 3 คุณจรีรตั น, สัมภาษณเมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน
2559)
3.2 การไดรับการสนับสนุนจากองคกร มีความรักองคกร รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร
มีความผูกพันกับองคกร มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
“รูส กึ เปนสวนในการทํางานเพือ่ ใหองคกรเดินไปขางหนา องคกรใหการสนับสนุนการทํางาน
ในหลายเรื่อง เพื่อนรวมงานก็มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน รักกัน ทําใหไมอยากยายไปไหน”
(ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“มีการไลลําดับขั้นของการบรรจุงานตามระบบราชการ และเมื่อมีนโยบายมา จะตั้งใจ
ทําไปเลย ชอบที่จะทํางานรวมกับชุมชนเพราะเริ่มตั้งแตแรกของการทํางาน
โดยองคกรใหการสนับสนุนอยางเต็มที่” (ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัติ,
สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“เปนองคกรภาครัฐ ทํางานเพือ่ องคกร รักองคกร ทํางานทุกวัน รักงานทุกวัน เราอยูไ ดโดย
ไมตอ งรับงานพิเศษเพราะความผูกพันกับองคกร” (ผูใ หขอ มูลคนที่ 1 คุณราตรี, สัมภาษณ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
3.3 การมีโอกาสในเสนทางอาชีพและไดถายทอดความรูไปสูคนรุนหลัง มีการกําหนด
เสนทางความกาวหนาในอาชีพทีช่ ดั เจน และไดถา ยทอดความรูไ ปสูค นรุน หลัง โดยพิจารณาผานความสามารถ
ในการทํางาน การทํางานในวิชาชีพในปจจุบนั ตองมีการพัฒนาตัวเองอยูเ สมอไมวา จะเปนเรียนตอในระยะสัน้
การอบรมความรูตาง ๆ เพราะนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหมีการพยาบาลแนวใหม ๆ เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้น การคงอยูวิชาชีพพยาบาลตองมีการพัฒนาความรูตนเองอยูเสมอ
“โดยสนับสนุนการเปนหัวหนางานหองผาตัด และมีการไดรับโควตา เงินทุนชวยเหลือใน
การเรียนตอเฉพาะทาง เปนงานที่ชอบ ไดถายทอดงานสูลูกนอง” (ผูใหขอมูลคนที่ 1
คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
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“ไดมกี ารพัฒนาตนเองจนไดรบั ตําแหนงขาราชการพลเรือนดีเดน และคนดีศรีสาธารณสุข
ประจําจังหวัด เปนความภาคภูมใิ จ ในตําแหนงตางๆ ทีไ่ ดรบั และจะถายทอดไปสูร นุ นอง”
(ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัติ, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
“ที่ยังอยูในอาชีพนี้ ไดพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ และไดนําความรูประสบการณถายทอด
การทํางานไปสูรุนถัดไป” (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2559)

อภิปรายผลการวิจัย
1. กระบวนการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพพยาบาล
ผูวิจัยไดแบงการศึกษาการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพพยาบาลเปน 3 ระยะ ไดแกระยะกอน
เขาสูวิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคงในวิชาชีพ จากการศึกษาสามารถอภิปรายไดวา
1.1 ระยะกอนเขาสูวิชาชีพการเขาสูวิชาชีพพยาบาล
การศึกษาครั้งนี้พบวาการตัดสินใจเขาสูวิชาชีพพยาบาล คือการเห็นแบบอยางจาก
