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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษากระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานของ                                

พยาบาลวิชาชีพในระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคงในวิชาชีพ 2) เพื่อคนหา                     

มูลเหตุของการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษ โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบ                          

กรณีศึกษา เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง การสังเกตการณ กลุมผู ใหขอมูล คือ                                      

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษในจังหวัดนครปฐม จํานวน 3 คน ที่มีประสบการณมากกวา 25 ป                         

บทบาทเปนผูถายทอดความรู สอนงาน อาจารยพยาบาล และมีความตอเนื่องในการเปนพยาบาลวิชาชีพ                    

ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการถายทอดทางสังคมการทํางานระยะกอนเขาสูวิชาชีพ เสนทางการเขาสู       

วิชาชีพมาจากการเห็นแบบอยาง การมีจิตสาธารณะ เสียสละและมีจิตใจเอ้ืออารี เนื้อหาการถายทอดงาน              
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ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตัวแทนการถายทอดคือ สถาบันครอบครัว สถานศึกษาและสถานพยาบาล                                      

สวนระหวางอยูในวิชาชีพ เนื้อหาในการถายทอด คือ การเรียนรูงาน ทักษะในงาน การปรับตัวและแกปญหา 

ตัวแทนการถายทอดมาจากหัวหนางานและรุนพี่ และระยะมั่นคงวิชาชีพ เนื้อหาการถายทอดจะเปนเร่ือง                  

การคงอยูในงาน ตัวแทนการถายทอดคือ หัวหนางาน วิธีการถายทอดคือการเปนแบบอยางที่ดี 2) มูลเหตุ                     

การคงอยูในวิชาชพีมคีวามรกัในวชิาชพีการสนบัสนนุจากองคกร โอกาสในเสนทางอาชพี และการไดถายทอด

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.

Keywords
 Work Socialization,  Job Retention,  Senior Professional Nurses
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บทนํา
 การถายทอดทางสังคมในการทํางาน (Work Socialization) หรือการถายทอดทางสังคมในองคการ 

(Organizational Socialization) มคีวามสาํคัญและมคีวามจําเปนอยางมากในทุกสาขาอาชีพ เปนกระบวนการ

ที่สําคัญของบุคคลตั้งแตกอนเขาสูวิชาชีพการทํางาน ระหวางอยูในวิชาชีพ การทํางาน และชวงระยะที่มี                  

ความม่ันคงในวิชาชีพการทํางาน (Junprasert & Thammaruksasit, 2015, 195-196) สําหรับการถายทอด

ทางสังคมในการทํางานเชิงวิชาชีพ เปนกระบวนการของการถายทอดความรูในวัยผูใหญ เพ่ือใหสมาชิก                        

เกิดความรูและทักษะในการอาชีพนั้น ๆ รวมท้ังมีบุคลิกภาพตามบทบาทในการทํางาน มีเอกลักษณและ                        

ความยึดมั่นผูกพันในอาชีพ กระบวนการนี้รวมถึงการที่บุคคลซึมซับวัฒนธรรมของอาชีพ คานิยมบรรทัดฐาน 

และจริยธรรมของอาชีพของตน รวมท้ังยกเลิกลักษณะบางอยางทางสังคมท่ีเขามีอยู 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 การรับรูถึงทักษะที่เก่ียวของกับการปฏิบัติการพยาบาลจากการสอน                             

แนะนาํ นเิทศงานจากองคกรหรือหนวยงานในโรงพยาบาลโดยผานกระบวนการการฝกอบรม ดงูาน ปฐมนเิทศ 

การสัมมนา ประชุมวิชาการ และการถายทอดทางวิชาชีพพยาบาลในการทํางานแบบไมเปนทางการ                            

เปนการรับรูถึงการถายทอดความรู ความสามารถ ทักษะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาล จากการ                       

มีปฏิสัมพันธกับบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับการทํางานของตนเอง ซึ่งไดแก บุคลากรในทีม สุขภาพและ               

พยาบาลผูรวมงานโดยผานกระบวนการพูดคุย แนะนํา สอนงาน แลกเปล่ียนความคิดเห็น การสังเกต                             

การไดเห็นแบบอยาง และการปฏิบัติงานรวมกันในขอบเขตการปฏิบัติงานตามบทบาทของวิชาชีพ                                  

โดยจะมีทั้งหัวหนางาน (Supervisor) และเพื่อนรวมงาน (Co-worker) เปนผูถายทอด (Pongprawat,                       

ChooChom & Intarakamhang, 2010, 29-42) การจะไดรับการถายทอดทางวิชาชีพที่เหมาะสมน้ัน                                 

ถาไดรับจากผู ที่ เป นตัวแบบหรือตัวแทนของการถายทอดท่ีดี ยอมทําใหการปรับเปล่ียนทัศนคติ                                            

คานิยม อุดมการณซึ่งมีผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงาน กระบวนการของการถายถอดความรูและเทคนิค                        

เฉพาะทางตาง ๆ  ตลอดจนทักษะ ทศันคต ิและคานยิมทางการวิชาชพีพยาบาล จะชวยเพ่ิมประสทิธิภาพตอวชิาชพี

ใหมากยิ่งขึ้น Katz & Kahn (1978, 374-378 ) แบงการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (Occupational                        

Socialization) ออกเปน 3 ขั้นตอน คือ  1) การถายทอดระยะแรก เปนถายทอดจากครอบครัวในวัยเด็ก                       

เพือ่การสรางอตัลกัษณของตวัเอง และการเปนสมาชิกทีด่ขีองสังคม 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  ผูวจิยัสนใจศึกษาการถายทอดทางสังคมในการทํางานของวิชาชีพพยาบาลประกอบดวย 

3 ระยะ กลาวคือ ระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะม่ันคงในวิชาชีพ และมูลเหตุ                            

ของการคงอยูในงาน ในอดีตที่ผานมาสวนใหญมีการศึกษาเฉพาะการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ                      

ไมมกีารศกึษาในพยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ ผูวจิยัมีความคดิเหน็วาการถายทอดสงัคมในการทาํงาน

ของพยาบาลวิชาชีพจะสงผลตอความผูกพันในองคกรและการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ เนื่องจาก

ความรูจากการสอนงาน การชวยเหลือกันระหวางการทํางาน การมีประสบการณดานตางๆ ตลอดชีวิต                        

ของการทํางานและการไดรับการสนับสนุนจากองคกรเปนสวนสําคัญที่จะสงเสริมใหเกิดการคงอยูในงาน                   

ของพยาบาลวิชาชีพ จากการศึกษาของ Benner (1984, 1480) ไดพบวาพยาบาลที่เพิ่งสําเร็จจากการศึกษา

หรือพยาบาลจบใหม (Novice Nurse) ถือวาเปนบุคคลที่ขาดประสบการณจากการปฏิบัติงานจริง                                      

ซึ่งในภายหลังไดมีการถายทอดสังคมในการทํางาน การสอนงานจากหัวหนางาน รุนพี่และเพื่อนรวมงาน                    

ทําใหเกิดการปรับตัวในการทํางาน มีความรวมมือในการปฏิบัติงานท่ีชวยเหลือกันมากข้ึนและการถายทอด

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 ดังนั้นผู วิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางาน                           

ของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ทั้งในระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะม่ันคง                    

ในวิชาชีพ เนนในประเด็น ตัวแทน (Agent) เนื้อหา (Content) กลวิธี (Tactic) และศึกษามูลเหตุในการคงอยู

ในวิชาชีพ โดยใชการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่เปนจริงในปรากฏการณที่เกิดข้ึนเก่ียวกับ                         

