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The purposes of this research were to determine the correlative models of 

factors influencing organizational citizenship behaviors of nursing instructors in colleges of 
nursing, Ministry of Public Health and verified the correlative models of factors influencing 
organizational citizenship behaviors from the evidence-based data. The research procedures 
consisted of 3 steps : 1) analyzed the research conceptual frameworks 2) created the 
correlative models of factors influencing organizational citizenship behaviors 3) verified the 
correlative models in the evidence-based data. The samples consisted of 360 nursing 
instructors in colleges of nursing, Ministry of Public Health. The instruments were the semi-
structured interview form, questionnaires measuring factors influencing and organizational 
citizenship behaviors and questionnaires verifying the correlative models. The statistics 
analyzed the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, exploratory factor 
analysis, canonical correlation analysis by the computer program and verified the correlative 
models by the ethnographic future research. The statistics in analyzing the data were 
frequency, mean, content analysis. 

The results of this research were as follows: the correlative models of factors 
influencing organizational citizenship behaviors of nursing instructors in colleges of nursing, 
Ministry of Public Health by canonical correlation coefficients were found 3 sets, these sets 
show the path of canonical correlation analysis were in 5 models. The result of verified 
showed that the models, Set 2 model 2 was found as the best appropriate, Set 2 model 1 
and model 2  as the best accurate, possible useful fitted in with the evidence-based data by 
the frequency and percentage analysis. All models were found as the adjusted model fitted 
in with the evidence-based data, by content analysis. 

 
Department of Educational Administration Graduate School, Silpakorn University  Academic Year 2009 
Student’s signature………………………………… 
Dissertation Advisors’ signature 1.................................2.................................3...............................  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
ดุษฎีนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี ดวยไดรับความกรณุาจาก รองศาสตราจารย  

ดร.จิราวรรณ  คงคลาย ประธานกรรมการผูควบคุมดุษฎีนิพนธ อาจารย ดร. ศริยา สุขพานิช 
รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร คณะกรรมการผูควบคุมดุษฎีนพินธ ผูชวย
ศาสตราจารย วาที่พันตร ี ดร.นพดล เจนอักษร ประธานสอบดุษฎีนิพนธ และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.อารียวรรณ อวมตานี ผูทรงคุณวุฒิ จากคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ที่ไดใหคําแนะนําชวยเหลือ สนับสนุน และแกไขขอบกพรองตางๆ ตลอด
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูงไว ณ 
โอกาสนี้ พรอมทั้งขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะ
ศึกษาศาสตรทุกทาน รวมถึงอาจารย ดร.วัชนีย เชาวดํารงค ที่ไดใหความรู แนวคิด 
ขอเสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัยและใหกําลังใจในการศึกษาวจัิยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคณุทานผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ไดกรุณาใหขอมูลใน
การวิจัย ขอขอบพระคณุผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
อาจารยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ไดกรุณาใหขอมูลในการทดลองใช
เครื่องมือวิจัยและเปนกลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี และขอขอบพระคุณผูชวย
ศาสตราจารย ดร.สุนันท ศลโกสุม ตลอดจนเพื่อนนักศึกษารุนที่ 3 ที่ไดใหความอนุเคราะห
ชวยเหลือและเปนกําลังใจในการดําเนินการวิจัยตลอดมา  

ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณคุณแม และครอบครวัที่ใหกําลังใจมาโดยตลอด จน
ทําใหดุษฎีนิพนธฉบบันี้สําเร็จสมบูรณดวยดี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ช 

สารบัญ 
                       หนา 
บทคัดยอภาษาไทย.................................................................................................  ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ............................................................................................. จ 
กิตติกรรมประกาศ................................................................................................... ฉ 
สารบัญตาราง..........................................................................................................  ฎ 
สารบัญแผนภูมิ........................................................................................................ ฒ 
บทที่  

   1    บทนํา......................................................................................................  1 
  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา..................................................  3 
   ปญหาของการวิจัย...........................................................................  7              

วัตถุประสงคของการวิจัย .................................................................  11              
ขอคําถามของการวจัิย.......................................................................  12 

   สมมติฐานของการวิจัย.......................................................................  12                
               กรอบแนวคิดของการวิจัย...................................................................  12               

นิยามศัพทเฉพาะ...............................................................................  19  
2     วรรณกรรมที่เกี่ยวของ................................................................................  19 

แนวคิดปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ......... 19 
ลักษณะของผูนํา................................................................................  33 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง......................................................... 33 
การแลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก.................... 38
การเสริมสรางพลังอํานาจ..........................................................  44 

ทัศนคติที่มีตองาน..............................................................................  50 
ความพึงพอใจในงาน................................................................  52 
ความยุตธิรรมในองคการ..........................................................  59 
ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ.................................................... 65 
ความไววางใจในผูบริหาร............................................................ 70 

สภาพแวดลอมในการทํางาน............................................................... 75 
ลักษณะงาน............................................................................... 79 
การสนับสนุนจากองคการ........................................................... 83 
บรรยากาศองคการ..................................................................... 88  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ซ 

บทที่                                                                                                    หนา 
คุณภาพชีวิตการทํางาน............................................................  94 
คานิยมในการทํางาน................................................................ 100 

  แนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ................................   106  
ความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ.........  106 
ผลของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ......................  108 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชกิของที่ดีองคการ.........  111 
องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ.......  115 

แนวคิดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและการปฏบิัตงิาน 
ของอาจารยพยาบาล.......................................................................... 122 

การจัดการศึกษาพยาบาล.......................................................... 122 
การจัดการศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาล สังกัด 
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข.........................  124  
การปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาล..........................................  126 
ลักษณะของอาจารยพยาบาลที่พึงประสงค................................  127 

สรุป..................................................................................................  136 
3      การดําเนินการวิจัย..................................................................................  138

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย.................................................................  138   
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย...................................... 138  
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย................................................. 138 
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย................................................. 141                        

ระเบียบวธิีวิจัย.................................................................................... 141  
แผนแบบการวิจัย...................................................................... 141 
ประชากรและกลุมตัวอยาง......................................................... 142  
ตัวแปรที่ศึกษา.......................................................................... 148  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย............................................................ 149 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ..................................................... 150 
การเก็บรวบรวมขอมูล............................................................... 151  
การวิเคราะหขอมูลและสถติิที่ใชในการวจัิย................................. 152   

สรุป.................................................................................................... 155 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฌ 

บทที่                                                                                                      หนา 
4      การวิเคราะหขอมูล.................................................................................... 156 

ตอนที่ 1  การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย..................................... 157 
1.1  การวิเคราะหเอกสาร.................................................... 157 
1.2  การสัมภาษณความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ......................... 164 
1.3 การสังเคราะหขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ......... 170 

ตอนที่ 2  การสรางรูปแบบความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอ 
            พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย  
            วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ......................... 179  

2.1    การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ 
        เปนสมาชิกที่ดีขององคการ และพฤติกรรมการ 
        เปนสมาชิกที่ดีขององคการ……………………….…… 179 
2.2    การวิเคราะหความสมัพันธปจจัยทีมี่อิทธิพลกับ 
        พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและสราง 
        รูปแบบความสัมพันธ................................................. 218  

ตอนที่ 3  การทดสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธของ 
            ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ 
            ของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
            กับขอมูลเชิงประจักษ........................................................... 234 

5     สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ............................................ 245 
     สรุปผลการวิจัย................................................................................... 245  

การอภิปรายผล...................................................................................  251  
ขอเสนอแนะ........................................................................................ 279  

ขอเสนอแนะทั่วไป......................................................................  279  
ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป.........................................  282  

บรรณานุกรม.............................................................................................................. 283
ภาคผนวก................................................................................................................... 299 

ภาคผนวก  ก  หนังสือขอความอนุเคราะหใหขอมูลการสัมภาษณ………………… 300 
ภาคผนวก  ข  หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย.............................. 303 
ภาคผนวก  ค  หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบความสอดคลองขอคนพบ..... 306 
ภาคผนวก  ง  หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย.................................................... 309 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ญ 

บทที่                                                                                                      หนา 
ภาคผนวก  จ  หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล..................... 312 
ภาคผนวก  ฉ  แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย......... 303 
ภาคผนวก  ช  ผลการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ................... 319 
ภาคผนวก  ซ  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (แบบสอบถาม) ....................................  338 
ภาคผนวก  ฌ  แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของ 
                   ขอคนพบงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ....................................... 347 
ภาคผนวก  ญ  การทดสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม.............................. 351 
ภาคผนวก  ฎ  รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปน 

  สมาชิกที่ดีขององคการที่เกิดจากการสังเคราะหขอคนพบ............. 357 
ประวตัิผูวิจัย................................................................................................................  360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฎ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่                                                                                                   หนา 
1 แสดงรายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตอบแบบสัมภาษณ...........................................  143 
2  แสดงรายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองรูปแบบ (EFR).....................  144 
3 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามเครือขายภูมิภาค ของ 

     วิทยาลัยพยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  
ประจําปการศกึษา 2551............................................................................ 146 

4 สรุปสาระสําคญัจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี........................................  158 
5 ผลสรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบและปจจัยที่มีอิทธิพล 

ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล.. 164 
6   สรุปสาระสําคญัจากการวิเคราะหเอกสาร  และความคิดเห็นจากการสัมภาษณ  

 ผูเชี่ยวชาญ................................................................................................ 171 
7 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม..................................... 179 
8 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และระดับของแตละตวัแปรปจจัยที่มี 

     อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัย 
     พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข............................................................ 182 

9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตวัแปรพฤติกรรม 
     การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัด 
     กระทรวงสาธารณสุข.................................................................................. 191 

10 แสดงการวิเคราะหคา Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequace 194 
11 แสดงองคประกอบ คาไอเกน คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของ 
 ความแปรปรวนสะสม ของปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที ่
 ดีขององคการของอาจารย  วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข...  195 
12 แสดงชื่อปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ 
 อาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ................................. 196 
13 แสดงปจจัยที่ 1 “บรรยากาศองคการ”............................................................... 197 
14 แสดงปจจัยที่ 2 “พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร”.................................................. 200 
15 แสดงปจจัยที่ 3 “คานิยมในการทํางาน”............................................................ 201 
16 แสดงปจจัยที่ 4 “ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ”............................................... 202 
17 แสดงปจจัยที่ 5 “ความไววางใจในผูบริหาร”...................................................... 203 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฏ 

ตารางที่                                                                                                   หนา 
18 แสดงปจจัยที่ 6 “ลักษณะงานที่ทําและความรับผิดชอบในงาน”.......................... 204 
19 แสดงปจจัยที่ 7 “การสนับสนุนจากองคการ”..................................................... 206 
20 แสดงปจจัยที่ 8 “การยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน”...................................... 206 
21 แสดงปจจัยที่ 9 “ความสมดุลระหวางชวีติงานกับชีวติดานอ่ืนๆ”......................... 207 
22 แสดงปจจัยที่ 10 “ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน”..................................... 208 
23 แสดงปจจัยที่ 11 “ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย”................................. 208 
24 แสดงการวิเคราะหคา Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequace 210 
25 แสดงองคประกอบ คาไอเกน คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของ 
 ความแปรปรวนสะสม ขององคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ 
 องคการของอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข............... 211 
26 แสดงชื่อองคประกอบพฤตกิรรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารย 
 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข............................................. 212 
27 แสดงองคประกอบที่ 1 “การใหความชวยเหลือ”................................................ 213 
28 แสดงองคประกอบที่ 2 “การใหความรวมมือ”..................................................... 214 
29 แสดงองคประกอบที่ 3 “การคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน”.... 215 
30 แสดงองคประกอบที่ 4 “ความสํานึกในหนาที่”................................................... 216 
31 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัยแตละดาน และคา 
 สัมประสิทธิส์หสัมพันธภายใน ระหวางตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
 ขององคการแตละองคประกอบ และคาสัมประสิทธิส์หสมัพันธภายในขามกลุม 
 ระหวางตวัแปรปจจัยแตละดาน    กับตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ 
 องคการ  แตละองคประกอบ...................................................................... 219 
32 คานัยสําคัญและคาสหสัมพันธคาโนนิคอล   ระหวางชดุตัวแปรปจจัยกับ 
 ชุดตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ................................... 220 
33 คาสัดสวนความแปรปรวน (Proportion of variance) ในตัวแปรแตละชุด............ 222 
34  แสดงคาเกิน (Redundancy) ระหวางตัวแปรปจจัยทั้ง 3 ชุด  

CV (X1), CV (X2), และ CV (X3) ............................................................. 223 
35 แสดงคาเกิน (Redundancy) ระหวางตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดี 
 ขององคการทั้ง 3 ชุด CV (Y1), CV (Y2), และ CV (Y3)............................. 224 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฐ

ตารางที่                                                                                                   หนา 
36 คาน้ําหนักมาตรฐานของคาโนนิคอลระหวางชุดตวัแปรปจจัยกับชุด 
 ตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ........................................ 225 
37 ชุดตัวแปรปจจัยกับชุดตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการที่ 
 สงผลซ่ึงกันและกัน..................................................................................... 228 
38 แสดงคาความถี่และคารอยละของความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ    ทีมี่ตอ 

รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
ดานความเหมาะสมกับบรบิท.....................................................................  235 

39 แสดงคาความถี่และคารอยละของความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ   ที่มีตอ 
รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ดานความเปนไปไดในการนําไปใช..............................................................  236 

40 แสดงคาความถี่และคารอยละของความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ    ทีมี่ตอ 
รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
ดานความถูกตองเชิงทฤษฏี........................................................................ 237 

41 แสดงคาความถี่และคารอยละของความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ    ทีมี่ตอ 
รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข     
ดานประโยชนตอองคการในการนําไปใช.....................................................  238 

42 รายชื่อผูเชี่ยวชาญเพื่อทดสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธ  ของ 
 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย 
 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กับขอมูลเชิงประจักษ............  239 
43  สรุปผลการวเิคราะหเอกสาร”ปจจัยลักษณะของผูนํา” ที่มีอิทธิพลตอ 
 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ................................................... 320 
44  สรุปผลการวเิคราะหเอกสาร”ปจจัยทัศนคติในงาน” ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
 การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ.................................................................. 322 
45  สรุปผลการวเิคราะหเอกสาร”ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน” ที่มีอิทธิพล 
 ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ.............................................. 325 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฑ 

ตารางที่                                                                                                   หนา 
46  สรุปผลการวเิคราะหเอกสารองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
 ขององคการ.............................................................................................. 329 
47  สรุปผลการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญเรื่อง”ลักษณะของผูนาํ” ที่มีอิทธิพลตอ 
 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ.................................................. 331 
48  สรุปผลการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญเรื่อง”ปจจัยทัศนคตใินงาน” ที่มีอิทธิพลตอ 
 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ................................................... 332 
49  สรุปผลการวเิคราะหเอกสาร”ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน” ที่มีอิทธิพล 
 ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ............................................... 334 
50  สรุปผลการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ เรื่อง องคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
 ที่ดีขององคการ.......................................................................................... 337 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฒ 

สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิที่                                                                                                 หนา 
1 กรอบแนวคิดของการวิจัย................................................................................. 17 
2 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย....................................................................... 140 
3 แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย................................................................... 141 
4 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัด  

กระทรวงสาธารณสุข ที่ไดจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ.............. 177 
5 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย 
  วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ไดจากการศึกษาเอกสาร 
 และการสัมภาษณ....................................................................................... 178  
6  สรุปผลการวเิคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ 
 องคการของอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข............... 217 
7 สรุปผลการวเิคราะหพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย 
 วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข............................................. 217 
8 แสดงคาเกิน (Redundancy) ระหวางตวัแปรปจจัยทั้ง 3 ชุด ............................. 223 
9 แสดงคาเกิน (Redundancy) ระหวางตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีของ 
 องคการทั้ง 3 ชุด............................................................... ......................  224 
10 แสดงความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ

ของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากการวิเคราะห
สหสัมพันธคาโนนิคอล................................................................................ 230 

11 แสดงรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
จากการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ชุดที่ 1........................................... 231 

12 แสดงรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จากการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ชุดที่ 2 รูปแบบที่ 1....................... 232 

13 แสดงรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จากการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ชุดที่ 2 รูปแบบที่ 2....................... 232 
 
     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ณ 

แผนภูมิที่                                                                                                 หนา 
14 แสดงรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก 

ที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จากการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ชุดที่ 3 รูปแบบที่ 1....................... 233  

15 แสดงรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการของอาจารย  วิทยาลัยพยาบาล    สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จากการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ชุดที่ 3 รูปแบบที่ 2........................ 233 

16 รปูแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
ขององคการ ที่เกิดจากการสังเคราะหขอคนพบ........................................... 358 

17 รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี 
 ขององคการที่เกิดจากการสังเคราะหขอคนพบ บูรณาการรวมกับการพิจารณา 
 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยประยุกตรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต.......... 359 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ในสภาวการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อยางรวดเร็ว และตลอดเวลาในปจจุบัน

ทําใหเกิดการแขงขันขององคการเพิ่มมากขึ้น แตละองคการจึงจําเปนตองมีการบริหารและการ
จัดการดานทรัพยากร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการ กลยุทธสําคัญประการหนึ่งที่องคการควรนํามาใชคือ การปรับหรือ
สงเสริมพฤตกิรรมที่พึงประสงคของบุคลากร เพ่ือการปฏิบัตงิานที่เกิดประโยชนสูงสุดตอ
องคการ และผลการปฏบิัติงานสามารถรองรับกระบวนการทํางาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่สําคัญที่สดุ ตอการ
ดําเนินงานขององคการในยุคปจจุบัน หากองคการใดมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความรู 
ความสามารถ ความชํานาญในการทํางานในสถานการณแหงการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดี
ตอองคการ มีแรงจูงใจในการทํางาน มีความผูกพัน และพรอมอุทิศแรงกายแรงใจใหกับ
องคการ องคการจะสามารถฝาฟนอุปสรรค และเผชญิกับการเปลีย่นแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นได 
สงผลใหองคการเกิดความมั่นใจในความสามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง และผลักดันให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ  
               ในการบริหารองคการที่ประสบความสําเร็จนั้น ผูบริหารองคการจําเปนอยางยิ่ง    
ที่จะตองอาศยัความรูความเขาใจและแนวทางที่เหมาะสม ในการบริหารและพฒันาใหแตละ
บุคคลไดใชสติปญญา ความรู ความสามารถอยางเต็มศักยภาพ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสดุ
ในการปฏิบตังิานและเพิ่มมูลคาใหแกองคการ โดยองคการจะไดประโยชนในแงของผลผลติ
เพ่ิมขึ้น มีสมรรถนะและผลติภาพสูงขึ้น นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถสรางสรรคนวัตกรรมใน
การผลิตสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพเปนที่พอใจของลูกคา อีกทั้งยังปรับตวัไดทันการเปลี่ยน 
แปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สามารถนําทักษะความรูและขอมูลตางๆ มา
วิเคราะหเลือกใชในการปฏบิัติงานอยางเหมาะสมและรูเทาทัน ซ่ึงแคทซและคานท (Katz and  
Kahn) ไดระบุพฤติกรรมบคุคล 3 ประการ ที่จําเปนตอประสิทธภิาพของการดําเนินงานใน
องคการ คือ 1) บุคคลตองเขารวมและคงอยูกับระบบขององคการ 2) ตองปฏิบัติงานภายใต
บทบาทที่ไดกาํหนดไวแลว และ 3) ตองมีการบูรณาการความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
(innovation) และกระทํากิจกรรมดวยตนเอง (spontaneous activity) เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ขององคการ ซึ่งกระทํากิจกรรมดวยตนเอง (spontaneous activity) เปนการปฏิบัติที่
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นอกเหนือบทบาทที่ไดรับมอบหมาย (extra role)1 ตอมาสมิทธิ์และคณะ (Smith et al.) ได
ศึกษาพฤติกรรมดังกลาวโดยเรียกพฤติกรรมเหลานั้นวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ (Organizational Citizenship Behavior) เปนพฤติกรรมที่นอกเหนือจากการทําหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย เปนการกระทําทีต่ัดสินใจดวยตนเอง ไมตระหนักถึงผลตอบแทนในระดับ
องคการ เปนการสงเสริมและสนับสนุนการทําหนาที่ในองคการใหมีประสิทธผิลเพิ่มขึ้น2   

จากเหตุผลขางตนแตละองคการ จึงใหความสําคัญกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ เชนเดียวกบัวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนองคการ
ทางการศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันทั้งดานการจัดการศึกษา การ
ปฏิรูประบบสขุภาพ การปฏิรูประบบราชการ นโยบายการผลิตบคุลากรสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพทางสงัคม และระบบของวชิาชพีการพยาบาล 
สงผลตอการจดัการศึกษาพยาบาล ที่ตองการผลผลติพยาบาลที่มีคุณภาพสูงและจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นตามความตองการของสังคม จึงเปนที่มาของการแขงขันในการจัดการศึกษาพยาบาล
ทั้งภาครัฐและเอกชน  และการเพิ่มภาระงานในการจัดการเรียนการสอนของอาจารยมากขึ้น 
ในขณะที่ปจจุบันอัตราสวนของอาจารยตอนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เฉลี่ยรวมทุกวทิยาลัยพยาบาลมีอัตราสวน 1 : 9.83 เปนอัตราสวนที่เกินจาก
เกณฑมาตรฐานคือ 1 : 4-8 ซึ่งพวงรัตน บุญญานุรกัษ กลาววา บทบาทและภารกิจที่มาก
เกินไปของอาจารยพยาบาล อาจทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน สงผลใหคุณภาพของ
ผลผลติลดต่ําลง4 ดังนั้นในการสรางคุณภาพของผลผลติและองคการ ซึ่งจําเปนตองพัฒนาและ
สงเสริมอาจารยพยาบาลใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการชวยใหอาจารย
สามารถปรับตัวในการปฏบิัติงานทั้งในบทบาท และนอกเหนือบทบาทอยางเต็มศักยภาพ เพ่ือ
                                                 

1Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations 
(New York : Wiley, 1966), 337, cited by Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff and  
Scott B. MacKenZie, Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, 
and Consequences   (California : Sage Publications,Inc., 2006), 51. 
               2Ann C. Smith, Dennis W. Organ and Jabet P. Near, “Organizational 
Citizenship Behavior : Its Nature and Antecedents,” Journal of Applied Psychology  
68,4 (1983) : 653-663. 
               3สถาบันพระบรมราชชนก, จํานวนนักศึกษาและอาจารยของสถาบันพระบรมราช
ชนก ป 2551 (มีนาคม 2552) [Online], accessed 24 March 2009. Available from http://  
pi.ac.th/ department/dep_content.php?dep_id=3&dep_menu_id=139&dep_name .php 

4พวงรัตน บุญญานุรักษ, ขุมปญญาทางพยาบาลศาสตร (กรุงเทพฯ : พระราม 4     
ปริ้นติ้ง, 2546), 45. 
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พรอมรับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น การสรางและสนับสนุนปจจัยที่จะสงผลใหอาจารยเกิด
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ จึงชวยสงเสริมใหองคการมีประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลีย่นแปลง และสภาวการณแขงขันไดเปนอยางดี  

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

                    
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ฉบับที ่ 10 (2550-2554) กําหนด

แนวทางการพัฒนาแบบบรูณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”5  เนื่องจาก
คนเปนเปาหมายสุดทายทีจ่ะไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันคน
ก็เปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อไปสูเปาประสงคทีต่องการ จึงจําเปนตองพัฒนาคุณภาพคนใน
ทุกมิติอยางสมดุลดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทย จึงใหความสําคญัลําดับสูงกับ
การพัฒนาคุณภาพคน เพ่ือสรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลศิ โดยเฉพาะในการสรางสรรค
นวัตกรรมและองคความรู ประกอบกับจากสภาพสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเปนสังคม
เทคโนโลยีขาวสาร สังคมที่ไรพรมแดนแหงความรู ทําใหเกิดการตื่นตวัมากในกลุมคนที่เปน
นักคิด นักวิชาการ และนักธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งตองการผลผลติทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ให
สามารถแขงขนักับทั่วโลกได สถาบันการศึกษาจึงตองมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
ประชาชนมากขึ้น โดยมีเปาหมายสําคัญในการบริหารองคการใหมีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล และตองการบุคลากรที่มีคุณภาพเปนทั้งคนเกงและคนดี องคการตางๆ จึงให
ความสําคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรพัยากรบุคคลเปนอยางมาก เพราะตระหนักดีวา
การทําใหองคการ บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายนั้น จะตองอาศัยบคุคลเปนกําลังสําคัญ “คน” 
จึงเปนทรัพยากรทางการบริหารที่มีความสําคัญและมีคุณคามากที่สดุตอองคการ ทุกองคการ
ตองการคนทีมี่ประสิทธิภาพเขามารวมงาน เพ่ือใหองคการสามารถดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสบความสําเร็จในการบริหารงาน  
              เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลย ี และวิชาการ
อยางรวดเร็ว ทําใหบุคลากรทุกองคการทุกระดับไดรับผลกระทบ ตองเขาสูภาวะที่มีการ
แขงขันสูง ความสามารถในการมองอนาคต และการตัดสินใจเพ่ืออนาคตจึงเปนเรื่องสําคัญ  
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาทีท่ําหนาที่ผลติ
บุคลากรพยาบาลและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข การ

                                                 
5สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, คํานํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 [Online], accessed 30 March 2009. 
Available from http://panyathai.or.th/wiki/index.php 
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ปฏิรูประบบสขุภาพและการปฏิรูประบบการศึกษา ไดรับผลกระทบจากสภาพการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว จําเปนตองพัฒนาบทบาทภาระหนาที่และปรับเปลีย่นวธิกีารทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการพัฒนาพฤตกิรรมการทํางานของอาจารย เพราะอาจารยของวิทยาลัยพยาบาล
เปนปจจัยนําเขาที่สําคัญประการหนึ่งที่จะสงผลตอคุณภาพการผลิตพยาบาล อาจารยพยาบาล
ตองปฏิบัตบิทบาทหนาที ่ ตามภารกิจของอาจารยในระดับอุดมศึกษา และบทบาทหนาที่ของ
พยาบาลวิชาชีพควบคูไป6  แตจะมีความแตกตางคือเปนวิชาชพีที่ตองฝกการเรียนรูโดยการ
ปฏิบัติจริงและปฏิบตัิไดดวยตนเอง ใหการพยาบาลดวยความรูทางปญญา ทักษะและคุณธรรม 
สวนงานวิชาชีพการพยาบาล จะตองใชความรูดานวิชาชีพการพยาบาลและวิชาการทัว่ไป
ปฏิบัติงาน โดยใชกระบวนการพยาบาลในการปองกันโรค การรักษาพยาบาล การสงเสรมิ
สุขภาพ และการฟนฟูสขุภาพแกผูรับบริการ ซึ่งการปฏิบัตทิางวิชาชีพน้ันตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการ
พยาบาล อาจารยพยาบาลจึงตองเปนผูที่มีคุณลักษณะการเปนครูทีดี่และมีบทบาทหนาที่ของ
พยาบาลที่มีคณุภาพควบคูกันไป7   

นอกจากนี้บทบาทหนาที่ของอาจารยพยาบาล ตองเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานในระบบการเรยีนการสอนทุกขั้นตอน มีบทบาทเปนผูอํานวยการในการเรียนรูของ
ผูเรียน  ผูประสานงาน ผูสืบทอดทางวัฒนธรรม ตัวเชือ่มระหวางสถาบันกับชุมชน สมาชิกของ
สถาบันการศกึษาและเปนสมาชิกวิชาชพี โดยตองแสดงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่การงาน ภายใตขอบเขตของการกระทําตามกฎหมาย ตามที่สังคมคาดหวัง และจาก
สามัญสํานึกของอาจารยเอง เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูและพัฒนาพฤติกรรมทีพึ่งประสงค8 
ดังนั้นจะเห็นไดวาในการพฒันาคุณลักษณะของบัณฑติพยาบาล ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร นอกจากอาจารยพยาบาลจะตองปฏิบตัิตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดแลว จะตอง
คํานึงถึงคุณลกัษณะของครทูี่ดีดวย นั่นคืออาจารยพยาบาลตองแสดงพฤติกรรมตางๆ 
ดังกลาวขางตน มีทั้งพฤตกิรรมที่แสดงตามบทบาทหนาที่ และพฤติกรรมที่แสดงนอกเหนือ
บทบาทหนาที่ของตนเอง ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงนอกเหนือบทบาทหนาที่ของตนเอง การวิจัย

                                                 
               6นันทา คูณรัตนศิร,ิ คูมือการพัฒนาอาจารยตามรูปแบบอาจารยพยาบาลที่พึง
ประสงคของวทิยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), 1.  
               7เรื่องเดียวกัน, 2. 

8เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ, “การสรางและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของอาจารย” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาตรดุษฏีบณัฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546), 73.  
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ครั้งนี้ใช คําวา “พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ” (Organizational Citizenship 
Behavior)  
               ออรแกน (Organ) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปน
พฤติกรรมของบุคคลที่สําคญั ทําใหการดําเนินงานบรรลวุัตถปุระสงคตามเปาหมายอยางดี
ที่สุดประหยัดที่สุด และสงเสริมประสิทธภิาพขององคการมากที่สุด9 ซึ่งสมิทธและคณะ (Smith 
et al.) จําแนกพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกเปน 2 ดาน คือ พฤติกรรมการ
ชวยเหลือผูอ่ืน (altruism) และพฤติกรรมการยินยอมปฏิบัตติาม (general compliance)10   
ตอมา  โคนอฟกีและออรแกน (Konovsky & Organ) ไดเสนอองคประกอบพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการเปน 5 รูปแบบ คือ 1) พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (altruism) 2) 
พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน (courtesy) 3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (sportsmanship) 
4) พฤติกรรมการใหความรวมมือ (civic virtue) 5) พฤตกิรรมความสํานึกในหนาที่
(conscientiousness)11 และพอดซาคอฟและคณะ (Podsakoff et al.) ไดรวบรวมงานวิจัย
เกี่ยวกับพฤตกิรรมการเปนสมาชิกขององคการ ที่ศึกษาตั้งแตป ค.ศ. 1983 – 1999 และ
จําแนกคุณลักษณะพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ 7 ดาน คือ 1) พฤติกรรมการ
ชวยเหลือ (helping behavior) 2) การมีน้ําใจนักกีฬา (sportsmanship) 3) ความจงรักภักดีตอ
องคการ (organizational loyalty) 4) การปฏิบัตติามกฎระเบียบขององคการ (organizational 
compliance) 5) ความคดิสรางสรรค (individual Initiative) 6) การทําความดีใหสังคมใน
องคการ (civic virtue) 7) การพัฒนาตนเอง (self development)12   

จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตวัแปร ปจจัยที่มีความสัมพันธหรือมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของนักการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
                                                 
               9Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff, and  Scott B. MacKenZie, 
Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences 
(California : Sage Publications, Inc., 2006), 65-138. 

10Dennis W. Organ, and Katherine  Ryan, “A Meta-Analytic Review of 
Attitudinal and Dispositional Predictors of Organizational Citizenship Behavior,”  
Personnel Psychology 48,4 (1995) : 775-802. 
               11Mary A. Konovsky, and Dennis W. Organ, “Dispositional and Contextual 
Determinants of Organizational Citizenship Behaviors,” Journal of Organizational 
Behaviors 17 (1996) : 253-266. 

12Philip M. Podsakoff et al., “Organizational Citizenship Behavior : A 
Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future 
Research,” Journal of Management 26,3 (2000) : 513-563. 
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ผลการศึกษาพบวา มีตวัแปรที่เปนสาเหตุและตัวแปรที่เปนผลลัพธ ของพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการในหลายแนวคิดดวยกัน และเม่ือพิจารณาผลการศึกษาพบวาตัวแปร
บางตัวสามารถเปนทั้งไดตวัแปรเชิงสาเหตุและตัวแปรผลลัพธ ของพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ ซึ่งตัวแปรที่เปนสาเหตหุรือปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ไดแก พฤติกรรมผูนํา ทัศนคตทิี่มีตองาน สภาพแวดลอมในการทํางาน13 การรับรู
คุณภาพชีวิตการทํางาน14 และการเสริมพลังอํานาจในงาน15เปนตน สําหรับผลการศึกษาตวั
แปรในงานวิจัยที่แตกตางกันไปพบวา บางตัวแปรเปนผลลัพธของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ ในขณะที่สามารถเปนตวัแปรสาเหตุไดดังเชนผลการศึกษาขางตน ตัวแปรดัง
กลาวคือ ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ16 พฤติกรรมการแลกเปลีย่นระหวางผูนํากับสมาชิก 
ความพึงพอใจในงาน17 เปนตน จะเห็นไดวาจากขอคนพบในเชิงประจักษ ดวยการศึกษาที่อยู
ภายใตบรบิทและกลุมตัวอยางในการศึกษาที่ตางกัน จะทําใหตัวแปรที่เปนปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีทั้งทิศทางที่เปนเชิงสาเหตุและเชิงผลลัพธที่
แตกตางกัน  ซึ่งการศึกษารูปแบบความสัมพันธของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการใหมีความชัดเจน จะทําใหไดแนวทางที่สามารถนําไปสงเสรมิพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสดุแกองคการ 
รวมทั้งนําไปใชเปนแนวทางการวิจัยในระดับลึกตอไป 
                                                 

13Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff and  Scott B. MacKenZie, 
Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences       
(California : Sage Publications, Inc., 2006), 78-138. 

14Martin R. M. Camarata., An Empirical Investigation of the Effects of 
Quality of Work Life and Organizational Citizenship Behavior on Service Quality. [CD-
ROM], 1997. Dissertation Abstracts Item : 9817706. 

15Bogler Ronit, and Anti Somech, “Influence of Teacher Empowerment on 
Teachers’ Organizational Commitment, Professional Commitment and Organizational 
Citizenship Behavior in Schools,” Teaching & Teacher Education 20 (2004) : 277-289. 

16Robert H. Moorman, “Relationship Between Organizational Justice and 
Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship?,” 
Journal of Applied Psychology 76 (December 1991) : 845-855. 

17Chi- Chung Hui, Kam S. Law, and Zi-Xing Chen, “A Structural Equation 
Model of the Effects of Negative Affectivity, Leader–Member Exchange, and Perceived 
Job Mobility on In-Role and Extra-Role Performance : A Chinese Case,” Behavior and 
Human Decision Processes 77,1(1999) : 3-21. 
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ปญหาของการวิจัย 
 

กระแสการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นในประเทศไทย มีผลกระทบตอสังคมในดาน   
ตางๆ นําไปสูการปฏิรูปและการพัฒนาระบบ ไดแก การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบ
ราชการ และการปฏิรูประบบสุขภาพ ฯลฯ ทําใหองคการตางๆ ตองปรับตวัใหสามารถดํารงอยู
ไดอยางไมลาหลัง18  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลทีมุ่งใหประชาชนเขาถึงบริการอยางเสมอ
ภาค การเปดเสรีทางการคา การเพิ่มขึ้นและการแขงขันดานบริการสุขภาพของเอกชน 
อุบัติการณของโรคไรเชื้อและโรคติดเชื้อ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรทําใหมี
ผูสูงอายุเพ่ิมขึ้น ฯลฯ กอใหเกิดความตองการบุคลากรพยาบาลเพิ่มขึ้นจํานวนมาก แมวา
สถาบันการศกึษาพยาบาลในประเทศไทยในสังกัดตางๆ ซึ่งรวมถึงวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะไดรวมกันผลติบุคลากรพยาบาล แตก็ยังไม
เพียงพอตอความตองการ ซึ่งตามเกณฑขององคการอนามัยโลกประเทศไทยควรมีพยาบาล
วิชาชีพ 125,657 คน แตมีเพียง 97,627 คน ยังขาดอีกเกือบ 30,000 คน ทั้งที่ผลติไดเพ่ิม
มากกวา 4,000 คน/ป19 

จากสภาวการณดังกลาว สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใหบริการระบบสขุภาพ   
ภาวะสุขภาพของประชาชนในสังคม นโยบายสาธารณสุขของประเทศจําเปนตองมีการปรับ 
เปลี่ยนไป เพ่ือยกระดับสุขภาพของประชาชนใหทัว่ถงึ และเทาเทียมกันตามสิทธทิี่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไว พรอมกับนโยบายการเรงผลติพยาบาลวิชาชีพเพ่ิม เพ่ือแกไขปญหาทัง้ดานสุขภาพ
และการขาดแคลนพยาบาล การจัดการศึกษาเพื่อผลติบุคลากรดานการพยาบาล เปนหนาที่
ความรับผิดชอบโดยตรงของสถาบันการศึกษาพยาบาล โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อผลติ
บุคลากรสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุนั้น ไดรับผลกระทบจากการปฏิรูปการศึกษาและ
นโยบายเพิ่มการผลิตพยาบาลดังกลาวขางตน ประกอบกับกระทรวงสาธารณสขุ โดยสถาบนั

                                                 
               18วพุิธ พูลเจริญ และคณะ, สูการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาต ิ(กรุงเทพฯ : ดีไซร, 
2543), 4-11. 

19กระทรวงสาธารณสุข กลุมสารนิเทศ,  สธ.จับมือ องคกรปกครองทองถิ่น ผลิต
แพทย พยาบาล แกไขปญหาการขาดแคลน (27/ธ.ค/2551) [Online], accessed 24 March 
2009. Available from http://moph. go.th/ops/iprg/iprg _new /include /admin _ hotnew / 
show_hotnew.php?idHot_new=21279 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 8 

พระบรมราชชนก ไดดําเนินโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิม เพ่ือแกไขปญหาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ในปการศึกษา 2550 อีกจํานวน 3,000 คน ขณะที่วทิยาลยัพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถผลิตพยาบาลวิชาชีพไดปละ 2,500 คน ซึ่งโครงการ
ดังกลาวจะชวยแกปญหาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ เปนการสรางอนาคตทางการศึกษา และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นทีช่ายแดนภาคใต ขณะเดียวกันอาจารยจะตองมีภาระ
งานในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นจากปกติกวาเทาตัว แตอาจารยและบคุลากรทุกคนก็
พรอมที่จะทุมเทแรงกายแรงใจ ในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลวุัตถุประสงคสําคัญคือ ได
พยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพกลับไปทํางานในภูมิลําเนา เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนในชายแดน
ภาคใตไดรับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ20 ดังนั้นในสถานการณทีว่ิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จําเปนตองพัฒนาการจัดการศึกษาทางการพยาบาล เพ่ือใหกระบวนการ
ในการผลิตบณัฑิตทางการพยาบาลมีคณุภาพ สอดคลองกับสภาวการณที่แปรเปลี่ยนทั้งดาน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ประชากร เทคโนโลย ี และอ่ืนๆ ของโลก จึงมีความจําเปนตอง
พัฒนาคุณภาพของอาจารยผูสอนไปพรอมกัน เพ่ือสามารถจัดการศึกษาใหทันกบัสภาพปญหา
ที่เปลี่ยนแปลงไป และสรางบัณฑิต/บุคลากรที่แกปญหาไดในทุกสภาวะ 

 นอกจากนี้กระแสโลกาภิวตัน ทําใหการเปดตลาดเสรทีางการศึกษา ซึ่งหมายถึง 
สถาบันการศกึษาพยาบาลของตางประเทศสามารถขยายกิจการไดในประเทศไทย เพ่ือผลติ
พยาบาลสําหรับตลาดแรงงานนานาชาต ิ รวมทั้งการเปดสอนสาขาการพยาบาลและสุขภาพที่
เกี่ยวของ ของสถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยเพิ่มมาก
ขึ้นจากเดิมที่มีการผลิตอยูในปจจุบัน โดยขอมูลจากสภาการพยาบาลพบวา สถาบันการศึกษา
พยาบาลในประเทศไทย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม
สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ กรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษาเอกชน ที่ไดรับการรับรอง
สถาบันและไดรับการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาลในป พ.ศ. 2552 มี
จํานวน 61 สถาบัน21 และมีสถาบันการศกึษาการพยาบาลและการผดุงครรภใหม ที่ไดรับการ
รับรองจากสภาการพยาบาล ซึ่งสภาการพยาบาลจะใหการรับรองคราวละ 1 ป เพ่ิมขึ้นอีก
                                                 
               20ทพิาพร สุโฆสิต, สรุปการประชุมเร่ือง “สาธารณสุขใหวิทยาลัยพยาบาลทัว่
ประเทศ เตรียมรับนักศึกษาพยาบาล 5 จังหวัด ภาคใต เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2550” 
[Online], accessed 24 August 2007. Available from http://pi.ac. th/all_file_download _ 
declare.php 

21สภาการพยาบาล, สถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภที่ไดรับการ
รับรองจากสภาการพยาบาล (21-01-52).pdf (ขอมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2552) [Online], 
accessed 1 June 2007. Available from http://tnc.or.th/file_attach/ 21Jan200938-
AttachFile1232528078.pdf 
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จํานวน 16 สถาบัน22 ซึ่งสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภใหมนี้จะประกอบไป
ดวย สถาบันที่อยูในมหาวิทยาลัยราชภัฎบางแหง และสถาบันการศึกษาเอกชนตางๆ   
ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ การแขงขันทางดานการตลาดในการผลิตนักศึกษาพยาบาลสูงมากขึน้ 
ดังนั้นในสภาวะการแขงขันดังกลาว ปจจัยที่สําคัญที่สดุในกระบวนการผลิตและพัฒนาบุคลากร
พยาบาล ที่จะสงผลตอความเปนเลิศของวิทยาลัยพยาบาล คืออาจารยผูสอนจะตองมี
คุณสมบัติของการเปนผูสอนที่ดี มีอุดมการณ มีความรูความสามารถ พรอมที่จะทุมเทกําลังใจ
และกําลังกายเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ 

ในขณะเดียวกัน อาจารยของวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปน
กลุมวิชาชีพทีข่าดแคลน อัตราอาจารยตอนักศึกษายังต่ํากวาเกณฑมาตรฐานมาก ตามเกณฑ
มาตรฐานของทบวงมหาวทิยาลัยและสภาการพยาบาล ไดกาํหนดอัตราของอาจารยตอ
นักศึกษา เทากับ 1 : 4-8 แตปจจุบนัอัตราของอาจารยตอนักศกึษาของวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนับรวมจํานวนนักศึกษาที่ผลติเพ่ิม 3,000 คน ตามโครงการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมเพ่ือแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และจํานวนอาจารย
ที่เปนขาราชการและลูกจางชั่วคราว พบวา โดยเฉลี่ยรวมทุกวิทยาลัยพยาบาลมีอัตราสวน 
1:9.8 (ขอมูล ณ มีนาคม 2552)23  ยังคงเปนอัตราสวนที่เกินจากเกณฑมาตรฐานกําหนดไว 
นั่นหมายถึง การรับภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้นในขณะที่จํานวนอาจารยพยาบาลเทาเดิม และ
วิทยาลัยพยาบาลบางแหงอาจมีจํานวนอาจารยลดลงเนื่องจากลาออก ขอยาย  หรือไมมี
ตําแหนงบรรจุใหอาจารยที่เปนลูกจางชั่วคราว ซึ่งจะเห็นไดวาในสภาวการณขาดแคลน
อาจารย แตขณะเดียวกันทุกวิทยาลัยพยาบาลตองมุงดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑคุณภาพ 
เพ่ือการรับรองสถาบันและการผลิตบัณฑิตพยาบาลใหมีคุณภาพ เพ่ือทําใหวิทยาลัยพยาบาล
สามารถดําเนินการในสภาพการณเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและการแขงขันเชิงคณุภาพไดอยาง
ยั่งยืน  

สภาพการณปจจุบันของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แมจะ
ประสบปญหาดังกลาวขางตน แตอาจารยของทุกวิทยาลัยพยาบาลกส็ามารถปฏิบตัิงานไดตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพ โดยผานการประเมินสถาบนัจากสภาการพยาบาลซึ่งเปนองคการที่
ควบคุมมาตรฐานของสถานศึกษาพยาบาล และองคการที่ควบคุมมาตรฐานทางการศึกษาทุก
                                                 

22สภาการพยาบาล, การรับรองสถาบันการศึกษาทีเ่ปดหลักสูตรการพยาบาลและ
การผดุงครรภใหม (ขอมูล ณ วันที ่21 มกราคม 2552) [Online], accessed 30 March 2009. 
Available from http://tnc.or.th/file_attach/21Jan200906-AttachFile1232528166.pdf 

23สถาบันพระบรมราชชนก, จํานวนนักศึกษาและอาจารยของสถาบันพระบรม 
ราชชนก ป 2551 (มีนาคม 2552) [Online], accessed 24 March 2009. Available from 
http://pi.ac.th/department/dep_content.php?dep_id  
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วิทยาลัยพยาบาล  แตในขณะเดียวกันหากสภาพการณดังกลาว ไมไดรับการแกไขในระยะยาว 
อาจสงผลกระทบกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางาน ที่มีผลตอคุณภาพงานที่
ลดลงของอาจารยในวิทยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจากการรวบรวมผลการ
ศึกษาวิจัยเกีย่วกับพฤติกรรมการทํางานของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พบวา โดยภาพรวมอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รับรูถึง
คุณภาพชีวิตการทํางานเกี่ยวกับผลตอบแทน สภาพแวดลอมการทาํงาน ความกาวหนาม่ันคง
ในงาน ธรรมนูญในองคการ และความสมดุลของชีวิตงานกับชีวติดานอ่ืน อยูในระดับปาน
กลาง24 การรับรูพฤติกรรมการทํางานดานอุปสรรคขัดขวางอยูในระดบัสูง การรับรูวัฒนธรรม
องคการแบบสรางสรรคดานมุงเนนไมตรีสัมพันธ และความพึงพอใจในงานดานปจจัยค้ําจุน
และดานเงินเดือนของอาจารยพยาบาล เขตภาคตะวันออกมีคาเฉลี่ยต่ําสุด25 จะเห็นไดวาการ
รับรูของอาจารยตอพฤติกรรมการทํางาน ที่จําเปนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพขององคการ 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางถึงต่ํา แตการรับรูถึงอุปสรรคในการทํางานอยูในระดับสูง ซึ่ง
ทําใหคาดการณไดวาแนวโนมพฤติกรรมการทํางานของอาจารย มีโอกาสที่จะมุงปฏิบัติงาน
เฉพาะตามบทบาทหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ การปฏิบัติงานที่อยูนอกเหนือบทบาท
หนาที่ดวยความสมัครใจ การทุมเทแรงกายแรงใจใหกับองคการโดยไมหวังผลตอบแทน และ
ชวยเหลือตอบุคคลรอบๆ ขางในองคการ จะลดนอยลง เน่ืองจากสภาพการณของปญหาที่เปน
ขอจํากัด ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวเปนลกัษณะสําคัญของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ และเปนพฤติกรรมที่จะชวยใหองคการประสบความสําเร็จไดดียิ่งขึ้น  

ดังนั้นผูบริหารวิทยาลัยพยาบาล จําเปนตองปรับกลยุทธการดําเนินงานของ
องคการ ในการดูแลอาจารยใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพ โดยมาตรการสําคัญ
ที่ทุกวทิยาลัยควรนํามาใช คือการพยายามปรับหรือสงเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงคของ
อาจารยในองคการ ทั้งน้ีเพราะอาจารยคือทรัพยากรบุคคลที่สําคญัที่สุด เปนผูปฏิบัติงานทกุ
ขั้นตอนที่สงผลตอคุณภาพและประสทิธภิาพขององคการ หากวิทยาลัยพยาบาลมีอาจารยที่ดีมี
คุณภาพ พรอมอุทิศแรงกายแรงใจใหกับองคการ วทิยาลัยพยาบาลจะสามารถฝาฟนอุปสรรค
                                                 

24
 สุนทรา โตบวั และ อารีย แสงรัศมี, “องคประกอบและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

คุณภาพชีวิตการทํางานของอาจารยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” (รายงานการ
วิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรตันวชิระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข, 2549), 45-48. 

25ดอกไม อุดออง, “ความสัมพันธระหวางการพัฒนาวิชาการ วัฒนธรรมองคการ
แบบสรางสรรค ทรัพยากร กับความพึงพอใจในงานของอาจารยพยาบาล เขตภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย” (วิทยานพินธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการ
พยาบาล บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), บทคัดยอ. 
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และเผชญิกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นได ซึ่งพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
จะชวยสนบัสนุนใหองคการประสบความสําเร็จ ดังที่สมิทธิ์ ออรแกนและเนียร (Smith, Organ 
& Near) กลาววาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนประโยชนตอองคการ 2 ระดับ
คือ ประโยชนตอองคการโดยรวม และประโยชนโดยตรงตอผูที่ปฏิบตังิานรวมกันในองคการ ที่
จะชวยสนบัสนุนใหองคการประสบความสําเร็จ เปนการแสดงออกของปจเจกบุคคลที่กระทํา
ดวยความสมคัรใจ ไมไดมีความเกี่ยวของกับระบบผลตอบแทนทีเ่ปนทางการขององคการ และ
ไมไดรวมอยูในลักษณะงานที่ตองทําตามที่ไดรับมอบหมาย26  และ วนันดา หมวดเอียด กลาว
วาพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ เปนพฤติกรรมพิเศษนอกเหนือพฤติกรรมทีถู่ก
กําหนดโดยบทบาทหนาที ่ สงผลใหองคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
นําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการไดอยางยั่งยืน และไมวาบุคคลนั้นจะเปลี่ยน
บทบาทหนาที่หรืออาชีพไปในสังคมใด พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการก็จําเปน
สําหรับทุกๆ สังคมนั้นเสมอ27 วิทยาลยัพยาบาลจึงควรใหความสาํคัญกับการสงเสริม และ
ศึกษารูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพล ที่กอใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของอาจารย เพราะพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนแรงผลักดันใน
การเพิ่มประสทิธิภาพและผลการปฏิบตัิงานขององคการได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

จากปญหาและความสําคัญของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังตอไปน้ี 

1. เพ่ือทราบรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

2. เพ่ือทดสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สงักัดกระทรวง
สาธารณสุข กบัขอมูลเชิงประจักษ 

                                                 
26Ann C. Smith, Dennis W. Organ, and Jabet P. Near, “Organizational 

Citizenship Behavior : Its Nature and Antecedents,” Journal of Applied Psychology  
68,4 (1983) : 653-663. 

27วนันดา หมวดเอียด, “รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตขุอง
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก” (วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและ
สถิติทางการศึกษา บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 3.  
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ขอคําถามของการวิจัย 

เพ่ือเปนแนวทางในการหาคําตอบของการวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถาม
สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้           

1. รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีลักษณะอยางไร 

2. รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษหรือไม  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพ่ือเปนแนวทางการวิจัยและพื้นฐานการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐาน
ดังนี้ 

1. รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวยปจจัย 
ดานลักษณะของผูนํา  ทัศนคติที่มีตองาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน สงผลซ่ึงกันและ
กันกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

2. รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ 
 
กรอบแนวคดิของการวิจยั 

การวิจัยเพ่ือศกึษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ขององคการ
ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเกีย่วกับ องคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการจากองคความรู ดังที่สมิทธและคณะ (Smith et al.) ไดจําแนกพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการออกเปน 2 ดาน คือ พฤติกรรมการชวยเหลือผูอ่ืน (altruism) และ
พฤติกรรมการยินยอมปฏิบตัิตาม (general compliance)28 ตอมาโคนอฟกีและออรแกน 
(Konovsky & Organ) ไดเสนอองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 5 

                                                 
28Dennis W. Organ, and Katherine  Ryan, “A Meta-Analytic Review of 

Attitudinal and Dispositional Predictors of Organizational Citizenship Behavior,”  
Personnel Psychology 48,4 (1995) : 775-802. 
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รูปแบบ คือ 1) การใหความชวยเหลือ (altruism) 2) การคํานึงถึงผูอ่ืน (courtesy) 3) ความ
อดทนอดกลั้น (sportsmanship) 4) การใหความรวมมือ (civic virtue) 5) ความสาํนึกในหนาที่ 
(conscientiousness)29  พอดซาคอฟและคณะ (Podsakoff et al.) ไดสรุปองคประกอบของ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปน 7 องคประการ คือ 1) พฤติกรรมการชวยเหลอื 
(helping behavior) 2) การมีน้ําใจนักกีฬา (sportmanship) 3) ความจงรักภักดีตอองคการ 
(organizational loyalty) 4) การปฏิบัตติามกฎระเบียบขององคการ (organizational 
compliance) 5) ความคดิสรางสรรค (individual initiative) 6) การทําความดีใหสังคมใน
องคการ (civic virtue) 7) การพัฒนาตนเอง (self development)30   

สําหรับการศกึษาแนวคิดเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิ
ที่ดีขององคการ พบวามีนักการศึกษาไดสรุปแนวคิด ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ดังนี้ สเตียรและพอรเตอร (Steers and Porter) กลาววา ตัวแปรที่
สําคัญในการศึกษาเกีย่วกบัองคการ คือลักษณะบรรยากาศองคการ เพราะหากไมพิจารณาถึง
สภาพแวดลอมในองคการ ซึ่งมีสวนในการกําหนดทัศนคติและพฤตกิรรมการทํางานของคนใน
องคการแลวจะไมสามารถวเิคราะหพฤตกิรรมการทํางานของคน ประสิทธิภาพและประสทิธิผล
ขององคการไดอยางถูกตอง31 ดายน เกรแฮม และเดนิส (Dyne, Graham and Dienesch)  
พบวาปจจัยทีส่งผลตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวย 1) คุณลักษณะ
สวนบุคคล (personal characteristics) คือการมีทัศนคติในงานเชิงบวก (positive job 
attitudes) มีความพึงพอใจในงานจะสงผลทําใหเต็มใจที่จะรวมมือและใหความชวยเหลือแก
องคการ 2) ปจจัยการรับรูในสถานการณ (perceived situation factor)  ไดแก การเห็นคุณคา
ของสถานที่ทาํงาน (workplace value) บุคคลมีการแลกเปลีย่นสัมพันธกัน เห็นคุณคาใน
ขอตกลงรวมกัน สรางสิ่งใหมๆ ใหความรวมมือและการมีสวนรวม ซึ่งเปนลักษณะของ
วัฒนธรรมองคการที่สําคัญ ที่จะนําไปสูพฤตกิรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ และ
คุณลักษณะงาน (job characteristics) ที่มีการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) และใหอิสระใน
การทํางาน (autonomy) 3) ปจจัยเกี่ยวกับตําแหนง (positional factors) ไดแก ระยะเวลาใน
                                                 
               29Mary A. Konovsky, and Dennis W. Organ, “Dispositional and Contextual 
Determinants of Organizational Citizenship Behaviors,” Journal of Organizational 
Behaviors 17 (1996) : 253-266. 

30Philip M. Podsakoff. et al., “Organizational Citizenship Behavior : A 
Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future 
Research,” Journal of Management 26,3 (2000) : 513-563.  

31Richard M. Steer and Lyman W. Porter, Motivation and Work Behavior, 3 
rd ed. (New York : McGraw-Hill, 1983), 365. 
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การทํางานในองคการ ทําใหมีความสัมพันธกับองคการ เพ่ิมความไววางใจและความสามารถ
ในการปฏิบตังิาน32 โคนอฟสกีและพลัก (Konovsky and Pugh) พบวาความไววางใจใน
หัวหนางาน เปนตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ33  

โพดซาคอฟและคณะ (Podsakoff et al.) พบวาปจจัยที่สงผลตอการเกดิ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการประกอบดวย 1) ลักษณะของบุคคล (Individual 
characteristics) จําแนกเปน 2 ปจจัย คือ 1.1) ปจจัยจูงใจของบุคคล (morale factors) ไดแก 
ความพึงพอใจของบุคคล ความผูกพันตอองคการ การรับรูความยุตธิรรม การรับรูการ
สนับสนุนจากผูนํา 1.2) ปจจัยอุปนิสัยหรือบุคลิกภาพ 2) ลักษณะงาน (task characteristics) 
ประกอบดวย ลักษณะงานที่ใหขอมูลยอนกลับ (task feedback) งานที่ปฏิบัติจนเปนกิจวัตร 
(task routinezation) ความพึงพอใจในตัวงาน (intrinsically satisfying tasks) 3) ลักษณะ
องคการ (organizational characteristics) ไดแก องคการที่เปนทางการ (organizational 
formalization) องคการที่มีความยืดหยุน (organizational inflexibility) 4) พฤติกรรมของผูนํา 
(leadership behaviors) ไดแก พฤติกรรมผูนําการเปลีย่นแปลง (transformational 
leadership) ผูนําการแลกเปลี่ยน (transactional leadership) พฤติกรรมผูนําเชิงวิถทีาง 
เปาหมาย (path - goal theory of leadership) และการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางผูนํา
กับสมาชิก (Leader - member exchange)34 คามาราตา (Camarata) พบวา การรบัรูคุณภาพ
ชีวติการทํางาน มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของผูที่ทํางาน
ในโรงพยาบาล35   โบเกอรและโซเม็ช  (Bogler and Somech) พบวา การรับรูระดับของการ
เสริมพลังอํานาจ มีความสัมพันธกับความรูสึกผูกพันตอองคการและตอวิชาชีพ รวมทั้งการเปน

                                                 
32Lin V. Dyne, Jill W. Graham,  and Richard M. Dienesch, “Organizational 

Citizenship Behavior : Construct Redefinition, Measurement, and Validation,” Academy 
of Management Journal 37,4 (1994) : 765 – 802. 

33Mary A. Konovsky, and Douglas S. Pugh, “Citizenship Behavior and 
Social Exchange,” The Academy of Management journal 37,3 (1994) : 656-669. 

34Philip M. Podsakoff  et al., “Organizational Citizenship Behavior : A 
Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future 
Research,” Journal of Management 26,3 (2000) : 513 - 563. 
               35Martin R. M. Camarata., An Empirical Investigation of the Effects of 
Quality of Work Life and Organizational Citizenship Behavior on Service Quality. [CD-
ROM], 1997. Dissertation Abstracts Item : 9817706. 
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สมาชิกที่ดีขององคการของครูประถมและมัธยมในประเทศอิสราเอล36 วัตตและเชฟเฟอร (Wat 
and Shaffer) พบวาความไววางใจในผูนําและการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในทุกมิต ิ โดยความไววางใจในผูนําเปนตวัแปร
สื่อกลางที่สําคัญในการสงผานความสัมพันธ ไปยังพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ของพนักงานธนาคารของประเทศฮองกง37  

นอกจากนี้ออรแกนและคณะ (Organ et al.) พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมผูนํา 
ดานทัศนคตทิีมี่ตองาน  และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ โดยพบวาพฤติกรรมผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational 
leadership behaviors) การแลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก (leader -
member exchange) พฤติกรรมการสนับสนุนจากผูนํา (supportive leader behavior) มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยมีความ
ไววางใจในผูนํา (trust in leader) การรับรูความยตุธิรรม, ความพึงพอใจในงาน,ความผูกพัน
ตอองคการ เปนอิทธิพลคัน่กลาง ระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง กับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ และพบวาปจจัยดานทัศนคตทิี่มีตองาน ซึ่งประกอบดวย ความรูสึก
ผูกพันตอองคการ ความพงึพอใจในงาน การรับรูความยุติธรรมในองคการ และสัมพันธภาพ
ของผูนํา พบวาเปนปจจัยเชิงสาเหตทุีมี่อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (work environments) ไดแก
ลักษณะงานทีเ่ปนอิสระ งานที่ใหขอมูลปอนกลับ งานที่มีการพึ่งพาชวยเหลือกันของสมาชิก  
การสนับสนุนจากองคการ  คานิยมในการทํางาน  มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ตอองคการ38 เพียรสและกรีเกอรเซนส (Pearce and Gregersen) ศึกษากลุมตวัอยางที่ดูแล

                                                 
  36Bogler Ronit and Anti Somech, “Influence of Teacher Empowerment on 

Teachers’ Organizational Commitment, Professional Commitment and Organizational 
Citizenship Behavior in Schools,” Teaching & Teacher Education 20 (2004) : 277-289. 

37Dennis Wat,  Margaret A. Shaffer, “Equity and Relationship Quality 
Influences on Organizational Citizenship Behaviors : The Mediating Role of Trust in 
the Supervisor and Empowerment,” Personnel Review 34, 4 (Number  2005) : 406-
422. 

38Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff, and  Scott B. MacKenZie, 
Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and  Consequences 
(California : Sage Publications, Inc., 2006), 78-138. 
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ดานสุขภาพ พบวางานที่มีการพึ่งพาชวยเหลือกันของสมาชิก (task interdependence) จะ
ชวยเพ่ิมความรูสึกรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม ซึ่งสงผลตอแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ39  

นอกจากนี้จากการศึกษารายงานวิจัยพบวา ตัวแปรบางตัวนอกจากเปนตวัแปร
เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแลว ยงัพบวาสามารถเปนตวัแปร
ผลลัพธของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังที่มอรแมน (Moorman) พบวา
พนักงานที่รับรูวาตนเองไดรับการปฏิบตัอิยางยุติธรรม จะทํานายพฤติกรรมเพ่ือองคการที่อยู
นอกเหนือบทบาทหนาที่ และกระทําโดยมิไดหวังสิ่งตอบแทน (Organizational Citizenship 
Behavior) และพบวาพฤตกิรรมดังกลาวก็มีความสัมพันธกับความผกูพันองคการ40  ฮุย ลอว 
และเชน (Hui, Law, and Chen) พบวาการแลกเปลีย่นระหวางผูนํากับสมาชิก และการรับรู
การเปลี่ยนงานสามารถทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการในวัฒนธรรมการทํางาน
ของคนจีน ในทางกลับกันพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการเปนสื่อกลาง ทําใหเกิดการ
แลกเปลีย่นระหวางผูนํากับสมาชิก และการรับรูการเปลี่ยนงานไดเชนกัน41  

ซึ่งขอคนพบจากองคความรูเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการดังกลาว ผูวิจัยนํามาสรุปรวมเปนแนวคิดปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการประกอบดวย ลักษณะของผูนํา ทัศนคติที่มีตองาน และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน เพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดบูรณาการความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ความคิดเห็นของผูบริหาร และอาจารยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มี
ประสบการณหรือมีความเขาใจในพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ในบริบทของ
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผูเชี่ยวชาญอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
การศึกษาเอกสารตํารา และงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ในการวิจัยครั้งนี้ดวย และจากแนวคดิ
ทฤษฎีดังกลาว สามารถนํามาประกอบเปนกรอบแนวคิด ทีผู่วิจัยใชเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยครัง้นี้ โดยเขียนเปนแผนภูมิดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1 
                                                 
               39Ibid, 109-116. 
               40Robert H. Moorman, “Relationship Between Organizational Justice and 
Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship?,” 
Journal of Applied Psychology 76 (December 1991) : 845-855. 

41Chi- Chung Hui, Kam S. Law, and Zi-Xing Chen, “A Structural Equation 
Model of the Effects of Negative Affectivity, Leader–Member Exchange, and Perceived 
Job Mobility on In-Role and Extra-Role Performance : A Chinese Case,” Behavior and 
Human Decision Processes 77,1(1999) : 3-21. 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
เพ่ือใหเขาใจความหมายเฉพาะของศัพทที่ใชในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ จึงไดนิยาม

ความหมายของคําตาง ๆ ไวดังนี้ 
 
ปจจัยที่มีอิทธิพล หมายถงึ ชุดของตัวแปรที่สงผลซ่ึงกันและกันโดยแสดงคาดวย

สหสัมพันธคาโนนิคอลและคาน้ําหนักมาตรฐานคาโนนคิอลของชุดตวัแปรตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป  
ซึ่งในการวิจัยน้ีพัฒนาตัวแปรที่ประกอบเปนชุดตัวแปรขึ้นมาจากการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี 
และผลการวิจัยเกี่ยวกบั ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ซึ่งเปน
ปจจัยที่อาจารยรับรูวาสงผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม ตอการแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของตน ประกอบดวย ลักษณะของผูนํา  ทัศนคตทิี่มีตองาน และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 
พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ (Organizational Citizenship 

Behavior) หมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมของบุคลากรในองคการ ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึง
พฤติกรรมของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาล ที่สนับสนุนใหเกิดความสําเร็จและประสิทธิผลตอ
องคการ เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบตังิานที่นอกเหนือจากงานในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากองคการ และกระทําดวยความสมัครใจของตนเอง โดยไมไดถูกบังคับหรือมี
กฎเกณฑกําหนดไวใหปฏบิัติ ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวไมมีผลตอระบบการใหรางวลัโดยตรง  

 
อาจารยวิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   หมายถึง บุคลากรที่

เปนขาราชการพลเรือน ทําหนาที่สอนนักศึกษาพยาบาลและปฏิบตัิงานในวทิยาลัยพยาบาล 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในปการศึกษา 2551  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 2 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

องคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ” ผูวิจัยไดศึกษาคนควา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ และแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แนวคิดปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

 

แนวคิดปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดมีนักการ
ศึกษาสรุปผลการศึกษาวิจัย และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัตวัแปรที่มีความสมัพันธหรือมี
อิทธิพลในลักษณะตางๆ ไวหลายแนวคดิดวยกัน ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

สเตียรและพอรเตอร (Steers and Porter) กลาววา ตวัแปรที่สําคญัในการศึกษา
เกี่ยวกบัองคการ คือลักษณะบรรยากาศองคการ เพราะหากไมพิจารณาถึงสภาพแวดลอมใน
องคการ ซึ่งมีสวนในการกําหนดทัศนคติและพฤตกิรรมการทํางานของคนในองคการแลว จะ
ไมสามารถวิเคราะหพฤติกรรมการทํางานของคน ประสิทธิภาพและประสิทธผิลขององคการได
อยางถูกตอง1 

สมิทธ ออรแกน และเนียร (Smith, Organ, and Near) เสนอรูปแบบของปจจัยที่
สงผลตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 3 ประการ ไดแก ความพึงพอใจในงาน 
(job satisfaction) สภาพแวดลอมในการทํางาน (workplace environment) บุคลิกภาพ
(personality)2   

                                                 
1Richard M. Steer and Lyman W. Porter, Motivation and Work Behavior, 3 

rd ed. (New York : McGraw-Hill, 1983), 365. 
               2Ann C. Smith, Dennis W. Organ, and Jabet P. Near, “Organizational 
Citizenship Behavior : Its Nature and Antecedents,”Journal of Applied Psychology 68 
,4 (1983) : 653-663. 
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ออรแกน และเบทแมน (Organ and Bateman) ไดเสนอรูปแบบปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เกิดขึ้นจากบุคลิกภาพของบุคคลและการทีบุ่คคล
รับรูความยตุธิรรมในองคการ ซึ่งจะทําใหเกิดทัศนคตแิละแรงจูงใจ ใหบุคคลมีพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ  สงผลใหองคการประสบความสําเร็จ และยังไดกลาววา ความพึง
พอใจในการทํางานที่สืบเนื่องมาจาก ลักษณะงานที่ใหความสําคัญตอคุณคาความเปนมนุษย 
การปฏิบัติงานที่มีผลตอจิตใจ สุขภาพรางกาย และคุณภาพชีวิตของบุคลากร จะสงผลตอ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน เชน การลาออก การขาดงาน และพฤติกรรมการชวยเหลือผูอ่ืน3  

ตอมา ดายน เกรแฮม และเดนิส (Dyne, Graham, and Dienesch) ศึกษาปจจัยที่
มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยวิธีการวิเคราะหตัวประกอบ (factor 
analysis) พบวาประกอบดวย 3 ตวัประกอบ คือ   

1. คุณลักษณะสวนบุคคล (personal characteristics) ไดแก 

1.1. การมีทัศนคตใินงานเชิงบวก (positive job attitudes) หมายถึง บุคคลมี
ทัศนคติในงานเชิงบวก เชน มีความพึงพอใจในงาน จะสงผลทาํใหเต็มใจที่จะรวมมือและให
ความชวยเหลอืในระบบขององคการ ซึ่งจะนําไปสูการแสดงออกพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ 

1.2. การมีทัศนคตใินดานลบตอองคการ (cynicism) หมายถึง บุคคลทีไ่มมี
ความไววางใจ ขาดแรงจูงใจ ขาดความยึดม่ันผูกพันตอองคการ ซึ่งจะนําไปสูการแสดง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการนอยลง 

2. ปจจัยการรับรูในสถานการณ (perceived situational factor) ไดแก 

 2.1 การเห็นคุณคาของสถานที่ทํางาน (workplace values) การที่บุคคลมี
การแลกเปลีย่นความสัมพันธกัน เห็นคณุคาในขอตกลงรวมกันโดยปราศจากขอโตแยง ให
ความรวมมือในการสรางคุณภาพ รับรูวาที่ทํางานมีคุณคา จะทําใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่ง
เปนวัฒนธรรมองคการที่สําคัญ ที่นําไปสูการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

2.2   คุณลักษณะของงาน (Job characteristics) หมายถึง ขอบเขตโครงสราง
ของงานที่กําหนดไวมีการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ใหอิสระในการทํางาน (autonomy) 
บุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได ซึ่งถือเปนแรงจูงใจทางบวก ทําใหพนักงานมี

                                                 
3Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff and  Scott B. MacKenZie, 

Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences 
(California : Sage Publications, Inc., 2006), 15-19. 
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ทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานที่สรางสรรค ดังนั้นการมีอิสระในงานและลดการควบคุมที่
เหมาะสม มีอิทธิพลทําใหพนักงานแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

3. ปจจัยเกี่ยวกบัตําแหนง (positional factors) ไดแก 

3.1 ระยะเวลาการทํางานในองคการ (organizational tenure) การที่พนักงาน
ปฏิบัติงานในองคการนั้นๆ มาเปนระยะเวลานานและมีความสัมพันธกับองคการอยางเหนียว
แนน พนักงานจะเพิ่มความไววางใจในองคการ และมีความสามารถในการปฏิบตัิงาน สงผลให
พนักงานมีความรูสึกทางบวกกับองคการ และมีพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

3.2  ระดับตําแหนง (hierarchical job level) พฤตกิรรมการเปนสมาชิกทีดี่
ขององคการดานการใหความรวมมือ มีการศึกษาพบวามีความสัมพันธกับตําแหนงทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพราะตําแหนงหนาที่การงานสูง จะทําใหเกิดแรงจูงใจและมีความยึดม่ัน
ในงาน ดังนั้นพนักงานที่มีตําแหนงสูงจะมีความยึดม่ันตอองคการสูงกวาพนักงานที่มีตําแหนง
ที่ต่ําและพบวาระดับตําแหนงมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ4 

ออรแกนและไรอัน (Organ and Ryan)  ไดรวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับตวั
แปรที่สามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยทําการศึกษาแบบ 
meta analysis ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่สามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่
ขององคการ ไดแก  

1. ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการทุกงานวิจัยทีศ่ึกษาทั้งหมด และงานวิจัยรอยละ 80 ศึกษาความ 
สัมพันธโดยใชตวัแปรความพึงพอใจในงาน กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

2. การรับรูความยุติธรรมในองคการ (perceived of fairness) ซึ่งศึกษาเปน
องคประกอบดานคาตอบแทน (distributive justice) ดานกระบวนการ (procedural justice) 
และดานปฏิสมัพันธตอกัน (interaction Justice) พบวามีความสมัพันธระหวางการรับรูความ
ยุติธรรมและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในทุกดาน 

3. ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ (organization commitment) พบวา 
โดยรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

                                                 
4Lin V. Dyne., Jill W. Graham  and Richard M. Dienesch, “Organizational 

Citizenship Behavior : Construct Redefinition, Measurement, and Validation,” Academy 
of Management Journal 37,4 (1994) : 765 – 802. 
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4. การสนับสนุนจากผูนํา (leader supportiveness)  พบวามีการนําไปใชใน
การศึกษาอยางกวางขวาง  

5. ความสํานึกในหนาที่ (conscientiousness) เปนสวนหนึ่งของหาปจจัย
บุคลิกภาพ (big five personality factors)  

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (tenure) พบวามีความสมัพันธกับพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ แตมีการนํามาศึกษานอย  

7. เพศ (gender) พบวาพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไมมีความ
แตกตางของความสัมพันธระหวางเพศหญิงและเพศชาย 

8. กระบวนการ (procedure) กระบวนการหรือวิธีการในการศึกษาตัวแปร
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวาการประเมินพฤติกรรมโดยใหกลุมตัวอยาง
ประเมินตนเอง (self – rating) กับใหผูอ่ืนประเมิน (other – rating) ซึ่งอาจเปนผูบังคับบญัชา
หรือเพ่ือนรวมงานเปนผูประเมิน พบวามีความแตกตางกันนอยมาก5  

นอกจากนี้ โพดซาคอฟและคณะ (Podsakoff et al.) พบวาปจจัยที่สงผลตอการ
เกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการประกอบดวย 4 ประการ ดังนี้   

1. ลักษณะของบุคคล (Individual characteristics) จําแนกเปน 2 ปจจัย คือ 

1.1  ปจจัยจูงใจของบุคคล (morale factors) ไดแก ความพึงพอใจของ
บุคคล ความผูกพันตอองคการ การรับรูความยุตธิรรม การรับรูการสนับสนุนจากผูนํา 

1.2 ปจจัยดานอุปนิสัยหรือบุคลิกภาพ บุคคลที่มีบคุลิกภาพแบบเปดเผย
(extroversion) ซึ่งจะมีความรูสึกไวตอสภาพแวดลอมภายนอกและการกระตุนจากสังคม 
พบวามีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ สวนบุคลิกภาพ
แบบวติกกังวล (neuroticism) แสดงใหเห็นถึงอารมณไมคงที่ไวตอความรูสึกถกูคุกคาม มัก
รูสึกหวาดกลวัวติกกังวลและรูสึกผิด บุคคลประเภทนี้มีแนวโนมที่จะครุนคิดแตปญหาของ
ตนเอง พบวามีความสัมพันธ ทางลบกบัพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  

2. ลักษณะงาน (task characteristics) ไดแก ลักษณะงานที่ใหขอมูลยอนกลับ 
(task feedback) งานที่ปฏิบัตเิปนกิจวัตร (task routinezation) ความพึงพอใจในตัวงาน 
(intrinsically satisfying tasks) พบวา ลักษณะงานทีใ่หขอมูลยอนกลับและความพึงพอใจใน

                                                 
               5Dennis W. Organ, and Katherine  Ryan, “A Meta-Analytic Review of 
Attitudinal and Dispositional Predictors of Organizational Citizenship Behavior,” 
Personnel Psychology 48,4 (1995) : 775-802. 
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ตัวงาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ลักษณะงานที่
ปฏิบัติจนเปนกิจวัตร มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

3. ลักษณะองคการ (organizational characteristics) ไดแก องคการที่เปน
ทางการ และองคการที่มีความยืดหยุน พบวาการสนบัสนุนจากผูมีอํานาจหรือเพ่ือนรวมงาน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ความสัมพันธภายในกลุมและการ
สนับสนุนจากองคการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ 

4. พฤติกรรมของผูนํา (leadership behaviors) ไดแก ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (transformational leadership) ผูนําการแลกเปลีย่น (transactional leadership) 
พฤติกรรมผูนาํเชิงวิถทีาง - เปาหมาย (path - goal theory of leadership) และการ
แลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนํากบัสมาชิก (Leader - member exchange theory of 
leadership) จากการศึกษาพบวา 

4.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการดานการใหความชวยเหลือ การคํานึงถึงผูอ่ืน การปฏิบัตติาม
กฎระเบียบขององคการ ความอดทนอดกลั้น และพฤติกรรมการมีสวนรวม 

4.2 พฤติกรรมของผูนําการแลกเปลี่ยน สวนของพฤติกรรมการใหรางวัล
(contingent reward behavior) มีผลโดยตรงกับพฤติกรรมการใหความชวยเหลือ การคํานึงถึง
ผูอ่ืน การปฏิบัตติามกฎระเบียบขององคการ ความอดทนอดกลั้น และการมีสวนรวม แต
พฤติกรรมการลงโทษ (non contingent punishment behavior) มีผลทางลบตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ กลาวคือ บุคคลไดรับแรงเสริมทางบวกดวยการไดรับรางวัล จะ
รูสึกวาตนไดรบัการปฏิบตัิดวยความยุตธิรรม ก็จะรูสึกพึงพอใจในงาน จนทําใหเกิดความรูสึก
อยากตอบแทนดวยการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ 

4.3   พฤติกรรมของผูนําเชิงวิถีทาง - เปาหมาย พบวาสวนของพฤติกรรม
การสนับสนุนจากผูนํา (supportive leader behavior) มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการดานพฤตกิรรมการใหความชวยเหลือ การคํานึงถึงผูอ่ืน การ
ปฏิบัตติามกฎระเบียบขององคการ ความอดทนอดกลั้น และการมีสวนรวม 

4.4 การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก มีความสัมพันธทางบวกกบั
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ6  

                                                 
6Philip M. Podsakoff  et al., “Organizational Citizenship Behavior : A Critical 

Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future 
Research,” Journal of Management 26,3 (2000) : 513 - 563. 
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 แฮนนัมและจิมมีสัน (Hannam and Jimmieson) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยมีตัวแปรดานบุคคลและตวัแปรดานองคการ ที่
พบวามีผลตอความเต็มใจของบุคลากร ในการเขารวมกระทําพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ โดยมีปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการดังนี้  

1. ความพึงพอใจในงานและความยึดม่ันผูกพันตอองคการ (job satisfaction 
and organization commitment)  ดานอารมณและจิตใจ เปนที่ยอมรับวาสามารถนําไปสู
เปาหมายขององคการและคงไวซึ่งการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

2. พฤติกรรมของผูนํา (leadership behaviors) พบวาคุณภาพความสัมพันธ
ระหวางลูกนองกับหัวหนา (leader - member exchange : LMX) เปนรูปแบบผูนําที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการมากกวาพฤติกรรมผูนาํแบบอ่ืน ๆ  

3. การรับรูความยุติธรรมในองคการ (fairness perceptions) หมายถึง การที่
บุคคลรูสึกวาไดรับการตัดสนิ ไดรับรางวัลอยางยุตธิรรมจากองคการ  ซึ่งการรับรูความ
ยุติธรรมในองคการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

4. การรับรูบทบาท (role perceptions) ประกอบดวย ความขดัแยงใน
บทบาท และความคลุมเครือในบทบาท พบวามีความสัมพันธทางลบกับ พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ สวนความชัดเจนในบทบาท และความเขาใจในบทบาท มี
ความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

5. ลักษณะนิสัยสวนบุคคล (individual dispositions) ซึ่งวัดโดยตัวแปร
บุคลิกภาพ ประกอบดวยบคุลิกภาพแบบการประนีประนอม (agreeableness) การมีมโนสํานึก
ตอหนาที่การงาน (conscientiousness) สามารถจูงใจใหบุคคลเกิดการปรับตวั และเขารวม
กระทําพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ7  

ตอมาออรแกน พอดซาคอฟ และแม็คเคนซี (Organ, Podsakoff & Mackenzie) 
ไดเสนอแนวคดิและรวบรวมผลงานวิจัยของนักการศึกษาตางๆ เกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตทุี่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และจําแนกปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปน 3  ประการ คือ  

                                                 
7Robert J. Hannam and Nenna L. Jimmieson, The Relationship between 

Extra-Role Behaviours and Job Burnout for Primary School Teachers : A Preliminary 
Model and Development of An Organizational Citizenship Behaviour Scale  [Online], 
accessed 23 December 2007. Available from http://aare.edu.au/02 pap/abs02.htm# 
02173. 
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1. ทัศนคติและลกัษณะนิสัย (attitudinal and dispositional ) จําแนกเปน 2 
ปจจัย คือ  

1.1 ทัศนคต ิ (attitudes) ไดแก ความพึงพอใจของบุคคล (satisfaction) 
ความผูกพันตอองคการ (organization commitment) การรับรูความยุติธรรม (fairness) การ
สนับสนุนของผูนํา  (leader consideration) ซึ่งออรแกน (Organ) เรียกรวมวา ขวัญกําลังใจ 
(morale)8 

1.2 บุคลิกภาพ (personality) ออรแกนและคณะ (Organ et al.) ไดเสนอ
แนวคิดทฤษฎีบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ (the big five framework) วาบคุลิกภาพแบบการ
ประนีประนอม (agreeableness) การมีมโนสํานึกตอหนาที่การงาน (conscientiousness) 
นาจะเปนตวักาํหนดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการไดตรงประเด็น รวมถึงบุคลิก 
ภาพแบบเปดเผยตวั (extraversion) และความมั่นคงทางอารมณ (emotional stability)  ที่นา 
จะชวยอธบิายและสนับสนนุขอคนพบไดมากขึ้น แตทั้งน้ีจากการรวบรวมงานวิจัย (meta 
analysis) ที่ศึกษาปจจัยทีส่งผลตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของออรแกนและ
ไรอัน (Organ & Ryan) พบวาการวัดบุคลิกภาพ 5 มิติ ดานการประนีประนอม 
(agreeableness) ความมัน่คงทางอารมณ (emotional stability) และบุคลิกภาพเปดเผยตวั 
(extraversion) มีระดับความสัมพันธเพียง 0.15 กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ดานการมีมโนสํานึกตอหนาที่การงาน (conscientiousness) พบวามีคาความสมัพันธเทากับ  
0.22  ซึ่งออรแกน (Organ) ไดใหขอเสนอแนะการศึกษา พฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการและคณุลักษณะสวนบุคคล อาจพบปญหาความแปรปรวนเมื่อตัวแปรทั้ง 2 มาจาก
แหลงประเมินเดียวกัน และยังใหขอสรุปวาทฤษฎีไดใหขอเสนอแนะวาบคุลิกภาพจะทํานาย
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งเปนตัวบงชี้ของผลิตภัณฑหรือทักษะที่เปนเลิศ
ของผลการปฏิบัติงาน แตจํานวนงานวิจัยในประเด็นนี้ยังมีการสนับสนุนการพยากรณที่ไม
หนักแนนเพียงพอ สวนมากเปนการสนบัสนุนความสมัพันธ ระหวางการมีมโนสํานึกตอหนาที่
การงาน (conscientiousness) กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ยังมีผลงานวิจัย
เพียงเล็กนอยที่สนับสนุนขอคนพบวา บคุลิกภาพสามารถทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการในทุกมิติ9  

                                                 
               8Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff, and  Scott B. MacKenZie, 
Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences 
(California : Sage Publications,Inc., 2006), 77-79. 

9Ibid., 81-90. 
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2. พฤติกรรมผูนาํ (leadership behaviors) ออรแกนและคณะ (Organ et. 
al) มุงเนนสิ่งที่ผูนําจะทําใหเกิดอิทธพิลและแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา รวมถึงความ 
สามารถที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ จากการรวบรวมผล
การศึกษาพบวา กลไกของทฤษฎีในการอธิบายตวักาํหนดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ มีหลายลักษณะ เชน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) และ
การแลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก (leader - member exchange theory of 
leadership) ซึ่งพบวามีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ โดยมีความพึงพอใจในงานและความไววางใจในผูนํา เปนอิทธิพลคั่นกลางระหวาง
ภาวะผูนาํการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ และการรับรูความ
ยุติธรรม ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ เปนอิทธิพลคั่นกลางระหวางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ10 นอกจากนี้ผลการวเิคราะหตวั
แปรของออรแกนและคณะ (Organ et.al) ยังพบวาพฤติกรรมการเสริมสรางพลังอํานาจของ
ผูนํา (leadership empowerment Behavior)  ในความรูสึกที่เปนโครงสรางของการจูงใจ ตาม
แนวคิดของคอนเกอรและคานันโกและฮุย (Conger & Kanungo and Hui)11 จะชวยเพ่ิมความ
พึงพอใจในงาน ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีตอองคการ12  และเปนตัวแปรเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ที่นักวิจัยหลายทานไดเสนอ วาควร
ดําเนินการวิจัยในอนาคต13 

3. สภาพแวดลอมการทํางาน (work environments)  ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการนั้น จากการศึกษาทฤษฎีและรวบรวมผลการศึกษา 
วิจัย ออรแกนและคณะ (Organ et al.) ไดจําแนกสภาพแวดลอมการทํางานเปน 4 ดาน  ไดแก 

    3.1  ลักษณะงาน (task  characteristics) จากรายงานผลการศกึษาของ 
พอดซาคอฟ และคณะ (Podsakoff et al.) และคารโดนาและคณะ (Cardona et al.) พบวา 
ลักษณะงานทีใ่หขอมูลยอนกลับ (task feedback) และงานที่เปนอิสระ (task autonomy) มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยมีความพึงพอใจในงาน (job 
satisfaction) และความยึดม่ันผูกพันเปนอิทธิพลคัน่กลาง นอกจากนี้เพียรและกรีเจอรเซน 
(Pearce and Gregersen) พบวางานที่มีการพึ่งพาชวยเหลือกันของสมาชิก (task 
interdependence) สงเสรมิใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบตอกลุมเพ่ือนรวมงาน สงผลตอกลุม

                                                 
10Ibid., 93-105. 

               11Ibid., 107 
               12Ibid., 112 
               13Ibid., 108. 
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งานและองคการเปนแรงจูงใจ ใหสมาชิกแสดงออกพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
(Podsakoff et al. ,1996a ; Cardona et al., 2004 ; Pearce and Gregersen ,1991)14    

    3.2  ลักษณะกลุมงาน (group characteristics) ออรแกนและคณะ (Organ 
et al.) ไดพยายามอธิบายตัวแปรลักษณะกลุมงาน ที่คาดวาจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการโดยใหเหตุผลในเชิงทฤษฎี  โดยเสนอแนวคิดความไววางใจในในผูอ่ืน
จะชวยเพ่ิมความยึดเหนี่ยวระหวางกลุม (group cohesiveness) ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ และจากการศึกษาผลงานวิจัยของ ไบชอบและคณะ (Bishop et 
al.) ที่กลาววาการที่สมาชิกทีมรับรูวาเพ่ือนรวมทีมใหการสนับสนุนความมีคุณคา (value) และ
หวงใยดูแลเกีย่วกับความผาสุก (well-being) บุคคลก็จะรูสึกตอบแทนดวยความพยายามเพื่อ
ทีม และมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งความพยายามเปนผลลพัธที่เกิดจาก
ความรูสึกผูกพันตอทีม เปนสาเหตุทําใหบุคคลรบัรูถงึการไดรับการสนับสนุนจากทีมงาน ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา ความยึดม่ันผูกพันเปนตวัแปรคั่นกลางความสัมพันธระหวางการรับรูการ
สนับสนุนจากทีมงาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ15   

     3.3 ลักษณะองคการ (organizational  characteristics) ออรแกนและ
คณะ (Organ et al.) ไดเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎวีา ลักษณะองคการที่เปนทางการ 
(organizational formalization) และองคการที่ไมมีความยืดหยุน (organizational inflexibility) 
นั้นอาจจะลดความพึงพอใจในงาน ซึ่งสงผลทําใหลดการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่
ขององคการ แตในขณะเดียวกันผลการศึกษางานวิจัย ที่ศกึษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  ของพอดซาคอฟและคณะ (Podsakoff et al.) 
พบวาการมีกฎระเบียบและระเบียบการ จะชวยใหบุคคลรับรูความยุติธรรมและมองเปาหมาย
ขององคการชัดเจน ลดความขัดแยงในบทบาท สงผลใหเกิดความความพึงพอใจ ความยึดม่ัน
ผูกพัน ความไววางใจในผูนํา สงผลตอการเพิ่มพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
นอกจากนี้ออรแกนและคณะ (Organ et al.) ไดอธิบายถึงการรับรูการสนับสนุนขององคการ 
โดยอางอิงจากทฤษฎีการสนับสนุนทางสงัคม (Eisenberger et al.) พบวามีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยชวยเพ่ิมความรูสึกเปนเจาของและความ
ตองการที่จะตอบแทนองคการ ซึ่งจะชวยเพิ่มความพึงพอใจในงาน และความยึดม่ันผูกพันตอ
องคการ สอดคลองกับผลการศึกษาจากการรวบรวมงานวิจัย (meta analysis) ของรอดชและ
ไอเซนเบอรเกอร (Rhoades & Eisenberger) พบวา การรับรูการสนับสนุนขององคการ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ และการศึกษาระยะตอมาพบวา
การรับรูการสนับสนุนขององคการ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดย
                                                 

14Ibid., 110-116. 
15Ibid., 116-121. 
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มีความยึดม่ันผูกพันตอองคการเปนอิทธพิลคั่นกลาง และพบวามีผลงานวิจัยที่สนับสนุนการ 
ศึกษาทีส่อดคลองดังกลาวจํานวนมาก นอกจากนี้การรับรูการสนับสนุนขององคการยังเปนตวั
แปรที่มีนักวิจัยหลายทานไดเสนอแนะ ใหมีการดําเนินการวิจัยในอนาคต16 

     3.4  บริบทวัฒนธรรม (cultural context)  ออรแกนและคณะ  (Organ et. 
al) กลาววา จากการศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่ผานมา สิ่งที่นักวิจัยควร
สนใจศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลง คืออิทธิพลของบริบทของวฒันธรรมในกลุมที่ศึกษา ซึง่
พบวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดในหลายทาง โดยออรแกนและ
คณะ (Organ et. al) ไดเสนอทฤษฎตีามแนวคิดของฮอฟสเตด (Hofstede)  ที่ไดศึกษา
วัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละประเทศหรือสังคม พบวาคานิยมทางวัฒนธรรมความสัมพันธ
ทางสังคม ซึ่งเปนลักษณะปจเจกบุคคล (individualistic culture) และคานิยมทางวัฒนธรรม
ลักษณะความสัมพันธที่แนนแฟนในสังคม (collectivist culture) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ และคานิยมทางวัฒนธรรมในความแตกตางของอํานาจ และ
สถานภาพในตําแหนงทางสถาบัน (power distance)  มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการดวย17 

ทั้งน้ีงานวิจัยในประเทศไทย ที่ไดศึกษาปจจัยที่เกี่ยวกบัพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการมีหลายแนวคิด จันทรพา ทัดภูธร พบวา การแลกเปลีย่นระหวางหัวหนา-
ลูกนอง มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และการสนับสนนุจากองคการ
สงผลทางตรงตอความยึดม่ันผูกพันตอองคการ สงผลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของพยาบาลวชิาชีพระดับปฏิบัติการประจําโรงพยาบาลของรฐั สังกัดทบวง 
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร18 วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล พบวาทัศนคติที่มีตองาน (work 
attitude) ไดแก ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ และความยตุิธรรมในองคการ   
มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ของพยาบาลประจําการโรง 

                                                 
               16Ibid., 122-129. 
               17Ibid., 133. 

18จันทรพา ทัดภูธร, “การศึกษาอิทธิพลของการสนับสนนุจากองคการและการ
แลกเปลีย่นระหวางหัวหนา-ลูกนอง ตามการรับรูของลูกจาง ที่มีตอการตอบแทนของลูกจาง :
กรณีศึกษาพยาบาลวิชาชพีระดับปฏิบตักิารประจําโรงพยาบาลของรัฐฯ  สังกัดทบวง 
มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2543),  บทคัดยอ.  
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พยาบาลเอกชน19 วรมน เดชเมธาวีพงศ พบวาตัวแปรที่สามารถรวมกันพยากรณพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการของพยาบาลวชิาชีพ คือความยึดม่ันผูกพันตอองคการดาน
จิตใจ คุณภาพชีวิตการทาํงาน  ความยึดม่ันผูกพันตอองคการดานการคงอยูกับองคการ    
และความยึดม่ันผูกพันตอองคการดานบรรทัดฐาน20  สุนันทา ศิระวงษธรรม พบวาความ
ไววางใจในหัวหนาหอผูปวยมีความสัมพันธทางบวก กับพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ และสามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ รวมกบัความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการและการสนับสนุนจากองคการ ของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลทัว่ไปได 
รอยละ 26.421 ประทานพร ทองเขียว พบวาหนวยงานของโรงพยาบาลที่ผูบริหารมีความเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงสูง สมาชิกของหนวยงานจะมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
สูงกวาหนวยงานที่ผูบริหารมีความเปนผูนําแบบเนนการเปลี่ยนแปลงต่ํา22 วัชรี อยูเจริญ 
พบวาบคุคลทีมี่คานิยมในการทํางานสูง จะมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูง และ
พบวาตัวแปรคานิยมในการทํางาน สามารถพยากรณพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ

                                                 
19วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล, “อิทธิพลของพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

ตอผลการปฎบิัติงานของพยาบาลวิชาชพี : ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลคั่นกลาง และ
อิทธิพลสอดแทรก” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการการวิจัย
พฤติกรรมศาสตรประยุกต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544), 2-4.  

20วรมน เดชเมธาวีพงศ, “ความสัมพันธระหวางความยดึม่ันผูกพันตอองคการ 
คุณภาพชีวิตการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการของพยาบาลวชิาชีพ 
โรงพยาบาลรฐั กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการพยาบาล บัณฑติวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2544), ง. 

21สุนันทา ศิระวงษธรรม, “ความสัมพันธระหวางความไววางใจในหัวหนาหอผูปวย 
ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ การสนับสนุนจากองคการ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลทั่วไป” (วิทยานิพนธปรญิญาพยาบาล ศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการพยาบาล บัณฑิตวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2545), 83-84. 

22ประทานพร ทองเขียว, “ความสัมพันธระหวางความเปนผูนําแบบเนนการ
เปลี่ยนแปลง กับประสิทธิผลของหนวยงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและ
ความผูกพันตอองคการของเจาหนาที่โรงพยาบาล” (วิทยานิพนธปรญิญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2546), บทคัดยอ.  
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องคการของบุคลากรสาย ค มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดดีที่สุด รอยละ 42.523  วัชรินทร หนูสม
ตน พบวาคานิยมสรางสรรคในการทํางาน  มีความสัมพันธทางบวกกบัพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของเจาหนาที่ในศนูยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 สงขลา24   
สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล พบวา ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ มีอิทธิพล
ทางตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และความพึงพอใจในงาน บรรยากาศ
องคการ และภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ25 วนันดา  หมวดเอียด พบวาการเสริมพลังเชิงโครงสราง ไดแก การไดรับโอกาส การ
ไดรับทรัพยากร การไดรับการสนับสนุน และภาวะผูนาํของผูบริหาร สงผลทางตรงตอความพึง
พอใจในงานและการเสริมพลังทางจิตวทิยา และสงผลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ขององคการ ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยผานความพึงพอใจใน
งานและการเสริมพลังทางจิตวิทยา26  

นอกจากนี้จากการศึกษารายงานวิจัยพบวา ตวัแปรบางตัวนอกจากเปนตวัแปร
เชิงสาเหตขุองพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแลว ยงัพบวาสามารถเปนตวัแปร
ผลลัพธของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังรายงานผลการวิจัยของมอรแมน 
(Moorman) พบวาการที่พนักงานของบริษัทขนาดกลางที่ศึกษาจํานวน 2 แหง รับรูวาตนเอง
                                                 

23วัชรีย อยูเจริญ, “การศึกษาปจจัยทางจิตลักษณะที่เกีย่วของกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ กรณีศึกษาบคุลากรสาย ค. มหาวิทยาลยัรามคําแหง” 
(วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัทิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546), 4-5. 

24วัชรินทร หนสูมตน, “ความสัมพันธระหวางการรับรูคณุภาพชีวิตการทํางาน 
คานิยมสรางสรรคในการทํางาน และพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการภายใตการ       
ปฎิรูประบบราชการไทย กรณีศึกษา : ศนูยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 (จังหวัด
สงขลา)” (วิทยานิพนธปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ
องคการ บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547), 4-5. 

25สฎายุ ธีระวณิชตระกลู, “แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤตกิรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ตอองคการของอาจารยคณะศึกษาศาสตร ในมหาวิทยาลัยของรัฐ” 
(วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), ง. 

26วนันดา หมวดเอียด, “รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตขุอง
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก” (วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและ
สถิติทางการศึกษา บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 95. 
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ไดรับการปฏบิัติอยางยุตธิรรม จะทํานายพฤติกรรมเพื่อองคการที่อยูนอกเหนือบทบาทหนาที ่
และกระทําโดยมิไดหวังสิ่งตอบแทน (Organizational Citizenship Behavior) และพบวา
พฤติกรรมดังกลาวก็มีความสัมพันธกับความผูกพันองคการ27  ฮุย ลอว และเชน (Hui, Law, 
and Chen) พบวาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก และการรับรูการเปลีย่นงานสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการในวัฒนธรรมการทํางานคนจีน ในทางกลับกัน
พฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการเปนสื่อกลาง  ใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากบั
สมาชิก และการรับรูการเปลี่ยนงานไดเชนกัน28  

เมธ ี ศรีวิริยะเลศิกุล ทีไ่ดศึกษาพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พนักงานองคการธุรกิจเอกชนขนาดใหญแหงหน่ึง พบวามีความสัมพันธทางบวกตอความ    
พึงพอใจในงานอยางมีนัยสําคัญ และยังพบวาพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการทุก
ดานอยูในระดับสูง ยกเวนพนักงานที่มีอายุงานนอยกวา 2 ป มีพฤติกรรมดานการใหความ
รวมมือในระดับปานกลาง29 สุชาดา ศรีสุวรรณ พบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพนักงานบริษัทแองโกล-ไทย จํากัด มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
สภาพแวดลอมการทํางาน30 อรอนงค วเิศษนคร พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการโดยรวมและทุกดาน มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยรวมและทุกดาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 และพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ สามารถ

                                                 
               27Robert H. Moorman, “Relationship Between Organizational Justice and 
Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship?,” 
Journal of Applied Psychology 76 (December 1991) : 845-855. 

28Chi- Chung Hui, Kam S. Law, and Zi-Xing Chen, “A Structural Equation 
Model of the Effects of Negative Affectivity, Leader–Member Exchange, and Perceived 
Job Mobility on In-Role and Extra-Role Performance : A Chinese Case,” Behavior and 
Human Decision Processes 77,1(1999) : 3-21. 
               29เมธี ศรีวิริยะเลศิกุล, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการกับความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานองคการเอกชนขนาดใหญ 
แหงหน่ึง” (วทิยานิพนธปรญิญามหาบัณทิต บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 
2542), ง. 
               30สชุาดา ศรีสุวรรณ, “ความสมัพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการกับความพึงพอใจสภาพแวดลอมในการทํางานและผลการปฏิบัติงาน” (วิทยานิพนธ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัทิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรม บัณฑิตวทิยาลัยมหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร, 2546), ง. 
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พยากรณคุณภาพชีวิตการทํางานไดรอยละ 26.8031 ลาวัลย พรอมสุข พบวา พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงานรายดาน ไดแก 
ดานความมั่นคงในการทํางาน โอกาสกาวหนาในการทํางาน สังคมในการทํางาน 
สภาพแวดลอมในการทํางาน ผลตอบแทนและสวัสดกิารในการทํางาน และพบวาความพึง
พอใจในงานดานผูบังคับบญัชา สามารถทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการได
รอยละ 4.932 เพลินพิศ ศิริสมบูรณ พบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวม 
พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ พฤตกิรรมการมีสวนรวมในองคการ และพฤติกรรมความ
สํานึกในหนาที่ มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ สวนพฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน 
และพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ไมมีความสัมพันธกับความผูกพนัตอองคการ33 ฉัตรนภา 
พันธุสุวรรณกจิ ไดวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล พบวาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตวั
แปรอิสระของบรรยากาศองคการ ดานการติดตอสื่อสารภายในองคการ การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ การคํานึงถึงพนักงาน อํานาจและอิทธิพลในองคการ ความพรอมของเทคโนโลยีทีใ่ช
ในองคการและแรงจูงใจ กับชุดตวัแปรตามของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดาน
การใหความชวยเหลือ การคํานึงถึงผูอ่ืน การมีน้ําใจนักกีฬา การใหความรวมมือ และความ
สํานึกในหนาที่ พบวาในชดุที่ 1 และชุดที่ 2 มีความสมัพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ34  
                                                 

31อรอนงค วิเศษนคร, “ ศึกษาความสัมพันธระหวางคานิยมในการทาํงาน 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและคุณภาพชีวติในการทํางาน ของพนักงาน
ปฏิบัติการบรษิัทประกันชีวติ” (วิทยานิพนธปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาจิตวทิยา
อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546), บทคัดยอ. 
               32ลาวัลย พรอมสุข, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการกับความพึงพอใจในงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมบริษทัมินีแบ 
(ประเทศไทย) จํากัด” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณทติ สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร, 2547),ง. 