การไดเห็นวิธีการตาง ๆ จากการไดเห็นประสบการณการเรียนรูบุคคลผูอื่นที่อยูรอบขาง ตั้งแตวัยเด็ก
จากสถานศึกษา เห็นแบบอยางจากสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล ประกอบกับความตองการของครอบครัวจน
กอเกิดเปนความคิด ความเชื่อในการตัดสินใจเรียนวิชาชีพพยาบาล และความตองการอยากเปนพยาบาล
สอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจและปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพ
การพยาบาลของ Hemchayat, Sittivas & Chalermkittichai (2011, 44) ประกอบกับการมีความเสียสละ
เพื่อสวนรวม มีจิตสาธารณะ จิตใจเอื้ออารี ชอบชวยเหลือผูอื่น เปนตัวที่ชวยตัดสินใจในการเขาสูวิชาชีพ
พยาบาล เพราะเปนวิชาชีพที่ตองมีความเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวมเปนอยางมาก
เช น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลของพยาบาลไทยตามการรั บ รู  ข องผู  บ ริ ห าร
ทางการพยาบาล (Arpanantikul, Prapaipanich, Senadisai & Oratha, 2014, 5-17) ในชวงวัยเด็กพบวาในชวงนี้
จะไดรับการถายทอดจากตัวแทน คือ ครอบครัว และชวงที่เรียนสาขาวิชาพยาบาล เพื่อน รุนพี่ อาจารย
มหาวิทยาลัย พยาบาลที่โรงพยาบาลที่ไปฝกปฏิบัติงาน โดยถายทอดเนื้อหาเกี่ยวแนวคิดทฤษฎี องคความรู
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทักษะและเทคนิคตาง ๆ โดยถายทอดผานกลวิธี การเรียนการสอนโดยการบรรยาย
การสาธิต และการสาธิตยอนกลับ การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองและการขึ้นฝกปฏิบัติจริงกับผูปวยบน
หอ ไดรับการฝกฝนจนเกิดความชํานาญจากการสอนจากอาจารย (Saonkromdee, Sripanitchakulchai &
Moomsan, 2010, 41-47)
1.2 ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ
ระยะระหวางอยูในวิชาชีพเปนชวงเริ่มเขาสูการทํางานในวิชาชีพพยาบาล ในขั้นนี้เมื่อ
บุคคลเขาสูวิชาชีพแลวมีการปรับตัว มีการเรียนรู แกปญหาในการทํางาน เปนการถายทอดทางสังคม

324

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

ในการทํางานจริงๆ ภายใตคําแนะนํา การสอนของไดรับการถายทอดจากตัวแทน คือรุนพี่ เพื่อนรวมงาน
หัวหนางาน แพทยเวรทีเ่ ขาเวรดวยกัน โดยมีเนือ้ หาในการถายทอด จะเปนเรือ่ งทักษะและวิธกี ารในการปฏิบตั งิ าน
กระบวนการในการปฏิบัติงาน ซึ่งถายทอดผานกลวิธี คือ การทําไปดวยสอนไป การสาธิตและสาธิต
ยอนกลับ ถาเปนแพทยเวรจะมีกลวิธีสอนในเวลาที่การเขาทําหัตถการกับผูปวยดวยกัน หัวหนางานก็จะมี
คูมือแนวทางปฏิบัติในการทํางานใหอาน โดยจะมีการถายทอดทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ซึ่งจะชวยในการปลูกฝงคานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ บรรทัดฐานในการทํางาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
การปรับตัวในการดําเนินชีวติ ในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ (Trice & Beyer, 1993, 309-315 ; Wanous,
1992, 274-296) ในชวงที่ทํางานในวิชาชีพเริ่มมีประสบการณในการทํางานเพิ่มมากขึ้นแตยังคงตองเรียนรู
งานจากตัวแทน คือเพื่อนรวมงาน รุนพี่ และหัวหนางาน อาจารยแพทย เนื้อหาในการถายทอด ยังคงเปน
