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Abstract
The purpose of this study was to examine the direct and indirect effects of spirituality at work
factor on employee engagement of professional nurses in non-profit private hospitals. Spirituality
at work factor consisted of workplace spirituality, spiritual leadership and spiritual well-being.
This study divided employee engagement into two variables based on primary roles in organization
which were work engagement and organizational engagement. In addition, work competence was
included in the model as personal resource variable and played as mediator variables among
spirituality at work factor variables and two types of employee engagement. The samples were
221 professional nurses that stratified random sampling from 4 non-profit private hospitals that
were Saint Louis Hospital, Camillian Hospital, Sancamillo Hospital Ratchaburi and Saint Mary’s
Hospital. The modified causal model showed good fit ((2 (6) = 10.23, p = .11, RMSEA = .057,
TLI = .99, CFI = 1.0, SRMR = .017) with all causal variables had statistical significant positive
effects on work and organizational engagement. Workplace spirituality had highest total effects
on two types of engagement; all of these effects were indirect effects. Due to being the only
variable in the model having both direct and indirect effects on two types of engagement, spiritual
leadership was the most important mediator which conveyed the effects from workplace
spirituality to employee engagement.
Keywords: workplace spirituality, spiritual leadership, spiritual well-being,
employee engagement
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างปัจจัยทางจิตวิญญาณในการทํางาน
ที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกําไร ปัจจัยเชิงสาเหตุ
ทางจิตวิญญาณประกอบไปด้วยตัวแปรจิตวิญญาณในสถานที่ทํางาน ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ และสุขภาวะทาง
จิตวิญญาณ สําหรับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในงานวิจัยนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทตามบทบาทหลักสําคัญ
ในบริบทของการทํางาน ได้แก่ ความยึดมั่นผูกพันในงานและความยึดมั่นผูกต่อองค์การ งานวิจัยนี้ได้เพิ่มตัวแปร
สมรรถนะในการปฏิบัติงานเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุในกลุ่มทรัพยากรจากตัวบุคคลและกําหนดให้เป็นตัวแปรส่งผ่าน
อิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิญญาณมาสู่ผลคือความยึดมั่ นผูกพันของพนักงานทั้งสองประเภท กลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยนี้คือพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกําไร 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
โรงพยาบาลคามิลเลียน โรงพยาบาลซานคามิลโล ราชบุรี และโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ จํานวน 221 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มแบบแบ่งชั้ นภูมิ ผลการวิจัยพบว่าแบบจําลองที่ปรั บมี ความกลมกลืนกั บข้อมู ล เชิงประจักษ์ (2 (6) =
10.23, p = .11, RMSEA = .057, TLI = .99, CFI = 1.0, SRMR = .017) ตั ว แปรเชิ ง สาเหตุ ทุ ก ตั ว มี อิ ท ธิ พ ล
ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญต่อความยึดมั่นผูกพันในงานและต่อองค์การ จิตวิญญาณในสถานที่ทํางานเป็นตัวแปร
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลรวมสูงที่สุดต่อความยึดมั่นผูกพันทั้งสองประเภท แต่อิทธิพลที่มีนั้นเป็นอิทธิพลทางอ้อม
ทั้งหมด ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณเป็นตัวแปรส่งผ่านที่สําคัญที่สุดที่จะนําผลของจิตวิญญาณในสถานที่ทํางานไปสู่
ผลในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันทั้งสองประเภท และเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุตัวเดียวที่สามารถมีอิทธิพลได้
ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความยึดมั่นผูกพันในงานและต่อองค์การ
คําสําคัญ: จิตวิญญาณในสถานที่ทํางาน ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ความยึดมั่น
ผูกพันของพนักงาน
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บทนํา
ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสําคัญกับบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพบว่า
ในการดําเนินธุรกิจหรือองค์การให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จ หรือสามารถแข่งขันกับองค์การอื่น ๆ ได้
อย่ างยื น หนึ่ ง ในปั จ จั ย ที่ สํ าคั ญ คื อการพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การเสริ มสร้ า งความยึ ด มั่ นผู ก พั น
(Engagement) ให้ เกิด ขึ้นในบุ คลากร (หทัยชนก ชัยวงศ์ษา และธนาสิทธิ์ เพิ่ มเพี ยร, 2560) ซึ่งบุค ลากรที่ มี
ความยึดมั่นผูกพันจะมีความศรัทธา ยอมรับในเป้าหมายขององค์การ ตั้งใจและทุ่มเททํางาน พร้อมที่จะนําความรู้
ความสามารถของตนมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ Gallup (2010) ที่แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อบุคลากรมีความยึดมั่นผูกพันจะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงผลกําไรที่เพิ่มสูงขึ้น และทําให้
เกิดผลลัพธ์ขององค์การที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังพบว่าหากบุคลากรมีความยึดมั่นผูกพันที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว
จะมีความทุ่มเทในการทํางานรวมถึงมีอัตราการลาออกจากงานน้อยกว่าพนักงานที่ไม่มีความยึดมั่นผูกพัน และช่วย
ขับเคลื่อนองค์การให้ก้าวสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ความยึดมั่นผูกพันในงานเป็นสภาวะอารมณ์เชิงบวก เป็นความรู้สึก
ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน หากบุคลากรมีความยึดมั่นผูกพันในงานแล้ว ก็จะมีความกระตือรือร้นในการทํางาน และ
มีพลังในการทํางานสูง (Bakker, Schaufeli, Leiter, & Taris, 2008)
องค์การที่บุคลากรมีสมรรถนะสูงจะสามารถนําพาองค์การไปสู่ความสําเร็จได้ ดังนั้นองค์การจึงได้พัฒนา
ปรับปรุงการทํางาน ตั้งเป้าหมายขององค์การให้มีความชัดเจน รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถ
และความรู้ให้มีศักยภาพเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โรงพยาบาลก็เป็นองค์การที่ต้องพัฒนางานบริการพยาบาล
เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของสังคมและประชาชน รวมทั้งพัฒนาทักษะการปฏิบัติการของพยาบาล
วิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากขึ้น (วิจิตร ศรีสุพรรณ และกาญจนา จันทร์ไทย, 2556) พยาบาลถือเป็น
อีกหนึ่งบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการให้บริการกับผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน เนื่องจากเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่
และมี โ อกาสได้ ใ กล้ ชิ ด กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารมากที่ สุ ด พยาบาลวิ ช าชี พ จึ ง ต้ อ งมี ส มรรถนะทั้ ง ด้ า นความรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, 2549) ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ต่อการทํางานในองค์การคือสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
(Spiritual Health) โดยจิตวิญญาณมีความสําคัญต่อความเป็นองค์รวมของมนุษย์ พยาบาลสามารถนําความรู้
ความเข้าใจในเรื่องจิตวิญญาณมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดพลังใจในการเผชิญกับภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้ (บุปผา
ชอบใช้, 2546) ในวงการสุขภาพ มิติด้านจิตวิญญาณเริ่มได้รับความสนใจตั้งแต่ปี ค.ศ.1971 โดยเริ่มจากบุคลากร
ในที มสุ ข ภาพของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่งให้ ค วามสํ า คั ญกั บ ความต้ อ งการทางด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณ (Spiritual
Needs) และความผาสุ ก ทางจิ ต วิ ญ ญาณ (Spiritual Well-Being) ในกลุ่ มผู้ สู ง อายุ แต่ ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1984
ความสนใจเรื่อ งจิ ต วิ ญญาณเริ่ ม เห็ น เป็ นรู ปธรรมมากขึ้ น ซึ่ ง ทางสมาคมพยาบาลแห่ ง ประเทศสหรั ฐอเมริ ก า
ได้กําหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) ที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านจิตวิญญาณขึ้น เพื่อให้พยาบาล
ได้มีแนวทางปฏิบัตินํามาใช้กับผู้รับบริการ (Moberg, 1986 อ้างใน ทัศนีย์ ทองประทีป, 2552) โดยสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณเป็ นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาสุขภาพในทุกด้ านของบุคคล รวมถึงวิชาชีพพยาบาลซึ่งถือ ว่ า
เป็ นผู้ นําในการดู แ ลมิ ติ ด้ านจิ ต วิ ญ ญาณ โดยพบการมี จิ ต วิ ญ ญาณที่ ดี จ ะทํ าให้ พ ยาบาลเกิ ด การตระหนั ก รู้ ถึ ง
Journal of Behavioral Science Vol. 23 No. 2 July 2017 Copyright by Behavioral Science Research Institute Srinakharinwirot University

