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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง และมี
ประสบการณ์การทางาน 1 ปีขึ้นไป จานวน 311 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ของพยาบาลวิชาชีพ
ผ่าน
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัม
ประสิทธ์แอลฟาครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .89 วิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีการสกัดตัวประกอบ
หลัก หมุนแกนตัวประกอบแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ บรรยายด้วย 37 ตัวแปร มี
ค่าความแปรปรวน คิดเป็น ร้อยละ 70.19 ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาตนเอง มี 8 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 14.60
2. ด้านการให้ความร่วมมือ มี 6 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 11.72
3. ด้านการคานึงถึงผู้อื่น มี 5 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 10.33
4. ด้านการมีสานึกในหน้าที่ มี 5 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 8.64
5. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ มี 4 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 7.30
6. ด้านการให้คาปรึกษา มี 3 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 6.59
7. ด้านการให้ความช่วยเหลือ มี 3 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 5.78
8. ด้านความอดทนอดกลั้น มี 3 ตัวแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 5.77
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{

The purpose of this study was to investigate the component of organizational
citizenship behavior of professional nurse, hospitals under the jurisdiction of the Medical
Service Department, Bangkok Metropolis. Data was collected from the sample consisting of
311 staff nurses who had worked for at least one year experience in professional nursing
from 4 hospitals under the jurisdiction of the Medical Service Department, Bangkok
Metropolis. Participants were recruited by multi-stage sampling. The research instrument
was an organizational citizenship behavior of professional nurse questionnaire. The
instrument was tested for content validity by five experts and cronbach’s alpha
coefficient was 0.89. The data were analyzed using principle component extraction and
orthogonal rotation with varimax method.

The findings were as follows: Eight significant components of organizational
citizenship behavior of professional nurse, hospitals under the Jurisdiction of the Medical
Service Department, Bangkok Metropolis were identified. There were 37 items that
accounted for 70.19 % which were identified respectively:
1. Self-development described by 8 items accounted for 14.60 %
2. Civic Virtue described by 6 items accounted for 11.72 %
3. Courtesy described by 5 items accounted for 10.33 %
4. Conscientiousness described by 5 items accounted for 8.64 %

5. Organizational compliance described by 4 items accounted for 7.30 %
6. Counselling described by 3 items accounted for 6.59 %
7. Altruism described by 3 items accounted for 5.78 %
8. Sportmanship described by 3 items accounted for 5.77 %
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือ
อย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา ประจุศิลป ผู้ซึ่งสละ
เวลาอันมีค่าในการให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แนะแนวทางให้ศิษย์เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ด้วยความ
เอาใจใส่ เอื้ออาทรตลอดจนให้กาลังใจด้วยความตั้งใจและปรารถนาดีต่อศิษย์ ตลอดมา ผู้วิจัยรู้สึก
ประทั บ ใจและซาบซึ้ ง ในความกรุ ณ าที่ ท่ า นอาจารย์ ไ ด้ ม อบให้ ต ลอดระยะเวลาในการท า
วิทยานิพนธ์เป็นอย่างยิ่งจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ผู้วิจัยขอกราบขอพระคุณรองศาสตราจารย์ ร้อยตารวจเอกหญิง ดร.ยุพิน อังสุโรจน์
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ศลโกสุม กรรมการสอบ
วิทยานิ พนธ์ ที่กรุ ณาให้คาแนะน าที่เป็นประโยชน์และทาให้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และประสบการณ์อันทรงคุณค่าแก่ผู้วิจัยตลอดระยะเวลาที่ได้เข้ารับ
การศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านของคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ค อยให้ ค วามช่ว ยเหลื อและอ านวยความสะดวกในกากรศึ กษาและในการท า
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ก รุณาให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือ
และช่วยเหลือในการดาเนินการวิจัยอย่างดียิ่ง
ขอกราบขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาและองค์กร ที่เห็นความสาคัญในการส่งผู้วิจัยศึกษา
ต่อ เพื่ อเพิ่ ม ศั กยภาพให้ กั บ ผู้ วิจั ย และยั ง คอยให้ กาลั ง ใจอย่ า งดียิ่ ง พร้ อมทั้ ง ช่ ว ยเหลื อในการ
ปฏิบัติงานขอขอบคุณเพื่อนนิสิต และพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทีมงาน ผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือและให้กาลังใจอย่างดียิ่งกับผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา
สุดท้ายนี้ ผู้ วิจั ยขอกราบขอบพระคุณมารดา บิดา ที่เป็นที่รักและเคารพ รวมถึงพี่ๆ
น้องๆ และครอบครัวผู้คอยให้กาลังใจและเป็นแรงผลักดัน ให้ การสนับสนุนผู้วิจัยอย่างดีมาโดย
ตลอด คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศให้กับบุพการี คณาจารย์
และผู้มีพระคุณ ทุกท่าน
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริหารองค์การให้อยู่รอดและประสบความสาเร็จ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก
ทั้ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม เทคโนโลยี และสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนการปฏิ รู ป ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
ในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งได้รับบริการ
สุขภาพที่มีมาตรฐานเสมอหน้าด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน องค์การพยาบาลจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนา
คุ ณ ภาพบริ ก ารให้ ไ ด้ ม าตรฐานตามแนวทางแห่ ง วิ ช าชี พ ที่ มี เ ป้ า หมายไปสู่ ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล, 2556) การปรับกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองกับ
ความต้องการของบุคลกรรุ่นใหม่ ปัจจุบันแม้ว่าองค์การจะมีอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพียงใด ถ้าหากขาดบุคลากรที่มีคุณภาพย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการในองค์การนั้นๆ ให้ประสบความสาเร็จได้ เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับทุกองค์การ โดยในการตัดสินบริการสุขภาพส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก
คุณภาพของบริการที่ได้รับ ซึ่งพฤติกรรมของบุคลากรสามารถส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อระบบการ
ดาเนินงานขององค์การได้ (ฟาริดา อิบราฮิม, 2542)
โรงพยาบาลสั งกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ มี
ศักยภาพและขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ และใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมการแพทย์ที่มุ่งเน้น “ความเป็นผู้นาทางวิชาการและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากลที่สมคุณค่าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน” เป็นแหล่ง
ความรู้ ทางวิช าการของกระทรวงสาธารณสุ ข มุ่งศึกษา วิจัย ประเมิน พัฒ นา และเผยแพร่องค์
ความรู้/เทคโนโลยีทางการแพทย์ กาหนด พัฒนาและติดตามคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังถ่ายทอดเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ง
สนั บ สนุ น ด้ า นวิ ช าการแก่ เ ครื อ ข่ า ยเขตบริ ก ารสุ ข ภาพ เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารการแพทย์ เ ฉพาะทาง
(Center of Excellence) ในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐานในระดับสากล พัฒนาและ
เสนอแนะนโยบายด้า นการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน (กรมการแพทย์ , 2556)
ซึ่งต้องรับผิดชอบงานวิชาการควบคู่ไปกับการให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยและ
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ก่ ห น่ ว ยงานสาธารณสุ ข ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งครอบคลุ ม ทั้ ง
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มิติการส่ ง เสริ ม ป้ องกัน รั กษาและฟื้นฟูส ภาพให้ ผู้ รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโ ดยดาเนินงานให้
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ มี เ ป้ า หมายไปสู่ ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล
(Hospital Accreditation) มุ่งเน้นการทางานด้ ว ยใจมุ่งมั่น ต่อคุณภาพด้ว ยการทางานเป็นที ม
การประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2556)
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร มีขอบเขต
ความรั บ ผิ ด ชอบปั ญ หาทางด้ า นสุ ข ภาพของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง มี ป ระชากร
5,686,646 คน (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2559) ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการจานวน
3,655 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1 : 1,555 คน ประกอบกับปริมาณผู้รับบริการมีจานวนเพิ่มมากขึ้น และ
ลักษณะการเจ็บป่วยของประชาชนมีความซับซ้อน รุนแรง พยาบาลวิชาชี พต้องรับผิดชอบทั้งงานด้าน
เอกสาร การพยาบาล การให้ ความรู้ ให้ คาแนะนาในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ ป่ว ยและญาติ การติดต่อ
ประสานงานต่างๆ รวมทั้งลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคและต้องปฏิบัติงานในยามวิกาล
ในขณะที่ค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับภาระงานที่หนักเพิ่มขึ้น (ทัศนา บุญทอง, 2559) นอกจากนั้น
แล้วการปฏิบัติงานพยาบาลต้องพบกับความไม่คงที่ของสภาพอารมณ์ของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรใน
ทีมการพาบาล ต้องเผชิญกับความรีบด่วน ความวิกฤติของชีวิตผู้ป่วย สภาพแวดล้อมในการทางานที่
ก่อให้เกิดความกดดัน คุกคามภาวะจิตใจของพยาบาลวิชีพ ลักษณะงานบริการมีความหลากหลาย
ซับซ้อน ทาให้พยาบาลพบกับปัญหาในการปฏิบัติงานคือ ปริมาณงานมากเกินกว่าที่จะทางานแต่ละ
อย่างให้สมบูรณ์ได้ ต้องปฏิบัติงานเกินบทบาทหน้าที่และขาดที่ปรึกษาในการทางาน (กองการพยาบาล, 2544)
ซึ่งผลที่ตามาพบว่า พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐมีอัตราการเปลี่ยนงาน การลาออกค่อนข้างสูงเนื่องจาก
ความกดดันจากงาน สัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา
และผู้ปฏิบัติงานกบองค์การ หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจทาให้พยาบาลวิชาชีพมีผลการปฏิบัติงานที่
ถดถอย ไม่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลเสียต่อองค์การได้
ภายใต้น โยบายและมาตรการรองรั บการเข้ าสู่ ก ารเป็นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย นของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 มุ่งพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย ส่งผลกระทบ
ต่อด้านแรงงานที่จ ะมีการเคลื่ อนย้ ายอย่างเสรี จาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ขององค์การ (ชูชัย สมิทธิไกร และคณะ, 2552) และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สามารถขับเคลื่อน
องค์การไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้ สาหรับวิชาชี พพยาบาลที่ปฏิบัติงานภายใต้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เป็นวิชาชีพเชิงบริการที่ปฏิบัติงานโดยตรงต่อผู้รับบริการ
มีการปรั บเปลี่ยนหมุน เวีย นการทางานตลอด 24 ชั่งโมง ด้วยการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ
ได้ ม าตรฐานตามแนวทางแห่ ง วิ ช าชี พ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการด้ า นสุ ข ภาพและเกิ ด การ
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ดูแลต่อเนื่อง (อรสา พันธุภักดี , 2553) ปัจจุบันการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาลที่
ส านั ก การพยาบาลได้ ก าหนดไว้ และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของกร ะทรวงสาธารณสุ ข
(สานักการพยาบาล, 2559) ภายใต้การบริหารงานตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทาให้
จานวนผู้รับบริการ เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปัจจุบันจานวนพยาบาลวิชาชีพของกระทรวงสาธารณสุข
มีน้อยกว่ากรอบอัตราที่ควรจะเป็นคือมีเพียงร้อยละ 40-50 ของกรอบอัตรากาลังที่กาหนด ประมาณ
การว่ามีการขาดแคลนพยาบาลประมาณ 40,000 คน (วัชรี โตสงวน, 2557) ทาให้พยาบาลต้อง
ทางานหนัก มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น เหนื่อยล้าและประสบกับภาวะเครียด มีอัตราการลาออก และ
โอนย้าย เพิ่มจานวนสูงขึ้นทุกปี (อรุณรัตน์ คันธา, 2556) ส่งผลให้พยาบาลมีพฤติกรรมบริการที่ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะสิ่งที่ผู้รับบริการรับรู้สัมผัสได้ เช่น ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส การให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
(ปิยาภรณ์ ทองประดิษฐ์, 2552) ขณะเดียวกันพยาบาลวิชาชีพรายงานว่าการที่มีพยาบาลวิชาชีพไม่
เพียงพอกับจานวนผู้รับบริการ ทาให้พยาบาลวิชาชีพขาดประสิทธิภาพในการทางาน เกิดความไม่พึง
พอใจในงาน และส่ งผลต่ อการคงอยู่ในงาน อันเป็นสาเหตุ ส าคัญ ของการขาดแคลนพยาบาลใน
ประเทศไทย โดยเป็ น การขาดแคลนในกระทรวงสาธารณสุ ข มากที่ สุ ด ประมาณ 31,250 คน
(วิจิตร ศรีสุพรรณ และ กฤษดา แสวงดี, 2555)
การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลให้ มีประสิ ท ธิภ าพอย่ างยั่งยืนนั้ น พฤติก รรมการท างานของ
บุคลากรในองค์การถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่ง เพราะองค์การมีบุคลากรที่หลากหลายมารวมตัวกันภายใต้
ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ พฤติกรรม ความคาดหวัง รวมทั้งการทุ่มเทในการทางานที่แตกต่างกัน
(ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556) ดังนั้นเมื่อบุคคลเข้าสู่การทางานจะมีค่านิยมเดิมติดตัว มา ค่านิยม
มีลักษณะสาคัญ 2 ประการ (Rokeach, 1968) คือ ค่านิยมที่มีลักษณะถาวร เมื่อเกิดขึ้นในบุคคลหนึ่ง
แล้วย่อมจะอยู่กับบุคคลนั้น เป็นส่วนที่ทาหน้าที่ส่งผ่านลักษณะเด่นของสังคมในแต่ ละสังคมจนก่อเกิด
เป็น วัฒ นธรรมประจ ากลุ่ ม ประจาองค์การ และประจาชาติ ค่านิยมสามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
ประสบการณ์ ช่วงชีวิตของแต่ละคน และค่านิยมที่มีลักษณะเปรียบเทียบความสาคัญ เมื่อบุคคลโตขึ้น
ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู้ ท างสั ง คม ได้ พ บกั บ ค่ า นิ ย มใหม่ น อกเหนื อ จากที่ ไ ด้ รั บ การปลู ก ฝั ง จาก
ครอบครัว บุคคลมีแนวโน้มจะจัดลาดับค่านิยม โดยให้ความสาคัญไม่แตกต่างจากกลุ่มในสังคมมากนัก
โดยทั่วไปองค์การจะมีค่านิยมหลัก (สุพานี สฤษฎ์วานิช , 2552) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของ
องค์การนั้นๆ จะเป็นกรอบในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายในองค์การนั้นๆเพื่อให้บรรลุ
พันธกิจหรือเป้าหมายขององค์การ
ในปี พ.ศ. 2559 จากการวิเคราะห์ค่านิยมหลักโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ จานวน
3 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบว่า
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์มุ่งเน้นค่านิยมหลัก 4 ด้านคือ 1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
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มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
2) ด้านการมุ่งประโยชน์ต่อผู้รับบริการด้วยไมตรีจิต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเต็มใจให้บริการเพื่อความ
พึงพอใจของผู้ ให้ บ ริ ก ารและผู้ รั บ บริก าร 3) ด้านการสร้า งสรรค์พัฒ นาต่ อยอดสู่ น วัตกรรม และ
4) ด้านการทางานเป็นทีม การเคารพและให้เกียรติ ยอมรับความสามารถบุคลากรทุกระดับถือเป็น
ค่านิยมหลัก และบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การนั้นๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากร
ในองค์การ เพื่อเป็น แนวทางในการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในองค์การ ดังนั้นพฤติกรรมของ
บุคลากรในองค์การจึงมีความสาคัญในการนาพาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายขององค์การ
พฤติกรรมการทางานของบุคลากรสามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภท (Organ, 1991) ได้แก่
พฤติกรรมในบทบาทหน้าที่และพฤติกรรมนอกบทบาทหน้าที่ นักวิชาการส่วนใหญ่ ได้ให้ความสนใจ
พฤติกรรมนอกบทบาทน้าที่ (Extra role behavior) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติงานด้วยความ
สมัครใจ ไม่ได้เกิดจากการให้รางวัลอย่างเป็นทางการจากองค์การ แต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของ
สมาชิกที่เต็มใจจะทาประโยชน์ ต่อองค์การ อันเป็นพฤติกรรมที่นาไปสู่ การเพิ่มประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลขององค์การได้เป็นอย่างดี (สฎายุ ธีรวณิชตระกูล , 2547) พฤติกรรมดังกล่าวเรียกว่า
“พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ” (Organizational Citizenship Behavior: OCB)
(Podsakoff, Ahearne and Mackenzie, 1997) พฤติกรรมดังกล่าวมีส่วนช่วยสร้างทุนทางสังคม
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
ช่วยทาให้การติดต่อประสานงานภายในองค์การเป็นไปอย่างราบรื่น บุคลากรที่มีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การมักจะได้รั บการประเมินผลงานสูงกว่าผู้ร่วมงานคนอื่น (Schnake and Dumler,
1997) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางาน (Organ and Ryan, 1995) และยังเป็น
ปัจจัยสาคัญในการธารงรักษาพนักงานที่ดีให้คงอยู่กับองค์การ (Borman, 2004) การศึกษาของ
Organ and Ryan (2005) พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อ
ความพึ ง พอใจในการท างาน ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเต็ ม ใจที่ จ ะร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก าร สอดคล้ อ งกั บ
พรนภาพรรณ สีหะวงษ์ (2551) พบว่าพนักงานที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ จะทาให้
องค์ก ารดาเนิ น งานบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ และส่ ง เสริม ประสิ ท ธิภ าพขององค์ก ารมากที่ สุ ด
การศึกษาของ ชมนาด ฉางวัง (2554) พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การโดยรวมและราย
ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมความมีน้าใจเป็น
นักกีฬา พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ และพฤติกรรมการพัฒนา
ตนเองมีค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกับ ผลการปฏิบั ติ งานของพยาบาลวิ ช าชี พในโรงพยาบาลจั งหวั ด
นครนายก เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การเป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมการ
พัฒนาตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานมากที่สุด เนื่องมาจากพยาบาลมีความ
ตื่นตัวในเรื่องของการพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Organ et al. (2006) ที่กล่าวว่า
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พฤติกรรมการเป็น สมาชิกขององค์การด้านการพัฒนาตนเอง เป็นการที่บุคคลสนใจพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะที่เกี่ยวกับการทางานพยายามเข้าร่วมอบรมหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อนามาใช้ใน
การพัฒนาตนเอง พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการให้บริการด้านสุขภาพ
และมีจานวนมากที่สุดในทีมสุขภาพของโรงพยาบาล เป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ที่มีบทบาทสาคัญในการ
ปฏิบัติงาน โดยให้บริ การแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน มีความใกล้ชิดกับผู้รับบริการอย่างมาก
นอกเหนือจากการปฏิบัติการทางพยาบาลตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพที่กาหนด พยาบาลวิชาชีพต้องมี
ความมุ่ ง มั่ น ปฏิ บั ติ ง านและช่ ว ยเหลื อ องค์ ก าร ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงานทั้ ง วิ ช าชี พ เดี ย วกั น
สหสาขาวิชาชีพ และผู้รับบริการ โดยให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดาเนินการที่เป็นประโยชน์
ต่อองค์การ รวมถึงการบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและการพัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค์โดยมิได้คานึงประโยชน์ที่พยาบาลวิชาชีพจะได้รับ พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติ
บทบาทนอกเหนื อ บทบาทหน้ า ที่ ที่ อ งค์ ก ารก าหนด โดยไม่ ไ ด้ ก าหนดรางวั ล ค่ า ตอบแทน หรื อ
บทลงโทษหากไม่ป ฏิบั ติ แต่ เป็ น การกระทาด้ว ยความสมัค รใจของพยาบาลวิ ช าชีพ ซึ่ งเป็น สิ่ ง ที่
ผู้บริหารของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ทุกองค์การต้องการให้มีในองค์การ หากโรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์มีบุคลากรที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การจะทาให้การดาเนินการของ
องค์การบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยธารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับ
องค์การได้ นอกจากนี้ยังสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสามารถนาพาองค์การสู่ความเป็น
เลิศสอดคล้องกับการศึกษาของ อโณชา วันแต่ง (2551) พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับผลการดาเนินงานของกลุ่มการ
พยาบาล
จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การในต่างประเทศ
มีนักวิชาการจาแนกองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ดังนี้ Smith, Organ
and Near (1983) ได้จาแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
1) พฤติกรรมด้านการช่วยเหลือ และ 2) พฤติกรรมด้านการยินยอมปฏิบัติตาม Organ (1991)
ได้จาแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่1) ด้านการให้ความช่วยเหลือ
2) ด้านการคานึงถึงผู้อื่น 3) ด้านการมีความอดทนอดกลั้น 4) ด้านการให้ความร่วมมือ และ 5) ด้าน
การมีความสานึกในหน้าที่ George and Brief (1992) ได้จาแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน 2) ด้านการเผยแพร่ไมตรีจิตของ
องค์ก าร 3) ด้ านการให้ ค าแนะน าเชิง สร้ างสรรค์แ ก่ องค์ก าร 4) ด้า นการปกป้อ งองค์ ก าร และ
5) ด้านการพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับ Borman and Motowidlo (1993 cited in Podsakoff
et al., 2000) กล่าวถึงองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ว่าประกอบด้วยพฤติกรรม
5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้ความช่วยเหลือและการให้ความร่วมมือ 2) ด้านการสนับสนุนและการ
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ปกป้ององค์การ 3) ด้านการเคารพกฎระเบียบและข้อปฏิบัติขององค์การ 4) ด้านความศรัทธาและ
ความพยายาม และ 5) ด้านอาสาช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน ส่วน Farh, Earley, and Lin
(1997) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของแบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การในวัฒนธรรมจีน
(Chinese organizational citizenship behavior scale) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการ
คงเอกลักษณ์ขององค์การ 2) ด้านการช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงาน 3) ด้านความ
สานึกในหน้าที่ 4) ด้านความกลมกลืนกันระหว่างบุคคลกับบุคคล และ 5) ด้านการปกป้องทรัพยากร
ขององค์การ สาหรับ Podsakoff, et al. (2000) ได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การ จาแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1) การให้ความ
ช่ว ยเหลือ 2) ความอดทนอดกลั้ น 3) ความจงรักภักดีต่อองค์การ 4) การเคารพกฎระเบียบของ
องค์ ก าร 5) การริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ส่ ว นบุ ค คล 6) การให้ ค วามร่ ว มมื อ 7) การพั ฒ นาตนเอง และ
Hoffman, Blair, Meriac and Woehr (2007) ได้ทบทวนวรรณกรรมการวิเคราะห์อภิมานเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ได้จาแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การออกเป็น 11
ด้าน ได้แก่ 1) การให้ความช่วยเหลือ 2) การให้ความร่วมมือ 3) การสานึกในหน้าที่ 4) การคานึงถึง
ผู้อื่น 5) การมีนาใจนักกีฬา 6) ผลการปฏิบัติงานดี 7) การมีความพึงพอใจในงาน 8) ความยึดมั่น
ผูกพัน 9) การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านผลตอบแทน 10) การรับรู้ ความยุติธรรมในองค์การ
ด้านกระบวนการ และ 11) การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การและ
พนักงาน
สาหรับการศึกษาในประเทศไทย กฤษณา สุเทพากุล (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเป็น
สมาชิ ก ขององค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลเอกชน โดยใช้ เ ทคนิ ค เดลฟาย (Delphi
Technique) ผลการวิ จั ย พบว่ า พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลเอกชน ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้ความช่วยเหลือ 2) ด้านการคานึงถึง
ผู้อื่น 3) ด้านความอดทนอดกลั้น 4) ด้านการให้ความร่ว มมือ 5) ด้านการมีส านึกในหน้าที่ และ
6) ด้านการพัฒนาตนเอง
จากการทบทวนแนวคิ ด พฤติ ก รรมการเป็น สมาชิ ก ขององค์ ก าร ที่ กล่ า วมาข้ างต้ นเริ่ ม มี
การศึกษาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1983 จนถึง ปี ค.ศ. 2007 พบว่า องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การยังมีความซ้าซ้อนกันในแนวคิดเดียวกัน อีกทั้งแนวคิดเดิมอาจไม่สอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมและการทางานที่มีบุคลากรหลากหลายอยู่ในองค์การเดียวกัน การวิเคราะห์
องค์ประกอบด้วยวิธี Factor Analysis เป็นการลดทอนตัวแปรให้น้อยลงและนาตัวแปรที่มี
ความหมายคล้ายกันเข้าไปจัดกลุ่มไว้ด้วยกันเป็นองค์ประกอบ (อารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2558) ตัวแปรที่
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น หรื อ มี ค วามร่ ว มกั น สู ง จะรวมเป็ น องค์ ป ระกอบเดี ย วกั น ส่ ว นตั ว แปรที่ ต่ า ง
องค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มีความสัมพันธ์กันเลย (กัลยา วานิชบัญชา, 2551)
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ดังนั้นการวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานครโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
(Exploratory Factor Analysis : EFA ) จะทาให้ทราบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร และลด
จานวนตัวแปรที่มีอยู่เดิมให้มีการรวมกันได้ ซึ่งการวิเคราะห์องค์ประกอบจะช่วยสร้างความชัดเจนใน
เชิงโครงสร้าง สามารถนาไปพัฒนาเป็นเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพต่อไป นอกจากนี้ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์ก ารของพยาบาลวิช าชี พ รวมทั้ง ความส าคั ญและความจ าเป็น ในการศึก ษาค้ นคว้า เกี่ ยวกั บ
องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้องค์การพยาบาล
ประสบความสาเร็จในการบริหารองค์การ ผลการวิจัยเป็นแนวทางสาหรับผู้บริหารทางการพยาบาล
ในการวางแผนกลยุ ทธ์ ส่ งเสริ มพฤติก รรมการเป็นสมาชิกขององค์ การของพยาบาลวิช าชีพ และ
ดาเนินการสรรหา พัฒนา และธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คงอยู่กับองค์การต่อไป
คาถามการวิจัย
1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง
2. ตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร มีอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาตั ว แปรที่ อ ธิ บ ายองค์ ป ระกอบพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
แนวเหตุผลและสมมติฐานการวิจัย
พฤติกรรมการเป็น สมาชิกขององค์การ เริ่มได้รับความสนใจในราวปลายทศวรรษ 1900
ในงานวิจัยของ Smith, Organ, and Near (1983) ได้เริ่มต้นเรียก พฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การ (Organizational Citizenship Behavior: OCB) ต่อมา Organ (1988) ได้ให้นิยามว่า
คือการกระทาที่เกิดจากการตัดสินใจของพนักงานเอง และส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
องค์การ แต่องค์การไม่ได้กาหนดว่าพฤติกรรมเหล่านั้นจะต้องได้รับรางวัลตอบแทนอย่างเป็นทางการ
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ดั ง นั้ น พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก าร มี ค วามส าคั ญ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงในการส่ ง เสริ ม
ประสิทธิผลขององค์การ ช่วยลดจานวนทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานเพียงหน้าที่เดียวให้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้หลายบทบาทช่วยเสริมสร้างผลิตภาพในด้านการจัดการ มีทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างไม่
จากัด ส่งเสริมความสามารถขององค์การในการที่จะรักษาพนักงานที่ดีให้คงอยู่กับองค์การและดึงดูดความ
สนใจแก่พนักงานที่จะเข้ามาทางานกับองค์การ (Podsakoff, et al., 1997) ซึ่งองค์ประกอบพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในงานวิจัยนี้ กาหนดรายการพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
จากการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ตามแนวคิดของ Organ
(1991), George and Brief (1992), Borman and Motowidlo (1993), Farh, Earley, and Lin
(1997), Podsakoff, et al. (2000), Hoffman, Blair, Meriac and Woehr (2007) และกฤษณา สุ
เทพากุล (2559) ประกอบด้วยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้
ความช่วยเหลือ 2) ด้านการคานึงถึงผู้อื่น 3) ด้านความอดทนอดกลั้น 4) ด้ านการให้ความร่วมมือ 5)
ด้านการมีสานึกในหน้าที่ และ 6) ด้านการพัฒนาตนเอง
ผู้วิจัยกาหนดรายการย่อยของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การจากการทบทวนแนวคิด
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาสร้างเป็นแบบสอบถาม จากนั้นนาแบบสอบถามไปถามความคิดเห็นเพื่อหา
ระดับการปฏิบัติกิจกรรมจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
เขตกรุ งเทพมหานคร และมี ป ระสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติง านตั้ งแต่ 1 ปี ขึ้น ไป แล้ ว นาข้อ มู ล ที่ ได้ ม า
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) เพื่อให้ได้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ของ
พยาบาลวิช าชีพตรงตามโครงสร้ าง นั่นคื อพฤติกรรมการเป็น สมาชิกขององค์การที่ อยู่ในปัจจั ย
เดียวกัน จะมีความสัมพัน ธ์กัน สูงแต่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การที่อยู่ต่างปัจจัยกันจะมี
ความสัมพันธ์กันต่า (DeVellis, 1991 อ้างถึงใน เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, 2549)
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 8 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาล
เลิ ด สิ น โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลนพรั ตน์ ร าชธานี สถาบัน สุ ขภาพเด็ กแห่ งชาติม หาราชิ นี
สถาบันประสาทวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ สถาบันโรคผิวหนัง กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาล
วิช าชีพที่มีป ระสบการณ์การปฏิบั ติงาน 1 ปีขึ้นไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสั งกัดกรมการแพทย์
เขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 4 โรงพยาบาล ได้ แ ก่ โรงพยาบาลราชวิ ถี โรงพยาบาลเลิ ด สิ น
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สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จานวน 330 คน จากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน
3. ตัว แปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิ ช าชี พ ได้ ม าจากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ เ อกสาร ต าราวิ ช าการ ทบทวน
วรรณกรรมตามแนวคิดของ Organ (1991), George and Brief (1992), Borman and Motowidlo
(1993), Farh, Earley, and Lin (1997), Podsakoff, et al. (2000), Hoffman, Blair, Meriac and
Woehr (2007) และกฤษณา สุเทพากุล (2558) ประกอบด้วย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้ความช่วยเหลือ 2) ด้านการคานึงถึงผู้อื่น 3) ด้านความอดทนอดกลั้น
4) ด้านการให้ความร่วมมือ 5) ด้านการมีสานึกในหน้าที่ และ 6) ด้านการพัฒนาตนเอง
คาจากัดความที่ใช้ในงานวิจัย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง การแสดงออกของพยาบาลวิชาชีพในสถานพยาบาลของรัฐ
โดยเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติงานนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่องค์การกาหนด และไม่มีผลโดยตรงต่อ
การพิจ ารณารางวัล หรื อการลงโทษ แต่บุคลากรเต็มใจปฏิบัติเพื่อประโยชน์ขององค์การ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์การ ตามแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์การของ Organ (1991), George and Brief (1992), Borman and Motowidlo (1993),
Farh, Earley, and Lin (1997), Podsakoff, et al. (2000), Hoffman, Blair, Meriac and
Woehr (2007) และกฤษณา สุเทพากุล (2559) ได้องค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้ า นการให้ค วามช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิช าชีพ ที่
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ อาสาให้ความช่วยเหลือคนอื่นที่มีงานล้นมือ ช่วยสอนงานบุคลากรใหม่แม้
จะไม่ได้สิ่งตอบแทนหรือการมอบหมายอย่างเป็นทางการ ตลอดจนสนับสนุนให้กาลังใจเพื่อนร่วมงาน
2. ด้านการคานึงถึงผู้อื่น (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่เคารพ และ
ปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น แสดงออกด้วยท่าทีและใช้วาจาที่สุภาพกับเพื่อนร่วมงาน หลีกเลี่ยง
การกระทาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือผู้ร่วมงานคนอื่น
3. ด้านความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ
ที่อดทนต่อความไม่สะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้นในกี่ปฏิบัติงาน มีทัศนคติเชิงบวก แสดงพฤติกรรม
ที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการแม้ว่าการปฏิบัติงานนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
4. ด้ า นการให้ความร่ วมมือ (Civic virtue) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิช าชีพ
ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆขององค์การอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริม
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สัมพันธภาพอันดีในทีมและสนับสนุนการทางานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ
5. ด้ า นการมี ส านึ ก ในหน้ า ที่ (Conscientiousness) หมายถึ ง พฤติ ก รรมของพยาบาล
วิช าชี พที่ มีค วามรั บ ผิ ดชอบในการปฏิ บัติ งาน ยึด หลั กจรรยาบรรณวิ ช าชีพ พยาบาล ปฏิบั ติต าม
กฎระเบี ย บข้อบั งคับ ขององค์การ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานเกินมาตรฐานที่กาหนดหรือ
ให้บริการเกินความคาดหมายของผู้รับบริการ
6. ด้านการพัฒนาตนเอง (Self-development) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพใน
การแสวงหาโอกาสในการเข้ าร่ ว มการฝึ ก อบรมเพื่อพั ฒ นาตนเอง ติดตามและใส่ ใจข่าวสารจาก
ประกาศและแหล่งข่าวต่างๆขององค์การ หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็น ข้อมูลพื้ น ฐานสาหรับผู้ บริห ารทางการพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
เขตกรุงเทพมหานคร ในการวางแผน หรือส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาล
วิชาชีพ
2. เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาแบบประเมิ น พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาล
วิช าชีพ โรงพยาบาลสั งกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากตารา
เอกสาร วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาใช้กาหนดแนวคิดในการศึกษา โดยสามารถสรุป
สาระสาคัญเป็นลาดับดังนี้
1. โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
1.1 สถานการณ์โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
1.2 โครงสร้างโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
1.3 ภาระหน้าที่ของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
1.4 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์
2. แนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
2.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
2.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
2.3 ประโยชน์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบ
3.1 ความหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
3.2 ประเภทของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
3.3 วัตถุประสงค์ของเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
3.4 ประโยชน์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
3.5 ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ
3.6 ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบ
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. กรอบแนวคิดการวิจัย
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1. โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ได้รับการกาหนดให้เป็นกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ในด้านการ
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ โดยพัฒนาเทคนิควิชาการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม นิเทศ ฝึกอบรม
ยกระดับขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระบบงานบริการ สาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการบริ ก ารในฐานะกรมวิ ช าการของกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งรับผิ ดชอบงานวิ ช าการแพทย์
ฝ่ายกาย และมีการบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิ กรมการแพทย์มีบทบาทหน้าที่ดาเนินการ
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วไปและต่างประเทศ ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
วิจั ย พั ฒ นาวิช าการทางการแพทย์ ส่ งเสริม สนับสนุน และถ่ ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้า น
การแพทย์ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ย วข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ให้บริการตรวจวินิจฉัย บาบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะในระดับ
ตติยภูมิ และให้บริการเฉพาะทางต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการทางการแพทย์ กรมการแพทย์
ได้ ส นั บ สนุ น ให้ มี ก ารศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างการแพทย์ แ ก่ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ
ที่เ กี่ ย วข้ อง และก าหนดแผนงานเพื่ อ เร่ง รั ดให้ มี การแก้ ไ ขปัญ หาสาธารณสุ ข ที่ มีแ นวโน้ ม รุน แรง
คือ อุบัติเหตุ มะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ปัญหาการติดยา สารเสพติด และ
บุหรี่ โดยดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ตลอดจนปัญหาของชาติในเรื่องโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (กรมการแพทย์, 2556)
1.1 สถานการณ์โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
นโยบายด้า นสุ ข ภาพและการสาธารณสุ ข ของประเทศไทยนั บว่า มีก ารเปลี่ ยนแปลง
อย่างมากในรอบทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายทาให้โดยภาพรวมคนไทยมีสุขภาพ
ดีขึ้นกว่าในอดีต ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากขึ้น
ที่เห็นได้ชัดเจนคือ นโยบายหลักประกันสุขภาพของไทยที่ทาให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึง
บริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยภาระค่ า ใช้ จ่ า ยมิ ใ ช่ อุ ป สรรค (สงวน
นิตยารัมภ์พงศ์, 2534) และได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานเสมอหน้าด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกัน (กระทรวงสาธารณสุข, 2545) ในขณะเดี่ยวกันการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ ายด้านการ
สาธารณสุขอยู่ในระดับสูง ระบบการกระจายงบเหมาจ่ายจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ท าหน้ าที่ เ ป็ น ตัว แทนผู้ ซื้ อ บริ การหรื อตั ว แทนประชาชนในการซื้อ บริ ก ารสุ ข ภาพ ซึ่ ง มี
ประชาชนประมาณ 48 ล้านคน โดยใช้เงินงบประมาณมาซื้อบริการจากโรงพยาบาลรัฐประมาณ
70-80% ที่เหลือเป็นโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยบริการของกรุงเทพมหานคร โดยได้เงินค่าบริหาร
จั ดการ 1% จากเงิน งบประมาณที่ไ ด้รับ ในแต่ล ะปี กล่ าวคือ เอาเงิ นจากรั ฐ มาซื้อ บริ การของรั ฐ
ส่งผลให้โรงพยาบาลขาดทุนและขาดทุนเรื้อรังต่อเนื่อง เป็นสาเหตุหลักที่ทาให้หน่วยบริการในสังกัด