ทักษะในการทํางานที่ใหม ๆ ความรูใหมที่เกี่ยวของที่ตองนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานโดยกลวิธี ก็จะเปน
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ความเสี่ยงตางๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การอภิปราย แสดงความคิดเห็น
ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Deaux & Wrightsman (1988, 244-252) ในขั้นเรียนรู (Socialization/
Learning) และขั้นยอมรับ (Acceptance) ที่บุคคลยอมรับปรับเปลี่ยนคานิยม ทัศนคติและจิตลักษณะ
ใหสอดคลองกับบริบทเชิงวิชาชีพ
1.3 ระยะมั่นคงในวิชาชีพ
จากการศึกษาระยะความมั่นคงในวิชาชีพจะพบวาดานตัวบุคคลจะเกิดจากความรัก
ในวิชาชีพ ความผูกพันกับองคการ การไดเลื่อนขั้นตําแหนง รางวัล ความตองการพัฒนาองคการและ
การถายทอดความรูไปยังผูรวมงาน เปนการคงอยูในงาน การเปนแบบอยางที่ดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ความผูกพันของพนักงานตอองคการ Choeisuwan, Changsila, Sujijantorarat & Boonrod (2013, 51-58)
พบวา ความผูกพันกับองคกรมีความสัมพันธกับการคงอยูในงานของอาจารยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ โดยมีความรูส กึ วาเปนสวนหนึง่ ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มีความเชือ่ ถือ และยอมรับเปาหมาย
ของวิทยาลัยพยาบาล รวมทัง้ เต็มใจทีจ่ ะทุม เทการทํางาน และรูส กึ วาตนมีความสําคัญตอองคกรและปรารถนา
ที่จะอยูกับองคการตอไป และในชวงระยะมั่นคงวิชาชีพ จะเปนลักษณะการสอนงานมากกวาการเรียนรู
มีการถายทอดประสบการณ ใหมคี วามรัก มีจติ บริการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีด่ ขี ององคการ มีตวั แทน
การถายทอดทางสังคมคือ เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ชุมชน และนักศึกษา
1.4 มูลเหตุการคงอยูวิชาชีพพยาบาล
จากขอคนพบ แสดงใหเห็นวา การมีความรักในวิชาชีพ การทีม่ คี วามคาดหวังวาเมือ่ ตนเอง
ตองกาวสูการรับบทบาทเปนพยาบาลวิชาชีพนั้น ตนเองจะตองเปนพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ดี และเปนที่
ตองการของผูใ ชบริการตองการปฏิบตั งิ านชวยเหลือเพือ่ นมนุษย การเปนพยาบาลทีด่ ี การเปนพยาบาลตนแบบ
และมีความรักในวิชาชีพพยาบาล คือ ใหการดูแลผูปวยเหมือนญาติ สอดคลองกับศึกษาของ Chirawatkul
et al (2012, 29) ทีว่ า การทํางานอยูใ นวิชาชีพนีไ้ ดจนถึงวันนีด้ ว ยการทีม่ ใี จรักหรือทําใจใหรกั ในวิชาชีพซึง่ เปน
ความคิดเชิงบวกของพยาบาลวิชาชีพ สอดคลองกับการศึกษาของ Chutchawanchanchanakij, Thirasirikul
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& Siriwanarangsun (2017, 81-86) และ Tangchatchai, Siritarungsri, Sripunworasakul & Rungkawat
(2011, 43-51) ซึง่ พบวาการทีพ่ ยาบาลคงอยูใ นวิชาชีพเหตุผลหนึง่ คือ การมีความรักในวิชาชีพ การมีทศั นคติ
ทีด่ ตี อ วิชาชีพและการมีความสุขในการทํางาน จึงทําใหเกิดความรักและภูมใิ จในวิชาชีพและคงอยูใ นวิชาชีพ