33เพลินพิศ ศิรสิมบูรณ, “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการกับความผูกพันตอองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการบรษิัทอุตสาหกรรมสิ่งทอ” 
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื, 2547), ข. 

34ฉัตรนภา พันธุสุวรรณกิจ, “การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางลักษณะ
บรรยากาศขององคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการของพนักงานบริษัท อารมสต
รองรับเบอร แอนด เคมีโปรดักส จํากัด” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาการ
วิจัยและสถิตทิางการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 
บทคัดยอ. 
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จากการศึกษาและสังเคราะหแนวคิดทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกบั

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของนักการศึกษาดังกลาว
ขางตน ประกอบกับการวิเคราะหเน้ือหาจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผูวจัิยจึงประมวล
แนวคิดในการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ โดย
กําหนดให ปจจัยลักษณะของผูนํา  ทัศนคติที่มีตองาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน เปน
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ลักษณะของผูนํา   

ลักษณะของผูนํา  เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอประสิทธิภาพในการทํางาน เพราะ
ผูบริหารหรือผูนํา เปนผูที่มีบทบาทและอิทธิผลตอการดําเนินงานขององคการสามารถ จูงใจให
สมาชิกผูรวมงานปฏิบัติงานใหบรรลตุามวัตถุประสงคที่องคการไดกําหนดไว ผูบริหารจึงตอง
แสดงบทบาทใหเหมาะสมและเดนชัด กับสภาวะและสถานการณของแตละองคการ ซึ่งมีความ
แตกตางกันในแตละบริบท เพ่ือที่จะสงเสริมใหผูใตบังคับบญัชา ปฏิบัตติามในสิ่งที่ตองการ 
รวมถึงการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ซึ่งสอดคลองกับออรแกนและคณะ 
(Organ et al.) ที่กลาวไววาผูนําสามารถทําใหเกิดอิทธิพลและแรงจูงใจของผูใตบังคบับัญชา 
รวมถึงสามารถสรางโอกาสที่สงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ดังนั้น
ลักษณะของผูนําในงานวิจัยน้ีจึงหมายถึง ความสามารถในการแสดงออกหรือการกระทําของ
ผูบริหารวิทยาลัย ที่จะชักจูงใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ และการใชทรพัยากรในการ
ปฏิบัติงาน ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว อยางมีประสิทธภิาพ ซึ่งจาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎ ี หลักการ และงานวิจัย ที่เกี่ยวของกับปจจัยลักษณะของผูนํา  ทีมี่
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวามีนักวิชาการไดกลาวถึงปจจัย
ลักษณะของผูนําตามทฤษฎภีาวะผูนําแตกตางกันออกไป ผูวิจัยจึงบรูณาการแนวคิดทฤษฎี ใน
การกําหนดขอบขายการศกึษาปจจัยลักษณะของผูนํา  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
1.1 ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนภาวะทีผู่นํามีอิทธิพลตอผูรวมงานและผูตาม โดย

ผูนําทําตนเปนแบบอยางทาํใหผูตามมีความรูสึกไววางใจยินดีจงรักภักดีและนับถอื ทําใหผู
ตามกลายเปนผูมีศักยภาพเปนนักพัฒนา โดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผูรวมงาน
และผูตามใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานและผูตาม
ไปสูระดับที่สงูขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทศันของ
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ทีมและขององคการ จูงใจใหผูรวมงานและผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขา 
ไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม  

แบสและอโวลโิอ (Bass & Avolio) ใหความหมายภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงวา มี
การกระตุนใหเกิดความสนใจในระหวางผูรวมงานและผูตาม ใหมองงานของพวกเขาในแงมุม
ใหม ทําใหเกิดการตระหนกัรูในเรื่องภารกิจ วิสัยทศันขององคการ มีการพัฒนาความสามารถ
ของผูรวมงานและผูตามไปสูระดับความสามารถที่สูงขึน้ มีศักยภาพมากขึ้น ชักนาํใหผูรวมงาน
และผูตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขาเอง ไปสูสิ่งที่จะทําใหกลุมไดประโยชน35  

แบส (Bass) กลาวถึง ภาวะผูนําการเปลีย่นแปลงไวในแงของผลกระทบของผูนําที่
มีตอผูตามวา ผูตามจะรูสกึไววางใจ (trust) เลื่อมใส (admiration) จงรักภักดี (loyalty) และ
ยอมรับ (respect) ในตวัผูนํา ทําใหเกิดแรงจูงใจและตั้งใจทํางานใหมากกวาที่เคยทําตามปกติ
หรือตามที่คาดหวังไว36 

จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยสรุปความหมายภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง
พฤติกรรมของผูนําในการแสดงออกในทางที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงานสูงขึ้น โดย
จะแสดงพฤตกิรรมในการเปนตัวแบบสําหรับบุคลากร  การทําใหบุคลากรตระหนักรูในภารกิจ
และวิสยัทศันขององคการ จูงใจใหเห็นความสําคัญขององคการมากกวาสวนตน กระตุนใหเกิด
ความพยายามในการแกปญหา ใหการดูแลเอาใจใสบุคลากรเปนรายบุคคลทําใหรูสึกมีคุณคา
และมีความสําคัญ 

จากการศึกษาวิเคราะหผลงานวิจัยตางๆ เกี่ยวกบัภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
พบวามีหลายแนวคิดที่ไดศกึษาไวอยางกวางขวาง ไดแก 

พอดซาคอฟและคณะ (Podsakoff, et al.) สรุปวาผูนําแบบการเปลี่ยนแปลงมี
พฤติกรรมหลกัที่สําคัญ 6 ประการ ดังนี้  

1. บงชี้และใหความชัดเจนดานวิสัยทัศน (identifying and articulating a vision) 
ไดแก พฤติกรรมของผูนําที่มุงหมายในการระบุโอกาสใหมๆ ขององคการ พรอมกับพัฒนา
สรางความชัดเจนและสรางแรงดลใจแกผูตามใหผูกพันตอวิสัยทัศนในอนาคตของตน  

2. แสดงแบบอยางพฤติกรรมที่เหมาะสมกับผูตาม (providing an appropriate 
model) ไดแก พฤติกรรมของผูนําในการแสดงแบบอยาง   ของการประพฤติปฏิบตัิเพื่อใหผูอ่ืน
เอาเยี่ยงอยางปฏิบัตติาม  โดยใหสอดคลองกับคานิยมและหลักการของผูนํา 

                                                 
               35Bernard M. Bass, and Bruce J. Avolio, Improving Organization 
Effectiveness Through Tranformational Leadership (Thousand Oaks : Sage,1994), 2. 
               36Ibid.,113. 
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3. กระตุนใหเกิดการยอมรับเปาหมายรวมของกลุม (fostering the acceptance 
of group goals) ไดแก พฤติกรรมของผูนําที่มีเปาหมายในการสงเสริม ใหเกิดความรวมมือกัน
ขึ้นในหมูสมาชิกกลุม เพ่ือรวมกันทํางานจนบรรลุเปาหมายรวมกัน  

4. กําหนดความคาดหวังตอผลงานสูง  (high performance expectations) 
ไดแก พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกในการคาดหวังความเปนเลิศของผลงาน ในแงคุณภาพ
หรือผลงานสูงของผูตาม  

5. ใหการสนับสนุนผูตามเปนรายบุคคล (providing individualized support) 
ไดแก พฤติกรรมของผูนําที่แสดงใหเห็นวาใหการนับถือตอผูตาม โดยมีความเอื้ออาทรตอ
ความรูสึกและความตองการของผูตามแตละคน  

6. กระตุนการใชปญญา (intellectual stimulation) ไดแก พฤติกรรมของผูนําที่
สรางความทาทายและกระตุนผูตามใหมองปญหาและงานเดิม ดวยมุมมองและวิธีการใหมที่
แตกตางไปจากเดิม โดยใชความคิดพิจารณาเชิงวิเคราะห   ใหผูตามเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม
ที่เหมาะสม37 

แบสและอโวลโิอ (Bass & Avolio) ไดอธิบายภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง             
(transformational leadership) วาเปนกระบวนการของผูนําที่มีอิทธิพลตอเพ่ือนรวมงานและผู
ตาม ใหใชความพยายามในการทํางานที่สูงขึ้น กระตุนใหเกิดทศันะในการทํางานจากมุมมอง
ใหม สรางความตระหนักในภารกิจหลัก หรือวิสยัทัศนของทีมและองคการ พัฒนาเพื่อน
รวมงานและผูตามใหมีศักยภาพและความสามารถในระดับที่สูงขึ้น และจูงใจใหผูรวมงานและผู
ตามมองใหไกลเกินกวาความสนใจของตนเอง ไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม ผูนํา
ที่มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงจะแสดงพฤติกรรมในทางที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จสูงขึ้น โดยเปน
ผลมากจากการใชองคประกอบทั้ง 4 ชนิด (Four I’s ) ดังนี้  

1. การมีอิทธพิลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence or Charisma) เปน
กระบวนการที่ผูนําแสดงพฤติกรรมเพ่ือเปนตัวแบบสําหรับผูตาม  ทําใหผูตามนยิมชมชอบ มี
ความเคารพและความไววางใจ ผูตามจะหาเอกลักษณจากผูนําและตองการเลียนแบบสิ่งที่ผูนํา 
มีความยินดีทีจ่ะทุมเทการปฏิบัติงาน ตามภารกิจและวสิัยทศันผูนํา ผูนําจึงตองเปนผูมี
วิสัยทศัน และสามารถถายทอดไปยังผูตามได ผูนําตองมีความสม่ําเสมอและควบคุมอารมณ
ไดเม่ืออยูในภาวะวิกฤติ รวมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสูง 

2. การสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation ) เปนกระบวนการที่ผูนาํ
แสดงแสดงพฤติกรรมในรปูแบบที่จูงใจ และบันดาลใจบุคคลที่อยูรอบขาง ใหผูตามอุทิศตนเพือ่
                                                 
               37สเุทพ  พงศศรวีัฒน, ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจากหลากทัศนะ “Existing Models 
of Transformational Leadership” [Online], accessed 17 October 2007. Available from 
http://suthep.ricr.ac.th/ 
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ทีมงาน เห็นคุณคาของผลการปฏิบัติงาน ผูนําจะแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน โดยการสราง
เจตคตทิี่ดีและการคิดในทางบวก ผูนําจะแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจอยางแนวแนวาจะสามารถ
บรรลุเปาหมายได  

3.  การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation) เปนกระบวนการที่ผูนาํ
แสดงแสดงพฤติกรรม ที่จะกระตุนความพยายามของผูตาม ใหเห็นถึงวิธีการหรอืแนวทางใน
การแกปญหา โดยผูนํามีการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ มีการจูงใจผูตามใหพยายาม
หาทางแกปญหาดวยวิธีอยางสรางสรรค กระตุนใหมีแนวคิดใหมๆ ใหผูตามมีสวนรวมในการ
ระบุถึงปญหาและหาทางแกไขปญหา  

4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) เปน
กระบวนการที่ผูนําแสดงพฤติกรรมเปนผูมุงเนนการพัฒนา และคํานึงถึงความเปนเอกัตบคุคล
ของผูตาม ผูนําจะมีความสัมพันธกับบุคคลในฐานะเปนผูนํา ใหการดูแลเอาใจใสผูตามเปน
รายบุคคล และทําใหผูตามรูสึกมีคุณคาและมีความสําคญั38 

ผลของภาวะผูนําแบบเปลีย่นแปลงจะทาํใหผูตามเชื่อถือ ยกยอง ยอมรับ และ
ภักดีตอผูนํา นอกจากนั้นผูตามยังถูกกระตุนใหทํางานมากกวาปกต ิ โดยผูนําสามารถ
เปลี่ยนแปลง ผูตามไดดังนี้  

1. ทําใหผูตามตระหนักถึงความสําคัญ ของคุณคาของผลการปฏิบัติงาน 
ตระหนักถึงคณุคาของการทํางานใหสําเร็จ และเทคนคิที่จะชวยใหทํางานไดสําเร็จ 

2. พยายามยั่วยใุหผูตามลดความสนใจในตนเองลง หรือลดการมุงประโยชน
สวนตนและเพิ่มการทํางาน เพ่ือประโยชนของหมูคณะขององคการและเพื่อสวนรวม พัฒนาให
ผูตามหรือผูใตบังคบับัญชามีความตองการในระดับสูงขึ้น เชน มุงผลสัมฤทธิ ์ มีอิสระ ทั้งใน
สวนที่เกีย่วกบังานและไมเกี่ยวกับงาน39 

โดยสรุปอาจกลาวไดวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีสวนสําคัญ ตอพฤติกรรมการ
ทํางานของผูตาม ทําใหผูตามยกยอง เชื่อถือ ยอมรับในผูนํา และพรอมปฏิบัตงิานที่มากขึ้น  
สงผลตอการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการได โดยผูบริหารที่จะมีภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงไดนั้นตองแสดงพฤติกรรมเปนตัวแบบสําหรับผูตาม ควบคุมอารมณไดเม่ืออยู
ในภาวะวิกฤต ิทุมเทการปฏิบัติงานตามภารกิจ มีวิสัยทัศน จูงใจและบันดาลใจบคุคลที่อยูรอบ
ขาง ใหผูตามอุทิศตนเพื่อทมีงาน เห็นคุณคาของผลการปฏิบัติงาน กระตุนความพยายามของ
ผูตาม ใหเห็นถึงวิธีการหรอืแนวทางในการแกปญหาอยางสรางสรรค  ใหผูตามมีสวนรวมใน
การระบุถึงปญหาและหาทางแกไขปญหา และคํานึงถงึความเปนเอกัตบุคคลของผูตาม  
                                                 

38Bass, Bernard M. and Bruce J. Avolio. Improving Organization 
Effectiveness Through Tranformational Leadership.(Thousand Oaks : Sage,1994), 2-6. 
                        

39Ibid., 10. 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
โคล, สเตียร และเทอรบอรก (Koh, Steers and Terborg)  ไดศึกษาถึงอิทธิพล

ของรูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของอาจารย ที่เกี่ยวของกับความผูกพันตอ
องคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ความพึงพอใจของครูตอผูนํา และผล
การเรียนของนักเรียนในสิงคโปร โดยศึกษาในโรงเรียน 89 แหงในประเทศสิงคโปร ใชการสุม
ตัวอยางกับครูจํานวน 846 คน พบวา รูปแบบภาวะผูนําแบบเปลีย่นแปลง มีผลอยางมากตอ
การทํานายความผูกพันตอองคการ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และความพึง
พอใจของครู40 
                เคนท (Kent) ไดศึกษารูปแบบภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง กําหนดสมมติฐานวา
ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง และคุณภาพของการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําและสมาชิก มีผลตอ
ความผูกพันตอองคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผลการวิจัยพบวาการ
วิเคราะหคาสหสัมพันธมีผลทางบวก ผลของการวิเคราะหแบบถดถอยชี้ใหเห็นวาผูนํา 2 ระดับ
มีผลกระทบตอผลลัพธที่แตกตางกันสําหรับความผูกพนัตอองคการ ผูนําจาก 2 ระดับมี
ปฏิกิริยาที่แสดงความสัมพันธตอผลที่เกดิขึ้นในระดับกลาง สําหรับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ ผูนําระดับบริหารมีผลตอสาเหตุหลักเทานั้น โดยทั่วไปผลของการศึกษาได
ชี้ใหเห็นวา ภาวะผูนํา 2 ระดับมีผลกระทบตอพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาของตน41 

โชว (Cho) ไดศึกษาถึงความสําคัญของความนาเชื่อถอืของผูนํา ตอความสัมพันธ
ในระดับการบงัคับบัญชาในแนวคิดของทฤษฎีผูนํา โดยมีการคนควาผลของพฤติกรรมผูนํา
แบบแลกเปลีย่นและแบบเปลี่ยนแปลงของผูจัดการ ตอความไววางใจของผูใตบังคับบญัชา 
โดยไดทดสอบกับคนงานในฝายผลติ ของบริษัทอิเลก็ทรอนิกสแหงหน่ึงในประเทศเกาหลี ผล
การ วิจัยพบวา 1) ผูนําแบบการแลกเปลี่ยนมีอิทธพิลตอความไววางใจในระดับตางๆ 2) ผูนํา
แบบเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ในทางออมผานความ
ไววางใจของผูใตบังคับบญัชา ในขณะที่ผูนําแบบแลกเปลี่ยนมีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ 3) บุคลิกภาพของผูนําไมมีผลกระทบตอผูนําในสวนของความไววางใจ

                                                 
              40William L. Koh,  Richard M. Steers and James R. Terborg , “The Effects 
of Transformation Leadership on Teacher Attitudes and Student Performance in 
Singapore,” Journal of Organizational Behavior  16 (1995) : 319-333.  
               41Robert Aubrey William Kent, “Ascading Transformational Leadership and 
The Impact of Multiple Leadership Influences on Employee Attitudes and Behavior,” 
Dissertation Abstracts International (1999) : 3134. 
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ของผูใตบังคบับัญชา 4) ความไววางใจของผูใตบงัคับบัญชา มีบทบาทสําคญัตอการวัดผล
กระทบของผูนําตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ42 

ซามูเอล, ปเตอร และเอ็ดดี้ (Samuel Nguni, Peter Sleegers, Eddie Denessen) 
ทําการ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ในบริบทของโรงเรียน
ในประเทศที่กาํลังพัฒนาคือ ประเทศแทนซาเนีย โดยรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยางของครู
ประถมในโรงเรียน ผลการวจัิยพบวา ภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในงานของคร ู
และความยึดม่ันผูกพันตอองคการ    มีผลโดยตรงตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ และความพึงพอใจในงานเปนตัวแปรสื่อกลางระหวางภาวะผูนําแบบเปลี่ยนแปลง 
และความยึดม่ันผูกพันตอองคการที่สงผลไปยังพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ43 
 

1.2   การแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก  
เปนแนวคิดเกีย่วของกับสัมพันธภาพ ระหวางผูนํากับสมาชิกซึ่งเปน

ผูใตบังคับบญัชาในองคการที่เปนทางการ เปนแนวคิดที่แตกตางจากแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนํา
อ่ืนๆ คือผูนําไมไดมีรูปแบบการบังคบับัญชา หรือรูปแบบการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ
ระหวางผูนํากบัสมาชิกเพียงรูปแบบเดียว แตมีความสัมพันธกับสมาชิกแตละคนแตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับระดบัคุณภาพของการแลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางกัน เปนแนวคิดที่วาดวยเรื่อง
พฤติกรรมการแลกเปลีย่นทางสังคม44  สอดคลองกับเวนและกรีน (Wayne and Green) กลาว
วา การแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชกิ เปนรูปแบบหนึ่งของการมีปฎิสัมพันธภายในสังคม
หรือภายในกลุม ซึ่งความสัมพันธนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของความไววางใจ (trust) เม่ือฝายใดให
ความชวยเหลอือีกฝายหนึ่งไปก็จะเชื่อใจวาฝายรับจะตอบแทนกลับ การแลกเปลี่ยนความ 
สัมพันธดังกลาว จึงเปนบรรทัดฐานของการตอบแทนซึ่งกันและกัน (norm of reciprocity) 
                                                 
               42Gyeong-Soon Cho, “Antecedents and Consequences of Leadership Trust 
: Application of Follower-Centered Approach to Leadership,” Dissertation Abstracts 
International, 59 (1999) : 3537. 
               43Samuel Nguni , Peter Sleegers and Eddie Denessen, “Transformational 
and Transactional Leadership Effects on Teachers' Job Satisfaction, Organizational 
Commitment, and Organizational Citizenship Behavior in Primary Schools : The 
Tanzanian Case,” School Effectiveness and School Improvement 17,2 (June 2006) : 
145 – 177.  

44George  B. Graen, and, Mary Uhl-Bien, “Development of Leader–Member 
Exchange Theory of Leadership Over 25 Years : Applying A Multi- Level Domain 
Perspective,” Leadership Quatery  6 ,2 (1995) : 219 – 247. 
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กลาวคือ เม่ือผูนําไดเขาไปมีสวนรวมในการใหความชวยเหลือ ใหการสนับสนุนในการทํางาน 
ใหขอมูลขาวสาร ใหอํานาจในการตัดสินใจในงานเพิ่มขึ้น ในลักษณะการแลกเปลีย่นแบบ 
“กลุมพวกเรา” สมาชิกจะเกิดความรูสึกกตัญูและตองการตอบแทนผูนํา โดยการใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงานตางๆ เพ่ือบรรลเุปาหมายขององคการ ดังนั้นการแลกเปลีย่นลักษณะ
นี้จะเปนประโยชนตอกันและกันทั้งสองฝาย45  

นอกจากนี้เกรียนและฮูเบียน (Graen and Uhl-Bien) กลาววา โดยทั่วไป
ผูบังคับบญัชาจะปฏิบัตติอผูใตบังคบับัญชาแตละคนไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับคุณภาพการ
แลกเปลีย่นทางสังคมระหวางกัน ถามีคุณภาพสูง ผูบังคับบญัชามักไววางใจใหชวยเหลือใน
การทํางานตางๆ โดยเสนอสิ่งจูงใจที่มีคุณคาหรือมีอํานาจในการตอรองเพ่ิมมากขึ้น การแลก 
เปลี่ยนเหลานีจ้ะกอใหเกิดภาระติดพันในการตอบแทนขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา จึงยินดีใหความ
รวมมือในการทํางาน และแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ46 

สแคนดูลา, กรีน และโนแวค (Scandura, Grean, and Novak) ใหความหมายของ
การแลกเปลีย่นระหวางผูนํากับสมาชิกคือ ระบบซึ่งประกอบดวยความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ของบุคคล 2 ฝาย เปนรูปแบบพฤติกรรมของสมาชิกที่สงผลถึงกัน เม่ือคูสมาชิกคนหนึ่งคนใด
เปลี่ยนพฤติกรรม จะสงผลใหการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชกิเปลี่ยนแปลงไปดวย ซึ่ง
การแลกเปลีย่นแบบใหมจะเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง เม่ือสมาชิกเปลีย่นแปลงรูปแบบพฤติกรรม 
โดยผูนําและสมาชิกตางรวมกันรับผิดชอบผลลัพธที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการไดผลประโยชน
หรือเสียผลประโยชน47 

                                                 
45Sandy  J. Wayne and Shawn A. Green, “The Effects of Leader-Member 

Exchange on Employee Citizenship and Impression Management Behavior,” Human 
Relations 43,12 (1993) : 1431 - 1440. 

46George  B. Graen and Mary Uhl-Bien,  “Development of Leader–Member 
Exchange Theory of Leadership over 25 Years : Applying A Multi- Level Domain 
Perspective,” Leadership Quatery  6 ,2 (1995) : 219 – 247. 

47Terri A. Scandura, George B. Graen  and Michael A. Novak, “When 
Manager Decide not to Decide Autocratically” An Investigation of Leader - Member 
Exchange Decision Influence,” Journal of Applied Psychology 71,4 (1986) : 580. 
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เวนและกรีน (Wayne and Green) ใหความหมายการแลกเปลีย่นระหวางผูนํากับ
สมาชิกวาหมายถึง รูปแบบความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรม
ของผูนําที่ปฏบิัตติอสมาชิก และพฤติกรรมของสมาชิกที่ปฏิบตัิตอผูนํา48 

ไลเดน และมาสลิน (Liden and Maslyn)  ใหความหมายการแลกเปลี่ยนระหวาง
ผูนํากับสมาชกิวาหมายถึง การที่ผูนําไมไดใชรูปแบบเดียวในการติดตอสื่อสารกับสมาชิกทุก
คน แตจะพัฒนารูปแบบความสัมพันธตามความแตกตางของสัมพันธภาพ หรือการแลกเปลี่ยน
กับสมาชิกแตละคน ดังนั้นจึงมีการแลกเปลี่ยนในหลายดาน เชน ดานความชอบพอ ดานความ
จงรักภักดี ดานรวมกันสรางผลงาน และดานการนับถือในความเปนนักวิชาชีพ เปนตน49 

จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยสรุปความหมายของ พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความ 
สัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิกไดวา เปนความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิกในองคการแตละ
คนซึ่งแสดงใหเห็นถึงพฤตกิรรมของผูนําที่ปฏิบตัิตอสมาชิก และพฤติกรรมของสมาชิกที่
ปฏิบัตติอผูนํา ในดานความชอบพอ ดานความจงรักภักดี ดานรวมกันสรางผลงาน และดาน
การนับถือในความเปนนักวิชาชีพ 

 
ข้ันตอนการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก มีดังนี้  
ขั้นตอนที ่ 1  การเขารับบทบาท (role - taking) เริ่มจากบุคคลเขามาเปนสมาชิก

ในองคการ ตอมาผูนําจะมีการสื่อสารและประเมินความสามารถ หรือความสามารถพิเศษของ
สมาชิก ผูนําจะเปนผูประเมินและใหบทบาท โดยกําหนดวาสมาชิกจะตองปฏิบตัิงานอะไร ใน
ขั้นนี้สมาชิกจะแสดงบทบาทตามที่ไดรับมอบหมาย และมีการสื่อสารแบบทางเดยีวจากผูนําสู
สมาชิก 

ขั้นตอนที ่ 2 การสรางบทบาท (role - making) ผูนําและสมาชิกจะมีการพัฒนา
ปฏิสัมพนัธซึ่งกันและกัน โดยเริ่มจากการเจรจาตอรองอยางไมเปนทางการ ในขั้นตอนนี้
สมาชิกแตละบุคคลเริ่มที่จะสรางบทบาทของตนเอง โดยที่การแลกเปลี่ยนความสมัพันธจะเริ่ม
พัฒนาความเชื่อใจ ความซื่อสัตย และความนับถือซ่ึงกันและกัน 

ขั้นตอนที ่ 3  การแสดงบทบาทประจํา (role - routinization) รูปแบบการแลก 
เปลี่ยนความสัมพันธจะปรากฏออกมา และดําเนินอยางตอเน่ืองจนกระทั่งเปนบทบาทประจาํ 
                                                 

48Sandy  J. Wayne and Shawn A. Green, “The Effects of Leader-Member 
Exchange on Employee Citizenship and Impression Management Behavior,” Human 
Relations 43,12 (1993) : 1433. 

49Robert C Liden and John M. Maslyn, “Multidimentionality of Leader – 
Member Exchange : An Empirical Assessment through Scale Development,”  Journal 
of Management 24 (January-February 1998) : 30 – 43. 
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การแลกเปลีย่นความสัมพันธในขั้นตอนนี ้ เปลี่ยนจากพื้นฐานการสนใจในเรื่องของตนเองมา
เปนสนใจระหวางกัน เพ่ือเปาหมายของงานอยางเดียวกัน50 

 
องคประกอบของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก 
นักการศึกษาหลายทานมีความคิดเห็นตรงกันวา การแลกเปลีย่นความสัมพันธ

ระหวางผูนํากบัสมาชิก มีหลายองคประกอบ ดังนี้ 
ไดนิสและไลเดน (Dienesch and Liden) เสนอองคประกอบของการแลกเปลีย่น

ความสัมพันธระหวางผูนํากบัสมาชิก เปน 3 องคประกอบ คือ 
1. ความจงรักภักดี (loyalty) เกี่ยวของกับระดับความมากนอยในการปกปอง

ซึ่งกันและกัน ทั้งในเร่ืองที่เกี่ยวของกับงานและเรื่องทีน่อกเหนือจากงาน 
2. การรวมกันสรางผลงาน (contribution) เปนการชวยเหลือกันทํางาน และ

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางาน ทั้งสองฝายมีสวนรวมกันเพื่อเปาหมายเดียวกัน ซึ่งสะทอน
ไดจากความพึงพอใจของสมาชิกในการไดรวมงานกับผูนํา ความเต็มใจที่จะทาํงานรวมกัน 
หรือปริมาณงานที่ทั้งสองฝายทุมเทใหกบังานรวมกัน 

3. ความชอบพอ (affection) เปนผลมาจากความประทบัใจ ซึ่งอาจเร่ิมจาก
ความคลายคลึงกันทางกายภาพ พ้ืนฐานการศึกษา หรือบุคลิกภาพ51 

ตอมา ไลเดนและมาสลิน (Liden and Maslyn) ไดศึกษาวิเคราะหองคประกอบเชงิ
สํารวจ (exploratory factor analysis) และการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory 
factor analysis) พบวา องคประกอบของการแลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนาํกับสมาชิก 
แบงได 4 องคประกอบ  

1. ความชอบพอ (affection) ที่มีตอกันและกันของผูนํากับสมาชิก มีพ้ืนฐาน
จากเสนหดึงดูดระหวางบุคคล (interpersonal attraction) เปนความประทับใจในบทบาทของ
กันและกัน นอกเหนือจากคุณคาการทํางานหรือคานิยมทางดานวิชาชีพ 

2. ความจงรักภักดี (loyalty) เปนการแสดงออกถึงการสนับสนุนซึ่งกนัและ
กัน ระหวางผูนํากับสมาชิก ในดานการชวยเหลือและการปกปองในดานตางๆ เพ่ือใหงานบรรลุ
เปาหมาย รวมถึงความศรทัธาที่มีตอกัน 

                                                 
50George B. Graen and Terra A. Scandura, “Toward Spsychology of 

Dyadic Organizing,” Research in Organizational  Behavior 9 (1987) : 175-208. 
51Richard M. Dienesch, and Robert C. Liden., “Leader–Member Exchange 

Model of Leadership : A Critique and Further Development,” Academy of Management 
Review 11,3 (1986) : 618- 634. 
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3. การรวมกันสรางผลงาน (contribution) เปนการชวยเหลือกันทาํงาน  
ระหวางผูนํากบัสมาชิก เพ่ือบรรลุความสําเร็จในเปาหมายของกลุมหรือองคการ 

4. การนับถือในความเปนนักวิชาชีพ (professional respect) เปนความรูสึก
นับถือซ่ึงกันและกันระหวางผูนํากับสมาชกิ เกี่ยวกบัการสรางชื่อเสียงทั้งภายในและภายนอก
องคการ ความเกงในการทาํงาน รางวัลหรือการไดรับการยกยองทางดานวิชาชีพที่ไดรับ52  

จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวา ความสมัพันธระหวางผูนํากับผูตามแตละคนเปน
กระบวนการที่ไมเทากัน ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามแตละคนเปนสําคัญ ผู
ตามที่มีสัมพันธใกลชิดสนทิสนมกับผูนํามักไดรับการปฏิบัตทิี่ดีจากผูนํา สวนผูตามซึ่งมีความ 
สัมพันธกับผูนําแบบปกติตามเงื่อนไขการทํางานและไมไดรับความสนิทสนมเปนพิเศษ ก็จะได 
รับการปฏิบตัจิากผูนําที่แตกตางออกไป ซึ่งความสัมพันธดังกลาวสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได 
ขึ้นกับทั้งผูนําและผูใตบังคบับัญชา โดยผูนําใหรับผิดชอบงานพิเศษมากนอยเพียงใด หรือ
ลักษณะของผูใตบังคบับัญชา มีความสนใจอาสารับผิดชอบงานเพิ่มเติมเพียงใด ดังนั้นแนวคิด
ในการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก จึงเปนความสัมพันธในลักษณะของความรูสึกวาเปน 
“คนวงใน” หรือ “คนวงนอก” ระหวางผูนํากับสมาชิกในองคการแตละคนในดานตางๆ ไดแก 
ความชอบพอ ความจงรักภักดี การรวมกนัสรางผลงาน การนับถือในความเปนนักวิชาชีพ ทํา
ใหเกิดการแสดงพฤติกรรม โดยอยูบนบรรทัดฐานของการตอบแทนซึ่งกันและกัน ซึ่งถาเปนไป
ในลักษณะมีคณุภาพสูง หรือที่เรียนวา “คนวงใน” ก็จะสงผลตอการตอบแทนซึ่งกันและกนั 
โดยผูใตบังคบับัญชาก็จะไดรับความไววางใจ ความมีอิทธิพลไดมากกวาผูอ่ืน 

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
เวนและกรีน (Wayne and Green) ไดศึกษาความสัมพันธของการแลกเปลีย่น

ระหวางผูนํากบัสมาชิกกับพฤติกรรมของพนักงาน 2 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวย พฤติกรรมการชวยเหลือผูอ่ืน (altruism) พฤติกรรมการ
ยอมตาม (compliance) 2) พฤติกรรมการสรางความประทับใจ ประกอบดวย พฤติกรรมสราง
ความประทบัใจที่มุงที่งาน พฤติกรรมสรางความประทบัใจที่มุงที่สวนอ่ืน และพฤติกรรมสราง
ความประทบัใจที่มุงตัวเอง กลุมตัวอยางประกอบดวยพยาบาล 73 คน และหัวหนางานการ
พยาบาล 25 คน พบวาการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากบัสมาชิก มีความสัมพันธกบัพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการดานพฤตกิรรมการชวยเหลือผูอ่ืน แตไมพบความสัมพันธกับ
ดานพฤติกรรมการยอมตาม และพบวามีความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมการสรางความ

                                                 
52Robert C. Liden and John M. Maslyn, “Multidimentionality of Leader – 

Member Exchange : An Empirical Assessment through Scale Development,”  Journal 
of Management 24 (January-February 1998) : 30 - 43. 
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ประทับใจที่มุงที่สวนอ่ืน ผลการศึกษาสนับสนุนแนวคิดการแลกเปลี่ยนทางสังคม เน่ืองจาก
พฤติกรรมของพนักงานที่มีความสัมพันธกับการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากับสมาชิก และเปน
พฤติกรรมที่มีประโยชนตอผูนําและองคการ53 

ฮุย ลอว และเชน (Hui, Law, and Chen) ไดศึกษาเปรยีบเทียบความแตกตางของ
การแลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิกตอการรับรูการเปลี่ยนงาน และพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการในวัฒนธรรมการทํางานของจีน กลุมตัวอยางเปนพนักงานใน
โรงงานผลิตแบตเตอรีขนาดใหญแหงหน่ึงในจีนตอนใต โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงาน
ระดับหัวหนาและพนักงานทั่วไปผลการวิจัยพบวา การแลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนํา
กับสมาชิก และการรบัรูการเปลี่ยนงาน สามารถทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ในทางกลับกันพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนสื่อกลาง ทําใหเกิดการ
แลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนํากบัสมาชิก และการรับรูการเปลี่ยนงานไดเชนกัน54 

ทรัคเคนบอรท (Truckenbrodt) ศึกษาความสัมพันธการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ
ระหวางผูนํากบัสมาชิกกับความยึดม่ันผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ โดยวิธีประเมินจากประสบการณจากกลุมตวัอยางที่เปนหัวหนาและพนักงาน
ทั่วไป จํานวน 63 คู ของบริษัทที่รับแกไขเทคโนโลยีสื่อสารแหงหนึ่ง ในตะวนัตกกลางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา การแลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนาํกับสมาชกิ 
มีความสัมพันธทางบวกกับความยึดม่ันผูกพันตอองคการ และการแลกเปลีย่นความสัมพันธ
ระหวางผูนํากบัสมาชิก มีความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ดานการใหความชวยเหลือผูอ่ืน (altruism) แตไมมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ ดานการยินยอมปฏิบัตติาม (complince)55 

 
 

                                                 
53Sandy  J. Wayne and Shawn A. Green, “The Effects of Leader-Member 

Exchange on Employee Citizenship and Impression Management Behavior,” Human 
Relations 43,12 (1993)  : 1431 - 1440. 

54Chi- Chung Hui, Kam S. Law, and Zi-Xing Chen, “A Structural Equation 
Model of the Effects of Negative Affectivity, Leader–Member Exchange, and Perceived 
Job Mobility on In-Role and Extra-Role Performance : A Chinese Case,” Behavior and 
Human Decision Processes 77,1(1999) : 3-21. 

55Yolanda B. Truckenbrodt, “An Empirical Assessment of The Relationship 
Between Leader - Member Exchange and Organizational Commitment and 
Organizational Citizenship Behavior,” Aquistion Review Quartery 7,3 (2000) : 233-244. 
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1.3  การเสริมสรางพลงัอํานาจ 
               การเสริมสรางพลังอํานาจเปนการเพิ่มศักยภาพของบุคคล โดยผูบังคับบัญชาถาย
โอนอํานาจ ใหอิสระการตัดสินใจ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการ
ปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคคลเกิดความสามารถในทํางานและแกปญหาตางๆ ไดบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายของตนเองและองคการ ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกถึงคุณคาและพฒันา
พฤติกรรมการทํางานที่ตอบสนองตอเปาหมายขององคการ สงผลตอประสิทธิภาพขององคการ  

การเสริมสรางพลังอํานาจเปนแนวคิดที่มีหลายมิติ ถูกนํามาใชอยางกวางขวาง   
ทั้งในลักษณะของการเสริมพลังเชิงจิตวิทยา (psychological empowerment) และการเสริม
พลังเชิงโครงสราง (structural empowerment)  เพราะเปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคล 
องคการ ชุมชน มีความสามารถจัดการกับชีวติของตน เปนกระบวนการที่บุคคลมีความ 
สัมพันธมีการแลกเปลีย่นขอมูล ความคิด ความรูสึก เรยีนรูการทํางาน และใชประโยชนรวมกัน 
สนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน กอใหเกิดประโยชนตอองคการในภาพรวม สงผลใหบุคคล
เปนพลเมืองที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ชวยเหลือเผื่อแผซึ่งกันและกัน สอดคลองกับ
แนวคิดของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งนักการศึกษาตางๆ ไดใหความสนใจ
และศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวของดังนี้ 

สปรีสเซอร (Spreitzer) ใหความหมายของการเสริมสรางพลังอํานาจวา เปนการ
สรางแรงจูงใจ ใหผูปฏิบตัิเกดิความมั่นใจในตนเองวา มีความสามารถในการทํางานใหสําเร็จได 
ความหมายดังกลาวเปนการพัฒนาความรูสึกของบุคคล ใหมีความเชื่อในเรื่องประสิทธิภาพ
ของบุคคล เพ่ือทํางานรวมกันไปสูเปาหมายของงานหรือขององคการ  โดยบุคคลจะมีการเสริม
พลังเชิงจิตวิทยา ถาบุคคลเห็นคุณคาของงานที่ทําวามีความสําคัญ มีความหมาย และมีความ
เชื่อในความสามารถที่จะทํางานนั้นได56 

คอนเจอร และ คารนูโก (Conger & Kanungo) ไดกลาวถึงกระบวนการเสริมสราง
พลังอํานาจ ซึ่งประกอบดวยการเสรมิสรางพลังอํานาจทั้งดานโครงสรางและดานจิตใจ โดย
ดานโครงสรางผูบริหารจะเนนการบริหารจัดการ สวนการเสริมสรางพลังอํานาจดานจิตใจ ซึง่
ถือวาเปนดานของจิตวิทยา เปนกระบวนการจูงใจใหบุคคลรบัรูความสามารถของตนเอง จะ
เนนการรับรูของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับความสําคัญของงานและของตนเองที่มีตองาน เปน
ความรูสึกหรอืมิติทางจิตทีมี่หลายองคประกอบ ไดแก ดานความหมาย ความสามารถ ความ
                                                 

56Gretchen M. Spreitzer, “Psychological Empowerment in the Workplace: 
Dimensions, Measurement, and Validation,” Academy of Management 38,5 (1995) : 
1442-1465, อางถึงใน อารียวรรณ อวมตานี, การเสริมสรางพลังอํานาจในระบบบริการ
พยาบาล [Online], accessed 29 March 2009. Available from http:// thai/grad_stdy/ 
Downloads/51703/ Unit14.doc. 
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เปนอิสระ และผลกระทบ ซึ่งเปนมิติที่ไดจากการประเมินคางานทางดานการรูคิด57 และ
นอกจากนี้คอนเจอร และคานูโก (Conger & Kanungo) ยังไดกลาววา การเสริมสรางพลัง
อํานาจเปนการกระตุนใหเกดิความรูสึกรบัรูความสามารถในตนเอง ทั้งในองคการที่เปน
ทางการและไมเปนทางการเนนถึงการเสริมสรางพลังอํานาจดานจิตใจ โดยการขจัดความรูสึก
ไรอํานาจของบุคคล ใหมีความรูสึกม่ันใจในการทํางาน58  

จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยสรุปความหมายของการเสริมสรางพลังอํานาจ ไดวา  
หมายถึง ความรูสึกทางจิตและการนึกคดิของบุคคล ตอกระบวนการสงเสริมใหมีความสามารถ
ในการปฏิบตังิาน รูสึกมีอิสระในการทํางาน เห็นคุณคาหรือความสําคัญของงานที่ทํา และ
แกปญหาตางๆ ไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของตนเองและองคการ 

วิลสันและลาสชินเจอร (Wilson & Laschinger) กลาวถึง ความสาํคัญของการ
เสริม สรางพลังอํานาจในงานมีดังนี้  

1. เปนองคประกอบพื้นฐานทางการบริหารและประสทิธิภาพขององคการ 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในการปฏิบตัิงานไปในทางที่ดีขึ้น การเสริมสราง
พลังอํานาจในงานมีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในการปฏิบตังิาน ที่มีผล
ตอนโยบาย กระบวนการและมาตรฐานการปฏิบัติงานของพยาบาล มีการปรับโครงสรางการ
ทํางาน โดยจัดวางบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน และใหสามารถทํางานไดอยางคลองตัว และมี
การกระจายอํานาจในโครงสรางการทํางาน เพ่ือใหผูทีป่ฏิบัติงานสามารถเขาถึงอํานาจและการ
ตัดสินใจ รวมทั้งการเขาถึงโอกาสในความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน 

2. ทําใหคุณภาพการพยาบาลดีขึ้น เพราะการเสรมิสรางพลังอํานาจแก
พยาบาล เพ่ือที่จะไปเสรมิสรางพลังอํานาจแกผูอ่ืนได พยาบาลเปนผูมีความสามารถในการ
ปฏิบัต ิ มีพลังอํานาจที่จะใชในการชวยเหลือตนเองและผูอ่ืน หากไดรับการเสริมสรางพลัง
อํานาจในงานจากองคการอยางมีประสิทธภิาพ จะชวยเพิ่มสมรรถนะของพยาบาล และเปนผล
สะทอนโดยตรงในความสามารถทางการพยาบาล 

3. ชวยใหการทํางานในวิชาชีพดําเนินไปดวยดี ลดปญหาในระบบการ
บริหารที่มีระเบียบกฎเกณฑมาก และเพ่ิมอิทธิพลในการตัดสินใจของพยาบาล จากการ
กระจายอํานาจในการทํางานและการบรหิารแบบมีสวนรวม 

                                                 
57Jay A Conger and Rabindra Nath Kanungo. “The Empowerment Process: 

Integrating Theory and Practice,” Academy Management Review 13,3 (1988) : 475. 
                58Ibid., 471. 
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4. ทําใหเกิดการพัฒนาบุคลากรและองคการ บนพื้นฐานของความเชือ่ที่วา 
บุคลากรทุกคนมีศักยภาพของพลังอํานาจ การเสริมสรางพลังอํานาจในงาน จึงเปนการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนาองคการไปพรอมๆ กัน59   

ขนิษฐา แกวกัลยา ไดศกึษาผลของการเสริมสรางพลังอํานาจในการบริหารงาน 
พบวากอใหเกดิประโยชนตอทั้งบุคคลตองานและตอองคการ โดย  

1. ผลการเสริมสรางพลังอํานาจตอบุคคล ทําใหเพ่ิมประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานมีความรูความสามารถมากขึ้น มีความเชี่ยวชาญและปฏบิตัิงานไดเต็ม
ศักยภาพ มีความสามารถในการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัตงิาน เปนการสงเสริมขวัญ
และสรางแรงจูงใจใหคงอยูในวิชาชพีมากขึ้น  

2. ผลการเสริมสรางพลังอํานาจตองาน ทําใหมีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมในการปฏิบตังิาน เพ่ิมความชัดเจนในเนื้องาน สงเสริมความรวมมือ
และรวมแรงรวมใจกันปฏิบตัิงาน  

3. ผลการเสริมสรางพลังอํานาจตอองคการ ทําใหบทบาทของวชิาชีพ
พยาบาลมีความชัดเจนโดดเดนยิ่งขึ้น ขยายเครือขายของวิชาชีพและขอมูลตางๆ มากขึ้น60     

การศึกษาเรื่องพลังอํานาจไดรับความสนใจจากนักการศึกษาในหลายสาขา ไมวา
จะเปนดานการจัดการ ดานการศึกษา ดานการพยาบาลและสาธารณสุข เปนตน ในระยะตอมา
นักวิชาการสนใจศึกษาการเสริมพลังที่เฉพาะเจาะจงลงไป ในลักษณะของการเสริมพลังเชิง
จิตวิทยา (psychological empowerment) ซึ่งวอลเลอรสเทน และเบนสเทน (Wallerstein & 
Bernstein) กลาววา การเสริมสรางพลังอํานาจ (empowerment) เปนแนวคิดที่มีความซับซอน
และกวางขวาง มีขอบเขตครอบคลุมทั้งดานจิตสังคม (psychosocial) การเมือง (political) และ
จริยธรรม (ethical) และเปนพ้ืนฐานแนวคิดทางสงัคม สามารถนํามาประยกุตใชไดอยาง
กวางขวางในหลากหลายสถานการณ ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาบุคคล การ
พัฒนาชุมชน การปรับปรุงคุณภาพชีวิต ตลอดจนกอใหเกิดความเสมอภาคในสังคม เชน การ
เรียกรองสิทธอัินชอบธรรม การเสริมสรางพลังอํานาจแกผูปวย ผูติดเชื้อเอดส นักศึกษา วัยรุน 
                                                 
               59Barbara Wilson and Heather K. Spence Laschinger, “Staff Nurse 
Perception of Job Empowerment and Organizational Commitment A Test of Kanter’s 
Theory of Structural Power in Organizations,” Journal of Nursing Administration  24,45 
(April 1994) : 39-47. 
               60ขนิษฐา แกวกัลยา, “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและการเสริมสราง
พลังอํานาจในงาน กับความยึดมั่นผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลองทัพ
บกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (วิทยานพินธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
บริหารโรงพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 26-27. 
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ครูและพยาบาล เปนตน61 สอดคลองกับ อรพินทร ชชูม และคณะ พบวานโยบายและการ
บริหารงานของผูบริหารชวยทําใหครูทํางานเปนระบบ รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ 
รูสึกอิสระในการทํางาน ซึ่งเปนองคประกอบของการเสริมพลังเชิงจิตวิทยา62 และจากผล
การศึกษาของ วนันดา หมวดเอียด พบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของครู
สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครนายก ไดรับผลกระทบจากตัวแปรการเสริมสรางพลงั
เชิงจิตวทิยามากที่สุด63  ซึ่งหมายถึงผูบริหารควรสงเสริมใหครูมีการเสริมพลังเชิงจิตวิทยาใน
การทํางาน โดยใหรูสึกมีอิสระในการทํางาน เห็นคุณคาหรือความสําคัญของงานที่ทํา และเชือ่
วาตนเองสามารถที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จได จะสงผลตอการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของครูในที่สุด  
                  โทมัสและเวลเฮาส (Thomas & Velthouse)  ไดเสนอรูปแบบการรับรูการ
เสริมสรางพลงัอํานาจ  ซึ่งสงผลใหเกดิแรงจูงใจภายในของบุคคลและผลของงานที่ได จะมี
ความสัมพันธกับการรับรูในบทบาทของบคุคลนั้นๆ  และเปนการใหความสําคัญตอ
ผูปฏิบัติงานในดานการรับรูความหมายของงาน ความสามารถของตนเองในการทํางาน  โดย
เสนอแบบแผนการรับรูการเสริมสรางพลงัอํานาจ ซึ่งประกอบดวยสวนที่เปนเหตกุารณ
แวดลอม  (environmental events) พฤติกรรม (behavior)  และการวัดประเมนิงาน  (task 
assessment) ซึ่งตามแนวคิดแบบแผนการรับรูการเสริมสรางพลังอํานาจ ในสวนของ
เหตุการณแวดลอม (environmental events)  เปนเหตุการณที่เกดิขึ้นรวมทั้งบคุคลแวดลอม
ตัวเราดวย เหตุการณแวดลอม จะสงผลตอการประเมนิงาน ซึ่งมีองคประกอบ 4 ดาน ไดแก  
1) ผลกระทบตองาน  (impact)  เปนการประเมินระดับของพฤติกรรมที่สงผลตอการทํางาน 2) 
ความสามารถในงาน (competence)  เปนการประเมินระดับความสามารถในการทํางานให
สําเร็จ 3) ความหมายของงาน  (meaningfulness) เปนการประเมนิความรูสึกของบุคคลที่มีตอ
งานรวมถึงความใสใจตองานที่ไดรับมอบหมาย  4) โอกาสทางเลือก (choice) เปนการประเมิน
                                                 
                61Nina Wallerstein, and Edward Bernstein, “Empowerment Education : 
Freire’s Ideas Adapted to Health Education,” Health Education Quarterly 15,4 (1988) : 
379-394.  

 62อรพินทร ชูชม, วิลาสลักษณ ชัววลัลี, และอัจฉรา สุขารมณ, “รูปแบบการ
พัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมพลังจูงใจในการทํางาน : กรณีครูประถมศึกษา,” วารสารพฤติกรรม
ศาตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 9, 1 (กันยายน 2546) : 1-6. 

63วนันดา หมวดเอียด, “รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตขุอง
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก” (วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและ
สถิติทางการศึกษา บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), บทคัดยอ. 
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ความรับผิดชอบในการกระทําของแตละบุคคล  การเลือกและคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน   
เม่ือไดรับการประเมินผลอยางใดอยางหนึ่ง จะสงผลใหบุคคลมีพฤตกิรรมการทํางานที่แตกตาง
กัน และพฤตกิรรมเหลานี้ก็สามารถสงผลไปถึงเหตุการณแวดลอมดวย64   

สพรีสเซอร (Spreitzer)   ไดเสนอองคประกอบการเสริมสรางพลังอํานาจดาน
จิตใจ ซึ่งผานการทดสอบการวิเคราะหองคประกอบแบบยืนยัน (confirmatory factor 
analysis) พบวา มี 4 องคประกอบตรงตามที่โทมัสและเวลเฮาส (Thomas & Velthouse)  ได
ระบุไว  คือ การรับรูความหมายของงาน ความสามารถในการทํางาน การตัดสินใจดวยตนเอง 
และผลกระทบตอหนวยงาน   ดังนี้ 

1. การรับรูความหมาย (meaning) หมายถึง การใหคุณคากับเปาหมายของ
งาน ความตองการบทบาทในงานที่สอดคลองกับความเชื่อ คานิยม และพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบตัริูสึกวา งานทีท่ําอยูมีความสําคัญ และมีความหมายตอตนเอง 

2. ความสามารถในการทํางาน (competence) หมายถึง การที่ผูปฏิบตัริับรู
วาตนเองมีทักษะ และความสามารถ ทํางานไดประสบความสําเร็จ 

3. การตัดสินใจดวยตนเอง (self-determination) หมายถึง การที่ผู 
ปฏิบัติงานมีอิสระในการตัดสินใจ คิดริเริ่มสรางสรรคงานได และควบคุมการทาํงานที่ไดรบั
มอบหมายดวยตนเอง 

4. ผลกระทบตอหนวยงาน (impact) หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานรบัรูวา
ตนเองมีสวนทําใหเกิดผลลพัธที่เปนประโยชนตอองคกร65     

จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยสรุปไดวา แนวคิดการเสรมิสรางพลังอํานาจ ชวย
สงเสริมใหบุคคลเกิดความสามารถในทํางานและแกปญหาตางๆ ไดบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายของตนเองและองคการ เปนกระบวนการที่ทาํใหบุคคลมีความสัมพันธกนั  สนับสนุน

                                                 
64Kenneth W. Thomas and Betty A. Velthouse “Cognitive Elements of 

Empowerment : An "Interpretive" Model of Intrinsic Task Motivation,”  The Academy of 
Management Review 15,4 (October 1990) : 666-681, อางถึงใน อารียวรรณ อวมตานี, 
การเสริมสรางพลังอํานาจในระบบบริการพยาบาล [Online], accessed 29 March 2009. 
Available from http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_ Stdy/Downloads/51703/ Unit14.doc. 

65Gretchen M. Spreitzer, “Psychological Empowerment in the Workplace : 
Dimensions, Measurement, and Validation,” The Academy of Management Journal 
38,5 (October 1995) : 1442-1465, อางถึงใน อารียวรรณ อวมตานี, การเสริมสรางพลัง
อํานาจในระบบบริการพยาบาล [Online], accessed 29 March 2009. Available from 
http://www.stou.ac.th/Thai/Grad_ Stdy/Downloads/51703/ Unit14.doc. 
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ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน กอใหเกิดประโยชนตอองคการในภาพรวม สงผลใหบุคคลเปนพลเมือง
ที่ดีของสังคม 

ตามมา โดยการเสริมพลังเชิงจิตวิทยาในการทํางาน ในกระบวนการที่ทําใหผูปฏบิัติงาน รูสึกมี
อิสระในการทาํงาน เห็นคุณคาหรือความสําคัญของงานที่ทํา และเชื่อวาตนเองมคีวามสามารถ
ที่จะงานนั้นใหสําเร็จได หรือแกไขปญหาในงานนั้นได จะสงผลตอการมีพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการในที่สุด 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
               โบเกอรและโซเมช (Bogler R and Somech A) ศึกษาความสัมพันธระหวางการ
เสริมสรางพลงัอํานาจในครูและความยึดม่ันผูกพันตอองคการและตอวิชาชีพ โดยศึกษาในครู
ประถมและมธัยม จํานวน 983 คน ในประเทศอิสราเอล พบวา การรับรูระดับของการ
เสริมสรางพลงัอํานาจ มีความสัมพันธกบัความรูสึกผกูพันตอองคการและตอวิชาชีพ รวมทั้ง
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ66   
               วัตท และชารฟเฟอร (Wat and shaffer) ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาและขยายผลการ
ทดสอบรูปแบบกระบวนการแลกเปลีย่นทางสังคม ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ โดยศึกษาถึงคุณลักษณะของบริบททางสังคม เชน การรับรูความยตุธิรรม และ
กระบวนการแลกเปลีย่นระหวางผูนําและลกูนอง  และความสามารถในการสรางความไววางใจ
ในผูนํา และการเสริมสรางพลังอํานาจ ที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
โดยศึกษาในพนักงานธนาคารของประเทศฮองกง จํานวน 183 คน พบวาความไววางใจใน
ผูนํา และการเสริมสรางพลังอํานาจในงาน มีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการในทุกมิติ โดยความไววางใจในผูนําเปนตัวแปรสื่อกลางที่สําคัญ ในการสงผาน
ความสัมพันธไปยังพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ67 
               วนันดา หมวดเอียด ทําการศึกษาเรื่อง รปูแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ขององคประกอบที่มีอิทธิพลตอ พฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของครูสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก กลุมตัวอยางคือ ครูระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 
523 คน พบวาตัวแปรเชงิสาเหตุที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูงที่สุด 

                                                 
66Bogler Ronit and Anti Somech, “Influence of Teacher Empowerment on 

Teachers’ Organizational Commitment, Professional Commitment and Organizational 
Citizenship Behavior in Schools,” Teaching & Teacher Education 20 (2004) : 277-289. 
               67Dennis Wat and   Margaret A. Shaffer, “Equity and Relationship Quality 
Influences on Organizational Citizenship Behaviors : The Mediating Role of Trust in 
the Supervisor and Empowerment,” Personnel Review 34,4 (Number  2005) : 406-422. 
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คือ การเสริมพลังเชิงจิตวิทยา รองลงมาคือ การเสริมพลังเชิงโครงสราง และความพึงพอใจใน
งาน เสนทางอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม ของโมเดลโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหต ุ  
ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ   ไดรับอิทธิพลรวมสูงสุดจากการเสริมพลังเชิง
จิตวิทยา รองลงมาคือ การเสริมพลังเชิงโครงสราง และความพึงพอใจในงาน โดยตัวแปรทั้ง 3 
ตัวรวมกันอธบิายความแปรปรวนของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดรอยละ 4468 
 
2. ทัศนคติทีม่ีตองาน 

พฤติกรรมของมนุษยเปนเรือ่งที่ซับซอน เกินกวาจะอธิบายดวยสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ทัศนคติเปนปจจัยหนึ่งในการทํางานที่สงผลใหมนุษยนาํสิ่งตางๆ เขามาในชีวติการทํางานดวย 
ดังนั้นทัศนคตทิี่มีตองานจึงเปนสิ่งสําคัญในองคการและการทํางาน เพราะจะทําใหมนุษยมี
พฤติกรรมในการทํางานที่แตกตางกัน ถามนุษยมีทัศนคตเิชิงบวกก็จะสงผลตอการแสดง
พฤติกรรมเชิงสรางสรรค ในทางตรงขามถามนุษยมีทศันคตเิชิงลบ อาจจะสงผลตอการแสดง
พฤติกรรมกาวราวและทําลายได  

ชิฟแมนและคานุกค (Schiffman & Kanuk) ใหความหมายทัศนคติวา หมายถงึ 
แนวโนมของการเรียนรูเพ่ือที่จะแสดงพฤติกรรมทีส่อดคลองกับลักษณะที่พึงพอใจ หรือไมพึง
พอใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พัฒนาขึ้นมาจากบริบททางสังคม และประสบการณที่บุคคลเผชญิ69  

เสตียร และพอรตเตอร (Steer and Porter) พบวา ทัศนคติหรือเจตคตติองาน 
ประกอบดวย ความพึงพอใจในงาน และความรูสึกเกี่ยวของในงาน โดยทัศนคติหรือเจตคตติอ
งานนั้นจะสงผลใหเกิดความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม และนําไปสูพฤติกรรมทีเ่กิดขึ้นจริง70 

กิลเมอร (Gilmer)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่เกี่ยวของกับทัศนคติทีมี่ตองานมี 10 
ประการ ไดแก ความมัน่คงปลอดภัยในการทํางาน โอกาสเพื่อความกาวหนาในการทํางาน 
ชื่อเสียงของหนวยงานและการบริหารงาน คาจาง ลักษณะภายในเนื้องานที่ตรงกับความ 

                                                 
68วนันดา หมวดเอียด, “รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตขุอง

องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของครูสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก” (วิทยานพินธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและ
สถิติทางการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550), 92. 

69Leon G. Schiffman,Leslie L. Kanuk, Consumer behavior (New Jersey : 
Prentice Hall, Inc. 1994), 657. 

70Richard M. Steer and Lyman W. Porter, Motivation and Work Behavior, 3 
rd ed. (New York : McGraw-Hill, 1983), 257. 
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สามารถและความชํานาญ การกํากับดูแลงาน ลักษณะทางสังคมในการทํางาน การ
ติดตอสื่อสาร สภาพการทํางาน และผลประโยชนตอบแทนที่เปนมาตรฐานเดียวกนั71 

นอกจากนี้ผลการศึกษาปจจัยทัศนคติทีมี่ตองาน ที่มีผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ของดายน เกรแฮม และเดนิส (Dyne, Graham, and Dienesch) 
พบวา คุณลักษณะสวนบุคคล (personal characteristics) ไดแก การมีทัศนคติในงานเชิงบวก 
(positive job attitudes) เชน มีความพงึพอใจในงาน จะสงผลทําใหเต็มใจที่จะรวมมือและให
ความชวยเหลอืในระบบขององคการ ซึ่งจะนําไปสูการแสดงออกพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ สวนการมีทัศนคติในดานลบตอองคการ (cynicism) หมายถงึ บุคคลที่ไมมีความ
ไววางใจ ขาดแรงจูงใจ ขาดความยึดม่ันผูกพันตอองคการ จะนําไปสูการแสดงพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการนอยลง ออรแกน (Organ)  ไดทบทวนและรวบรวมขอมูลจาก ผล
การวิเคราะหเมตา จํานวน 55 เรื่อง ของออรแกนและไรอัน (Organ & Ryan,1995) เกี่ยวกบั
ตัวแปรดาน  เจตคติที่มีตองาน พบวาความพึงพอใจ ความยุตธิรรม ความยดึม่ันผูกพัน มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ72 สอดคลองกับ วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล ที่
ไดศึกษา เจตคตทิี่มีตองาน (Work attitude) ตามแนวคิดของนักจิตวิทยาองคการ 
ประกอบดวยความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ และความยุตธิรรมในองคการ 
พบวาเจตคตทิี่มีตองานทั้ง 3 ตัวแปรมีอิทธิพลทางตรงตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอ
องคการของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลเอกชน73  

จากแนวคิดทีก่ลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสรุปทัศนคติที่มีตองาน หมายถึง ความรูสึก
ของบุคคลที่มีตอบุคคล ตอหนาที่ที่รับผิดชอบ หรือสถานการณในองคการ และรวมไปถึงตอ
นโยบายหรือกฎระเบียบตางๆ ขององคการ ซึ่งกอใหเกิดความโนมเอียงของพฤติกรรมใน
ทางบวกหรือทางลบ ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการทํางาน รวมทั้งอาจจะเกิดจากองคประกอบ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับงาน ดังนั้นจึงเปนไปไดวาหากบุคคลมีทัศนคติที่ดีตองาน จะสงผลให

                                                 
71B von Haller Gilmer, Industrial and Organizational Psychology, 3rd ed.  

(New York : McGraw-Hill, 1971), 278-283. 
               72Organ, D.W., Podsakoff, Philip MacKenZie, M., Scott B., Organizational 
citizenship behavior : Its nature, antecedents, and consequences (California : Sage 
Publications,Inc., 2006), 93-94. 
               73วริิณธิ์ ธรรมนารถสกุล, “อิทธิพลของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ตอผลการปฎบิัติงานของพยาบาลวิชาชพี : ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลคั่นกลาง และ
อิทธิพลสอดแทรก” (วิทยานิพนธปริญญานิพนธวิทยาศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาการการวิจัย
พฤติกรรมศาสตรประยุกต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547),2-4.  
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บุคคลมีพฤตกิรรมที่เหมาะสมและเปนทีต่องการขององคการได ซึ่งผูวิจัยไดบูรณาการแนวคดิ
ทฤษฎีตางๆ ในการกําหนดขอบขายการศึกษาปจจัยทัศนคติที่มีตองาน ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
2.1 ความพึงพอใจในงาน 
ความพึงพอใจในงานของบุคคลในองคการ มีผลตอความสําเรจ็ของงานและ

องคการนั้น หากบุคคลในองคการไมมีความพึงพอใจในงาน ก็จะเปนสาเหตุหนึ่งทีท่ําใหผลงาน
และการปฏบิตัิงานต่ําคุณภาพของงานลดลง มีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจกอใหเกิด
ปญหาอาชญากรรมและปญหาทางวินัยไดอีกดวย ในทางตรงกันขาม หากบุคคลในองคการใด
ก็ตามมีความพึงพอใจในงานสูง จะมีผลทางบวกตอการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อผูปฏิบัติงานใน
องคการเกิดความพึงพอใจ จะสงผลทําใหผลงานมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับออรแกน และ 
เบทแมน (Organ and Bateman) ไดกลาววา ความพึงพอใจในการทํางานที่สืบเนื่องมาจาก
ลักษณะงานทีใ่หความสําคญัตอคุณคาความเปนมนุษย การปฏิบตัิงานที่มีผลตอจิตใจ ตอ
สุขภาพรางกายและตอคุณภาพชีวิตของบุคลากร จะสงผลตอพฤตกิรรมการปฏิบัติงาน เชน 
การลาออก การขาดงาน และพฤติกรรมการชวยเหลือผูอ่ืน74 และสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
แทงคอิบราฮิม (Tang and Ibrahim) ที่พบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองโดยยึดองคการเปน
หลัก ในลักษณะของการมีความรูสึกวาตนเองเปนสมาชิกขององคการ และรูสึกพงึพอใจในการ
ปฏิบัตบิทบาทที่ผานมาในองคการ รับรูวาตนเองมีความสําคัญ มีความหมาย ประสบผลสําเร็จ 
และมีคุณคาตอองคการ เปนปจจัยที่สําคัญตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ75   และความพึงพอใจในงานเปนตัวแปรที่นิยมศึกษากันมาก ในลักษณะที่เปนทั้งตวั
แปรเชิงสาเหตุและตวัแปรผลลัพธของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  ซึ่งออรแกน
และ ไรอัน (Organ & Ryan) ไดรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการพบวา ตวัแปรความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการทุกงานวิจัยที่ศึกษาทั้งหมด และรอยละ 80 ของ
งานวิจัยใชตัวแปรความพึงพอใจในงาน ในการศกึษาหาความสมัพันธกับพฤติกรรมการเปน

                                                 
74Dennis W. Organ, Organizational Citizenship Behavior : The Good 

Soldier Syndrome  (Massachusetts : Lexinton, 1988), 364. 
75ThomasLi-Ping Tang and Abdul Hamid Safwat Ibrahim, “Antecedents of 

Organizational Citizenship Behavior Revisited : Workers in the United States and in 
the Middle East” Public Personnel Management  27, 4 (1998) : 151-169. 
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สมาชิกที่ดีขององคการ76 ซึ่งความพึงพอใจในงานเปนความรูสึกของบุคคล เปนความสุขที่เกดิ
จากการปฏิบตัิงานและไดรบัผลตอบแทน ทําใหเกิดความกระตือรือรน มีความมุงม่ัน มีขวัญ
และกําลังใจ สิง่เหลานี้จะมีผลตอประสทิธภิาพในการทํางานของบุคคล 

 
ความหมายความพึงพอใจในงาน 
กิลเมอร (Gilmer) กลาววา ความพึงพอใจในงานเปนทัศนคติของผูปฏิบัติงาน

เกี่ยวของกับองคประกอบภายใน เชน การจูงใจ และองคประกอบภายนอก เชน รางวัล โดย
เนนปจจัยสําคัญในการสรางแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานของแตละบุคคล77 

สตาอุสและเซเลส (Strauss & Sayles)  กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง 
ความรูสึกชอบพอใจงานที่ทําและเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานนั้น ใหสําเร็จตามวตัถุประสงคของ
องคการ บุคคลจะรูสึกพอใจในงานที่ทําเม่ืองานนั้นใหประโยชนตอบแทน ทั้งดานวัตถุและจิตใจ 
และสามารถตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของบคุคลได78 

ฮอลเลยและเจนน่ิงส (Holley และ Jennings) กลาววา ความพงึพอใจในงาน 
หมายถึง การที่พนักงานประเมินงานของตนในเรื่องเก่ียวกับการกํากับการดูแล เพ่ือนรวมงาน 
การเลื่อนตําแหนงและลักษณะงาน โดยเปรียบเทยีบระหวางความคาดหวังที่จะไดรับสิ่งเหลานี้
กับสิ่งที่ไดรับจริงจากการทํางาน79 

ยอรจและโจนส (George and Jones) กลาววา ความพึงพอใจเปนการรวบรวม
ความรูสึกและความเชื่อถือที่บุคคลมีตองาน ซึ่งความพึงพอใจในงานมีความสําคัญตอการ
บริหารในการเพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับพฤตกิรรมในองคการ และชวยใหพนักงานมีสุขภาวะที่ดี 
(well-being)80 
                                                 

76Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff, and  Scott B. MacKenZie, 
Organizational citizenship behavior : Its nature, antecedents, and consequences 
(California : Sage Publications, Inc., 2006), 93-94. 
               77B von Haller Gilmer, Industrial and Organizational Psychology, 3rd ed.  
(New York : McGraw-Hill, 1971), 252 - 253. 
               78George Strauss and Leonard R. Sayles, Personnel : the Human 
Problems of Management (Englewood Cliffs, New Jersy : Prentice-Hall., 1980), 3. 
               79William H. Holley and Kenneth M. Jennings, Personnel/Human Resource 
Management : Contribution and Activities, 2nd ed. (New York : The Dryden Press, 
1987), 100.  
               80Jennifer M. George, and Gareth R. Jones, Understanding and Managing : 
Organizational  Behavior, 2nd ed. (Massachusetts : Addison  Wesley,1999), 76. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 55 

จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวาความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรูสกึ 
หรือทัศนคตขิองบุคคลมีตองานที่ตนปฏิบตัิ เน่ืองจากไดรับการตอบสนองความตองการ
พ้ืนฐาน ที่เปนปจจัยสําคัญ ในการสรางแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานของแตละบุคคล 
สงผลใหบุคคลเกิดความมุงม่ันที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสทิธผิลตามเปาหมายขององคการ 

 
ทฤษฎีที่เก่ียวกับความพงึพอใจในงาน 

               องคการหรือหนวยงานทุกระดับ ตระหนักดีวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
องคการที่ขึ้นอยูกับขวัญและกําลังใจของบุคลากรเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ที่ทําใหผูปฏิบัติงาน
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกบัความพึงพอใจในงาน ที่ได
อธิบายเกี่ยวกบัเนื้อหาของงาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow) 
มาสโลว (Maslow)  ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกบัพฤติกรรมมนุษยไว 3 ประการ คือ

1) มนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีที่สิ้นสุด ถาความตองการไดรับการตอบสนองแลวก็จะ
หมดไป และความตองการอยางอ่ืนก็จะเขามาแทนที ่ 2) ความตองการที่ไดรับการตอบสนอง
แลวจะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนองเทานั้นที่
เปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 3) ความตองการของมนุษยมีเปนลําดบัขั้นตามความสําคัญ เม่ือ
ความตองการในระดับตํ่าไดรับการตอบสนองแลว ความตองการในระดับสูงก็จะเรียกรองใหมี
การตอบสนองทันที81  มาสโลว (Maslow) ไดจัดลําดับความตองการเปน 2 ระดับ 7 ขั้น ดังนี้ 

1. ความตองการขั้นพ้ืนฐาน (the basic needs hierarchy) เปนความ
ตองการการตอบสนองจากปจจัยภายนอก เพ่ือรักษาความสมดุลของตนเอง ไดแก 

1.1 ความตองการทางดานรางกาย (physiological needs) เปนความ
ตองการเบื้องตนที่สําคัญทีสุ่ดเพื่อความอยูรอด ซึ่งตอบสนองไดดวยคาตอบแทนที่เพียงพอแก
การครองชีพ การจัดสวัสดิการที่จําเปน เปนตน  

1.2 ความตองการดานความมั่นคงและปลอดภัย (security and safety 
needs) เปนความตองการการปองกันอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับรางกาย จิตใจ ความรูสกึ
ปลอดภัยจากการคุกคาม ซึ่งหากพิจารณาในทัศนะของการปฏิบัตงิานในองคการ จะหมายถึง

                                                 
               81Abraham H. Maslow, Motivation and Personality (New York : Harper and 
Row, 1987), 30-34. 
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ความมั่นคงในหนาที่การงาน การสรางความปลอดภัยในการทํางาน และการสงเสริมความ
ม่ันคงทางดานการเงิน เปนตน 

1.3  ความตองการความรักและการเปนเจาของ (belongingness needs) 
คือความตองการความรัก ความเปนเจาของ ความเขาใจจากเพื่อน การทีไ่ดเขารวมเปน
สมาชิกขององคการตาง ๆ และไดรับการยอมรับจากสมาชิกในองคการนั้น 

1.4 ความตองการเปนที่ยอมรับ มีชื่อเสียงและไดรับการยกยอง (esteem 
needs) เปนความตองการทีรู่สึกวาตนเองมีคาทั้งในความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน คนที่ยอมรับ
นับถือตนเองมองเห็นคุณคาตนเอง มี 2 ลักษณะ คือ 1) มองเห็นคุณคาตนเองและมีความรูสกึ
ม่ันคงปลอดภัย จะทําใหมีความเชื่อม่ันในตนเอง ใหความรวมมือและเปนมิตรยอมรับผูอ่ืน เห็น
คุณคาและศักดิ์ศรีผูอ่ืน 2) มองเห็นคุณคาในตนเองแตรูสึกไมม่ันคงปลอดภัย คอนขางม่ันใจใน
ตนเอง เห็นคุณคาในตนเองฝายเดียว โดยที่ไมยอมรับหรือเห็นคุณคาในตัวผูอ่ืน  

 2. ความตองการขั้นสูง (the basic cognitive needs) เม่ือความตองการขั้น
พ้ืนฐานไดรับการตอบสนองเพียงพอ ก็จะพัฒนามาเปนความตองการในระดับนี้ ไดแก 

2.1   ความตองการที่จะรูและเขาใจ (the need for self-actualization) 
เปนความตองการที่จะแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง เขาใจถึงความสามารถ ความ
สนใจ ความถนัดและความตองการของตนเอง โดยไมมีการปกปองและบิดเบือน พรอมที่จะ
เปดเผยตนเอง  

2.2 ความตองการที่จะซาบซึ้งในสุนทรียะ (the aesthetic needs) ความ
ตองการขั้นน้ีจะเกิดขึ้นเม่ือความตองการขั้นตน ๆ ไดรับการตอบสนอง จะเกิดขึ้นเฉพาะบุคคล
เทานั้น จะรูสึกไมสบายใจทนไมไดถาเห็นความไมเปนระเบียบ แตอาการจะหายไปถาไดอยูใน
สิ่งแวดลอมทีส่วยงาม82 

 
ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg (Herzberg’s motivation Hygiene theory)  
เฮิสเบอรกและคณะ (Herzberg et al.) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ

และไมพึงพอใจในการทํางาน พบวามีปจจัย 2 กลุม ที่เรียกวาปจจัยคํ้าจุน และปจจัยจูงใจ มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ปจจัยคํ้าจุน (hygiene factors) เปนขอกําหนดเบื้องตนที่ทําใหคนไมพึง
พอใจในงานที่ทํา หรือเปนองคประกอบทีป่องกันการเกิดความไมพึงพอใจ ไดแก 

1.1 นโยบายและการบริหารงาน (company policy and administration) 
หมายถึง นโยบาย การจัดการ และการบริหารงานขององคการ  ตองเปนที่แนชัดเพื่อใหบุคคล
ดําเนินงานไดอยางถูกตอง 
                                                 

82Ibid., 35-47.  
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1.2 สภาพการทํางาน (working condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพ 
ปริมาณงาน เครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางาน 

1.3 ความสัมพันธของบุคคลในหนวยงาน (interpersonal relation) ไดแก 
การติดตอที่แสดงความสัมพันธอันดีตอกันทั้งทางกิริยาหรือวาจา กับผูบังคับบญัชา (superior) 
ผูใตบังคับบญัชา (subordinate) และเพื่อนรวมงาน (peers) 

1.4 เงินเดือนและคาตอบแทน (salary and compensation) หมายถึง
ความพึงพอใจในเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้น 

1.5 ความมั่นคงในงาน (security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอ
ความมั่นคงของงาน 

1.6  สถานะทางวิชาชีพ (status) หมายถึง การมีความรูเกี่ยวกบั สิทธิ
ของตนเองและความกาวหนาที่ตนเองพงึจะรับรู รวมถึงการเห็นถึงคุณประโยชนของงาน 

1.7 ชีวติความเปนสวนตัว (factor in personal life) หมายถึง การ
ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบตอชีวติสวนตัว และครอบครวัเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 

1.8 วิธีการปกครองบังคบับัญชา (supervision–technical) หมายถึง 
ความรูความสามารถของผูบังคับบญัชาในการดําเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหารงาน       

2. ปจจัยจูงใจ (motivation factor) ถาลักษณะงานมสีิ่งจูงใจหรือทําใหเกิด
ความพึงพอใจในงาน จะนําไปสูการพฒันาทัศนคตใินทางบวกและการจูงใจ จะทําหนาที่
เหมือนเครื่องเสริมสรางจิตใจสวนบุคคล ปจจัยเหลานี้ ไดแก 

2.1 ความสาํเร็จในงานที่ทํา (achievement) หมายถึง การที่บุคคล
สามารถทํางานไดเสร็จสิ้นหรือประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี สามารถแกปญหาตางๆ ปองกัน
ปญหาที่จะเกดิขึ้น และการแสดงสิ่งที่จะสงผลใหเห็นผลงานของบุคคล 

2.2  การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง การไดรับการ
ยอมรับจากผูบังคับบญัชา เพ่ือน หรือบุคคลอื่นทั่วไป อาจจะอยูในรูปของการชมเชย เปนตน 

2.3   ลักษณะของงาน (work itself) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอ
ลักษณะงาน  

2.4  ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจจากการ
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหม ๆ 
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2.5 ความกาวหนาในงาน (advancement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
สถานะหรือตาํแหนงในองคการ โดยมีการเพิ่มงานในความรับผิดชอบมากขึ้น83 

จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยสรุปไดวา ความพึงพอใจในงานของบุคคลในองคการ มี
ผลตอความสาํเร็จของงานและองคการนั้น หากบุคคลไมมีความพงึพอใจในงาน ยอมแสดง
พฤติกรรมการทํางาน ที่เปนสาเหตทุําใหผลงานและการปฏบิัตงิานมีคุณภาพของงานลดลง 
องคประกอบที่มีผลตอความพึงพอใจในงานองคการ จึงเปนสิ่งสําคัญที่ทุกองคการควรให
ความสําคัญ เพราะความสาํเร็จหรือความลมเหลวขององคการ ขึ้นอยูกับขวัญและกําลังใจของ
บุคลากรที่ปฏบิัติงานเปนสําคัญ ที่จะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
มาสโลว (Maslow) ไดจัดลําดับความตองการขั้นพ้ืนฐานและความตองการขั้นสูงของมนุษย ใน
การที่จะเรียนรูเพ่ือตอบสนองความตองการใหสอดคลอง รวมทั้งตองคํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการทํางาน ทั้งปจจัยคํ้าจุน ไดแก นโยบายและการบริหารงาน 
สภาพการทํางาน ความสัมพันธของบุคคลในหนวยงาน เงินเดือนและคาตอบแทน ความมั่นคง
ในงาน วิธีการปกครองบังคับบัญชา และปจจัยจูงใจ ไดแก ความสาํเร็จในงานที่ทํา การไดรับ
การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในงาน เม่ือบุคคลเกิด
ความพึงพอใจในงาน จะทําใหเกิดการกระทําหรือพฤติกรรมทีเ่ปนไปตามแนวคิดของ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดตอไป 

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
เบทแมนและออรแกน (Bateman & Organ) ศึกษาความสัมพันธระหวางความ  

พึงพอใจกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยสรางแบบวัดพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ รวม 30 ขอ โดยหัวหนางานประเมินพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวา
ปริญญา และใชแบบวัดดัชนีพรรณนางาน (Job Descriptive Index-JDI) ในการวัดภาพรวม
และแงมุมตาง ๆ ของความพอใจ พบวาคาสหสัมพันธระหวางภาพรวมความพึงพอใจกับการ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เทากับ 0.4184 

 
 

                                                 
               83Herzberg et al., (1959), อางถึงใน เมตตา จันทรไทยศร,ี  “ความสัมพันธ
ระหวางความพึงพอใจในงาน ความเขมแข็งอดทนกับความสามารถในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลประจําการ โรงพยาบาลนครราชสีมา” (วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545), 13-15. 
               84Dennis W. Organ,  “A Restatement of the Satisfaction - Performance 
Hypothesis,”Journal of Management 14 (1988) : 547-558. 
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โบลอน (Bolon) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในงาน ความ 
ยึดม่ันผูกพันตอองคการ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางที่เปนพยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาลขนาด พบวา ความพึงพอใจในงาน
โดยรวม มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ที่ประเมินโดยผูรวมงานและประเมินโดยผูบังคับบัญชา ยกเวน 1) ความพึงพอใจใน
งานดานโอกาสกาวหนา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เม่ือ
ประเมินโดยผูรวมงานและผูบังคับบญัชา 2) ความพึงพอใจในงานดานรายได ไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการเมื่อประเมินโดยผูรวมงาน85 

วิริณธิ ์ธรรมนารถสกุล ทาํการศึกษาเรือ่ง “อิทธิพลของพฤติกรรมการเปนสมาชกิ
ที่ดีขององคการตอผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ : ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลคั่น 
กลาง และอิทธิพลสอดแทรก” กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพ มหานครและปรมิณฑล จํานวน 1,446 คน พบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการจําแนกเปน 4 องคประกอบ คือ ดานการชวยเหลือ  ดานมารยาทและความสุภาพ 
ดานการทําความดีใหสังคมในองคการ และดานความเขมแข็งและม่ันคง และพบวาเจตคตทิี่มี
ตองาน  ไดแก ความพึงพอใจในงาน ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ และความยุติธรรมใน
องคการมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมตามบทบาท โดยผานพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ86 

สฎายุ ธีระวณิชตระกลู ศึกษาวิจัยเรื่องแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตขุอง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของอาจารยคณะศึกษาศาสตร ในมหาวิทยาลัยของรฐั 
กลุมตัวอยางเปนอาจารยคณะศึกษาศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐ 13 แหง ตัวแปรที่ศึกษา
ประกอบดวย ลักษณะงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย ภาวะผูนาํเปลี่ยนสภาพ บรรยากาศ
องคการ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอ
องคการ ผลการวิจัยพบวาตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวน ของพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ตอองคการไดรอยละ 79 ตวัแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีตอองคการ ไดแก ความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ สวนตวัแปรที่มี
                                                 
               85Douglas S. Bolon,  “Organizational Citizenship Behavior among Hospital 
Employee: A Multidimensional Analysis Involving Job Satisfaction and Organizational 
Commitment,” Hospital & Health Services Administration 42 (Summer 1997) : 221-242. 
               86วริิณธิ์ ธรรมนารถสกุล, “อิทธิพลของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ตอผลการปฎบิัติงานของพยาบาลวิชาชพี : ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลคั่นกลาง และ
อิทธิพลสอดแทรก” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการการวิจัย
พฤติกรรมศาสตรประยุกต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), บทคัดยอ. 
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อิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ไดแก ความพึงพอใจในงานมี
อิทธิพลทางออมผานความผูกพันตอองคการ บรรยากาศองคการ และภาวะผูนําเปลี่ยนสภาพ 
มีอิทธิพลทางออมผานความพึงพอใจในงาน87 
 
                   2.2.  ความยุติธรรมในองคการ 

ความยุตธิรรมในองคการ เปนปจจัยที่มีความสําคญัตอการปฏิบตัิงานในองคการ 
เพราะจะทําใหเกิดความไววางใจตอองคการและความผูกพันในองคการมากขึ้น ความยุตธิรรม
ในองคการและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีในองคการ ควรที่จะมีควบคูกันไป เพราะมีความ
เกี่ยวโยงกันเปนที่ตองการของสังคมและองคการเปนอยางมาก องคการจะประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพประสทิธิผลที่ดี ตองเกิดจากบุคคลากรทุกฝายรวมมือกัน สิ่งแรกที่ตองมี
คือเริ่มจากตัวปจเจกบุคคลเปนอันดับแรก ผลสําเร็จดังกลาวก็จะสงผลไปยังองคการ  

 
ความหมายความยุติธรรมในองคการ 
นักวิชาการไดใหความหมายของความยตุิธรรมในองคการ ที่หลากหลายดังนี้ 
ออรแกน (Organ) กลาววา ความยุตธิรรมในองคการหมายถึง การรับรูของบุคคล

วาไดรับการปฏิบัติจากองคการ และผูบังคับบัญชาดวยความยุตธิรรม88 
กรีนเบอรก (Greenberg) ใหความหมาย ความยตุธิรรมในองคการ หมายถึง 

ความคาดหวงัของบุคคลเกีย่วกับผลตอบแทนที่พวกเขาจะไดรับ จากความสัมพันธในการจาง
และจากวิถทีางที่พวกเขาไดรับการดูแลจากองคการ89 

กรีนเบอรก และโบรอน (Greenberg & Baron) ใหความหมายความยุติธรรมใน
องคการ หมายถึง เปนการที่บุคคลรับรูถงึความยุตธิรรมในองคการที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

                                                 
                        

87สฎายุ ธีระวณิชตระกูล, “แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ตอองคการของอาจารยคณะศึกษาศาสตร ในมหาวิทยาลัยของรัฐ” 
(วิทยานิพนธการ ศึกษาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549),ง. 

88Dennis W. Organ and Mary A. Konovsky, “Cognitive Versus Affective 
Determinants of Organizational Citizenship Behavior,” Journal of Applied Psychology  
74, 1 (1989) : 161. 
              89Jerald Greenberg, “Organizational Justice : Yesterday, Today and 
Tomorrow,” Journal of Management 16 (1990) : 399-432. 
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ที่ใชในการตัดสินใจที่เกี่ยวกบัการจายผลตอบแทน (procedural justice) และการรับรูความ
ยุติธรรมในผลตอบแทน (equity theory) จากความรูสึกของตนเอง90 

จากความหมายความยุตธิรรมในองคการขางตน สามารถสรุปไดวาความยุตธิรรม
ในองคการ เปนความคาดหวังของบุคคลในการแบงปนผลตอบแทนที่ควรจะไดรับ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัที่คนอ่ืนไดรบัในงานที่มีลกัษณะเดียวกนั และความพึงพอใจจากการที่ไดรับ
การปฏิบัติอยางยุติธรรมจากองคการ รวมถึงการรับรูของบุคคลตอระบบการประเมินผล โดยที่
องคการตองมีการใชระบบการประเมินผลอยางเทาเทียมกันกับทุกคนในองคการ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับความยุตธิรรมในองคการ 
กรีนเบอรกและบารอน (Greenberg & Baron) ไดกลาวถึงแนวคดิความยุตธิรรม

ในองคการ วาเปนทฤษฎีทีมี่พ้ืนฐานเกี่ยวของกับบคุคล โดยมีเรื่องสังคมเขามาเกี่ยวของ มา
จากแนวคิดเกีย่วกับการที่พนักงานใชการเปรียบเทียบทางสังคม (social comparison) คือการ
ที่บุคคลเปรียบเทียบตวัเองกับคนอื่นหรือกับมาตรฐานที่เหนือกวาตน นอกจากนี้กรีนเบอรก
และบารอน (Greenberg & Baron) ยังไดอธิบายถึงองคประกอบหลักของการรับรูความ
ยุติธรรมไวเปน 2 ดานคือ 

1.  อาศัยทฤษฎีความยตุิธรรมของอดัม (Adam) โดยใหความสําคญัไปที่การ
ที่องคการใชทรัพยากรที่มีในการจายคาตอบแทน 

2. ความยุตธิรรมดานกระบวนการ ใหความสําคัญไปที่กระบวนการในการ
ตัดสินใจที่จะกําหนดผลตอบแทน91  

เชพพารด และคณะ (Sheppard et al.) กลาวถึงหลักสําคัญทีใ่ชในการตัดสนิ
ความยุตธิรรมวา การตัดสินความยุตธิรรมทําไดโดยกระบวนการตรงไปตรงมา การพิจารณา
ความยุตธิรรมจากการตัดสินใจการกระทําหรือกระบวนการที่กําหนด เพ่ือประเมินในการ
ตัดสินใจ มีหลกัการที่สําคัญ 2 ประการคือ 

1. หลักความสมดุล (balance) บุคคลจะเปรียบเทยีบการกระทําของตนเองกับ
การกระทําของผูอ่ืนที่เหมือนกันในสถานการณเดียวกนั ถาบุคคลคิดวาเขาไดใหมากกวาสิ่ง
ตอบแทนที่ไดรับ บุคคลจะรบัรูถึงความไมยุติธรรม แตถาบุคคลใหมากและไดรับผลตอบแทนที่
สูงดวย บุคคลจะรับรูวาไดรบัความยตุิธรรม 

                                                 
              90Jerald Greenberg, and Robert A. Baron, Behavior in Organizations, 7th 
ed. (United states : Prentice-Hall, Inc, 2000), 142. 
               91Jerald Greenberg, and Robert A. Baron, Behavior in Organizations, 7th 
ed. (United states : Prentice-Hall, Inc, 2000), 142-147. 
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2. หลักความถูกตอง (correctness) ความถูกตองในการตัดสินใจการกระทํา 
หรือกระบวนการที่ใชในการประเมินคุณภาพ ที่ไดรับจากการตัดสินใจที่เปนธรรม ซึ่งการ
ตัดสินใจนั้น ตองประกอบดวยหลักเกณฑตาง ๆ คือ ความคงที่แนนอน ความแมนยํา ความ
ชัดเจน  กระบวนการที่โปรงใส และความสอดคลองกับคุณธรรมและคานิยมในเวลานั้น การ
รับรูถึงความไมคงที่ ความไมแมนยํา ความคลุมเครือ กระบวนการที่ไมโปรงใสหรือไมมี
คุณธรรม สิ่งเหลานี้แสดงถึงการขาดหลักความถูกตอง ดังนั้นการรับรูถึงความยตุิธรรมน้ัน จึง
ขึ้นอยูกับความถูกตองที่ใชในการประเมิน92 

เชพพารด และคณะ (Sheppard et al.) แบงความยตุธิรรมในองคการออกไดเปน 
3 ประเภทดังนี้ 

1. ความยุติธรรมดานผลตอบแทน (distributive justice) ตัดสินดวยหลักความ
เสมอภาคและความถูกตองในการจัดสรรผลตอบแทน การตัดสินความยุติธรรมมีมาตรฐานคือ  
                        1.1 ความยุตธิรรมดานผลตอบแทนและหลักความสมดุล มาตรฐานดาน
ความเปนธรรมนี้ บุคคลควรไดรับผลตอบแทนที่สอดคลองกับปริมาณและคุณภาพตามผลผลติ
ที่ได บุคคลควรไดรับคาตอบแทนที่สอดคลองกับระดับความพยายามหรือสิ่งที่ทําใหกับ
องคการ ซึ่งถาสิ่งที่นําเขาและผลลัพธทีไ่ดรับของบุคคล เทาเทียมกับสิ่งที่นําเขาและผลลัพธที่
ผูอ่ืนไดรับแสดงวาเกิดความเปนธรรม ซึ่งประกอบดวย 2 มาตรฐานคือ มาตรฐานดานความ
เสมอภาค (equility) พิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และมาตรฐาน
ดานความตองการ (need) พิจารณาความมีศักดิ์ศรีของบุคคลและความเปนมนุษย  

1.2 ความยตุิธรรมดานผลตอบแทนและหลักความถกูตอง มาตรฐานที่
บุคคลตัดสินถงึความถูกตองของผลตอบแทนมี 3 ประการ คือ มาตรฐานดานความคงที่ภายใน  
(internal consistency) เกีย่วกับเปาหมายดานผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานดานกฎหมายหรือ
นโยบาย (law and policy) เกี่ยวกับเปาหมายดานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และมาตรฐาน
ดานการดําเนินชีวติ (station in life) พิจารณาเปาหมายดานศักดิ์ศรีของบุคคลและความเปน
มนุษย 
                    2. ความยตุิธรรมดานกระบวนการ (procedural justice) เปนกระบวนการทีใ่ช
ในการตัดสินใจโดยมีหลักการความยุตธิรรม คือหลักความสมดุลและหลักความถูกตอง และ
เปาหมายของการรับรูความยุติธรรม 3 ดาน คือ ดานผลการปฏิบตัิงาน ดานความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน และดานศกัดิ์ศรีของบุคคลและความเปนมนุษย ซึ่งนําไปสูมาตรฐานของความ
ยุติธรรมดานกระบวนการ 6  ประการคือ 
                                                 
               92Blair H. Sheppard, Roy J. Lewicki, and Jacob W. Minton, Organizational 
Justice (The Search for Fairness in the Workplace) (United States : Macmillan, Inc., 
1992), 10 –12. 
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2.1 ความยุติธรรมดานกระบวนการและหลักความสมดุล พิจารณาตาม
หลักความสมดุลดังนี้ 3 ดาน คือ 1) การตรวจสอบและความสมดุล (check and balance) โดย
พิจารณาการเขารวมตรวจสอบและความสมดุลที่เกิดจากอคติในการตัดสินใจ 2) ความสมดุล
ของอํานาจ (balance of power) การตัดสินใจตองไมถูกครอบงําโดยบุคคล และ 3) ความ
สมดุลของการนําเขา (balance of inputs) กระบวนการที่ใชตองไมถูกควบคุมโดยบุคคล 

2.2  ความยตุิธรรมดานกระบวนการและหลักความถูกตอง ประกอบดวย
มาตรฐาน 3 มาตรฐาน คอื 1) ความเปนกลาง (neutral) โดยขอมูลที่ไดตองมีความละเอียด
ถกูตองแมนยํา ตรวจสอบได และการแกไขใหดีขึน้ 2) กระบวนการตองคงที่แนนอน 
(consistency with specified procedures) มีความนาเชื่อถือและไววางใจได และ 3) สถานะ
ของบุคคลในกลุม (standing) โดยกระบวนการตองทําใหบุคคลมีความมั่นใจ วาจะไดรับการ
ปฏิบัติดวยวธิกีารที่เหมือนกัน ในฐานะทีเ่ปนสวนหนึ่งขององคการ  

3. ความยุตธิรรมดานระบบ (systematic justice) กลาวถึงสภาพแวดลอม
องคการที่เปนตัวกําหนดกระบวนการตางๆที่เกิดขึ้นในองคการ มาตรฐานความยุติธรรมดาน
ระบบ พัฒนามาจากหลักการ 2 ประการคือ หลักความสมดุลและหลักความถูกตอง และมี
เปาหมาย 3 ดาน คือ ดานผลการปฏิบตัิงาน ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดานศักดิ์ศรี
ของบุคคลและความเปนมนุษย ทําใหไดมาตรฐานของความยุตธิรรมดานระบบ คอื 

3.1 ความยุตธิรรมดานระบบและหลักความสมดุล โดยการควบคุมการใช
ในทางที่ผิด (control of abuse) ไมใชอํานาจเพื่อประโยชนที่ไมถูกตอง มีความครอบคลมุ 
(inclusion) ในระดับการยอมรับผลประโยชนได และมีโอกาส (opportunity) ที่บุคคลเขาถึง
ระบบหรือเปนสวนหนึ่งของระบบได  

3.2 ความยุตธิรรมดานระบบและหลักความถูกตอง กลาวคือ 1) มีการ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง (responsive to change) ตามบุคคลหรือสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงเพื่อรักษามาตรฐานใหเกิดความสมดุล 2) ความมีเสถยีรภาพของระบบ (stability) 
ควรมีการปรบัเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป และ 3) การทําใหระบบถูกตอง
ตามกฎหมาย และไดรับผลประโยชนที่แทจริง93 

จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยสรุปไดวา ความยุติธรรมในองคการมีความสําคัญตอ
การปฏิบัติงาน เพราะเปนการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับการไดรับการปฏิบัติจากองคการและ
ผูบังคับบญัชาดวยความยตุธิรรม โดยบุคคลมีความคาดหวังวาจะไดรับการแบงปน
ผลตอบแทนที่ควรจะไดรบัเม่ือเปรียบเทยีบกับทีค่นอ่ืนไดรับในงานที่มีลักษณะเดียวกัน และ
เกิดความ     พึงพอใจจากการที่ไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมจากองคการ รวมถงึการรับรู
ของบุคคลตอระบบการประเมินผล โดยที่องคการมีการใชระบบการประเมินผลอยางเทาเทียม
                                                 

93Ibid.,12-14. 
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กันกับทุกคนในองคการ ดวยหลักสําคัญที่ใชในการตัดสินคือ หลักความสมดุล และหลักความ
ถูกตอง ใหครอบคลุมความยุติธรรมในองคการทั้ง 3 ประเภท ตามแนวคิดของเชพพารดและ
คณะ (Sheppard et al.)  คือ ความยุตธิรรมดานผลตอบแทน ความยุติธรรมดานกระบวนการ
และความยุตธิรรมดานระบบ ซึ่งเม่ีอบุคคลรบัรูไดถึงความยุตธิรรมที่ไดรับจากองคการ จะ
สงผลถึงการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ มีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันภายในองคการ และ
รับรูถึงคุณคาและศักดิศ์รีความเปนมนุษยของตนเอง นําไปสูการแสดงออกของการกระทําหรือ
พฤติกรรมทีต่อบแทนองคการ ดวยการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
โคนอฟสกีและพลัค (Konovsky and Pugh) ทดสอบรูปแบบกระบวนการ

แลกเปลีย่นทางสังคมระหวางพนักงานขององคการ โดยศึกษาตัวแปรการรบัรูความยุตธิรรม
ดานการกระจายและดานกระบวนการ ในการตัดสินใจของผูใตบังคบับัญชากบัพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ พบวาการรับรูความยุตธิรรมดานกระบวนการ ในการตัดสินใจของ
ผูบังคับบญัชา มีความสัมพันธอยางมากกับการรับรูความยตุธิรรมดานการกระจายของ
ผูบังคับบญัชา และการรับรูความยตุธิรรมดานกระบวนการการตัดสินใจของผูบังคับบญัชา
สามารถทํานายความไววางใจในตวัผูบังคบับัญชา และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพนักงานได94 

ฟาร พอดซาคอฟ และออรแกน (Farh Podsakoff & Organ) ทําการวิจัยเชงิ
สํารวจศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยวิเคราะหหาตัวประกอบ (factor 
analysis)  เพ่ือศึกษาความยุติธรรมของผูบังคับบญัชา และลักษณะงาน (task characteristics) 
กับความพึงพอใจในงาน โดยศึกษากลุมตัวอยางจากเจาหนาที่กระทรวงคมนาคม ประเทศ
ไตหวัน จํานวน 195 คน พบวาการรบัรูความยตุิธรรมของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ และลักษณะงานมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการใหความ
ชวยเหลือและพฤติกรรมการปฏิบัตติามกฎระเบียบและขอกําหนดขององคการ การรับรูความ

                                                 
               94Mary A. Konovsky and Douglas S. Pugh, “Citizenship Behavior and 
Social Exchange,” The Academy of Management Journal 37, 3 (June  1994) : 656-
669. 
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ยุติธรรมของผูบังคับบญัชาและลักษณะงาน เปนตัวแปรที่ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางความ
พึงพอใจในงานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ95 

อีแกน (egan) ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูวาไดรับผลประโยชนตอบแทน
จากองคการดวยความยุตธิรรมเม่ือเปรียบเทียบกับผูรวมงาน เปรียบเทยีบกบัลักษณะโครง 
สราง กระบวนการทํางาน และการรับรูวาไดรับการปฏบิัติจากผูรวมงานดวยความยุติธรรม กับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยศึกษากับ
ผูจัดการและผูชํานาญการบริษัทประกอบกิจการดานอุตสาหกรรม จํานวน 362 คน พบวาการ
รับรูวาไดรับผลประโยชนตอบแทนจากองคการดวยความยุติธรรม เม่ือเปรียบเทยีบกบั
ผูรวมงาน และการรับรูวาไดรับการปฏบิัติจากผูรวมงานดวยความยุติธรรม มีความสัมพันธ
ทางบวกกบัพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ แตไมพบ
ความ สัมพันธระหวางการรับรูวาไดรับผลประโยชนตอบแทนจากองคการดวยความยุตธิรรม 
เม่ือเปรียบเทยีบกับโครงสราง กระบวนการทํางาน กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานและพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ96 

ออรแกนและไรอัน (Organ & Ryan) ศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกบัปจจัยที่สงผล
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ พบวาตัวแปรการรบัรูความยุตธิรรมในองคการ 
(percieved of fairness) สวนใหญจะแยกองคประกอบที่ศึกษาออกเปน ความยตุธิรรมดานการ
กระจาย (distributive justice)  ความยุติธรรมดานกระบวนการ (procedural justice) และ
ความยุตธิรรมดานการมีปฏิสัมพันธตอกนั (interactional justice) และพบวามีความสัมพันธ
กับทุกงานวิจัยที่ศึกษามาทัง้หมด97 

สคารลิกคิและเลยแทน (Skarlicki and Lathanm) ทดสอบทฤษฎีความยุตธิรรมใน
องคการกับการเพิ่มพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ในสหภาพแรงงาน โดยศึกษา
ในกลุมตวัอยาง ที่เปนสมาชิกระดับบรหิารและปฏิบตัิการของสหภาพรัฐวิสาหกิจ ในกลุมการ
บริการของประเทศแคนาดา จํานวน 601 คน โดยจัดอบรมหลักสูตรดานความยุติธรรมใน
                                                 
               95Jiing -Lih Farh, Philip M. Podsakoff, and  Dennis W. Organ, “Accounting 
for Organizational Citizenship Behavior: Leader Fairness and Task Scope Versus 
Satisfaction,” Journal of Management 16 (December 1990), 705-721. 