13
กระทรวงสาธารณสุขขาดทุนวิกฤติเรื้อรัง 105 แห่ง และโรงพยาบาลทั่วไปขาดทุนประมาณ 400 แห่ง
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ามกลางวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ผู้คนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตภายใต้
ภาวะความกดดันจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง
มากขึ้น ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต
และขณะนี้มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 7.6 ล้านคน จากข้อมูลของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
ปี 2556 สาเหตุของโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเกิดจา โรคเบาหวานร้อยละ 40.7 ความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 27.3 และ ร้อยละ 13.7 ไม่ทราบสาเหตุและไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นโรคไตซึ่งแสดงถึงระบบคัด
กรองโรคไตที่ขาดประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีผู้ป่วยกว่า 70,000 คนเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่
ต้องรับการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง สร้างความทุกข์ทรมานให้ผู้ป่วยและเสียค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือสิทธิการรักษา เช่น ค่าเดินทาง ขาดรายได้จากการหยุดงาน เป็นต้น ทาให้รัฐบาลต้อง
รับผิดชอบค่ารักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ปีละกว่า 10,000 ล้านบาท และพบว่ามีจานวนเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 15-20 ทุกปี ซึ่งผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายยังเข้าถึงการปลูกถ่ายไตซึ่งเป็นการบาบัด
ทดแทนไตที่ดีที่สุด ได้น้อย คือปัจจุบันมีผู้รอคอยการปลูกถ่ายไตประมาณ 5,000 คน แต่ได้รับการ
ปลูกถ่ายไตได้ปีละประมาณ 600 คน เท่านั้น ปัญหาเกิดจากการขาดแคลนไตบริจาคจาก และการ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพ กรมการแพทย์ได้สนับสนุนการดาเนินงานให้ โรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิทั่วประเทศมีคลินิกชะลอไตเสื่อม พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่
ปฏิบั ติง านในคลิ นิ กโรคไม่ติ ดต่อ และโรคไตเรื้อ รัง โดยจัด อบรมเชิง ปฏิ บัติ การการเพิ่มศั กยภาพ
บุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่โรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีศักยภาพส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
โครงสร้ า งประชากรของประเทศไทยในปั จ จุ บั น จั ด ได้ ว่ า อยู่ ใ นช่ ว งของสั ง คมผู้ สู ง อายุ
ด้ ว ยเงื่ อ นไขมี ป ระชากรผู้ สู ง อายุ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 10 โดยนั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2548 สถิ ติ ผู้ สู ง อายุ
มีประมาณร้อยละ 10.5 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) สืบเนื่องมาจากปัจจัยหลัก 2 ประการคือ
การพัฒนาทางด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขรวมทั้งนโยบายการวางแผนครอบครัวที่ทาให้
ประชากรภายในประเทศมี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น และอั ต ราการเกิ ด ลดน้ อ ยลงอย่ า งมาก (กระทรวง
สาธารณสุข, 2548) จากการคาดประมาณประชากรโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติพบว่าจานวนและสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศไทยเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 7.3 ล้านคน หรือร้อยละ
11.0 ของประชากรทั้งหมดโดยปี พ.ศ.2563 คาดว่าจะมีจานวนเพิ่มขึ้นถึง 10.8 ล้านคน หรือร้อยละ
15.3 ของจานวนประชากรทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
สังคม เศรษฐกิจและระบบบริการต่างๆ เพราะประชากรผู้ สูงอายุที่เพิ่มขึ้นมักมีปัญหาสุขภาพอนามัย
มากขึ้นตามวัย ภาวะเจ็บป่วยต้องพึ่งพิงการช่วยเหลือดูแลในด้านสังคม ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งหรือ ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับครอบครัว และไม่สามารถดารงชีพในชุมชนโดยลาพัง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การจัดระบบบริการ
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รองรับความต้องการด้านสุขภาพและสถานบริการดูแลผู้สูงอายุจะเป็นภาระที่มากขึ้นตามลาดับ อันจะ
มีผลต่อสภาพทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางสุขภาพ
และสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีการปรับเปลี่ ยนนโยบายด้านสุ ขภาพผู้ สู งอายุเพื่อ ให้ เหมาะสม
กับสถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักในการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุภายใต้
การติดตามควบคุมดูแลของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 4.7 ได้กาหนด
มาตรการ จั ดตั้งคลินิ กผู้สู งอายุในโรงพยาบาลของรัฐที่มีจานวนเตียงตั้งแต่ 120 เตียงขึ้นไป ในปี
พ.ศ.2556 ได้กาหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยกาหนด
ร้อยละของโรงพยาบาล 120 เตียงขึ้นไป มีคลินิกผู้สู งอายุคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และภายใน
พ.ศ.2559 โรงพยาบาลของรัฐที่มีจานวนเตียงตั้งแต่ 120 เตียงขึ้นไป จะต้องมีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ
ถึงร้อยละ 95
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ. 2558 ประกอบกับนโยบายการเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติของประเทศไทย ทาให้ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์การรวมกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทางด้านแรงงานที่จะมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
ส่งผลกระทบต่อแรงงานด้านสุขภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือทรัพยากรด้านสุขภาพของประเทศมีอยู่อย่าง
จากัด และปั จจุ บัน บุ คลากรสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
มีความขาดแคลนในภาพรวม อีกทั้งมีการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้การผลิต
บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเกือบทั้งหมดอยู่ในภาครัฐ
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น ทาให้กรมการแพทย์ต้องปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างสู่การ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านวิชาการ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence based) ที่เชื่อมโยงระบบ
วิชาการ ระบบติดตามประเมินผล และอาศัยข้อมูลจากเครือข่ายบริการที่เกี่ยวข้อง มาบูรณาการ
ในการพั ฒ นาระบบบริ ก ารทางการแพทย์ ข องประเทศ รวมทั้ ง การให้ ก ารสนั บ สนุ น เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมแก่เขตสุขภาพ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันโดยกรมการ
แพทย์มีภารกิจในการพัฒนาวิชาการด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย
ซึ่งอาศัยข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการที่เหมาะสมสอดคล้ องกับแผนการพัฒ นาระบบสุขภาพและการ
พัฒ นาบทบาทของกระทรวงสาธารณสุ ข มี การศึกษา วิจั ย พั ฒ นาและถ่ายทอดองค์ค วามรู้และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะ
ทางที่มีคุณภาพ ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านหรือในระดับตติ ยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างได้
มาตรฐานเพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ โดยเน้นหนักด้านการเสนอแนะนโยบาย การจัดการความรู้และ
วิชาการ การประเมินเทคโนโลยีและการกาหนดและรับรองมาตรฐาน การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการ
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จัดการ การติดตามประเมินผล การให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่เขตสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุขคือภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้น
เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน
ดังนั้นจากสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อลักษณะงานของพยาบาลวิชาชี พโรงพยาบาล
สั ง กั ด กรมการแพทย์ ท าให้ พ ยาบาลต้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลแบบบู ร ณาการและผสมผสาน
คือการปฏิบัติการที่มุ่งให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลทุกด้าน โดยการให้ผู้ป่วยได้รับการส่งเสริมสุขภาพให้มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ ป้ อ งกั น การเกิ ด โรคที่ เ กิ ด จากสาเหตุ ต่ า งๆ
จากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ดูแลบรรเทาอาการ ช่วยเหลือให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
ปฏิบัติตนเองได้ถูกต้อง ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ส มบูรณ์แข็งแรงเพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านและอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
เขตกรุงเทพมหานคร ต้องมีศักยภาพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้ นพยาบาลวิชาชีพต้องทาหน้ าที่ทั้งด้านการบริห าร และการปฏิบัติการพยาบาลตามขอบเขต
วิชาชีพควบคู่กันไป ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความอดทน อดกลั้น ในการปฏิบัติงาน มีใจจดจ่อ
และรู้คุณค่าในสิ่งที่ตนเองกระทา หากพยาบาลมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การสูง ย่อมส่งผล
ให้พยาบาลวิชีพมีคามพึงพอใจในการทางาน (Organ and Ryan, 1995) พร้อมที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถและทุ่มเทให้กับการทางานอย่างเต็มศักยภาพ เป็นที่ยอมรับของ
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาจนได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในงาน ทาให้พยาบาลวิชาชีพ
เกิดความผูกพันในวิชาชีพและคงอยู่ในงาน (Borman, 2004) เสริมสร้างให้เกิดผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การ (สฎายุ ธีรวณิชตระกูล, 2547)
1.2 โครงสร้างโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
กรมการแพทย์ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว อานั น ทมหิ ด ล
รัชกาลที่ 8 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการบาบัดโรค การจัดตั้ง และ
การควบคุ ม โรงพยาบาล ด าเนิ น กิ จ การของโรงพยาบาลทั้ ง โรงพยาบาลบ าบั ด โรคทั่ ว ไปและ
โรงพยาบาลเฉพาะโรค ตลอดจนการจัดตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์และโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล หลังการ
ก่อตั้งกรมการแพทย์ได้มีประกาศให้รวมงานของกรมแพทย์ งานบางส่วนของกรมอนามัย และงาน
บางส่วนของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตั้งเป็นกรมการแพทย์และอนามัย ต่อมาในปี
พ.ศ. 2516 คณะรัฐ มนตรี ได้ เห็น ชอบในการแบ่งกรมการแพทย์และอนามัย ออกเป็น 2 กรม คือ
กรมการแพทย์ และ กรมอนามัย นับตั้งแต่ปี พ. ศ. 2516 เป็นต้นมา กรมการแพทย์ได้รับการกาหนด
บทบาทให้เป็นกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ในด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ
โดยพัฒนาเทคนิควิชาการเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม นิเทศ ฝึกอบรม ยกระดับขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในระบบงานบริการ สาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการ ในฐานะกรมวิชาการ
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ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานวิชาการแพทย์ฝ่ายกาย และมีการบริการทางการแพทย์ใน
ระดับตติยภูมิ กรมการแพทย์มีบทบาทหน้าที่ ดาเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการทางการแพทย์ฝ่ายกาย
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และถ่ ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีด้ า นการแพทย์ฝ่ า ยกาย ให้ แก่ ห น่ว ยงาน
ในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ บริการตรวจ
วินิจฉัย บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะในระดับตติยภูมิ และให้บริการ
เฉพาะทางต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการทางการแพทย์ สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้าวิจัย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดแผนงานเพื่อเร่งรัดให้มี
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่มีแนวโน้มรุนแรง คือ อุบัติเหตุ มะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือด และกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อ ปัญหาการติดยาและสารเสพติดและบุหรี่ โดยดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ชาติ นโยบายรั ฐ บาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข ตลอดจนปั ญ หาของชาติ ในเรื่ องโรคต่ า งๆ
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ในปี พ. ศ. 2545 รัฐบาลได้ปรับโครงสร้างของหน่วยงานราชการหลายแห่งที่มีบทบาทภารกิจ
ที่ซ้าซ้อน กระจัดกระจาย ขาดเอกภาพ ขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ กลไกภาครัฐโดยรวม
ยังคงล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานด้านต่างๆ รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะปฏิรูประบบ
ราชการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของราชการไทยให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก
โดยปรั บ โครงสร้ า งและระบบการบริ ห ารราชการให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น มี ค วามเป็ น เอกภาพและ มี
ประสิ ทธิภ าพในการบริห ารราชการแผ่ นดิน ตลอดจนมีผู้ รับผิ ดชอบในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน
กรมการแพทย์ เป็ นหน่ว ยงานหนึ่ งในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ขซึ่งต้องเตรียมความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงบทบาท และโครงสร้างของกรมเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง
ทางด้านวิชาการ ทั้งด้านการวิเคราะห์ การศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีศักยภาพ ทาหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนเป็นแกนกลางในการประสานงาน
ของหน่วยงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ปั จ จุ บั น กรมการแพทย์ มี ห น่ว ยงานในสั งกั ด ซึ่ งเป็ น หน่ ว ยงานที่ ตั้ งขึ้ น ตามกฎกระทรวง
หน่วยงานต่ากว่าระดับกองซึ่งตั้งขึ้นตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่กรมการแพทย์ตั้งขึ้นเป็นการภายใน รวมทั้งหมดจานวน
45 หน่ ว ยงาน โดยมีโ รงพยาบาลสั งกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุ ข เขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 8 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบั น ประสาทวิ ทยา สถาบันสุ ขภาพเด็ กแห่ งชาติ มหาราชิ นี สถาบัน มะเร็ ง
แห่งชาติ และสถาบันโรคผิวหนัง
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1.3 ภาระหน้าที่ของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มี
ศักยภาพและขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญ และใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง มีภารกิจในการพัฒนาวิชาการด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งผู้ป่วย
นอกและผู้ป่วยในที่ครอบคลุมแบบองค์รวม ซึ่งอาศัยข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับแผนการพัฒนาระบบสุขภาพและการพัฒนาบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข มีการศึกษา วิจัย
พัฒ นาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์การเพิ่ มพูนความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านหรือ
ในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ โดยเน้นหนักด้านการ
เสนอแนะนโยบาย การจัดการความรู้และวิชาการ การประเมินเทคโนโลยีและการกาหนดและรับรอง
มาตรฐาน การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการ การติดตามประเมินผล การให้การสนับสนุนด้าน
วิชาการแก่เขตสุขภาพ เพื่อให้การดาเนินการของมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้แนวคิดการทางานเป็น
ทีมสหสาขาวิช าชีพ มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและสั มพันธ์กันอย่างเป็นระบบ การทางานใน
โรงพยาบาลของรัฐจึงต้องมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันของบุคลากรเพื่อความต่อเนื่องและเป็นระบบ โดย
มีการแบ่งงานเป็นฝ่ายต่างๆตามลักษณะงาน โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (กรมการแพทย์, 2556) ดังนี้
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นาทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากลที่สมคุณค่าเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน
พันธกิจ
1. ศึกษาวิจัย ประเมิน พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้/ เทคโนโลยีทางการแพทย์
ในระดับสากล
2. กากับดูแลและพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลของหน่ว ยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน
3. ถ่ายทอดและเพิ่มพูนทักษะบุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ
4. ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางในระดับตติยภูมิและสูงกว่าอย่างได้มาตรฐาน
5. พัฒนานโยบายด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
6. เสนอแนะนโยบาย แนวทางการป้องกัน ควบคุม และบาบัดรักษาโรคมะเร็ง
7. จัดระบบและสร้างรูปแบบการป้องกัน บาบัด รักษา ฟื้นฟูติดตามต่อเนื่องใน
ผู้ป่วยติดยาและสารเสพติดตามกลุ่มและความรุนแรงอย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถาบันกรมการแพทย์เป็นสถาบันเฉพาะทางชั้นสูง/สถาบันระดับชาติ
(Centers of Excellence/National Institutes) และระดับอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสถานบริการสุขภาพระดับภูมิภาคให้มีศักยภาพด้านบริการระดับ
ตติยภูมิ (Regional Referral Centers)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดาเนิ นการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สาคัญตามบริบทของกรมการแพทย์และ
ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิชาการ/บริการทางการแพทย์ด้านการบาบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาและ
สารเสพติดอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
สรุปได้ว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ได้ปรับปรุงบทบาทและโครงสร้าง
องค์การเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์การที่มีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ บุคลากรมีศักยภาพ ทา
หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ต ลอดจนเป็ น แกนกลางในการ
ประสานงานของหน่วยงานอื่ นๆอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นหน้าที่และภารกิจสาคัญของพยาบาล
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ที่ต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ปรับบทบาทภารกิจและ
หน้าที่เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล
1.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาล (กองการพยาบาล, 2539)
ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 2 ลักษณะคือ
1.4.1 บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามต าแหน่ ง บริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
เป็นบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายให้ทาหน้าที่ในตาแหน่งการบริหารงานภายใน
หน่วยงาน/องค์การอีกตาแหน่งหนึ่ง เพื่อบริหารงานทั่วไปและบริหารการพยาบาลของหน่วยงานให้
สนองตอบต่อผู้มารั บบริการได้ตามเป้าหมายและตอบสนองนโยบายของโรงพยาบาลรวมทั้งเอื้อต่อ
การให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาลที่ตนเองดารงอยู่
ในแต่ละระดับได้อย่างมีคุณภาพ
1.4.2 บทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามขอบเขตการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
เป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่จัดทาขึ้นเพื่อให้พยาบาลในแต่ละระดับมองเห็นขอบเขตความ
รับผิดชอบของตนขณะที่ปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยโดยตรงชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้
เป็นแนวทางการให้การพยาบาลและพัฒนาศักยภาพของพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพออนามัยของประชาชนและผู้มารับบริการพยาบาลในโรงพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้
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ง่ายต่อการปฏิบัติและสามารถแยกความแตกต่างของการปฏิบัติได้ชัดเจน ประกอบด้วย 3 ด้านคือ
1) ด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล ใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะขั้ น พื้ น ฐานในการให้ ก าร
พยาบาลโดยตรงแก่ ผู้ ป่ ว ยและครอบครั ว ในหอผู้ ป่ ว ยหรื อ หน่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง โดยใช้
กระบวนการพยาบาลเพื่อการวางแผนและให้การพยาบาลแบบองค์รวมมีส่วนร่วมในการใช้มาตรฐาน
การพยาบาลเพื่อควบคุมคุณภาพ ให้ความร่วมมือกับทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลผู้ป่วยและ
ครอบครั ว รวมถึง การขอคาปรึ กษาและขอความช่ว ยเหลื อจากบุค ลากรในทีมสุ ขภาพตามความ
จาเป็นได้อย่างเหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ
2) ด้านการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการดูแลภายในหอ
ผู้ป่วยหรือหน่วยงานเพื่อประกันคุณภาพของการให้บริการ เช่น การมีส่วนร่วมในการสร้ างทีมการ
พยาบาลที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพอนามัยในหน่วยงานที่ปฏิบัติ ประเมินผลการทางานภายในหอผู้ป่วยหรือหน่วยงาน และให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหอผู้ป่วย ร่วมประชุมปรึกษากับผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อ
ประเมินคุณภาพของการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
3) ด้านวิชาการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล ให้
ความรู้แก่ผู้รับบริการรวมทั้งมีส่วนร่วมในการวิจัย และนาผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการ
พยาบาล เช่น การนิเทศหรือเป็นพี่ เลี้ยงให้แก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาลใหม่ หรือผู้ช่วยพยาบาล
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดทาคู่มือการให้ความรู้ การปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยและครอบครัวในหน่วยงาน
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ มีการปฏิบัติหน้าที่ทางการพยาบาล ดังนี้
(กองการพยาบาล, 2544)
1. การประเมินผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ (Assessment) ได้แก่
1.1 ประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วนทันทีที่
รับไว้ในความดูแล การติดตามเฝ้าระวังและการประเมินปัญหา/ความต้องการอย่างต่อเนื่องตลอดการ
ดูแล จนกระทั่งจาหน่ายจากการดูแล
1.2 การรวบรวมข้ อมูล อย่ างครบถ้ว นตามมาตรฐานการดูแ ล/การพยาบาลที่ กาหนด
และข้อมูลนั้นมีคุณภาพเพียงพอแก่การวินิจฉัยปัญหา การวางแผนการดูแล รวมทั้งเพียงพอต่อการ
ประเมินผลการพยาบาล
2. การจัดการกับอาการรบกวนต่างๆ (Symptom Distress Management) หมายถึง
การช่วยเหลือขจัดหรือบรรเทาอาการรบกวนต่างๆ ทั้งอาการรบกวนด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่
อาการที่คุกคามชีวิตและอาการคลื่นไส้อาเจียน นอนไม่หลับ วิตกกังวล กลัว เป็นต้น
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3. การดูแลความปลอดภัย (Provision for patient safety)
3.1 การจั ดการให้ ผู้ ป่ ว ย/ผู้ ใ ช้บริ การได้อยู่ ในสิ่ ง แวดล้ อมที่ปลอดภัย ทั้งด้า นกายภาย
ชีวภาพ เคมี รังสี แสงและเสียง โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ
เช่น การพลัดตกหกล้ม การบาดเจ็บจากการผูกยึด การบาดเจ็บจากการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ รวมทั้งการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3.2 การจัดการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์จาเป็นที่ใช้เพื่อการ
รักษาพยาบาลให้มีเพียงพอ พร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน มีความปลอดภัยในการใช้งานกับผู้ป่วยเพื่อให้
สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ไม่พร้อม
หรือไม่ปลอดภัย
3.3 การจัดการ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือ
แนวทางที่กาหนดเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทางาน
4. การป้ องกัน ภาวะแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรัก ษาพยาบาล (Prevention of
complication) หมายถึง กิจกรรมการพยาบาลใดๆ ที่เป็นไปเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่คาดว่า
อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย แต่ละราย หรือแต่ละกลุ่มโรค/อาการ รวมทั้งการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจาก
ผลข้างเคียงของการรักษาด้วย เช่น การป้องกันอันตรายจากการให้ยาบางชนิด การให้เลือด การให้
ออกซิเจน การห้ามเลือด การจากัดการเคลื่อนไหวผู้ป่วย/อวัยวะด้วยวิธีต่างๆ เป็นต้น
5. การให้การดูแลต่อเนื่อง หมายถึง การจัดการให้เกิดการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยแต่ละราย
ได้แก่ การเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง การส่งต่อแผนการรักษาพยาบาล การประสานงานกับ
หน่ ว ยงานหรื อทีมงานที่เกี่ย วข้อง การสื่ อสารเพื่อการส่ ง ต่อผู้ ป่ว ยทั้งการส่ ง ต่อภายในหน่ว ยงาน
ระหว่างหน่วยงานในโรงพยาบาล ระหว่างโรงพยาบาลหรือหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล รวมทั้ง
การช่วยเหลือกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย
6. การสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการและครอบครัว หมายถึง กิจกรรมการ
ช่วยเหลือ การสื่อสารเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และการฝึกทักษะที่จาเป็นในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสังเกตอาการผิด ปกติ การแก้ไขอาการเบื้องต้น การป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การใช้ยา การปฏิบัติตนตามการรักษา การขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพ การ
ปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และการมาตรวจตามนัดทั้งนี้รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดูแลสุขภาพอื่นๆ ด้วย เช่น การอธิบายก่อนลงนามยินยอมรักษาพยาบาล หรือก่อนการส่งต่อไป
ยังสถานพยาบาลแห่งอื่น และการแจ้งข่าวร้ายกรณีผู้ป่วยเสียชีวิต
7. การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ (Enhancement of patient satisfaction)
กิจกรรมการพยาบาลบนพื้นฐานของสัมพันธภาพ และการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการด้วย
บุคลิกภาพที่เหมาะสมโดยเฉพาะเกี่ยวกับการช่วยเหลือเอาใจใส่ การให้ข้อมูลและการตอบสนองความ
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ต้องการ/ความคาดหวังของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม
สรุปได้ว่า บุคลากรพยาบาล ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับงาน
การบริการให้กับผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน เนื่องจากพยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ และใกล้ชิดกับ
ผู้รับบริการมากที่สุด การปฏิบัติงานของพยาบาล ถือเป็นลักษณะงานที่แสดงถึงความเป็นวิชาชีพ
เนื่องจากมีการนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยมีเครื่องมือสาคัญที่ แสดง
ถึงความเป็นวิชาชีพ นั่นคือ การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการพยาบาล การเปรียบเทียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติการพยาบาล กับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากนโยบายระบบ
บริการสุขภาพ สถานการณ์และแนวโน้มในปัจจุบันตลอดจนความท้าทายในการแข่งขันด้านคุณภาพ
การพยาบาลจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลกระทบต่อพยาบาลวิชาชีพทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะพยาบาลวิช าชี พในสั งกั ดกรมการแพทย์ ที่ต้ องมีก ารปรั บบทบาทและพั ฒ นา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพของประเทศและองค์การ เพื่อเป็นแรง
ขับเคลื่อนสาคัญในการนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จ
2. แนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
2.1 ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
จากการศึ ก ษาเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก าร
มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
Katz and Kahn (1978) กล่าวว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ เป็น
พฤติกรรมที่บุคลากรปฏิบัติงานนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่องค์การกาหนดไว้ เป็นพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นเองอย่างไม่เป็นทางการ ในการให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือและให้ความเป็นมิตรต่อ
เพื่อนร่วมงาน พฤติกรรมนี้ถูกระบุไว้ในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ในขณะที่พฤติกรรมนี้
เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ส าหรั บ การด าเนิ น การขององค์ ก าร เนื่ อ งจากถ้ า ขาดพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก
ขององค์การแล้วระบบต่างๆ ขององค์การจะไม่สามารถดาเนินการไปได้ด้วยดี
Organ (1988) กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ หมายถึง พฤติกรรม
ของบุ คลากรในองค์การ ซึ่งไม่ได้กาหนดหรือตกลงไว้และไม่เกี่ยวข้องกับระบบการให้รางวัล หรือ
ลงโทษ แต่บุคลากรเต็มใจปฏิบัติเพื่อประโยชน์ขององค์การ
Schnake (1991) กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ เป็นพฤติ กรรมที่
บุคลากรปฏิบัตินอกเหนือบทบาทที่องค์การกาหนดไว้อย่างเป็นทางการและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
พฤติกรรมเหล่ านี้ได้แก่ พฤติกรรมการตรงต่อเวลา การช่ว ยเหลือเพื่อร่ว มงาน การอาสาช่ว ยทา
กิจกรรมต่างๆโดยไม่ต้องร้องขอ การให้คาแนะนาที่สร้างสรรค์ต่อการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงาน
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และการไม่ปล่อยเวลาให้ศูนย์เปล่า
Newstrom and Davis (1997) กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
เป็นพฤติกรรมี่ส่งเสริมให้องค์การประสบความสาเร็จ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองของพนักงานที่มี
ลักษณะนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่น
Robbins (2001) กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การเป็นพฤติกรรม
ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่อย่างเป็นทางการของบุคลากรที่องค์การกาหนดให้ แต่เป็นพฤติกรรมที่
ช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์การ โดยเฉพาะในสถานที่ทางานที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง
และบุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น การที่บุคลากรในองค์การปฏิบัติบทบาทนอกเหนือ
หน้าที่จะช่วยให้องค์การประสบความสาเร็จได้ยิ่งขึ้น
Podsakoff and Makenzie (2006) กล่าวว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลที่อยู่นอกเหนือจากบทบาทที่องค์การได้มีการกาหนดไว้ และเป็น
พฤติกรรมที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาประสาทธิผลขององค์การ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนอกจากจะ
เป็นการแสดงพฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้มีการกาหนดไว้แล้วยังประกอบด้วยพฤติกรรม
ของบุคคลที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จาเป็น รวมถึงเป็นพฤติกรรมที่มีความมุ่งมั่นในการให้ความ
ช่วยเหลือต่อผู้อื่น อีกทั้งให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือสมาชิกเพื่อนร่วมงานด้วยกัน
Blair, Meriac and Woehr (2007) กล่าวว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การเป็นพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหน้าที่และเป็นพฤติกรรมที่องค์ก ารไม่ได้กาหนด แต่ช่วยให้
องค์การอยู่รอดและประสบความสาเร็จ
เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล (2542) ให้ความหมาย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
เป็นพฤติกรรมของพนักงานที่องค์การไม่ได้กาหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ แต่พนักงานเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติเพื่อองค์การ และประโยชน์ต่อองค์การ
สฎายุ ธีร วณิชตระกูล (2547) ให้ ความหมายว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การ เป็ น พฤติกรรมที่ป ฏิบัติด้วยความเต็มใจ ซึ่งนอกเหนือจากที่องค์การกาหนดไว้ โดยเป็น
พฤติกรรมสนับสนุน และมีความจาเป็นต่อการดาเนินงานขององค์การ เพื่อจะให้เกิดประสิ ทธิผลต่อ
องค์การ
จากความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้
คล้ายคลึงกัน ผู้วิจัยจึงสรุปว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ หมายถึง พฤติกรรมที่บุคลากร
ปฏิบัติด้วยความสมัครใจ เป็นพฤติกรรมที่อยู่นอกเหนือบทบาทหน้าที่ที่อ งค์การกาหนด ไม่มีผลต่อ
การให้ ร างวัล และการลงโทษอย่ างเป็นทางการ เป็นพฤติกรรมที่ส่ งผลดีต่อองค์การ ส่ งเสริมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลโดยตรงกับองค์การ
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2.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
จากการศึกษาแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ มีนักวิชาการเสนอการ
จาแนกองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ดังนี้
Smith, Organ, and Near (1983) จาแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การไว้เป็น
2 ด้าน ได้แก่
1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่น (Altruism) เป็นพฤติกรรมของบุคลากรที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่องค์การ เช่น การปฏิบัติงานแทนผู้ร่วมงานที่ไม่สามารถทาได้ การสมัครใจช่วยเหลืองาน
โดยไม่ได้ร้องขอ การช่วยสอนงานแก่บุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม่ การช่วยเหลือเพื่อร่วมงานที่มีงาน
ล้นมือ การช่วยเหลืองานผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
2) พฤติกรรมการยินยอมปฏิบัติตาม (General compliance) เป็นพฤติกรรมของ
บุคลากรที่สานึกต่อหน้าที่ มีพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ เช่นการตรงต่อเวลา การไม่ใช้เวลา
งานไปทาประโยชน์ส่ ว นตัว การรั กษาทรัพย์ส มบัติขององค์การ การเอาใจใส่ส ร้างชื่อเสี ย งให้ กับ
องค์ก าร การเข้าร่ ว มกิจ กรรมขององค์ การซึ่ งพฤติกรรมเหล่ านี้เ ป็นพฤติกรรมที่ บุคลากรที่ ดีของ
องค์การควรปฏิบัติ
Williams (1988) ได้จาแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
1) พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งโดยตรงต่ อบุ ค คล
(Organizational Citizenship Behavior directed toward individual : OCBDTI) เป็นพฤติกรรม
ที่มีเฉพาะต่อบุคคล เช่น การช่วยเหลือผู้อื่นที่เกี่ยวกับงาน หรือช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
2) พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งโดยตรงต่ อ องค์ ก าร
(Organizational Citizenship Behavior directed toward organizational : OCBDTO) เป็น
พฤติกรรมที่มีประโยชน์ต่อองค์การโดยทั่วไป เช่น การอุทิศเวลาให้กับองค์การ การให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมต่างๆขององค์การ การปกป้ององค์การ และรักษาชื่อเสียงขององค์การ เป็นต้น
Organ (1991) ได้จาแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการให้ ความช่ว ยเหลื อ (Altruism) เป็นพฤติกรรมของสมาชิกที่ให้ ความ
ช่วยเหลือผู้ร่วมงานทันทีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในกรณีที่ทางานไม่เสร็จ
ตามกาหนดหรือมีงานล้นมือ ช่วยแนะนาผู้มาปฏิบัติงานใหม่ในการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
2) ด้านการคานึงถึงผู้อื่น (Courtesy) เป็นพฤติกรรมของสมาชิกในการเคารพสิทธิ
ของผู้อื่น คานึงถึงผู้อื่นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการทางาน เนื่องจากการทางานทุกคนต้อง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การกระทาหรือการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
ของผู้ร่วมงานได้ ดังนั้นต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อความรู้สึกหรือความต้องการของผู้อื่น รวมทั้งการ
แบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน
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3) ด้ านการมีค วามอดทนอดกลั้ น (Sportsmanship) หมายถึง พฤติ กรรมความ
อดทนต่อปัญหา ความยากลาบาก ความเครียดและความกดดันต่างๆ ด้วยความเต็มใจทั้งๆที่สามารถ
เรียกร้องความเป็นธรรมหรือร้องทุกข์ได้ แต่การกร้องทุกข์จะเพิ่มภาระให้กับผู้บริหารและอาจเกิดการ
โต้เถียงกันจนละเลยการปฏิบัติงาน บุคลากรจึงอดทนอดกลั้นด้วยความเต็มใจ
4) ด้านการให้ความร่วมมือ (Civic virtue) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รั บ ผิ ด ชอบและมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานขององค์ ก ารอย่ างสร้ า งสรรค์ เข้ า ร่ ว มประชุ ม เสนอ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงองค์การยึดแนวปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง
5) ด้านการมีความส านึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมที่
บุคลากรยอมรับกฎระเบียบและข้อกาหนดขององค์การ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมีความ
ตรงต่อเวลา ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลทรัพย์สินขององค์การ ไม่ใช่เอาเวลางานไปทาธุระ
ส่วนตัว
George and Brief (1992) ได้จาแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การออกเป็น
5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน (Helping coworkers) เป็นพฤติกรรมการช่วยเหลือ
สมาชิกในองค์การให้ บ รรลุ ผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน และตรงตามเป้าหมายด้ว ยความสมัครใจ
รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ร่วมงานที่มีภาระงานมากเกินไป การแบ่งปันทรัพยากรต่างๆแก่ผู้ร่วมงาน ใส่ใจ
ต่อความผิดพลาดและข้อพึงระวังต่างๆ รวมทั้งการให้คาแนะนาในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแก่ผู้ร่วมงาน
2) ด้านการเผยแพร่ไมตรีจิตขององค์การ (Spreading goodwill) เป็นพฤติกรรมที่
สมาชิกในองค์การปฏิ บั ติเพื่อช่ว ยให้ องค์การเกิดประสิ ทธิผ ลด้ว ยความสมัค รใจ โดยอาศัยความ
พยายามในการเผยแพร่องค์การสู่สังคมในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ หรือกล่าวถึงองค์การในฐานะ
ที่องค์การเป็นผู้สนับสนุนและคอยดูแลเอาใจใส่สมาชิกในองค์การเป็นอย่างดี หรือกล่าวถึงสินค้าและ
บริการขององค์การ ในฐานะที่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
3) ด้ า นการให้ ค าแนะน าเชิง สร้ า งสรรค์ แก่ อ งค์ ก าร (Making constructive
suggestions) เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ และการคิดค้นนวัตกรรมให้กับองค์การด้วย
ความสมัครใจ เช่น การให้คาแนะนาที่สามารถปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น บุคคลที่มีพฤติกรรม
ประเภทนี้ จะเป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคคล
กลุ่มงาน หรือองค์การ
4) ด้านการปกป้ององค์การ (Protecting the organization) เป็นพฤติกรรมของ
สมาชิกในองค์การเพื่อปกป้องหรือคุ้มครองชีวิต และทรัพย์สินขององค์การหรือสมาชิกในองค์การ เช่น
การรายงานอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย การปิดประตูสานักงานเพื่อความปลอดภัย การรายงาน
พฤติกรรมที่น่าสงสัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่องค์การ การริเริ่มในการต่อต้านวิ ธีการปฏิบัติงาน
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ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลในองค์การ
5) ด้านการพัฒนาตนเอง (Developing oneself) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลสมัครใจใน
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์การได้ดียิ่งขึ้น แสวงหา
โอกาสในการเข้ารับการฝึ กอบรม การพัฒนาตนเองในวิช าชีพ หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานให้กับองค์การได้มากขึ้น
Borman and Motowidlo (1993 cited in Organ 1997) ได้จาแนกพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1) การให้ความช่วยเหลือและให้ ความร่วมมือต่อผู้อื่น (Helping and cooperating
with others) ได้แก่ พฤติกรรมการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าผู้ใช้บริการ รวมทั้งการคานึงถึงผู้อื่น
2) การสนับสนุนและปกป้ององค์การ (Enduring, supporting and defending
organization) ได้แก่ พฤติกรรมจงรักภักดีต่อองค์การ รวมทั้งการเป็นตัวแทนขององค์การด้วยความ
เต็มใจ
3) การเคารพกฎระเบียบและข้อปฏิบัติ (Following organizational rules and
procedures) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎ ข้อกาหนด และนโยบายขององค์การ
4) ความศรัทธาและความพยายาม (Persisting with enthusiasm and extra
effort) ได้ แก่ การมีค วามพยายามในการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ที่ไ ด้ รับ มอบหมายให้ ส าเร็ จแม้จ ะต้ องพบ
อุปสรรคหรือความไม่สะดวกสบายต่างๆ
5) อาสาช่วยเหลือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน (Volunteering to carry to task
activity) ได้แก่ การให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่ องค์การเป็นผู้ริเริ่มและรับผิดชอบแม้กิจกรรมนั้น
จะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทหน้าที่
Farh, Earley, and Lin (1997) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของแบบวัดพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การในวัฒนธรรมจีน (Chinese organizational citizenship behavior scale)
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการคงเอกลักษณ์ขององค์การ (Identification with the company) ได้แก่
พฤติกรรมการปกป้องชื่อเสียงขององค์การ ช่วยอธิบายในสิ่งที่บุคคลภายนอกไม่เข้าใจในองค์การให้
กระจ่าง แจ้งข่าวที่ดีขององค์การสู่สังคมภายนอก
2) ด้านการช่วยเหลื อและเอื้อประโยชน์ต่อเพื่อนร่ว มงาน (Altruism toward
colleagues) ได้ แ ก่ การช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานใหม่ ใ นการปรั บ ตั ว ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มในการท างานให้
เหมาะสม ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการแก้ไขปัญหา หรือช่วยทางานแก่ผู้ที่มีงานล้นมือ
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3) ด้า นความส านึ กในหน้า ที่ (Conscientiousness) ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมที่ ยิน ยอม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกาหนดขององค์การ แม้จะไม่มีใครเฝ้าดูพฤติกรรม ขยันในการทางาน
เอาใจใส่ในงานใหม่ๆที่ท้าทาย ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพงาน
4) ด้านความกลมกลืนกันระหว่างบุคคลกับบุคคล (Interpersonal harmony)
ได้แก่ พฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ไม่ใช้อานาจในตาแหน่งแสวงหา
ผลประโยชน์ ต่ อ ตนเอง หลี ก เลี่ ย งการขั ดแย้ ง ที่ รุ น แรง ไม่ พู ด ถึง ความบกพร่ อ งของผู้ อื่ น ลั บ หลั ง
หลีกเลี่ยงการตาหนิติเตียน
5) ด้านการปกป้องทรัพยากรขององค์การ (Protecting company resources)
ได้แก่ พฤติกรรมที่ไม่ทาธุรกิจส่วนตัวในเวลางาน
Podsakoff, et al. (2000) ได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิก ของ
องค์การ จาแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่
1) การให้ความช่ว ยเหลื อ (Helping Behavior) เป็นพฤติกรรมในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงานด้วยความสมัครใจ การป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาของผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับ
การทางาน ไม่เห็นแก่ตัว พยายามสร้างความสงบเรียบร้อยในองค์การและช่วยสนับสนุนผู้ร่วมงาน
2) ความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) เป็นพฤติกรรมในการอดทนต่อความไม่
สะดวกสบายที่เกิดขึ้นจากผู้ร่วมงาน หรือเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจ โดยไม่บ่นหรือ
แสดงความไม่พอใจ มีทัศนคติเชิงบวกแม้ว่าการปฏิบัติงานนั้นจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ไม่บังคับ
ขู่เข็ญผู้ร่วมงานเมื่อผู้ร่วมงานไม่เ ห็นด้วยกับความคิดเห็นของตน ยินดีสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานและมีความสุภาพอ่อนน้อม
3) ความจงรักภักดีต่อองค์การ (Organizational Loyalty) เป็นพฤติกรรมในการ
เป็นผู้สนับสนุนและมีความจงรักภักดีต่อองค์การ ร่วมรั บผิดชอบและปกป้องทรัพย์สินต่างๆที่องค์การ
สร้างขึ้น กล่าวถึงภาพลักษณ์ขององค์การให้แก่บุคคลภายนอกในแง่ดี ปกป้ององค์การจากการคุกคาม
ภายนอก และรักษาความจงรักภักดีนั้นไว้แม้องค์การจะตกอยู่ในภาวะวิกฤติ
4) การเคารพกฎระเบียบขององค์การ (Organizational Compliance) เป็นพฤติกรรมในการ
เรียนรู้และยอมรับกฎระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนการต่างๆขององค์การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์การถึงแม้จะไม่มีผู้ใดสังเกตหรือควบคุมอยู่ก็ตาม
5) การริเริ่มสร้างสรรค์ส่วนบุคคล (Individual Initiative) เป็นพฤติกรรมในการ
ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การด้วยความสมัครใจ มีความพยายามและ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วง อาสาทางานในหน้าที่รับผิดชอบพิเศษ และส่งเสริมให้
ผู้อื่นปฏิบัติเช่นกัน

