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คือ ดา้นสภาพการปฏิบติังาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ดา้นสวสัดิการ สิทธิ
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eeeeeeee The research purpose was to study and to compare anxiety level and  changing 
direction, of four responsibilities and welfare (working status- security and progression- 
payment and welfare- justice),  in Siriraj Hospital Registered nurse group after  Mahidol 
University changed to be an autonomous university. Three hundred and twelve Siriraj 
Hospital Registered nurses were surveyed, by two parts questionnaire : first part consisted of 
question about  General of Anxiety and its level the second was used to survey anxiety 
factors.  Its reliability (Crobach Coefficient) was 0.89.  The study was conducted between 
April 6 to 30, 2010. Data were analyzed by mean, percentage, standard deviation and gone 
way ANOVA statistics.on all nurse in Siriraj Hospital. This survey to study the level of anxiety 
 The results were showed that  the anxiety level of most sample was  fifty from 0 -
100 scale. Their characteristic factors such as  age, length of work, working status, position, 
wages and number of person whom the nurse had been responsible, had no effect to their, 
anxiety level. The sample  perceived that their four responsibilities and welfare had no change 
after Mahidol University being an autonomous university but the autonomous system impact 
their four responsibilities and welfare at moderate level.                                              
(0.89). Data was analyzed by using one way ANOVA statistics. The results were as follows: 
 The nurse in Siriraj Hospital had levels of anxiety resulting from the change as 50. 
The level of anxiety was not deferent between personnel; age, length of work, status, position, 
wages and moderate levels of anxiety resulting from the change to autonomous status. The 
level of anxiety was not deferent between personnel who were male or female; personnel who 
were or were not encouraged by the faculty. It was also found that the level of anxiety in all 
age groups was not  deferent levels of education, position, length of work and wages had  
deferent of anxiety. The factor of working status was associated with anxiety at a high level of 
anxiety. While justice, working status security and progression, payment and welfare were 
related to anxiety at moderate level. 
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บทที่  1 
  

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
 ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีทัว่โลกก าลงัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง เทคโนโลยีและวิชาการต่าง ๆ  มีการแข่งขนักนัสูง เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถอยู่ร่วมในประชาคมโลกได้   รัฐบาลมีความจ าเป็นตอ้งปรับกลยุทธ์หลายประการเพื่อ     
การพฒันาประเทศ รวมถึงการเปล่ียนแปลงระบบราชการในสถาบนัอุดมศึกษาดว้ย ระบบราชการ
ในประเทศไทยมีมาเป็นเวลายาวนาน ซ่ึงเป็นกลไกท่ีส าคญัในการด าเนินการท างานในดา้นต่าง ๆ 
ภารกิจของระบบราชการจึงมีลกัษณะกวา้งขวาง มีการขยายตวัจนมีขนาดใหญ่โต และมีจ านวนคน
มากข้ึน จนจ าเป็นตอ้งสร้างกฎเกณฑ์ข้ึนมา ส่งผลให้การท างานมีลกัษณะซับซ้อนมากข้ึน ท าให ้ 
การบริหารงานบางส่วนไม่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั การบริหาร
ไม่มีความเป็นอิสระเพราะยงัยดึติดกบั กฎ ระเบียบ จนเกิดความไม่คล่องตวั ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง อาทิ เช่น 
รัฐมนตรี ผูบ้ริหารและคณาจารยข์องมหาวิทยาลยับางส่วน พยายามผลกัดนัให้เป็นมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐ  (ไพโรจน์ ภทัรนรากุล, อา้งถึงในในประภสัสร ดาวะเศรษฐ ์บรรณาธิการ 2546: 30) 
 มหาวิทยาลยันบัว่าเป็นสถาบนัท่ีส าคญัในการพฒันาการศึกษาของประเทศไทย  ปัจจยั
ท่ีท าให้มหาวิทยาลยัจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงรูปแบบการบริหารนั้น มีหลายปัจจยั
ไม่ว่าจะเป็น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ ความเจริญกา้วหนา้
ทางข่าวสาร  การเปล่ียนแปลงทางสังคม  และสภาพการเปล่ียนแปลงความตอ้งการทางการศึกษา
ของสังคมไทย(มาลยัพร โพธ์ิพนัธ์ุ 2544 : 49-51)   การเปล่ียนสถานภาพของมหาวิทยาลยัมาเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐนั้น หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีเปล่ียนระบบการบริหารและ
การจดัการภายในมหาวิทยาลยั จากระเบียบราชการท่ีรัฐบงัคบัใชไ้ปเป็นการบริหารจัดการตนเอง 
แต่อยู่ในก ากบัของรัฐท่ีมีความเป็นอิสระมากข้ึน ท าให้การบริหารบุคคลและระเบียบการเบิก
จ่ายเงินต่างจากระบบราชการเดิม โดยมีกระทรวงศึกษาธิการท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลเฉพาะในส่วนของ
นโยบายและแผนงานหลกั แต่ยงัมีส านกังานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูต้รวจสอบบญัชีงบประมาณ 
เพียงเปล่ียนระบบบริหารให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐมีความเป็นอิสระในการแสวงหา
ความเป็นเลิศทางวิชาการอยา่งเอกเทศ  (อมรรัตน์ ทองชุมสิน 2551 : 3) 
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 ในประเทศไทยหลงัจากท่ีมีมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ของรัฐบาล  ไดมี้การออกนอกระบบ
ราชการไปอยู่ภายใตก้ารก ากบัของรัฐ เพื่อจุดประสงคใ์นความเป็นอิสระและการปกครองตวัเอง  
ทั้งในดา้นการบริหารและจดัการขององคก์ร รวมถึงการบริหารวิชาการ การเงิน บุคลากร เพื่อใหเ้กิด
ความเป็นเลิศและความกา้วหนา้ดา้นวิชาการ ดว้ยหวงัว่าการท่ีใหม้หาวิทยาลยันอกระบบน่าจะเกิด
ผลประโยชน์ต่อการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา มากกว่าการอยูใ่นระบบราชการ เพราะจะท าให้เกิด
การบริหารทั้งดา้นบุคลากร งบประมาณ เกิดความคล่องตวัในการจดัการ สามารถเพิ่มศกัยภาพใน
การพฒันาความเป็นเลิศดา้นวิชาการ ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนและคดัคา้นจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น 
ฝ่ายการเมือง  ระบบราชการ  ผูท่ี้ไดรั้บผลจากนโยบาย และบุคลากรท่ีท างานในมหาวิทยาลยั  ทั้ง
ส่วนท่ีเป็นขา้ราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั  (มยรีุ แยม้ศรี 2542 : 19)  ซ่ึงในการบริหารองคก์ร
ใหป้ระสบความส าเร็จไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผูข้บัเคล่ือนต่าง ๆ ใหด้ าเนินตาม
แผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามากท่ีสุดขององคก์รจากปัจจยั
การผลิตขั้นพื้นฐาน ซ่ึงไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองจกัร องคก์รอาจเสียผลประโยชน์   
อนัพึงไดจ้ากการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ไม่ถูกตอ้งเหมาะสม และในหลายกรณีอาจสร้างปัญหา
ให้กับองค์กรอีกด้วย  การเอาใจใส่บุคลากรให้มีความสุขในการท างาน  โดยมอบหมายงานท่ี
เหมาะสมและให้ผลตอบแทนท่ียุติธรรม จึงเป็นการด ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีไว้ใน
มหาวิทยาลยั 
 มหาวิทยาลยัมหิดล เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ     
เม่ือปี พ.ศ. 2550 นับเป็นการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัของการบริหารของมหาวิทยาลยั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 
 1. ใหมี้สิทธ์ิและอ านาจในการปกครอง/ดูแลตนเอง 
 2.   มุ่งเนน้วิชาการ ทั้งสร้างองคค์วามรู้และสร้างบณัฑิต 
 3. ใหมี้อิสระทางดา้นวิชาการเพิ่มข้ึน 
 4. ใหก้ารบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน 
 5. ลดบทบาทของดา้นการเมืองต่อการเป็นสถาบนัดา้นวิชาการ  
 เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมหิดลเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีอยูใ่นระบบราชการมายาวนาน 
การปรับเปล่ียนจากมหาวิทยาลยัของรัฐ ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีไม่ใช่มหาวิทยาลยัเอกชน ไม่อยู่ใน 
รูปรัฐวิสาหกิจ แต่ยงัคงสภาพเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐอยู ่แต่มีการบริหารงานท่ีแตกต่างกนัออกไป  
จึงมีผลกระทบหลายดา้น ทั้งในเร่ืองระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารการเงินและงบประมาณ 
ระบบบริหารราชการ เป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีการเตรียมพร้อมหลายดา้น เพราะบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัต่างให้ความสนใจและมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั มีทั้งผูท่ี้เห็นดว้ยและคดัคา้น จึงมี
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การปรับเปล่ียนระบบและการเตรียมการทั้งร่างพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐเป็น
อ านาจของสภามหาวิทยาลยั ระบบการท างาน งบประมาณการเงิน การคลงั ตลอดจนการท าความ
เขา้ใจกบับุคลากรในมหาวิทยาลยัมหิดลอีกดว้ยโดยเฉพาะ ขา้ราชการมีการเปล่ียนสถานภาพเป็น
พนกังานมหาวิทยาลยั ท่ีจะไดรั้บผลกระทบต่อสถานภาพ บทบาทและหนา้ท่ี ตลอดจนความวิตก
กงัวลใจจากการเปล่ียนแปลงนโยบายมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
 การเปล่ียนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และใช้พระราชก าหนด
มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ. 2550 ในคร้ังน้ีส่งผลใหโ้รงพยาบาลศิริราช  ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกดั
ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล เปล่ียนสถานภาพดว้ยเช่นกนั ทางมหาวิทยาลยัไดเ้ปิด
โอกาสให้ขา้ราชการสมคัรใจท่ีจะเปล่ียนสถานภาพเองตามแต่ละบุคคล โดยมีขา้ราชการส่วนหน่ึง
ไดต้ดัสินใจเปล่ียนสถานภาพเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   ดงันั้น ในสถานการณ์ของ
โรงพยาบาลศิริราช ใน พ.ศ. 2553  จะมีบุคลากรท่ีเป็นขา้ราชการและพนกังานมหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐท่ีปฏิบติังานอยู่ร่วมกนั ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลยัในคร้ังน้ี ส่งผล
กระทบต่อบุคลากรในโรงพยาบาลเป็นอย่างมากในเร่ืองการเปล่ียนแปลง เพราะมนุษยทุ์กคนกลวั
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน และเกิดความรู้สึกไม่มัน่คงเม่ือมองไม่เห็นภาพพจน์ท่ีชัดเจนใน
อนาคต รวมทั้งไม่แน่ใจวา่การเปล่ียนแปลงจะท าใหง้านดีข้ึนกวา่เดิมหรือไม่ อีกทั้งมีความหวัน่วิตก
ในเร่ืองการสูญเสียผลประโยชน์หรืออ านาจท่ีมีอยู ่หรือในกรณีท่ีบุคคลมีความรู้สึกเคยชินกบัระบบ
เก่าแลว้ ท าใหม้องไม่เห็นคุณค่าการเปล่ียนแปลงอยา่งอ่ืน  และหากการเปล่ียนแปลงนั้นมีผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพและพฤติกรรมของตนเองแลว้ ลกัษณะการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงย่อมจะเกิดข้ึน 
ส่งผลให้เกิดคุณและโทษต่อองค์กรได้  (สาคร  พุทธปวน 2522, อา้งถึงใน ศุจิกา  ภูมิโคกรักษ ์
2543 : 5) 
 ดงันั้น การศึกษาในคร้ังน้ี ไดส้ ารวจพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช สังกดัใน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ถึงความวิตกกงัวลหลงัจากท่ีมีการเปล่ียน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  ในดา้นสภาพการปฏิบติังาน   ดา้นความยุติธรรม                  
ด้านความก้าวหน้าและความมัน่คงในหน้าท่ีการงานและด้านสวสัดิการ  สิทธิประโยชน์และ
ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความวิตกกงัวลของบุคลากร ตลอดจนการปรับสภาพ
ต่อการเปล่ียนแปลง   เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลและพฒันาบุคลากรให้มีขวญัและก าลงัใจใน      
การท างานส่งผลใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมัน่คง มีสิทธิประโยชน์ มีเกียรติศกัด์ิศรีของอาชีพ และ
อาจรวมถึงความจงรักภกัดีต่อองคก์รดว้ย 
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วตัถุประสงค์กำรศึกษำ (Objective)  
 1. เพื่อศึกษาระดับความกงัวลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช  หลงัจาก
มหาวิทยาลยัมหิดลไดเ้ปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัความกงัวลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง สถานภาพการท างาน 
รายได ้และบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 เป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับผูบ้ริหารใชเ้ป็นแนวทางในการดูแลและพฒันาบุคลากร ใหมี้

คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะของกำรวิจัย 
 ควำมวิตกกังวล หมายถึง  สภาวะทางอารมณ์ของพยาบาล  ความรู้สึกไม่สบายใจ          

ไม่แน่ใจ ตึงเครียด วุ่นวาย สับสน ต่อการเปล่ียนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลยัเป็นมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ 

 พยำบำลวิชำชีพ หมายถึง พยาบาลท่ีส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ข้ึนไป สาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
ชั้นหน่ึงปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิริราช 

 ข้ำรำชกำร หมายถึง พยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นขา้ราชการปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิริราช  
 พนักงำนมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ  หมายถึง พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลศิริราช ท่ีมีสถานภาพเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  
 มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐบำล หมายถึง มหาวิทยาลยัท่ีมีฐานะเป็นมหาวิทยาลยัของ

รัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการ สภามหาวิทยาลยัมีอ านาจออกระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารเงิน 
ทรัพยสิ์น  บุคคล  วิชาการ  และการด าเนินการต่าง ๆ ใหส้ิ้นสุด  ณ ระดบัสภามหาวิทยาลยั 

 ปัจจัยด้ำนปฏิบัติงำน หมายถึง สภาพแวดลอ้มรอบตวัของผูป้ฏิบติังาน ได้แก่         
เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา สถานท่ีท างาน บรรยากาศโดยรอบ  และเคร่ืองอ านวยความสะดวก 
ในการท างาน 

 ปัจจัยด้ำนควำมยุติธรรม หมายถึง  การท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บความยุติธรรม หรือความ
เสมอภาคในการประเมินผลปฏิบติังานประจ าปี การพิจารณาความดี ความชอบในการปฏิบติังาน 
การพิจารณาโทษทางวินยั และการอุทธรณ์ร้องทุกขข์องผูป้ฏิบติังาน 
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 ปัจจัยด้ำนควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำน   หมายถึง การไดเ้ล่ือนขั้น
เงินเดือนหรือต าแหน่งให้สูงข้ึน รวมถึงโอกาสท่ีจะเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และความเจริญ 
กา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

 ปัจจัยด้ำนสวัสดิกำร สิทธิประโยชน์และผลตอบแทนที่จะได้รับ   หมายถึง  เงินเดือน 
เงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ท่ีผูป้ฏิบัติงานจะได้รับ รวมถึงสวสัดิการในด้าน          
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร  บา้นพกัอาศยั  สวสัดิการเงินกูย้ืมต่าง ๆ ท่ีภายใน
หน่วยงานก าหนดไว ้และสิทธิประโยชน์ในการขอรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ การเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัมหิดล และกองทุนบ าเหน็จบ าบาญของขา้ราชการ 
 

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ระดับควำมกงัวลของพยำบำลวชิำชีพ 
ในโรงพยำบำล สังกดัมหำวทิยำลยั 
ในก ำกบัของรัฐ 

-  อาย ุ
-  ประสบการณ์ในการท างาน 
-  ต  าแหน่งงาน 
-  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
-  จ  านวนบุคคลท่ีตอ้ง
รับผดิชอบค่าใชจ่้าย 
-  สถานภาพในการท างาน 

 -  ดา้นสภาพการปฏิบติังาน 
-  ดา้นความยติุธรรม 
-  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง 
   ในหนา้ท่ีการงาน 
-  ดา้นสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ และ 
   ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที ่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการส ารวจระดับความกังวลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 
สังกดัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ผูว้ิจยัไดท้บทวนเอกสาร งานวิจยั ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาโดยน าเสนอเป็นล าดบัดงัต่อไปน้ี 
  1. ความกงัวล (Anxiety) 
 2. การบริหารจดัการมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
 3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานและการเปล่ียนแปลงสถานภาพการ
ท างาน   
 4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.  ความกงัวล (Anxiety) 
 1.1 ความหมายของความวติกกงัวล 
  ความกงัวล (Anxiety) มาจากรากศพัทภ์าษาละตินว่า anger แปลว่า ถูกบีบรัด อึดอดั 
หายใจไม่ออก หรือสาเหตุท่ีท าให้รู้สึกไม่สบายทั้งกายและใจ ความรู้สึกไม่สบายอนัเน่ืองมาจาก
ความกงัวลน้ี หมายรวมถึง ความรู้สึกหวาดกลวั กงัวลใจ ท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอดั (Stavrakaki 
1989, อา้งถึงใน อญัชลี  วิวตันเจริญ 2550 : 6)  ซ่ึงความวิตกกงัวลจดัเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย ์
เป็นปรากฏการณ์ท่ีคนส่วนมากไดเ้คยประสบในชีวิตประจ าวนั อาจมีความรุนแรงแตกต่างกนัไป 
ยิง่บุคคลใดมีความวิตกกงัวลกจ็ะพยายามหาวิธีต่าง ๆ เพื่อลดความวิตกกงัวลนั้นลง แต่ถา้หากท าได้
ไม่ส าเร็จ อาจจะท าให้เกิดความไม่สุขสบายทุกขท์รมาน กระวนกระวายใจ ส่งผลต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวนัได ้

  มีนักจิตวิทยาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของความกงัวลไว ้ดงัน้ี  Kaplan and 
others  (1994, อา้งถึงใน สุวนีย ์ เก่ียวก่ิงแกว้ 2545 : 137)  เป็นความรู้สึกหวัน่ไหว วิตก อึดอดั           
ไม่สะดวกใจ ไม่แน่ใจ กลวั ตรึงเครียด ความรู้สึกแบบน้ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลเกิดความไม่แน่ใจ สถานท่ี
แปลกใหม่ ส่ิงท่ีไม่รู้จกั หรือสถานการณ์ท่ีไม่คุน้เคย 
  ฟรอยด ์(Freud 1970, อา้งถึงใน ศรีโสภา  แท่งทองค า 2533 : 15) กล่าวว่า  ความ
กงัวล คือ ประสบการณ์ความไม่สุขสบายส่วนบุคคล มีลกัษณะหวาดหวัน่ตึงเครียดโดยไม่มีสาเหตุ
แน่ชดั เก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ภาพพจน์ตวัเองและการท างานของจิตไร้ส านึก 

6 
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  สปิลเบอร์เกอร์ (Spielberger 1966 : 111)  กล่าวว่า ความวิตกกงัวลเป็นสภาวะท่ี
บุคคลรู้สึกความมัน่คงของบุคคลถูกคุกคาม โดยส่ิงท่ีคุกคามอาจมีจริงหรืออาจเกิดจากการคาดคะเน
เอาไวล่้วงหนา้ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีการประเมินท่ีแตกต่างกนั ข้ึนกบัการรับรู้และกระบวนการคิด
ของแต่ละบุคคล ซ่ึงมกัจะเกิดร่วมกบัการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา เช่น มีการท างานของระบบ
ประสาทอตัโนมติัเพิ่มข้ึน 

  คิสโฮลม์ (Chisholm 1988, อา้งถึงใน จิราภรรณ  ทองสุขโชค 2535 : 23)  กล่าวถึง
ความวิตกกงัวลว่า  เป็นความรู้สึกกระวนกระวายใจไม่สบายใจ ซ่ึงเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองต่อส่ิง
คุกคามหรืออนัตราย ต่าง ๆ โดยจะแสดงออกทางอาการต่าง ๆ ทางร่างกาย และการตอบสนองน้ี
เป็นการเตรียมพร้อมของบุคคลในอนัท่ีจะต่อสูห้รือหลีกหนี 

  ไรครอฟท ์ (Rycroft 1987 : 11)  ไดใ้หค้วามหมายว่า ความกงัวลเป็นความรู้สึกของ
การเตรียมพร้อม เพื่อเผชิญกบัส่ิงท่ีคาดหวงัว่าจะเกิดข้ึนหรือเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีไม่
คุน้เคย ซ่ึงภาวะเช่นน้ีท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือบุคคลตระหนกัว่ามีอะไรบางอย่างท่ีมาคุกคามตน แต่ยงัไม่
สามารถจะจดัการกบัส่ิงนั้นได ้เน่ืองจากยงัไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัตนจริง ถา้หากส่ิงท่ีคาดไวน้ั้นเกิดข้ึน
หรือรู้ชดัเจนในส่ิงท่ีคาดหวงัแลว้ ความกงัวลก็จะหมดไป เพราะไม่ตอ้งเตรียมความพร้อมท่ีจะ
เผชิญกบัปัญหาและสภาวะอารมณ์ชนิดอ่ืนจะเขา้มาแทนท่ี ประสบการณ์ทั้งหลายท่ีบุคคลยงัไม่เคย
ผา่นหรือพบมาก่อน สามารถก่อใหเ้กิดความกงัวลทั้งส้ิน แมว้า่จะน่าพึงพอใจหรือไม่กต็าม 
  ความกงัวล ท าให้รู้สึกหวัน่ไหว ไม่มัน่ใจ รู้สึกว่าตนเองหมดหนทางไม่รู้จะแกไ้ข
สถานการณ์นั้นอยา่งไร   ท าให้ร่างการมีการตอบสนองเหมือนกนัทั้งดา้นสรีรวิทยาและพฤติกรรม 
(Stuart and Sundeen 1998 : 207) เกิดข้ึน  เน่ืองจากมีการคุกคามต่อความเป็นตวัเอง   การยอมรับนบั
ถือตนเอง หรือเอกลกัษณ์ของบุคคล โดยอาจจะเป็นผลเก่ียวเน่ืองมาจากความกลวั  ว่าจะถูกลงโทษ 
การไม่ไดรั้บการยอมรับ การไม่ไดรั้บความรัก การส้ินสุดสัมพนัธภาพ การพลดัพราก  ส่ิงคุกคามน้ี
จะเป็นจริงหรือเป็นเพียงการคาดคะเนก็ได ้ซ่ึงทั้งสองอยา่งก็มีผลต่อจิตใจและอารมณ์เหมือนกนั คือ 
ท าใหรู้้สึกหวัน่ไหว ไม่มัน่ใจ รู้สึกว่าตนเองหมดหนทางไม่รู้จะแกไ้ขสถานการณ์นั้นอยา่งไร ท าให้
ร่างกายมีการตอบสนองเหมือนกนัทั้งดา้นสรีรวิทยาและพฤติกรรม 

  อรพรรณ ลือบุญธวชัชยั (2545) ไดก้ล่าวว่า เป็นสภาวะทางอารมณ์ของบุคคลท่ีมี
ความรู้สึกหวาดหวัน่ หวาดกลวั อึดอดัไม่สบายใจ เกรงวา่จะมีส่ิงร้ายหรือเหตุร้ายเกิดข้ึนกบัตน 