96Terri Duncan Egan, “Multiple Dimensions of Organizational Justice 
Perceptions and Individual Level Performance” (Dissertation, California University, 
1993), abstract. 

97Dennis W. Organ and Katherine  Ryan, “A Meta-Analytic Review of 
Attitudinal and Dispositional Predictors of Organizational Citizenship Behavior,”  
Personnel Psychology 48,4 (1995) : 775-802. 
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องคการใหแกผูบังคับบญัชาที่เปนกลุมทดลอง วัดผลภายหลังการทดลอง 3 เดือน โดย
ผูรวมงานประเมินพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวาการเพิ่มระดับการรับรูความ
ยุติธรรมในองคการใหแกพนักงาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ โดยการรับรูความยุตธิรรมในองคการของพนักงาน ในกลุมที่ผูบังคบับัญชาไดรับ
การอบรมในกลุมทดลองจะสูงกวากลุมทีผู่บังคับบญัชาอยูในกลุมควบคุม รวมทั้งพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ดานการทําตนใหเปนประโยชนตอองคการ และการชวยเหลือ
กนัระหวางเพ่ือนรวมงาน กลุมทีผู่บังคับบญัชาไดรับการอบรมในกลุมทดลองสูงกวากลุม
พนักงานที่ผูบงัคับบัญชาอยูในกลุมควบคมุ98 

 
                  2.3.  ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ  

ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ เปนตัวแปรหนึ่งที่ไดรับความสนใจจากกลุมนักวิจัย
ที่สนใจศึกษา ความสัมพันธของปจจัยกับพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ เพราะ
ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ มีความสําคัญตอพฤติกรรมการทํางานของสมาชิก และตอ
ประสิทธผิลขององคการ หากบุคคลมีความยึดม่ันผูกพันตอองคการ ก็ยอมจะมีพฤติกรรมที่
สงผลใหองคการประสบผลสาํเร็จในเปาหมายที่กําหนดไว 

 
ความหมายความยึดมั่นผูกพันตอองคการ 
นักวิชาการไดใหความสนใจในการศึกษาคนควาเกีย่วกบั ความยึดม่ันผูกพันตอ

องคการเปนจํานวนมากและเปนไปอยางตอเน่ือง ทําใหมีผูใหความหมายความยึดม่ันผูกพัน
ตอองคการ ไวหลายลักษณะดวยกันดังนี้ 
               อัลเลนและเมเยอร (Allen & Meyer) ใหความหมายของความผูกพันกับองคการ 
วา เปนความจงรักภักดี และเต็มใจที่จะอุทิศตนใหกบัองคการ ซึ่งเปนผลมาจากบรรทัดฐาน
ขององคการและสังคม โดยที่บุคคลรูสึกวาเม่ือเขามาเปนสมาชิกขององคการ บุคคลนั้นตองมี
ความจงรักภักดีตอองคการ เพราะคือความถูกตองและความเหมาะสมที่ควรทํา99 

                                                 
98Daniel P. Skarlicki and Gary P. Lathanm, “Increasing Citizenship 

Behavior within a Labours Union : A Test of Organization Justice Theory,”  Journal of 
Applied Psychology 81,2(1996) : 161-169. 
               99Natalie J. Allen and John P. Meyer, “The Measurement and Antecedents 
of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization,” Journal of 
Occupational Psychology 63 (1990) : 1-18. 
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บูชารแนน (Buchanan) กลาววา ความยึดม่ันผูกพันตอองคการเปนความรูสึกที่
เปนพวกเดียวกัน (partisan) ในเปาหมายและคุณคาขององคการ มีองคประกอบ 3 อยาง คือ 
1) ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันขององคการ (identification) คือการปรับเปาหมายหรือ
คานิยมของบุคคลใหเขากับขององคการ 2)  ความเกีย่วของ (involvement) คือการเสนอตัว
หรือมีสวนรวมในกิจกรรมตามบทบาทหนาที่ของบุคคล 3) ความจงรักภักดี (loyalty) คือ
ความรูสึกรักหรือผูกพันในองคการ100 

สเตียร (Steers) อธิบายวา ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ เปนลักษณะที่
แสดงออกของบุคคลที่มีความสัมพันธและการเกี่ยวของกับองคการ มีคุณลักษณะ 3 ประการ 
คือ 1) ความเชื่อม่ันและยอมรับในเปาหมายและคานิยมขององคการ 2) ความเต็มใจที่จะใช
ความพยายามอยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชนขององคการ และ 3) ความตองการที่
จะคงอยูเปนสมาชิกขององคการตอไป นอกจากนี้ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ ยังสามารถ
แสดงออกมาทางความจงรักภักดีตอองคการ เปนสิ่งที่บุคคลกระทาํตองานของตนเองอยาง
เต็มที่ เพ่ือชวยใหการบรรลซุึ่งผลสําเร็จขององคการมีความมั่นคงตอไป101 

แมคเคนนา (McKenna) ไดใหความหมายวา ความผูกพันเปนความมั่นคงทาง
ความสัมพันธของบุคคล ในการเห็นวาตนเปนสวนหนึง่หรือมีสวนรวมในองคการ ความมีสวน
รวมนี้อาจจะสะทอนใหเห็นไดจากความเตม็ใจของบุคคลนั้น ที่จะอาสาทํางานนอกเหนือไปจาก
งานประจําที่เขาตองทํา102 

จากความหมายขางตนสรปุไดวา ความยึดม่ันผูกพันตอองคการเปนความมั่นคง
ทางสัมพันธภาพของบุคคลกับองคการ เปนความผูกพนัทางอารมณ ตอเปาหมายและคานิยม
ขององคการ มีความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับองคการ เปนสวนหนึ่งในองคการ มี
ทัศนคติทางบวกตอองคการ ตองการเปนสมาชิกอยูตอไปในองคการ และมีพฤติกรรมเต็มใจที่
จะทํางานเพื่อองคการ ทั้งงานในหนาที่และงานที่นอกเหนือไปจากหนาที่ เพ่ือชวยใหองคการ
ประสบความสําเร็จและบรรลุถึงเปาหมาย 

 
 

                                                 
               100Bruce Buchanan, “Building Organizational Commitment : The 
Socialization of Managers in Work Organizations,” Administrative Science Quarterly 19 
(1974) : 533-546. 
               101Richard M. Steer, Introduction to Organizational Behavior (New York: 
Harper Collin Publishers Inc, 1991), 79.  
               102Eugene F. McKenna, Business Psychology & Organizational Behavior : 
A Student’s Handbook  (Philadelphia : Psychology Press Ltd., 2000), 282. 
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แนวคิดเกี่ยวกับความยึดม่ันผูกพันตอองคการ          
ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมการ

ทํางานที่ทุมเท มุงม่ันในการทํางานเพื่อองคการ สอดคลองกับ สุนันทา ศิระวงษธรรม กลาววา 
บุคคลที่มีความยึดม่ันผูกพันตอองคการสูง จะเปนผูที่มีความพงึพอใจในงานตองการอยูกับ
องคการ พยายามทํางานใหดีที่สุด และมีจิตใจทีต่องการเห็นความกาวหนา ทําใหเกิดความ
กระตือรือรนที่จะมีสวนรวม เต็มใจ เอาใจใส ทุมเททาํงานเพื่อใหองคการอยูรอด และสามารถ
แขงขันกับองคการอ่ืนได103  ซึ่งจะเห็นไดจากงานวิจัยเกี่ยวกับความยึดม่ันผูกพันตอองคการ
ในแงมุมตางๆ ที่มีการศึกษาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ ดวยเหตุผลที่มีผูสนใจแนวคิดความ
ยึดม่ันผูกพันตอองคการเปนจํานวนมาก จึงมีแนวคิดที่หลาก หลายดังนี้  

สเตียรและพอรเตอร (Steers & Porter) ไดกลาวถึงความผูกพันตอองคการ ใน
ลักษณะแนวความคิดเกี่ยวกบัความรูสึกของบุคคล ทีรู่สึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการ 
ประกอบดวย 3 องคประกอบ  

1. ความเชื่ออยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคการ 
2. ความเต็มใจทีใ่ชความมานะพยายามเพื่อความสําเร็จขององคการ 
3. ความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะดํารงรักษาความเปนสมาชิกของ

องคการตอไป104 
บูชานัน (Buchanan) กลาววา ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ ประกอบดวย 3  

องคประกอบ คือ 
1. เปนสิ่งที่บงชี ้ (identification) คือ การยอมรับของบุคคลตอเปาหมายและ

คานิยมขององคการโดยการเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน ยอมรับในคานิยมและวัตถุประสงคของ
องคการ ถือเสมือนวาเปนของตนเชนกนั 

2. เปนความมีสวนรวม (involvement) คือ สวนลึกของจิตใจหรือการซึมซับ
ในกิจกรรมของบุคคลในบทบาทการทํางาน โดยการเขามามสีวนรวมในกิจกรรมขององคการ
ตามบทบาทของตนอยางเต็มที่ 

                                                 
103สุนันทา ศิระวงษธรรม, “ความสัมพันธระหวางความไววางใจในหัวหนาหอ

ผูปวย ความยดึม่ันผูกพันตอองคการ การสนับสนุนจากองคการ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลทัว่ไป” (วิทยานพินธปริญญาพยาบาล 
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2545), 2. 
               104Richard M. Steer and Lyman W. Porter, Motivation and Work Behavior, 
3 rd ed. (New York : McGraw-Hill, 1983), 442-443. 
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3. ความจงรักภักดีตอองคการ (loyalty) คือ ความรูสึกทางอารมณในความ
ยึดติด ยึดม่ันของบุคคลทีมี่ตอองคการ รูสึกผูกพันตอองคการ และปรารถนาทีจ่ะเปนสมาชิก
ขององคการตอไป105 

อัลเลนและเมเยอร (Allen and Meyer)  ศึกษาเรื่องความผูกพันตอองคการ โดย
เห็นวาเปนสภาวะทางจิตของบุคคลที่มีตอองคการ ซึ่งสภาวะดังกลาวมีองคประกอบ 3 ดานคือ  
ความผูกพันดานจิตใจ (affective commitment) หมายถึง อารมณความรูสึกผูกพันของ
พนักงาน เปนความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และการไดมีสวนรวมของพนักงานในองคการ  

1. ความผูกพันดานการคงอยูกับองคการ (continuance commitment) 
หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการการคิดคํานวณถึงผลประโยชนที่จะสูญเสียไป หาก
พนักงานคิดจากลาออกจากองคการในขณะนั้น บุคคลที่มีความรูสึกผูกพันตอองคการแบบนี้สูง
เขาจะรูสึกวาการอยูกับองคการนี้ตอไปเปนเรื่องของความจําเปนหรือการขาดโอกาสทางเลือก 

2. ความผูกพันดานบรรทัดฐาน (normative commitment) หมายถึง 
ความรูสึกที่พนักงานยึดถือวา  เม่ือเขาเปนสมาชิกขององคการก็ตองมีความผูกพันตอองคการ 
เพราะเปนความถูกตองและความเหมาะสมในแงศีลธรรม106 

จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยสรุปไดวา ความยึดม่ันผูกพันตอองคการมีสวนชวยธํารง
รักษาบุคลากร และรักษาผลประโยชนขององคการ ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ เปนดัชนี    
ชี้วัดประสทิธภิาพขององคการ ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน ลดความขัดแยง สรางความรูสกึ
อบอุน สงเสริมบรรยากาศองคการ และเสริมสรางความผูกพันตอวิชาชีพ ซึ่งแนวคิดของ
นักวิชาการหลายคน ไดพยายามจําแนกองคประกอบของความยดึม่ันผูกพันตอองคการ โดย
มองวาความยดึม่ันผูกพันตอองคการ ประกอบดวยองคประกอบดานพฤติกรรมหรือการกระทํา 
และองคประกอบดานความคิดหรือความรูสึก ดังนั้นผูบริหารควรจะหาทางเพิ่มระดับความยึด
ม่ันผูกพันตอองคการ เน่ืองจากคนที่มีความยึดม่ันผูกพันตอองคการสูง มีแนวโนมวาจะคงอยู
ในองคการเปนระยะเวลานาน ไมคิดจะออกไปจากองคการ  มีการทุมเทความพยายามอยาง
มากในการปฏิบัติงาน นําไปสูการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ทําใหเพ่ิม
ผลผลติใหแกองคการสูงขึ้น  

 
                                                 
               105Bruce Buchanan, “ Building Organization Commitment : The 
Socialization of Managers in Work Organizations,” Administrative Science Quarterly 19 
(1974) : 533-546. 

106Natalie J. Allen, and John P. Meyer, “The Measurement and 
Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the 
Organization,” Journal of Occupational Psychology 63 (1990) : 1-18. 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
ชอรและเวนน (Shore & Wayne) ทําการวิจัยเรื่องความผูกพันและพฤติกรรมของ

พนักงาน เปรียบเทียบระหวางความผกูพันดานอารมณความรูสึก และความผกูพันดานความ
ตอเน่ืองกับการรับรูความสนบัสนุนขององคการ ผูวิจัยตองการศึกษาการรับรูความสนับสนุน
ขององคการ ความผูกพันดานอารมณและความรูสึก กับความผูกพันดานความตอเนื่อง วาจะ
สามารถทํานายพฤติกรรมของพนักงาน เรื่องพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และ
การบริหารความประทับใจ ผลการวิจัยพบวาความผกูพันดานอารมณความรูสึก และการรับรู
ความสนับสนนุขององคการมีความสัมพันธเชิงบวก กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ และความผูกพันดานความตอเน่ืองมีความสัมพันธเชิงลบกับ พฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ107 

โบรอน (Bolon) ศึกษาความสมัพันธระหวางความผูกพันตอองคการและ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ องคประกอบของพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีคือ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่เกี่ยวเน่ืองโดยตรงตอบคุคล (OCBI) และ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่เกี่ยวเน่ืองโดยตรงตอองคการ (OCBO) พบวา 
ความพึงพอใจที่เกี่ยวกบัเพื่อนรวมงานและหัวหนางาน มีความสัมพันธกับ OCBI ความพึง
พอใจในการจายคาจาง มีความสัมพันธทางบวกกับหัวหนางานใน OCBI สวนความพึงพอใจใน
การเลื่อนตําแหนงไมมีความสําคัญทางสถิตติอ OCBI และสามารถพยากรณไดวา ไมมี
ความสัมพันธระหวางความผูกพันทางดานจิตใจและ OCBI และไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   ระหวางความผูกพันดานการคงอยูตอองคการ    และ OCBI สวนความ
ผูกพันดานบรรทัดฐาน มีความสัมพันธทางบวกกับเพื่อนรวมงานในดาน OCBI เพียงอยาง
เดียว108 

นูรจาแฮน บีกัม (Noorjahan Begum) ไดทําการศกึษาถึงความสัมพันธระหวาง
พลังอํานาจทางสังคมกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยมีตัวแปรแฝงภายใน
คือกระบวนการยุติธรรม, ความผูกพันตอองคการ และความพึงพอใจในงาน ในบริบทของ
                                                 
               107Lynn M. Shore, and Sandy J. Wayne, “Commitment and Employee 
Behavior : Comparison of Affective Commitment and Continuance Commitment With 
Perceived Organizational Support,” Journal of Applied Psychology 78 (1993) : 774-
780. 

108Douglas S. Bolon, “Beyond Job Satisfaction : A Multidimensional 
Investigation of the Relationship between Organizational Commitment and 
Organizational Citizenship behaviors” (Dissertation Abstracts,1993) [Online], accessed 
9 March 2007. Available from http://lib.umi.com/ dissertation/ fullcit/.  
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พนักงานธนาคารของประเทศบังคลาเทศ รวบรวมขอมูลจากพนักงานระดับกลางและระดับลาง
จํานวน 195 คน ผลการศึกษาพบวา ความยุตธิรรมดานกระบวนการมีความสัมพันธโดยตรง
กับความพึงพอใจในงานและความผูกพันตอองคการ      และพบวาความผูกพันตอองคการมี
ความสัมพันธโดยตรงกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และพนักงานที่มีความพึง
พอใจในงานระดับสูงจะมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการระดับสูงดวย109 

 
2.4 ความไววางใจในผูบริหาร 
แมคอัลสิสเตอร (McAllister) กลาววา ความไววางใจเปนกลยทุธที่จะกอใหเกิด

ความรวมมือในการปฏิบัติงานและสรางทมีงานที่มีประสิทธิภาพ110 สอดคลองกับ จีนีสัน 
(Genesan) กลาววา ความไววางใจเปนพ้ืนฐานของการมีสัมพันธภาพระหวางบุคลากรกับ
ผูบริหาร สงผลใหเกิดความเต็มใจที่จะรวมมือกันในการปฏิบัติงาน111 ดังนั้นความไววางใจใน
ผูบริหาร จึงเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานในองคการ เพราะในการทํางานผูบริหารเปน
บุคคลสําคัญที่จะสงเสริมใหสมาชิกในองคการปฏิบัตงิาน เปนไปตามเปาหมายที่ผูบริหารหรอื
องคการกําหนด บุคคลทีมี่ทัศนคติที่ดีตอผูบริหารจะชวยใหการปฏิบัติงานเต็มไปดวยความสุข
และความพอใจ สงผลใหเกิดความสําเร็จและเกิดผลดตีอองคการเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้การที่
บุคคลมทีัศนคตทิี่ดีตอผูบรหิาร จะทําใหบุคคลเกิดความเชื่อม่ัน และความไววางใจตอกันสูง จะ
สงผลใหเกิดความนึกคิด ความรวมมือเพ่ือใหงานบรรลวุัตถุประสงคไดงาย 

 
 
 

                                                 
               109Noorjahan Begum, “The Relationships between Social Power and 
Organizational Citizenship Behavior: The Mediational Role of Procedural Justice, 
Organizational Commitment, and Job Satisfaction in Context of a Private Commercial 
Bank in Bangladesh, ” (A Senior Project Report Presented in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree Bachelor of Business Administration  School of Business 
Independent University, Bangladesh , April 2005),1. 

110Daniel J. McAllister, “Affect and Cognition-Based Trust as Foundations 
for Interpersonal Cooperation in Organizations,” Academy of Management journal 38,1 
(1995) : 24-59. 

111Shankar Genesan, “Determinant of Long-Term Orientation in Buyer-
Seller Relationships,” Journal of Marketing 58 (1994) : 1-19.  
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ความหมายของความไววางใจ 
ชอว (Shaw) ใหความหมายของความไววางใจวา หมายถึง ความเชื่อในการ

กระทําของบคุคลวาจะสอดคลองกับความคาดหวังในทางบวกของผูไววางใจ โดยเม่ือเรามี
ความไววางใจในบุคคลใดๆ ก็จะตั้งสมมติฐานไววาบุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรมในทางที่สอด 
คลองกับผลประโยชนของเรา ตลอดจนมีความตัง้ใจและมีความสามารถในการที่จะปฏิบตัิ
เพ่ือใหบรรลุความตองการของเราได112 

เรยโนลด (Reynolds) ใหความหมายวาความไววางใจเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถงึ
ปฏิสัมพันธระหวางคนในองคการ ระดับความไววางใจในองคการเปนตัวแยกความแตกตาง
ระหวางองคการที่ดีกับองคการธรรมดาสามัญทั่ว ๆ ไป113 

รอบบินส (Robbins) ไดใหความหมายความไววางใจวา เปนความคาดหวังใน
ทางบวกตอบคุคลอื่น ไมวาจะเปนคําพูด การกระทํา หรือการตัดสินใจที่จะกระทาํตามสมควร
แลวแตโอกาส114 

จากความหมายดังกลาวขางตน สรุปไดวาความไววางใจในผูบริหาร หมายถึง 
การรับรูของบคุคลตอการกระทําหรือการแสดงออกของผูบริหารองคการ วาเปนผูที่มี
ความสามารถ นาเชื่อถือ เปดเผย จริงใจ ในการทําใหบรรลุผลตามที่หวังไว โดยผานการ
แสดงออกทางวาจาและการกระทํา 

 
แนวคิดของความไววางใจ 
รอบบินส (Robbins) ไดกลาวถึงองคประกอบของผูนําที่นาไววางใจ  

ประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ดานดังนี้ 
1. ความซื่อตรง (integrity) หมายถึง ความซื่อสัตย ยึดม่ันในคุณธรรม และ

ความถูกตอง 
2. ความสามารถ (competence) หมายถึง  ความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ

ของบุคคลที่มีตองานที่ปฏิบตัิอยู เพ่ือนํามาใชในการตัดสินใจและการปฏิบัตบิทบาทหนาที ่

                                                 
               112Robert B. Shaw, Trust in the Balance : Building Successful 
Organizations on Results, Integrity, and Concern (California : Jossey-Bass Inc., 
Publisher,1997), 21-22.        
               113Larry Reynold, The Trust Effect : Creating The High Trust, High 
Performance Organizational (London : Nicholas Brealey Publishing, 1997), 5-6. 

114Stephen P. Robbins, Managing today (London : Prentice-Hall, 2000), 
501. 
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3. ความมั่นคงสม่ําเสมอ (consistency) หมายถึง พฤติกรรมที่สะทอนใหเห็น
ถึงความเปนบุคคลหนาเชือ่ถือ มีแนวทางในการปฏบิัติทีส่ามารถทํานายไดลวงหนา มีความ
รอบคอบ และตัดสินใจไดดีในแตละสถานการณ 

4. ความจงรักภักดี (loyalty) หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจทีจ่ะปกปอง
และรักษาหนาบุคคลอื่น 

5. ความเปนคนเปดเผย (openness) หมายถึง ความเต็มใจที่จะแบงปน
ความคิดและขอมูลที่ตนเองมีอยูโดยไมปดบัง115 

ชอว (Shaw) อธิบายวาการเริ่มตนในการไววางใจของแตละคนแตกตางกันขึ้นอยู
กับปจจัยตางๆ ดังนี้ 

1. สถานการณ (situation) ในสถานการณที่แตกตางกัน การเริ่มตนในการ
ไววางใจจะแตกตางกัน ขึน้อยูกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณนั้น ๆ เชน ในการ
ประชุมระหวางหุนสวนเพื่อหากลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ยอมตองการความไววางใจมากกวา
การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบตังิานระหวางกัน 

2. ประสบการณในอดีต (those giving trust) การเริ่มตนความไววางใจ
ขึ้นอยูกับประวัติการทํางาน และนิสัยของบุคคล ทีมงาน และองคการนั้น ๆ  

3. การรับรูตอผูที่จะใหความไววางใจ (those asking to be trust) หากบุคคล
ทีมงาน หรือองคการมีชื่อเสียงหรือประวตัิที่ดีนาเชื่อถอื แนวโนมที่จะเกิดความไววางใจยอม
เกิดขึ้นไดงายกวาบุคคล ทมีงาน หรือองคการที่มีประวัติไมดีมากอน 

ชอว (Shaw) ไดอธิบายองคประกอบที่จําเปนตอการสรางความไววางใจ และเปน
ตัวบงชี้วามีความไววางใจเกิดขึ้น 3 ประการ ไดแก  

1. การทํางานใหบรรลุเปาหมาย (achieving results) เปนองคประกอบที่
สําคัญที่สุดในการไดมาซึ่งความไววางใจ ในการทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ตางตองการผลลัพธที่
มีประสิทธิภาพ ผูนําที่สามารถนําทีมงานหรือองคการใหบรรลุเปาหมาย หรือผลลัพธในทางที่ดี 
ยอมเปนที่ไววางใจของลูกนอง ซึ่งถือเปนความสําคญัในการแสดงความสามารถของผูนํา ที่จะ
ผลิตผลลัพธใหแกหนวยงานหรือองคการ 

2. ความซื่อสัตยและจริงใจ (acting with integrity) หมายถึง การรักษาคําพูด 
ทําตามคําพูดตนเอง ปฏิบตัิอยางตรงไปตรงมา เน่ืองจากความไววางใจเกิดจากความคาดหวงั
ที่จะไดรับผลลัพธในทางบวกจากผูที่เราไววางใจ การกระทําที่ไมโปรงใส คลุมเครอื ยอมทําให
เกิดความรูสึกวา บุคคลที่เราไววางใจไมมีความสามารถหรือมีเจตนาที่ไมดี ซึ่งการสรางความ
ซื่อสัตยในทีมงานและองคการสามารถทําไดโดย  

                                                 
115Ibid., 502-503. 
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                          2.1 กําหนดวัตถุประสงคในการทาํงานที่ชัดเจน ตลอดจนการมีวิสัยทศัน 
กลยุทธการดําเนินงาน เปาหมาย รวมทั้งการกําหนดแนวทางในการปฏิบัตเิพ่ือบรรลุเปาหมาย
ที่ชัดเจน สามารถปฏิบตัิได 

2.2  เผชิญหนากับความจริงการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ
สถานภาพของทีมงานและองคการทั้งในปจจุบันและอนาคต 

2.3   ความเปดเผยตรงไปตรงมา ทีมงานและองคการที่มีความไววางใจ
ในระดับสูง สิง่ที่เห็นคือสิ่งที่เปนความจริงไมมีการปดบังซอนเรน ไมมีการเมืองเขามาเกี่ยวของ 

2.4 การรักษาคําพูดและทาํตามที่พูด ทัง้ในสวนการปฏิบัตขิองผูใตบังคับ 
บัญชาตอองคการและในสวนที่องคการตอผูใตบังคบับญัชา 

3.  ความเอาใจใส (demonstrating concern) โดยพื้นฐานแลวความไววางใจ
จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีความสนใจ ใสใจในเร่ืองราวตาง ๆ ของเรา ความไววางใจจะเกิดขึ้นกับ
ผูที่เราเชื่อวาเขาใจในความตองการ และจะกระทําการตางๆ ไปในทางที่สอดคลองกับความ 
ตองการของเรา มีความใสใจในชวีิตความเปนอยู ไมทําใหเกิดความเสยีหายหรือหวัง
ผลประโยชนจากเรา116 

สุนันทา ศิระวงษธรรม สรุปแนวคิดความสัมพันธของความไววางใจในหัวหนากับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการวา  ความไววางใจในผูบริหารเปนสิ่งสําคัญที่ทําให
สมาชิกในองคการเปนไปในทิศทางที่องคการตองการ เปนการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคล ซึ่ง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสะทอนใหเห็นการแลกเปลี่ยนทางสังคม เน่ืองจาก
ความสัมพันธตั้งอยูบนพื้นฐานของความไววางใจทีไ่ดรับการปฏิบตัิอยางยุติธรรม จนเกิดเปน
ความผูกพนัระยะยาว และการที่บุคลากรแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ถือ
เปนสิ่งหนึ่งที่บุคลากรเลือกใชตอบแทนสิง่ตางๆ ที่ไดรับจากหัวหนา ลักษณะการแลกเปลี่ยน
ทางเศรษฐกิจ บุคลากรจะมีพฤติกรรมการทํางานเปนไปตามบทบาทหนาที่ ที่องคการกําหนด
วาเปนหนาทีจํ่าเปนตองปฏิบัติเทานั้น117  

                                                 
116Robert B. Shaw, Trust in the Balance : Building Successful 

Organizations on Results, Integrity, and Concern (California : Jossey-Bass 
Inc.,Publisher,1997), 21-22.  

117สุนันทา ศิระวงษธรรม, “ความสัมพันธระหวางความไววางใจในหัวหนาหอ
ผูปวย ความยดึม่ันผูกพันตอองคการ การสนับสนุนจากองคการ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลทัว่ไป” (วิทยานพินธปริญญาพยาบาล 
ศาสตรบัณฑติ สาขาการบริหารการพยาบาล บัณฑติวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2545), 28-29. 
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โดยสรุปความไววางใจในผูบริหารเปนกญุแจสําคัญ ในการทําใหสมาชิกของ
องคการ ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นผูบริหารซึ่งนับวาเปนกําลังสําคัญใน
การสรางความสําเร็จใหแกองคการ นอกจากตองมีวิสัยทัศน มีความรู ความสามารถ สิ่งสําคัญ
อีกประการหนึ่งที่ตองคํานึงถึงในการนําองคการไปสูความสําเร็จ คือ การสรางความเชื่อถือ 
และความไววางใจในผูบริหาร โดยแสดงดวยการกระทาํหรือวาจา เพราะความสมัพันธที่ตั้งอยู
บนพื้นฐานของความไววางใจที่มีตอกันระหวางผูบริหารและบุคลากร จะสงผลให สมาชิกใน
องคการ เลือกแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เพ่ือตอบแทนผลประโยชนหรือ
สิ่งที่ไดรับจากผูบริหารหรือองคการ 

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
ฟรานซิสโก (Francisco) ศึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาโทประเทศฟลิปปนส 

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ ความไววางใจ ความยึดม่ันผูกพัน พฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ กับพฤติกรรมของภาวะผูนําเปลี่ยนแปลง พบวา ความพึง
พอใจในงาน ความไววางใจในหัวหนา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับ ความยึดม่ันผูกพัน
ตอองคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ดานพฤติกรรมการชวยเหลือ118 

สุนันทา ศิระวงษธรรม ไดศกึษาความสัมพันธระหวางความไววางใจในหัวหนาหอ
ผูปวย ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ การสนับสนุนจากองคการ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลทัว่ไป ผลการวจัิยพบวา ความไววางใจใน
หัวหนาหอผูปวย มีความสัมพันธทางบวกกบัพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พยาบาลประจําการโรงพยาบาลทัว่ไป และผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวา ตวัแปร
ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ ความไววางใจในหัวหนาหอผูปวย การสนับสนุนจากองคการ 
สามารถรวมกนัอธิบาย ความแปรปรวนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พยาบาลประจําการไดรอยละ 26.4119                  

 

                                                 
               118Maria Josephine C. Francisco, “Transformational Leader Behaviors: Its 
Impact on Follower Satisfaction, Trust, Commitment, and Organizational Citizenship   
Behaviors”  (Unpublished master’s thesis Graduate School of Arts and Sciences 
Ateneo de Manila University, 2000), abstract.  

119สุนันทา ศิระวงษธรรม, “ความสัมพันธระหวางความไววางใจในหัวหนาหอ
ผูปวย ความยดึม่ันผูกพันตอองคการ การสนับสนุนจากองคการ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ ของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลทัว่ไป”, 80. 
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3. สภาพแวดลอมในการทํางาน 

สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอบุคคลในองคการ 
เปนสิ่งที่เกี่ยวพันกับบุคคลโดยตรง ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมทางกายภาพหรือทางสังคม 
ลวนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย ใหอยากทํางานหรือเกิดความเบื่อหนายใน
การทํางาน สอดคลองกับแนวคิดของออรแกนและคณะ (Organ et.al) พบวา สภาพแวดลอม
การทํางาน ดานลักษณะงาน ลักษณะกลุมงาน ลักษณะองคการ และบริบทของวฒันธรรม เปน
สิ่งที่สําคัญสําหรับผูใตบังคบับัญชา ทําใหเชื่อม่ันในตนเองและองคการ  สงเสริมใหกลาแสดง
พฤติกรรมหรอืกระทําการทีเ่ปนประโยชนตอการทํางานในองคการ จึงเปนตัวแปรที่ชวย
อธิบายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดครอบคลุมยิ่งขึ้น120 เบทแมนและออรแกน 
(Bateman & Organ) กลาววา ความพงึพอใจสภาพแวดลอมในการทํางาน มักเปนตวัแปรที่
นํามาหาความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เน่ืองจากพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจสภาพแวดลอมในการทํางาน121 
และสามารถนาํความพึงพอใจสภาพแวดลอมในการทํางานมาอธิบายวา สาเหตุหนึ่งที่บุคคลมี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เพราะวาเม่ือองคการจัดปจจัยตางๆ ที่สัมพันธกบั
งานใหพนักงานรูสึกพึงพอใจ และเม่ือพนักงานเกิดความพึงพอใจในปจจัยเหลานั้น ก็จะเกิด
การตอบแทนงานและองคการ โดยการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ122   

 
ความหมายสภาพแวดลอมในการทํางาน  
มูสส  (Moos) ใหความหมายสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง ปจจัยตางๆ 

ที่รวมเปนบรรยากาศในการทํางาน ไดแก การมีสวนรวมในการทํางาน ความผูกพันกับเพ่ือน
รวมงาน การนิเทศงาน สายการบังคบับัญชา ความมีอิสระในการทํางาน แรงกดดันในการ

                                                 
               120Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff and  Scott B. MacKenZie, 
Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences, 
(California : Sage Publications,Inc., 2006), 109-138. 
               121Dennis W. Organ, Organizational Citizenship Behavior: The Good 
Soldier Syndrome (Massachusetts : Lexinton, 1987), 78. 
               122M. Schanke, “Organization Citizenship: A Review, Proposal Model, and 
Research Agenda,” Journal of Human Relations 44 (1991) : 735-759. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 77 

ทํางาน การควบคุมงานนวัตกรรม ความชัดเจนในการทํางาน และสภาพทางกายภาพของ
สถานที่ทํางาน123 

เชาทซ (Schultz) ใหความหมายสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึงสิ่งตางๆ ที่
อยูรอบตัวในสถานที่ทํางาน ประกอบดวยสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสภาพแวดลอมทาง
จิต ตลอดจนการสรางบรรยากาศการทํางาน ที่จะสงผลตอพฤติกรรมของผูทํางานในองคการ
อีกดวย124 

พงศ หรดาล ใหความหมายสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง ปจจัยตางๆ ที่
อยูแวดลอมในการทํางาน เชน ความมั่นคงในการทํางาน โอกาสกาวหนาในการทํางาน 
ความหมายทางสังคมในการทํางาน สภาพการทํางานในโรงงาน ชั่วโมงการทํางาน ความ
นาสนใจของงาน ความนาดึงดูดใจจากหัวหนาหรือผูบริหาร การตดิตอสื่อสาร องคกรฝาย
บริหารสายการบังคับบญัชา ความยากงายของงานที่ทํา เน้ือหาเฉพาะของงาน และ
ผลตอบแทนจากการทํางาน ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้สามารถกําหนดความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคคลได125  

ธีราลักษณ ฉิมพาลี ใหความหมายสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถงึ 
สภาพแวดลอมในทํางาน ความสะดวกสบายที่เอ้ือตอการทํางาน เชน การมีอุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชในการทํางานอยางเพียงพอ มีแสง อุณหภูมิ ความชื้นที่พอเหมาะแกการทํางาน126   

จากความหมายสภาพแวดลอมในการทํางานที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยสามารถสรุป
ไดวา สภาพแวดลอมในการทํางานหมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูลอมรอบตัวผูทํางานประกอบดวย
สภาพแวดลอมทางกายภาพ และสภาพแวดลอมทางจิต และมีผลกระทบตอการทํางาน  

 
                                                 

123Rudolf H. Moos, Work Environment Scale : Manual Consulting 
Psychologists Press (New York : Oxford University Press, 1986), 98. 

124Duane P. Schultz, Psychology and Industry Today: An Introduction to 
Industrial and Organization Psychology, 3d ed. (New York: Macmillan Publishing Co., 
Inc.,1982), 314. 

 125พงศ หรดาล, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน (กรุงเทพฯ: คณะวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา วิทยาลยัครูพระนคร,2540), 43. 

 126ธีราลักษณ ฉิมพาลี, “ ศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของประสิทธิผลในการสื่อสาร
ระหวางบุคคลและความพึงพอใจในการทํางาน ที่มีตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของพนักงานคนไทยในบรษิัทขามชาติญี่ปุน” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณทิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2546), 
40. 
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มูสส  (Moos) แบงสภาพแวดลอมในการทํางานออกเปน10 ดาน คือ 
1. ความเกี่ยวของในการทํางาน (Involvement) หมายถงึ ความตองการมีสวน

รวม มีโอกาสที่จะเสนอแนะ ไดรับการยอมรับ ทําใหรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและมีความ
เคารพในตนเองมากขึ้น  

2. การไดรับการสนับสนุน (Support) การไดรับการสนับสนุนจากเพือ่นรวมงาน 
และผูบังคบับญัชา ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งที่สงเสริมหรือหยุดยั้งประสิทธิภาพในการทํางาน  

3. การไดรับการกระตุนใหไดแสดงออก (Spontaneity) คอืการที่บังคับบัญชาเปด
โอกาสใหบุคคลแสดงความรูสึกและความคิดเห็นเต็มที ่ อาจทําไดในลักษณะการใหอภิปราย
แสดงความคดิเห็นและเสนอแนะวิธีแกปญหา 

4. ความเปนอิสระในการทํางาน (Autonomy) บุคคลมีอิสระที่จะใชความคิดริเริ่ม
ของตนเอง มีความรับผิดชอบในการทํางาน และความสําเร็จของงานขึ้นอยูกับตวับุคคล  

5. การไดรับการแนะนําในเรื่องการทํางาน (Practical Orientation) เปนการ
พัฒนาบุคคลโดยจัดใหมีการแนะนําและฝกอบรม เพ่ือใหมีการปรับปรุงทักษะในการทํางาน 
เม่ืองานเริ่มมีความยุงยากทางเทคนิคและเปนงานเฉพาะอยางมากยิ่งขึ้น  

6. การไดรับคําแนะนําเรื่องปญหาสวนบุคคล (Personal Problem Orientation) 
เม่ือมีปญหาและไมสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง ผูบังคับบัญชาอาจกระตุนใหไดแสดง
ความรูสึก  

7. การแสดงความโกรธและความกาวราว (Anger and Aggression) คือ การเปด
โอกาสใหไดแสดงความคิดเห็น สามารถโตแยงกับเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบญัชาไดอยาง
เสรีโดยที่สามารถแสดงความโกรธตอผูอ่ืนไดอยางเปดเผย 

8. การสั่งการและระเบียบในองคการ (Order and Organization) คือ กฎ 
ระเบียบ ขอบงัคับขององคการ การสรางความเชื่อถือใหบุคคลฟงและปฏิบตัิตาม 

9. ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน (Program Clarity) คือ ลักษณะงานที่มีความ
ชัดเจน มีขอบเขตความรับผิดชอบ และมีความเขาใจในหนาที่ที่รับผดิชอบ  

10. การควบคุมโดยผูบังคับบญัชา (Staff Control) คือรูปแบบการบังคับบญัชา 
และการควบคุมดูแลของผูบังคับบญัชา127 
 

เชาทซ (Schultz) แบงสภาพแวดลอมในการทํางานออกเปน 3 ดาน ดังนี้ 
1. สภาพการทํางานดานกายภาพ (Physical Working Conditions) ไดแก สถาน

ที่ตั้งที่ทํางาน ปริมาณแสง เสียง อุณหภูมิ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  เปนตน 
                                                 

127Rudolf H. Moos, Work Environment Scale : Manual Consulting 
Psychologists Press (New York : Oxford University Press, 1986), 98-100. 
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2. สภาพการทํางานดานเวลา (Temporal Working Conditions) ไดแก เวลาทีใ่ช
ในการทํางาน ชั่วโมงในการทํางานที่ใชในการปฏิบัติจรงิ การทํางานแบบยืดหยุน เวลาหยุดพกั
ระหวางงาน เพ่ือประสิทธผิลของงานทีสู่งขึ้น การแบงชั่วโมงในการทํางาน การทํางานแบบ
ยืดหยุน เปนตน 

3.  สภาพการทํางานดานจิตวิทยาและสังคม (Psychological and Social 
Working Conditions) เกี่ยวของกับธรรมชาติของงาน การออกแบบงานและผลกระทบของงาน
ที่มีตอบุคคล เชน งานที่สรางความพึงพอใจ ความสําเร็จใหกับบุคคล งานที่ออกแบบใหงายไม
ตองใชแรงงานที่มีทักษะเฉพาะก็สามารถทํา เปนตน128 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
ผูวิจัยเห็นวาปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานทั้งทางกายภาพและทางจิต มีความสําคัญและ
เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล ดังนั้นการดําเนินงานขององคการ
เพ่ือการบรรลเุปาหมายและสงเสริมใหบุคคลมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ จึง
ขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารองคการ ในการจัดปจจัยตางๆ ที่สัมพันธกับงานใหบุคคล
เกิดความรูสึกพึงพอใจ ซึ่งจะสงผลตอการแสดงพฤตกิรรมเพ่ือการตอบแทนงานและองคการ 
โดยการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งผูวิจัยไดบูรณาการแนวคดิทฤษฎตีางๆ 
ในการกําหนดขอบขายการศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1  ลักษณะงาน 
ลักษณะงานเปนปจจัยหนึ่ง ที่มีผูสนใจศึกษาถึงอิทธพิลที่มีตอพฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีตอองคการ ลักษณะงานที่ดีจะเปนแรงจูงใจใหบุคคลรูสกึอยากทํางาน เพ่ือสราง
ผลงานที่มีคุณคา และเปนรางวลัตอบแทนตนเอง ลักษณะงานที่มีคณุคาจะทําใหผูทํางานเกิด
ความตองการทุมเทและเกิดความรูสึกอยากทํางาน 

ลักษณะงาน หมายถึง ความรูสึกของผูปฏิบัติงานที่มีตองานที่ตนรับผิดชอบ 
ประกอบดวย ลักษณะงานที่มีความทาทาย โอกาสกาวหนา การมีสวนรวมในการบริหารงาน 
ลักษณะงานทีมี่ความสําคัญ ลักษณะงานที่มีการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน129 
                                                 

128Duane P. Schultz, Psychology and Industry Today: An Introduction to 
Industrial and Organization Psychology, 3d ed. (New York: Macmillan Publishing Co., 
Inc.,1982), 314-316. 
               129ดวงพร พรวิทยา, “ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความผูกพันตอสถาบันของอาจารย
พยาบาล สังกดัวิทยาลัยพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540), 34. 
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แนวคิดที่เก่ียวของกับลกัษณะงาน 
จากการศึกษาคนควาพบวามีนักวิชาการใหความสนใจ เสนอแนวคิดที่เกี่ยวกบั

ลักษณะงานไวเปนจํานวนมาก แตทั้งน้ีจากการศึกษาของ ดายน เกรแฮม และเดนิส (Dyne, 
Graham, and Dienesch) เรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
พบวา ลักษณะของงาน (Job characteristics) ที่มีการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) และให
อิสระในการทาํงาน (autonomy) จะทําใหบุคคลสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได ซึ่งถอื
เปนแรงจูงใจทางบวก ทําใหพนักงานมีทัศนคติและพฤติกรรมในการทํางานที่สรางสรรค ดังนั้น
การมีอิสระในงานและลดการควบคุมที่เหมาะสม มีอิทธิพลทําใหพนักงานแสดงพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ130 และผลการศึกษาของ พอดซาคอฟ และคณะ (Podsakoff et 
al.) และ คารโดนาและคณะ (Cardona et al.) พบวา ลักษณะงานที่ใหขอมูลยอนกลับ (task 
feedback) และงานที่เปนอิสระ (task autonomy) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่
ขององคการ โดยมีความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) และความยึดม่ันผูกพันเปนอิทธิพล
คั่นกลาง นอกจากนี้เพียรและกรีเจอรเซน (Pearce and Gregersen) พบวา งานที่มีการพึ่งพา
ชวยเหลือกันของสมาชิก  (task interdependence) จะสงเสริมใหเกดิความรูสึกรบัผิดชอบตอ
กลุมเพ่ือนรวมงาน สงผลตอกลุมงานและองคการ เปนแรงจูงใจใหสมาชิกแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ131 ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับลักษณะงาน ที่
สามารถอธิบายเกี่ยวกบัปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ มี
รายละเอียดดังนี้ 

 
      แนวคิดแบบจําลองลกัษณะงาน (Job Characteristic Model) 

พัฒนาขึ้นโดย แฮคแมน และโอลแมน (Hackman & Oldhams)   เปนแนวคิด
ลักษณะงานทีแ่พรหลายมากที่สุด และเปนทฤษฎีที่แสดงแนวคิดไวอยางชัดเจนถึงผลกระทบ
ของการออกแบบงานตอความคิด ความรูสึก แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในการ
ทํางาน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การขาดงานและการเปลี่ยนงาน โดยมีมิติของงาน 5 
ประการคือ 

                                                 
130Lin V. Dyne., Jill W. Graham  and Richard M. Dienesch, “Organizational 

Citizenship Behavior : Construct Redefinition, Measurement, and Validation,” Academy 
of Management Journal 37,4 (1994) : 765 – 802. 

131Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff and  Scott B. MacKenZie, 
Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences, 
(California : Sage Publications,Inc., 2006), 110-116. 
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1.1    การใชทักษะที่หลากหลาย  (skill variety)  หมายถึง ลักษณะงานที่
มีความหลากหลาย งานเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ทีต่องใชทักษะความสามารถที่แตกตางกัน 

1.2   เอกลักษณของงาน (task identity) หมายถึง งานที่ระบุออกมาเปน
ชิ้นงานได หรือมีความเปนอันหน่ึงอันเดียว บุคคลสามารถทําสําเร็จไดตั้งแตเริ่มตนจนจบสิ้น 

1.3 ความสําคัญของงาน (task signification) หมายถึงงานที่มี
ความสําคัญและมีคุณคา มีผลกระทบตอชีวติความเปนอยูของบุคคลเกี่ยวของหรือตอองคการ 

1.4 งานที่มีอิสระ (autonomy) หมายถึง บุคคลมีอิสระในงานที่ตน
รับผิดชอบ สามารถใชวิจารณญาณ ความคิดเห็น ตัดสินใจไดดวยตนเอง  

1.5  ไดรับขอมูลยอนกลับหรือผลสะทอนจากงาน (feedback) หมายถึง 
การที่บุคคลไดขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลงานของตนเอง บุคคลรูและเขาใจอยางตอเน่ือง ถึง
ประสิทธิภาพการทํางาน132 

ซึ่งในมิติทั้ง 5 นั้นจะมีผลตอสภาวะทางจิตใจ ที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
โดยในมิติ การไดใชทักษะที่หลากหลาย งานที่มีเอกลักษณของงาน และงานที่ความสําคัญ จะ
ทําใหผูปฏิบตังิานรูสึกวางานนั้นมีความหมาย มีความพิเศษ มีความสําคัญ และมีคุณคาตอ
ตนเอง มิติความเปนอิสระ (autonomy) ทําใหผูปฏิบัติรูสึกวาไดรบัผิดชอบในงาน ไดเปน
เจาของผลงาน รูสึกภาคภูมิใจในงานนั้นๆ  และในมิติการไดรับขอมูลยอนกลับ (feedback) ทาํ
ใหผูปฏิบตัิไดทราบความคดิเห็น ความรูสึกนึกคิดของผูเกี่ยวของ ซึ่งจะกอใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ จากสภาวะทางจิตใจดังกลาวกอใหเกิดผลตอบุคคลและงานคือ บุคคลจะมีแรงจูงใจ
ภายในที่สูงขึน้ในการทํางาน และความพึงพอใจในงานก็จะสูงขึ้น จะทําใหพนักงานมีการหยุด
งานหรือออกจากงานที่ต่ําลง133  ซึ่งสอดคลองกับ ออรแกนและคณะ (Organ, Podsakoff & 
Mackenzie) ที่กลาววาลกัษณะงาน ตามแนวคิดของแฮกแมนและโอลแฮม (Hackman & 
Oldham) ประกอบดวย การใหขอมูลปอนกลับ (task feedback) ความอิสระในการปฏิบัติงาน
(task autonomy) ความมีเอกลักษณของงาน (task identity) ความหลากหลายของงาน (task 
variety) และความสําคัญของงาน (task significance) จะเปนรูปแบบทีช่วยอธบิายเชิงทฤษฎี
เพ่ือสนับสนุน แนวคิดคณุลักษณะงานมีอิทธิพลตอแรงจูงใจของผูปฏิบัติ ซึ่งจะสงผลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และจากรายงานการวิเคราะหงานวจัิย (meta – 
analysis) โดยพอดซาคอฟและคณะ (Podsakoff et al.) พบวาการใหขอมูลปอนกลับ (task 
feedback) มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม โดยผานความพึงพอใจในงานตอทุกมิติของ
                                                 

132Richard J. Hackman and Greg R. Oldham, Work Redesign  (Canada : 
Addison -Wesley Publishing, 1980), 90. 

133สุพานี สฤษฎวานิช, พฤตกิรรมองคการสมัยใหม : แนวคิด และทฤษฎ ี
(กรุงเทพฯ : บริษัทซเีอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2549), 476. 
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พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ นอกจากนี้จากการศึกษาของ คารโดนาและคณะ 
(Cardona et al.) ในกลุมตวัอยางที่ทํางานดานสุขภาพในโรงพยาบาลประเทศสเปน พบวาการ
ใหขอมูลปอนกลับ (task feedback) และความอิสระในการปฏิบตังิาน (task autonomy) มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ โดยมีความยึดม่ันผูกพันเปนตวัแปร      
คั่นกลาง134 

แนวคิดลักษณะงานที่มีการพึ่งพาชวยเหลือกันของสมาชิก (task  
interdependence)  

เวกสแมน (Wageman) กลาววาการพึ่งพาชวยเหลือกันเรื่องของงาน (task 
interdependence) เปนการพึ่งพาชวยเหลือกันดานการแบงปนทรัพยากร ขอมูลขาวสาร 
ความสามารถในการทํางานสวนทีต่นรับผดิชอบใหเสร็จสมบูรณ ดวยการประสานกระบวนการ
ทํางานที่แตกตางเขาดวยกนั แบงปนความรูความสามารถ พ่ึงพาชวยเหลือกันในทีมงาน 
สมาชิกที่อิสระในการดําเนนิงาน มีผลทําใหงานมีความสมบูรณสําเร็จตรงตามเวลา การพึ่งพา
ชวยเหลือกันในการดําเนินงานมีหลายระดับ การแนะนําและการใหคําปรึกษาเรื่องงาน เรื่อง
วัสดุอุปกรณใหกับสมาชิกคนอ่ืนๆ เพ่ือใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จ สมาชิกในทีมงานมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน เปนผลใหเกิดการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน และความรับผิดชอบ
งานของสมาชิกเพิ่มขึ้น135 

แคมเปยนและคณะ (Campion et al.) กลาวถึง การพึ่งพาชวยเหลือกันในเรื่อง
งานเปนองคประกอบหนึ่งของการพึ่งพาชวยเหลือกันของสมาชิกซึ่งเปนพ้ืนฐานของการ
ทํางานเปนทมี ซึ่งมีลักษณะที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธตอกัน และมีการพึ่งพาสมาชิกคนอื่นเพื่อให
งานบรรลุความสําเร็จ อาจเปนการพึ่งพาชวยเหลือกันขามทีมงานหลาย ๆ ทีม ทําใหงาน
ดําเนินไปดวยความสะดวกมากขึ้น มีการแบงปนทรัพยากร ทีมงานมีความมั่นคงแนนอน และ
การพึ่งพาเปนผลสืบเนื่องมาจากเรื่องเวลา การใหและการรับของสมาชิก รวมทั้งการพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน ซึ่งเปนการประสานการทํางานระหวางหนวยงาน136 

                                                 
               134 Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff, and  Scott B. MacKenZie, 
Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences 
(California : Sage Publications, Inc., 2006), 109-116. 

135Ruth Wageman, “Interdependence and Group Effectiveness,” 
Administrative  Science Quartery 40,1 (1995) : 146. 

136Medsker A. Campion, Gina J. Medsker, and Catherine A. Higgs, 
“Relation Between Work Group Characteristics and Effectiveness : Implication For 
Designing Effective Work Groups,” Personnel Psychology 46,4 (1993) : 823-850. 
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เพียรส และกรีเกอรเซนส (Pearce and Gregersen) ศึกษาในกลุมตัวอยางที่ดูแล
ดานสุขภาพ พบวางานที่มีการพึ่งพาชวยเหลือกันของสมาชิก (task interdependence) จะ
ชวยเพ่ิมความรูสึกรับผิดชอบของสมาชิกในกลุม ซึ่งสงผลตอแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ  

โดยสรุปลักษณะงานเปนปจจัยหนึ่งที่ผูปฏิบัติงานสามารถรับรูได โดยลักษณะงาน
จะเสมือนแรงจูงใจภายในในการทํางานของบุคคล ซึ่งทําใหบุคคลอยากทํางาน รูสึกวางานนั้นมี
คุณคามีความหมายและมีความสําคัญ ทําใหบุคคลทาํงานเต็มความสามารถและศักยภาพของ
บุคคล  จากการทบทวนวรรณกรรมตามเหตุผลของนักวิชาการดังกลาว จึงสรุปไดวาลักษณะ
งานที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ ที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
1) ลักษณะงานที่มีการใหขอมูลปอนกลบั (task feedback) และความอิสระในการปฏิบัติงาน 
(task autonomy) ซึ่งหมายถึง ลักษณะงานที่ทําใหผูปฏิบัติรูสกึไดรับผิดชอบในงาน เปน
เจาของผลงาน และภาคภูมิใจในงาน รวมทั้งใหขอมูลยอนกลบัที่ทําใหไดรบัรูความคิดเห็น 
ความรูสึกนึกคิดของผูเกี่ยวของ ซึ่งจะกอใหเกิดความภาคภูมิใจ และ 2) งานที่มีการพึ่งพา
ชวยเหลือกันของสมาชิก ซึ่งหมายถึง ลักษณะงานที่กอใหเกิดปฏิสัมพันธตอกัน มีการพึ่งพาซึง่
กันและกันกับเพื่อนรวมงาน ดานการแบงปนทรัพยากร ขอมูลขาวสาร ความรูความสามารถใน
การทํางาน การแนะนําและการใหคาํปรึกษาซึ่งมีผลทําใหงานมคีวามสมบูรณสําเร็จตรงตาม
เวลา เพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบงานของสมาชิกเพิ่มขึ้น 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
ออรแกนและโคนอฟสกี (Organ & Konovsky) ไดทําการศึกษาความสัมพันธ

ระหวางความคิดตองาน (การประเมินเกี่ยวกับงานและคาตอบแทน) และภาวะอารมณ
ความรูสึกตองาน (เชน หงุดหงิดกระตือรือรน หรือภาคภูมิใจ) ในการทํานายพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ โดยศึกษาเจาหนาที่โรงพยาบาล 2 แหง จํานวน 369 คน พบวา 
ความคิดตองาน ทั้งการประเมินเกี่ยวกบังานและคาตอบแทนมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ โดยการรับรูวาการไดรับคาจางและโอกาสการเลื่อนตาํแหนง อยาง
ยุติธรรมเม่ือเปรียบเทยีบกบับุคคลอ่ืน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ ขณะที่หากควบคุมตวัแปรดานความคิดตองานแลว จะไมพบความสัมพันธ
ระหวางภาวะอารมณ ความรูสึกตองาน กับพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ137 

                                                 
137Dennis W. Organ and Mary A. Konovsky, “Cognitive Versus Affective 

Determinants of Organizational Citizenship Behavior,” Journal of Applied Psychology 
74,1 (1989) : 157-164. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 84 

เพียรสและกรเีกอรเซนส (Pearce and Gregersen) ศึกษาพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ โดยศึกษาพฤติกรรมนอกเหนือจากบทบาทหนาที่ ซึ่งพนักงานเต็มใจที่
จะทําเพ่ือองคการ (extra-role behavior) ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมเพื่อองคการ 
(prosocial behavior) โดยศึกษาจากเจาหนาที่ของโรงพยาบาล 2 แหง พบวาการสนับสนุน
เกื้อกูลจากผูบังคับบญัชา จะสงผลใหเกดิพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการขึ้น และยัง
พบวาสภาวการณของงานในบางลักษณะ เชน งานที่ตองพึ่งพาชวยเหลือกันจะกอใหเกิด
ความรูสึกรับผิดชอบตอองคการ และสงผลถึงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ138 
                        

3.2  การสนับสนุนจากองคการ 
การสนับสนุนขององคการ มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมของ 

บลาว (Blau) ที่แบงการแลกเปลีย่นออกเปน 2 ประเภท คือการแลกเปลีย่นทางเศรษฐกิจ 
(economic exchange) และการแลกเปลี่ยนทางสังคม (social exchange) โดยที่การ
แลกเปลีย่นทางสังคม หมายถึง การกระทําดวยความสมัครใจ โดยมีแรงเสริมจากผลตอบแทน
ที่บุคคลคาดหวังวาจะไดรับหรือเคยไดรับผลตอบแทนตามภาระความผูกพัน (obligation) ของ
อีกฝายหนึ่ง โดยที่ภาระความผูกพันที่มีของฝายรับไมไดมีความเฉพาะเจาะจง แตขึ้นกับ
บรรทัดฐานแหงการตอบแทนซึ่งกันและกัน (norm of reciprocity) ที่มีอยูในใจของบุคคลใน
กลุม เปนความคิดที่กําหนดพฤติกรรมสวนใหญของบคุคล เชน การแบงปนขอมูลขาวสารกนั
ภายในองคการ  การแสดงความเห็นอกเห็นใจ การใหความรวมมือกัน เปนตน ขอแตกตาง
ของการแลกเปลี่ยน 2 ลักษณะนี้คือ การแลกเปลีย่นทางสังคม จะไมมีการระบุคาของสื่อที่
แลกเปลีย่นอยางชัดเจนตายตัวจากประโยชนที่แลกเปลี่ยนกัน แตมีพันธะผูกพันทางสังคม 
(social obligation) ซึ่งไมไดกําหนดคาและเงื่อนไขตายตัว เพราะการแลกเปลีย่นทางสังคมมี
แนวโนมทําใหเกิดความรูสกึถึงพันธะผูกพันสวนบุคคล บุญคุณและความไววางใจกัน สวนการ
แลก เปลี่ยนเชิงเศรษฐกิจ มีการระบุคาของประโยชนทีแ่ลกเปลีย่นชดัเจนเพื่อตอบแทน พันธะ
ตอบแทนผูกพันทางสัญญาและกําหนดเงื่อนไขการตอบแทน139  

 
 

                                                 
               138Jone L. Pearce and Hal B. Gregersen, “Task Interdependence and Extra 
role Behavior: A Test of the Mediating Effects of Felt Responsibility,” Journal of 
Applied Psychology 76 (December 1991) : 838.  
                139Robert  Eisenberger and Robin Huntington,  “Perceived Organizational 
Support,” Journal of Applied Psychology 71,3 (1986) : 500. 
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ความหมายการสนับสนุนจากองคการ 
ไอเซนเบอรกเกอรและฮันตงิตัน (Eisenberger and Huntington) ใหความหมาย

การสนับสนุนจากองคการวา คือความเชื่อของบุคคลตอองคการวาใหคุณคาในการทุมเทการ
ทํางานและหวงใยในความเปนอยูของบุคคล โดยที่บคุคลจะพิจารณาความพรอมขององคการ
ในการใหรางวัล ที่เปนผลจากการทุมเทการทํางาน และเพื่อใหบรรลุความตองการยกยองและ
การยอมรับ นอกจากนี้ยังกลาววา การรับรูการสนับสนุนจากองคการ จากการที่องคการเอาใจ
ใสใหความเปนอยูที่ดี สนับสนุนความตองการของบุคคล มีผลตอการรับรูของบุคลากรวา
ตนเองมีคุณคาตอองคการ กอใหเกิดแรงจูงใจ และตอบแทนองคการดวยการแสดงพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ เพราะการปฏบิัติงานที่ดีนั้นเปนวธิีที่งายที่สุดที่พนักงาน 
นํามาใชเพ่ือตอบแทนองคการของตน140 

ยูนและทวิย (Yoon & Thye)  ใหความหมายการสนับสนุนจากองคการวา คือ
ระดับที่องคการ ผูบริหาร แสดงความเอาใจใสในความเปนอยูของพนักงาน141 

จอรสและโจนส (George &Jones) ใหความหมายการสนับสนุนจากองคการวา 
คือระดับที่องคการใหการดูแลเอาใจใสในความเปนอยูของสมาชิก รับฟงขอรองเรียนของ
สมาชิก พยายามใหความชวยเหลือเม่ือสมาชิกตองการ หรือมีปญหาและปฏิบตัอิยางเปนธรรม
ตอสมาชิก142 

จากความหมายขางตนผูวจัิยสรุปไดวา การสนับสนุนจากองคการ หมายถึง การ
รับรูของบุคลากรตอการสนับสนุนการปฏบิัติงาน ทีเ่กี่ยวกับมองเห็นคุณคาและความสําคัญ
ของการใหมีสวนรวมตาง ๆ การไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองและงาน การดูแลหวงใยเอา
ใจใสตอความเปนอยูและสภาพการทํางาน การมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในงาน การตอบ
แทนผลการปฏิบัติงาน การเห็นคุณคาผลงานและการไดรับการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ 

 
 
 
 

                                                 
                140เรื่องเดียวกัน ,500-507. 

 141Jeongkoo Yoon and Shane R Thye, ”Supervisor Support in the       
Workplace : Legitimacy and Positive Affectivity,” Journal of Social Psychology 140 
(2000), 295–316. 

142Jennifer M George and Gareth R. Jones, Organizational Behavior, 3rd 
ed.  (Upper Saddle River, NJ. : Pearson/Prentice Hall, 2005), 109. 
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                  แนวคิดเก่ียวกบัการสนับสนุนจากองคการ 
               การสนับสนุนจากองคการ เกิดจากการที่พนักงานมององคการวาเปนเสมือน
บุคคล การกระทําตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยตัวแทนขององคการมักถูกมองวา เปนการกระทาํ
ดวยความตั้งใจขององคการ มากกวาการสันนิษฐานวาเปนการกระทาํโดยตัวแทนขององคการ
เอง การมองวาองคการเปนเสมือนบุคคลนั้น พิจารณาจากกฎระเบียบขององคการ ศีลธรรม 
และนโยบายทางการเงิน โดยการกระทําของตวัแทนจากนโยบายกฎระเบียบ บรรทัดฐาน 
วัฒนธรรมองคการ และกําหนดพฤตกิรรมตามบทบาทหนาที่ดวยอํานาจที่อยูเหนือพนักงาน
ของตัวแทนองคการ ซึ่งมุมมองของพนักงานตอนายจางที่เปนความสัมพันธแบบแลกเปลี่ยนนี้
สรางใหเกิดการสันนิษฐานวา องคการเปนเสมือนบุคคลหนึ่งที่แสดงออกถึงขอกําหนด
กฎหมาย หลักความประพฤติและการเงิน ผานทางตัวแทนขององคการ ซึ่งพนักงานจะ
พิจารณาการกระทําของตวัแทนขององคการวา เปนสิง่ที่แสดงถึงองคการวามีลักษณะอยางไร 

โรชดและไอเซนเบอรเกอร (Rhoades & Eisenberger) กลาววาการสนับสนุนจาก
องคการ เปนการสะทอนถึงคุณภาพความสัมพันธระหวางพนักงานกับองคการ โดยกลาวถงึ
กระบวนการทางจิตใจซึ่งเปนผลจากการรับรูการสนับสนุนจากองคการ ดังนี้ 

1. จากบรรทัดฐานของการแลกเปลีย่นตอบแทน (Reciprocity Norm) จะสราง
ความรูสึกตางตอบแทนที่จะหวงใยเกี่ยวกบัสวัสดภิาพขององคการ และชวยเหลือใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ 

2. การหวงใย การให การยอมรับ และการเคารพ โดยการสนับสนุนจาก
องคการจะสนองความตองการดานอารมณ ทําใหพนักงานเขารวมการเปนสมาชกิองคการและ
มีบทบาททางสังคม 

3. การรับรูการสนับสนุนจากองคการ จะสงเสริมความคิดของพนักงานที่วา
องคการตระหนักรูและใหรางวัลเพ่ือเพ่ิมการปฏิบัติงาน143 

สุนันทา ศิระวงษธรรม สรุปแนวคิดของการสนับสนุนจากองคการวา เปนการ
พัฒนามาจากการแลกเปลีย่นทางสังคม เปนการกระทําซึ่งเปนผลตอเน่ืองจากการตอบสนอง 
ซึ่งเปนการใหรางวัลจากผูอ่ืน บุคคลจะสรางความสัมพันธทางสังคมตอกัน จากการใหรางวลั
ซึ่งแตละคนมใีหกัน เชน ความรัก ความเคารพนับถือ การยกยองชมเชย จากการรับรูการ
สนับสนุนจากองคการ ผูปฏิบัติงานรบัรูถึงคานิยมทีอ่งคการมใีหและการดูแลความเปนอยูที่ดี 
ดังนั้นจากการที่องคการเอาใจใสใหความเปนอยูที่ดี สนับสนุนความตองการของบุคคล ให
โอกาสในการพัฒนา ซึ่งการสนับสนุนจากองคการ มีผลตอการรับรูของพนักงานวาตนเองมีคา
ตอองคการ กอใหเกิดแรงจูงใจหรือความรูสึกพึงพอใจ และตอบแทนองคการดวยการมี
                                                 

143Robert  Eisenberger and Robin Huntington,  “Perceived Organizational 
Support,” Journal of Applied Psychology 71,3 (1986) : 506. 
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พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนการเพ่ิมผลการดําเนินงาน มีความชื่นชอบใน
งานขององคการนอกเหนือจากงานประจํา ใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน ใหคําแนะนําใน
การปฏิบัติงานสําหรับองคการ เปนตน โดยไดกําหนดแนวคิดในการศึกษาการสนับสนุนจาก
องคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาล
ทั่วไป ตามการรับรูในการใหการตอบแทนผลการปฏบิัติงานในรูปแบบการใหสวัสดิการ การ
สนับสนุนดานทรัพยากร และคานิยมขององคการที่ทําใหเกิดความรวมมือ ชวยเหลือและเอาใจ
ใส ที่มีตอองคการ144  

จากแนวคิดขางตนผูวิจัยสรปุไดวาการสนบัสนุนจากองคการ เปนการแลกเปลี่ยน
ระหวางองคการกับผูปฏิบตังิาน เปนสิ่งที่รับรูวาองคการใหกับผูปฏิบัติงาน เชนการไดรับ
ผลตอบแทนหรือรางวัล การสนับสนุนโอกาสในการพัฒนา การเอาใจใสตอความเปนอยูที่ดีของ
ผูปฏิบัติงาน และการทีอ่งคการเห็นคุณคาของผูปฏิบัติงาน สงผลทําใหเกิดเจตคตทิี่ดีตอ
องคการ จึงเลือกที่จะตอบแทนองคการ ดวยการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
เกิดความทุมเททํางาน เพ่ือองคการทั้งแรงกายและแรงใจ โดยไมมุงหวังผลตอบแทน 

 
                  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

สมิทธและคณะ (Smith et al.) ศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
โดยศึกษาพนกังานธนาคาร จํานวน 422 คน พบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ประกอบดวย 2 องคประกอบ คือ พฤตกิรรมการใหความชวยเหลือ และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและขอกําหนดขององคการ พนักงานที่มีภูมิลําเนาในเมืองเล็ก มีความ
ชวยเหลือกันมากกวาพนักงานที่มีภูมิลําเนาในเมืองใหญ การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา จะ
สงผลใหเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการขึ้น เนื่องจากการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบญัชา ที่มีตอผูใตบงัคับบัญชาเปนลักษณะหนึง่ ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ และจะสงผลใหผูใตบังคับบญัชามีพฤติกรรมเชนเดียวกัน เปนการตอบแทนเปน
กระบวนการแลกเปลีย่นทางสังคม145 
                                                 

144สุนันทา ศิระวงษธรรม, “ความสัมพันธระหวางความไววางใจในหัวหนาหอ
ผูปวย ความยดึม่ันผูกพันตอองคการ การสนับสนุนจากองคการ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการของพยาบาลประจําการโรงพยาบาลทัว่ไป” (วิทยานพินธปริญญาพยาบาล 
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2545), 37-38. 
               145Ann C. Smith, Dennis W. Organ, and Jabet P. Near, “Organizational 
Citizenship Behavior : Its Nature and Antecedents,” Journal of Applied Psychology  
68,4 (1983) : 653-663. 
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ไอเซนเบอรเกอร (Eisenberger) ศึกษาบทบาทของการตอบแทนกันและกันของ
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ กลุมตัวอยางคือ พนักงานไปรษณีย จํานวน 400 คน พบวา 
การสนับสนุนจากองคการมีความสัมพันธทางบวก กับความรูสึกเปนภาระผูกพันในความเอาใจ
ใสเกี่ยวกับการที่องคการใหสวัสดิการ และจะใหความชวยเหลือแกองคการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด นอกจากนี้การสนับสนุนจากองคการสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการและการปฏบิตัิงานตามบทบาทอยางมีนัยสําคัญที่ระดบั 0.05146 

เวยนี ชอว และไลดิน (Wayne, Shore and Liden) ศึกษาอิทธิพลของปจจัยนํา
และผลลัพธของการสนับสนุนทางสังคม และการแลกเปลี่ยนระหวางผูนํากบัสมาชิกตาม
แนวคิดการแลกเปลีย่นทางสังคม กลุมตัวอยางคือ ผูปฏิบัติงาน 1,413 คน และผูบริหาร 505 
คน พบวา การที่องคการจัดฝกอบรมใหแกพนักงานเปนการสื่อการกระทําที่ไตรตรองวาเปน
การลงทุนในพนักงาน ทําใหเพ่ิมการรับรูการสนับสนนุจากองคการ การรับรูการสนับสนุนจาก
องคการมีความสัมพันธกับประสบการณในการไดรับการพัฒนา และการสนับสนนุจากองคการ
สงผลตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01147 

จันทรพา ทัดภูธร ศึกษาอทิธิพลของการสนับสนุนจากองคการและการแลกเปลีย่น
ระหวางหัวหนา-ลูกนอง ตามการรับรูของลูกจาง ที่มีผลตอการตอบแทนของลูกจางกรณีศึกษา
พยาบาลวิชาชีพระดับปฏบิตัิการ ประจําโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบงการรับรูการสนับสนุนจากองคการออกเปน 5 ดาน ไดแก ดาน
ผลตอบแทน ดานโอกาสกาวหนา ดานความมั่นคงในการทํางาน ดานจิตวิทยาสงัคมและดาน
สภาพการทํางาน เครื่องมือเคร่ืองใชในการทํางานและสถานที่ทํางาน เพ่ือใหสามารถทํางานได
อยางสะดวกและสัมฤทธิ์ผล พบวา การสนับสนุนจากองคการตามการรับรูของลูกจางสงผล
ทางตรงตอการผูกมัดตนเองกับองคการ148 
                                                 

146Robert Eisenberger et al., “Reciprocation of Perceived Organizational 
Support,” Journal of Applied Psychology  86,1 (2001) : 42-51. 
               147Sandy J. Wayne, Lynn M. Shore and Robert C. Liden, “Perceived 
Organizational Support and Leader-Member Exchange : A Social Exchange 
Perspective,” Academy of Management Journal 40,1 (1997) : 82-111. 
               148จันทรพา ทัดภูธร, “การศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุนจากองคการและการ
แลกเปลีย่นระหวางหัวหนา-ลูกนอง ตามการรับรูของลูกจาง ที่มีผลตอการตอบแทนของลูกจาง 
กรณีศึกษาพยาบาลวิชาชพีระดับปฏิบตักิารประจําโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดทบวง 
มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจติวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2546), บทคัดยอ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 89 

3.3 บรรยากาศองคการ    
     บรรยากาศองคการเปนเร่ืองที่มีความสําคัญ ตอพฤติกรรมการทํางานของ

บุคคล เพราะบุคคลไมสามารถทํางานไดเพียงลําพัง แตการทํางานตองอยูภายใตการกํากับ
ควบคุม โครงสรางองคการ กฎระเบียบ รวมถึงสภาพแวดลอมภายในองคการตางๆ ที่บุคคล 
อาจมองไมเห็นแตสามารถรบัรูได ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอตวับุคคล องคการ และการรับรูที่
มีตอสิ่งเหลานี ้ เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล ดังที่ สเตียร (Steers) 
ไดกลาวไววา บรรยากาศองคการเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญทีท่าํใหองคการเกิดประสิทธิผล
และมีประสิทธิภาพ เปนตัวกําหนดพฤติกรรมสําคัญๆ ของบุคคลที่ทํางานในองคการนัน้149 
และวรรณภา ประทุมโทนที่กลาววา บรรยากาศขององคการเปนกลุมของลักษณะที่อธิบายถึง
องคการ บอกถึงความแตกตางขององคการหนึ่งออกจากองคการหนึ่ง และมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของสมาชิกภายในองคการนั้น150 

 
ความหมายบรรยากาศองคการ 
นักวิชาการไดใหความหมายของคํา วา "บรรยากาศองคการ" ไวหลายทัศนะ 

ดังตอไปน้ี 
ฮัลปนและครอฟ (Halpin and croft) ใหความหมายบรรยากาศองคการ หมายถึง 

บรรยากาศของการปฏิบัติงานในองคการตาง ๆ ซึ่งวัดไดจากการสอบถามทัศนะหรือความรูสึก
นึกคิด หรือความคิดเห็นของสมาชิกในองคการ ที่มีตอพฤติกรรมของผูรวมงานดวยกัน และ
พฤติกรรม ของผูบริหารองคการที่ปฏิบตังิานรวมกัน151 

กิลเมอร (Gilmer) กลาววาบรรยากาศขององคการคือลักษณะตางๆ ที่ทําให
องคการหนึ่งแตกตางไปจากอีกองคการหนึ่ง และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคการ 
รวมทั้งกระบวนการตางๆ ในองคการ152 

                                                 
149Richard M Steers, Organizational effectiveness : A behavioral view 

(California : Goodyear Publishing Company,1977),101. 
150วรรณภา ประทุมโทน, “บรรยากาศองคการและสุขภาพองคการของวิทยาลัย

พยาบาลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณทติ สาขาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยนเรศวร, 2545), 200. 

151 Andrew W. Halpin and Don B. Croft, Theory and Research in 
Administration (New York : Mc Millan Company,1966), 150-151. 

152B von Haller Gilmer, Industrial and Organizational Psychology. 3nd ed. 
(New York : McGraw-Hill Inc.,1971), 365. 
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กิบสัน, อีแวนซีวิช และดอนแนลลี่ (Gibson, Ivancevich and Donnelly) ให
ความหมายบรรยากาศขององคการไว คือ กลุมของคุณลักษณะของสภาพแวดลอมของงานที่
พนักงานทํางานอยู ภายในสภาพแวดลอมดังกลาวรับรูไดทั้งโดยทางตรงและทางออม ซึ่งเปน
แรงกดดันที่สําคัญอยางหนึ่ง ที่มีผลตอพฤติกรรมของพนักงานและมีผลตอการปฏิบัติงานของ
องคการทั้งหมด153 

สเตียรและพอรตเตอร (Steer and Porter) กลาววา ลักษณะบรรยากาศของ
องคการ เปนเพียงภาพที่มององคการจากสายตาของผูปฏิบัติงานในองคการ ซึ่งอาจจะไมใช
หรือใชภาพที่แทจริงขององคการก็ได แตบรรยากาศองคการมีอิทธิพลตอการกําหนด
พฤติกรรมการทํางานของพนักงาน ตลอดจนพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ที่จะ
สงผลกระทบดานพฤติกรรมตาง ๆ ของพนักงาน154 

นอกจากนี้ บอล ทริวิโน และเจอาร (Ball, Trevino and JR.) กลาววา การที่
ผูบริหารสรางบรรยากาศของการทํางาน โดยใหผูใตบังคับบัญชาการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
พบวามีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ155     

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวาบรรยากาศองคการคือ คุณลักษณะขององคการ 
รวมทั้งสภาพแวดลอมของงาน ซึ่งคุณลักษณะนีจ้ะมีความเฉพาะเจาะจงในแตละองคการ 
ผูปฏิบัติงานสามารถรับรูไดทั้งทางตรงและทางออม มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการทํางาน 
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลภายในองคการนั้นๆ และประสทิธิภาพขององคการ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคการ 
บรรยากาศองคการเปนเรื่องที่ความซับซอน เกี่ยวของกับการรับรูและความเขาใจ 

ของสมาชิกในองคการ นักการศึกษาไดนําแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับองคประกอบของบรรยากาศ
องคการมาศึกษา โดยมีองคประกอบของบรรยากาศองคการ ดังนี้ 
                                                 
               153James L. Gibson,  John M. Ivancevich and James Jr. Donnelly, 
Organization : Behavior, Structure, Process, 7th ed. (Boston : Richard D. Irwin, Inc., 
1991), 744. 

154Richard M. Steer and Lyman W. Porter, Motivation and Work Behavior, 
3rd ed. (New York : McGraw-Hill., 1983) ,365. 

155Gall A. Ball, Henry P. Sims Jr., and Linda K. Trevino, “Just and Unjust 
Punishment : Influences on Subordinate Performance and Citizenship,” Academy of 
Management Journal  37,2 (1994) : 299-322. 
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ไลเคิรทและไลเคิรท (Likert & Likert) กลาวถึงองคประกอบบรรยากาศในองคการ
ไวดังนี้ 

1. การติดตอสื่อสารภายในองคการ (communication) หมายถึง การที่
ผูปฏิบัติงานรูความเปนไปภายในองคการเนื่องจากผูนํามีการติดตอสื่อสารอยางเปดเผย 
เพ่ือใหผูปฏิบตัิงานไดรับขอมูลขาวสารทีถู่กตอง  

2. การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ (decision-making practices) หมายถึง 
ผูปฏิบัติงานมสีวนรวมในการกําหนดเปาหมายขององคการ การตดัสินใจงานในทุกระดับและมี
ขาวสารทีเ่พียงพอในการตัดสินใจ หากการตัดสินใจมีผลกระทบตอบุคคลใดแลว ผูนําจะขอ
ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานคนนั้น 

3. การคํานึงถึงผูปฏิบัติงาน (concern for persons) หมายถึง องคการเอาใจใส
จัดสวัสดิการ ปรับปรุงสภาพการทํางานใหผูปฏิบัติงานรูสึกพึงพอใจในการทํางาน 

4. อํานาจและอิทธิพลในองคการ (influence on department) หมายถึง 
ความสัมพันธที่ดีและการจงรักภักดีตอกันระหวางผูนําและผูปฏบิัติงาน ทําใหเกิดความเชื่อฟง
และไมรูสึกตอตานการบริหารงานขององคการ 

5. เทคนิคและวทิยาการใชในองคการ (technological adequacy) หมายถึง
เทคนิคทีใ่ชในองคการ มีการปรับปรุงอยางรวดเร็วไปตามสภาพแวดลอม เครื่องมือและ
ทรัพยากรที่ใชในองคการไดรับการจัดการอยางดี 

6. แรงจูงใจ (motivation) บรรยากาศที่ดีจะตองมีลักษณะการยอมรับความ
แตกตาง และความขัดแยงในองคการ องคการพรอมที่จะสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทํางานอยาง
หนัก เพ่ือเลื่อนตําแหนง เพ่ืออัตราคาจาง และเพื่อใหเกดิความพอใจในการทํางาน156 

โนวเลส (Knowles) ไดแบงมิติของบรรยากาศองคการเปน 5 ประการ ดังนี้ 
1. นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ (policy framework 

for the HRD program) โดยองคการควรสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองคการ 
2. ปรัชญาการจัดการ (management philosophy) เปนการบริหารงานที่ให

ความสําคัญกับความเปนมนุษยในองคการ 
3. โครงสรางองคการ (Structure of organization) โดยมีการรวมอํานาจเขาสู

สวนกลางไมกระจายอํานาจ 
4. นโยบายเกี่ยวกับการเงิน (financial policy) โดยการจัดสรรงบประมาณการ

พัฒนากําลังคนในองคการอยางเพียงพอ ซึ่งสงผลใหผูปฏิบัติงานเห็นความสําคญัและคุณคา
ตามมา 
                                                 

156
 Rensis Likert, New Patterns of Management (New York : McGraw-Hill, 

1961), 40. 
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5. ระบบการใหรางวัลตอบแทน (reward system) ระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือตําแหนงตองเปนไปดวยความยุตธิรรมและเหมาะสม เพ่ือใหคนตองการเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง157 

James and Jones ไดสรุปองคประกอบของบรรยากาศองคการ     
1. คุณลักษณะเฉพาะ ไดแก เปาหมาย หลักปฏิบัติและกฎเกณฑตาง ๆ หนาที่

ขององคการ ซึ่งมีผลตอความรูสึกและความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลในองคการนั้น 
2. โครงสราง ไดแก ขนาดองคการ อํานาจการตัดสินใจในองคการ การแบงความ

รับผิดชอบ ความมั่นคง มาตรฐานและการบริหารงานขององคการ 
3. การดําเนินงานขององคการ ประกอบดวย ลักษณะของผูนํา การสื่อสารใน

องคการ การควบคุมองคการ วธิีการแกปญหาความขัดแยงในองคการ การรวมมือ
ประสานงานระหวางบุคคล ลักษณะการตดัสินใจ 

4. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก ลักษณะและสภาพของหองทํางาน อุปกรณใน
การปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน การคมนาคม และความปลอดภัย 

5. คานิยมและพฤติกรรมบคุคลในการทํางาน คานิยมของบุคคลในองคการยอม
กอใหเกิดบรรยากาศในการทํางาน ไดแก วิธีในการปฏิบัติงาน สภาพการดําเนินงานและ
พฤติกรรมตางๆ ในการทํางาน 

Redding (อางถึงใน ปยอัปสร, 2545 : 37) ไดแบงบรรยากาศองคการออกเปน 
4 องคประกอบ คือ 

1. การสนับสนุน (Support) หมายถึง การใหการสนับสนนุพนักงานอยางเต็มที ่
2. การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ (Participative Decision Making) หมายถึง 

การใหพนักงานไดมีสวนรวมในการตัดสนิใจตางๆ ขององคการดวย 
3. ความไววางใจ (Trust) หมายถึง ระดับของความไววางใจของพนักงานที่มีตอ

งานการบริหารขององคการ 
4. การติดตอสื่อสาร (Communication) หมายถึง องคการมุงเนนใหพนักงานมี

ผลการปฏิบตังิานที่สูง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการที่วางเอาไว 
นอกจากนี้เบญจวรรณ ศรีโยธิน และคณะ ไดศึกษาตวัแปรลักษณะบรรยากาศ

องคการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแนวคิดการประเมนิบรรยากาศ
องคการของกองการพยาบาล จําแนกองคประกอบเปน 6 ดาน ไดแก ดานโครงสรางองคการ 
ดานกระบวนการใหบริการ ดานการใหรางวัลหรือผลตอบแทนการทํางาน ความพึงพอใจใน

                                                 
157Knowles S. Malcolm, “Human Resources Development in OD,” Public 

Administration Review 34 (1979) : 239. 
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งาน ความอบอุน/สัมพันธภาพระหวางผูรวมงาน และความภักดีตอองคการ158  และสพิุศ 
ประสพศลิป พบวา วทิยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ มีบรรยากาศองคการแบบ
เนนทีมมากที่สุด159 และเออรวีน (Irvine) ที่ไดศึกษาวิจัยในกลุมตัวอยางบุคลากรใน
โรงพยาบาล 4 แหง พบวากลุมตัวอยางที่มีการรับรูการทํางานเปนทมีที่ดี จะมีพฤติกรรมการ
ทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูง160 

จากแนวคิดบรรยากาศองคการ ผูวิจัยสามารถสรุปขอบเขตของแนวคิดปจจัยดาน
บรรยากาศองคการในการวจัิยครั้งนี้ประกอบดวย ลักษณะโครงสรางองคการ นโยบายและการ
บริหารงาน การติดตอสื่อสาร การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การจัดการความขัดแยงใน
องคการ การรับรูเกี่ยวกับการตอบแทนการปฏิบัติงาน โดยมีความยุติธรรมและอยูบนพื้นฐาน
ของผลการปฏิบัติงาน สัมพันธภาพระหวางเพ่ือนรวมงาน การสนับสนุนจากองคการ และ
คานิยมในการทํางานตามแนวทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
ฉัตรนภา พันธสุวรรณกจิ ไดศึกษาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางลักษณะ

บรรยากาศองคการกับพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และศึกษาน้ําหนักความ 
สําคัญคาโนนคิอล ของลักษณะบรรยากาศองคการแตละดานทีส่งผลซ่ึงกันและกัน กับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยกลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัทอารมสต
รองรับเบอรแอนดเคมีคัลโปรดักส จํากัด จํานวน 354 คน พบวาสหสัมพันธคาโนนิคอล
ระหวางชุดตวัแปรอิสระของลักษณะบรรยากาศองคการ ดานการติดตอสื่อสารภายในองคการ 
การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ การคํานึงถึงพนักงาน อํานาจและอิทธิพลในองคการ ความ
พรอมของเทคโนโลยีที่ใชในองคการ และแรงจูงใจ กับชุดตัวแปรตามพฤติกรรมการเปน

                                                 
158เบญจวรรณ ศรีโยธินและคณะ, “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

จัดการความรูของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข” (รายงานการวิจัย 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี, 2550), 45.  

159สุพิศ ประสพศิลป, “การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอบรรยากาศองคการของ
สถาบันการศกึษาพยาบาล” (วิทยานิพนธปริญญาครศุาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2540), 171. 

160Diane M. Irvine et al. “The behavior outcomes of quality improvement 
team :The role of team success and team identification” Health services management 
Reasearch 13 (2) :78-89 [CD-ROM], 2000. Abstract from : Silver Platter file: item : 
0951-4848.  
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สมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความชวยเหลือ การคํานึงผูอ่ืน การมีน้ําใจนักกีฬา การให
ความรวมมือและความสํานึกในหนาที่ พบวาชุดที ่ 1 และชุดที่ 2 มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และน้ําหนักความสําคัญคาโนนคิอลสงผลซ่ึงกันและกันเพยีง 2 ชุด
เทานั้น161  

สฎายุ ธีระวณิชตระกลู ไดศึกษาแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการของอาจารยคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยของรัฐ 
พบวาบรรยากาศองคการสงอิทธิพลทางตรงตอความพึงพอใจในงาน และสงอิทธิพลทางออม
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ โดยศึกษาบรรยากาศองคการใน 8 มิติ คือ 
โครงสรางองคการ ความทาทายและความรับผิดชอบ ความอบอุนและการสนบัสนุน การให
รางวัลและการลงโทษ ความขัดแยง มาตรฐานงานและความหวัง ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
และความเสี่ยงของงาน162 

 
3.4  คุณภาพชีวติการทํางาน  
คุณภาพชีวิตการทํางาน มาจากแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต (quality of life) 

กลาวคือ การที่บุคคลเกิดความรูสึกที่ดีในการทํางาน มีความรูสึกพึงพอใจในงาน มีแนวทาง
การดําเนินชีวติที่เปนสขุ และมีชีวติที่มีคณุคาหรือมีคุณภาพชีวิตทีดี่นั่นเอง163  

 
ความหมายของคุณภาพชีวติการทํางาน 
วอลตัน (Walton) กลาววา คุณภาพชีวติการทํางานเปนลักษณะการทํางานที่

ตอบสนองความตองการของบุคคล โดยพิจารณาคุณลักษณะแนวทางของบุคคล สภาพตัว

                                                 
161ฉัตรนภา พันธุสุวรรณกิจ, “การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางลักษณะ

บรรยากาศขององคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพนักงานบริษัท 
อารม สตรองรับเบอร แอนด เคมีโปรดักส จํากัด” (วิทยานิพนธปรญิญาการศึกษามหาบัณฑติ 
สาขาการวิจัยและสถติิทางการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 
85. 

162สฎายุ ธีระวณิชตระกลู, “แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤตกิรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ตอองคการของอาจารยคณะศึกษาศาสตร ในมหาวิทยาลัยของรัฐ” 
(วิทยานิพนธปริญญาการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวทิยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), 120. 

163Lance E. Davis, “Enhancing Qualify of Working Life : Developments in 
the United States,” International Labour Review 116,1 (July-August 1977) : 53. 
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บุคคลหรือสังคมองคการที่ทําใหประสบความสําเร็จ วัดจากเกณฑชี้วัด 8 ดานคือ คาตอบแทน
ที่เพียงพอและยุตธิรรม ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและ
สงเสริมสุขภาพของตนเอง การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น ประชาธิปไตยใน
องคการ ความสมดุลระหวางงานกับชีวติสวนตวั และความเปนประโยชนตอสังคม164 

ฮิวสและคัมมิงส (Huse & Cumings) กลาววา คุณภาพชีวิตการทาํงานเปนความ
สอดคลองระหวางความพงึพอใจในงานของบุคคลกบัประสิทธผิลขององคการ อันเนื่องมาจาก
ความผาสุกในงานของผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผลมาจากการรับรูประสบการณในการทํางาน ทําให
พนักงานมีความพึงพอใจในงานนั้น165 

กามิและลารสนั (Fukami and Larson) กลาววา บุคคลที่ไมสามารถรักษาสมดุล
ระหวางงานและชวีิตสวนตวั ซึ่งเปนองคประกอบของคุณภาพชีวติการทํางานไดนั้น สามารถ
กอใหเกิดความเครียดได และเม่ือปฏิบตังิานดวยความเครียดก็จะทาํใหเกิดผลเสยีตามมา166 

วรมน เดชเมธาวีพงศ กลาววา คุณภาพชีวติการทํางาน มีความหมายเกี่ยวของ
กับความรูสึกของบุคคลที่ไดรับจากประสบการณในการทํางาน รวมถึงการที่องคการไดใช
วิธีการและเทคนิคตางๆ ซึง่สามารถตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ อัน
จะทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งคุณภาพชีวิตเปนทัศนคติเกี่ยวกับงาน การที่
ผูบริหารองคการใหการดูแลเอาใจใส ปรับปรุงคุณภาพชีวติการทํางาน เปนการสรางทัศนคติ
ในทางบวกในการทํางานใหเกิดขึ้น เปนภาระผูกพันและตอบแทนองคการดวยการทุมเทความ
พยายามในการทํางานพัฒนาคุณภาพบริการใหมีคุณภาพ ตลอดจนแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ โดยการใหความชวยเหลือผูอ่ืน ทั้งผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน 
ผูใตบังคับบญัชา และผูเขามารับบริการ รวมถึงการใหคําแนะนําที่มีประโยชนในการพัฒนา
คุณภาพงานบริการ แมตองปฏิบัติงานภายใตสภาพแวดลอมที่เครงเครียด ดวยธรรมชาตขิอง
วิชาชีพการพยาบาลและสภาพแวดลอมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม167 
                                                 

164Richard E. Walton, “Quality of Working Life : What is it?,” Sloan 
Management Review 15 (September 1973) : 11. 

165Edgar F. Huse and Thomas G. Cummings, Organization Development 
and Change, 3rd ed. (Minnesota : West Publishing, 1985), 198-200. 

166Cynthia V. Fukami and Erik W. Larson, “Commitment to Company and 
Union : Parallel Models,”  Journal of Applied Psychology 69,3 (1984) : 367-371. 