27
6) การให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความสนใจหรือ
มีความผู กพัน กับ องค์การโดยรวม กระตื อรือร้นในการเข้ าร่ว มกิ จกรรมต่ างๆขององค์การ ได้แ ก่
การเข้าร่วมประชุม การร่วมอภิปรายนโยบาย การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์การ
ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแสวงหาโอกาสที่ดีสาหรับองค์การ ได้แก่ การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์การ ระมัดระวังการรักษาผลประโยชน์ขององค์การ
7) การพัฒนาตนเอง (Self-Development) เป็นพฤติกรรมในการพัฒนาความรู้
ทักษะ และความสามารถด้วยความสมัครใจ แสวงหาโอกาสและเข้าร่วมในการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง
หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การเพิ่มมากขึ้น
Hoffman, Blair, Meriac and Woehr (2007) ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกขององค์การ ได้จาแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การออกเป็น 11 ด้าน
ได้แก่
1) การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็นพฤติกรรมของสมาชิกที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานทันทีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ร่วมงานในกรณีที่ทางานไม่เสร็จตามกาหนด
หรือมีงานล้นมือ ช่วยแนะนาผู้มาปฏิบัติงานใหม่ในการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
2) การให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความสนใจ
หรือมีความผูกพันกับองค์การโดยรวม กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์การ ได้แก่
การเข้าร่วมประชุม การร่วมอภิปรายนโยบาย การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์การ
ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแสวงหาโอกาสที่ดีสาหรับองค์การ ได้แก่ การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์การ ระมัดระวังการรักษาผลประโยชน์ขององค์การ
3) การส านึ ก ในหน้ า ที่ (Conscientiousness) หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ บุ ค ลากร
ยอมรับกฎระเบียบและข้อกาหนดขององค์การ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมีความตรงต่อ
เวลา ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อง ดูแลทรัพย์สินขององค์การ ไม่ใช่เอาเวลางานไปทาธุระส่วนตัว
4) การคานึงถึงผู้อื่น (Courtesy) เป็นพฤติกรรมของสมาชิกในการเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น คานึงถึงผู้อื่นเพื่อป้องกัน การเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการทางาน เนื่องจากการทางานทุกคนต้อง
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การกระทาหรือการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
ของผู้ร่วมงานได้ ดังนั้นต้องให้ความสนใจเอาใจใส่ต่อความรู้สึกหรือความต้องการของผู้อื่น รวมทั้งการ
แบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน
5) การมีน้าใจนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมความอดทนต่อปัญหา
ความยากล าบาก ความเครี ย ดและความกดดั น ต่ า งๆ ด้ ว ยความเต็ ม ใจทั้ ง ๆที่ ส ามารถเรี ย กร้ อ ง
ความเป็นธรรมหรือร้องทุกข์ได้ แต่การกร้องทุกข์จะเพิ่มภาระให้กับผู้บริหารและอาจเกิดการโต้เถียง
กันจนละเลยการปฏิบัติงาน บุคลากรจึงอดทนอดกลั้นด้วยความเต็มใจ
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6) ผลการปฏิบัติงาน (take performance) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
7) การมีความพึงพอใจในงาน (Satisfactions) หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการ
ที่ได้รับการตอบสนอง ตามระดับความต้องการ ภายใต้สภาพบรรยากาศการทางานที่ถูกใจ
8) ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) หมายถึง ความรู้สึกผูกพันของบุคคลที่มีต่อ
องค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่ เป็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ยอมอรับเป้าหมาย และ
ค่านิยมขององค์การ มีความเต็มใจทุ่มเทในการทางาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
9) การรั บ รู้ความยุติธ รรมในองค์การด้านผลตอบแทน (Distributive justice)
หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าผลตอบแทนที่องค์การมอบให้มีความเหมาะสมและคุ้ มค่าต่อสิ่งที่เขา
ทุ่มเทในการทางานให้กับองค์การ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ระยะเวลา
รวมทั้งแรงกายแรงใจ โดยผลตอบแทนนั้นไม่จาเป็นต้องเป็นเงินเสมอไป อาจะเป็นสวัสดิการด้านอื่นๆ
เป็นคาชมเชย หรือความสบายใจที่ได้รับจากการทางาน
10) การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านกระบวนการ (Interactional justice)
หมายถึ ง การรั บ รู้ ข องบุ ค คลว่ า ตนได้ รั บ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ จ ากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาอย่ า งเหมาะสม
เสมอภาค และผู้บังคับบัญชามีข้อมูลและเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับและ
เข้าใจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
11) การรั บ รู้ ค วามยุติธ รรมในองค์การด้านการปฏิสั มพันธ์ระหว่างองค์การและ
พนักงาน (Procedural justice) หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าระบบการบริหารงานต่างๆมีความ
เสมอภาค โปร่งใส ปราศจากอคติหรือพวกพ้อง พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่ จะรับรู้
ข้อมูล หรือดาเนินการใดๆที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบขององค์การ หรือภายใต้กรอบประเพณีอันดีงาม
กฤษณา สุเทพากุล (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาล
วิช าชีพ โรงพยาบาลเอกชน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ผลการวิจัยพบว่ า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน ประกอบด้วย 6 ด้าน
ได้แก่
1) ด้านการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) เป็นพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพในการ
ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นทันทีเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวข้องกับงาน การช่วยเหลือผู้ร่วมงานที่มีภาระงาน
มากเกินไป
2) ด้านการคานึงถึงผู้อื่น (Courtesy) เป็นพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่มีความ
สมัครใจในการป้ องกัน ปั ญหาที่เกิดขึ้นในทีมงาน หรือผลกระทบที่อาจเกิดกับเพื่อนร่ว มงานหรือ
ผู้บังคับบัญชาและองค์การ การกระทาในการป้องกัน แก้ไข หรือลดความรุนแรงของความขัดแย้งที่ไม่
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สร้างสรรค์ระหว่างบุคคล ระมัดระวังการกระทาของตนเองที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเพื่อน
ร่วมงาน
3) ด้านความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) เป็นพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ
ในการอดทนต่อความไม่สะดวกสบายที่เกิดขึ้นจากผู้ร่วมงานหรือเกิดขึ้นในการปฏิ บัติงานด้วยความ
สมัครใจโดยไม่บ่นว่าหรือแสดงความไม่พอใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการใน
ท่าทีที่สุภาพอ่อนน้อม สร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ไม่เบื่อ
หน่ายต่อการปฏิบัติงานเมื่อต้องดูแลผู้ป่วยเป็นจานวนมาก ควบคุ มอารมณ์ทั้งสีหน้าและน้าเสียงให้
เป็นปกติแม้รู้สึกไม่พอใจหรือเหน็ดเหนื่อยต่อการปฏิบัติงาน
4) ด้านการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) เป็นพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่
แสดงถึงความรับผิดชอบและเสียสละเวลาส่วนตัวในการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์การ ติดตามข้อมูลข่าวสารที่อาจเกิดขึ้นหรือแสวง
โอกาสที่ดีสาหรับองค์การ
5) ด้านการมีส านึ กในหน้าที่ (Conscientiousness) เป็นพฤติกรรมของพยาบาล
วิชาชีพที่พยาบาลวิชาชีพยอมรับกฎระเบียบและข้อกาหนดขององค์การ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การถึงแม้จะไม่มีผู้ใดสังเกตหรือควบคุมอยู่ก็ตาม
ไม่ใช้เวลางานทาธุรกิจส่วนตัว
6) ด้ า นการพั ฒ นาตนเอง (Self-development) เป็ น พฤติ ก รรมของพยาบาล
วิชาชีพในการริเริ่มหัวข้อในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในเรื่องใหม่ๆอยู่เสมอ รับฟังคาแนะนาจาก
ผู้อื่นในการปรับปรุงขีดความสามารถของตนเอง ทบทวนการทางานของตนเองเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง อ่านบทความทางวิชากรหรืออ่านงานวิจัย อาสาสมัครที่จะเข้ารับการอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแม้บางครั้ง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ติดตามข่าวสาร
ประกาศต่างๆขององค์การ รวบรวมหนังสือ/ตารา/เอกสารทางวิชาการไว้ในหอผู้ป่วยเพื่อการอ้างอิง
และศึกษาค้นคว้า ร่วมทาวิจัยกับผู้อื่น
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ หมายถึง การแสดงออกของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่องค์การกาหนด และไม่มีผลโดยตรงต่อการพิจารณารางวัลหรือการ
ลงโทษ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์การ ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร ตาราวิชาการ ทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิดของ Organ
(1991), George and Brief (1992), Borman and Motowidlo (1993), Farh, Earley, and Lin
(1997), Podsakoff, et al. (2000), Hoffman, Blair, Meriac and Woehr (2007) และกฤษณา
สุเทพากุล (2558) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการให้ความช่วยเหลือ 2) ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
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3) ด้านความอดทนอดกลั้น 4) ด้านการให้ความร่วมมือ 5) ด้านการมีสานึกในหน้าที่ และ 6) ด้านการ
พัฒนาตนเอง สรุปเป็นตารางแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ได้ดังนี้

1. ด้านการให้ความช่วยเหลือ
2. ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
3. ด้านความอดทนอดกลั้น
4. ด้านการให้ความร่วมมือ
5. ด้านการมีสานึกในหน้าที่
6. ด้านการพัฒนาตนเอง

√
√
√
√
√

√

√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

กฤษณา สุเทพากุล (2558)

Hoffman, Blair, Meriac and Woehr (2007)

Podsakoff, et al. (2000)

Farh, Earley, and Lin (1997)

Borman and Motowidlo (1993)

Organ (1991)

องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การ

George and Brief (1992)

ตารางที่ 1 การสังเคราะห์แนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร

√
√
√
√
√
√

จากตารางที่ 1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกองค์ประกอบได้ 6 ด้าน
1. ด้านการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึงการแสดงออกของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความเต็ ม ใจ ความตั้ ง ใจให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คนอื่ น ที่ มี ง านล้ น มื อ ช่ ว ยสอนงาน
บุ ค ลากรใหม่ ตลอดจนสนั บ สนุ น ให้ ก าลั ง ใจเพื่ อ นร่ ว มงานที่ ท้ อ แท้ เพื่ อ ให้ เ ขาสามารถประสบ
ความสาเร็จในการทางาน (Organ, 1991; George and Brief, 1992; Borman and Motowidlo,
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1993; Farh, Earley, and Lin,1997; Podsakoff, et al.,2000; Hoffman, Blair, Meriac and
Woehr, 2007 และกฤษณา สุเทพากุล, 2558)
2. ด้านการคานึงถึงผู้อื่น (Courtesy) หมายถึง การแสดงออกของพยาบาลวิชาชีพที่เคารพ
ความเป็นบุคคลของผู้ร่วมงาน ทีมงาน เคารพสิทธิส่วนบุคคลเพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่าง
ราบรื่นและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Organ, 1991; Borman and Motowidlo, 1993; Farh,
Earley, and Lin, 1997; Podsakoff, et al., 2000; Hoffman, Blair, Meriac and Woehr, 2007
และกฤษณา สุเทพากุล, 2558)
3. ด้ า นความอดทนอดกลั้ น (Sportsmanship) หมายถึ ง การแสดงออกของพยาบาล
วิ ช าชี พ ที่ มี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกแม้ ว่ า การปฏิ บั ติ ง านนั้ น ไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ค าดหวั ง แสดงพฤติ ก รรมที่
เหมาะสมต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ (Organ, 1991; Borman and Motowidlo, 1993;
Podsakoff, et al., 2000 และกฤษณา สุเทพากุล, 2558)
4. ด้านการให้ ความร่ วมมือ (Civic virtue) หมายถึง การแสดงออกของพยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆขององค์การ เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพในทีม มีส่วนร่วมในการติดตามการพัฒนาคุณภาพ
งานขององค์การ (Organ, 1991; George and Brief, 1992; Borman and Motowidlo, 1993;
Farh, Earley, and Lin, 1997; Podsakoff, et al., 2000; Hoffman, Blair, Meriac and Woehr,
2007 และกฤษณา สุเทพากุล, 2558)
5. ด้านการมีสานึกในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง การแสดงออกของพยาบาล
วิชาชีพโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลในการปฏิบัติงานและมีความตั้งใจในการทางานตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด หรือให้บริการเกินความคาดหมายของผู้รับบริการ (Organ, 1991; Borman and
Motowidlo, 1993; Farh, Earley, and Lin, 1997; Hoffman, Blair, Meriac and Woehr, 2007
และกฤษณา สุเทพากุล, 2558)
6. ด้านการพั ฒ นาตนเอง (Self-development) หมายถึง การแสดงออกของพยาบาล
วิชาชีพในการแสวงหาโอกาสในการเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
เพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ (George and Brief, 1992; Podsakoff, et al., 2000;
Hoffman, Blair, Meriac and Woehr, 2007 และกฤษณา สุเทพากุล, 2558) จากองค์ประกอบ
หลักของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ สามารถแยกเป็นองค์ประกอบย่อย ได้ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 ดังนี้
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1. ด้านการให้ความช่วยเหลือ
1.1 ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีงานล้นมือหรือ
ทางานไม่ทันด้วยความเต็มใจ
1.2 อาสาปฏิบัติงานแทนเมื่อเพื่อนร่วมงานมี
เหตุจาเป็นต้องหยุดงาน
1.3 ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อเกิดปัญหาใน
การปฏิบัติงาน
1.4 มาปฏิบัติงานในวันหยุดเมื่อทราบว่า
หน่วยงานขาดผู้ปฏิบัติงานโดยไม่ต้องร้องขอ
1.5 ให้คาแนะนา ช่วยเหลือหรือสอนงานแก่
พยาบาลจบใหม่ แม้ไม่ได้รับมอบหมาย
1.6 ให้กาลังใจเพื่อนร่วมงานที่ท้อแท้ เพื่อให้
สามารถประสบความสาเร็จในการทางาน
2. ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
2.1 ให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจของ
ผู้ร่วมงาน
2.2 ระมัดระวังการกระทาของตนเองที่อาจ
ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ร่วมงาน
2.3 เอาใจใส่ต่อความรู้สึกหรือความต้องการ
ของผู้ร่วมงาน

√

√

√

√

Hoffman, Blair, Meriac and
Woehr (2007)
กฤษณา สุเทพากุล (2558)

√

Podsakoff, et al. (2000)

George and Brief (1992)

√

องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การ

Borman and Motowidlo
(1993)
Farh, Earley, and Lin (1997)

Organ (1991)

ตารางที่ 2 องค์ประกอบย่อยของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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2.4 ป้องกันการเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการทางาน
2.5 การแบ่งปันทรัพยากรต่างๆแก่ผู้ร่วมงาน
3. ด้านความอดทนอดกลั้น
3.1 อดทนต่อความไม่สะดวกสบายที่เกิดขึ้น
จากผู้ร่วมงานหรือจากการปฏิบัติงาน
3.2 ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
3.3 ไม่บ่นหรือแสดงความไม่พอใจ
3.4 สร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานแม้ว่าจะ
อยู่ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง
3.5 ไม่เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติงานเมื่อต้องดูแล
ผู้ป่วยจานวนมาก
3.6 ควบคุมอารมณ์ทั้งสีหน้าและน้าเสียงให้เป็น
ปกติแม้รู้สึกไม่พอใจหรือเหน็ดเหนื่อยจากการ
ปฏิบัติงาน
4.ด้านการให้ความร่วมมือ
4.1 เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
4.2 เสนอความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์
4.3 ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อกาหนดขององค์การแม้จะไม่มีใครเฝ้าดู
พฤติกรรม

Hoffman, Blair, Meriac and
Woehr (2007)
กฤษณา สุเทพากุล (2558)

Podsakoff, et al. (2000)

Borman and Motowidlo
(1993)
Farh, Earley, and Lin (1997)

Organ (1991)

องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การ

George and Brief (1992)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

√
√
√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√

√
√
√
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4.4 มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆของหน่วยงาน
4.5 ส่งเสริมการทางานเป็นทีม
4.6 เสียสละเวลาส่วนตัวในการร่วมดาเนินงาน
ขององค์การ
5. ด้านการมีสานึกในหน้าที่
5.1 ตั้งใจปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียงของ
องค์การ
5.2 ไม่ใช้สิทธิลาป่วย ลากิจ โดยไม่จาเป็น
5.3 ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อกาหนดขององค์การแม้จะไม่มีใครเฝ้าดู
พฤติกรรม
5.4 มีความตรงต่อเวลา
5.4 ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย
5.6 ไม่ใช้เวลางานไปทาธุระส่วนตัว
6. ด้านการพัฒนาตนเอง
6.1 แสวงหาโอกาสฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
6.2 สมัครใจในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และทักษะ เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์การได้ดี
ยิ่งขึ้น
6.3 ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
6.4 การให้คาแนะนาที่สร้างสรรค์ต่อการพัฒนา
ปรับปรุงหน่วยงาน