  จากแนวคิดหลาย ๆ ทศันะดงักล่าวพอสรุปไดว้า่ ความกงัวล คือ ความรู้สึกตึงเครียด
ทางอารมณ์หรือไม่สบายใจ รู้สึกหวาดหวัน่ หวาดกลวักระวนกระวายใจต่อสถานการณ์ท่ีก าลงัเผชิญ
อยู่ขณะนั้น หรือสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนและคาดว่าจะเป็นอนัตราย อยู่ในภาวะความไม่มัน่คง
ปลอดภยั หรือก่อใหเ้กิดผลร้าย ซ่ึงบุคคลจะมีการแสดงออกทางร่างกายและอารมณ์ เป็นความเครียด
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ท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกว่าสวสัดิภาพ  ความมั่นคงของตนถูกคุกคาม  โดยไม่ทราบสาเหตุว่า
เหตุการณ์น้ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเป็นอยา่งไร 
 1.2  ชนิดของความกงัวล 
  Spielberger (อา้งถึงใน จิราภรรณ  ทองสุขโชค 2535 : 25-26) ไดแ้บ่งลกัษณะความ
กงัวลออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1.  ความกงัวลท่ีเป็นลกัษณะประจ าตวั (Trait - Anxiety or A=Trait) คือ ลกัษณะ
ประจ าตวัของแต่ละบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ และการประเมินส่ิงเร้า โดยมีแนวโนม้ท่ีจะรับรู้
ประเมิน หรือคาดคะเนส่ิงเร้าวา่อาจจะเกิดอนัตรายหรืออาจคุกคามตนเอง ท าใหมี้ความกงัวลเกิดข้ึน 
ความกงัวลประเภทน้ี มกัจะเกิดข้ึนกบับุคคลในสถานการณ์ทัว่ ๆ ไปทุกสถานการณ์โดยทัว่ไปแลว้
ทุกคนจะมีความกงัวลประเภทน้ี ซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล และเป็นตวัเสริมความกงัวลต่อ
สถานการณ์ โดยลกัษณะประจ าตวัดงักล่าว จะมีการเปล่ียนแปลงแต่จะเปล่ียนแปลงค่อนขา้งชา้ โดย
ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะค่อนขา้งคงท่ี 
  2.  ความวิตกกงัวลต่อสถานการณ์ (State - Anxiety or A=State) คือ ความกงัวลท่ี
เกิดข้ึนกบับุคคลในสถานการณ์เฉพาะหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจหรือจะเกิด
อนัตรายต่อบุคคล และจะแสดงพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตไดใ้นช่วงท่ีอยู่ในสถานการณ์นั้น    
ความกงัวลต่อสถานการณ์น้ีส่งผลใหบุ้คคลเกิดความตึงเครียด หวาดหวัน่ กระวนกระวาย ระบบ
ประสาทอตัโนมติัต่ืนตวัสูง ความรุนแรงและระยะเวลาท่ีเกิดความกงัวลต่อสถานการณ์กงัวล
ประจ าตวัค่อนขา้งสูง จะเป็นตวัส่งเสริมใหร้ะดบัความกงัวลต่อสถานการณ์ท่ีมีความรุนแรง และมี
ระยะเวลาการเกิดมากกว่าบุคคลท่ีมีความกงัวลประจ าตวัต ่ากว่า การเกิดความกงัวลต่อสถานการณ์
บ่อยคร้ัง โดยแต่ละคร้ังจะมีความรุนแรงหรือไม่กต็ามอาจส่งผลใหบุ้คคลนั้นมีระดบัความวิตกกงัวล
ประจ าตวัสูงข้ึน นอกจากนั้นบุคคลท่ีมีความกงัวลประจ าตวัสูง ก็จะมีระดบัความกงัวลต่อ
สถานการณ์ในแต่ละสถานการณ์สูงดว้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัมพนัธภาพ
ระหว่างบุคคล หรือสถานการณ์ท่ีคุกคามต่อความมีคุณค่าในตนเองของบุคคลจะเห็นไดว้่า ความ
กงัวลท่ีเป็นลกัษณะประจ าตวั (A=Trait) น้ีเป็นลกัษณะประจ าตวัมกัจะเกิดกบับุคคลนั้นจนเป็นนิสัย 
เป็นลกัษณะของบุคลิกภาพท่ีฝังแน่น ส่วนความกงัวลต่อสภาพการณ์ (A=State) เป็นลกัษณะท่ี
เกิดข้ึนชัว่คราวเฉพาะสถานการณ์นั้น ๆ 
     จึงพอสรุปไดว้่า อุปนิสัยกงัวลซ่ึงเป็นลกัษณะประจ าตวัท่ีค่อนขา้งแน่นอน เกิดกบั
บุคคลนั้นจนกลายเป็นนิสัย แมมี้เหตุการณ์เดียวกนั แต่บุคคลแต่ละคนอาจจะมีความกงัวลต่างกนั
แลว้แต่ลกัษณะประจ าตวัของบุคคลนั้น นอกจากน้ี ภาวะส่วนความกงัวลต่อสภาพการณ์ (A=State) 
เป็นลกัษณะท่ีเกิดข้ึนชัว่คราวเฉพาะสถานการณ์นั้น   
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 1.3  องค์ประกอบที่ท าให้เกดิความกงัวล 
  เมลวิน (อา้งถึงใน อรทยั  โสมนรินทร์ 2538 : 20) ไดก้ล่าวว่าองคป์ระกอบท่ีท าให้
เกิดความกงัวลมี 3 ประการ คือ 
  1.  สัญลกัษณ์ (Symbols) ไดแ้ก่ ความคิดเห็น (Ideals) มโนทศัน์ (Concept) 
ค่านิยม (Values) หรือระบบความคิด (Systems of Though) ซ่ึงบุคคลจะให้ความหมายของ
สัญลักษณ์เหล่าน้ีต่อส่ิงภายนอกและภายในของตนเอง เม่ือเกิดเหตุการณ์คุกคามหรือสูญเสีย
สัญลกัษณ์เหล่าน้ีอาจท าใหเ้กิดความกงัวลข้ึนได ้
  2. การคาดการณ์ล่วงหนา้ (Anticipation) คือ การประเมินหรือคาดการณ์ล่วงหนา้
ถึงส่ิงท่ีจะมาคุกคามให้เกิดความขดัแยง้ ซ่ึงอาจเกิดทั้งในจิตส านึกและจิตใตส้ านึกความขดัแยง้น้ี
เป็นผลใหเ้กิดความกงัวล 
  3.  ความไม่แน่นอน (Uncertainty) คือ ความคลุมเครือของเหตุการณ์ในอนาคต
เป็นส่ิงท่ีไม่อาจล่วงรู้ไดแ้ละเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน ซ่ึงบุคคลรู้สึกว่าเป็นการคุกคามท่ีมีผลก่อให้เกิด
ความกงัวล 
 1.4  ระดับความกงัวล 

  ความกงัวลท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลในแต่ละคร้ังนั้น  มีความรุนแรงไม่เท่ากนัทั้งน้ีข้ึนกบั
ส่ิงกระตุน้  ความหมายของเหตุการณ์  และบุคลิกภาพของบุคคลนั้น (สุนีย ์ เก่ียวก่ิงแกว้ 2527 : 170 
และอุบล  นิวติัชยั 2528 : 1112)   โดยความวิตกกงัวลในระดบัท่ีเหมาะสมจะก่อประโยชน์ คือ เป็น
ตวักระตุน้ท่ีดี ช่วยให้การรับรู้และความสามารถในการปฏิบติัดีข้ึน แต่ถา้ระดบัความกงัวลสูงมาก 
จะท าให้การรับรู้ ความสามารถในการท างาน และความกระตือรือร้นของบุคคลลดลง ระดบัความ
กงัวลแบ่งออกเป็น 4 ระดบั คือ (Stuart and Sundeen 1987 : 343, อา้งถึงใน อรพรรณ  ลือบุญธวชัชยั 
2545 : 255-256) 

  1.  ความวิตกกงัวลระดบัต ่า (Mild Anxiety) เป็นความกงัวลท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจาก 
การด ารงชีวิตประจ าวนั ซ่ึงเป็นความกงัวลระดบันอ้ย ๆ เป็นปกติในบุคคลทัว่ไป ความกงัวลระดบัน้ี
จะท าให้บุคคลต่ืนตวั และสนามการรับรู้กวา้งข้ึน ท าให้ความสามารถในการมองเห็น การไดย้ิน 
และความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ ดีข้ึน สามารถกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค ์    
ถา้เกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีดี เพราะจะช่วยกระตุน้ให้บุคคลแกปั้ญหา และท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ดีข้ึน หรือ 
พยายามท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหส้ าเร็จ  

  2.  ความกงัวลระดบัปานกลาง (Moderate Anxiety) เป็นความกงัวลในระดบัท่ี      
ท าใหบุ้คคลมุ่งสนใจต่อความกงัวลท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น จะเกิดการรับรู้เร่ืองต่าง ๆ นอ้ยลง จะสนใจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 10 

เฉพาะปัญหาท่ีจะท าใหต้นไม่สบายใจ พยายามควบคุมตนเองมากข้ึน แต่ความสามารถจะยงัคงดีอยู่
ถา้บุคคลตั้งใจกระท าในส่ิงนั้น ๆ  

  3.  ความกงัวลระดบัสูง (Severe Anxiety) เป็นความกงัวลในระดบัท่ีจะท าให้
สนามการรับรู้ของบุคคลแคบลงมาก และแปรปรวนไปจากสภาพความเป็นจริง จะไม่สามารถ
เช่ือมโยงรายละเอียดไปสู่สถานการณ์ไดท้ั้งหมดสมาธิในการรับฟังปัญหาและขอ้มูลต่าง ๆ ลดลง 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกเป็นไปเพื่อลดความกังวลท่ีเกิดข้ึน จะมีความผิดปกติของความคิดเกิด
จินตนาการท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง เกิดความกลวัต่อบุคคล สถานท่ีหรือส่ิงของ และเกิดมีการย  ้า
คิดย  ้าท า 

  4.   ความกงัวลสูงมาก (Panic Anxiety) เป็นความระดบักงัวลสูงสุด ท าให้สนาม 
การรับรู้แคบลงอย่างมากและบิดเบือนจากความเป็นจริง บุคลิกภาพและความคิดจะผิดปกติไป      
อยู่ในภาวะต่ืนตระหนก สับสน วุ่นวาย หวาดกลวัสุดขีด มึนงง ควบคุมตนเองไม่ได้ ไม่มีแรง 
ความสามารถในการติดต่อกบับุคคลอ่ืนและการเรียนรู้จะเสียไป อาจมีอาการหลงผดิ และมีประสาท
หลอนร่วมดว้ย 
  5. ความกงัวลในระดบัต ่าหรือระดบัปานกลางจะท าให้เกิดผลบวกให้แก่บุคคล 
นั้น ๆ โดยจะเป็นตวักระตุน้ให้มีการต่ืนตวัและสามารถแกปั้ญหาและท ากิจกรรมต่าง ๆไดดี้ข้ึน     
แต่ถา้หากความกงัวลอยู่ในระดบัสูงจะท าให้การรับรู้ลดลงเร่ือย ๆ เกิดผลท าให้ความสามารถใน  
การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ลดลงจนถึงขั้นเจบ็ป่วยทางจิตประสาทได ้

 1.5  ปัจจัยทีม่ีผลต่อความกงัวล 
  ปัจจยัท่ีท าใหบุ้คคลมีระดบัความกงัวลท่ีแตกต่างกนัมีดงัน้ี  

  1. เพศ  เป็นส่วนหน่ึงของพฒันาการของบุคลิกภาพดา้นร่างกายท่ีมีผลต่อความ
วิตกกงัวลท่ีแตกต่างกนั (สุวนีย ์ ตนัติพฒันานนัต ์2526, อา้งถึงใน ขนิษฐา  นาคะ 2534 : 16) 
  2. อาย ุพยอม  อิงคตานุวฒัน์ ไดก้ล่าววา่อาย ุเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาการของ
บุคลิกภาพดา้นร่างกาย  ซ่ึงแบ่งพฒันาการในวยัผูใ้หญ่เป็น 3 ระยะ  (อา้งถึงใน ขนิษฐา  นาคะ 2534 
: 16)  
   2.1 ผูใ้หญ่วยัตน้ วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ อาย ุ21-40 ปี เป็นวยัท่ีสามารถเผชิญปัญหา
ในชีวิตไดอ้ยา่งไม่หวัน่ไหว มองโลกในแง่ดี สุขมุรอบครอบ มีความสนใจท่ีเด่นเฉพาะวยั ไม่ว่าจะ
เป็นรูปร่างหนา้ตา เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย ฐานะ ทรัพยส์มบติั การพกัผอ่นหยอ่นใจ ปัญหาท่ีเป็นเร่ือง
วิกฤติของวยัน้ี  เช่น  ความผิดหวงัในความรัก  ความล้มเหลวในการประกอบอาชีพ  เป็นต้น        
(ทิพยอ์าภา  เชษฐเ์ชาวลิต 2540 : 129) 
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   2.2  ผูใ้หญ่วยักลางคนหรือผูใ้หญ่ตอนกลาง อายุ 41-60 ปี เป็นระยะท่ีสร้าง
ครอบครัวเป็นปึกแผ่น อุทิศแรงกายเพื่องาน ความสนใจของบุคคลในวยัน้ีเป็นไปในแนวลึก
มากกว่าแนวกวา้ง เช่นสถานภาพทางสังคม ความมัน่คงทางการเงิน เป็นตน้วิกฤติของวยัน้ีเป็น
ปัญหาของการไม่ยอมรับของการเส่ือมถอยของร่างกาย ปัญหาจากโรคภยัไขเ้จ็บท่ีเกิดข้ึนไดม้าก 
ปัญหาของครอบครัว เป็นตน้  (ทิพยอ์าภา  เชษฐเ์ชาวลิต 2540 : 129) 
   2.3  ผูใ้หญ่วยัชราหรือผูใ้หญ่ตอนปลาย อายุ 61-80 ปี เป็นระยะสูญเสียความ
เป็นผูน้ าหรือคู่สมรส  
  3. การศึกษา Lazarus and Folkman (1984 : 163) กล่าวว่า การศึกษาเป็นส่วนหน่ึง
ของแหล่งประโยชน์ในการปรับตวัท่ีช่วยเพิ่มทกัษะในการแกปั้ญหาของบุคคล  (อา้งถึงใน ศุจิกา 
ภูมิโคกรักษ ์2543 : 18) 
  4. สถานภาพสมรส   จากการศึกษาของ Hubbard and others (อา้งถึงใน  ศุจิกา  
ภูมิโคกรักษ ์2543 : 18) พบว่า บุคคลท่ีมีคู่สมรสจะไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมมากกว่าบุคคลท่ี
ไม่มีคู่สมรส หรืออยูใ่นสถานภาพโสด  หมา้ย  หยา่  และแยกทางกนั  
  5. รายไดข้องครอบครัว รายไดเ้ป็นแหล่งประโยชน์ทางดา้นวตัถุท่ีคอยสนบัสนุน
ในการด าเนินชีวิตในดา้นการตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของบุคคล สภาพเศรษฐกิจท่ีรัดตวั 
ก่อใหเ้กิดความกงัวลได ้ 
  6. ประสบการณ์ในการท างาน เป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมดว้ยสติปัญญา         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์หรือความทรงจ าในอดีต ท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเหตุการณ์ท่ีเผชิญ
เหมือนเดิมหรือแตกต่างจากเดิม  นอกจากน้ีผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานนาน  จะมีโอกาส   
เล่ือนขั้นด ารงต าแหน่งสูงข้ึน เกิดความภาคภูมิใจและเป็นแรงจูงใจในการท างานดว้ย 

 1.6  ผลของความกงัวล 
  ในขณะท่ีมีความกงัวลเกิดข้ึนนั้น บุคคลจะมีการเปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองกบั

ความกงัวลท่ีเกิดข้ึน โดยจะมีการเปล่ียนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ (อรพรรณ  ลือบุญธวชัชยั 2545 : 
256-257) ไดส้รุปลกัษณะอาการของบุคคลท่ีมีความกงัวลดงัน้ี  
  1. การเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย เกิดจากระบบประสาทอตัโนมติัถูกกระตุน้ ท าให้
เกิดการเตรียมพร้อมของร่างกายในการท่ีจะต่อสู้หรือหนี โดยจะมีอาการและอาการแสดงของ
อวยัวะภายในระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ระบบผิวหนัง ระบบประสาทส่วนกลางและระบบกลา้มเน้ือ เช่นอึดอดั แน่นหน้าอก 
หายใจล าบาก ความดันโลหิตเพิ่ม เหง่ือออกบริเวณฝ่ามือ ตามตวั ปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อาเจียน    
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นอนไม่หลบั เหน่ือยง่าย อ่อนเพลีย บุคลิกภาพการทรงตวัเปล่ียนไป มีการเปล่ียนแปลงในรอบเดือน 
เป็นตน้ 
  2.  การเปล่ียนแปลงดา้นทางอารมณ์ จะมีอาการทางอารมณ์หลายประการอาทิ 
เช่น หงุดหงิด กระสับกระส่าย โกรธง่าย รู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า ไม่มีความส าคญั เศร้า เสียใจง่าย 
ร้องไห้บ่อย พกัผ่อนได้น้อย ขาดความสนใจ ขาดความคิดริเร่ิม แยกตวั สัมพนัธภาพกับผูอ่ื้น
เปล่ียนแปลงไป เป็นตน้ 
  3.  การเปล่ียนแปลงทางความคิด ความจ า และการรับรู้ จะมีอาการ เช่น ลืมง่าย 
ครุ่นคิด หมกมุ่น การคิดและการใชภ้าษาผิดพลาด การตดัสินใจไม่ดี ไม่ค่อยมีสมาธิ การพูดติดขดั 
เปล่ียนเร่ืองพดูบ่อย มีความคิดและการกระท าซ ้ า ๆ โดยไม่สามารถหา้มได ้เป็นตน้ 

 1.7  การประเมินความกงัวล 
  วิธีวดัความกงัวล ดาราวรรณ  ตะ๊ปินตา (อา้งถึงใน ศุจิกา ภูมิโคกรักษ ์2543 : 19-20) 

ความกงัวลเป็นภาวะร่างกายและอารมณ์ท่ีตอบสนองต่อส่ิงคุกคาม มีการแสดงท่ีแตกต่างกนัออกไป 
3 วิธี คือ  

  1.  การวดัการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา (Physiological Measure of Anxiety) 
โดยประเมินจากการเปล่ียนแปลงท่ีแสดงออกทางร่างกาย เช่น อตัราการเตน้ของหัวใจ การหายใจ 
ความดนัโลหิต การขยายรูม่านตา การมีเหง่ือออก การวดัตอ้งมีการใช้เคร่ืองมือโดยเฉพาะ เช่น 
เคร่ืองมือการวดัอตัราการเตน้ของหวัใจ (Electrocardiogram) เคร่ืองมือวดัชีพจร เป็นตน้ การวดัวิธีน้ี
ค่อนขา้งล าบาก เน่ืองจากระดับของความกังวลจะไม่สัมพนัธ์กับอาการท่ีแสดงออกของบุคคล 
นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงดา้นทางสรีรวิทยาของแต่ละบุคคลมีแบบแผนท่ีต่างกนั 

  2.  การวดัโดยตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self-Report Measure of Anxiety) 
เป็นการประเมินความกังวลของตนเอง โดยการตอบตามความรู้สึกท่ีตนเองรับรู้ โดยใช้
แบบสอบถามใหต้อบตามความรู้สึกตนเอง และจึงน ามาประเมินความกงัวลนั้น ๆ ไดแ้ก่ (กิตติศกัด์ิ 
เช้ืออาษา 2548 : 19-20) 
   2.1 แบบสอบถามความวิตกกงัวลแบบสเตท (State Anxiety หรือA- State) คือ
แบบสอบถามท่ีใชว้ดัความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลในขณะท าแบบทดสอบและสถานการณ์ทัว่ไป 
เป็นแบบวดัความกงัวลขณะเผชิญและแบบวดัความกงัวลแบบแฝง 
   2.2 แบบสอบถามความวิตกกงัวลแบบเทรท (Trait Anxiety หรือT- State) คือ 
แบบสอบถามท่ีใชว้ดัความรู้สึกทัว่ ๆ ไปของบุคคลในทุกสถานการณ์  
   2.3 มาตรวดัความวิตกกงัวล (Visual Analogue Scale) เช่นมาตรวดัความวิตก
กงัวลของกาเบอร์สัน (Gaberson) มีลกัษณะเป็นเส้นตรงแนวนอนยาว 10 เซนติเมตร ปลายปิดทาง
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ซา้ยมือตรงกบัความรู้สึก ไม่มีความวิตกกงัวล และความวิตกกงัวลจะเพิ่มมากข้ึนไปจนถึงทางขวา
จนถึงปลายปิด จะตรงกบัความรู้สึก มีความวิตกกงัวลมากท่ีสุด 
   2.4 แบบประเมิน The Self-rating Scale (Zung 1980 : 451-454)  เป็นแบบ
ประเมินความรู้สึกตนเองในช่วงเวลานั้น และเวลาใกลเ้คียงท่ีผา่น 
   2.5 แบบวดั เอ็ม เอ เอส (MAS) การประเมินความวิตกกังวลโดยใช้
แบบสอบถาม 
  3. การสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral Measure of Anxiety) เป็น     
การสังเกตถึงการเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ เช่น การเคล่ือนไหว การพูด การรับรู้ ความสอดคลอ้ง
กนัของการท างานของร่างกายและการรับรู้ ทั้งน้ีมาจากแนวความคิดท่ีเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลท่ี
แสดงออกมานั้น เป็นปฏิกิริยาท่ีสะทอ้นมาจากอารมณ์ภายใน เช่น การขาดสมาธิ หงุดหงิด นอนไม่
หลบั เป็นตน้ การวดัจะใชเ้คร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะใช้เฉพาะแบบวดัความกงัวล โดยไม่วดัทางดา้นสรีรวิทยา 
เน่ืองจากพบว่ามีตวัแปรท่ีซบัซอ้นเกินกว่าท่ีจะอธิบายผลการวิจยัได ้โดยเลือกใชแ้บบวดัความวิตก
กงัวล STAI ของ Spilberger เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย เพราะค่าความเท่ียงของ
แบบวดัเป็นท่ียอมรับและยงัไม่มีปัญหาในการใชต่้างวฒันธรรมอีกดว้ย 
 

2.  การบริหารจัดการมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
 ความหมายของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ    ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายต่าง ๆ กนั  ดงัน้ี 
 จรัส  สุวรรณเวลา (2551 : 27) ไดใ้หค้วามเห็นว่าคือ การพน้จากกฎเกณฑแ์ละระเบียบ
ราชการ เป็นการลดขั้นตอน ท าให้มีความเป็นอิสระและคล่องตวั มีรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม  
มีการท าใหก้ารบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่คุณภาพขององคก์ร  
 อุทุมพร  จามรมาน (2543 : 15) ไดใ้ห้ความหมายของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐว่า 
มหาวิทยาลยัของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล มีการตดัสินใจส้ินสุดท่ีสภามหาวิทยาลยัมากท่ีสุด แยกการตดัสินใจ
และวินิจฉยัดา้นการบริหารและวิชาการระดบัสูงออกจากกนั เนน้การบริหารในรูปแบบของคณะบุคคล
ในแต่ละระดบั ใชร้ะบบรวมบริการแต่แยกภารกิจ มีระบบการเงินท่ีคล่องตวั ตรวจสอบไดภ้ายหลงั 
(Post-auditing) จากรูปเงินกอ้น (Block Grant) และมีอ านาจปกครองดูแล บ ารุงรักษา จดัหา
ประโยชน์จากทรัพยสิ์นของมหาวิทยาลยัได ้รายไดข้องมหาวิทยาลยัไม่ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงั
และรัฐพึงจดัสรรงบประมาณใหเ้ท่าท่ีจ าเป็น  
 ปรัชญา  เวสารัชช ์(อา้งถึงในประภสัสร  ดาวะเศรษฐ,์ บรรณาธิการ 2546 : 20) หมายถึง 
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ไดรั้บการสนบัสนุนจากงบประมาณของรัฐ แต่รัฐให้ความเป็นอิสระ
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ในการบริหารจดัการภายในของตนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานดา้นบุคคล การบริหาร
การเงินและงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ หรือแมแ้ต่การก าหนดหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของประเทศ 
 ดงันั้น จึงสรุปความหมายของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐไดว้่ามหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐ คือมหาวิทยาลยัของรัฐท่ีไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่ีไดรั้บอิสระในการบริหาร
จดัการภายในมหาวิทยาลยั  ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และการเงิน  โดยสภา
มหาวิทยาลยัจะสามารถก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัในการบริหารการจดัการในเร่ืองต่าง ๆ ไดเ้อง 
ภายใตก้รอบแห่งพระราชบญัญติัของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่ง การบริหารจดัการจะส้ินสุดท่ีสภา
มหาวิทยาลยัเป็นส่วนใหญ่และสามารถตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได ้
 วิวฒันาการและความเป็นอิสระของการจดัการอุดมศึกษาในไทย 