การถายทอดทางสังคมในการทํางานในวิชาชีพพยาบาล เพื่อชวยใหพยาบาลวิชาชีพเขาใจในสถานการณ                   

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดการทํางานในบทบาทพยาบาล และหนวยงานหรือองคกรวิชาชีพทางการพยาบาลจะ

ไดนําขอมูลที่ไดมาพิจารณาเพื่อชวยเหลือใหพยาบาลวิชาชีพใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข                              

มีความรักในวิชาชีพ ชวยลดอัตราการลาออกของพยาบาล และผลจากงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการนํา

ไปเปนแนวทางการพัฒนาและสนับสนนุการทํางานของพยาบาลเพ่ือกาวไปสูการเปนพยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ

พิเศษตอไป
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วัตถุประสงค
 1. ศกึษากระบวนการถายทอดทางสงัคมในการทาํงานของพยาบาลวชิาชีพในระยะกอนเขาสูวชิาชีพ 

ระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคงในวิชาชีพ

 2. เพื่อคนหามูลเหตุของการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษ

ทบทวนวรรณกรรม
 งานวจิยันีแ้บงการทบทวนวรรณกรรมออกเปน 3 เร่ืองประกอบดวย 1) แนวคดิการถายทอดทางสงัคม

ในการทํางาน 2) แนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน และ 3) แนวคิดความผูกพันตอองคกร ดังนี้

 1. แนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน

       แนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของ                   

การถายทอดทางสังคมในการทํางาน เชน Wanous (1992, 134-138) กลาวถึงการถายทอดทางสังคมในองคการ

วาเปนกระบวนการท่ีพนักงานตองเรียนรูในเร่ืองคานิยม (Value) บรรทัดฐาน (Norms) ความเช่ือ (Belief) 

ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดยนําประสบการณการเรียนรูเขาไปเปนสวนหน่ึง                              

ในกระบวนการจากการศึกษาบุคคลในองคการ Waranusuntikul (2003, 155-186) อางวาการถายทอด                   

ทางสังคมในการทํางาน ทําใหพนักงานใหมไดเรียนรู เกี่ยวกับสังคมในองคกร สามารถปรับตัวเขากับ                          

สภาพแวดลอมเพื่อปฏิบัติตนใหเขากับคนอ่ืนในองคกรนั้นได และ Sodmanee (2000, 11) ใหความหมายวา 

การถายทอดทางสังคมในการทํางาน เปนกระบวนการของการถายทอดความรูในวัยผูใหญ เพ่ือใหสมาชิก                 

เกิดความรูและทักษะในการอาชีพนั้น ๆ รวมท้ังมีบุคลิกภาพตามบทบาทในการทํางาน มีเอกลักษณและ                 

ความยึดมัน่ผกูพนัในอาชีพ กระบวนการน้ีรวมถึงการท่ีบคุคลซึมซบัวฒันธรรมของอาชีพ คานยิม บรรทดัฐาน 

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 เปนการถายทอดและฝกใหรูจกับทบาทในวัยผูใหญในดานตางๆ กอนทีจ่ะเขาสูอาชพี

อยางเต็มตัวตามกระบวนการท่ีกําหนดไว โดยการถายทอดความรู บรรทัดฐานและคุณคาภายใน                                

ระบบการศึกษาและเปนการเตรียมสมาชิกใหเขาสูสมาชิกขององคกรตางๆ 3) การถายทอดเพื่อเขาสูสมาชิก                        

ขององคกรในสังคมกระบวนการนี้เกิดภายหลังจากบุคคลเขาสูภาวะสมาชิกขององคกรแลว องคกรจะเตรียม

การฝกและอบรมใหยอมรบักฎ ระเบียบ วนิยั ตลอดจนเปาหมายขององคกรจนทําใหสมาชิกองคกรผูนัน้ยอมรบั

องคกร และแสดงตนเปนฝายขององคกร 
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  แนวคดิในระยะท่ี 3 ของแคทซและคาหน การถายทอดเพ่ือสูสมาชกิขององคกรในสังคม สอดคลอง

กับแนวคิดของซุปเปอร (Super, 1975, 27-38) ในระยะเร่ิมประกอบอาชีพและระยะระหวางอยูในวิชาชีพ                    

ซึ่งอยูในชวงอายุ 25-44 ป สําหรับระยะม่ังคงในวิชาชีพสอดคลองตามแนวคิดของ Deaux & Wrightman 

(1988, 133-158) ในระยะการดํารงรักษาซ่ึงท่ีบคุคลจะพยายามดํารงรักษาวิชาชีพของตนเองไว โดยท่ี  Deaux 

& Wrightsman ไดเสนอแนวคิดขั้นตอนการถายทอดทางสังคมการทํางานในองคกรไวทั้งหมด 9 ขั้นตอน                       

แตขั้นตอนท่ีเกี่ยวของกับระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะม่ังคงในวิชาชีพ                                   

คือขั้นตอนท่ี 1 ถึงข้ันตอนท่ี 5 ซึ่งข้ันท่ี 1 คือแสวงหาและคัดเลือกโดยท่ีบุคคลสนใจและสมัครเขารับการ                         

คัดเลือก แลวเขาสูขั้นที่ 2 การบรรจุเขาทํางานเปนชวงทดลองงานมีการปฐมนิเทศ ตอนรับนองใหม จะมีการ

บุคคลตนแบบเปนถายทอดความรูหรือมีระบบพี่เลี้ยง มีการสอนงาน อยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ             

ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู การเรียนรูของสมาชิกใหมที่อาจไดรับการถายทอดทางสังคมในองคกรที่ไมเปนทางการ                

หรือเปนทางการจากหัวหนางาน เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ระบบพ่ีเลี้ยง การสอนงาน หรืออาจมาจากการสังเกต 

การลองผดิลองถกู การใหรางวลัและการลงโทษ รวมทัง้การเรยีนรูจากคูมอืการปฏบิตังิาน อาจสงไปฝกอบรม 

จะชวยทําใหพนักงานเกิดความรู ทักษะ เทคนิควิธีการทํางานใหมที่สามารถนํามาปรับใชในการทํางานในยุค

ที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ขั้นที่ 4 ขั้นยอมรับ เปนจุดเปลี่ยนจากการเปนสมาชิกใหมไปเปนสมาชิก                  

โดยสมบูรณ เริ่มมีสิทธิ์มีเสียงเทาเทียมกับบุคคลอื่นในองคกร ขั้นที่ 5 ขั้นดํารงรักษา เมื่อบุคคลไดรับรอง                   

การเปนสมาชิกอยางสมบูรณแลว สามารถปฏิบัติงานไดอยางสบายใจ ตามความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

มีสวนรวมในการวางแผนอนาคตกับองคกร 

  จากแนวคิดการถายทอดทางสงัคมในการทํางานขางตน แสดงใหเห็น การถายทอดท้ัง 3 ระยะต้ังแต 

ระยะกอนเขาสู วิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะม่ังคงในวิชาชีพ สําหรับกระบวนการใน                                  

การถายทอดทางสังคมในการทํางาน มปีระเดน็ในการถายทอด 3 ประเด็น คอื ตวัแทน (Agent) เนือ้หา (Content) 

และกลวิธี (Tactic) โดยตัวแทนในการทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพในการถายทอดทางสังคมในการทํางาน                    

ในวิชาชีพจะแตกตางกันออกไป เชน ครอบครัว โรงเรียน ครู เพื่อน รุนพี่ ผูปวย แพทย หัวหนางาน และ                  