√

Hoffman, Blair, Meriac and
Woehr (2007)
กฤษณา สุเทพากุล (2558)

Podsakoff, et al. (2000)

Borman and Motowidlo
(1993)
Farh, Earley, and Lin (1997)

Organ (1991)

องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การ

George and Brief (1992)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√
√

√

√

√
√

√

√
√
√

√
√

√

√

√
√

√
√
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6.5 รับฟังคาแนะนาจากผู้อื่น ในการปรับปรุง
ขีดความสามารถของตนเอง
6.6 อาสาสมัครที่จะเข้ารับการอบรม/สัมมนา/
ประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแม้
บางครั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
6.7 ติดตามข่าวสารวิชาการ ร่วมทาวิจัยกับผู้อื่น
6.8 อ่านบทความวิจัยเพื่อนามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

√

Hoffman, Blair, Meriac and
Woehr (2007)
กฤษณา สุเทพากุล (2558)

Podsakoff, et al. (2000)

Borman and Motowidlo
(1993)
Farh, Earley, and Lin (1997)

Organ (1991)

องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การ

George and Brief (1992)

ตารางที่ 2 (ต่อ)

√
√

√

√
√

จากตารางที่ 2 สรุ ป ได้ ว่ าพฤติ กรรมการเป็ น สมาชิ กขององค์ ก ารของพยาบาลวิช าชี พ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกได้ 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการให้ความช่วยเหลือ เป็นพฤติกรรมที่บุคลากรให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มี
งานล้นมือ หรือทางานไม่ทันด้วยความเต็มใจ อาสาปฏิบัติงานแทนเมื่อเพื่อนร่วมงานมีเหตุจาเป็นต้อง
หยุดงาน ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน และมาปฏิบัติงานในวันหยุดเมื่อ
ทราบว่าหน่วยงานขาดผู้ปฏิบัติงานโดยไม่ต้องร้องขอ ให้คาแนะนา ช่วยเหลือหรือสอนงานแก่พยาบาล
จบใหม่ แม้ไม่ได้รับมอบหมายอย่างเป็ นทางการ ตลอดจนให้กาลังใจเพื่อนร่วมงานที่ท้อแท้ เพื่อให้
สามารถประสบความสาเร็จในการปฏิบัติงานได้
2. ด้านการคานึงถึงผู้อื่น เป็นพฤติกรรมที่บุคลากรให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจของ
ผู้ ร่ ว มงาน ระมัดระวังการกระทาของตนเองที่อาจส่ งผลต่ อความรู้สึ กของผู้ ร่ว มงาน เอาใจใส่ ต่ อ
ความรู้สึกหรือความต้องการของผู้ร่วมงาน และป้องกันการเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการทางาน นอกจากนี้
ยังมีการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆแก่ผู้ร่วมงาน
3. ด้านความอดทนอดกลั้ น เป็นพฤติกรรมที่บุคลากรอดทนต่อความไม่ส ะดวกสบายที่
เกิดขึ้นจากผู้ร่ ว มงานหรื อจากการปฏิบั ติงานโดยไม่บ่นหรือแสดงความไม่พอใจ ยอมรับฟังความ
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คิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ไม่
เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติงานเมื่อต้องดูแลผู้ป่วยจานวนมาก ควบคุมอารมณ์ทั้งสีหน้าและน้าเสียงให้
เป็นปกติแม้รู้สึกไม่พอใจหรือเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติงาน
4. ด้านการให้ ความร่วมมือ เป็นพฤติกรรมที่บุคลากรเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การอย่ างสม่าเสมอ เสนอความคิดเห็ นในทางสร้างสรรค์ ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อกาหนดขององค์การแม้จ ะไม่มีใครเฝ้ าดูพฤติกรรม มีส่ ว นร่ว มในโครงการต่างๆของหน่ว ยงาน
ส่งเสริมการทางานเป็นทีม และเสียสละเวลาส่วนตัวในการร่วมดาเนินงานขององค์การ
5. ด้านการมีสานึกในหน้าที่ เป็นพฤติกรรมที่บุคลากรตั้งใจปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียง
ขององค์การ ไม่ใช้สิทธิลาป่วย ลากิจ โดยไม่จาเป็น ยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบีย บและข้อกาหนดของ
องค์การ มีความตรงต่อเวลาทั้งเวลาปฏิบัติงานและเวลาพัก ไม่ใช้เวลางานไปทาธุระส่วนตัว ทางาน
เป็นระเบียบเรียบร้อยได้มาตรฐานตามแนวทางแห่งวิชาชีพ
6. ด้านการพัฒนาตนเองเป็นพฤติกรรมที่บุคลากรแสวงหาโอกาสฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
อย่ างต่อเนื่ อง สมัครใจในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้ กับ
องค์การได้ดียิ่งขึ้น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ ให้คาแนะนาที่สร้างสรรค์ต่อการ
พัฒ นาปรั บปรุงหน่ วยงาน รับ ฟังคาแนะนาจากผู้อื่น ในการปรับปรุงขีดความสามารถของตนเอง
อาสาสมัครที่จะเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแม้บางครั้งต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ติดตามข่าวสารวิชาการ อ่านบทความวิจัย หรือมีส่วนร่วมในการวิจัยของ
องค์การ และนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางาน
2.3 ประโยชน์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
พฤติกรรมการเป็น สมาชิกขององค์การ มีประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและต่อประสิทธิผลของ
องค์การ (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556) ดังนี้ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการทางาน (Organ and Ryan, 1995) ซึ่ง
ส่งผลให้ เกิดความเต็มใจที่จะร่ ว มมือกับองค์การด้านผลการปฏิบัติงานพบว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Podsakoff, Ahearne and
Mackenzie, 1997) และมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Schnake
and Dumler (1997) ที่พบว่าพนักงานที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การมีแนวโน้มที่
ผู้บังคับบัญชาประเมินว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานได้ดีกว่า นอกจากนี้ประโยชน์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การต่อประสิทธิภาพขององค์การ (Podsakoff, Ahearne and Mackenzie, 1997) เป็นการ
ลดจ านวนทรั พยากรบุ คคลที่ป ฏิบั ติงานเพียงหน้าที่เดียว ทาให้ บุคลากรสามารถทางานได้ห ลาย
บทบาทหน้าที่ช่วยเสริมสร้างผลิตภาพในด้านการจัดการ มีทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างไม่จากัด โดย
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มีเป้าหมายมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างผลงาน มีการช่วยเหลือการทางานของเพื่อนร่วมงานทั้งภายในและ
ภายนอกทีมงาน เสริมสร้างผลิตภาพของผู้ร่วมงานเนื่องจากมีการช่วยเหลือในการทางาน ทาให้เกิด
การเรี ย นรู้ ใ นหลายบทบาทหน้ า ที่ จึง ท าให้ ส ร้ างผลงานได้ อ ย่า งรวดเร็ว สามารถรั กษาดึง ดูด ให้
พนักงานที่ดีคงอยู่กับองค์การ เป็นการเพิ่มเสถียรภาพการปฏิบัติงานในองค์การ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การมีส่วนช่วยให้เกิด
ประสิทธิผลขององค์การโดยตรง (Organ, 1988) เนื่องจากทาให้กลไกลการทางานของสังคมภายใน
องค์การ มีความราบรื่นความยืดหยุ่นและการพึ่งพาอาศัยกันในการทางาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การจึงจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับการดาเนินงานขององค์การ ช่วยขับเคลื่อนองค์การให้ประสบ
ความส าเร็จ ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีการปรับปรุงไปสู่ความเป็นองค์การที่มีความ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากล ส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพ
ทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนเป็นแกนกลางในการ
ประสานงานของหน่วยงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นภารกิจที่สาคัญของพยาบาลโรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ ที่ต้องมีการพัฒนาและปรับบทบาทของตนเพื่อนาไปสู่บริการที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทาให้
องค์การได้เปรี ย บทางการพัฒ นาองค์ก ารสู่ ความเป็นเลิ ศในระดับสากล การศึกษาการวิเคราะห์
องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร จึงมีความสาคัญในการวางแนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาล
วิ ช าชี พ ที่ ส ามารถน าพาองค์ ก ารสู่ เ ป้ า หมายได้ อ ย่ า งส าเร็ จ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis หรือ EFA) ซึ่งเป็นเทคนิคทางสถิติสาหรับ
วิเคราะห์ตัว แปรหลายตัว สรุป รายละเอียดของตัว แปร ใช้ในการลดจานวนตัว แปรที่ซ้าซ้อนโดย
การศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร และสร้างตัวแปรใหม่เรียกว่า “องค์ประกอบ” โดย
องค์ประกอบที่สร้างขึ้น จะเป็นการนาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความร่วมกันสูงมารวมกันเป็น
องค์ประกอบเดียวกัน ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละองค์ประกอบมีความร่วมกันน้อย หรือไม่มีความสัมพันธ์
กันเลย (กัลยา วานิชบัญชา, 2551) เพื่อสร้างความชัดเจนในเชิงโครงสร้างสามารถนาไปพัฒนาเป็น
เครื่องมือ ในการประเมินพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพต่อไป
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3. การวิเคราะห์องค์ประกอบ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็นการศึกษาองค์ประกอบของตัวแปรว่า
ตัวแปรที่ศึกษาสามารถจัดกลุ่มได้เป็นกี่องค์ประกอบ Factor Analysis มีชื่อเรียกในภาษาไทยหลาย
คา เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ตัวประกอบ สาหรับในการวิจัยครั้งนี้จะใช้คาว่า
การวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
3.1 ความหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย (2549) ให้ความหมายคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเทคนิคทาง
สถิติ สาหรับวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว (Multivariate analysis techniques) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วย
ให้นักวิจัยได้ใช้แสวงหาความรู้ความจริงดังกล่าว เช่น นักวิจัยสามารถใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สารวจ (Exploratory Factor Analysis หรือ EFA) ในการพัฒนาทฤษฎี หรือนักวิจัยสามารถใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) ในการทดสอบหรือ
ยืนยันทฤษฎี
กัลยา วานิชบัญชา (2551) สรุปว่า เป็นการวิเคราะห์หลายตัวแปรเทคนิคหนึ่งเพื่อการสรุป
รายละเอียดของตัวแปรหลายตัว หรือเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ในการลดจานวนตัวแปรเทคนิคหนึ่งโดย
การศึกษาถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร และสร้างตัวแปรใหม่เรียกว่า องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบที่สร้างขึ้นจะเป็นการนาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความร่วมกันสูงมารวมกันเป็น
องค์ประกอบเดียวกัน ส่วนตัวแปรที่อยู่คนละองค์ประกอบมีความร่วมกันน้อย หรือไม่มีความสัมพันธ์
กันเลย
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร (2553) สรุปว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นวิธีการทางสถิติที่
นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อลดจานวนตัวแปรที่มีหลายๆตัวแปรให้เ หลือจานวนตัวแปรที่
น้อยลง โดยรวมตัวแปรที่มีค่าความร่วมกันสูง ( Communality) เข้าในกลุ่มเดียวกัน ทาให้ตัวแปรใน
แต่ ล ะกลุ่ ม ไม่ เ หลื่ อมล้ ากั น หรื อแยกจากกั นชดเจน ดัง นั้ นตั ว แปรที่ ร วมอยู่ ใ นปั จจั ย เดี ยวกั นจะมี
ความสัมพันธ์กันสูง แต่จะมีควาสัมพันธ์ในระดับต่ากับตัวแปรที่อยู่ต่าปัจจัย
Daniel (1988) ได้พูดถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบไว้ว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบถูก
ออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจสอบโครงสร้างของชุดตัวแปรและเพื่อใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ในรูปของจานวนที่น้อยที่สุดของตัวแปรแฝงที่สังเกตไม่ได้ ซึ่งตัวแปรแฝงที่สังเกตไม่ ได้เหล่านี้จะถูก
เรียกว่า องค์ประกอบ
Joreskog และ Sorbom (1989) ได้อธิบายว่า แนวคิดที่สาคัญภายใต้รูปแบบของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ คือ มีตัวแปรบางตัวที่ไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรง หรืออาจเรียกได้ว่า
เป็นตัวแปรแฝงหรือองค์ประกอบ ตัวแปรที่ไม่สามารถสังเกตหรือวัดได้โดยตรงนั้น สามารถอ้างอิงได้
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ทางอ้อมจากข้อมูลของตัวแปรที่สังเกตได้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นกระบวนการทางสถิติสาหรับ
เปิดเผยตัวแปรแฝงที่มีอยู่ โดยศึกษาผ่านความแปรปรวนระหว่างชุดของตัวแปรที่สังเกตได้
โดยสรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบ หมายถึง เทคนิค วิธีทางสถิติที่จะจับกลุ่มหรือรวมกลุ่ม
หรือรวมตัว แปรที่มีความสั มพันธ์กันไว้ในกลุ่ มเดียวกัน ซึ่งความสัมพันธ์เป็นไปได้ทั้งทางบวกและ
ทางลบ ตัวแปรภายในองค์ประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันสูง ส่วนตัวแปรที่ต่างองค์ประกอบ
จะสัมพันธ์กันน้อยหรือไม่มี สามารถใช้ได้ ทั้งการพัฒนาทฤษฎีใหม่ หรือการทดสอบหรือยืนยันทฤษฎี
เดิม
3.2 วัตถุประสงค์ของเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
การวิเคราะห์องค์ประกอบมีวัตถุประสงค์สาคัญ 2 ประการ (นงลักษณ์ วิรัชชัย , 2542)
คือ
3.2.1 เพื่อศึกษาว่าองค์ประกอบร่วมที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
ตัวแปรต่าง ๆ โดยที่จานวนองค์ประกอบร่วมที่หาได้จะมีจานวนน้อยกว่าจานวนตัวแปรนั้น จึงทาให้
ทราบว่ามีองค์ประกอบร่วมอะไรบ้าง โมเดลนี้เรียกว่า Exploratory Factor Analysis Model : EFA
3.2.2 เพื่ อ ต้ อ งการทดสอบสมมุ ติ ฐ านเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งขององค์ ป ระกอบว่ า
องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้าง และตัวแปรแต่ละตัวควรมีน้าหนักหรืออัตรา
ความสั มพัน ธ์ กับ องค์ ป ระกอบมากน้อยเพียงใด ตรงกับที่ค าดคะเนไว้ห รือไม่ หรือสรุปได้ ว่าเพื่ อ
ต้องการทดสอบว่าตัวประกอบอย่างนี้ตรงกับโมเดลหรือตรงกับ ทฤษฎีที่มีอยู่หรือไม่ โมเดลนี้เรียกว่า
Confirmatory Factor Analysis Model: CFA
3.3 ประโยชน์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
3.3.1 ลดจานวนตัวแปร โดยการรวมตัวแปรหลาย ๆ ตัวให้อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน
องค์ประกอบที่ได้ถือเป็นตัวแปรใหม่ ที่สามารถหาค่าข้อมูลขององค์ประกอบที่สร้างขึ้นได้ เรียกว่า
Factor Score จึงสามารถนาองค์ประกอบดังกล่าวไปเป็นตัวแปรสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
เช่น การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ (Regression and Correlation Analysis) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การทดสอบสมมุติฐาน T – test Z – test และการวิเคราะห์
จาแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) เป็นต้น
3.3.2 ใช้ในการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากการที่ตัวแปรอิสระของเทคนิคการวิเคราะห์
สมการความถดถอยมีความสัมพันธ์กัน (Multicollinearity) ซึ่งวิธีการอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหานี้ คือ
การรวมตั ว แปรอิ ส ระที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ไ ว้ ด้ ว ยกั น โดยการสร้ า งเป็ น ตั ว แปรใหม่ ห รื อ เรี ย กว่ า
องค์ประกอบ โดยใช้เทคนิค Factor Analysis แล้วนาองค์ประกอบดังกล่าวไปเป็นตัวแปรอิสระใน
การวิเคราะห์ความถดถอยต่อไป
3.3.3 ทาให้เห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ศึกษา เนื่องจากเทคนิค Factor
Analysis จะหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) ของตัวแปรทีละคู่ แล้วรวมตัวแปรที่สัมพันธ์

40
กันมากไว้ในองค์ประกอบเดียวกัน จึงสามารถวิเคราะห์โครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต่างๆ ที่อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันได้ ทาให้สามารถอธิบายความหมายของแต่ละองค์ประกอบได้
ตามความหมายของตัวแปรต่าง ๆ ที่อยู่ในองค์ประกอบนั้น ทาให้สามารถนาไปใช้ในด้านการวางแผน
ได้
3.4 ประเภทของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เทคนิคของการวิเคราะห์องค์ประกอบ (กัลยา วานิชบัญชา, 2551; อารีย์วรรณ อ่วมตานี,
2558) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor
Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
3.4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis)
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจจะใช้ในกรณีที่ผู้ศึกษาไม่มีความรู้ หรือมี
ความรู้น้อยมากเกี่ยวกับโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อศึกษาโครงสร้างของตัวแปร และลด
จานวนตัวแปรที่มีอยู่เดิมให้มีการรวมกันได้
3.4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)
การวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิง ยืนยั นจะใช้กรณีที่ผู้ ศึกษาทราบโครงสร้ า ง
ความสั ม พัน ธ์ ของตั ว แปร หรื อคาดว่ าโครงสร้ างความสั มพั นธ์ ข องตัว แปรควรจะเป็ นรู ปแบบใด
หรือคาดว่าตัวแปรใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันมากและควรอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน หรือคาดว่ามีตัว
แปรใดที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน ควรจะอยู่ต่างองค์ประกอบกัน หรือกล่าวได้ว่า ผู้ศึกษาทราบโครงสร้าง
ความสั มพันธ์ของตัวแปร หรือคาดไว้ว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็นอย่างไรและจะใช้
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมาตรวจสอบหรือยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็นอย่างที่คาดไว้
หรือไม่ โดยการวิเคราะห์หาความตรงเชิงโครงสร้างนั่นเอง
สรุปได้ว่าการวิจัยนี้เลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ประกอบเชิงสารวจเพื่อให้ทราบ
ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปรและลดจานวนตัวแปรที่มีอยู่เดิมให้มีการรวมกันได้
3.5 ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ
สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีข้อตกลงเบื้องต้น (Stevens, 1992, 1996; Tabachnick
& Fidell, 2001; Munro, 2001: 309 อ้างใน เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, 2549)
3.5.1 ตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะห์องค์ประกอบ ต้องเป็นตัวแปรที่มีค่าต่อเนื่อง หรือมี
ค่าในมาตราระดับช่วง (Interval scale) และมาตราอัตราส่วน (Ratio scale) เนื่องจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะห์องค์ประกอบควรมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
3.5.2 ตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะห์องค์ประกอบ ควรมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ใน
ระดับสูง (r = 0.30 – 0.70) รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและตัวแปรที่อยู่ในรูปเชิงเส้น
(linear) เท่านั้น
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3.5.3 จานวนตัวแปรที่คัดเลือกมาวิเคราะห์องค์ประกอบ ควรมีจานวนมากกว่า 30 ตัวแปร
3.5.4 กลุ่มตัวอย่าง ควรมีขนาดใหญ่และควรมีมากกว่าจานวนตัวแปร ซึ่งมักมีคาถามว่า
ควรมากกว่ากี่เท่า มีบางแนวคิดที่เสนอแนะให้ ใช้จานวนข้อมูล มากกว่าจานวนตัว แปรอย่างน้อย
5 – 10 เท่า หรืออย่างน้อยที่สุด สัดส่วนจานวนตัวอย่าง 3 ราย ต่อ 1 ตัวแปร
3.5.5 กรณีที่ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle component
analysis) ตัว แปรแต่ล ะตัว หรือข้อมูล ไม่จาเป็นต้อ งมีการแจกแจงแบบปกติ แต่ถ้าตัวแปรบางตัว
มีการแจกแจงเบ้ค่อนข้างมาก และมีค่าต่าสุด และค่าสูงสุดผิดปกติ (Outlier) ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่
ถูกต้อง
3.6 ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบมีขั้นตอนในการทดสอบ (อารีย์วรรณ อ่วมตานี,
2558) ดังนี้
ขั้นที่ 1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ขั้น ตอนแรกตัว แปรแต่ล ะตัว จะถูกคานวณเมทริกซ์ส หสั มพันธ์ เมทริกซ์ส หสั มพันธ์จะให้ ภ าพว่า
ตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ควรจะมีค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์ ถ้าตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีตัวประกอบร่วมและไม่มีประโยชน์ที่จะนาเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นไป
วิเคราะห์ องค์ป ระกอบ ดังนั้ น จึ งมีการทดสอบสมมติฐ านว่าเมทริกซ์ส หสั มพันธ์นั้ นเป็น เมทริก ซ์
เอกลักษณ์ (Identity matrix) หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีการทดสอบโดยการคานวณค่าสถิติ เรียกว่าดัชนี
ไกเซอร์–ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser Meyer Olkin measure of sampling adequacy: KMO)
ซึ่งเป็นดัชนีบอกความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ กับเมทริกซ์สหสัมพันธ์
แอนติอิมเมจหรือปฏิภาพ (Anti-image correlation matrix) ซึ่งเป็นเมทริกซ์สหสัมพันธ์พาร์เชียล
ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ เพื่อขจัดความแปรปรวนของตัวแปรอื่นๆออกไปแล้วค่า KMO ควรจะมีค่าเข้า
ใกล้ 1 ถ้ามีค่าน้อยกว่าแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีน้อย และไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์
องค์ประกอบ ซึ่งค่า KMO ต่ากว่า .50 ไม่ควรใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบกับข้อมูล
ขั้ น ที่ 2 การหาปั จ จั ย ขั้ น ต้ น ที่ แ ทนกลุ่ ม ตั ว แปร โดยสกั ด ตั ว ประกอบ (Factor
extraction) เป้าหมายของการสกัดตัวประกอบคือ การแยกตัวประกอบร่วมให้มีจานวนตัวประกอบ
น้อยที่สุดที่สามารถนาค่าน้าหนักตัวประกอบไปคานวณค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ได้ค่าใกล้เคียงกับเมท
ริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ อันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ กระบวนการสกัดองค์ประกอบนั้น
คอมพิวเตอร์มีการคานวณซ้าหลายรอบเริ่มจากการตั้งสมมติฐานว่า มีตัวประกอบเพียงตัวประกอบ
เดี่ยว แล้วนาค่าแฟคเตอร์เมทริกซ์ ไปคานวณหาเมทริกซ์สหสัมพันธ์เปรียบเทียบกับเมทริกซ์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ถ้ายังมีความแตกต่างกันมากจะตั้งสมมติฐานว่ามีสองตัวประกอบ แล้วดาเนินการวิเคราะห์
ใหม่เรื่อยๆ ไปจนกว่าจะได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่คานวณได้นั้น มีค่าใกล้เคียงกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ขั้นที่ 3 การเลือกปัจจัย ในการสกัดปัจจัยนั้นจะได้หลายปัจจัย ดังนั้นจึงจาเป็นต้อง
เลือกปัจจัยที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรได้สูง โดยพิจารณาจากค่าไอเกน ซึ่งจะเลือก
ปัจจัยที่มีค่าไอเกนไม่ต่ากว่า 1 มาใช้และต้องพิจารณาจานวนเปอร์เซ็นต์ในการอธิบายตัวแปรด้วย
ขั้นที่ 4 การหมุนแกนปัจจัย เทคนิคการหมุนแกนในการวิเคราะห์ ตัวประกอบใช้
หลักการหมุนแกนอ้างอิง (Reference axes) ซึ่งเป็นแกนแทนตัวประกอบให้แกนอ้างอิงผ่านจุดพิกัด
ของตัวแปรให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ตัวประกอบที่มีโครงสร้างง่าย (Simple structure) ไม่ซ้าซ้อน
การหมุนแกนเชิงวิเคราะห์ แบบต่างๆ จัดแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือแบบตั้งฉากและแบบมุมแหลม ดังนี้
1. การหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) การหมุนแกนเชิงวิเคราะห์
แบบตั้งฉาก แบ่งออกเป็นวิธีย่อยตามเกณฑ์ที่ใช้ ดังนี้
1.1 การหมุนแกนแบบควอร์ติแมกซ์ (Quartimax rotation) วิธีนี้เป็นวิธีการ
หมุนแกน โดยใช้กาลังสองของน้าหนักตัวประกอบแต่ละแถว ในเมทริกซ์ตัวประกอบมีค่าสูงสุด แต่ใน
สูตรการคานวณต้องใช้ค่าน้าหนักตัวประกอบยกกาลังสี่ วิธีควอร์ติแมกซ์ คือ การทาค่าผลรวมของ
กาลังสี่ของน้าหนักตัวประกอบในแต่ละแถวให้มีค่าสูงสุดผลจากวิธีนี้จะได้ ตัวประกอบที่มีน้าหนักตัว
ประกอบมีค่าสูงบางตัวแปร และมีน้าหนักตัวประกอบปานกลางและต่าบนตัวแปรที่เหลือ เป็นผลให้ได้
ตัวประกอบทั่วไป
1.2 การหมุนแกนแบบแวริแมกซ์ (Varimax rotation) วิธีนี้เป็นวิธีการหมุนแกน
โดยใช้กาลังสองของน้าหนักตัวประกอบแต่ละสดมภ์ (Column) ในเมทริกซ์ตัวประกอบมีค่าสูงสุด
วิธีนี้ได้ตัวประกอบที่มีตัวสร้างง่ายและได้ตัวประกอบเฉพาะ (Specific factor) ซึ่งทาให้การแปร
ความหมายตัวประกอบสะดวกขึ้น
1.3 การหมุนแกนแบบอีควอแมกซ์ (Equamax rotation) วิธีนี้เป็นวิธีการหมุน
แกนที่ผสมผสานวิธีควอร์ติแมกซ์และวิธีแวริแมกซ์ ตัวประกอบที่ได้จะมีลักษณะกลางๆระหว่างสองวิธี
2. การหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique rotation) การหมุนแกนเชิง วิ เ ค ร า ะ ห์
แบบมุมแหลม แบ่งออกเป็นวิธีย่อยตามเกณฑ์ที่ใช้ ดังนี้
2.1 การหมุนแกนแบบควอร์ติมิน (Quatimin rotation) หลักการวิธีเดียวกับ
วิธีการหมุนแกนแบบควอร์ติแมกซ์ แต่ยอมให้ตัวประกอบมีความสัมพันธ์กัน ผลที่ได้จากการหมุนแกน
วิธีนี้ได้ตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบทั่วไป และค่อนข้างทามุมแหลมตอกันมากกว่า แบบอื่น
2.2 การหมุนแกนแบบโคแวริมิน (Covarimin rotation) หลักการวิธีเดี่ยวกับ
การหมุนแกนแบบแวริแมกซ์ แต่ยอมให้ตัวประกอบมีความสัมพันธ์กัน ผลที่ได้จากการหมุนแกนวิธีนี้
ได้ตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบเฉพาะและค่อนจ้างทามุมแหลมที่มีขนาดเข้าใกล้มุมฉากมากกว่าแบบ
อื่น
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2.3 การหมุนแกนแบบอ๊อบลิมิน (Oblimin rotation) เพื่อแก้ข้อบกพร่องของวิธี
ควอร์ตอมินและโคแวริมิน ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ให้ตัวประกอบที่ได้สัมพันธ์กันสูงมากไปและน้อยไป
วิธีอ๊อบลิมินจึงเป็นวิธีผสมผสานที่ให้การวิเคราะห์ดีขึ้น
ขั้นที่ 5 การแปลผลและกาหนดชื่อองค์ประกอบที่วิเคราะห์ได้ เป็นขั้นตอนที่ ผู้วิจัย
จะต้องกาหนดชื่อหรือให้ความหมายปัจจัยที่พิจารณาว่าองค์ประกอบนั้นควรประกอบด้วยตัวแปร
อะไรบ้าง เนื่องจากปัจจัยหนึ่งจะประกอบด้วยตัวแปรทุกตัวที่เป็นสมาชิก ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกตัวแปร
ที่เป็นสมาชิกองค์ประกอบนั้น ซึ่งมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้
1. การจัดตัวแปรเข้าเป็นสมาชิกขององค์ประกอบเดียว โดยพิจารณาจากน้าหนัก
ปัจจัย (Factor loading) ที่ได้หลั งจากหมุนแกน แล้วเลือกตัวแปรที่มีน้าหนักปัจจัยมากที่สุดใน
องค์ประกอบใดเข้าเป็นสมาชิกขององค์ประกอบนั้น
2. เลือกตัวแปรที่มีผลต่อองค์ประกอบสูง โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณาจัดตัว
แปรเข้าองค์ประกอบคือ น้าหนักปัจจัยต้องมากกว่า .50 ขึ้นไปและค่าความแตกต่างของน้าหนักปัจจัย
ในแต่ละปัจจัย ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ .2 แล้วจึงจัดตัวแปรเข้าตัวประกอบ
3. ตั้งชื่อให้แต่ละองค์ประกอบ โดยกาหนดชื่อที่สื่อความหมายลักษณะของตั ว
แปรที่อยู่ในองค์ประกอบนั้นๆ ขั้นตอนนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้วิจัย
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกวิธีการหมุนแกนแบบออร์โธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ และใช้เกณฑ์
พิจารณาองค์ประกอบ คือ องค์ประกอบนั้นต้องมีค่าไอเกน มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มีตัวแปรหรือข้ อ
คาถามที่อธิบายองค์ประกอบนั้นตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป โดยแต่ละตัวแปรต้องมีค่าน้าหนักตัวประกอบตั้งแต่
.50 ขึ้นไป และนาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบไปแปลผลและกาหนดชื่อองค์ประกอบพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Smith, Organ, and Near (1983) ศึกษาขอบเขตพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยการวิเคราะห์เส้นทาง
(Path analysis) กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานธนาคารใหญ่ 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ทางตะวัน ตกกลางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา จานวน 220 คนโดยแบ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การออกเป็น
2 ลั ก ษณะ คื อ พฤติ ก รรมการช่ ว ยเหลื อ ( Altruism) และพฤติ ก รรมการยอมปฏิ บั ติ ต าม
(Compliance) ผลการวิจับพบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางตรงกับพฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือ และการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการยินยอม
ปฏิบัติตาม
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Podsakoff, Ahearne and Mackenzie (1997) ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การกับผลการปฏิบัติงาน ทั้งในปริมาณงานและคุณภาพงาน ในคนงานโรงงานกระดาษจานวน
218 คน พบว่า 1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น มีผลต่อ
การปฏิบัติงานในด้านปริมาณงาน 2) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น มีผลต่อการปฏิบัติงานใน
ด้านคุณภาพ และ 3) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพงาน
Podsakoff et al. (2000) ได้ศึกษารวบรวมสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์การในช่วงปี 1993-1998 จานวน 122 เรื่อง โดยมีการกล่าวถึงองค์ประกอบของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ แตกต่างกันไปประมาณ 30 องค์ประกอบ และเมื่อวิเคราะห์
ในรายละเอีย ดแล้ ว พบว่าองค์ป ระกอบเหล่ านี้ มีแนวคิ ดที่ทับซ้ อนกัน คล้ ายคลึ งกั น ประกอบกั บ
การศึกษาส่วนใหญ่ดาเนินการวิจัยในทวีปอเมริกาเหนือและบริบททางวัฒนธรรมอาจมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ซึ่งได้รวมด้านที่คล้ายคลึงกันเป็นองค์ประกอบเดี่ยวกับ จาแนก
เป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1) การให้ความช่วยเหลือ 2) ความอดทนอดกลั้น 3) ความจงรักภักดีต่อองค์การ
4) การเคารพกฎระเบียบขององค์การ 5) การริเริ่มสร้างสรรค์ส่วนบุคคล 6) การให้ความร่วมมือ และ
7) การพัฒนาตนเอง ซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่เริ่มศึกษาแนวคิดนี้ในประเทศจีน ญี่ปุ่น หรือประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นโดยแนวคิดพื้นฐานส่วนใหญ่เกี่ยวกับ พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์การ มีพื้นฐานมาจาก Organ (1988)
Farh, Zhong and Organ (2004) ศึกษา พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร เ ป็ น ส ม า ชิ ก ข อ ง อ ง ค์ ก า ร
ในสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น โดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละการศึ ก ษาวิ จั ย ในสหรั ฐ อเมริ ก า
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชนใน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่งและเซินเจิ้น จานวน 158 คน เครื่องมือที่
ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม ผลวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ในประเทศจีนมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดกับวัฒนธรรมตะวันตก เนื่องจากพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม ค่านิยมความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่จะนาไปสู่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านที่มีความแตกต่างกันมากที่สุ ด คือ ด้านการปกป้ององค์การ
เพราะในวัฒ นธรรมจีน กล่ าวถึง การรักษาทรัพยากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงการกระทาที่ประหยัด
ทรัพยากรของบริษัท ใช้ทรั พยากรบุค คลให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด และปกป้องบริษัทจากภัยพิบัติ
ซึ่งมิตินี้ได้ถูกละเลยในพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในวัฒนธรรมตะวันตก
สุกาญจน์ ชัยณรงค์ (2545) ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาล
ประจาการโรงพยาบาลสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่พยาบาลประจาการ
โรงพยาบาลสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จานวน 333 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 1 ชุด พบว่า 1) พยาบาลประจาการประเมินตนเองว่ามีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิก ที่ ดีข ององค์ การอยู่ ใ นระดั บสู ง เมื่ อ พิจ ารณารายด้ า นพบว่ า พฤติ ก รรมด้า นการให้ ค วาม
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ช่วยเหลือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเนื่องจากพยาบาลประจาการส่วนใหญ่จบการศึกษามาจากสถาบันเดียวกัน
ส่วนพฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้นมีค่าเฉลี่ยต่าสุดเนื่องจากลักษณะงานพยาบาลเป็นงานที่ต้อง
รั บ ผิ ดชอบสู ง มี ภ าระงานหนั ก จึ งท าให้ ป ระเมิ นพฤติ กรรมด้า นความอดทนอดกลั้ นต่ า 2) ความ
ยุติธรรมในองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ากับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพยาบาลประจาการโรงพยาบาลสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และ 3) การแลกเปลี่ยน
ระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจาการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดั บต่ากับพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพยาบาลประจาการโรงพยาบาลสานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
อโนชา วัน แต่ง (2551) ศึก ษาความสั มพัน ธ์ระหว่ างวัฒ นธรรมองค์การเชิงสร้ างสรรค์
ความสามารถในการปฏิบัติบทบาทด้านการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ ดี
ขององค์การ กับผลการดาเนินงานของกลุ่มงานการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลประจาการ
โรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาล
ประจาการ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล
4 โรงพยาบาลประกอบด้วย โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช
สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ จานวน 351 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม 1 ชุด ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดั บ สู งกับ ผลกการดาเนิ นงานของกลุ่ มงานการพยาบาลตามการรั บรู้ ของพยาบาล
ประจาการโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล
ชุติมา มาลัย (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของอาจารย์ วิทยาลั ย พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่ มตัว อย่างได้แก่ อาจารย์วิทยาลั ย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจานวน 360 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ด้านความส านึ กในหน้าที่มีความสั มพันธ์กับชุดตัว แปรปัจจัย ได้แก่ พฤติกรรมผู้ นา
ความสาเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย ความไว้วางใจในผู้บริหาร การยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน
เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมในการนาไปใช้และเป็นประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด
พุทธชาด เอี่ยมสอาด (2552) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในหัวหน้าหอผู้ป่วย
พฤติกรรมการเป็น สมาชิกขององค์การกับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพกลุ่ ม
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ พยาบาลวิ ช าชี พ
กลุ่ มพนั กงานมหาวิทยาลั ย โรงพยาบาลมหาวิทยาลั ยของรัฐ จานวน 327 คนผลการวิจัยพบว่า
ความยึ ด มั่ น ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ กลุ่ ม พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย ของรัฐอยู่ในระดับสูง ความไว้วางใจในหัวหน้าหอผู้ป่วยและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การมีความสั มพัน ธ์ทางบวกกั บความยึดมั่นผู กพัน ต่อองค์การ ของพยาบาลวิช าชีพกลุ่ ม
พนักงานมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐในระดับปานกลาง
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ชมนาด ฉางวัง (2555) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไววางใจในองค์การ พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการในโรงพยาบาลจังหวัดนครนายก จานวน 205 คน
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม 4 ส่ ว นคือ ปั จ จั ยส่ ว นบุ ค คล ความไว้ ว างใจในองค์ ก าร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และผลการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า ความไว้วางใจใน
องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การด้านการพัฒนาตนเอง พฤติกรรมการ
คานึ งถึงผู้ อื่น และพฤติกรรมการให้ ความร่ว มมือสามารถร่ว มกันพยากรณ์ผ ลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 40.6
ปาริชาติ ปานสาเนียง (2556) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานและการรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์ ก รที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ร ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
สายสนั บ สนุ น กรณี ศึ ก ษาคณะแพทย์ แ ห่ ง หนึ่ ง ในกรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีศึกษาคณะแพทย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จานวน 350 คน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์และทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความถดถอยอย่า
งาย ผลการวิจัย พบว่า การรับ รู้ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรในภาพรวมมหาวิทยาลั ย
คณะแพทย์ แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านพฤติกรรมความเกรงใจสุ ภ าพอ่อนน้ อมมีค่ าเฉลี่ ยคะแนนสู ง สุ ดอยู่ ในระดับมาก ด้า น
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในองค์การมีค่าเฉลี่ยคะแนนรองลงมาอยู่ในระดับมาก และด้านความมีน้าใน
เป็ น นั กกีฬามีค่าเฉลี่ ย คะแนนต่าสุ ดอยู่ในระดับมาก ความผู กพันต่อองค์กรมีอิทธิพลทางบวกกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
ชุติมา ชุติชีว านั น ท์ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่ มีผลต่อ
องค์การแห่งการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานในกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จานวน
244 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีความสัมพันธ์กับองค์การแห่ง
การเรียนรู้ ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าส่วนที่ทาให้เกิดพฤติกรรมตามลักษณะองค์การแห่งการ
เรียนรู้มากน้อยต่างกันด้วย โดยเพศ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมตามลักษณะ
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยดังกล่าว หากนาไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้
เกิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การและพฤติกรรมตามลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้
ด้ว ยการสร้ างเสริ ม บรรยากาศและทักษะที่เอื้ อประโยชน์ต่อ การท างาน จะทาให้ พนัก งานแสดง
พฤติกรรมในทางบวกและพัฒนาเป็นผลการปฏิบัติงานที่สร้างความยั่งยืนให้กับองค์การได้ในที่สุด
กฤษณา สุเทพากุล (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาล
วิช าชีพ โรงพยาบาลเอกชน โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ผลการวิจัยพบว่ า
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน ประกอบด้วย 6 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการให้ความช่วยเหลือ 2) ด้านการคานึงถึงผู้อื่น 3) ด้านความอดทนอดกลั้น 4) ด้านการ
ให้ความร่วมมือ 5) ด้านการมีสานึกในหน้าที่ และ 6) ด้านการพัฒนาตนเอง รวมพฤติกรรมย่อย 46 ข้อ
จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Organ
(1991), George and Brief (1992), Borman and Motowidlo (1993), Farh, Earley, and Lin
(1997), Podsakoff, et al. (2000), Hoffman, Blair, Meriac and Woehr (2007) และกฤษณา
สุเทพากุล (2559) มาบูร ณาการร่วมกับการวิเคราะห์บริบทของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพท ย์
ภายใต้ค่านิยม วัฒนธรรม สังคม การเมือง นโยบายสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการปรับเปลี่ยนบทบาท
การให้บริการสุขภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพยาบาลที่ต้องใช้
ทั้ ง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ใ นการดู แ ละผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น าแนวคิ ด พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก
ขององค์การ สามารถสรุปพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ ประกอบด้วย 6 ด้าน 1) ด้านการให้ความช่วยเหลือ 2) ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
3) ด้านความอดทนอดกลั้น 4) ด้านการให้ความร่วมมือ 5) ด้านการสานึกในหน้าที่ และ 6) ด้านการ
พัฒนาตนเอง ดังนั้นผู้วัยจึงขอสรุปกรอบแนวคิด ดังนี้
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การจาก การทบทวน
วรรณกรรมและศึกษาแนวคิด
ของ Organ (1991), George
& Brief (1992), Borman
& Motowidlo (1993), Farh,
Earley & Lin (1997),
Podsakoff, et al. (2000),
Hoffman, Blair, Meriac
& Woehr (2007) และ
กฤษณา สุเทพากุล (2558)
1. ด้านการให้ความช่วยเหลือ
2. ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
3. ด้านความอดทนอดกลั้น
4. ด้านการให้ความร่วมมือ
5. ด้านการมีสานึกในหน้าที่
6. ด้านการพัฒนาตนเอง