  มีการแบ่งอ านาจอิสระในการบริหารงานวิชาการในอดีตเป็น 4 ยคุ (ถวลัยรั์ฐ วรเทพพุฒิพงษ,์ 
อา้งถึงใน กมลพรรณ  แสงมหาชยั, บรรณาธิการ 2545 : 83-88) คือ  
 1. ยคุการผลิตบุคลากรเพื่อรับราชการ (พ.ศ. 2460-2501) ซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของ
การจดัตั้งมหาวิทยาลยัเพื่อผลิตบุคลากรไวรั้บราชการในกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ มหาวิทยาลยั 
ท่ีจดัตั้งข้ึน จึงมีฐานะเป็นส่วนราชการในสังกดักระทรวงท่ีจดัตั้งมหาวิทยาลยันั้น เช่น มหาวิทยาลยั
แพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลยัมหิดลในปัจจุบนั) จดัตั้งข้ึนในกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ จดัตั้งในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตน้ อาจารยป์ระจ าคณะส่วนใหญ่
เป็นขา้ราชการท่ีของรับโอนมาจากกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นผูท่ี้สนใจดา้นวิชาการ ส่วนท่ีเหลือ
เป็นผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นขา้ราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ มาช่วยบรรยายในฐานะ
อาจารยพ์ิเศษ ส่งผลให้การท างานในยคุนั้นยงัคงเป็นเหมือนระบบราชการอ่ืน ๆ  ความคิดเก่ียวกบั
เสรีภาพทางดา้นวิชาการจึงยงัไม่ค่อยเด่นชดั 
 2. ยุคการให้บริการแก่รัฐบาลโดยตรง (พ.ศ. 2502-13 ตุลาคม 2516) มีเหตุการณ์ท่ี
นักศึกษาเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการเมือง ในยุครัฐบาล จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัตน์ และรัฐบาลจอมพล
ถนอม กิติขจร กบัจอมพลประภาส จารุเสถียร เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารดา้นวิชาการนั้น
ยงัคงเป็นไปตามภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั และมีความเป็นอิสระ ยกเวน้บางกรณีท่ีรัฐบาลไดมี้
มาตรการในการควบคุมการบริหารของมหาวิทยาลยับางประการ ในส่วนของการบริการชุมชนนั้น 
มีการให้บริการแก่รัฐบาลหลายรูปแบบ แต่งตั้งให้กรรมการดา้นต่างๆขอตวัไปช่วยราชการ และ
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นตน้  
 3. ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน-เสรีภาพของมหาวิทยาลยัคบัแกว้  (14 ตุลาคม 2516-          
8 ตุลาคม 2519) หลงัจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 สงบลง มีการเรียกร้องและใช้เสรีภาพทาง
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มหาวิทยาลยัอย่างกวา้งขวาง เช่นเร่ิมมีการเคล่ือนไหวและเรียกร้องให้มีการน าระบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองการได้มาซ่ึงผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ท่ีเปล่ียนจาก       
การแต่งตั้งของรัฐบาลมาเป็นการสรรหา/เลือกตั้งของคนในมหาวิทยาลยัเอง 
 4. ยุครัฐบาลปฏิรูป-เสรีภาพของมหาวิทยาลยัถูกจ ากดั (9 ตุลาคม 2519-20 ตุลาคม 
2520) ในยคุของรัฐบาลปฏิรูปเสรีภาพในทางวิชาการลดลงแต่ความเป็นอิสระในการเรียนการสอน
นั้นมีอยูร่ะดบัหน่ึง 
 มหาวิทยาลยัในตะวนัตกและมหาวิทยาลยัไทยมีจุดเร่ิมตน้ท่ีความแตกต่างกัน โดย
จุดเร่ิมตน้ของมหาวิทยาลยัในตะวนัตกมีรากฐานมาจากปรัชญาของเสรีภาพความเป็นเลิศทาง
วิชาการและสถาบนัทางศาสนารองรับ ซ่ึงแยกส่วนจากรัฐบาลและระบบราชการ ความเป็นอิสระ
ของความเป็นสถาบนัจึงมีอยูโ่ดยอตัโนมติั แต่มหาวิทยาลยัไทยก าเนิดข้ึนมาในฐานะระบบยอ่ยของ
ระบบราชการ โดยบทบาทของราชการมีพนัธกิจท่ีจะตอ้งรับผิดชอบและได้รับการตรวจสอบ     
รวมไปถึงการควบคุมอย่างแข็งขัน  (ปฐม  มณีโรจน์,  อ้างถึงใน กมลพรรณ  แสงมหาชัย , 
บรรณาธิการ 2545 : 41) ระเบียบการท างานจึงเป็นไปตามระบบราชการ มีกฎเกณฑ ์ขั้นตอน
ค่อนขา้งมาก ท าใหบ้างคร้ังขดักบัลกัษณะการบริหารมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเนน้ ความกา้วหนา้ ทนัสมยั 
ในดา้นวิชาการและการวิจยัแต่การบริหารงานท่ีมีความยืดหยุ่นน้อย ท าให้ไม่มีความคล่องตวัใน 
การบริหาร  จึงเกิดแนวความคิดท่ีจะให้มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐบาลทั้งหมด    
แปรสภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ โดยแนวคิดเร่ืองการเป็นอิสระของมหาวิทยาลยัเกิดใน
ยุโรปและอังกฤษก่อน แล้วจึงขยายไปทั่วโลก จนถึงประเทศไทยในความเป็นอิสระและ             
การปกครองตวัเอง ทั้งในดา้นการบริหารและจดัการของมหาวิทยาลยั รวมถึงการบริหารวิชาการ 
การเงิน บุคลากร ท่ีจะตอ้งมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ดว้ยหวงัว่า  
การท่ีให้มหาวิทยาลยันอกระบบน่าจะเกิดผลประโยชน์ต่อการศึกษาในระดบัอุดมศึกษามากกว่า 
การอยู่ในระบบราชการ เพราะจะท าให้เกิดการบริหารทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ เกิดความ
คล่องตวัในการและมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศกัยภาพในการพฒันาความเป็นเลิศดา้นวิชาการ 

 เคอริ และฟิสเซอร์ (Curry and Fische, อา้งถึงใน สุภาพร  รุจิสัมพนัธ์ 2543 : 24-25)                                                              
ไดพ้ฒันากรอบแนวคิดส าหรับอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งมหาวิทยาลยักบัรัฐดว้ย 4 ตวัแบบ ดงัน้ี     
 1.  ตวัแบบหน่วยราชการของรัฐ มหาวิทยาลยัถูกปฏิบติัเหมือนหน่วยราชการหน่ึงของ
รัฐ รายไดท้ั้งหมดฝากไวก้บักองคลงัของรัฐ โดยมีการควบคุมอยา่งเคร่งครัดตามระเบียบการเบิกจ่าย
ของทางราชการ ซ่ึงการจดัสรรงบประมาณจะก าหนดเฉพาะเจาะจงตามค่าใชจ่้ายท่ีไดท้  าตามหนา้ท่ี
และวตัถุประสงค ์โดยใชรู้ปแบบการตรวจสอบก่อน ส าหรับการจดัซ้ือและรายการเก่ียวกบับุคลากร 
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ถา้หากมีงบส่วนใดส่วนหน่ึงท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ม่ือส้ินปีงบประมาณตอ้งส่งคืนรัฐ ส่วนค่าเล่าเรียนและ
ค่าธรรมเนียมท่ีเกบ็กบันกัศึกษานั้น รัฐสภาของรัฐจะเป็นผูก้  าหนดทั้งส้ิน 
 2.  ตวัแบบการควบคุมโดยรัฐ มีคุณลกัษณะส าคญัเหมือนตวัแบบหน่วยราชการของรัฐ 
แต่ผ่อนปรนกว่าในแง่งบประมาณท่ีก าหนดนั้น จะไม่เคร่งครัดเหมือนแบบแรก แต่รัฐยงัเป็น            
ผูก้  าหนดงบประมาณอยู่บนพื้นฐานของการหาเงินทุนและจ านวนการเขา้เป็นนักศึกษา ส าหรับ
รายไดท่ี้ไดรั้บมา ทางมหาวิทยาลยัเป็นผูจ้ดัการเอง 
 3.  ตวัแบบความช่วยเหลือของรัฐ รัฐใหเ้งินอุดหนุนแก่มหาวิทยาลยั โดยมหาวิทยาลยั
มีความอิสระต่อการใช้จ่ายภายในแนวทางท่ีก าหนด รัฐต้องการกระจายรายได้ให้แก่ทาง
มหาวิทยาลยั การจดัตั้งงบเงินทุนอุดหนุนอยู่บนรากฐานของความตอ้งการของแต่ละมหาวิทยาลยั 
ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นไดจ้ากแผนและวตัถุประสงคต่์างๆท่ีเสนอมา การก าหนดงบประมาณอาจเป็น
แบบใชสู้ตร (Formula Budgeting)  หรือเพิ่มแบบจากฐานเดิม (Incremental  Budgeting) ท่ีตอ้งยดึ
หลกัเกณฑน้ี์ เพื่อประโยชน์ต่อการจดัหาเงินทุน และสามารถแบ่งสรรไดอ้ยา่งถูกตอ้งพอเหมาะกบั
ความตอ้งการพิเศษนั้น ๆ เงินอุดหนุนท่ีมหาวิทยาลยัไดรั้บนั้นรัฐให้อิสระต่อการใชจ่้ายอยา่งเตม็ท่ี 
ใชร้ะบบการตรวจสอบภายหลงั (Post-audit) ส่วนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก็บจาก
นกัศึกษาสภามหาวิทยาลยัเป็นผูก้  าหนดเอง 
 4. ตวัแบบการประสานความร่วมมือ มหาวิทยาลยัเป็นผูด้  าเนินการควบคุมดว้ยตนเอง
ทั้ งหมด ในด้านการจัดหารายได้ บุคลากร และความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึน นิยมให้
บุคคลภายนอกเขา้มาในสภามหาวิทยาลยั หรือคณะกรรมการบริหารในด้านอ่ืน ๆ รัฐจะเขา้มา
เก่ียวขอ้งกบัมหาวิทยาลยัในตวัแบบน้ี เม่ือมีการท าสัญญาเฉพาะกรณี อาจเป็นดา้นการบริหารหรือ
การหาสถานท่ีและอาคารเรียน โดยทัว่ไปรัฐคาดหวงัว่าจะไม่เขา้มารับผิดชอบในโปรแกรมทาง
วิชาการหรือด้านการเงิน ส าหรับการตรวจสอบบัญชีนั้ นจะค านึงถึงประสิทธิผลมากกว่า
กระบวนการ 
 เน่ืองจากการจดัโครงสร้างของระบบการบริหารของมหาวิทยาลยั นอกจากจะอยู่ใน
ระบบราชการแลว้ยงัมีการบริหารแบบรวมศูนย ์ท าใหม้หาวิทยาลยัต่าง ๆ อยูภ่ายใตข้อ้ก าหนดอยา่ง
เดียวกัน เกณฑ์ทางวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารการเงิน ถูกก าหนดไปจาก
ทบวงมหาวิทยาลยัหรือคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นเกณฑก์ลางท่ีใชก้บัทุกมหาวิทยาลยัหรือทุก
ส่วนย่อยในมหาวิทยาลยั ท าให้เกิดความไม่พอดี การบริหารจดัการจึงขาดประสิทธิภาพ (จรัส 
สุวรรณเวลา 2551 : 27) 
 ปัญหาของมหาวิทยาลยัในฐานะหน่วยราชการ ในสถานภาพของมหาวิทยาลยัท่ีเป็น
หน่วยราชการไม่เอ้ืออ านวยต่อการบริหารมหาวิทยาลยัตามสถานการณ์บา้นเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป  
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นักวิชาการหลายท่านไดศึ้กษาปัญหาระบบราชการไทย  อาทิ วรเดช  จนัทรศร (อา้งถึงใน มยุรี   
แยม้ศรี 2542 : 61) ไดส้รุปปัญหาท่ีสะสมอยูใ่นระบบราชการไทย 6 ดา้นใหญ่ ๆ คือ                                                                                                                 

 1. ปัญหาการครอบง าของระบบราชการไทยต่อระบบการเมืองไทย 
 2. ปัญหาการขยายตวัของหน่วยงานในระบบราชการไทย 
 3. ปัญหาดา้นโครงสร้าง 
 4. ปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคล 
 5. ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ 
 6. ปัญหาดา้นกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบติังาน 

จรัส สุวรรณเวลา (2539 : 11-27) ไดว้ิเคราะห์วิกฤติของสถาบนัอุดมศึกษาไทยไว ้            
4 ประการ ดงัน้ี 
 1. วิกฤติดา้นคุณภาพการศึกษาบณัฑิตมีความเขม้ขน้ทางวิชาการต ่ากว่ามาตรฐาน 
สากล 
 2. วิกฤติด้านงบประมาณ (เงินสนับสนุนน้อยเกินไปอย่างเร้ือรัง)  นอกจากน้ี              
การจัดสรรงบประมาณปีต่อขาดความต่อเน่ือง ท าให้การวางแผนระยะยาวไม่ได้ หรือได้รับ
งบประมาณไม่สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีตอ้งการ 
 3. วิกฤติดา้นบุคลากร โดยเฉพาะนกัวิชาการ ขาดแรงจูงใจ ขาดโอกาส เงินตอบแทน
นอ้ย 
 4. วิกฤติดา้นระบบบริหารท่ีดอ้ยคุณภาพ ความไม่คล่องตวั ขั้นตอนและระเบียบมาก 
ดอ้ยคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ด้วยวิกฤติหลายประการดังกล่าว จึงมีผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องหลายฝ่าย อาทิ นักวิชาการ  
นักวิชาการการศึกษา ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดมี้ความคิดเห็นท่ีจะเปล่ียน
สถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยมีลักษณะส าคัญของ
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ดงัน้ี 

 1. เป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ เป็นนิติบุคคล และไดรั้บการจดัตั้งโดยพระราชบญัญติั 
 2. ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐ 

 3. กระทรวงท่ีรับผิดชอบจะไม่เขา้มาแทรกแซงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ยกเวน้กรณีจ าเป็นเพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะ  
 มหาวิทยาลยัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบอ่ืน  ท่ีรัฐก าหนดไวใ้ห้หน่วยงาน  
ของรัฐตอ้งปฏิบติั  เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม (ปรัชญา  เวสารัชช์, อา้งถึงใน ประภสัสร           
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ดาวะเศรษฐ์, บรรณาธิการ 2546 : 20) และมีความคาดหวงัว่าเม่ือมีการแปรสภาพเป็นมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐจะเกิดผลดงัต่อไปน้ี 

 1. สามารถพฒันาองคก์รและระบบงานท่ีเหมาะสมกบักิจการของมหาวิทยาลยั 
 2. ลดระเบียบขอ้บงัคบัท่ีผูกรัดและขั้นตอนการท างานท่ีไม่เหมาะสมกบัการบริหาร
มหาวิทยาลยั 
 3. รักษาบุคลากรในมหาวิทยาลยั และดึงดูดบุคลากรนอกมหาวิทยาลยั โดยพิจารณา
ถึงผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ และบรรยากาศในการท างาน 

 4. สามารถใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและประหยดั 
 เม่ือเกิดความเป็นอิสระของมหาวิทยาลยันั้น มีมุมมองในความเป็นอิสระหลายอยา่ง เช่น 
อิสระทางวิชาการ ความเป็นอิสระจากระบบราชการเพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพ ความเป็นอิสระ
จากการรวมศูนย ์เป็นตน้ (สมบติั  นพรัตน์, อา้งถึงใน กมลพรรณ  แสงมหาชยั, บรรณาธิการ 2545 : 
54) 
 แนวความคิดในการท่ีจะใหม้หาวิทยาลยัออกนอกระบบหรือมหาวิทยาลยัในก ากบัของ
รัฐ เร่ิมมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2508 โดยคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ไดมี้      
การจดัตั้งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีและมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์เป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของ
รัฐ และมหาวิทยาลยัท่ีตั้งอยูเ่ดิมไดจ้ดัตั้งหน่วยงานใหม่ท่ีเป็นอิสระจากระบบราชการ เช่น สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิทยาลยันานาชาติของมหิดล รัฐบาลสมยั
นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีได้ผลกัดันแนวคิดให้มหาวิทยาลยัออกนอกระบบ
ราชการ โดยเสนอร่างพระราชบญัญติัของ 16 มหาวิทยาลยัให้สภานิติบญัญติัแห่งชาติพิจารณา     
แต่ไม่ผ่านในขั้นตอนของการพิจารณา ต่อมาในสมัยท่ีนายชวน หลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรี    
ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลมีภาระตอ้งจดัการดูแลหน้ีสาธารณเป็นจ านวน
มาก  ขณะเดียวกนัยงัมีปัญหาดา้นงบประมาณในการบริหารประเทศ รัฐบาลมีการลงนามในการท า
สัญญากูจ้ากธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) และมีการก าหนดเง่ือนไขหลายประการและหลายฝ่าย   
เช่ือว่าการเปล่ียนแปลงจากมหาวิทยาลยัของรัฐไปสู่มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐเป็นหน่ึงใน
เง่ือนไขการกูเ้งินดงักล่าว (ไพโรจน์  ภทัรนรากุล, อา้งถึงใน ประภสัสร  ดาวะเศรษฐ์, บรรณาธิการ 
2546 : 29) 
 หลงัจากเกิดการเปล่ียนแปลงเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐนั้น รัฐบาลไดใ้ห้ความ
อิสระในการบริหาร 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นวิชาการ (หลกัสูตร การก าหนดภาระงาน) ดว้ยภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั     
มี 4 ประการ คือ การเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อเขา้ร่วมในการพฒันา
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ประเทศ การวิจยั การบริการชุมชนหรือการบริการทางวิชาการและการทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ของชาติให้บรรลุวตัถุประสงค์ (ถวลัยรั์ฐ  วรเทพพุฒิพงษ์, อา้งถึงใน กมลพรรณ  แสงมหาชัย, 
บรรณาธิการ 2545 : 75) มีอิสระในการท างานดา้นวิชาการอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงไดแ้ก่ การมีอิสระใน
การศึกษา คน้ควา้ วิจยั และแสวงหาความจริง รวมทั้งการมีอิสระในการสอนและการเผยแพร่ความรู้
แก่สาธารณชนอีกดว้ย 
 2. บุคคล (ระบบการไดม้า การตอบแทน เงินเดือน และสิทธิประโยชน์) 
 3. การเงินทรัพยสิ์น (การพสัดุ การบริหารงบประมาณ งบประมาณแบบอุดหนุน
ทัว่ไป) มหาวิทยาลยัไดรั้บเงินงบประมาณอุดหนุนทัว่ไปส่วนหน่ึงจากรัฐบาล และสามารถหา
รายไดเ้องมาสนบัสนุน ซ่ึงในการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีส้ินสุดท่ีสภามหาวิทยาลยั แต่ตอ้ง
พร้อมท่ีจะไดรั้บการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภายหลงั ดงันั้น การท างานจึงเป็น
อิสระ มากกวา่การเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ 
 ส่วนงานบริหารงานทั่วไปท่ีไม่เก่ียวขอ้งกับงานทั้ งสามงานขา้งต้น มีความส าคัญ     
นอ้ยกว่าและปริมาณนอ้ย หากกล่าวโดยภาพรวมไดว้่างานบริหารใดท่ีเป็นเร่ืองภายในมหาวิทยาลยั
และใช้งบประมาณของมหาวิทยาลยัเอง  ทางมหาวิทยาลยัสามารถตดัสินใจด าเนินการเองได ้  
ตรงกนัขา้มกบังานบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภายนอกและตอ้งใชจ่้ายกบังบประมาณแผน่ดิน
ทั้งหมดหรือบางส่วนตอ้งเสนอใหห้น่วยท่ีเหนือข้ึนไปเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 
 

หลกัการ 
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 

 
ตวัป้อนเขา้ 

คือ 
เงินรัฐบาลจดัสรรให ้

 มหาวิทยาลยั 
(รับผดิชอบเบด็เสร็จเป็นส่วน

ใหญ่) 

 ผลผลติ 
คือ 

คนและความรู้ 
 

กระบวนการผลติ 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงหลกัการมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ   
ท่ีมา  :  กฤษณพงศ ์ กีรติกร,  ประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลยัออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ  (กรุงเทพมหานคร : พี. เอ. ลิฟวิ่ง, 2552), 8. 

หลกัการ 
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 

 
ตวัป้อนเขา้ 

คือ 
เงินรัฐบาลจดัสรรให ้

 มหาวิทยาลยั 
(รับผดิชอบเบด็เสร็จเป็นส่วน

ใหญ่) 

 ผลผลติ 
คือ 

คนและความรู้ 
 

กระบวนการผลติ 
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หลกัการ 
ระบบราชการ มหาวิทยาลยัในระบบราชการ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 

 
 ระเบียบพสัดุของ 
ส านกันายก 
 ระเบียบการเงินของ 
กระทรวงการคลงั 
 ระเบียบการบริหารงาน
บุคคล (กฎ ก.พ.) 
 โครงสร้างเงินเดือน 
 งบประมาณแบ่งหมวด 

  ระเบียบพสัดุของส านกันายก 
 ระเบียบการเงินของ 
กระทรวงการคลงั 
 ระเบียบการบริหารงาน 
บุคคล (กฎ ก.พ.   กฎ กพอ.  
กฎ ก.ค.   และกฎ กคส.) 
 โครงสร้างเงินเดือน 
 (เหมือนกนัทั้งระบบราชการ) 
 งบประมาณแบ่งหมวด 

  ระเบียบพสัดุ – สภา 
มหาวิทยาลยั 
 ระเบียบการเงิน – สภา 
มหาวิทยาลยั 
 ระเบียบการบริหารงาน 
บุคคล – สภามหาวทิยาลยั 
 งบประมาณมหาวิทยาลยั 
กอ้นเดียว 

 
 
 

ระบบราชการทั้งประเทศ  ระบบมหาวิทยาลยัของรัฐ  ระบบมหาวทิยาลยัในก ากบั 
ของรัฐ 

 
ภาพท่ี 3 แสดงหลกัการระบบราชการ มหาวิทยาลยัในระบบราชการ มหาวิทยาลยัในก ากบั 
 ของรัฐ  
ท่ีมา  :  กฤษณพงศ ์ กีรติกร,  ประสบการณ์การบริหารมหาวิทยาลยัออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ  (กรุงเทพมหานคร : พี. เอ. ลิฟวิ่ง, 2552), 9. 
  