ชุมชน เปนตน แตละเน้ือหาในการถายทอดทางสังคมจะท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทํางาน                              

จะมีกลวิธีการถายทอดทางสังคมในการทํางานทั้งการลอกเลียนแบบหรือการเรียนรูทางออม การเรียนรู                      

ดวยตนเอง การฝกปฏิบัติซํ้าเปนประจํา การมีกฎระเบียบรวมกันและการมีแบบอยางท่ีดี การถายทอด                        

ทางสังคมแบบเปนกลุม แบบเปนรายบุคคล แบบเปนทางการ แบบไมเปนทางการ แบบมตีวัแบบ แบบทีไ่มมี

ตัวแบบ ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน มาประยุกตใชในกระบวนการถายทอด

ทางสงัคมในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพทัง้กอนเขาสูวชิาชีพ ระหวางอยูในวชิาชีพ และระยะม่ันคงในวิชาชีพ 

 2. แนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน

                แนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน ผูวิจัยนําแนวคิดและทฤษฎีการคงอยูในงาน การที่บุคคล

เขาสูวิชาชีพแลวไมเปลี่ยนสายงานดวยเหตุผลใด ๆ การกาวเขามาสูอาชีพดวยความมั่นใจ และปรารถนา                  

ที่จะประกอบอาชีพนั้นตอไปดวยความสมัครใจ เพื่อนํามาสนับสนุนมูลเหตุการคงอยู ในงานของ                                  
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พยาบาลวิชาชีพ การคงอยูในงาน คือการท่ีผูปฏิบัติงานเขาทํางานในองคกรระยะหน่ึงและยังคงทํางาน                     

ในองคกรนั้น ๆ จนถึงปจจุบัน (Srisathitnarakul, 2008, 238-244) 

  การคงอยูในงานเปนการท่ีบุคคลมีความพึงพอใจในงานและมีความผูกพันตอองคการมาก                     

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

สือ่สาร 3) ปจจัยดานองคกร ไดแก การไดรบัคาตอบแทน การไดรบัความยุตธิรรม โอกาสกาวหนาในการเล่ือน

ตําแหนง 4) ปจจัยดานผูบริหาร ไดแก แรงจูงใจในการบริหาร อํานาจอิทธิพล 

 3. แนวคิดความผูกพันตอองคกร

      แนวคิดความผูกพันตอองคกร (Organization Commitment) จากการประมวลเอกสารท่ีเกีย่วของ 

ความผูกพันตอองคกรเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอแรงจูงใจในการมาทํางานของสมาชิกขององคกร ถาพนักงาน

มีความผูกพันตอองคกรจะมีเพ่ิมการคงอยูในงาน 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 ความผูกพันเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับองคกร มีอารมณยึดมั่น รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง 

ทาํใหทุมเทในการทาํงาน 2) ความผกูพนัดานการคงอยูหรอืความผกูพนัตอเนือ่ง (Continuance Commitment) 

คือ การที่บุคคลมีแนวโนมการทํางานกับองคกรอยางตอเนื่อง มีพฤติกรรมการทํางานที่สม่ําเสมอ และ                               

ไมคดิวาจะโยกยายหรือเปล่ียนงาน 3) ความผูกพันเน่ืองจากบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) 

คือเปนความรูสึกของบุคคลในการทํางานใหองคกรบรรลุเปาหมายดวยความจงรักภักดี สําหรับ Mowday,

Porter & Steers (1982, 183-202) ไดใหความหมายของความผูกพันตอองคกรในอีกมุมมองซึ่งแบงเปน                       

3 องคประกอบไดแก 1) มีความเช่ือมั่นและยอมรับเปาหมาย คานิยมขององคการ  2) ความเต็มอกเต็มใจ                   

ที่จะใชความพยายามอยางเต็มที่ที่จะทํางานเพ่ือองคกร และ 3) ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะรักษา        

สมาชกิภาพขององคการไว มกีารศกึษาของ Choeisuwan, Changsila, Sujijantorarat & Boonrod (2013, 51-58) 

พบวา ความผูกพันกับองคกรมีความสัมพันธกับการคงอยูในงานของอาจารยพยาบาลวิทยาลัย พยาบาล

กองทัพเรือ โดยอาจารยพยาบาลมีความรูสกึวาเปนสวนหนึง่ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มคีวามเช่ือถอื                             

และยอมรับเปาหมายของวิทยาลัยพยาบาลรวมท้ังเต็มใจท่ีจะทุ มเทการทํางาน และสอดคลองกับ                                   

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) ขอคนพบเก่ียวกับกระบวนการถายทอดในการทํางาน สวนใหญจะ

ศึกษาเฉพาะระยะเริ่มเขาสูวิชาชีพ ตัวแทนในการถายทอดในการทํางานสวนใหญเปนหัวหนางาน รุนพี่                      

กลวิธีการถายทอดเปนทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ การถายทอดแบบรายบุคคล เทคนิคที่ใช คือ

การมีพี่เลี้ยง (Mentoring) และการสอนงาน (Coaching) เนื้อหาที่ถายทอดเปนระเบียบปฏิบัติงานในองคกร 

สําหรับงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคงอยูในงานวิชาชีพพยาบาล จะศึกษากับกลุมตัวอยางที่อยูในวิชาชีพ                    

ถึงระยะคงอยูในวิชาชีพ ผูวิจัยไดสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ คือ การรักในวิชาชีพ ภูมิใจในวิชาชีพ มีเกียรติ                 

มีศักดิ์ศรีเปนที่ยอมรับของผูอื่น มีความม่ันคงในงาน การไดรับการสนับสนุนจากองคกร วัฒนธรรมองคกร                

และทําใหรักองคกรมีอิทธิตอการคงอยูในงาน ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงนําแนวคิดการถายทอด

ทางสังคมในการทํางานเปนหลักในการศึกษากระบวนถายทอดทางสังคมในทํางานของพยาบาลวิชาชีพ                     

ใชแนวคิดการคงอยูในงาน และแนวคิดความผูกพันตอองคกร สําหรับการคนหามูลเหตุของการคงอยูในงาน

  

วิธีการวิจัย
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษา (Case Study) ที่เนนการใหความหมายตาม

สถานการณที่เปนจริงตามการรับรูของผูใหขอมูล โดยมีรายละเอียดของวิธีการวิจัย ดังนี้

 1. ผูใหขอมูล (Key Informants) เปนพยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษ ขอบเขตพื้นที่ที่

ศกึษาคอืในจงัหวัดนครปฐม กลุมผูใหขอมลูคือพยาบาลวชิาชพีชํานาญการพเิศษในจงัหวดันครปฐม จาํนวน 

3 คน ที่คัดเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposeful Selection) ตามเกณฑการคัดเขาและคัดออก 

ดังนี้ 1) เกณฑการคัดเขา ประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณทํางานมากกวา 25 ป หรือพยาบาล

วิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษในองคกรภาครัฐ มีบทบาทในฐานะการเปนผูถายทอดความรู การสอนงาน 

(Coaching) หรืออาจารยพยาบาล (Professor of Nursing) ที่มีลักษณะเปนผูใหขอมูลที่สามารถนําขอมูลมา

ศกึษาในระดับลกึ (Information-rich Case) สามารถสะทอนความเปนจรงิมากท่ีสดุ และเปนขอมูลทีเ่หมาะสม

กับวัตถุประสงคของการวิจัยนี้มากที่สุด 2) เกณฑการคัดออก ประกอบดวยเคยเปลี่ยนสายงานที่ขามวิชาชีพ 