167วรมน เดชเมธาวีพงศ, “ความสัมพันธระหวางความยดึม่ันผูกพันตอองคการ 
คุณภาพชีวิตการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลรฐั กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการพยาบาล บัณฑติวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2544), 60. 
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สุนทรา โตบวั และ อารีย แสงรัศมี ใหความหมายคุณภาพชีวิตการทํางาน วา
หมายถึง ลักษณะการดําเนินชีวติดานการทํางาน ซึ่งวัดไดจากความรูสึกตามการรับรูของ
อาจารยพยาบาลในเรื่องตางๆ ที่เปนขอบงชี้ระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก ผลตอบแทน 
สภาพแวดลอมการทํางาน การพัฒนาความสามารถบุคคล ความกาวหนาม่ันคงในงาน 
ธรรมนูญในองคการ ความสมดุลของชีวติงานกับชวีิตดานอ่ืน และการบูรณาการทางสังคม168 

จากความหมายตามแนวคดิขางตน สรปุไดวาคุณภาพชีวติการทํางาน หมายถึง 
การรับรูของบคุคลเกี่ยวกบัลักษณะการดาํเนินชีวติดานการทํางาน วัดไดจากลักษณะงานที่
ปฏิบัติไดใชความรูความสามารถและสรางสรรคสังคม มีธรรมนูญในองคการโดยมีการปฏิบัติ
ตอบุคลากรอยางเหมาะสมและเสมอภาค ไดรับผลตอบแทนที่พอเพียง มีสภาพแวดลอมในการ
ทํางานปลอดภัยและสงเสรมิสุขภาพ และมีความสมดุลของชีวติงานกับชีวติดานอ่ืนๆ  

 
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชวีิตการทํางาน 
คุณภาพชีวิตการทํางานเปนความรูสึกเฉพาะของแตละบุคคล ซึ่งมีความรูสึกความ

ตองการแตกตางกันไป จึงมีผูกําหนดตัวบงชี้คุณภาพชีวติการทํางานเปนเกณฑการตัดสิน เม่ือ
บุคคลใดมีชีวติการทํางานที่มีลักษณะตามตัวบงชี ้จะเปนผูมีคุณภาพชีวติการทํางานที่ดี  

วอลตัน (Walton) กลาววาคณุภาพชีวิตการทํางาน มีตัวบงชี ้8 ประการ ดังนี้ 
1. การไดรับคาตอบแทนเพียงพอและยุตธิรรม (adequate and fair 

compensation) คาตอบแทนที่ไดจากการทํางานเพียงพอ ที่จะดํารงชีวิตตามมาตรฐานของ
สังคมและมีความยุตธิรรม ซึ่งประเมินจากความสัมพันธระหวางคาตอบแทนและลักษณะงาน
จากการเปรียบเทียบคาตอบแทนที่ไดรับจากงานของตนกับงานอื่นที่มีลักษณะคลาย ๆ กัน 

2. สภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (safe and 
healthy working condition) ผูปฏิบัติงานอยูในสภาพแวดลอมของการทํางานที่ปองกัน
อุบัติเหต ุ ไมเกิดผลเสียตอสุขภาพ และกําหนดมาตรฐานที่แนนอนในการสงเสรมิสุขภาพและ
ความปลอดภยั  

3. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (development of human 
capacities) งานที่ไดรับมอบหมายมีผลตอการคงไวและการเพิ่มความสามารถของตนเอง ให

                                                 
168สุนทรา โตบวั และ อารีย แสงรัศมี, “องคประกอบและปจจัยที่มีอิทธพิลตอ

คุณภาพชีวิตการทํางานของอาจารยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” (รายงานการ
วิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรตันวชิระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข, 2549), 4-5. 
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ไดรับความรูและทักษะใหม ๆ มีโอกาสเลื่อนตําแหนงหนาที่สูงขึ้น มีโอกาสความสําเร็จใน
องคการหรือในสายงานอาชีพ มีความมั่นคงของการวาจางและรายไดที่ควรไดรับ 

4. โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง (growth and security) เปน
การใหความสาํคัญกับการศกึษาอบรม การพัฒนาการทํางานและอาชีพของบุคคล ทําใหบุคคล
สามารถทําหนาที่โดยใชศกัยภาพเต็มที ่มีความเชื่อม่ันในตนเอง แกไขปญหาโดยตอบสนองใน
รูปแบบการดาํเนินชีวติที่เหมาะสม  

5. การทํางานรวมกันและความสัมพันธกับบุคคลอื่น (social integration) 
เห็นวาตนเองมีคุณคา สามารถปฏิบตัิงานใหประสบความสําเร็จได มีการยอมรับและรวมมือกนั
ทํางานดวยดี ซึ่งเกี่ยวของกับสังคมขององคการ ธรรมชาตคิวามสัมพันธระหวางบุคคลใน
องคการที่มีผลตอบรรยากาศในการทํางาน  

6. สิทธิสวนบุคคล (constitutionalism) การบริหารจัดการที่ใหพนักงานไดมี
สิทธิในการปฏิบัตติามขอบเขตที่ไดรับมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซึง่กันและกัน หรือการ
กําหนดแนวทางในการทํางานรวมกัน ไดรับการเคารพในสิทธิสวนตวั  

7. จังหวะชีวติหรอืความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอื่น (the total life 
space) บุคคลจัดเวลาในการทํางานของตนเองใหเหมาะสม และมีความสมดุลกบับทบาทชวีิต
ของตนเอง ครอบครัว และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

8. ความเปนประโยชนตอสังคมหรือความเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม (social 
relevance) การทํางานที่ดําเนินไปในลักษณะที่ไดรับผิดชอบตอสังคม เกิดการเพิ่มคุณคา
ความสําคัญของงานและอาชีพ169 

ฮิวส และ คัมมิงส (Huse & Cumings)  เสนอวาคุณภาพชีวิตการทํางาน
ประกอบดวยลักษณะ 8 ประการคือ 

1. ผลตอบแทนที่ยุตธิรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation)  
2. สิ่งแวดลอมทีป่ลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ (safe and healthy 

environment) การไดปฏิบตัิงานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ไมสงผลเสียตอสุขภาพและไม
เสี่ยงตออันตราย 

3. การพัฒนาศักยภาพ (development of human capacities) การไดมี
โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนจากงานที่ทํา โดยพิจารณาจากลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ
ไดแก งานที่ไดทักษะและความสามารถหลากหลาย งานที่มีความทาทาย งานที่ผูปฏิบตัิมี
ความเปนตัวของตัวเองในการทํางาน งานที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ และงานที่ปฏบิตัิ
ไดรับทราบผลการปฏิบตัิงาน 
                                                 

169Richard E. Walton, “Quality of Working Life : What is it?,” Sloan 
Management Review 15 (September, 1973) : 12-16. 
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4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน (growth and security) มีโอกาสที่
จะกาวหนาในอาชีพและตําแหนงอยางม่ันคง 

5. สังคมสัมพันธ (social integration) การเปนที่ยอมรับของผูรวมงาน ที่
ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มีความอบอุนเอ้ืออาทร ปราศจากการแบงแยกเปนหมู
เหลา ไดรับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

6. ธรรมนูญในองคการ (constitutionalism) การมีความยุตธิรรมในการ
บริหารงาน มีการปฏิบัติตอบคุลากรอยางเหมาะสม ไดรับการเคารพในสิทธิ์และความเปน
ปจเจกบุคคล ผูบังคับบญัชารับฟงความคดิเห็นของผูใตบังคับบญัชา บรรยากาศขององคการมี
ความเสมอภาคและความยตุิธรรม 

7. ภาวะอิสระจากงาน (total life space) ภาวะทีบุ่คคลมีความสมดุลในชวง
ของชีวิต ระหวางชวงปฏบิัติงานกับชวงเวลาอิสระจากงาน มีชวงเวลาทีไ่ดคลายเครียดจาก
ภาระหนาที่ทีร่ับผิดชอบ 

8. ความภูมิใจในองคการ (organizational pride) ความรูสึกของบุคลากรที่มี
ความภาคภูมิใจที่ไดปฏิบตังิานในองคการที่มีชื่อเสียง และไดรับรูวาองคการอํานวยประโยชน
และรับผิดชอบตอสังคม170 

สุนทรา โตบวั และ อารีย แสงรัศมี กลาววา องคการที่ใหความสําคัญ และทําให
บุคคลรับรูถึงการมีคุณภาพชีวติในการทํางานที่ดี แสดงวาองคการสามารถตอบสนองสิ่งที่
คาดหวังได ยอมสงผลใหบคุคลมีทศันคตทิี่ดีตอองคการ มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการ 
มีพฤติกรรมปฏิบัตใินทางทีทุ่มเทความพยายามเพื่อเปาหมายขององคการ ทําใหประสิทธิผล
ขององคการในแงของขวัญและกําลงัใจ ความพึงพอใจในงาน ตลอดจนคุณภาพและปริมาณ
ของผลผลติเพ่ิมสูงขึ้น โดยไดศึกษาคุณภาพชีวิตของอาจารยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ดวยการวิเคราะหองคประกอบพบวาคุณภาพชีวติของอาจารย ประกอบดวย ลักษณะ
งานที่ไดใชความรูความสามารถและสรางสรรคสังคม  ธรรมนูญในองคการ  สภาพแวดลอม
และสิ่งสนับสนุนในการทํางาน  ผลตอบแทนที่เพียงพอ  ความสมดุลของชีวิตงานและชวีิตดาน
อ่ืน การสงเสริมสุขภาพในทีท่ํางาน และความสะดวกในการเดินทางและติดตอสื่อสาร171 

                                                 
170Edgar F. Huse and Thomas G. Cummings, Organization Development 

and Change, 3rd ed. (Minnesota : West Publishing, 1985), 198-200. 
171สุนทรา โตบวั และ อารีย แสงรัศมี, “องคประกอบและปจจัยที่มีอิทธพิลตอ

คุณภาพชีวิตการทํางานของอาจารยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” (รายงานการ
วิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข, 2549), 60. 
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จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดคุณภาพชีวิตการทํางาน จะเห็นไดวาคุณภาพชีวติ
การทํางานเปนความรูสึกเฉพาะของแตละบุคคล ซึ่งมีความรูสึกความตองการแตกตางกันไป
องคการที่ใหความสําคัญ และสามารถทําใหบคุคลรับรูถึงการมีคุณภาพชีวติการทํางานที่ดี 
แสดงวาองคการสามารถตอบสนองสิ่งที่คาดหวังได สงผลใหบุคคลมีขวัญและกาํลังใจ เกิด
ความพึงพอใจในงาน ทําใหบุคคลมีทศันคตทิี่ดีตอองคการ มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ
องคการ กอใหเกิดความสมัพันธเชิงแลกเปลี่ยน โดยบุคคลจะรูสกึเปนภาระผกูพันตอบแทน
ดวยการมุงม่ันทํางาน มีพฤติกรรมปฏบิัติงานในทางที่จะทุมเทความพยายาม เพ่ือเปาหมาย
ขององคการ ตลอดจนลดอัตราการขาดงาน และมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
สงผลทําใหเกดิประสิทธิผลขององคการ ตลอดจนคุณภาพและปริมาณของผลผลติเพ่ิมสูงขึ้น 

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
คามาราตา (Camarata) ศกึษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน และ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยทําการศึกษากบัพนกังานและหัวหนางาน กลุม
ตัวอยางคือผูที่ทํางานในโรงพยาบาล 6 แหง จากการศึกษาพบวาการรับรูคณุภาพชีวิตการ
ทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นอกจากนั้นยังพบวาความสัมพันธระหวางพนักงานกับหัวหนางาน มีความสําคัญในการ
พัฒนาความไววางใจ ความผูกพันตอองคการ และการสนองตอบความตองการของพนักงาน
ภายในองคการ ในการศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตการทํางาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
นั้น องคการสามารถพัฒนาทางเลือกตางๆ เพ่ือสนองตอบความตองการทั้งภายในและ
ภายนอกของพนักงานได172 

วรมน เดชเมธาวีพงศ ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความยึดม่ันผูกพันตอ
องคการ คุณภาพชีวิตการทํางาน กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลรฐั กรุงเทพมหานคร พบวา ความยึดม่ันผูกพันตอองคการดานจิตใจ ดาน
บรรทัดฐาน และคุณภาพชีวิตการทาํงาน มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลวิชาชีพ และความยึดม่ันผูกพันตอองคการ ดานการคงอยู
กับองคการ มีความสัมพันธทางลบกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของพยาบาล
วิชาชีพ ตวัแปรที่สามารถรวมกันพยากรณ พฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พยาบาลวิชาชีพ คือความยึดม่ันผูกพันตอองคการดานจิตใจ คุณภาพชีวิตการทาํงาน ความยึด

                                                 
               172Martin R. M. Camarata., An Empirical Investigation of the Effects of 
Quality of Work Life and Organizational Citizenship Behavior on Service Quality. [CD-
ROM], 1997. Dissertation Abstracts Item : 9817706. 
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ม่ันผูกพันตอองคการดานการคงอยูกับองคการ และความยึดม่ันผูกพันตอองคการดานบรรทดั
ฐาน สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลวิชาชีพ ได
รอยละ 19173 

อรอนงค วิเศษนคร  ศึกษาความสัมพันธระหวางคานยิมในการทํางาน พฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการและคุณภาพชีวิตการทาํงาน ของพนักงานปฏิบัติการบรษิัท
ประกันชีวติ พบวา พนักงานปฏิบัติการมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดยรวมอยู
ในระดับสูง ดานพฤติกรรมสุภาพออนนอมอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือดานการใหความ
รวมมือ  ดานการใหความชวยเหลือ ดานการปฏิบัตติามกฎระเบียบและขอกําหนดขององคการ 
และดานอดทนอดกลั้นอยูในระดับปานกลาง  พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการโดย 
รวมและทกุดาน มีความสัมพันธกับคณุภาพชีวิตการทํางานโดยรวม และคณุภาพชีวิตการ
ทํางานในทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
สามารถพยากรณคุณภาพชีวติการทํางานไดรอยละ 26.80174 

 
3.5  คานิยมในการทํางาน 
คานิยมในการทํางานของแตละบุคคลยอมแตกตางกันไป บุคคลเดียวกันอาจมี

คานิยมหลายๆ อยาง เราสามารถจัดใหเปนระบบโดยการเขากลุมกัน สรางแนวคิดเกี่ยวกับ
คานิยมและจัดระบบคานิยม เปนการเรียงลําดับโดยพิจารณาถึงความสัมพันธของคานิยมนั้น 
ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดปรัชญาของการทํางาน หรือเปาหมายของการทํางาน เพ่ือแสดงให
เห็นถึงลักษณะคานิยมที่ยึดถือโดยมีพฤตกิรรมแสดงตามมา ซึ่งการปฏิบัตทิี่สังเกตจาก
พฤติกรรมภายนอกในสถานการณหนึ่งบางครั้งเปนพฤติกรรมภายในที่ไมไดนําไปปฏิบตัิก็ได  
สอดคลอง กับ สิริอร วชิชาวุธ ที่กลาววาบุคคลจะมีพฤติกรรมการทํางาน ขึ้นอยูกับคานิยมใน
การทํางานของบุคคลนั้น เพราะคานิยมในการทํางานคือ ความเชือ่ม่ันที่บุคคลคาดหวังวาจะ

                                                 
173วรมน เดชเมธาวีพงศ, “ความสัมพันธระหวางความยดึม่ันผูกพันตอองคการ 

คุณภาพชีวิตการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลรฐั กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการพยาบาล บัณฑติวทิยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2544), บทคัดยอ. 
               174อรอนงค วิเศษนคร, “ ศึกษาความสัมพันธระหวางคานิยมในการทํางาน 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและคุณภาพชีวติในการทํางาน ของพนักงาน
ปฏิบัติการบรษิัทประกันชีวติ” (วิทยานิพนธปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาจิตวทิยา
อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546), บทคัดยอ. 
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ไดรับจากการทํางาน และเปนแนวทางการกําหนดความประพฤตปิฏิบัตใินการทาํงาน และการ
ปฏิบัตติอองคการ175  

 
ความหมายของคานิยมในการทํางาน 
คานิยมเปนแรงผลักดันอันหน่ึงที่จะกระตุนใหบคุคลแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมา 

พฤติกรรมของบุคคลจึงอยูที่คานิยมที่เขายึดถือดวยสวนหนึ่ง ทั้งน้ีก็เพราะวาถาบุคคลไดยึดถอื
วา คานิยมเปนสิ่งที่ดีงาม การปฏิบัตติามคานิยมนั้นก็เกิดขึ้น ไดมีผูใหความหมายและอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องคานิยมไวมากมายดังนี้ 

ดูเบอรแมนและฮารทเจน (Duberman & Hartjen) กลาวถึงคานิยมวาเปนการรับรู
ของบุคคลวาสิ่งใดเปนสิ่งทีน่าปรารถนา มีคุณคา มีความนาดึงดูดใจ เปนสิ่งที่ดีหรอืเปนสิ่งที่นา
พึงพอใจ ซึ่งคานิยมนี้จะทําใหมองเห็นทัศนคติและพฤตกิรรมของบุคคลไดชัดเจนขึน้176 

สิริอร วิชชาวุธ ใหความหมายของคานิยมในการทาํงาน คือความเชื่อม่ันสวน
บุคคลของพนักงาน เกี่ยวกบัสิ่งที่เขาคาดหวังวาจะไดรบัจากงาน และเปนวถิีทางทีก่ําหนดการ
ประพฤติปฏิบตัิตวัของเขา วาเขาควรประพฤตปิฏิบตัิในการทํางานอยางไร และเขาควรไดรบั
การปฏิบัติอยางไรในการทาํงาน คานิยมในการทํางานประกอบดวยความรู ความเชื่อ และ
ความรูสึกตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด คานิยมจึงเปนสิ่งที่สะทอนถึงวิถีทางของการกระทาํวาอะไรควรทํา
หรืออะไรไมควรทํา ซึ่งเปนพ้ืนฐานของพฤติกรรมจริยธรรมในการทํางาน177 

จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา คานิยมในการทํางาน หมายถึง ความเชื่อที่
บุคคลหรือสังคมเห็นสมควรที่จะยึดถือหรือปฏิบัต ิ มีคาและมีความสําคัญตอการทํางาน เปน
วิถีทางที่กําหนดพฤติกรรมในการทํางานของบุคคล 

 
ลักษณะของคานิยม 
คานิยมเปนความสําคัญทีบ่คุคลใหกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และสิ่งนั้นมีคุณคาพรอมที่จะ

ปฏิบัตติามความเชื่อน้ัน คานิยมของแตละคนขึ้นอยูกับประสบการณที่ไดรับ ประสบการณของ
แตละคนแตกตางกัน คานยิมที่ยึดถือจึงแตกตางกันไป แมจะอยูในสังคมเดียวกนั แตคานิยมมี

                                                 
               175สริิอร วิชชาวธุ, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 79. 
               176Lucile Duberman, and Clayton A. Hartjen, Sociology (Illionois : Scott, 
Foresman, and Company, 1979), 42. 

177
 สิริอร วิชชาวธุ, จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคการเบือ้งตน (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544), 189. 
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การเลียนแบบ เราจึงเห็นวาบางคนมีคานิยมที่คลอยตามคนอื่น โดยเฉพาะบคุคลที่สําคัญและมี
อิทธิพลตอความเชื่อ ความศรัทธาของเขา นอกจากนี้คานิยมมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงไป
ตามวุฒิภาวะและประสบการณของแตละบุคคล 

ฮอฟสเตด (Hofsted) ทําการศึกษาคานยิมทางวัฒนธรรม ที่สะทอนใหเห็นวิถทีาง
ของพฤติกรรมของพนักงาน ผลการศึกษาแบงลักษณะคานิยมทางวัฒนธรรมที่เปนตัวสะทอน
ใหเห็นวิธทีางของพฤติกรรมของพนักงานในบริษทัออกเปน 4 มิติคอื 

1. มิติในเรื่องอํานาจ (power distance) หมายถึงบุคคลมองความแตกตาง
ของสถานภาพไมเทากัน ในสังคมที่มีความแตกตางทางอํานาจสูง (high power distance)  
ผูบริหารจะรูสกึวาตนมีความเหนือกวาพนักงานมาก จะมีพฤติกรรมการแสดงออกหรือการวาง 
ตัวที่ใหเห็นวายิ่งใหญกวาผูอ่ืน พนักงานก็จะรูสึกวาตองแสดงพฤติกรรมที่ดอยกวา ผูที่ได
คะแนนสูงในมิตินี้ จะมีความกลัวที่จะแสดงความไมเห็นดวยกับผูบริหารของตน และมีการรับรู
วาผูบริหารของตนเปนเผด็จการ เปนตน 

2. มิติความแตกตางในเรื่องความเปนสวนตัว (individualism / collectivism) 
บุคคลแตละสงัคมจะมีรูปแบบการดําเนนิชีวติที่ขึ้นตอสังคมไมเทากัน สังคมที่บุคคลไมคอย
คํานึงถึงสังคมหรือความรูสึกคนรอบขาง ยึดถือสิทธิตามกฎหมายเปนแนวทางที่ถูกตอง 
(individualism) ในขณะทีบุ่คคลที่คํานึงถึงสังคม (collectivism) จะคํานึงถึงความรูสึกของกลุม
มากกวาคํานึงถึงสิทธติามกฎหมายดานเดียว ผูที่ไดคะแนนสูงใน individualism จะมี
พฤติกรรมทีเ่นนเปาหมายการทํางาน โดยเฉพาะเรือ่งความอิสระการทํางานตามแนวทางของ
ตนเอง การไดมีเวลาในชวีติสวนตวัอยางพอเพียงและการไดทํางานที่ทาทาย 

3. มิติของการแบงชายหญิง (masculine/feminine) สังคมที่มีความเสมอภาค
สูง (feminine) หญิงและชายจะมีสิทธิเทาเทียมกันแมแตเรื่องการดํารงตําแหนงทางการบริหาร
แตในสังคมทีห่ญิงและชายมีความแตกตางกัน (masculine) หญิงจะตองอยูในตําแหนงหรือ
ความกาวหนาที่เปนรองชาย ผูที่ไดคะแนนสูงใน masculinity จะสะทอนถึงการไดรับคาจาง 
การไดรับความสําคัญ การไดรับการกาวหนา และความทาทายในการทํางานของตน 

4. มิติในเรื่องของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (uncertainty avoidance) 
หมายถึง ความรูสึกของคนที่มีตอความไมแนนอนในอนาคต และพยายามหลีกเลีย่งความเสี่ยง 
เพ่ือใหเกิดความรูสึกม่ันคงปลอดภัย ถามีลักษณะหลกีเลี่ยงสูง (high uncertainty avoidance) 
บุคคลจะตองการองคการที่มีโครงสรางม่ันคง  ผูที่ไดคะแนนสูงในดานนี้สะทอนถึงพฤติกรรม
ความเครียดในงาน ความเชื่อวาตองรกัษากฎเกณฑขององคการ และความคาดหวังที่จะได
ทํางานในองคการตอไป178 
                                                 
               178Geert Hofsted, Culture’s Consequences, Iinternational Differences in 
Work-Related Values (California : Sage Publications, 1984), 217. 
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ศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี  ไดจําแนกคานิยมโดยยึดวิชาชีพ (profession) 
เปนหลักสําคญัออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. คานิยมพ้ืนฐาน เปนคานิยมที่ทุกคนในสังคมนั้นๆ ตองยึดถอืปฏิบัติ
รวมกัน เพ่ือใหเกิดความเจริญม่ันคง สังคมไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว เชน การปฏิบัตติาม
กฎระเบียบ เคารพกฎหมาย มีมารยาทดีตอกัน ไมเบียดเบียนกันดวยคําพูดหรือการกระทํา 
คานิยมประเภทน้ี ประกอบดวย ศีลธรรม คุณธรรม ธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และ
กฎหมายตาง ๆ สําหรับปกครองบานเมือง 

2. คานิยมวิชาชพี คือ คานิยมที่บุคคลในอาชีพหรือวิชาชีพน้ัน จะตองยึดถือ
ปฏิบัตเิพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการปฏบิัติงาน ทําใหงานวิชาชีพมีความ
เจริญกาวหนา สังคมใหความศรัทธาเลือ่มใส ขณะเดียวกันผูปฏบิัติงาน ก็ไดรับการพัฒนาให
เกิดความเจรญิกาวหนาอยางตอเน่ือง คานิยมประเภทนี้ประกอบดวย อุดมการณประจํา
วิชาชีพของตน วินัยประจําวิชาวชิาชีพ มารยาททางวิชาชีพ และพระราชบัญญัติวชิาชีพ179 

จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดคานิยมในการทํางาน ผูวิจัยสรุปไดวาคานิยมเปน
ความสําคัญทีบุ่คคลใหกับสิง่ใดสิ่งหนึ่ง คานิยมของแตละคนขึ้นอยูกับประสบการณที่ไดรับ 
ประสบการณของแตละคนแตกตางกัน คานิยมที่ยดึถือจึงแตกตางกันไป คานิยมการทํางาน
ของแตละบุคคลก็ยอมแตกตางกันไป บุคคลเดียวกนัอาจมีคานิยมหลายๆ อยาง แตเรา
สามารถจัดใหเปนระบบโดยการเขากลุมกนั สรางแนวคิดเกี่ยวกบัคานิยมและจัดระบบคานยิม 
คานิยมเปนแรงผลักดันอันหน่ึง ที่จะกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมา พฤติกรรม
ของบุคคลจึงอยูที่คานิยมทีเ่ขายึดถือดวยสวนหนึ่ง ทั้งน้ีเพราะถาบคุคลไดยึดถือวา คานิยม
เปนสิ่งที่ดีงาม การปฏิบัตติามคานิยมนั้นก็เกิดขึ้น คานิยมทางวัฒนธรรมที่ตางกันจะสะทอนให
เห็นวิถีทางของพฤติกรรมของพนักงานไดแตกตางกนั ดังนั้นแนวทางในการศกึษาคานิยมใน
การทํางาน ควรเปนไปตามลักษณะของคานิยมวิชาชพีน้ันๆ ที่มีเหมาะสมตามวัฒนธรรมและ
บทบาทหนาที่ของวิชาชีพ  ภายใตขอบเขตของการกระทําตามกฎหมายและตามทีส่ังคม
คาดหวัง ซึ่งเปนแนวทางทีผู่ปฏิบัติงานแตละวิชาชีพ ยึดถือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความเปนระเบยีบ
เรียบรอย ความเจริญ กาวหนา และสรางความศรัทธาเลื่อมใสใหแกวิชาชีพและผูปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ  

                                                 
179พัชรา ทิพยทศัน, ชุดบทเรยีนเพ่ือพัฒนาตนเอง การพัฒนาภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลง ตอนที่ 4 การสรางแรงบันดาลใจ เรื่อง คานิยม [Online], accessed 30 
December 2008. Available from http://br.ac.th/E-learning/lesson4_3.html 
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สอดคลองกับ สฏายุ ธีระวณิชตระกูล ที่กลาววาแนวทางการสงเสริมพฤติกรรม
การทํางานของครูหรืออาจารยมหาวิทยาลัยแนวทางหนึ่งคือ การมีแบบแผนพฤติกรรม และ
มาตรฐานวชิาชีพครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับการปฏิบัติงานของอาจารย
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีแบบแผนพฤติกรรมและมาตรฐานวิชาชีพของ
อาจารยตามจรรยาบรรณวชิาชีพของอาจารย วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 
และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล เปนแนวทางในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ  ทั้งในบทบาท
เชิงวิชาชีพและบทบาทที่สงเสริมวิชาชีพ ซึ่งผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนคานิยมในการทํางาน  
เพราะเปนสิ่งที่ชวยกําหนดพฤติกรรมการทํางานของอาจารย หรือเปนเกณฑที่มีคุณคาตอการ
ตัดสินความถกูผิด เหมาะสมในการปฏิบตัิหนาที่ นอกจากนี้ยังเปนคานิยมที่เปนคุณประโยชน
และมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมการทํางาน ที่จําเปนตองสงเสริมปลูกฝงคานิยมการทํางานนี้
ใหอาจารยยึดถือเปนแนวในการปฏิบัติงาน180

 

 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
ฮอฟเดต (Hofsted) ไดศึกษาคานิยมของพนักงานบริษัทไอบีเอ็ม ซึ่งทํางานใน 40 

ประเทศ วเิคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหองคประกอบ พบวา มีคานิยมเดนชัด 4 ดาน ไดแก 
ดานความเปนปจเจกบุคคล มี 2 มิติ คือ ความเปนปจเจกบุคคล ทํางานอยางมีอิสระและ
รูปแบบการทาํงานเปนทีม ดานการใชอํานาจ ดานการหลีกเลี่ยงความไมแนนอน ดานลักษณะ
ความเปนเพศ โดยมี 2 มิติ คือ ความเปนเพศชาย เปนการทํางานแบบกระตือรือรน เนนการ
แขงขัน และลักษณะเปนเพศหญิง เปนการทํางานแบบชอบเปนผูตาม มีความเปนลูกนองสูง 
ชอบปฏิบตัิตามคําสั่ง181 

เชน (Chen) ไดศึกษาคานยิมในการทํางาน และพฤตกิรรมการสอนของครูประถม 
ศึกษาในไตหวัน กลุมตวัอยางคือครูประถมศึกษาในไตหวัน 612 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบ 
สอบถามเกี่ยวกับคานิยมในการทํางานและพฤติกรรมในการสอน ผลการศกึษาพบวาครทูี่มี

                                                 
180สฎายุ ธีระวณิชตระกลู, “แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤตกิรรมการ

เปนสมาชิกทีดี่ตอองคการของอาจารยคณะศึกษาศาสตร ในมหาวิทยาลัยของรัฐ” 
(วิทยานิพนธปริญญาการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑติวทิยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), 41 
               181Hofsted, Geert, Culture’s Consequences, Iinternational Differences in 
Work-Related Values (California : Sage Publications, 1984), 95.       
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คานิยมในการทํางานในระดับสูงจะมีพฤตกิรรมในการสอนในระดับสูง และคานิยมในการ
ทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสอน182 

วัชรี อยูเจริญ ศึกษาปจจัยทางจิตลักษณะที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ กรณีศึกษาบคุลากรสาย ค. มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา บุคคลที่มี
คานิยมในการทํางานสูงจะมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูงกวา บุคคลที่มี
คานิยมในการทํางานต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาตัวแปรคานิยมในการทํางานเปน
ตัวแปรที่สามารถพยากรณ พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการของบุคลากรสาย ค. 
มหาวิทยาลัยราม คําแหง ไดดีที่สุดรอยละ 42.5183 

วัชรินทร หนสูมตน ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณภาพชวีิตการทํางาน 
คานิยมสรางสรรคในการทํางาน และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการภายใตการ   
ปฎิรูประบบราชการไทย กรณีศึกษา : ศนูยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา 
กลุมตัวอยางจํานวน 36 คน รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ พบวา
คานิยมสรางสรรคในการทํางานโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการโดยรวม ของเจาหนาที่ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 สงขลา184         

 
 
 
 
 

 
                                                 

182Mien - Cheng Chen, “Work Values and Aesthetic Teaching of 
Elementary School Teachers in Taiwan,” Journal of Education and Psychology 18 
(September 1995) : 139-164. 

183วัชรีย อยูเจริญ, “การศึกษาปจจัยทางจิตลักษณะที่เกีย่วของกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ กรณีศึกษาบคุลากรสาย ค. มหาวิทยาลยัรามคําแหง” 
(วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัทิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคการ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546), 4-5. 

184วัชรินทร หนสูมตน, “ความสัมพันธระหวางการรับรูคณุภาพชีวิตการทํางาน 
คานิยมสรางสรรคในการทํางาน และพฤตกิรรมการเปนสมาชิก ที่ดีขององคการภายใตการ  
ปฎิรูประบบราชการไทย กรณีศึกษา : ศนูยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 (จังหวัด
สงขลา)” (วิทยานิพนธปรญิญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ
องคการ บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547), 4-5. 
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แนวคิดพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดตีอองคการ 
 

เม่ือคนแตละคนเขามาอยูรวมกันในองคการ ก็จะเกิดการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกนั
อยูเสมอ ทําใหคนจําเปนตองเรียนรูเพ่ือที่จะอยูรวมกันภายใตความแตกตางของสภาพสังคม 
สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมแตละองคการ พฤติกรรมของแตละบุคคลจึงเปนอิทธิพลทีจ่ะ
สรางใหสังคมสงบสุขหรือกอใหเกิดปญหาตางๆ ได องคการที่มีประสทิธิภาพจะตอง
ประกอบดวยบุคคลที่ไดรับการจูงใจที่จะเขามาและคงอยูในระบบขององคการอยางตอเน่ือง 
และบุคคลจะตองมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายใหประสบผลสําเร็จ 
รวมทั้งแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานทีเ่กิดขึ้นมาเองโดยอยูนอกเหนือบทบาทหนาที่ดวย
ความเต็มใจ จึงจะทําใหองคการทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ ดังนั้นองคการยอมตองการบุคคล
หรือพนักงานที่มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา มีความผูกพันที่ดีงามจากจิตใจ มีจิตสํานึก มีความ
รับผิดชอบตอสวนรวม ตั้งใจทํางานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธผิลของการทํางานใหสูงขึ้น 
อันจะมีประโยชนยิ่งสําหรับองคการ สังคม และประเทศชาติ  ที่จะพัฒนาไปสูสังคมที่กําลงั
เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน  
                     
ความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
                พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนการแสดงออกของบุคคลที่มีนํ้าใจ
ชวยเหลือตอบุคคลในองคการ แมจะมีผูใหความหมายที่แตกตางกัน  เชน พฤติกรรมบทบาท
พิเศษ (extra-role behavior)  พฤติกรรมการชวยเหลือสังคม  (prosocial behavior)185  ซึ่ง
จากการศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เรื่องพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ (Organization Citizenship Behavior - OCB) พบวามีผูศกึษาและใหความหมายของ 
คําวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังนี้ 

ออรแกน (Organ) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ หมายถึง
พฤติกรรมของพนักงานที่สนับสนุนใหเกดิประสิทธิผลตอองคการ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของ

                                                 
185Arthur P. Brief, and Stephan J. Motowidlo, “Prosocial Organizational 

Behaviors,” Academy of Management Review 11(1986) : 710, cited by Dennis W. 
Organ, Philip M. Podsakoff and  Scott B. MacKenZie, Organizational Citizenship 
Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences (California : Sage 
Publications,Inc., 2006), 13. 
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กับการปฏิบตังิานโดยที่พนักงานมีอิสระในการกระทํา ไมไดถูกบังคบัใหปฏิบตัติามกฎเกณฑที่
กําหนดไว  ซึ่งพฤติกรรมดงักลาวไมมีผลตอระบบการใหรางวัลโดยตรง186 

เบทแมนและออรแกน (Bateman & Organ)  ใหความหมายของพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่วา เปนการกระทําที่เปนประโยชนและสรางสรรคที่สมาชิกในองคการแสดง ทั้ง
ในคานิยมหรือความพอใจ แตไมไดสัมพันธโดยตรงกับผลการปฏิบัติงานของบุคคลและไมได
เปนบทบาททีถู่กกําหนดไว187 

กรีนเบอรกและบารรอน (Greenberg & Baron) ไดใหความหมายของพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการวา เปนพฤติกรรมทีป่ฏิบัตินอกเหนอืจากหนาที่ที่ถูกกําหนดไว 
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีลักษณะ 3 ประการคือ 1) เปนพฤติกรรมที่นอกเหนือจากหนาที่ที่ตองทําที่
ระบุไวในใบพรรณนางาน 2) พฤตกิรรมที่สมัครใจทําดวยตนเองไมมีใครบังคับ 3) ไม
จําเปนตองตอบแทนการทํางานโดยระบบการใหรางวัลอยางเปนทางการ188 

รอบบินส (Robbins) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไมได
เปนสวนหนึ่งของหนาที่อยางเปนทางการของบุคลากร ที่องคการกําหนดให แตเปนพฤติกรรม
ที่ชวยสงเสริมใหเกิดประสิทธิผลตอองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานที่ทาํงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไมหยุดนิ่ง และบุคลากรมหีนาที่ความรบัผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น การที่บุคลากรใน
องคการปฏิบตัิบทบาทนอกเหนือหนาที่ จะชวยใหองคการประสบความสําเร็จไดยิ่งขึ้น189 

จอรสและจอนส (George and Jones) กลาววา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการเปนพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหนาที่ และเปนพฤติกรรมทีอ่งคการไมไดกําหนด แต
ชวยใหองคการอยูรอดและประสบผลสําเรจ็ ซึ่งประกอบดวยการชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน ชวย
ปกปองชื่อเสียงขององคการ ใหคําแนะนําในการพัฒนาทักษะและความสามารถแกเพ่ือน
รวมงาน มีมิตรไมตรีกับผูรวมงานในองคการ190 
                                                 

186Dennis W. Organ, “A Restatement of the Satisfaction – Performance 
Hypothesis,” Journal of Management 14 (1988) : 547-558.   
               187Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff and  Scott B. MacKenZie, 
Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences, 
(California : Sage Publications,Inc., 2006), 12. 
               188Jerald Greenberg and Robert A. Baron, Behavior in Organizations, 7th 
ed. (United states : Prentice-Hall, Inc, 2000), 372. 

189Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, 9th ed. (New Jersey : 
Prentice- Hall, 2001), 21. 

190Jennifer M. George and Gareth R. Jones, Understanding and Managing 
: Organizational  Behavior , 2nd ed. (Massachusetts : Addison : Wesley,1999), 95.  
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กรีนเบอรก (Greenberg) กลาววา พฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปน
พฤติกรรมที่พนักงานสมัครใจปฏิบัติเอง ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหองคการดําเนินไปอยางราบรื่น 
โดยทั่วไปแลวพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไมไดเปนสวนหนึ่งของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แตก็มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคการ 
นอกจากนั้นพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ยังมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
งานและความผูกพันตอองคการของพนักงานดวย191 

จากความหมายของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ สามารถสรุปไดวา 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง ลักษณะการปฏิบัติหรือพฤติกรรมของ
บุคลากรในองคการ ทีส่นับสนุนใหเกิดความสําเรจ็และประสิทธผิลตอองคการ ซึ่งเปน
พฤติกรรมทีเ่กี่ยวของกับ การปฏิบตังิานที่นอกเหนือจากงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
องคการ และกระทําดวยความสมัครใจของตนเอง โดยไมไดถูกบังคับหรือมีกฎเกณฑกําหนด
ไวใหปฏบิตัิ ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวไมมีผลตอระบบการใหรางวัลโดยตรง 
 
ผลของพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดขีององคการ  

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีผลตอบุคคลทําใหบุคคลมีผลการ
ปฏิบัติงานไดดีขึ้น สงผลตอประสิทธิภาพขององคการ ซึ่งมีนักการศึกษาไดกลาวถึงผลของ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไวดังนี้ 

สฎายุ ธีระวณิชตระกลู กลาววา จากการไดศึกษาแนวคิดของนักวิชาการตาง ๆ 
เกี่ยวกับพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ มีผลตอทั้งบคุคลและองคการ โดยผลตอบุคคลทําใหบุคคลมีผลการปฏบิัติงานที่ดี มี
คุณภาพชีวิตการทํางานในระดับสูง และมีแนวโนมที่จะทําใหบคุคลไดรับการประเมินผลงาน
สูงสุดกวาเพ่ือนรวมงานอ่ืน ๆ รวมทั้งมีสวนชวยพัฒนาบุคคลในฐานะทรัพยากรมนุษยไดอยาง
ยั่งยืน ในสวนขององคการจะชวยทําใหองคการเกิดประสิทธิผลขององคการ โดยทําใหกลไก
การทํางานของสังคมภายในองคการมีความราบรื่น มีความยืดหยุนในการทํางาน คนใน
องคการมีการปรับตวั มีการพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับสังคมที่มีการปรับเปลี่ยน 
ซึ่งไดเสนอขอสรุป ในฐานะผูศึกษาในดานการบริหารการศึกษาวา  การสรางและสนับสนุน
ปจจัยที่จะสงผลใหคณาจารยที่ทําหนาทีส่อน เกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการนี ้
จะมีสวนชวยสงเสริมใหองคกรทางการศกึษามีประสิทธิผลในการดําเนินงานที่ดีขึ้นได และได

                                                 
               191Jerald Greenberg and Robert A. Baron,  Managing Behavior in 
Organizations, 3rd ed. (New Jersey : Prentice Hall, 2002), 147-148. 
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เสนอรายละเอียดจากการศึกษาแนวคิดนักวิชาการ ถึงผลลพัธหลักของพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการวามี 2 ดาน คือ 

1. ผลของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการตอบุคคล มีการศึกษา
เปนจํานวนมากที่พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีความสัมพันธในทางบวก
ตอความพึงพอใจในการทํางาน ซึ่งสงผลใหเกิดความเต็มใจที่จะรวมมือกับระบบขององคการ 
ในดานของผลการปฏิบตัิงานพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ชวยเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานและผลการปฏิบัต ิรวมทั้งมีผลตอคณุภาพชีวิตการทํางาน  

2. ผลของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีตอประสิทธผิลองคการ
เน่ืองจาก เปนการลดจํานวนทรัพยากรบุคคลที่ปฏบิตัิงานเพียงหนาที่เดียว ใหบุคลากร
สามารถทํางานไดหลายบทบาท  ชวยเสริมสรางผลิตภาพดานการจัดการ  ทําใหมีทรัพยากร
บุคคลเพิ่มขึ้นอยางไมจํากัด มีเปาหมายมุงไปในการสรางผลงาน มีการชวยเหลอืการทํางาน
ของผูรวมงานทั้งภายในและภายนอกกลุมงาน    ชวยเสริมสรางผลิตภาพผูรวมงาน เน่ืองจาก
มีการชวยเหลอืกันในการทํางานทําใหเกิดการเรียนรูครบวงจร บคุลากรสามารถสรางผลงาน
ไดอยางรวดเร็วขึ้น  สามารถรักษาและดึงดูดบุคลากรที่ดีใหคงอยูในองคการ   สนับสนุนความ
คงที่เพ่ิมเสถียรภาพของการปฏิบัติงานในองคการ192 

พอดซาคอฟและคณะ (Podsakoff et al.) ไดรวบรวมแนวความคิดนักวิชาการ
หลายทาน และสรุปวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ทําใหผลการปฏิบตัิงาน
องคการสูงขึ้น เน่ืองมาจากพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ   ทําใหเกิดสิ่งตางๆ ดังนี้  

1. ลดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลและบํารุงรักษาพนักงานในองคการ 
2. ใหอิสระกับพนักงานในการตั้งวตัถุประสงคในการผลติไดมากขึ้น 
3. ทําใหผลติภาพของผูรวมงานหรือผลิตภาพทางการจัดการสูงขึ้น เนื่องจาก

เม่ือเกิดการชวยเหลือผูรวมงานในการทํางาน จะทําใหเกิดการเรียนรูครบวงจร ทําใหบุคคล
สามารถสรางผลงานไดเร็วขึ้น 

4. เปนสิ่งที่ทําใหเกิดประสิทธภิาพในกิจกรรมที่ตองรวมมือกันระหวางสมาชิก
ในกลุมและระหวางกลุม 

                                                 
                192สฎายุ ธีระวณิชตระกลู, “การสงเสริมพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการ
สูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการอยางยั่งยืน,” วารสารศึกษาศาสตร 16, 1 (มิถุนายน -
ตุลาคม 2547) : 15-28. 
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5. ทําใหองคการสามารถดึงดูดพนักงานและรักษาพนักงานที่ดีใหทํางานอยูใน
องคการไดมากขึ้น เน่ืองจากสถานที่ทํางานมีความดึงดูดใจในการทํางาน193 

กันยา พีรพัฒนานันท กลาววา พฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปน
การแสดงถึงการกระทําที่สรางสรรคและใหความรวมมือ จึงถูกมองวาอาจชวยเพ่ิมผลผลิตของ
องคการ เพราะ 

1. ลดความจําเปนในการใชทรพัยากรที่หายากในงานบํารุงรักษา 
2. ทําใหสามารถใชทรัพยากรที่หายาก ในงานที่มุงประโยชนตอการสรางสรรค 

เสริมสรางผลผลิตของผูรวมงานหรือผูบริหาร 
3. ใชเปนเครื่องวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมความรวมมือ ระหวางสมาชิกใน

กลุมหรือระหวางกลุมทํางาน และสรางความสามารถใหแกองคการ ในการดึงดูดและรักษาคน
ที่ดีที่สุดไวโดยการเปนสถานที่ที่นาทํางาน194 

นอกจากนี้ วนันดา หมวดเอียด ยังกลาววา พฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ จะมีสวนชวยใหองคการกับพนักงานปรับตวัเขาหากันและปรับตวัเขาสูองคการไดมาก
ขึ้น ชวยใหเกิดทั้งผลลัพธที่ดีตอองคการและสวนบุคคล (organizational outcomes and 
individual outcomes) เพราะพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ จะชวยใหบคุคลมี
ประสิทธิภาพและประสทิธผิลในการทํางานสูงขึ้น บุคคลจะทํางานเต็มความสามารถ เพราะมี
แรงจูงใจภายใน (internal motivation) ที่ดี เม่ือน้ันองคการก็ยอมมีผลิตภาพ (productivity) ที่ดี
ขึ้น พนักงานก็มีความมั่นคงในอาชีพมากยิ่งขึ้นดวย จึงสรุปไดวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ จะชวยใหความตองการขององคการและพนักงาน มีความใกลเคียงและก็ไป
ดวยกันไดดี ทายสุดก็จะเกดิผลดี (win win) แกทั้ง 2 ฝายก็คือ ทั้งองคการและสมาชิก195 

                                                 
193Philip M. Podsakoff, and Scott B. MacKenzie, “Impact of Organizational 

Citizenship Behavior on Organizational Performance : A Review and Suggest for 
Future Research,” Human Performance 10, 2 (1997) : 133-151. 
               194กันยา พีรพัฒนานันท, “ความสัมพันธระหวางการรับรูรปูแบบภาวะผูนํา ความ
ผูกพันตอองคการกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแหง
หนึ่ง” (วทิยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546), 19. 
                195วนันดา หมวดเอียด, “รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตขุององคประ 
กอบที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครนายก,” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและสถติิ
ทางการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550),19. 
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จากที่กลาวมาผูวิจัยมีความเห็นวาพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มี
สวนชวยใหเกดิประสิทธิผลทั้งตอบุคคลและตอองคการ   ทําใหคนในองคการมีการปรับตวั 
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน สงผลทําใหการปฏิบัติงานเกดิประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีตอ
องคการตามมา ซึ่งองคการตาง ๆ โดยเฉพาะองคการทางการศกึษา จําเปนตองสนับสนุน
สงเสริมปจจัยตางๆ ที่จะชวยทําใหอาจารยผูสอนเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ เพ่ือใหอาจารยทํางานอยางเต็มความสามารถ เกิดความเต็มใจรวมมือกับระบบของ
องคการ เน่ืองจากเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและมีความพึงพอใจในการทํางาน สงผลให
เกิดการเสริมสรางประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน นําไปสูประสิทธิภาพขององคการตอไป 
ดังนั้นการศึกษาวิจัย เพ่ือหาปจจัยที่สงผลตอการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ใหไดตัวแปรที่เจาะลึกในเรือ่งพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ โดยมีครอบคลุมในทุก
ดานและสอดคลองกับสภาพที่แทจริงของบริบทจึงเปนสิ่งสําคัญย่ิง  

นอกจากนี้การเกี่ยวกบัพฤติกรรมศาสตร จําเปนตองศกึษาวิเคราะหความสัมพันธ
ของตัวแปรหลายๆ ดาน ในลักษณะของการแบงตัวแปรทั้งหมดในขอมูลชุดเดียวกันออกเปน 2 
ชุดในลักษณะของตัวแปรประกอบ เพ่ือควบคุมตัวแปรอิสระที่อาจจะมีอิทธิพลตอตัวแปรตาม
มากมาย ตามลักษณะของการวิจัยทางสังคมศาสตร จึงจะทําใหผลการวิจัยรบักับสภาพที่
แทจริงของมนุษย ซึ่งการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการในประเทศไทย 
ยังไมปรากฏลักษณะการศกึษาวิจัยดังกลาว และในสวนของวทิยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบนั
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เทาที่ผูวิจัยไดตรวจสอบพบวา ยังไมปรากฏการศึกษา
และวิจัยในประเด็นเรื่องพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคการมากอน โดยผลงานวิจัยนี้ได
แสดงถึงรูปแบบความสัมพันธ ของปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะนําไปสูแนวทางการ
พัฒนาอาจารยของวิทยาลยัพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ และการพฒันาบุคลากร
ตามแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ในบริบทขององคการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
และในบริบทของสังคมไทยตอไป 
 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกของที่ดอีงคการ 

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีแนวความคิดเริ่ม
จาก เบทแมนและสมิทธิ์ (Bateman & Smith) นักศกึษาระดับปริญญาเอกของ ดร. ออรแกน 
(Dennis W. Organ)  แหงมหาวิทยาลัยอินเดียนนา (Indiana University) โดยการศึกษาในป 
1983 ตอมาเบทแมน (Bateman & Organ) ไดศึกษาโดยการทดสอบผลของพฤติกรรมและ
ทัศนคติที่มีตอภาระงานที่มากเกิน โดยคนหาปจจัยเชิงสาเหตุและทํานายพฤตกิรรม ทัศนคติ
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งผลการศึกษาพบวาการประเมินของหัวหนางานมีผลตอพฤติกรรม
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การทํางานและคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งผูวิจัยไดเสนอแนวคิดในการวัดพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ (qualitative performance) ทําใหไดรบัความสนใจเปนอยางมาก 
และมีนักวิจัยนําไปเปนแนวทางในการศกึษา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการตั้งแต
นั้นมา นอกจากนี้การศึกษาของสมิทธิ์ (Smith, Organ, and Near) ที่สนใจศึกษาพฤติกรรม
การปฏิบัติงาน ตามแนวคดิของการศึกษาฮอรธอรน (Hawthorne studies) โดยการสัมภาษณ
หัวหนางานในโรงงาน เพ่ือคนหาพฤติกรรมที่ลูกจางแสดงอยางสม่ําเสมอและสรางความพึง
พอใจ โดยที่ลูกจางไมไดหวังผลตอบแทน ซึ่งผลจากการวิจัยทําใหสามารถแบงองคประกอบ
ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดเปน 2 ประการคือ 1) พฤติกรรมการ
ชวยเหลือผูอ่ืน (altruism) ซึ่งตอมาในปจจุบันนักวจัิยมักใชคําวา helping behavior 2) 
พฤติกรรมการยินยอมปฏิบตัิตาม (generalize compliance) ซึ่งในปจจุบันพบวานักวิจัยมักใช
คําวา conscientiousness196  

ตอมาออรแกน (Organ) ไดรวบรวมแนวคิดนักการศึกษาทีศ่ึกษาพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ พบวามีแนวคิดเริ่มจากพฤติกรรมการกระทําเพ่ือสังคม (prosocial 
behaviors) และพฤติกรรมการใหความชวยเหลือสังคม (altruism) โดยรูปแบบพฤติกรรมเปน
พฤติกรรมทีเ่กิดขึ้นเองในองคการ (organizational spontaneity) ของแตละบคุคล กระทําโดย
ไมไดคํานึงถึงระบบรางวัลทีเ่ปนทางการขององคการ และสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลตอองคการ197 ทั้งน้ีพอดซาคอฟและแมคเคนซี (Podsakoff & MacKenzie) ไดให
ขอสรุปวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนพฤติกรรมที่สงผลทางบวกตอ
ประสิทธิภาพขององคการ เพราะจะชวยสนับสนุนใหคนงานตองการทํางานและเพิ่มผลผลติใน
การจัดการ เปนการเพ่ิมกําลังแรงงานในจํานวนคนงานที่ไมเพ่ิมขึน้ โดยบุคคลสามารถทํางาน
ไดหลายหนาที่ เกิดการชวยเหลือกันในการทํางาน ทําใหองคการสามารถรักษาคนดีใหคงอยู
กับองคการและเพิ่มเสถยีรภาพในการทํางาน198  

 
 

                                                 
196Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff and  Scott B. MacKenZie, 

Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences, 
(California : Sage Publications,Inc., 2006), 15-19. 

197Ibid., 3-6. 
198Philip M. Podsakoff, and Scott B. MacKenzie, “Impact of Organizational 

Citizenship Behavior on Organizational Performance : A Review and Suggest for 
Future Research,” Human Performance 10, 2 (1997) : 135-139.  
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ออรแกน (Organ) มีความเชื่อวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนสิ่ง
สําคัญสําหรับการดําเนินงานขององคการ โดยใหเหตผุลวางานจํานวนมากตองการผูปฏิบัตทิี่
แสดงพฤติกรรมการกระทําเพ่ือสังคมในการที่จะชวยเหลือผูอ่ืน  เพราะแมแตการชวยเหลือ
เพ่ือนรวมงานเพียงเล็กนอยก็ทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน และยังชวยทําใหเกิดการยอมรับ
ในความสําคญัของโครงสรางขององคการ ออรแกน (Organ) จึงไดศึกษาคนควาและพยายาม
เชื่อมโยงพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการกับทฤษฎีองคการ เพ่ือนําไปสูกรอบ
แนวคิดที่ใหญขึ้น โดยไดรวบรวมการศกึษาจากอดีตจนถึงปจจุบัน199 โดยศึกษาแนวคิดของ 
บรีฟ และ โมโตไวโด (Brief & Motowidlo) ที่ใชแนวคิดพฤติกรรมการกระทําเพ่ือสังคม 
(prosocial behaviors)  อธิบายพฤติกรรมในองคการ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมบคุคลในบทบาท
พิเศษ โดยไมเกี่ยวกับงานในบทบาทหนาที่ที่กําหนดโดยองคการ แตเปนพฤติกรรมที่เปนการ
ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานดวยความตั้งใจของบุคคล      ซึ่งไมใชขอบงัคับที่ตองกระทํา    ตาม
เง่ือนไขขององคการ200 ซึ่งตอมาบอรแมนและโมโตไวโด (Borman & Motowidlo) นําแนวคิด
ดังกลาวไปใชโดยเรียกวา การปฏิบัติงานตามสถานการณ (contextual performance)201 และ       
จอรสและบรฟี (George & Brief) ไดนําแนวคิดดังกลาวไปพัฒนาและเรียกวา พฤติกรรมที่
เกิดขึ้นเองในองคการ (organizational spontaneity)202  

 

                                                 
199Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff and  Scott B. MacKenZie, 

Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences, 
(California : Sage Publications,Inc., 2006), 11. 

200Arthur P. Brief, and Stephan J. Motowidlo, “Prosocial Organizational 
Behaviors,” Academy of Management Review 11 (1986) : 710-725, cited by Dennis W. 
Organ, Philip M. Podsakoff and  Scott B. MacKenZie, Organizational Citizenship 
Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences (California : Sage 
Publications,Inc., 2006), 32. 

201Walter C. Borman and Stephan J. Motowidlo, Personel Selection in 
Organizationals (San Francisco : Jossey-Bass, 1993), 71-98, cited by Dennis W. 
Organ, Philip M. Podsakoff and  Scott B. MacKenZie, Organizational Citizenship 
Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences (California : Sage 
Publications,Inc., 2006), 33. 

202Jennifer M. George and Arthur P. Brief, “Organizational Spontaneity 
Relationship,”  Psychological Bulletin 112,2 (1992) : 310-329. 
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ออรแกน (Organ) อธิบายขอบเขตของทั้ง 2 แนวคิดดังกลาว สามารถอางอิงตาม
แนวทฤษฎีองคการของ แคทและคานท (Katz and Kahn) ที่ไดบรรยายลักษณะของพฤติกรรม
บุคคล  ที่จําเปนตอประสทิธิภาพของการดําเนินงานในองคการวา ประกอบดวยพฤติกรรม
บุคคล 3 ประการ คือ 1) บุคคลตองเขารวมและคงอยูกับระบบขององคการ 2) ตองปฏิบัติงาน
ภายใตบทบาทที่ไดกําหนดไวแลว  3) ตองมีการบูรณาการความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ 
(innovation) และกระทํากิจกรรมดวยตนเอง (spontaneous activity) เพ่ือเปาหมายของ
องคการ ซึ่งกระทํากิจกรรมดวยตนเอง (spontaneous activity) จะสรางผลในเชิงบวกทั้งตวั
บุคคลและบรรยากาศที่ดีของกลุม203 นอกจากนี้ แวนดายและคณะ (Van Dyne, Cumming & 
McLean-Parks) แนวคิดพฤติกรรมนอกเหนือบทบาท (extra-role behavior : ERB)204  ซึ่ง
ออรแกน (Organ) ใหขอสรุปวา แนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีได
หลากหลายขึน้อยูกับเกณฑแตละวัฒนธรรมองคการ ลักษณะของงาน และวตัถุประสงคของ
การศึกษาวิจัย205  ในงานวิจัยนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดที่สังเคราะหจากแนวคิด ออรแกน พอด
ซาคอฟ และแมคเคนซี (Organ, Podsakoff and MacKenZie)206 ดายน เกรแฮม และ เดนสิ 
(Dyne, Graham and Dienesch)207 คามาราตา (Camarata)208 วัตตและเชฟเฟอร (Wat, 

                                                 
203Daniel Katz and Robert L Kahn, The Social Psychology of Organizations 

(New York : Wiley ,1966), cited by., Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff and  Scott 
B. MacKenZie, Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and 
Consequences, 51. 

204 Lin V. Dyne., Leeson L. Cumming, and Parks J. McLean. “Extra-Role 
Behaviors : In Pursuit of  Construct and Definition Clarity.” Research in Organizational 
Behavior 17 (1995) : 215-285. cited by Ibid., 33. 

205Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff and  Scott B. MacKenZie, 
Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences, 
(California : Sage Publications,Inc., 2006), 34. 

206Ibid., 78-138. 
207Lin V. Dyne, Jill W. Graham,  and Richard M. Dienesch, “Organizational 

Citizenship Behavior : Construct Redefinition, Measurement, and Validation,” Academy 
of Management Journal  37,4 (1994) : 765 – 802. 

208Martin R. M. Camarata., An Empirical Investigation of the Effects of 
Quality of Work Life and Organizational Citizenship Behavior on Service Quality. [CD-
ROM], 1997. Dissertation Abstracts Item : 9817706  
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Dennis, Shaffer, Margaret A.)209 และการสัมภาษณความคิดเห็นผูเชีย่วชาญ เรื่องพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทและวตัถปุระสงคงานวจัิย  

 
องคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

จากการศึกษาแนวคิดพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวามีการ
จําแนกองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ตามแนวคิดของ
นักวิชาการทีห่ลากหลาย โดยมีรายละเอียดการจําแนกองคประกอบของพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ดังนี้ 

สมิทธ ออรแกน และเนียร (Smith, Organ and Near) จําแนกพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการไวเปน 2 ดาน คอื 

1. พฤติกรรมการชวยเหลือผูอ่ืน (altruism) เปนพฤติกรรมของบุคลากรที่ให
ความชวยเหลอืแกองคการ เชน การปฏบิัติงานแทนผูรวมงานที่ไมสามารถทําได การสมัครใจ
ชวยเหลืองานโดยไมไดรองขอ การชวยสอนงานแกบุคลากรที่มาปฏบิัติงานใหม การชวยเหลือ
เพ่ือนรวมงานที่มีงานลนมือ การชวยเหลอืงานผูบังคับบัญชา เปนตน 

2. พฤติกรรมการยินยอมปฏิบตัิตาม (generalize compliance) เปน
พฤติกรรมของบุคลากรที่มีความสํานึกตอหนาที่ มีพฤติกรรมทีเ่ปนประโยชนตอองคการ เชน 
การตรงตอเวลา การไมใชเวลางานไปทําประโยชนสวนตัว การรักษาทรัพยสมบตัิขององคการ 
การเอาใจใสสรางชื่อเสียงใหกับองคการ การเขารวมกจิกรรมขององคการ ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้
เปนพฤติกรรมที่บุคลากรทีดี่ขององคการควรปฏบิัติ210 
                     โคนอฟกีและออรแกน (Konovsky & Organ) ไดจําแนกพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ เปนรูปแบบพฤติกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (altruism)  หมายถึง การกระทาํโดย
สมัครใจในการใหความชวยเหลือผูอ่ืนในการทํางาน เชน ชวยเหลอืเพ่ือนรวมงานทันทีที่เกิด
ปญหาในการปฏิบัติงาน ชวยแนะนําพนกังานใหมเกี่ยวกับ วิธีการใชวัสด ุ อุปกรณ เครื่องมือ 

                                                 
209Dennis Wat,  Margaret A. Shaffer, “Equity and Relationship Quality 

Influences on Organizational Citizenship Behaviors : The Mediating Role of Trust in 
the Supervisor and Empowerment,” Personnel Review 34, 4 (Number  2005) : 406-
422. 

210Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff and  Scott B. MacKenZie, 
Organizational Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences, 
(California : Sage Publications,Inc., 2006), 17-19. 
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เครื่องใชตางๆ ชวยเหลือเพื่อนรวมงานในการปฏิบตังิานที่คาง การขันอาสาชวยแบงเบางาน
ของคนอ่ืนถึงแมจะไมใชหนาที่ของตนกต็าม เปนตน 

2. พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ (conscientiousness)  พฤติกรรมการ
ปฏิบัตติามกฎ ระเบียบและขอกําหนดขององคการ (compliance or conscientiousness) 
หมายถึง การปฏิบัตติามกฎระเบียบ และสนองตอบนโยบายขององคการ เชน ปฏิบัตติามหลัก
ปฏิบัตขิององคการทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ มาทํางานตรงตอเวลา การดแูลรักษา
เครื่องมือเคร่ืองใชขององคการ ไมใชเวลาในการปฏิบตัิงานไปกับงานสวนตวั เปนตน ซึ่งคนที่
มีสํานึกในหนาที่จะปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และนโยบายขององคการไดเปนอยางดี 

3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีความอดทนอดกลั้นของบุคคลตอความคบัของใจ ความผิดหวัง ความไมสบายใจ 
ความเครียด ความกดดันตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวยความเต็มใจ เน่ืองจากในการปฏิบัติงานนัน้ 
จําเปนตองมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกนั ทั้งที่มีสิทธิท์ี่จะเรียกรองสิทธ ิและใหความเปนธรรม 
หรือรองทุกขได แตเน่ืองจากการรองทุกขจะเพิ่มภาระใหกับผูบริหารและจะเกิดการโตเถียงกัน
ยืดเยื้อในการปฏิบัติงาน เขาจึงอดทนอดกลั้นเอาไว ดวยความเต็มใจ  พฤติกรรมที่แสดงให
เห็นถึง ความอดทนอดกลั้น เชน การที่บุคคลอดทนตอสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นแมจะไม
พอใจก็ตาม หรืออดทนตอการแสดงความคับแคนใจจากการดูถูกเหยียดหยาม เปนตน 

4. พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน (courtesy) หมายถึง การกระทําที่แสดงถึง
ความสุภาพออนนอมในการทํางาน การคํานึงถึงผูอ่ืนเพื่อปองกันการเกิดปญหากระทบกระทั่ง
ที่อาจเกิดขึ้นตามมา เน่ืองจากการปฏิบตัิงานในองคการตองอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การ
กระทํา และการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจจะมีผลกระทบตอคนอ่ืน เพราะฉะนัน้จึงควรที่จะ
คํานึงถึงบุคคลอ่ืน พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน เชน การเคารพสิทธิและความตองการของ
บุคคลอื่น การปรึกษาหารอืกับบุคคลอ่ืนกอนที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ ในการ
ทํางาน การตรวจสอบกับผูอ่ืนที่เกี่ยวของหรือผูที่ไดรับผลกระทบกอนที่จะกระทาํ หรือตัดสินใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน เปนตน 

5. พฤติกรรมการใหความรวมมือ (civic virtue) หมายถึง พฤติกรรมทีแ่สดง
ถึงความรับผิดชอบและมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการ เปนพฤติกรรมทีเ่กี่ยวของกับ
กิจกรรมทั่วๆ ไปภายในองคการ เชน มีสวนรวมในการดําเนินงานองคการ และสนใจเขารวม
การประชุม การรวมอภิปรายถึงประเด็นตางๆ การรวมลงมติ เก็บความลับขององคการ 
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ความรูสึกตองการพัฒนาองคการ มีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ที่เหมาะสม
ตอองคการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคการ เปนตน211  

โคนอฟกี เอลเลียด และพลัค (Konovsky, Elliot & Pugh) ไดศึกษาโครงสราง
องคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ในมอนเทอเลยประเทศแมกซิโก 
พบวา มีโครงสรางองคประกอบ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ   เชนเดียวกบัที่
ศึกษาพบในสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีผูวิจัยใหขอสังเกตวาอาจเปนเพราะวา มีลักษณะวัฒนธรรมที่
ไมแตกตาง เพราะเคยตั้งอยูในประเทศอเมริกามากอน212 

วิลเลียมและแอนเดอรสัน (Williams & Anderson) แบงแนวคิดเกี่ยวกบั 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการออกเปน 2 รูปแบบคือ 

1. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงตอบุคคล  
(organizational citizenship behavior directed toward individuals – OCBI) เปนพฤติกรรม
ที่มีประโยชนเฉพาะหนาตอบุคคล  

2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่เกี่ยวเน่ืองโดยตรงตอองคการ  
(organizational citizenship behavior directed toward organization – OCBO) เปน
พฤติกรรมทีเ่ปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคการโดยทั่วไป213 

พอดซาคอฟ อาเครน และแม็คเคนซี (Podsakoff , Ahcarne, and Mackenzie) 
เสนอองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ปรับปรุงจากแนวคิดออรแกน 
(Organ) โดยรวมการใหความชวยเหลือ (altruism) การคํานึงถึงผูอ่ืน (courtesy)  การเปน
ผูสนับสนุน (cheerleading) และการรกัษาความสงบ (peacekeeping) ไวในองคประกอบ
                                                 
               211Mary A. Konovsky, and Dennis W. Organ, “Dispositional and Contextual 
Determinants of Organizational Citizenship Behaviors,” Journal of Organizational 
Behaviors 17 (1996) : 253-266. 

212Mary A Konovsky, Elliot J. Mulberg, and Douglas S. Pugh. Citizenship 
Behavior and Its Determinants in Mexico. Paper Presented at Meeting of Nation 
Academy of Management, Vancouver, British Columbia, Canada, 1995, cited by 
Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff and  Scott B. MacKenZie, Organizational 
Citizenship Behavior : Its Nature, Antecedents, and Consequences (California : Sage 
Publications,Inc., 2006), 30. 
               213Williams & Anderson, 1991, cited by Douglas S Bolon, “Organizational 
Citizenship Behavior among Hospital Employee: A Multidimensional Analysis Involving 
Job Satisfaction and Organizational Commitment,” Hospital & Health Services 
Administration 42,2 (Summer 1997) : 221-242. 
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เดียวกัน  คอื การใหความชวยเหลือ (helping behavior) เน่ืองจากพบวาผูประเมินประสบ
ปญหาการจําแนกความแตกตางของพฤติกรรมดังกลาว จึงรวมองคประกอบพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการเปน 3 ประการ คือ 

1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (helping behavior) การปฏิบัติงานดวย
ความเต็มใจ สมัครใจใหความชวยเหลือผูอ่ืน เปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอองคการ 

2. การมีสวนรวมรับผิดชอบ (civic virtue) การทํางานดวยความรับผดิชอบ 
ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอองคการ  

3. ความอดทนอดกลั้น (sportsmanship) การมีความอดทนตอปญหาที่
เกิดขึ้น ความผิดหวัง ความลําบาก ความไมสะดวกสบายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน 
หรืออดทนตอความเครียด214 

ฟาร เออรเลยและลิน (Farh, Earley, and Lin) ไดวิเคราะหองคประกอบ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการในวัฒนธรรมจีน (Chinese organizational 
citizenship behavior scale) พบวาได 5 องคประกอบ คือ  

1. การคงเอกลักษณขององคการ (identification with the company) ไดแก
พฤติกรรมการปกปองชื่อเสียงขององคการ ชวยอธิบายในสิ่งทีบุ่คคลภายนอกไมเขาใจใน
องคการใหกระจาง แจงขาวที่ดีขององคการสูสังคมภายนอก 

2. การชวยเหลือและเอ้ือประโยชนตอเพ่ือนรวมงาน (altruism toward 
colleagues) ไดแก การชวยเหลือพนักงานใหมในการปรับตวัตอสิ่งแวดลอมในการทํางาน ให
เหมาะสม ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานในการแกปญหา หรือชวยทํางานแกผูที่มีงานลนมือ 

3. ความสํานึกในหนาที่ (conscientiousness) ไดแก พฤติกรรมที่ยินยอม
ปฏิบัตติามกฎระเบียบและขอกําหนดขององคการ แมจะไมมีใครเฝาดูพฤติกรรม ขยันในการ
ทํางานเอาใจใสในงานที่ทาทายใหมๆ ศึกษาเรียนรูดวยตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพงาน 

4. ความกลมกลนืกันระหวางบุคคลกับบคุคล (interpersonal harmony) 
ไดแก พฤตกิรรมที่หลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชนจากบุคคลอืน่ ไมใชอํานาจในตําแหนง
แสวงหาผลประโยชนตอตนเอง หลีกเลีย่งการขัดแยงที่รุนแรง ไมพูดถึงความบกพรองของผูอ่ืน
ลับหลัง หลีกเลี่ยงการตําหนิ ติเตียน 
 

                                                 
214Philip. M. Podsakoff,  Michael Ahearne, and Scott B. MacKenzie, 

“Organizational Citizenship Behavior and the Quantity and Quality of Work Group 
Performance,”  Journal of Applied Psychology 82,2 (1997) : 123 -128. 
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5. การปกปองทรัพยากรขององคการ (protecting company resources) 
ไดแก พฤติกรรมที่ไมทําธุรกิจสวนตวัในเวลางาน ไมใชทรัพยากรขององคการในการทําธุรกิจ
สวนตวั และไมแสดงพฤติกรรมแกลงปวยเพื่อขอหยุดงาน215  

พอดซาคอฟและคณะ (Podsakoff et al.) จําแนกคุณลักษณะพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการได 7 ดาน ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (helping behavior) หมายถึง 
พฤติกรรมทีบ่คุลากรปฏบิัตดิวยความเต็มใจ เอ้ือเฟอเพ่ือนรวมงานที่ประสบปญหาในงาน 
หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่ง พยายามปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางเพ่ือนรวมงาน 

2. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมที่
ไมบนหรือรองเรียนในสิ่งทีไ่มสําคัญ มีความทนทานตอปญหาในงาน ความเครียด และความ
กดดันตางๆ ดวยความเต็มใจ มองขามขอบกพรองและคนหาขอดีของเพื่อนรวมงาน 

3. พฤติกรรมจงรักภักดีตอองคการ (organizational loyalty) หมายถึง 
พฤติกรรมที่พยายามปกปองชื่อเสียงขององคการ สนับสนุน ตอบสนองนโยบายขององคการ 
พยายามทํางานเพื่อใหองคการสามารถดําเนินการตอไปได 

4. พฤติกรรมการเคารพกฎระเบียบขององคการ (organizational 
compliance) หมายถึง การสรางนิสัยในการเคารพกฎระเบียบ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่
กําหนดไวอยางเครงครัดโดยไมตองมีผูควบคุม 

5. พฤติกรรมการริเริ่มสรางสรรคสวนบคุคล (individual initiative) หมายถึง
พฤติกรรมของบุคลที่มีความคิดริเริ่ม และเสนอแนะขอคิดเห็นที่เหมาะสม ในการปรับปรุง
พัฒนางานใหมีคุณภาพ 

6. พฤติกรรมการใหความรวมมือ (civic virtue) หมายถึง พฤติกรรมทีแ่สดง
ความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ มีสวนรวมในการพฒันาองคการ
สนใจแลกเปลีย่นขอมูลความคิดเห็นระหวางสมาชิกองคการดวยกัน 

7. พฤติกรรมการพัฒนาตนเอง (self development) หมายถึง พฤติกรรมที่
สมาชิกมีความสนใจที่จะพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน พยายาม
เขารวมฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ แลวนาํมาพัฒนาองคการ216 
                                                 

215Jiing -Lih Farh, Christopher P Earley, and Shu- Chi Lin “Impetus for 
Action : A Cultural Analysis of Justice and Organizational Citizenship Behavior in 
Chinese Society,” Administrative Science Quarterly 42 ,3 (1997) : 421 – 444. 

216Philip M. Podsakoff  and others, “Organizational Citizenship Behavior : A 
Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future 
Research,” Journal of Management 26,3 (2000) : 513-563. 
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                     ยุพิน อังสุโรจน และคณะ ไดวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลศนูย พบวา มี 7 ตัวประกอบดังนี้ 

1.  การมีสวนรวมอยางสรางสรรค (initiative civic virtue) หมายถึง การที่
พยาบาลมีความคิดสรางสรรค แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนและเหมาะสมกบัสถานการณ
ปจจุบัน มีสวนรวมในการแกไขปญหาของหนวยงาน กระตือรือรนเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ
องคการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานดวยความเต็มใจ 

2. การคํานึงถึงผูอ่ืน (courtesy) การที่พยาบาลเคารพบทบาทและสิทธิของ
ผูอ่ืน พยายามปกปองปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รับฟงความคิดเห็น แสดงความ
หวงใย เห็นอกเห็นใจ ใหคาํปรึกษาแกบคุลากรในหนวยงาน มีการแบงปนทรัพยากรรวมกัน 

3. การใหความชวยเหลือตอบคุคล (helping behavior) การที่พยาบาล
ปฏิบัตใิหความชวยเหลือผูอ่ืนตามกําลังความสามารถ เพ่ือปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น ดวย
ความจริงใจ ปรารถนาดี ทั้งที่เปนปญหาสวนตวัและปญหาจากการทํางาน  

4. ความภักดีตอองคการ (organizational loyalty)  การที่พยาบาลกระทําให
เกิดความผาสกุในองคการ ดวยความรูสึกหวังดี สนับสนุนองคการทุกรูปแบบ รวมถึงการ
รักษาชื่อเสียง ปกปององคการ การเสียสละสวนตน และมีความยึดม่ันผูกพันตอองคการ  

5. การพัฒนาตนเอง (self development) การที่พยาบาลสนใจแสวงหา
แนวทางในการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถของตนเองใหทันสมัยตลอดเวลา และ
นํามาประยุกตใชเพ่ือเกิดผลดีตอการปฏบิัติงาน  

6. พฤติกรรมสวนบุคคล (personal behavior) การที่พยาบาลปฏบิัตตินอยู
ในศีลธรรมตามหลักคําสอนและความเชื่อทางศาสนาของตน แสดงออกตอผูรวมงานดวยความ
จริงใจ และทุมเทเวลาใหกบัการทํางาน  

7. ความอดทนอดกลั้น (sportsmanship) การที่พยาบาลควบคุมอารมณตอ
ปญหาการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นได อดทนตอความผิดหวัง ความลําบาก ความเครยีด ความไม
สะดวกสบายจากสภาพแวดลอมการทํางานที่จํากัด ดวยความเต็มใจ217 

 วิริณธิ ์ ธรรมนารถสกุล จําแนกพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก  

1. ดานการชวยเหลือ (helping) การแสดงพฤติกรรมของพยาบาลวชิาชีพ ที่
ใหความชวยเหลือผูรวมงานในองคการ เพ่ือผลประโยชนโดยรวมขององคการ การแสดง

                                                 
                217ร.ต.อ. หญิง ยุพิน อังสุโรจน และคณะ, “การวิเคราะหตัวประกอบพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลศูนย,” วารสารสภาการ
พยาบาล 18,1 (มกราคม – มีนาคม 2546) : 79.   
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พฤติกรรมจะสงผลโดยทางบวกตอผูรวมงาน และสมาชิกในหนวยงานทําใหภาพรวมของการ
ทํางานเปนทมีมีประสิทธิภาพ ทําใหองคการมีประสิทธิผลสูงขึ้น 

2. ดานมารยาทและความสุภาพ (courtesy) การแสดงพฤติกรรมของ
พยาบาลวิชาชีพ ที่บงบอกถึงการรูจักกฎระเบียบในการทํางาน การใหเกียรติ ยกยอง
ผูรวมงานและผูรับบริการ  

3. ดานการทําความดีใหสังคมในองคการ (civic virtue) การแสดงพฤติกรรม
ของพยาบาลวิชาชีพ ที่ทําใหเกิดความสงบสุข มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี ตลอดจนใหการ
สนับสนุนและเผยแพรชื่อเสยีงขององคการ 

4. ดานความเขมแข็งและม่ันคง (firmness) การแสดงพฤติกรรมของ
พยาบาลวิชาชีพ ที่แสดงถงึความเขมแขง็ในการทํางาน ความสามารถในการเผชิญกับปญหา 
อันเปนความมั่นคงของบุคคลในการทํางาน218 

จากผลการศกึษาวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความเห็นวาผลการศึกษาวิจัย
เปนไปตามแนวคิดของออรแกน (Organ) ที่ไดใหขอสรุปวา แนวคิดของพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ มีไดหลากหลายขึ้นอยูกับเกณฑของแตละวฒันธรรมองคการ ลักษณะ
ของงานของกลุมตัวอยางทีศ่ึกษา และวัตถุประสงคของงานวิจัย แตมีขอสังเกตวาองคประกอบ
ที่ไดจากผลการวิจัย โดยภาพรวมจะมีความครอบคลุมเปนไปตามแนวคิดของ โคนอฟกีและ
ออรแกน (Konovsky & Organ) ที่ไดจําแนกพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปน
รูปแบบพฤตกิรรม 5 ดาน 1) พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (altruism) 2) พฤติกรรมความ
สํานึกในหนาที่ (conscientiousness) 3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (sportsmanship) 4) 
พฤติกรรมการคํานึงถึงผูอ่ืน (courtesy) 5) พฤติกรรมการใหความรวมมือ (civic virtue)  แต
ทั้งน้ีแตละงานวิจัยจะปรากฏผลขององคประกอบที่มากนอยในรายละเอียดแตกตางกัน ขึ้นอยู
กับบริบทของการศึกษา และการเรียกชื่อองคประกอบที่แตกตางกันไปเทานั้น ดังนั้นใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดบูรณาการแนวคิดของนักการศึกษาที่ไดกลาวถึงขางตน 
รวมทั้งพิจารณาใหมีความครอบคลุม ตามแนวคิดของโคนอฟกีและออรแกน (Konovsky & 
Organ) ที่จําแนกพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนพฤติกรรม 5 ดาน ดัง
รายละเอียดขางตน เพ่ือกําหนดเปนตัวแปรในการศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
                                                 
                218วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล, “อิทธิพลของพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ตอผลการปฎบิัติงานของพยาบาลวิชาชพี : ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลคั่นกลาง และ
อิทธิพลสอดแทรก” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการการวิจัย
พฤติกรรมศาสตรประยุกต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544), 73. 
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แนวคิดบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาล 
 
การจัดการศึกษาพยาบาล 

การจัดการศึกษาพยาบาลในปจจุบัน อยูในความรับผดิชอบของสถาบันการศึกษา
วิชาชีพการพยาบาลหลายแหงทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีความแตกตางในดานนโยบายการ
บริหารองคการของแตละสังกัด แตทุกสถาบันตางก็พยายามที่จะพัฒนาการศึกษาพยาบาลเพื่อ
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงคตามขอกําหนดหลักสูตร 
และสอดคลองกับความตองการของสังคม รวมทั้งรกัษาระดับมาตรฐานของการจัดการศึกษา
ใหเปนไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ และหนวยงานที่เกี่ยวของในการรับรองมาตรฐานสถาบัน 
โดยมีสภาการพยาบาลเปนผูดูแลควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาพยาบาล และใหความ
เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ.2528 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 
เพ่ือใหผูสําเรจ็การศึกษาจากสถาบันการศึกษา มีสิทธิขึ้นทะเบียนและรบัใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวชิาชีพ    

สถาบันการศกึษาพยาบาลในประเทศไทย ที่ไดรับการรับรองสถาบนัและไดรับการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล (ป พ.ศ. 2552) ซึ่งสงผลใหผูสําเร็จการศึกษา
จากสถาบันเหลานี้ มีสิทธิขึ้นทะเบียนสอบวัดความรู เพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติวชิาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ พ.ศ. 2528 และที่แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติวชิาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2540 จําแนกเปน 

1.  สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 16 สถาบนั ไดแก 1) 
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  2) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  3) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4) คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 5) คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลยัเชียงใหม 6) คณะพยาบาล
ศาสตรมหาวทิยาลัยบูรพา 7) คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล 8) คณะพยาบาล
ศาสตรมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร 9) ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 10) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย            
สุโขทัยธรรมาธิราช  11) คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 12) คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 13) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 14) วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนน ี นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร 15) วิทยาลัยพยาบาลบรม    
ราชชนนี นครพนม 16) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  มหาวิทยาลัย
นเรศวร  
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2. สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 29 สถาบัน ไดแก 1) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  2)  วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 3) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี ชัยนาท 5) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี 6) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม 7) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 8) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี จังหวัดนนทบุร ี 9) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 10) วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลําปาง  
11) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี นครศรีธรรมราช 12)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
นพรัตนวชิระ 13) วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 14) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช 15) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพระพุทธบาท 16) วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ยะลา 17) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี ราชบุรี 18) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
สงขลา 19) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 20) วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สระบุร ี 21) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสวรรคประชารักษนครสวรรค 22) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนน ีสุราษฎรธาน ี23) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 24) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนน ีสุพรรณบุรี 25) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 26) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนน ี อุตรดิตถ 27) วิทยาลัยพยาบาล พระจอมเกลาเพชรบุร ี 28) วิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 29) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  

3.  สังกัดกระทรวงกลาโหม 4 สถาบัน ไดแก 1) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2) 
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 3) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 4) โรงเรียนพยาบาลกอง
การศึกษากรมแพทยทหารเรือ  

4.   สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ1 สถาบัน ไดแก วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ   
5.   สังกัดกรุงเทพมหานคร 1 สถาบัน ไดแก วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย 
6. สังกัดสถาบันการศึกษาเอกชน 10 สถาบัน ไดแก 1) คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต  2) คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ 3) คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 4) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ 5) คณะ
พยาบาลศาสตร วิทยาลัยมิชชั่น  6) คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยเซนตหลยุส 7) คณะ
วิทยาศาสตรสุขภาพและพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยคริสเตียน 8) คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสยาม 9) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี (อุบลราชธานี) 10) คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชธาน ีวทิยาเขตอุดรธานี219 
                                                 

219สภาการพยาบาล, สถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภที่ไดรับการ
รับรองจากสภาการพยาบาล (21-01-52). pdf  (ขอมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2552) [Online], 
accessed 1 June 2007. Available from  Accessed 4 April 2009. Available from 
http://tnc.or.th/file_attach/ 21Jan200938-AttachFile1232528078.pdf 
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และยังคงมีสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภใหม ที่ไดรับการ
รับรองจากสภาการพยาบาล ซึ่งสภาการพยาบาลจะใหการรับรองคราวละ 1 ปและสถาบันน้ัน
จะตองไดรับการรับรองอยางตอเน่ืองทั้ง 4 ป ผูสําเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิสอบความรูเพ่ือขึ้น
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภจํานวน 16 สถาบัน220 

การศึกษาพยาบาลเปนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาบุคคลที่มี
ศักยภาพ ใหมีความรู ทักษะที่จําเปนและมีจริยธรรมของวิชาชีพการพยาบาล ใหปฏิบัติงานได
อยางมีคุณภาพในฐานะพยาบาลวชิาชีพทุกระดับ โดยใชกระบวนการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนคิดเปนมีวจิารณญาณ มีทักษะในการเรียนรูดวย
ตนเอง (self-directed learning) เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตการเรียนรู 
นอกจากนี้การศึกษาพยาบาล จะตองเตรียมบุคคลใหมีจิตสํานึกในหลักการของประชาธิปไตย 
มีความตระหนักในการรักษาวัฒนธรรมไทย และมีวจิารณญาณในการรับวัฒนธรรมที่แตกตาง 
ด้ังนั้นอาจารยพยาบาล จึงตองเปนบุคคลที่เปนแบบอยางที่ดีของการปฏิบัติการพยาบาล มี
สุขภาพดี  มีความสามารถในการปฏิบตักิารพยาบาลขั้นสูงและการจัดการเรียนการสอน เปนผู
ที่มีกลวธิีในการพัฒนาผูเรียนที่มีความหลากหลาย ใหเปนผูประกอบวิชาชีพที่มีคณุภาพ และมี
เจตคตทิี่ดีตอวชิาชีพ เปนผูที่มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเอง ใหทันกับการเปลีย่นแปลงของ
สังคมและวชิาชีพ สามารถนําการเปลีย่นแปลงในการปฏิบัติการพยาบาล และการศึกษา
พยาบาลได 
 
การจัดการศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข                   

การบริหารและการจัดการศึกษาพยาบาลของวิทยาลยัพยาบาลในปจจุบัน อยู
ภายใตการดูแลกํากับของสถาบันพระบรมราชชนก ทีท่ําหนาที่รับผดิชอบ ดานนโยบาย การ
บริหารวิชาการ และสนับสนุนการดําเนนิภารกิจดานการผลิต และพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
ของวิทยาลยัในสังกัด ใหดําเนินการไปดวยความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ สําหรับการ
บริหารจัดการศึกษาภายในวิทยาลัย จะดําเนินการระเบียบสถาบนัพระบรมราชชนกวาดวย
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ.2542 โดยมีวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดจํานวน 
29 แหง ดําเนินการจัดการศึกษา 4 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 2) 

                                                 
220สภาการพยาบาล, การรับรองสถาบันการศึกษาทีเ่ปดหลักสูตรการพยาบาลและ

การผดุงครรภใหม (ขอมูล ณ วันที ่21 มกราคม 2552) [Online], accessed 30 March 2009. 
Available from http://tnc.or.th/file_attach/21Jan2009 06-AttachFile1232528166.pdf 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ตอเนื่อง) 3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสําหรับเจา
พนักงานสาธารณสุขชุมชน และ 4) หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกจิฉุกเฉิน221 

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เปนการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการจัดการศึกษาพยาบาลประกอบดวย องคประกอบ
สําคัญ 3 ดานคือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลติและทรพัยากรตางๆ 
ดานปจจัยนําเขาสิ่งที่สําคัญ ไดแก นักศึกษา หลักสูตร อาจารย ซึ่งอาจารยของวิทยาลยั
พยาบาลนั้น เปนปจจัยนําเขาสําคัญประการหนึ่ง ที่จะสงผลตอคุณภาพการผลิตพยาบาล 
อาจารยพยาบาลตองมีบทบาทของอาจารยในระดับอุดมศึกษา และบทบาทหนาที่ของพยาบาล
วิชาชีพควบคูกันไป ดังนั้นอาจารยพยาบาลจึงตองเปนผูมีคุณลักษณะของการเปนพยาบาลที่ดี 
และการเปนครูที่ดี222  

โดยการปฏิบัติงานในวทิยาลัยพยาบาล ผูบริหารสูงสุดหมายถึงผูอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาล เปรียบเสมือนเปนผูกําหนดทิศทางของวิทยาลยัพยาบาล มีบทบาทสําคญั
ในการเปนผูเชื่อมโยงกับอาจารยของวิทยาลัยพยาบาล เพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยาง
มีคุณภาพ มีบทบาทในการควบคมุกํากับการดําเนินงาน และรับผิดชอบตอผลสําเร็จของ
วิทยาลัยพยาบาล สรางความพึงพอใจใหแกอาจารยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากผลการวิจัยของ 
วรรณภา ประทุมโทน พบวาทุกมิติของพฤติกรรมผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีความแตกตางกนักอใหเกิดระบบการบริหารที่แตกตางกัน โดยในสวน
ที่ควบคุมหนาที่ทางการบรหิารภายในวทิยาลัย ผูอํานวยการตองสามารถแสดงภาวะผูนําที่มี
อิทธิพล และสามารถจูงใจใหผูรวมงานมีความจงรักภักดีไววางใจในตัวผูบริหารได223 โดย
สภาพการณในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ธวัช บุณยมณี ไดกลาววา 
วิทยาลัยตางๆ ที่สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผูบริหารวทิยาลัยเปนผู
ที่มีอํานาจ และมีโอกาสแสดงพฤติกรรมการใชอํานาจมากกวาบุคคลอ่ืนในวทิยาลัยพยาบาล 
                                                 

221สถาบันพระบรมราชชนก, จํานวนนักศึกษาและอาจารยของสถาบันพระบรม
ราชชนก ป 2551 (มีนาคม 2552) [Online], Accessed 24 March 2009. Available from 
http://  pi.ac. th/ department/dep_content.php?dep_id=3&dep_menu_id=139&dep_ 
name.php 

222นันทา คูณรัตนศิร,ิ คูมือการพัฒนาอาจารยตามรูปแบบอาจารยพยาบาลที่พึง
ประสงคของวทิยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2549), 1. 

223วรรณภา ประทุมโทน, “บรรยากาศองคการและสุขภาพองคการของวิทยาลัย
พยาบาลในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข” (ดุษฎีนิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณทติ สาขาการ
บริหารการศึกษาบัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2545), 205. 
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โดยจากผลการวิจัย พบวา ผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลสวนมาก มีความสามารถในการกระทํา
หรือการแสดงออกตอการใชรางวัลที่มีคาเชิงบวก ใหกับบุคคลอ่ืนในวิทยาลัยพยาบาลในระดับ
ปานกลาง224 

 
การปฏิบัติงานของอาจารยพยาบาล 

สถาบันการศกึษาพยาบาล เปนสถาบนัในระดับอุดมศึกษา บทบาทหนาที่ของ
อาจารยพยาบาล จะเหมือนกับบทบาทหนาที่ของอาจารยในสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาอื่นๆ 
แตจะมีความแตกตางคือ ลักษณะของวชิาชีพทีต่องฝกการเรียนรูโดยการปฏิบัตจิริง และตอง
ปฏิบัติไดดวยตนเอง และใหการพยาบาลดวยความรูทางปญญา ดวยทักษะและคุณธรรม225  
ซึ่ง สิวลี ศิริไล  กลาววา วชิาชีพการพยาบาลเปนวิชาชีพที่ถูกคาดหวังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
มาก เน่ืองจากตองปฏิบตัิหนาที่ตอมนษุยที่มีธรรมชาติของบุคคลแตกตางกัน ยอมมีความ
ตองการในการไดรับบริการที่หลากหลายซึ่งผูประกอบวิชาชีพพยาบาล จําเปนตองมีพ้ืนฐาน
ความเขาใจในลักษณะของบุคคล ที่มีความแตกตางกนัในประสบการณชีวิต ความเชื่อ คานิยม 
ทัศนคติ วัฒนธรรมของบุคคล ชุมชน สังคม ดังนั้นพยาบาลจึงตองไดรับการปลูกฝง คุณธรรม 
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจการปฏิบัตขิองผูประกอบวิชาชีพ โดย
ตระหนักถึงเอกลักษณของวชิาชีพ ที่แสดงออกทางพฤติกรรมอยางผูมีจริยธรรมทางวิชาชีพ 
ตามความคาดหวังของสังคม สอดคลองกับแนวคิดการวิจัยในครั้งนี ้ ที่ไดกําหนดคานิยมการ
ทํางาน โดยการปฏิบัตติามแนวทางของจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล และจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ซึ่งเปนสิ่งที่ผูประกอบวิชาชีพ
ทุกคนยึดถือเปนแนวประพฤตทิี่ดีงาม และปฏิบตัิตามโดยไมมีการบังคับตามกฎหมาย226  

ดังนั้นพฤติกรรมของอาจารยพยาบาล จึงตองแสดงออกใหเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่การงาน โดยมีขอบเขตของการกระทําตามกฎหมาย ตามที่สังคมคาดหวัง และจาก
สามัญสํานึกของอาจารยเอง ซึ่งสอดคลองกับการอธิบายพฤติกรรมของบุคคลในองคการของ 
แคทซ (Katz) ที่ไดอธิบายพฤติกรรมพืน้ฐานบุคลากรในองคการ 3 ประการ  ที่จําเปนตอ
                                                 

224ธวัช บุณยมณี, “ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ คานิยมการทํางานแบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ และการรับรูประสิทธิผลแหงตนในการใชอํานาจกับพฤตกิรรมการใชอํานาจของ
ผูบริหารวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” (รายงานการวิจัย วิทยาลัยการสาธารณสุข  
สิรินธร จังหวดัพิษณุโลก, 2550), 41-50. 

225EmOlivia Bovis, Curriculum Building in Nursing, 2nd ed. (Saint Louis : 
The C.V Mosby, 1978), 182. 

226สิวล ีศิริไล, จริยศาสตรสําหรับพยาบาล (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 29.  
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ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน คือ 1) บุคลากรตองเขารวมและคงอยูกับระบบขององคการ 
2) บุคลากรตองปฏิบัติงานภายใตบทบาทที่ไดกําหนดไวแลว 3) บคุลากรตองมีการบูรณาการ
ความคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ (innovation) และกระทํากิจกรรมดวยตนเอง (spontaneous 
activity) เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการ227 ซึ่งเปนที่มาของแนวคิดพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ขององคการ เปนพฤติกรรมบทบาทพิเศษ (extra - role behavior) นอกเหนือจาก
การทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยพฤติกรรมมีลักษณะเปนการกระทําทีต่ัดสินใจดวยตนเอง 
ไมตระหนักถงึผลตอบแทนในระดับองคการ สงเสริมและสนับสนุนใหการทําหนาที่ในองคการมี
ประสิทธผิลเพิ่มขึ้น228 

 
ลักษณะของอาจารยพยาบาลที่พงึประสงค 

แนวคิดของนักการศึกษา ที่อธิบายลักษณะพฤติกรรมของอาจารยพยาบาลที่ดี ซึง่
สอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เชน  

 
1. พฤติกรรมของขาราชการที่พึงประสงค 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษา

จรรยาขาราชการ   มาตรา 78 ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวน
ราชการกําหนดไว โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิศ์รีความเปน
ขาราชการ โดยเฉพาะในเรือ่ง  ดังตอไปนี้ 

1.1  การยึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 
1.2  ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 
1.3  การปฏิบตัิหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
1.4  การปฏิบตัิหนาที่โดยไมเลือกปฏิบตัอิยางไมเปนธรรม 
1.5  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน229 
 
 

                                                 
227Douglas S. Bolon, “Organizational Citizenship Behavior among hospital 

employees : A multidimensional analysis involving job satisfaction and organizational  
commitment,” Hospital and Health Services Administration 42,2 (1997) : 221-241. 

228Dennis W. Organ, Organizational Citizenship Behavior : The Good 
Soldier Syndrome (Massachusetts : Lexinton, 1988) : 4. 

229พระราชบัญญัต ิระเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 [Online], accessed               
1 February 2008. Available from http://province.moph.go.th/legal/lawyer4/index.html 
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2.  ลักษณะของอาจารยพยาบาลที่พึงประสงค 
นันทา คูณรตันสิริและคณะ ไดศึกษารปูแบบอาจารยพยาบาลที่พึงประสงคของ

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลของอาจารย
พยาบาลที่พึงประสงค ประกอบดวย 

2.1 คุณลักษณะของวิชาชพีพยาบาลและวิชาชีพครู ไดแก ไมประพฤตติน
ในทางเสื่อมเสียตอสถาบันและวชิาชีพ ปฏิบตัิตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลและ
วิชาชีพคร ู มีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
มีเจตคตทิี่ดีตอวิชาชีพและศรัทธาในวชิาชีพ ไมเปดเผยความลบัของผูอ่ืน ตรงตอเวลา มีศลิปะ
ในการตักเตือนและชมเชยนักศึกษา แสวงหาและตรวจสอบขอมูลกอนตัดสินใจ ประพฤตติน
เหมาะสมกับสถานภาพและสถานการณ แตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบ
และเหมาะสมกับกาลเทศะ ติดตามประเมนิผลการปฏิบตัิงานและนําผลการประเมนิมาปรับปรุง
แกไข ปฏิบตัตินเปนแบบอยางที่ดีดานสุขภาพอนามัย มีความสามารถในการพูดใหผูอ่ืนเขาใจ
และพูดจูงใจผูอ่ืนได มองโลกในแงดีและมีอารมณขัน พูดไดถูกตองตามกาลเทศะและออกเสียง
อักขระชัดเจน 

2.2 คุณลักษณะที่มีตอสังคม ไดแก ไมเบียดบังเวลาหรือทรัพยสินของทาง
ราชการ และไมใชอํานาจหนาที่ในการหาประโยชนสวนตน ไมแสวงหาประโยชนสวนตน เปน
พลเมืองดีปฏิบัตตินตามกฎหมายประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมไทย ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

2.3  คุณลักษณะตอตนเอง ไดแก ไมนําผลงานผูอ่ืนมาเปนของตนเอง มีความ
ม่ันคงทางอารมณ ควบคุมอารมณไดอยางเหมาะสม สรางชื่อเสียงและปกปองชือ่เสียง รักษา
ภาพลักษณของตนเองสถาบันและวิชาชพี มีเหตุผลยอมรับและเขาใจความแตกตางระหวาง
บุคคล ยิ้มแยมแจมใสและเปนมิตร พูดดวยถอยคําทีเ่ปนจริงมีเหตุผลและเกิดประโยชนมีความ
ระมัดระวังและรอบคอบ ทาทางสุภาพและนาเชื่อถือ มีทักษะในการติดตอประสานงานบริหาร
เวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูรวมงาน มีความสามารถในการแกไขขอ
ขัดแยงหรือเหตุการณเฉพาะหนา เปนผูฟงที่ดี มีความสามารถในการวางแผน สุขุมใจเย็น 
หนักแนน มีสุขภาพดีทั้งทางดานรางกายและจิตใจ มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผน
ที่วางไว บุคลิกภาพสงางามผาเผยเชื่อม่ันในตนเอง  พูดจาไพเราะใชภาษาสุภาพน้ําเสียง
นุมนวล คลองแคลวมีชวีติชวีากระฉบักระเฉง230 
 

                                                 
230 นันทา คูณรัตนศิร,ิ คูมือการพัฒนาอาจารยตามรูปแบบอาจารยพยาบาลที่พึง

ประสงคของวทิยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2549), 12-15. 
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3.  บทบาทของอาจารยพยาบาล 
จินตนา ยูนิพันธ  ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของอาจารยพยาบาลไวดังนี้ 
1. เปนผูอํานวยการในการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งจะตองมีความรับผิดชอบใน

การเลือกและจัดประสบการณการเรียนรู ตองจัดสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ สังคม และ
จิตวิทยาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ปรารถนาได ตองเปน
แบบอยางที่ดี ทั้งน้ีเพราะการเรียนรูโดยการเลียนแบบจะชวยใหผูเรียนเรียนรูวา จะปฏิบตัิ
อยางไรในสถานการณที่แตกตางออกไป 

2. เปนผูประสานงาน เน่ืองจากสถาบันการศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคมที่
สรางขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม จึงตองมีการแลกเปลีย่นขอมูลระหวาง
สถาบันการศกึษากับสังคมตลอดเวลา ผูมีหนาที่โดยตรงในฐานะตัวกลางคือผูสอน 

3. เปนผูสืบทอดทางวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาเปนสถาบันทางสังคม ซึ่ง
สังคมใหการสนับสนุนและสรางขึ้นเพื่อดํารงรักษา และถายทอดประเพณีวัฒนธรรมของสังคม
สถาบันการศกึษา จึงเปรียบเสมือนเครือ่งมือในการถายทอดวัฒนธรรม และเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาคนคือผูเรียน เม่ือสถาบันการศึกษามีหนาที่ดังกลาว ครูผูสอนจึงเปนบุคคลที่ตอง
รับผิดชอบในการใหหนาที่ดังกลาวใหเกดิผลในทางปฏิบัติ ผูสอนจึงตองมีความรูเกี่ยวกบั
วัฒนธรรมในสังคม และสามารถถายทอดใหผูเรียนไดซาบซึ้งถึงวฒันธรรมของสังคม ปลูกฝง
ใหผูเรียนระลกึถึงความจําเปน ในการคํานึงถึงวัฒนธรรมของผูปวยหรือผูรับบรกิาร ในขณะที่
ปฏิบัติการพยาบาลอีกดวย 

4. เปนตวัเชื่อมระหวางสถาบนัการศึกษากบัชุมชน ผูสอนทางการพยาบาล
นั้นจะตองคํานึงถึงความตองการของสังคม แนวโนมของสังคมในขณะนั้น และนําความ
ตองการเหลานี้เขามาพิจารณากันในสถาบันการศึกษา ตอจากนั้นจะตองดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการดาํเนินการของสถาบัน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของสังคมตอไป 

5. เปนสมาชิกของสถาบันการศึกษา ผูสอนทางวิชาการพยาบาลเปนผูหนึ่ง 
ที่จะทําใหสถาบันการศึกษาบรรลุเปาหมายที่วางไวได คือ ตองมีบทบาทในการพฒันาหลักสูตร
และการสอน จะตองมีการทํางานเปนกลุมระหวางคณาจารยดวยกัน และระหวางคณาจารยกับ
นกัศึกษา ซึ่งตองใชกระบวนการกลุม มีการยอมรับนับถือความรู คานิยม ทัศนคต ิ และความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงจะทําใหการทํางานกลุมเปนไปดวยดี 

6. เปนสมาชิกของวิชาชีพกลาวคือ จะตองเปนพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู 
ความสามารถในการปฏิบตักิารพยาบาล มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาล ในฐานะที่
เปนสมาชิกของวิชาชีพการพยาบาลทุกคน จึงตองมีสวนรวมในสมาคมวิชาชีพ มีการแลก 
เปลี่ยนความรู คนควาวิจัย พัฒนาทักษะในทางวชิาชพีในสภาพการณจริง ซึ่งจะชวยใหผูสอน
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ไดมีแนวทางในการชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาเปนพยาบาลวิชาชพี ที่สามารถปฏิบตัิงานได
อยางมีประสิทธิภาพ231 

ดอกไม อุดออง ไดสรุปบทบาทหนาที่ของอาจารยพยาบาลจําแนกเปน  
1. บทบาทครูนักวิชาการ เปนผูที่มีความรอบรู มีความสามารถทั้งทางดาน

วิชาการ ทกัษะตางๆ มีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตร การกําหนด
รูปแบบวิธีการเรียนการสอน การบริหารจัดการตางๆ อํานวยความสะดวกดานสิ่งแวดลอมใน
การเรียนการสอน 

2. บทบาทดานวจัิย มีความสามารถและใหความรวมมือในการทํางานวิจัย
และงานดานวชิาการตางๆ ที่สงเสริมประสบการณและสนับสนุนดานการศึกษาพยาบาล เพ่ือ
นํามาพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน พัฒนาองคการและตนเองเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในองคการ 

3. ดานการสอน ทําหนาที่อบรมสั่งสอนนักศึกษาใหมีความรู คุณธรรม และ
จริยธรรมตาง ๆ เพ่ือใหนักศึกษามีคุณภาพทั้งดานวิชาการ และการประพฤติปฏิบตัิตน  

4. ดานการใหบริการตามหลักวิชาชีพ ใหบริการพยาบาลตามหลักวชิาชีพ
อยางมีประสิทธิภาพและคณุภาพ ทั้งดานการรักษา ปองกัน สิ่งเสริม และการฟนฟู232 

เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ กลาววาอาจารยที่ปฏิบตังิานในวิทยาลยัพยาบาล 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข ควรเปนผูที่มีความรูความชํานาญใน
วิชาชีพพยาบาล ทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติการพยาบาล ดังนี้ 

1. ดานการสอนและงานที่เกี่ยวกับการสอน รับผิดชอบการสอนภาคทฤษฎ ี
และภาคปฏบิตั ิเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและหลักสูตรที่กําหนด 

2. ดานการวิจัยและผลงานวิชาการ เปนการคนควาวิจัย รวมทําวิจัย และให
ความรวมมือในการทําวิจัย การเขียนตํารา เอกสารประกอบการสอนและอื่นๆ 

3. ดานบริการทางวิชาการแกสังคม เปนการเผยแพรความรูทางวิชาการแก
ชุมชน 

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนทั้งผูสืบทอด อนุรักษ และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม 
                                                 

231 จินตนา ยูนิพันธ, การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร (กรุงเทพฯ : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527), 42. 