องค์ประกอบที่ 1

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์
เขตกรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบที่ 2

องค์ประกอบที่ 3

องค์ประกอบที่ n

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย์
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) เชิงสารวจ (Exploratory
Factor Analysis หรือ EFA) สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก หมุนแกนองค์ประกอบแบบ
ออร์โธกอนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัยดังนี้ คือ กาหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์ เขตกรุ ง เทพมหานคร และมี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน 1 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 8
โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาล
สงฆ์ สถาบัน ประสาทวิทยา สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชินี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ
สถาบันโรคผิวหนัง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ์การทางาน 1 ปีขึ้นไป จานวน 300 คน ได้จากการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. ส ารวจจ านวนพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย์
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 โรงพยาบาล
2. สุ่มโรงพยาบาลกลุ่มตัว อย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample random sampling)
ด้ว ยวิธีการจับ ฉลากใช้อัตราส่ ว น 1: 2 ได้โ รงพยาบาลกลุ่มตัว อย่างจานวน 4 โรงพยาบาล ได้ แก่
โรงพยาบาลราชวิ ถี โรงพยาบาลเลิ ด สิ น สถาบั น สุ ข ภาพเด็ ก แห่ ง ชาติ ม หาราชิ นี และสถาบั น
มะเร็งแห่งชาติ
3. ส ารวจจานวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในทุกแผนกของโรงพยาบาลกลุ่ มตัวอย่าง
ทั้ง 4 แห่งมีพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด 2,335 คน
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4. กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) กลุ่มตัวอย่าง
ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอ ซึ่งการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างพิจารณาตามข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้
สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบสารับวิจัยทางการพยาบาล เพื่อหาความตรงเชิงโครงสร้าง โดยทั่วไป
ขนาดตัวอย่างที่ยอมรับได้คือ 300-500 คน (Comrey & Lee, 1992) การวิจัยครั้งนี้จึงใช้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 300 คน และผู้วิจัยได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 10 เพื่อป้องกันการสูญ
หายของข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ได้ขนาดกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด 330 คน
5. กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในแต่ละโรงพยาบาลที่สุ่มได้ ใช้วิธีการคานวณ
ตามสัดส่วนประชากรในแต่ละโรงพยาบาล ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542)
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
(แต่ละโรงพยาบาล)

=

จานวนพยาบาลวิชาชีพในแต่ละโรงพยาบาล x 330
จานวนประชากรทั้งหมด

ได้แก่ ขนาดกลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลราชวิถี

= 980 x 330 = 139 คน
2,335
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลเลิดสิน
= 455 x 330 = 64 คน
2,335
ขนาดกลุ่มตัวอย่างสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี = 520 x 330 = 73 คน
2,335
ขนาดกลุ่มตัวอย่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
= 380 x 330 = 54 คน
2,335
6. เมื่อได้จานวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโรงพยาบาล หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของพยาบาล
วิชาชีพ ในแต่ละแผนกที่ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วย ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน แผนก
ห้องผ่าตัด แผนกห้องคลอด/สูติกรรม และแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มาคานวณหากลุ่มตัวอย่างของ
พยาบาลวิชาชีพในแต่ละแผนก โดยการคานวณตามสัดส่วนประชากรของพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง ให้ได้
จานวนพยาบาลในแต่ละแผนกที่กาหนด ดังสูตร
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง =
(ในแต่ละแผนก)

กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม x จานวนพยาบาลวิชาชีพในแต่ละแผนก
จานวนพยาบาลวิชาชีพ (ในโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง)

51
โดยรายละเอียดจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงาน ดังตารางที่ 4
7. สุ่ ม พยาบาลวิ ช าชี พ ในแต่ ล ะแผนกด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Sample random
sampling) โดยขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้จับฉลากตามรายชื่อในกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
แผนก ให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างครบตามจานวนที่กาหนด
ตารางที่ 3 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
จานวน
จานวนกลุ่ม
ลาดับที่ โรงพยาบาล
ประชากร
ตัวอย่าง
1
โรงพยาบาลราชวิถี
980
139
2
โรงพยาบาลเลิดสิน
455
64
3
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
780
4
โรงพยาบาลสงฆ์
240
5
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
520
73
6
สถาบันประสาทวิทยา
260
7
สถาบันโรคผิวหนัง
40
8
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
380
54
รวม
3,655
330
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ตารางที่ 4 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร จาแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาล/แผนก
จานวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง
โรงพยาบาลราชวิถี
แผนกผู้ป่วยนอก
17
13
แผนกผู้ป่วยใน
59
45
แผนกห้องผ่าตัด
58
43
แผนกห้องคลอด/สูติกรรม
17
13
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
34
25
โรงพยาบาลเลิดสิน
แผนกผู้ป่วยนอก
23
17
แผนกผู้ป่วยใน
18
14
แผนกห้องผ่าตัด
23
17
แผนกห้องคลอด/สูติกรรม
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
22
16
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
แผนกผู้ป่วยนอก
23
13
แผนกผู้ป่วยใน
76
42
แผนกห้องผ่าตัด
33
18
แผนกห้องคลอด/สูติกรรม
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
แผนกผู้ป่วยนอก
แผนกผู้ป่วยใน
65
54
แผนกห้องผ่าตัด
แผนกห้องคลอด/สูติกรรม
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
รวม
468
330
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ตารางที่ 5 จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามครบสมบูรณ์
โรงพยาบาล

1. โรงพยาบาลราชวิถี
2. โรงพยาบาลเลิดสิน
3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี
4. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รวม

ประชากร (คน)

จานวนแบบสอบถาม (ฉบับ)
ส่งไป
ได้รับคืน
จานวน ร้อยละ

980
455
520

139
64
73

132
61
67

94.96
95.31
91.78

380

54

51

94.44

2,335

330

311

94.12
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ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพ
มหานคร จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และแผนกที่ปฏิบัติงาน
จานวนพยาบาลวิชาชีพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ร้อยละ
(n = 311)
เพศ
ชาย
13
4.20
หญิง
298
95.80
อายุ
21 - 25 ปี
66
21.30
26 - 30 ปี
114
36.60
31 - 35 ปี
33
10.60
36 - 40 ปี
46
14.70
41 - 45 ปี
30
9.70
46 - 50 ปี
6
1.90
มากกว่า 50 ปี
16
5.20
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
297
95.50
ปริญญาโท
14
4.50
ประสบการณ์ในการทางาน
2 - 5 ปี
119
41.40
6 - 10 ปี
85
27.20
11 - 15 ปี
37
11.90
16 - 20 ปี
25
8.00
21 - 25 ปี
22
7.50
26 - 30 ปี
5
1.50
มากกว่า 30 ปีขึ้นไป
8
2.50
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล
แผนกที่ปฏิบัติงาน
แผนกผู้ป่วยนอก
แผนกผู้ป่วยใน
แผนกห้องผ่าตัด
แผนกห้องคลอด สูตินรีเวช
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

จานวนพยาบาลวิชาชีพ
(n = 311)

ร้อยละ

47
165
61
13
25

15.10
53.10
19.60
4.20
8.00

จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 95.80 มีอายุ
ระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.60 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีร้อยละ 95.50 ประสบการณ์ใน
การทางานระหว่าง 2-5 ปี ร้อยละ 41.4 โดยปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยในมากที่สุดร้อยละ 53.1
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของพยาบาลวิ ช าชี พ ได้ แ ก่ อายุ เพศ ระดั บ
การศึ ก ษา ประสบการณ์ ก ารท างาน และแผนกที่ ป ฏิ บั ติ ง าน โดยมี ลั ก ษณะข้ อ ค าถามเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) และเติมข้อความลงในช่องว่าง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทมหานคร ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษา
และวิเคราะห์แนวคิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกขององค์การ จากเอกสาร ตาราวิชาการ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ นาแนวคิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ มา
วิเคราะห์สรุปเป็นองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ 6 ด้าน
ได้แก่
1) ด้านการให้ความช่วยเหลือ 2) ด้านการคานึงถึงผู้อื่น 3) ด้านความอดทนอดกลั้น 4)
ด้านการให้ความร่วมมือ 5) ด้านการมีสานึกในหน้าที่ และ 6) ด้านการพัฒนาตนเอง สร้างคานิยาม
ศัพท์เชิงปฏิบัติการเพื่อนาไปใช้ในการสร้างข้อคาถาม ได้ข้อคาถาม 48 ข้อ ดังนี้
1. ด้านการให้ความช่วยเหลือ
จานวน 9 ข้อ
2. ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
จานวน 9 ข้อ
3. ด้านความอดทนอดกลั้น
จานวน 7 ข้อ
4. ด้านการให้ความร่วมมือ
จานวน 6 ข้อ
5. ด้านการมีสานึกในหน้าที่
จานวน 9 ข้อ
6. ด้านการพัฒนาตนเอง
จานวน 8 ข้อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์
การเลือกตอบ ดังนี้
5

4

3

หมายถึง พยาบาลวิ ช าชี พ เห็ น ว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วเป็ น พฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ เขตกรุงเทพมหานครที่มีความสาคัญมากที่สุด
หมายถึง พยาบาลวิ ช าชี พ เห็ น ว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วเป็ น พฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ เขตกรุงเทพมหานครที่มีความสาคัญมาก
หมายถึง พยาบาลวิ ช าชี พ เห็ น ว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วเป็ น พฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ เขตกรุงเทพมหานครที่มีความสาคัญปานกลาง
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1

หมายถึง พยาบาลวิ ช าชี พ เห็ น ว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วเป็ น พฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ เขตกรุงเทพมหานครที่มีความสาคัญน้อย
หมายถึง พยาบาลวิ ช าชี พ เห็ น ว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วเป็ น พฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ เขตกรุงเทพมหานครที่มีความสาคัญน้อยที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. การหาความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
1.1 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
ที่ ส ร้ า งขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และความครอบคลุมกับคาจากัดความที่ใช้ในการ
วิจั ย การใช้ภ าษา และความเหมาะสมของข้อคาถาม พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
(ดั ง รายนามในภาคผนวก ก) ตรวจสอบและพิ จ ารณาความถู ก ต้ อ งเหมาะสมของเนื้ อ หาค วาม
สอดคล้องกับคาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย การหาความตรงเชิงเนื้อหาโดยถือเกณฑ์ในการให้คะแนน
ความตรงเชิงเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละข้อของแบบสอบถามดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2

หมายถึง
หมายถึง

ระดับ 3

หมายถึง

ระดับ 4

หมายถึง

ข้อคาถามไม่สอดคล้องกับคานิยามเลย
ข้ อ ค าถามจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างมากจึงจะสอดคล้องกับนิยาม
ข้ อ ค าถามจ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาทบทวนและ
ปรับปรุงเล็กน้อยจึงจะสอดคล้องกับนิยาม
ข้อคาถามสอดคล้องกับนิยาม

1.3 กาหนดพิจารณาความตรงตามเนื้อหา ใช้ค่าดัช นีความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity Index: CVI) โดยถือเกณฑ์ความเห็นที่สอดคล้องกันและการยอมรับของผู้ทรงคุณวุฒิที่
ยอมรับได้คือ 0.8 ขึ้นไป (Polit & Hungler, 1999)
1.4 นาความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิมาคานวณหาค่ าดัชนีความตรงตามเนื้อหาจะได้ค่า
ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม มีสูตรการคานวณดังนี้ (เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, 2549)
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CVI = จานวนข้อคาถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 คน ให้คะแนนระดับ 3 หรือ 4
จานวนคาถามทั้งหมด
ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 0.85
จากการคานวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.85 โดยค่าดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหาที่ยอมรั บได้คือ 0.8 ขึ้นไป (Polit & Hungler, 1999) แสดงว่าแบบสอบถามที่ใช้
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี คุ ณ ภาพด้ า นความตรงตามเนื้ อ หาอยู่ ใ นเกณฑ์ ที่ ย อมรั บ ได้ จากนั้ น ผู้ วิ จั ย น า
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
โดยข้อคาถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นระดับ 1 และ 2 จานวน 2 ข้อ ผู้วิจัยนาข้อคาถามนั้น
มาพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนข้อคาถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็น
ระดับ 3 จานวน 10 ข้อ นามาพิจารณาปรับภาษาเล็กน้อย ส่วนข้อคาถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความ
คิดเห็นในระดับ 4 จานวน 36 ข้อ คงข้อคาถามนั้นไว้ จากข้อคาถามจานวน 48 ข้อ คงข้อความเดิมไว้
36 ข้อ ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จานวน 12 ข้อ จะได้แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ จานวน 48 ข้อ
2. การหาความเที่ยง (Reliability)
ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขความตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้
(try
out) กั บพยาบาลวิ ชาชี พ ที่ มี ประสบการณ์ การท างานตั้ งแต่ 1 ปี ขึ้ นไป จ านวน 30 คน
ในโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
หาค่าความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) ด้วยวิธีคานวณค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม
โดยใช้สู ต รสั มประสิ ทธ์แอลฟาครอนบาค (Cranach’s alpha coefficient) ด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.89
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการพิทักษ์สิทธิ์เพื่อป้องกันผลกระทบทางจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้ตอบแบบสอบถามดังนี้
1.ผู้วิจัยส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณา
ความตรงตามเนื้ อ หาแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมในคน กลุ่ ม สหสถาบั น ชุ ด ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในคนโรงพยาบาลสั งกัดกรมการ
แพทย์ ที่ต้องขอเข้ารับการพิจารณาอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย
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1) โรงพยาบาลเลิดสิน
2) โรงพยาบาลราชวิถี

ผ่านการพิจารณาจริยธรรม ในวันที่ 30 มีนาคม 2560
ผ่านการพิจารณาจริยธรรม ใ น วั น ที่ 2 0 เ ม ษ า ย น
2560
3) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ผ่านการพิจารณาจริยธรรม ใ น วั น ที่ 2 1 เ ม ษ า ย น
2560
4) สถาบั นสุ ขภาพเด็ กแห่ งชาติ มหา ผ่านการพิจารณาจริยธรรม ใ น วั น ที่ 2 1 เ ม ษ า ย น
ราชินี
2560
2. ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์เกี่ยวกับการเข้าร่วมการวิจัย รายละเอียดของการ
วิ จั ย ตลอดจนวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมแบบสอบถามส่ ง คื น ผู้ วิ จั ย กั บ หั ว หน้ า ฝ่ า ยการพยาบาลหรื อ
ผู้รับผิดชอบประสานงานด้านการวิจัยในฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้รับทราบและ
จะดาเนินการเก็บข้อมูลเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่ยินยอมเข้าร่วมโครงการเท่านั้น
3. ชี้แจงเรื่องการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้วิจัยจัดส่งเอกสารชี้แจง
ข้อมูล/คาแนะนาผู้เข้าร่วมวิจัย (Information sheet) และหนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าว
(Informed consent from) แนบไปกับส่วนหน้าของแบบสอบถาม เพื่อชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการวิจัยและสิทธิของผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย พร้อมทั้งแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงสิทธิที่จะไม่
ตอบคาถามข้อใดที่ไม่สะดวกหรือทาให้เกิดความคับข้องใจ คาตอบหรือข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
จะถือเป็นความลับ และจะทาลายแบบสอบถามเมื่อสิ้นสุดการวิจัย โดยผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้อง
ระบุชื่อและนามสกุล โดยผู้วิจัยได้แนบซองเปล่าสีน้าตาลให้กับกลุ่มตัวอย่างได้ใส่แบบสอบถามก่อน
ส่งกลับคืนให้ผู้วิจัย
4. วิเคราะห์ ข้อมูล ในลักษณะภาพรวม การรายงานผลการวิเคราะห์ ข้ อมูล จะนาเสนอใน
ลักษณะที่ไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการในเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งถึงผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัว อย่างเพื่อขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
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2. ภายหลังจากผู้วิจัยได้รับการอนุมัติให้เก็บข้อมูลในโรงพยาบาล ผู้วิจัยติดต่อประสานงาน
กั บ หั ว หน้ าฝ่ ายการพยาบาลหรื อผู้ รั บผิ ดชอบประสานงานด้า นการวิจั ยในฝ่ า ยการพยาบาลของ
โรงพยาบาลแต่ ล ะแห่ ง ด้ ว ยตนเองเพื่ อ ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ร ายละเอี ย ดของการวิ จั ย ตลอดจน
รายละเอียดของการวิจัยตลอดจนวิธีการเก็บรวบรวมแบบสอบถามส่งคืนผู้วิจัย พร้อมทั้งส่งโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ แบบสอบถามในการวิจัย และเอกสารรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบการอนุมัติ
3. ผู้ วิ จั ย ส่ ง แบบสอบถามผ่ า นหั ว หน้ า ฝ่ า ยการพยาบาล โดยได้ จั ด เป็ น แผนกและเขี ย น
หมายเลขแบบสอบถามและชื่อหอผู้ ป่ว ยที่สุ่มได้ไว้ที่มุมซองเพื่อความสะดวกในการแจกและเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามตามจานวนกลุ่มตัวอย่าง
และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ แล้วส่งแบบสอบถามที่ตอบแล้วและใบ
ยินยอมที่มีลายเซ็นของกลุ่มตัวอย่างกลับมาในซองสี น้าตาลที่ผู้วิจัยแนบมาให้ และปิดผนึกซองให้
เรียบร้อยส่งกลับให้กลุ่มงานการพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาลและผู้วิจัยจะติดต่อรับแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและบันทึกข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 318 ฉบับ จากแบบสอบถามที่ส่งไป
ทั้งหมด 330 ฉบับ เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 311 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.2
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ และคานวณหาค่าร้อยละ แล้วนาเสนอในรูปตารางและความเรียง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ โดยวิเคราะห์ตามเกณฑ์ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยของแต่ละข้อคาถามของแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างต่อระดับความสาคัญของ
พฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ โดยวิ เ คราะห์ ต ามเกณฑ์ ต อไปนี้
การแปลผลคะแนน วิเคราะห์ตามเกณฑ์ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2542)
ค่าคะแนนเฉลี่ ย 4.50-5.00 หมายถึง กลุ่ ม ตัว อย่ างเห็ นด้ว ยว่า ข้อความนั้ นเป็ น
องค์ป ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิช าชีพ โรงพยาบาลสั งกัด
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กรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความสาคัญมากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ ย 3.50-4.49 หมายถึง กลุ่ ม ตัว อย่ างเห็ นด้ว ยว่า ข้อความนั้ นเป็ น
องค์ป ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิช าชีพ โรงพยาบาลสั งกัด
กรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความสาคัญมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ ย 2.50-3.49 หมายถึง กลุ่ ม ตัว อย่ างเห็ นด้ว ยว่า ข้อความนั้ นเป็ น
องค์ป ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิช าชีพ โรงพยาบาลสั งกัด
กรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความสาคัญปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ ย 1.50-2.49 หมายถึง กลุ่ ม ตัว อย่ างเห็ นด้ว ยว่า ข้อความนั้ นเป็ น
องค์ป ระกอบของพฤติกรรมการเป็น สมาชิกขององค์การของพยาบาลวิช าชีพ โรงพยาบาลสั งกัด
กรมการแพทย์ ที่มีความสาคัญน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ ย 1.00-1.49 หมายถึง กลุ่ ม ตัว อย่ างเห็ นด้ว ยว่า ข้อความนั้ นเป็ น
องค์ป ระกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิช าชีพ โรงพยาบาลสั งกัด
กรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความสาคัญน้อยที่สุด
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงการกระจายคะแนนของความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อระดับความสาคัญของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัว โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน (Pearson's product-moment correlation coefficient) แสดงผลในรูปเมทริกซ์
สหสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคือ เพื่อคัดเลือกตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในระดับสูงไปวิเคราะห์ปัจจัย ซึ่งควรมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .30
ขึ้นไป (r > 0.30) เหตุผลที่คัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตั วแปรใน
ระดับสูงไปวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ เพื่อให้ตัวแปรที่สกัดได้มีค่าความร่วมกันสูง (Communality)
ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุระหว่างตัวแปรหนึ่งๆ กับตัวแปรอื่นๆ ทุกตัว ซึ่งเป็นค่าผลบวก
กาลังสองของน้าหนักตัวแปรทุกตัว ในงานวิจัยนี้คานวณค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทั้งหมด 48 ตัวแปร ได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation matrix) ขนาด 48 x 48
การตรวจสอบค่า (Kaiser Meyer Olkin measure of sampling adequacy: KMO) ซึ่ง
เป็นดัชนีบอกความแตกต่างระหว่างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ กับเมทริกซ์สหสัมพั นธ์
แอนติอิมเมจหรือปฏิภาพ (Anti-image correlation matrix) ซึ่งเป็นเมทริกซ์สหสัมพันธ์พาร์เชียล
ระหว่างตัวแปรแต่ละคู่ เพื่อขจัดความแปรปรวนของตัวแปรอื่นๆออกไปแล้วค่า KMO ควรจะมีค่า
มากกว่า 0.50 และเข้าใกล้ 1 ในงานวิจัยนี้มีค่า KMO เท่ากับ .901 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมใน
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ระดับดีในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
การทดสอบด้วยวิธี Bartlett's Test of Sphericity เพื่อทดสอบว่ามีความเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์หรือไม่
สมมติฐานที่ทดสอบคือ H0: ตัวแปรที่ศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กัน H1: ตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธ์กัน
เป็นวิธีการตรวจสอบลักษณะเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ว่าเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์หรือไม่
หลั ง จากทดสอบพบว่ าไม่ เป็ น เมทริก ซ์เอกลั กษณ์ โดยมี ค่าระดับ นัยส าคั ญทางสถิ ติเ ท่ากั บ .000
แสดงว่าสามารถนาเมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ (เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, 2549)
3.2 การหาปัจจัยขั้นต้นที่แทนกลุ่มตัวแปร โดยสกัดตัวประกอบ (Factor extraction) โดยวิธี
ตัวประกอบหลัก (Principal Component Analysis) เพื่อแยกตัวประกอบร่วมให้มีตัวประกอบน้อย
ที่สุด
3.3 การหมุนแกนปัจจัย ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกวิธีการหมุนแกนแบบออร์โธโกนอลด้วย
วิธีแวริแมกซ์ เพื่อให้ได้ตัวแปรที่มีโครงสร้างอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ทาให้การแปลความหมายของตัว
แปรสะดวกขึ้น การหมุนแกนวิธีนี้ จะได้ตัว แปรแต่ล ะตัวที่ไม่มีความสั มพันธ์กันผู้วิจัยพิจารณาตัว
ประกอบตามเกณฑ์ คือ องค์ป ระกอบนั้นต้องมีค่าไอเกน มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มีตัวแปรหรือข้อ
คาถามที่อธิบายองค์ประกอบนั้นตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป โดยแต่ละตัวแปรต้องมีค่าน้าหนักตั้งแต่ .50 ขึ้นไป
3.4 เลือกตัวแปรเข้าองค์ประกอบ โดยพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบ เลือกตัวแปรที่ มีค่า
น้าหนักปัจจัย (Factor Loading) มากที่สุดในองค์ประกอบนั้น และต้องมีค่าน้าหนักตั้งแต่ .50 ขึ้นไป
(DeVellis, 1991 อ้างถึงใน อารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2558)
3.5 ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบใหม่ภายหลังจากการตัดตัวแปรตามเกณฑ์ข้อ 3.3 ออก
เนื่องจากมีการตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกจากปัจจัยแล้ว ค่าน้าหนักปัจจัย (Factor Loading)
จะเปลี่ยนไป ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 พิจารณาตัดตัวแปรที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ จานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ Alt7, Alt8, Alt9,
Sport20 และ Sport25 ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบรอบที่ 2 ใหม่เนื่องจากการตัดตัวแปรหนึ่งออก
จากปัจจัยแล้ว ค่าน้าหนักปัจจัยจะเปลี่ยนไป มีตัวแปรเข้าองค์ประกอบ ครั้งที่ 2 จานวน 43 ตัวแปร
ครั้งที่ 2 พิจารณาตัดตัวแปรที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ Cou14,
Cou17 และ Cou18 เหลือตัวแปรจานวน 40 ตัวแปร
ครั้งที่ 3 พิจารณาตัดตัวแปรที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ Cou13,
Sport19 และ Sport21 เหลื อ ตั ว แปรจ านวน 37 ตั ว แปร จั ด ตั ว แปรที่ เ หลื อ 37 ตั ว แปรเข้ า
องค์ประกอบได้ 8 องค์ประกอบและตั้งชื่อองค์ประกอบตามลักษณะตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ
นั้นๆ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 4 โรงพยาบาล
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 311 คน ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการประเมินระดับความสาคัญของตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
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ตอนที่ 1 ผลการประเมินระดับความสาคัญของตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความสาคัญของตัวแปรพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิ ชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุ งเทพมหานคร
(n = 311)
ลา
ดับ รหัส
รายการตัวแปรของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ระดับ
̅ SD
ที่
ขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
ความสาคัญ
1 Alt1
เต็มใจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทางานแก่
4.62 .48 มากที่สุด
เพื่อนร่วมงานโดยไม่ปิดบัง
2 Alt3
เต็มใจให้คาปรึกษาหรือให้คาแนะนาเมื่อเพื่อน
4.53 .50 มากที่สุด
ร่วมงานเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
3 Alt2
ให้กาลังใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน 4.49 .50 มาก
สาเร็จลุล่วง
4 Con33 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์แม้ไม่มีการตรวจสอบ 4.36 .50 มาก
5 Cou13 หลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการ 4.34 .56 มาก
ปฏิบัติงาน
6 Alt5
เต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีงานล้นมือหรือ
4.34 .60 มาก
ทางานไม่ทัน
7 Cou12 แสดงความชื่นชมเพื่อนร่วมงานที่เสียสละ อุทิศตน 4.33 .59 มาก
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
8 Alt8
เต็มใจถ่ายทอดความรู้และช่วยสอนงานแก่
4.30 .56 มาก
พยาบาลจบใหม่แม้ไม่ได้รับมอบหมาย
9 Cou14 ยอมรับการตัดสินใจและข้อเสนอแนะของเพื่อน
4.27 .52 มาก
ร่วมงาน
10 Cou18 คานึงถึงผลกกระทบของหน่วยงานและภาระงาน 4.27 .59 มาก
ต่างๆของเพื่อนร่วมงานที่มีเพิ่มขึ้น เมื่อใช้สิทธิการ
ลาต่างๆ
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
รหัส