และไมยินยอมในการใหขอมูล

 2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกอนนําไป

สัมภาษณ ประกอบดวย แนวคําถามในการสัมภาษณ มีลักษณะการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง                                  

(Semi-Structured Interview) ประกอบดวยขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูลและชุดคําถาม จํานวน 23 ขอ                               
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แนวคําถามหลักคือ 1) กอนที่จะมาเปนพยาบาลวิชาชีพ ทานตองเตรียมตัวอยางไร 2) ระหวางท่ีทํางาน                      

เปนพยาบาลวิชาชีพ ทานตองเรียนรูอะไรบาง 3) จะมีวิธีการถายทอดไปสูรุนนองอยางไร 4) มูลเหตุอะไรบาง

ของการคงอยูในวิชาชีพ สวนคําถามอื่นๆ จะเกิดขึ้นตามบริบทของขอมูลท่ีไดขณะสัมภาษณรวมทั้งใช                         

การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ การสังเกต เครื่องบันทึกเสียง และการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากที่ไดรับการอนุญาตจากผูใหขอมูล

หลงัจากนัน้ไดตดิตอผูใหขอมลูทีม่คีณุสมบตัติรงตามเกณฑทีก่าํหนดไวมปีฏสิมัพันธเชงิบวกเพือ่ใหผูใหขอมลู

เกิดความไววางใจและมีการสรางสัมพันธภาพ (Rapport) กับผูใหขอมูล ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย                       

แจงสทิธขิองผูใหขอมูล พรอมทัง้ขอความรวมมอืในการเขารวมการวจิยั แจงสิทธขิองผูใหขอมลู ซึง่ผูใหขอมลู

มีอิสระในการตัดสินใจท่ีจะเขารวมหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัยได เมื่อผูใหขอมูลยินดีเขารวมวิจัยและยินดี                 

ใหสัมภาษณ ผูวิจัยทาํการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ในการสัมภาษณตามความสะดวกของผูใหขอมูลและ

ทาํการสัมภาษณเจาะลึกตามแนวทางคําถามท่ีสรางข้ึน และใชเวลาในการสัมภาษณประมาณ 1 – 1 ½ ชัว่โมง 

ระหวางการสมัภาษณจะมกีารจับประเด็นสาํคญัของขอมูล และจดบนัทกึสรปุส้ันๆ พรอมทัง้ทาํการบนัทกึเทป

สัมภาษณ ซึ่งการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดสิ้นสุดหลังจากสัมภาษณผู ใหขอมูลจํานวน 3 ราย                                    

เนื่องจากผูวิจัยเห็นวาไดขอมูลที่ครอบคลุมตามประเด็นที่ศึกษา เปนขอมูลที่มีความครบถวน อิ่มตัว                                  

(Saturation of Data) และขอมูลที่ไดเริ่มซํ้ากับขอมูลเดิม

  นอกจากนีผู้วจิยัใชวธิกีารตรวจสอบขอมลูแบบสามเสา (Triangulation) ตามวิธกีารของ Denzin 

(2012, 80-88) ประกอบดวยดานขอมูล เกี่ยวกับตัวบุคคล (Person) และสถานท่ี (Place) ที่มาจากคําถาม              

ชุดเดียวกันแตผูใหขอมูลเปนพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษที่มาจากตางแผนก สถานที่ทํางานของ                         

ผูใหขอมลูมาจากองคกรภาครฐัแตละแหงในจงัหวดันครปฐมและเวลาในการเขาสัมภาษณตางกนั ดานผูวจิยั 

(Researcher) งานวิจัยนี้ใชขอมูลจากผูวิจัย 2 คน สลับหนาที่การเปนผูสัมภาษณหลักของแตละผูใหขอมูล

ตามชดุคาํถามท่ีสรางขึน้ ดานวธิกีารรวบรวมขอมลู (Methodology) ไดนาํขอมลูทีไ่ดจากการถอดเทปสัมภาษณ 

มาศกึษารวมกบัการสมัภาษณอยางไมเปนทางการ การจดบนัทกึภาคสนามและการสงัเกตแบบไมมสีวนรวม 

รวมไปถึงขอมูลเอกสารจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และดานผูเช่ียวชาญ (Peer Debriefing) เกี่ยวกับงานวิจัย              

เชิงคุณภาพเปนอาจารยจากมหาวิทยาลัยภาครัฐที่มีประสบการณจํานวน 2 ทาน และผูเช่ียวชาญทาง                     

ดานการพยาบาลทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

 4. การวิเคราะหขอมูล

       การวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ ดําเนินการหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการนําขอมูลท่ีไดมา

ถอดเทปคําตอคํา และนําขอมูลที่ไดจากการถอดเทปมาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง                       

โดยเปรียบเทียบจากการเปดเทปเสียงซํ้าและอานขอความที่ไดจากการถอดเทปซํ้า อานขอมูลท่ีไดจาก                         

การสัมภาษณซํ้าหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือใหเขาใจในขอมูลหรือปรากฏการณที่เปนประเด็นสําคัญ และดึงคําหรือ

ประโยคที่เกี่ยวของกับปรากฏการณมาแยกขอความสําคัญไวจัดกลุมขอมูลตามลักษณะของนัยความหมาย

ที่เปนแนวทางเดียวกัน ทําการตรวจสอบวาตรงตามปรากฏการณหรือไม รวมทั้งใหอาจารยผูเชี่ยวชาญที่มี
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ความรูและประสบการณในการทาํวิจยัเชงิคณุภาพจาํนวน 2 ทาน ตรวจสอบผลการวเิคราะหและใหขอเสนอแนะ

ผลการวิจัย
 ผลจากการวิจยั แบงออกเปน 3 ประเดน็ ไดแก 1) ลกัษณะขอมลูทัว่ไปของผูใหขอมลู  2) กระบวนการ

ถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพพยาบาล 3) มูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพซ่ึงมีผลการวิจัย ดังนี้

 1. ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ผูใหขอมูลมีจํานวน 3 ราย ทั้งหมดเปนเพศหญิงใน

สังกัดหนวยงานสถานพยาบาลของรัฐบาล เขตภาคกลาง มีอายุอยูระหวาง 50 – 55 ป และมีประสบการณ

ทํางานมากกวา 25 ป

 2. กระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานเชิงวชิาชพีพยาบาล สามารถแบงไดเปน 3 ระยะ

ตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษา ไดแกระยะกอนเขาสูวิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะมั่นคง

วิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้

  2.1 ระยะกอนเขาสูวิชาชีพ เริ่มตนจากการไดเห็นประสบการณการเรียนรูบุคคลผูอื่นที่อยู                  

รอบขางตัง้แตวยัเด็ก เชน การเห็นแบบอยางจากคนในครอบครวั การสงัเกตเหน็การปฐมพยาบาลจากคร ูหรอื

การสังเกตเห็นการดูแลเอาใจใสผูปวยจากพยาบาล  รวมถึงการเห็นแบบอยางจากส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาล 

เม่ือศึกษาเร่ืองตัวแทนการถายทอดทางสังคมจะพบวา ครอบครัว สถานพยาบาลและสถานศึกษามี                             

สวนทีเ่กีย่วของ ซึง่มลีกัษณะการถายทอดทางสงัคมแบบไมเปนทางการ ไดจากการสงัเกตจากตวัแบบแพทย 

พยาบาลและครู และจากผลการศึกษา พบวาการเห็นแบบอยางจากบุคคลในครอบครัว หรือการสังเกตเห็น