232ดอกไม อุดออง, “ ความสัมพันธระหวางการพัฒนาวิชาการ วัฒนธรรมองคการ
แบบสรางสรรค ทรัพยากร กับความพึงพอใจในงานของอาจารยพยาบาล เขตภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย” (วิทยานพินธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารการ
พยาบาล บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), 25. 
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5. ดานกิจการนักศึกษา สนับสนุนงานกิจกรรมนักศึกษาในดานตางๆ เปน
อาจารยที่ปรึกษา และดูแลสวัสดิการนักศกึษา 

6. ดานการบริหารและการจัดการ เปนภาระงานสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับตวั
อาจารย เชน งานทะเบียน สารบรรณ เปนตน 

7. ตองเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพ233 
 
4. บทบาทตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
อาจารยพยาบาลในวิทยาลยัสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ นอกจากจะตอง

ปฏิบัติงานตามบทบาทของอาจารยในระดับอุดมศึกษาแลวยังตองทําหนาที่เปนพยาบาล โดย
การผสมผสานบทบาทดังกลาว ใหสอดคลองกับปรัชญาและวตัถุประสงคของสถาบัน แนวทาง
ในการแสดงพฤติกรรมที่ดีตามวิชาชีพครแูละพยาบาลนั้น จําเปนตองมีความรูความ สามารถ
เปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาล ซึ่งเปนมาตรฐานของวิชาชีพทีผู่ประกอบจะตองยึดถือเปนแนวทางในการปฏบิัติ ทัง้
ในบทบาทเชิงวิชาชีพ และบทบาทที่สงเสริมวิชาชีพ ซึ่งเปนบทบาทที่สงเสริมการทํางานให
ดําเนินไปดวยความราบรื่นและคลองตัว และสงเสริมบรรยากาศในการทํางาน ดังรายละเอียด 

 
จรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารยวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันพระบรมราชชนก  ไดประมวลความประพฤติกําหนดเปนจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ของอาจารยวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือเปนแนวทางสาํหรับอาจารย
ยึดถือปฏิบัต ิ อันแสดงถึงความมีเกียรติศักดิ์แหงวชิาชพี โดยมิจําเปนตองถูกบังคับดวย
กฎหมาย ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ครูตองปฏิบตัตินตามแนวทางพระราชดํารัสของสมเด็จพระราชบิดาที่วา 
“ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนกิจที่สอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง”  

2. ครูตองเปนคนดีตามแนวทางพระราชดํารัสของสมเด็จยาที่วา “ไมพูดปด ไม
สอพลอ ไมอิจฉา ริษยา ไมคิดโกง และพยายามทําหนาที่ของตนเองใหดีในขอบเขตศลีธรรม”  

3. ครูพึงปฏิบัตตินเปนพลเมืองที่ดีของสังคม และระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย โดยมุงสงเสริมความมั่นคงของชาต ิศาสนา และสถาบนักษัตริย 

                                                 
               233เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ, “การสรางและพฒันาเครื่องมือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย” (วทิยานิพนธปรญิญาวิทยาศาตรดุษฏบีัณฑติ สาขาการวจัิย
พฤติกรรมศาสตรประยุกต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546), 122. 
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4. ครูพึงประพฤติปฏิบตัตินเปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญา และ
วัฒนธรรมไทย พึงชวยเหลอืเกื้อกูลชุมชนในทางสรางสรรค สนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดสันติ
สุขและยกระดบัคุณภาพชีวติ 

5. ครูพึงรวมมือและเปนเครือขายกับสมาชกิ ดานสุขภาพอนามัยและบุคคลอื่นๆ 
ในสังคม เพ่ือสงเสริมชุมชนและสนองตอบ ความตองการดานสุขภาพอนามัยของสังคม 

6. ครูพึงปฏิบัติงานดวยความมีสต ิ ตระหนักในคุณคาและศักดิศ์รีของความเปน
มนุษย ปฏิบตัิตอประชาชนดวยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน โดยไมคํานึงถึง เชื้อชาติ 
ศาสนา และสถานภาพของบุคคล 

7. ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลืออบรม สั่งสอน สราง
เสริมความรู ฝกฝน ทักษะและนิสัยทีถู่กตองดีงาม สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแก
ศิษย โดยเสมอหนา ใหเกิดแกศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิใ์จ 

8. ครูตองประพฤติปฏิบตัิตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกายวาจา และ
จิตใจ 

9. ครูตองไมกระทําตนเปนปฏปิกษ ตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ 
อารมณและสังคมของศิษย 

10. ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏบิัติหนาที่
ตามปกต ิและไมใชใหศษิยกระทําการใดๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 

11. ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวสิัยทศัน ใหทันตอ
การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ 

12. ครูยอมรักและศรัทธาในวชิาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดีของสถาบันและองคกร
วิชาชีพ234 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ( ฉบับป พ.ศ.2546 ) 
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ  ไดประมวลความประพฤตเิพ่ือเปนแนวทาง

สําหรับผูเปนพยาบาลยึดถอืปฏิบัติ กําหนดเปนจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ใหผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลพึงประพฤติหรือปฏบิัตตินตอประชาชน สังคมและประเทศชาติ วิชาชีพ ผู
รวมวิชาชีพ และผูประกอบวิชาชีพอ่ืนและตอตนเอง  เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง 
และฐานะของสมาชิก ทําใหไดรับความเชื่อถือจากสงัคม   นับเปนจรรยาบรรณวิชาชีพการ

                                                 
 
234สถาบันพระบรมราชชนก, จรรยาบรรณครูวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข [Online], accessed 29 March 2009. Available from http://  bcn.ac.th/web/ 
2007/right_menu/morals/morals04.pdf 
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พยาบาล ที่สถิตอยูในวฒันธรรมและอุดมการณในจิตวิญญาณของพยาบาลทกุคน โดยมิ
จําเปนตองถูกบังคับดวยกฎหมาย ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

1. พยาบาลรับผิดชอบตอประชาชนผูตองการการพยาบาล และบริการสุขภาพ 
ทั้งตอ ปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน
ความเจ็บปวย   การฟนฟูสุขภาพและการบรรเทาความทุกขทรมาน 

2. พยาบาลประกอบวิชาชีพดวยความเมตตา กรุณา  เคารพในคุณคาของชีวติ  
ความมีสุขภาพดีและความผาสุกของเพ่ือนมนุษย ชวยใหประชาชนดํารงสุขภาพไวในระดบัดี
ที่สุด   ตลอดวงจรของชีวตินับแตปฏิสนธิทั้งในภาวะสุขภาพปกติ  ภาวะเจ็บปวย ชราภาพ
จนถึงระยะสุดทายของชีวติ 

3. พยาบาลมีปฎสิัมพันธทางวชิาชีพ กับผูใชบริการ ผูรวมงาน และประชาชน
ดวยความเคารพในศักดิ์ศร ี  และสิทธิมนุษยชนของบคุคลทั้งในความเปนมนุษย สิทธิในชีวติ 
และสิทธิในเสรีภาพเกี่ยวกบัการเคลื่อนไหว การพูด การแสดงความคิดเห็น การมีความรู  การ
ตัดสินใจ คานิยม ความแตกตางทางวฒันธรรม และความเชื่อทางศาสนา ตลอดจนสิทธิใน
ความเปนเจาของ และความเปนสวนตัวของบุคคล 

4. พยาบาลยึดหลักความยตุิธรรมและความเสมอภาคในสังคมมนุษย รวม
ดําเนินการเพื่อชวยใหประชาชนที่ตองการบริการสุขภาพ ไดรับความชวยเหลือดูแลอยางทั่วถึง 
และดูแลใหผูใชบริการไดรับการชวยเหลือ ที่เหมาะสมกับความตองการอยางดีที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได  ดวยความเคารพในคุณคาของชีวิต  ศักดิศ์รี และสิทธใินการมีความสุขของบุคคล
อยางเทาเทียมกัน  โดยไมจํากัดดวยชั้น วรรณะ เชื้อชาติ  ศาสนา เศรษฐานะ  เพศ วัย 
กิตตศิัพทชื่อเสียง สถานภาพในสังคม และโรคที่เปน 

5. พยาบาลประกอบวิชาชีพโดยมุงความเปนเลิศ   ปฏิบัติการพยาบาลโดยมี
ความรูในการกระทํา และสามารถอธิบายเหตุผลไดในทุกกรณีพัฒนาความรูและประสบการณ
อยางตอเน่ือง   รักษาสมรรถภาพในการทํางาน  ประเมินผลงานและประกอบวชิาชีพทุกดาน
ดวยมาตรฐานสูงสุดเทาที่จะเปนไปได 

6. พยาบาลพึงปองกันอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของผูใชบริการโดยการ
รวมมือประสานงานอยางตอเน่ืองกับผูรวมงานและผูเกี่ยวของกับทุกฝายทุกระดับ   เพื่อปฏิบัติ
ใหเกิดผลตามนโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ และคุณภาพชีวิตตอประชาชน ปฏิบัติหนาที่ที่
รับมอบหมายงานและมอบหมายงานอยางรอบคอบ กระทําการอันควรเพื่อปองกันอันตราย ซึ่ง
เห็นวาจะเกิดกับผูใชบริการแตละบุคคล  ครอบครัว กลุมหรือชุมชนโดยการกระทําของ
ผูรวมงานหรือสภาพแวดลอมของการทํางาน หรือในการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง 

7. พยาบาลรับผิดชอบในการปฏิบัตใิหสังคมเกิดความเชือ่ถือ  ไววางใจตอ
พยาบาลและตอวิชาชีพการพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต  ประกอบวิชาชพี
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ดวยความมั่นคงในจรรยาบรรณและเคารพตอกฎหมาย  ใหบริการทีมี่คุณภาพเปนวิสัย  เปนที่
ประจักษแกประชาชน  รวมมือพัฒนาวิชาชีพใหเจริญกาวหนาในสังคม อยางเปนเอกภาพ  
ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธอันดี  และรวมมือกับผูอ่ืนในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม  ทั้งใน
และนอกวงการสุขภาพ  ในระดับทองถิ่นระดับประเทศและระหวางประเทศ 

8. พยาบาลพึงรวมในการทําความเจริญกาวหนาใหแกวิชาชีพการพยาบาล 
รวมกับผูนําทางการปฏิบัติการพยาบาลหรือทางการศึกษาทางการวิจัย หรือทางการบริหาร
โดยรวมในการนําทิศทาง  นโยบายและแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพ  พัฒนาความรู ทั้งในขั้น
เทคนิคการพยาบาล ทฤษฎีขั้นพ้ืนฐาน และศาสตรทางการพยาบาลขั้นลึกซึ้งเฉพาะดาน 
ตลอดจนการรวบรวมและเผยแพรความรูขาวสารของวิชาชีพ ทั้งน้ีพยาบาลพึงมีบทบาททั้งใน
ระดับราย บุคคล และรวมมือในระดับสถาบัน องคกรวิชาชีพ  ระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ 

9. พยาบาลพึงรบัผิดชอบตอตนเองเชนเดียวกับรบัผิดชอบตอผูอ่ืน เคารพตนเอง 
รักษาความสมดุลม่ันคงของบุคลิกภาพ เคารพในคุณคาของงานและทํางานดวยมาตรฐานสูง
ทั้งในการดํารงชีวิตสวนตัวและในการประกอบวิชาชีพ ในสถานการณที่จําเปนตองเสียสละหรือ
ประนีประนอม  พยาบาลพึงยอมรับในระดับที่สามารถรักษาไวซึง่ความเคารพตนเอง ความ
สมดุลในบุคลกิภาพและความมั่นคงปลอดภัยในชีวติของตน  เชนเดียวกับของผูรวมงาน  
ผูใชบริการ และสังคม235 

จากแนวคิดขางตนจะเห็นไดวาบทบาทหนาที่ของอาจารยพยาบาล จะตองปฏิบัติ
ทั้งบทบาทตามภารกิจของอาจารยในระดับอุดมศึกษา คือ ดานการสอน การผลิตและพัฒนา 
ผลงานวิชาการ การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สวนงาน
วิชาชีพพยาบาลนั้น อาจารยพยาบาลจะตองใชความรูดานวิชาชีพการพยาบาลและวิชาการ
ทั่วไป ปฏิบัติงานโดยใชกระบวนการพยาบาลในการปองกันโรค การรักษาพยาบาล การ
สงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสุขภาพแกผูรับบริการ ซึ่งการปฏิบัติทางวิชาชีพตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการ
พยาบาล อาจารยจึงตองเปนผูที่มีคุณลักษณะการเปนครูที่ดี และมีบทบาทหนาที่ของพยาบาล
ที่มีคุณภาพควบคูกันไป236  จะเห็นไดวาบทบาทหนาที่ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
                                                 

235สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย, จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล พ.ศ.2546 
[Online], accessed 6 March 2007. Available from http://bcnlp.ac.th/ nurse/jnures2546. 
pdf 
               236นันทา คูณรัตนศิร,ิ คูมือการพัฒนาอาจารยตามรูปแบบอาจารยพยาบาลที่พึง
ประสงคของวทิยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2549), 2. 
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สถาบันพระบรมราชชนก ประกอบดวยบทบาทที่เปนเชิงวิชาชีพตามบทบาทหนาที่ ซึ่งอาจารย
ตองแสดงออกพฤติกรรมใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่การงาน ภายใตขอบเขตของการ
กระทําตามกฎหมาย และบทบาทสงเสริมวิชาชีพ ที่จะตองแสดงออกพฤติกรรมตามที่สังคม
คาดหวังและจากสามัญสํานึกของอาจารยเอง  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดขางตนที่กลาวถึง
พฤติกรรมนอกเหนือบทบาท  (extra - role behavior) วาเปนพฤติกรรมที่นอกเหนือจาก
พฤติกรรมที่ถูกกําหนดโดยบทบาทหนาที่ และสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น 
บุคลากรปฏิบัติขึ้นมาเอง   หากบุคคลไมแสดงพฤติกรรมบทบาทพิเศษนี้     ก็จะไมถูกลงโทษ 
ภายใตระบบการลงโทษขององคการ โดยองคการไมไดกําหนดไวอยางเปนทางการ237 ตอมามี
การศึกษาพฤติกรรมดังกลาว และเรียกวา  “พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ” 
(Organizational Citizenship Behavior)      

จากการศึกษาแนวคิดเอกสารและงานวิจัย ของพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ พบวามีการกําหนดองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการหลาก 
หลาย ขึ้นอยูกับการศึกษาในแตละบรบิทและลักษณะเฉพาะของแตละองคการ ดังนั้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยจึงไดขอสรุปแนวคิดเบื้องตนในการศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ ตามแนวคิดของออรแกน (Organ) 238 โดยบูรณาการกับลักษณะพฤติกรรม
ของอาจารยพยาบาลที่ดี ตามทัศนะนักการศึกษาไทยทีเ่กี่ยวของ สรปุเปนแนวคิดในการศึกษา
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารยพยาบาล ประกอบดวย  5 ลักษณะ คือ  

1. การใหความชวยเหลือ (altruism) หมายถึง การใหความชวยเหลือเพ่ือน
รวมงาน ดวยความเต็มอกเต็มใจและสมัครใจ และการแสดงพฤตกิรรมที่สนับสนุนใน
ความสําเร็จของผูรวมงานและการพัฒนาองคการ ซึ่งเปนการแสดงออกทั้งคําพูดและการ
กระทํา รวมทัง้การกระทําทีเ่ปนการชวยเหลือ การปองกันและแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางบุคคล 

                                                 
               237Douglas S. Bolon, “Organizational Citizenship Behavior among Hospital 
Employee : A Multidimensional Analysis Involving Job Satisfaction and Organizational 
Commitment,” Hospital and Health Services Administration 42 (Summer 1997) : 221-
241. 
                    238Michael G. Rumsey, Clinton B. Walker, and James Harry Harris, 
Personnel Selection and Classification (New Jersey Hove, UK : Lawrence Erlbaum 
Associates,Publishers, 1994), 64-65. 
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2. ความอดทนอดกลั้น (sportsmanship) หมายถึง การแสดงของบุคคลดวย
ความเต็มใจในในการอดทนตอความขบัของใจ การถูกรบกวน ความเครียด ความกดดัน การ
รับฟงความคดิเห็นของสมาชิก เสียสละความสนใจของตนเองเพื่อใหเกิดผลดีในกลุมงาน 

3. การคํานึงถึงผูอ่ืน (courtesy)  หมายถึง การกระทําที่แสดงถึงการคํานึงถึง
ผูอ่ืนเพื่อปองกันการเกิดปญหาการกระทบกระทั่งที่อาจจะเกิดขึ้น เน่ืองจากการปฏิบัติงานใน
องคการจําเปนตองอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน การกระทําและการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจมี
ผลกระทบตอบุคคลอื่น จึงควรเคารพในสิทธิของบคุคลอ่ืน  

4. ความสํานึกในหนาที่ (conscientiousness) หมายถึง การปฏิบัตติาม
กฎระเบียบ สนองนโยบายขององคการ ตรงตอเวลา ชวยดูแลและใชทรัพยากรอยางประหยัด 
บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใชใหอยูในสภาพใชงานได และไมปฏิบตัิภารกิจสวนตวัใน
เวลางาน  

5. การใหความรวมมือ (civic virtue) หมายถึง  การแสดงความรับผดิชอบและ
สนใจในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการดวยความเต็มใจ เชนการเขารวมประชุม การ
เก็บรักษาความลับขององคการ การใหขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่สรางสรรคและ
ประโยชนตอองคการ รวมทั้งกระทําเพ่ือความเจริญกาวหนา และเผยแพรชื่อเสียงขององคการ
ดวยความเหมาะสมและเตม็ใจ 
 

สรุป 
 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ จะเห็นไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดมีนักการศึกษาสรุปผลการศกึษาวิจัยและให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวแปรในลักษณะทีแ่ตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับบริบทของการศึกษา
และการเลือกตัวแปรในการศึกษา แตโดยภาพรวมสามารถจําแนกไดเปนปจจัย 3 ดาน ไดแก 
1) ลักษณะของผูนํา  ซึ่งมีนักวิชาการสรุปขอคนพบที่แตกตางกัน เกี่ยวกับลักษณะผูนําที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวย ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
การแลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก การเสริมสรางพลังอํานาจ 2) ทัศนคตทิี่มี
ตองาน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในองคการและการทํางาน เพราะจะทําใหมนุษยมีพฤติกรรมในการ
ทํางานที่แตกตางกัน ถามนุษยมีทัศนคติเชิงบวกก็จะสงผลตอการแสดงพฤติกรรมเชิง
สรางสรรค นําไปสูความรวมแรงรวมใจในการที่จะทุมเทการทํางานใหกับองคการ โดยแสดง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งจากการรวบรวมขอคนพบเกี่ยวกับทัศนคตทิีมี่
ตองานที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวาประกอบดวย ความพึง
พอใจในงาน การรับรูความยุติธรรมในองคการ  ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ และความ
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ไววางใจในผูบริหาร 3) สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสาํคัญตอบุคคล
ในองคการ เปนสิ่งที่เกี่ยวพันกับบคุคลโดยตรงไมวาจะเปนสภาพแวดลอมทางกายภาพหรือ
สภาพแวดลอมทางสังคม ลวนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยใหอยากทํางาน
หรือเกิดความเบื่อหนายในการทํางาน ซึ่งจากการรวบรวมขอคนพบเกี่ยวกับสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวาประกอบดวย 
ลักษณะงาน การสนับสนุนจากองคการ บรรยากาศองคการ คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คานิยมในการทํางาน นอกจากนี้จากการศึกษาแนวคิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ พบวาสามารถจาํแนกพฤติกรรมไดหลากหลายขึ้นอยูกับเกณฑของแตละวัฒนธรรม
องคการ ลักษณะกลุมตัวอยางที่ศึกษา และวตัถุประสงคของงานวิจัย แตโดยภาพรวมจะมี
ความครอบคลุมรูปแบบพฤติกรรม 5 ดาน คือ 1) พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ 2) 
พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ 3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 4) พฤติกรรมการคํานึงถึง
ผูอ่ืน 5) พฤตกิรรมการใหความรวมมือ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



          
บทที่ 3 

 
การดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ

อาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ” เปนการวจัิยเชิงคุณภาพ(qualitative 
research) และการวิจัยเชงิปริมาณ (quantitative research) เพ่ือทราบรูปแบบความสัมพันธ 
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเพือ่ทดสอบความสอดคลองของรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีอาจารยวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 360 คน เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 
ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวธิีวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

ข้ันตอนการดําเนินการวจิัย  
 

เพ่ือใหการวิจัยดําเนินการไปตามระเบยีบวิธวีิจัย และสอดคลองกับวตัถุประสงค
ของการวิจัยทีก่ําหนดไว ผูวจัิยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยไว 3  ขั้นตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  
เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบวิธกีารดําเนินการวิจัย โดย

ศึกษาสภาพปญหา วรรณกรรมที่เกี่ยวของ ตลอดจนงานวิจัย จากเอกสาร ขอมูล สถิต ิ
วิทยานิพนธ และรายงานขององคการหรือหนวยงานตางๆ  และนําผลที่ไดจากการศึกษา มา
จัดทําโครงการวิจัย โดยขอคําแนะนําความคิดเห็นในการจัดทําโครงการวิจัย จากอาจารยที่
ปรึกษา และนาํมาปรับปรุงแกไข เพ่ือขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 

ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย  
เปนขั้นตอนทีผู่วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎ ี และวเิคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ สรางและพัฒนาแบบสอบถาม นําไปทดลองใชและ
ปรับปรุงขอบกพรองของเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด วิเคราะหและ
แปลผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ เพ่ือสรางเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางตัวแปร และ
ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ แบงเปน 5 ขั้นตอนดังนี้ 
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ขั้นที่  1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีโดยศึกษาขอมูลและสารสนเทศจากแหลงขอมูล
ตางๆ ตํารา เอกสาร  ผลงานวิจัยที่เกีย่วของ ครอบคลุมแนวคิดทฤษฎี องคประกอบ และ
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเรื่องพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ เพ่ือนําขอมูลประกอบการกําหนดปจจัยที่ไดจากการศึกษาขางตน และ
ใหไดองคประกอบพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ที่วดัไดสอดคลองตามลักษณะ
ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   

ขั้นที่ 2 วเิคราะหตวัแปรปจจัยที่มีอิทธิพลและองคประกอบพฤตกิรรมการ 
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดย
รวบรวมขอมูลที่ไดจากขั้นที่ 1 กําหนดเปนโครงสรางและรายการสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพล 
และองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เพ่ือพัฒนาเปนชุดตัวแปรใน
การศึกษา กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและนิยามเชงิปฏิบัติการของตัวแปรทีใ่ชในการวิจัย 

ขั้นที่ 3 สรางและพัฒนาแบบสอบถาม โดยนําขอมูลที่ไดมาสรางเปนขอ
คําถามในแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดการวิจัยและนิยามเชิงปฏิบัติการ ปรับขอคําถาม
ตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา นําแบบสอบถามใหผูเชีย่วชาญจํานวน 5 ทาน 
พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) นําผลที่ไดมาหาคาดัชนี IOC 
(Index of Item-Objective Congruence) และพิจารณาปรับแกไขแบบสอบถาม นํา
แบบสอบถามไปทดลองใช (try out)  กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นํามา
คํานวณหาคาความเที่ยง (reliability) โดยใชวิธสีัมประสิทธิ์แอลฟา (coefficient) ของ        
ครอนบาค (Cronbach)  และปรับปรุงแบบสอบถาม  

ขั้นที่   4   เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรางรูปแบบความสัมพันธ 
โดยนําแบบสอบถามไปสอบถามกลุมตวัอยางจํานวน 360 คน รวบรวมขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
ทางสถิติโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory  factor analysis) และสราง
รูปแบบความสัมพันธโดยการวิเคราะหความสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation 
analysis) โดยวิเคราะหคาสหสัมพันธคาโนนิคอล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยการพิจารณาขอมูลจากความคิดเห็นและ
ประสบการณของผูเชี่ยวชาญ โดยประยุกตใชรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต (the ethnographic 
future research : EFR) ดังแผนภูมิที่ 2 แสดงขั้นตอนการวิจัย 
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ข้ันตอนการ กระบวนการ ผลท่ีไดรับ 

1. ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ 

ศึกษาตํารา เอกสาร  
งาน วิจัยที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบและปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ 

แนวคิด องค 
ประกอบและ
ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรม 
การเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ 

 
 
แบบสอบถาม 
ฉบับสมบูรณ 

 
 

3. สรางและ
พัฒนาแบบ 
สอบถาม 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  

1. นําขอมูลท่ีไดมาสรางเปนขอคําถาม  ในแบบสอบถาม 
2. ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหา นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) และปรับ 
ปรุงแบบสอบถาม 
3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช กับอาจารยที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน   นํามาคํานวณหาคาความเที่ยง 
(reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach  
และปรับปรุงแบบสอบถาม 

1.  นําแบบสอบถามไปสอบถามกลุมตัวอยาง   
2.  รวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามวิเคราะหทาง
สถิติ  โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(exploratory factor analysis ) 
3.วิเคราะหความสัมพันธคาโนนิคอล (canonical 
correlation analysis) เพ่ือนํามาสรางเปนรูปแบบความ 
สัมพันธ  

4. เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะห
ขอมูล และสราง
รูปแบบความ 
สัมพันธ  
 

สัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญที่
มีประสบการณเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ 
(snowball  technique)  
 

2.วิเคราะห  
แนวคิด 
พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ 

วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัย  
และเนื้อหาจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยกําหนดเปน
โครงสรางและรายการสําคัญ ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการและ 
องคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  

กรอบแนวคิด
การวิจัย และ 
นิยามปฏิบัติการ 

6. ตรวจสอบ
ความสอดคลอง 

รูปแบบที่มีความ
สอดคลองกับขอ 
มูลเชิงประจักษ 

1. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดวยแบบสอบถามโดยวิธี EFR 
2. สังเคราะหเน้ือหาจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  

รูปแบบความ 
สัมพันธของ
ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ 
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ข้ันตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารายงานการวิจัย นําเสนอ
ตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ จัดทํารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ 
เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
เพ่ือใหการวิจัยดําเนินการไปตามวตัถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงกําหนด        

รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกบัระเบยีบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบดวยแผนแบบการวจัิย ประชากร
และกลุมตัวอยาง ตัวแปรทีศ่ึกษา เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และสถติิทีใ่ชในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
                    การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) ที่มีการศึกษากลุมตวัแปร โดยศึกษาจากทฤษฎแีละงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ การสัมภาษณและสอบถามระดับความคดิเห็น รวมทั้งการยืนยันเพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคลองของรูปแบบ มีแผนแบบการวิจัย ลักษณะของกลุมตัวอยางเดียว ศกึษา
สภาวการณโดยไมมีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case study) ซึ่งเขียนเปน
แผนผัง ไดดังนี้ 
 
 
                                                                               O  
 
 
                                            R                        X 
 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงแผนผังของแผนแบบการวิจัย 
 
เม่ือ                             R       หมายถึง     ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม 
                                  X       หมายถึง     ตัวแปรที่ศึกษา 
                                            O       หมายถึง     ขอมูลที่ไดจากการศกึษากลุมตวัอยาง 
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ประชากร   
ประชากรที่ใชในการศึกษาวจัิยครั้งนี้แบงออกเปน 3 กลุม 

1. ผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณ เพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวจัิย ซึ่ง
ผูวิจัยคัดเลือกผูเชี่ยวชาญแบบเสนอแนะที่เห็นพองกัน (snowball technique) โดยผูวิจัยเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงกอนในบุคคลแรก จากนั้นสอบถามตอวาผูใดเปนผูเชี่ยวชาญทีมี่คุณสมบัติ
สอดคลองกับที่กําหนด หากมีผูเสนอแนะเห็นพองตองกันจํานวนมาก ผูวิจัยจะเลอืกผูนั้นขึ้นมา
เปนผูเชี่ยวชาญ1 ซึ่งผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติคือ  เปนนักวิชาการที่มีความเชีย่วชาญเรื่อง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนผูทีศ่กึษาคนควา/เปนที่ปรึกษาเรื่องพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ เผยแพรเปนผลงานวจัิยหรือผลงานทางวิชาการ หรือเปนผูที่
เขาใจแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ในบริบทของกลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษา สรุปไดจํานวนผูเชี่ยวชาญรวมทั้งสิ้น 9 คน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 

2. ประชากรในการเก็บขอมูล เพ่ือศึกษารปูแบบความสมัพันธของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โดยใชแบบสอบถาม ไดแก อาจารยที่เปนขาราชการพลเรือน และทํา
หนาที่อาจารยผูสอนนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
จํานวนทั้งสิ้น 1,563  คน (ขอมูล ณ มิถุนายน 2551)2  

3. ผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณ เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารย
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขกับขอมูลเชิงประจักษ โดยประยุกตใชวธิีการวิจัย
เชิงอนาคต (the ethnographic future research : EFR) ซึ่งผูวิจัยคดัเลือกผูเชี่ยวชาญจากการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากเกณฑการเปนตวัแทนผูเชี่ยวชาญประชากรในบรบิทที่เกีย่วของ
กับอาจารยวทิยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ ผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับวิทยาลัยพยาบาล ในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 คน 
ผูบริหารในระดับองคการวชิาชีพการพยาบาล ที่มีประสบการณปฏบิัติงานในวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 คน และผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 3 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น  5  คน ดังรายละเอียดตามตารางที ่2 
 
 
                                                 

1ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา ชํานิประศาสน, ระเบียบวิธวีิจัย (Reasearch 
Methodology (กรุงเทพฯ : พิมพดีการพิมพการพิมพ จํากัด, 2547), 103. 

2สถาบันพระบรมราชชนก, สวนแผนงาน, “ตารางรายงานจํานวนบุคลากรใน
วิทยาลัยจําแนกตามประเภทของบุคลากรและเพศ (ขาราชการพลเรือน),”มิถุนายน 2551. 
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ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตอบแบบสัมภาษณ 
 

คุณสมบัต ิ รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง 

อาจารย ดร. วิริณธิ ์กิตติพิชัย 
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูเชี่ยวชาญทีค่ัดเลือก
แบบเสนอแนะที่เห็น
พองกัน (snowball 
technique) 

1. รองศาสตราจารย ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค    
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร      

 มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัตติกรณ จงวิศาล  
 ภาควิชาจิตวทิยา คณะสังคมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3. อาจารย ดร.สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล 
 ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยบรูพา ชลบุร ี  
4. อาจารย ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ   
 นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ฯ  
 สาขาภาคตะวันออก (วาระปพ.ศ. 2548-2552)  
 อดีตผูอํานวยการวิทยาลยัพยาบาลพระปกเกลา จันทบุร ี
5.  อาจารย สิริกัญญวรรณ  ศรีเกษม  
 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  
6.   อาจารย ดร.ลิลลี่     ศิริพร 
 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา  
 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
7.   อาจารยสุพร พละเสวีนนัท 
 ผูอํานวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข  
 กระทรวงสาธารณสุข 
8.   อาจารย ดร.ศุกรใจ      เจริญสุข          
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี
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ตารางที่ 2 แสดงรายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองรูปแบบ (EFR) 
 

กลุมตัวอยาง ผูเชี่ยวชาญในการพิจารณารูปแบบ 

ผูบริหารหนวยงาน ใน
สถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 

1. ดร. สาลิกา  เมธนาวิน   
ผูอํานวยการกลุมวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข    

ผูบริหารระดับองคการ
วิชาชีพการพยาบาล ที่
ปฏิบัติงานในวิทยาลัย
พยาบาลสังกดักระทรวง
สาธารณสุข 

2. ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 
สาขาภาคตะวนัออก (วาระปพ.ศ. 2548-2552) 
อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี  

ผูอํานวยการวทิยาลัย
พยาบาลสังกดักระทรวง
สาธารณสุข 

3. ดร.ละเอียด แจมจันทร 
ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ 
4. ดร.ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร 
ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี
5. ดร.มกราพันธุ  จูฑะรสก 
ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 
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กลุมตวัอยาง  
กลุมตัวอยางที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล โดยการใชแบบสอบถามความคิดเห็น

ของกลุมตัวอยาง ไดจากการเลือกแบบแบงประเภท (stratified random sampling) จาก
อาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในแตละเครอืขายภูมิภาค โดยกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง ตามตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane)3 ที่
คาความเชื่อม่ันรอยละ 95 จากประชากร 1,563  คน ตองใชกลุมตวัอยางขั้นต่ําจํานวนไมนอย
กวา 333 คน  จากนั้นนํามาหาสัดสวนโดยจําแนกประชากรตามเครือขายภูมิภาคของวิทยาลยั
พยาบาลที่ปฏิบัติงานจํานวน 4 เครือขายไดดังนี้ 

ภาคเหนือ วิทยาลัยพยาบาล 6 แหง จํานวนประชากร 382 คน เลือกกลุมตวัอยาง 
88 คน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยพยาบาล 6 แหง จํานวนประชากร 346 คน 
เลือกกลุมตวัอยาง 80 คน 

ภาคกลาง วิทยาลัยพยาบาล 12 แหง จํานวนประชากร 609 คน เลือกกลุม
ตัวอยาง 140 คน 

ภาคใต วิทยาลัยพยาบาล 5 แหง จํานวนประชากร 226 คน เลือกกลุมตัวอยาง 
52 คน  

รวมจํานวนขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 360 คน  ซึ่งจํานวนขนาดกลุมตัวอยาง เม่ือ
เปรียบเทียบกบัจํานวนตวัแปร ที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมตามกรอบแนวคิดการวิจัย 
สอดคลองกับสตีเวนส (Stevens)4 ที่ไดศึกษาและแนะนําวาจํานวนขอมูลควรมีอยางนอย 20 
เทาของจํานวนตัวแปร ในการอธิบายคาสหสัมพันธคาโนนิคอลของตวัแปรคาโนนคิอลคูแรก  

  
 
 
 

                                                 
3Taro Yamane, Statistics : An Introductory Analysis (Singapore : Times 

Printers Snd.Bhd., 1978), 1088, อางถึงใน ลัดดาวัลย เพชรโรจนและอัจฉรา ชํานิประศาสน, 
ระเบียบวธิีวิจัย (Reasearch Methodology) (กรุงเทพฯ : พิมพดีการพิมพการพิมพ จํากัด, 
2547), 230. 
                4James P. Stevens, Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences,  
3 nd ed (Mahwah ,NJ : Lawrence Erlbaum Associates,1996), อางถึงใน กัลยา วานิชย
บัญชา, การวิเคราะหขอมูลหลายตวัแปร (กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสาร จํากัด,2548), 366. 
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ตารางที่ 3  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามเครือขายภูมิภาค ของวิทยาลยั
พยาบาลสังกดัสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจําปการศึกษา 
2551  

 
เครือขาย
ภูมิภาค 

วิทยาลัยพยาบาล ประชากร 
(คน) 

กลุม
ตัวอยาง 

(คน) 
 
 

ภาคเหนือ 
 
 

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 
    สวรรคประชารักษนครสวรรค  
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชนิราช 
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนครลาํปาง   
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีอุตรดิตถ 
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพะเยา 
6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีเชียงใหม 

382 88 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

 
 

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีนครราชสีมา 
2. วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีขอนแกน 
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 
   สรรพสิทธิประสงค  
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีอุดรธานี  
6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุรินทร 

346 80 

ภาคใต 

1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุราษฎรธานี  
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี  
   นครศรีธรรมราช 
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสงขลา  
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีตรัง 
5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 

226 52 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 
เครือขาย
ภูมิภาค 

วิทยาลัยพยาบาล ประชากร 
(คน) 

กลุม
ตัวอยาง 

(คน) 

ภาคกลาง 
 
 

1.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ   
2.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 
     จังหวัดนนทบุร ี 
3.  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 
4.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีชลบุรี  
5.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 
     นพรัตนวชิระ 
6.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีราชบุรี 
7.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีจักรีรัช  
8.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีชัยนาท 
9.  วิทยาลัยพยาบาล พระจอมเกลาเพชรบุรี  
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี 
      พระพุทธบาท  
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสุพรรณบุรี
12. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสระบุรี 

609 140 

 รวมทั้งสิ้น 1563 360 

        
ที่มา : สถาบนัพระบรมราชชนก, สวนแผนงาน, “ตารางรายงานจํานวนบุคลากรในวิทยาลัย  
        จําแนกตามประเภทของบุคลากรและเพศ (ขาราชการพลเรือน),” ขอมูล ณ มิถุนายน   
        2551. 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐานและตวัแปรที่

ศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ตัวแปรพ้ืนฐาน คือ ตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาสูงสดุ ระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนอาจารย 
และหนาที่ความรับผิดชอบ 

2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีของ
องคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  

2.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง 
องคประกอบสําคัญที่มีผลซ่ึงกันและกันตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ไดแก 

2.1.1 กลุมทฤษฎีเกี่ยวกบัลักษณะของผูนํา หมายถึง แนวคิดที่
เกี่ยวของกับการแสดงออกหรือการกระทําของผูบริหารองคการ ที่จะชักจูงใหอาจารยแสดง
พฤติกรรมตางๆ ใหประสบความสําเรจ็ตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดวยแนวคิดเกี่ยวกับ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ
ระหวางผูนํากบัสมาชิก และการเสริมสรางพลังอํานาจ 

2.1.2 กลุมทฤษฎีเกี่ยวกบัทัศนคตทิี่มีตองาน หมายถึง แนวคิดที่
เกี่ยวของกับความรูสึกของอาจารยที่มีตอบุคคลในองคการ ตอหนาที่ที่รับผิดชอบ หรือ
สถานการณในองคการ รวมถึงตอนโยบายหรือกฎระเบียบตางๆ ขององคการ ซึ่งกอใหเกิด
ความโนมเอียงของพฤติกรรมในทางบวกหรือทางลบ ที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการทํางาน 
รวมทั้งอาจเกิดจากองคประกอบอ่ืนๆที่เกีย่วของกับงาน ซึง่เกิดจากการบูรณาการแนวคดิ
เกี่ยวกับ ความพึงพอใจในงาน ความยุตธิรรมในองคการ ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ และ
ความไววางใจในผูบริหาร 

2.1.3 กลุมทฤษฎีเกีย่วกับสภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง 
แนวคิดที่เกี่ยวของกับสิ่งตางๆ ในองคการที่อยูลอมรอบตัวอาจารย ประกอบดวยสภาพแวด 
ลอมทางกายภาพ และสภาพแวดลอมทางจิต ที่มีผลกระทบตอการทํางาน ซึ่งเกิดจากการ  
บูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับ ลักษณะงาน การสนับสนุนจากองคการ บรรยากาศองคการ   
คุณภาพชีวิตการทํางาน คานิยมในการทํางาน 

2.2 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ หมายถึง แนวคิดทีเ่กี่ยวของ
กับพฤติกรรมการแสดงออกของอาจารยในการปฏิบัติงาน ที่นอกเหนือจากงานในหนาที่ที่
กําหนดตามเกณฑมาตรฐานขององคการ เปนพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สงเสริมและสนับสนุน
ใหเกิดความสาํเร็จและประสิทธิผลตอองคการ กระทาํดวยความสมัครใจของตนเอง โดยไมมี
กฎเกณฑกําหนดไวใหปฏบิัตติาม และไมเกี่ยวของกบัผลตอบแทนอยางเปนทางการหรือระบบ
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รางวัลทีว่ิทยาลัยพยาบาลกาํหนด ซึ่งองคประกอบของพฤติกรรมเกิดจากการบูรณาการ
แนวคิดเกี่ยวกับ การใหความชวยเหลือ ความสํานึกในหนาที่ ความอดทนอดกลั้น การคํานึงถงึ
ผูอ่ืน การใหความรวมมือ ความคิดสรางสรรค การปฏิบัตติามกฎระเบียบ และการพัฒนา
ตนเอง 

 
                      เครื่องมือที่ใชในการวจิัยครั้งน้ีมีดังน้ี   
                    1. แบบสมัภาษณแบบกึ่งโครงสราง (semi-structured interview) ใชเกบ็
รวบรวมขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
                    2. แบบสอบถามความคดิเห็น (questionnaires) เพื่อใชสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เปนกลุมตัวอยาง 
ลักษณะแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ อายุ เพศ วุฒิการศกึษา  
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนอาจารย ตําแหนงปจจุบัน หนาที่ความรับผิดชอบ มีลักษณะเปน
แบบเติมคําในชองวาง และตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (forced choice) รวมจํานวน 6 ขอ 

ตอนที่ 2   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ 
ตอนที่ 3   พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

แบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เปนการวัดระดับความคิดเห็น แบบมาตราสวน
ประมาณคาของลิเคิรท (likert scale) กําหนดระดับคาคะแนนของชวงน้ําหนัก 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ  5  หมายถึง มีการปฏิบัตทิี่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมากที่สดุ 
มีคาเทากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4  หมายถึง  มีการปฏิบัตทิี่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมาก มีคา
เทากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัตทิี่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับปานกลาง 
มีคาเทากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัตทิี่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอย มีคา
เทากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัตทิี่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอยที่สดุ 
มีคาเทากับ 1 คะแนน 
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 3.  แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธ ของ
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขกับขอมูลเชิงประจักษ โดยประยุกตใชรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต 
(the ethnographic future research : EFR) แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ (check list) เพ่ือหาคาความถีแ่ละรอยละ
ของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวง
สาธารณสุข ดานความเหมาะสมกับบรบิท ความเปนไปไดในการนําไปใช ความถูกตองเชิง
ทฤษฏี และเปนประโยชนตอองคการในการนําไปใช 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่ใชขอคําถามปลายเปด (open ended) เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ เพ่ิมเติมและขอพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 

1. แบบสมัภาษณที่ใชขอคําถามปลายเปด ลักษณะกึ่งโครงสราง (semi-
structured interview) ไดจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย วรรณกรรมตางๆ ที่เกีย่วของ นํา
ขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนแบบสัมภาษณ เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความ
ถูกตอง ครอบคลุมของเน้ือหา ภาษา และปรับปรุงกอนนําไปสัมภาษณ 

2.      แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
 2.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีจากตํารา เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ องคประกอบพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ และผสมผสานกับสาระที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

2.2 สรุปผลที่ไดจากการศกึษาเอกสารและการสัมภาษณ  กําหนดกรอบ
แนวคิดการวจัิยและนิยามปฏิบัติการ 

2.3 นําขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนขอคําถาม สําหรับแบบสอบถามปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารยวิทยาลยัพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหสอดคลองกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการ โดยมีลักษณะเปนแบบมาตราประมาณคา (likert scale)  

2.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช ความครอบคลุม และความสอดคลองตามนิยามของตัวแปร 
แลวนํามาปรบัปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
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2.5  นําแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (content validity) นํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item - 
Objective Congruence, IOC)    โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง  ตั้งแต 
0.5   ขึ้นไป5 รวมทั้งปรับปรุงแกไขภาษาตามคําแนะนาํของผูทรงคุณวุฒิ   นําแบบสอบถามที่
ไดเสนออาจารยที่ปรึกษาพจิารณา และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

2.6 นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (try out) กับอาจารยที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง ไดแก อาจารยจากวิทยาลัยพยาบาล 2 แหง คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี 15 คน  และวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 15 คน 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 คน ซึ่งพิจารณาขนาดตัวอยางตามเหตุผลของ สุวิมล ติรกานันท ที่กลาว
วาในทางสถติจํิานวนกลุมตวัอยางตั้งแต 30 คนขึ้นไปจะถูกอนุโลม (assume) วามีการแจก
แจงปกติ6 จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาความเที่ยง (reliability) โดยใชวธิีสัมประสิทธิ ์
แอลฟา (coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามปจจัย
ที่มีอิทธิพล 0.98 และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 0.96 

3. แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธ ของ
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขกับขอมูลเชิงประจักษ โดยสรางแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ตอน
ที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ (check list) เกี่ยวกับขอคนพบรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ดานความเหมาะสมกับบริบท ความเปนไปไดในการนําไปใช ความ
ถูกตองเชิงทฤษฏี และเปนประโยชนตอองคการในการนําไปใช ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่ใชขอ
คําถามปลายเปด เกี่ยวกบัขอคนพบรูปแบบความสมัพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
ไดจากผลการวิจัย นําเสนออาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตองครอบคลมุของเน้ือหา 
ภาษา และปรบัปรุงกอนนําไปสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี ้ อยูในระหวางเดือนกรกฎาคม 2551 - 
กุมภาพันธ 2552 โดยมีวิธกีารเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

                                                 
5สุวิมล ติรกานนัท, การใชสถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร : แนวทางสูการปฏิบตัิ 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2546),140. 
6เรื่องเดียวกัน, 147. 
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1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
เพ่ือออกหนังสือขอความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณ และหนังสือขอความรวมมือ
จากผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือทดลองใชเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  

2. ผูวิจัยทําหนังสือคํารองถึงบัณฑิตวทิยาลยั ผานทางภาควิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือขอความรวมมือจากผูบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือดําเนินการรวบรวมขอมูล 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยสงแบบสอบถาม ถึง
ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาล จํานวน 360 ฉบบั และขอใหแตละวิทยาลัยพยาบาลสง
แบบสอบถามกลับคืนผูวิจัยทางไปรษณีย ซึ่งผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 340 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.44 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชสําหรับการวิจัย 

1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ใชการวิเคราะหขอมูลดวย
คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

2. การวิเคราะหสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ อายุ เพศ วุฒิการศึกษา
สูงสุด ระยะเวลาการปฏิบตัิงานเปนอาจารย และหนาที่ความรับผิดชอบ ดวยการคํานวณ
คาความถี่ (frequency)  รอยละ (percentage) นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

3. การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็น ของผูตอบแบบสอบถามแบบมาตราสวน 
ประมาณคา 5 ระดับ ใชคาเฉลี่ย (x̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งน้ีในการวิเคราะห
ผูวิจัยไดนําคาเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของ (Best)7 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีลักษณะการปฏิบตัิทีต่รงกับสภาพความเปน
จริงอยูในระดับนอยที่สุด 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีลักษณะการปฏิบตัิทีต่รงกับสภาพความเปน
จริงอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีลักษณะการปฏิบตัิทีต่รงกับสภาพความเปน
จริงอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีลักษณะการปฏิบตัิทีต่รงกับสภาพความเปน
จรงิอยูในระดับมาก 

                                                 
7John W.Best, Research in Education, 2 nd (new jersey: pranseith Hall 

Inc., Englewood Cliffs,1981), 204-208.   
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คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีลักษณะการปฏิบตัิทีต่รงกับสภาพความเปน
จริงอยูในระดับมากที่สุด 

4. การวิเคราะหองคประกอบปจจัยที่มีอิทธพิล ตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ และองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เพ่ือลดจํานวนตวั
แปรใหเหลือตวัแปรจําเปนสาํคัญ ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory  
factor analysis) ตรวจสอบความเหมาะสมของการใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ ดวย
สถิติ Kaiser–Meyer–Olkin measure of sampling adequace (KMO) ซึ่งคา KMO มีคา
ระหวาง 0-1 โดยคามากกวาหรือเทากบั 0.9 แสดงวาเหมาะสมดีมาก ถาคานอยกวา 0.5 
แสดงวาไมสมควรใช (Kaiser)8 การสกัดองคประกอบ (factor extraction) ดวยวิธวีิเคราะห
องคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) วิเคราะหดวยการหมุนแกนแบบ
ตั้งฉาก (orthogonal rotation) ใชวิธีการหมุนแกนองคประกอบดวยวิธีแวริแมกซ (varimax 
rotation) โดยขอตกลงเบื้องตนในการศึกษาครั้งนี ้ ใชเกณฑในการเลือกองคประกอบยอยที่
น้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ตั้งแต 0.45 ขึ้นไป9 มีคาไอเกน (eigenvalues) มากกวา
หรือเทากับ 1 และมีตัวแปรที่บรรยายแตละองคประกอบตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป10 

5. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ และสรางรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีขั้นตอนดังนี้ 

5.1 ศึกษาความสัมพันธระหวางกลุมตวัแปร 2 กลุม เพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมของขอมูลในการดําเนินการวิเคราะหคาโนนิคอล โดยนําขอมูลเบื้องตนมาจัดใหอยูใน
รูปเมตริกซ (correlation matrix)  และคํานวณหาคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธอยางงาย ใชสูตร 
                                                 

8Kaiser, Henry F. and John Rice, “Little Jiffy Mark IV,” Educational and 
Psychological Measurement 34,1(1974) : 111-117,กัลยา วานิชยบัญชา, การวิเคราะห
ขอมูลหลายตวัแปร (กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสารจํากัด, 2548), 260-263.   

9Lee, Howard B., Andrew L. Comrey, A first course in factor analysis, 2nd 

ed. (Hillsdale, N.J. : Lawrence Erlbaum Association,Publishers, 1992), อางถึงใน เพชร
นอย สิงหชางชัย, หลักการและการใชสถติิการวิเคราะหตัวแปรหลายตัวสําหรบัการวิจัย
ทางการพยาบาล, พิมพครั้งที่ 2 (สงขลา : ชานเมืองการพิมพ, 2548),196-215. 

10Fred N. Kerlinger, Foundations of Behavioral Research, 3rd ed. (U.S.A. : 
Holt, Rinehart and Winston,Inc., 1973) , อางถึงใน อางถึงใน เพชรนอย สิงหชางชัย, 
หลักการและการใชสถติิการวิเคราะหตัวแปรหลายตวัสําหรับการวิจัยทางการพยาบาล, พิมพ
ครั้งที่ 2 (สงขลา : ชานเมืองการพิมพ, 2548),196-215. 
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Pearson Product Moment โดยจับคูระหวางตัวแปรทุกตวัเปนคูๆ  ไป แลวนําคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธทั้งหมดมาจัดเปนรูปเมตริกซ โดยแบงเปน 4 สวน คือ Rxx, Ryy, Rxy, Ryx ซึ่งถาคา 
Rxy หรือ Ryx ประกอบดวยสัมประสิทธิท์ีมี่คาไมเปน 0 บางตัว จะสามารถวิเคราะหสหสัมพันธ
คาโนนิคอลตอไปได11  

5.2 การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางชุดตวัแปร 2 ชุด โดยการหาคาสหสัมพันธคาโนนิคอล ซึ่งในการวิจัยครั้ง
นี้จะเปนการวเิคราะหโดยกําหนดชุดของตัวแปรปจจัยที่มีอิทธิพลเปนชุดของตัวแปรอิสระ และ
ชุดของตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนชุดตวัแปรตาม ผลการวิเคราะห
สามารถสรางตัวแปรคาโนนิคอลไดสูงสุด m คูโดยที่ m = min {p,q} จากนั้นตรวจสอบ
นัยสําคัญของความสัมพันธระหวางตวัแปรคาโนนิคอลแตละคู โดยใชสถิตทิดสอบ Bartlett’ s 
Test ถาคา wilk’s lamda มีคาต่ํา (0< wilk’s lamda <1) แสดงวาชุดตวัแปร X และ Y มี
ความสัมพันธกัน12 

5.3  การคํานวณสัดสวนของคาแปรปรวนของตัวแปรเดมิแตละตัว ทีมี่สวนใน
ตัวแปรคาโนนิคอล โดยนําคา canonical loading มายกกําลังสอง จากนั้นคํานวณสัดสวนโดย
เฉลี่ยของคาแปรปรวนของตัวแปรเดิมในแตละชุดที่มีสวนในตัวแปรคาโนนิคอล (Proportion of 
variance)13 เพ่ือพิจารณาวาเปนตัวแทนของกลุมไดมากนอยเทาใด 

5.4 การคํานวณการวัดคาเกิน (Redundancy) คือ คาที่ใชวัดปริมาณคา
แปรปรวนของตัวแปรเดิมชุดหนึ่ง ที่สามารถพยากรณคาตัวแปรคาโนนิคอลจากตวัแปรเดิมอีก
ชุดหนึ่ง เพ่ือที่จะทราบวาตัวแปรคาโนนิคอลซึ่งเปนฟงกชั่นเชิงเสนของตัวแปรอิสระสามารถ
พยากรณคาของตัวแปรเดิมซ่ึงเปนตัวแปรตาม (y) ไดมากนอยเพียงใด ถาคามากแสดงวามี
ความสามารถในการพยากรณมาก  ดังนั้นจึงใชการวัดคาเกิน (Redundancy) ในการประเมิน
ประสิทธิภาพของการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล และคาเกินยังใชวัดความสามารถของตัว
แปรคาโนนิคอลซึ่งเปนตวัแปรตาม ในการพยากรณคาตัวแปรอิสระเดิม (x) ไดอีกรูปแบบ14 

5.5 การคํานวณคาน้ําหนักมาตรฐานของคาโนนิคอลระหวางชุดตวัแปรปจจัย
แตละดานกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแตละองคประกอบ และการ
จัดกลุมตัวแปรในแตละชุด เพ่ือการแปลผลการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ผลที่ไดจะ
                                                 

11สําราญ มีแจง, สถิติขั้นสูงสาํหรับการวิจัย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : นิชินแอด
เวอรไทซิ่งกรูฟ, 2546),178-182. 

12กัลยา วานิชยบัญชา, การวิเคราะหขอมูลหลายตวัแปร (กรุงเทพฯ : บริษัทธรรม
สารจํากัด, 2548), 358-368. 

13เรื่องเดียวกัน, 353. 
14เรื่องเดียวกัน, 355 - 357. 
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นําไปสูชุดของสัมประสิทธิแ์ละชุดของคาน้ําหนักมาตรฐานบนตัวแปร X และ Y ซึ่งตามนิยาม
คาสหสัมพันธคาโนนิคอลจะมีคาเปนบวก แตความจริงแลวความสัมพันธของ X และ Y จะมีคา
สหสัมพันธไดทั้งบวกและลบ15  
 

สรุป 
 

การวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
อาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) และการวิจัยเชงิปริมาณ (quantitative research) มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และทดสอบความสอดคลองของรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุขกับขอมูลเชิงประจักษ ใชอาจารยวิทยาลัย
พยาบาล 360 คน เปนหนวยวเิคราะห (unit of analysis) มีกระบวนการดําเนินการวิจัย โดย
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบั ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
จากตํารา เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมกับการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
นําขอมูลมากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร รวมทั้งสรางเปนขอ
คําถามในแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล หาคุณภาพเครื่องมือโดยตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (content validity)  ดวยผูเชี่ยวชาญและพิจารณาคาดัชนี IOC และการ
หาคาความเทีย่ง (reliability) โดยใชวธิีสัมประสิทธิแ์อลฟา (coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) สถิติทีใ่ช ไดแก คาความถี่และคารอยละ การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  
(exploratory  factor analysis) การวิเคราะหความสัมพันธคาโนนิคอล โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ตรวจสอบความสอดคลองรูปแบบความสมัพันธของปจจัยที่มีอิทธิพล 
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขกบัขอมูลเชิงประจักษ ดวยการพิจารณาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ ดวยการประยุกตใช
รูปแบบการวจัิยเชิงอนาคต (the ethnographic future research : EFR)   

                                                 
15สําราญ มีแจง, สถิติขั้นสูงสาํหรับการวิจัย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : นิชินแอด

เวอรไทซิ่งกรูฟ, 2546),178-182. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
บทที่ 4 

   
การวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงคเพ่ือทราบ   1)  รูปแบบความสัมพันธของปจจัยทีมี่    

อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารยวิทยาลยัพยาบาลสังกดั
กระทรวงสาธารณสุข 2) เพ่ือทดสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขกับขอมูลเชิงประจักษ   โดยมีอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข   เปนหนวยวเิคราะห (unit of analysis)  ผูวิจัยทําการสงแบบสอบถาม จํานวน  
360 ฉบบั  ไดรับกลับคนืมาจํานวน 340 ฉบบั คิดเปนรอยละ 94.44 ผูวิจัยนําขอมูลมา
วิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหจําแนกเปน   3   ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1   การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตอนที่ 2 การสรางรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดย 
2.1 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี

ขององคการ และองคประกอบพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(exploratory factor analysis)  

2.2  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือสรางรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิเคราะหความสัมพันธ
คาโนนิคอล (canonical correlation analysis)  

ตอนที่ 3 การทดสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยการพิจารณาขอมูลจากความคิดเห็นและ
ประสบการณของผูเชี่ยวชาญ โดยประยุกตใชรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต (the ethnographic 
future research : EFR) 

ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดการวิเคราะหขอมูลของแตละขั้นตอนไดดังนี้ 
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ตอนที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการโดยการวิเคราะหเอกสาร และผลงานวิจัยเกีย่วกับหลักการ

แนวคิด ทฤษฎี ปจจัยที่มีอิทธิพลและองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ รวมกับการบูรณาการความคิดเห็นที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และนํามา
กําหนดปจจัยที่มีอิทธิพลและองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังนี้ 

  
1.1  การวิเคราะหเอกสาร 
 

1.1.1 การวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับองคประกอบของ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวยแนวคิดของ สมิทธ ออรแกน และเนียร 
(Smith, Organ and Near) โคนอฟกีและออรแกน (Konovsky & Organ) วิลเลียมและแอน
เดอรสัน (Williams & Anderson) พอดซาคอฟ อาเครน และแม็คเคนซี (Podsakoff, Ahcarne, 
and Mackenzie) ฟาร เออรเลยและลนิ (Farh, Earley, and Lin) พอดซาคอฟและคณะ 
(Podsakoff et al.) รวมทั้งเอกสาร ตํารา และงานวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวของ 

1.1.2  การวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกบัปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวยแนวคิดของ สมิทธ ออรแกน และเนียร 
(Smith, Organ, and Near) ออรแกน และเบทแมน (Organ and Bateman) ดายน เกรแฮม 
และเดนิส (Dyne, Graham, and Dienesch) ออรแกนและไรอัน (Organ and Ryan)  โพดซา
คอฟและคณะ (Podsakoff et al.) แฮนนัมและจิมมีสัน (Hannam and Jimmieson) ออรแกน 
พอดซาคอฟ และแม็คเคนซี (Organ, Podsakoff & Mackenzie) รวมทั้งผลการศึกษาวิจัยอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวของ เชน โคล, สเตยีร และเทอรบอรก (Koh, Steers and Terborg)  โชว (Cho) ซามู
เอล, ปเตอร และเอ็ดดี้ (Samuel,Peter, Eddie) เวนและกรีน (Wayne and Green) โบเกอร
และโซเมช (Bogler R and Somech A) วัตท และชารฟเฟอร (Wat and shaffer) โบลอน 
(Bolon) โคนอฟสกีและพลคั (Konovsky and Pugh) ฟาร พอดซาคอฟ และออรแกน (Farh 
Podsakoff & Organ) ชอรและเวนน (Shore & Wayne) ฟรานซิสโก (Francisco) เพียรส และ
กรีเกอรเซนส (Pearce and Gregersen) ไอเซนเบอรเกอร (Eisenberger) เวยน ีชอว และไล
ดิน (Wayne, Shore and Liden) สเตยีรและพอรตเตอร (Steer and Porter) คามาราตา 
(Camarata) เชน (Chen) ฮอฟเดต (Hofsted) รวมทั้งเอกสาร ตํารา และงานวิจัยอ่ืนที่
เกี่ยวของ สามารถสรุปเปนแนวคิดเบื้องตน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ไดแก 3 กลุม คือ 1) ลักษณะของผูนํา 2) ทัศนคติทีมี่ตองาน 3) สภาพแวดลอม
ในการทํางาน  

สรุปสาระสําคญัที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารไดดังนี้ 
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ตารางที่  4  สรุปสาระสําคญัจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎ ี

 
 

แนวคิด สาระสําคัญ 
แนวคิด

องคประกอบ
พฤติกรรม
การเปน
สมาชิกที่ดี
ขององคการ 

ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการประกอบดวย 
1. เต็มใจปฏบิัติงานแทนเพื่อนรวมงานที่ไมมาทํางาน 
2. ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานที่มีภาระงานมาก 
3. ชวยเพ่ือนรวมงานเมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 
4. พรอมใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงานทุกคน 
5. เต็มใจทํางานที่นอกเหนือจากงานปกติ 
6. ลาหยุดงานเม่ือมีความจําเปนเทานั้น 
7. ปฏิบัตติามกฎระเบียบขอบังคับแมจะไมมีใครเฝาดูพฤติกรรม 
8. ทําหนาที่ของตนอยางดีที่สุดคนหนึ่ง 
9. ตั้งใจทํางานใหคุมคากับเงินเดือนที่ไดรับ 
10. ยินดีชวยรับภาระงานเพิ่มเม่ือไดรบัการรองขอ 
11. เต็มใจที่จะปฏิบัติงานแมวาจะมีขอจํากัดและความไมสะดวกตาง ๆ 
12. มุงแกไขปรับปรุงปญหาในการทํางานมากกวาวิจารณผูอ่ืน 
13. นําขอตําหนิทีไ่ดรับมาพิจารณาแกไขโดยไมแสดงอาการทอแท 
14. เต็มใจชวยงานเรงดวนใหสาํเร็จแมตองทํางานนอกเวลา 
15. ทํางานตามขัน้ตอนที่กําหนดเพื่อปองกันปญหากับเพ่ือนรวมงาน 
16. ระมัดระวังการแสดงพฤติกรรมที่อาจสงผลกระทบตอผูอ่ืน 
17. ไมใชทรัพยากรขององคการเพื่อประโยชนสวนตวั 
18. พยายามหลีกเลี่ยงการสรางปญหากับผูรวมงาน 
19. เต็มใจใหความรวมมือเพ่ือพัฒนาและเพิม่คุณภาพ 
20. เอาใจใสตอหนาที่เพ่ีอชวยสรางภาพพจนที่ดีขององคการ 
21. กาวทันความเปลี่ยนแปลง 
22. ไมนําความลบัไปเปดเผยตอหนวยงานอื่น 
23. ปฏิบัตติามประกาศขององคการ 

สรุปไดวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนพฤติกรรม
ที่เปนประโยชนเฉพาะตอบคุคล และการดําเนินงานขององคการ โดย
ประกอบดวยพฤติกรรมการชวยเหลือผูอ่ืน  ความสํานึกในหนาที่ ความ
อดทนอดกลั้น การคํานึงถึงผูอ่ืน  การใหความรวมมือและการมีสวนรวม 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 

แนวคิด สาระสําคัญ 
 
 

ปจจัย 
”ลักษณะ
ของผูนํา” 
ที่มีอิทธิพล

ตอ      
พฤติกรรม
การเปน
สมาชิกที่ดี

ของ
องคการ 

ผลการศึกษาพบวา ลักษณะของผูนํา ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ ประกอบดวยกลุมแนวคดิดังนี้  
      ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
1. ผูนําพูดคุย ซักถาม แสดงความหวงใย เอาใจใส บุคลากร 
2. ผูนําเปนแบบอยางการปฏิบัตติามระเบียบ 
3. ผูนําไมแสวงหาประโยชนจากตําแหนงหนาที่ 
4. ผูนําแสดงภาวะทางอารมณไดเหมาะสม 
5. ผูนําใหเกียรต ิเคารพในศักดิ์ศรี เม่ือไดรวมงานกัน 
6. ผูนําใชคําพูดออนโยน เอ้ืออาทรตอบุคลากรในยามทอแท 
7. ผูนําใหกําลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
8. ผูนํายกยองชมเชยบุคลากรเมื่อทํางานสําเร็จตามเปาหมาย 
9. ผูนําใหทุกคนมีสวนรวมคิดวิเคราะหปญหาดวยวิธีการตาง ๆ 
10. ผูนําสงเสริมใหคิดทบทวนศึกษาปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากงานประจํา 
11. ผูนําเขาใจและแสดงการยอมรับจุดเดนจุดดอยของบุคลากรแตละคน 
12. ผูนําสงเสริมใหบุคลากรไดทํางานตามความสามารถ 
13. ผูนําใหความใสใจเปนสวนตวักับบคุลากรทุกคนอยางสม่ําเสมอ 
      การแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก 
14. ผูนําที่บุคลากรในองคการชื่นชอบ 
15. ผูนําใหคําแนะนําที่ดีเม่ือบุคลากรปรึกษา 
16. ผูนําอัธยาศัยดีเม่ือไดทํางานรวมกัน 
17. ผูนําที่ปกปองเม่ือเกิดความผิดพลาดในงาน 
18. ผูนําที่บุคลากรใหความเต็มใจทํางานตามที่มอบหมาย 
19. ผูนําที่บุคลากรพรอมชวยเหลือแกปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน 
20. ผูนําที่บุคลากรตั้งใจทํางานรวมกันเพื่อเปาหมายของงาน 
21. ผูนําที่ไดรับการยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานจากบุคลากร 
22. ผูนําที่ไดรับความนับถือในความเปนผูบริหารมืออาชีพ 
      การเสริมสรางพลงัอํานาจ 
23. ผูนําที่สงเสริมความมั่นใจในความสามารถที่จะทํางานใหสําเร็จ 
24. ผูนําที่สงเสริมการแสดงความคิดเห็นในงานไดอยางอิสระ 
25. ผูนําที่ใหความอิสระในการพัฒนาและแกปญหาในงานที่ไดรับมอบหมาย 
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ตารางที่  4 (ตอ) 

แนวคิด สาระสําคัญ 

 

26. ผูนําที่ใหบุคลากรกําหนดวิธีการทํางานในความรับผิดชอบได 
27. ผูนําที่ทําใหบคุลากรเห็นคณุคาของงานที่ไดรับมอบหมาย 
28. ผูนําที่ทําใหบคุลากรรูถึงคณุคาในความสําเร็จของงานที่ปฏิบตั ิ

สรุปไดวาลักษณะของผูนํา ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ จะตองมีลักษณะ มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สามารถสราง
ความรูสึกของบุคลากรในการรับรูตอ กระบวนการในการแลกเปลีย่น
ความสัมพันธระหวางผูนํากบับุคลากรที่ดี และการสงเสริมใหมีความสามารถ
ในการปฏิบตังิานโดยการเสริมสรางพลังอํานาจในการทํางานใหกับบุคลากร  
 

 
 

ปจจัย      
”ทัศนคติที่
มีตองาน”   
ที่มีอิทธิพล

ตอ
พฤติกรรม
การเปน
สมาชิกที่ดี

ของ
องคการ 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทัศนคติที่มีตองานที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวยกลุมแนวคิดดังนี้ 

ความพึงพอใจในงาน 
1. ไดรับความภมิูใจจากผลงานที่ทําสําเร็จ 
2. ไดรับเกียรติจากเพื่อนรวมงาน 
3. ไดรับการยอมรับในความรูความสามารถจากเพื่อนรวมงาน 
4. ไดรับการยอมรับเม่ือแสดงความคิดเห็นเพือ่แกปญหา 
5. ไดรับอํานาจบริหารจัดการงานในความรบัผิดชอบ 
6. ไดรับมอบหมายงานที่เหมาะสมและมีโอกาสปฏิบัตไิดสําเร็จ 
7. ไดรับมอบหมายงานทาทายความสามารถและใชความคิดริเริ่ม 
8. ไดรับโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถในงาน  
9. ไดรับความกาวหนาในการทํางานจากความสามารถ 
10. องคการแบงหนาที่และความรับผิดชอบตามความรู ความสามารถ 
11. องคการมีการกระจายงานอยางเสมอภาค 
12. เพ่ือนรวมงานมีความเอ้ือเฟอชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางาน 
13. เพ่ือนรวมงานมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

ความยุติธรรมในองคการ 
14. ไดรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ
15. ไดรับการพิจารณาความดีความชอบอยางเปนธรรม 
16. ไดรับการพิจารณารางวัล ประกาศเกียรตคิุณ หรือสิ่งจูงใจ เทาเทียมผูอ่ืน 
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ตารางที่  4 (ตอ) 

 
 
 
 

แนวคิด สาระสําคัญ 
ปจจัย      

”ทัศนคติที่
มีตองาน”   
ที่มีอิทธิพล

ตอ
พฤติกรรม
การเปน
สมาชิกที่ดี

ของ
องคการ 

17. องคการมีกระบวนการประเมินผลการปฏบิัติงานถูกตอง 
18. องคการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการประเมินผลงาน 
19. องคการกระจายผลตอบแทนเทาเทียมและเปนธรรมแกทุกคน 
20. องคการมีระบบตัดสินใจเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานอยางเปดเผย 
21. ไดรับโอกาสแสดงความคิดเห็นโตแยงการตัดสินใจผลการปฏิบัติงาน 
       ความยึดมั่นผูกพันตอองคการ 
22. รูสึกวาการทํางานที่นี่เปนสิง่จําเปน มีความสุขมากที่ทาํงานในองคการ 
23. รูสึกปญหาขององคการคือปญหาของตน ตนเองเปนสวนหนึ่งของ

องคการ 
24. รูสึกวาตองการเลือกที่จะทํางานที่นี่ แมจะมีทางเลือกที่อ่ืน 
25. รูสึกผิดถาลาออกหรือยาย 
26. รูสึกมีความผกูพันกับเพ่ือนรวมงาน 
27. รูสึกจงรักภักดีตอองคการ และเปนหนี้บญุคณุองคการ 
       ความไววางใจในผูบริหาร 
28. เชื่อวาสามารถพูดคุยเรื่องงานกับผูนําไดตลอดเวลา 
29. เชื่อวาผูนําทํางานดวยสมรรถนะและเตรียมพรอมตลอดเวลา 
30. รูสึกไววางใจผูนําวาสามารถทําใหงานมีคุณภาพ 
31. รูสึกวาบุคลากรสวนใหญเคารพและไววางใจผูนํา 
32. รูสึกไดรับความไววางใจจากผูนาํเม่ือมอบหมายงานใหปฏิบัต ิ
33. รูสึกยอมรับในความมีชื่อเสียงของผูนํา 

สรุปไดวาลักษณะทศันคตทิี่มีตองาน ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ จะตองมีลักษณะที่ประกอบดวย ความพึงพอใจใน
งาน ความผูกพันตอองคการของบุคลากร  ความคาดหวัง ในการไดรับการ
แบงปนผลตอบแทน และการปฏิบัติอยางยุติธรรม และการรับรูความไววางใจ
ในผูบริหาร  ของบุคลากรตอการกระทําหรือการแสดงออกของผูนํา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 162 

ตารางที่  4 (ตอ) 

          

แนวคิด สาระสําคัญ 
 
 

ปจจัย        
”สภาพ 

แวดลอมใน
การทํางาน” 
ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่
ขององคการ 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวยกลุมแนวคดิดังนี้ 

 ลักษณะงาน 
1.  ลักษณะงานที่ตรงกับความรูความสามารถ 
2. ลักษณะงานทีมี่การประเมินผลยอนกลับ 
3. ลักษณะงานทีมี่อิสระในการปฏิบัต ิ
4. ลักษณะงานทีมี่การพึ่งพาชวยเหลอืกันระหวางสมาชิก 
      การสนับสนุนจากองคการ 
5. องคการสงเสริมและเห็นคณุคาผลงานทีท่ํา  
6. องคการภูมิใจตอความสําเรจ็ในงานของบุคลากร 
7. องคการมีนโยบายในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
8. องคการใหความชวยเหลือบุคลากรเมื่อมอบหมายงานพิเศษ  
9. องคการเต็มใจที่จะชวยเหลอืคลี่คลายปญหาในการปฏิบัติงาน 
10. องคการจัดสวัสดิการดานตางๆ ที่เปนประโยชน 
11. องคการสนับสนุนสิ่งจําเปนในการทํางาน 
       บรรยากาศองคการ  
12. จัดสวัสดิการที่เปนประโยชน ดูแลเอาใจใสสภาพแวดลอมในการทํางาน 
13. มีกฎระเบียบ ขอบังคับสามารถปฏิบตัิตามได 
14. มีโครงสรางการบริหารงาน ขอบขายและหนาที่ชัดเจน  
15. มีขั้นตอนการทํางานที่ชวยทําใหปฏิบตัิงานไดเร็วขึ้น 
16. กําหนดผูรับผิดชอบในแตละงานอยางชัดเจน 
17. แจงขอมูลขาวสารตางๆ อยางสม่ําเสมอ และขอมูลทันสมัย ทัน

เหตุการณ 
18. จัดระบบสอบถามขอมูลหรือขาวสารตางๆ อยางเปดเผย  
19. มีการชี้แจงงานที่มอบหมายพิเศษกอนใหลงมือปฏิบัต ิ
20. มีบรรยากาศการแลกเปลีย่นขาวสารการทํางานไดตลอดเวลา 
21. มีบริการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเอ้ือตอการทํางาน 
22. สนับสนุนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองสําคัญ ๆ 
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ตารางที่  4 (ตอ) 

แนวคิด สาระสําคัญ 
 

ปจจัย        
”สภาพ 

แวดลอมใน
การทํางาน” 
ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่
ขององคการ 

  คานิยมในการทํางาน 
23. ทานพรอมที่จะเสียสละในการทํางานเพื่อองคการ 
24. ทานรับผิดชอบตองาน มุงม่ันในผลงานและความสําเรจ็ 
25. ทานคํานึงถึงประโยชนขององคการเปนที่หนึ่ง 
26. ทานปฏิบตัิหนาที่ดวยความซื่อสัตย 
27. ทานปฏิบตัิตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจ 
28. ทานไมแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัตหินาที่ 
29. ทานใหความสําคัญกับการตรงตอเวลาในการทํางาน 
30. ทานพัฒนาตนเอง ปรับปรุงคุณคาในการทํางานอยางสม่ําเสมอ 
31. ทานรักและศรทัธาในความเปนอาชีพ 
32. ทานทํางานดวยความโปรงใสและตรวจสอบไดตลอดเวลา 
      คุณภาพชีวติการทํางาน 
33. ทานไดรับความเสมอภาคเปนธรรมในการทํางาน 
34. ทานไดรับจัดสรรทรัพยากรการเรียนรูเพียงพอ 
35. ทานไดรับการสนับสนุน เพ่ือพัฒนาผลงานวิชาการ 
36. ทานมีสถานทีท่ํางานสงเสริมใหเกิดสุขภาพกายและจิตที่ดี 
37. ทานไดรับผลตอบแทนปฏบิัติงานเหมาะสมกับภาระงานที่ไดปฏิบตั ิ
38. ทานจัดแบงเวลาเหมาะสมระหวางการทํางาน ชีวิตสวนตัว 
39. ทานใชสิทธวินัลาพักผอนไดตามความตองการ 
40. ทานมีโอกาสลางานเพื่อพักผอนหรือทําธุระสวนตวัอยางอิสระ 
41. ทานมีภาระงานกับการดําเนินชีวติประจําวนัที่มีความสอดคลองกัน 
42. ทานไดรับความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
43. ทานไดรับอุปกรณในการตดิตอสื่อสาร สะดวกรวดเรว็ มีประสิทธิภาพ 

สรุปไดวาสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ประกอบดวยการไดรับมอบหมายงานที่มี
ลักษณะงานทีท่ี่ทําใหไดใชความรูความสามารถ เปนงานที่มีการพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน  มีบรรยากาศการทํางานที่ดี การดําเนินชีวติดานการ
ทํางานมีคุณภาพชีวิตการทาํงานที่ดี      รวมถึงคานิยมในการทํางานที่
แสดงถึงความเชื่อของบุคลากรที่นําไปเปนวิถีทางกําหนดแนวปฏิบตัิให
บุคลากร 
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                 1.2 การสัมภาษณความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการและปจจัยทีมี่อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
                    ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญจํานวน 9 คน ซึ่งไดจาก
คัดเลือกแบบเสนอแนะที่เห็นพองกัน (snowball technique)  โดยเลอืกแบบเฉพาะเจาะจงกอน
ในบุคคลแรก จากนั้นสอบถามตอวาผูใดเปนผูเชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับที่กําหนด
หากมีผูเสนอแนะเห็นพองตองกันจํานวนมาก ผูวิจัยจะเลือกผูนัน้ขึ้นมาเปนผูเชี่ยวชาญ ซึ่ง
ผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติคือ เปนนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ เปนผูที่ศึกษาคนควา/เปนที่ปรึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ เผยแพรเปนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ หรือเปนผูที่เขาใจแนวคิดเรื่อง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ในบริบทของกลุมตวัอยางที่ทาํการศึกษาสรปุ
สาระสําคัญทีไ่ดจากการสัมภาษณไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 5  ผลสรุปความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีของ

องคการ และปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
อาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

แนวคิด สาระสําคัญของความคิดเห็น 
 
 

องคประกอบ
พฤติกรรม
การเปน
สมาชิกที่ดี
ขององคการ 

ผลการสัมภาษณพบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ประกอบดวยพฤติกรรมดังตอไปน้ี 
1. สมัครใจทํางานที่ไดรับมอบหมายนอกเหนือจากงานประจํา 
2. ชวยเหลืองานเพ่ือนรวมงานใหเขาใจงานแมไมใชหนาที่โดยตรง 
3. มุงม่ันทําสิ่งที่ดีที่สุดใหกับองคการ โดยไมหวังผลตอบแทน 
4. ตั้งใจทํางานเพื่อตอบแทนบุณคุณขององคการ          
5. พัฒนาตนเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงสงัคม 
6. ยินดีชวยรับภาระงานเพิ่มจากขอกําหนดเมื่อไดรับการรองขอ 
7. เต็มใจปฏบิัติงานแมจะมีขอจํากัดและความไมสะดวก 
8. เต็มใจชวยงานเรงดวนใหสาํเร็จแมตองทํางานนอกเวลา 
9. ตั้งใจทํางานเพื่อสรางความเจริญใหกับวชิาชีพ 
10. เสียสละและทุมเทใหกับการทํางานอยางเต็มความสามารถ 
11. มุงม่ันทํางานดวยความสํานึกรับผิดชอบตอองคการและหนาที่ที่ตองทํา 
12. ตั้งใจทํางานใหเกินความคุมคาของเงินเดือน เพ่ือใหองคการอยูรอดได 
13.  รวมแรงรวมใจ ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางาน 
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ตารางที่ 5   (ตอ) 

 
 
 
 

แนวคิด สาระสําคัญของความคิดเห็น 

 

14. อดทนอดกลั้นตอความทุกขใจในการทํางาน 
15. ชวยเหลือและแนะนําเพ่ือนรวมงานทุกคนเมื่อเกิดปญหาในการปฏิบตัิงาน 
16. การทําหนาที่ของตนอยางดีที่สุดคนหนึ่ง 

สรุปไดวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนลักษณะ
พฤติกรรมการทํางานที่นอกเหนือจากงานประจํา ทําดวยความสมัครใจ 
ประกอบดวย พฤติกรรมการชวยเหลือผูอ่ืน ความสํานึกในหนาที่ ความอดทน
อดกลั้น การคํานึงถึงผูอ่ืน  และการใหความรวมมือ 

 
 
 
 
 
 
 

ปจจัย      
”ลักษณะ
ของผูนํา”  
ที่มีอิทธิพล

ตอ
พฤติกรรม
การเปน
สมาชิกที่ดี

ของ
องคการ 

ผลการสัมภาษณพบวา ลักษณะของผูนํา ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ ตองเปนไปตามบริบทที่ศกึษา ผูนําตองเปนผูที่มี
อิทธิพล มีผลในการที่จะทาํใหอาจารยแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการได ซึ่งผูนําในบริบทของวิทยาลัยพยาบาล ที่มีความชัดเจนและมี
อิทธิพลโดยตรงตออาจารย คือ ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาล ดังนั้นการ
ประเมินลักษณะของผูนําในงานวิจัยนี้ ควรกําหนดเปนผูอํานวยการวิทยาลยั
พยาบาล โดยมีลักษณะประกอบดวย 
1. ผูนําเปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรม บริหารจัดการอารมณตนเองได  
2. ผูนําสามารถสรางบรรยากาศทางบวกภายในองคการ 
3. ผูนําที่กระตุนใหอาจารยเห็นคุณคาของงาน  
4. ผูนําที่สรางแรงบันดาลใจใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจและเสยีสละในการ

ทํางาน  
5. ผูนําที่ใหโอกาสบุคลากรเสนอแนะ พรอมรับฟง และนําไปปฏิบตั ิ
6. ผูนําที่ใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางานการแกปญหาพัฒนางาน  
7. ผูนําคํานึงถึงความเปนสวนบุคคล สนใจเอาใจใสความตองการ  
8. ผูนาํรูจุดออน จุดแข็ง ความแตกตางของบุคล นํามาสงเสริมและพัฒนางาน 
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ตารางที่ 5   (ตอ) 

 
 
 

แนวคิด สาระสําคัญของความคิดเห็น 
ปจจัย      

”ลักษณะ
ของผูนํา”  
ที่มีอิทธิพล

ตอ
พฤติกรรม
การเปน
สมาชิกที่ดี

ของ
องคการ 

9. ผูนําที่มีความสัมพันธฉันทพ่ีนอง เพ่ือนสอนเพื่อน มากกวาผูบังคบับัญชา  
10. ผูนําที่เปดโอกาสใหบุคลากรไดแลกเปลีย่นเรียนรูซึ่งกันและกัน  
11. ผูนําที่มีรูปแบบความสัมพันธเชิงบวกกับบุคลากร 
12. ผูนําที่สามารถพูดคุยและสรางสัมพันธภาพไดตลอดเวลา 
13. ผูนําที่ใหอํานาจเชิงวิชาการ บริหารจัดการเบ็ดเสร็จในงานตนเองได 
14. ผูนําที่ใหโอกาสทํางานที่ตองการ พรอมจะทํา ถึงแมจะไมใชงานในบทบาท  
15. ผูนําที่ใหอํานาจอิสระทางวชิาการในงานที่รับผิดชอบหรือที่เชี่ยวชาญ 
16. ผูนําที่มอบหมายงานสมศักดิ์ศรีของพยาบาล 
17. ผูนําที่ใหปฏิบตัิงานที่มีคุณคาผลงานทําใหเกิดความภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัต ิ

  สรุปไดวาลกัษณะของผูนาํ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิ
ที่ดีขององคการ จะตองมีลักษณะครอบคลุม มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
สามารถสรางความรูสึกของบุคลากรในการรับรูตอ กระบวนการในการ
แลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนํากบับุคลากรที่ดีในลักษณะของฉันทพ่ี
นอง และการสงเสริมใหใหบุคคลมีกําลังใจในการทํางาน เกิดความรูสึกอยาก
คิดและพัฒนางาน มีความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการเสริมสรางพลัง
อํานาจในการทํางานใหกับบุคลากร  
 

ปจจัย      
”ทัศนคติที่
มีตองาน”  
ที่มีอิทธิพล

ตอ
พฤติกรรม
การเปน
สมาชิกที่ดี

ของ
องคการ 

ผลการสัมภาษณพบวา ปจจัยทัศนคติทีมี่ตองาน ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ ประกอบดวย 
1. ไดรับสวัสดิการ/คาตอบแทนเหมาะสมกับภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 
2. ไดรับมอบหมายงานที่มีคุณคา 
3. ไดรับมอบหมายงานที่สงผลตอความกาวหนาในอาชพี   
4. ไดรับสวัสดิการที่เปนประโยชนในตนเอง และรวมถึงครอบครัว 
5. ไดรบัมอบหมายงานตรงกับความรู ความสามารถ คุณวุฒิ   
6. ไดรับมอบหมายงานตรงตามบทบาทหนาที่ 
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ตารางที่  5  (ตอ) 

 
 
 
 

แนวคิด สาระสําคัญของความคิดเห็น 
ปจจัย      

”ทัศนคติที่
มีตองาน”  
ที่มีอิทธิพล

ตอ
พฤติกรรม
การเปน
สมาชิกที่ดี

ของ
องคการ 

7. ไดรับการพิจารณาผลการปฏิบัติงานโดยหลักความรู ความสามารถ 
8. ไดรับการพิจารณาผลการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
9. ไดรับการกระจายความยุตธิรรมเทาเทยีมกันและเปนธรรมทุกคน 
10. ไดรับการพิจารณาผลงาน จากความรับผดิชอบรวมกับการมีมนุษยสัมพันธ 
11. ไดรับการพิจารณาใหไปพัฒนาตามหนาที่ที่ปฏิบตัิหรือตามความจําเปน 
12. ไดรับผลตอบแทนอื่นๆ เปนไปอยางทั่วถึง เทาเทียมกันและมากเพียงพอ 
13. มุงม่ันตั้งใจทํางานเพื่อสรางความเจริญ คณุงามความดีใหวิชาชีพ 
14. สํานึกเสมอวาวิชาชีพจะเจริญกาวหนาก็ดวยคนในวิชาชีพ  
15. มีทัศนคติที่ดี มีความรักในงาน ผูกพันตอความเปนอาจารยพยาบาล  
16. รูสึกวาองคการเปนเหมือนบานของตน ตนเปนสวนหนึ่งขององคการนี้ 
17. มีความรักวิทยาลัยพยาบาลที่ปฏบิัติงาน เพราะมีบุญคณุตอตนเอง 
18. มีความรูสึกวาจะตองเปนผูที่จะอยูในวทิยาลัยพยาบาลนั้น ๆ ตอไป  
19. ปฏิบัติงานอยางเต็มความภาคภูมิใจ คิดเสมอวาอยูไดดวยองคการ  
20. รูสึกมีความสมัพันธและความผูกพันที่ดีตอกันกับเพ่ือนรวมงาน 
21. รูสกึสํานึกในบุญคุณวทิยาลัยพยาบาลทีใ่หความรู และเตบิโตมาจากที่นี่       
22. เชื่อวาผูนํามีความสามารถ มีชื่อเสียง และมีความนาเชือ่ถือในการทํางาน  
23. ไดรับความจรงิใจจากผูนําทั้งคําพูดและการแสดงออกทางการกระทาํ 
24. สามารถพูดคุยกับผูนําไดอยางเปดเผย และตลอดเวลา  
25. สามารถแสดงความคิดเห็นความรูสึกกับผูนําไดอยางสบายใจ 
26. สามารถทําใหงานขององคการบรรลุผลตามที่ตั้งเปาหมายไว 

สรุปไดวาลักษณะทศันคตทิี่มีตองาน ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ จะตองมีลักษณะที่ประกอบดวย ความพึงพอใจในงาน 
ความผูกพันตอองคการ การไดรับการปฏบิัติอยางยุตธิรรม และการรับรูความ
ไววางใจในผูบริหาร  ของบุคลากรตอการกระทําหรือการแสดงออกของผูนํา 
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ตารางที่  5  (ตอ) 

 
 
 

แนวคิด สาระสําคัญของความคิดเห็น 
 
 

ปจจัย        
”สภาพ 

แวดลอมใน
การทํางาน”   
ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่
ขององคการ 

 

ผลการสัมภาษณพบวา ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ประกอบดวย      
1. ไดรับมอบหมายงานที่มีคุณคาและทุมเทการทํางานมากขึ้น  
2. ไดรับมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ หรืองานที่ริเร่ิมสรางสรรค  
3. ไดรับมอบหมายงานที่มีปริมาณเหมาะสม ไมทําใหเสียสมดุลระหวางงาน

กับชีวติครอบครัว 
4. ไดรับมอบหมายงานที่ตรงกบัความรู ความสามารถ หรือคุณวุฒิ 
5. ไดรบัมอบหมายงานที่รวมทําเปนทีมงาน 
6. ไดรับโอกาสในการเลือกทมีงานหรือไดรับทีมงานที่ดี  
7. ไดรับมอบหมายงานที่สมศกัดิ์ศรีของวิชาชีพ เกิดความภาคภูมิใจ รูสึก

ในคุณคาของตนเอง 
8. ไดรับความเชือ่ถือไววางใจจากผูนําเม่ือมอบหมายงานใหแลว 
9. ไดรับการแกไขความผิดพลาดในงานจากกระบวนการ ไมคนหาผูทําผิด  
10. ไดรับมอบหมายงานที่ปฏิบตัิอยางมีศักดิ์ศร ี
11. ไดรับมอบหมายงานที่ทําใหเกิดการยอมรับจากองคการ  
12. ไดรับมอบหมายงานงานที่มีโอกาสปฏิบัติไดประสบผลสําเร็จ 
13. ไดรับมอบหมายงานที่สรางความกาวหนาในงาน   
14. ไดรับการยอมรับ ใหเกียรติ ดูแลดานจิตใจ การเสริมแรงดวยคําพูด  
15. ไดรับการสนับสนุนจากองคการดานผลตอบแทนอื่น 
16. ไดรับการจัดสวัสดิการในการสนับสนุนทางดานวัตถุ หรอืดานจิตใจ 
17. ไดรับการสนับสนุนจากองคการ ในการชวยเหลือการทํางานเมื่อ

มอบหมายงานในบทบาทพเิศษ เชน การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน การออกนโยบายสนับสนุนการทํางาน เปนตน 

18. ไดรับสนับสนนุสิ่งจําเปนในการทํางานจากองคการ เชน พาหนะในการ
เดินทาง วัสดุอุปกรณการสอน เอกสารตําราดวยความเหมาะสม 
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ตารางที่   5  (ตอ) 

 
 
 

แนวคิด สาระสําคัญของความคิดเห็น 
ปจจัย        
”สภาพ 

แวดลอมใน
การทํางาน”   
ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่
ขององคการ 

 
 

19. ไดรับขอมูลขาวสารทันสมัย 
20. ไดรับการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สนทิสนม กลมเกลียวกัน รักใคร  
21. ไดรับความเอือ้อาทรตอกัน จริงใจ ไมเอาผลประโยชนซึ่งกันและกัน  
22. ไดรับการยอมรับดวยความจริงใจ ใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน 
23. มีความกระตอืรือรนในการทํางาน รวมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา  
24. ไดรับโอกาสใหพัฒนาการคิด การเรียนรู การยอมรับซึ่งกันและกัน 
25. มีวัฒนธรรมความเอื้ออาทรอยูกันฉันทพ่ีนองใหความชวยเหลือกัน 
26. ไดรับโอกาสใหไดพัฒนาหรือเรียนรูจากผูอ่ืนเพื่อพัฒนาตนเอง  
27. ไดรับโอกาสใหทุกคนไดแสดงศักยภาพและเสนอความคิดเห็นที่ตองการ 
28. ไดรับการเชิดชูคนดีคนเดนอยางตอเน่ืองดวยวธิีการตาง ๆ   
29. ไดรับความเชือ่ถือซ่ึงกันและกันดวยความจริงใจ  
30. ลดความขัดแยง โดยผูบริหารชวยสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี  
31. มีสัมพันธภาพที่ดีตอกันระหวางผูบริหารและอาจารย  
32. ไดรับโอกาสเขาพบผูบริหารไดงาย 
33. ภาระงานไมทําใหเสียสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอื่น 
34. ไดรับความเสมอภาคและเปนธรรมในการปฏิบัติงานเทาเทียมกันทุกคน 
35. มีแหลงทรัพยากรในการทํางานอยางเพียงพอ   
36. สถานที่ทํางานสงเสริมใหเกิดสุขภาพกายและจิตที่ดีในการทํางาน 
37. ภาระงานที่ไดรับมอบหมายไมมากเกินไป มีเวลาไดพักผอนมากขึ้น 
38. ไดรับการเอื้ออํานวยความสะดวกในการเดินทางปฏิบตัิงานนอกสถานที่

ทํางาน 
39. อาจารยยึดจรรยาบรรณของอาจารยเปนแนวทางปฏิบตัิงาน 
40. อาจารยมีคุณธรรมในการทาํงาน  มีความเสียสละ  มีจิตบริการ  
41. อาจารยปฏิบัติงานโดยสงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพการ

พยาบาล 
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ตารางที่  5  (ตอ) 

 
1.3 การสังเคราะหขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ  
 
จากการวิเคราะหเอกสาร ตํารา งานวิจัย ทฤษฎี ที่เกีย่วของกับพฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีขององคการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และ
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพ่ือสรุปเปนตวัแปรนํามาสรางเปนขอคําถามของแบบสอบถาม ซึ่ง
พบวา ตัวแปรปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีจํานวน 122 ตัวแปร และตวัแปรพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี
จํานวน 25 ตวัแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด สาระสําคัญของความคิดเห็น 
ปจจัย      
”สภาพ 

แวดลอมใน
การทํางาน”  
ที่มีอิทธิพล

ตอ
พฤติกรรม
การเปน
สมาชิกที่ดี

ของ
องคการ 

 

42. อาจารยมีความรับผิดชอบตองาน มุงม่ันในผลงาน ความสําเร็จของงาน 
43. อาจารยพัฒนาปรับปรุงคุณคาของงานอยูตลอดเวลา 
44. อาจารยสรางคุณคาเพ่ิมในงานที่รับผิดชอบทั้งดานประสิทธิภาพและ

คุณภาพ   
45. อาจารยมีความสามัคคี หลีกเลี่ยงหรือแกไขความขัดแยงในองคการ 
46. อาจารยมีความรักตอสถาบนัทุมเทในการทํางานใหสถาบันอยางเต็มที่ 

สรุปไดวาสภาพแวดลอมในการทํางานที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ ประกอบดวยลักษณะงานที่มีคุณคา ไดใชความรู
ความสามารถ งานที่มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ไดรับการสนับสนุนจาก
องคการ มีบรรยากาศการทํางานที่ดี การมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี  
รวมถึงการยึดคานิยมในการทํางานที่มุงเนนตามแนวปฏบิัติของวิชาชพี 
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ตารางที่  6  สรุปสาระสําคญัจากการวิเคราะหเอกสาร  และความคิดเห็นจากการสัมภาษณ  
                ผูเชี่ยวชาญ 

 

ตัวแปร สาระสําคัญของความคิดเห็น 

ปจจัยที่มี
อิทธิพล
ตอพฤต ิ
กรรมการ
เปน

สมาชิกที่
ดีของ
องคการ 

1. ผูอํานวยการสนทนาแสดงความหวงใย เอาใจใสอาจารย 
2. ผูอํานวยการเปนแบบอยางการปฏิบัตติามระเบียบและขอกําหนด 
3. ผูอํานวยการไมแสวงหาประโยชนจากตําแหนงหนาที่ 
4. ผูอํานวยการแสดงภาวะทางอารมณไดเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ 
5. ผูอํานวยการใหเกียรติ เคารพในศักดิ์ศรี เม่ือไดปฏิบัติงานรวมกัน 
6. ผูอํานวยการใชคําพูดออนโยน เอ้ืออาทรอาจารยในยามทอแท 
7. ผูอํานวยการใหกําลังใจอาจารยในการปฏบิัติงานใหบรรลุเปาหมาย 
8. ผูอํานวยการยกยองชมเชยเม่ืออาจารยทํางานสําเร็จตามเปาหมาย 
9. ผูอํานวยการสนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในการคิดวเิคราะหปญหา 
10. ผูอํานวยการเปดโอกาสใหมีสวนรวมเสนอแนวทางแกปญหาการปฏิบัติงาน 
11. ผูอํานวยการสงเสริมคิดทบทวนปญหาจากงานประจําเพ่ือหาทางแกไขปญหา 
12. ผูอํานวยการแสดงการยอมรับจุดเดนจุดดอยของอาจารยแตละคน 
13. ผูอํานวยการสงเสริมอาจารยใหแสดงความสามารถอยางเต็มศักยภาพ 
14. ผูอํานวยการใหความใสใจเปนสวนตัวกบัอาจารยทุกคน 
15. ทานชื่นชอบความสามารถและการปฏบิัตงิานของผูอํานวยการ 
16. ทานไดรับคําแนะนําที่ดีเม่ือขอคําปรึกษาจากผูอํานวยการ 
17. ทานไดรับอัธยาศัยที่ดีจากผูอํานวยการในการทํางานรวมกัน 
18. ทานปฏิบตัิงานตามที่ผูอํานวยการมอบหมายดวยความเต็มใจ 
19. ทานพรอมใหความรวมมือกับผูอํานวยการในการแกปญหาการปฏิบตัิงาน 
20. ทานและผูอํานวยการทํางานรวมกันเพื่อเปาหมายของงาน 
21. ทานมีสวนรวมกับผูอํานวยการวางแผนการทํางานใหงานบรรลุเปาหมาย 
22. ทานยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 
23. ทานภูมิใจในความรู ความเชี่ยวชาญของผูอํานวยการ 
24. ทานนับถือผูอํานวยการในความเปนผูใฝหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 
25. ทานเชื่อม่ันความสามารถในการบริหารงานของผูอํานวยการ 
26. ทานสามารถปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหสําเร็จตามเปาหมาย 
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ตารางที่   6 (ตอ) 

ตัวแปร สาระสําคัญของความคิดเห็น 

ปจจัยที่มี
อิทธิพล
ตอพฤต ิ
กรรมการ
เปน

สมาชิกที่
ดีของ
องคการ 

27. ทานภูมิใจในผลงานที่ปฏิบตัิไดสําเร็จตามเปาหมาย 
28. ทานสามารถแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นในการทํางานได 
29. ทานไดรับเกียรติจากเพื่อนรวมงานในวิทยาลัยพยาบาล  
30. ทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานในความรูความสามารถการทํางาน 
31. ทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน เม่ือแสดงความคิดเห็นเพื่อ    

แกปญหาในวทิยาลัย 
32. ทานไดรับมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ 
33. ทานไดทํางานในหนาที่เหมาะสมและมีโอกาสปฏิบัติไดสําเร็จ 
34. ทานไดรับมอบหมายงานที่มีคุณคาสมศกัดิ์ศรีของวิชาชีพ 
35. ทานไดรับมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ ใชความคิดริเริ่มสรางสรรค 
36. ทานมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ 
37. ทานมีอํานาจในการบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบ 
38. ทานไดรับโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถในงาน เชน การฝกอบรม 
39. ทานไดรับความกาวหนาในการทํางานจากความสามารถในการปฏิบตัิงาน 
40. วิทยาลัยมีนโยบายการบรหิารงานชัดเจน สามารถปฏิบัติได  
41. วิทยาลัยแบงหนาที่ ความรบัผิดชอบตามความรูความสามารถของบุคคล  
42. วิทยาลัยมีระบบการกระจายงานใหอาจารยรับผิดชอบอยางเสมอภาค 
43. ทานและเพื่อนรวมงานมีการพึ่งพาชวยเหลือซ่ึงกันและกันเม่ือไดรับ     

มอบหมายใหทํากิจกรรมรวมกัน 
44. ทานและเพื่อนรวมงานมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
45. ทานไดรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน เชน คาตอบแทนการทํางาน  

นอกเวลา วันหยุดชดเชย ฯลฯ  เหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ
46. ทานไดรับการพิจารณาความดีความชอบอยางเปนธรรม 
47. ทานไดรับการพิจารณารางวัล ประกาศเกยีรติคุณ หรือสิ่งจูงใจอ่ืน ที่     

วิทยาลัยจัดสรรเทาเทียมกบัเพ่ือนรวมงาน 
48. วิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน 
49. วิทยาลัยมีขั้นตอนการตัดสนิใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานชัดเจน 
50. วิทยาลัยใหอาจารยไดมีสวนรวมประเมินผลการปฏิบตัิงานอยางเปนธรรม 
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ตารางที่    6 (ตอ) 

ตัวแปร สาระสําคัญของความคิดเห็น 

ปจจัยที่มี
อิทธิพล
ตอพฤต ิ
กรรมการ
เปน

สมาชิกที่
ดีของ
องคการ 

51. วิทยาลัยมีกระบวนการกระจายผลตอบแทนการปฏิบตังิานอยางเปนธรรม 
52. วิทยาลัยมีระบบการปกครองบังคับบัญชาเปนธรรมเสมอภาค 
53. วิทยาลัยมีระบบการแจงขอมูลขาวสาร ที่สามารถรับรูอยางสม่ําเสมอ 
54. วิทยาลัยมีระบบรวบรวมขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา ในการจัดสรรผลตอบแทน    

จากการปฏิบตัิงาน 
55. วิทยาลัยมีระบบการแสดงความคิดเห็นโตแยง ผลการประเมินการ

ปฏิบัติงาน   
56. วิทยาลัยมีระบบช้ีแจงขอมูลการประเมินผลการปฏิบตังิานอยางเปดเผย 
57. ทานมีความสขุมากที่ไดปฏบิัติงานในวิทยาลัยของทาน 
58. ทานรูสึกวาปญหาของวิทยาลัยคือปญหาของทาน 
59. ทานรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัย 
60. ทานเต็มใจอุทศิตนในการทาํงานใหวิทยาลยั 
61. ทานรูสึกวาการทํางานที่วิทยาลัยเปนสิ่งจําเปนสําหรับทาน 
62. ทานเลือกที่จะทํางานวิทยาลัยแหงนี้ แมจะมีทางเลือกทีจ่ะไปทํางานทีอ่ื่น 
63. ทานคิดวาการทํางานที่วิทยาลัย ใหผลตอบแทนที่คุมคากับการทุมเท 
64. ทานทํางานอยางเต็มความสามารถ เพราะความรูสึกจงรักภักดีตอวิทยาลัย 
65. ทานไมลาออกหรือยายจากวิทยาลัย เพราะความผูกพันกับเพ่ือนรวมงาน 
66. ทานรูสึกวาตองปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนบุญคุณของวทิยาลัยที่มีตอทาน 
67. ทานแสดงความคิดเห็น ความรูสึกกับผูอํานวยการไดอยางสบายใจ 
68. ทานพูดคุยเรือ่งงานกับผูอํานวยการไดทกุเวลา 
69. ทานศรัทธาผูอํานวยที่ทํางานดวยสมรรถนะและเตรียมพรอมตลอดเวลา 
70. ทานไววางใจผูอํานวยการวาสามารถทําใหงานของทานมีคุณภาพ 
71. ทานไดรับความไววางใจจากผูอํานวยการเมื่อมอบหมายงานใหปฏิบัต ิ
72. ทานยอมรับในความมีชื่อเสียงในการทํางานของผูอํานวยการ 
73. ทานไดรับการสนับสนุน สงเสริมคุณคาของผลงาน 
74. ทานไดรับการชื่นชมความสาํเร็จในการปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงาน 
75. ทานไดรับความชวยเหลือในการแบงเบาภาระงานจากเพื่อนรวมงาน 
76. ทานมีสวนรวมในการตัดสนิใจและปรับปรุงการปฏิบตัิงาน 
77. ทานไดรับการสนับสนุนเครือ่งมือเคร่ืองใชที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  
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ตารางที่   6  (ตอ) 

ตัวแปร สาระสําคัญของความคิดเห็น 

ปจจัยที่มี
อิทธิพล
ตอพฤต ิ
กรรมการ
เปน

สมาชิกที่
ดีของ
องคการ 

78. ทานไดรับความเต็มใจชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานในปญหาการปฏิบตัิงาน 
79. ทานไดรับสวสัดิการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอทาน 
80. วิทยาลัยมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่สามารถปฏิบตัิตามได 
81. วิทยาลัยมีโครงสรางการบริหารงาน ขอบขายและหนาที่ของกลุมงานชัดเจน 
82. วิทยาลัยมีขั้นตอนการทํางานที่ชวยทําใหปฏิบัติงานไดเร็วขึ้น 
83. วิทยาลัยมีผูรบัผิดชอบกําหนดไวในแตละงานอยางชัดเจน 
84. วิทยาลัยมีระบบขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ทันเหตุการณ 
85. วิทยาลัยมีระบบการชี้แจงงานที่มอบหมายกอนลงมือปฏิบัต ิ
86. วิทยาลัยมีระบบการสื่อสารขอมูลการทํางานระหวางเพ่ือนรวมงานหรือ  