 โดยหลกัการมีตวัป้อนเขา้  กระบวนการและ ผลผลิต รัฐบาลจะดูท่ีตวัป้อนเขา้และ
ผลผลิต ส่วนกระบวนการผลิตนั้นเป็นความรับผดิชอบของมหาวิทยาลยัเป็นส่วนใหญ่  แต่รัฐบาล
ยงัคงท าหนา้ท่ีก ากบันโยบายและการจดัสรรงบประมาณ  
 ในระบบมหาวิทยาลยัเดิม ระเบียบพสัดุ ระเบียบกระทรวงการคลงั ระเบียบบริหารงาน
บุคคล ถูกก ากบัโดยส านกังานขา้ราชการพลเรือน (กพ.) มีขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา
(กพอ.) เกิดข้ึนในตอนหลงั และในระบบกระทรวงศึกษาธิการเดิม มีคณะกรรมการขา้ราชการครู 
(กค.) และคณะกรรมการขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) ดว้ย โครงสร้างเงินเดือน
เหมือนกนัทั้งระบบราชการ หลงัจากการปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ เร่ืองระเบียบ

หลกัการ 
ระบบราชการ มหาวิทยาลยัในระบบราชการ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 

 
 ระเบียบพสัดุของ 
ส านกันายก 
 ระเบียบการเงินของ 
กระทรวงการคลงั 
 ระเบียบการบริหารงาน
บุคคล (กฎ ก.พ.) 
 โครงสร้างเงินเดือน 
 งบประมาณแบ่งหมวด 

 
 
 

ระเบียบพสัดุของส านกันายก 
 ระเบียบการเงินของ 
กระทรวงการคลงั 
 ระเบียบการบริหารงาน 
บุคคล (กฎ ก.พ.   กฎ กพอ.  
กฎ ก.ค.   และกฎ กคส.) 
 โครงสร้างเงินเดือน 
 (เหมือนกนัทั้งระบบราชการ) 
 งบประมาณแบ่งหมวด 

  ระเบียบพสัดุ – สภา 
มหาวิทยาลยั 
 ระเบียบการเงิน – สภา 
มหาวิทยาลยั 
 ระเบียบการบริหารงาน 
บุคคล – สภามหาวทิยาลยั 
งบประมาณหาวิทยาลยั 
กอ้นเดียว 

 
 

 

ระบบราชการทั้งประเทศ  ระบบมหาวิทยาลยัของรัฐ  ระบบมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐ 
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พสัดุ ระเบียบการเงิน ระเบียบการบริหารบุคคลและการก าหนดโครงสร้างเงินเดือนสามารถ
ด าเนินการให้ส้ินสุดไดท่ี้สภามหาวิทยาลยัและอนุมติัหลกัการเป็นเงินกอ้นเดียว (กฤษณพงศ ์กีรติกร 
2552 : 8-9) 
 กฤษณพงศ ์ กีรติกร ท่ีปรึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ไดก้ล่าวถึง
ความทา้ทายในการเปล่ียนระบบการท างานควรท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในระบบใหม่ ทั้งระบบ
วิชาการ ระบบบุคคล ระบบการเงินทรัพยสิ์น เพราะคนยงัคงกลวัความเปล่ียนแปลง (กฤษณพงศ ์
กีรติกร 2552 : 19) สาเหตุท่ีขา้ราชการไม่เปล่ียนสภาพ  
 1. เหตุผลส่วนตวั ไดแ้ก่ 
  1.1 ตอ้งการท างานใหค้รบ 10 ปี เพื่อท่ีจะไดบ้ านาญ 
  1.2 ตอ้งการต าแหน่งดา้นวิชาการก่อน เนืองจากระบบเง่ือนไขใหม่ยากกวา่เดิม 
  1.3 บิดา มารดาไม่เห็นชอบดว้ย/รอใหห้มดภาระบิดา มารดาก่อน 
  1.4 ทศันคติส่วนตวัท่ีเป็นขา้ราชการสามารถท างานหนกัและท างานไดดี้ 
 2. การตอบแทน ไดแ้ก่ 
  2.1 เงินเดือนไม่จูงใจ ไม่สามารถทดแทนบ านาญท่ีเสียไปได ้
  2.2 ระบบสวสัดิการขาดความชดัเจน 
  2.3 บญัชีเงินเดือนไม่ชดัเจน เน่ืองจากไม่มีขั้น 
 3. อนาคต ไดแ้ก่ 
  3.1 มีความกงัวลวา่รัฐบาลยงัไม่ใหเ้งิน มหาวิทยาลยัจะไม่มีเงินพอจ่าย 
  3.2 สญัญาไม่จูงใจ ไม่ชดัเจนวา่จะเป็นพนกังานประจ า มีสัญญาจา้งเม่ือไร 
 4. ความยติุธรรม ไดแ้ก่ 
  4.1 ระบบความยติุธรรมมีความยติุธรรมเพียงใด 
  4.2 การประเมินของผูบ้ริหารมีความจริงจงั 
 เหมือนกบัความคิดเห็นของศุภชยั  ยาวะประภาษ  (อา้งถึงใน ประภสัสร ดาวะเศรษฐ์, 
บรรณาธิการ 2546 : 20) ไดใ้หค้วามเห็นว่าหลงัจากท่ีไดมี้การประชุมสัมมนาท่ีผา่นมา มหาวิทยาลยั
หลายแห่งมีความกังวลเก่ียวกบัระบบบริหารงาน มีการจดัตั้ งคณะกรรมการ เพื่อการวางระบบ    
การบริหารงานบุคคลให้ชดัเจนก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงสภาพไปเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของ
รัฐ ส่ิงท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนคือการบริหารงานบุคคลควรโปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบไดแ้ละโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการบริหารงานบุคคล เช่น 
ทั้งการสรรหา การประเมินผลการปฏิบติังาน การให้ความดีความชอบ และการเล่ือนต าแหน่ง      
เป็นตน้   
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 เม่ือมหาวิทยาลยัของไทยไดมี้แนวทางในการท่ีจะเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐนั้น
ตามท่ีทบวงมหาวิทยาลัยได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นชอบตามหลักการและ        
แนวทางการด าเนินการเพื่อสนับสนุน ตามหนังสือเวียนเลขท่ี นร 0205/3781 ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 
2543 เพื่อน าเสนอการปรับเปล่ียนสถานภาพมหาวิทยาลยัของรัฐเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
รายละเอียดตามแนวทางดังกล่าวมีดังต่อไปน้ี ตามท่ีทบวงมหาวิทยาลยัน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัการและแนวทาง           การด าเนินการเพื่อสนบัสนุนการปรับเปล่ียน
สถานภาพของมหาวิทยาลยัของรัฐเป็นมหาวิทยาลยั ในก ากบัของรัฐ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ในหลกัการตามท่ีทบวงมหาวิทยาลยัเสนอทั้ง 3 ขอ้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. ในการบริหารมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐท่ีให้อิสระกบัมหาวิทยาลยันั้น ให้ทุก
มหาวิทยาลยัค านึงถึงเป้าหมายสูงสุดคือคุณภาพของการศึกษา โดยมีหลกัการดงัน้ี 

  1.1 มีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  1.2 สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพทดัเทียมกบันานาประเทศ 
  1.3 มีความรับผดิชอบในการบริหารงาน 

  1.4 มีระบบการปกครองท่ีดีในการบริหารจดัการสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐ 
โดยก าหนดเป็นสญัญาระหวา่งมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาล 
 2. การก าหนดวิธีการและระยะการปรับเปล่ียนขา้ราชการเขา้สู่การเป็นพนกังานของ
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ โดยหลกัการไม่ควรมีบุคลากร 2 ประเภท ในหน่วยงานเดียวกนั ดงันั้น
จึงควรมีบุคลากรประเภทเดียว แต่หากมีความจ าเป็นในระยะแรกก็อาจให้มีบุคลากร 2 ประเภท    
ไปก่อน โดยให้มีเป้าหมายกรอบระยะเวลาในการปรับเปล่ียนให้มีบุคลากรประเภทเดียวในท่ีสุด 
ส่วนท่ีจะก าหนดระยะเวลาเท่าใดใหแ้ต่ละมหาวิยาลยัพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ไม่เกิน 4 ปี 
ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการส่งเสริมสนบัสนุนใหม้หาวิทยาลยัของรัฐปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพิชยั  รัตตกลุ) เป็นประธานไดพ้ิจารณาไว ้
 3.  การให้ขา้ราชการท่ีเปล่ียนสภาพเป็นมหาวิทยาลยัมีสิทธิไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ต่อเน่ืองนั้ น ให้เป็นตามมติคณะอนุกรรมการจัดตั้ งและพฒันาองค์กรมหาชน โดยให้เฉพาะ
ขา้ราชการมหาวิทยาลยัท่ีเปล่ียนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัมีสิทธิรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ต่อไปเหมือนเป็นขา้ราชการ 
 4. เห็นชอบการจดัใหจ้ดัตั้งกองทุนยอดเงินตน้ และใหส้ านกังานงบประมาณพิจารณา
จดัสรรงบประมาณให้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัฐานะการเงินการคลงัของ
ประเทศ 
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 5. การขอให้ยกเวน้ภาษีเงินไดใ้ห้แก่มหาวิทยาลยัท่ีจะเปล่ียนสภาพเป็นมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐนั้นเน่ืองจากการเปล่ียนสภาพยงัคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบญัญติัของ
แต่ละมหาวิทยาลยัเช่นเดียวกบัก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนสภาพมหาวิทยาลยั จึงไม่เขา้กบัลกัษณะเป็น
บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรและไม่มีหนา้ท่ีตอ้งเสียภาษี
แต่อยา่งใด จึงไม่มีกรณีท่ีจะตอ้งด าเนินการยกเวน้ภาษีเงินไดใ้หแ้ก่มหาวิทยาลยัอีก 
 6. การขอให้ผูบ้ริจาคทรัพยสิ์นหรือเงินให้กบัมหาวิทยาลยัให้สามารถน าไปยกเวน้
หรือลดหย่อนในการค านวณภาษีเงินได้ นั้ น เห็นชอบให้ผูบ้ริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่
มหาวิทยาลยัไดรั้บสิทธิและประโยชน์ในทางภาษีเช่นเดียวกบัก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนสภาพ โดยให้
กระทรวงการคลงัรับไปพิจารณาก าหนดไวใ้นกฎหมายภาษีอากรออกตามความในประมวลรัษฎากร 
 7.  การแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญราชการ พ.ศ. 2539 โดยให ้
“ขา้ราชการ” ตามความในพระราชบญัญติัดงักล่าว หมายความรวมถึง พนักงานมหาวิทยาลยัใน
ก ากับของรัฐด้วยนั้น สามารถระบุไวใ้นกฎหมายของมหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งได้ เน่ืองจาก
พระราชบญัญติักองทุนฯ ไดเ้ปิดช่องไวแ้ลว้ โดยหลกัการ รัฐสนับสนุนการไดรั้บเงินทดแทนใน
ลกัษณะบ าเหน็จหรือบ านาญจากเงินงบประมาณทางราชการส่วนหน่ึง  ตอ้งพิจารณาควบคู่กับ      
การเปล่ียนแปลงฐานเงินเดือนและจะตอ้งปรับปรุงพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญเร่ืองน้ีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญ จึงให้คณะกรรมการฯ ไดเ้ร่ง
พิจารณาใหเ้ป็นไปตามหลกัการและแนวทางดงักล่าวต่อไป 
 8. งบประมาณในการด าเนินการ ซ่ึงขอก าหนดวงเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวท่ี
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละสาขาวิชาและระดบัการศึกษา โดยระยะแรกให้จดัสรรงบประมาณ
ค่าใชจ่้ายด าเนินการเพิ่มร้อยละ 10 เป็นเกณฑ์ในการค านวณไปก่อน และจดัสรรในงบประมาณ    
ในหมวดเงินเดือนเพิ่มร้อยละ 60 จากอตัราเงินเดือนปัจจุบนัของขา้ราชการเม่ือขา้ราชการผูน้ั้น    
ผ่านการประเมินเขา้สู่ระบบใหม่ตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดนั้นขอ้เสนอในการจัดสรร
งบประมาณค่าใชจ่้ายด าเนินการเพิ่มร้อยละ 10 ใหส้ านกังบประมาณพิจารณาจดัสรรงบประมาณให้
ตามความเหมาะสมโดยตอ้งไม่น้อยกว่าท่ีไดรั้บในปัจจุบนั  และเพิ่มข้ึนตามอตัราท่ีเหมาะสมกบั 
การเติบโตของงบประมาณรวมและภาวะเศรษฐกิจ ส่วนการจดัสรรงบประมาณในหมวดเงินเดือน
เพิ่มร้อยละ 60 จากอตัราเงินเดือนปัจจุบนัของราชการตอ้งค านึงถึงสัดส่วนบุคลากรท่ีเป็นพนกังาน
ต่อราชการ โดยมอบให้กระทรวงการคลงัรับไปพิจารณาร่วมกับทบวงมหาวิทยาลยัและส านัก
งบประมาณตามหลกัการดงักล่าว แลว้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
 9. ในการให้อิสระในการบริหารการเงินนั้น ในส่วนของเงินนอกงบประมาณ โดยท่ี
การจ่ายเงินงบประมาณแผน่ดินจะกระท าไดต้อ้งตราเป็นพระราชบญัญติัโดยรัฐบาลเป็นผูเ้สนอ ซ่ึง
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จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งน าขอ้มูลเงินนอกงบประมาณมาน าเสนอฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติั
พิจารณาประกอบการอนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีทุกปี จึงใหม้หาวิทยาลยัตอ้งรายงานรายรับ
และรายจ่ายให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กระทรวงการคลงั ส านักงบประมาณและ
ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน นอกจากน้ีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการท่ีจะปรับเปล่ียนเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ มหาวิทยาลยัทุกแห่งควรเร่งรัดการสร้างระบบบริหารจดัการ รวม        
7 ประการ ตามความเห็นของส านกังบประมาณดว้ย 
 10. สิทธิการค ้ าประกันหรือสิทธิประกันตัวของบุคคลท่ีเป็นพนักงานถาวรของ
มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับขา้ราชการนั้ น เห็นชอบให้คงสิทธิดังกล่าว เพื่อรักษาสิทธิอันควรมี
เช่นเดียวกับเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ขา้ราชการปรับเปล่ียนไปเป็น
พนกังานมหาวิทยาลยั 
 11. โดยแผนปฏิบติัการในการด าเนินการปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของ
รัฐบาลไดก้ าหนดระยะเวลาในการด าเนินการปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาล      
20 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2545 ซ่ึงปัจจุบนัคณะรัฐมนตรีอนุมติัหลกัการร่างกฎหมายของมหาวิทยาลยั
เพียง 2 แห่ง ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบบั ก าลงัอยูร่ะหว่างการตรวจพิจารณาของส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซ่ึงเม่ือก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางท่ีชดัเจนแลว้ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ควรจะเร่งรัดการตรวจพิจารณา และมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ก็ควรเสนอร่างกฎหมายให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามก าหนดระยะเวลา 
 12.  การปรับเปล่ียนสถานภาพของมหาวิทยาลยัของรัฐเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
ไม่เก่ียวกบัปัญหาท่ีนกัศึกษาอาจตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายในการเรียนสูงข้ึน เน่ืองจากภาระของรัฐบาล
ในดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโดยการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐจะท าให้มหาวิทยาลยั      
มีรายไดม้าสนบัสนุนมากข้ึน 
 13. ใหท้บวงมหาวิทยาลยัและรัฐมนตรีส านกันายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ) 
ติดตามประสานงานการด าเนินการเพื่อสนับสนุนการปรับเปล่ียนสถานภาพมหาวิทยาลยัของรัฐ   
ไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้วรายงานความคืบหน้าปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้
คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ 
 การเปลีย่นสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐของมหาวิทยาลยัมหิดล 
 มหาวิทยาลยัเร่ิมตน้จากโรงพยาบาลศิริราช ซ่ึงจดัตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2429 โดยรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวเม่ือคร้ังเกิดอหิวาตกโรคระบาดชุกชุม   เม่ือ พ.ศ. 2424  
ในคร้ังนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตั้งโรงพยาบาลข้ึนชัว่คราว ณ บริเวณวงัของกรมพระราชวงั
บวรสถานพิมุข (วงัหลงั) ทางฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยา ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 25 

พระราชทานนาม โดยท าการบ าบดัรักษาผูป่้วยแผนปัจจุบนัและแผนโบราณของไทยและในเวลา
ต่อมาไดข้ยายกิจการเป็นโรงเรียนแพทยแ์ห่งแรกของประเทศไทย ซ่ึงต่อมาไดรั้บพระราชทานนาม
เป็นราชแพทยาลัย และเปล่ียนช่ือเป็นคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลในเวลาต่อมา 
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2486 ไดรั้บการสถาปนาในนาม มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ โดยรัฐบาลสมยันั้น
ตอ้งการจะรวมกิจการแพทยแ์ละตั้งหน่วยงานแพทยข้ึ์นมาใหม่ จึงจดัตั้งกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
กรมมหาวิทยาลยัราชแพทยเ์ป็นส่วนราชการหน่ึง ซ่ึงนับว่าเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเน้นเฉพาะสาขา    
แห่งแรกและเป็นตน้แบบฉบบัต่อมาของประเทศไทย  (มยรีุ  แยม้ศรี 2542 : 94- 95) 
 มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้ใช้
พระนามาภิไธย “มหิดล” เป็นนามใหม่ของมหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2512           
ในคร้ังนั้นคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลไดรั้บช่ือใหม่ว่า “คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล” มหาวิทยาลยัมหิดล และไดโ้อนจากส านกันายกรัฐมนตรีมาข้ึนกบัทบวงมหาวิทยาลยั 
และกระทรวงศึกษาธิการตามล าดบั จนกระทัง่การเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของ
รัฐ ตั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม เม่ือปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงนบัว่าเป็นการจดัตั้งมหาวิทยาลยัเพื่อทางการแพทย์
และเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐบาลตั้งแต่เร่ิมจดัตั้ง มีระบบการบริหารแบบราชการ มีหน่วยงานใน
สงักดัมากมายท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของมหาวิทยาลยั หน่ึงในนั้น มีโรงพยาบาลศิริราช รวมอยู่
ดว้ย และมีการบริหารจดัการเพื่อรองรับการบริการผูท่ี้มารับบริการและเป็นโรงเรียนแพทย์ ซ่ึงผลิต
บุคลากรทางการแพทยม์าเพื่อรับใชส้ังคมมายาวนาน เม่ือมหาวิทยาลยัมหิดลเปล่ียนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ส่งผลใหโ้รงพยาบาลศิริราชมีสถานภาพเปล่ียนตามไปดว้ย 
 ในการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารมีบทบาทในการท าความเขา้ใจกบับุคลากรในโรงพยาบาล 
ประสิทธ์ิ  วฒันาภา ไดก้ล่าวในท่ีประชุมในการพบประชาคมศิริราช เร่ืองการเตรียมการออกเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ สรุปเน้ือหาไดด้งัน้ี  
 1. พระราชบญัญติั ซ่ึงเกิดจากการร่างพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหิดลในก ากบัของ
รัฐ และสภามหาวิทยาลยัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างพระราชบญัญติั มหาวิทยาลยั 
มหิดลเสนอต่อบุคลากรของมหาวิทยาลยัไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงพระราชบญัญติัใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน  

 2. ระบบการท างาน ไดแ้ก่  
  2.1 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  จะตอ้งมีการออกขอ้บงัคบัหลกัใน            

การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การก าหนดนโยบายหลกัในการบริหาร โครงสร้างเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน ต าแหน่งงาน แนวทางการประเมินผลปฏิบติังาน  ระบบสวสัดิการ  และกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ เป็นตน้ 
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  2.2 ระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลงั และพสัดุ  มีการออกขอ้บงัคบั
หลกัในการบริหารและออกประกาศรับรองขอ้บงัคบัหลกัให้ชดัเจนแมว้่าจะออกเป็นมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐยงัตอ้งถูกตรวจสอบโดยองคก์รต่างๆ เช่นส านกังานตรวจสอบเงินแผน่ดิน ซ่ึงตาม
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหิดล มาตรา 49 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคล 
ภายนอกซ่ึงสภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง  โดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ผูส้อบบญัชีของมหาวิทยาลยั และให้ท าการตรวจสอบรับรองบญัชีและการเงินทุกประเภทของ
มหาวิทยาลยัทุกรอบปีบญัชี 

  2.3 ระบบการบริหารการวิจยัและวิชาการเกณฑ์ในการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ
ถูกก าหนดโดยสภามหาวิทยาลยั  

  2.4 กฎหมาย การรักษาระเบียบ/วินยั และการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ มีพระราชบญัญติั
มหาวิทยาลยัในหมวดของการร้องทุกข์ มีคณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ข้ึนตรงกับสภา
มหาวิทยาลยัแต่ด าเนินการในช่วงตน้ โดยผา่นทางคณะกรรมการบริหาร/กองกฎหมาย 

  2.5 โครงสร้างองค์กรเม่ือออกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมักก าหนด
ระยะเวลาการปรับโครงสร้างเพื่อบรรจุในราชกิจจานุเบกษา มีการทบทวนปรับเปล่ียนโครงสร้าง
มหาวิทยาลยัในส่วนงานต่าง ๆ และใหส้งัคมมีส่วนร่วมเขา้สู่การบริหารมหาวิทยาลยั 

  2.6 บทบาทของสภามหาวิทยาลยั กบัการประสานงานระหว่างสภามหาวิทยาลยั
และผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั 
 3. งบประมาณ การเงิน การคลงั เงินอุดหนุนทัว่ไปตามเงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐบาล
จดัสรรใหเ้ป็นรายปีนั้น รัฐบาลพึงจดัสรรใหแ้ก่มหาวิทยาลยัโดยตรงเป็นจ านวนท่ีเพียงพอส าหรับ
ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องมหาวทิยาลยั และการพฒันาการอุดมศึกษา
ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยั ในกรณีท่ีรัฐบาลไดป้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดแก่ขา้ราชการ ให้รัฐบาลจดัสรรงบประมาณในลกัษณะเงิน
อุดหนุนทัว่ไปเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลยัในสัดส่วนเดียวกนัเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายดงักล่าวให้พนกังาน
มหาวิทยาลยัดว้ยรายไดข้องมหาวิทยาลยัไม่เป็นรายไดท่ี้ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมาย
วา่ดว้ยเงินคงคลงัและกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 
 4. ความเขา้ใจของบุคลากร เป็นส่ิงส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่มกั
รู้สึกถึงความไม่มัน่คงในอาชีพ อนาคต อาจน าไปสู่ความหวาดระแวงระหวา่งบุคลากรกบัผูบ้ริหาร 

เม่ือมหาวิทยาลยัมหิดลได้เปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ ก่อให ้   
เกิดการเปล่ียนแปลงมากมาย บุคลากรเองย่อมมีการเปล่ียนแปลงสภาพการท างานตามไปด้วย       
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ในการเปล่ียนแปลงอาจเป็นแรงเสริมในทางบวกใหบุ้คคลท างานไดดี้ข้ึน ในขณะเดียวกนัแรงเสริม
ในทางลบกอ็าจจะท าใหคุ้ณภาพในการท างานลดลงดว้ยเช่นกนั 

 

3.  แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัการท างานและการเปลีย่นแปลงสถานภาพการท างาน   
 พฤติกรรมของมนุษยท่ี์แสดงออกมานั้นเป็นผลจากความตอ้งการของมนุษย ์ (สาคร    
สุขศรีวงศ ์2551 : 165)   เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาจากส่ิงเร้าท่ีกระตุน้ให้คนเราแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ
ออกมา การปฏิบติังานก็นับไดว้่าเป็นพฤติกรรมอย่างหน่ึงของมนุษย ์ซ่ึงบุคคลแต่ละคนจะแสดง
พฤติกรรมในการปฏิบติังานแตกต่างกนัออกไปอยา่งไรนั้น ส่วนหน่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากแรงจูงใจ
ของบุคคลนั้นดว้ย ดงันั้นการจูงใจท่ีจะประสบความส าเร็จได ้ก็ต่อเม่ือสามารถจูงใจให้ผูต้ามมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์จากแนวคิดเหล่าน้ีท าให้มีความพยายามคน้หาลกัษณะความตอ้งการของ
มนุษยแ์ละประยกุตใ์ชใ้นหลายทฤษฏี ท่ีเป็นท่ีนิยมและรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง คือ 
 3.1 ทฤษฏีล าดับขั้นของความต้องการมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of Needs)   

  Maslow (อา้งถึงใน บุรินทร์ ต. ศรีวงษ ์2550 : 73) ไดเ้สนอทฤษฏีล าดบัขั้นความ
ตอ้งการ   มาสโลวไ์ดแ้บ่งความตอ้งการมนุษยอ์อกเป็น 5 ขั้น โดยมีขอ้สมมุติพื้นฐาน คือ มนุษยมี์
ความตอ้งการหลายอย่างว่าเป็นความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงความตอ้งการท่ีจะมีความส าคญั
แตกต่างกัน มนุษยจึ์งสามารถล าดับความส าคญัของความตอ้งการได้ บุคคลจะแสวงหาความ
ตอ้งการท่ีส าคญัท่ีสุดหรือส าคญัมากกว่าก่อน เม่ือไดส่ิ้งท่ีบ าบดัความตอ้งการของตนแลว้ความ
จ าเป็นใน      ส่ิงนั้นจะหมดไป และจะเร่ิมสนใจในความตอ้งการส าคญัรองลงมาอยา่งอ่ืนต่อไป ซ่ึง
ความตอ้งการน้ีจะเร่ิมท่ีละขั้น โดยเร่ิมจากขั้นตน้ก่อน คือความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological 
Needs) และเม่ือความตอ้งการในแต่ละขั้นไดรั้บการตอบสนองแลว้ มนุษยก์็จะมีความตอ้งการอ่ืน
ในระดบัขั้น  ท่ีสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ จนถึงความตอ้งการขั้นสูงสุด คือ ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต 
(Need for Self Actualization) มาสโลวไ์ดแ้บ่งล าดบัขั้นความตอ้งการไวด้งัน้ี (อา้งถึงใน สาคร สุข
ศรีวงศ ์2551 : 165-166)   