การดูแลเอาใสจากพยาบาลตอผู ปวยจนกอเกิดเปนความคิดและเปนเหตุผลใหอยากเปนพยาบาล                               

ความตองการของครอบครัวก็มีสวนตอความคิด ความเชื่อในการตัดสินใจเรียนวิชาชีพพยาบาล

   

   “ตอนพายายไปหาหมอท่ีโรงพยาบาล เห็นพยาบาลใสชดุขาว สวยดี เขามาดแูลถามอาการ 

                      พยงุขึน้เตียง เอาเคร่ืองมือมาพันแขน เปนเด็กกย็นืมอง ดวยความสงสัย เลยคิดในใจอยาก

                      ทําแบบน้ีอยากเปนแบบนี้บางจัง” (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อ

                      วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

           “วันหนึ่งพ่ีพยุงเพ่ือนที่หกลมไปหองพยาบาลไดเห็นวิธีการทําแผลจากครูหองพยาบาล 

                      ครูใหความชวยเหลือเพ่ือนเปนอยางดี ลดอาการบาดเจ็บเร็วมาก” (ผูใหขอมูลคนที่ 1 

                      คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) 

             นอกจากการเห็นแบบอยางคนรอบขางแลว การมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อสวนรวม      

จติใจเอ้ืออารยีงัเปนอกีหนึง่เหตุผลของผลการศึกษาคร้ังนี ้การมีความเสียสละประโยชนสวนตัวเพือ่ประโยชน

สวนรวมชอบชวยเหลือผูอื่น ทําใหมีความตองการอยากที่จะเปนพยาบาล
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ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561320

   “ใครมีปญหาอะไร เดือดรอนอะไรก็จะมาใหพี่ชวยเหลือ คือพี่ไดเปนหัวหนาหองและเปน

                      ประธานนักเรียน เพราะชอบทํางานเพ่ือสวนรวม” (ผูใหขอมลูคนท่ี 2 คณุสมบัต,ิ สมัภาษณ

                      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) 

  

   “พี่ชอบทํากิจกรรมของคณะ ทํางานกับสโมสรนักศึกษา ไปออกคายทํากิจกรรม

   บําเพ็ญประโยชน ชอบทํางานเพ่ือสวนรวม ในชวงปดเทอม” 

   (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

 

    “พี่เปนคนชอบชวยเหลือคนเพ่ือนในโรงเรียน เปนคนเสียสละทํางานเพ่ือสวนรวม” 

                      (ผูใหขอมูลคนที่ 1 คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

   จากผลการสมัภาษณในชวงกอนเขาสูวชิาชีพนี ้ทาํใหทราบวาตวัแทนการถายทอดทางสงัคม

ทีส่าํคญัเกีย่วกบัคานยิมและบทบาท คอื ครอบครวั พยาบาลท่ีโรงพยาบาลท่ีไปฝกปฏิบตังิาน เพ่ือน  รุนพ่ี อาจารย

มหาวิทยาลัย โดยถายทอดผานกลวิธีการเรียนการสอนโดยการบรรยาย การสาธิต และการสาธิตยอนกลับ 

การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองและการขึ้นฝกปฏิบัติจริงกับผูปวยบนหอผูปวยตลอด 3 ปการศึกษา                     

ตามหลักสูตร กอนท่ีจบไปเปนพยาบาลวิชาชีพจริงๆ ไดรับการฝกฝนจนเกิดความชํานาญจากการสอน                             

จากอาจารย รุนพี่บนหอผูปวย 

  2.2 ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ ในชวงเร่ิมเขาสูการทํางานในวิชาชีพพยาบาล ในข้ันน้ี                          

เมื่อเขาสู วิชาชีพแลวมีการปรับตัว เปนการถายทอดทางสังคมในการทํางานจริงๆ ภายใตคําแนะนํา                                 

การสอนของไดรับการถายทอดจากตัวแทน คือรุนพ่ี เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน แพทยเวรที่เขาเวรดวยกัน                  

โดยมีเนื้อหาในการถายทอด จะเปนเรื่องทักษะและวิธีการในการปฏิบัติงาน กระบวนการในการปฏิบัติงาน     

ซึง่ถายทอดผานกลวิธ ีคอื การทาํไปดวยสอนไป การสาธิตและสาธติยอนกลบั ถาเปนแพทยเวรจะมกีลวธิสีอน

ในเวลาที่การเขาทําหัตถการกับผูปวยดวยกัน หัวหนางานก็จะมีคูมือแนวทางปฏิบัติในการทํางานใหอาน

   “พี่กับหัวหนาซึ่งตอนน้ันหัวหนาจะเปนพยาบาลเวชปฏิบัติ เพราะเปนแผนกงานใหม 

   หัวหนาเคาก็สอนพี่ทุกอยาง” (ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัติ, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 

                        พฤศจิกายน 2559)

   “ไดรบัการสอนงานจากรุนพีท่ีเ่ขาเวรดวยกนัสอนแบบพีส่อนนองจะทาํไปดวยสอนไปดวย

               ขณะเดยีวกัน การสอนจากหวัหนาโดยจะมคีูมอืการทาํงานใหอานดวย และกม็แีพทยเวร

               ดวยกันจะคอยสอนในเวลาท่ีการเขา Case ดวยกัน เมื่อมาไดทํางานเกิน 1 ป ก็ไดรับการ

               ไปอบรมวิชาการตางๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล” (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, 

               สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
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ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561 321

   “มาทํางานใหมๆ โรงพยาบาลยังไมมีคูมือการปฏิบัติงาน มีแตรุนพี่ที่คอยสอน โดยมีรุนพี่
                        เปนตัวแบบใหปฏิบัติตาม” (ผูใหขอมูลคนที่ 1 คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1

                       พฤศจิกายน 2559)

  2.3   ระยะม่ันคงวิชาชีพ จากการศึกษาพบวาดานตัวบุคคลจะเกิดจากความรักในวิชาชีพ                 

การไดรบัการเล่ือนข้ัน เลือ่นตําแหนง ไดรบัการสนับสนุนจากองคกรทําใหบคุคลมีความผูกพนักับองคกรและ

มคีวามตองการพัฒนาองคกร และตองการถายทอดความรูไปยงัผูรวมงาน เปนเหตุผลใหบคุคลมคีวามม่ังคง

ในวิชาชีพ 

   “พีม่คีวามผกูพนักบัโรงพยาบาลนีม้าก อยากพัฒนาใหดยีิง่ขึน้ พ่ีรกัในวชิาชพี ยิง่อยูยิง่รกั

                          และอยากใหรุนนองๆ มีความรักในองคกรและรักในวิชาชีพพยาบาล” (ผูใหขอมูลคนที่ 1

                          คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

   “ยังไมเคยยายแผนก รับผิดชอบงานชุมชนต้ังแตโรงพยาบาลเร่ิมมีแผนกเวชกรรมสังคม

                         จนถึงปจจุบนั ชอบทํางานกบัชมุชนและตอนน้ีเปนขาราชการระดับ C8 ไดเปนขาราชการ

                         พลเรอืนดเีดนและไดรางวลัคนดศีรีสาธารณสขุ” (ผูใหขอมลูคนที ่2 คณุสมบตั,ิ สมัภาษณ

                         เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
              

                        “พี่เปนครูพยาบาล เพราะรักงานพยาบาล อยากจะถายทอดความรูการพยาบาลไปสู

                         ลูกศิษยและอยูตรงนี้พี่ไดดูแลท้ังผูปวยและไดถายทอดงานดวย” (ผูใหขอมูลคนที่ 3 

                         คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

   ผลการศึกษาระยะระยะม่ันคงวิชาชีพ ดานตัวแทนการถายทอดทางสังคมจะพบวาผูใหขอมลู

ตองการถายทอดความรูไปยงัผูรวมงาน ในลกัษณะผูรู มปีระสบการณ เปนเร่ืองของการคงอยูในงาน การเปน