11

Con35

12

Con34

13

Cou10

14
15
16
17

18

19
20
21

รายการตัวแปรของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
ยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์
ทางการพยาบาลที่สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดหรือ
เกินความคาดหมายของผู้รับบริการ
ตรงต่อเวลาทั้งการปฏิบัติงานและการใช้เวลาพัก

แสดงออกทั้งคาพูดและการกระทาที่สร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงาน
Cou16 ปกป้องและพิทักษ์สิทธิของเพื่อนร่วมงานทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน
Con32 ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ
โดยเคร่งครัด
Cou11 ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อ
แก้ไขปัญหามากกว่าการวิจารณ์การทางาน
Con39 ดูแลรักษาสมบัติและใช้ทรัพยากรต่างๆของ
องค์การอย่างประหยัดและคุ้มค่าเช่นเดียวกับ
ทรัพย์สินของตนเอง
Cou17 เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ทีม ตรงตามเวลานัดหมาย
เพื่อไม่ให้ผู้อื่นต้องเสียเวลารอคอยหรือเกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบัติงาน
Self42 ร่วมมือกับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
Sport19 ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือแสดงอาการไม่
พอใจเมื่อถูกผู้รับบริการต่อว่า
Cou15 เสนอแนวทางป้องกันหรือรายงานปัญหาที่เป็น
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

̅

SD

ระดับ
ความ
สาคัญ
4.26 .53 มาก

4.23 .56 มาก
4.19 .59 มาก
4.19 .63 มาก
4.17 .56 มาก
4.16 .62 มาก
4.14 .58 มาก

4.14 .62 มาก

4.13 .60 มาก
4.13 .62 มาก
4.12 .60 มาก
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
รหัส

22
23
24

25
26
27
28
29
30

31
32

รายการตัวแปรของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ

Sport25 ยอมรับผลการประเมินการปฏิบัติงานแม้ไม่เป็น
ตามที่คาดหวัง
Self43 แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองหรือสนใจเรียนรู้ทักษะ
ใหม่ๆเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่องค์การ
Self44 ปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
นวัตกรรมทางการแพทย์และการให้บริการทางการ
พยาบาล
Civ26
เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การอย่าง
สม่าเสมอ
Sport20 เต็มใจปฏิบัติงานแม้มีภาระงานมากและต้องดูแล
ผู้รับบริการที่หลากหลาย
Con40 สละเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติงานเพื่อทางาน
ให้เสร็จตามที่กาหนด
Sport23 เต็มใจปฏิบัติงานและรักษาบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงานแม้อยู่ในสถานการณ์คับขัน
Sport24 อดทนต่อความไม่สะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานในองค์การ
Civ31
มีส่วนร่วมรับผิดชอบและสนับสนุนการทางานเป็น
ทีมในโครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
องค์การ
Alt 6
เต็มใจช่วยงานแม้ไม่ได้รับมอบหมายอย่างเป็น
ทางการ
Alt 4
อาสาปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุสุดวิสัย

̅

SD

ระดับ
ความ
สาคัญ

4.11 .60 มาก
4.10 .56 มาก
4.09 .61 มาก

4.09 .68 มาก
4.07 .55 มาก
4.07 .55 มาก
4.07 .64 มาก
4.06 .59 มาก
4.05 .60 มาก

4.04 .59 มาก
4.03 .62 มาก
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
รหัส

33

Civ27

34

Con37

35

Self45

รายการตัวแปรของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการประชุมโดย
คานึงถึงประโยชน์ขององค์การ
แสดงออกทั้งคาพูดและการกระทาที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมและนโยบายขององค์การ

̅

SD

ระดับ
ความ
สาคัญ
4.03 .65 มาก
4.01 .58 มาก

3.99 .60 มาก

43

นาผลการประเมินที่ได้จากการปฏิบัติงานมา
ปรับปรุงแก้ไขโดยไม่รู้สึกท้อแท้
Civ30
ท่านเต็มใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
นอกเหนือจากงานปกติ
Sport21 ควบคุมอารมณ์ทั้งสีหน้าและน้าเสียงให้เป็นปกติแม้
รู้สึกไม่พอใจหรือเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน
Alt 9
เสนอตัวให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มศักยภาพเมื่อ
การปฏิบัติงานในองค์การมีปัญหา
Civ28
มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
Sport22 ยอมรับสถานการณ์ทางลบขององค์การและร่วมฝ่า
ฟันอุปสรรค
Con36 ไม่ทาธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงานเช่น การเล่น
ไลน์ โซเชียลมีเดีย ต่างๆ
Alt 7
ช่วยไกล่เกลี่ยเมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดปัญหาระหว่าง
กันโดยไม่คานึงถึงพวกพ้อง
Con38 ทุ่มเทการปฏิบัติงานโดยไม่คานึงถึงค่าตอบแทน

44

Self41

3.86 .64 มาก

36
37
38
39
40
41
42

ติดตามและสนใจข่าวสารจากประกาศและ
แหล่งข่าวต่างๆขององค์การ

3.99 .62 มาก
3.98 .62 มาก
3.98 .63 มาก
3.94 .59 มาก
3.94 .60 มาก
3.91 .65 มาก
3.90 .69 มาก
3.86 .62 มาก
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ลาดับ
ที่
รหัส

45

Civ29

46

Self46

47

Self47

48

Self48

รายการตัวแปรของพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ

̅

SD

ระดับ
ความ
สาคัญ
เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์การแม้จะเป็น 3.84 .65 มาก
วันที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน
สมัครเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง
3.82 .63 มาก
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแม้ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหรือต้องใช้วันหยุดส่วนตัว
ค้นหาความรู้จากเอกสารทางวิชาการหรือบทความ 3.78 .64 มาก
วิจัยที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนามาปรับปรุงการ
3.68 .63 มาก
ปฏิบัติงาน

จากตารางที่ 7 พบว่าตัวแปรทั้ง 48 ตัวแปรมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.68 – 4.62 โดย
แต่ ล ะตั ว แปรเป็ น องค์ ป ระกอบพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ
มีความสาคัญโดยเฉลี่ยตั้งแต่ระดับมากถึงมากที่สุด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง .48-.69 โดย
ตัวแปร พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพที่มีระดับความสาคัญมากที่สุดมี 2
รายการ คือตัวแปรที่ 1 เต็มใจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทางานแก่ เพื่อนร่วมงานโดยไม่ปิดบัง
และตัวแปรที่ 3 เต็มใจให้คาปรึกษาหรือให้คาแนะนาเมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .48 และ .50 ตามลาดับ
ที่เหลือ 46 รายการเป็นตัวแปรพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพที่มีระดับ
ความสาคัญมาก โดย 3 อันดับแรก คือ ตัวแปรที่ 2 ให้กาลังใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน
สาเร็จลุล่วง ตัวแปรที่ 33 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์แม้ไม่มีการตรวจสอบ และตัวแปรที่ 5 เต็มใจ
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีงานล้นมือหรือทางานไม่ทัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49, 4.36 และ
4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .50, .50 และ .60 ตามลาดับ ส่วนตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ตัวแปรที่ 48 พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ .63 เป็นการยืนยันว่าตัว แปรมีความเหมาะสมในการนามาวิเคราะห์
องค์ประกอบ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจั ยวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิช าชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
ดังนี้
ขั้นที่ 1 หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด โดยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรทั้ง 48 ตัวแปร ได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation matrix) ขนาด 48 x 48 และเมื่อ
พิจารณาจากตารางค่าดัชนี Kaiser Meyer Olkin (KMO) ซึ่งเป็นดัชนีบอกความแตกต่างระหว่างเมท
ริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ กับเมทริกซ์สหสัมพันธ์แอนติอิมเมจหรือปฏิภาพ (Anti-image
correlation matrix) ซึ่งเป็น เมทริกซ์ส หสั มพันธ์พาร์เชียลระหว่างตัว แปรแต่ละคู่ พบว่า KMO
เท่ากับ .901 ซึ่งมากกว่า .5 และเข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อมูลมีความเมาะสมสาหรับนามาวิเคราะห์
องค์ประกอบ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) แสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การทดสอบ KMO and Bartlett's Test of Sphericity
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

.901
8219.506
666
.000

ขั้นที่ 2 การสกัดองค์ประกอบเพื่อค้นหาจานวนองค์ประกอบที่มีความสามารถเพียงพอในการ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ ผู้วิจัยเลือกวิธี Principal Components Analysis
ขั้นที่ 3 การเลือกปัจจัย โดยเลือกปัจจัยที่มีค่า Eigenvalue มากกว่า 1 พบว่ามีจานวน 8
องค์ประกอบ อธิบายความแปรปรวนร่วมได้ร้อยละ 70.19 แสดงในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 การสกัดองค์ประกอบด้วยวิธี Principal Components Analysis
Total Variance Explained
Com
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Rotation Sums of Squared
pone
Squared Loadings
Loadings
nt
Total % of Cumulat Total % of Cumulat Total % of Cumul
Varianc ive %
Varianc ive %
Variance ative
e
e
%
15.03 40.640 40.640 15.03 40.640 40.640 5.400 14.595 14.595
1
7
7
2
2.401 6.490 47.130 2.401 6.490 47.130 4.134 11.172 25.767
3
2.158 5.833 52.963 2.158 5.833 52.963 3.822 10.331 36.098
4
1.543 4.171 57.134 1.543 4.171 57.134 3.198 8.643 44.740
5
1.497 4.047 61.180 1.497 4.047 61.180 2.703 7.305 52.046
6
1.184 3.200 64.381 1.184 3.200 64.381 2.439 6.591 58.637
7
1.120 3.028 67.409 1.120 3.028 67.409 2.140 5.782 64.419
8
1.027 2.777 70.185 1.027 2.777 70.185 2.134 5.766 70.185
9
.833 2.251 72.436
10
.757 2.046 74.482
11
.723 1.955 76.437
12
.713 1.926 78.362
13
.648 1.751 80.113
14
.613 1.657 81.770
15
.587 1.587 83.357
16
.510 1.379 84.736
17
.489 1.321 86.057
18
.453 1.225 87.282
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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จากตารางที่ 9 ในการสกัดองค์ประกอบเลือกปัจจัยโดยพิจารณาจากค่า Eigen value ไม่ต่า
กว่า 1 ได้องค์ประกอบทั้งหมด 8 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมได้ร้อยละ 70.19
ขั้นที่ 4 การหมุนแกนปัจจัย ผู้วิจัยเลือกการหมุนแกนแบบ Orthogonal ด้วยวิธีแวริแมกซ์
หลังจากการหมุนแกนจะได้ตัวแปรที่เป็นสมาชิกขององค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง พิจารณาจาก
ค่าน้าหนักปัจจัย (Factor Loading) ที่มีน้าหนักปัจจัยมากที่สุดในองค์ประกอบนั้น และมีค่าน้าหนัก
ปัจจัยมากกว่า .5 ขึ้นไป รวมทั้งค่าความแตกต่างของน้าหนักปัจจัยในแต่ละปัจจัยต้องมากกว่าหรือ
เท่ า กั บ .2 พบว่ า องค์ ป ระกอบที่ 1 ประกอบด้ ว ยตั ว แปร Self41 - Self48 องค์ ป ระกอบที่ 2
ประกอบด้วยตัว แปร Civ26 - Civ31 องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วยตัวแปร Cou10, Cou11,
Cou12, Cou15, Cou16 องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วยตัวแปร Con36 – Con40 องค์ประกอบที่
5 ประกอบด้ ว ยตั ว แปร Con32- Con35 องค์ ป ระกอบที่ 6 ประกอบด้ ว ยตั ว แปร Alt1 - Alt3
องค์ประกอบที่ 7 ประกอบด้วยตัว แปร Alt4 - Alt6 และองค์ประกอบที่ 8 ประกอบด้วยตัวแปร
Sport22 - Sport24 แสดงในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 แสดงค่าน้าหนักองค์ประกอบภายหลังการหมุนแกน

Alt1
Alt2
Alt3
Alt4
Alt5
Alt6
Cou10
Cou11
Cou12
Cou15
Cou16
Sport22
Sport23
Sport24
Civ26
Civ27
Civ28
Civ29
Civ30
Civ31
Con32
Con33
Con34
Con35
Con36
Con37
Con38
Con39
Con40
Self41
Self42
Self43
Self44
Self45
Self46
Self47
Self48

1
.142
.071
.038
.194
.084
.290
.160
.226
.274
.211
.135
.241
.226
.205
.198
.161
.359
.142
.334
.351
.036
.025
.269
.369
.151
.347
.186
.222
.183
.634
.584
.690
.667
.808
.709
.735
.754

Rotated Component Matrixa
Component
2
3
4
5
6
-.008 .074 .070 .096 .766
.189 .233 .130 .134 .814
.149 .128 .107 .140 .769
-.035 .170 .029 .038 .116
.141 .216 .065 .234 .353
.266 .247 .057 .045 .087
.112 .736 .175 .212 .104
.150 .723 .102 .155 .134
.186 .717 .179 .155 .138
.248 .726 .213 .080 .181
.357 .566 .147 .133 .122
.273 .327 .309 .166 .124
.227 .372 .068 .249 .087
.314 .245 .256 .131 .025
.719 .272 .181 .140 .007
.734 .352 .209 .089 .094
.563 .247 .297 .036 .176
.694 .009 .198 .036 .087
.719 .122 .170 .165 .103
.631 .133 .227 .289 .172
.331 .037 .254 .656 .140
.165 .191 .018 .705 .141
.070 .207 .301 .631 .165
.029 .230 .072 .636 .120
.220 .192 .604 .379 .007
.270 .291 .613 .344 .029
.290 .197 .720 .076 .050
.194 .174 .632 .252 .166
.194 .068 .736 -.073 .238
.134 .149 .209 .065 .040
.140 .214 .206 .194 .106
.248 .243 .122 .193 .215
.306 .230 .215 .214 .078
.169 .184 .040 .177 .067
.194 .145 .106 .045 -.019
.114 .153 .183 .090 .068
.117 -.037 .109 -.028 .029

7
-.002
.169
.295
.743
.634
.631
.216
.298
.080
.096
.202
.040
.149
.023
.025
.000
-.069
.263
.119
.103
.228
.081
-.090
.175
.033
.037
.141
.011
.040
.111
-.024
-.037
.002
-.016
.207
.315
.280

8
.252
-.058
-.013
.058
-.060
.121
.178
.095
.091
.225
.217
.525
.615
.595
.186
.092
.004
.302
.035
.199
.191
.392
.073
-.044
-.068
.018
.076
.291
.316
.191
.447
.110
.170
.015
-.045
.066
.195
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จากตารางที่ 10 แสดงค่าน้าหนักปัจจัยหลังการหมุนแกน เพื่อพิจารณาว่าตัวแปรนั้นๆ ควร
เข้าไปอยู่ในปัจจัยใด โดยพิจารณาจากค่าน้าหนักปัจจัยมากกว่าหรือเท่ากับ .5 ค่าความแตกต่างของ
น้าหนักปัจจัยในแต่ละปัจจัยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ .2 และควรมีตัวแปรที่อธิบายอย่างน้อย 3 ตัว
แปรขึ้นไป ได้องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร 8 องค์ประกอบ
ขั้นที่ 5 การตั้งชื่อองค์ประกอบ โดยพิจารณาตามความคล้ายคลึงกันของตัวแปรที่อยู่ใน
องค์ประกอบ ตามโครงสร้างของทฤษฎี หรือตั้งชื่อใหม่ที่สอดคล้องกับแนวคิดการวิจัยและควรจะสื่อ
ความหมายของตัวแปรทุกตัวที่อยู่ในองค์ประกอบนั้น ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการพัฒนาตนเอง
องค์ประกอบที่ 2 ด้านการให้ความร่วมมือ องค์ประกอบที่ 3 ด้านการคานึงถึงผู้อื่น องค์ประกอบที่ 4
ด้านการมีสานึกในหน้าที่ องค์ประกอบที่ 5 ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ องค์ประกอบ
ที่ 6 ด้านการให้คาปรึกษา องค์ประกอบที่ 7 ด้านการให้ความช่วยเหลือ และองค์ประกอบที่ 8 ด้าน
ความอดทนอดกลั้น
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ตารางที่ 11 ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน และร้อยละสะสมของความแปรปรวน ของแต่ละ
องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
ร้อยละของความ
องค์ประกอบที่ ค่าไอเกน
ร้อยละสะสมของความแปรปรวน
แปรปรวน
1
5.40
14.60
14.60
2
4.13
11.72
25.77
3
3.82
10.33
36.10
4
3.20
8.64
44.74
5
2.70
7.30
52.05
6
2.44
6.59
58.64
7
2.14
5.78
64.42
8
2.13
5.77
70.19
จากตารางที่ 11 แสดงค่ า ไอเกน ร้ อ ยละความแปรปรวน และร้ อ ยละสะสมของความ
แปรปรวน ในแต่ละองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิช าชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร หลังการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบ
หลั ก (Principal component analysis) หมุ นแกนแบบออโธโกนอลด้ ว ยวิ ธีแวริ แมกซ์ ได้
องค์ประกอบทั้งหมด 8 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบมีค่าไอเกน ระหว่าง 2.13 – 5.40 สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้ อยละ 5.77 – 14.60 และทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนได้
รวมกันร้อยละ70.19 โดยแต่ละตัวประกอบต้องมีค่าไอเกน (Eigen value) มากกว่าหรืเท่ากับ 1.0 มี
ตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ มากกว่า 3 ตัวขึ้นไป โดยแต่ละตัวแปรมีน้าหนักองค์ประกอบ (Factor
loading) ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป โดยองค์ประกอบที่ 1 เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุด มีค่าไอเกน 5.40
สามารถอธิบายถึงความแปรปรวนของตัวแปรได้มากที่สุดร้อยละ 14.60 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าไอเกน
4.13 สามารถอธิบายถึงความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละ 11.72 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าไอเกน
3.82 สามารถอธิบายถึงความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละ10.33 องค์ประกอบที่ 4 มีค่าไอเกน
3.20 สามารถอธิบายถึงความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละ 8.6 องค์ประกอบที่ 5 มีค่า ไอเกน 2.70
สามารถอธิบายถึงความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละ 7.30 องค์ประกอบที่ 6 มีค่าไอเกน 2.44
สามารถอธิบายถึงความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละ 6.59 องค์ประกอบที่ 7 มีค่าไอเกน 2.14
สามารถอธิบายถึงความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละ 5.78 และองค์ประกอบที่ 8 มีค่าไอเกน 2.13
สามารถอธิบายถึงความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละ 5.77
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ตารางที่ 12 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการพัฒนาตนเอง
ตัวแปรที่
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
1
2
3
4

5
6
7
8

นาผลการประเมินที่ได้จากการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไข
โดยไม่รู้สึกท้อแท้
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ค้นหาความรู้จากเอกสารทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่
ทันสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง
สมัครเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแม้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
หรือต้องใช้วันหยุดส่วนตัว
แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองหรือสนใจเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อ
สร้างประโยชน์ให้แก่องค์การ
ปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทาง
การแพทย์และการให้บริการทางการพยาบาล
ติดตามและสนใจข่าวสารจากประกาศและแหล่งข่าวต่างๆ
ขององค์การ
ร่วมมือกับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
ค่าไอเกน
5.40
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
14.60

น้าหนัก
องค์ประกอบ
.808
.754
.735
.709

.690
.667
.634
.584

จากตารางที่ 12 องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านการพัฒนาตนเองบรรยายได้ด้วยตัวแปร 8 ตัวแปร น้าหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ .584 - .808 ประกอบด้วยตัวแปรที่เรียงลาดับน้าหนักองค์ประกอบที่มากที่สุด 3 อันดับคือ ตัว
แปรที่45 นาผลการประเมินที่ได้จากการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขโดยไม่รู้สึกท้อแท้ (.808) ตัวแปร
ที่ 48 พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (.754) และตัวแปรที่ 47 ค้นหาความรู้
จากเอกสารทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง (.735) ตามลาดับ
และตัวแปรที่มีน้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ตัวแปรที่ 42 ร่วมมือกับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (5.84)
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องค์ประกอบที่ 1 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 14.60 ของ
ความแปรปรวนทั้งหมด จะเห็นว่าตัวแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้พยาบาล
วิชาชีพมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ จึงตั้งชื่อให้เหมาะสมว่า องค์ประกอบด้าน
การพัฒนาตนเอง
ตารางที่ 13 องค์ประกอบที่ 2 การให้ความร่วมมือ
ตัวแปรที่
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
1
2
3
4
5
6

มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการประชุมโดยคานึงถึง
ประโยชน์ขององค์การ
เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การอย่างสม่าเสมอ
เต็มใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานปกติ
เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์การแม้จะเป็นวันที่ไม่ได้มา
ปฏิบัติงาน
มีส่วนร่วมรับผิดชอบและสนับสนุนการทางานเป็นทีมใน
โครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การ
มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
ค่าไอเกน
4.13
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
11.72

น้าหนัก
องค์ประกอบ
.734
.719
.719
.694
.631
.563

จากตารางที่ 13 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านการให้ความร่วมมือบรรยายได้ด้วยตัวแปร 6 ตัวแปร น้าหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ .563 - .734 ประกอบด้วยตัวแปรที่เรียงลาดับน้าหนักองค์ประกอบที่มากที่สุด 3 อันดับคือ ตัว
แปรที่27 มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการประชุมโดยคานึงถึงประโยชน์ขององค์การ (.734) ตัว
แปรที่ 26 เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การอย่างสม่าเสมอ(.719) และตัวแปรที่ 30 เต็มใจ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานปกติ (.719) ตามลาดับ และตัวแปรที่มีน้าหนัก
องค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ตัวแปรที่ 28 มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การทั้งทางตรง
และทางอ้อม (.563)
องค์ประกอบที่ 2 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 11.72 ของ
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ความแปรปรวนทั้งหมด จะเห็นว่าตัวแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ
องค์การ จึงตั้งชื่อให้เหมาะสมว่า องค์ประกอบด้านการให้ความร่วมมือ
ตารางที่ 14 องค์ประกอบที่ 3 การคานึงถึงผู้อื่น
ตัวแปรที่
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
1
2
3
4
5

แสดงออกทั้งคาพูดและการกระทาที่สร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงาน
เสนอแนวทางป้องกันหรือรายงานปัญหาที่เป็นความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา
ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อแก้ไข
ปัญหามากกว่าการวิจารณ์การทางาน
แสดงความชื่นชมเพื่อนร่วมงานที่เสียสละ อุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม
ปกป้องและพิทักษ์สิทธิของเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน
ค่าไอเกน
3.82
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
10.33

น้าหนัก
องค์ประกอบ
.736
.726
.723
.717
.566

จากตารางที่ 14 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านการคานึงถึงผู้อื่นบรรยายได้ด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร น้าหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ .566 - .736 ประกอบด้วยตัวแปรที่เรียงลาดับน้าหนักองค์ประกอบที่มากที่สุด 3 อันดับคือ ตัว
แปรที่10 ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหามากกว่าการวิจารณ์การ
ท างาน (.736) ตั ว แปรที่ 15 เสนอแนวทางป้ อ งกั น หรื อ รายงานปั ญ หาที่ เ ป็ น ความเสี่ ย งในการ
ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา (.726) และตัวแปรที่ 11 ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หามากกว่ า การวิ จ ารณ์ ก ารท างาน (.723) ตามล าดั บ และตั ว แปรที่ มี น้ าหนั ก
องค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ตัวแปรที่ 16 ปกป้องและพิทักษ์สิทธิของเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน (.566) องค์ประกอบที่ 3 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 10.33
ของความแปรปรวนทั้งหมด จะเห็นว่าตัวแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการแสดงออกในทางบวกเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน จึงตั้งชื่อให้เหมาะสมว่า องค์ประกอบด้านการคานึงถึงผู้อื่น

78
ตารางที่ 15 องค์ประกอบที่ 4 การมีสานึกในหน้าที่
ตัวแปรที่
1
2
3
4
5

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
สละเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติงานเพื่อทางานให้เสร็จ
ตามที่กาหนด
ทุ่มเทการปฏิบัติงานโดยไม่คานึงถึงค่าตอบแทน
ดูแลรักษาสมบัติและใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์การอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าเช่นเดียวกับทรัพย์สินของตนเอง
แสดงออกทั้งคาพูดและการกระทาที่สอดคล้องกับค่านิยมและ
นโยบายขององค์การ
ไม่ทาธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงานเช่น การเล่นไลน์ โซเชียล
มีเดีย ต่างๆ
ค่าไอเกน
3.20
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
8.64

น้าหนัก
องค์ประกอบ
.736
.720
.632
.613
.604

จากตารางที่ 15 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านการมีสานึกในหน้าที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร น้าหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ .604 - .736 ประกอบด้วยตัวแปรที่เรียงลาดับน้าหนักองค์ประกอบที่มากที่สุด 3 อันดับคือ ตัว
แปรที่40 สละเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติงานเพื่อทางานให้เสร็จตามที่กาหนด (.736) ตัวแปรที่ 38
ทุ่มเทการปฏิบัติงานโดยไม่คานึงถึงค่าตอบแทน (.720) และตัวแปรที่ 39 ดูแลรักษาสมบัติและใช้
ทรั พ ยากรต่ า งๆขององค์ ก ารอย่ า งประหยั ด และคุ้ ม ค่ า เช่ น เดี ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ของตนเอง (.632)
ตามลาดับ และตัวแปรที่มีน้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ตัวแปรที่ 36 ไม่ทาธุระส่วนตัวในเวลา
ปฏิบัติงานเช่น การเล่นไลน์ โซเชียลมีเดีย ต่างๆ (.604)
องค์ป ระกอบที่ 4 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 8.64 ของ
ความแปรปรวนทั้ ง หมด จะเห็ น ว่ า ตั ว แปรส่ ว นใหญ่ อ ธิ บ ายถึ ง การมี ส านึ ก ในหน้ า ที่ จึ ง ตั้ ง ชื่ อ ให้
เหมาะสมว่า องค์ประกอบด้านการมีสานึกในหน้าที่

79
ตารางที่ 16 องค์ประกอบที่ 5 การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ
ตัวแปร
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ที่
1
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์แม้ไม่มีการตรวจสอบ
2
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การโดยเคร่งครัด
3
ยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาล
ที่สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดหรือเกินความคาดหมายของ
ผู้รับบริการ
4
ตรงต่อเวลาทั้งการปฏิบัติงานและการใช้เวลาพัก
ค่าไอเกน
2.70
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
7.30

น้าหนัก
องค์ประกอบ
.705
.656
.636

.631

จากตารางที่ 16 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 4 ตัวแปร
น้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .631 - .705 ประกอบด้วยตัวแปรที่เรียงลาดับน้าหนักองค์ประกอบที่มาก
ที่สุด 3 อันดับคือ ตัวแปรที่33 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์แม้ไม่มีการตรวจสอบ (.705) ตัวแปรที่ 32
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การโดยเคร่งครัด (.656) และตัวแปรที่ 35 ยึดมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ ง านที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ท างการพยาบาลที่ สู ง กว่ า เป้ า หมายที่ ก าหนดหรื อ เกิ น ความ
คาดหมายของผู้รับบริการ (.636) ตามลาดับ และตัวแปรที่มีน้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ ตัว
แปรที่ 34 ตรงต่อเวลาทั้งการปฏิบัติงานและการใช้เวลาพัก (.631)
องค์ประกอบที่ 5 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 7.30 ของ
ความแปรปรวนทั้งหมด จะเห็นว่าตัวแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ
จึงตั้งชื่อให้เหมาะสมว่า องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ

80
ตารางที่ 17 องค์ประกอบที่ 6 การให้คาปรึกษา
ตัวแปรที่
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
1
2
3

ให้กาลังใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วง
เต็มใจให้คาปรึกษาหรือให้คาแนะนาเมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดปัญหา
ในการปฏิบัติงาน
เต็มใจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทางานแก่เพื่อนร่วมงานโดย
ไม่ปิดบัง
ค่าไอเกน
2.44
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
6.59

น้าหนัก
องค์ประกอบ
.814
.769
.766

จากตารางที่ 17 องค์ประกอบที่ 6 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านการให้คาปรึกษา ที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร น้าหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ .766 - .814 ประกอบด้วยตัวแปรที่เรียงลาดับน้าหนักองค์ประกอบที่มากที่สุดคือ ตัวแปรที่ 2
ให้กาลังใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วง (.814) ตัวแปรที่ 3 เต็มใจให้คาปรึกษา
หรือให้คาแนะนาเมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน (.769) และตัวแปรที่ 1 เต็มใจให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทางานแก่เพื่อนร่วมงานโดยไม่ปิดบัง (.766) ตามลาดับ
องค์ประกอบที่ 6 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 6.59 ของ
ความแปรปรวนทั้งหมด จะเห็นว่าตัวแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการให้คาปรึกษา การให้คาแนะนา และ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กาลังใจแก่เพื่อนร่วมงาน จึงตั้งชื่อให้เหมาะสมว่า องค์ประกอบด้านการให้
คาปรึกษา

81
ตารางที่ 18 องค์ประกอบที่ 7 การให้ความช่วยเหลือ
ตัวแปรที่
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
1
2
3

อาสาปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ด้วยเหตุสุดวิสัย
เต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีงานล้นมือหรือทางานไม่ทัน
เต็มใจช่วยงานแม้ไม่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ
ค่าไอเกน
2.14
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
5.78

น้าหนัก
องค์ประกอบ
.743
.634
.631

จากตารางที่ 18 องค์ประกอบที่ 7 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิ ช าชี พ ด้ า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ที่ บ รรยายได้ ด้ ว ยตั ว แปร 3 ตั ว แปร น้ าหนั ก
องค์ประกอบตั้งแต่ .631 - .743 ประกอบด้วยตัวแปรที่เรียงลาดับน้าหนักองค์ประกอบที่มากที่สุดคือ
ตัวแปรที่ 4 อาสาปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุสุดวิสัย (.743)
ตัวแปรที่ 5 เต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีงานล้นมือหรือทางานไม่ทัน (.634) และตัวแปรที่ 6 เต็ม
ใจช่วยงานแม้ไม่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ (.631) ตามลาดับ
องค์ประกอบที่ 7 สามารถอธิบายความแปรปรวนขององค์ประกอบได้ร้อยละ 5.78 ของ
ความแปรปรวนทั้งหมด จะเห็นว่าตัวแปรส่วนใหญ่อธิบายถึงการให้ ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
จึงตั้งชื่อให้เหมาะสมว่า องค์ประกอบด้านการให้ความช่วยเหลือ

82
ตารางที่ 19 องค์ประกอบที่ 8 ความอดทนอดกลั้น
ตัวแปรที่
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
1
2
3

เต็มใจปฏิบัติงานและรักษาบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานแม้
อยู่ในสถานการณ์คับขัน
อดทนต่อความไม่สะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
ในองค์การ
ยอมรับสถานการณ์ทางลบขององค์การและร่วมฝ่าฟันอุปสรรค
ค่าไอเกน
2.13
ค่าร้อยละของความแปรปรวน
5.77

น้าหนัก
องค์ประกอบ
.615
.595
.525

จากตารางที่ 19 องค์ประกอบที่ 8 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ ด้านความจงรักภักดีต่อองค์การ ที่บรรยายได้ด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร น้าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ .525 - .615 ประกอบด้วยตัวแปรที่เรียงลาดับน้าหนักองค์ประกอบที่มากที่สุดคือ
ตัวแปรที่ 23 เต็มใจปฏิบัติงานและรักษาบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานแม้อยู่ในสถานการณ์คับขัน
(.615) ตัวแปรที่ 24 อดทนต่อความไม่สะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในองค์การ (.595)
และตัวแปรที่ 22 ยอมรับสถานการณ์ทางลบขององค์การและร่วมฝ่าฟันอุปสรรค (.525) ตามลาดับ
องค์ ป ระกอบที่ 8 สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนขององค์ ป ระกอบได้ ร้ อ ยละ 5.77
ของความแปรปรวนทั้ ง หมด จะเห็ น ว่ า ตั ว แปรส่ ว นใหญ่ อ ธิ บ ายถึ ง ความอดทนแม้ ว่ า จะอยู่ ใ น
สถานการณ์ที่คับขัน จึงตั้งชื่อให้เหมาะสมว่า องค์ประกอบด้านความอดทนอดกลั้น

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาล
วิ ช าชี พ โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย์ เขตกรุ ง เทพมหานคร เป็ น การวิ จั ย เชิ ง บรรยาย
(Descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การและตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์การทางาน 1 ปีขึ้น ทั้งหมด 4
แห่ง คือ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ จานวน 311 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 1
ชุดซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีจานวนข้อคาถามทั้งสิ้น 48
ข้อ สร้างจากรายละเอียดองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน หาความเที่ยงของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงจากการทดลองใช้เครื่องมือ .89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป คานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามรายข้อ
วิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบหลักและหมุนแกนตัวประกอบแบบออโธโกนอลด้วย
วิธีแวริแม็กซ์
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็น สมาชิกขององค์การของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
หลังจากสกัดองค์ประกอบและหมุนแกนองค์ประกอบแล้ว ได้องค์ประกอบของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 8 องค์ประกอบและตั้งชื่อตามกลุ่มตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ ดังนี้

84
1.1 องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาตนเอง มีจานวนตัวแปร 8 ตัวแปร
1.2 องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร ด้านการให้ความร่วมมือ มีจานวนตัวแปร 6 ตัวแปร
1.3 องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร ด้านการคานึงถึงผู้อื่น มีจานวนตัวแปร 5 ตัวแปร
1.4 องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร ด้านการมีสานึกในหน้าที่ มีจานวนตัวแปร 5 ตัวแปร
1.5 องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ มีจานวนตัวแปร 4 ตัวแปร
1.6 องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ ด้านการให้คาปรึกษา มีจานวนตัวแปร 3 ตัวแปร
1.7 องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ ด้านการให้ความช่วยเหลือ มีจานวนตัวแปร 3 ตัวแปร
1.8 องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ ด้านความอดทนอดกลั้น มีจานวนตัวแปร 3 ตัวแปร
โดยมีการเรียงลาดับจากค่าผลรวมความแปรปรวนขององค์ประกอบจากมากไปหาน้อย
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 8 ด้าน มีค่าความแปรปรวนรวมกันเท่ากับ 25.95 คิดเป็นร้อยละ 70.19
2. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่อธิบายแต่ละองค์ประกอบ
2.1 องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง
องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง มีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ
5.40 คิดเป็นร้อยละ 14.60 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบด้านนี้ พบว่าตัวแปรดังกล่าว
อธิบายถึงการพัฒนาตนเอง มีทั้งหมด 8 ตัวแปร เป็นแหล่งรวมตัวแปรและกลุ่มตัวแปร 2 กลุ่มคือด้าน
การปฏิบัติงาน และด้านวิชาการ ดังนี้
2.1.1 กลุ่มตัวแปรที่อธิบายถึงด้านการปฏิบัติงาน ตัวแปรที่อธิ บายมีทั้งหมด 3
ตัวแปรเรียงน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยดังนี้
ตัวแปรที่ 45 นาผลการประเมินที่ได้จากการปฏิบัติงานมาปรับปรุงแก้ไขโดย ไม่รู้สึกท้อแท้
ตัวแปรที่ 48 พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ตัวแปรที่ 42 ร่วมมือกับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
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2.2.2 กลุ่มตัวแปรที่อธิบายถึงด้านวิช าการ ตัวแปรที่อธิบายทั้งหมดมี 5 ตัวแปร
เรียงน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อยดังนี้
ตัวแปรที่ 47 ค้นหาความรู้จากเอกสารทางวิชาการหรือบทความวิจัยที่ ทัน สมัยเพื่อพัฒนา
ความรู้ของตนเอง
ตัว แปรที่ 46 สมั ค รเข้ า รั บ การอบรม/สั มมนา/ประชุ ม ทางวิ ช าการที่ เ กี่ย วข้อ ง กับ การ
ปฏิบัติงานแม้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองหรือต้องใช้วันหยุดส่วนตัว
ตัวแปรที่ 43 แสวงหาโอกาสพัฒนาตนเองหรือสนใจเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อ สร้างประโยชน์
ให้แก่องค์การ
ตัวแปรที่ 44 ปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางการแพทย์และการ
ให้บริการทางการพยาบาล
ตัวแปรที่ 41 ติดตามและสนใจข่าวสารจากประกาศและแหล่งข่าวต่างๆ ขององค์การ
จะเห็นได้ว่าตัวแปรเหล่านี้ โดยรวมอธิบายถึง การแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มี
ทักษะ ความรู้ ความสารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสาร ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางการแพทย์และการ ให้บริการทางการ
พยาบาล รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์ นาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนสามารถพั ฒ นานวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ น ามาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.2 องค์ประกอบด้านการให้ความร่วมมือ
องค์ประกอบด้านการให้ความร่วมมือ มีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 4.13 คิดเป็นร้อย
ละ 11.72 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบด้านนี้ พบว่าตัวแปรดังกล่าวอธิบายถึงการให้
ความร่วมมือ มีทั้งหมด 6 ตัวแปร โดยเรียงตามลาดับน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ตัวแปรที่ 27 มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการประชุมโดยคานึงถึงประโยชน์ขององค์การ
ตัวแปรที่ 26 เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การอย่างสม่าเสมอ
ตัวแปรที่ 30 ท่านเต็มใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานปกติ
ตัวแปรที่ 29 เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์การแม้จะเป็นวันที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน
ตั ว แปรที่ 31 มี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบและสนั บ สนุ น การท างานเป็ น ที ม ในโครงการต่ า งๆ
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การ
ตัวแปรที่ 28 มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม
จะเห็น ได้ว่าตัวแปรเหล่ านี้โ ดยรวมอธิบายถึงการมีส่ ว นร่ว มในกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ระดับ
หน่วยงานและองค์การด้วยความสมัครใจ เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ร่วมเสนอความ
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คิดเห็น ให้ เกิดการพัฒนาองค์การ สนับสนุนการทางานเป็นทีม รวมทั้งการมีส่ วนร่วมในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ
2.3 องค์ประกอบด้านการคานึงถึงผู้อื่น
องค์ประกอบด้านการคานึงถึงผู้อื่น มีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 3.82 คิด
เป็นร้อยละ 10.33 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบด้านนี้ พบว่าตัวแปรดังกล่าวอธิบายถึง
การคานึงถึงผู้อื่น มีทั้งหมด 5 ตัวแปร โดยเรียงตามลาดับน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ตัวแปรที่ 10 แสดงออกทั้งคาพูดและการกระทาที่สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
ตัวแปรที่15 เสนอแนวทางป้องกันหรือรายงานปัญหาที่เป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ตัวแปรที่ 11ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหามากกว่าการ
วิจารณ์การทางาน
ตัวแปรที่ 12 แสดงความชื่นชมเพื่อนร่วมงานที่เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ตัวแปรที่ 16 ปกป้องและพิทักษ์สิทธิของเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
จะเห็นได้ว่าตัวแปรเหล่านี้โดยรวมอธิบายถึงการคานึงถึงผู้อื่นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาหรือ
ความขั ดแย้ งที่ อ าจเกิด ขึ้น ในการปฏิ บัติ ง าน ให้ เกี ย รติ ผู้ อื่น ให้ ค วามเคารพนั บถื อ และยอมรับ ใน
ความสามารถของผู้อื่น ใช้กริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อม แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่เห็นแก่ ตัว
ตลอดจนการแสดงออกที่สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์เพื่อแก้ไข
ปั ญ หามากกว่ า การวิ จ ารณ์ ก ารท างาน รายงานปั ญ หาที่ เ ป็ น ความเสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ง านต่ อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียแก่ผู้ร่วมงาน ทรัพย์สิน และผู้รับบริการ
2.4 องค์ประกอบด้านการมีสานึกในหน้าที่
องค์ประกอบด้านการมีสานึกในหน้าที่ มีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ
3.20 คิดเป็นร้อยละ 8.64 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบด้านนี้ พบว่าตัวแปรดังกล่าว
อธิบายถึงการมีสานึกในหน้าที่ มีทั้งหมด 5 ตัวแปร โดยเรียงตามลาดับน้าหนักองค์ประกอบจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้
ตัวแปรที่ 40 สละเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติงานเพื่อทางานให้เสร็จตามที่กาหนด
ตัวแปรที่ 38 ทุ่มเทการปฏิบัติงานโดยไม่คานึงถึงค่าตอบแทน
ตัวแปรที่ 39 ดูแลรักษาสมบัติและใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์การอย่างประหยัดและคุ้มค่า
เช่นเดียวกับทรัพย์สินของตนเอง
ตัวแปรที่ 37 แสดงออกทั้งคาพูดและการกระทาที่สอดคล้องกับค่านิยมและนโยบายขององค์การ
ตัวแปรที่ 36 ไม่ทาธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติงานเช่น การเล่นไลน์ โซเชียลมีเดีย ต่างๆ
จะเห็นได้ว่าตัวแปรเหล่านี้โดยรวมอธิบายถึงการมีสานึกในหน้าที่ ทุ่มเทการปฏิบัติงานให้เต็ม
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ศักยภาพโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีจิตสานึกที่ดีในการช่วยดูแลทรัพยากรและทรัพย์สินขององค์การ
เสมือนหนึ่งเป็นของตนเอง ไม่ทาธุระส่วนตัวในเวลางาน เช่น การเล่นไลน์ โซเชียลมีเดียต่างๆ และ
รับผิดชอบงานที่ตนเองทาอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตาม
ตัวชี้วัดของหน่วยงาน และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป
2.5 องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ
องค์ ป ระกอบด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บขององค์ ก าร มี ค่ า ความแปรปรวนของ
องค์ประกอบเท่ากับ 2.70 คิดเป็นร้อยละ 7.30 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบด้านนี้
พบว่าตัวแปรดังกล่าวอธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ มีทั้งหมด 4 ตัวแปร โดยเรียง
ตามลาดับน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ตัวแปรที่ 33 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์แม้ไม่มีการตรวจสอบ
ตัวแปรที่ 32 ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การโดยเคร่งครัด
ตัว แปรที่ 35 ยึ ด มาตรฐานการปฏิ บัติ ง านที่ ก่ อให้ เกิ ด ผลลั พธ์ ท างการพยาบาลที่ สู ง กว่ า
เป้าหมายที่กาหนดหรือเกินความคาดหมายของผู้รับบริการ
ตัวแปรที่ 34 ตรงต่อเวลาทั้งการปฏิบัติงานและการใช้เวลาพัก
จะเห็ นได้ว่าตัวแปรเหล่ านี้โดยรวมอธิบายถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การการ
พยาบาลเป็นการปฏิบัติโดยตรงต่อบุคคล ครอบครัวชุมชนและสังคม นับไดว่าเป็นบริ การในระดับ
สถาบันของสังคม ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจึงต้องเป็นผู้ ที่มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา
เป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ มีความรู้ความชานาญในการปฏิบัติมีจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็น
แนวทางในการประพฤติและปฏิบัติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของสังคมโดยส่วนรวม ยึดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดหรือเกินความคาดหมาย
ของผู้รับบริการ
2.6 องค์ประกอบด้านการให้คาปรึกษา
องค์ประกอบด้านการเป็นที่ปรึกษา มีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ 2.44
คิดเป็นร้อยละ 6.59 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบด้านนี้ พบว่าตัวแปรดังกล่าวอธิบาย
ถึงการให้คาแนะนา การให้คาปรึกษา ตลอดจนการให้กาลังใจเพื่อนร่วมงาน มีทั้งหมด 3 ตัวแปร โดย
เรียงตามลาดับน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ดังนี้
ตัวแปรที่ 2 ให้กาลังใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วง
ตัวแปรที่ 3 เต็มใจให้คาปรึกษาหรือให้คาแนะนาเมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
ตัวแปรที่ 1 เต็มใจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทางานแก่เพื่อนร่วมงานโดยไม่ปิดบัง
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จะเห็นได้ว่าตัวแปรเหล่านี้ โดยรวมอธิบายถึงการให้คาปรึกษาหรือให้คาแนะนาเมื่อเพื่อน
ร่วมงานเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เต็มใจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทางานแก่เพื่อนร่วมงาน
2.7 องค์ประกอบด้านการให้ความช่วยเหลือ
องค์ป ระกอบด้านการให้ ความช่ว ยเหลื อ มีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบ
เท่ากับ 2.14 คิดเป็นร้อยละ 5.78 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบด้านนี้ พบว่าตัวแปร
ดังกล่าวอธิบายถึงการให้ความช่วยเหลือ มีทั้งหมด 3 ตัวแปร โดยเรียงตามลาดับน้าหนักองค์ประกอบ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้
ตัวแปรที่ 4 อาสาปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุสุดวิสัย
ตัวแปรที่ 5 เต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีงานล้นมือหรือทางานไม่ทัน
ตัวแปรที่ 6 เต็มใจช่วยงานแม้ไม่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ
จะเห็น ได้ว่าตัวแปรเหล่ านี้โ ดยรวมอธิบายถึงการให้ ความช่ว ยเหลื อเพื่อนร่ว มงาน อาสา
ปฏิบัติงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุสุดวิสัย เต็มใจช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานที่มีงานล้นมือหรือทางานไม่ทัน เต็มใจช่วยงานแม้ไม่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ
2.8 องค์ประกอบด้านความอดทนอดกลั้น
องค์ประกอบด้านความอดทนอดกลั้น มีค่าความแปรปรวนขององค์ประกอบเท่ากับ
2.13 คิดเป็นร้อยละ 5.77 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบด้านนี้ พบว่าตัวแปรดังกล่าว
อธิบายถึงความอดทนอดกลั้น มีทั้งหมด 3 ตัวแปร โดยเรียงตามลาดับน้าหนักองค์ประกอบจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้
ตัวแปรที่ 23 เต็มใจปฏิบัติงานและรักษาบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานแม้อยู่ในสถานการณ์
คับขัน
ตัวแปรที่ 24 อดทนต่อความไม่สะดวกสบายที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในองค์การ
ตัวแปรที่ 22 ยอมรับสถานการณ์ทางลบขององค์การและร่วมฝ่าฟันอุปสรรค
จะเห็นได้ว่าตัวแปรเหล่านี้โดยรวมอธิบายถึงความอดทนอดกลั้น เต็มใจปฏิบัติงานและรักษา
บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานแม้อยู่ในสถานการณ์คับขัน อดทนต่อความไม่สะดวกสบายที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในองค์การ ยอมรับสถานการณ์ทางลบขององค์การและร่วมฝ่าฟันอุปสรรค
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่พบในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิจัย องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง
มี ตั ว แปรทั้ ง หมด 8 ตั ว แปร
องค์ประกอบด้านการให้ความร่วมมือ
มี ตั ว แปรทั้ ง หมด 6 ตั ว แปร
องค์ประกอบด้านการคานึงถึงผู้อื่น
มี ตั ว แปรทั้ ง หมด 5 ตั ว แปร
องค์ประกอบด้านการมีสานึกในหน้าที่
มี ตั ว แปรทั้ ง หมด 5 ตั ว แปร
องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ มี ตั ว แปรทั้ ง หมด 4 ตั ว แปร
องค์ประกอบด้านการให้คาปรึกษา
มี ตั ว แปรทั้ ง หมด 3 ตั ว แปร
องค์ประกอบด้านการให้ความช่วยเหลือ
มี ตั ว แปรทั้ ง หมด 3 ตั ว แปร
องค์ประกอบด้านความอดทนอดกลั้น
มี ตั ว แปรทั้ ง หมด 3 ตั ว แปร
โดยเรีย งล าดับ จากค่าความแปรปรวนของตัวแปรจากมากไปหาน้อย องค์ประกอบทั้ง 8
องค์ประกอบมีค่าความแปรปรวนรวมกันเท่ากับ 25.95 คิดเป็นร้อยละ 70.19
2. ตั วแปรที่อธิ บายองค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
งานวิจัยครั้งนี้ได้องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร จานวน 8 องค์ประกอบ คือ ด้านการพัฒนา
ตนเอง ด้านการให้ความร่วมมือ ด้านการคานึงถึงผู้อื่น ด้านการมีสานึกในหน้าที่ ด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขององค์การ ด้านการให้คาปรึกษา ด้านการให้ความช่วยเหลือ และด้านความอดทนอด
กลั้น เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการทบทวนวรรณกรรมและศึกษาแนวคิดของ Organ (1991),
George and Brief (1992), Borman and Motowidlo (1993), Farh, Earley, and Lin (1997),
Podsakoff, et al. (2000), Hoffman, Blair, Meriac and Woehr (2007) และกฤษณา สุเทพากุล
(2558) พบว่าสอดคล้องและแตกต่างกันในบางส่วน ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง
องค์ ป ระกอบด้ า นการพั ฒ นาตนเอง บรรยายได้ ด้ ว ยตั ว แปร 8 ตั ว แปร มี น้ าหนั ก
องค์ประกอบตั้งแต่.808- .584 มีค่าความแปรปรวนของตัวประกอบเท่ากับ 5.40 และสามารถอธิบาย
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ความแปรปรวนรวมคิดเป็นร้อยละ 14.60 ของความแปรปรวนทั้งหมด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่พยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เห็นว่ามีความสาคั ญมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
George and Brief, 1992; Farh et al. 2004 อ้างถึงใน กฤษณา สุเทพากุล (2558) อภิปรายได้ว่า
การพัฒนาตนเองของพยาบาลวิช าชีพ เริ่มจากการเรียนรู้และพัฒ นาตนเองในเรื่องใหม่ๆอยู่เสมอ
รับฟังคาแนะนาจากผู้อื่นในการปรับปรุงขีดความสามารถของตนเอง ทบทวนการทางานของตนเอง
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง อ่านบทความทางวิชาการ หรืออ่านงานวิจัย อาสาสมัครที่จะเข้า
รั บ การอบรม สั ม มนา ประชุ ม ทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านแม้ บ างครั้ ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง สอดคล้องกับ นันทนา บุญเลิศ (2559) พบว่ าพยาบาลวิชาชีพต้องมีการพัฒนาตนเอง
เชิงวิชาชีพและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ทางการพยาบาลโดยสืบค้นจากฐานข้อมูลวิชาการต่างๆ
รู้เท่าทันกับความเจริญก้าวหน้าในสังคมและวิชาการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องนามาประยุกติใช้ปรับปรุงการ
ปฏิบัติการพยาบาล เพราะบุคลากรทางการพยาบาลเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีความสาคัญที่สุดใน
การดาเนินงานให้ไปสู่ความสาเร็จ อันจะนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชมนาด ฉางวัง (2552) พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขอององค์การ
ด้านการพัฒนาตนเอง พฤติกรรมการคานึงถึงผู้อื่น และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 40.6
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการพัฒนาตนเองเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์เป็นกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ปรับปรุง
บทบาทและโครงสร้างองค์การเพื่อก้าวไปสู่ ความเป็นองค์การที่มีความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ
บุ คลากรทางการพยาบาลจ าเป็ น ต้องมีการพั ฒ นาตนเองอย่ างต่อเนื่องเพื่ อเพิ่มศั กยภาพ ในการ
ปฏิบั ติการพยาบาล การบริ หารการพยาบาล และสนับสนุนส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีตลอดจนเป็นแกนกลางในการประสานงานของหน่วยงานอื่นๆ
2. องค์ประกอบด้านการให้ความร่วมมือ
ตัวแปรที่อธิบ ายถึงการให้ ความร่วมมือบรรยายได้ด้วยตัว แปร 6 ตัวแปร มีน้าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ .563 - .734 มีค่าความแปรปรวนของตัวประกอบเท่ากับ 4.13 และสามารถ
อธิบายความแปรปรวนรวมคิดเป็นร้อยละ 11.72 ของความแปรปรวนทั้งหมด คือมีส่วนร่วมเสนอ
ความคิดเห็นในการประชุมโดยคานึงถึงประโยชน์ขององค์การ เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์การอย่างสม่าเสมอ เต็มใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานปกติ เต็มใจเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆขององค์การแม้จะเป็นวันที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมรับผิดชอบและสนับสนุนการ
ทางานเป็นทีมในโครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การ มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์
ให้กบั องค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม อภิปรายได้ว่า องค์การพยาบาลถือว่าเป็นองค์การที่มีบุคลากร
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สหสาขาวิชาชีพทางานร่ วมกัน อย่างเป็นระบบเพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ การจัดการ
องค์ การ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง องค์การในยุค ศตวรรษที่2 1 ซึ่งต้ องเผชิ ญกั บปัจ จัย แวดล้ อ มที่มี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (บุญใจ ศรีสถิต ย์นรากูร, 2551) ทาให้หลายองค์การปรับโครงสร้างเป็น
องค์การสมัยใหม่ที่มีการจัดการที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าสถานการณ์แตกต่างไป องค์การที่
บุคลากรมีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ จะสามารถขับเคลื่อนองค์การให้ไปสู่เป้าหมายได้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Organ (1991) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ เป็น
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์การอย่างสร้างสรรค์
เข้าร่วมประชุมเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงองค์การ ยึดแนวปฏิบั ติในการพัฒนา
องค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ Podsakoff et al. (2000) พฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความสนใจ
หรือมีความผูกพันกับองค์การโดยรวม กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์การ ได้แก่
การเข้าร่วมประชุม การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์การ ติดตามข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อองค์การ มีส่วนร่วมรับผิดชอบและสนับสนุนการทางานเป็นทีมในโครงการต่างๆ ที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การ มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม
สอดคล้องกับ Farh, Zhong and Organ, 2004 อ้างถึงใน กฤษณา สุเทพากุล (2558) กล่าวว่าการมี
ส่วนร่วมในองค์การ คือ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือกับองค์การ ในการแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ เพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนาองค์การให้ดียิ่งขึ้น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ
กับองค์การในการทากิจกรรมต่างๆขององค์การอย่างรับผิดชอบ ไม่ ว่าจะเป็นกิจกรรมในกลุ่มสายงาน
เดียวกันหรือกิจกรรมที่กระทาร่ว มกันทั้งองค์การ การส่งเสริมชื่อเสียงขององค์การ การสร้างการ
สนับสนุนการรักษา และการปกป้องชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์การให้ดีอยู่เสมอ
สรุ ป ได้ว่ า การให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็น องค์ ประกอบหนึ่ ง ของพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ของ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
3. องค์ประกอบด้านการคานึงถึงผู้อื่น
องค์ ป ระกอบด้ า นการค านึ ง ถึ ง ผู้ อื่ น บรรยายได้ ด้ ว ยตั ว แปร 5 ตั ว แปร มี น้ าหนั ก
องค์ประกอบตั้งแต่ .566 - .736 มีค่าความแปรปรวนของตัว ประกอบเท่ากับ 3.82และสามารถ
อธิบายความแปรปรวนรวมคิดเป็นร้อยละ 10.33 ของความแปรปรวนทั้งหมดตัวแปรที่อธิบายถึงการ
คานึงถึงผู้อื่น คือ แสดงออกทั้งคาพูดและการกระทาที่สร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เสนอแนวทาง
ป้องกันหรือรายงานปั ญหาที่เป็ นความเสี่ ยงในการปฏิบัติงานต่อผู้ บังคับบั ญชา ให้ คาปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหามากกว่าการวิจารณ์การทางาน แสดงความชื่นชมเพื่อน
ร่วมงานที่เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปกป้องและพิทักษ์สิทธิของเพื่อนร่วมงานทุกคน
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น อภิ ป รายได้ ว่ า ปั จ จุ บั น องค์ ก ารส่ ว นใหญ่ มี บุ ค ลากร ที่ ห ลากหลายรุ่ น อายุ
(Generation) ท าให้ บุ ค คลมีค วามรู้ค วามสามารถ ความต้อ งการ ค่า นิย ม ทั ศนคติ พฤติก รรมที่
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แตกต่างกัน จากการสารวจพบว่าประเทศไทยมีองค์การเพียงร้อยละ 10 ที่มีแผนบริหารทรัพยากร
มนุษย์เกี่ยวกับปัญหาความแตกต่างระหว่างรุ่นอายุในองค์การรองรับไว้แล้ว ส่วนอีกร้อยละ 90 ยังไม่มี
แผนรองรับกับปัญหาดังกล่าว (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553) ส่งผลให้
เกิดปัญหาในการทางานร่วมกัน ความพึงพอใจในงานลดลง อัตราการลาออกสูงขึ้น แสดงพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมเช่น ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ในงาน ไม่กระตือรือร้ น ไม่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
มาทางานสาย ขาดงานบ่อย ไม่นาความรู้ความสามารถใช้ให้เต็มที่ ทาให้องค์การไม่สามารถพัฒนาไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดได้ (จันทิรา พิกุลทอง, 2552) สอดคล้องกับแนวคิดของ Organ (1991) กล่าวว่า
การคานึงถึงผู้อื่นเป็นพฤติกรรมของสมาชิกในการเคารพสิทธิของผู้อื่น คานึงถึงผู้อื่นเพื่อป้องกันการ
เกิดปัญหากระทบกระทั่งที่อาจเกิดตามมา เนื่องจากการปฏิบัติงานในองค์การนั้นต้องอาศัยการพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน การกระทาและการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อคนอื่น จึงควรคานึงถึง
บุคคลอื่น เช่น เคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์ ต้องมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การด้านการคานึงถึงผู้อื่น เพราะช่วยลดการ
เกิดความขัดแย้งและป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
เพื่อนร่วมงาน ส่งผลต่อการปฏิบัติ งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับการศึกษาของ
ชมนาด ฉางวัง (2555) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจในองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ขององค์การกับผลการปฏิบัติงาน และศึกษาปัจจัยร่วมกันพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิช าชีพในโรงพยาบาลจั งหวัดนครนายก ที่พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การด้านการ
คานึงถึงผู้อื่นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชีพ อีกทั้งพยาบาลวิชาชีพถูก
คาดหวังจากทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานซึ่งกิจกรรมการพยาบาลอยู่บนพื้นฐานอยู่บนพื้นฐานของการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดี และการสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งผู้รับบริการและผู้ร่วมงาน
สรุปได้ว่าการให้การคานึงถึงผู้อื่น เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
4. องค์ประกอบด้านการมีสานึกในหน้าที่
องค์ประกอบด้านการมีสานึกในหน้าที่ บรรยายได้ด้ว ยตัวแปร 5 ตัวแปร มีน้าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ .604 - .736 มีค่าความแปรปรวนของตัว ประกอบเท่ากับ 3.20 และสามารถ
อธิบายความแปรปรวนรวมคิดเป็นร้อยละ 8.64 ของความแปรปรวนทั้งหมด ตัวแปรที่อธิบายถึงการ
สานึกในหน้าที่ คือ สละเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติงานเพื่อทางานให้เสร็จตามที่กาหนด ทุ่มเทการ
ปฏิบัติงานโดยไม่คานึงถึงค่าตอบแทน ดูแลรักษาสมบัติและใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์การอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าเช่นเดียวกับทรัพย์สินของตนเอง แสดงออกทั้งคาพูดและการกระทาที่สอดคล้อง
กับค่านิยมและ นโยบายขององค์การ ไม่ทาธุระส่ วนตัวในเวลาปฏิบัติงานเช่น การเล่นไลน์ โซเชียล
มีเดีย ต่างๆ อภิปรายได้ว่าขอบเขตและหน้าที่ของพยาบาลวิช าชีพ เป็นวิช าชีพที่ถูกคาดหวังจาก
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มนุษย์ที่อยู่ในความทุกข์ และความคาดหวังของทุกฝ่าย เป็นงานที่มีความ เฉพาะไม่สามารถทดแทน
ด้วยเครื่องจักรได้ พยาบาลวิชาชีพจึงต้องปฏิบัติงานโดยใช้ ทักษะความรู้ความสามารถให้การพยาบาล
แบบองค์รวม พัฒนาคุณภาพบริการให้ได้มาตรฐานตามแนวทางแห่ง วิชาชีพรวมถึงการปฏิบัติตาม
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพที่สภาการพยาบาลได้กาหนด (กองการพยาบาล, 2544) พฤติกรรมด้าน
การสานึกในหน้าที่ตามแนวคิดของ Organ (1991) กล่าวว่าพฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีความตรงต่อเวลา ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย
ดูแลทรัพย์สินขององค์การไม่ใช้เวลางานไปทาธุรกิจส่วน สอดคล้องกับแนวคิดของ George and
Brief (1992) เป็นพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การเพื่อปกป้องและคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของ
องค์การหรื อสมาชิกในองค์การ เช่น การรายงานอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย การรายงาน
พฤติกรรมที่น่ าสงสั ย หรื ออาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่องค์การ ภายใต้การบริห ารงานตามนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทาให้จานวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปัจจุบันจานวนพยาบาล
วิชาชีพของกระทรวงสาธารณสุขมีน้อยกว่ากรอบอัตราที่ควรจะเป็นคือมีเพียงร้อยละ 40-50 ของ
กรอบอัตรากาลังที่กาหนด ประมาณการว่ามีการขาดแคลนพยาบาลประมาณ 40,000 คน (วัชรี โต
สงวน, 2557) ทาให้พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับค่าตอบแทน แต่พยาบาลวิชาชีพให้การช่วยเหลือโดยไม่รับสิ่งตอบแทนจึงเป็นการให้ด้วยใจ
แล้วทาให้คนอื่นมีความสุข หมดทุกข์ หรือความเจ็บปวด สอดคล้องกับ มณี อาภานันทิกุล (2557)
ศึก ษาจริ ย ธรรมในการปฏิบั ติ การพยาบาลของพยาบาลไทย ตามการรั บ รู้ ของผู้ บ ริ ห ารทางการ
พยาบาล พบว่าพยาบาล ส่วนใหญ่มีพื้นฐานเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
ส่วนใหญ่มีความเป็นวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มใจทุกเวร และส่วนใหญ่ ทุ่มเทกับการให้การ
ดูแลกับผู้ป่วยอย่างเต็มที่โดยไม่หวัง สิ่งตอบแทนจากผู้ป่วย เนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ และการทา
ประโยชน์เพื่อบุคคลอื่น แต่ในการกระทาดีดังกล่าวส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และให้
ของตอบแทนหรือการชมเพื่อเป็นการขอบคุณ
สรุ ป ได้ ว่ า การมี ส านึ ก ในหน้ า ที่ เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
5. องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ
องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การบรรยายได้ด้วยตัวแปร
4 ตัวแปร มีน้าหนักองค์ประกอบตั้ง แต่ .631 - .705 มีค่าความแปรปรวนของตัวประกอบเท่ากับ
2.70 และสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมคิดเป็นร้อยละ 7.30 ของความแปรปรวนทั้งหมด ตัว
แปรที่อธิบายถึงการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบขององค์การ คือ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์แม้ไม่มีการ
ตรวจสอบ ปฏิบัติงานตาม กฎระเบียบข้อบังคับขององค์การโดยเคร่งครัด ยึดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ท างการ พยาบาลที่ สู ง กว่ า เป้ า หมายที่ ก าหนดหรื อ เกิ น ความคาดหมายของ
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ผู้รับบริการ ตรงต่อเวลาทั้งการ ปฏิบัติงานและการใช้เวลาพัก อภิปรายได้ว่าองค์การพยาบาลเป็น
หน่ ว ยงานหนึ่ ง ของโรงพยาบาลที่ดาเนินพั น ธกิจด้า นการพยาบาล การส่ งเสริม คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร , 2551) ทาหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านบริการ
พยาบาลที่มีคุณ ภาพและประสิ ทธิภ าพให้ ส าเร็จตามเป้าหมาย ให้ เป็นไปตามความคาดหวังของ
ผู้รับบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสอดคล้ องกับนโยบายการให้บริการด้านสุขภาพของ
โรงพยาบาล ที่ดาเนิน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการพยาบาลแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน
มีบทบาทในการบริหารจัดการด้านบริการพยาบาลที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติแบบองค์รวม (Holistic care)
มีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ควบคุมการจัดบริการพยาบาลโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า (เกศรา อัญชันบุตร, 2551)
สอดคล้องกับแนวคิดของ Podsakoff, et al. (2000) กล่าวว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ
คือ พฤติกรรมในการเรียนรู้และยอมรับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการต่างๆขององค์การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การถึงแม้ไม่มีผู้ใดสังเกตหรือควบคุม มีระเบียบวินัยตรงต่อ
เวลาทั้งการปฏิบัติงานและการใช้เวลาพัก สอดคล้องกับมณี อาภานันทิกุล (2557) กล่าวว่าการมี
ระเบียบวินัยคือ การที่พยาบาลสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองให้อยู่ในกฎระเบียบของ โรงพยาบาล
หรือของสังคมกาหนดไว้ พยาบาลส่วนใหญ่ มีระเบียบวินัยดีเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่น พยาบาล มักได้
รับคาชมเรื่องระเบียบวินัย พยาบาลมีวินัยทั้งในเรื่องเวลา ความสะอาด ความเป็น ระเบียบ และการ
แต่งกาย
สรุปได้ว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
6. องค์ประกอบด้านการให้คาปรึกษา
องค์ ป ระกอบด้ า นการให้ ค าปรึ ก ษาบรรยายได้ ด้ ว ยตั ว แปร 3 ตั ว แปร มี น้ าหนั ก
องค์ประกอบตั้งแต่ .766 - .814 มีค่าความแปรปรวนของตัว ประกอบเท่ากับ 2.44 และสามารถ
อธิบายความแปรปรวนรวมคิดเป็นร้อยละ 6.59 ของความแปรปรวนทั้งหมด ตัวแปรที่อธิบายถึงการ
ให้คาปรึกษาคือ ให้กาลังใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วง เต็มใจให้คาปรึกษาหรือ
ให้คาแนะนาเมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เต็มใจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ทางานแก่เพื่อนร่วมงานโดยไม่ปิดบัง อภิปรายได้ว่า พฤติกรรมด้านการให้คาปรึกษา (Counseling)
เป็นพฤติกรรมของบุคลากรในการรับฟัง สนับสนุนให้กาลังใจในการแก้ไขปัญหา การให้ข้อมูลที่จาเป็น
แก่ผู้มาขอรับคาปรึกษา การเสนอแนะแหล่งข้อมูลการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่ผู้มาขอรับคาปรึกษา
ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นผู้ที่กาลังประสบความยุ่งยากใจ หรือมีความทุกข์และต้องการความ
ช่วยเหลือให้เข้าใจตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้ อม ให้มีทักษะในการตัดสินใจ และหาทางออกเพื่อลดหรือ
ขจัดความทุกข์ ความยุ่งยากใจด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย
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ที่ต้องการ (George & Cristiani, 1995) ถือเป็นบทบาทที่นอกเหนือจากที่องค์การกาหนด บุคลากรที่
มีพฤติกรรมด้านการให้คาปรึกษาจะกระตุ้นให้เพื่อนร่วมงานเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง ปรับปรุง
การปฏิบัติงาน (George & Brief, 1992)
สรุปได้ว่าการให้คาปรึกษา เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
7. องค์ประกอบด้านการให้ความช่วยเหลือ
ตัวแปรที่อธิบายถึงการให้ความช่วยเหลือ บรรยายได้ด้วยตัวแปร 3 ตัวแปร มีน้าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ .631 - .743 มีค่าความแปรปรวนของตัว ประกอบเท่ากับ 2.14 และสามารถ
อธิบายความแปรปรวนรวมคิดเป็นร้อยละ 5.78 ของความแปรปรวนทั้งหมด คือ อาสาปฏิบัติงานแทน
เพื่อนร่วมงานที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ด้วยเหตุสุดวิสัย เต็มใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีงานล้น
มือหรือทางานไม่ทัน เต็มใจช่วยงานแม้ไม่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการอภิปรายได้ว่า พฤติกรรม
ดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีม (กฤษณา สุเทพากุล, 2558)
ทาให้บรรยากาศในการทางานเป็นไปอย่างราบรื่น เปี่ยมสุขในองค์การ เพราะการทางานในวิชาชีพ
พยาบาลจาเป็นต้องมีการทางานเป็นทีม พยาบาลไม่สามารถทางานได้เองโดยลาพัง เนื่องจากเป็นงาน
ที่ต้องมีการปฏิบั ติต่อเนื่ อง 24 ชั่ว โมง มีการส่ งต่อและรับช่ว งต่อ ต้องมีการช่ว ยเหลื อกันทางาน
ตลอดเวลาจึงจะประสบความสาเร็จ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ความร่วมมือ ความช่วยเหลือในยามที่จาเป็นเสมอ (เนตรสวรรค์ จินตนาวลี , 2553) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Farh et al. (1990) พบว่าคุณลักษณะของงานมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ส่งผ่านทางกระบวนการทางจิตวิทยา พฤติกรรมการช่วยเหลือกันในกากร
ปฏิบัติงานทาให้เกิดผลในการเรียนรู้ ส่งผลให้บุคลากรสารถสร้าง ผลงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังช่วย ส่งเสริมบรรยากาศในการปฏิบัติงาน
ขององค์การ ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการให้บริการและความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Podsakoff, Ahearne and Mackenzie (1997) ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การกับผล
การปฏิบัติงาน ทั้งในปริมาณงานและคุณภาพงาน พบว่า พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือคนอื่นมีผล
ต่อการปฏิบัติงานในด้านปริมาณงานและในด้านคุณภาพ
สรุปได้ว่าการให้ความช่วยเหลือ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
8. องค์ประกอบด้านความอดทนอดกลั้น
ตั ว แปรที่ อ ธิ บ ายถึ ง ความอดทนอดกลั้ น บรรยายได้ ด้ ว ยตั ว แปร 3 ตั ว แปร มี น้ าหนั ก
องค์ประกอบตั้งแต่ 5.25 - .615 มีค่าความแปรปรวนของตัว ประกอบเท่ากับ 2.13 และสามารถ
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อธิบายความแปรปรวนรวมคิดเป็นร้อยละ 5.77 ของความแปรปรวนทั้งหมด คือ เต็มใจ ปฏิบัติงาน
และรักษาบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานแม้อยู่ในสถานการณ์คับขัน อดทนต่อความไม่สะดวกสบาย
ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในองค์การ ยอมรับสถานการณ์ทางลบขององค์การและ ร่วมฝ่าฟัน
อุปสรรค อภิปรายได้ว่า ลักษณะการเจ็บป่วยของประชาชนมีความซับซ้อน รุนแรงมากขึ้น พยาบาล
วิชาชีพต้องรับผิดชอบทั้งงานด้านเอกสาร การพยาบาล การให้ความรู้ ให้คาแนะนาในการปฏิบัติตัว
แก่ผู้ป่วยและญาติ การติดต่อประสานงานต่างๆ รวมทั้งลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคและ
ต้องปฏิบัติงานในยามวิกาล ทางานหมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่ค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับ
ภาระงานที่หนักเพิ่มขึ้น (ทัศนา บุญทอง, 2559) นอกจากนั้นแล้วการปฏิบัติงานพยาบาลต้องพบกับ
ความไม่คงที่ของสภาพอารมณ์ของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรในทีมการพาบาล ต้องเผชิญกับความ
รีบด่วน ความวิกฤติของชีวิตผู้ป่วย สภาพแวดล้อมในการทางานที่ก่อให้เกิดความกดดัน คุกคามภาวะ
จิตใจของพยาบาลวิชีพ ลักษณะงานบริการมีความหลากหลาย ซับซ้อน ทาให้พยาบาลพบกับปัญหา
ในการปฏิบัติงานคือ ปริมาณงานมากเกินกว่าที่จะทางานแต่ละอย่างให้สมบูรณ์ได้ ต้องปฏิบัติงานเกิน
บทบาทหน้าที่และขาดที่ปรึกษาในการทางาน (กองการพยาบาล, 2544) ซึ่งผลที่ตามาพบว่า พยาบาล
ในโรงพยาบาลรัฐมีอัตราการเปลี่ยนงาน การลาออกค่อนข้างสูง ดังนั้นพยาบาลวิชาชีพต้องมีความ
อดทนอดกลั้นต่อสภาวะของการพัฒนาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร อีกทั้งความคาดหวัง
จากผู้รั บบริ การ รวมถึงภาระงานที่เพิ่มขึ้นจาการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ซึ่งพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความอดทนอดกลั้น เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของหน้าที่อย่างเป็นทางการตามที่องค์การ
กาหนดไว้ แต่เ ป็ น พฤติก รรมที่ ช่ว ยส่ งเสริมให้ เกิ ดประสิ ทธิ ผ ลต่ อองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
องค์การ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร (Robbin, 2001) สอดคล้องกับแนวคิดของ Organ
(1991) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การด้านความอดทนอดกลั้น เป็นความอดทนต่อปัญหา
ความ ยากลาบาก ความเครียด ความกดดันต่างๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ Podsakoff et al.
(2000) พฤติกรรมการเป็น สมาชิกขององค์การด้านความอดทนอดกลั้น เป็นพฤติกรรมในการอดทน
ต่อความไม่สะดวกสบายที่เกิดขึ้นจากผู้ร่วมงาน หรือเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโดยไม่บ่นหรือแสดง
ความไม่พอใจมีทัศนคติเชิงบวกแม้ว่าการปฏิบัติงานนั้นจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
สรุปได้ว่าความอดทนอดกลั้น เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจั ยพบว่า องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร 8 องค์ประกอบได้แก่ 1) ด้านการ
พัฒ นาตนเอง 2) ด้านการให้ความร่วมมือ 3) ด้ านการคานึงถึงผู้อื่น 4) ด้านการมีสานึกในหน้าที่
5) ด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บขององค์ ก าร 6) ด้ า นการเป็ น ที่ ป รึ ก ษา 7) ด้ า นการให้ ค วาม
ช่ว ยเหลื อ และ 8) ด้านความอดทนอดกลั้ น ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ บริห ารทางการ
พยาบาล ดังนี้ 1. เป็น แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์และสร้างค่านิยมขององค์กรของพยาบาล
วิชาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์ โดยพิจารณาถึงการ
ให้โอกาสในการศึกษาต่อทั้งในระดับการศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง การศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ
ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ การให้โอกาส
ได้เลื่อนขั้นเลื่อนขั้นตาแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับค่าตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม
ส่งเสริมให้มีการทาวิจัยทางการพยาบาล และสามารถนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้พัฒนา คิดค้นนวัตกรรมทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นแนวทางสาหรับผู้บริหารทางการพยาบาล ในการนามากาหนดเนื้อหาในการ
ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ เช่น กาหนดแนวทางการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพตามบันไดวิชาชีพ
อย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
นาองค์ประกอบที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาเป็นแบบประเมินพฤติกรรมการเป็นสมาชิกของ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
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และหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
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ข้อมูลสาหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
(Patient / Participant Information sheet)
ชื่อโครงการวิจัย
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบพฤติ ก รรมการเป็ น สมาชิ ก ขององค์ ก าร
ข อ ง พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ โ ร ง พ ย า บ า ล สั ง กั ด ก ร ม ก า ร แ พ ท ย์ เ ข ต
กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้วิจัย
นางสาวทองเนตร์ เนื่องไชยยศ นิสิตแขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อผู้วิจัย
(ที่บ้าน) บ้านเลขที่ 219/168 หมู่บ้านราณี 4 ซอย 2แจ้งวัฒนะ 6 แขวง
ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
(ที่ทางาน) เลขที่ 2 แผนกไอซียูเด็กศัลยกรรมหัว ใจ โรงพยาบาลราชวิถี
ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์มือถือ 086-613-9326 E-mail: nuengchaiyos@hotmail.com
1. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมในการวิจัย ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัย มีความ
จาเป็นที่ท่านควรทาความเข้าใจวิจัยนี้ทาเพราะเหตุผลใด เกี่ยวข้องกับอะไร กรุณาใช้เวลาในการอ่าน
ข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดรอบคอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่ไม่ชัดเจนได้ตามที่อยู่และ
เบอร์โทรศัพท์ข้างต้นได้ตลอดเวลา
2. โครงการนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์เ พื่อ วิเ คราะห์ องค์ป ระกอบพฤติก รรมการเป็น สมาชิ กของ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
3. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างจานวน 330 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์การทางาน 1 ปีขึ้นไปในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร จากการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างได้โรงพยาบาลจานวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
4. เมื่อท่านสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยจะขอให้ท่านตอบแบบสอบถามจานวน 2 ชุด รวม
ทั้งสิ้น 53 ข้อ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจานวน 5 ข้อ เป็ นแบบเลือกตอบและ
เติมคา และ 2) แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
สังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุ งเทพมหานครจานวน 48 ข้อโดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดั บ ใช้ เ วลาในการตอบแบบสอบถามโดยประมาณ 15-20 นาที หลั ง จากนั้ น ให้ ท่ า นส่ ง คื น
แบบสอบถาม กลับมาในซองสีน้าตาลที่ผู้วิจัยแนบมาให้และปิดผนึกซองให้เรียบร้อยส่งกลับให้กลุ่ม
งานการพยาบาล และผู้วิจัยจะติดต่อรับแบบสอบถามคืนจากผู้รับผิดดังกล่าว
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5. การเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ ไม่มีความเสี่ยงทางด้านร่างกายหรือจิตใจ แต่อาจรบกวนเวลา
ของท่านในการตอบแบบสอบถาม
6. การเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ ท่านอาจไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเข้าร่วมงานวิจัย
แต่ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารทางการพยาบาลในการวางแผน ส่งเสริมพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกขององค์การ ของพยาบาลวิชาชีพ และเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
7. การเข้าร่วมในการวิจัยเป็นโดยสมัครใจ และท่านสามารถปฏิเสธที่จะเข้าร่วมหรือถอนตัว
จากการวิจัยได้ทุกขณะ โดยไม่ต้องให้เหตุผลและไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
8. หากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยการติดต่อที่ผู้วิจัย คือนางสาวทองเนตร์
เนื่องไชยยศ ทางโทรศัพท์หมายเลข 086-6139325 ได้ตลอดเวลา และหากผู้วิจัยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่
เป็นประโยชน์หรือโทษเกี่ยวกับการวิจัย จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบอย่างรวดเร็ว
9. ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยไม่ต้องระบุ ชื่อ -นามสกุลลงในแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะใช้เป็นรหัส
แทนชื่ อ ของผู้ ร่ ว มวิ จั ย ข้ อมู ล ต่า งๆจะถูก เก็บ รั กษาเป็ น ความลั บ ผลการวิจั ย จะถู กน าเสนอเป็ น
ภาพรวมและนามาใช้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเท่านั้น และทาลายแบบสอบถามทั้งหมดทันทีหลัง
การวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้น
10. การวิจัยครั้งนี้ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยการเสียเวลาและไม่มีของที่ระลึกใดๆให้แก่ผู้เข้าร่วม
การวิจัย
11. หากท่านไม่ได้รับการปฏิบัติตามข้อมูลดังกล่ าวสามารถร้องเรียนได้ที่ คณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 1
ชั้น 2 ห้อง 211 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218 3202
E-mail: eccu@chula.ac.th
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หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
(Informed Consent Form)
ทาที่....................................................................
วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ..................
เลขที่ ประชากรตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย…................……
ข้าพเจ้า ซึ่งได้ลงนามท้ายหนังสือนี้ ขอแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้วิจัย นางสาวทองเนตร์ เนื่องไชยยศ
ที่อยู่ติดต่อ บ้านเลขที่ 219/168 หมู่บ้านราณี 4 ซอย 2 ถนนแจ้งวัฒนะ 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ (ที่ทางาน) 20-3548101 ต่อ 4305 โทรศัพท์มอื ถือ 086-613-9325
E-mail: nuengchaiyos@hotmail.com
ข้าพเจ้า ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและวัตถุประสงค์ในการทาวิจัย รายละเอียดขั้นตอน
ต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติหรือได้รับการปฏิบัติ ความเสี่ยง/อันตราย และประโยชน์ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการวิจัยเรื่องนี้
โดยได้อ่านรายละเอียดในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยตลอด และได้รับคาอธิบายจากผู้วิจัยจนเข้าใจเป็น
อย่างดีแล้ว
ข้าพเจ้าจึงสมัครใจเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย โดยให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจานวน 1ครั้ง เวลาประมาณ 15-20 นาที ข้อมูลจะถูกทาลายเมื่อการ
วิจัยเสร็จสิ้น ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในเอกสารผู้เข้าร่วมการวิจัย
ข้าพเจ้ามีสิทธิถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได้ตามความประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ซึ่งการ
ถอนตั วออกจากการวิจัย นั้น จะไม่ มีผลกระทบในทางใดต่ อการดาเนินชี วิตและการประกอบอาชี พของ
ข้าพเจ้าทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าได้รับคารับรองว่า ผู้วิจัยจะปฏิบัติต่อข้าพเจ้าตามข้อมูลที่ระบุไว้ ในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วม
การวิจัย และข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ผู้วิจัยจะเก็บรักษาเป็นความลับ โดยจะนาเสนอข้อมูลการ
วิจัยเป็นภาพรวมเท่านั้น ไม่มีข้อมูลใดในการรายงานที่จะนาไปสู่การระบุตัวข้าพเจ้า
หากข้า พเจ้า ไม่ได้รับการปฏิบัติต รงตามที่ได้ระบุไว้ ในเอกสารชี้ แจงผู้เข้าร่ว มการวิ จัย ข้าพเจ้ า
สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 1 ชั้น 2 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์/โทรสาร
0-2218 3202 E-mail: eccu@chula.ac.th
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับสาเนาเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วม
การวิจัย และสาเนาหนังสือแสดงความยินยอมไว้แล้ว
ลงชื่อ.............................................................
ลงชื่อ.............................................................
(นางสาวทองเนตร์ เนื่องไชยยศ )
(............................................................)
ผู้วิจัยหลัก
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัย
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ภาคผนวก จ
ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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แบบสอบถามการวิจัย
เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และแผนกที่
ปฏิบัติงาน โดยมีลักษณะข้อคาถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) และเติมข้อความลงใน
ช่องว่าง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็น แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย 6 ด้าน
รวมพฤติกรรมย่อยทั้งหมด 48 ข้อ ประกอบด้วย
1. ด้านการให้ความช่วยเหลือ
จานวน 9 ข้อ
2. ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
จานวน 9 ข้อ
3. ด้านความอดทนอดกลั้น
จานวน 7 ข้อ
4. ด้านการให้ความร่วมมือ
จานวน 6 ข้อ
5. ด้านการมีความสานึกในหน้าที่
จานวน 9 ข้อ
6. ด้านการพัฒนาตนเอง
จานวน 8 ข้อ
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน ( ) หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริงและเติมคาตอบลงใน
ช่องว่าง
1. ปัจจุบันท่านอายุ .......................ปี
2. เพศ
( ) หญิง
( ) ชาย
3. ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) อื่นๆ ระบุ.........................................................................
4. ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแห่งนี้............................ปี
5. ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานอยู่ในแผนก
( ) แผนกผู้ป่วยนอก
( ) แผนกผู้ป่วยใน โปรดระบุ.................................................
( ) แผนกห้องผ่าตัด
( ) แผนกห้องคลอด/สูติ – นรีเวชกรรม
( ) แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
( ) อื่นๆ ระบุ..........................................................................
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องคาตอบให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
5 หมายถึง ข้อความดังกล่าวเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การขอพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความสาคัญมากที่สุด
4 หมายถึง ข้อความดังกล่าวเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานครที่มีความสาคัญมาก
3 หมายถึง ข้อความดังกล่าวเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานครที่มีความสาคัญปานกลาง
2 หมายถึง ข้อความดังกล่าวเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานครที่มีความสาคัญน้อย
1 หมายถึง ข้อความดังกล่าวเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ เขตกรุงเทพมหานครที่มีความสาคัญน้อยที่สุด
ข้อ
ที่