  ขั้นท่ีหน่ึง ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการใน
ปัจจยั 4 ของมนุษย ์ เช่น  อาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม  ท่ีอยูอ่าศยั  และยารักษาโรค    

  ขั้นท่ีสอง ความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยั (Safety Needs and Need 
for Security) ทั้งในความเป็นอยูแ่ละการท างาน รวมถึงความตอ้งการท่ีจะมีงาน มีทรัพยสิ์น มีอาหาร
และมีท่ีอยูอ่าศยัอยา่งมัน่คง  

  ขั้นท่ีสาม ความตอ้งการทางสังคม  (Social Needs) ความตอ้งการเป็นท่ีรู้จกัและ
ผกูพนักบับุคคลอ่ืน 
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  ขั้นท่ีส่ี ความตอ้งการในการไดรั้บความยกย่องนบัถือ (Esteem Needs) ความ
ตอ้งการได้รับความภาคภูมิใจในตวัเอง   ตลอดจนการยกย่องจากผูอ่ื้นในดา้นของการมีอ านาจ         
มีสถานะ  และมีช่ือเสียงเกียรติยศ  เป็นตน้ 

  ขั้นท่ีหา้ ความตอ้งการบรรลุความตั้งใจสูงสุดของตนเอง (Need for Self 
Actualization) ความตอ้งการท่ีมนุษยแ์ต่ละคนจะไดรั้บสูงสุด ในแต่ละคนจะมีความตอ้งการ
แตกต่างกนัไป 

  ปัจจุบนัมีนักวิชาการไทย คือ มาลี  จุฑา (2542 : 77-79) เสนอแนวคิดให้องคก์ร
หาทางสนองความตอ้งการ 5 ขั้น ตามทฤษฏีของ Maslow แก่พนกังาน หรือบุคลากรในองคก์รไว้
ดงัต่อไปน้ี 

  1.  ความตอ้งการทางสรีรวิทยา  โดยก าหนดค่าจา้งและเงินเดือนท่ีเหมาะสม เป็น
ธรรมและมีมาตรฐาน   เพื่อจูงใจบุคลากรไดพ้อเล้ียงตวัเองและอยู่กบัองคก์รไดก้ าหนดให้มีเงิน
โบนัส หรือเงินตอบแทนพิเศษ  เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากร จ่ายเคร่ืองแบบ หรือผา้ตดั
เคร่ืองแบบ จัดบ้านพักหรือท่ีพักให้ หรือให้เบิกค่าเช่าบ้านในอัตราท่ีเหมาะสม  จัดให้มี
สถานพยาบาล หรือใหเ้บิกค่ารักษาพยาบาลไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง 

  2.  ในส่วนของความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยันั้น  จะเห็นไดช้ดัจาก
การท่ีบุคลากรมีการออมทรัพย ์ มีการประกนัชีวิต หรือประกนัสุขภาพ  ตลอดจนพยายามหางานท่ีมี
ความมัน่คงในลกัษณะการจา้ง  หรือความมัน่คงในสวสัดิการของลูกจา้ง 

  3.  ความตอ้งการไดรั้บความรักและการมีส่วนร่วม  องคก์รช่วยสนองความตอ้งการ
ขั้นน้ี  โดยวิธีการจูงใจให้แก่บุคลากร  คือ จดัปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  มีการแนะน าผูบ้ริหารอาวุโส 
ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ  ตลอดจนผูด้  ารงต าแหน่งส าคญั ๆ ในองคก์รเป็นการตอบสนองความตอ้งการ
ท่ีจะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

  4.  ความตอ้งการในการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ องคก์รควรหาทางตอบสนองขั้นน้ี 
โดยวิธีการจูงใจใหแ้ก่บุคลากร  คือ ก าหนดวิธีการจูงใจบุคลากรในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
สามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้เช่น แต่งตั้งเป็นหัวหนา้หน่วย และประกาศให้ทราบทัว่กนั
เพื่อใหผู้ไ้ดรั้บการแต่งตั้งไดรั้บการยกยอ่งนบัถือ  ก าหนดวิธีการประเมินผลในการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรแลว้แจง้ใหบุ้คลากรทุกคนทราบ เพื่อจะไดถื้อเป็นแนวปฏิบติัต่อไป 

  5.  ความต้องการความส าเร็จในชีวิต  องค์กรจึงควรหาทางตอบสนองความ
ตอ้งการในขั้นน้ี  โดยการจูงใจให้แก่พนักงาน คือ ก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการคดัเลือก เพื่อ
แต่งตั้งพนกังานให้เป็นผูบ้ริหารขององคก์รในระดบัต่าง ๆ  และประกาศให้พนกังานทุกคนทราบ 
ก าหนดเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบุคลากรท่ีปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อไปศึกษาดูงาน ประชุม และ
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หรือทศันศึกษาในต่างประเทศ  ก าหนดเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลเพื่อประกวดพนกังานในแต่ละ
ประเภทเพื่อคดัเลือกเป็นบุคคลดีเด่นแห่งปี 
 3.2  ทฤษฏีออีาร์จี (ERG Theory) 

  ทฤษฏีอีอาร์ จึงแบ่งความตอ้งการของคนเป็นขั้น ๆ คลา้ยกบัทฤษฏีล าดบัขั้นความ
ตอ้งการ  มาสโลว ์ แต่แบ่งความตอ้งการของคนออกเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ 

  1.  ความตอ้งการการอยูร่อด เป็นความตอ้งการขั้นแรกสุด เช่น การไดรั้บเงินเดือน
ประจ า มีการท างานมัน่คง มีเวลาหยดุพกัท่ีเหมาะสมเป็นตน้ 

  2.  ความตอ้งการความสัมพนัธ์ เป็นความตอ้งการในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน 
เช่น การมีเพื่อน มีทีมงาน มีกิจกรรมทางสังคม มีผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี รวมถึงการมีค่าตอบแทนจาก
ผลงาน (ซ่ึงสะทอ้นถึงการไดรั้บการยอมรับในความสามารถและผลงานของตนเอง) 

  3.  ความตอ้งการการเติบโตกา้วหน้า เป็นความตอ้งการงานท่ีน่าสนใจ ทา้ทาย    
ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง ได้รับความก้าวหน้าในองค์กร  และได้รับ
ความส าเร็จในชีวิต 
 3.3  ทฤษฏเีอกซ์และวาย 
  McGregor (อา้งถึงใน อนิวชั  แกว้จ านงค ์2552 : 70-71) เสนอทฤษฏีการจูงใจใน
การท างาน   โดยจ าแนกคนออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแบบ X ซ่ึงเป็นตวัแทนของคนท่ีมี
ลกัษณะดา้นลบ และลกัษณะแบบ Y ซ่ึงเป็นตวัแทนของคนท างานท่ีมีลกัษณะดา้นบวก หรือ          
ท่ีเรียกวา่ทฤษฏีเอกซ์ (Theory X) และทฤษฏีวาย (Theory Y) ท่ีจ  าแนกรายละเอียดไดด้งัต่อไปน้ี 
  1. ทฤษฏีเอกซ์ (Theory X) ทฤษฏีน้ีมองมนุษยใ์นเชิงลบ คือ มนุษยม์กัมีความ
ตอ้งการไม่ส้ินสุด ซ่ึงมีหลกัการดงัน้ี 
   1.1 คนโดยทัว่ไปจะไม่ชอบการท างาน  และจะพยายามหลีกเล่ียงการท างาน
เท่าท่ีจะท าไดเ้ม่ือมีโอกาส  
   1.2 เน่ืองมาจากลกัษณะการไม่ชอบท างานของคน การจะท าให้คนท างาน  
ตอ้งใชว้ิธีการบงัคบั ควบคุม  สัง่การหรือขมขู่  โดยผูบ้งัคบับญัชาท่ีเขม้งวด 
   1.3 คนส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการมีส่วนในการรับผดิชอบ  ตอ้งมีหวัหนา้คอยบงัคบั
สัง่การในการท างาน    มีความทะเยอทะยานนอ้ย  และตอ้งการแรงจูงใจในดา้นการเงิน ความมัน่คง
และความปลอดภยั 
   1.4 คนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัเฉพาะตนเอง  ไม่ค่อยสนใจผูอ่ื้นโดยเฉพาะต่อ
ความตอ้งการขององคก์รหรือหน่วยงาน 
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   1.5 คนส่วนใหญ่ขาดความริเร่ิมและต่อตา้นการเปล่ียนแปลง  ดงันั้น  ผูบ้ริหาร
จะตอ้งควบคุมดูแลบุคลากรอย่างใกลชิ้ด  และใช้ในการจูงใจทางลบเช่น  ลงโทษบุคลากรท่ีมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบน 
  2. ทฤษฏีวาย (Theory Y) ทฤษฏีน้ีมองคนในเชิงบวก คือ คนเป็นผูท่ี้ชอบสังคม 
อยู่คนเดียวไม่ได ้จึงมีความตอ้งการมีการพบปะสังสรรคแ์ละอยู่ในระบบสังคม มีการช่วยเหลือ     
ซ่ึงกนัและกนั  มีหลกัการส าคญัดงัน้ี 
   2.1 คนมีความพยายามทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ โดยธรรมชาติเช่นเดียวกบั
การพกัผอ่นหรือการหาความเพลิดเพลิน คนโดยทัว่ไปมิไดรั้งเกียจการงาน การท างานเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิต 

   2.2 คนท างานสามารถควบคุมตนเองในการท างานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์
ขององคก์ร เพื่อใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมายบรรลุผลส าเร็จได ้

   2.3 คนใหค้วามส าคญักบัการท างานเป็นกลุ่ม 
   2.4 คนจะยดึมัน่กบัวตัถุประสงค ์  เม่ือเขาไดรั้บผลส าเร็จจากการท างาน  การท่ี

มนุษยไ์ดรั้บการสนองความตอ้งการท่ีสมใจตวัเอง  จะท าให้เขาเกิดความพยายามในการท างาน    
เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

   2.5 คนเราเรียนรู้สถานการณ์และเง่ือนไขท่ีเหมาะสม   โดยไม่เพียงแต่ยอมรับ
แต่กลบัแสดงความรับผดิชอบในงาน 

   2.6 คนมีความสามารถในการใชค้วามคิด  ความเฉลียวฉลาด จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาต่าง ๆ  ในองคก์รไดใ้นระดบักวา้ง 
  ดงันั้น  ผูบ้ริหารไม่จ าเป็นตอ้งควบคุมดูแลอย่างใกลชิ้ด  อาจจะแสดงบทบาทใน        
การพฒันาผูอ้ยู่ใตก้ารบงัคบับญัชา โดยสร้างแรงจูงใจหรือแรงกระตุน้ โดยให้การสนับสนุนใน
ปัจจยัต่าง ๆ  หรือสรรสร้างสถานการณ์ท่ีจะท าให้บุคลากรขององค์กรสามารถใช้ศกัยภาพของ
ตนเอง  เพื่อใหบุ้คลากรสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์
ขององคก์รเป็นส าคญั 
 3.4  ทฤษฏีสองปัจจัย 

  นอกจากน้ี Herzberg (อา้งถึงใน อนิวชั แกว้จ านงค ์2552  : 72) นกัจิตวิทยา
อุตสาหกรรม ไดเ้สนอทฤษฏีสองปัจจยั (Two Factors Theory) หรือทฤษฏีการจูงใจและธ ารงรักษา 
(Motivation and Maintenance Theory) หรือทฤษฏีการจูงใจ-สุขอนามยั (Motivation Hygiene 
Theory) โดยปัจจยัทั้งสองประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพอใจและความไม่พอใจในการท างานของ
บุคลากร ดงัน้ี 
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  1. ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการจูงใจในการท างาน (Motivation Factors) ปัจจยัท่ีจะ
สามารถจูงใจให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างานไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บ
ความยกย่องในผลงาน ลกัษณะของงานท่ีท า ความรับผิดชอบในงาน ความกา้วหน้าในงาน และ
สภาพเง่ือนไขในการท างานเป็นส่ิงจูงใจใหบุ้คคลท างานอยา่งมีความสุข และมีประสิทธิภาพ 

  2. ปัจจยัดา้นสุขอนามยั (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีมิใช่ส่ิงจูงใจในการเพิ่มผล
การผลิต แต่เป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้เพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลเกิดความไม่พอใจในงานท่ีท าอยู ่การให้
ความสนใจกบัปัจจยัดา้นสุขอนามยั ไดแ้ก่ ค่าจา้ง เงินเดือน นโยบายและการบริหารงานขององคก์ร 
การควบคุมดูแล ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในองคก์ร สภาพการท างาน ความมัน่คงในการท างาน 
และสถานภาพในการท างาน 

  การประยุกตใ์ชแ้นวคิดของ Herzberg เก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้บุคคลในองคก์ร 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน โดยการปรับปรุงและพฒันาให้เกิดความสมดุลเหมาะสมของ
บุคคลกบังานท่ีท าหรือไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหบุ้คคลสามารถท างานใหก้บัองคก์รไดน้านท่ีสุด    
 3.5 ทฤษฏีความคาดหวงั 

  ทฤษฏีความคาดหวงัของ Vroom (Expectancy Theory) (อา้งถึงใน สาคร สุขศรีวงศ ์
2551 : 169) ทฤษฏีน้ีเช่ือว่า เม่ือบุคคลไดใ้ชค้วามพยายามในการท างาน บุคคลนั้นจะคาดหวงัถึง
ผลงานอนัเกิดจากความพยายามท่ีใชไ้ป และยงัคงคาดหวงัไปถึงผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บจากผลงานท่ี
เกิดข้ึน ทั้งน้ีบุคคลนั้นย่อมคาดหวงัว่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะมีคุณค่าสูงตามท่ีตอ้งการ เป็นผลมาจากการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีบุคลากรคาดหวงัจะไดรั้บกบัส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ
จริง ๆ  ซ่ึงแต่ละบุคคลอาจมีเป้าหมายหรือความต้องการ  ความชอบและความคาดหวังใน
ผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัไป ความคาดหวงัของแต่ละบุคคลน้ีมีความแตกต่างไปตามมาตรฐาน
ภายในตวัเอง  ถา้หากบุคคลไดรั้บส่ิงต่างๆ ตามความคาดหวงั  เขาก็จะมีความพึงพอใจ  แต่ถา้ส่ิง
ตอบแทนนอ้ยกวา่หรือไม่เป็นไปตามท่ีเขาคาดหวงั  เขาจะเกิดความไม่พึงพอใจได ้
  โดยการพิจารณาตามทฤษฎีความคาดหวงัของวรูม   สามารถแบ่งออกได้เป็น            
3 ขั้นตอน ดงัน้ี                                                                                                                                                                                                                

  1. ความคาดหวงัในผลงานจากความพยายามท่ีใช้ไป เม่ือบุคคลได้ใช้ความ
พยายามในการท างานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง บุคคลนั้นย่อมประเมินความสามารถของตนเอง และ
ประเมินระดบัความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดผลงานท่ีเกิดข้ึนตามท่ีประสงค ์

  2. ความคาดหวงัในผลลพัธ์ของงานท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือบุคคลเช่ือมัน่ว่าการใชค้วาม
พยายามอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะน ามาซ่ึงผลงานตามท่ีประสงค ์บุคคลจะประเมินถึงความเป็นไปไดท่ี้ระดบั
ผลงานท่ีเกิดข้ึนดีแลว้จะน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนา 
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  3. การเล็งเห็นถึงคุณค่าของผลลพัธ์ท่ีได้ เม่ือบุคคลเช่ือมัน่ว่าผลงานท่ีเกิดข้ึน      
จะน ามาซ่ึงผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนาแลว้ บุคคลจะพิจารณาต่อไปว่าผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นมีคุณค่าต่อตนเอง
มากนอ้ยเพียงใด 
 3.6  ทฤษฏีความยุติธรรม 

  ในส่วนของทฤษฏีความยติุธรรม Smith (1965, อา้งถึงใน อนิวชั  แกว้จ านงค ์2552 : 
226-227) เช่ือว่า มีความไม่ยติุธรรมเสมอในการท างาน บุคคลในองค์กรอาจขาดการดูแลเอาใจใส่
อย่างทัว่ถึง โดยอาจไดรั้บการปฏิบติัไม่เท่าเทียมกนัจากผูบ้ริหาร ซ่ึงแสดงพฤติกรรมต่อบุคคลใน
องคก์รท่ีแตกต่างกนั ก่อให้เกิดจุดเร่ิมตน้ของการไม่เท่าเทียมกนัในองคก์ร โดย Adams ไดส้รุป
ออกมาเป็นสมการท่ีเช่ือถือไดด้งัต่อไปน้ี 

 

 ผลลพัธ์ทีบุ่คคลได้รับ          =                   ผลลพัธ์ทีบุ่คคลอืน่ได้รับ         
ปัจจยัน าเขา้ท่ีตนเองไดทุ่้มเทในการท างาน         ปัจจยัน าเขา้ท่ีบุคคลอ่ืนไดทุ่้มเทในการท างาน 
 

  ทฤษฏีความยุติธรรมมุ่งเน้นไปท่ีการรับรู้ของบุคลากรในองค์กรเก่ียวกับความ
ยุติธรรมท่ีตนเองได้รับเม่ือเทียบกับบุคคลอ่ืน ทั้ งน้ีบุคคลในองค์กรโดยทัว่ไปให้ความส าคญั        
ไม่เพียงแต่เฉพาะค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ แต่ใหค้วามส าคญักบัการเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีผูอ่ื้นไดรั้บ
ด้วย เน่ืองจากปัจจัยท่ีผู ้อ่ืนได้ทุ่มเทในการท างาน ได้แก่ความพยายาม ประสบการณ์ และ
ความสามารถส่วนบุคคล เป็นตน้  เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงตอบแทนจากการท างานไม่เท่ากบัคนอ่ืน    
เขาจะรับรู้ว่าไม่ยุติธรรมและจะรู้สึกไม่สบายใจ  เขาจะรู้สึกพึงพอใจถา้เขารู้สึกว่าอตัราส่วนท่ีเขา
ไดรั้บนั้นเท่ากบัท่ีคนอ่ืน ๆ ไดพ้ึงจะไดรั้บ   

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน อนัไดแ้ก่ การจูงใจในการท างาน 
ทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย ์ทฤษฏีความคาดหวงั ทฤษฏีความยติุธรรม ซ่ึงจะก่อใหเ้กิด
ความพึงพอใจในการท างานของบุคคลแลว้  การเปล่ียนแปลงสถานภาพการท างานเป็นปัจจยัส าคญั
ประการหน่ึงท่ีท าใหบุ้คคลเกิดความวิตกกงัวล   ดว้ยเหตุอนัเน่ืองมาจากการเกิดความรู้สึกไม่มัน่คง 
ไม่แน่นอน และไม่ชดัเจนในสถานภาพของตนเอง  หากบุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการ ความคาดหวงัของแต่ละบุคคล หรือแมแ้ต่หากบุคคลคิดวา่ตนเองไม่ไดรั้บความยติุธรรมใน
การท างานหรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากองคก์รแลว้  ก็จะท าใหเ้กิดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง
หรือเกิดความขดัแยง้ข้ึนได ้ เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีองคก์รตอ้งการให้มีการเปล่ียนแปลงไม่ว่าในตวั
บุคคล (ทศันคติ ทกัษะ วิธีการท างาน และการวินิจฉัยสั่งการ) หรือโครงสร้าง (Structure) ยอ่มมีทั้ง
การยอมรับและการต่อต้านจากบรรดาสมาชิกขององค์กรอย่างแน่นอน โดยลักษณะท่ีส าคัญ 
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ประการหน่ึง คือ การเปล่ียนแปลงโดยความร่วมมือเม่ือเกิดข้ึนมกัจะอยูค่งทนไดน้าน เพราะบุคคล
ในองคก์รมีความรู้สึกผกูพนัรับผดิชอบ  
 นอกจากน้ี  Steers   (อา้งถึงใน  อรุณ   รักธรรม 2538 : 369-370)  ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของ       
การต่อตา้น การเปล่ียนแปลงไว ้2 ประการใหญ่ ๆ คือ 

 1. สาเหตุส่วนบุคคล (Personnel Sources) ไดแ้ก่ การท่ีบุคคลเขา้ใจผดิในวตัถุประสงค ์
กระบวนการ ตลอดจนผลของการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ หรือการท่ีบุคคลมองไม่เห็นความจ าเป็นของ
การเปล่ียนแปลง หรือกลัวในส่ิงท่ียงัไม่รู้แจ้งหรือกลวัจะสูญเสียสถานะ (Status) ความมั่นคง 
(Security) อ  านาจ (Power) และอ่ืน ๆ หรือการท่ีบุคคลขาดการร่วมดว้ยตั้งแต่แรก ดา้นความคิดท่ีจะ
ให้มีการเปล่ียนแปลงนั้น หรือการท่ีบุคคลมีนิสัยไม่ชอบการเปล่ียนแปลง หรือการท่ีบุคคลไดรั้บ
ผลประโยชน์ในสถานะเดิมนั้นอยูแ่ลว้ 

 2. สาเหตุขององค์กร (Organizational Sources) ได้แก่ ระบบของผลตอบแทน 
(Reward System) อาจบงัคบัใหต้อ้งรักษาสถานภาพเดิม หรือการขดักนัระหวา่งองคก์ร (ฝ่ายอ่ืน)   

เน่ืองจากไม่มีทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสถานภาพการท างานโดยตรง      
ผูว้ิจยัจึงได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลงของบุคคลในองค์กร ซ่ึง     
การเปล่ียนแปลงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภทตามแนวคิดท่ีแตกต่างกนัออกไป  มีแนวคิด
ของนกัวิชาการหลายคนท่ีไดก้ล่าวเอาไวส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของการออกนอกระบบราชการ
ของมหาวิทยาลยั  อาทิเช่น  แนวคิดของ West and Nicholson (1989, อา้งถึงใน ศุจิกา ภูมิโคกรักษ ์
2543: 33) ไดก้ล่าวเอาไวว้่า การเปล่ียนงานแบบเปล่ียนสถานภาพ (Status) เป็นการเปล่ียน
สถานภาพหรือต าแหน่งในการท างาน ซ่ึงอาจเป็นการเล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึนไปหรือลดต าแหน่ง 
ลงมาโดยอาจอยูใ่นองคก์รเดิมหรือในองคก์รใหม่ก็ได ้  นอกจากน้ี ยงัมีกระบวนการเปล่ียนแปลง
อาจจะแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระยะ ดงัน้ี  
 1.  การละลายพฤติกรรม เป้าหมายส าคญัของการละลายพฤติกรรมคือ การกระตุน้ ทาง
ใจให้บุคคลหรือกลุ่มมีความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง โดยการละลายพฤติกรรมเหล่าน้ี บางคร้ัง
หมายถึงการท าลายความเช่ือ ประเพณี ธรรมเนียมเก่ าๆ การท างานแบบเก่าของบุคคล และพร้อม   
ท่ีจะรับทางเลือกใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

 2. ระยะการเปล่ียนแปลง เม่ือบุคคลถูกกระตุน้ให้มีการเปล่ียนแปลง กระบวนการ
ดงักล่าวจะเกิดข้ึนโดยการเลียนแบบบุคคลอ่ืน และนบัเป็นการเปล่ียนแปลงจากภายในความรู้สึก
และพฤติกรรม 
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 3. การรวมตวัใหม่ของพฤติกรรม เป็นกระบวนการแสวงหาความตอ้งการพฤติกรรม
ใหม่ ๆ มาถึงขั้นผสมผสานบุคลิกลักษณะและความรู้สึกเข้าด้วยกัน เรียกว่าการรวมตัวของ
พฤติกรรมใหม่ 
 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ไดส่้งผลกระทบหลายดา้น ดงัเช่นจากการศึกษาวิจยั Black 
and Loughead (อา้งถึงใน ศุจิกา  ภูมิโคกรักษ ์2543 : 33) พบวา่การเปล่ียนงานสามารถส่งผลกระทบ
ทั้งในแง่บวกและแง่ลบของบุคคล และต่อองคก์ร ดงัน้ี 
 1.   ผลกระทบทางบวก  การเปล่ียนงานสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผูเ้ปล่ียนงานได้
ทั้ งต่อชีวิตและต่อครอบครัวของผูท่ี้เปล่ียนงาน เน่ืองจากการเปล่ียนงานสามารถสร้างความ
เจริญกา้วหนา้ สร้างความแปลกใหม่ในชีวิต ใหไ้ดท้  างานท่ีมีความหลากหลาย มีอิสระในการท างาน 
มีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน รวมทั้งการไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนมากข้ึน (Keller and Holand 1981; 
West and Nicholson 1989, อา้งถึงใน ศุจิกา ภูมิโคกรักษ ์2543 : 33)  
 2.  ผลกระทบทางลบ  การเปล่ียนงานท าให้เกิดผลเสียหลายประการ  กล่าวคือ บุคคล
ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย เสียเวลาในการโยกยา้ยท่ีท างาน  ทั้งยงัสามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้น
สภาวะทางอารมณ์อย่างมาก  โดยบุคคลจะเกิดความวิตกกงัวลและความเครียดต่อการท่ีจะตอ้ง
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงใหม่ ๆ รู้สึกโดดเด่ียว และอ่อนลา้  