แบบอยางที่ดี ที่ควรปฏิบัติ ทั้งแบบทางการและไมเปนทางการของการเปนตัวแทนหรือแบบอยางตอไป

 3.  มูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพ

  จากการศึกษาและคนหามูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพ สามารถใหสรุปไดเปน                      

3 หวัขอ ประกอบดวยการมคีวามรกัในวชิาชพี การไดรบัการสนบัสนนุจากองคกร และโอกาสในเสนทางอาชพี

และถายทอดความรูไปสูคนรุนหลัง ดังตอไปนี้

  3.1 มีความรักในวิชาชีพ การท่ีมีความคาดหวังวาเมื่อตนเองตองกาวสูการรับบทบาท                     

เปนพยาบาลวชิาชพีนัน้ ตนเองจะตองเปนพยาบาลทีด่ ีใหการดแูลผูปวยเหมอืนญาต ิ ใหเปนทีเ่ปนทีต่องการ

ของผูใชบริการ
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ปที่ 12  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561322

   “ทาํงานทุกวนั รกังานทุกวนั เราอยูไดไหมโดยไมตองรับงานพิเศษ มคีวามผกูพนัและรกัใน

                        วิชาชีพ” (ผูใหขอมูลคนที่ 1 คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
   “ทํางานในวิชาชีพนี้แลวมีความสุข รักการทํางานเปนพยาบาลชุมชน จะอยูตอไปจน

                        เกษียณอายุ” (ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัต,ิ สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

   “ที่ยังอยูในอาชีพนี้ เพราะรักงานพยาบาล ไดทํางานรับราชการและ ตองการถายทอด

   การทาํงานไปสูรุนถดัไป” (ผูใหขอมลูคนที ่3 คณุจรีรตัน, สมัภาษณเมือ่วนัที ่1 พฤศจิกายน 

                        2559)

  3.2 การไดรับการสนับสนุนจากองคกร มีความรักองคกร รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร 

มีความผูกพันกับองคกร มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน

   “รูสกึเปนสวนในการทํางานเพ่ือใหองคกรเดินไปขางหนา องคกรใหการสนับสนุนการทํางาน

                       ในหลายเรื่อง เพื่อนรวมงานก็มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  รักกัน ทําใหไมอยากยายไปไหน”  

                       (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
            

                       “มีการไลลําดับขั้นของการบรรจุงานตามระบบราชการ และเม่ือมีนโยบายมา จะต้ังใจ

                        ทําไปเลย ชอบที่จะทํางานรวมกับชุมชนเพราะเร่ิมตั้งแตแรกของการทํางาน 

   โดยองคกรใหการสนับสนุนอยางเต็มที่” (ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัติ, 

   สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

              “เปนองคกรภาครฐั ทาํงานเพ่ือองคกร รกัองคกร ทาํงานทุกวนั รกังานทกุวัน เราอยูไดโดย

                         ไมตองรบังานพเิศษเพราะความผกูพนักบัองคกร” (ผูใหขอมูลคนที ่1 คณุราตร,ี สมัภาษณ

                        เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

      

  3.3  การมีโอกาสในเสนทางอาชีพและไดถายทอดความรูไปสูคนรุนหลัง มีการกําหนด

เสนทางความกาวหนาในอาชพีท่ีชดัเจน และไดถายทอดความรูไปสูคนรุนหลงั โดยพิจารณาผานความสามารถ

ในการทาํงาน การทาํงานในวิชาชพีในปจจบุนัตองมกีารพฒันาตัวเองอยูเสมอไมวาจะเปนเรียนตอในระยะสัน้ 

การอบรมความรูตาง ๆ เพราะนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหมีการพยาบาลแนวใหม ๆ เกิดข้ึน 

เพราะฉะนั้น การคงอยูวิชาชีพพยาบาลตองมีการพัฒนาความรูตนเองอยูเสมอ

   “โดยสนับสนนุการเปนหัวหนางานหองผาตัด และมีการไดรับโควตา เงินทุนชวยเหลือใน

                         การเรียนตอเฉพาะทาง เปนงานที่ชอบ ไดถายทอดงานสูลูกนอง” (ผูใหขอมูลคนที่ 1 

                         คุณราตรี, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)
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   “ไดมกีารพัฒนาตนเองจนไดรบัตาํแหนงขาราชการพลเรือนดีเดน และคนดีศรีสาธารณสุข 

                         ประจาํจงัหวดั เปนความภาคภมูใิจ ในตาํแหนงตางๆ ทีไ่ดรบั และจะถายทอดไปสูรุนนอง” 

                        (ผูใหขอมูลคนที่ 2 คุณสมบัติ, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

              “ที่ยังอยูในอาชีพนี้ ไดพัฒนาตัวเองไปเร่ือย ๆ และไดนําความรูประสบการณถายทอด

                         การทํางานไปสูรุนถัดไป” (ผูใหขอมูลคนที่ 3 คุณจรีรัตน, สัมภาษณเมื่อวันที่ 1 

                         พฤศจิกายน 2559)

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. กระบวนการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพพยาบาล

        ผูวิจัยไดแบงการศึกษาการถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพพยาบาลเปน 3 ระยะ ไดแกระยะกอน

เขาสูวิชาชีพ ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะม่ันคงในวิชาชีพ จากการศึกษาสามารถอภิปรายไดวา

  1.1 ระยะกอนเขาสูวิชาชีพการเขาสูวิชาชีพพยาบาล

             การศึกษาครั้งนี้พบวาการตัดสินใจเขาสูวิชาชีพพยาบาล คือการเห็นแบบอยางจาก                       

การไดเห็นวิธีการตาง ๆ จากการไดเห็นประสบการณการเรียนรูบุคคลผูอื่นที่อยูรอบขาง ตั้งแตวัยเด็ก                             

จากสถานศึกษา เห็นแบบอยางจากส่ิงแวดลอมในโรงพยาบาล ประกอบกับความตองการของครอบครัวจน

กอเกิดเปนความคิด ความเช่ือในการตัดสินใจเรียนวิชาชีพพยาบาล และความตองการอยากเปนพยาบาล 

สอดคลองกับการศึกษาเก่ียวกับความต้ังใจและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจในการเลือกศึกษาวิชาชีพ                 

การพยาบาลของ Hemchayat, Sittivas & Chalermkittichai (2011, 44) ประกอบกับการมีความเสียสละ                  

เพื่อสวนรวม มีจิตสาธารณะ จิตใจเอ้ืออารี ชอบชวยเหลือผูอื่น เปนตัวท่ีชวยตัดสินใจในการเขาสูวิชาชีพ

พยาบาล เพราะเปนวิชาชีพที่ตองมีความเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวมเปนอยางมาก                          

เชนเดียวกับงานวิจัยจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลไทยตามการรับรู ของผูบริหาร                       

ทางการพยาบาล  (Arpanantikul, Prapaipanich, Senadisai & Oratha, 2014, 5-17) ในชวงวยัเด็กพบวาในชวงนี้

จะไดรับการถายทอดจากตัวแทน คือ ครอบครัว และชวงที่เรียนสาขาวิชาพยาบาล เพื่อน รุนพี่ อาจารย