170 | JBS

บทบาทของจิตวิญญาณในการทํางานในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน

ISSN 1686-1442

ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วย ทําให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ในมิติด้านจิตวิญญาณได้ ซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐาน
ของการพยาบาล ซึ่งสามารถทําให้ผู้ป่วยเกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ดีและสามารถต่อสู้กับความเจ็บป่วยได้
(วรวรรณ จันทวีเมือง และทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ, 2559) พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องดูแลผู้ป่วย เพื่อให้เกิดสุขภาพ
ที่แข็งแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถึงจิตวิญญาณ ผ่านการปฏิบัติต่าง ๆ การใช้ปัญญา รวมถึงคุณธรรม
ควบคู่กัน ซึ่งในการทํางานพยาบาลนั้นอยู่ภายใต้ความตึงเครียด การพัฒนาด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณจึงเป็น
สิ่งสําคัญ เพื่อให้พยาบาลไม่รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง รวมถึงสร้างกําลังใจให้สามารถดําเนินชีวิตและทํางานต่อไปได้
(อวยพร ภัทรภักดีกุล, สุทิศา เจริญศิลป์ และชลธิชา ศรุตินันท์, 2553)
จิ ต วิ ญ ญาณในสถานที่ ทํ า งาน (Workplace Spirituality) เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาวะ
ทางจิต วิ ญญาณของบุ ค ลากร หากองค์ก ารให้ค วามสํ าคัญ กั บจิ ตวิญ ญาณในสถานที่ ทํ างาน จะช่วยสนั บสนุ น
ให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเอง รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการทํางานให้สูงขึ้น (Robbins & Judge, 2011) ซึ่งเป็น
เรื่ องที่ สําคัญ สําหรับสังคมปั จจุ บัน เพราะการลดลงในบทบาทการพั ฒ นาบุ คลากรของสถาบั นสั งคมอื่ น เช่ น
ครอบครัวจิตวิญญาณในสถานที่ทํางานจะเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความไว้วางใจระหว่างองค์การกับบุคลากร
ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การในท้ายสุด (Jurkiewicz & Giacalone, 2004) สิ่งที่เป็นสื่อกลางระหว่าง
องค์การกับพนักงานก็คือหัวหน้าหรือผู้นําของพนักงาน ภาวะผู้นําของผู้ที่เป็นหัวหน้างานจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะส่งผล
ต่าง ๆ ต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน เนื่องจากภาวะผู้นําเป็นกระบวนการหรือพฤติกรรมที่ผู้นํามีอิทธิพลต่อผู้ให้
บังคับบัญชา และแรงจูงใจ หรือสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน หรือดําเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของที ม กลุ่ม หรื อองค์ การ (รัต ติก รณ์ จงวิศ าล, 2555) ดังนั้ น สํ าหรับจุดหมายปลายทางที่องค์ การต้ อ งการ
ให้พนักงานมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Leadership) ของหัวหน้างานจึงเป็น
สื่อกลางสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้พนักงานเกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Fry, 2003)
โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกําไร เป็นอีกหนึ่งกลุ่มโรงพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างทางเลือกใน
การเข้ารับบริการแก่ประชาชน มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นําด้านการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
โดยมีการดําเนินงานที่มุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ กําหนดค่ารักษาอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับที่ผู้รับบริการ
สามารถจ่ายได้และพอเพียงต่อการดําเนินงานของโรงพยาบาล ซึ่งมีแนวคิดหลักคือ บริการดี มีมาตรฐาน บริหาร
ด้วยคุณธรรม นําคุณค่าสู่สังคม พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกําไรจึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่งานวิจัยนี้สนใจจะศึกษา งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายหลักคือการศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
จิตวิญญาณในสถานที่ทํางาน ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพัน
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกําไร เพื่อนําความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรทางการพยาบาล ในแง่ของการเสริมสร้างจิตวิญญาณและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พยาบาล
วิชาชีพมีความยึดมั่นผูกพัน เพื่อขับเคลื่อนให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อทดสอบแบบจํ าลองความสั มพั นธ์ เ ชิ งสาเหตุร ะหว่ างจิ ต วิญญาณในสถานที่ทํ างาน ภาวะผู้ นํา
เชิงจิตวิญญาณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานพยาบาล ความยึดมั่นผูกพันในงาน
และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกําไร
2. เพื่อศึกษาอิ ทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้ อมระหว่ างปัจจั ยทางจิต วิ ญญาณในการทํางานที่ส่งผลต่ อ
ความยึดมั่นผูกพันของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกําไร
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยทางจิตวิญญาณในการทํางาน
ในช่วงศตวรรษที่ 21 ได้เกิดปรากฏการณ์ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่องค์การ
หรื อ บริ ษั ท ธุ ร กิ จ ได้ หั น มาสนใจและให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ มิ ติ ท างด้ า นจิ ต วิ ญ ญาณมากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ เป็ น มิ ติ ที่ ใ ห้
ความสําคัญต่อสิ่งที่เป็นกฎหรือระเบียบน้อยลง แต่เปลี่ยนมาให้ความสําคัญมากขึ้นต่อสิ่งที่มีความหมายและเป็น
เป้าหมายชี วิ ตของบุค คล และเน้นสํ านึก แห่ง การรับรู้ก ารเป็ นส่วนหนึ่งร่ ว มกั น (Ashmos & Duchon, 2000)
การเพิ ก เฉยเรื่ อ งจิ ต วิ ญ ญาณก็ เ หมื อ นกั บการเพิ ก เฉยต่ อ พื้ น ฐานที่ มีค วามหมายต่ อ การเป็ นมนุ ษ ย์ ข องบุ ค คล
(Duchon & Plowman, 2005) งานเป็ นสิ่งสํ าคั ญในชี วิตและเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ นิยามความเป็ นตั วตนของบุ ค คล
ปัจจุบันบุคคลใช้เวลาในการทํางานมากขึ้นเรื่อย ๆ บุคคลจึงคาดหวังและไขว่คว้าหาประสบการณ์ที่มีความหมาย
ในชีวิตจากการทํางาน และหวังว่าองค์การจะสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ จิตวิญญาณในการทํางาน
จึงเป็นเรื่องสําคัญแต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากและมีความคลุมเคลือในความหมาย บางคนเข้าใจสับสนระหว่าง
“จิตวิญญาณ” กับ “ศาสนา” ทั้งที่สองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ศาสนาเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและ
มีแบบแผนที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคิดและการปฏิบัติ ในขณะที่จิตวิญญาณเป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิต
ที่อยู่ลึกในจิตใจของบุคคลที่โหยหาและต้องการใช้ ชีวิตอย่างมีความหมาย มีจุดมุ่งหมายในชีวิต และต้องการ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม (Duchon & Plowman, 2005)
นักวิชาการคนหนึ่งที่สนใจศึกษามิติทางจิตวิญญาณในองค์การและการทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
เกี่ ย วกั บ ภาวะผู้ นํ า จนสามารถพั ฒ นากลายมาเป็ น ทฤษฎี ภ าวะผู้ นํ า เชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณ (Theory of Spiritual
Leadership) ก็คือ Fry (2003) และเป็นผู้เสนอว่าการทําความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางานที่เป็นองค์
รวมควรให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสําคัญขององค์การ ก็คือ องค์การ ผู้นํา และพนักงาน สําหรับ
องค์การ ตัวแปรสําคัญก็คือจิตวิญญาณในสถานที่ทํางาน (Workplace Spirituality) ซึ่งหมายถึง การที่องค์การ
ตระหนักว่าพนักงานแต่ละคนมีด้านหนึ่งของชีวิตที่อยู่ลึกในจิตใจ สิ่งที่เป็นน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตในส่วนนี้ของพนักงาน
ก็ คือการได้ ทํางานที่มีความหมาย และปรารถนาที่ จะมีส่ ว นร่ว มเป็ นส่ว นหนึ่ งของสังคมในการทํ างาน ดั ง นั้ น
องค์การจึงมีพันธกิจในการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจนี้เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณ
ของพนักงาน การปฏิบัติทางมิติด้านจิตวิญญาณขององค์การจะส่งผลทําให้พนักงานรับรู้และประเมินด้วยตนเอง
ถึ งสภาวะหรื อระดั บที่ พ นั ก งานรู้สึ กว่ า ชี วิ ต ในการทํ างานนั้ นมีมี จุด มุ่ ง หมายและงานที่ ทํ าอยู่ นั้นมีค วามหมาย
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บทบาทของจิตวิญญาณในการทํางานในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
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การรับรู้และประเมินตนเองของพนักงานก็คือตัวแปรสําคัญในองค์ประกอบของพนักงานที่เรียกว่า สุขภาวะทางจิต
วิ ญ ญาณ (Spiritual Well-Being) องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ นสื่ อ กลางระหว่ างองค์ ก ารกั บ พนั ก งานก็ คื อ ผู้ นํา ดั ง นั้ น
ตัวแปรสําคัญในองค์ประกอบของผู้นําในเรื่องจิตวิญญาณในที่ทํางานก็คือ ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ เมื่อพนักงาน
มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ดีแล้วก็จะนําไปสู่ผลลัพธ์ของบุคคลและองค์การในท้ายสุด เช่น ความผูกพันต่อองค์การ
(Organizational Commitment) ความพึงพอใจในชีวิต ผลการปฏิบัติงานของบุคคลและองค์การ (Fry, 2008)
เนื่ อ งจากตั ว แปรผลลั พ ธ์ ข องบุ ค คลที่ งานวิ จั ย นี้ มุ่ง ศึ ก ษาก็ คื อ ความยึ ด มั่ นผู ก พั น ของพนั ก งาน (Employee’s
Engagement) กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปั จจัยทางจิตวิญญาณในการทํางานกับความยึ ดมั่ น
ผูกพันจึงเป็นไปตามภาพประกอบ 1 จิตวิญญาณในสถานที่ทํางานหมายถึงการปฏิบัติขององค์การในการสนับสนุน
ให้พนักงานมีการตระหนักถึงชีวิตภายในของตัวพนักงานผ่านการหล่อเลี้ยงด้วยงานที่มีความหมาย ซึ่งในงานวิจัยนี้
วัดการปฏิบัติขององค์การผ่านการรับรู้ของพนักงานแต่ละคน หากองค์การใดที่ให้ความสําคัญในเรื่องจิตวิญญาณ
ในการทํ า งาน ปฏิ บั ติ จ นทํ า ให้ พ นั ก งานรั บ รู้ ไ ด้ ภาวะผู้ นํ า เชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณจึ ง เป็ น ภาวะผู้ นํ า สํ า คั ญ ที่ อ งค์ ก าร
ให้ความสําคัญด้วยเช่นกัน ดังนั้นทั้งการปฏิบัติขององค์การและผู้นําที่ส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักและพัฒนา
จิตวิญญาณภายในตน ย่อมส่งผลให้พนักงานมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณที่ดี และส่งผลให้เกิดความยึดมั่นผูกพัน
ในท้ายสุด