เม่ือองค์กรไดมี้การเปล่ียนแปลงการบริหาร หรือมหาวิทยาลยัเปล่ียนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ท าให้บุคลากรในองค์กรตอ้งเผชิญกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของ
องคก์ร ย่อมเกิดผลให้บุคลากรเกิดความรู้สึกไม่มัน่คง  ไม่แน่นอนในสถานภาพของตนเกิดความ
กงัวลในสภาพการท างานไดใ้นท่ีสุด     
 

4.  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ในส่วนของการเปล่ียนแปลงสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ไดมี้การวิจยั
ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  
 ศุจิกา ภูมิโคกรักษ ์ (2549 : 65) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความวิตกกงัวลต่อการเปล่ียนแปลง
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ ของขา้ราชการคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” โดยประชากรท่ีใชศึ้กษาคือขา้ราชการสาย ก. ข. และ ค. ท่ีสังกดัคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 172 คน ไดข้อ้สรุปว่า ส่ิงท่ีสร้างความวิตกกงัวลต่อ
การเปล่ียนแปลงสถานภาพ เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัอยูร่ะดบัปาน กลางคือประมาณร้อยละ 20-40 
ของประชากรทั้งหมด ขา้ราชการท่ีมีสถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา ประเภทของขา้ราชการ    
อายุราชการ และรายไดต่้อเดือนท่ีต่างกนัมีระดบัความกงัวลท่ีแตกต่างกนั มีประเด็นของความ
ตอ้งการการเปล่ียนสถานภาพจากขา้ราชการไปเป็นพนักงานของมหาวิทยาลยันั้น มีประชากรไม่
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ตอ้งการเปล่ียนสถานภาพของตนเอง เน่ืองจากความไม่ชัดเจนของข่าวสารขอ้มูล และความไม่
มัน่คง สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของต าแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยั แต่ความวิตกกงัวล
มากท่ีสุดคือความสับสนในขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการออกนอกระบบท่ีไดรั้บ  ความไม่ชดัเจนใน
ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากทางมหาวิทยาลยั ท าให้บุคลากรบางส่วนเกิดความวิตกกงัวลว่าหาก
เปล่ียนสถานภาพเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัแลว้อาจสูญเสียความมัน่คงในการประกอบอาชีพ 
 อมรรัตน์ ทองชุมสิน (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจเปล่ียนสถานภาพจาก
ขา้ราชการเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั โดยศึกษากลุ่มตวัอย่าง จ านวน 326 คน ท่ีเป็นบุคลากรใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติั มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลางและยงัคงตดัสินใจเลือกเป็นขา้ราชการ ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อ     
การตดัสินใจเลือกสถานภาพ 3 อนัดบัแรก คือ เงินบ าเหน็จบ านาญท่ีไดรั้บ สิทธิประโยชน์จาก    
การรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ความกงัวล
ของผูท่ี้ตดัสินใจเปล่ียนเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ภายหลงัการเปล่ียนเป็นองคก์รในก ากบัของรัฐ 
คือ ความไม่เป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบติังาน การพิจารณาค่าตอบแทนการปฏิบติังาน 
ส่วนดา้นสวสัดิการท่ีตอ้งการใหม้หาวิทยาลยัดูแลมากท่ีสุดคือสวสัดิการดา้นรักษาพยาบาลบุคลากร
และสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งความเห็นต่อแนวทางการพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะเนน้ ใหมี้การ
ฝึกอบรมและดูงานเพิ่มมากข้ึน และใหมี้การพฒันาในทุก ๆ ดา้น อยา่งครอบคลุมและทัว่ถึงทุกสาย
งาน 

 ทิวาลยั สุจินพรัหม (2548) ไดศึ้กษาเร่ืองความพร้อมในการปฏิบติังานของการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการมหาวิทยาลยัมหิดลในการปรับเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  โดยกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการของมหาวิทยาลยัมหิดล สาย ข และสาย ค จ านวน 337 คน พบว่าขา้ราชการ
มหาวิทยาลยัมหิดล ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ โดยรวมใน
ความพร้อมอยูร่ะดบัมาก การยอมรับในการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ระดบั ปานกลาง การ
เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลยัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 สุภาพร รุจิสัมพนัธ์ (2542) ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติต่อการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของ
รัฐ กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรส านักเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 192 คน พบว่า ทศันคติของ
บุคลากรส านักเทคโนโลยีการศึกษา  ท่ีเช่ือว่าความส าคญัท่ีมีมากท่ีสุดต่อการเป็นมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐ คือการมีกองทุนสวสัดิการเพื่อการดูแลพนกังานเช่นเดียวกบักองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ รองลงมาคือ มีแผนสนบัสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในระยะยาวท่ีแน่นอนและชดัเจน 
อนัดบัสามคือเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงข้ึน 
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 สุมิตร  สุวรรณ (2552)  ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัระบบเงินเดือนและสวสัดิการเพื่อการพฒันา
องคก์รสู่มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ: บทสะทอ้นจากพนกังานมหาวิทยาลยั โดยใชว้ิธีการศึกษา
เอกสาร การวิจยัเชิงส ารวจ และการสะทอ้นความคิดเห็น เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจ        
การสนทนากลุ่มย่อย การสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการจดัเวทีสัมมนา              
มีเป้าหมายการศึกษาเฉพาะพนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ จ านวน 8 แห่ง 
พบว่าการจดัระบบเงินเดือนของขา้ราชการกบัพนกังานมหาวิทยาลยัต่าง ๆ มีความหลากหลายและ
แตกต่างกนั พนกังานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่พอใจในเร่ืองต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ เร่ืองเงินเดือนขั้นตน้ เร่ืองการเล่ือนขั้นเงินเดือน เร่ืองเงินโบนสั และเร่ืองสวสัดิการท่ีไดรั้บ
หรือท่ีสถาบนัจดัไว ้ นอกจากนั้นจากการจดัเวทีสมัมนา สะทอ้นความคิดเห็น สรุปไดว้า่ การบริหาร 
งานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลยัยงัขาดความชดัเจน ปัญหาต่าง ๆ ของพนักงานไม่ไดรั้บ      
การแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในระดบันโยบายมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ท าใหข้าดความ
ต่อเน่ือง ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัและอาจารยท่ี์เป็นขา้ราชการ รวมทั้งตวัพนกังานมหาวิทยาลยัเอง  ยงั
ไม่เขา้ใจในเร่ืองน้ีตั้งแต่เร่ิมตน้ในบางมหาวิทยาลยัมีการแบ่งแยกระหว่างขา้ราชการกบัพนักงาน
มหาวิทยาลยั มีระเบียบปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัท าให้อาจารยท่ี์เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัมีความรู้สึก 
ไม่ดี และเป็นชนชั้นสอง มีความคิดท่ีจะลาออกหากมีโอกาสท่ีดีกว่าถึงแมจ้ะไดรั้บเงินเดือนท่ี
มากกวา่ขา้ราชการแลว้กต็าม 
 มยรีุ แยม้ศรี  (2542) ไดศึ้กษาเร่ืองก่อนท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลจะเปล่ียนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ โดยศึกษาใน ขา้ราชการสาย ขและสาย ค เก่ียวกบัเร่ือง “มหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ : ความเป็นไปไดใ้นทศันะของขา้ราชการสายสนับสนุนวิชาการและบริหาร 
มหาวิทยาลยัมหิดล” โดยสอบถามกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 364 ราย พบว่า มีทศันะความคิดเห็นในเร่ือง
การเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐในระดบัสูง โดยสภาพภูมิหลงัของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุอายรุาชการ ระดบัการศึกษาสูงสุด ระดบัชั้นในการปฏิบติังาน (ซี) สายการปฏิบติังาน ต าแหน่ง
ดา้นการบริหาร และระดบัเงินเดือน มีความสัมพนัธ์กบัทศันะความคิดเห็นเก่ียวกบัมหาวิทยาลยั   
ในก ากบัของรัฐ นอกจากน้ีทั้งขา้ราชการสาย ข และสาย ค มีทศันะเร่ืองความวิตกกงัวลต่อการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ไม่แตกต่างกนัในเร่ือง ความมัน่คงมัน่หน้าท่ีการงาน เงินเดือนและ
ผลตอบแทน ความยติุธรรมและความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบติังาน การใชอ้  านาจหนา้ท่ี
ของผูบ้ริหารระดบัสูง สวสัดิการและสิทธิผลประโยชน์ โอกาสในการพฒันาตนเองของบุคลากร 
และความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ียงัมีทศันะเร่ืองความวิตกกงัวลต่อการเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ แตกต่างกนัในเร่ือง ความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน โดยขา้ราชการ
สาย ข มีความวิตกกงัวลมากกวา่ขา้ราชการสาย ค  
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 นิชานท ์สิงหพุทธางกูร (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองเปรียบเทียบประสิทธิผลการบริหารงาน
ระหว่างมหาวิทยาลยัรัฐมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชน : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั มีวตัถุประสงคใ์น
การศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลในการบริหารงานมหาวิทยาลยัรัฐ  มหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชน และ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงานของมหาวิทยาลยัรัฐ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน โดยใช้
แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย  และ
แบบสอบถามส าหรับกลุ่มอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัทั้งสามแห่ง จ านวน 174 คน  
พบว่า 1) ประสิทธิผลการบริหารงานของมหาวิทยาลยัทั้งสามแห่งมีความแตกต่างกนั โดยเม่ือ
พิจารณาตามดชันีวดัมาตรฐาน ตวับ่งช้ีส าหรับการประเมินภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ระดบัอุดมศึกษาของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบวา่ 1) มาตรฐาน 
ดา้นคุณภาพบณัฑิต มหาวิทยาลยัทั้งสามแห่งบรรลุประสิทธิผลการบริหารงานดา้นน้ีในทุกดชันีวดั
มาตรฐาน  2) มาตรฐานดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และมหาวิทยาลยั 
อสัสัมชญั  บรรลุประสิทธิผลการบริหารงานดา้นน้ีในทุกดชันีวดัมาตรฐาน  แต่มหาวิทยาลยั           
แม่ฟ้าหลวงบรรลุประสิทธิผลการบริหารงานในบางดชันี 3) มาตรฐานดา้นการบริการวิชาการ 
พบว่า มหาวิทยาลยัทั้งสามแห่ง บรรลุประสิทธิผลการบริหารงานดา้นน้ีในทุกดชันีวดัมาตรฐาน 
และ 4) มาตรฐานดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม พบวา่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ บรรลุประสิทธิผล
ในทุกดชันีวดัมาตรฐานขณะท่ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง บรรลุประสิทธิผลในบางดชันีวดัมาตรฐาน 
ส่วนมหาวิทยาลยัอสัสมัชญัไม่บรรลุประสิทธิผลในทุกดชันีวดัมาตรฐาน ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ
การบริหารมหาวิทยาลยัทั้งสามแห่ง ไดแ้ก่ 1) ลกัษณะขององคก์ร พบว่า มหาวิทยาลยัทั้งสามแห่ง    
มีการจดัโครงสร้างองคก์รแบบหนา้ท่ี โดยมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีรูปแบบการบริหารงานท่ีตอ้งอยู่
ภายใตร้ะบบราชการ ขณะท่ีการบริหารงานของมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงค่อนขา้งมีความเป็นอิสระ
จากระบบราชการ ส่วนมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั การบริหารงานมีความเป็นอิสระจากระบบราชการ 
และมีความยดืหยุน่สูง 2) ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม พบวา่ การท่ีมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งมีนโยบาย
ท่ีชดัเจน รวมทั้งการจดัระบบการบริหารงานภายใตส้ภาพแวดลอ้มขององคก์รท่ีมีบรรยากาศท่ีดี   
ในการท างาน มีส่วนส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลยัสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยพบวา่ ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มส่งผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัทั้งสามแห่ง 3) ดา้น
ลกัษณะของบุคลากร พบว่า มหาวิทยาลยัทั้งสามแห่งมีแนวทางในการพฒันาบุคลากรท่ีคลา้ยคลึง
กนั คือ เนน้ใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสใหเ้ขา้รับการฝึกอบรม การประชุมสมัมนาต่าง ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งหนา้ท่ีในระดบัต่าง ๆ และยงัเน้นหลกัการให้บุคลากรมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
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นอกจากน้ีพบวา่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และมหาวิทยาลยัอสัสัมชญัมีลกัษณะของบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ มีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียว และมีความมุ่งมัน่ผกูพนัต่อองคก์รตลอดจนมีความเขา้ใจ
ในเป้าหมายขององคก์รเป็นอย่างมาก ขณะท่ีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงมีลกัษณะของบุคลากร
ดงักล่าวนอ้ยกว่าเม่ือเทียบกบัทั้งสองมหาวิทยาลยั  และ 4) ดา้นนโยบายบริหารและการปฏิบติั 
พบว่า มหาวิทยาลยัทั้งสามแห่งมีรูปแบบการบริหารและแนวทางการปฏิบติัท่ีชดัเจน ซ่ึงส่งผลต่อ
การก าหนดนโยบาย การวางแผน แ ละการด าเนินงานตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัให้บรรลุ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 ส่วนในเร่ืองของความกงัวลไดมี้งานวิจยัท่ีรวบรวมไดด้งัต่อไปน้ี 
 สุบรรณ  ทนัดร (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองระดบัความกงัวลของขา้ราชการครูสังกดัใน

โรงเรียนในสหวิทยาเขตสามคัคี จงัหวดัเชียงราย  ต่อการปฏิรูปการศึกษา โดยเปรียบเทียบระดบั
ความกงัวลทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นสภาพทัว่ไป ดา้นปฏิบติังาน ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ และ
ด้านการประเมินผลงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 155 คน มีความวิตกกังวลต่อการปฏิรูป       
ปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบระดบัความวิตกกงัวลจ าแนกตามภาพส่วนบุคคลพบว่าขา้ราชการท่ีมี
เพศ ต าแหน่งหน้าท่ีและโรงเรียนท่ีสังกดัมีระดบัความวิตกกงัวลไม่แตกต่างกนั ขณะท่ีครูท่ีมีอายุ
ราชการต่างกนัมีระดบัความวิตกกงัวลแตกต่างกนั ส าหรับระดบัความวิตกกงัวลทั้ง 4 ดา้น พบว่า
ระดบัความวิตกกงัวลในระดบัปานกลาง 

 ปริญญา  พู่ประเสริฐ (2546)  ไดศึ้กษาเร่ืองผลของการใหค้  าปรึกษาต่อความวิตกกงัวล
ของสตรีก่อนได้รับการผ่าตดัมดลูก เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง ผูป่้วย จ านวน 34 คน แบ่งเป็น           
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 17 ราย โดยกลุ่มทดลองไดรั้บการปรึกษาร่วมกบัการดูแล
ตามปกติ ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมไดรั้บเพียงการดูแลตามปกติ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มทดลองมีความ
วิตกกงัวลหลงัทดลองต ่ากว่าก่อนทดลอง เม่ือเปรียบเทียบคะแนนหลงัทดลองทั้งสองกลุ่ม พบว่า 
คะแนนของกลุ่มทดลองต ่ากวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 จากสาระส าคญัท่ีผูว้ิจยัได้ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ดงัท่ีได้
กล่าวมาทั้งหมด พบว่า ในการเปล่ียนสถานภาพของมหาวิทยาลยัมหิดลเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐ ส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะด ารงสถานภาพใด ทั้ งขา้ราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และข้าราชการท่ีเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ           
เกิดความรู้สึกไม่มัน่คงไม่แน่นอนในการปฏิบติังาน รวมถึงมีการคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต ทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดความกงัวลความขดัแยง้ในใจ อาจส่งผลต่อ
การปฏิบติังานในอนาคตต่อไปได ้  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดบั
ความกงัวลของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศิริราช หลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลเปล่ียน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ โดยไดด้ าเนินตามขั้นตอนดงัน้ี 
 

ประชำกรและกำรเลอืกตัวอย่ำง 
 ประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช (จาก
ขอ้มูลฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553)  สังกัดฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  
 กำรเลอืกตัวอย่ำง 
 1. ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิยคร้ังนี ้  
  พยาบาลวิชาชีพ ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิริราช จ านวน 2,614 คน โดยคิดจาก
สูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
 

   n   =            N 
      1 + Ne 2 

 

    n  =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
    N  =  ขนาดของกลุ่มประชากร 
    e  =  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(ก าหนดท่ี 0.05) 
 

   n      =               2,614 
            1 + 2,614 * (0.0025) 
 

     n  =    346.91 
    n  =     347 
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  จากการค านวณตวัอยา่ง จ านวน 347 คน เป็นตวัแทนของจ านวนประชากร ส ารอง
แบบสอบถาม จ านวน 10% ของจ านวนตวัอยา่งท่ีค  านวณได ้เน่ืองจากแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้
ขอ้มูลอาจจะไม่สมบูรณ์ จะไดจ้  านวนตวัอยา่ง 347+ 35 = 382 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
  2.1 สุ่มตวัอย่างตามโควตา (Quota Sampling) ตามสัดส่วนของสถานภาพท่ี
ปฏิบติังาน จากนั้นน าไปหาสดัส่วนตามอตัราร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
 

ตารางท่ี 1  จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งพยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  
 จ าแนกตามของสถานภาพท่ีปฏิบติังาน 
 

สถานภาพพยาบาลวิชาชีพ จ านวน จ านวนตวัอยา่ง 
ขา้ราชการ 902 133 
พนกังานมหาวิทยาลยัประจ าเงินงบประมาณ 562  82 
พนกังานมหาวิทยาลยั 322  47 
พนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราวเงินนอกงบ 108 16 
พนกังานมหาวิทยาลยัประจ าเงินนอกงบ 720    105 

รวม 2,614 382 
  
   2.2 น าประชากรในแต่ละกลุ่ม  มาท าการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีจบัฉลากแบบไม่คืนท่ี    
(Sampling without Replacement) จนไดค้รบจ านวนตวัอยา่งตามโควตา้ของแต่ละกลุ่ม ึ่ึงรายช่ือ  
ในฉลากแต่ละใบนั้นได้มาจาก การท าหนังสือขออนุญาตฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช       
น ารายช่ือและสถานภาพท่ีปฏิบติังานปัจจุบนัของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราชมาจดัท าฉลาก
ในคร้ังน้ี 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนจากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง   ให้เป็นแบบสอบถามส าหรับรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ของ
ประชากรท่ีใชศึ้กษา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด เพื่อให้เติมค าประกอบด้วย อายุ จ  านวนบุคคลท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ประสบการณ์        
การท างาน  ต าแหน่ง  รายได ้ และสถานภาพในการปฏิบติังาน  
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 ค าถามความกงัวลและระดบัความกงัวลหลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลเปล่ียนสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ึ่ึงระดับความกังวลแบ่งตามระดับความกังวลท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความกงัวลท่ีระดบั 0-100  
 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามปัจจัย ท่ี เ ก่ียวกับความกังวลของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัในกบัของรัฐ จ านวน 19 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 

 1. ดา้นสภาพการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม 4 ขอ้ คือ ค าถามขอ้ท่ี 1-4  
 2. ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานประกอบดว้ยขอ้ค าถาม  5 ขอ้ 
คือ ค าถามขอ้ท่ี 5-9 
 3. ดา้นสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนท่ีไดรั้บ  ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม  
3 ขอ้ คือ ค าถามขอ้ท่ี 10-12 

 4. ดา้นความยติุธรรม ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม 7 ขอ้ คือ ค าถามขอ้ท่ี 13-19 
 ึ่ึงในแบบสอบถามส่วนท่ี  2 เป็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อเป็นพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลท่ีอยูใ่นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐเป็นค าถามท่ีใชว้ดัความคิด อารมณ์ และความรู้สึก
ของบุคคลต่อสถานการณ์ ึ่ึงแบ่งค าถามออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 1.   ทิศทางของการเปล่ียนแปลง  แบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก คือ 
  เพิ่ม (+)     เม่ือเห็นวา่ทิศทางการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 
  ลด (-)    เม่ือเห็นวา่ทิศทางการเปล่ียนแปลงลดลง 
  ไม่เปล่ียนแปลง(0) เม่ือเห็นวา่ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 2. ระดบัของผลกระทบต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลในก ากบัของรัฐ 
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก 
ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด จ านวน 19 ขอ้ 

  5 = มีผลกระทบมากท่ีสุด 
  4 = มีผลกระทบมาก 
  3 = มีผลกระทบปานกลาง 
  2 = มีผลกระทบนอ้ย 
  1 = มีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
 

กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวิจยั 
 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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 1. ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี ต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา
ก าหนดจุดมุ่งหมายและวางแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. สร้างเคร่ืองมือเก่ียวกบัระดบัความกงัวลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกดั
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ใหเ้ป็นแบบสอบถามส าหรับรวบรวมขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ของประชากร
ท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3. ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปให้
ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาและความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม แลว้ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า 
 4. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try-Out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะ
เดียวกบัประชากรคือพยาบาลหอผูป่้วยเฉลิมพระเกียรติ 1 หอผูป่้วยเฉลิมพระเกียรติ 2 เหนือ         
หอผูป่้วยเฉลิมพระเกียรติ 2 ใตห้อผูป่้วยเฉลิมพระเกียรติ 3 หอผูป่้วยเฉลิมพระเกียรติ 4 และ          
หอผูป่้วยเฉลิมพระเกียรติ 5 วิจยั จ านวน 30 คน พบว่า ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach 
โดยรวมไดเ้ท่ากบั 0.8939 โดยแยกรายดา้น ดงัน้ี 
  4.1 ดา้นสภาพการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม 4 ขอ้ เท่ากบั 0.89 
  4.2 ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม  
5 ขอ้ เท่ากบั 0.89 
  4.3 ด้านสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนท่ีได้รับ  ประกอบด้วย          
ขอ้ค าถาม 3 ขอ้ เท่ากบั 0.89 
  4.4 ดา้นความยติุธรรม ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม 7 ขอ้ เท่ากบั 0.89 
 กำรขออนุมัติจริยธรรมกำรวจิัยในคน 

 มีขั้นตอนในการขออนุมติัและวิธีการเตรียมโครงการวิจยั ดงัน้ี 
 1.  น าโครงร่างการคน้ควา้อิสระพร้อมเอกสารประกอบการขออนุมติั เสนอรองคณบดี

ฝ่ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อขออนุมติัในการเกบ็ขอ้มูล 
 2.  น าเสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระพร้อมเอกสารประกอบการขออนุมัติ ต่อ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อขออนุมติัด าเนินการ
วิจยั 

 3.  เอกสารประกอบการขออนุมติั ดงัน้ี 
    3.1 แบบเสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม 

การวิจยัในคน (Submission Form) 4 ชุด  
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  3.2 โครงร่างการคน้ควา้อิสระท่ีผา่นการสอบปกป้องแลว้ (Proposal) 4 ชุด 
     3.3  ประวติัส่วนตวัผูว้ิจยั 
     3. 4 ประวติัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
    3.5  เอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั (Participant Information Sheet) และหนงัสือ

แสดงเจตนายนิยอมเขา้ร่วมการวิจยั (Informed Consent Form) 4 ชุด 
     3.6  แบบบนัทึกขอ้มูลส าหรับการวิจยั (Case Record Form) หรือแบบสอบถาม 