การไดรับการสนับสนุนจากองคกร ก็เปนอีกปจจัยที่ทําใหมีความรักองคกร รูสึกเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร และมีความผูกพันกับองคกร มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน และไดรับการยกยองจากเพื่อน
รวมงาน ซึ่งอาจจะสรุปไดวาการไดรับการสนับสนุนดังกลาวจะทําใหเกิดความพึงพอใจในในการทํางาน
พยาบาลเกิดความมัง่ คงในวิชาชีพเปนไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ Sritanaprapat & Songwathana
(2011, 59-71) ที่พบวาคุณลักษณะที่มีอทิ ธิพลกับความพึงพอใจในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพมากที่สุด
คือ ภาระงานที่เหมาะสม การสนับสนุนทางสังคม ความสัมพันธของบุคคลในที่ทํางาน และผลตอบแทน และ
สอดคลองกับการศึกษาของ Thompson (2005, 1-8) ทีพ่ บวาการไดรบั การยอมรับและยกยองจากเพือ่ นรวมงาน
การไดรับการสนับสนุนจากผูนําและทีมงาน ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกรจัดเปนบรรยากาศ
การทํางานที่ช้ีใหเห็นวาองคกรใหความสําคัญกับศักยภาพของพนักงานอยางเต็มที่และลักษณะบรรยากาศ
การทํางานเหลานี้มีบทบาทสําคัญกับการเพิ่มความพึงพอใจในงาน และจากการศึกษาของ Piyawansirikul
(2010, 108-124) พบวาระดับความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรในระดับที่มากสงผลตอ
การคงอยูในงานของพยาบาล ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ ทําใหพยาบาลมีความตั้งใจ
ในการใหบริการ บริการดวยความเอาใจใส ปฏิบตั งิ านอยางเต็มความสามารถ ความพึงพอใจจะทําใหเกิดแรงจูงใจ
การคงอยูในงานและมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกร (Srisathitnarakul, 2008, 238-244)
นอกจากนี้การคงอยูวิชาชีพพยาบาล ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งใน
สายวิชาชีพพยาบาลมีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพที่ชัดเจน โดยพิจารณาผานความสามารถ
ในการทํางาน การทํางานในวิชาชีพในปจจุบนั ตองมีการพัฒนาตัวเองอยูเ สมอไมวา จะเปนเรียนตอในระยะสัน้
การอบรมความรูตาง ๆ เพราะนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหมีการพยาบาลแนวใหม ๆ เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นการคงอยูวิชาชีพพยาบาลตองมีการพัฒนาความรูตนเองอยูเสมอ ในสายงานวิชาชีพพยาบาล
การกํ า หนดเสนทางการทํางานที่เห็ นความกาวหนา ไวอยา งชัดเจน เชน พยาบาลปฏิบั ติการเริ่มจาก
พยาบาลวิชาชีพใหม พยาบาลผูจ ดั การผูป ว ย พยาบาลเฉพาะทาง พยาบาลผูช าํ นาญการ พยาบาลชํานาญการพิเศษ
สวนพยาบาลผูบ ริหารเริม่ ตอยอดมาจากพยาบาลผูจ ดั การผูป ว ยเขาสูห วั หนาหอผูป ว ย หรือหนวยการพยาบาล
ตางๆ ขึน้ ไปจนถึงระดับผูบ ริหารสูงสุดขององคกรคือ หัวหนาฝายการพยาบาล (Office of General Secretary
of the Nursing Council, 2012, 1) การไดพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ และไดนําความรูประสบการณถายทอด
การทํางานไปสูรุนถัดไป สอดคลองกับการศึกษาของ Yin & Yang (2002, 577-578) ที่พบวาการคิดคงอยู
ในวิชาชีพ การมีโอกาสกาวหนา ไดมกี ารพัฒนาตนเอง เชน การศึกษาตอ การอบรมระยะสัน้ และการไดถา ยทอด
ความรูไปสูคนรุนหลัง หรือรุนนองหรือลูกศิษย