ภาพประกอบ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยทางจิตวิญญาณในการทํางาน
กับความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน
ความยึดมั่นผูกพันเป็นตัวแปรหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนํามาศึกษาในฐานะตัวแปรผลลัพธ์ของบุคคล
ที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การในท้ายสุด แม้ว่าปัจจุบันจะมีผู้ให้ความหมายความยึดมั่นผูกพันที่หลากหลาย
และแตกต่างกัน แต่ความหมายที่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้นักวิชาการในทางพฤติกรรมองค์การหันมาสนใจตัว
แปรนี้ ก็ คื อ การให้ ค วามหมายของ Kahn (1990) ว่ า เป็ น การผู ก มั ด ตั ว ตนของบุ ค คลในองค์ ก ารกั บ บทบาท
ในการทํางาน บุคคลที่ยึดมั่นผูกพันก็คือบุคคลที่แสดงตัวตนผ่านการทํางานบทบาทนั้นทั้งทางร่างกาย ความคิด
และอารมณ์ ระหว่างที่ปฏิบัติงานตามบทบาท แต่นิยามความหมายที่ได้รับความนิยมและนําไปใช้ศึกษามากที่สุด
ก็คือนิยามของ Schaufeli และคณะ (2002) ซึ่งนิยามไว้ว่าเป็ นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับงานในเชิ งบวก
ที่ สะท้อนออกมาในลั ก ษณะของพลั ง ในการทํ างาน การอุทิศตน และความรู้ สึกว่ างานเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของชี วิ ต
ความยึดมั่นผูกพันมีความใกล้เคียงกับตัวแปรอื่นที่ นักวิจัยพฤติกรรมองค์การนิยมศึกษา ซึ่งก็คือ ความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก าร (Organizational Commitment) และความเกี่ ย วข้ อ งในงาน (Job Involvement) จนทํ า ให้ เ กิ ด
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ความสับสนได้ว่าตัวแปรเหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นตัวแปรเดียวกันใช่หรือไม่ ถ้าพิจารณาความหมายของความยึดมั่น
ผู ก พั น อย่ า งละเอี ย ดก็ จ ะพบว่ า ตั ว แปรนี้ แ ตกต่ า งจากตั ว แปรความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารที่ เ ป็ น ตั ว แปรเจตคติ
ของพนักงานที่มีต่อองค์การในแง่ของสายสัมพันธ์ของความรู้สึกที่ผูกพันบุคคลไว้กับองค์การ แต่สําหรับตัวแปร
ความยึดมั่นผูกพันนั้นไม่ใช่ตัวแปรเจตคติ แต่เป็นตัวแปรที่สะท้อนถึงสภาวะทางจิตใจที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ
จดจ่อและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในการปฏิบัติตามบทบาทการทํางาน ส่วนตัวแปรความเกี่ยวข้องในงานเป็นตัว
แปรที่แสดงถึงผลการตัดสินทางความคิดของบุคคลว่างานที่ทําอยู่นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล
และเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ตัวตนของบุคคลมากน้อยเพียงใด
Saks (2006) ได้ใช้ความหมายต้นฉบับความยึดมั่นผูกพันของคาห์นเพื่อชี้ให้เห็นว่าความยึดมั่นผูกพันนั้น
เกี่ ยวข้องกับบทบาทที่ ได้ รับและปฏิ บัติ ง าน บทบาทหลัก ที่พ นั กงานทุก คนได้รั บมี 2 บทบาท คื อ บทบาทใน
การทํ า งานที่ ม อบหมายให้ ป ฏิ บั ติ แ ละบทบาทในฐานะที่ เ ป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก าร ดั ง นั้ น ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น
ของพนักงานจึงสามารถแบ่งออกเป็นความยึดมั่นผูกพันในงานที่ทําหรือความยึดมั่นผูกพันในองค์การ ขึ้นอยู่กับ
ผู้วิจัยว่าสนใจศึกษาในแง่มุมของบทบาทใด เพื่อให้ครอบคลุมและได้เห็นภาพในเชิงกว้าง งานวิจัยนี้สนใจศึกษา
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานทั้งสองบทบาท ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในงานวิจัยนี้จึงประกอบไปด้วยตัว
แปรสองตั ว คื อ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงาน (Work Engagement) และความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในองค์ ก าร
(Organizational Engagement) แซคส์ยังได้นําเอาทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม (Social Exchange Theory)
มาเป็นทฤษฎีหลักในการอธิบายว่าพนักงานเกิดความยึดมั่นผูกพันขึ้นได้อย่างไร ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม
อธิบายถึงข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองฝ่ายที่อยู่ในสภาวะของการที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลสองฝ่ า ยนี้ จ ะพั ฒ นาขึ้ น ตามกาลเวลาก่ อ ให้ เ กิ ด ความไว้ ว างใจ ความภั ก ดี และ
ความยึดมั่นร่วมกันระหว่างสองฝ่าย ตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายนั้นยังคงเคารพและรักษากฏในการแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็น
กฎที่เกี่ยวกับการตอบแทนในลักษณะที่ถ้าเกิดการกระทําในลักษณะหนึ่งจากฝ่ายหนึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการกระทํา
ตอบแทนกลับมาจากอีกฝ่ายหนึ่ง ความยึดมั่นผูกพันของพนักงานสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์สองทางระหว่าง
องค์การกับพนักงาน เมื่อพนักงานได้รับทรัพยากรและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และจิตสังคม
จากองค์การ พนักงานก็จะรู้สึกว่าจะต้องตอบแทนองค์การด้วยการยึดมั่นและทุ่มเทให้กับงานที่ทําตามบทบาท
ที่ได้รับจากองค์การมากน้อยเพียงใดเป็นไปตามระดับที่องค์การจัดสรรสิ่งต่าง ๆ ให้กับพนักงาน
นอกจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมแล้ว อีกแนวคิดหนึ่งที่นิยมนํามาใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือ
สาเหตุที่ทําให้พนักงานเกิดความยึดมั่นผูกพันคือแบบจําลองข้อเรียกร้อง-ทรัพยากรจากงาน (Job-Demands
Resources Model/J-DR Model) แบบจําลองนี้เกิดขึ้นมาจากการนําเอาผลการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย
ของงานที่ นําไปสู่ค วามเหนื่ อยหน่ ายในการทํ างาน (Burnout) ของ Lee และ Ashforth (1996) ที่พบตัวแปร
สาเหตุของความเหนื่อยหน่ายจากงานว่ามาจากตัวแปรข้อเรียกร้องของงาน 8 ตัว และมาจากตัวแปรทรัพยากร
จากงาน 13 ตัว Demerouti และคณะ (2001) นําผลสังเคราะห์งานวิจัยนี้มาสร้างเป็นแบบจําลองที่เรี ยกว่ า
ข้อเรียกร้อง-ทรัพยากรจากงาน โดยให้นิยามความหมายของสิ่งที่เรียกว่าข้อเรียกร้องจากงาน (Job Demands)
ว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ความพยายามทางร่างกายหรือจิตใจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นํามาสู่ต้นทุน
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ทางด้านร่างกายหรือจิตใจที่พนักงานต้องใช้เพื่อทํางานให้บรรลุผลสําเร็จ ส่งผลให้พนักงานเกิดความเหนื่อยล้าทาง
ร่ า งกายหรื อ จิ ต ใจในท้ า ยสุ ด ตั ว อย่ า งเช่ น ภาระงาน ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งบุ ค คล ความไม่ ป ลอดภั ย ในงาน
ส่ วนทรั พยากรจากงาน (Job Resources) คื อ แง่ มุม ทางด้ า นกายภาพ สั งคม หรื อ องค์ ก ารของงานที่ นํ า ไปสู่
การบรรลุเป้าหมายของงาน ลดต้นทุนทางร่างกายหรือจิตใจที่เกิดจากข้อเรียกร้องของงาน และกระตุ้นให้บุคคล
เกิ ด การเติ บโตและพั ฒ นา เช่ น การให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ ความสามารถในการควบคุ ม การทํ างาน และการให้
การสนับสนุ นทางสังคม เป็นต้ น ต่อมาในปี 2004 Schaufeli และ Bakker (2004) ได้ปรั บแบบจําลองนี้ ใหม่
โดยเพิ่มตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในงาน (Work Engagement) เป็นตัวแปรคั่นกลาง (Mediator) ระหว่างตัวแปร
ข้อเรียกร้องจากงานและทรัพยากรจากงานที่ส่งต่อตัวแปรผลลัพธ์ของบุคคลต่าง ๆ เช่น ผลลัพธ์ทางสุขภาพและ
ผลการปฏิบัติงาน โดยนิยามความยึดมั่นผูกพันในงานว่าเป็นสภาวะทางจิตใจเชิงบวกที่แสดงออกถึงพลัง (Vigor)
ความทุ่ ม เทอุ ทิ ศ ตน (Dedication) และความรู้ สึ ก ว่ า งานเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในชี วิ ต (Absorption) นั บ จากนั้ น มา
แบบจําลองนี้ได้กลายเป็นแบบจําลองหลักที่นักวิจัยใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดสาเหตุของความยึดมั่นผูกพัน
ในงานของพนักงาน
ในปี 2014 Schaufeli และ Taris (2014) ได้ทบทวนเชิงวิพากษ์แบบจําลองจากงานวิจัยที่ผ่านมาที่นํา
แบบจําลองนี้ ไปใช้อ ธิ บายความยึดมั่ นผูก พันในงาน และได้ให้ ข้อเสนอแนะข้ อหนึ่งเพื่ อลดข้ อวิ พากษ์ วิ จ ารณ์
แบบจําลองนี้ว่าให้ความสําคัญเฉพาะทรัพยากรจากงาน แต่ละเลยทรัพยากรจากตัวบุคคล (Personal Resources)
ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ Schaufeli และ Taris เสนอแนะ
ในการบูรณาการตัวแปรทรัพยากรจากตัวบุคคลเข้าไปในแบบจําลองก็คือการเพิ่มตัวแปรทรัพยากรจากตัวบุคคล
ให้ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ในงาน และได้ ย กตั ว อย่ า งตั ว แปรทรั พ ยากรจากตั ว บุ ค คลไว้ ม ากมาย
ที่ครอบคลุมทั้งตัวแปรบุคลิกภาพและแรงจูงใจในงาน ตัวแปรหนึ่งที่น่าสนใจและจัดอยู่ในกลุ่มตัวแปรทรัพยากร
จากตัวบุคคลก็คือสมรรถนะ (Competence) ในการทํางาน งานวิจัยนี้จึงจะต่อยอดแบบจํ าลองข้อเรียกร้ องทรัพยากรจากงาน โดยเพิ่มตัวแปรทรัพยากรจากตัวบุคคลคือสมรรถนะในการปฏิบัติงานพยาบาล และกําหนดให้
เป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลต่อทั้งความยึดมั่นผูกพันในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลที่มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาลได้ดี มีแนวโน้มที่จะเป็นพนักงานที่มีความยึดมั่น
ผูกพันในงานสูง เนื่องจากมีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบได้ดี เกิดความรักและผูกพันในงาน
ที่ทํา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรักและผูกพันต่อองค์การในท้ายสุด งานวิจัยนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการ
องค์ความรู้ และทางทฤษฎีหลักที่ กําลังได้รั บความนิย มปั จจุบันสองทฤษฎี คือ จิตวิญญาณในการทํ างานและ
ความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน จิตวิญญาณในสถานที่ทํางานและภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณสามารถจัดเป็นตัวแปร
ในกลุ่มของทรัพยากรจากงาน ส่วนสุขภาวะทางจิตวิญญาณและสมรรถนะในการปฏิบัติงานก็เป็นตัวแปรในกลุ่ม
ของทรั พ ยากรจากตั ว บุ ค คลได้ ตั ว แปรทั้ ง สองกลุ่ ม นี้ ร่ ว มกั น ในการอธิ บ ายความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งาน
ทั้งความยึด มั่ นผูกพันในงานและความยึ ดมั่ นผูกพันต่ อองค์การ ดังที่แสดงไฝ้กรอบแนวคิดซึ่งเป็ นแบบจํ าลอง
ในการวิจัยนี้ในภาพประกอบ 2