มหาวิทยาลัย พยาบาลท่ีโรงพยาบาลที่ไปฝกปฏิบัติงาน โดยถายทอดเนื้อหาเกี่ยวแนวคิดทฤษฎี องคความรู

ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทักษะและเทคนิคตาง ๆ  โดยถายทอดผานกลวิธี การเรียนการสอนโดยการบรรยาย 

การสาธิต และการสาธิตยอนกลับ การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองและการข้ึนฝกปฏิบัติจริงกับผูปวยบน

หอ ไดรับการฝกฝนจนเกิดความชํานาญจากการสอนจากอาจารย (Saonkromdee, Sripanitchakulchai & 

Moomsan, 2010, 41-47)

  1.2 ระยะระหวางอยูในวิชาชีพ 

   ระยะระหวางอยูในวิชาชีพเปนชวงเร่ิมเขาสูการทํางานในวิชาชีพพยาบาล ในขั้นนี้เมื่อ

บุคคลเขาสูวิชาชีพแลวมีการปรับตัว มีการเรียนรู แกปญหาในการทํางาน เปนการถายทอดทางสังคม                         
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ในการทํางานจริงๆ ภายใตคําแนะนํา การสอนของไดรับการถายทอดจากตัวแทน คือรุนพี่ เพื่อนรวมงาน 

หวัหนางาน แพทยเวรทีเ่ขาเวรดวยกนั โดยมเีนือ้หาในการถายทอด จะเปนเร่ืองทกัษะและวิธกีารในการปฏิบตังิาน 

กระบวนการในการปฏิบัติงาน ซึ่งถายทอดผานกลวิธี คือ การทําไปดวยสอนไป การสาธิตและสาธิต                  

ยอนกลับ ถาเปนแพทยเวรจะมีกลวิธีสอนในเวลาที่การเขาทําหัตถการกับผูปวยดวยกัน หัวหนางานก็จะมี                

คูมือแนวทางปฏิบัติในการทํางานใหอาน โดยจะมีการถายทอดทั้งแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ               

ซึ่งจะชวยในการปลูกฝงคานิยม ทัศนคติ ความเช่ือ บรรทัดฐานในการทํางาน รวมทั้งการเปล่ียนแปลง                         

การปรบัตวัในการดาํเนนิชวีติ ในการทาํงานของพยาบาลวชิาชพี (Trice & Beyer, 1993, 309-315 ; Wanous, 

1992, 274-296) ในชวงที่ทํางานในวิชาชีพเริ่มมีประสบการณในการทํางานเพิ่มมากขึ้นแตยังคงตองเรียนรู

งานจากตัวแทน คือเพ่ือนรวมงาน รุนพี่ และหัวหนางาน อาจารยแพทย เน้ือหาในการถายทอด ยังคงเปน

ทักษะในการทํางานที่ใหม ๆ ความรูใหมที่เก่ียวของท่ีตองนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานโดยกลวิธี ก็จะเปน    

การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ความเสี่ยงตางๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การอภิปราย แสดงความคิดเห็น                         

ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ Deaux & Wrightsman (1988, 244-252) ในขั้นเรียนรู (Socialization/

Learning) และข้ันยอมรับ (Acceptance) ที่บุคคลยอมรับปรับเปล่ียนคานิยม ทัศนคติและจิตลักษณะ                        

ใหสอดคลองกับบริบทเชิงวิชาชีพ

  1.3 ระยะมั่นคงในวิชาชีพ 

   จากการศึกษาระยะความมั่นคงในวิชาชีพจะพบวาดานตัวบุคคลจะเกิดจากความรัก                     

ในวิชาชีพ ความผูกพันกับองคการ การไดเลื่อนข้ันตําแหนง รางวัล ความตองการพัฒนาองคการและ                           

การถายทอดความรูไปยังผูรวมงาน เปนการคงอยูในงาน การเปนแบบอยางที่ดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด                 

ความผูกพันของพนักงานตอองคการ Choeisuwan, Changsila, Sujijantorarat & Boonrod (2013, 51-58) 

พบวา ความผูกพันกับองคกรมีความสัมพันธกับการคงอยูในงานของอาจารยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล

กองทพัเรือ โดยมีความรูสกึวาเปนสวนหน่ึงของวิทยาลยัพยาบาลกองทัพเรอื มคีวามเช่ือถอื และยอมรับเปาหมาย

ของวทิยาลยัพยาบาล   รวมทัง้เต็มใจทีจ่ะทุมเทการทาํงาน และรูสกึวาตนมคีวามสาํคัญตอองคกรและปรารถนา

ที่จะอยูกับองคการตอไป และในชวงระยะม่ันคงวิชาชีพ จะเปนลักษณะการสอนงานมากกวาการเรียนรู                         

มกีารถายทอดประสบการณ ใหมคีวามรกั มจีติบรกิารและพฤตกิรรมการเปนสมาชกิทีด่ขีององคการ มตีวัแทน

การถายทอดทางสังคมคือ เพื่อนรวมงาน ลูกนอง ชุมชน และนักศึกษา 

  1.4 มูลเหตุการคงอยูวิชาชีพพยาบาล

   จากขอคนพบ แสดงใหเหน็วา การมีความรักในวิชาชีพ การท่ีมคีวามคาดหวังวาเม่ือตนเอง

ตองกาวสูการรับบทบาทเปนพยาบาลวิชาชีพนั้น ตนเองจะตองเปนพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ดี และเปนที่

ตองการของผูใชบรกิารตองการปฏบิตังิานชวยเหลือเพือ่นมนษุย การเปนพยาบาลทีด่ ีการเปนพยาบาลตนแบบ 

และมีความรักในวิชาชีพพยาบาล คือ ใหการดูแลผูปวยเหมือนญาติ สอดคลองกับศึกษาของ  Chirawatkul 

et al (2012, 29) ทีว่าการทาํงานอยูในวชิาชพีนีไ้ดจนถงึวนันีด้วยการทีม่ใีจรกัหรอืทาํใจใหรกัในวชิาชพีซ่ึงเปน

ความคดิเชิงบวกของพยาบาลวชิาชพี สอดคลองกับการศกึษาของ  Chutchawanchanchanakij, Thirasirikul 
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& Siriwanarangsun (2017, 81-86) และ Tangchatchai, Siritarungsri, Sripunworasakul & Rungkawat 

(2011, 43-51) ซึง่พบวาการท่ีพยาบาลคงอยูในวชิาชีพเหตผุลหนึง่ คอื การมีความรักในวชิาชีพ การมีทศันคติ

ทีด่ตีอวชิาชีพและการมคีวามสขุในการทาํงาน จงึทาํใหเกดิความรักและภูมใิจในวชิาชีพและคงอยูในวชิาชีพ

              การไดรับการสนับสนุนจากองคกร ก็เปนอีกปจจัยที่ทําใหมีความรักองคกร รูสึกเปนสวนหน่ึง

ขององคกร และมีความผูกพันกับองคกร มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงาน และไดรับการยกยองจากเพ่ือน

รวมงาน ซึ่งอาจจะสรุปไดวาการไดรับการสนับสนุนดังกลาวจะทําใหเกิดความพึงพอใจในในการทํางาน

พยาบาลเกิดความม่ังคงในวิชาชีพเปนไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ Sritanaprapat & Songwathana 

(2011, 59-71) ที่พบวาคุณลักษณะที่มีอทิธิพลกับความพึงพอใจในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพมากที่สุด

คือ ภาระงานที่เหมาะสม การสนับสนุนทางสังคม ความสัมพันธของบุคคลในท่ีทํางาน และผลตอบแทน และ