(Questionnaire) 4 ชุด   
     3.7  เอกสารขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
     3.8 เอกสารอนุมติัโครงร่างการคน้ควา้อิสระ จากมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 4.  น าเอกสารรับรองโครงการวิจยัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน และ
เอกสารอนุมติัในการเก็บขอ้มูลจากรองคณบดีฝ่ายวิจยั เสนอต่อหวัหนา้หน่วยวิจยั ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อขออนุมติัด าเนินการวิจยั 

 

วธีิด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการท าวิจยัมีขั้นตอนดงัน้ี  

 1.  ผูว้ิจยัน าเอกสารขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ถึงคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเอกสาร
ประกอบการขออนุมติั เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ และขออนุมติัโครงการวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในคน 

 2.  หลงัจากไดรั้บอนุญาตใหเ้กบ็ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลโดย 
     2.1 ผูว้ิจยัน าเอกสารรับรองโครงการวิจยัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน

คน และเอกสารอนุมัติในการเก็บข้อมูลจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอต่อหัวหน้าหน่วยวิจัย           
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช พร้อมแบบสอบถาม จ านวน 382 ชุด เพื่อขออนุมติัด าเนิน     
การวิจยั โดยเกบ็ขอ้มูลในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  

     2.2  ให้พยาบาลวิชาชีพท่ียินดีให้ความร่วมมือในการวิจยั ตอบแบบสอบถาม แลว้
ส่งกลบัคืนมาท่ีฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

     2.3  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งส้ิน 1 เดือน คือ 1 -30 เมษายน 2553 
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95%  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 44 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 1.  ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของพยาบาลวิชาชีพ ไดแ้ก่ อายุ จ  านวนบุคคลท่ีรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้าย ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง รายได ้สถานภาพในการปฏิบติังาน วิเคราะห์โดยใช ้
สถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่  ความถ่ี  ค่าร้อยละ  และค่าเฉล่ีย  

 2.  ขอ้มูลเก่ียวกบัความกงัวลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกดัมหาวิทยาลยั 
ในก ากบัของรัฐ  วิเคราะห์โดยใชค่้าร้อยละ  และค่าเฉล่ีย  แยกตามรายดา้นและรายขอ้  
 3.   เปรียบเทียบความกังวลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ บุคคลท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ประสบการณ์ในการท างาน 
ต าแหน่งงาน รายได ้ และสถานภาพในการปฏิบติังานปัจจุบนั  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที ่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาเร่ืองระดบัความกงัวลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกดัมหาวิทยาลยั
ในก ากบัของรัฐ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความกงัวลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช 
ภายหลงัท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลไดเ้ปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  โดยเก็บขอ้มูล
จากพยาบาลวิชาชีพ ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชท่ียินดีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม ระหว่างวนัท่ี 6-30 เมษายน 2553 กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 347 ราย ไดรั้บแบบสอบถาม
คืนมาทั้งหมด 320 ราย ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ดัแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ครบถว้นออกไป   ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 312 ราย       (ร้อยละ 89.9) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัไดน้ าเสนอเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรของพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช ซ่ึงประกอบดว้ย อาย ุประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง สถานภาพการท างาน 
รายได ้และบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย 
    ส่วนท่ี 2  ความรู้สึกกงัวลและระดบัความกงัวล หลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลเปล่ียน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  
     ส่วนท่ี 3  เปรียบเทียบความกงัวลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช จ าแนก
ตามสถานภาพส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง  สถานภาพการท างาน 
รายได ้และบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย 
  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของพยาบาลวชิาชีพ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ซ่ึงประกอบด้วย  
 อายุ ประสบการณ์การท างาน บุคคลทีต้่องรับผดิชอบค่าใช้จ่าย ต าแหน่ง สถานภาพ 
 การท างาน รายได้ 
 

ตารางท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 
(n = 312) 

ร้อยละ 

อายุ   
 นอ้ยกวา่ 25 ปี 63  20.19  
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 
(n = 312) 

ร้อยละ 

 26- 35 ปี 125  40.06  
 36-45 ปี 61  19.55  
 46 ปีข้ึนไป 63  20.19  
 Mean = 35.09,  S.D. = 10.06,  Max =58,  Min = 22     
ประสบการณ์การท างาน     
 นอ้ยกวา่ 5 ปี 107  34.29  
 6- 15 ปี 101  32.37  
 16-25 ปี 57  18.27  
 มากกวา่ 26 ปี 47  15.06  
 Mean = 12.44,  S.D. = 9.86,  Max = 37, Min = 1     
ต าแหน่ง     
 พยาบาลระดบัปฏิบติัการ 299  95.83  
 หวัหนา้หอผูป่้วย 12  3.85  
 ผูต้รวจการ 1  0.32  
สถานภาพการท างาน     
 ขา้ราชการ 104  33.33  
 พนกังานมหาวิทยาลยัประจ าเงินงบประมาณ 65  20.83  
 พนกังานมหาวิทยาลยั 39  12.50  
 พนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราวเงินนอกงบ 10  3.21  
 พนกังานมหาวิทยาลยัประจ าเงินนอกงบ 94  30.13  
รายได้     
 นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 29  9.29  
 15,001- 25,000 บาท 176  56.41  
 25,001- 35,000 บาท 75  24.04  
 35,001- 45,000 บาท 23  7.37  
 มากกวา่ 45,000 บาท 9  2.88  
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 
(n = 312) 

ร้อยละ 

 Mean = 25311.14,  S.D. = 10335.97,       
 Max = 90,000, Min = 9,200     
มีบุคคลทีต้่องรับผดิชอบค่าใช้จ่าย     
 ไม่มี 97  31.1  
 1 คน 76  24.4  
 2 คน 87  27.9  
 3 คน 27  8.7  
 4 คน 18  5.8  
 5 คน 7  2.2  

 
 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 312 คน มีอายอุยูใ่นช่วง 22-58 ปี 
เฉล่ีย 35.09 ± 10.06 ปี อายสุ่วนใหญ่ (ร้อยละ 40.06) อยูใ่นช่วง 26-35 ปี รองลงมาคือ อาย ุนอ้ยกว่า 
25 ปี และอายุ 46 ปีข้ึนไป  ร้อยละ 20.19 เท่ากนั ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.29) มีประสบการณ์การ
ท างานนอ้ยกว่า 5 ปี รองลงมาคือ 6-15 ปี (ร้อยละ 32.37) โดยเฉล่ียมีประสบการณ์การท างาน 12.44 
± 9.86  ปี ประสบการณ์การท างานอยูใ่นช่วง 1-37 ปี ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลปฏิบติัการ    (ร้อยละ 
95.83) สถานภาพการท างานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.33) เป็นขา้ราชการ  รองลงมาคือพนักงาน
มหาวิทยาลยัประจ าเงินนอกงบ (ร้อยละ 30.13) รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.41) อยูใ่นช่วง 
15,001-25,000 บาท รองลงมาคือ อยู่ในช่วง 25,001-35,000 บาท (ร้อยละ 24.04)        ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 31.1) ไม่มีบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย รองลงมาคือ มีบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย 
จ านวน 2 คน (ร้อยละ 27.9)  (ตารางท่ี 2) 
 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลความรู้สึกกงัวลและระดับความกงัวลหลงัจากทีม่หาวทิยาลยัมหิดลเปลีย่น
 สถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  
 จากตารางท่ี 3 ประชากร ร้อยละ 58.01 ไม่รู้สึกกงัวล มีเพียงร้อยละ 41.99 ท่ีรู้สึกกงัวล 
โดยในกลุ่มท่ีรู้สึกกงัวลเม่ือใหร้ะบุค่าคะแนนความกงัวลพบว่าค่าคะแนนความกงัวลเฉล่ีย 56.86 ± 
19.37 คะแนน ร้อยละ 34.35 ใหค่้าระดบักงัวลเท่ากบั 50 รองลงมารู้สึกกงัวล มีค่าระดบักงัวลเท่ากบั 
60 ร้อยละ 13.74 (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3  ขอ้มูลจ านวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช  
 แสดงความรู้สึกหลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล เปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยั 
 ในก ากบัของรัฐ  
 

 

ความรู้สึก 
จ านวน 

(n = 312) 

 

ร้อยละ 
 

ไม่รู้สึกกงัวล 181 58.01  
รู้สึกกงัวล 131 41.99  

รวม 312 100.00  
 
ตารางท่ี 4  จ านวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช จ าแนกตาม 
 ค่าระดบัความกงัวล  
 

ค่าระดบัความกงัวล 
(คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

จ านวน 
(n = 131) 

 

ร้อยละ 
 

10 2  1.52  
20 6  4.59  
30 10  7.63  
40 7  5.34  
50 45  34.35  
60 18  13.74  
70 16  12.21  
75 1  0.76  
80 17  12.98  
85 1  0.76  
90 4  3.05  
99 1  0.76  
100 3  2.29  
Mean = 56.86,  S.D. = 19.37,   
Max = 100, Min= 10 
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ตารางท่ี 5  จ านวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช จ าแนกตาม 
 ทิศทางการรับรู้ต่อการเปล่ียนแปลงปัจจยั  
 

 
ขอ้ความ 

ทิศทางของการเปล่ียนแปลง 
เพิ่มข้ึน ไม่

เปล่ียนแปลง 
ลดลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ดา้นสภาพการปฏิบติังาน 
1. ภาระงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ 

 
150 

 
53.19 

 
130 

 
46.10 

 
2 

 
0.71 

2. ความมีอิสระในการตดัสินใจใน 
    การปฏิบติังาน 

40 14.18 220 78.01 22 7.80 

3. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 117 41.49 162 57.45 3 1.06 
4. มาตรฐานในการปฏิบติังาน 130 46.10 150 53.19 2 0.71 
ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 
5. ความมัน่คงย ัง่ยนืของการท างาน 

 
 

36 

 
 

12.77 

 
 

161 

 
 

57.09 

 
 

85 

 
 

30.14 
6. การส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การพฒันา 
    ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

123 43.62 142 50.35 17 6.03 

7. การน าผลประเมินมาประกอบ 
    การพิจารณาการต่อสญัญาการจา้งงาน 

160 56.74 112 39.72 10 3.55 
 

8. ความกา้วหนา้ในการงานตาม 
    ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน 

121 42.91 138 48.94 23 8.16 

9. การเตรียมความรู้และทกัษะใหก้บั 
    บุคลากร เพื่อการท างานท่ีสูงข้ึน 

159 56.38 113 40.07 10 3.55 

ดา้นสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ และ
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
10. เงินเดือนและค่าตอบแทน 

 
 

132 

 
 

46.81 

 
 

104 

 
 

36.88 

 
 

46 

 
 

16.31 
11. สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 37 13.12 172 60.99 73 25.89 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ)  
 

 
ขอ้ความ 

ทิศทางของการเปล่ียนแปลง 
เพิ่มข้ึน ไม่

เปล่ียนแปลง 
ลดลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

12. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ นอกจาก 
      เงินเดือน ค่าตอบแทน และ 
      การรักษาพยาบาล (เช่น การลาป่วย  
      ลาพกัผอ่น โบนสั เคร่ืองราชย ์
      อิสริยาภรณ์ ค่าเล่าเรียนบุตร) 

41 14.54 183 64.89 58 20.57 

ดา้นความยติุธรรม 
13. การประเมินผลการปฏิบติังานมีความ 
      โปร่งใสและเป็นธรรม 

 
53 

 
18.79 

 
206 

 
73.05 

 
23 

 
8.16 

14. ความยติุธรรมในระบบการพิจารณา 
      ความดีความชอบ 

38 13.48 220 78.01 24 8.51 

15. หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในการเล่ือนขั้น/  
      ต  าแหน่ง 

89 31.56 162 57.45 31 10.99 

16. การประเมินผลการท างานของ 
      บุคลากรแต่ละคนตรงตามความ 
      เป็นจริง 

79 28.01 181 64.18 22 7.80 

17. การบริหารงานภายในหน่วยงาน 
      มีความเป็นธรรม 

40 14.18 214 75.89 28 9.93 

18. การคานอ านาจการตดัสินใจของ 
      ผูบ้ริหาร 

35 12.41 214 75.89 33 11.70 

19. ความยติุธรรมของการลงโทษ และ 
      การพิจารณาทางวินยั 

29 10.28 232 82.27 21 7.45 

 

 จากตารางท่ี 5 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงหลังจากท่ี
มหาวิทยาลยัมหิดลเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 51 

 ดา้นสภาพการปฏิบติังานทิศทางในการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ 
ภาระงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ (ร้อยละ 53.19)  รองลงมาคือ มาตรฐานในการปฏิบติังาน (ร้อยละ 46.10)    
 ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในหน้าท่ีการงานทิศทางในการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ การน าผลประเมินมาประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาการจา้งงาน 
(ร้อยละ 56.74) รองลงมาคือ การเตรียมความรู้และทกัษะให้กบับุคลากร เพื่อการท างานท่ีสูงข้ึน 
(ร้อยละ 56.38)    
 ดา้นสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ทิศทางในการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ เงินเดือนและค่าตอบแทน(ร้อยละ 46.81) รองลงมาคือ สิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ๆ นอกจากเงินเดือนค่าตอบแทน และการรักษาพยาบาล (เช่น การลาป่วย ลาพกัผอ่น 
โบนสั เคร่ืองราชยอิ์สริยาภรณ์ ค่าเล่าเรียนบุตร) (ร้อยละ 14.54)    
 ด้านความยุติธรรมทิศทางในการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ 
หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในการเล่ือนขั้น/ต าแหน่ง (ร้อยละ 31.56)  รองลงมาคือ การประเมินผล            
การท างานของบุคลากรแต่ละคนตรงตามความเป็นจริง (ร้อยละ 28.01)    
 

ตารางท่ี 6  จ านวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชีพ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช จ าแนกตาม 
 ระดบัของผลกระทบของการออกนอกระบบของมหาวิทยาลยัมหิดลเป็นรายขอ้ 
 

 ระดบัผลกระทบ 
ขอ้ความ มากท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

นอ้ย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

นอ้ยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ 

ดา้นสภาพการปฏิบติังาน      
1. ภาระงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ 29 

(9.29) 
121 

(38.78) 
80 

(25.64) 
45 

(14.42) 
36 

(11.54) 
2. ความมีอิสระในการตดัสินใจใน 
    การปฏิบติังาน 

8 
(2.56) 

69 
(22.12) 

120 
(38.46) 

71 
(22.76) 

43 
(13.78) 

3. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 20 
(6.41) 

101 
(32.37) 

92 
(29.49) 

57 
(18.27) 

41 
(13.14) 

4. มาตรฐานในการปฏิบติังาน 29 
(9.29) 

110 
(35.26) 

80 
(25.64) 

45 
(14.42) 

47 
(15.06) 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 
 

 ระดบัผลกระทบ 
ขอ้ความ มากท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

นอ้ย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

นอ้ยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ 

ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงใน 
หนา้ท่ีการงาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. ความมัน่คงย ัง่ยนืของการท างาน 20 
(6.41) 

91 
(29.17) 

113 
(36.22) 

56 
(17.95) 

31 
(9.94) 

6. การส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การพฒันา 
     ความรู้ความสามารถของบุคลากร 

18 
(5.77) 

118 
(37.82) 

94 
(30.13) 

45 
(14.42) 

36 
(11.54) 

7. การน าผลประเมินมาประกอบการพิจารณา 
    การต่อสญัญาการจา้งงาน 

34 
(10.90) 

120 
(38.46) 

92 
(29.49) 

41 
(13.14) 

24 
(7.69) 

8. ความกา้วหนา้ในการงานตามความสามารถ 
    ของบุคลากรแต่ละคน 

25 
(8.01) 

106 
(33.97) 

106 
(33.97) 

41 
(13.14) 

33 
(10.58) 

9. การเตรียมความรู้และทกัษะใหก้บับุคลากร  
     เพื่อการท างานท่ีสูงข้ึน 

30 
(9.65) 

112 
(36.01) 

101 
(32.48) 

43 
(13.83) 

25 
(8.04) 

ดา้นสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ และ
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
10. เงินเดือนและค่าตอบแทน 

 
 

51 
(16.40) 

 
 

73 
(23.47) 

 
 

122 
(39.23) 

 
 

43 
(13.84) 

 
 

22 
(7.07) 

11. สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล 50 
(16.08) 

62 
(19.94) 

104 
(33.44) 

60 
(19.29) 

35 
(11.25) 

12. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ นอกจากเงินเดือน 
     ค่าตอบแทน และการรักษาพยาบาล (เช่น 
     การลาป่วย ลาพกัผอ่น โบนสั เคร่ืองราชย ์  
     อิสริยาภรณ์ ค่าเล่าเรียนบุตร) 

44 
(14.15) 

58 
(18.65) 

119 
(38.26) 

62 
(19.94) 

28 
(9.00) 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 
 

 ระดบัผลกระทบ 
ขอ้ความ มากท่ีสุด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

นอ้ย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

นอ้ยท่ีสุด 
จ านวน 
(ร้อยละ 

ดา้นความยติุธรรม      
13. การประเมินผลการปฏิบติังานมีความ 
     โปร่งใสและเป็นธรรม 

24 
(7.72) 

67 
(21.54) 

133 
(42.77) 

56 
(18.01) 

31 
(9.97) 

14. ความยติุธรรมในระบบการพิจารณาความดี 
     ความชอบ 

22 
(7.07) 

67 
(21.54) 

134 
(43.09) 

57 
(18.33) 

31 
(9.97) 

15. หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในการเล่ือนขั้น/  
     ต  าแหน่ง 

28 
(9.00) 

82 
(26.37) 

129 
(41.48) 

45 
(14.47) 

27 
(8.68) 

16. การประเมินผลการท างานของบุคลากร 
     แต่ละคนตรงตามความเป็นจริง 

25 
(8.04) 

76 
(24.44) 

140 
(45.02) 

40 
(12.86) 

30 
(9.65) 

17. การบริหารงานภายในหน่วยงานมีความ 
     เป็นธรรม 

19 
(6.11) 

73 
(23.47) 

136 
(43.73) 

50 
(16.08) 

33 
(10.61) 

18. การคานอ านาจการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 18 
(5.79) 

71 
(22.83) 

130 
(41.80) 

59 
(18.97) 

33 
(10.61) 

19. ความยติุธรรมของการลงโทษ และ 
     การพิจารณาทางวินยั 

18 
(5.79) 

69 
(22.19) 

132 
(42.44) 

51 
(16.40) 

41 
(13.18) 

 
 จากตารางท่ี 6 แสดงให้เห็นว่า การออกนอกระบบมีผลกระทบต่อการเป็นพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลสงักดัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐโดยพิจารณาเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
  ดา้นสภาพการปฏิบติังานมีผลกระทบระดบัมากคือ ภาระงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ (ร้อยละ
38.78) รองลงมาคือ มีผลกระทบระดบัปานกลางคือความมีอิสระในการตดัสินใจในการปฏิบติังาน 
(ร้อยละ 38.46)   
 ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานมีผลกระทบระดบัมาก คือ การน า
ผลประเมินมาประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาการจ้างงาน (ร้อยละ 38.46)  รองลงมาคือ         
การส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร (ร้อยละ 37.82) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 54 

 ดา้นสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ส่วนใหญ่มีผลกระทบระดบั
ปานกลาง และมีผลกระทบระดบัมากท่ีสุดคือเงินเดือนและค่าตอบแทน (ร้อยละ 16.40) รองลงมา
คือ สวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล (ร้อยละ16.08) 
 ดา้นความยติุธรรมส่วนใหญ่มีผลกระทบระดบัปานกลาง และมีผลกระทบระดบัมาก
ท่ีสุดคือหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในการเล่ือนขั้น/ต าแหน่ง (ร้อยละ 9.00) การประเมินผลการท างานของ
บุคลากรแต่ละคนตรงตามความเป็นจริง (ร้อยละ 8.04) 
 

ส่วนที่ 3  เปรียบเทียบความกงัวลของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลศิริราช จ าแนกตามสถานภาพ
 ส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง  สถานภาพการท างาน รายได้ 
 และบุคคลทีต้่องรับผดิชอบค่าใช้จ่าย 
 

ตารางท่ี 7  แสดง จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความกงัวล  
 จ าแนกตามอาย ุ 
กกกกกก  

อาย ุ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
นอ้ยกวา่ 25 ปี 29 22.14 52.41 16.62 
26-35 ปี 66 50.38 59.15 20.15 
36-45 ปี 23 17.56 55.65 20.85 
46 ปีข้ึนไป 13 9.92 57.31 18.56 

P = 0.471 
 
 จากตารางท่ี 7 พบว่าความกงัวลต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกดัใน
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ กบัอาย ุ ประชากรท่ีรู้สึกกงัวลส่วนใหญ่ จ านวน 66 คน ร้อยละ 50.38 
คือ กลุ่มอาย ุ26-35 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายนุอ้ยกว่า 25 ปี จ  านวน 29 คน ร้อยละ 22.14  ตามล าดบั
ในส่วนของกลุ่มอาย ุ26-35 ปี มีค่าเฉล่ีย (59.15 ± 20.15) มากท่ีสุด คือ รองลงมาคือ กลุ่มอาย ุ46 ปี
ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 57.31 ± 18.56) ตามล าดบั กลุ่มอายตุ่าง ๆ มีความระดบักงัวลไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ 
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ตารางท่ี 8  แสดง จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความกงัวล  
 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 59 45.04 56.00 18.05 
6-15 ปี 42 32.06 61.43 19.20 
16-25 ปี 22 16.79 51.36 22.74 
มากกวา่ 26 ปี 8 6.11 54.38 18.02 

P = 0.227 
 
 จากตารางท่ี 8 พบว่าความกงัวลต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกดั ใน
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ กบัประสบการณ์การท างาน กลุ่มตวัอย่างท่ีรู้สึกกงัวลส่วนใหญ่ 
จ านวน 59 คน ร้อยละ 45.04 คือ กลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างานนอ้ยกว่า 5 ปี รองลงมาคือ กลุ่ม   
ท่ีมีประสบการณ์การท างาน 6-15 ปี จ านวน 42  คน ร้อยละ 32.06 ตามล าดบั  ในส่วนของกลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 6-15 ปี มีค่าเฉล่ีย (61.43 ± 19.20) มากท่ีสุด คือ รองลงมาคือ กลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์การท างานนอ้ยกว่า 5 ปี (ค่าเฉล่ีย 56.00 ± 18.05) ตามล าดบั กลุ่มท่ีมีประสบการณ์  
การท างานต่าง ๆ มีความระดบักงัวลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  
 

ตารางท่ี 9  แสดง จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความกงัวล  
 จ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
พยาบาลระดบัปฏิบติัการ 127 96.95 57.39 19.40 
หวัหนา้หอผูป่้วย 3 2.29 40.00 10.00 
ผูต้รวจการ 1 0.76 40.00 - 

P = 0.211 
 
 จากตารางท่ี 9 พบว่าความกงัวลต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกดัใน
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ กบัต าแหน่ง กลุ่มตวัอย่างท่ีรู้สึกกงัวล ส่วนใหญ่ จ านวน 127 คน    
ร้อยละ 96.9 คือ กลุ่มพยาบาลระดบัปฏิบติัการ รองลงมาคือ หวัหนา้หอผูป่้วย จ านวน 3 คน ร้อยละ 
2.29 ตามล าดบั ในส่วนของกลุ่มพยาบาลระดบัปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ีย (57.39 ± 19.40) มากท่ีสุด 
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รองลงมาคือ กลุ่มหัวหนา้หอผูป่้วยและผูต้รวจการ (ค่าเฉล่ีย 40.00) ตามล าดบั กลุ่มท่ีมีต าแหน่ง
ต่างกนัมีความระดบักงัวลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 10  แสดง จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความกงัวล  
 จ าแนกตามสถานภาพการท างาน 
 

สถานภาพการท างาน จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ขา้ราชการ 36 27.48 55.14 21.76 
พนกังานมหาวิทยาลยัประจ า
เงินงบประมาณ 