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ISSN 1686-1442

The Role of Spirituality at Work for Enhancing Employee Engagement

JBS | 175

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดและแบบจําลองสมมติฐานการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชากรในงานวิจัยนี้คือพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกําไร 4 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลคามิลเลียน โรงพยาบาลซานคามิลโล ราชบุรี และโรงพยาบาลเซนต์แมรี่
จํานวน 520 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2559) เนื่องจากงานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์แบบจําลองสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Modeling) ทดสอบแบบจําลองสมมติฐาน การกําหนดขนาดตัวอย่างจึงใช้หลัก
ของความพอเพียงในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ในแบบจําลอง เกณฑ์ในการกําหนดขนาดตัวอย่างที่นิยมใช้เพราะ
สะดวกและง่ายต่อการคํานวณก็คือการพิจารณาจากขนาดของแบบจําลองในการวิเคราะห์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจํานวน
ค่าสัมประสิทธิ์ที่ต้องประมาณค่า และจํานวนตัวแปรสังเกตในแบบจําลอง (นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 2557) แต่ไม่ว่า
จะใช้เกณฑ์ใด อัตราส่วนระหว่างจํานวนกลุ่มตัวอย่างต่อจํานวนค่าสัมประสิทธิ์หรือจํานวนตัวแปร ในกรณีที่ดีที่สุด
คือ 20:1 หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือ 10:1 (Kline, 2011) ในงานวิจัยนี้ มีตัวแปรสังเกตทั้งหมด 6 ตัว และมีจํานวน
ค่าสัมประสิทธิ์ที่ต้องประมาณค่าทั้งหมด 12 ค่า ดังนั้นจึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ําที่สุดไม่น้อยกว่า 120 คน
การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น ภู มิ ที่ ไ ม่ ไ ด้ กํ า หนดสั ด ส่ ว น (Nonproportionated Stratified
Random Sampling) โดยใช้โรงพยาบาลเป็นตัวแปรในการแบ่งชั้นภูมิออกเป็น 4 ชั้นภูมิตามโรงพยาบาล 4 แห่ง
จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้ทั้งหมดจําแนกตามโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่งได้ดังนี้ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ จํานวน 122
คน โรงพยาบาลคามิลเลียน จํานวน 61 คน โรงพยาบาลซานคามิลโล ราชบุรี จํานวน 25 คน และโรงพยาบาล
เซนต์แมรี่ จํานวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 221 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่มีทั้งหมด 7 ส่วนประกอบด้วยแบบวัดตัวแปร
6 ตัว ทุกแบบวัดเก็บข้อมูลโดยให้พยาบาลเป็นผู้ตอบ แต่ละแบบวัดได้มีการหาคุณภาพของเครื่องมือโดยทดสอบ
ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญและหาความเชื่ อ มั่ น ของแบบวั ด โดยการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α – Coefficient) และหาค่าอํานาจจําแนกรายข้อโดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
รายข้อและคะแนนรวม (Item-total Correlation) รายละเอียดของแบบสอบถามทั้ง 7 ส่วนมีดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อ มู ลส่วนบุ คคล เป็นข้อถามแบบเลือกตอบ และแบบเติ มคํ าลงในช่ องว่ าง ประกอบด้ ว ย
ข้อคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงานตั้งแต่เริ่มทํางานจนถึงปั จจุบัน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
กับโรงพยาบาลแห่งนี้ หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน และโรงพยาบาลที่สังกัด
ส่วนที่ 2 แบบวัดจิตวิญญาณในสถานที่ทํางาน เป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จากน้อย
มาก (1 คะแนน) ไปจนถึง มากที่สุด (5 คะแนน) จํานวน 34 ข้อ มีทั้งหมด 5 องค์ประกอบ คือ 1) จิตสํานึ ก
ของเป้ า หมายที่ เ ข้ ม แข็ ง 2) การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค คล 3) ความไว้ ว างใจและความเคารพ
4) การดําเนินงานอย่างมีมนุษยธรรม 5) การอดทนต่อการแสดงออกของพนักงาน เพื่อวัดการปฏิบัติขององค์การ
ในการสนับสนุนให้พนักงานมีการตระหนักถึงชีวิตภายในของตัวพนักงานผ่านการหล่อเลี้ยงด้วยงานที่มีความหมาย
ส่งผลให้พนักงานมีการแสวงหาความหมายและจุดมุ่งหมายในงาน มีความปรารถนาที่จะสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ
และต้องการความเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือองค์การ ใช้แบบวัดของรัตติกรณ์ จงวิศาล (2560) ซึ่งพัฒนาแบบวัด
ตามแนวคิดของ Robbins และ Judge (2007) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .98 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ
แบบสหสั ม พั น ธ์ ร ายข้ อ กั บ คะแนนรวมที่ ไ ม่ ร วมคะแนนข้ อ นั้ น (Corrected Item Total Correlation/ CITC)
อยู่ระหว่าง .61 ถึง .80
ส่วนที่ 3 แบบวัดภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จากน้อยมาก
(1 คะแนน) ไปจนถึง มากที่สุด (5 คะแนน) จํานวน 24 ข้อที่ให้พยาบาลประเมินการปฏิบัติของหัวหน้าพยาบาล
ที่สะท้อนถึงภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ มีทั้งหมด 3 องค์ประกอบ คือ 1) วิสัยทัศน์ (Vision) 2) ความรักเพื่อผู้อื่น
(Altruistic Love) 3) ความหวั ง /ความเชื่ อ มั่ น (Hope/Faith) เพื่ อ วั ด การแสดงออกของหั ว หน้ าที่ มีเ ป้ า หมาย
การทํางานที่ชัดเจน และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานดึงความสามารถออกมาใช้และเป็นพลังผลักดันการทํางาน
ของตนเอง แสดงออกถึงความปรารถนาอันแรงกล้าและมีความกระตือรือร้นที่จะทําให้พนักงานเกิดความศรัทธา
ในกลุ่ม มุ่งมั่นทํางานอย่างเต็มที่ เห็นอกเห็นใจและให้อภัยซึ่งกันและกัน ใช้แบบวัดของภูริกานต์ วัจน์ประภาศักดิ์
และรัตติกรณ์ จงวิศาล (2557) ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวคิดของ Fry (2003) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .96 และ
มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ CITC อยู่ระหว่าง .50 ถึง .77
ส่วนที่ 4 แบบวัดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จากน้อยมาก
(1 คะแนน) ไปจนถึง มากที่สุด (5 คะแนน) จํานวน 22 ข้อ มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ คือ 1) กล้ายืนหยัดทําในสิ่ง
ที่ถูกต้อง 2) เมตตากรุณา 3) มีเป้าหมายและพอเพียง 4) ให้ความสําคัญกับความเป็นมนุษย์ 5) อ่อนน้อมถ่อมตน
6) ให้อภัย 7) มีความเป็นมิตร เพื่อวัดสภาวะที่บุคคลมีความสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตามสภาวะทั้ง 7 องค์ประกอบ ใช้แบบวัดของรัตติกรณ์ จงวิศาลและคณะ (2553) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ
.92 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ CITC อยู่ระหว่าง .26 ถึง .70
ส่วนที่ 5 แบบวัดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จากน้อยมาก
(1 คะแนน) ไปจนถึง มากที่สุ ด (5 คะแนน) จํานวน 43 ข้ อ เพื่อประเมิ นความรู้ ทั กษะ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานพยาบาลที่สําคัญ 8 ด้าน ดังนี้ 1) การวางแผนและประเมินผลการพยาบาล 2) การดูแลผู้ป่วย
ในสภาวะฉุ ก เฉิ น และวิ ก ฤต 3การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและสร้ า งสั ม พั น ธภาพ 4) การสอนและให้ ค วามร่ ว มมื อ
5) การพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 6) การเป็นผู้นํา 7) การบริการที่เป็นเลิศ 8) การใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศ
ทางการพยาบาล สร้างและพัฒนาแบบวัดขึ้นตามแนวคิดการวัดการปฏิบัติงานพยาบาลของมีนา เกาทัณฑ์ทอง
และยุพิน อังสุโรจน์ (2551) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .92 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ CITC อยู่ระหว่าง
.26 ถึง .70
ส่วนที่ 6 แบบวัดความยึดมั่นผูกพันในงาน เป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จากน้อยมาก
(1 คะแนน) ไปจนถึง มากที่สุด (5 คะแนน) จํานวน 17 ข้อ เพื่อประเมินสภาวะทางจิตใจเชิงบวกที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กั บ งาน มี ค วามคงทน ไม่ เ ปลี่ ย นแปลงตามเวลา มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บความรู้ สึ ก และความคิ ด ต่ อ วั ต ถุ สิ่ ง ของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงบุคคลอื่น แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีพลัง (Vigor) 2) ความทุ่มเทอุทิศตน
(Dedication) และ 3) ความรู้สึ กว่ างานเป็ นส่ว นหนึ่งในชี วิต (Absorption) ใช้แบบวั ดของรัต ติก รณ์ จงวิ ศาล
(2560) ที่แปลและพัฒนาจากแบบวัด Utrech Work Engagement Scale (UWES) ของ Schaufeli และคณะ
(2002) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .95 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ CITC อยู่ระหว่าง .58 ถึง .76
ส่วนที่ 7 แบบวัดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จากน้อย
มาก (1 คะแนน) ไปจนถึง มากที่สุด (5 คะแนน) จํานวน 17 ข้อ เพื่อประเมินสภาวะทางจิตเชิงบวกของพนักงาน
ที่มีต่อองค์การ ความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อองค์การ ความผูกพันและเข้าร่วมกับองค์การพร้อมตกลงใจที่จะทํา
สิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เป็นความเต็มใจที่จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อองค์การ แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) รับรู้ 2) ด้านอารมณ์ความรู้สึก และ 3) ด้านพฤติกรรม ใช้แบบวัดของรัตติกรณ์ จงวิศาล (2555) ที่สร้าง
ขึ้นมาจากแนวคิ ดของแบบวั ดการสํารวจความยึ ดมั่นผูกพั นของ Gallup, Tower Perrin HR Service, Hewitt
Association, และ Institute for Employment Studies (IES) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .96 และมีค่ า
อํานาจจําแนกรายข้อ CITC อยู่ระหว่าง .61 ถึง .83
ผลการวิจัย
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างและค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร
ผลการศึกษาลักษณะกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหา
กําไรในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 98.2 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30
ปี จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ58.4 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ
93.2 ส่วนใหญ่มีอายุงานตั้งแต่เริ่มทํางานจนถึงปัจจุบัน อยู่ในช่วง 1-10 ปีมากที่สุด จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 58.4 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลแห่งนี้ในช่วง 1-10 ปีมากที่สุด จํานวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67 ส่วนใหญ่ปฏิบัติในหน่วยงานแผนกผู้ป่วยในมากที่สุด จํานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 และส่วน
ใหญ่สังกัดในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มากที่สุด จํานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในแบบจําลอง
ตัวแปร