ผูบริหารไดตลอดเวลา 
87. วิทยาลัยมีสถานที่ใหผูรวมงานไดพูดคุยแลกเปลีย่นขาวสารในการทํางาน 
88. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่สามารถสือ่สารขอมูลภายในวิทยาลัยได 
89. ทานไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหาที่มีผลตอทาน 
90. ทานไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตาง  ๆ  
91. ทานแสดงความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอ่ืนไดโดยไมถือวาเปนเรื่องที่ผิด 
92. ทานคิดวาความขัดแยงในวทิยาลัยไดรับการแกไขดวยความรวดเรว็ 
93. ทานไดรับการชื่นชมและกําลังใจจากเพื่อนรวมงานเม่ือทานประสบ     

ผลสําเร็จในการทํางาน 
94. ทานพรอมจะเสียสละในการทํางานเพื่อวิทยาลัย  
95. ทานมีความรบัผิดชอบตองาน มุงม่ันผลงานและความสําเร็จของงาน 
96. ทานคํานึงถึงประโยชนของวิทยาลัยเปนอันดับแรก 
97. ทานปฏิบตัิหนาที่ดวยความซื่อสัตย 
98. ทานปฏิบตัิตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา และใจ 
99. ทานไมแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัตหินาที่ 
100. ทานเปนคนตรงตอเวลาในการทํางาน 
101. ทานพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ และบคุลกิภาพสม่ําเสมอ 
102. ทานศรัทธาในความเปนอาจารยพยาบาล 
103. ทานมุงม่ันทํางานดวยสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ของอาจารยพยาบาล 
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ตารางที่   6  (ตอ) 

 
 

ตัวแปร สาระสําคัญของความคิดเห็น 

ปจจัยที่มี
อิทธิพล
ตอพฤต ิ
กรรมการ
เปน

สมาชิกที่
ดีของ
องคการ 

104. ทานเชื่อวาอาจารยพยาบาลควรทํางานอยางมีเกียรติและศักดิศ์ร ี
105. ทานม่ันใจวาผลการทํางานของทานโปรงใสและตรวจสอบได 
106. ทานพัฒนาปรับปรุงคุณคาในการทํางานของตนเอง 
107. ทานสํานึกในบุญคุณของสถาบันการศึกษาที่ใหวิชาความรูในวชิาชพีการ

พยาบาล และพรอมที่จะตอบแทน 
108. ทานมุงม่ันในการทํางานเพื่อความกาวหนาของวิทยาลัย 
109. ทานไดรับการจัดสรรภาระงานดวยความเสมอภาคเปนธรรม 
110. ทานคิดวาทุกคนในวทิยาลยัไดรับความเสมอภาคเปนธรรมในการ   ทํางาน 
111. ทานและเพื่อนรวมงานสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี 
112. ทานไดรับบรกิารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 
113. ทานไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาผลงานวชิาการ การเปนที่ปรึกษา    ดาน

วิชาการ และการเปนวิทยากร  
114. ทานมีสถานทีท่ํางานสงเสริมใหเกิดสุขภาพกายและจิตที่ดี 
115. ทานไดรับผลตอบแทนการปฏิบัติงานเหมาะสมกับภาระงาน ที่ไดปฏิบัตใิห

วิทยาลัย 
116. ทานไดรับผลตอบแทนการปฏิบัติงานทีคุ่มคากับความตั้งใจและทุมเท       

ในการทํางาน 
117. ทานไดรับสวสัดิการที่เปนผลมาจากการปฏิบตัิงานใหวิทยาลัย อยาง       

เพียงพอเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
118. ทานแบงเวลาไดอยางเหมาะสมระหวางการทํางาน ชีวติสวนตวั และ       

ครอบครัว 
119. ทานมีโอกาสใชสิทธวิันลาพกัผอนไดตามความตองการ 
120. ทานมีโอกาสลางานเพื่อพักผอนหรือทําธุระสวนตวั 
121. ทานคิดวาภาระงานกับการดําเนินชีวิตประจําวันของทานมีความสอดคลอง

กัน 
122. ทานไดรับความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกวิทยาลัยพยาบาล     
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ตารางที่   6  (ตอ) 

 

ตัวแปร สาระสําคัญของความคิดเห็น 

องคประกอบ
ของ

พฤติกรรม
การเปน
สมาชิกที่ดี
ขององคการ 

1. ทานเต็มใจปฏิบัติงานแทนเพื่อนรวมงานที่ไมสามารถปฏิบัติงานได 
2. ทานชวยเหลอืเพ่ือนรวมงานที่มีภาระงานมาก 
3. ทานชวยแนะนําเพื่อนรวมงานใหมใหเขาใจงานแมวาไมใชหนาที่โดยตรง 
4. ทานใหคําแนะนําหรือชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเมื่อเกิดปญหาในการ    

ปฏิบัติงาน 
5. ทานพรอมใหการชวยเหลือเพ่ือนรวมงานทุกคน 
6. ทานเต็มใจทํางานที่ไดรับมอบหมายนอกเหนือจากงานปกต ิ
7. ทานลาหยุดงานเม่ือมีความจําเปนเทานั้น 
8. ทานปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอบังคับ และวิธีปฏบิตัิดวยความซื่อสัตย 
9. ทานทําหนาทีข่องทานอยางดีที่สุด 
10. ทานตั้งใจทํางานใหคุมคากับผลตอบแทนที่ไดรับจากวทิยาลัย 
11. ทานอดทน อดกลั้น ตอความทุกขใจในการทํางาน 
12. ทานยินดีชวยรับภาระงานเพิ่มมากกวาขอกาํหนด เม่ือไดรับการรองขอ  
13. ทานเต็มใจปฏิบัติงานแมวาจะมีขอจํากัดและความไมสะดวกตาง ๆ ใน

ขั้นตอนการทาํงาน 
14. ทานมุงแกไขปรับปรุงปญหาการทํางานมากกวาวิจารณผูอ่ืน 
15. ทานนําขอตําหนิที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน มาพิจารณาแกไขโดยไม     

แสดงอาการทอแท 
16. ทานเต็มใจชวยงานเรงดวนของวิทยาลยัใหสําเร็จแมตองทํางานนอก

เวลา 
17. ทานทํางานตามขั้นตอนที่กาํหนดของวิทยาลัย เพ่ือปองกันปญหากับ     

เพ่ือนรวมงาน 
18. ทานระมัดระวงัการแสดงพฤติกรรมที่อาจสงผลกระทบตอความรูสึก     

เพ่ือนรวมงาน 
19. ทานพยายามหลีกเลี่ยงการสรางปญหากับเพ่ือนรวมงาน 
20. ทานไมใชทรพัยากรของวทิยาลัยเพ่ือประโยชนสวนตวั 
21. ทานเต็มใจที่จะใหความรวมมือเพ่ือพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของวิทยาลัย 
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ตารางที่   6  (ตอ) 

 
 การวิเคราะหเน้ือหาจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมกับ

ผลสรุปที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ สามารถสรุปองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
อาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดตามแผนภาพดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 4 พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ที่ไดจากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ 

 
 
 

ตัวแปร สาระสําคัญของความคิดเห็น 

 

22. ทานเอาใจใสตอหนาที่เพ่ีอชวยสรางภาพพจนที่ดีใหกับวิทยาลัย 
23. ทานกาวทันความเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัย 
24. ทานอานและปฏิบัตติามประกาศของวทิยาลัย 
25. ทานไมนําความลับของวิทยาลัยไปเปดเผยตอหนวยงานอื่น 

พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ 

ความสํานึก
ในหนาที่ 

ความอดทน
อดกลั้น  

การใหความ
รวมมือ 

การคํานึงถึง
ผูอื่น 

การใหความ
ชวยเหลือ 
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แผนภูมิที่ 5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ไดจากการศึกษาเอกสาร
และการสัมภาษณ 

 
 
 
 

คุณภาพ
ชีวิตการ
ทํางาน 

ลักษณะ 
งาน 

บรรยากาศ
องคการ  

ความไว วาง 
ใจผูบริหาร 
 

ความยึดม่ัน
ผูกพันตอ
องคการ 

ความยุติธรรม 
ในองคการ 
 

ความพึง
พอใจในงาน 

คานิยม 
ในการ
ทํางาน 

ภาวะผูนํา 
การ

เปลี่ยนแปลง 

การแลกเปลีย่น
ความสัมพันธระหวาง

ผูนํากับสมาชิก การ
เสริมสราง
พลังอํานาจ 

พฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่
ดีขององคการ 

ลักษณะ 
ของผูนํา 

สภาพแวด 
ลอมในการ
ทํางาน 

ทัศนคติที่มี 
ตองาน 

การ
สนับสนุน
จากองคการ 
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ตอนที่ 2 การสรางรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดย 

2.1 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข โดยวเิคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) จาก
ความคิดเห็นของผูใหขอมูล ไดแก อาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผูวิจัยทําการสงแบบสอบถาม จํานวน 360 ฉบับ ไดรับกลับคืนมาจํานวน 340 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 94.44 นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห โดยใชตารางประกอบคําบรรยายดังนี้ 

2.1.1  การวิเคราะหสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
2.1.2  การวิเคราะหระดับความคิดเห็น ตวัแปรปจจัยทีมี่อิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และตัวแปรพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 

2.1.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ดวยวธิีการสกัดปจจัย 
“PCA”  เพ่ือใหไดตัวแปรสาํคัญ 

 
2.1.1    การวิเคราะหสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อาจารยของวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น  340 คน เม่ือแยกพิจารณาตามอายุ เพศ วุฒิการศึกษา
สูงสุด ระยะเวลาการปฏิบตังิานเปนอาจารย และหนาทีค่วามรับผิดชอบ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 7 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1. อายุ 
1.1   25  ปหรือนอยกวา 
1.2   26-35  ป 
1.3   36- 45  ป 
1.4   46- 55  ป 
1.5   56 ปขึ้นไป      

 
14 
89 
143 
 81 
 13 

 
  4.1 
26.2 
42.1 
23.8 
  3.8 

รวม 340 100.00 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

2. เพศ 
2.1  ชาย 
2.2  หญิง 

 
 26 
314 

 
7.6 
92.4 

รวม 340 100.00 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
3.1  ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
3.2  ปริญญาโท   
3.3  ปริญญาเอก                            

 
 42 
275 
 23 

 
12.3 
80.9 
 6.8 

รวม 340 100.00 

4. ระยะเวลาการปฏิบัติงานเปน 
    อาจารย 

4.1  5 ป หรือนอยกวา 
4.2  6  - 10  ป 
4.3  11 - 15 ป 
4.4  16 - 20 ป 
4.5  21 - 25 ป 
4.6  26 ป ขึ้นไป 

 
 

51 
65 
77 
64 
48 
35 

 
 

15.0 
19.1 
22.6 
18.8 
14.2 
10.3 

รวม 340 100.00 

5. หนาที่ความรับผิดชอบ 
5.1  รองผูอํานวยการฯ 
5.2  หัวหนาภาค/หัวหนางาน 
5.3  อาจารยประจํา 

 
34 
88 
218 

 
10.0 
25.9 
64.1 

รวม 340 100.00 
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จากตารางที่ 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 340 คน ผูตอบแบบสอบถาม
กลุมที่มีจํานวนมากที่สุด มีอายุในชวง 36-45 ป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 42.1 กลุมที่มี
จํานวนนอยที่สุด มีอายุในชวง 56 ปขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.8  สวนใหญเปน
เพศหญิงมีจํานวน 314 คน คิดเปนรอยละ 92.4 เพศชาย มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 7.6 
ระดับการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาปริญญาโท มีจํานวนมากที่สดุ จํานวน 275 คน คิดเปน
รอยละ 80.9 นอยที่สุดคือ ระดับปริญญาเอก จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.8 ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเปนอาจารย สวนใหญอยูในชวง 11-15 ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 22.6 กลุม
ที่มีจํานวนนอยที่สุดอยูในชวง 26 ปขึ้นไป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 10.3 และสวนใหญมี
หนาที่ความรบัผิดชอบเปนอาจารยประจํา จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 64.1 กลุมที่มี
จํานวนนอยที่สุดคือ รองผูอํานวยการฯ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ10 

 
2.1.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็น ตัวแปรปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ และตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
อาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

การวิเคราะหระดับความคดิเห็น ตัวแปรปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ และตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนความคิดเห็นของอาจารยในแตละตวัแปร 
โดยการพิจารณาจากคาเฉลี่ย (x̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําคาเฉลี่ยทีไ่ดมาเทียบ
กับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีการปฏิบัตติรงกับสภาพความเปนจริงอยูใน

ระดับนอยที่สดุ 
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีการปฏิบัตติรงกับสภาพความเปนจริงอยูใน

ระดับนอย 
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีการปฏิบัตติรงกับสภาพความเปนจริงอยูใน

ระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีการปฏิบัตติรงกับสภาพความเปนจริงอยูใน

ระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัตติรงกับสภาพความเปนจริงอยูใน

ระดับมากที่สดุ 
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ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตวัแปรปจจัยที่มีอิทธิพล   
              ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัด  
              กระทรวงสาธารณสุข 
 

 
ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 
(x̄) 

สวน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ผูอํานวยการสนทนาแสดงความหวงใย เอาใจใสอาจารย 3.96 0.88 มาก 

2. ผูอํานวยการเปนแบบอยางการปฏิบตัิตามระเบียบและ
ขอกําหนดของวิทยาลัย 

4.19 0.86 มาก 

3. ผูอํานวยการไมแสวงหาประโยชนจากตําแหนงหนาที่ 4.17 0.89 มาก 

4. ผูอํานวยการแสดงภาวะทางอารมณไดเหมาะสมใน
สถานการณตาง ๆ 

3.89 1.00 มาก 

5.ผูอํานวยการใหเกียรติ เคารพในศักดิ์ศรีอาจารย เม่ือได
ปฏิบัติงานรวมกัน 

4.15 0.91 มาก 

6. ผูอํานวยการใชคําพูดออนโยน เอ้ืออาทรตออาจารยในยาม
ทอแท 

4.01 0.97 มาก 

7. ผูอํานวยการใหกําลังใจอาจารยในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย 

4.05 0.91 มาก 

8. ผูอํานวยการยกยองชมเชยเม่ืออาจารยทํางานสําเรจ็ตาม
เปาหมาย 

4.09 0.89 มาก 

9. ผูอํานวยการสนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในการคดิ
วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นดวยวธิีการตาง ๆ 

4.13 0.82 มาก 

10.ผูอํานวยการเปดโอกาสใหอาจารยมีสวนรวมเสนอแนะ
แนวทางในการแกปญหาการปฏิบัติงาน 

4.11 0.86 มาก 

11. ผูอํานวยการสงเสริมใหคิดทบทวนศึกษาปญหาที่เกิดขึ้น
จากงานประจําเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

4.09 0.83 มาก 

12. ผูอํานวยการแสดงการยอมรับจุดเดนจุดดอยของอาจารย
แตละคน 

3.86 0.93 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

 
ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 
(x̄) 

สวน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

13. ผูอํานวยการสงเสริมอาจารยใหแสดงความสามารถอยาง
เต็มศักยภาพ 

4.09 0.87 มาก 

14. ผูอํานวยการใหความใสใจเปนสวนตวักับอาจารยทุกคน 3.69 1.05 มาก 

15. ทานชื่นชอบความสามารถและการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการ 

3.91 0.91 มาก 

16. ทานจะไดรับคําแนะนําที่ดีเม่ือขอคําปรึกษาจาก
ผูอํานวยการ 

4.00 0.87 มาก 

17. ทานไดรับอัธยาศัยที่ดีจากผูอํานวยการในการทํางาน
รวมกัน 

4.09 0.88 มาก 

18. ทานปฏิบตัิงานตามที่ผูอํานวยการมอบหมายดวยความ
เต็มใจ 

4.19 0.70 มาก 

19. ทานพรอมใหความรวมมือกับผูอํานวยการในการ
แกปญหาการปฏิบัติงาน 

4.39 0.60 มาก 

20. ทานและผูอํานวยการทํางานรวมกันเพื่อเปาหมายของ
งาน 

4.33 0.63 มาก 

21. ทานมีสวนรวมกับผูอํานวยการในการวางแผนการทํางาน
เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายทีก่ําหนด 

4.00 0.80 มาก 

22. ทานยอมรับความสามารถในการปฏบิัติงานของ
ผูอํานวยการ 

4.19 0.80 มาก 

23. ทานภูมิใจในความรู ความเชี่ยวชาญของผูอํานวยการ 4.14 0.86 มาก 

24. ทานนับถอืผูอํานวยการในความเปนผูใฝหาความรูเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

4.26 0.78 มาก 

25. ทานเชื่อม่ันความสามารถในการบริหารงานของ
ผูอํานวยการ 

4.03 0.89 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

 
ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 
(x̄) 

สวน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

26. ทานมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จตามเปาหมาย 

4.18 0.57 มาก 

27. ทานภูมิใจในผลงานทีป่ฏิบัติไดสําเรจ็ตามเปาหมาย 4.35 0.54 มาก 

28. ทานสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานได 4.13 0.53 มาก 

29. ทานไดรับเกียรติจากเพื่อนรวมงานในวิทยาลัยพยาบาล  4.14 0.62 มาก 

30. ทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานในความรู
ความสามารถการทํางาน 

4.08 0.58 มาก 

31. ทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน เม่ือแสดงความ
คิดเห็นเพื่อแกปญหาในวิทยาลัย 

4.01 0.64 มาก 

32. ทานไดรับมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ 4.01 0.89 มาก 

33. ทานไดทํางานในหนาที่เหมาะสมและมีโอกาสปฏิบัติได
สําเร็จ 

4.11 0.60 มาก 

34. ทานไดรับมอบหมายงานที่มีคุณคาสมศักดิ์ศรีของวิชาชีพ 4.18 0.61 มาก 

35. ทานไดรับมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ ใช
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

4.11 0.64 มาก 

36. ทานมีอิสระในการตัดสนิใจในงานที่รบัผิดชอบ 3.87 0.76 มาก 

37. ทานมีอํานาจในการบรหิารจัดการงานในความรับผิดชอบ 3.91 0.74 มาก 

38. ทานไดรับโอกาสพัฒนาความรูความสามารถในงาน เชน 
การฝกอบรมประชุมวชิาการ ศึกษาตอหรือศึกษาดูงาน  
เปนตน 

4.10 0.78 มาก 

39. ทานไดรับความกาวหนาในการทํางานจากความสามารถ
ในการปฏิบตังิาน 

3.89 0.76 มาก 

40. วิทยาลัยมีนโยบายการบริหารงานชัดเจน สามารถปฏิบตัิ
ได  

3.82 0.79 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

 
ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 
(x̄) 

สวน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

41. วิทยาลัยแบงหนาที่ ความรับผิดชอบตามความรู ความ 
สามารถของบุคคล  

3.70 0.83 มาก 

42. วิทยาลัยมีระบบการกระจายงานใหอาจารยรับผิดชอบ
อยางเสมอภาค 

3.41 0.95 ปานกลาง 

43. ทานและเพื่อนรวมงานมีการพึ่งพาชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน
เม่ือไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมรวมกัน 

4.04 0.61 มาก 

44. ทานและเพื่อนรวมงานมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 4.18 0.60 มาก 

45. ทานไดรับผลตอบแทนจากการปฏิบตัิงาน เชน 
คาตอบแทนการทํางานนอกเวลา วันหยุดชดเชย ฯลฯ  
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ

3.42 1.03 ปานกลาง 

46. ทานไดรับการพิจารณาความดีความชอบอยางเปนธรรม 3.48 0.93 ปานกลาง 

47. ทานไดรับการพิจารณารางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือ
สิ่งจูงใจอ่ืน ที่วิทยาลัยจัดสรรเทาเทียมกบัเพ่ือนรวมงาน 

3.57 0.86 มาก 

48. วิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน
มาตรฐาน 

3.46 0.96 ปานกลาง 

49. วิทยาลัยมีขั้นตอนการตัดสินใจในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานชัดเจน 

3.51 1.00 มาก 

50. วิทยาลัยมีวิธีการใหอาจารยไดมีสวนรวมประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 

3.60 0.96 มาก 

51. วิทยาลัยมีกระบวนการกระจายผลตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานใหอาจารยอยางเปนธรรม 

3.53 0.94 มาก 

52. วิทยาลัยมีระบบการปกครองบังคับบัญชาเปนธรรม เสมอ
ภาค 

3.50 0.94 มาก 

53. วิทยาลัยมีระบบการแจงขอมูลขาวสาร ที่สามารถรับรู
อยางสม่ําเสมอ 

3.59 0.91 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

 
ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 
(x̄) 

สวน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

54. วิทยาลัยมีระบบรวบรวมขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา ในการ
จัดสรรผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน 

3.44 0.92 ปานกลาง 

55. วิทยาลัยมีระบบการแสดงความคิดเห็นโตแยง เกี่ยวกับ
ผลการประเมนิการปฏิบัติงาน 

3.30 1.09 ปานกลาง 

56. วิทยาลัยมีระบบชี้แจงขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางเปดเผย 

3.34 1.14 ปานกลาง 

57.  ทานมีความสุขมากที่ไดปฏิบัติงานในวิทยาลัยของทาน 3.72 0.84 มาก 

58.  ทานรูสึกวาปญหาของวิทยาลัยคือปญหาของทาน 3.91 0.78 มาก 

59.  ทานรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัย 4.21 0.66 มาก 

60. ทานเต็มใจอุทิศตนในการทํางานใหวทิยาลัย 4.28 0.62 มาก 

61. ทานรูสึกวาการทํางานที่วิทยาลัยเปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ทาน 

4.24 0.70 มาก 

62. ทานเลือกที่จะทํางานวทิยาลัยแหงนี ้แมจะมีทางเลือกที่จะ
ไปทํางานที่อ่ืน 

3.94 0.93 มาก 

63. ทานคิดวาการทํางานที่วิทยาลัย ใหผลตอบแทนที่คุมคา
กับการทุมเทในการทํางาน 

3.54 1.02 มาก 

64. ทานทํางานอยางเต็มความสามารถ เพราะความรูสกึ
จงรักภักดีตอวิทยาลัย 

4.09 0.79 มาก 

65. ทานไมลาออกหรือยายจากวิทยาลัย เพราะความผกูพัน
กับเพื่อนรวมงาน 

3.61 1.04 มาก 

66. ทานรูสึกวาตองปฏิบตังิานเพื่อตอบแทนบุญคุณของ
วิทยาลัยที่มีตอทาน 

4.01 0.89 มาก 

67. ทานแสดงความคิดเห็น ความรูสึกกบัผูอํานวยการได
อยางสบายใจ 

3.59 1.05 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

 
ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 
(x̄) 

สวน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

68. ทานพูดคุยเรื่องงานกับผูอํานวยการไดทุกเวลา 3.63 1.04 มาก 

69. ทานศรัทธาผูอํานวยการที่ทํางานดวยสมรรถนะและ
เตรียมพรอมตลอดเวลา 

3.88 0.97 มาก 

70. ทานไววางใจผูอํานวยการวาสามารถทําใหงานของทานมี
คุณภาพ 

3.91 0.91 มาก 

71. ทานไดรับความไววางใจจากผูอํานวยการเมื่อมอบหมาย
งานใหปฏิบัต ิ

3.89 0.82 มาก 

72. ทานยอมรับในความมีชื่อเสียงในการทํางานของ
ผูอํานวยการ 

3.95 0.88 มาก 

73. ทานไดรับการสนับสนนุ สงเสริมคุณคาของผลงาน 3.86 0.77 มาก 

74. ทานไดรับการชื่นชมความสําเร็จในการปฏิบัติงานจาก
เพ่ือนรวมงาน 

3.93 0.70 มาก 

75. ทานไดรับความชวยเหลือในการแบงเบาภาระงานจาก
เพ่ือนรวมงาน 

3.90 0.73 มาก 

76. ทานมีสวนรวมในการตดัสินใจและปรบัปรุงการปฏบิัติงาน 4.01 0.61 มาก 

77. ทานไดรับความชวยเหลือดวยความเต็มใจจากเพื่อน
รวมงาน เม่ือเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 

3.98 0.64 มาก 

78. ทานไดรับการสนับสนนุเครื่องมือเคร่ืองใชที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน  

3.95 0.68 มาก 

79. ทานไดรับสวัสดิการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอทาน 3.86 0.75 มาก 

80. วิทยาลัยมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่สามารถปฏิบัตติามได 4.10 0.61 มาก 

81. วิทยาลัยมีโครงสรางการบริหารงาน แสดงขอบขายและ
หนาที่ของกลุมงานตาง ๆ ไวอยางชัดเจน 

3.97 0.76 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

 
ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 
(x̄) 

สวน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

82.  วิทยาลัยมีขั้นตอนการทํางานที่ชวยทําใหปฏิบตัิงานได
เร็วขึ้น 

3.56 0.92 มาก 

83. วิทยาลัยมีผูรับผิดชอบกําหนดไวในแตละงานอยางชัดเจน 3.98 0.72 มาก 

84. วิทยาลัยมีระบบขอมูลขาวสารทีท่ันสมัย ทันเหตกุารณ  3.62 0.86 มาก 

85. วิทยาลัยมีระบบการชีแ้จงงานที่มอบหมายกอนลงมือ
ปฏิบัต ิ

3.66 0.80 มาก 

86. วิทยาลัยมีระบบการสือ่สารขอมูลการทํางานระหวางเพ่ือน
รวมงานหรือผูบริหารไดตลอดเวลา 

3.64 0.82 มาก 

87. วิทยาลัยมีสถานที่ใหผูรวมงานไดพูดคุยแลกเปลีย่น
ขาวสารในการทํางาน 

3.62 0.94 มาก 

88. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศทีส่ามารถสื่อสารขอมูลภายใน
วิทยาลัยได 

3.76 0.87 มาก 

89. ทานไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหาที่
มีผลตอทาน 

3.84 0.73 มาก 

90. ทานไดรับการสนับสนนุใหมีสวนรวมในการตัดสนิใจเร่ือง
ตาง  ๆ  

3.86 0.74 มาก 

91. ทานแสดงความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอ่ืนไดโดยไมถือวา
เปนเรื่องที่ผิด 

3.82 0.79 มาก 

92. ทานคิดวาความขัดแยงในวิทยาลัยไดรับการแกไขดวย
ความรวดเรว็ 

3.32 0.95 ปานกลาง 

93. ทานไดรับการชื่นชมและกําลังใจจากเพื่อนรวมงานเม่ือ
ทานประสบผลสําเร็จในการทํางาน 

3.90 0.71 มาก 

94. ทานพรอมจะเสียสละในการทํางานเพื่อวิทยาลัย  4.20 0.65 มาก 

95. ทานมีความรับผิดชอบตองาน มุงม่ันผลงานและ
ความสําเร็จของงาน 

4.32 0.52 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

 
ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 
(x̄) 

สวน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

96.   ทานคํานึงถึงประโยชนของวิทยาลยัเปนอันดับแรก 4.21 0.68 มาก 

97.   ทานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 4.54 0.52 มากที่สุด 

98.   ทานปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา และใจ 4.25 0.57 มาก 

99.   ทานไมแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติหนาที ่ 4.50 0.53 มากที่สุด 

100. ทานเปนคนตรงตอเวลาในการทํางาน 4.29 0.65 มาก 

101. ทานพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ และบคุลิกภาพสม่ําเสมอ 4.27 0.52 มาก 

102. ทานศรทัธาในความเปนอาจารยพยาบาล 4.55 0.55 มากที่สุด 

103. ทานมุงม่ันทํางานดวยสํานึกรับผิดชอบในหนาทีข่อง
อาจารยพยาบาล 

4.57 0.49 มากที่สุด 

104. ทานเชื่อวาอาจารยพยาบาลควรทํางานอยางมีเกียรติ
และศักดิศ์ร ี

4.65 0.50 มากที่สุด 

105. ทานม่ันใจวาผลการทาํงานของทานโปรงใสและ
ตรวจสอบได 

4.65 0.48 มากที่สุด 

106. ทานพัฒนาปรับปรุงคณุคาในการทาํงานของตนเอง 4.48 0.52 มาก 

107. ทานสํานึกในบุญคุณของสถาบันการศึกษาทีใ่หวิชา
ความรูในวิชาชีพการพยาบาล และพรอมที่จะตอบแทน 

4.55 0.55 มากที่สุด 

108. ทานมุงม่ันในการทํางานเพื่อความกาวหนาของวิทยาลัย 4.46 0.58 มาก 

109. ทานไดรับการจัดสรรภาระงานดวยความเสมอภาคเปน
ธรรม 

3.77 0.91 มาก 

110. ทานคิดวาทุกคนในวทิยาลัยไดรับความเสมอภาคเปน
ธรรมในการทาํงาน 

3.45 0.98 ปานกลาง 

111. ทานและเพื่อนรวมงานสามารถทํางานรวมกันไดเปน
อยางดี 

4.07 0.59 มาก 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 

 
ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 
(x̄) 

สวน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

112. ทานไดรับบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตอ
การจัดการเรียนการสอน 

3.88 0.78 มาก 

113. ทานไดรับการสนับสนนุใหพัฒนาผลงานวิชาการ การ
เปนที่ปรึกษาดานวิชาการ และการเปนวทิยากร  

3.99 0.74 มาก 

114. ทานมีสถานที่ทํางานสงเสริมใหเกดิสุขภาพกายและจิต 
ที่ดี 

3.78 0.91 มาก 

115. ทานไดรับผลตอบแทนการปฏิบัติงานเหมาะสมกับภาระ
งาน ที่ไดปฏิบัติใหวิทยาลยั 

3.66 0.95 มาก 

116. ทานไดรับผลตอบแทนการปฏิบัติงานที่คุมคากับความ
ตั้งใจและทุมเทในการทํางาน 

3.64 0.94 มาก 

117. ทานไดรับสวัสดิการทีเ่ปนผลมาจากการปฏิบัติงานให
วิทยาลัย อยางเพียงพอเหมาะสมกับความรูความสามารถ 

3.64 0.94 มาก 

118. ทานแบงเวลาไดอยางเหมาะสมระหวางการทํางาน ชีวิต
สวนตวั และครอบครัว 

3.63 0.91 มาก 

119. ทานมีโอกาสใชสิทธวินัลาพักผอนไดตามความตองการ 3.82 0.98 มาก 

120. ทานมีโอกาสลางานเพื่อพักผอนหรือทําธุระสวนตัว 3.91 0.85 มาก 

121. ทานคิดวาภาระงานกับการดําเนินชวีิตประจําวันของ
ทานมีความสอดคลองกัน 

3.59 0.96 มาก 

122. ทานไดรับความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอก
วิทยาลัยพยาบาล 

3.55 1.01 มาก 

รวม 3.95 0.49 มาก 
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 จากตารางที่ 8 พบวาโดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 122 ขอ มีคาเฉลี่ย (x̄) เทากบั 
3.95 อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย (x̄) อยูระหวาง 3.30 - 4.65  เม่ือพิจารณารายตัวแปร
พบวาตัวแปรที่มีคาเฉลี่ย (x̄) อยูระดับมากที่สุดคือ ตัวแปรที่ 104 ทานเชื่อวาอาจารยพยาบาล
ควรทํางานอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี และตัวแปรที่ 105 ทานม่ันใจวาผลการทํางานของทาน
โปรงใสและตรวจสอบได โดยมีคาเฉลี่ย (x̄) เทากับ 4.65 และตัวแปรที่มีคาเฉลี่ย (x̄) รองลงมา
เปนอันดับ 2 คือ ตัวแปรที่ 103 ทานมุงม่ันทํางานดวยสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ของอาจารย
พยาบาล มีคาเฉลี่ย (x̄)  เทากับ 4.57  
 
ตารางที่ 9     แสดงคาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของตัวแปรพฤติกรรมการ             

เปนสมาชิกทีดี่ขององคการของอาจารย    วิทยาลัยพยาบาล     สังกัดกระทรวง 
                  สาธารณสุข 
 

 
ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 
(x̄) 

สวน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.ทานเต็มใจปฏิบัติงานแทนเพื่อนรวมงานที่ไมสามารถ
ปฏิบัติงานได 

4.06 0.67 มาก 

2. ทานชวยเหลือเพ่ือนรวมงานที่มีภาระงานมาก 3.89 0.70 มาก 

3. ทานชวยแนะนําเพื่อนรวมงานใหมใหเขาใจงานแมวาไมใช
หนาที่โดยตรง 

3.94 0.75 มาก 

4. ทานใหคําแนะนําหรือชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเม่ือเกิด
ปญหาในการปฏิบัติงาน 

4.12 0.66 มาก 

5. ทานพรอมใหการชวยเหลือเพ่ือนรวมงานทุกคน 4.25 0.68 มาก 

6.  ทานเต็มใจทํางานที่ไดรับมอบหมายนอกเหนือจากงาน
ปกต ิ

4.08 0.66 มาก 

7.  ทานลาหยุดงานเม่ือมีความจําเปนเทานั้น 4.46 0.71 มาก 

8.  ทานปฏิบตัิตามกฎระเบยีบขอบังคบั และวธิีปฏบิัตขิอง
วิทยาลัยดวยความซื่อสัตย 

4.51 0.53 มากที่สุด 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 
 

 
ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 
(x̄) 

สวน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

9.  ทานทําหนาที่ของทานอยางดีที่สุด 4.59 0.52 มากที่สุด 

10. ทานตั้งใจทํางานใหคุมคากับผลตอบแทนที่ไดรับจาก
วิทยาลัย 

4.52 0.53 มากที่สุด 

11. ทานอดทน อดกลั้น ตอความทุกขใจในการทํางาน 4.23 0.73 มาก 

12. ทานยินดีชวยรบัภาระงานเพิ่มมากกวาขอกําหนด เม่ือ
ไดรับการรองขอ  

4.19 0.66 มาก 

13. ทานเต็มใจปฏิบัติงานแมวาจะมีขอจํากัดและความไม
สะดวกตาง ๆ ในขั้นตอนการทํางาน 

4.14 0.67 มาก 

14. ทานมุงแกไขปรับปรุงปญหาการทํางานมากกวาวจิารณ
ผูอ่ืน 

4.29 0.61 มาก 

15. ทานนําขอตําหนิที่ไดรับจากการปฏบิัติงาน มาพิจารณา
แกไขโดยไมแสดงอาการทอแท 

4.08 0.69 มาก 

16. ทานเต็มใจชวยงานเรงดวนของวิทยาลัยใหสําเร็จแมตอง
ทํางานนอกเวลา 

4.29 0.68 มาก 

17. ทานทํางานตามขั้นตอนที่กําหนดของวิทยาลัย เพ่ือ
ปองกันปญหากับเพ่ือนรวมงาน 

4.30 0.56 มาก 

18. ทานระมัดระวังการแสดงพฤติกรรมที่อาจสงผลกระทบตอ
ความรูสึกเพื่อนรวมงาน 

4.24 0.65 มาก 

19. ทานพยายามหลีกเลี่ยงการสรางปญหากับเพ่ือนรวมงาน 4.41 0.59 มาก 

20. ทานไมใชทรัพยากรของวิทยาลัยเพื่อประโยชนสวนตัว 4.35 0.69 มาก 

21. ทานเต็มใจที่จะใหความรวมมือเพ่ือพัฒนาและเพิ่ม
คุณภาพของวิทยาลัย 

4.46 0.58 มาก 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 

 
ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 
(x̄) 

สวน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

22. ทานเอาใจใสตอหนาที่เพ่ีอชวยสรางภาพพจนที่ดีใหกับ
วิทยาลัย 

4.50 0.59 มากที่สุด   

23. ทานกาวทันความเปลีย่นแปลงของวิทยาลัย 4.24 0.61 มาก 

24. ทานอานและปฏบิัตติามประกาศของวิทยาลัย 4.33 0.61 มาก 

25. ทานไมนําความลับของวิทยาลัยไปเปดเผยตอหนวยงาน
อ่ืน 

4.44 0.65 มาก 

รวม 4.28 0.41 มาก 

 
จากตารางที่ 9 พบวาโดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 25 ขอ มีคาเฉลี่ย (x̄) เทากับ 4.28 

อยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ย (x̄) อยูระหวาง  3.89 - 4.59 โดยคาเฉลี่ย (x̄) ของตัวแปรที่
อยูระดับมากที่สุด คือ ตวัแปรที่ 9  ทานทําหนาที่ของทานอยางดีที่สุด  มีคาเฉลีย่ (x̄) เทากบั 
4.59 และตัวแปรที่มีระดับมากรองลงมาเปนอันดับ 2 คือ ตวัแปรที่ 10 ทานตัง้ใจทํางานให
คุมคากับผลตอบแทนที่ไดรบัจากวิทยาลยั มีคาเฉลี่ย (x̄) เทากับ 4.52 เม่ือพิจารณาคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง  0.52-0.75 
 
2.1.3  การวิเคราะหองคประกอบเชงิสาํรวจ (exploratory factor analysis) ดวยวิธีการ
สกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA)  เพื่อใหไดตัวแปรสําคญั 

1. การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลจากแบบสอบถาม ดวยการวิเคราะห
องคประกอบ (factor analysis) มีขอตกลงเบื้องตนคือ ตัวแปรมีความสัมพันธกันและพิจารณา
จากคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequace) อยูระหวาง 0 ถึง 1 
และทดสอบสมมติฐานดวยคา Barlett’s Test of Sphericity   ซึ่งแสดงไวดังตารางที่ 10    
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ตารางที ่10 แสดงการวิเคราะหคา Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequace  
 
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequace 0.95 

Barlett’s Test of Sphericity   approx. chi-square 40886.87 

 Df 7381 

 Sig 0.00 

 
จากตารางที่ 10 แสดงผลการทดสอบ KMO (Kaiser – Meyer – Olkin measure 

of sampling adequace) เทากับ 0.95 แสดงถึงความเหมาะสม เพียงพอของขอมูลทั้งหมดและ
ตัวแปรตาง ๆ ที่สามารถใชการวิเคราะหองคประกอบไดในระดับดีมาก เพราะ KMO มีคา 0.95 
ซึ่งถือวามีคามาก (มากกวา 0.5 และเขาสู 1) และจากการทดสอบความสัมพันธระหวางตวัแปร
โดยคาสถิติทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test พบวามีคาสถิติ chi-square ที่ใชทดสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบองคประกอบ เทากับ 40886.87 มีนัยสําคัญทางสถิติ (sig < 0.05)  
แสดงวาเมทรกิซสหสัมพันธของตวัแปรตางๆ มีความสัมพันธ ทําใหขอมูลที่ไดสามารถนําไป
วิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ตอไปได    

คาสถิตทิดสอบ Bartlett’s Sphericity Test  
H0  : ตวัแปรตาง ๆ ไมมีความสัมพันธกัน 
H1  : ตวัแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกัน 
คา sig เทากบั 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือตัวแปรตาง ๆ มี

ความสัมพันธกัน จึงสามารถใชการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) วิเคราะหตอไปได 
     

2.  การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
โดยการสกัดองคประกอบ (factor extraction) ดวยวธิีวิเคราะหองคประกอบหลกั (Principal 
Component Analysis : PCA)  วิเคราะหดวยการหมุนแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) 
และการหมุนแกนองคประกอบดวยวธิีแวริแมกซ (varimax rotation) โดยขอตกลงเบื้องตน ใน
การศึกษาครั้งน้ีใชเกณฑในการเลือกองคประกอบยอยที่น้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  
ตั้งแต 0.45 ขึ้นไป (Comrey and Lee) มีคาไอเกน (eigenvalues) มากกวาหรือเทากับ 1 และ
มีตัวแปรทีบ่รรยายแตละองคประกอบตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป (Kerlinger) พบวาไดปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 11 ปจจัย แสดงไดดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11   แสดงองคประกอบ คาไอเกน คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของความ 
แปรปรวนสะสม ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (n =340) 

 
องคประกอบ 

 (factor) 
 

คาไอเกน 
(eigenvalues) 

ความแปรปรวน 
รอยละ 

(% of variance) 

ความแปรปรวน
สะสมรอยละ 

(cumulative % of 
variance) 

1 20.74 17.00 17.00 
2 15.29 12.53 29.53 
3 7.99 6.55 36.08 
4 6.87 5.63 41.71 
5 5.99 4.91 46.62 
6 5.51 4.52 51.14 
7 3.28 2.69 53.82 
8 3.11 2.55 56.38 
9 2.88 2.36 58.73 
10 2.67 2.19 60.92 
11 2.09 1.71 64.44 

 
จากตารางที่ 11 พบวา ผลจากการวิเคราะหเม่ือพิจารณาจากเกณฑคัดเลือก

องคประกอบที่มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) มากกวา 1.00 พบวามี 19 
องคประกอบ แตเม่ือพิจารณาเกณฑในการเลือกองคประกอบยอยที่น้ําหนักองคประกอบ 
(factor loading)  ตั้งแต 0.45 ขึ้นไป และมีตัวแปรที่บรรยายแตละองคประกอบตัง้แต 3 ตวัขึ้น
ไป พบวามีเพียง 11 ปจจัยที่มีคุณลักษณะเปนไปตามเกณฑ คือ ปจจัยที่ 1-10 และปจจัยที่ 12 
ทําใหตวัแปรในการพิจารณาเหลือเพียงจํานวน 107  ตัวแปร และปจจัยทั้ง 11 ปจจัย สามารถ
อธิบายคาความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด ไดเทากับรอยละ 64.44 รายละเอียดของแตละ
ตัวแปรแสดงไวดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 12   แสดงชื่อปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ องคการของ
อาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ลําดับที ่ ชื่อปจจัย 

จํานวน
ตัวแปร 

คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

(Factor 
loading) 

1 บรรยากาศองคการ 35 0.46-0.84 

2 พฤติกรรมผูนาํของผูบริหาร 19 0.45-0.85 

3 คานิยมในการทํางาน 13 0.45-0.84 

4 ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ 10 0.52-0.72 

5 ความไววางใจในผูบริหาร 8 0.49-0.68 

6 ลักษณะของงานที่ทําและความรับผิดชอบในงาน 6 0.61-0.69 

7 การสนับสนุนจากองคการ 3 0.51-0.61 

8 การยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน 3 0.69-0.76 

9 ความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอื่น ๆ 4 0.49-0.82 

10 ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน 3 0.49-0.67 

11 ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย 3 0.52-0.63 

 
จากตารางที่ 12 พบวาปจจัยที่มีคุณสมบตัิตามเกณฑที่กําหนดมีจํานวน 11 ปจจัย 

โดยปจจัยที่ 1 มีจํานวนตัวแปรที่อธิบาย 35 ตัวแปร ปจจัยที่ 2 มีจํานวนตวัแปรที่อธิบายปจจัย 
19 ตัวแปร ปจจัยที่ 3 มีจํานวนตวัแปรทีอ่ธิบายปจจัย 13 ตัวแปร ปจจัยที่ 4 มีจํานวนตวัแปรที่
อธิบายปจจัย 10 ตวัแปร ปจจัยที่ 5 มีจํานวนตวัแปรที่อธิบายปจจัย 8 ตัวแปร ปจจัยที่ 6 มี
จํานวนตวัแปรที่อธิบายปจจัย 6 ตัวแปร ปจจัยที่ 7 มีจํานวนตวัแปรที่อธิบายปจจัย 3 ตัวแปร 
ปจจัยที่ 8 มีจํานวนตวัแปรที่อธิบายปจจัย 3 ตัวแปร ปจจัยที่ 9 มีจํานวนตวัแปรที่อธิบายปจจัย 
4 ตัวแปร ปจจัยที่ 10 มีจํานวนตวัแปรทีอ่ธิบายปจจัย 3 ตัวแปร ปจจัยที่ 11 มีจํานวนตวัแปรที่
อธิบายปจจัย 3 ตัวแปร  
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ตารางที่ 13 แสดงปจจัยที่ 1 ”บรรยากาศองคการ” 
 

 
 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

48 วิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน 0.84 

49 วิทยาลัยมีขั้นตอนการตัดสนิใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานชัดเจน 0.83 

51 
วิทยาลัยมีกระบวนการกระจายผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานให
อาจารยอยางเปนธรรม 

0.81 

50 
วิทยาลัยมีวธิกีารใหอาจารยไดมีสวนรวมประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางเปนธรรม       

0.81 

55 
วิทยาลัยมีระบบการแสดงความคิดเห็นโตแยง เกี่ยวกบัผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน 

0.80 

56 
วิทยาลัยมีระบบช้ีแจงขอมูลการประเมินผลการปฏิบตังิานอยาง
เปดเผย 

0.78 

46 ทานไดรับการพิจารณาความดีความชอบอยางเปนธรรม 0.77 

52 วิทยาลัยมีระบบการปกครองบังคับบัญชาเปนธรรม เสมอภาค 0.76 

54 
วิทยาลัยมีระบบรวบรวมขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา ในการจัดสรรผล 
ตอบแทนจากการปฏิบัติงาน 

0.75 

47 
ทานไดรับการพิจารณารางวัล ประกาศเกยีรติคุณ หรือสิ่งจูงใจอ่ืนที่    
วิทยาลัยจัดสรรเทาเทียมกบัเพ่ือนรวมงาน 

0.70 

86 
วิทยาลัยมีระบบการสื่อสารขอมูลการทํางานระหวางเพ่ือนรวมงานหรือ
ผูบริหารไดตลอดเวลา 

0.70 

87 
วิทยาลัยมีสถานที่ใหผูรวมงานไดพูดคุยแลกเปลีย่นขาวสารในการ
ทํางาน 

0.67 

85 วิทยาลัยมีระบบการชี้แจงงานที่มอบหมายกอนลงมือปฏิบัต ิ 0.67 

53 วิทยาลัยมีระบบการแจงขอมูลขาวสาร ที่สามารถรับรูอยางสม่ําเสมอ 0.67 

42 วิทยาลัยมีระบบการกระจายงานใหอาจารยรับผิดชอบอยางเสมอภาค 0.66 
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ตารางที่ 13 (ตอ)  
 

 
 
 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

41 
วิทยาลัยแบงหนาที่ ความรบัผิดชอบตามความรูความสามารถของ
บุคคล 

0.64 

82 วิทยาลัยมีขั้นตอนการทํางานที่ชวยทําใหปฏิบัติงานไดเร็วขึ้น 0.63 

110 
ทานคิดวาทุกคนในวทิยาลยัไดรับความเสมอภาคเปนธรรมในการ 
ทํางาน 

0.63 
 

88 วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่สามารถสือ่สารขอมูลภายในวิทยาลัยได 0.59 

40 วิทยาลัยมีนโยบายการบรหิารงานชัดเจน สามารถปฏิบัติได 0.59 

92 ทานคิดวาความขัดแยงในวทิยาลัยไดรับการแกไขดวยความรวดเรว็ 0.58 

116 
ทานไดรับผลตอบแทนการปฏิบัติงานทีคุ่มคากับความตั้งใจและทุมเท 
 ในการทํางาน 

0.57 

90 ทานไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองตาง  ๆ 0.57 

109 ทานไดรับการจัดสรรภาระงานดวยความเสมอภาคเปนธรรม 0.54 

84 วิทยาลัยมีระบบขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ทันเหตุการณ 0.53 

117 
ทานไดรับสวสัดิการที่เปนผลมาจากการปฏิบัติงานใหวิทยาลัย อยาง
เพียงพอเหมาะสมกับความรูความสามารถ 

0.52 

63 
ทานคิดวาการทํางานที่วิทยาลัย ใหผลตอบแทนที่คุมคากับการทุมเท
ในการทํางาน 

0.52 

89 ทานไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหาที่มีผลตอทาน 0.51 

45 
ทานไดรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน เชน คาตอบแทนการ
ทํางานนอกเวลา วันหยุดชดเชย ฯลฯ  เหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ

0.50 

81 
วิทยาลัยมีโครงสรางการบริหารงาน แสดงขอบขายและหนาที่ของกลุม
งานตาง ๆ ไวอยางชัดเจน 

0.48 
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ตารางที่ 13 (ตอ) 
 

 
จากตารางที่ 13 พบวาปจจัยที่ 1 บรรยายดวยตวัแปรสําคัญ จํานวน 35 ตัวแปร มี

คาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.46-0.84 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 20.74 และคารอยละของความแปรปรวนเทากบั 17.00 แสดงวาตัวแปรทั้ง 35 ตวัแปร 
เปนตวัแปรทีร่วมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได
รอยละ 17 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนๆ แลว 
ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1 เม่ือพิจารณาลักษณะตวัแปรพบวา บรรยายดวยตวัแปร
เกี่ยวกับ บรรยากาศของความยุติธรรมในองคการ โครงสรางองคการ การติดตอสือ่สาร การมี
สวนรวมในการตัดสินใจ การจัดการความขัดแยงในองคการ ความพึงพอใจในความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่ ความพึงพอใจนโยบายและการบริหารงาน ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยนี้วา  
”บรรยากาศองคการ” 

 
 
 
 
 
 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

68 ทานพูดคุยเรือ่งงานกับผูอํานวยการไดทกุเวลา 0.48 

39 
ทานไดรับความกาวหนาในการทํางานจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

0.47 

93 
ทานไดรับการชื่นชมและกําลังใจจากเพื่อนรวมงานเม่ือทานประสบ      
ผลสําเร็จในการทํางาน 

0.47 

79 ทานไดรับสวสัดิการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอทาน 0.46 

91 
ทานแสดงความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอ่ืนไดโดยไมถือวาเปนเรื่อง 
ที่ผิด 

0.46 

                                      คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)   = 20.74 
                                 คารอยละของความแปรปรวน                       = 17.00 
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ตารางที่ 14  แสดงปจจัยที่ 2 “พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร” 
 
ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

7 ผูอํานวยการใหกําลังใจอาจารยในการปฏบิัติงานใหบรรลุเปาหมาย 0.85 

5 
ผูอํานวยการใหเกียรติ เคารพในศักดิ์ศรีอาจารย เม่ือไดปฏิบัติงาน
รวมกัน 

0.83 

6 ผูอํานวยการใชคําพูดออนโยน เอ้ืออาทรตออาจารยในยามทอแท 0.82 
1 ผูอํานวยการสนทนาแสดงความหวงใย เอาใจใสอาจารย 0.82 

10 
ผูอํานวยการเปดโอกาสใหอาจารยมีสวนรวมเสนอแนะแนวทางในการ 
แกปญหาการปฏิบัติงาน 

0.81 

9 
ผูอํานวยการสนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในการคิดวเิคราะหปญหา
ที่เกิดขึ้นดวยวิธีการตาง ๆ 

0.80 

13 ผูอํานวยการสงเสริมอาจารยใหแสดงความสามารถอยางเต็มศักยภาพ 0.78 
4 ผูอํานวยการแสดงภาวะทางอารมณไดเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ 0.78 
12 ผูอํานวยการแสดงการยอมรับจุดเดนจุดดอยของอาจารยแตละคน 0.78 

11 
ผูอํานวยการสงเสริมใหคิดทบทวนศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากงาน
ประจําเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา 

0.78 

8 ผูอํานวยการยกยองชมเชยเม่ืออาจารยทํางานสําเร็จตามเปาหมาย 0.76 

2 
ผูอํานวยการเปนแบบอยางการปฏิบัตติามระเบียบและขอกําหนดของ  
วิทยาลัย 

0.75 

14 ผูอํานวยการใหความใสใจเปนสวนตัวกบัอาจารยทุกคน 0.70 
3 ผูอํานวยการไมแสวงหาประโยชนจากตําแหนงหนาที่ 0.69 
15 ทานชื่นชอบความสามารถและการปฏบิัตงิานของผูอํานวยการ 0.65 
17 ทานไดรับอัธยาศัยที่ดีจากผูอํานวยการในการทํางานรวมกัน 0.64 
16 ทานจะไดรับคําแนะนําที่ดีเม่ือขอคําปรึกษาจากผูอํานวยการ 0.60 
20 ทานและผูอํานวยการทํางานรวมกันเพื่อเปาหมายของงาน 0.50 

21 
ทานมีสวนรวมกับผูอํานวยการในการวางแผนการทํางานเพื่อใหงาน
บรรลุเปาหมายที่กําหนด 

0.45 

                                     คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)     = 15.29 
                               คารอยละของความแปรปรวน                        = 12.53 
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จากตารางที่ 14 พบวาปจจัยที่ 2  บรรยายดวยตวัแปรสําคัญ จํานวน 19 ตัวแปร 
มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.45-0.85 คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 15.29 และคารอยละของความแปรปรวนเทากบั 12.53 แสดงวาตัวแปรทั้ง 19 ตวัแปร 
เปนตวัแปรทีร่วมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 
12.53  ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนๆ แลวมี
ความสําคัญเปนอันดับ 2 เม่ือพิจารณาลักษณะตัวแปรพบวา บรรยายดวยตวัแปรพฤติกรรม
ผูนําของผูบริหารเกี่ยวกับ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนความสมัพันธระหวาง
ผูนํากับสมาชกิ   ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยนี้วา “พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร” 

 
ตารางที่ 15 แสดงปจจัยที่ 3 “คานิยมในการทํางาน” 
 

 
 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

103 ทานมุงม่ันทํางานดวยสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ของอาจารยพยาบาล 0.84 
104 ทานเชื่อวาอาจารยพยาบาลควรทํางานอยางมีเกียรติและศักดิศ์ร ี 0.81 
105 ทานม่ันใจวาผลการทํางานของทานโปรงใสและตรวจสอบได 0.81 
99 ทานไมแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัตหินาที่ 0.74 
106 ทานพัฒนาปรับปรุงคุณคาในการทํางานของตนเอง 0.73 
102 ทานศรัทธาในความเปนอาจารยพยาบาล 0.70 
108 ทานมุงม่ันในการทํางานเพื่อความกาวหนาของวิทยาลัย 0.69 

107 
ทานสํานึกในบุญคุณของสถาบันการศึกษาที่ใหวิชาความรูในวชิาชพี
การพยาบาล และพรอมที่จะตอบแทน 

0.68 

97 ทานปฏิบตัิหนาที่ดวยความซื่อสัตย 0.60 
100 ทานเปนคนตรงตอเวลาในการทํางาน 0.59 
98 ทานปฏิบตัิตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา และใจ 0.59 
101 ทานพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ และบคุลกิภาพสม่ําเสมอ 0.57 
95 ทานมีความรบัผิดชอบตองาน มุงม่ันผลงานและความสําเร็จของงาน 0.45 

                                  คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)   = 7.99 
                      คารอยละของความแปรปรวน                       = 6.55 
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จากตารางที่ 15 พบวาปจจัยที่ 3 บรรยายดวยตวัแปรสําคัญ จํานวน 13 ตัวแปร มี
คาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.45-0.84 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 7.99 และคารอยละของความแปรปรวนเทากบั 6.55 แสดงวาตวัแปรทั้ง 13 ตัวแปร 
เปนตวัแปรทีร่วมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได
รอยละ 6.55 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนปจจัยนี้มี
ความสําคัญเปนอันดับ 3 เม่ือพิจารณาลักษณะตัวแปร พบวา บรรยายดวยตัวแปรเกี่ยวกบั
ความเชื่อและแนวประพฤตปิฏิบัตใินวชิาชีพ ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชือ่ปจจัยนี้วา “คานิยมในการ
ทํางาน” 

 
ตารางที่ 16 แสดงปจจัยที่ 4 “ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ" 
 

 
 
 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

64 
ทานทํางานอยางเต็มความสามารถ เพราะความรูสึกจงรักภักดีตอ
วิทยาลัย 

0.72 

60 ทานเต็มใจอุทศิตนในการทาํงานใหวิทยาลัย 0.70 
61 ทานรูสึกวาการทํางานที่วิทยาลัยเปนสิ่งจําเปนสําหรับทาน 0.68 

66 
ทานรูสึกวาตองปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนบุญคุณของวทิยาลัยที่มีตอ
ทาน 

0.68 

59 ทานรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัย 0.66 
94 ทานพรอมจะเสียสละในการทํางานเพื่อวิทยาลัย 0.64 

65 
ทานไมลาออกหรือยายจากวิทยาลัย เพราะความผูกพันกับเพ่ือน
รวมงาน 

0.57 

96 ทานคํานึงถึงประโยชนของวิทยาลัยเปนอันดับแรก 0.57 

62 
ทานเลือกที่จะทํางานวิทยาลัยแหงนี้ แมจะมีทางเลือกทีจ่ะไปทํางาน 
ที่อ่ืน 

0.57 

58 ทานรูสึกวาปญหาของวิทยาลัยคือปญหาของทาน 0.52 
                       คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)    = 6.87 

คารอยละของความแปรปรวน                       = 5.63 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 203 

จากตารางที่ 16 พบวาปจจัยที่ 4 บรรยายดวยตวัแปรสําคัญ จํานวน 10 ตัวแปร มี
คาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.52-0.72  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 6.87 และคารอยละของความแปรปรวนเทากบั 5.63 แสดงวาตวัแปรทั้ง 10 ตัวแปร 
เปนตวัแปรทีร่วมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได
รอยละ 5.63 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนๆ แลว 
ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4 เม่ือพิจารณาลักษณะตัวแปร พบวา บรรยายดวยตวัแปร
เกี่ยวกับ ความผูกพันทางอารมณตอองคการของบุคลากร ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยนี้วา 
“ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ" 

 
ตารางที่ 17 แสดงปจจัยที่ 5 “ความไววางใจในผูบริหาร” 

 
จากตารางที่ 17 พบวาปจจัยที่ 5 บรรยายดวยตวัแปรสําคัญ จํานวน 8 ตัวแปร มี

คาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.49-0.68 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 5.99 คารอยละของความแปรปรวนเทากบั 4.19 แสดงวาตวัแปรทั้ง 8 ตวัแปร เปนตัว
แปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 
4.19 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนๆ ปจจัยนี้มี
ความสําคัญเปนอันดับ 5 เม่ือพิจารณาลักษณะตัวแปร พบวา บรรยายดวยตัวแปรเกี่ยวกบั 
การรับรูของบคุลากรตอการกระทําหรือการแสดงออกของผูนํา ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยนี้
วา “ความไววางใจในผูบริหาร” 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

22 ทานยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 0.68 
25 ทานเชื่อม่ันความสามารถในการบริหารงานของผูอํานวยการ 0.97 
23 ทานภูมิใจในความรู ความเชี่ยวชาญของผูอํานวยการ 0.67 
24 ทานนับถือผูอํานวยการในความเปนผูใฝหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง 0.65 
70 ทานไววางใจผูอํานวยการวาสามารถทําใหงานของทานมีคุณภาพ 0.63 

69 
ทานศรัทธาผูอํานวยการทีท่ํางานดวยสมรรถนะและเตรียมพรอม
ตลอดเวลา 

0.61 

72 ทานยอมรับในความมีชื่อเสียงในการทํางานของผูอํานวยการ 0.59 
67 ทานแสดงความคิดเห็น ความรูสึกกับผูอํานวยการไดอยางสบายใจ 0.49 

                            คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)  =  5.99 
                            คารอยละของความแปรปรวน                     =  4.19 
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ตารางที่ 18  แสดงปจจัยที่ 6 “ลักษณะงานที่ทําและความรับผิดชอบในงาน” 
 

 
จากตารางที่ 18 พบวาปจจัยที่ 6 บรรยายดวยตวัแปรสําคัญ จํานวน 6 ตัวแปร มี

คาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.61-0.69 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 5.51 และคารอยละของความแปรปรวนเทากบั 4.52 แสดงวาตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เปน
ตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอย
ละ 4.52 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนๆ แลว ปจจัย
นี้มีความสําคญัเปนอันดับ 6 เม่ือพิจารณาลักษณะตัวแปร พบวา บรรยายดวยตวัแปรเกี่ยวกบั 
ลักษณะงานทีไ่ดรับมอบหมาย ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชือ่ปจจัยนี้วา “ลักษณะงานทีท่ําและความ
รับผิดชอบในงาน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

35 
ทานไดรับมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ ใชความคิดริเริ่ม      
สรางสรรค 

0.69 

33 ทานไดทํางานในหนาที่เหมาะสมและมีโอกาสปฏิบัติไดสําเร็จ 0.67 
32 ทานไดรับมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ 0.66 
34 ทานไดรับมอบหมายงานที่มีคุณคาสมศกัดิ์ศรีของวิชาชีพ 0.65 
36 ทานมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ 0.62 
37 ทานมีอํานาจในการบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบ 0.61 

คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)    = 5.51 
คารอยละของความแปรปรวน                       = 4.52 
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ตารางที่ 19  แสดงปจจัยที่ 7 “การสนับสนุนจากองคการ” 
 

 
จากตารางที่ 19 พบวาปจจัยที่ 7 บรรยายดวยตวัแปรสําคัญ จํานวน 3 ตัวแปร มี

คาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.51-0.61 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 3.28 และคารอยละของความแปรปรวนเทากบั 2.69 แสดงวาตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เปน
ตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอย
ละ 2.69 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนแลว ปจจัยนีมี้
ความสําคัญเปนอันดับ 7 เม่ือพิจารณาลักษณะตัวแปร พบวา บรรยายดวยตัวแปรเกี่ยวกบั 
การรับรูของบคุลากรตอการสนับสนุนการปฏิบัติงานจากองคการ ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัย
นี้วา “การสนับสนุนจากองคการ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

115 
ทานไดรับผลตอบแทนการปฏิบัติงานเหมาะสมกับภาระงาน ที่ได
ปฏิบัตใิหวทิยาลัย 

0.61 

114 ทานมีสถานทีท่ํางานสงเสริมใหเกิดสุขภาพกายและจิตที่ดี 0.56 

112 
ทานไดรับบรกิารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่อ้ือตอการจัดการเรียน
การสอน 

0.51 

คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)    = 3.28 
คารอยละของความแปรปรวน                       = 2.69 
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ตารางที่ 20 แสดงปจจัยที่ 8 “การยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน” 
 

 
จากตารางที่ 20 พบวาปจจัยที่ 8 บรรยายดวยตวัแปรสําคัญ จํานวน 3 ตัวแปร มี

คาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.69-0.76  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 3.11 และคารอยละของความแปรปรวนเทากบั 2.55 แสดงวาตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เปน
ตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอย
ละ 2.55 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืนๆ แลว ปจจัย
นี้มีความสําคญัเปนอันดับ 8 เม่ือพิจารณาลักษณะตัวแปร พบวา บรรยายดวยตวัแปรเกี่ยวกบั 
การรับรูของบคุลากรในการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยนี้
วา  “การยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงาน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

30 
ทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานในความรูความสามารถการ
ทํางาน 

0.76 

29 ทานไดรับเกียรติจากเพื่อนรวมงานในวิทยาลัยพยาบาล 0.70 

31 
ทานไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน เม่ือแสดงความคิดเห็นเพื่อ      
แกปญหาในวทิยาลัย 

0.69 

คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)   = 3.11 
คารอยละของความแปรปรวน                       = 2.55 
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ตารางที่ 21   แสดงปจจัยที่ 9 “ความสมดุลระหวางชวีติงานกับชีวติดานอ่ืนๆ” 
 

 
จากตารางที่ 21 พบวาปจจัยที่ 9 บรรยายดวยตวัแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร มี

คาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.49-0.82 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 2.88 และคารอยละของความแปรปรวนเทากบั 2.36 แสดงวาตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เปน
ตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอย
ละ 2.36 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues)  กับปจจัยอ่ืนๆ แลว 
ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 9 เม่ือพิจารณาลักษณะตวัแปรพบวา บรรยายดวยตวัแปร
เกี่ยวกับลักษณะการดําเนินชีวติดานการทํางาน ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยนี้วา  “ความ
สมดุลระหวางชีวติงานกับชวีิตดานอ่ืนๆ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

119 ทานมีโอกาสใชสิทธวิันลาพกัผอนไดตามความตองการ 0.82 
120 ทานมีโอกาสลางานเพื่อพักผอนหรือทําธุระสวนตวั 0.81 

121 
ทานคิดวาภาระงานกับการดําเนินชีวิตประจําวันของทานมีความ        
สอดคลองกัน 

0.54 

122 
ทานไดรับความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกวิทยาลัย        
พยาบาล 

0.49 

คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)   = 2.88 
คารอยละของความแปรปรวน                       = 2.36 
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ตารางที่ 22 แสดงปจจัยที่ 10 “ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน” 
 

 
จากตารางที่ 22 พบวาปจจัยที่ 10 บรรยายดวยตวัแปรสําคัญ จํานวน 3 ตัวแปร มี

คาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.49-0.67 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) 
เทากับ 2.67 และคารอยละของความแปรปรวนเทากบั 2.19 แสดงวาตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เปน
ตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอย
ละ 2.19 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืน ๆ แลว 
ปจจัยนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 10 เม่ือพิจารณาลักษณะตวัแปรพบวา บรรยายดวยตวัแปร
เกี่ยวกับสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยนี้วา “ความสัมพันธ
ระหวางเพ่ือนรวมงาน” 

 
ตารางที่ 23 แสดงปจจัยที่ 11 “ความสําเรจ็ของงานที่ไดรับมอบหมาย” 
 

 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

43 
ทานและเพื่อนรวมงานมีการพึ่งพาชวยเหลือซ่ึงกันและกันเม่ือไดรับ      
มอบหมายใหทํากิจกรรมรวมกัน 

0.67 

44 ทานและเพื่อนรวมงานมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 0.67 

77 
ทานไดรับความชวยเหลือดวยความเต็มใจจากเพื่อนรวมงาน เม่ือเกิด    
ปญหาในการปฏิบัติงาน 

0.49 

คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)  = 2.67 
คารอยละของความแปรปรวน                     = 2.19 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

26 
ทานมีความสามารถในการปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมายใหสําเร็จตาม
เปาหมาย 

0.63 

27 ทานภูมิใจในผลงานที่ปฏิบตัิไดสําเร็จตามเปาหมาย 0.54 
28 ทานสามารถแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นในการทํางานได 0.52 

คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)   = 2.09 
คารอยละของความแปรปรวน                       = 1.71 
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จากตารางที่ 23 พบวาปจจัยที่ 11 บรรยายดวยตวัแปรสําคัญ จํานวน 3 ตัวแปร มี
คาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.52-0.63 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร eigenvalues) 
เทากับ 2.09 และคารอยละของความแปรปรวนเทากบั 1.71 แสดงวาตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เปน
ตัวแปรที่รวมกันบรรยายปจจัยนี้ไดดีที่สุด และสามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 1.71 
เม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับปจจัยอ่ืน ปจจัยนี้มีความสําคญั
อันดับ 11 เม่ือพิจารณาลักษณะตวัแปร พบวา บรรยายดวยตวัแปรเกี่ยวกับ ความพึงพอใจใน
ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อปจจัยนี้วา “ความสําเร็จของงาน
ที่ไดรับมอบหมาย” 

จากการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจํานวน 107 ตัวแปร สามารถ
กําหนดเปน 11 ปจจัย ดังน้ี 

1.  บรรยากาศองคการ (F1) 
2.  พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร (F2) 
3.  คานิยมในการทํางาน (F3) 
4.  ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ (F4) 
5.  ความไววางใจในผูบริหาร (F5) 
6.  ลักษณะงานที่ทําและความรับผิดชอบในงาน (F6) 
7.  การสนับสนุนจากองคการ (F7) 
8.  การยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน (F8) 
9.  ความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอื่น ๆ (F9) 
10.  ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน (F10) 
11.  ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย (F11) 

 
ปจจัยทั้ง 11 ปจจัย เกิดจากการจัดกลุมใหมของตัวแปร ทําใหตวัแปร 122 ตวัแปร

ที่ไดจากการวเิคราะหเอกสารและการสัมภาษณถูกตัดทิ้ง เนื่องจากไมเขาเกณฑในการ
วิเคราะห เหลอืเพียง 107 ตัวแปร จัดเปน 11 กลุมปจจัย ดังนั้นปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ไดแก บรรยากาศองคการ (F1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร (F2) คานิยมในการทํางาน (F3) 
ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ (F4) ความไววางใจในผูบริหาร (F5)  ลักษณะงานที่ทําและ
ความรับผิดชอบในงาน (F6) การสนับสนุนจากองคการ (F7) การยอมรับนับถือจากเพื่อน
รวมงาน (F8) ความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอื่นๆ (F9) ความสัมพันธระหวางเพ่ือน
รวมงาน (F10) ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย (F11)    
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3) การวิเคราะหขอมูลพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการจากแบบสอบถาม 
ดวยการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ขอตกลงเบื้องตนคอื ตัวแปรมีความสัมพันธ
กันและพิจารณาจากคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequace) อยู
ระหวาง 0 ถึง 1 และทดสอบสมมติฐานดวยคา Bartlett’s Test of Sphericity   ซึ่งแสดงไวดัง
ตารางที่ 24     
 
ตารางที่ 24 แสดงการวิเคราะหคา Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequace 
 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequace 0.92 

Barlett’s Test of Sphericity  approx. chi-square 4672.05 

 Df 300 

 Sig 0.00 

 
จากตารางที่ 24 แสดงผลการทดสอบ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin measure of 

sampling adequace) เทากับ 0.92 แสดงถึงความเหมาะสม เพียงพอของขอมูลทั้งหมดและตัว
แปรตางๆ ที่สามารถใชการวิเคราะหองคประกอบไดในระดับดีมาก เพราะ KMO มีคา 0.92 ซึ่ง
ถือวามีคามาก (มากกวา 0.5 และเขาสู 1) และจากการทดสอบความสัมพันธระหวางตวัแปร
โดยคาสถิติทดสอบ Bartlett’s Sphericity Test พบวามีคาสถิติ chi-square ที่ใชทดสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบ เทากับ 4672.05 มีนัยสําคัญทางสถิติ (sig < 0.05) แสดงวาเมทริกซ
สหสัมพันธของตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธ ทําใหขอมูลที่ไดรับมาสามารถนําไปวิเคราะห
องคประกอบ (factor analysis) ตอไปได    

คาสถิตทิดสอบ Bartlett’s Sphericity Test  
H0  : ตวัแปรตางๆ ไมมีความสัมพันธกัน 
H1  : ตวัแปรตางๆ มีความสัมพันธกัน 
คา sig เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ H0 นั่นคือตัวแปรตางๆ มี

ความสัมพันธกัน จึงสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ตอไปได 
 
4) การวิเคราะหพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยั

พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการสกัดองคประกอบ (factor extraction) ดวยวธิี
วิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA)  วิเคราะหดวยการหมุน
แกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) และการหมุนแกนองคประกอบดวยวิธีแวริแมกซ 
(varimax rotation) โดยขอตกลงเบื้องตนในการศึกษาครั้งนี้ ใชเกณฑในการเลือกองคประกอบ
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ยอยที่น้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  ตั้งแต 0.45 ขึ้นไป (Comrey and Lee) มี
คาไอเกน (eigenvalues) มากกวาหรือเทากับ 1 และมีตัวแปรที่บรรยายแตละองคประกอบ
ตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป (Kerlinger) พบวา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 4 องคประกอบ แสดงไดดังตาราง
ที่ 25  

 
ตารางที่ 25  แสดงองคประกอบ คาไอเกน คารอยละของความแปรปรวน คารอยละของความ

แปรปรวนสะสม ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (n =340) 

 
องคประกอบ 

(factor) 
 

คาไอเกน 
(eigenvalues) 

ความแปรปรวน 
รอยละ 

(% of variance) 

ความแปรปรวนสะสม
รอยละ 

(cumulative % of 
variance) 

 1 4.08 16.31 16.31 
 2 3.96 15.86 32.17 
 3 3.54 14.14 46.31 
 4 3.32 13.28 59.59 
 
จากตารางที่ 25 แสดงจํานวนองคประกอบ คาความแปรปรวนของตัวแปร ความ

แปรปรวนรอยละและความแปรปรวนสะสมรอยละ ของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยพิจารณาจาก
องคประกอบที่มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) มากกวา 1.00 พบวามีทั้งหมด 
4 และองคประกอบที่ 1-4 สามารถอธิบายคาความแปรปรวนของตวัแปรทั้งหมด     ไดเทากับ
รอยละ 59.59 เม่ือพิจารณาการเลือกองคประกอบ จากจํานวนตวัแปรในแตละองคประกอบ 
ตั้งแต 3 ตวัแปรขึ้นไป พบวา ทั้ง 4 องคประกอบเปนไปตามเกณฑ แตอยางไรก็ตาม มีตัวแปร 
1 ตัวที่มีคาน้าํหนักองคประกอบไมถึง 0.45 ถูกตัดทิ้งไป ทําใหตัวแปรในการพิจารณาเหลือ
เพียง 24 ตัวแปร รายละเอียดแสดงไวดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 26 แสดงชื่อองคประกอบพฤติกรรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารย
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

 
ลําดับที ่ ชื่อปจจัย จํานวนตวั

แปร 
คาน้ําหนัก

องคประกอบ 
(Factor loading) 

1 การใหความชวยเหลือ 6 0.54-0.80 

2 การใหความรวมมือ 6 0.47-0.78 

3 การคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบ
ตอผูอ่ืน 

8 0.46-0.72 

4 ความสํานึกในหนาที่ 4 0.49-0.77 

 
จากตารางที่ 26 พบวาองคประกอบที่มีคุณสมบัตติามเกณฑที่กําหนด จํานวน 4 

องคประกอบ มีองคประกอบยอยทั้งหมด 24  ตัวแปร โดยองคประกอบที่  1 การใหความ
ชวยเหลือ มีจํานวนตวัแปรที่อธิบายองคประกอบ 6 ตัวแปร องคประกอบที่ 2 การใหความ
รวมมือ มีจํานวนตวัแปรทีอ่ธิบายองคประกอบ 6 ตวัแปร องคประกอบที่ 3 การคํานึงถึง
ประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน มีจํานวนตวัแปรที่อธบิายองคประกอบ 8 ตัวแปร 
องคประกอบที่ 4 ความสํานึกในหนาที่ มีจํานวนตัวแปรที่อธิบายองคประกอบ 4 ตัวแปร  
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ตารางที่ 27 แสดงองคประกอบที่ 1 “การใหความชวยเหลือ” 

 
จากตารางที่ 27 พบวาองคประกอบที่ 1 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 6 ตวั

แปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.54 - 0.80 มีคาความแปรปรวนของตวัแปร 
(eigenvalues) เทากับ 4.08 และคารอยละของความแปรปรวนเทากบั 16.31 แสดงวาตัวแปร
ทั้ง 6 ตัวแปร เปนตวัแปรทีร่วมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 16.31 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 1 เม่ือ
พิจารณาลักษณะตัวแปร  ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การใหความชวยเหลือ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

3 
ทานชวยแนะนําเพ่ือนรวมงานใหมใหเขาใจงานแมวาไมใชหนาที่
โดยตรง 

0.80 

2 ทานชวยเหลอืเพ่ือนรวมงานที่มีภาระงานมาก 0.77 

4 
ทานใหคําแนะนําหรือชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเมื่อเกิดปญหาในการ    
ปฏิบัติงาน 

0.75 

1 ทานเต็มใจปฏิบัติงานแทนเพื่อนรวมงานที่ไมสามารถปฏิบัติงานได 0.72 
5 ทานพรอมใหการชวยเหลือเพ่ือนรวมงานทุกคน 0.58 
6 ทานเต็มใจทํางานที่ไดรับมอบหมายนอกเหนือจากงานปกต ิ 0.54 

คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)  =  4.08 
คารอยละของความแปรปรวน                       = 16.31 
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ตารางที่ 28  แสดงองคประกอบที่ 2 “การใหความรวมมือ” 

 
จากตารางที่ 28 พบวาองคประกอบที่ 2 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 6 ตวั

แปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.47-0.78 มีคาความแปรปรวนของตวัแปร 
(eigenvalues) เทากับ 3.96 และคารอยละของความแปรปรวนเทากบั 15.86 แสดงวาตัวแปร
ทั้ง 6 ตัวแปร เปนตวัแปรทีร่วมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 15.86 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 2 เม่ือ
พิจารณาลักษณะตัวแปร  ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “การใหความรวมมือ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

23 ทานกาวทันความเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัย 0.78 
24 ทานอานและปฏิบัตติามประกาศของวทิยาลัย 0.72 

21 
ทานเต็มใจที่จะใหความรวมมือเพ่ือพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของ
วิทยาลัย 

0.69 

22 ทานเอาใจใสตอหนาที่เพ่ีอชวยสรางภาพพจนที่ดีใหกับวิทยาลัย 0.64 
25 ทานไมนําความลับของวิทยาลัยไปเปดเผยตอหนวยงานอื่น 0.52 
20 ทานไมใชทรพัยากรของวทิยาลัยเพ่ือประโยชนสวนตวั 0.47 

คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)     =   3.96 
คารอยละของความแปรปรวน                         = 15.86  
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ตารางที่ 29  แสดงองคประกอบที่ 3 “การคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน”   

 
จากตารางที่ 29 พบวาองคประกอบที่ 3 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ จํานวน 8 ตวั

แปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.46-0.72 มีคาความแปรปรวนของตวัแปร 
(eigenvalues) เทากับ 3.53 และคารอยละของความแปรปรวนเทากบั 14.14 แสดงวาตัวแปร
ทั้ง 8 ตัวแปร เปนตวัแปรทีร่วมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนความคิดเห็นไดรอยละ 14.14 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของ    
ตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว องคประกอบนีมี้ความสําคัญเปนอันดับ 3 
เม่ือพิจารณาลักษณะตัวแปร ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชือ่องคประกอบนี้วา “การคํานึงถึงประโยชน
องคการและผลกระทบตอผูอ่ืน”   

 
 
 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

11 ทานอดทนอดกลั้นตอความทุกขใจในการทํางาน                          0.72 

18 
ทานระมัดระวงัการแสดงพฤติกรรมที่อาจสงผลกระทบตอความรูสึก
เพ่ือนรวมงาน 

0.69 

14 ทานมุงแกไขปรับปรุงปญหาการทํางานมากกวาวิจารณผูอ่ืน 0.56 

12 
ทานยินดีชวยรับภาระงานเพิ่มมากกวาขอกําหนด เม่ือไดรับการ 
รองขอ 

0.56 

13 
ทานเต็มใจปฏิบัติงานแมวาจะมีขอจํากัดและความไมสะดวกตาง ๆ 
ในขั้นตอนการทํางาน 

0.54 

19 ทานพยายามหลีกเลี่ยงการสรางปญหากับเพ่ือนรวมงาน 0.49 

15 
ทานนําขอตําหนิที่ไดรับจากการปฏิบัติงานมาพิจารณาแกไขโดยไม
แสดงอาการทอแท 

0.49 

17 
ทานทํางานตามขั้นตอนที่กาํหนดของวิทยาลัย เพ่ือปองกันปญหา
กับเพื่อนรวมงาน 

0.46 

คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)     =  3.53 
คารอยละของความแปรปรวน                         = 14.14 
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ตารางที่ 30 แสดงองคประกอบที่ 4 “ความสํานึกในหนาที่” 

 
จากตารางที่ 30 พบวาองคประกอบที่ 4 บรรยายดวยตวัแปรสําคัญ จํานวน 4    

ตัวแปร มีคาน้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง 0.49-0.77 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) เทากับ 3.32 และคารอยละของความแปรปรวนเทากบั 13.28 แสดงวาตัวแปร
ทั้ง 4 ตัวแปร เปนตวัแปรที่รวมกนับรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด และองคประกอบนี้ 
สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 13.28 ซึ่งเม่ือเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ 4 เม่ือ
พิจารณาลักษณะตัวแปร  ผูวิจัยเห็นสมควรตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “ความสํานึกในหนาที่” 
                จากการวิเคราะหองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการของ
อาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจํานวน 24 ตัวแปร สามารถกําหนด
เปน 4 องคประกอบ ดังนี้ 

1. การใหความชวยเหลือ (OCB 1) 
2. การใหความรวมมือ (OCB 2) 
3. การคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน (OCB 3) 
4. ความสํานึกในหนาที่ (OCB 4) 

องคประกอบทั้ง 4 เกิดจากการจัดกลุมใหมของตัวแปร ทําใหตัวแปร 25 ตัวแปรที่
ไดจากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ ถูกตัดทิ้ง 1 ตัวแปร เนื่องจากไมเขาเกณฑใน
การวิเคราะหเหลือ 24 ตัวแปร จัดเปน 4 กลุมองคประกอบ ดังน้ันองคประกอบพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก 
การใหความชวยเหลือ   การใหความรวมมือ การคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอ
ผูอ่ืน ความสํานึกในหนาที่ 

ตัว
แปร 

ขอความ 
คาน้ําหนัก 
องคประกอบ 

9 ทานทําหนาทีข่องทานอยางดีที่สุด 0.77 

8 
ทานปฏิบตัิตามกฎระเบียบขอบังคับ และวิธีปฏบิตัิของวิทยาลัยดวย
ความซื่อสัตย 

0.70 

10 ทานตั้งใจทํางานใหคุมคากับผลตอบแทนที่ไดรับจากวทิยาลัย 0.69 
7 ทานลาหยุดงานเม่ือมีความจําเปนเทานั้น 0.49 

คาความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues)      =   3.32 
คารอยละของความแปรปรวน                         = 13.28 
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จากผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7 สรุปผลการวิเคราะหพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  ของอาจารย 

วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีของ

องคการ 

การใหความ 
ชวยเหลือ  
(OCB1 ) 

การใหความ  
รวมมือ (OCB 2) 

การคํานึงถึงประโยชน
องคการและ

ผลกระทบตอผูอื่น 
(OCB 3) 

ความสํานึกใน
หนาที่ (OCB 4) 

 

ปจจัย 
ที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีของ

องคการ 

บรรยากาศองคการ 
(F1) 

พฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหาร (F2) 

คานิยมในการทํางาน 
(F3) 

ความสําเร็จของงานที่
ไดรับมอบหมาย (F11) 

ความสัมพันธระหวาง
เพื่อนรวมงาน (F10) 

ความยึดมั่นผูกพันตอ
องคการ (F4) 

ความสมดุลระหวาง
ชีวิตงาน 

กับชีวิตดานอื่น ๆ (F9) 

ความไววางใจใน
ผูบริหาร (F5) 

การยอมรับนับถือจากเพื่อน
รวมงาน (F8)  

การสนับสนุนจากองคการ 
(F7) 

ลักษณะงานที่ทําและ 
ความรับผิดชอบในงาน  

(F6) 

แผนภูมิที่ 6   สรุปผลการวเิคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ     
                 องคการของอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 218 

2.2   การวิเคราะหความสัมพันธปจจัยที่มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสรางรูปแบบ
ความสัมพันธ ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
อาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

การวิเคราะหความสัมพันธ ปจจัยที่มีอิทธิพลกับพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือสรางรูปแบบ
ความสัมพันธ ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิเคราะหความสัมพันธคาโนนิคอล 
(canonical correlation analysis) ผูวจัิยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมาย
ตามลําดับดังน้ี 

1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัย คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธภายในระหวางตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และคาสัมประ 
สิทธิ์สหสัมพันธภายในขามกลุม ระหวางตัวแปรปจจัยกับตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ จากการวิเคราะห correlation matrix ระหวางตัวแปร 2 ชุด 

2. คาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรปจจัยกับชุดตัวแปร
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ จํานวนตัวแปรคาโนนิคอล และการทดสอบ
นัยสําคัญของสหสัมพันธระหวางตัวแปรคาโนนิคอลแตละคู 

3. คาสัดสวนโดยเฉลี่ยของคาแปรปรวนของตัวแปรเดิมในแตละชุด ที่มีสวน
ในตวัแปรคาโนนิคอล (Proportion of variance)  

4. คาเกิน (Redundancy) คือ คาที่ใชวัดปริมาณคาแปรปรวนของตวัแปร
เดิมชุดหนึ่ง ที่สามารถพยากรณคาตัวแปรคาโนนิคอลจากตัวแปรเดิมอีกชุดหนึ่ง  

5. คาน้ําหนักมาตรฐานของคาโนนิคอลระหวางชุดตวัแปรปจจัย กับชุดตัว
แปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และการจัดกลุมตัวแปรในแตละรูปแบบ
ความสัมพันธ 
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ตารางที่ 31    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัยแตละดาน   และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการแตละองคประกอบ และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในขามกลุม
ระหวางตัวแปร ปจจัยแตละดาน กับตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการแตละองคประกอบ    

** p < .01 
 
จากตารางที่ 31 พบวาคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธภายในระหวางตวัแปรปจจัยมีคา

อยูระหวาง 0.26 - 0.76 ซึ่งสัมพันธกันทางบวกทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มี
คาอยูระหวาง 0.48 - 0.69 ซึ่งสัมพันธกันทางบวกทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในขามกลุม ระหวางตวัแปรปจจัยกับตวัแปร
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวามีคาอยูระหวาง 0.13 - 0.59 ซึ่งสัมพันธกัน
ทางบวกทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 และพบวาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ
ขามกลุมระหวางตวัแปรไมมีคาเปน 0 บางตัว แสดงวาตัวแปรทั้งสองกลุมมีความสัมพันธขาม
กลุมกัน มีความเหมาะสมสําหรับการวิเคราะหคาโนนิคอลในขั้นตอไปได 

 

 ตัว
แปร  

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 OCB1 OCB2 OCB3 OCB4 

F1 1.00               

F2 0.59** 1.00              

F3 0.30** 0.32** 1.00             

F4 0.60** 0.46** 0.58** 1.00            

F5 0.71** 0.76** 0.33** 0.55** 1.00           

F6 0.58** 0.56** 0.42** 0.50** 0.57** 1.00          

F7 0.76** 0.40** 0.26** 0.51** 0.54** 0.47** 1.00         

F8 0.43** 0.43** 0.34** 0.42** 0.36** 0.62** 0.31** 1.00        

F9 0.59** 0.33** 0.26** 0.36** 0.33** 0.37** 0.58** 0.26** 1.00       

F10 0.58** 0.36** 0.35** 0.53** 0.43** 0.53** 0.44** 0.50** 0.33** 1.00      

F11 0.32** 0.44** 0.50** 0.41** 0.41** 0.56** 0.26** 0.51** 0.26** 0.30** 1.00     

OCB1 0.28** 0.22** 0.45** 0.46** 0.25** 0.33** 0.28** 0.25** 0.26** 0.32** 0.32** 1.00    

OCB2 0.31** 0.24** 0.57** 0.45** 0.29** 0.37** 0.26** 0.31** 0.26** 0.32** 0.40** 0.48** 1.00   

OCB3 0.29** 0.21** 0.55** 0.46** 0.26** 0.27** 0.30** 0.19** 0.21** 0.28** 0.32** 0.60** 0.69** 1.00  

OCB4   0.20** 0.30** 0.59** 0.46** 0.30** 0.33** 0.17** 0.30** 0.13** 0.27** 0.45** 0.49** 0.68** 0.63** 1.00 
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ตารางที่ 32   คานัยสําคัญและคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตวัแปรปจจัยกบัชุดตวัแปร
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

 
ชุดที่ eigenvalues canonical 

correlation 
wilk’s lamda 

Λ 

chi-square 
χ2 

Df Sig 

1 0.97 0.70 0.41 292.67 44 0.00 
2 0.11 0.32 0.81 67.81 30 0.00 
3 0.07 0.25 0.91 32.55 18 0.02 
4 0.03 0.18 0.97 10.44 8 0.24 

 
จากตารางที่ 32 พบวาการคํานวณสหสมัพันธคาโนนิคอลระหวางชดุตัวแปรปจจัย 

จํานวน  11  ตัว ไดแก บรรยากาศองคการ (F1) พฤตกิรรมผูนําของผูบริหาร (F2) คานิยมใน
การงาน (F3) ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ (F4) ความไววางใจในผูบริหาร (F5) ลักษณะงาน
ที่ทําและความรับผิดชอบในงาน (F6) การสนับสนุนจากองคการ (F7) การยอมรับนับถือจาก
เพ่ือนรวมงาน (F8) ความสมดุลระหวางชวีิตงานกับชีวติดานอ่ืน ๆ (F9) ความสัมพันธระหวาง
เพ่ือนรวมงาน (F10) ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย (F11) กับชุดตวัแปรพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ จํานวน 4 ตัว ไดแก การใหความชวยเหลือ (OCB 1)  การให
ความรวมมือ (OCB 2) การคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน (OCB 3) ความ
สํานึกในหนาที่ (OCB 4) จะไดตัวแปรคาโนนิคอล จํานวน 4 ชุด โดยชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3, 
และชุดที่ 4 มีคา eigenvalues เทากับ 0.97, 0.11, 0.07, 0.03 ตามลําดับ อธิบายความ
แปรปรวนรวมไดรอยละ 97, รอยละ 11, รอยละ 7, รอยละ 3 ตามลําดับ โดยแตละชุดมีความ
เปนอิสระซึ่งกันและกัน โดยชุดแรกจะมีความแปรปรวนรวมกันมากที่สุด ชุดถัดไปจะสามารถ
อธิบายสหสัมพันธคาโนนิคอล ระหวางกลุมตัวแปรไดนอยลงตามลาํดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานสหสัมพันธคาโนนิคอล ระหวางชุดตวัแปรปจจัยกับชดุ
ตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวามีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
จํานวน 2 ชุด  และมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 จํานวน 1  ชุด รวม 3 ชุด สอดคลองกับ
คา wilk’s lamda ที่มีคาต่าํ (0< wilk’s lamda <1) โดยมีคาเทากับ 0.41, 0.81 และ 0.91 
ตามลําดับ แสดงวาชุดตวัแปรคาโนนิคอลมีความสัมพันธกัน โดยชุดที่ 1 มีคาสหสัมพันธคาโน
นิคอลมากที่สดุ 0.70 ตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 1 มีคาการผันแปรรวมกันสูงมาก (eigenvalues 
0.97) หมายความวา ชุดตัวแปรมีการผันแปรรวมกนัซ่ึงอธิบายโดยตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 1  
ไดรอยละ 97  สวนตัวแปรคาโนนิคอลชดุที่ 2 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ 0.32 อธิบาย
การผันแปรรวมกันระหวางตัวแปรที่เหลอืจากการอธิบายจากตัวแปรชุดที่ 1 ไดรอยละ 11 และ
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ตัวแปรคาโนนิคอล ชุดที่ 3 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ 0.25 สามารถอธิบายการผัน
แปรรวมกันระหวางตัวแปรที่เหลือจากการอธิบายจากตัวแปรชุดที่ 1 และตวัแปรชุดที่ 2 ได
รอยละ 7 ของความแปรปรวนที่สามารถอธิบายไดตามลําดับ โดยแตละชุดมีความเปนอิสระซึ่ง
กันและกัน จะเห็นไดวาชุดที่ 1 จะมีความแปรปรวนรวมกันมากที่สดุ และชุดถัดไปจะอธิบายได
นอยลงตามลาํดับ สวนชุดที่ 4 พบวามีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิตติามระดับ
ที่กําหนดไว จึงไมสามารถสรุปไดวา จะมีความสัมพันธระหวางชุดตวัแปรของปจจัยแตละดาน
กับชุดตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแตละองคประกอบหรือไม 
 
ตารางที่ 33 คาสัดสวนความแปรปรวน (Proportion of variance) ในตัวแปรแตละชุด  
 

ตัวแปร Proportion of variance 
CV (X1) 0.334                         

CV (X2) 0.114                         
CV (X3) 0.087          
CV (Y1) 0.691                         

CV (Y2) 0.108                         
CV (Y3) 0.072        

          CV = Canonical Variates ใน Domain ตัวเอง  ของสหสัมพันธคาโนนิคอลแตละชุด 
 

จากตารางที่ 33 พบวา คาสัดสวนความแปรปรวนกลุมตัวแปรปจจัย  ชุดที่ 1 CV 
(X1), ชุดที่ 2 CV (X2), ชุดที่ 3 CV (X3) มีคาเทากบั 0.334, 0.114 และ 0.087 ตามลําดับ 
แสดงวา ความแปรปรวนของกลุมตัวแปรปจจัย รอยละ 33.4 อธิบายไดดวยตวัแปรปจจัยชุดที่ 
1 (Canonical Variates X1), รอยละ 11.4 อธิบายไดดวยตัวแปรปจจัยชุดที่ 2 (Canonical 
Variates X2) และรอยละ 8.7 อธิบายไดดวยตวัแปรปจจัยชุดที่ 3 (Canonical Variates X3) 

คาสัดสวนความแปรปรวนใดๆ ในกลุมตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ชุดที่ 1 CV (Y1), ชุดที่ 2 CV (Y2), ชุดที่ 3 CV (Y3) มีคาเทากับ 0.691, 0.108 และ 
0.072 ตามลําดับ ดังนั้นแสดงวา ความแปรปรวนของกลุมตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ รอยละ 69.1 อธิบายไดดวยตัวแปรพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการชุด
ที่ 1 (Canonical Variates Y1) รอยละ 10.8  อธิบายไดดวยตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ ชุดที่ 2 (Canonical Variates Y2) และรอยละ 7.2 อธิบายไดดวยตวัแปรตวัแปร
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ชุดที่ 3 (Canonical Variates Y3) 
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ตารางที่ 34 แสดงคาเกิน (Redundancy) ระหวางตวัแปรปจจัยทั้ง 3 ชุด CV (X1), CV (X2), 
และ CV (X3) 

 
ตัวแปรคาโนนิคอลคูที ่ คาเกิน

(Redundancy) 
สัดสวนคาเกนิ

สะสม 
CV (X1) 0.164          0.164 
CV (X2) 0.012          0.176 
CV (X3) 0.006          0.182 

        CV = Canonical Variates ระหวางตัวแปรของทั้ง 3 Domain CV (X1), CV (X2), 
        CV (X3) ของสหสัมพันธคาโนนิคอลแตละชุด 
 

จากตารางที่ 34 พบวาคาเกิน (Redundancy) ของตัวแปรคาโนนิคอลที่เปนตวั
แปรอิสระ คือปจจัยทั้ง 3 ชดุ เทากับ 0.164, 0.012 และ 0.006 ตามลําดับ หมายความวา ตวั
แปรคาโนนิคอลซึ่งเปนฟงกชั่นเชิงเสนของตัวแปรอิสระชุดที่ 1 (X1) มีความสามารถในการ
พยากรณคาของตัวแปรเดิมซ่ึงเปนตัวแปรตาม (y)  ไดรอยละ 16.4  ตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 2 
(X2) มีความสามารถในการพยากรณคาของตัวแปรเดิมซ่ึงเปนตัวแปรตาม ไดรอยละ 1.2 และ
ตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 3 (X3) มีความสามารถในการพยากรณคาของตัวแปรเดิมซ่ึงเปนตัว
แปรตาม ไดรอยละ 0.06 และเม่ือพิจารณาตัวแปรคาโนนิคอลทั้ง 3 คูพบวา คาเกินทั้งหมด
ประมาณรอยละ 18.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV (X1) 

CV (X3) 

CV (X2) 

ปจจัย 

16.4% 
 
1.2 % 
 
0.6%  
 

พฤติกรรมการเปนสมาชิก 
ที่ดีขององคการ 

แผนภูมิที่  8   แสดงคาเกิน (Redundancy) ระหวางตวัแปรปจจัยทั้ง 3 ชุด 
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ตารางที่ 35 แสดงคาเกิน (Redundancy) ระหวางตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีของ
องคการทั้ง 3 ชุด CV (Y1), CV (Y2), และ CV (Y3) 

 
ตัวแปรคาโนนิคอลคูที ่ คาเกิน

(Redundancy) 
สัดสวนคาเกนิ

สะสม 
CV1 (Y1) 0.341         0.341 

CV2 (Y2) 0.011         0.352 

CV3 (Y3) 0.005        0.357 

          CV = Canonical Variates ระหวางตัวแปรของทั้ง 3 Domain CV (Y1),           
CV(Y2), CV (Y3) ของสหสัมพันธคาโนนิคอลแตละชุด 
 
จากตารางที่ 35 พบวาคาเกิน (Redundancy) ของตัวแปรคาโนนิคอลที่เปนตวั

แปรตาม คือพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการทั้ง 3 ชุด เทากับ 0.341, 0.011 และ 
0.005 ตามลาํดับ หมายความวา ตัวแปรคาโนนิคอลซึ่งเปนฟงกชั่นเชิงเสนของตัวแปรตามชดุ
ที่ 1 (Y1) มีความสามารถในการพยากรณคาของตัวแปรเดิมซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ (x)  ไดรอยละ 
34.1 ตัวแปรคาโนนิคอลชดุที่ 2 (Y2) มีความสามารถในการพยากรณคาของตัวแปรเดิมซ่ึงเปน
ตัวแปรอิสระไดรอยละ 1.1 ตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 3 (Y3)  มีความสามารถในการพยากรณคา
ของตัวแปรเดมิซ่ึงเปนตัวแปรอิสระไดรอยละ 0.5  และเม่ือพิจารณาตัวแปรคาโนนิคอลทั้ง 3 คู 
พบวาคาเกินทั้งหมดประมาณรอยละ 35.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 9 แสดงคาเกิน (Redundancy) ระหวางตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดี  
                ขององคการทั้ง 3 ชุด 

CV (Y1) 

CV (Y3) 

CV (Y2) 

พฤติกรรมการเปนสมาชิก 
 ที่ดีขององคการ 

34.1% 
 
1.1 % 
 
0.5%  
 

ปจจัย 
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ตารางที่ 36  คาน้ําหนักมาตรฐานคาโนนคิอลระหวางชดุตัวแปรปจจัยกับชุดตวัแปรพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ  

 
คาน้ําหนักมาตรฐานคาโนนิคอล

Standardized Canonical 
Coefficient 

ประเภทตัว
แปร 

ชื่อตัวแปร 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

บรรยากาศองคการ (F1) 0.125 0.675′ -0.251  

พฤติกรรมผูนาํของผูบริหาร (F2) 0.049 -0.532× -0.242 

คานิยมในการทํางาน (F3) -0.617′ 0.007 -0.416× 

ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ (F4) -0.320′ 0.007 -0.164 

ความไววางใจในผูบริหาร (F5) -0.068 -0.259× 0.205 

ลักษณะงานทีท่ําและความรบัผิดชอบใน
งาน (F6) 

-0.018 0.234′ 0.681′ 

การสนับสนุนจากองคการ (F7) -0.030 0.216′ -0.603× 

การยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน (F8) -0.018 -0.234× 0.486′ 
ความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดาน
อ่ืน ๆ (F9) 

-0.023 0.358′ 0.686′ 

ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน (F10) -0.100′ 0.107 0.026 

ปจจัย 

ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย(F11) -0.191′ -0.369× 0.002 

การใหความชวยเหลือ (OCB 1) -0.271 0.409′ 0.618′ 
การใหความรวมมือ (OCB 2) -0.336′ 0.548′ 1.045′ 
การคํานึงถึงประโยชนองคการและ
ผลกระทบตอผูอ่ืน (OCB 3) 

-0.134 0.542′ -1.485× 

พฤติกรรม
การเปน
สมาชิกที่ดี

ของ
องคการ ความสํานึกในหนาที่ (OCB 4) -0.446′ -1.359× -0.161 

สหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation)           0.702**    0.318**    0.254*    
สัมประสิทธิ์การพยากรณ (eigenvalues) 0.97 0.11 0.07 

wilk’s lamda (Λ) 0.41 0.81 0.91 
** p < .01* p < .05   
′คาที่มีน้ําหนักเดนกลุมแรก , × คาที่มีน้ําหนักเดนกลุมที่สอง 
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จากตารางที่ 36 พบวาคาสหสัมพันธคาโนนิคอล มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01  
จํานวน 2 ชุด ซึ่งมีคาเทากับ 0.702 และ 0.318 ตามลําดับ และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จํานวน 1  ชุด นั้น มีรายละเอียดของน้ําหนักตัวแปรไดดังนี้ 
 

ชุดที่ 1 เปนมิติที่มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางตวัแปรสูงสุด คือ 0.70 ซึ่งเปน
คาสหสัมพันธที่อยูในระดับสูง คา wilk’s lamda เทากับ 0.41 แสดงวาชุดตัวแปรเหลานี้สงผล
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิงเสนตรงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
และตวัแปรเหลานี้ สามารถอธิบายตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ  ไดถึง
รอยละ 97 (eigenvalues เทากับ 0.97) โดยความสัมพันธของตวัแปรเปนไปในลกัษณะเดยีว 
ซึ่งตัวแปรที่ไดรับอิทธิพลอยูในระดับมาก คือ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดาน
ความสํานึกในหนาที่ (OCB4) (-0.446) และการใหความรวมมือ (OCB2) (-0.336) เปน
อิทธิพลทีเ่กิดจากตัวแปรอิสระตอไปน้ี ปจจัยคานิยมในการทํางาน (F3) (-0.617), ความยึดม่ัน
ผูกพันตอองคการ (F4) (-0.320), ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย (F11) (-0.191), 
ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน (F10) (-0.100) ผลดังกลาวสรปุไดวาปจจัยคานิยมในการ
ทํางาน ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ ความสาํเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย และ
ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน เปนไปในลักษณะที่ดี มีแนวโนมที่จะทําใหอาจารย
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ดานความสํานึกในหนาที่ และการใหความรวมมือ คอนขางมาก 