สอดคลองกบัการศึกษาของ Thompson (2005, 1-8) ทีพ่บวาการไดรบัการยอมรับและยกยองจากเพ่ือนรวมงาน 

การไดรับการสนับสนุนจากผูนําและทีมงาน ความรู สึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกรจัดเปนบรรยากาศ                 

การทํางานที่ชี้ใหเห็นวาองคกรใหความสําคัญกับศักยภาพของพนักงานอยางเต็มที่และลักษณะบรรยากาศ

การทํางานเหลานี้มีบทบาทสําคัญกับการเพ่ิมความพึงพอใจในงาน และจากการศึกษาของ Piyawansirikul 

(2010, 108-124) พบวาระดับความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคกรในระดับที่มากสงผลตอ                       

การคงอยูในงานของพยาบาล ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ ทําใหพยาบาลมีความต้ังใจ                           

ในการใหบรกิาร บรกิารดวยความเอาใจใส ปฏบิตังิานอยางเตม็ความสามารถ ความพึงพอใจจะทําใหเกดิแรงจงูใจ                  

การคงอยูในงานและมีความยึดมั่นผูกพันตอองคกร (Srisathitnarakul, 2008, 238-244) 

   นอกจากนี้การคงอยูวิชาชีพพยาบาล ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งใน                        

สายวิชาชีพพยาบาลมีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพที่ชัดเจน โดยพิจารณาผานความสามารถ

ในการทาํงาน การทาํงานในวิชาชพีในปจจบุนัตองมกีารพฒันาตัวเองอยูเสมอไมวาจะเปนเรียนตอในระยะสัน้ 

การอบรมความรูตาง ๆ เพราะนวัตกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปสงผลใหมีการพยาบาลแนวใหม ๆ เกิดขึ้น                         

เพราะฉะนั้นการคงอยูวิชาชีพพยาบาลตองมีการพัฒนาความรูตนเองอยูเสมอ ในสายงานวิชาชีพพยาบาล

การกําหนดเสนทางการทํางานท่ีเห็นความกาวหนาไวอยางชัดเจน เชน พยาบาลปฏิบัติการเร่ิมจาก                                

พยาบาลวิชาชพีใหม พยาบาลผูจดัการผูปวย พยาบาลเฉพาะทาง พยาบาลผูชาํนาญการ พยาบาลชํานาญการพิเศษ 

สวนพยาบาลผูบรหิารเริม่ตอยอดมาจากพยาบาลผูจดัการผูปวยเขาสูหัวหนาหอผูปวย หรอืหนวยการพยาบาล

ตางๆ ขึน้ไปจนถงึระดบัผูบรหิารสงูสดุขององคกรคอื  หวัหนาฝายการพยาบาล (Office of General Secretary 

of the Nursing Council, 2012, 1) การไดพัฒนาตัวเองไปเร่ือย ๆ และไดนําความรูประสบการณถายทอด

การทํางานไปสูรุนถัดไป สอดคลองกับการศึกษาของ Yin & Yang (2002, 577-578) ที่พบวาการคิดคงอยู                  

ในวชิาชพี การมีโอกาสกาวหนา ไดมกีารพฒันาตนเอง เชน การศกึษาตอ การอบรมระยะสัน้และการไดถายทอด

ความรูไปสูคนรุนหลัง หรือรุนนองหรือลูกศิษย 
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สรุป
 การถายทอดทางสังคมในการทํางานและการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ                  

ที่มีประสบการณทํางานมากกวา 25 ป การถายทอดทางสังคมกอนเข าสู วิชาชีพจะมีลักษณะ                                                           

แบบไมเปนทางการ เกดิจากการเหน็แบบอยางจากบคุคลในครอบครวั การเหน็ตวัอยางพยาบาลทีด่แูลผูปวย 

รวมท้ังการท่ีตัวเราเองชอบชวยเหลือผูอื่น การมีจิตสาธารณะและความตองการเสียสละเพ่ือสวนรวม                            

ระยะอยูในวชิาชพีทีเ่ริม่มกีารถายทอดการทาํงานมาจากรุนพ่ี หวัหนางานและแพทยเวร โดยใชกลวธิกีารสอน 

การเขารวมทําหัตถการผูปวย และสาธิตยอนกลับ และในระยะมั่นคงวิชาชีพ มีความตองการถายทอด                      

ความรูไปยงัผูรวมงาน ดวยการเปนแบบอยางท่ีด ีการเปนผูเชีย่วชาญและมีประสบการณ มคีวามรักในวิชาชีพ 

การไดรบัการสนบัสนนุจากองคกรเปนโอกาสเจรญิกาวหนาในเสนทางอาชีพ และไดมกีารถายทอดความรูไปสู                            

คนรุนหลัง เปนมูลเหตุของการคงอยูในงานพยาบาลวิชาชีพ

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงการปฏิบัติ

  ผูบริหารในองคการควรเพ่ิมกลยุทธการบริหารจัดการดานความมั่นคงในงาน ซึ่งสนับสนุน                        

ใหพยาบาลวิชาชีพมีความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี สนับสนุนนโยบายการบรรจุแตงต้ังพยาบาลวิชาชีพ                  

เปนขาราชการ เพื่อเปนเกียรติศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงในงาน จะเปนการชวยเพ่ิมการคงอยูในงาน                            

ของพยาบาลวชิาชีพไดมากยิง่ขึน้ จากขอมลูทีไ่ดทาํใหทราบวา  มลูเหตขุองการคงอยูในงานของพยาบาลวชิาชพี    

คือการสนับสนุนทางสังคมจากองคการ ผูบริหารในหนวยงานในทุกระดับควรมีการสนับสนุนการถายทอด  

ทางสังคมในการทํางานในวิชาชีพในระยะระหวางอยูในวิชาชีพ และระยะม่ันคงในวิชาชพี ทัง้การถายทางสังคม

ในการทํางานจากหัวหนางาน ผูรวมงาน โดยการใหคําแนะนํา ใหขอชี้แนะ ชี้แนวทางในการทํางาน                                    

การดูแลเอาใจใส รวมถึงการสรางสิง่แวดลอมทีด่ใีนการทํางาน มเีคร่ืองมืออปุกรณและสิง่อํานวยความสะดวก

ในการทํางาน และการเสริมสรางแรงจูงใจ เรือ่งคาตอบแทน คาลวงเวลา และเงินสวัสดกิารตาง ๆ  ใหเพยีงพอ

และเหมาะสมกับเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพคงอยูในงานตอไป

 2. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ

    ควรนําไปตอยอดและขยายการศึกษาในภาคเอกชน หรือศึกษาการถายทอดทางสังคมใน                        

การทํางานในวิชาชีพอืน่ๆ เชน แพทย วศิวกร สถาปนิก เปนตน ทัง้นีเ้พือ่การเปรียบเทียบใหขอมลูทีห่ลากหลาย

จะเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนากระบวนการถายทอดองคความรู ของวิชาชีพพยาบาลตั้งแตใน                              

สถาบนัการศกึษาตลอดจนเพ่ือพัฒนาทกัษะในการฝกปฏบิตังิานตอไป นอกจากนีใ้นการทาํวจิยัครัง้ตอไปควรทาํ                  

การตรวจสอบความนาเชือ่ถอืโดยผูทรงคณุวฒุ ิผูสนใจทีจ่ะทําวจิยัตอไปในประเดน็อืน่ เชน  การวจิยัเชงิทดลอง 

โดยนําปจจัยไปใชในการพัฒนาโปรแกรมตอไป เชน การสนับสนุนทางสังคม การยึดมั่นผูกพัน เปนตน
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