1. จิตวิญญาณในสถานที่ทํางาน
2. ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ
3. สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
4. สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
5. ความยึดมั่นผูกพันในงาน
6. ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ

หมายเหตุ

M
3.70
3.72
3.90
3.80
3.73
3.88

SD
.55
.53
.44
.47
.52
.55

1
1
.80**
.52**
.72**
.69**
.76**

2

3

4

5

6

1
.67**
.68**
.74**
.82**

1
.71**
.64**
.69**

1
.72**
.77**

1
.79**

1

**p < .001

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต ตัวแปรส่วนใหญ่
ที่ศึกษามีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกอยู่ระหว่าง .52 ถึง .82 มีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในงานและต่อองค์การมีความสัมพันธ์
กันทางบวกค่อนข้างสูง (r = .79, p < .001) เนื่องจากตัวแปรทั้งสองต่างก็เป็นตัวแปรความยึดมั่นผูกพันซึ่งสะท้อน
ถึงสภาวะจิตใจทางบวกต่อการปฏิบัติในบทบาทที่ได้รับ แตกต่างกันตรงระหว่างบทบาทของงานที่ปฏิบัติและ
บทบาทในฐานะสมาชิ ก ในองค์ ก าร บทบาททั้ ง สองนี้ ส่ ว นใหญ่ มั ก จะสั ม พั น ธ์ กั น ในทางบวก อย่ า งไรก็ ต าม
เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของความยึดมั่นผูกพันทั้งสองตัวแปรด้วยสถิติทดสอบทีที่ค่าเฉลี่ยสัมพันธ์
กัน ผลพบว่า ค่าเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันสองตัวแปรนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (t(220) = 6.57, p < .001)
บ่งบอกว่าพยาบาลวิชาชีพมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ (M = 3.88) สูงกว่าความยึดมั่นผูกพันต่องาน (M =
3.73) เมื่อตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตว่าเป็นโค้งปกติหรือไม่ ด้วยสถิติทดสอบนัยสําคัญทั้งความเบ้
และความโด่ง ผลปรากฏว่า ไม่มีตัวแปรสังเกตใดที่มีความเบ้และความโด่งแตกต่างจากการแจกแจงแบบโค้งปกติ
อย่างมีนัยสําคัญ แสดงว่าตัวแปรสังเกตทั้งหมดมีการแจกแจงแบบโค้งปกติซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นสําคัญ
สําหรับการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบแบบจําลองสมมติฐาน
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบแบบจําลองสมมติฐานในงานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง
เชิงเส้นที่มีเฉพาะตัวแปรสังเกตในแบบจําลอง ผลวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองสมมติฐานยังไม่กลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (2 (9) = 140.32, p < .01, RMSEA = .26, TLI = .79, CFI = 87, SRMR = .22) ผู้วิจัยจึงพิจารณา
ทางเลือกในการปรับแบบจําลองโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และคําอธิบายเชิงเหตุผลทางทฤษฎี และตัดสินใจ
กําหนดเส้นอิทธิพลเชิงสาเหตุเพิ่มขึ้น 3 เส้น คือ 1) เส้นอิทธิพลทางตรงจากจิตวิญญาณในสถานที่ทํางานที่ส่งผล
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 2) เส้นอิทธิพลทางตรงจากภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพัน
ในงาน และ 3) เส้นอิทธิพลทางตรงจากภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ เนื่องจาก
จิตวิญญาณในสถานที่ทํางานเป็นการแสดงออกและปฏิบัติขององค์การในมิติทางด้านจิตวิญญาณซึ่งมีเป้าหมาย
หลักเพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองและมีการ
เติบโตทางจิตวิญญาณ ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะทําให้พนักงานมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากเดิม ส่วน
อิ ท ธิ พ ลทางตรงระหว่ า งภาวะผู้ นํ า เชิ ง จิ ต วิ ญ ญาณที่ มี ต่ อ ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ของพนั ก งานทั้ ง สองประเภท
ก็สามารถอธิบายได้ด้วยฐานคิดพื้นฐานของทฤษฎีภาวะผู้นําที่การกระทําใดใดของผู้นําย่อมส่งผลต่อผลลัพธ์ใน
ตัวผู้ตาม และภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณก็จัดเป็นตัวแปรในกลุ่มปัจจัยทรัพยากรในงานที่จะช่วยให้พนักงานสามารถ
บรรลุเป้าหมายในการทํางาน ลดความเหนื่อยล้าจากข้อจํากัดจากงานต่าง ๆ ได้ หลังจากปรับแบบจําลองดังกล่าว
ปรากฏว่า แบบจําลองที่ปรับมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี (2 (6) = 10.23, p = .11, RMSEA
= .057, TLI = .99, CFI = 1.0, SRMR = .017) ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจําลองที่ปรับแสดงไว้ใน
ภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองที่ปรับ
หมายเหตุ ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานทุกค่ามีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)
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ตาราง 2 ขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปรสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผลในแบบจําลอง
ภาวะผู้นําเชิงจิต
สุขภาวะทางจิต
สมรรถนะในการ
ความยึดมั่นผูกพัน ความยึดมั่นผูกพันต่อ
ในงาน
องค์การ
วิญญาณ
วิญญาณ
ปฏิบัติงาน
ตัวแปรสาเหตุ
TE IE DE TE IE DE TE
IE
DE TE IE DE TE
IE
DE
จิตวิญญาณในสถานที่ทํางาน
80. - .80 .53 .53 - .72 24. .48 .66 .66 .73 .73
ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ
- 66. - .66 .30 .30
- .60 .12 .48 .68 .25 .43
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
- .45
.45 18. 18. 17. 17.
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
- .39 - .39 .39 .11 .28
ความยึดมั่นผูกพันในงาน
.28
.28
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
2
R
.65
.44
.66
.63
.79
หมายเหตุ TE = อิทธิพลรวม IE = อิทธิพลทางอ้อม DE = อิทธิพลทางตรง ขนาดอิทธิพลทุกค่าในตารางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)
ตัวแปรผล

ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม สําหรับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ แม้ว่าจิต
วิญญาณในสถานที่ทํางานจะไม่ได้มีอิทธิพลทางตรง แต่ก็มีอิทธิพลทางอ้อมต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณอย่ า ง
มีนัยสําคัญ (IE = .53) ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณจึงเป็นตัวแปรส่งผ่านอิทธิพลเชิงสาเหตุโดยสมบูรณ์ (Complete
Mediator) ระหว่างจิตวิญญาณในสถานที่ทํางานกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ สําหรับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
จิตวิญญาณในสถานที่ทํางานกลายเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุที่สําคัญที่สุด เพราะมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม
ส่งผลให้จิตวิญญาณในสถานที่ทํางานมีอิทธิพลรวมต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานมากที่สุด (TE =.72) ในกรณีตัว
แปรความยึดมั่นผูกพันของพนักงานทั้งสองประเภท จิตวิญญาณในสถานที่ทํางานยังคงเป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุ
ที่สําคัญในการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความยึดมั่นผูกพันทั้งสองประเภท เพราะมีขนาดอิทธิพลรวมสูงที่สุดทั้งในตัว
แปรความยึดมั่นผูกพันในงาน (TE = .66) และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ (TE = .73) แต่จิตวิญญาณในสถานที่
ทํางานนั้นจะส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันของพนักงานได้จําเป็นต้องอาศัยผู้นําที่จะต้องมีภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ
เป็นตัวแปรส่งผ่าน ไม่สามารถมีอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพัน ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณจึงเป็นตัวแปร
ศูนย์กลางที่สําคัญที่จะส่งเสริมให้พนักงานเกิดความยึดมั่นผูกพันทั้งสองประเภท เพราะเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุ
ตัวเดียวที่สามารถมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความยึดมั่นผูกพันทั้งสองประเภท
อภิปรายผลการวิจัย
แบบจําลองงานวิจัยนี้พัฒนาขึ้นจากการบูรณาการองค์ความรู้และทฤษฎีหลักสองทฤษฎี คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับ
จิ ตวิ ญญาณในการทํ างาน และทฤษฎี เกี่ยวกั บความยึ ดมั่นผู กพั นของพนั กงาน ผลการวิจัยพบว่ าแบบจํ า ลอง
ที่พัฒนาขึ้นเมื่อปรับโดยเพิ่มเส้นอิทธิพลแล้ว แบบจําลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี ทุกเส้น
อิทธิพลในแบบจําลองมีนัยสําคัญและมีทิศทางของขนาดอิทธิพลเป็นไปตามคําอธิบายในเชิงทฤษฎี แบบจําลองนี้
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนแนวคิดของ Fry (2008) ที่เสนอแนะให้ทําความเข้าใจและศึกษาปรากฏการณ์
เกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทํางานโดยพิจารณาองค์ประกอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องสําคัญในบริบทขององค์การหรือ
การทํางาน ในงานวิจัยนี้ได้แยกองค์ประกอบสําคัญที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานออกเป็น 3 ส่วน คือ
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องค์ ก าร ผู้ นํ า และพนั ก งาน ในแต่ ล ะส่ ว นได้ นํ า เอาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ จิ ต วิ ญ ญาณมาใช้
ในการกําหนดตัวแปร สําหรับองค์การ ตัวแปรที่สะท้อนถึงการจัดการและปฏิบัติขององค์การที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนมิติทางด้านจิตวิญญาณก็คือตัวแปรจิตวิญญานในสถานที่ทํางาน สําหรับผู้นําและพนักงาน ตัวแปรที่ถือ
เป็นรากฐานทางทฤษฎีที่สําคัญที่ฟรายได้พัฒนาขึ้นก็คือทฤษฎีภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณ ซึ่งอธิบายถึงลักษณะภาวะ
ผู้นําและการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่จะทําให้ผู้ตามเกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ งานวิจัยนี้ได้นําเอาตัวแปรทั้งสาม
มาศึกษาและพบผลการวิจัยที่สอดคล้องตรงกับคําอธิบายในทางทฤษฎี ภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ที่ ส มบู ร ณ์ ร ะหว่ า งจิ ต วิ ญ ญาณในสถานที่ ทํ า งานกั บ สุ ข ภาวะทางจิ ต วิ ญ ญาณ ผลเช่ น นี้ ส ามารถอธิ บ ายได้ ว่ า
การจะถ่ายทอดนโยบายขององค์การให้มาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและส่งผลต่อพนักงานได้นั้นจําเป็นต้องอาศัย
ผู้นําเป็นสื่อกลางในการนํานโยบายขององค์การมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง สําหรับนโยบายและการปฏิบัติขององค์การ
ในมิติทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่เน้นการเติบโตและพัฒนาทางจิตใจของพนักงานมากกว่าระเบียบกฎเกณฑ์และ
เหตุผลที่เคร่งครัด (Ashmos & Duchon, 2000) จําเป็นต้องมีผู้นําที่ต้องมีความเข้าใจและให้คุณค่ากับมิติทางจิต
วิ ญ ญาณด้ ว ยเช่ น กั น จึ ง จะสามารถนํ า นโยบายขององค์ ก ารมาปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลคื อ สุ ข ภาวะทางจิ ต วิ ญ ญาณ
ของพนักงาน
ในแง่ ก ารอธิ บ ายปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ข องความยึ ด มั่ นผู ก พั น ผลของงานวิ จั ย นี้ ส นั บ สนุ น ความเหมาะสม
ในการแบ่งความยึดมั่นผูกพันของพนักงานตามแนวคิดของ Saks (2006) เพราะแนวคิดความยึดมั่นผูกพั นนั้ น
เกิดขึ้นและผูกติดกับการปฏิบัติตามบทบาทที่ได้รับ ในบริบทของการทํางาน บุคคลอาจได้รับบทบาทมากกว่าหนึ่ง
บทบาท และบทบาทเหล่านั้นอาจจะสอดคล้องหรือขัดแย้งกันก็ได้ สําหรับงานวิจัยนี้มุ่งสนใจศึกษาบทบาทหลัก
ของพยาบาลวิชาชีพคือบทบาทในการปฏิบัติงานพยาบาลที่ได้รับมอบหมายและบทบาทในฐานะสมาชิกในองค์การ