 
ชุดที่ 2 เปนมิติที่มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางตัวแปร 0.32 ซึ่งเปนคา

สหสัมพันธทีอ่ยูในระดับต่ํา คา wilk’s lamda เทากับ 0.81 แสดงวาชุดตัวแปรเหลานี้สงผลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชงิเสนตรง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
และตวัแปรเหลานี้สามารถอธิบายตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไดรอยละ 
11 (eigenvalues เทากับ 0.11) โดยความสัมพันธของตัวแปรเปนไปใน 2 รูปแบบ ซึ่งทั้ง 2 
รูปแบบนี้เปนตัวแปรที่ไดรบัอิทธิพลอยูในระดับมาก รูปแบบแรก คอืพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการดานการใหความรวมมือ (OCB2) (0.548) การคํานึงถึงประโยชนองคการและ
ผลกระทบตอผูอ่ืน (OCB3) (0.542) และการใหความชวยเหลือ (OCB1) (0.409) เปนอิทธิพล
ที่เกิดจากตัวแปรปจจัยตอไปน้ี ปจจัยบรรยากาศองคการ (F1) (0.675) ความสมดุลระหวาง
ชีวติงานกับชวีิตดานอ่ืนๆ (F9) (0.358)  สวนรูปแบบที่สองคือ พฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่
ขององคการ ดานความสํานึกในหนาที ่ (OCB4) (-1.359) เปนตัวแปรที่ไดรับอิทธพิลทีเ่กิดจาก
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ตัวแปรอิสระตอไปน้ี ปจจัยพฤติกรรมผูนาํของผูบริหาร (F2) (-0.532) ความสําเรจ็ของงานที่
ไดรับมอบหมาย (F11) (-0.369), ความไววางใจในผูบริหาร (F5) (-0.259) การยอมรับนับถือ
จากเพื่อนรวมงาน (F8) (-0.234) ผลดังกลาวสรุปไดวา ปจจัยบรรยากาศองคการ ความสมดุล
ระหวางชีวติงานกับชีวติดานอื่นๆ เปนไปในลักษณะทีดี่ มีแนวโนมที่จะทําใหอาจารย วิทยาลยั
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการให
ความรวมมือ การคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน และการใหความชวยเหลือ
คอนขางมาก ในขณะเดียวกัน ปจจัยพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร ความสําเร็จของงานที่ไดรับ
มอบหมาย ความไววางใจในผูบริหาร การยอมรับนับถอืจากเพื่อนรวมงาน เปนไปในลักษณะที่
ดี มีแนวโนมที่จะใหอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการดานความสํานึกในหนาที่ คอนขางมากเชนกัน 

 
ชุดที่ 3 เปนมิติที่มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางตัวแปร 0.25 ซึ่งเปนคา

สหสัมพันธทีอ่ยูในระดับต่ํา คา wilk’s lamda เทากับ 0.91 แสดงวาชุดตัวแปรเหลานี้สงผลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชงิเสนตรง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
และตวัแปรเหลานี้ สามารถอธิบายตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ไดถึง  
รอยละ 7  (eigenvalues เทากับ 0.07) โดยความสัมพันธของตวัแปรเปนไปใน 2 รูปแบบ ซึ่ง
ทั้ง 2 รูปแบบนี้เปนตวัแปรที่ไดรับอิทธิพลอยูในระดับมาก รูปแบบแรก คือ พฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความรวมมือ (OCB2) (1.045) และการใหความชวยเหลือ 
(OCB1) (0.618) เปนอิทธพิลที่เกิดจากตัวแปรตอไปนี้ ปจจัยความสมดุลระหวางชีวิตงานกบั
ชีวติดานอ่ืนๆ (F9) (0.686)  ลักษณะงานที่ทําและความรับผิดชอบในงาน (F6) (0.681)  การ
ยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน (F8) (0.486) สวนรูปแบบที่สองคือพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ ดานการคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน (OCB3) (-1.485) 
เปนตวัแปรทีไ่ดรับอิทธิพลที่เกิดจากตัวแปรตอไปน้ี ปจจัยการสนับสนุนจากองคการ (F7)     
(-0.603) คานิยมในการทาํงาน (F3) (-0.416) ผลดังกลาวสรุปไดวาปจจัยความสมดุลระหวาง
ชีวติงานกับชวีิตดานอ่ืนๆ ลักษณะงานทีท่ําและความรบัผิดชอบในงาน การยอมรับนับถือจาก
เพ่ือนรวมงานเปนไปในลกัษณะที่ดี มีแนวโนมที่จะทําใหอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความรวมมือ 
และการใหความชวยเหลือคอนขางมาก ในขณะเดียวกันปจจัยการสนับสนนุจากองคการ 
คานิยมในการทํางาน เปนไปในลักษณะที่ดี มีแนวโนมที่จะทําใหอาจารยวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการคํานึงถึง
ประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน คอนขางมากเชนกัน 
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ตารางที่ 37 ชดุตัวแปรปจจัยกับชุดตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการที่สงผลซ่ึง
กันและกัน 
 

ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
ตัวแปร 

แบบที่ 1 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 1 แบบที่ 2 
ชุดตัวแปร
ปจจัย 

- คานิยมในการ
ทํางาน (F3) 
- ความยึดมั่น
ผูกพันตอองคการ
(F4) 
- ความสําเร็จของ
งานที่ไดรับ
มอบหมาย (F11) 
-ความสัมพันธ  
ระหวางเพ่ือน
รวมงาน (F10) 

-บรรยากาศ
องคการ (F1) 
-ความสมดุล
ระหวางชีวิต
งานกับชีวิต
ดานอื่นๆ (F9) 
 

-พฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหาร
(F2) 
-ความสําเร็จ
ของงานที่ไดรับ
มอบหมาย
(F11) 
-ความไววางใจ
ในผูบริหาร(F5) 
-การยอมรับนับ
ถือจากเพื่อน
รวมงาน(F8) 

-ความสมดุล
ระหวางชีวิต
งานกับชีวิต
ดานอื่น ๆ(F9) 
-ลักษณะของ
งานที่ทําและ
ความรับ ผิด
ชอบในงาน 
(F6) 
-การยอมรับนับ
ถือจากเพื่อน
รวมงาน(F8) 

-การสนับสนุน
จากองคการ
(F7) 
-คานิยมในการ
ทํางาน(F3) 
 

ชุดตัวแปร
พฤติกรรม
การเปน
สมาชิกที่
ดีของ
องคการ 

- ความสํานึกใน
หนาที่ (OCB4) 
- การใหความ
รวมมือ (OCB2) 

-การใหความ
รวมมือ(OCB2) 
-การคํานึงถึง
ประโยชน
องคการและ
ผลกระทบตอ
ผูอื่น(OCB3) 
-การใหความ
ชวยเหลือ
(OCB1) 

-ความสํานึกใน
หนาที่(OCB4) 

-การใหความ
รวมมือ(OCB2) 
-การใหความ
ชวยเหลือ
(OCB1) 

-การคํานึงถึง
ประโยชน
องคการและ
ผลกระทบตอ
ผูอื่น(OCB3) 

 
จากตารางที่ 37 พบวาชุดของตวัแปรปจจัยกบัชุดตวัแปรพฤติกรรมการเปน

สมาชิกที่ดีขององคการที่สงผลซ่ึงกันและกัน สามารถสรางรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จากการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ไดจํานวน 3 ชุด ซึ่งแสดง
ทิศทางความสัมพันธคาโนนิคอล 5 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ชุดที่ 1 มีความสัมพันธระหวางตัวแปรเปนไปในรูปแบบเดียว คือ ตัวแปรปจจัย
คานิยมในการทํางาน ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ ความสําเรจ็ของงานที่ไดรับมอบหมาย 
และความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน สงผลซ่ึงกนัและกันกับชดุตัวแปรพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ดานความสํานึกในหนาที่ และการใหความรวมมือ   

ชุดที่ 2 มีความสัมพันธของตัวแปรเปนไปในสองรูปแบบแบบคือ รปูแบบที่ 1 ตวั
แปรปจจัยบรรยากาศองคการ ความสมดุลระหวางชวีติงานกับชวีิตดานอ่ืนๆ สงผลซ่ึงกันและ
กันกับชุดตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ดานการใหความรวมมือ  การ
คํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน และการใหความชวยเหลือ และรูปแบบที่ 2 
ตัวแปรปจจัยพฤติกรรมผูนาํของผูบริหาร ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย ความ
ไววางใจในผูบริหาร การยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน สงผลซ่ึงกันและกัน กับชุดตวัแปร
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานความสํานึกในหนาที่  

ชุดที่ 3 มีความสัมพันธของตัวแปรเปนไปในสองรูปแบบเชนกัน คอื รูปแบบที่ 1 
ตัวแปรปจจัยความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอื่นๆ  ลักษณะงานทีท่ําและความ
รับผิดชอบในงาน และการยอมรับนับถอืจากเพื่อนรวมงาน สงผลซ่ึงกันและกันกับชุดตวัแปร
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานการใหความรวมมือ และการใหความชวยเหลอื 
และรูปแบบที ่2 ตัวแปรปจจัยการสนับสนุนจากองคการ และคานิยมในการทํางาน สงผลซ่ึงกัน
และกันกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการคํานึงถึงประโยชน
องคการและผลกระทบตอผูอ่ืน ตามลําดับ  

และเม่ือพิจารณาคาน้ําหนักมาตรฐานคาโนนิคอลในตารางที่ 36 และความสัมพันธ
ของตัวแปร ระหวางชุดตัวแปรปจจัยกับชุดตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
พบวา รูปแบบที่สงผลซ่ึงกนัและกัน 3 ชดุ มีตัวแปรสําคัญที่สงผลเหมือนกัน 2 ชุด  คือ ตัวแปร
ปจจัยความสาํเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย สงผลซ่ึงกันและกันกบัตวัแปรพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการดานความสํานึกในหนาที่ และตัวแปรปจจัยความสมดุลระหวางชีวติงาน
กับชีวติดานอ่ืนๆ สงผลซ่ึงกันและกันกับตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดาน
การใหความรวมมือ และการใหความชวยเหลือ  
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แผนภูมิที่ 10  ความสัมพันธปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
ของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากการวิเคราะห
สหสัมพันธคาโนนิคอล 

F2 

F3 

F9 

F8 

F7 

F6 

F5 

F4 

B1 

B2 

B4 

B3 

F11 

F10 

F1 

ชุดที่ 1  
ชุดที่ 2 รูปแบบที่ 1 
ชุดที่ 2 รูปแบบที่ 2 
ชุดที่ 3 รูปแบบที่ 1 
ชุดที่ 3 รูปแบบที่ 2 
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จากตารางที่ 37 เพ่ือทําใหมองเห็นภาพลักษณะความสัมพันธระหวางตวัแปร
ปจจัยกับพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข สามารถเขียนแผนภูมิโยงความสัมพันธ จําแนกตามชุดของตัวแปร
ดังตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 11   แสดงรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก

ที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
จากการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ชุดที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสํานึกในหนาที่ (OCB4) 

การใหความรวมมือ (OCB2) 

คานิยมในการทํางาน (F3) 

ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ (F4) 

ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย 
(F11) 

ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน 
(F10) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 231 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 12 แสดงรูปแบบความสัมพันธของปจจัยทีมี่อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่   

ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จาก
การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ชุดที่ 2 รูปแบบที ่1 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 13   แสดงรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก

ที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวงสาธารณสุข 
จากการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ชุดที่ 2 รูปแบบที่ 2 

ดานบรรยากาศองคการ (F1) 

ความสํานึกในหนาที ่(OCB4) 

พฤติกรรมผูนาํของผูบริหาร (F2) 

ความสําเร็จของงานที่ไดรับ
มอบหมาย (F11) 

ความไววางใจในผูบริหาร (F5) 

การยอมรับนับถือจากเพื่อน
รวมงาน (F8) 

การใหความรวมมือ (OCB2) 

บรรยากาศองคการ (F1) 

การใหความชวยเหลือ (OCB1) 

ความสมดุลระหวางชีวติงานกับ
ชีวติดานอ่ืนๆ (F9) 

การคํานึงถึงประโยชนองคการและ
ผลกระทบตอผูอ่ืน (OCB3) 
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แผนภูมิที่ 14   แสดงรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก

ที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
จากการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ชุด 3 รูปแบบที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 15 แสดงรูปแบบความสัมพันธของปจจัยทีมี่อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่

ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จาก
การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล  ชุด 3 รูปแบบที่ 2 

 
 
 

การใหความรวมมือ  
(OCB2) 

ความสมดุลระหวางชีวติงานกับ
ชีวติดานอ่ืนๆ (F9) 

การใหความชวยเหลือ 
(OCB1) 

ลักษณะงานทีท่ําและ 
ความรับผิดชอบในงาน (F6) 

การยอมรับนับถือจาก 
เพ่ือนรวมงาน (F8) 

การคํานึงถึงประโยชนองคการ
และผลกระทบตอผูอ่ืน  

(OCB3) 

การสนับสนุนจากองคการ (F7) 

คานิยมในการทํางาน (F3) 
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ตอนที่ 3  การทดสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพนัธของปจจัยที่มีอิทธิพล 
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยการพิจารณาขอมูลจากความคิดเห็น
และประสบการณของผูเชีย่วชาญ  

โดยประยุกตใชรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต (the ethnographic future research : 
EFR) ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งผูวิจัยคัดเลอืกผูเชี่ยวชาญจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากเกณฑการเปน
ตัวแทนผูเชี่ยวชาญประชากรในบริบทที่เกี่ยวของกับอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวง
สาธารณสุข คือ ผูดํารงตําแหนงเปนผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิทยาลัยพยาบาล ใน
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผูบริหารในระดับองคการวิชาชพีการพยาบาล
ที่ปฏิบตัิงานในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผูอํานวยการวทิยาลัย
พยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข รวมจาํนวนทั้งสิ้น  5  คน (ตามรายชื่อในตารางที่ 42)  

ขั้นตอนนี้ผูวิจัยนํารางรูปแบบความสัมพันธ ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน
ขั้นตอนที่ 2 มาตรวจสอบและเพิ่มความเชื่อถือในการสรางรูปแบบที่เหมาะสมกับขอมูลเชงิ
ประจักษ ในบริบทของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยนําเสนอรางรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาประเด็นดานความ
เหมาะสมกับบริบท ความเปนไปไดในการนําไปใช ความถูกตองเชิงทฤษฎี และประโยชนตอ
องคการในการนําไปใช พรอมทั้งขอเสนอแนะและการวิพากษ ที่สอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษในบริบทของวทิยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข นําผลที่ไดมาวิเคราะหและ
เสนอผลการวเิคราะหดังนี้ 

1. การวิเคราะหความถี่และคารอยละ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจาก
ขอมูลแบบตรวจสอบรายการ (check list) เกี่ยวกับขอคนพบรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ดานความเหมาะสมกับบริบท ความเปนไปไดในการนําไปใช ความ
ถูกตองเชิงทฤษฏี และเปนประโยชนตอองคการในการนําไปใช ผลการวิเคราะหปรากฏดัง
รายละเอียดตามตารางที่ 38 ถึงตารางที่ 41  

2. การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ที่ไดจากขอคําถามปลายเปด 
เกี่ยวกับขอคนพบของรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
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ตารางที่ 38   แสดงคาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอรูปแบบ
ความสัมพันธของ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีของ
องคการ ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดานความ
เหมาะสมกับบริบท 

 
ความคิดเห็น 

เห็นวาเหมาะสม เห็นวาไมเหมาะสม 
รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีของ
องคการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชุดที่ 1 4 80 1 20 
ชุดที่ 2 รูปแบบที่  1 4 80 1 20 
ชุดที่ 2 รูปแบบที่  2 5 100 0 0 
ชุดที่ 3 รูปแบบที่  1 3 80 1 20 
ชุดที่ 3 รูปแบบที่  2 4 80 1 20 

 
จากตารางที่ 38 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอรูปแบบความสัมพันธของ

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดานความเหมาะสมกับบริบท สอดคลองกันวารูปแบบ
ความสัมพันธชุดที่ 2 รูปแบบที่  2 มีความเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ ชุดที่ 1, ชุดที่ 
2 รูปแบบที่  1 และชุดที่ 3 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80  

โดยภาพรวมพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอรูปแบบความสัมพันธของปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข มีความเหมาะสมกับบริบทคิดเปนรอยละ 80-100 
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ตารางที่ 39 แสดงคาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  ที่มีตอรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดานความเปนไปได
ในการนําไปใช 

 
ความคิดเห็น 

เห็นวาเหมาะสม เห็นวาไมเหมาะสม 
รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีของ
องคการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชุดที่ 1 3 60 2 40 
ชุดที่ 2 รูปแบบที่  1 4 80 1 20 
ชุดที่ 2 รูปแบบที่  2 4 80 1 20 
ชุดที่ 3 รูปแบบที่  1 3 60 2 40 
ชุดที่ 3 รูปแบบที่  2 3 60 2 40 

 
จากตารางที่ 39 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอรูปแบบความสัมพันธของ

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดานความเปนไปไดในการนําไปใช สอดคลองกันวารูปแบบ
ความสัมพันธชุดที่ 2 ทั้ง 2 รูปแบบ มีความเปนไปไดในการนําไปใช กับวิทยาลยัพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80 รองลงมาคือ ชุดที่ 1 
และชุดที่ 3 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 60  

โดยภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น ตอรูปแบบความสัมพันธของปจจัยทีมี่
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีความความเปนไปไดในการนําไปใช คิดเปนรอยละ 60-80 
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ตารางที่ 40   แสดงคาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ    ที่มีตอรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดานความถูกตอง
เชิงทฤษฏ ี

 
ความคิดเห็น 

เห็นวาเหมาะสม เห็นวาไมเหมาะสม 
รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีของ
องคการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชุดที่ 1 5 100 0 0 
ชุดที่ 2 รูปแบบที่  1 5 100 0 0 
ชุดที่ 2 รูปแบบที่  2 5 100 0 0 
ชุดที่ 3 รูปแบบที่  1 5 100 0 0 
ชุดที่ 3 รูปแบบที่  2 5 100 0 0 

 
จากตารางที่ 40 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอรูปแบบความสัมพันธของ

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดานความถูกตองเชิงทฤษฏี สอดคลองกันวารูปแบบความสัมพันธ
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีความถูกตองเชิงทฤษฏทีุกรูปแบบ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
100  
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ตารางที่ 41   แสดงคาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ    ที่มีตอรูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดานประโยชนตอ
องคการในการนําไปใช 

 
ความคิดเห็น 

เห็นวาเหมาะสม เห็นวาไมเหมาะสม 
รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีของ
องคการ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชุดที่ 1 4 80 1 20 
ชุดที่ 2 รูปแบบที่  1 5 100 0 0 
ชุดที่ 2 รูปแบบที่  2 5 100 0 0 
ชุดที่ 3 รูปแบบที่  1 4 80 1 20 
ชุดที่ 3 รูปแบบที่  2 4 80 1 20 

 
จากตารางที่ 41 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอรูปแบบความสัมพันธของ

ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดานประโยชนตอองคการในการนําไปใช สอดคลองกันวารูปแบบ
ความสัมพันธชุดที่ 2 มีประโยชนตอองคการในการนําไปใชกับวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มากที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ ชุดที่ 1 และ 
ชุดที่ 3 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80  

โดยภาพรวมพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตอรูปแบบความสัมพันธของปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาลสังกดั
กระทรวงสาธารณสุข มีประโยชนตอองคการในการนําไปใช คิดเปนรอยละ 80-100 
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ตารางที่ 42 รายชื่อผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคลองรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัย
พยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข กับขอมูลเชิงประจักษ 

 
กลุมตัวอยาง ผูเชี่ยวชาญในการพิจารณารูปแบบ 

ผูบริหารหนวยงาน ใน
สถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข 

1. ดร. สาลิกา  เมธนาวิน   
ผูอํานวยการกลุมวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข    

ผูบริหารระดับองคการ
วิชาชีพการพยาบาล ที่
ปฏิบัติงานในวิทยาลัย
พยาบาลสังกดักระทรวง
สาธารณสุข 

2. ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 
นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ  
สาขาภาคตะวนัออก 
อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี  

ผูอํานวยการวทิยาลัย
พยาบาลสังกดักระทรวง
สาธารณสุข 

3. ดร.ละเอียด แจมจันทร 
ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ 
4. ดร.ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร 
ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี
5. ดร.มกราพันธุ  จูฑะรสก 
ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 
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การวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) ที่ไดจากขอคําถามปลายเปด 
เก่ียวกับขอคนพบ ของรูปแบบความสัมพันธของปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

สามารถสรุปสาระสําคัญของความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญไดดังนี้ 
1. ผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความคิดเห็นวา รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ทุกรูปแบบมีความเหมาะสมกับบริบท มีความเปนไปไดในการนําไปใช 
สามารถประยกุตเปนกลยุทธในการพัฒนาองคการ และเอ้ือประโยชนในการบริหารสถาบันทาง
การศึกษาพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในสภาวการณแขงขันในปจจุบัน ที่จําเปนตอง
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะและปฏบิัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอ
เปาหมายขององคการในปจจุบันและในอนาคต ที่ทกุองคการตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งสามารถนํามาประยกุตใชในการวางแผนพัฒนาบคุลากร เพ่ือรองรับอนาคตที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางยั่งยืน แมวาในสภาพปจจุบันการปรับเปลีย่นพฤติกรรมบคุคลทั้งระดับ
ผูบริหารและอาจารยถูกมองวาเปนเรื่องยาก เพราะเปนสิ่งที่หลอหลอมมานาน แตถามี
กระบวนการเขามาชวยปรบั นาจะสงผลใหองคการสามารถปรับเปลีย่นพฤติกรรมบุคคล 
รวมทั้งปจจัยตางๆ ไดดีขึ้น แตทั้งน้ีในการนํารูปแบบไปประยุกตใชเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับ
บริบท นําไปใชไดในสภาพการณจริง และกอใหเกิดประโยชนแกวทิยาลัยพยาบาลนั้น ตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ตั้งแตระดับสถาบันพระบรมราชชนก ผูบริหารของ
วิทยาลัยพยาบาล และอาจารยผูปฏิบตัิงาน โดย 

1.1 ระดับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ควรกําหนด
นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนก ที่สอดคลองกับแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรม เพ่ือใหการนําไปสูระดับปฏิบตัิการของวิทยาลัย
พยาบาลเปนไปอยางทั่วถึง และเปรียบเสมือนเปนชองทางที่เอ้ือใหมีความงายตอการนําไป
ปฏิบัต ิ

1.2  ระดับวิทยาลัยพยาบาล การจะพัฒนาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของอาจารยใหเกิดขึ้นไดจริง ดวยความเหมาะสมของบริบทและมปีระโยชนตอ
วิทยาลัยพยาบาล ควรพฒันาไปพรอมๆ กัน ทั้งผูบริหารสถาบันการศึกษา ซึ่งหมายถึง 
ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลและอาจารยของวิทยาลยั เพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน โดย
อาศัยตวัแปรและขอคนพบในประเด็นตางๆ ที่ไดจากการศึกษาวิจัยนํามาพัฒนาหรอืบูรณาการ
กับบริบทหรือกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยที่มีอยูเดิม โดยไมเพ่ิมภาระงานที่มีอยูเดิมแตเปน
การเปดโอกาสใหแตละวทิยาลัยดึงจุดเดนของวิทยาลยัพยาบาลใหชัดเจนขึ้น เชน  
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1.2.1  การจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ และมีกระบวนการพฒันาอยางตอเน่ืองและเปนระบบ ให
ครอบคลุมทุกประเด็น นาจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบของวทิยาลัยพยาบาล สังกัด
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดจริง และทําใหไดองคการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล เชน การอบรมเชิงปฏิบตัิการในรูปแบบตางๆ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรในองคการมี
สัมมาทิฐิตอสิง่ตางๆ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางยั่งยืน เพราะ
พฤติกรรมเหลานี้เปนพฤตกิรรมนอกเหนือบทบาทหนาที่ ซึ่งตองเกิดจากความเต็มใจและ
ยินยอมที่จะปฏิบัติ ผูแสดงพฤติกรรมตองรูสึกไดถึงคุณคาแหงตนและเปนสขุที่จะกระทํา 

1.2.2 การนําองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารย มากําหนดเปนชุดของแบบแผนพฤติกรรมความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ทีผู่ปฏิบัติงานควรมีในการปฏบิัติหนาทีใ่หประสบผลสําเรจ็ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ประเมินผลพฤติกรรมการทาํงานของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาล โดยยึดพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเปนหลัก (Job Performance or Behavior Based Approach) เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหอาจารยมีพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  

1.3 ระดับบุคคล หมายถึง ผูอํานวยการและอาจารยของวิทยาลยัพยาบาล 
ตองพัฒนาตนเองใหมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งจากผลการวจัิยพบวาพฤตกิรรมของผูอํานวยการ จะมีอิทธิพลตอ
การแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยโดยตรง ดังนั้นผูอํานวยการ 
ควรพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกในการปฏิบัติงาน ในประเดน็ที่สอดคลองกับแนวคิดการ
สงเสริมใหเกดิพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย โดยแสดงถึงพฤติกรรม
การมีวิสัยทศัน มีความเมตตา เขาใจคน เขาใจลูกนอง สรางความไววางใจในตัวผูบริหาร ซึ่ง
จะสงผลใหการอยูรวมกันในองคการเปนไปอยางสงบสุข และเกิดการพัฒนางานได ในสวนของ
อาจารยวิทยาลัยพยาบาล ควรตองพัฒนาดานจิตใจ ใหเกิดความผูกพันกับองคการ เพ่ือน
รวมงานและผูบริหาร 

2. ในการเลือกรปูแบบไปประยุกตใช แตละวิทยาลัยพยาบาลควรไดคํานึงถึง
เปาหมายในการพัฒนา และตองพิจารณาความเหมาะสม ความเปนไปไดตามบริบทของ
วิทยาลัย เน่ืองจากการบริหารจัดการตัวแปรที่เปนปจจัยตางๆ ขึ้นอยูกับความเปนไปไดของ 
แตละวิทยาลยั โดยเฉพาะในสวนของบริบทวิทยาลยัพยาบาลทีเ่ปนมิติที่มองเห็นไดยากและ
เปรียบเทียบกนัในแตละวทิยาลัยไมได เชน นโยบายของผูอํานวยการ งบประมาณในการ
บริหารจัดการ วัฒนธรรมองคการของแตละวิทยาลยัพยาบาล บทบาทผูนาํโดยเฉพาะ
ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาล  คุณภาพอาจารย จํานวนอาจารยตอนักศึกษา รายไดวิทยาลัย 
การตัดสินใจของผูบริหาร และทมีบริหารหรือคณะกรรมการที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ
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วิทยาลัย  รวมถึงระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก แตทั้งน้ีทุกรูปแบบทีเ่ปน
ขอคนพบมีความถูกตองเชิงทฤษฎีตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคิดเปนรอยละ 100 และ
เปนประโยชนตอการนําไปใชเพ่ือพัฒนาองคการคิดเปนความคิดเห็น รอยละ 80- 100  

3. ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัรปูแบบที่ไดจากการศึกษาวจัิย มีราย   
ละเอียดสรุปไดดังนี้ 

3.1 รูปแบบความสัมพันธชดุที่ 1 ปจจัยตาง ๆ ที่ไดจากขอคนพบ  คือ
ลักษณะที่เปนปรากฏการณจริงที่พบไดเปนประจําในบรบิทของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  แตทั้งน้ีมีขอเสนอแนะวาในชุดที่ 1 อาจมองไดวาเปนแบบใน  
อุดมคติ จึงทําใหความเปนไปไดในการนําไปใชลดนอยลง เน่ืองจากตัวแปรปจจัยที่เปนขอ
คนพบ เชน คานิยมในการทํางาน ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ เปนทัศนคติทีย่ากจะปรับได
ตามที่เปนรายละเอียดตวัแปรยอยที่ไดระบุไว แตในทํานองเดียวกนัอาจมองในอีกแงมุมไดวา 
ตัวแปรดังกลาวเปนคุณลักษณะที่อาจารยไดรับการปลกูฝงมาโดยตลอด ทั้งในระบบของ
วิชาชีพและการปฏิบัติงานในหนาที่ จึงเปนไปไดวาในการนําไปใชหากสามารถสรุปตวัแปร 
ตางๆ ใหกระชับและเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยนัน้ๆ  จะทําใหสามารถนําไปใชไดจริงใน
บริบทของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 

3.2 รูปแบบความสัมพันธชุดที่ 2 พบวาผูเชี่ยวชาญสวนใหญ มีความ
คิดเห็นวามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมากที่สุด  โดยเฉพาะรูปแบบความสัมพันธชุดที่ 2 รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสม
มากที่สุด เพราะปจจัยพฤตกิรรมผูนําของผูบริหาร ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย การ
ยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน เปนตวัแปรที่วทิยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
อยูจริง และเม่ือไดพิจารณาตัวแปรยอยของปจจัยแตละดาน เชน ผูอํานวยการใหเกียรติเคารพ
ในศักดิ์ศรีอาจารยเม่ือปฏิบตัิงานรวมกัน  เปดโอกาสใหมีสวนรวมเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหาการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นดวย
วิธีการตางๆ สงเสริมใหคิดทบทวนศกึษาปญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจําเพ่ือหาแนวทางแกไข
ปญหา ยกยองชมเชยเม่ืออาจารยทํางานสําเร็จตามเปาหมาย ไมแสวงหาประโยชนจาก
ตําแหนงหนาที่ เปนตน เปนปจจัยที่สามารถสงเสริมใหเกิดขึ้นไดในบริบทจรงิ แตทั้งน้ีมี
ขอเสนอแนะวา ในสวนของปจจัยความไววางใจในผูบริหาร แตละวิทยาลัยพยาบาลอาจมี
ความแตกตางกัน และเปนสิ่งที่ซอนเรนอยูภายในความรูสึกของอาจารยแตละคน และภาพรวม
ของแตละวิทยาลัยพยาบาล 

3.3 รูปแบบความสัมพันธชดุที่ 3 พบวาโดยภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นวามีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทัง้ในดานความถูกตองเชิงทฤษฎี ความเหมาะสมกับบริบท และประโยชนตอ
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องคการในการนําไปใช แตทั้งนี้ความเปนไปไดในการนําไปประยุกตใช รูปแบบความสัมพันธ
ชุดที่ 3 ปจจัยดานความสมดุลระหวางชวีติงานกับชวีิตดานอ่ืนๆ ถึงแมวาจะประกอบดวยเพียง 
4 ตัวแปรยอย ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวา ความเปนไปไดในการบริหารจัดการใหเกิดตัว
แปรตางๆ ขึ้นกับแตละวทิยาลัย/นโยบายของผูอํานวยการ แตความคิดเห็นในอีกแงมุมหนึ่ง
พบวา การสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ โดยเนนเรื่องสมดุลระหวางชีวติ
งานกับชีวติดานอ่ืนๆ ควรสนับสนุนและสงเสริมใหเกดิขึ้นในองคการอยางจริงจัง เพราะทุกคน
ที่ทํางานตองการใหชีวติงานและชวีิตดานอื่นๆ มีความสมดุลกัน ดังนั้นในขณะที่องคการ
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพองคการ โดยพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคคลใหพรอม
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ องคการควรมองภาพรวมของบคุลากรในหลายมิติ เชน 
ความเครียด ความเหนื่อยลา ทักษะความรูความสามารถในการทํางาน และภาระในชวีิตดาน
อ่ืนๆ ของผูปฏิบัติงาน และควรสงเสรมิหรือจัดระบบและบรรยากาศในการทํางาน ตลอดจน 
เอ้ืออํานวยสิ่งสนับสนุนตอความสําเร็จของงาน เพ่ือปรับใหเกิดความสมดุลหรือใหชีวติงานและ
ชีวติดานอ่ืนๆ ไปดวยกันและมีความยืดหยุน โดยไมใหเกิดผลเสียกบังานขององคการ  

4.  องคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ตามขอคนพบของงาน 
วิจัย มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในบรบิทของวิทยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวง
สาธารณสุข เน่ืองจากขอคนพบดังกลาวมีความสอดคลองไปในทิศทางพฤติกรรมของอาจารย
วิทยาลัยพยาบาล หรือสงเสริมใหเกิดขึ้นไดจริงทั้ง 4 องคประกอบ ดังนี้ 

4.1 อาจารยของวิทยาลยัจะมีความรักและศรทัธาในวิชาชีพ มีความ
ตระหนักในคณุคาของวิชาชีพ และพรอมที่จะปฏิบัตตินเปนแบบอยางที่ดีของลูกศิษย ดังนัน้
อาจารยจึงปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ มุงม่ันและทุมเทกับงาน สรางสรรคงานวิชาการและ
นวัตกรรมทั้งทางดานการเรียนการสอนและการพยาบาล ใฝรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความ 
สามารถถายทอดความรูทัง้ในดานวิชาการและการเปนแมแบบที่ดี ปฏิบัตตินตามกรอบของ
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎระเบยีบขอบังคบั ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวแสดงใหปรากฏเห็น
ในเชิง  สาธารณไดอยางชัดเจน แสดงถึงการมีพฤติกรรมความสํานกึในหนาที ่

4.2  อาจารยวิทยาลัยพยาบาล ตองทํางานเปนทีมใหเกิดประสิทธิภาพที่
ดี เน่ืองจาก ลักษณะของวิชาชีพที่เนนการมอบหมายและการทาํงานเปนทีม รวมถึงการ
กําหนดคานิยมรวมขององคการ ที่เสมือนเปนพันธะในการรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน 
สรางความสามัคคี ความเปนหน่ึงเดียวกันและเอกลักษณขององคการ รวมทั้งอาจารยสวนใหญ
มีความเปนครู-ศิษย พ่ี-นอง สงผลตอความสัมพันธและความเปนมิตรระหวางผูรวมงาน ทําให
อาจารยแสดงพฤติกรรมการใหความรวมมือในการทํางาน เพ่ือบรรลุเปาหมายขององคการ 
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4.3 ลักษณะของวิชาชีพการพยาบาล อาจารยจะไดรับการปลูกฝงใหยึด
ม่ันในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ เปนหัวใจสําคัญ ผนวกกับความเปนวิชาชีพครู 
ทําใหอาจารยพยาบาลมีจิตสาธารณะทีต่องการชวยเหลือผูอ่ืนที่ออนดอย ใหการชวยเหลือ
เพ่ือนรวมงาน รวมทั้งการชวยเหลือดานอ่ืนๆ โดยใชวชิาชีพเปนสวนนําเขาไปผนวกกับจิต
บริการที่มีอยูในความเปนพยาบาล ซึ่งเปนการแสดงถึงพฤติกรรมที่สอดคลองกับพฤติกรรม
การใหความชวยเหลือ 

4.4 การปฏิบัติงานของอาจารยทั้งในวชิาชีพการพยาบาล และความเปน
วิชาชีพคร ูตองใชความอดทนอดกลั้น เพ่ือผลประโยชนขององคการและคํานึงถงึประโยชนของ
ผูปวย เคารพในความเปนมนุษยของผูอ่ืนและมีความเอ้ืออาทรเปนพ้ืนฐาน รวมทั้งการทํางาน
ภายใตทรัพยากรที่จํากัด โดยมุงม่ันทุมเท เสียสละเพือ่การบรรลุเปาหมายขององคการ ภายใต
การยอมรับความแตกตางของแตละบุคคล มีการทํางานรวมกันเปนทีมทั้งในสวนวทิยาลยั
พยาบาลและทีมการพยาบาล ทําใหตองมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการเรียนรูประสบการณที่
แตกตาง ฝกทักษะการรบัฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน การควบคุมอารมณของตนเองในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน และการแสดงออกซึ่งวุฒิภาวะทีเ่หมาะสม ซึ่งเปนการแสดงถึงพฤติกรรมที่
สอดคลองกับ พฤติกรรมการคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชงิ

ปริมาณ (quantitative research) มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย  วิทยาลัยพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และทดสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขกับขอมูลเชิงประจักษ   ใชอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนหนวยวเิคราะห (unit of analysis)  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามระดับความคดิเห็น โดยผูวิจัยสงแบบสอบถามจํานวน 360 ฉบับ  ไดรับกลับคืน
มาจํานวน 340 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.44 โดยการวิจัยจําแนกออกเปน 3  ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่   1  การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตอนที่ 2 การสรางรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดย 
2.1 วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

และองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor 
analysis)  

2.2  วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสราง
รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
อาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิเคราะหความสัมพันธคาโนนิคอล 
(canonical correlation analysis)  

ตอนที่ 3 การทดสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขกับขอมูลเชิงประจักษ ดวยการพิจารณาขอมูลจากความคิดเห็นและ
ประสบการณของผูเชี่ยวชาญ โดยประยุกตใชรูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต (the ethnographic 
future research : EFR) 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล เปนแบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
อาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย อายุ เพศ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเปนอาจารย หนาที่ความรับผิดชอบ ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบประมาณคา 5 ระดับของลิเคริท (likert scale) คาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธพิล 0.98 และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 0.96 สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย (x̄) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory  factor analysis) การวิเคราะห
สหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation analysis) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 
สรุปผลการวจิัย 

จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น สามารถสรุปผลการวิจัย
เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยั
พยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข ไดดังนี้ 

1. การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
จากการวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจัย รวมกับการบรูณาการความคิดเห็นที่

ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ นํามากําหนดปจจัยและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

1.1 ตัวแปรปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ 
อาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยภาพรวมมี 122 ตวัแปร คาเฉลี่ย  
(x̄) เทากับ 3.95 อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายตัวแปรพบวาตัวแปรที่มีคาเฉลีย่ (x̄) ระดับ
มากที่สุด คือ ตัวแปรที่ 104 ทานเชื่อวาอาจารยพยาบาลควรทํางานอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

และตวัแปรที ่ 105 ทานม่ันใจวาผลการทํางานของทานโปรงใสและตรวจสอบได คาเฉลี่ย (x̄) 
เทากับ 4.65  

1.2 ตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย  วิทยาลัย
พยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุขโดยภาพรวมมี 25 ตัวแปร คาเฉลี่ย (x̄) เทากับ 4.28 อยู

ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายตัวแปรพบวาตวัแปรที่มีคาเฉลี่ย (x̄) ระดับมากที่สุด คือ ตัวแปร

ที่ 9 ทานทําหนาที่ของทานอยางดีที่สุด คาเฉลี่ย (x̄) เทากับ 4.59  
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2. การสรางรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

2.1 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลและพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีของ
องคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุข  

2.1.1 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดี
ขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา ผลการทดสอบ 
KMO (Kaiser – Meyer – Olkin measure of sampling adequace) เทากับ 0.951 แสดงถึง
ความเหมาะสม เพียงพอของขอมูลและตวัแปรตางๆ ทีส่ามารถใชการวิเคราะหองคประกอบได
ในระดับดีมาก และการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยคาสถิตทิดสอบของบารเทล 
(Barlett’s Test of Sphericity) พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ (sig < 0.05) แสดงวาขอมูลที่ได
สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ตอไปได  และเม่ือพิจารณาคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) ที่มากกวา 1.00 ตามวิธขีองไกเซอร (Kaiser) พบวามี 
19 ปจจัย แตเม่ือพิจารณาเกณฑในการเลือกองคประกอบยอยที่น้าํหนักองคประกอบ (factor 
loading)  ตั้งแต 0.45 ขึ้นไป และมีตวัแปรทีบ่รรยายแตละองคประกอบตั้งแต 3 ตัวขึ้นไป  
พบวา มีเพียง 11 ปจจัย ที่มีคุณลักษณะเปนไปตามเกณฑ คือ ปจจัยที่ 1-10 และปจจัยที่ 12 
ทําใหตวัแปรในการพิจารณาเหลือ 107 ตัวแปร และปจจัยทั้ง 11 สามารถอธิบายคาความ
แปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดไดรอยละ 64.44 โดยมีรายละเอียดและชื่อปจจัยดังน้ี คือ ปจจัยที่ 
1 บรรยากาศองคการ มีตัวแปรที่อธิบาย 35 ตัวแปร  ปจจัยที่ 2 พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร มี
ตัวแปรที่อธิบาย 19 ตัวแปร  ปจจัยที่ 3 คานิยมในการทํางาน มีตัวแปรที่อธิบาย 13 ตัวแปร 
ปจจัยที่ 4  ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ มีตัวแปรที่อธิบาย 10 ตัวแปร ปจจัยที่ 5 ความ
ไววางใจในผูบริหาร มีตัวแปรที่อธิบาย 8  ตัวแปร ปจจัยที่ 6 ลักษณะงานที่ทําและความ
รับผิดชอบในงาน มีตัวแปรที่อธิบาย 6 ตวัแปร ปจจัยที่ 7 การสนับสนุนจากองคการ มีตัวแปร
ที่อธิบาย 3 ตัวแปร ปจจัยที่ 8 การยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน มีตัวแปรทีอ่ธิบาย 3 ตวั
แปร ปจจัยที่ 9  ความสมดุลระหวางชวีติงานกับชวีิตดานอ่ืนๆ มีตัวแปรที่อธบิาย 4 ตัวแปร 
ปจจัยที่ 10 ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน มีตวัแปรที่อธบิาย 3 ตวัแปร ปจจัยที่ 11 
ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย มีตัวแปรที่อธิบาย 3 ตัวแปร 

2.1.2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
อาจารย วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา ผลการทดสอบ KMO (Kaiser-
Meyer-Olkin measure of sampling adequace) เทากับ 0.92 แสดงถึงความเหมาะสม
เพียงพอของขอมูลทั้งหมดและตวัแปรตางๆ ที่สามารถใชการวเิคราะหองคประกอบไดในระดับ
ดีมาก และจากการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยคาสถิติทดสอบของบารเทล 
(Barlett’s Test of Sphericity) พบวามีคาสถิติ chi-square ที่ใชทดสอบความเหมาะสมของ
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รูปแบบ เทากบั 4672.05 มีนัยสําคัญทางสถิติ (sig < 0.05) แสดงวาเมทริกซสหสัมพันธของ
ตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธ ทําใหขอมูลที่ไดรับมา สามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบ 
(factor analysis) ตอไปได เม่ือพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) ที่
มากกวา 1 ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) พบวามีทั้งหมด 4 และองคประกอบที่ 1-4 สามารถ
อธิบายคาความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดไดเทากับ รอยละ 59.59 แตเม่ือพิจารณาเกณฑ
ในการเลือกองคประกอบยอยที่น้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  ตั้งแต 0.45 ขึ้นไป และ
มีตัวแปรทีบ่รรยายแตละองคประกอบตั้งแต 3 ตัวขึน้ไป พบวา องคประกอบที่ 1 ถึง 
องคประกอบ 4 มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑ แตมีตัวแปรจํานวน 1 ตัว ที่มีคาน้ําหนัก
องคประกอบไมถึง 0.45 จึงถูกตัดทิ้งไป ทําใหตวัแปรในการพิจารณาเหลือเพียงจํานวน 24 ตัว
แปร โดยมีรายละเอียดขององคประกอบและชื่อองคประกอบดังนี้ องคประกอบที ่ 1 การให
ความชวยเหลอื มีตัวแปรทีอ่ธิบาย จํานวน 6 ตัวแปร องคประกอบที่ 2 การใหความรวมมือ มี
ตัวแปรที่อธิบายจํานวน 6 ตัวแปร องคประกอบที ่ 3 การคํานึงถึงประโยชนองคการและ
ผลกระทบตอผูอ่ืน มีตัวแปรที่อธิบายจํานวน 8 ตัวแปร องคประกอบที่ 4 ความสํานึกในหนาที ่
มีตัวแปรที่อธบิายจํานวน 4 ตัวแปร  

2.2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยกับพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วทิยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ    
สรางรูปแบบความสัมพันธปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของ
อาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ โดยวิเคราะหความสัมพันธคาโนนิคอล 
(canonical correlation analysis) ผลการวิเคราะหพบวา 

2.2.1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธภายในระหวางตวัแปร
ปจจัยแตละดานมีคาระหวาง 0.26 - 0.76 ซึ่งสัมพันธกันทางบวกทกุดาน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการแตละองคประกอบ มีคาอยูระหวาง 0.48 - 0.69 ซึ่งสัมพันธกันทางบวกทุกดาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธภายในขามกลุม 
ระหวางตวัแปรปจจัยกับตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ พบวามีคาระหวาง 
0.13 - 0.59 สัมพันธกันทางบวกทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคา
สัมประสิทธิส์หสัมพันธขามกลุมระหวางตวัแปรไมมีคาเปน 0 บางตวั แสดงวาตวัแปรทั้งสอง
กลุมมีความสมัพันธขามกลุมกัน เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหคาโนนิคอลในขั้นตอไปได  

2.2.2 ผลการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรปจจัย  
11  ตัวกับชดุตัวแปรพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 4 ตัว พบวา ไดตัวแปรคาโน   
นิคอล จํานวน 4 ชุด ตามจํานวนตวัแปรชุดที่มีตัวแปรนอยที่สุด โดย ชุดที่1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3, 
และชุดที่ 4 มีคา eigenvalues เทากับ 0.97, 0.11, 0.07, 0.03 ตามลําดับ สามารถอธิบาย
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ความแปรปรวนรวมไดรอยละ 97, รอยละ 11, รอยละ 7, รอยละ 3 ตามลําดับ แตละชุดจะมี
ความเปนอิสระซ่ึงกันและกนั ชุดแรกจะมีความแปรปรวนรวมกันมากที่สุด ชุดถัดไปจะสามารถ
อธิบายสหสัมพันธคาโนนิคอล ระหวางกลุมตัวแปรไดนอยลงตามลําดับ และจากผลการ
ทดสอบสมมตฐิานสหสัมพันธคาโนนิคอล ระหวางชุดตวัแปรปจจัยกับชุดตัวแปรพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ พบวา มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 จํานวน 2 ชุด  และมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1  ชุด รวม 3 ชุด สอดคลองกับคา wilk’s lamda ที่มี
คาต่ํา ( 0< wilk’s lamda <1) โดยมีคาเทากับ 0.41, 0.81 และ 0.91 ตามลําดับ แสดงวาชุดตัว
แปรคาโนนิคอลมีความสัมพันธกัน โดยชุดที่ 1 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลมากที่สุด เทากับ 
0.70 มีคาการผันแปรรวมกันสูงมาก โดยพิจารณาจากคา eigenvalues เทากับ 0.97 
หมายความวาชุดตัวแปรมีการผันแปรรวมกัน ซึ่งอธิบายโดยตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 1 ได 
รอยละ 97 สวนตัวแปรคาโนนิคอลชุดที่ 2 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ 0.32 อธิบายการ
ผันแปรรวมกนัระหวางตวัแปรที่เหลือจากการอธิบายจากตัวแปรชุดที ่ 1 ไดรอยละ 11 และ   
ตัวแปรคาโนนิคอล ชุดที ่ 3 มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลเทากับ 0.25 สามารถอธิบายการ     
ผันแปรรวมกนัระหวางตวัแปรที่เหลือจากการอธิบายจากตัวแปรชุดที ่1 และตวัแปรชดุที่ 2 ได 
รอยละ 7 ของความแปรปรวนที่สามารถอธิบายไดตามลําดับ โดยแตละชุดมีความเปนอิสระซึ่ง
กันและกัน สวนชุดที่ 4 พบวามีความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิตามระดับที่
กําหนดไว จึงไมสามารถสรุปไดวาจะมีความสมัพันธระหวางชุดตัวแปรปจจัยกับชุดตัวแปร
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการหรือไม 

จากผลการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล สามารถสรางรูปแบบความสัมพันธ
ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจํานวน 3 ชุด ซึ่งแสดงทิศทางความสัมพันธคาโน     
นิคอล 5 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

ชุดที่ 1 เปนมิติที่มีคาสหสมัพันธคาโนนิคอลระหวางตวัแปรอิสระและตัวแปรตาม
สูงสุด คือ 0.70 คา wilk’s lamda เทากับ 0.41 แสดงวาชุดตัวแปรเหลานี้สงผลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เปนความสัมพันธเชิงเสนตรง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และตัวแปรเหลานี้สามารถอธิบาย
ตัวแปรตามไดรอยละ 97 (eigenvalues เทากับ 0.97) โดยความสัมพันธของตวัแปรเปนไปใน
รูปแบบเดียว ซึ่งตัวแปรทีไ่ดรับอิทธิพลอยูในระดับมาก คือ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการดานความสํานึกในหนาที่ (-0.446) และการใหความรวมมือ (-0.336) เปนอิทธิพลที่
เกิดจากตัวแปรตอไปน้ี ปจจัยคานิยมในการทํางาน (-0.617), ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ  
(-0.320), ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย (-0.191) ความสมัพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน 
(-0.100) ผลดังกลาวสรุปไดวาปจจัยคานิยมในการทาํงาน ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ 
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ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย และความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน เปนไปใน
ลักษณะที่ดี มีแนวโนมที่จะทําใหอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สงักัดกระทรวงสาธารณสุข มี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานความสํานึกในหนาที่ และการใหความรวมมือ
คอนขางมาก 

ชุดที่ 2 เปนมิติที่มีคาสหสมัพันธคาโนนิคอลระหวางตวัแปรอิสระและตัวแปรตาม 
0.318 คา wilk’s lamda เทากับ 0.81 แสดงวาชุดตวัแปรเหลานี้สงผลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ เปนความ 
สัมพันธเชิงเสนตรง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และตวัแปรเหลานี้สามารถอธิบายตวัแปร
ตามไดรอยละ 11 (eigenvalues เทากับ 0.11) โดยความสัมพันธของตวัแปรเปนไปใน 2 
รูปแบบ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบนี้เปนตัวแปรที่ไดรับอิทธิพลอยูในระดับมาก รูปแบบแรก คอื
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานการใหความรวมมือ (0.548) การคํานึงถึง
ประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน (0.542) และการใหความชวยเหลือ (0.409) เปน
อิทธิพลทีเ่กิดจากตัวแปรปจจัยบรรยากาศองคการ (0.675) ความสมดุลระหวางชีวิตงานกบั
ชีวติดานอ่ืน ๆ (0.358)  สวนรูปแบบที่สองคือ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดาน
ความสํานึกในหนาที่ (-1.359) เปนตวัแปรที่ไดรับอิทธิพลที่เกิดจาก ปจจัยพฤติกรรมผูนําของ
ผูบริหาร (-0.532) ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย (-0.369) ความไววางใจในผูบริหาร       
(-0.259) การยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน (-0.234) ผลดังกลาวสรุปไดวา ปจจัยบรรยากาศ
องคการ ความสมดุลระหวางชีวิตงานกบัชีวติดานอ่ืนๆ เปนไปในลักษณะที่ดี มีแนวโนมที่จะ
ทําใหอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ดานการใหความรวมมือ การคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน 
และการใหความชวยเหลือคอนขางมาก ในขณะเดียวกันปจจัยพฤติกรรมผูนาํของผูบริหาร 
ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย ความไววางใจในผูบริหาร การยอมรับนับถือจากเพื่อน
รวมงาน เปนไปในลักษณะที่ดี มีแนวโนมที่จะทําใหอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานความสํานึกในหนาที่ คอนขาง 
มากเชนกัน 

ชุดที่ 3 เปนมิติที่มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางตัวแปร 0.25 คา wilk’s 
lamda เทากับ 0.91 แสดงวาชุดตวัแปรเหลานี้สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ เปนความสัมพันธเชิง
เสนตรง อยางมีนัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05 และตวัแปรเหลานี้สามารถอธิบายตวัแปรตามไดรอยละ 
7  (eigenvalues เทากับ 0.07) โดยความสัมพันธของตัวแปรเปนไปใน 2 รูปแบบ รูปแบบแรก 
คือ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความรวมมือ (1.045) และการให
ความชวยเหลอื (0.618) เปนอิทธิพลทีเ่กิดจากตัวแปรปจจัยความสมดุลระหวางชีวติงานกับ
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ชีวติดานอ่ืนๆ (0.686) ลักษณะงานที่ทําและความรับผดิชอบในงาน (0.681) การยอมรับนับถอื
จากเพื่อนรวมงาน (0.486) สวนรูปแบบที่สองคือ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ดานการคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน (-1.485) เปนตัวแปรที่ไดรับอิทธิพล
จากตัวแปรปจจัยการสนับสนุนจากองคการ (-0.603) คานิยมในการทํางาน (-0.416) ผล
ดังกลาวสรุปไดวา ปจจัยความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอ่ืนๆ ลักษณะงานที่ทําและ
ความรับผิดชอบในงาน การยอมรับนับถอืจากเพื่อนรวมงาน เปนไปในลักษณะที่ดี มีแนวโนม
ที่จะทําใหอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการดานการใหความรวมมือและการใหความชวยเหลือ คอนขางมากในขณะเดียวกัน
ปจจัยการสนับสนุนจากองคการ คานิยมในการทํางาน เปนไปในลักษณะที่ดี มีแนวโนมที่จะทํา
ใหอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการดานการคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน คอนขางมาก 

3. การตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวง
สาธารณสุขกบัขอมูลเชิงประจักษ ดวยการพิจารณาขอมูลจากความคิดเห็น และประสบการณ
ของผูเชี่ยวชาญ โดยประยุกตใชรปูแบบการวิจัยเชิงอนาคต (the ethnographic future 
research : EFR) จากการสอบถามความคิดเห็นผูเชีย่วชาญจํานวน 5 คน 

3.1 ผลการวิเคราะหความถี่และคารอยละ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับขอคนพบ รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา รูปแบบ
ความสัมพันธชุดที่ 2 รูปแบบที่  2 มีความเหมาะสมกับบริบทมากทีสุ่ด จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 100 รูปแบบความสัมพันธชุดที่ 2 ทั้ง 2 รูปแบบ มีความเปนไปไดในการนําไปใช กับ
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80 และ
มีประโยชนตอองคการในการนําไปใชมากที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 และพบวา
ทุกรูปแบบมีความถูกตองเชิงทฤษฏคีิดเปนรอยละ 100   

3.2  ผลการวเิคราะหเน้ือหา (content analysis) ที่ไดจากขอคําถามปลายเปด 
เกี่ยวกับขอคนพบของรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สงักัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา  

3.2.1 โดยภาพรวมทุกรูปแบบมีความเหมาะสมกับบรบิท มีความเปนไป
ไดในการนําไปใช สามารถประยุกตเปนกลยุทธในการพัฒนาองคการ และเอ้ือประโยชนในการ
บริหารสถาบนัทางการศึกษาพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ ทั้งน้ีในการนํารูปแบบไป
ประยุกตใชเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับบรบิท นําไปใชไดในสภาพการณจริง และเกิดประโยชน
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แกวิทยาลัยพยาบาล ทุกฝายที่เกี่ยวของตองใหความรวมมือ ตั้งแตระดับสถาบันพระบรมราช
ชนก ผูบริหารวิทยาลัยพยาบาล และอาจารยผูปฏิบตัิงาน  

3.2.2 การเลือกรูปแบบไปประยุกตใช แตละวิทยาลยัตองพิจารณาความ
เหมาะสมและเปนไปไดตามบริบทของวิทยาลัย เน่ืองจากการบริหารจัดการตัวแปรที่เปนปจจัย
ตางๆ ขึ้นอยูกับความเปนไปไดของแตละวิทยาลัย 

 
การอภิปรายผล 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ สามารถนํามาอภปิรายผลของการวิจัยโดย

แยกออกเปนประเด็นที่นํามาพิจารณา เพ่ือทราบรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวง
สาธารณสุขและทดสอบความสอดคลองของรูปแบบกบัขอมูลเชิงประจักษ ดังนี้ 

1. การสรางรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ  

1.1 จากผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยทีมี่อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจํานวน 11 ปจจัย
เรียงตามน้ําหนักองคประกอบ ไดแก 1) บรรยากาศองคการ 2) พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร 3) 
คานิยมในการทํางาน 4)  ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ 5) ความไววางใจในผูบริหาร 6) 
ลักษณะงานทีท่ําและความรบัผิดชอบในงาน 7) การสนับสนุนจากองคการ  8) การยอมรับนับ
ถือจากเพื่อนรวมงาน 9) ความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอื่นๆ 10) ความสัมพันธ
ระหวางเพ่ือนรวมงาน 11) ความสําเรจ็ของงานที่ไดรับมอบหมาย เม่ือพิจารณาคาน้ําหนัก
องคประกอบทั้ง 11 ปจจัย พบวามีคาเปนบวกมีขนาดตั้งแต 0.45 - 0.85 โดยมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

       การที่ปจจัยบรรยากาศองคการ มีความสําคัญตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการของอาจารยมากที่สุด มีคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง 0.46-0.84 โดยอธิบาย
ดวยตวัแปรยอย 35 ตัวแปร เกี่ยวกบัความยตุิธรรมในองคการ โครงสรางองคการ การ
ติดตอสื่อสาร การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ การจัดการความขัดแยงในองคการ การไดรับการ
ยอมรับ ความพึงพอใจในความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ความพึงพอใจนโยบายและการ
บริหารงาน เน่ืองจากบรรยากาศองคการเปนพฤติกรรมที่ใชบรรยายลักษณะความแตกตาง
ของแตละองคการ โดยแตละองคการจะมีบรรยากาศเปนเฉพาะสืบทอดตอเน่ืองกันตลอดเวลา 
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลแตละคนในองคการ สอดคลองกับ สเตยีร (Steers) 
กลาววา บรรยากาศองคการเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคญัที่ทําใหองคการเกิดประสทิธิผลและมี
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ประสิทธิภาพ เปนตวักําหนดพฤติกรรมสําคัญๆ ของบุคคลที่ทํางานในองคการนั้น สอดคลอง
กับ วรรณภา ประทุมโทน กลาววา บรรยากาศขององคการเปนกลุมของลักษณะที่อธิบายถึง
องคการ บอกถึงความแตกตางขององคการหนึ่งออกจากองคการหนึ่ง และมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของสมาชิกภายในองคการนั้น และกิปสันและคณะ (Gibson et al.) ที่ไดกลาววา
บรรยากาศขององคการคือ กลุมของคุณลกัษณะของสภาพแวดลอมของงานที่พนักงานทํางาน
อยู ภายในสภาพแวดลอมดังกลาวรับรูไดทั้งโดยทางตรงและทางออม ซึ่งเปนแรงกดดันที่
สําคัญอยางหนึ่ง ที่มีผลตอพฤติกรรมของพนักงาน นอกจากนี้รายละเอียดตวัแปรยอยที่ไดจาก
ผลการวิจัยยังสอดคลองกับ เบญจวรรณ ศรีโยธิน และคณะ ที่ไดศึกษาตัวแปรลักษณะ
บรรยากาศองคการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ ตามแนวคดิการประเมิน
บรรยากาศองคการของกองการพยาบาล และจําแนกองคประกอบเปน 6 ดาน ไดแก ดาน
โครงสรางองคการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานการใหรางวัลหรือผลตอบแทนการทํางาน 
ความพึงพอใจในงาน ความอบอุน/สัมพันธภาพระหวางผูรวมงาน และความภักดีตอองคการ  

จากผลการวิจัยที่พบวา บรรยากาศองคการมีความสําคัญตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยมากที่สุด ทําใหผูบริหารสามารถพัฒนาบรรยากาศองคการ
ที่จะตอบสนองตอความตองการ และความจําเปนของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาล เพ่ือให
แสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดถูกตอง และหากองคการตองมีการเปลี่ยน 
แปลงหรือพัฒนาองคการแลว ผูบรหิารควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงบรรยากาศองคการเปน
อันดับแรก จะทําใหอาจารยเกิดความพงึพอใจที่จะทํางานในวิทยาลยัพยาบาลนั้นๆ อยางเต็ม
ความสามารถ ในทางตรงกันขาม ถาอาจารยไดอยูในบรรยากาศองคการที่เปนอุปสรรคตอการ
ทํางาน จะทําใหเกิดความไมพอใจ เบื่อหนาย ทอแท หมดกําลังใจ ไมอยากทํางานในวิทยาลัย
พยาบาลนั้นตอไป สอดคลองกับ กิบสัน, อีแวนซีวิชและดอนแนลลี ่ (Gibson, Ivancevich and 
Donnelly) ไดกลาววา บรรยากาศองคการมีอิทธิพลเหนือพนักงานและกลุมพนักงาน ซึ่งมีผล
ตอการปฏิบตังิานขององคการทั้งหมด  และสเตียรและพอรตเตอร (Steer and Porter) กลาว
วา บรรยากาศองคการ มีอิทธิพลตอการกําหนดพฤตกิรรมการทํางานของพนักงาน ตลอดจน
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ที่จะสงผลกระทบดานพฤติกรรมตางๆ ของ
พนักงาน 

ปจจัยพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร มีคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง  0.45-0.85 
อธิบายดวยตวัแปรยอย 19  ตัวแปร มีความสําคัญเปนอันดับ 2 เพราะวิทยาลัยพยาบาลสังกดั
กระทรวงสาธารณสุข ผูบริหารสูงสุดหมายถงึผูอํานวยการวิทยาลยัพยาบาล เปรียบเสมือนเปน
ผูกําหนดทิศทางของวิทยาลัยพยาบาล มีบทบาทสาํคัญในการเปนผูเชื่อมโยงกับอาจารยของ
วิทยาลัยพยาบาล เพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ มีบทบาทในการควบคมุ
กํากับการดําเนินงานและรับผิดชอบตอผลสําเร็จของวทิยาลัยพยาบาล สรางความพึงพอใจ
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ใหแกอาจารยในการปฏิบตังิาน ดังนั้นพฤติกรรมของผูอํานวยการ จึงมีผลตอการดําเนินงานใน
ทุกระดับของบุคคล รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมการทํางานของอาจารย ซึ่งจากผลการ
วิเคราะหองคประกอบพฤตกิรรมผูนําของผูบริหาร อธบิายโดยตัวแปรยอยพฤติกรรมผูนําได 2 
ลักษณะคือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางผูนํากบั
สมาชิก สอดคลองกับออรแกนและคณะ (Organ et. al) ที่ไดรวบรวมผลการศึกษาเกีย่วกบั
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของนักการศึกษาตางๆ พบวา 
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) และการแลกเปลีย่นความสัมพันธ
ระหวางผูนํากบัสมาชิก (leader - member exchange theory of leadership) มีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  

ดังนั้นการที่อาจารยรับรูถึงการแสดงภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง ของผูอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลในลักษณะตางๆ เชน การสนับสนุน สงเสริม ยอมรับ ใหกําลังใจ ใหเกียรต ิ
เคารพในศักดิศ์รี ใหความใสใจเปนสวนตวักับอาจารย จะทําใหเกิดการแลกเปลีย่นทางสังคม
ในลักษณะที่ไมไดเปนขอบงัคับตามสัญญา ทําใหอาจารยอาจจะเลือกแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการเปนแนวทางในการตอบแทน  ที่ไดแสดงถึงภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สฏายุ ธีระวณิชตระกลู พบวาเม่ืออาจารยคณะศึกษาศาสตรใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ รูสึกวาผูบังคบับัญชาของตนมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกบัตนแลว จะ
ทําใหอาจารยเกิดความพึงพอใจ และสงผลตอการเกิดพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ นอกจากนี้จากผลการวิจัยยังพบวา การที่อาจารยจะมีพฤติกรรมการทํางานรูปแบบใด 
สิ่งสําคัญประการหนึ่งคือ การที่อาจารยไดรับรูถึงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวาง
ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลกับอาจารยมีคุณภาพสูง ก็จะสงผลใหอาจารยเกิดความชื่นชอบ 
ทํางานดวยความจงรักภักดี และยินดีที่จะรวมสรางผลงาน เพ่ือเปาหมายองคการรวมกับ
ผูอํานวยการ สอดคลองกับผลการวิจัยของ วรรณภา ประทุมโทน ที่พบวาทุกมิติของ
พฤติกรรมผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความแตกตางกนั
กอใหเกิดระบบการบริหารที่แตกตางกัน โดยในสวนที่ควบคุมหนาที่ทางการบริหารภายใน
วิทยาลัย ผูอํานวยการตองสามารถแสดงภาวะผูนําที่มีอิทธิพล และสามารถจูงใจใหผูรวมงานมี
ความจงรักภักดีไววางใจในตัวผูบริหารได ซึ่ง เกรียนและฮูเบียน (Graen and Uhl-Bien) กลาว
วา โดยทั่วไปผูบังคับบัญชา จะปฏิบตัิตอผูใตบังคบับัญชาแตละคนไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับ
คุณภาพการแลกเปลีย่นทางสังคมระหวางกัน ถามีคุณภาพสูงผูบังคับบญัชามักไววางใจให
ชวยเหลือในการทํางานตางๆ โดยเสนอสิ่งจูงใจที่มีคุณคาหรือมีอํานาจในการตอรองเพ่ิมมาก
ขึ้น พฤตกิรรมการใชอํานาจการแลกเปลี่ยนเหลานีจ้ะกอใหเกิดภาระติดพันในการตอบแทน
ขึ้นกับผูใตบังคับบัญชา จึงยินดีใหความรวมมือในการทํางานและแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ จากผลการวิจัยของ ธวัช บุณยมณี พบวา ผูบริหารวิทยาลัย สังกัด
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กระทรวงสาธารณสุขสวนมาก มีความสามารถในการกระทําหรือการแสดงออกตอการใช
รางวัลที่มีคาเชิงบวก ใหกบับุคคลอื่นในวทิยาลัยในระดับปานกลาง  

ปจจัยคานิยมในการทํางาน มีคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง  0.45-0.84 อธิบาย
ดวยตวัแปรยอย 13  ตัวแปร มีความสําคัญตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปน
อันดับ 3 เพราะแนวคิดแนวปฏิบตัิทีฝ่งลกึในจิตใจของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล คือ การมีวินัย 
มีจริยธรรมในการทํางาน การยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย และการเปน
แบบอยางที่ดีในการปฏิบตังิาน ตามแนวทางของมาตรฐานวิชาชีพกําหนด เน่ืองจากบทบาท
หนาที่ของอาจารยพยาบาล นอกจากตองเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานในระบบการเรยีน
การสอนทุกขัน้ตอน ยังคงมีบทบาทเปนผูสืบทอดทางวัฒนธรรม ตัวเชื่อมระหวางสถาบันกับ
ชุมชน สมาชิกของสถาบันการศึกษาและเปนสมาชิกวชิาชีพ ดังนั้นในการแสดงพฤติกรรมการ
ทํางาน จึงตองแสดงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่การงาน ภายใตขอบเขตของการ
กระทําตามกฎหมายตามที่สังคมคาดหวัง และจากสามัญสํานึกของอาจารยเอง สอดคลอง
กับสฏายุ ธีระวณิชตระกูล ที่กลาววา แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมการทํางานของครูหรือ
อาจารยมหาวิทยาลัยแนวทางหนึ่งคือ การมีแบบแผนพฤติกรรมและมาตรฐานวชิาชีพครูตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพ ซึ่งสอดคลองกับการปฏิบัติงานของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ที่มีแบบแผนพฤติกรรมและมาตรฐานวิชาชีพของอาจารย ตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ       
จรรยาบรรณวชิาชีพการพยาบาล เปนแนวทางในการปฏิบัติงานในวชิาชีพ  ทั้งในบทบาทเชิง
วิชาชีพและบทบาททีส่งเสรมิวิชาชีพ ซึ่งผูวิจัยไดนํามากําหนดเปนคานิยมในการทํางาน  
เพราะเปนสิ่งที่ชวยกําหนดพฤติกรรมการทํางานของอาจารย หรือเปนเกณฑที่มีคุณคาตอการ
ตัดสินความถกูผิด เหมาะสมในการปฏิบตัิหนาที่ นอกจากนี้ยังเปนคานิยมที่เปนคุณประโยชน 
และมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมการทํางานที่จําเปนตองสงเสริมปลูกฝงคานิยมการทํางานนี้
ใหอาจารยยึดถือเปนแนวในการปฏิบัติงาน 

ปจจัยความยดึม่ันผูกพันตอองคการ มีคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง 0.52-0.72 
อธิบายดวยตวัแปรยอย 10 ตัวแปร มีความสําคัญตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
เปนอันดับ 4 เน่ืองจากสภาวการณปจจุบันของการเปลี่ยนแปลงทั้งการปฏิรูประบบราชการ 
การปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเรื่องคุณภาพของการจัดการศึกษา ทําใหทุกวทิยาลัย
พยาบาลอยูในสภาวะของการแขงขันทางดานการจัดการคุณภาพการศึกษาพยาบาล ประกอบ
กับสภาพการขาดแคลนอัตรากําลังของอาจารยพยาบาล ทําใหอัตรากําลังที่มีอยูตองรับภาระ
งานมากกวาปกติ เพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ความยดึม่ันผูกพันตอ
องคการจึงเปนคุณลักษณะสําคัญประการหนึ่ง ที่ผูบรหิารวิทยาลยัพยาบาลตองสรางใหเกิดขึน้
ในอาจารยของวิทยาลัย เนื่องจากเปนคุณลักษณะของบุคลากรที่จําเปน ในการพัฒนาและ
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ปรับปรุงคุณภาพขององคการ สอดคลองกับ สุนันทา    ศิระวงษธรรม กลาววา บคุคลที่มีความ
ยึดม่ันผูกพันตอองคการสูง จะเปนผูที่มีความพึงพอใจในงาน ตองการอยูกับองคการ พยายาม
ทํางานใหดีที่สุด และมีจิตใจทีต่องการเห็นความกาวหนา ทําใหเกิดความกระตือรือรนที่จะมี
สวนรวม เตม็ใจ เอาใจใส ทุมเททํางานเพื่อใหองคการอยูรอดและสามารถแขงขนักับองคการ
อ่ืนได และสอดคลองกับ วรมน  เดชเมธาวีพงศ ที่พบวาความยึดม่ันผูกพันตอองคการ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการของพยาบาลวชิาชีพ  

ปจจัยความไววางใจในผูบรหิาร มีคาน้ําหนักองคประกอบระหวาง 0.49-0.68 
อธิบายดวยตวัแปรยอย 8 ตัวแปร มีความสําคัญตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
เปนอันดับ 5 เน่ืองจากผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาล ถือเปนบคุคลสําคญัในการสรางสรรค
คุณภาพและความสําเร็จใหเกิดแกวิทยาลยัพยาบาล โดยมีอาจารยเปนผูรวมปฏิบตัิงานเพื่อให
วิทยาลัยไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย ดังนั้นผูอํานวยการนอกจากตองแสดงพฤติกรรมผูนาํ
การเปลี่ยนแปลงและการแลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก ดังกลาวในปจจัย
พฤติกรรมผูนาํของผูบริหารขางตนแลว ผูอํานวยการควรสรางความนับถือในความเปนนัก
วิชาชีพและแสดงตนใหเปนที่ไววางใจแกอาจารย สอดคลองกับ แมคอัลสิสเตอร (McAllister) 
กลาววา ความไววางใจเปนกลยุทธที่จะกอใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงาน และสราง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และจีนีสัน (Genesan) กลาววา ความไววางใจเปนพ้ืนฐานของการมี
สัมพันธภาพระหวางบุคลากรกับผูบริหาร สงผลใหเกิดความเต็มใจที่จะรวมมือกันในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นความไววางใจที่มีตอกันระหวางอาจารยกับผูอํานวยการ จึงมีผลตอการแสดง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เพราะถือเปนสิ่งหนึ่งที่อาจารยจะเลือกใช เพ่ือตอบ
แทนผลประโยชนหรือสิ่งที่ไดรับจากผูอํานวยการหรือองคการ สอดคลองกับ สุนันทา ศิระวงษ
ธรรม พบวาความไววางใจในหัวหนาหอผูปวย มีความสัมพันธทางบวกกับพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาล 

ปจจัยลักษณะงานที่ทําและความรับผิดชอบในงาน มีคาน้ําหนักองคประกอบ
ระหวาง 0.61-0.69 อธิบายดวยตวัแปรยอย 6 ตัวแปร มีความสําคัญตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการเปนอันดับ 6 เพราะลักษณะงานที่ดีจะเปนแรงจูงใจใหอาจารยรูสึก
อยากทํางาน เพ่ือสรางผลงานที่มีคุณคาและเปนรางวัลตอบแทนตนเอง ลักษณะงานที่มีคุณคา
จะทําใหอาจารยตองการทุมเทและเกิดความรูสึกอยากทํางาน จากผลการวิจัยพบวา ลักษณะ
งานของอาจารยที่เปนปจจัยสําคัญตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนไปตาม
แนวคิดลักษณะงานของ แฮกแมนและโอลแฮม (Hackman & Oldham) ในมิติของความอิสระ
ในการปฏิบตังิาน (task autonomy) ความมีเอกลักษณของงาน (task identity) ความ
หลากหลายของงาน (task variety) และความสําคัญของงาน (task significance) ซึ่งอธิบายได
ตามแนวคิดลกัษณะงานดังกลาวไดวา การที่อาจารยไดทํางานโดยมีการใชทักษะที่หลากหลาย 
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เปนงานทาทายความสามารถ งานที่มีเอกลักษณของงานมีความเปนอันหน่ึงอันเดียว สามารถ
ทําสําเร็จไดตัง้แตเริ่มตนจนจบส้ิน และงานที่มีความสําคัญมีคุณคาสมศักดิ์ศรีวชิาชีพ จะทําให
อาจารยเกิดความรูสึกวางานนั้นมีความหมาย มีความพิเศษ มีความสําคัญและมีคุณคาตอ
ตนเอง และการที่มีอิสระในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ จะทําใหอาจารยรูสึกวาได
รับผิดชอบในงาน ไดเปนเจาของผลงานและรูสึกภาคภูมิใจในงานนั้นๆ  ซึ่งจากสภาวะทาง
จิตใจดังกลาว แฮกแมนและโอลแฮม (Hackman & Oldham) กลาววาจะกอใหเกดิผลตอบุคคล
และงานคือ บุคคลจะมแีรงจูงใจภายในที่สูงขึ้นในการทํางาน และความพึงพอใจในงานก็จะ
สูงขึ้น จะทําใหพนักงานมีการหยุดงานหรือออกจากงานที่ต่ําลง ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ   

ปจจัยการสนับสนุนจากองคการ มีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.51-0.61 อธิบายดวย
ตัวแปรยอย 3 ตัวแปร มีความสําคัญตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปนอันดับ 7 
เพราะการที่อาจารยไดรับการสนับสนุนจากองคการ ในลักษณะของการใหสิ่งตอบแทนที่
เหมาะสมกับงานที่อาจารยไดปฏิบัติ หรือการจัดสถานที่ทํางานที่สงเสริมสุขภาพกายและจิต 
รวมทั้งการจัดบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ทําใหอาจารยรับรูไดถึง
การไดรับการดูแลและเอาใจใสจากองคการ มีผลตอการรับรูวาตนเองมีคุณคาตอองคการ ทํา
ใหเกิดความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน มุงม่ันทุมเทกับการทํางาน สอดคลองกับ วรรณภา ประ
ทุมโทน สรุปผลการวิจัยเกีย่วกับแนวทางการพัฒนาบรรยากาศองคการของวิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในระดบัการวางนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาลัย ซึ่งตอง
สนับสนุนสงเสริมใหมีหนวยใหบริการทีมี่ความพรอม ที่จะเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานของ
อาจารยอยางทั่วถึง สอดคลองกับ ไอเซนเบอรเกอรและคณะ (Eisenberger et al.)  พบวา 
การรับรูการสนับสนุนจากองคการ โดยองคการเอาใจใสใหความเปนอยูที่ดี สนับสนุนความ
ตองการของบุคคล มีผลตอการรับรูของบุคลากรวาตนเองมีคุณคาตอองคการ กอใหเกิด
แรงจูงใจและตอบแทนองคการดวยการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เพราะ
เปนวธิีที่งายที่สุดที่พนักงาน นํามาใชเพ่ือตอบแทนองคการของตน   

ปจจัยการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน มีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.69-0.76 
อธิบายดวยตวัแปรยอย 3 ตัวแปร มีความสําคัญตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
เปนอันดับ 8 เปนไปตามทฤษฎีลําดับขัน้ความตองการของมาสโลว (Maslow) มนุษยมีความ
ตองการทางสังคม (Social need)  ตองการเปนที่รักของผูอ่ืนหรือไดรับการยอมรับวาเปนสวน
หนึ่งในองคการที่ทํางานอยู ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาและไดรับการยอมรับ เกิดความพอใจ
และปรารถนาที่จะทําหนาทีต่อไปดวยความภาคภูมิใจ จากผลการวิจัยพบวาอาจารยพึงพอใจ
ในการไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน ในความรูความสามารถการทํางาน และเม่ือ
แสดงความคดิเห็นเพื่อแกปญหาในวิทยาลัย รวมทั้งไดรับเกียรติจากเพื่อนรวมงานในวิทยาลัย
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พยาบาล สอดคลองกับผลการวิจัยของ แทงคและอิบราฮิม (Tang and Ibrahim) พบวา 
ความรูสึกมีคณุคาในตนเองโดยยึดองคการเปนหลัก ในลักษณะของการมีความรูสึกวาตนเอง
เปนสมาชิกขององคการ และรูสึกพึงพอใจในการปฏิบัติบทบาททีผ่านมาในองคการ รับรูวา
ตนเองมีความสําคัญ มีความหมาย ประสบผลสําเร็จ และมีคุณคาตอองคการ เปนปจจัยที่
สําคัญตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดังนั้นถาอาจารยไดรับการ
ยอมรับจากเพื่อนรวมงานจะทําใหตนเองรูสึกมีคุณคา ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการแสดง
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยตอไป 

ปจจัยความสมดุลระหวางชวีิตงานกับชีวติดานอ่ืนๆ มีคาน้ําหนักองคประกอบ 
0.49-0.82 อธิบายดวยตวัแปรยอย 4 ตัวแปร มีความสําคัญเปนอันดับ 9 เพราะความสมดลุ
ระหวางชีวติงานกับชีวติดานอื่นๆ นั้นเปนองคประกอบของคุณภาพชีวติการทํางาน ตาม
แนวคิดของ วอลตัน (Walton) ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการขั้นพ้ืนฐาน ทําใหคนเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน การทํางานในวิทยาลัยพยาบาลเปนเพียงปจจัยหนึ่งในการดําเนิน
ชีวติ ดังนั้นอาจารยทุกคนยอมตองการมีเวลาพักผอนหรือทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งกิจกรรมนั้นเปน
สวนที่ทําใหเกดิความสมดุลกับบทบาทชวีติของอาจารยแตละคน ที่สามารถใชเวลาในการ
ดําเนินชีวิตที่เกี่ยวของกับตนเอง บุคคลอื่น และสังคมในเรื่องตางๆ  ซึ่งฟูกามิและลารสัน 
(Fukami and Larson) กลาววา บคุคลทีไ่มสามารถรักษาสมดุลระหวางงานและชวีิตสวนตัวได
นั้น สามารถกอใหเกิดความเครียดได และเม่ือปฏิบตังิานดวยความเครียดก็จะทาํใหเกิดผลเสยี
ตามมา ดังนั้นสภาวการณการทํางานของอาจารย ที่ทําใหสามารถจัดสรรชีวิตสวนตัวและชวีิต
งานนั้น จึงสงผลตอคุณภาพชีวติการทํางาน ที่จะสงผลตอการแสดงพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ ดังผลการวิจัยของ วรมน  เดชเมธาวีพงศ ที่พบวา คุณภาพชีวิตการทํางานมี
ความสัมพันธ กับพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลวิชาชีพ ดังนั้น
อาจารยควรไดมีชวงเวลาทีผ่อนคลายจากความเครียด และภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือได
จัดการกับภาระดานอ่ืนในชีวิตใหสมดุล  เพราะการทํางานที่เครียดเกินไปทําใหเกิดความลา 
สงผลตอสุขภาพกายและสขุภาพจิตของผูปฏิบัติงาน จนไมอยากปฏิบัติหนาที ่

ปจจัยความสมัพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน มีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.49-0.67 
อธิบายดวยตวัแปรยอย 3 ตัวแปร มีความสําคัญเปนอันดับ 10 เพราะสัมพันธภาพระหวาง
เพ่ือนรวมงานเปนสิ่งจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในบทบาทของอาจารยพยาบาล ที่มีภาระ
รับผิดชอบในหลายบทบาทหนาที่ จําเปนตองมีการพึ่งพาชวยเหลือซ่ึงกันและกันเม่ือไดรับ
มอบหมายใหทํากิจกรรมรวมกัน รวมทั้งรวมกันแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหทุกคน
สามารถปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธภิาพ และเกิดความพึงพอใจในงาน สอดคลองกับ วรมน  
เดชเมธาวีพงศ กลาววา ถาสภาพแวดลอมในองคการ ประกอบดวย เพ่ือนรวมงานที่ดี มีความ
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รัก ความสามัคคี ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีผลทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกพึงพอใจ
ในการทํางาน สงผลตอการแสดงพฤติกรรมการทํางานที่ดี  

ปจจัยความสาํเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย มีคาน้ําหนักองคประกอบ 0.52-0.63 
อธิบายดวยตวัแปรยอย 3 ตัวแปร มีความสําคัญตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
เปนอันดับ 11 เปนไปตามแนวคิดการเสริมพลัง  (empowerment) ของโบเกอรและโซเมช 
(Bogler and Somech) ที่พบวาการเสริมพลังสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ และผลการศึกษาการเสริมพลงัระดับบุคคล (empowerment) ของ สปริทเซอร 
(Spreitzer) จากการประเมินคางานที่เรียกวาการเสรมิพลังเชิงจิตวทิยา ซึ่งพบวาบุคคลจะมี
การเสริมพลังเชิงจิตวทิยา ถาบุคคลเห็นคุณคาของงานที่ทําวามีความสําคัญ มีความหมาย มี
ความเชื่อในความสามารถที่จะทํางานนั้นได มีอิสระที่จะปรับปรุงงานหรือเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานใหดีขึ้นดวยตนเองและการรับรูวาตนเองมีความสําคัญตอความสําเร็จหรือความกาวหนา
ขององคการ โดยจะแสดงพฤติกรรมในรูปของความขยันขันแข็ง ความรูสึกทีดี่ในการทํางาน
และความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งเปนพฤตกิรรมที่มีประสิทธิผลในการทํางาน 

 
1.2 จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารย 

วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา โดยภาพรวมคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก (x̄ = 4.28) ประกอบดวย 4 องคประกอบ จํานวน 24 ตัวแปร  เรียงตามน้ําหนัก
องคประกอบ ไดแก 1) การใหความชวยเหลือ 2) การใหความรวมมือ 3) การคํานึงถงึ
ประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน 4) ความสํานึกในหนาที่ เม่ือพิจารณาคาน้ําหนัก
องคประกอบทั้ง 4 องคประกอบ พบวามีคาเปนบวก มีขนาดตั้งแต 0.47-0.80 โดยมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 แสดงวา อาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ที่นอกเหนือจาก
งานในหนาที่ที่กําหนดตามเกณฑมาตรฐานขององคการ เปนพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่
สงเสริมและสนับสนุนใหเกดิความสําเร็จและประสทิธผิลตอองคการ กระทําดวยความสมัครใจ
ของตนเอง โดยไมมีกฎเกณฑกําหนดไวใหปฏบิัตติาม และไมเกีย่วของกับผลตอบแทนอยาง
เปนทางการหรือระบบรางวลัที่วทิยาลยัพยาบาลกําหนด และผลการวิเคราะหองคประกอบ
พบวา มี 4 องคประกอบ ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวความคดิของ ออรแกน (Organ) 
ผูเชี่ยวชาญและเปนนักวิจัยชั้นนําที่ศึกษาในเรื่อง พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมา
อยางตอเน่ือง โดยไดจําแนกองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปน 5 
องคประกอบ ไดแก การใหความชวยเหลือ (altruism) ความอดทนอดกลั้น (sportsmanship) 
การใหความรวมมือ (civic virtue) การคํานึงถึงผูอ่ืน (courtesy) และความสาํนึกในหนาที่ 
(conscientiousness)  แตทั้งน้ีจากผลการวิจัยในครั้งนี้ผลการวิเคราะหได 4 องคประกอบ 
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เน่ืองจากในองคประกอบที่ 3 การคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน เกิดจากผล
การวิเคราะห factor analysis ที่พบวามีความสัมพันธกันระหวางตวัแปรความอดทนอดกลั้น 
และการคํานึงถึงผูอ่ืน จึงนํามาเปนตัวแปรในกลุมเดียวกัน แตจากการพิจารณารายละเอียด
ขององคประกอบพบวา มีความครอบคลุมองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ดานความอดทนอดกลั้นและการคํานึงถึงผูอ่ืน ตามแนวคดิของออรแกน (Organ) จาก
ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาในบรบิทของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานความอดทนอดกลั้น และการคาํนึงถึงผูอ่ืน มี
ความสัมพันธกันมาก ซึ่งในงานวิจัยนี้จากการพิจารณารายละเอียดตัวแปรยอย จึงเรียกชื่อวา 
การคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน  

ผลการวิจัยพบวามีความสอดคลองกับนักการศึกษาหลายคน ที่ไดนําพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการไปศึกษาในบริบทที่แตกตางกันพบวา มีองคประกอบของ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการแตกตางกนัไปเชนกัน เชน  พอดซาคอฟ อาเครน 
และแม็คเคนซี (Podsakoff , Ahcarne, and Mackenzie) เสนอองคประกอบพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการที่ปรับปรุงจากแนวคิดของออรแกน (Organ) โดยรวมองคประกอบ
การใหความชวยเหลือ (altruism) การคํานึงถึงผูอ่ืน (courtesy) การเปนผูสนับสนุน 
(cheerleading) และการรักษาความสงบ (peacekeeping) ไวในองคประกอบเดียวกัน  คือการ
ใหความชวยเหลือ (helping behavior) เน่ืองจากพบวาผูประเมินประสบปญหาการจําแนก
ความแตกตางของพฤติกรรมดังกลาว จึงรวมองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการเปน 3 ประการ คอื 1) พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ (helping behavior) 2) การมี
สวนรวมรบัผิดชอบ (civic virtue) 3) ความอดทนอดกลั้น (sportsmanship)  และโคนอฟก ี  
เอลเลียด และพลัค (Konovsky, Elliot & Pugh) ไดศึกษาโครงสรางองคประกอบพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการในมอนเทอเลยประเทศแมกซิโก พบวา มีโครงสรางองค 
ประกอบพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เชนเดียวกบัทีศ่ึกษาพบในสหรัฐอเมริกา 
ทั้งน้ีผูวิจัยใหขอสังเกตวาอาจเปนเพราะวามีลักษณะวฒันธรรมที่ไมแตกตาง เพราะเคยตั้งอยู
ในประเทศอเมริกามากอน  

นอกจากนี้จากการศึกษาผลการวิเคราะหองคประกอบ พฤติกรรมการเปนสมาชกิ
ที่ดีขององคการในบริบทของประเทศไทยพบวา การศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีความแตกตาง
กัน ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถจําแนกองคประกอบของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการไดแตกตางกันตามบริบทของกลุมตัวอยาง ดังเชน ยุพิน อังสุโรจนและคณะ ได
วิเคราะหองคประกอบพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของพยาบาลประจําการ 
โรงพยาบาลศนูย พบวา มี 7 ตัวประกอบ ไดแก 1) การมีสวนรวมอยางสรางสรรค (initiative 
civic virtue)  2) การคํานึงถึงผูอ่ืน (courtesy) 3) การใหความชวยเหลือตอบุคคล (helping 
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behavior)  4) ความภักดีตอองคการ (organizational loyalty)  5) การพัฒนาตนเอง (self 
development) 6) พฤตกิรรมสวนบุคคล (personal behavior) 7) ความอดทนอดกลั้น 
(sportsmanship)  และ  วิริณธิ ์ ธรรมนารถสกุล ไดศึกษาวิจัยเพ่ือจําแนกพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบวาประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) การชวยเหลือ (helping) 2) มารยาท
และความสุภาพ (courtesy) 3) การทาํความดีใหสังคมในองคการ (civic virtue) 4) ความ
เขมแข็งและม่ันคง (firmness)  

ซึ่งผลการศึกษาวิจัยดังกลาวขางตน เปนไปตามแนวคิดของออรแกน (Organ) ที่
ไดใหขอสรุปวา แนวคิดของพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีไดหลากหลายขึ้นอยู
กับเกณฑของแตละวัฒนธรรมองคการ ลักษณะของงานของกลุมตัวอยางทีศ่ึกษา และ
วัตถุประสงคของงานวิจัย ซึ่งจากผลการศึกษาการวเิคราะหองคประกอบในงานวิจัยนี้ ไดผล
การวิเคราะหที่รวมองคประกอบ 2 ดาน คือ ดานพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น และดานการ
คํานึงถึงผูอ่ืนไวดวยกัน และเรียกชื่อวา “การคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน” 
ดังกลาวไวขางตน ทั้งน้ีเน่ืองจากบริบทของวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ลักษณะความเปนวิชาชีพของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถูกหลอ
หลอมทั้งความเปนวิชาชีพพยาบาลและความเปนคร ู โดยความเปนวิชาชีพพยาบาลถูกหลอ
หลอมดวยกระบวนการเรียนการสอนในวชิาชีพการพยาบาลตั้งแตเริม่เขาสูวิชาชีพ วางาน
พยาบาลเปนงานที่ตองรับผิดชอบตอชีวติคน  ผูประกอบวชิาชีพตองมีความอดทนอดกลั้น 
โดยการควบคุมอารมณใหมีการแสดงออกที่เหมาะสม เสียสละ มีความรับผิดชอบตอสวนรวม
และมีเมตตา กรุณา กระทําตนใหเปนประโยชนแกสังคม คิดถึงผูอ่ืนหรือคิดถึงประโยชนของ
ผูอ่ืนมากกวาตนเอง ซึ่งสอดคลองกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานความ
อดทนอดกลั้นและการคํานึงถึงผูอ่ืน ผนวกกับความเปนอาจารยสอนนักศึกษาพยาบาลทีต่อง
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาล ใหเปนไปตามวตัถุประสงคของ
หลักสูตร และอาจารยทุกคนซึ่งเปนสมาชิกสภาการพยาบาล ตองไดรับการควบคุมพฤติกรรม
การปฏิบัติงานจากสภาการพยาบาล เพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้นมีคณุภาพ ทําใหอาจารยตอง
แสดงพฤติกรรมในการเปนแมแบบที่ดี  ทั้งความเปนวิชาชีพครูและลักษณะของพยาบาลที่ดี  
อาจารยจึงตองแสดงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่การงาน ทั้งพฤตกิรรมที่แสดง
ตามบทบาทหนาที่ และพฤติกรรมที่แสดงนอกเหนือบทบาทหนาทีข่องตนเอง ภายใตขอบเขต
ของการกระทาํตามกฎหมายและตามที่สงัคมคาดหวัง รวมทั้งจากสามัญสํานึกของอาจารยเอง 
ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ไมไดเปนพฤติกรรมที่กําหนดในหนาที่ที่จะตองปฏิบัต ิแตเปนพฤติกรรมที่
อาจารยเต็มใจที่จะปฏิบตัิใหองคการในขณะที่เปนสมาชิกอยู และจะชวยเสริมสรางประโยชน
ตอองคการ และนําไปสูความเจริญกาวหนาในอนาคต  
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1.3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่

ขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยการวิเคราะห
สหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation) เพ่ือสรางรูปแบบความสัมพันธปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข พบวา ไดตัวแปรคาโนนิคอลจํานวน 4 ชุด โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ 0.70, 0.32, 0.25, 0.18 ตามลําดับ ซึ่งชุดที่ 1 ชุดที่ 2 มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 และชุดที ่ 3 ที่ระดับ 0.05 สวนชุดที่ 4 พบวามี
ความสัมพันธกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ีเพราะการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล 
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอลชุดแรก จะมีคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธมากที่สุด และ
คอยๆ ลดลงตามลําดับ จนถึงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในชุดสุดทายจะมีคานอยที่สุด จึงทําให
ชุดตัวแปรปจจัยกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ในชุดที่ 4 มีความสัมพันธกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ สอดคลองกับ กัลยา วานิชยบญัชา ไดกลาววาการวิเคราะห
สหสัมพันธคาโนนิคอล จะสามารถสรางตัวแปรคาโนนิคอลไดสูงสุด m ชุด โดยที่ m = min 
{p,q} จึงทําใหไดจํานวนตวัแปรคาโนนคิอล 4 ชุด ตามชุดที่มีตวัแปรนอยที่สุดคือ พฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการซึ่งมีตัวแปรจํานวน 4 ตัว และเม่ือพิจารณาคาน้ําหนักมาตรฐาน
คาโนนิคอล ระหวางชดุตัวแปรปจจัยกับชุดตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
พบวา สงผลซึ่งกันและกัน 3 ชุด และไมพบวามีตวัแปรปจจัยสําคัญที่สงผลเหมือนกันทั้ง 3 ชุด 
แตมีตวัแปรสาํคัญที่สงผลเหมือนกัน 2 ชุด  คือ ตัวแปรปจจัยความสําเร็จของงานที่ไดรับ
มอบหมาย สงผลซ่ึงกันและกันกับตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการดานความ
สํานึกในหนาที่ และตวัแปรปจจัยความสมดุลระหวางชีวิตงานกบัชีวติดานอ่ืนๆ สงผลซ่ึงกัน
และกันกับตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความรวมมือ และการ
ใหความชวยเหลือ  

แสดงวาถาจะทําใหอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข มี
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการดานความสํานึกในหนาที่ ซึ่งประกอบดวยการปฏิบตัิ
หนาที่ของอาจารยอยางที่ดีสุด ปฏิบัตติามกฎระเบียบขอบังคับและวิธีปฏบิตัิของวิทยาลัย ดวย
ความซื่อสัตย ตั้งใจทํางานใหคุมคากับผลตอบแทนที่ไดรับจากวิทยาลัย และลาหยุดงานเม่ือมี
ความจําเปนเทานั้น ผูบริหารหรือผูมีบทบาทในการมอบหมายงาน ควรพิจารณาปจจัยเรื่อง
ความสําเร็จของงานที่อาจารยไดรับมอบหมายงาน ซึ่งหมายถึงการที่ตองคํานึงถงึวา อาจารยมี
ความสามารถในการปฏิบตังิานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามเปาหมาย ผลสําเร็จของงานที่
เกิดขึ้น สงผลใหอาจารยเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ปฏิบตัิไดสาํเร็จตามเปาหมาย  และ
งานที่ไดรับมอบหมายนั้น สามารถแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นในการทํางานได สอดคลองกับ     
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วนันดา หมวดเอียด พบวา การเสริมพลังเชิงจิตวิทยาสงผลทางตรงตอพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ โดยครูจะมีการเสริมพลังเชิงจิตวทิยา ถาครรููสึกวาตวัเองมีอิสระในการ
ทํางาน เชน มีอิสระในการแกปญหาการทํางานของตัวเองได สามารถกําหนดวิธีการทํางานใน
ความรับผิดชอบของตัวเองได รวมทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางอิสระ และเห็นวา
งานที่ทํามีความสําคัญ มีความหมาย  โดยเชื่อม่ันวาตนเองสามารถทํางานนั้นใหสําเร็จได จะ
ทําใหครูแสดงพฤติกรรรมทีพึ่งประสงคทีมี่ประสิทธิผลในการทํางาน ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีของ
โทมัสและเวลทเฮาส (Thomas & Velthous) ที่กลาววาการเสริมพลงัเชิงจิตวทิยาในการทํางาน
ตามรูปแบบการรูคิดที่ไดจากการประเมินคางาน 4 ดาน คือ ดานการใหคุณคากบังาน ความ
เชื่อม่ัน ความมีอิสระ และผลกระทบ จะสงผลตอพฤติกรรมการทํางานในรูปแบบของความขยัน 
ความมีสมาธ ิ มุงม่ันทํางาน ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการเผชิญปญหา ซึ่งการมี
พฤติกรรมตางๆ เหลานี้  เปนพฤติกรรมที่มีประสิทธิผลในการทํางาน 

ในขณะเดียวกันถาจะทําใหอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ 
มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความรวมมือ และการใหความ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซึ่งหมายถึง การที่อาจารยใสใจกาวทันความเปลี่ยนแปลง ปฏิบตัิตาม
ขอกําหนดของวิทยาลัย เตม็ใจใหความรวมมือเพ่ือพัฒนา และเพิ่มคุณภาพของวิทยาลัย เอา
ใจใสตอหนาทีเ่พ่ือชวยสรางภาพพจนที่ดีใหกับวิทยาลัย ไมนําความลบัของวิทยาลยัไปเปดเผย
ตอหนวยงานอื่น และไมใชทรัพยากรของวิทยาลัยเพ่ือประโยชนสวนตัว รวมทั้งการใหความ
ชวยเหลือเพ่ือนรวมงานทุกคนที่มีภาระงานมาก หรือเกิดปญหาในการปฏิบตังิานดวยความ
เต็มใจ และการชวยแนะนําเพื่อนรวมงานใหมเกี่ยวกับงาน แมไมใชหนาที่โดยตรง ผูบริหาร
หรือผูเกี่ยวของภายในวิทยาลัย ควรพิจารณาสนับสนุนและสงเสริมใหการทํางานของอาจารย 
เกิดความสมดุลระหวางชวีติงานกับชวีิตดานอ่ืนๆ ซึ่งหมายถึง การสนับสนุนหรอืสงเสริมการ
จัดชวงเวลาของภาระงานตางๆ ใหมีสัดสวนความเหมาะสมระหวางเวลาทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 
การดํารงชีวิตสวนตวัและชวีิตครอบครวั ใหอาจารยไดมีโอกาสใชสิทธิ์วันลาพักผอนไดตาม
ความตองการ หรือใหอาจารยไดมีโอกาสลางานเพื่อพักผอนหรือทําธุระสวนตวั รวมทั้งการ
จัดสรรภาระงานไดอยางสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวันของอาจารย และการอํานวย
ความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบตัิงานนอกวิทยาลัยพยาบาล เปนการคํานึงถึงการรักษา
ความปลอดภยัในการทํางาน การปองกันความบาดเจบ็ในระหวางการทํางาน หรือผลกระทบ
ตอสุขภาพในระยะยาวใหกบัอาจารย สอดคลองกับ วอลตัน (Walton) ไดกลาวถึงองคประกอบ
คุณภาพชีวิตการทํางาน ดานความสมดุลระหวางชวีติกับการทํางานโดยรวมวาหมายถึง การที่
ผูปฏิบัติงานไดมีโอกาสใชชีวิตสวนตัวอยางสมดุล ไมปลอยใหไดรับความกดดันจากการ
ปฏิบัติงานมากเกินไป ไดมีเวลาพักผอน ไดใชชีวติสวนตัวอยางเพียงพอ และดานสิ่งแวดลอม
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งหมายถึงสภาพการทํางานตองไมมีลักษณะที่ตองเสี่ยงภัย
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จนเกินไป และจะตองชวยใหผูปฏิบตัิงานรูสึกสะดวกสบาย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย 
ซึ่งจากผลการวิจัยของ สุนทรา โตบวัและอารีย แสงรัศมี พบวาความสมดุลของชีวิตงานกบั
ชีวติดานอ่ืน และสภาพแวดลอมในการทํางาน เปนสวนหนึ่งขององคประกอบคณุภาพชีวิตการ
ทํางาน ของอาจารยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สอดคลองกับคามาราตา 
(Camarata) พบวาคุณภาพชีวิตการทาํงาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของผูที่ทํางานในโรงพยาบาล วรมน เดชเมธาวีพงศ พบวาตวัแปรที่สามารถ
รวมกันพยากรณ พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลวชิาชีพ คือ ความยึด
ม่ันผูกพันตอองคการและคณุภาพชีวิตการทํางาน และอรอนงค วิเศษนคร พบวาพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางาน และพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ สามารถพยากรณคุณภาพชีวติการทํางานได    รอยละ 26.80 