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สรุป
การถายทอดทางสังคมในการทํางานและการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
ที่ มี ป ระสบการณ ทํ า งานมากกว า 25 ป การถ า ยทอดทางสั ง คมก อ นเข า สู  วิ ช าชี พ จะมี ลั ก ษณะ
แบบไมเปนทางการ เกิดจากการเห็นแบบอยางจากบุคคลในครอบครัว การเห็นตัวอยางพยาบาลทีด่ แู ลผูป ว ย
รวมทั้งการที่ตัวเราเองชอบชวยเหลือผูอื่น การมีจิตสาธารณะและความตองการเสียสละเพื่อสวนรวม
ระยะอยูใ นวิชาชีพทีเ่ ริม่ มีการถายทอดการทํางานมาจากรุน พี่ หัวหนางานและแพทยเวร โดยใชกลวิธกี ารสอน
การเขารวมทําหัตถการผูปวย และสาธิตยอนกลับ และในระยะมั่นคงวิชาชีพ มีความตองการถายทอด
ความรูไ ปยังผูร ว มงาน ดวยการเปนแบบอยางทีด่ ี การเปนผูเ ชีย่ วชาญและมีประสบการณ มีความรักในวิชาชีพ
การไดรบั การสนับสนุนจากองคกรเปนโอกาสเจริญกาวหนาในเสนทางอาชีพ และไดมกี ารถายทอดความรูไ ปสู
คนรุนหลัง เปนมูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงการปฏิบัติ
ผูบริหารในองคการควรเพิ่มกลยุทธการบริหารจัดการดานความมั่นคงในงาน ซึ่งสนับสนุน
ใหพยาบาลวิชาชีพมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ สนับสนุนนโยบายการบรรจุแตงตั้งพยาบาลวิชาชีพ
เปนขาราชการ เพื่อเปนเกียรติศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงในงาน จะเปนการชวยเพิ่มการคงอยูในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพไดมากยิง่ ขึน้ จากขอมูลทีไ่ ดทาํ ใหทราบวา มูลเหตุของการคงอยูใ นงานของพยาบาลวิชาชีพ
คือการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ ผูบริหารในหนวยงานในทุกระดับควรมีการสนับสนุนการถายทอด
ทางสังคมในการทํางานในวิชาชีพในระยะระหวางอยูใ นวิชาชีพ และระยะมัน่ คงในวิชาชีพ ทัง้ การถายทางสังคม
ในการทํางานจากหัวหนางาน ผูรวมงาน โดยการใหคําแนะนํา ใหขอชี้แนะ ชี้แนวทางในการทํางาน
การดูแลเอาใจใส รวมถึงการสรางสิง่ แวดลอมทีด่ ใี นการทํางาน มีเครือ่ งมืออุปกรณและสิง่ อํานวยความสะดวก
ในการทํางาน และการเสริมสรางแรงจูงใจ เรือ่ งคาตอบแทน คาลวงเวลา และเงินสวัสดิการตาง ๆ ใหเพียงพอ
และเหมาะสมกับเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพคงอยูในงานตอไป
2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
ควรนําไปตอยอดและขยายการศึกษาในภาคเอกชน หรือศึกษาการถายทอดทางสังคมใน
การทํางานในวิชาชีพอืน่ ๆ เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก เปนตน ทัง้ นีเ้ พือ่ การเปรียบเทียบใหขอ มูลทีห่ ลากหลาย
จะเป น ประโยชน ต  อ การนํ า ไปพั ฒ นากระบวนการถ า ยทอดองค ค วามรู  ข องวิ ช าชี พ พยาบาลตั้ ง แต ใ น
สถาบันการศึกษาตลอดจนเพือ่ พัฒนาทักษะในการฝกปฏิบตั งิ านตอไป นอกจากนีใ้ นการทําวิจยั ครัง้ ตอไปควรทํา
การตรวจสอบความนาเชือ่ ถือโดยผูท รงคุณวุฒิ ผูส นใจทีจ่ ะทําวิจยั ตอไปในประเด็นอืน่ เชน การวิจยั เชิงทดลอง
โดยนําปจจัยไปใชในการพัฒนาโปรแกรมตอไป เชน การสนับสนุนทางสังคม การยึดมั่นผูกพัน เปนตน
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