โรงพยาบาลไม่แสวงหากําไร ผลการวิจัยพบว่า ความยึดมั่นผูกพันที่เกิดจากสองบทบาทนี้สอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีค่าสหสัมพันธ์ในทิศทางบวกที่ค่อนข้างสูง งานวิจัยนี้ได้ผนวกเอาแนวคิดทฤษฎี
จิตวิญญาณในการทํางานมาเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่สําคัญในการอธิบายความยึดมั่นผูกพันทั้งสองบทบาทนี้ โดยใช้
แบบจําลองข้อเรียกร้อง-ทรัพยากรจากงานเป็นฐานคิดหลักในการกําหนดตัวแปร และได้เพิ่มตัวแปรเชิงสาเหตุ
ที่เป็นตัวแปรในกลุ่มทรัพยากรจากตัวบุคคลตามคําแนะนําของ Schaufeli และ Taris (2014) ซึ่งก็คือ สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ผลการวิจัยก็พบผลสอดคล้องกับแนวคิดในแบบจําลอง เพราะ
ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุทั้งในกลุ่มตัวแปรจิตวิญญาณในการทํางานและสมรรถนะการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวก
ต่อความยึดมั่นผูกพันทั้งสองประเภทของพนักงาน เพียงแต่ลําดับของความเป็นสาเหตุที่ส่งผลทางตรงหรือทางอ้อม
นั้นแตกต่างกัน ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความยึดมั่นผูกพันก็คือสมรรถนะในการปฏิบัติงานและภาวะผู้นํา
เชิงจิตวิญญาณ เนื่องจากการปฏิบัติงานนั้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสมรรถนะความสามารถและหัวหน้าซึ่งเป็นผู้นําเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญต่อการปฏิบัติงาน ผลของงานวิจัยนี้ยังสนับสนุนให้เห็นว่ามิติทางด้านจิตวิญญาณเป็นมิติ
ที่สําคัญที่องค์การไม่ควรละเลย เพราะทั้งจิตวิญญาณในสถานที่ทํางานและภาวะผู้นําเชิงจิตวิญญาณเป็นสองตัว
แปรปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของพนักงานทั้งสองประเภทมากที่สุด และผู้นํา
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คือ จุดศูนย์กลางในการถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติทางจิตวิญญาณขององค์การมสู่ก ารปฏิบัติ ที่เป็ นรูปธรรม
ที่จะส่งผลให้พนักงานเกิดความยึดมั่นผูกพันในท้ายสุด
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ผลการวิจัยนี้สนับสนุนความสําคัญในมิติทางด้านจิตวิญญาณในการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความยึดมั่น
ผูกพัน ดังนั้นองค์การไม่ควรละเลยและควรให้ความสําคัญในการส่งเสริมในมิติด้านจิตวิญญาณให้มากขึ้น ดังจะเห็น
ได้จากผลการวิจัยที่จิตวิญญาณในสถานที่ทํางานเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุในภาพรวมที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพัน
ในงานและต่ อ องค์ ก ารของพนั ก งานมากที่ สุ ด แต่ ก ารจะถ่ า ยทอดจากนโยบายมาสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ให้พนักงานเกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้นั้นจําเป็นต้องอาศัยผู้นําที่ต้องเข้าใจและให้คุณค่าความสําคัญต่อมิติ
ทางด้านจิตวิญญาณด้วยเช่นกัน ดังนั้นองค์การควรกําหนดเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาทางจิตวิญญาณ
ในกลุ่มผู้นําก่อนเป็นลําดับแรก เพราะผลวิจัยพบว่า จิตวิญญาณในสถานที่ทํางานจะส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันของ
พนักงานได้นั้นจําเป็นต้องผ่านผู้นําที่มีภาวะเชิงจิตวิญญาณ ไม่สามารถส่งผลได้โดยตรง ข้อสังเกตประการหนึ่งจาก
ผลการวิ จั ย ก็ คื อ ตั ว แปรผลในงานวิ จั ย นี้ เ พี ย งตั ว แปรเดี ย วที่ ตั ว แปรสาเหตุ ใ นแบบจํ า ลองสามารถอธิ บ าย
ความแปรปรวนได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 50 ก็คือ ตัวแปรสุขภาวะทางจิตวิญญาณ แสดงว่าการปฏิบัติส่งเสริม
ทางมิติด้านจิตวิญญาณของโรงพยาบาลเอกชนไม่แสวงหาผลกําไรอาจจะยังไม่บรรลุประสิทธิผลมากเท่าที่ควร
ดังนั้นโรงพยาบาลควรเพิ่มและให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมมิติทางจิตวิญญาณให้มากขึ้นกว่าเดิม
สําหรับข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต ผลการวิจัยนี้สนับสนุนและยืนยันให้เห็นว่ าจิตวิญ ญาณ
ในการทํางานเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญสําหรับบริบทการทํางานและพฤติกรรมองค์การ และสามารถนําเอาทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณมาเชื่อมและบูรณาการกับทฤษฎีอื่น งานวิจัยต่อไปควรนําเอาทฤษฎีและตัวแปรเกี่ยวกับ
จิตวิญญาณในการทํางานไปขยายเชื่อมโยงกับตัวแปรพฤติกรรมองค์การที่เป็นประสิทธิผลขององค์การใหม่ ๆ
ที่น่าสนใจ เช่น พฤติกรรมการทํางานในเชิงนวัตกรรม (Innovative Work Behavior) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ในเชิงปรับเปลี่ยน (Adaptive Performance) สําหรับนักวิจัยที่สนใจศึกษากลุ่มเป้าหมายพยาบาลวิชาชีพ ประเด็น
หนึ่ ง ที่ น่ า สนใจก็ คื อ การศึ ก ษาในเชิ ง เปรี ย บเที ย บระหว่ า งพยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลเอกชนทั่ ว ไปกั บ
โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกํ าไร หรือเปรียบเที ยบระหว่ างพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนกั บ
โรงพยาบาลชองรั ฐ เพื่อให้ได้คํ าตอบว่ าไม่ว่าพยาบาลวิชาชีพ จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีบริ บทประเภท
องค์ ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น มิ ติ เ รื่ อ งจิ ต วิ ญ ญาณในสถานที่ ทํ า งานจะยั ง คงเป็ น ปั จ จั ย สากลสํ า คั ญ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ความยึดมั่นผูกพันของพยาบาลวิชาชีพได้ หรือมิติทางจิตวิญญาณจะเป็นปัจจัยสําคัญเฉพาะในบริบทขององค์การ
ที่ให้มีค่านิยมและให้คุณค่ากับเรื่องนี้ เป็นหลักดังเช่นองค์การที่ไม่แสวงหาผลกําไรเท่านั้น คําตอบของการวิจัย
เหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายที่น่าสนใจสําหรับนักวิจัยที่จะต่อยอดผลจากงานวิจัยนี้ในอนาคต
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