 นอกจากนี้พบวาตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการให
ความรวมมือ เปนอิทธิพลทีเ่กิดจากตัวแปรปจจัยทั้ง 3 ชุด หรือสามารถสงผลซ่ึงกนัและกันกับ
ตัวแปรปจจัยทั้ง 3 ชุด แสดงวาอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พรอมที่
จะมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความรวมมือซ่ึงกันและกันภายใน
วิทยาลัยพยาบาล เม่ือไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนในตวัแปรปจจัยทั้ง 3 ชุด ที่สงผลซ่ึงกัน
และกัน สอดคลองกับ วิธญัญา วัณโณ ที่มีแนวคิดวาเม่ือบุคคลรบัรูวาไดรับความชวยเหลือเอา
ใจใสตอความเปนอยูจากองคการ บุคคลจะรูสึกถึงความเปนพันธะหรอืหนาที่ที่จะตองกระทําใน
การจายคืนหรือชดใชใหเหมาะสมกับความรูสึก ซึ่งความรูสึกเชนน้ีจะสงผลใหพนักงานให
ความรวมมือที่ดีตอองคการ ประกอบกบัลักษณะงานของอาจารยพยาบาล ที่มีการทํางานเปน
ทีมเปนองคประกอบสําคัญ ดังผลการศึกษาของ สุพิศ ประสพศลิป ที่พบวา วิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีบรรยากาศองคการแบบเนนทีมมากที่สุด ทําใหตองมีการให
ความรวมมือซ่ึงกันและกันในการทํางานสูง มีการประชุมเพ่ือวางเปาหมายรวมกัน จึงพบวา
อาจารยพยาบาลมีพฤติกรรมการใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน ภายในวิทยาลัยพยาบาล อยูใน
ความสัมพันธทั้ง 3 ชุด สอดคลองกับ เออรวนี (Irvine) ที่ศึกษาในกลุมตัวอยางบคุลากรตางๆ 
ในโรงพยาบาล 4 แหง พบวา กลุมตัวอยางที่มีการรับรูการทํางานเปนทีมที่ดี จะมีพฤติกรรม
การทํางานและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูง 

จากผลการวิจัยนี้พบวา สามารถสรางรูปแบบความสมัพันธของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ของอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ไดจํานวน 3 ชุด เม่ือพิจารณาคาน้ําหนักมาตรฐานคาโนนิคอลระหวางตวัแปร
ปจจัยกับตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ในแตละชุด พบวา 
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ชุดที่ 1 เปนมิติที่มีคาสหสมัพันธคาโนนิคอลระหวางชดุตัวแปรปจจัย และชุดตัว
แปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการสูงสุด คือ 0.70 แสดงวาชุดตวัแปรอิสระเหลานี้
สงผลซ่ึงกันและกัน กับชุดตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนความสัมพันธเชิงเสนตรงอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และสามารถอธบิายตวัแปรตามไดรอยละ 97  โดยชุดนี้มีน้ําหนัก
ความสําคัญระหวางตวัแปร 2 กลุม เปนไปในรูปแบบเดียว คือ ตัวแปรปจจัยคานิยมในการ
ทํางาน ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย ความสัมพันธ
ระหวางเพ่ือนรวมงาน ซึ่งมีคาน้ําหนักเทากับ -0.617, -0.320, -0.191, -0.100 ตามลําดับ 
สงผลซ่ึงกันและกันกับตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ดานความสํานึกใน
หนาที่ และการใหความรวมมือ ซึ่งมีคาน้ําหนักเทากับ -0.446 และ -0.336 ตามลําดับ สรุปได
วา อาจารยที่มีคานิยมในการทํางาน มีความยึดม่ันผูกพันตอองคการ และมีความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมาย รวมทั้งมีความสัมพันธทีดี่ระหวางเพ่ือนรวมงาน มีแนวโนมที่จะ
ทําใหอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ดานความสํานึกในหนาที่และการใหความรวมมือ คอนขางมาก  

ดังนั้นแสดงวาถาตองการใหอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ  
มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานความสํานึกในหนาที่ และการใหความรวมมือ
ซึ่งกันและกัน นอกจากผูบริหารตองคํานึงถึงปจจัยความสาํเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย
ดังกลาวขางตนแลว ในสวนของอาจารยผูปฏิบตัิงานควรคํานึงถึงปจจัยคานิยมในการทํางาน  
ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ และการสรางความสมัพันธที่ดีระหวางเพ่ือนรวมงาน ซึ่ง
หมายถึง ในการปฏิบัติงานอาจารยควรยดึถือคานิยมตามแนวทางของจรรยาบรรณวิชาชีพของ
อาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 
มีความยึดม่ันผูกพันตอองคการ โดยตั้งใจทํางานอยางเต็มความสามารถ เสียสละอุทิศตน ดวย
ความรูสึกจงรักภักดีตอวิทยาลัยและเปนสวนหนึ่งของวทิยาลัย คํานึงถึงประโยชนของวิทยาลัย
เปนอันดับแรก ไมคิดลาออกหรือยายจากวิทยาลัย แมจะมีทางเลือกที่จะไปทํางานที่อ่ืน ทํางาน
เพ่ือตอบแทนบุญคุณของวทิยาลัย รวมทั้งมีความสัมพันธที่ดีระหวางเพ่ือนรวมงาน โดยมีการ
พ่ึงพาชวยเหลือกันดวยความเต็มใจ มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน สอดคลองกับ บารอนและกรีน
เบอรก (Baron & Greenberg) ที่กลาววา ความผูกพันตอองคการมีผลตอลักษณะของ
พฤติกรรมการทํางานอยางมาก ผูที่มีระดับความผูกพันตอองคการสูงจะแสดงออกตอองคการ
ในเชิงบวก มีความพยายามมุงม่ันในการปฏิบัติงาน เต็มใจทํางานเพื่อองคการอยางแทจริง 
และสอดคลองกับผลงานวจัิยของโบลอน (Bolon) ที่พบวาความผูกพันตอองคการมีความ 
สัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และเปนตวัแปรการเกิด
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการได นอกจากนี้ ฟารและคณะ (Farh, Podsakoff & 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 265 

Organ)  พบวาลักษณะงานที่ตองมีการพึ่งพาชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน จะมีความสัมพันธกับ
การชวยเหลือผูอ่ืนโดยไมคํานึงถึงตนเองและการสํานึกในหนาที่ และผลการศึกษาของเพียร
และกรีเกอรเซน (Pearce & Gregersen) ที่ไดทําการศึกษากบักลุมตัวอยางทีเ่ปนเจาหนาที่
โรงพยาบาล พบวาสภาวการณของงานในบางลักษณะ ไดแก งานที่ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน จะกอใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบตอองคการ ซึ่งจะสงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ นอกจากนี้ สฎายุ ธีระวณิชตระกลู กลาววา แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมใน
การทํางานของครูหรืออาจารยมหาวิทยาลัยอยางหนึ่งคือ การมีแบบแผนพฤติกรรมและ
มาตรฐานวชิาชีพครู ซึ่งสอดคลองกับสถาบันพระบรมราชชนก ไดประมวลความประพฤตขิอง
อาจารยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดเปนจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย ใน
วิทยาลัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไดนํามาบูรณาการรวมกับ
จรรยาบรรณวชิาชีพการพยาบาล กําหนดเปนคานิยมในการทํางานของอาจารย สอดคลองกบั
ผลการศึกษาของ วัชรีย อยูเจริญ พบวาคานิยมในการทํางานเปนตวัแปรที่มีความสําคัญ และ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางาน  

ชุดที่ 2 เปนมิติที่มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรปจจัยและชุดตวั
แปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เทากับ 0.318 แสดงวาชุดตวัแปรเหลานี้สงผล
ซึ่งกันและกัน ความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิงเสนตรง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.01 และสามารถอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 11 โดยมีคาน้ําหนักมาตรฐานคาโนนิคอล
ระหวางตวัแปร 2 กลุม เปนไปใน 2 รูปแบบ  คือ รูปแบบแรก  ตัวแปรปจจัยบรรยากาศ
องคการ, ความสมดุลระหวางชีวติงานกบัชีวติดานอ่ืนๆ ซึ่งมีคาน้ําหนักเทากับ 0.675 และ 
0.358 ตามลําดับ สงผลซ่ึงกันและกนักับตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ดานการใหความรวมมือ การคาํนึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน และการให
ความชวยเหลอื ซึ่งมีคาน้ําหนักเทากับ 0.548, 0.542 และ 0.409 ตามลําดับ สวนรูปแบบที่
สองคือ ตัวแปรปจจัยพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย 
ความไววางใจในผูบริหาร การยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน ซึ่งมีคาน้ําหนักเทากับ -0.532, 
-0.369, -0.259, -0.234 ตามลําดับ สงผลซึ่งกันและกันกับตวัแปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ดานความสํานึกในหนาที่ ซึ่งมีคาน้ําหนักเทากับ -1.359 จากผลการวิจัยสรุปได
วา อาจารยที่มีบรรยากาศองคการของวิทยาลัยพยาบาลที่ดี สามารถปฏิบัติงานที่ทําใหเกิด
ความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอื่นๆ มีแนวโนมที่จะทาํใหอาจารยมีพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ ดานการใหความรวมมือ การคํานึงถึงประโยชนองคการและ
ผลกระทบตอผูอ่ืน และการใหความชวยเหลือคอนขางมาก ในขณะเดียวกันพฤติกรรมผูนําของ
ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาล ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย ความไววางใจใน
ผูบริหาร และไดรับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงาน เปนไปในลักษณะที่ดี มีแนวโนมที่จะ
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ใหอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ดานความสํานึกในหนาที่ คอนขางมากเชนกัน  

ดังนั้นแสดงวาถาตองการใหอาจารย วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ  
มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความรวมมือ   ความชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน โดยคํานึงถึงประโยชนขององคการและผลกระทบตอผูอ่ืนไดนั้น นอกจากผูบริหารหรือ
ผูเกี่ยวของภายในวิทยาลัย ควรพิจารณาสนับสนนุและสงเสริมใหการทํางานของอาจารยเกิด
ความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอื่นๆ ดังกลาวขางตนแลว ผูบริหารควรคํานึงถึงปจจัย
บรรยากาศองคการเพิ่มขึ้น โดยผูบริหารควรสรางลักษณะบรรยากาศขององคการของวิทยาลยั
พยาบาล ใหอาจารยไดรับรูความยุตธิรรมในองคการ ไดมีสวนรวมในการตัดสนิใจ มีโอกาส
กาวหนาในตําแหนงหนาที่ ไดรับการยอมรับในความสําเร็จ ในสวนของวิทยาลัยควรมี
โครงสรางองคการ นโยบายและการบริหารงานที่ชัดเจน มีระบบการติดตอสื่อสารที่ดี มี
กระบวนการจดัการความขดัแยงในองคการ สอดคลองกับ บอล ทริวิโน และเจอาร (Ball, 
Trevino and JR.) พบวา การใหผูใตบงัคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความสัมพันธ
ทางบวกกบัพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ    และฉตัรนภา พันธุสุวรรณกิจ พบวา
จากผลการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล ในชุดตัวแปรอิสระลักษณะบรรยากาศขององคการ
ดานการมีสวนรวมในการตดัสินใจสงผลซึ่งกันและกันกับตวัแปรตามพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการดานการใหความรวมมือ สอดคลองกับผลการวิจัยของฟาร พอดซาคอฟและ 
ออรแกน (Farth, Podsakoff and organ) ที่พบวาเม่ือพนักงานรับรูวาไดรับความยุติธรรมจาก
ผูบังคับบญัชา ในวิธีปฏบิัตขิองผูบังคับบญัชาตอผูใตบงัคับบัญชา พนักงานจะมีพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีข่ององคการ โดยเฉพาะพฤติกรรมการใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงานในการ
ปฏิบัติงาน สอดคลองกับ ออรแกน และเบทแมน (Organ and Bateman) ไดเสนอรูปแบบ
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ จะเกิดขึ้นจากการที่บุคคลรับรูความ
ยุติธรรมในองคการ จะทําใหเกิดทัศนคติและแรงจูงใจใหบุคคลมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกทีดี่
ขององคการและสงผลใหองคการประสบความสําเร็จ และออรแกนและโคนอฟสกี (Organ & 
Konovsky) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดตองานและภาวะอารมณความรูสึกตองาน 
ในการทํานายพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการพบวา การรับรูวาไดรับคาจางและ
โอกาสการเลื่อนตําแหนงอยางยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับบคุคลอืน่ มีความสัมพันธทางบวก
กบัพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ   

นอกจากนี้ สอดคลองกับสฏายุ ธีระวณิชตระกลู ไดสรุปผลการวิจัยวาบรรยากาศ
องคการดานโครงสรางองคการที่มีความชัดเจนในเรื่องเปาหมาย นโยบาย กฎเกณฑ มี
โครงสรางองคการชัดเจนไมซ้ําซอนกัน มีการกําหนดหนาที่ความรบัผิดชอบไวอยางชัดเจน จะ
ชวยทําใหอาจารยเกิดความรูสึกพึงพอใจในงาน และบรรยากาศองคการดานความขัดแยง ซึ่ง
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เม่ือเกิดความขัดแยงแลวสามารถตกลงกนัไดดวยเหตผุลเปนเกณฑสําคัญ โดยผูบังคับบญัชา
สามารถจัดการขอขัดแยงไดอยางเหมาะสมเปนไปดวยสันติวธิี จะชวยใหอาจารยเกิดความรูสึก
ที่ดีตอองคการและเพื่อนรวมงานวาเปนผูมีเหตุผล สงผลใหเกิดความพึงพอใจในงานซึ่งจะ 
สงผลทางออมตอการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และผลการศึกษาของ  
ลาชชิงเกอรและคณะ (Lashinger et al.) ที่ไดศึกษาการเสริมพลังเชิงโครงสราง  ตามแนวคิด
โครงสรางอํานาจของคานเตอร ประกอบดวยการไดรบัโอกาส (ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยน้ี 
คือ การไดรวมตัดสินใจหรือความกาวหนาในงาน) ไดรับขอมูลขาวสาร การไดรับทรัพยากร 
การไดรับการสนับสนุนจะสงผลตอพฤติกรรมการทํางานในทางที่ดีขึน้ เชน ความพึงพอใจใน
งาน ความผกูพันตอองคการ โดยผานการเสริมพลังเชิงจิตวิทยา และสอดคลองกับ อรพินทร  
ชูชมและคณะ  ที่พบวานโยบายและการบริหารงานของผูบริหาร จะชวยทําใหครูทํางานเปน
ระบบ รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ รูสึกอิสระในการทํางาน ซึ่งเปนองคประกอบของ
การเสริมพลังเชิงจิตวทิยา และมารเรีย (Maria) ไดศึกษาวทิยานิพนธระดับปริญญาโทของ
ประเทศฟลิปปนส พบวา ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับพฤติกรรม
การเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ดานพฤติกรรมการชวยเหลือ 

ในขณะเดียวกันถาตองการใหอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  ดานความสํานึกในหนาที่ชัดเจนขึ้น 
นอกจากผูบริหารหรือผูมีบทบาทในการมอบหมายงาน จะตองพิจารณาปจจัยความสําเร็จของ
งานที่ไดรับมอบหมายดังอภิปรายผลขางตนแลว  ผูบริหารควรคํานึงถึงปจจัยพฤติกรรมผูนํา
ของผูบริหาร ในการสรางความนับถือในความเปนนักวิชาชีพ ความไววางใจในผูบริหาร และ
การยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน เปนปจจัยเสริมเพ่ิมขึ้น โดยผูบริหารควรแสดงพฤติกรรม
ผูนําลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรง
บันดาลใจ การกระตุนทางปญญา การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล และควรสรางรูปแบบ
ของการมีปฏิสัมพันธกับอาจารยในลักษณะของความชอบพอ การรวมกันสรางผลงาน การนับ
ถือในความเปนนักวิชาชีพ และความไววางใจในผูบริหาร ใหเกิดขึ้นระหวางผูอํานวยการ และ
อาจารยของวิทยาลัยพยาบาล รวมทั้งการสงเสริมปจจัยการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน 
ซึ่งหมายถึง ผูบริหารควรสนับสนุนหรือสรางระบบการทํางานรวมกันโดยการใหเกียรติซึ่งกนั
และกัน และในสวนของอาจารยที่เปนผูรวมงานควรใหการยอมรับในความรูความสามารถของ
เพ่ือนรวมงาน และใหการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นในการทํางานซึ่งกันและกัน  

สอดคลองกับ วรรณภา ประทุมโทน ไดสรุปผลการวิจัยแนวทางการพัฒนา
บรรยากาศองคการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในมิติความ
ชวยเหลือ คอื ผูบริหารควรปฏิบตัตินเปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา ใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงาน สรางสัมพันธภาพระหวางผูบริหารและผูใตบังคบับัญชา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมากของ
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การบริหารที่จะกอใหเกิดความรวมแรงรวมใจในการปฏบิัติงาน ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สอดคลองกับโพดซาคอฟและคณะ (Podsakoff et al.) ได
ศึกษาปจจัยทีส่งผลตอการเกิดพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ในองคประกอบของ
พฤติกรรมของผูนํา (leadership behaviors) พบวาพฤติกรรมของผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(transformational leadership) และพฤติกรรมการแลกเปลีย่นระหวางผูนํากบัสมาชิก มี
ความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมการเปนสมาชิกขององคการ ดานการใหความชวยเหลือ 
การคํานึงถึงผูอ่ืน ความสํานึกในหนาที่ ความอดทนอดกลั้น และพฤติกรรมการมีสวนรวม 
สอดคลองกับ วัตท และมารกาเรต (Wat and Margaret) ไดทําการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาและ
ขยายผลการทดสอบรูปแบบกระบวนการแลกเปลีย่นทางสังคม ของพฤติกรรมการเปนสมาชกิ
ที่ดีขององคการ ผลการวจัิยพบวาความไววางใจในผูนํา มีอิทธิพลโดยตรงตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการในทุกมิติ โดยความไววางใจในผูนําเปนตัวแปรสื่อกลางที่สําคัญ ใน
การสงผานความสัมพันธไปยังพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ 

และจากการศกึษาของ ออรแกน, พอดซาคอฟและแม็คเคนซี (Organ, Podsakoff 
& Mackenzie) ที่ไดรวบรวมผลงานวิจัยของนักการศึกษาตางๆ เกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตทุีมี่
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และจําแนกปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเปน 3 ประการ ไดแก 1) ทัศนคติและลักษณะนิสยั 
ซึ่งทัศนคติ ประกอบดวยความพึงพอใจของบุคคล ความผูกพันตอองคการ การรับรูความ
ยุติธรรม การสนับสนุนของผูนํา 2) พฤติกรรมผูนํา พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และ
พฤติกรรมการแลกเปลีย่นความสัมพันธระหวางผูนํากบัสมาชิก มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทาง 
ออมตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยความพึงพอใจในงานและความไววางใจ
ในผูนําเปนอิทธิพลคั่นกลางระหวางภาวะผูนําการเปลีย่นแปลง กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการ ซึ่งหมายถึงการชวยเพ่ิมความพึงพอใจในงาน จะสงผลตอพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีตอองคการ นอกจากนี้ผลการวเิคราะหตวัแปรของออรแกนและคณะ (Organ et. al) 
พบวาพฤติกรรมการเสริมสรางพลังอํานาจของผูนํา ในความรูสึกที่เปนโครงสรางของการจูงใจ 
สงผลตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการเชนกัน 3) สภาพแวดลอมการทํางาน ดาน
ลักษณะงาน ลักษณะกลุมงาน โดยลักษณะกลุมงานที่สมาชิกทีมรับรูวาเพ่ือนรวมทีมใหการ
สนับสนุนความมีคุณคาและหวงใยดูแลเกีย่วกับความผาสุก บุคคลกจ็ะรูสึกตอบแทนดวยความ
พยายามเพื่อทีม และมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งความพยายามเปน
ผลลัพธที่เกิดจากความรูสึกผูกพันตอทีม เปนสาเหตทุําใหบุคคลรับรูถึงการไดรับการสนับสนุน
จากทีมงาน และดานลักษณะองคการโดยหากบุคคลรบัรูวาไดรับการสนับสนุนขององคการ จะ
ชวยเพ่ิมความรูสึกเปนเจาของและความตองการที่จะตอบแทนองคการ จึงพบวามีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ซึ่งจะเห็นไดวาขอคนพบจากงานวิจัยในรูปแบบที่ 2 
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ชุดที่ 2 นี้ ชุดตัวแปรปจจัยมีความสอดคลองกับขอคนพบของออรแกน, พอดซาคอฟและแม็ค
เคนซี (Organ, Podsakoff & Mackenzie) ดังกลาวขางตน 

ชุดที่ 3 เปนมิติที่มีคาสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวางชุดตัวแปรปจจัยและชุดตวั
แปรพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เทากับ 0.254 แสดงวาชุดตวัแปรเหลานี้สงผล
ซึ่งกันและกันตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และอธิบายตัวแปรตามไดรอยละ 7 โดยมีคาน้ําหนักมาตรฐาน   
คาโนนิคอลระหวางตัวแปร 2 ชุด เปนไปใน 2 รูปแบบ รูปแบบแรก คือ ตัวแปรปจจัยความ
สมดุลระหวางชีวติงานกับชวีิตดานอ่ืนๆ ลักษณะงานที่ทําและความรับผิดชอบในงาน การ
ยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน ซึ่งมีคาน้ําหนักเทากับ 0.686, 0.681, 0.486 ตามลําดบั 
สงผลซ่ึงกันและกันกับตัวแปรพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ดานการใหความ
รวมมือ และการใหความชวยเหลือ ซึ่งมีคาน้ําหนักเทากับ 1.045, 0.618 ตามลําดับ สวน
รูปแบบทีส่องคือ ตัวแปรปจจัยการสนับสนุนจากองคการ, คานิยมในการทํางาน ซึ่งมีคา
น้ําหนักเทากับ -0.603, -0.416 ตามลาํดับ สงผลซ่ึงกันและกันกบัตวัแปรพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ดานการคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืน ซึ่งมีคา
น้ําหนักเทากับ -1.485 ผลดังกลาวแสดงใหเห็นวาการปฏิบัติงานทีเ่กิดความสมดลุระหวางชวีติ
งานกับชีวติดานอ่ืนๆ ลักษณะของงานที่ทําและความรบัผิดชอบในงาน รวมทั้งการยอมรับนับ
ถือจากเพื่อนรวมงาน เปนไปในลักษณะที่ดี มีแนวโนมที่จะทําใหอาจารยวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความ
รวมมือ และการใหความชวยเหลือ คอนขางมาก ขณะเดียวกัน อาจารยที่ไดรับการสนับสนนุ
จากองคการ และมีคานิยมในการทํางาน เปนไปในลักษณะที่ดี มีแนวโนมที่จะทําใหอาจารย
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ดานการคํานึงถึงประโยชนองคการและผลกระทบตอผูอ่ืนคอนขางมากเชนกัน 

ดังนั้นแสดงวาถาตองการใหอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ  
มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการใหความรวมมือ ความชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน นอกจากผูบริหารตองคํานึงถึงการสรางลักษณะบรรยากาศองคการของวิทยาลัย
พยาบาล และการสนับสนุนและสงเสริมการทํางานของอาจารย ใหเกิดความสมดุลระหวางชีวติ
งานกับชีวติดานอ่ืนๆ ดังอภิปรายผลในชุดที่ 2 รูปแบบที่ 1 แลวนั้น ควรคํานึงถึงปจจัยลักษณะ
งานที่ทําและความรับผิดชอบในงาน รวมทั้งการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน ซึ่งหมายถึง 
การที่ผูอํานวยการหรือผูมีสวนเกี่ยวของในการมอบหมายงานใหอาจารย ควรมอบหมายงานที่
ทาทายความสามารถ ใชความคิดริเริ่มสรางสรรค ใหโอกาสอาจารยไดทํางานในหนาที่
เหมาะสมและมีโอกาสปฏิบัติไดสําเร็จ ตรงกับความรูความสามารถ มีคุณคาสมศักดิ์ศรีของ
วิชาชีพ รวมทั้งใหอิสระในการตัดสินใจและอํานาจในการบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบ 
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สวนปจจัยการยอมรับนับถอืจากเพื่อนรวมงาน หมายถึง ผูบริหารควรสนับสนุนหรอืสรางระบบ
ในการทํางานรวมกันในการใหเกียรติซึ่งกนัและกัน และอาจารยที่เปนผูรวมงานควรใหการ
ยอมรับเพ่ือนรวมงาน ในความรูความสามารถและการแสดงความคดิเห็นการทํางานซึ่งกันและ
กัน สอดคลองกับออรแกน และเบทแมน (Organ and Bateman) ไดกลาววา ความพึงพอใจใน
การทํางานที่สบืเนื่องมาจากลักษณะงานทีใ่หความสําคญัตอคุณคาความเปนมนุษย การ
ปฏิบัติงานที่มีผลตอจิตใจ ตอสุขภาพรางกายและตอคุณภาพชีวิตของบุคลากร จะสงผลตอ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน เชน การลาออก การขาดงาน และพฤติกรรมการชวยเหลือผูอ่ืน 
สอดคลองกับ วรรณภา ประทุมโทน ที่ไดขอสรุปจากงานวิจัยวาแนวทางการพัฒนาบรรยากาศ
องคการ ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในมิติอุปสรรคขัดขวางวา ลักษณะ
การมอบหมายงานตางๆ แกอาจารยตองมีความเหมาะสม ซึ่งการมอบหมายงานที่มีคุณภาพ
ควรคํานึงถึงความแตกตางของบุคคลที่อาจารยแตละคนยอมมีความรู ความสามารถ ความ
สนใจ ความถนัด และประสบการณตางกนั ผูบริหารควรมอบหมายงานตรงกับคุณลักษณะของ
แตละบุคคลใหมากที่สุด เชน จัดตามวฒิุการศึกษา ความสนใจ ความถนัด ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ สอดคลองกับ วนันดา หมวดเอียด ที่พบวาการที่ครูมีความพงึพอใจในงาน 
ทั้งจากลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนงานที่ตรงกับความรูความสามารถหรือความ
สนใจของครู งานที่ทาทายจูงใจใหอยากทําและตองใชความคิดสรางสรรคในการทํางานนั้น 
รวมถึงการไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนครู และการรับรูความกาวหนาในงานที่ทําอยู จะ
ทําใหครูแสดงพฤติกรรมที่มีประสิทธผิลในการทํางานรวมกัน เชน การใหความชวยเหลือกนั
ซึ่งกันและกัน การทําความดีใหสังคม และสอดคลองกับการศกึษาของ สมิทธิ,์ ออรแกน 
และเนียร (Smith, Organ & Near) ที่พบวาความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน โดยความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมที่
เปนบทบาทพเิศษ  (extra role) รวมทั้งพอดซาคอฟ และคณะ (Podsakoff et al.) และ คารโด
นาและคณะ (Cardona et al.) ที่พบวางานที่เปนอิสระ (task autonomy) มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ    

ในขณะเดียวกันถาตองการใหอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ดานการคํานึงถึงประโยชนองคการ
และผลกระทบตอผูอ่ืน ปรากฏชัดเจนมากขึ้นกวาที่กลาวมาแลว ผูบริหารควรคํานึงถึงการ
สนับสนุนจากองคการ ในลักษณะของการจัดผลตอบแทนการปฏิบตัิงาน เหมาะสมกับภาระ
งานที่ไดปฏิบตัิใหวทิยาลัย  การจัดใหมีสถานที่ทํางานซึ่งสงเสริมใหเกิดสุขภาพกายและจิตทีดี่ 
รวมถึงการจัดบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้
อาจารยผูปฏิบัติงานควรคาํนึงถึงปจจัยเสริมจากตนเองรวมไปดวยนั่นคือ การที่อาจารย
ปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางการปฏิบัติงานตามคานิยมในการทํางาน ดังรายละเอียดที่ได
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กลาวถึงขางตน สอดคลองกับผลการศึกษาของ ซัลลิแวนและเดคเคอร (Sullivan and decker) 
ที่กลาววา ปจจัยดานสถานการณ ไดแก วิธีการทํางาน สภาพเครื่องมือเคร่ืองใชในการทํางาน 
ตลอดจนวัสดอุุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติงาน เปนปจจัยที่สงผลตอ
การปฏิบัติงานของบุคคล นอกจากนี้ออรแกนและคณะ (Organ et al.) ไดอธิบายถึงการรับรู
การสนับสนุนขององคการ โดยอางอิงจากทฤษฎีการสนับสนุนทางสงัคม (Eisenberger et al.) 
พบวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยจะชวยเพ่ิมความรูสึกเปนเจา 
ของและความตองการที่จะตอบแทนองคการ สอดคลองกับผลการศึกษาจากการรวบรวมงาน 
วิจัย (meta analysis) ของรอดชและไอเซนเบอรเกอร (Rhoades & Eisenberger) พบวา การ
รับรูการสนับสนุนขององคการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
และเบทแมนและออรแกน (Bateman & Organ) กลาววา ความพึงพอใจสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน มักเปนตัวแปรที่นาํมาหาความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน และสามารถนําความพงึพอใจสภาพแวดลอมในการทํางาน มา
อธิบายสาเหตทุี่พนักงานมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เพราะวาเม่ือองคการจัด
ปจจัยตางๆ ที่สัมพันธกับงานใหพนักงานรูสึกพึงพอใจ และเม่ือพนักงานเกิดความพึงพอใจใน
ปจจัยเหลานั้นก็จะเกิดการตอบแทนงาน ตอบแทนองคการ โดยการมีพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ   

 
2. การทดสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวง
สาธารณสุขกบัขอมูลเชิงประจักษ ดวยการพิจารณาขอมูลจากความคิดเห็น และประสบการณ
ของผูเชี่ยวชาญ โดยประยุกตใชรปูแบบการวิจัยเชิงอนาคต (the ethnographic future 
research : EFR) จากการสอบถามความคิดเห็นผูเชีย่วชาญจํานวน 5 คน 

    2.1 ผลการวิเคราะหความถี่และคารอยละ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับขอคนพบ รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา รูปแบบ
ความสัมพันธชุดที่ 2 รูปแบบที่  2 มีความเหมาะสมกับบริบทมากทีสุ่ด จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 100 รูปแบบความสัมพันธชุดที่ 2 ทั้ง 2 รูปแบบ มีความเปนไปไดในการนําไปใช กับ
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80 และ
มีประโยชนตอองคการในการนําไปใช มากที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 และพบวา
ทุกรูปแบบมีความถูกตองเชิงทฤษฏคีิดเปนรอยละ 100   
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ซึ่งจะเห็นไดวาโดยภาพรวมผูเชี่ยวชาญสวนใหญ มีความคิดเห็นวารูปแบบ
ความสัมพันธชุดที่ 2 มีสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมากที่สุด  โดยเฉพาะรูปแบบความสัมพันธชุดที่ 2 รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสม
มากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากปจจัยพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร ความสําเร็จของงานที่ไดรับ
มอบหมาย การยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน เปนตวัแปรที่วิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีอยูจริง และเม่ือไดพิจารณาตัวแปรยอยที่บรรยายปจจัย เชน 
ผูอํานวยการใหเกียรติเคารพในศักดิ์ศรีอาจารยเม่ือปฏิบัติงานรวมกนั เปดโอกาสใหมีสวนรวม
เสนอแนะแนวทางในการแกปญหาการปฏิบัติงาน สนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในการคดิ
วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นดวยวธิีการตางๆ สงเสริมใหคิดทบทวนศกึษาปญหาที่เกิดขึ้นจากงาน
ประจํา เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา ยกยองชมเชยเม่ืออาจารยทํางานสําเร็จตามเปาหมาย ไม
แสวงหาประโยชนจากตําแหนงหนาที่ เปนตน เปนปจจัยที่สามารถสงเสริมใหเกิดขึ้นไดใน
บริบทจริง สอดคลองกับขอคนพบของธวัช บุณยมณี ที่พบวา ผูบริหารของวิทยาลัยในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขสวนมากมีบุคลิกภาพแบบ AB คือมีการดําเนินชีวติและการทํางานอยู
ในทางสายกลาง มีความกระตือรือรน มุงความสําคญัที่งาน และมีความอดทนในการทํางาน
รวมกันกับเพ่ือนรวมงาน ในระดับปานกลาง ซึ่งบุคลิกภาพเชนน้ีจะทําใหไดทั้งงานและคน การ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายโดยเพื่อนรวมงานไมเสียน้ําใจ และพบวาผูบริหารวิทยาลัยทุกคน มี
คานิยมการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในระดับสูง โดยมีลักษณะแสดงใหเห็นไดวา ผูบริหารมี
ความรูสึกนิยมชมชอบ การเห็นคุณคา และยึดถือปฏิบัติการทํางานที่เนนการมุงสูมาตรฐาน
ของความเปนเลิศ การใหความสําคัญกับงานและผลงาน การชื่นชมตอความสําเร็จของ
วิทยาลัย ปรารถนาที่จะเห็นวิทยาลัยมีผลงานที่โดดเดน เปนที่ชื่นชมของคนนอกวิทยาลัย เนน
การทํางานเปนทีม การยกยองเชิดชูเกียรติคนที่มีผลงานดีเดน การเครงครัดการปฏิบัติหนาที่
ตามภารกิจ การยึดหลักการและเปาหมายของคนสวนรวม เนนการกําหนดตัวชีว้ัดผลงานและ
ผลสําเร็จของงานแบบมีสวนรวม เนนการติดตามกํากับ และประเมินผลสําเร็จของงานแบบมี
สวนรวม การกําหนดเปาหมายที่ทาทายเปนไปได  และนอกจากนี้ยังพบวา ผูบริหารวิทยาลยั
พยาบาลสวนใหญจะแสดงพฤติกรรมใชอํานาจการลงโทษ ไดแก การมอบหมายงานที่บุคคลใน
วิทยาลัยไมอยากทํา ใหทาํงานที่มีความยุงยาก ใหทํางานที่ไมพึงประสงค ใหทํางานที่นาเบือ่
หนาย อยูในระดับต่ํา แตพบวาผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลมีความสามารถในการแสดงออกใน
ระดับสูง ในการมอบหมายงานใหกับบุคคลและทําใหบุคคลรูสึกผูกมัดกับงาน พึงพอใจในงานที่
ตองทํา ทําใหบุคคลอื่นในวิทยาลัยรูสึกวามีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ และทําใหบุคคลอ่ืนใน
วิทยาลัยตระหนักวามีงานที่ตองทําใหสาํเร็จ 

รูปแบบความสัมพันธชุดที ่ 2 รูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมกับบริบท มีความ
เปนไปไดในการนําไปใช และเปนประโยชนตอองคการในการนาํไปใช มากที่สุดรองลงมา 
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เพราะปจจัยบรรยากาศองคการ และความสมดุลระหวางชีวติงานกบัชีวติดานอ่ืนๆ มีอิทธิพล
กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม
สภาพการณที่สอดคลองกับความเปนจริง เน่ืองจากบรรยากาศองคการของวิทยาลัยพยาบาล 
เปนลักษณะเฉพาะที่สืบทอดตอเน่ืองกันตลอดเวลา และมีอิทธพิลตอพฤติกรรมของบุคคลได
แตละคนในองคการ สอดคลองกับ วรรณภา ประทุมโทน พบวา วิทยาลัยพยาบาล ที่มีที่ตั้งและ
ขนาดตางกันจะมีบรรยากาศองคการตางกัน และโดยภาพรวมวทิยาลัยพยาบาล จะมี
บรรยากาศองคการแบบเปดรอยละ 40 แบบปดรอยละ 20 ซึ่งแสดงใหเห็นวาวทิยาลัยพยาบาล
มีบรรยากาศองคการที่ตางกัน แตดวยลกัษณะหนาทีค่วามรับผิดชอบในวิชาชีพ ที่ตองพัฒนา
นักศึกษาพยาบาล ใหมีคุณลักษณะบัณฑติตามที่สังคมและวชิาชีพคาดหวัง ในสภาพการณที่
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ตองเผชิญกับปญหาการขาดแคลนอัตรากําลังของอาจารยพยาบาล ทําให
อาจารยแตละวิทยาลัยพยาบาลตองรับภาระงานเพิ่มมากขึ้น สงผลตอความสมดลุระหวางชวีติ
งานกับชีวติดานอ่ืนๆ ของอาจารย แตดวยความตระหนักในหนาที่และความรบัผิดชอบ ที่
ไดรับการปลกูฝงมาในระบบของวิชาชีพ ทําใหถึงแมจะมีความแตกตางของบรรยากาศองคการ
ของแตละวิทยาลัยพยาบาล แตจะมีลกัษณะที่คลายกันในการทํางาน โดยทํางานดวยความ
มุงม่ัน มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน สอดคลองกับ วรรณภา ประทุมโทน ที่พบวาบรรยากาศ
องคการของแตละวิทยาลัยพยาบาลแตละแบบจะมีลักษณะที่คลายกนั คือมิติอุปสรรคขัดขวาง
และมิติการเนนผลงานสูง และสุนทรา โตบัวและ อารีย แสงรัศมี พบวาคุณภาพชีวติการทํางาน
ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาลอยูในระดับปานกลาง  

ทั้งน้ีผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวารูปแบบดังกลาว มีความเปนไปไดในการ
นําไปใช เหมาะสม และเปนประโยชนตอองคการ เน่ืองจากตัวแปรปจจัยที่เปนชุดหลายตวั
ประกอบกนัดังผลที่ไดจากการวิจัย เชน ปจจัยดานบรรยากาศองคการ เม่ือพิจารณาชุดตัวแปร
ยอยตางๆ พบวาถาใหความสําคัญและนาํมาพัฒนาใหเกิดเปนคุณลกัษณะขององคการ จะชวย
ทําใหเกิดวิทยาลัยพยาบาลในฝนที่มีความเปนไปได ในการมีบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การใชขอมูลการทํางานระหวางเพ่ือนรวมงานและผูบรหิารไดตลอดเวลา ผนวกกบัสถาบันพระ
บรมราชชนก ไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการที่สงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของอาจารย เชน นโยบายการรับอาจารยพยาบาล วุฒิปริญญาตรี-โท อัตราลูกจางชั่วคราว 
เพ่ือเพ่ิมอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา สงผลตอการลดภาระงานของอาจารย ทําใหอาจารย
สามารถดูแลบริหารจัดการชีวติดานอ่ืนๆ ใหสมดุลกับชีวติงานได นอกจากนี้จากผลการ
ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของพบวา บรรยากาศองคการของวิทยาลัยพยาบาล ในสภาพการณปจจุบัน
เอ้ือตอการพัฒนาใหเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการได ดังเชน 
สุพิศ ประสพศิลป พบวาบรรยากาศของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี
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ลักษณะเนนทมีงาน และเบญจวรรณ ศรโียธินและคณะ ที่ไดศึกษาตัวแปรลักษณะบรรยากาศ
องคการของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาบรรยากาศองคการดาน
โครงสรางองคการและทศิทางการบริหาร ดานกระบวนการใหบริการ และดานความพึงพอใจ
ในงาน โดยภาพรวมอยูในระดับดี และดานการใหรางวัลหรือผลตอบแทนการทาํงาน ความ
อบอุน/สัมพันธภาพระหวางผูรวมงาน และความภักดีตอองคการอยูในระดับปานกลาง ซึ่ง
หมายถึงวา วทิยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีตนทุนเดิมที่เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการของอาจารยอยูในระดับหน่ึง ทําใหสามารถพัฒนา
ตอยอดขึ้นไปได 

รูปแบบความสัมพันธชุดที ่ 1 ผูเชี่ยวชาญมีความคดิเห็นสอดคลองกันวามีความ
เหมาะสมกับบริบท คิดเปนรอยละ 80 มีความเปนไปไดในการนําไปใชคิดเปนรอยละ 60 มี
ความถูกตองเชิงทฤษฏีคิดเปนรอยละ 100 และเปนประโยชนตอองคการในการนําไปใชคิด
เปนรอยละ 80  ทั้งน้ีผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวารูปแบบความสัมพันธชุดที่ 1 ปจจัยตางๆ ที่
ไดจากขอคนพบ  โดยสภาพทั่วไปคอืลักษณะที่เปนปรากฏการณจริงที่พบไดเปนประจําใน
บริบทของอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวงสาธารณสุขเชนกัน แตทั้งน้ีมีขอเสนอ 
แนะวาในชุดที่ 1 อาจมองไดวาเปนแบบในอุดมคติ จึงทําใหความเปนไปไดในการนําไปใชลด
นอยลง เน่ืองจากตัวแปรปจจัยที่เปนขอคนพบ เชน คานิยมในการทํางาน ความยึดม่ันผูกพัน
ตอองคการ เปนทัศนคติสวนบุคคลที่ยากจะปรับไดตามที่เปนรายละเอียดตัวแปรยอยที่ไดจาก
ผลการวิจัย แตในทํานองเดียวกันมีผูเชี่ยวชาญที่มองในอีกแงมุมไดเสนอแนะวา ตวัแปร
ดังกลาว เปนคุณลักษณะทีอ่าจารยไดรับการปลูกฝงมาโดยตลอด ทั้งในระบบของวิชาชีพและ
การปฏิบัติงานในหนาที่ จึงมีความเปนไปไดที่จะนํารายละเอียดตัวแปรทีไ่ดมาสรุปใหชัดเจน
เปนรูปธรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานของวิชาชีพ จะสามารถนําไปประยกุตใชในบริบทของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขได  สอดคลองกับ สวิลี ศิริไล  กลาววา วชิาชพี
การพยาบาลเปนวิชาชีพที่ถกูคาดหวังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาก เน่ืองจากตองปฏิบัติหนาที่
ตอมนุษยที่มีธรรมชาตขิองบุคคลแตกตางกัน ยอมมีความตองการในการไดรับบริการที่
หลากหลาย ซึ่งผูประกอบวิชาชีพพยาบาลจําเปนตองมีพ้ืนฐานความเขาใจลักษณะของบุคคล
ที่มีความแตกตางกัน รวมทั้งตองไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมเชิงวชิาชีพ เพ่ือเปน
แนวทางในการตัดสินใจการปฏิบัตขิองผูประกอบวิชาชพี โดยตระหนักถึงเอกลักษณของ
วิชาชีพที่แสดงออกทางพฤติกรรมอยางผูมีจริยธรรมทางวิชาชีพ ตามความคาดหวังของสังคม 
สอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่ไดกําหนดคานิยมในการปฏิบัต ิ ตามแนวทางของ
จรรยาบรรณวชิาชีพการพยาบาล และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข   ซึ่งเปนสิ่งที่ผูประกอบวชิาชีพทุกคนยึดถือเปนแนวประพฤตทิี่ดีงาม 
และปฏบิัตติามโดยไมมีการบังคับตามกฎหมาย 
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รูปแบบความสัมพันธชุดที่ 3 โดยภาพรวมผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา   มีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ ทั้งในดาน
ความถูกตองเชิงทฤษฎี ความเหมาะสมกับบริบท และประโยชนตอองคการในการนําไปใช แต
ทั้งน้ีความเปนไปไดในการนําไปประยุกตใชนั้น ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะวา ปจจัยความ
สมดุลระหวางชีวติงานกับชวีิตดานอ่ืนๆ แมจะมี 4 ตัวแปรยอยแตการบริหารจัดการใหเกิดตัว
แปรตางๆ จะมีความแตกตางกันในแตละวทิยาลัย ขึ้นอยูนโยบายของผูอํานวยการ แตความ
คิดเห็นในอีกแงมุมหนึ่งพบวา การสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ โดยเนน
เรื่องสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอ่ืนๆ ควรสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดขึ้นในองคการ
อยางจริงจัง เพราะทุกคนทีท่ํางานตองการใหชีวติงานและชวีิตดานอ่ืนๆ มีความสมดุล ดังนั้น
ในขณะที่องคการมุงเนนการพัฒนาคุณภาพองคการ โดยพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของ
บุคคล ใหพรอมปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ องคการควรมองภาพรวมของบุคลากรใน
หลายมิติ เชน ความเครียด ความเหนื่อยลา ทักษะความรูความสามารถในการทํางาน และ
ภาระในชีวติดานอ่ืนๆ ของผูปฏิบัติงาน และควรสงเสริมหรือจัดการระบบและบรรยากาศใน
การทํางาน ตลอดจนเอ้ืออํานวยสิ่งสนับสนุนตอความสาํเร็จของงานเพื่อปรับใหเกดิความสมดุล 
หรือใหชีวิตงานและชวีิตดานอื่นๆ ไปดวยกันและมีความยืดหยุน โดยไมใหเกิดผลเสียกับงาน
ขององคการ สอดคลองฟูกามิและลารสัน กลาววา (Fukami and Larson) กลาววา บุคคลที่ไม
สามารถรักษาสมดุลระหวางงานและชีวติสวนตวัได สามารถกอใหเกิดความเครียด และเม่ือ
ปฏิบัติงานดวยความเครียด ก็จะทําใหเกดิผลเสียตามมา  

ดังนั้นสภาวการณการทํางานของอาจารย ที่ทําใหสามารถจัดสรรชีวติสวนตวัและ
ชีวติงานนั้น จึงสงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ที่จะสงผลตอการแสดงพฤติกรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ดังผลการวิจัยของ วรมน  เดชเมธาวีพงศ ที่พบวา คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของพยาบาลวชิาชพี 
ดังนั้นอาจารยควรไดมีชวงเวลาที่ผอนคลาย จากความเครียดและภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือ
ไดจัดการกับภาระดานอ่ืนในชีวติใหสมดุล  เพราะการทํางานที่เครียดเกินไปทําใหเกิดความลา 
สงผลตอสุขภาพกายและสขุภาพจิตของผูปฏิบัติงานจนไมอยากปฏิบัติหนาทีต่อไป จาก
ผลการวิจัยพบวา ความสมดุลระหวางชีวติงานและชวีิตดานอ่ืนๆ ประกอบดวยตวัแปรยอย 
ไดแก การมีโอกาสใชสิทธเิพ่ือลาพักผอนหรือลาทําธุระสวนตวั การไดรับการจัดสรรภาระงาน
กับการดําเนินชีวติประจําวัน รวมถึงการไดรับความสะดวกในการเดนิทางไปปฏิบตัิราชการ ซึ่ง
ในการปฏิบตัริาชการ ขาราชการสามารถลาพักผอนประจําปและลากิจ เพ่ือทําธุระจําเปน
สวนตวัไดตามระเบียบกําหนด โดยทั้งน้ีจะตองปฏิบตัิใหถูกตอง และไดรับการอนุมัติจาก
ผูบังคับบญัชา แตในเรื่องของการไดรับการจัดสรรภาระงานกับการดําเนินชีวติประจําวัน รวม 
ถึงการไดรับความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบตัิราชการ ผูวิจัยเห็นสอดคลองกับผูเชี่ยวชาญ
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วา ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการและนโยบายของผูอํานวยการแตละวทิยาลัย แตทัง้นี้ถาปจจัย
ดังกลาวไดรับการบริหารจัดการใหเกิดขึ้นไดแตละวิทยาลัย จะสงผลตอคุณภาพชีวติที่ดีของ
อาจารยและประสิทธิผลตอองคการตามมา ดังผลการวิจัยของสุนทรา โตบัว และอารีย แสง
รัศมี ที่พบวาความสมดุลระหวางชีวติงานกับชีวติดานอื่น ๆ เปนองคประกอบหนึง่ของคุณภาพ
ชีวติการทํางานของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

นอกจากนี้เม่ือพิจารณาความคิดเห็นแยกแตละประเดน็ พบวา ผูเชี่ยวชาญทกุ
ทานคิดเปนรอยละ 100 มีความคิดเห็นวารูปแบบความสัมพันธทุกชุด มีความถูกตองเชิง
ทฤษฎี ทั้งน้ี สําราญ มีแจง กลาววาการวิจัยทางสังคมศาสตรมีตวัแปรอิสระที่อาจมีผลตอตวั
แปรตามมากมาย ตัวแปรอิสระเหลานี้มักจะควบคุมในทางปฏิบัตไิดยาก จึงมีโอกาสที่จะทําให
การวิจัยขาดความเที่ยงตรงภายนอก โดยเฉพาะความตรงของการสรุปอางอิงไปยังประชากร  
ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนการวิจัยทางสังคมศาสตร และทางการศึกษาสวนมากจะพบวา ผูวิจัย
มักเลือกตัวแปรอิสระเพียงบางตัวหรือบางกลุมมาศึกษา ซึ่งโดยแทจริงแลวตัวแปรอิสระที่อาจ
สงผลตอตวัแปรตามมีอีกมากมาย  ซึ่งแมผูวิจัยจะไมนําเขามาเปนตัวแปรอิสระกห็ลีกเลี่ยงหรือ
กําจัดออกไปจากการวิจัยไมได ปจจัยเหลานี้ยังคงแฝงอยูในกระบวนการดําเนินการ แมผูวิจัย
จะวางแผนการวิจัยที่กระชบัไมหละหลวมเพียงใด ก็ยังเกิดสภาพของความแตกตางในความไม
แตกตางของภาพรวมอยูดี ดังนั้นการศึกษาตวัแปรทาํนายหลายๆ ชุด ชุดละหลายๆ ตวั 
ขณะเดียวกันก็ศึกษาตัวเกณฑมากกวาหนึ่งตัว วิธีการนี้จะชวยใหสามารถอธิบายปรากฏ 
การณของความสัมพันธระหวางตัวทํานายและตวัเกณฑ ไดชัดเจนและแมนยํายิ่งขึ้น และเอ้ือ
ใหการวิจัยมีความตรงทั้งภายในและภายนอกยิ่งขึ้น  ซึ่งการวิจัยที่เนนการศึกษาความสัมพันธ
หรืออิทธิพลของตัวแปรหลกัสองประเภท คือตัวแปรทาํนายและตวัแปรเกณฑนั้น นกัสถิติได
พยายามพัฒนารูปแบบทางสถิติ สําหรบัการวิเคราะหตัวแปรพหุคณู โดยมีความคิดพื้นฐาน 
ถาจะทําการวจัิยใหเจาะไดลึกยิ่งขึ้น ในเรื่องเก่ียวกับพฤติกรรมศาสตรแลว ผูวจัิยจําเปนตอง
ศึกษาตัวแปรหลายๆ ดาน จึงจะรับกับสภาพที่แทจริงของมนุษย  นักสถิติจึงพยายามพัฒนา
วิทยาการ เพ่ือลดชองวางระหวางผลทีค่นพบจากการวิจัย และสภาพจริงที่ควรจะเปนน่ันคอื
การวิเคราะหตัวแปรพหุคณูซึ่งกระทําไดหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งคือการหาความสัมพันธ
ของตัวแปร 2 ชุด คือการวเิคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล (canonical correlation analysis) 
ซึ่งผูวิจัยไดเลอืกวิธีการดังกลาว เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
อาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปน
บริบทจริงของอาจารยดังกลาว  

2.2 ผลการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) ที่ไดจากขอคําถามปลายเปด 
เกี่ยวกับขอคนพบของรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบวา  
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2.2.1 จากประเด็นขอคนพบผูเชี่ยวชาญสวนใหญมีความคิดเห็นวา โดย
ภาพรวมทุกรปูแบบมีความเหมาะสมกับบริบท มีความเปนไปไดในการนําไปใช และเอ้ือ
ประโยชนในการบริหารสถาบันทางการศกึษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทั้ง
ในสภาวการณแขงขันในปจจุบัน เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะและปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอเปาหมายขององคการในปจจุบัน และในอนาคตทีทุ่กองคการตอง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถนํามาวางแผนพัฒนาบุคลากร หรือประยุกตเปน  
กลยุทธในการพัฒนาองคการ เพ่ือรองรับอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางยั่งยืน แตทั้งน้ี
เน่ืองจากรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพล ตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่พบทั้ง 5 รูปแบบเปนการ
จัดการทางสถิติ ซึ่งในสภาพจริงของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยังคงมี
ขอจํากัดในหลายดานที่ตองพิจารณารวมไปดวย เชน ดานการบริหารในเรื่องระบบการดํารง
ตําแหนงของผูบริหาร ที่ไมมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงในแตละวิทยาลยัพยาบาล ทาํ
ใหเกิดการสรางฐานอํานาจทางการบริหาร ที่สงอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของอาจารย 
สอดคลองกับ ธวัช บุณยมณี ที่กลาววาในวิทยาลัยสงักัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ผูบริหารวทิยาลัยเปนผูที่มีอํานาจ และมีโอกาสแสดงพฤติกรรมการใชอํานาจ
มากกวาบุคคลอ่ืนในวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมผูบริหารสงผลตอ
พฤติกรรมการทํางานของอาจารย ดังนั้นถาผูบริหารเปนผูที่มีวิสัยทัศน มีความเมตตา เขาใจ
คน เขาใจลูกนอง ก็จะอยูกันอยางสงบสุข และเกิดการพัฒนาพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการไดดีขึ้น สอดคลองกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในประเด็นเดียวกันวา การจัดการ
ตัวแปรยอยตางๆ ขึ้นอยูกับบริบทของแตละวิทยาลยั รวมถึงนโยบายของผูอํานวยการ
วิทยาลัยพยาบาลแตละคน สอดคลองกับ วรรณภา ประทุมโทน ที่ไดใหขอเสนอแนะในการ
นําเสนอผลการวิจัยเรื่องบรรยากาศองคการและสุขภาพองคการ ของวิทยาลัยสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขวาผูบริหารสถาบันพระบรมราชชนก ควรมกีารสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทํางานระหวางผูบริหาร และมีการกําหนดวาระการโยกยายตําแหนงผูบริหาร 
ที่ดํารงตําแหนงในพื้นที่เดิมเปนระยะเวลานาน 

2.2.2 ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในการเลือกรูปแบบไปประยุกตใชใน
แตละวิทยาลยัตองพิจารณาความเหมาะสมและเปนไปไดตามบริบทของวิทยาลยั ซึ่งการ
พิจารณาขอมูลเชิงประจักษ ที่สามารถกําหนดเปนบริบทของวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พบวามี 2 มิต ิคือ  

1. มิติที่เห็นไดงายมีลักษณะทีเ่ปรียบเทยีบกนัได เพราะมีความ
คลายคลึงกัน ไดแก ดานโครงสราง ดานพันธกิจอุดมศึกษา 4 มิต ิ ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑสถาบนัพระบรมราชชนก สภาการพยาบาล หรือ สํานักงานรับรอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 278 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ดานนโยบายและการกํากับดูแลจากสถาบนั
พระบรมราชชนก  ดานงบดําเนินการที่ไดรับการจัดสรร 

2. มิติที่เห็นไดยากและเปรียบเทียบกันไมได ไดแก วัฒนธรรม
องคการของแตละวิทยาลัยพยาบาล บทบาทผูนําโดยเฉพาะผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาล  
คุณภาพอาจารย/ จํานวนอาจารยตอนักศึกษา รายไดวิทยาลัย (เงินบํารุง) ทรัพยากรที่เกื้อกูล
การทํางาน/ การเรียนการสอน เชน Internet หองสมุด  การตดัสินใจของผูบริหารและทมี
บริหารหรือคณะกรรมการที่มีผลตอการปฏิบัติงานของวิทยาลัย  ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอก ชื่อเสียงและการยอมรับของประชาคมอุดมศึกษา 
                ซึ่งจะเห็นไดวาบริบทของวทิยาลัยพยาบาล ในสวนของมิติที่เห็นไดยากและ
เปรียบเทียบกนัไมไดนั้น เปนมิตทิี่เปนปจจัยทีเ่กี่ยวของหรือมีสวนสงเสริมสนับสนุนใหเกิด
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ตามขอคนพบจากงานวิจัยทั้งสิ้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงมี
ความคิดเห็นวา รูปแบบความสัมพันธปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวงสาธารณสุข ที่พบทั้ง 5 รูปแบบน้ัน
สามารถนําไปใชไดในบริบทจริง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวิทยาลัยพยาบาลทีจ่ะเลือกรูปแบบใดนําไปใช
ใหเหมาะสมกับบริบทและมคีวามเปนไปไดมากที่สุด แตถาวทิยาลยัพยาบาลมีความพรอมใน
ทุกรูปแบบและสามารถนําไปใชไดในบริบทของวิทยาลยั วิทยาลัยก็มีแนวโนมที่อาจารยของ
วิทยาลัยพยาบาล จะมีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ครอบคลุมครบทุก
องคประกอบ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการอยางยั่งยืน โดยการพัฒนา
พฤติกรรมในการทํางานใหมี พฤติกรรมการใหความชวยเหลือ ความสํานึกในหนาที่ ความ
อดทนอดกลั้น การคํานึงถึงผูอ่ืน และการใหความรวมมือ ซึ่งพฤติกรรมตางๆ เหลานี้ก็คือ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และทาํใหวิทยาลัยพยาบาลเกิดประสิทธผิลตาม
แนวทางที่ พอดซาคอฟและคณะ (Podsakoff, Ahearne & Mackenzie) ไดกลาวไววา 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการมีอิทธิพลทางตรง ในการสงเสริมประสิทธิผลของ
องคการ โดย 

1. วิทยาลัยจะลดจํานวนอาจารยที่ปฏิบตัิงานเพียงหนาที่เดียว ใหสามารถ
ทํางานไดหลายบทบาท มีทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้นอยางไมจํากัด โดยมีเปาหมายมุงไปในการ
สรางผลงาน   

2. ชวยเสริมสรางผลิตภาพในดานการจัดการและดานผูรวมงาน เน่ืองจาก
มีการชวยเหลอืในการทํางานทําใหเกิดการเรียนรูครบวงจร สงผลทาํใหบุคลากรสามารถสราง
ผลงานไดอยางรวดเร็วขึ้น  

3. สามารถรักษาและดึงดูดใหบุคลากรที่ดี ใหคงอยูในองคการ สนับสนุน
ความคงที่เพ่ิมเสถียรภาพ ของการปฏิบตัิงานในองคการ 
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ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
จากผลการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อใหการบริหารจัดการในการสงเสริมการนํา

รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของ
อาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ไปใชในการดําเนนิการบริหาร
การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อใหเกิดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในองคการอยางยั่งยืน สอดคลองและเปนไปแนวคิดของสถาบันพระบรมราชชนก ที่
ตองการพัฒนาใหอาจารยมีแนวประพฤตปิฏิบัติ ตามประมวลความประพฤตใินจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย รวมทั้งเพื่อใหวิทยาลยัพยาบาลไดบริหารทรัพยากรมนุษย สอดคลองตาม
แนวทางของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 โดยการสนับสนุน
ใหอาจารยไดแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับหนาที่ และสงเสริมใหปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดี
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาวิจัย พบวารูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ทุกรูปแบบมีความเหมาะสมกับบริบท มีความเปนไปไดในการนําไปใช และเอ้ือ
ประโยชนในการบริหารสถาบันทางการศกึษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ดังนั้นเพื่อใหการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะ และนําไปสูการดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองตอเปาหมายขององคการในปจจุบัน และในอนาคตทีท่กุองคการตอง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง จึงตองมีกระบวนการบรหิารจัดการเขามาชวย โดยอาศัยความ
รวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก  

1.1 ระดับสถาบันพระบรมราชชนก  
ดานนโยบาย : ควรกําหนดนโยบายหรือแผนงานของสถาบันพระบรมราช

ชนก ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และพฤติกรรมการปฏิบตัิราชการของอาจารย ที่
สอดคลองกับแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เพ่ือเปนทิศทางการ
นําไปสูระดับปฏิบัติการของวิทยาลัยพยาบาลอยางทั่วถึงและเปนไปในแนวทางเดยีวกัน เชน 
นโยบายในการพัฒนาผูบริหารวิทยาลัยพยาบาลและอาจารย ใหเกิดความตระหนักและเห็น
คุณคา ความสําคัญ ความจําเปน ในการสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
พรอมทั้งมีแผนงานการสงเสริมสนับสนุนเพื่อรองรับการบริหารจัดการ ในการนํารูปแบบ
ความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารย 
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไปดําเนินการเพื่อพัฒนาอาจารยในระดับ
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วิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนในการบรหิารจัดการ ใหเกิดปจจัยที่
สงผลตอพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนตน 

ดานการปฏิบัต ิ
1. กําหนดเปนสาระความรูจําเปนสําคัญ หรือหัวขอวิชาที่เกี่ยวของกับการ

บริหารทรัพยากรมนุษย พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะที่พึงประสงค ในหลักสูตร
การบริหารสําหรับผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุขในระดับตางๆ และหลักสูตรพัฒนา
อาจารยของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.   จัดทําหรือพัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยของวิทยาลัย 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

3.   เปนแนวทางในการพิจารณาเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เชน การกําหนด
ประมวลความประพฤตเิปนจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย วิทยาลัยสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข หรือเกณฑการพิจารณารางวัล เพ่ือการยกยองเชิดชูเกยีรติอาจารยพยาบาลดีเดน  

 
1.2  ระดับวิทยาลัย   

  ดานนโยบาย : นําแนวคดิพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของ
อาจารย มากําหนดแบบแผนพฤติกรรมที่ผูปฏิบตัิงานควรมี ในการปฏิบัติหนาที่ใหประสบ
ผลสําเร็จ เพ่ือเปนแนวทางในการประเมินผลพฤตกิรรมการทํางานของบุคลากรในวิทยาลัย
พยาบาล ทีย่ดึพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปนหลัก (Job Performance or Behavior Based 
Approach) และการประเมินผลการปฏบิัติงาน ที่สอดคลองตามแนวทางของพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 

 ดานการปฏิบัติ : จากผลการวิจัยที่พบวาปจจัยบรรยากาศองคการ  มีคา
น้ําหนักองคประกอบสูงสุด ดังนั้นเพื่อสงเสริมบรรยากาศองคการที่ดี  ผูบริหารของวิทยาลยั
พยาบาล ควรกําหนดระบบการประเมินความดีความชอบหรือการใหผลตอบแทน การจัดการ
ความขัดแยงในองคการ และการพิจารณาความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ใหเปนไปดวยความ
ยุติธรรม เกิดความพึงพอใจตอผูปฏิบัติงานโดยทั่วหนากัน และคณะกรรมการบรหิารวิทยาลยั
พยาบาลหรือผูเกี่ยวของควรกําหนดโครงสรางองคการ นโยบายและการบริหารงานที่ชัดเจน 
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง รวมถึงการเปดโอกาสใหอาจารยไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
แกปญหา และการกําหนดนโยบายการบริหารองคการที่สําคัญ  
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1.3  ระดับบุคคล  
 การนําแนวคดิพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ และขอคนพบ

รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ไปใช
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน เพ่ือสงเสริมใหเกิดพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการภายในวิทยาลัยพยาบาล โดยเกิดจากความรวมมือกันทั้งระดับผูบริหารและอาจารย
ผูปฏิบัติงาน  

ดานนโยบาย : ผูบริหารควรมีการกําหนดวิสัยทศันในการบริหารงาน มี
แผนในการบรหิารงานบุคคล เพ่ือสรางความตระหนักใหเกิดแกผูเกี่ยวของทุกฝาย ใหมีความ
เขาใจตรงกันในสงเสริมใหเกิดการรวมแรงรวมใจกัน ในการพัฒนาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่
ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ดานการปฏิบัติ :  
1. ผูบริหาร ควรมุงเนนการบริหารเพื่อนําการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนํา

ที่มีอิทธิพลจูงใจใหผูรวมงานมีความจงรักภักดี มีการสรางผลงานรวมกัน สรางความนับถือใน
ความเปนนักวิชาชีพ และสรางความไววางใจใหเกิดขึ้นในตวัผูบรหิาร รวมทั้งการสรางมนุษย
สัมพันธ และแลกเปลีย่นสมัพันธภาพที่ดีระหวางผูบรหิารกับอาจารย ในลักษณะของความเปน
กันเอง โดยปฏิบัติอยางเทาเทียมและมีคณุภาพเสมอกันทุกคนในองคการ การมอบหมายงาน
ควรคํานึงความรู ความสามารถของผูปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ในลักษณะการเสริมพลัง
อํานาจในการทํางานใหกับอาจารย 

2. อาจารยควรปฏบิัติงานโดยยึดแนวความประพฤติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข และจรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาล มีความยึดม่ันผูกพันตอองคการ และสรางสมัพันธภาพที่ดีในการปฏิบตัิงานรวมกับ
เพ่ือนรวมงาน ซึ่งจะสงผลตอการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกันตามมา 

 
2. จากการพิจารณารูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

เปนสมาชิกทีดี่ขององคการของอาจารย ที่ไดจากขอคนพบทั้ง 5 รูปแบบ มาสงัเคราะหเปน
ภาพรวมของรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ของ
องคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังแผนภูมิที่ 15 
ภาคผนวก ฎ จะสามารถสะทอนใหเห็นภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบดวย 
ปจจัยที่ครอบคลุมดานผูนําและเพื่อนรวมงาน ดานลักษณะงานและเพื่อนรวมงาน ดานลักษณะ
องคการ และดานคุณลักษณะสวนบคุคล ดังนั้นจึงกลาวไดวา หากองคการตองการสงเสริมให
เกิดพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการไดครอบคลุมทุกองคประกอบนั้น จําเปนตอง
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อาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของตั้งแตผูบริหารขององคการ บุคลากรที่เปนผูรวมงาน
ในองคการ รวมถึงบุคลากรแตละคน ในการพัฒนาพฤติกรรมและทศันคติในการทํางานของ
ตนเอง และรวมมือกันในการสงเสริมและสรางลักษณะขององคการ ลักษณะของงาน และ
บรรยากาศของการทํางานรวมกันใหสอดคลองเปนไปตามแนวคิดที่ไดจากขอคนพบ ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ก็จะทําใหองคการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
ในการที่จะพัฒนาองคการตอไป และเพ่ือใหรูปแบบทีไ่ดจากขอคนพบที่เกิดจากการจัดการทาง
สถิติ มีความเปนไปไดในการนําไปใช มีความเหมาะสมกับบริบท จึงมีขอเสนอแนะตามขอ
คนพบที่ไดจากผลการทดสอบความสอดคลองของรูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการวา ดังแผนภูมิ ภาคผนวก ฏ ในการนํารูปแบบไป
ประยุกตใชควรพิจารณาใหมีความสอดคลอง เปนไปตามนโยบายของสถาบนัพระบรมราช
ชนกที่กําหนดในประเด็นที่เกี่ยวของ และในทํานองเดียวกนัสถาบันพระบรมราชชนกควร
กําหนดทิศทางการสงเสริมและพัฒนา เพ่ือเปนแนวปฏิบตัิรวมกันของทุกวิทยาลัย ในการ
สงเสริมพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกดั
กระทรวงสาธารณสุข  

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 

เพ่ือใหการศึกษาเรื่องพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ เปนไปอยาง
ลึกซึ้ง ผูวิจัยเห็นควรใหมีการดําเนินการในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ เพ่ือทราบตวัแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออม ตอพฤตกิรรมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง สาธารณสุข  และทําให
ไดขอมูลเชิงมหภาคที่สะทอนปจจัยเชิงสาเหตุ และระดับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการอาจารย วิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือทราบอิทธิพลของพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีของ
องคการที่มีตอตัวแปรผลลพัธอ่ืนๆ ที่เกีย่วของ เชน ผลการปฏิบตังิาน ความสุขในการทํางาน 
เปนตน เพ่ือชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ ในบรบิท
ของสถาบันการศึกษาอื่นๆ และในสังคมตอไป 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยพัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ และสรางเปนกระบวนการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของบุคคล โดยวเิคราะหตวัแปร
ในแตละองคประกอบ และขอคนพบปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการที่ไดจากผลการศึกษา นาํมาพัฒนาตัวชีว้ัดในแตละในแตละองคประกอบ เพ่ือใหได
แนวทางในการพัฒนาพฤตกิรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการอยางเปนรูปธรรม  
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการสัมภาษณ 
จากการคัดเลือกแบบเสนอแนะที่เห็นพองกัน (snowball technique) 

 
1. ผูเชี่ยวชาญที่คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงบุคคลแรก 

1.1   อาจารย ดร. วิริณธิ ์กิตติพิชยั 
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ผูเชี่ยวชาญที่คัดเลือกแบบเสนอแนะที่เห็นพองกัน (snowball technique) 
2.1   รองศาสตราจารย ดร. ภูษิตา  อินทรประสงค    

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร   มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.2   ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัตติกรณ จงวิศาล  

ภาควิชาจิตวทิยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2.3   อาจารย ดร. สฎายุ  ธีระวณิชตระกลู 

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี   
2.4    ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ   

นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย ฯ สาขาภาคตะวันออก 
ที่ปรึกษาศูนยพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพภาคตะวันออก 

2.5   อาจารยสิริกัญญวรรณ  ศรีเกษม  
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  

2.6   ดร.ลิลลี ่    ศิริพร 
               ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก  

กระทรวงสาธารณสุข 
2.7      อาจารยสุพร พละเสวีนันท 

ผูอํานวยการวทิยาลัยนักบรหิารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
2.8   อาจารย ดร.ศุกรใจ      เจริญสุข          

รองผูอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย (IOC) 
 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุนันท  ศลโกสมุ  
ขาราชการบํานาญ  สํานักทดสอบทางการศึกษาและจติวทิยา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2. รองศาสตราจารย ดร.กัญญดา ประจุศิลป 
อาจารยคณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

3. รองศาสตราจารย เวธนี   กรีทอง 
       หัวหนาภาควิชาการแนะแนวและจิตวทิยาการศกึษา คณะศึกษาศาสตร      
       มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร  
4. อาจารย ดร.เพ็ญนภา  แดงดอมยุทธ  
       รองคณบดีฝายกิจการนิสิต คณะพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5.     อาจารย ดร. ธีรนันท  วรรณศิร ิ

พยาบาลวิชาชีพระดับชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบความสอดคลองขอคนพบงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 308 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองขอคนพบงานวิจัย 
 

1. ผูบริหารหนวยงานในสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ ไดแก 
ดร. สาลิกา  เมธนาวิน   

          ผูอํานวยการกลุมวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข    
2. ผูบริหารระดับองคการวิชาชีพการพยาบาล ที่ปฏิบตัิงานในวิทยาลยัพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ไดแก 
ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 

นายกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก 
อดีตผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี  

3. ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก 
ดร.ละเอียด แจมจันทร 

ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ 
ดร.ชุติมา ปญญาพินิจนุกูร 

ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี
ดร.มกราพันธุ  จูฑะรสก 

ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 
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ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อวิทยาลยัพยาบาลทีท่ดลองใชเครื่องมือวิจัย 
 

1. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุร ี
2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธาน ี
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก  ฉ 
แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  
แบบสัมภาษณแบบกึง่โครงสราง (semi-structured interview)  

 
เร่ือง ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการของอาจารย   
         วิทยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวงสาธารณสขุ 

จากการคัดเลอืกผูเชี่ยวชาญโดยวิธีการ Snowball Technique พบวาทานมี
คุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของผูเชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี ้ดังนั้นในฐานะนักวิชาการที่
มีความเชี่ยวชาญ/มีประสบการณเรื่องพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ขอความ
กรุณาทานไดโปรดใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลในการสัมภาษณ ดังรายละเอียด 

1) ใหขอเสนอแนะถึงปจจัยที่มีอิทธิพล ตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการและองคประกอบพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย  

2)  พิจารณาและใหขอเสนอแนะตอปจจัยที่ผูวิจัยนําเสนอจากการศึกษาทบทวน
วรรณกรรม ตามความคิดเห็นของทาน 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกบัผูใหสัมภาษณ 
ชื่อ......................................................................นามสกุล.....................................................  
ตําแหนง............................................................................................................................... 
สถานที่ปฏบิตัิงาน................................................................................................................ 
ประสบการณ....................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 2 แนวคําถามการสมัภาษณ เพ่ือคนหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ และพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย  ตามความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ  

1. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย  คือ
ปจจัยใด และมีลักษณะอยางไร  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
               2. พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารย ควรประกอบดวย
พฤติกรรมลกัษณะใดบาง  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 3 แนวคําถามการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ เพ่ือคนหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการ ที่มีตอปจจัยที่ผูวิจัยนําเสนอจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม  
 
1. ลักษณะของผูนํา 

1.1  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  
                  มี    อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยลักษณะพฤติกรรม

การแสดงออกของผูนําที่มีอิทธิพลประกอบดวย......................................... 
            ไมมี  อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                   
                  เพราะ...................................................................................................... 
1.2   การแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางผูนํากับสมาชิก 

                  มี     อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยลักษณะความ 
                      สัมพันธระหวางผูนํากบัสมาชิกที่มีอิทธิพลประกอบดวย.............................. 

            ไมมี  อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                   
                  เพราะ...................................................................................................... 

    1.3   การเสริมสรางพลังอํานาจ 
                  มี     อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยกระบวนการ 
                          สงเสริมใหบุคคลมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลประกอบดวย

................................................................................................................ 
            ไมมี  อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                   
                  เพราะ...................................................................................................... 

 
2. ทัศนคติทีม่ีตองาน 

2.1 ความพึงพอใจในงาน   
                  มี     อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยความรูสึกพึงพอใจ

ของบุคลากรตองานที่ปฏิบตัิที่มีอิทธิพลประกอบดวย.................................. 
            ไมมี  อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                   
                  เพราะ...................................................................................................... 
2.2 ความยุตธิรรมในองคการ 

                   มี อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ โดยความรูสึกการ
แบงปนผลตอบแทน และการปฏิบัติอยางยุติธรรม ที่มีอิทธิพลประกอบดวย 

            ไมมี  อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                   
                  เพราะ...................................................................................................... 
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2.3 ความยึดม่ันผูกพันตอองคการ  
                  มี      อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ โดยลักษณะความ

ผูกพันทางอารมณตอองคการของบุคลากร ที่มีอิทธิพลประกอบดวย......... 
            ไมมี  อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                   
                  เพราะ...................................................................................................... 
2.4 ความไววางใจในผูบริหาร   

                  มี     อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยลักษณะการ 
                           กระทํา หรือการแสดงออกของผูนํา ที่มีอิทธิพลประกอบดวย……................. 

            ไมมี  อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                   
                  เพราะ...................................................................................................... 
 

3. สภาพแวดลอมในการทํางาน 
3.1 ลักษณะงาน  

                  มี     อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยลักษณะงานที่มี 
อิทธิพลประกอบดวย……................. 

            ไมมี  อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                   
                  เพราะ...................................................................................................... 
3.2 การสนับสนุนจากองคการ 

                  มี     อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานทีไ่ดรับจากองคการ ที่มีอิทธิพลประกอบดวย………................. 

            ไมมี  อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                   
                  เพราะ...................................................................................................... 
3.3 บรรยากาศองคการ 

                  มี     อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดย 
                           ลักษณะสภาพแวดลอมขององคการและงาน ที่มีอิทธิพลประกอบดวย……… 

           ไมมี  อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                   
                   เพราะ........................................................................................................ 
3.4 คานิยมในการทํางาน 

                  มี     อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยคานิยมในการ    
                      ทํางานของบุคลากรที่มีอิทธิพลประกอบดวย…………………………………. 

           ไมมี   อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                                                
เพราะ...................................................................................................... 
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3.5 คุณภาพชีวติการทํางาน 
                  มี     อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ โดยลักษณะการ

ดําเนินชีวิตดานการทํางาน ที่มีอิทธิพลประกอบดวย........……................. 
            ไมมี  อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ                   
                  เพราะ...................................................................................................... 

 
ขอขอบพระคณุในความรวมมือทางวิชาการและการเสียสละเวลาอันมีคายิ่งของทาน 

                                                                     นาง ชุติมา  มาลัย 
นักศึกษาปรญิญาเอก สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร    
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ภาคผนวก  ช 
ผลการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 338 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (แบบสอบถาม) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

ของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ สอบถามปจจัยทีมี่อิทธิพลตอพฤติกรรม 

 การเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ของอาจารยวิทยาลยัพยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข 
2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ  
ตอนที่ 3   พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

3. ขอทานไดโปรดกรุณาตอบแบบสอบถามใหครบและตรงกับสภาพความเปน
จริงทุกขอโปรดอยาเวนขอใดขอหนึ่ง เพ่ือใหงานวิจัยเกิดประโยชนอยางแทจริง 

4. ขอมูลที่ทุกทานตอบเปนรายบุคคลจะไมเปดเผยชือ่ผูตอบ และจะนํามาวิเคราะห
ในภาพรวมไมมีผลกระทบตอการปฏิบตังิานของทานแตอยางใด 

 
นิยามศัพท 

พฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคการ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของ
บุคลากรในองคการ ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึงพฤติกรรมของอาจารยในวิทยาลัยพยาบาล ที่
สนับสนุนใหเกิดความสําเรจ็และประสิทธผิลตอองคการ เปนพฤติกรรมทีเ่กีย่วของกับการ
ปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากงานในหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายจากองคการ และกระทาํดวยความ
สมัครใจของตนเอง โดยไมไดถูกบังคบัหรือมีกฎเกณฑกําหนดไวใหปฏบิัต ิ ซึ่งพฤติกรรม
ดังกลาวไมมีผลตอระบบการใหรางวัลโดยตรง ประกอบดวย 1) พฤติกรรมการใหความ
ชวยเหลือ 2) พฤติกรรมความสํานึกในหนาที่ 3) พฤตกิรรมความอดทนอดกลั้น 4) พฤติกรรม
การคํานึงถึงผูอ่ืน 5) พฤติกรรมการใหความรวมมือ   

อาจารย หมายถึง อาจารยที่เปนขาราชการพลเรือน ทําหนาทีส่อนนักศึกษา
พยาบาลและปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ในปการศึกษา 2551  

ผูวิจัย  นางชตุิมา  มาลัย 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

                                                              บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย   ลงในชอง        หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของ
ทานหรือกรอกขอความรายละเอียดของทานในชองวาง                        

1. อายุ..............ป...............เดือน  
2.  เพศ             ชาย        หญิง        
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด                                                                                                        
                ปริญญาตรี หรือเทียบเทา                        ปริญญาโท   
                ปริญญาเอก                                         อ่ืนๆ ระบุ............................... 
4. ระยะเวลาการปฏิบัติงานเปนอาจารยพยาบาล ...............ป...............เดือน 
5. หนาที่ความรบัผิดชอบ    
                รองผูอํานวยการฯ  ประธานงาน/หัวหนางาน                                        
                อาจารยประจํา    อ่ืนๆระบุ..................... 

                    
เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ดังน้ี 

5 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นตรงกับขอคําถามในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  
4 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นตรงกับขอคําถามในระดับเห็นดวย  
3 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นตรงกับขอคําถามในระดับไมแนใจ  
2 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นตรงกับขอคําถามในระดับไมเห็นดวย  
1 คะแนน  หมายถึง  มีความคิดเห็นตรงกับขอคําถามในระดับไมเห็นดวยอยางยิ่ง  

 
ตอนที่ 2   ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  

คําชี้แจง : โปรดพิจารณาขอความแตละขอวาทานเหน็ดวยในระดบัใด แลวทําเครื่องหมาย √      
ลงในชองวางหลังขอความที่ตรงกับความรูสึกของทาน 

 
ระดับคะแนน 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
5 4 3 2 1 

1. ผูอํานวยการสนทนาแสดงความหวงใย เอาใจใสอาจารย      
2. ผูอํานวยการเปนแบบอยางการปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของ
วิทยาลัย 

     

3. ผูอํานวยการไมแสวงหาประโยชนจากตําแหนงหนาที่      
4. ผูอํานวยการแสดงภาวะทางอารมณเหมาะสมในสถานการณตาง ๆ      
5. ผูอํานวยการใหเกียรติ เคารพในศักดิ์ศรีเมื่อปฏิบัติงานกับอาจารย      
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ระดับคะแนน 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

5 4 3 2 1 
6. ผูอํานวยการใชคําพูดออนโยน เอ้ืออาทรตออาจารยในยามทอแท      
7. ผูอํานวยการใหกําลังใจอาจารยในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย      
8. ผูอํานวยการยกยองชมเชยเมื่ออาจารยทํางานสําเร็จตามเปาหมาย      
9. ผูอํานวยการสนับสนุนใหอาจารยมีสวนรวมในการคิดวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น  
ดวยวิธีการตาง ๆ 

     

10.ผูอํานวยการเปดโอกาสใหอาจารยมีสวนรวมเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหาการปฏิบัติงาน 

     

11. ผูอํานวยการสงเสริมใหคิดทบทวนศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจําเพ่ือ
หาแนวทางแกไขปญหา 

     

12. ผูอํานวยการแสดงการยอมรับจุดเดนจุดดอยของอาจารยแตละคน      
13. ผูอํานวยการสงเสริมอาจารยใหแสดงความสามารถอยางเต็มศักยภาพ      
14. ผูอํานวยการใหความใสใจเปนสวนตัวกับอาจารยทุกคน      
15. ทานชื่นชอบความสามารถและการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ      
16. ทานจะไดรับคําแนะนําที่ดีเมื่อขอคําปรึกษาจากผูอํานวยการ      
17. ทานไดรับอัธยาศัยท่ีดีจากผูอํานวยการในการทํางานรวมกัน      
18. ทานปฏิบัติงานตามที่ผูอํานวยการมอบหมายดวยความเต็มใจ      
19. ทานพรอมใหความรวมมือกับผูอํานวยการในการแกปญหาการปฏิบัติงาน      
20. ทานและผูอํานวยการทํางานรวมกันเพ่ือเปาหมายของงาน      
21. ทานมีสวนรวมกับผูอํานวยการในการวางแผนการทํางานเพ่ือใหงานบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด 

     

22. ทานยอมรับความสามารถในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ      
23. ทานภูมิใจในความรู ความเชี่ยวชาญของผูอํานวยการ      
24. ทานนับถือผูอํานวยการในความเปนผูใฝหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง      
25. ทานเชื่อมั่นความสามารถในการบริหารงานของผูอํานวยการ      
26. ทานมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จตาม
เปาหมาย 

     

27. ทานภูมิใจในผลงานที่ปฏิบัติไดสําเร็จตามเปาหมาย      
28. ทานสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานได      
29. ทานไดรับเกียรติจากเพื่อนรวมงานในวิทยาลัยพยาบาล       
30. ทานไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานในความรูความสามารถการทํางาน      
31. ทานไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน เมื่อแสดงความคิดเห็นเพ่ือแก 
ปญหาในวิทยาลัย 

     

32. ทานไดรับมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ      
33. ทานไดทํางานในหนาที่เหมาะสมและมีโอกาสปฏิบัติไดสําเร็จ      
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ระดับคะแนน 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

5 4 3 2 1 
34. ทานไดรับมอบหมายงานที่มีคุณคาสมศักดิ์ศรีของวิชาชีพ      
35. ทานไดรับมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ ใชความคดิริเร่ิมสรางสรรค      
36. ทานมีอิสระในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบ      
37. ทานมีอํานาจในการบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบ      
38. ทานไดรับโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถในงาน เชน การฝกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาตอ หรือศึกษาดูงาน เปนตน 

     

39. ทานไดรับความกาวหนาในการทํางานจากความสามารถในการปฏิบัติงาน      
40. วิทยาลัยมีนโยบายการบริหารงานชัดเจน สามารถปฏิบัติได       
41. วิทยาลัยแบงหนาที่ ความรับผิดชอบตามความรูความสามารถของบุคคล       
42. วิทยาลัยมีระบบการกระจายงานใหอาจารยรับผิดชอบอยางเสมอภาค      
43. ทานและเพื่อนรวมงานมีการพึ่งพาชวยเหลือซ่ึงกันและกันเมื่อไดรับ 
มอบหมายใหทํากิจกรรมรวมกัน 

     

44. ทานและเพื่อนรวมงานมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน      
45. ทานไดรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน เชน คาตอบแทนการทํางานนอก
เวลา วันหยุดชดเชย ฯลฯ  เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

     

46. ทานไดรับการพิจารณาความดีความชอบอยางเปนธรรม      
47. ทานไดรับการพิจารณารางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือส่ิงจูงใจอ่ืนที่วิทยาลัย
จัดสรรเทาเทียมกับเพ่ือนรวมงาน 

     

48. วิทยาลัยมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนมาตรฐาน      
49. วิทยาลัยมีขั้นตอนการตัดสินใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานชัดเจน      
50. วิทยาลัยมีวิธีการใหอาจารยไดมีสวนรวมประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ธรรม 

     

51. วิทยาลัยมีกระบวนการกระจายผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานให อาจารย
อยางเปนธรรม 

     

52. วิทยาลัยมีระบบการปกครองบังคับบัญชาเปนธรรม เสมอภาค      
53. วิทยาลัยมีระบบการแจงขอมูลขาวสาร ที่สามารถรับรูอยางสม่ําเสมอ      
54. วิทยาลัยมีระบบรวบรวมขอมูลท่ีถูกตอง แมนยํา ในการจัดสรรผลตอบแทน
จากการปฏิบัติงาน 

     

55. วิทยาลัยมีระบบการแสดงความคิดเห็นโตแยง เกี่ยวกับผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

     

56. วิทยาลัยมีระบบชี้แจงขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปดเผย      
57. ทานมีความสุขมากที่ไดปฏิบัติงานในวิทยาลัยของทาน      
58. ทานรูสึกวาปญหาของวิทยาลัยคือปญหาของทาน      
59. ทานรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัย      
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ระดับคะแนน 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
5 4 3 2 1 

60. ทานเต็มใจอุทิศตนในการทํางานใหวิทยาลัย      
61. ทานรูสึกวาการทํางานที่วิทยาลัยเปนส่ิงจําเปนสําหรับทาน      
62. ทานเลือกที่จะทํางานวิทยาลัยแหงนี้ แมจะมีทางเลือกที่จะไปทํางานที่อื่น      
65. ทานไมลาออกหรือยายจากวิทยาลัย เพราะความผูกพันกับเพ่ือนรวมงาน      
66. ทานรูสึกวาตองปฏิบัติงานเพ่ือตอบแทนบุญคุณของวิทยาลัยที่มีตอทาน      
67. ทานแสดงความคิดเห็นความรูสึกกับผูอํานวยการไดอยางสบายใจ      
68. ทานพูดคุยเรื่องงานกับผูอํานวยการไดทุกเวลา      
69. ทานศรัทธาผูอํานวยที่ทํางานดวยสมรรถนะและเตรียมพรอมตลอดเวลา      
70. ทานไววางใจผูอํานวยการวาสามารถทําใหงานของทานมีคุณภาพ      
71. ทานไดรับความไววางใจจากผูอํานวยการเมื่อมอบหมายงานใหปฏิบัติ      
72. ทานยอมรับในความมีชื่อเสียงในการทํางานของผูอํานวยการ      
73. ทานไดรับการสนับสนุน สงเสริมคุณคาของผลงาน      
74. ทานไดรับการชื่นชมความสําเร็จในการปฏิบัติงานจากเพ่ือนรวมงาน      
75. ทานไดรับความชวยเหลือในการแบงเบาภาระงานจากเพื่อนรวมงาน      
76. ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจและปรับปรุงการปฏิบัติงาน      
77. ทานไดรับความชวยเหลือดวยความเต็มใจจากเพื่อนรวมงาน เมื่อเกิดปญหา
ในการปฏิบัติงาน 

     

78. ทานไดรับการสนับสนุนเคร่ืองมือเครื่องใชที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน       
79. ทานไดรับสวัสดิการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอทาน      
80. วิทยาลัยมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่สามารถปฏิบัติตามได      
81. วิทยาลัยมีโครงสรางการบริหารงาน แสดงขอบขายและหนาที่ของกลุมงาน
ตาง ๆ ไวอยางชัดเจน 

     

82  วิทยาลัยมีขั้นตอนการทํางานที่ชวยทําใหปฏิบัติงานไดเร็วขึ้น      
83. วิทยาลัยมีผูรับผิดชอบกําหนดไวในแตละงานอยางชัดเจน      
84. วิทยาลัยมีระบบขอมูลขาวสารที่ทันสมัย ทันเหตุการณ       
85. วิทยาลัยมีระบบการชี้แจงงานที่มอบหมายกอนลงมือปฏิบัติ      
86. วิทยาลัยมีระบบการสื่อสารขอมูลการทํางานระหวางเพ่ือนรวมงานหรือ
ผูบริหารไดตลอดเวลา 

     

87. วิทยาลัยมีสถานที่ใหผูรวมงานไดพูดคุยแลกเปล่ียนขาวสารในการทํางาน      
88. วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่สามารถสื่อสารขอมูลภายในวิทยาลัยได      
89. ทานไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหาที่มผีลตอทาน      
90. ทานไดรับการสนับสนุนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องตาง  ๆ       
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ระดับคะแนน 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

5 4 3 2 1 
91. ทานแสดงความคิดเห็นที่แตกตางจากผูอื่นไดโดยไมถือวาเปนเรื่องที่ผิด      
92. ทานคิดวาความขัดแยงในวิทยาลัยไดรับการแกไขดวยความรวดเร็ว      
93. ทานไดรับการชื่นชมและกําลังใจจากเพื่อนรวมงานเมื่อทานประสบผลสําเร็จ
ในการทํางาน 

     

94. ทานพรอมจะเสียสละในการทํางานเพ่ือวิทยาลัย       
95. ทานมีความรับผิดชอบตองาน มุงมั่นผลงานและความสําเร็จของงาน      
96. ทานคํานึงถึงประโยชนของวิทยาลัยเปนอันดับแรก      
97. ทานปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย      
98. ทานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ทั้งกาย วาจา และใจ      
99. ทานไมแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่      
100. ทานเปนคนตรงตอเวลาในการทํางาน      
101. ทานพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ และบุคลิกภาพสม่ําเสมอ      
102. ทานศรัทธาในความเปนอาจารยพยาบาล      
103. ทานมุงมั่นทํางานดวยสํานึกรับผิดชอบในหนาที่ของอาจารยพยาบาล      
104. ทานเชื่อวาอาจารยพยาบาลควรทํางานอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี      
105. ทานมั่นใจวาผลการทํางานของทานโปรงใสและตรวจสอบได      
106. ทานพัฒนาปรับปรุงคุณคาในการทํางานของตนเอง      
107. ทานสํานึกในบุญคุณของสถาบันการศึกษาที่ใหวิชาความรูในวิชาชีพการ
พยาบาล และพรอมที่จะตอบแทน 

     

108. ทานมุงมั่นในการทํางานเพ่ือความกาวหนาของวิทยาลัย      
109. ทานไดรับการจัดสรรภาระงานดวยความเสมอภาคเปนธรรม      
110. ทานคิดวาทุกคนในวิทยาลัยไดรับความเสมอภาคเปนธรรมในการทํางาน      
111. ทานและเพื่อนรวมงานสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี      
112. ทานไดรับบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการ
สอน 

     

113. ทานไดรับการสนับสนุนใหพัฒนาผลงานวิชาการ การเปนที่ปรึกษาดาน
วิชาการ และการเปนวิทยากร  

     

114. ทานมีสถานที่ทํางานสงเสริมใหเกิดสุขภาพกายและจิตที่ดี      
115. ทานไดรับผลตอบแทนการปฏิบัติงานเหมาะสมกับภาระงาน ที่ไดปฏิบัติให
วิทยาลัย 

     

116. ทานไดรับผลตอบแทนการปฏิบัติงานที่คุมคากับความตั้งใจและทุมเทใน
การทํางาน 

     

117. ทานไดรับสวัสดิการที่เปนผลมาจากการปฏิบัติงานใหวิทยาลัย อยาง
เพียงพอเหมาะสมกับความรูความสามารถ 
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ระดับคะแนน 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

5 4 3 2 1 
118. ทานแบงเวลาไดอยางเหมาะสมระหวางการทํางาน ชีวิตสวนตัว และ
ครอบครัว 

     

119. ทานมีโอกาสใชสิทธิวันลาพักผอนไดตามความตองการ      
120. ทานมีโอกาสลางานเพื่อพักผอนหรือทําธุระสวนตัว      
121. ทานคิดวาภาระงานกับการดําเนินชีวิตประจําวันของทานมีความ      
สอดคลองกัน 

     

122. ทานไดรับความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกวิทยาลัย      
พยาบาล 

     

 

 
ตอนที่ 3   พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
คําชี้แจง :  ขอความตอไปน้ีเปนเปนการบรรยายลกัษณะพฤตกิรรมของทาน ที่ไดเคย                   
กระทําในวิทยาลัยพยาบาลของทาน โปรดพิจารณาขอความแตละขอวา ทานมีระดับการ
แสดงพฤติกรรมดังกลาวมากนอยเพียงใด ทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางหลังขอความทีต่รง
กับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  
 

ระดับคะแนน 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

5 4 3 2 1 
1.  ทานเต็มใจปฏิบัติงานแทนเพื่อนรวมงานที่ไมสามารถปฏิบัติงานได      
2.  ทานชวยเหลือเพ่ือนรวมงานที่มีภาระงานมาก      
3.  ทานชวยแนะนําเพ่ือนรวมงานใหมใหเขาใจงานแมวาไมใชหนาที่ 
    โดยตรง 

     

4.  ทานใหคําแนะนําหรือชวยเหลือเพ่ือนรวมงานเมื่อเกิดปญหาในการ 
    ปฏิบัติงาน 

     

5.  ทานพรอมใหการชวยเหลือเพ่ือนรวมงานทุกคน      
6.  ทานเต็มใจทํางานที่ไดรับมอบหมายนอกเหนือจากงานปกติ      
7.  ทานลาหยุดงานเมื่อมีความจําเปนเทานั้น      
8.   ทานปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ และวิธีปฏิบัติของวิทยาลัย 
     ดวยความซื่อสัตย 

     

9.  ทานทําหนาที่ของทานอยางดีที่สุด      
10. ทานตั้งใจทํางานใหคุมคากบัผลตอบแทนที่ไดรับจากวิทยาลัย      
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ระดับคะแนน 
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

5 4 3 2 1 
11. ทานอดทน อดกล้ัน ตอความทุกขใจในการทํางาน      
12. ทานยินดีชวยรับภาระงานเพ่ิมมากกวาขอกําหนด เมื่อไดรับการ 
     รองขอ  

     

13. ทานเต็มใจปฏิบัติงานแมวาจะมีขอจํากัดและความไมสะดวกตางๆ  
     ในขั้นตอนการทํางาน 

     

14. ทานมุงแกไขปรับปรุงปญหาการทํางานมากกวาวิจารณผูอื่น      
15. ทานนําขอตําหนิที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน มาพิจารณาแกไขโดย 
     ไมแสดงอาการทอแท 

     

16. ทานเต็มใจชวยงานเรงดวนของวิทยาลัยใหสําเร็จแมตองทํางาน 
     นอกเวลา 

     

17. ทานทํางานตามขั้นตอนที่กําหนดของวิทยาลัย เพ่ือปองกันปญหา 
     กับเพ่ือนรวมงาน 

     

18. ทานระมัดระวังการแสดงพฤติกรรมที่อาจสงผลกระทบตอ 
     ความรูสึกเพ่ือนรวมงาน 

     

19. ทานพยายามหลีกเล่ียงการสรางปญหากับเพ่ือนรวมงาน      
20. ทานไมใชทรัพยากรของวิทยาลัยเพ่ือประโยชนสวนตัว      
21. ทานเต็มใจที่จะใหความรวมมือเพ่ือพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของ 
     วิทยาลัย 

     

22. ทานเอาใจใสตอหนาที่เพ่ีอชวยสรางภาพพจนที่ดีใหกับวิทยาลัย      
23. ทานกาวทันความเปล่ียนแปลงของวิทยาลัย      
24. ทานอานและปฏิบัติตามประกาศของวิทยาลัย      
25. ทานไมนําความลับของวิทยาลัยไปเปดเผยตอหนวยงานอื่น      
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ภาคผนวก  ฌ 
แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคลอง 

ของขอคนพบงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ 
ในบริบทของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 
เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของขอคนพบงานวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ 

วัตถุประสงค 
เพ่ือพิจารณาความสอดคลองของขอคนพบ “รูปแบบความสัมพันธของปจจัยทีมี่

อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข” กับขอมูลเชิงประจักษในบรบิทของวิทยาลยัพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามความคิดเห็นและประสบการณของผูเชี่ยวชาญ 
 
คําชี้แจง 

จากที่ทานไดพิจารณาขอคนพบ “รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข” ในการศึกษาวจัิยดังเอกสารแนบ ในฐานะที่ทานเปนผูทีมี่ความเชี่ยวชาญทางดาน
การบริหารศึกษาในวทิยาลยัพยาบาล สงักัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความกรุณาทานไดโปรด
แสดงความคดิเห็นตอประเด็นตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 
ตอนที่ 1 แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ“รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข” 
 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสมกับ
บริบท 

ความเปนไปได 
ในการนําไปใช 

ความถูกตอง 
เชิงทฤษฏี 

ประโยชนตอ
องคการใน
การนําไปใช 

ประเด็นขอคนพบ 

เหมาะ 
สม 

ไม 
เหมาะสม 

เปนไ
ป 
ได 

เปนไป 
ไมได 

ถูก 
ตอง 

ไมถูก 
ตอง 

เปน ไม
เปน 

1)  ปจจัยทั้ง 11 
องคประกอบ   มี
อิทธิพลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการของอาจารย
วิทยาลัยพยาบาล 
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม
กับบริบท 

ความเปนไปได 
ในการนําไปใช 

ความถูกตอง 
เชิงทฤษฏี 

ประโยชนตอ
องคการในการ

นําไปใช 

ประเด็นขอคนพบ 

เหมาะ 
สม 

ไม 
เหมาะ
สม 

เปนไป 
ได 

เปนไป 
ไมได 

ถูก 
ตอง 

ไมถูก 
ตอง 

เปน ไม
เปน 

2)  รูปแบบความ 
สัมพันธของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ   
ชุดท่ี 1 

        

3) รูปแบบความ 
สัมพันธของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ 
ชุดท่ี 2 รูปแบบที่ 1 

        

ชุดท่ี 2 รูปแบบที่ 2         

4) รูปแบบความ 
สัมพันธของปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ 
ชุดท่ี 3 รูปแบบที่ 1 

        

ชุดท่ี 3 รูปแบบที่ 2         

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ (เพ่ิมเติมหรืออธิบายความคิดเห็นขางตน) 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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2. จากผลการศึกษาวิจัยพบวา รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกทีดี่ขององคการของอาจารย วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบดวย  3  ชุด 5 รูปแบบ 
                    ทานคิดวามีรูปแบบความสัมพันธอ่ืนๆ หรือไม ถามีทานคิดวานาจะเปนไปใน
รูปแบบใดเพิม่เติม 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................ 
3. ทานมีความคิดเห็นวา “รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการของอาจารยวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” 
จากขอคนพบที่ไดในการวิจัย มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษในบรบิทของวิทยาลยั
พยาบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข หรือไม และความสอดคลองเปนไปในลักษณะอยางไร  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................  
4. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

ลงชื่อ...................................................................... 
(....................................................................) 

                                                                                   ผูใหขอมูล  
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ภาคผนวก  ญ  
การทดสอบคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ฎ  
 รูปแบบความสัมพันธของปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 

ที่เกิดจากการสังเคราะหขอคนพบ 
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