32 24.43 65.16 19.74 

พนกังานมหาวิทยาลยั 9 6.87 46.67 8.66 
พนกังานมหาวิทยาลยั
ชัว่คราวเงินนอกงบ 

5 3.82 54.00 20.74 

พนกังานมหาวิทยาลยัประจ า
เงินนอกงบ 

49 37.40 54.88 17.28 

P = 0.052 
 
 จากตารางท่ี 10 พบว่าความกงัวลต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกดัใน
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ กบัสถานภาพการท างาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้สึกกงัวล ส่วนใหญ่ จ านวน 
49 คน ร้อยละ 37.40 คือ กลุ่มพนกังานมหาวิทยาลยัประจ าเงินนอกงบรองลงมาคือกลุ่มขา้ราชการ
จ านวน 36  คน ร้อยละ 27.48 ตามล าดบั  ในส่วนของกลุ่มพนกังานมหาวิทยาลยัประจ าเงิน
งบประมาณมีค่าเฉล่ีย (65.16 ± 19.74) มากท่ีสุด คือ รองลงมาคือ กลุ่มขา้ราชการ (ค่าเฉล่ีย 55.14 ± 
21.76) ตามล าดบั กลุ่มท่ีมีสถานภาพการท างานต่าง ๆ มีความระดบักงัวลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
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ตารางท่ี 11  แสดง จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความกงัวล  
 จ าแนกตามรายได ้
 

รายได ้ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
นอ้ยกวา่ 15,000 บาท 17 12.98 62.29 18.76 
15,001-25,000 บาท 83 63.36 57.71 19.67 
25,001-35,000 บาท 26 19.85 53.46 19.71 
35,001-45,000 บาท 3 2.29 46.67 5.77 
มากกวา่ 45,001 บาท 2 1.53 35.00 7.07 

P = 0.225 
 
 จากตารางท่ี 11 พบว่าความกงัวลต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกดัใน
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ กบัรายได ้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้สึกกงัวลส่วนใหญ่ จ านวน 83 คน ร้อยละ 
63.36 คือ กลุ่มท่ีมีรายได ้15,001-25,000 บาท รองลงมาคือ กลุ่มท่ีมีรายได ้ 25,001-35,000 บาท
จ านวน 26 คน ร้อยละ 19.85 ตามล าดบั  ในส่วนของกลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่า 15,000 บาท มีค่าเฉล่ีย
(62.29 ± 18.76) มากท่ีสุด คือ รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีรายได ้15,001-25,000 บาท ค่าเฉล่ีย(57.71 ± 
19.67) ตามล าดบั กลุ่มท่ีมีรายไดต่้างๆมีความระดบักงัวลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
 

ตารางท่ี 12 แสดง  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความกงัวล  
 จ าแนกตามบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย 
 

บุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้าย 

จ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ไม่มี 32 24.43 55.47 17.66 
1 คน 30 22.90 56.00 22.38 
2 คน 38 29.01 61.29 20.11 
3 คน 16 12.21 57.81 17.60 
4 คน 10 7.63 47.00 15.67 
5 คน 5 3.82 54.00 15.17 

P = 0.427 
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 จากตารางท่ี 12 พบว่าความกงัวลต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกดัใน
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ กบับุคคลท่ีตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้าย กลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้สึกกงัวล ส่วน
ใหญ่ จ านวน 38 คน ร้อยละ 29.01 คือ กลุ่มท่ีมีบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย 2 คน รองลงมาคือ  
กลุ่มท่ีไม่มีบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย จ านวน 32 คน ร้อยละ 24.43 ตามล าดบั  ในส่วนของ
กลุ่มท่ีมีบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย 2 คน มีค่าเฉล่ีย (61.29 ± 20.11) มากท่ีสุด คือ รองลงมาคือ 
กลุ่มกลุ่มท่ีมีบุคคลท่ีตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้าย 3 คน ค่าเฉล่ีย (57.81 ± 17.60) ตามล าดบั กลุ่มท่ีมี
บุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายต่าง ๆ มีความระดบักงัวลไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่  5 
 

สรุปผลการวจิยั  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจัิย   
 การศึกษาการส ารวจระดับความกังวลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัความกงัวลของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช  หลงัจากมหาวิทยาลยัมหิดลได้เปล่ียนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความกังวลของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศิริราช จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง  
สถานภาพการท างาน รายได ้และบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพ สังกัดฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
คณะแพทยศาตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  สุ่มตวัอยา่งตามโควตา้ (Quota Sampling) ตาม
สัดส่วนของสถานภาพท่ีปฏิบัติงาน จากนั้ นน าไปหาสัดส่วนตามอัตราร้อยละของแต่ละกลุ่ม 
จ านวน 347 คนมาท าการสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีจบัฉลากแบบไม่คืนท่ี (Sampling without Replacement) 
จนไดค้รบจ านวนตวัอยา่งตามโควตา้ของแต่ละกลุ่ม  
 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามเป็นการสร้างแบบสอบถามไดผ้า่นการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) จากผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน และหาความเช่ือมัน่โดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยรวมไดเ้ท่ากบั 0.89 
ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยให้ประชากรตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  ได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนมา 312 ชุดคิดเป็นร้อยละ 89.9 ของแบบสอบถามทั้งหมด 
 ผลการวจิัย  

 1. ขอ้มูลทัว่ไปดา้นประชากร 
   ผลการวิจยัพบว่าพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 312 คน มีอายุอยูใ่นช่วง 22-58 ปี อายุ

เฉล่ีย 35.09 ± 10.06 ปี อายสุ่วนใหญ่ (ร้อยละ 40.06) อยูใ่นช่วง 26-35 ปี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.29) 
มีประสบการณ์การท างานนอ้ยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 34.29) โดยเฉล่ียมีประสบการณ์การท างาน 12.44  
± 9.86 ปี ประสบการณ์การท างานอยูใ่นช่วง 1-37 ปี  ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลปฏิบัติการ (ร้อยละ 
95.83) สถานภาพการท างานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 33.33) เป็นขา้ราชการ รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่
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(ร้อยละ 56.41) อยูใ่นช่วง  15,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่ (ร้อยละ31.1) ไม่มีบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้าย  
 2.  กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 58.01 ไม่รู้สึกกงัวล มีเพียงร้อยละ 41.99 ท่ีรู้สึกกงัวลต่อ       
การปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ โดยในกลุ่มท่ีรู้สึกกงัวลเม่ือให้ระบุค่า
คะแนนความกงัวลพบว่าค่าคะแนนความกงัวลเฉล่ีย 56.86 ± 19.37 คะแนน ร้อยละ 34.35 ให้ค่า
ระดบักงัวลเท่ากบั 50 กลุ่มท่ีรู้สึกกงัวลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.38) คือ กลุ่มอาย ุ26-35 ปี  โดยกลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี มีความรู้สึกกงัวลหลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลเปล่ียน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐมากท่ีสุด (ร้อยละ 45.04) ประชากรท่ีมีความรู้สึกกงัวล
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 27.48) คือ ขา้ราชการ นอกจากน้ีประชากรส่วนใหญ่ท่ีมีความรู้สึกกงัวลร้อยละ
63.36 ท่ีมีรายได ้15, 001-25,000 บาท ร้อยละ 29.01 มีบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย 2 คน 
 3.  ทิศทางการรับรู้ต่อการเปล่ียนแปลงปัจจัย   ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าไม่มี               
การเปล่ียนแปลงหลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
เม่ือพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านสภาพการปฏิบติังานทิศทางในการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ี
เพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ ภาระงานท่ีตอ้งรับผดิชอบ (ร้อยละ 53.19)   ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง
ในหนา้ท่ีการงานทิศทางในการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ การน าผลประเมิน   
มาประกอบการพิจารณาการต่อสญัญาการจา้งงาน (ร้อยละ 56.74)   ดา้นสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ 
และผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ทิศทางในการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุดคือ เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน (ร้อยละ 46.81)   ดา้นความยติุธรรมทิศทางในการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเพิ่มข้ึน  
มากท่ีสุด คือ หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในการเล่ือนขั้น/ต าแหน่ง(ร้อยละ 31.56)    
 การออกนอกระบบมีผลกระทบต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐโดยพิจารณาเป็นรายดา้นได ้ดงัน้ี 
 ดา้นสภาพการปฏิบติังานมีผลกระทบระดบัมากคือ ภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ (ร้อยละ
38.78) ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานมีผลกระทบระดบัมาก คือ การน าผล
ประเมินมาประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาการจา้งงาน (ร้อยละ 38.46)  ดา้นสวสัดิการ สิทธิ
ประโยชน์ และผลตอบแทนท่ีไดรั้บ ส่วนใหญ่มีผลกระทบระดบัปานกลาง และมีผลกระทบระดบั
มากท่ีสุดคือเงินเดือนและค่าตอบแทน (ร้อยละ16.40)  ดา้นความยุติธรรมส่วนใหญ่มีผลกระทบ
ระดบัปานกลาง และมีผลกระทบระดบัมากท่ีสุดคือหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในการเล่ือนขั้น/ต าแหน่ง 
(ร้อยละ 9.00)  
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อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามา    
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.  ลกัษณะทัว่ไปของพยาบาลวิชาชีพ 

  กลุ่มตวัอยา่งพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 312 คน มีอายอุยูใ่นช่วง 22-58 ปี เฉล่ีย 35.09 
± 10.06 ปีอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40.06) อยู่ในช่วง 26-35 ปี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.29)                     
มีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี ซ่ึงเป็นลกัษณะของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในขณะน้ี        
ท่ีพยาบาลจบใหม่ค่อนขา้งมาก เม่ือท างานไปไดร้ะยะหน่ึงมีการลาออก ซ่ึง วราพร หาญคุณะเศรษฐ์
(2547)ไดก้ล่าวว่า ในแต่ละปีหน่วยงานของรัฐไดมี้การปฐมนิเทศและฝึกอบรมการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานของหน่วยงานท่ีมีระดับความซับซ้อนต่างกัน การสูญเสียบุคลากรไปสู่ภาคเอกชน         
จะเร่ิมข้ึนเม่ือบุคลากรผา่นการฝึกฝนจนสามารถท าหนา้ท่ีพยาบาลในฐานะเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือแลว้ 
ด้วยกลยุทธ์การคดักรองเฉพาะบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน และสร้างแรงดึงดูดด้วย
ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีสูงกวา่  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มาริษา สมบติับูรณ์  และคณะ ( อา้งถึง
ใน วราพร หาญคุณะเศรษฐ,์ บรรณาธิการ 2547 : 1)  ไดศึ้กษาอุบติัการณ์และสาเหตุการลาออกของ
พยาบาลและผูช่้วยพยาบาลและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพยาบาลและ
ผูช่้วยพยาบาลสังกดัโรงพยาบาลศิริราช  ท่ีก าลงัด าเนินเร่ืองขออนุมติัลาออก ในระหว่างวนัท่ี 1 
มีนาคม ถึง 30 กนัยายน 2545 ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรท่ีมีอายแุละอายงุานนอ้ย (ไม่เกิน 5 ปี) 
เงินเดือนนอ้ย มีสัดส่วนสูงสุด สถานภาพ   การท างานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 34.62) เป็นขา้ราชการ 
แมว้่าทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชจะมีการเปิดโอกาสใหข้า้ราชการตดัสินใจเปล่ียนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลยัแลว้ แต่ยงัไม่สามารถเปล่ียนสถานภาพไดม้ากกว่าท่ีเป็นอยู่ เน่ืองจากเป็น
บุคลากรกลุ่มใหญ่ แต่ยงัคงมีการทยอยเปล่ียนสถานภาพเร่ือย ๆ คาดว่าในอนาคตขา้ราชการจะลด
จ านวนลง                                                            
 2.  ความกังวลและระดับความกังวลหลังจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
  ในส่วนของความกงัวลนั้น พบว่า ประชากรเกินคร่ึงท่ีไม่รู้สึกกงัวล (ร้อยละ 58.01) 
เน่ืองมาจากหลายสาเหตุ หน่ึงในนั้นคือระดบัผูบ้ริหารของโรงพยาบาลและทางมหาวิทยาลยัมหิดล 
ได้มีการส่ือสารกับประชาคมชาวศิริราชมาตลอด ทั้ งก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ทั้งในส่ือต่าง ๆ ของทางโรงพยาบาล และการประชุมใหญ่ผูบ้ริหารพบ
ผูป้ฏิบติังานทั้งโรงพยาบาล นอกจากน้ีทางผูบ้ริหารโดยเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความ
คิดเห็นอยา่งอิสระเพื่อเตรียมความพร้อม  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของทิวาลยั สุจินพรัหม (2548) ได้
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มีการศึกษาความพร้อมในการปฏิบติังานของขา้ราชการมหาวิทยาลยัมหิดลในการปรับเปล่ียนเป็น
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ พบว่าขา้ราชการมหาวิทยาลยัมหิดล ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ โดยรวมในความพร้อมอยูร่ะดบัมาก   
 3. ปัจจัยที่เกี่ยวกับระดับผลกระทบต่อความกงัวลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
สังกดัมหาวทิยาลยัในกบัของรัฐ และทศิทางของการเปลีย่นแปลงปัจจัย   
  ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าไม่มีการเปล่ียนแปลงหลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล
เปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ แต่ในดา้นสภาพการปฏิบติังานทิศทางใน         
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ ภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ (ร้อยละ 53.19)   
เน่ืองจากมีการเปล่ียนระบบการท างานใหม่และมีความตอ้งการคุณภาพงานท่ีสูงสุด ส่งผลให้
พยาบาลตอ้งมีภาระงานในดา้นต่าง ๆ มากข้ึน  
  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในหนา้ท่ีการงานทิศทางในการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ การน าผลประเมินมาประกอบการพิจารณาการต่อสัญญาการจา้งงาน 
(ร้อยละ 56.74) จากเดิมท่ีเคยประเมินการท างานของพยาบาลทุก 6 เดือน แต่ยงัคงคลา้ยกบั           
การประเมินการท างานคลา้ยกบัระบบราชการ ไม่ชดัเจนเหมือนกบัการประเมินต่อสัญญาว่าจา้ง
แบบปัจจุบนั รองลงมาคือ การเตรียมความรู้และทกัษะให้กบับุคลากร เพื่อการท างานท่ีสูงข้ึน    
(ร้อยละ 56.38)   เน่ืองจากองคค์วามรู้ทางการแพทยแ์ละพยาบาลมีการพฒันาเร่ือย ๆ รวมถึงการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้มี          
การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรโดยการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองในเร่ืองต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
(ดวงจนัทร์ ทิพยป์รีชา, อา้งถึงใน วราพร หาญคุณะเศรษฐ์, บรรณาธิการ 2547 : 1)  และสอดคลอ้ง
กบัต าแหน่งหนา้ท่ีในระดบัต่าง ๆ และยงัเนน้หลกัการใหบุ้คลากรมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิชานท ์สิงหพทุธางกรู (2551) ท่ีไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล
การบริหารงานระหว่างมหาวิทยาลยัรัฐ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชน            
: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั พบว่า 
มหาวิทยาลยัทั้งสามแห่งมีแนวทางในการพฒันาบุคลากรท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ เนน้ให้บุคลากรไดมี้
โอกาสให้เขา้รับการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ ส่งผลใหล้กัษณะของบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ มีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียว และมีความมุ่งมัน่ผกูพนัต่อองคก์รตลอดจนมีความเขา้ใจ
ในเป้าหมายขององคก์รเป็นอยา่งมาก 
  ดา้นสวสัดิการ สิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนท่ีไดรั้บทิศทางในการเปล่ียนแปลง
ของปัจจยัท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด คือ เงินเดือนและค่าตอบแทน (ร้อยละ 46.81)  สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของสุมิตร สุวรรณ (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการจดัระบบเงินเดือนและสวสัดิการเพื่อการพฒันา
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องคก์รสู่มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ : บทสะทอ้นจากพนกังานมหาวิทยาลยั พบว่า พนกังาน
มหาวิทยาลยัสายวิชาการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไม่พอใจในเร่ืองสวสัดิการท่ีไดรั้บหรือท่ีสถาบนั
จดัไว ้ ซ่ึงมีความคิดท่ีจะลาออกหรือเปล่ียนงาน มีจ านวนมากแมว้่าจะไดรั้บเงินเดือนมากกว่า
ขา้ราชการกต็าม 

  การออกนอกระบบมีผลกระทบต่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกดั
มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ ส่วนใหญ่มีผลกระทบปานกลาง แต่พบว่าดา้นผลกระทบต่อการเป็น
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกดัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  มีระดบัผลกระทบระดบัมาก  
ในเร่ืองของภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ (ร้อยละ 38.78) รองลงมาคือ การน าผลประเมินมาประกอบ    
การพิจารณาการต่อสัญญาการจา้งงาน (ร้อยละ 38.46)  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มยุรี แยม้ศรี  
(2542)  ความเป็นไปไดใ้นทศันะของขา้ราชการสายสนบัสนุนวิชาการและบริหาร  มหาวิทยาลยั 
มหิดล พบว่า  ขา้ราชการสาย ข และสาย ค   มีทศันะเร่ืองความวิตกกงัวลต่อการเป็นมหาวิทยาลยั 
ในก ากับของรัฐ ไม่แตกต่างกนั  ความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบติังาน การใช้อ  านาจ
หนา้ท่ีของผูบ้ริหารระดบัสูง เช่นเดียวกบั อมรรัตน์ ทองชุมสิน (2551) ไดศึ้กษากระบวนการ
ตดัสินใจเปล่ียนสถานภาพจากขา้ราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั  : กรณีศึกษามหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ พบว่าความกงัวลใจของผูต้ดัสินใจเปล่ียนเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั ภายหลงัการเป็น
องคก์รในก ากบัของรัฐบาล คือ ความไม่เป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงอาจสร้าง
ความเหล่ือมล ้าต่อการปฏิบติังานโดยเฉพาะต าแหน่งหรือลกัษณะงานเดียวกนัได ้
 3.  เปรียบเทียบความกังวลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช  จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง  สถานภาพการท างาน รายได้ 
และบุคคลที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย พบว่า อายุ ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งสถานภาพการ
ท างาน รายได ้และบุคคลท่ีตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้าย ไม่มีความแตกต่างกนักบัระดบักงัวลของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  ดงัน้ี 

  อายุ และประสบการณ์การท างาน 
  กลุ่มอาย ุ26-35 ปี มีระดบัความกงัวลเฉล่ียมากท่ีสุด (59.15 ± 20.15)  และกลุ่มท่ีมี

ประสบการณ์การท างาน 6-15 ปี มีค่าเฉล่ีย (61.43 ± 19.20) มากท่ีสุด คือ รองลงมาคือ กลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์การท างานนอ้ยกว่า 5 ปี (ค่าเฉล่ีย 56.00 ± 18.05) ตามล าดบั จะเห็นไดว้่ากลุ่มท่ีมีอายุ
และประสบการณ์ในการท างานนอ้ย มีระดบัความกงัวลสูงมากกว่ากลุ่มท่ีมีอายุและประสบการณ์
ในการท างานมากกว่า เป็นไปไดว้่าในกลุ่มน้ีเป็นช่วงวยัแห่งการท างาน ปรับบทบาทของพยาบาล
จากในการท างานพยาบาลทัว่ไปก็จะเร่ิมเป็นหัวหนา้เวร หรือปฏิบติังานแทนหัวหนา้หอผูป่้วยใน
บางคร้ัง และมีการรับผดิชอบในงานท่ีท ามากข้ึน  
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  ต าแหน่ง 
  ในส่วนของกลุ่มพยาบาลระดบัปฏิบติัการ มีค่าเฉล่ีย (57.39 ± 19.40) มากท่ีสุด 

เป็นไปไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลระดบัปฏิบติัการท่ีกงัวล ร้อยละ 96.95 
  สถานภาพการท างาน 
  ในส่วนของกลุ่มพนกังานมหาวิทยาลยัประจ าเงินงบประมาณมีค่าเฉล่ีย(65.16 ± 

19.74) มากท่ีสุดซ่ึง รองลงมาคือ กลุ่มขา้ราชการ (ค่าเฉล่ีย 55.14 ± 21.76) ทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มท่ีมี
สวสัดิการและค่ารักษาพยาบาลท่ีมัน่คง ถา้มีการเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยันอกระบบอาจ
ส่งผลต่อสวสัดิการท่ีไดรั้บอยูปั่จจุบนั   สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุภาพร รุจิสัมพนัธ์ (2542) ได้
ศึกษาทศันคติต่อการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ พบว่า ทศันคติของบุคลากรส านกัเทคโนโลยี
การศึกษาท่ีเช่ือวา่ความส าคญัท่ีมีมากท่ีสุดต่อการเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ คือ การมีกองทุน
สวสัดิการเพื่อการดูแลพนกังานเช่นเดียวกบักองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

  รายได้ 
  กลุ่มท่ีมีรายไดน้อ้ยกว่า 15,000 บาท มีค่าเฉล่ีย (62.29 ± 18.76) มากท่ีสุด คือ 

รองลงมาคือ กลุ่มท่ีมีรายได ้15,001-25,000 บาทค่าเฉล่ีย (57.71 ± 19.67) สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ ท่ีขา้ราชการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัจะมีระดบัความกงัวลต่างกนั และ
ขา้ราชการท่ีมีเงินเดือนสูงและมีรายไดอ่ื้น นอกเหนือจากเงินประจ าจะมีระดบัความกงัวลนอ้ย ซ่ึง
รายไดเ้ป็นแหล่งประโยชน์ดา้นวตัถุท่ีคอยสนบัสนุนให้บุคคลสามารถเผชิญกบัส่ิงต่าง ๆ และยงัมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิต  นอกจากน้ี สุดถนอม รอดอ่วม (อา้งถึงใน ศุจิกา ภูมิโคกรักษ ์2543 : 
18)  กล่าวไวว้่าผูท่ี้มีรายได้น้อย  มกัจะมีปัญหาและความกังวลทั้ งในเร่ืองปัญหาส่วนตวั และ         
การท างาน 

  บุคคลทีต้่องรับผดิชอบค่าใช้จ่าย 
  กลุ่มท่ีมีบุคคลท่ีตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้าย 2 คน มีค่าเฉล่ีย (61.29 ± 20.11) มากท่ีสุด 
ดงัท่ี สุดถนอม รอดอ่วม ไดก้ล่าวว่า (อา้งถึงใน ศุจิกา ภูมิโคกรักษ ์2543 : 18) รายไดเ้ป็นแหล่ง
ประโยชน์ทางดา้นวตัถุท่ีคอยสนบัสนุนในการด าเนินชีวิตในดา้นการตอบสนองความตอ้งการขั้น
พื้นฐานของบุคคล สภาพเศรษฐกิจท่ีรัดตวั ไม่ว่าจากรายได้ของครอบครัว หรือมีบุคคลท่ีตอ้ง
รับผดิชอบค่าใชจ่้าย ส่งผลต่อความกงัวลได ้
  ข้อจ ากดัในการวจิัย 

  ผลการวิจยัเร่ืองการส ารวจระดบัความกงัวลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
สังกัดมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐท่ีได้สามารถน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น ซ่ึงไม่สามารถอา้งอิงถึงบุคลากรอ่ืนของโรงพยาบาล ศิริราชได ้
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 1. กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความกังวลส่วนใหญ่คือกลุ่มท่ีมีอายุ 26-35 ปี กลุ่มท่ีมี
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 15 ปี และกลุ่มท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 25,000 บาท ซ่ึงเป็นพยาบาล  
กลุ่มใหญ่ในโรงพยาบาล นอกจากน้ี ยงัมีระดบัความกงัวลเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มอ่ืน รวมไปถึงมีอตัรา 
การลาออกสูง    ควรจะไดรั้บการพิจารณาในเร่ืองความกงัวลท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่าง ๆ  เป็น                 
การเสริมสร้างก าลงัใจ ลดอตัราการลาออกของบุคลากรในกลุ่มน้ีได ้
 2. ในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีทิศทางการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึน และระดบัผลกระทบ
ระดับมากในเร่ืองของ ภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบซ่ึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอาจจะตอ้งมาทบทวน
เก่ียวกบัความเหมาะสมกบัภาระงานในปัจจุบนั  
 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 1.  การส ารวจระดบัความกงัวลของบุคลากรดา้นอ่ืนท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิริราช 
หรือพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกดัมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐอ่ืน ๆ เพื่อให้ทราบถึงความ
กงัวลของบุคลากร 

 2.  ควรมีศึกษากลุ่มพยาบาล กลุ่มอายุประสบการณ์และรายไดน้อ้ยท่ีมีความกงัวลใน
ดา้นต่าง ๆ ในเชิงลึกมากข้ึน เน่ืองจากมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายอยา่งท่ีก่อใหเ้กิดความกงัวล 
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