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาล
ระดับความสาคัญ
วิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
เขตกรุงเทพมหานคร
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
5 4
3
2
1
1.ด้านการให้ความช่วยเหลือ
1. เต็มใจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทางานแก่เพื่อน
ร่วมงานโดยไม่ปิดบัง
2. ให้กาลังใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้การปฏิบัติงาน
สาเร็จลุล่วง
3. .....................................................................................
2.ด้านการคานึงถึงผู้อื่น
10. แสดงออกทั้งคาพูดและการกระทาที่สร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงาน
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ข้อ
ที่

11.
12.
19.
20.
21.
26.
27.
28.
32.
33.
34.
41.
43.

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาล
ระดับความสาคัญ
วิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
เขตกรุงเทพมหานคร
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
5 4
3
2
1
ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อ
แก้ไขปัญหามากกว่าการวิจารณ์การทางาน
.....................................................................................
3. ด้านความอดทนอดกลั้น
ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหรือแสดงอาการไม่พอใจ
เมื่อถูกผู้รับบริการต่อว่า
เต็มใจปฏิบัติงานแม้มีภาระงานมากและต้องดูแล
ผู้รับบริการที่หลากหลาย
.....................................................................................
4.ด้านการให้ความร่วมมือ
เต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การอย่าง
สม่าเสมอ
มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการประชุมโดย
คานึงถึงประโยชน์ขององค์การ
.....................................................................................
5. ด้านการมีสานึกในหน้าที่
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การโดย
เคร่งครัด
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์แม้ไม่มีการตรวจสอบ
.....................................................................................
6. ด้านการพัฒนาตนเอง
ติดตามและสนใจข่าวสารจากประกาศและแหล่งข่าว
ต่างๆขององค์การ
.....................................................................................
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ภาคผนวก ฉ
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
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KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of
df
Sphericity
Sig.

.901
8219.506
666
.000

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues

Com-

Extraction Sums of Squared
Loadings

ponent

Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

15.037
2.401
2.158
1.543
1.497
1.184
1.120
1.027
.833
.757
.723
.713
.648
.613
.587
.510
.489
.453
.427
.414

40.640
6.490
5.833
4.171
4.047
3.200
3.028
2.777
2.251
2.046
1.955
1.926
1.751
1.657
1.587
1.379
1.321
1.225
1.155
1.119

40.640
47.130
52.963
57.134
61.180
64.381
67.409
70.185
72.436
74.482
76.437
78.362
80.113
81.770
83.357
84.736
86.057
87.282
88.437
89.556

21
22
23
24
25
26

.396
.365
.347
.325
.314
.270

1.069
.985
.938
.879
.848
.730

90.625
91.610
92.548
93.427
94.275
95.004

% of
Variance

Cumulative
%

Total
15.037
2.401
2.158
1.543
1.497
1.184
1.120
1.027

% of
Variance
40.640
6.490
5.833
4.171
4.047
3.200
3.028
2.777

Cumulative
%
40.640
47.130
52.963
57.134
61.180
64.381
67.409
70.185

Rotation Sums of Squared Loadings
Total
5.400
4.134
3.822
3.198
2.703
2.439
2.140
2.134

% of
Variance
14.595
11.172
10.331
8.643
7.305
6.591
5.782
5.766

Cumulative
%
14.595
25.767
36.098
44.740
52.046
58.637
64.419
70.185

129
Initial Eigenvalues

Com-

Extraction Sums of Squared
Loadings

ponent

27
28
29

Total

% of
Variance

Cumulative
%

30

.255
.241
.211
.198

.689
.652
.569
.535

95.693
96.345
96.914
97.449

31
32
33
34
35
36
37

.173
.160
.159
.146
.122
.101
.082

.469
.434
.428
.395
.330
.273
.222

97.917
98.351
98.780
99.175
99.505
99.778
100.000

Total

Extraction Method: Principal Component Analysis.

% of
Variance

Cumulative
%

Rotation Sums of Squared Loadings
Total

% of
Variance

Cumulative
%
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Rotated Component Matrixa
Component
1
2
3
4
5
Alt1
.142
-.008
.074
.070
.096
Alt2
.071
.189
.233
.130
.134
Alt3
.038
.149
.128
.107
.140
Alt4
.194
-.035
.170
.029
.038
Alt5
.084
.141
.216
.065
.234
Alt6
.290
.266
.247
.057
.045
Cou10
.160
.112
.736
.175
.212
Cou11
.226
.150
.723
.102
.155
Cou12
.274
.186
.717
.179
.155
Cou15
.211
.248
.726
.213
.080
Cou16
.135
.357
.566
.147
.133
Sport22
.241
.273
.327
.309
.166
Sport23
.226
.227
.372
.068
.249
Sport24
.205
.314
.245
.256
.131
Civ26
.198
.719
.272
.181
.140
Civ27
.161
.734
.352
.209
.089
Civ28
.359
.563
.247
.297
.036
Civ29
.142
.694
.009
.198
.036
Civ30
.334
.719
.122
.170
.165
Civ31
.351
.631
.133
.227
.289
Con32
.036
.331
.037
.254
.656
Con33
.025
.165
.191
.018
.705
Con34
.269
.070
.207
.301
.631
Con35
.369
.029
.230
.072
.636
Con36
.151
.220
.192
.604
.379
Con37
.347
.270
.291
.613
.344
Con38
.186
.290
.197
.720
.076
Con39
.222
.194
.174
.632
.252
Con40
.183
.194
.068
.736
-.073
Self41
.634
.134
.149
.209
.065
Self42
.584
.140
.214
.206
.194
Self43
.690
.248
.243
.122
.193
Self44
.667
.306
.230
.215
.214
Self45
.808
.169
.184
.040
.177
Self46
.709
.194
.145
.106
.045
Self47
.735
.114
.153
.183
.090
Self48
.754
.117
-.037
.109
-.028
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 8 iterations.

6

7
.766
.814
.769
.116
.353
.087
.104
.134
.138
.181
.122
.124
.087
.025
.007
.094
.176
.087
.103
.172
.140
.141
.165
.120
.007
.029
.050
.166
.238
.040
.106
.215
.078
.067
-.019
.068
.029

8
-.002
.169
.295
.743
.634
.631
.216
.298
.080
.096
.202
.040
.149
.023
.025
.000
-.069
.263
.119
.103
.228
.081
-.090
.175
.033
.037
.141
.011
.040
.111
-.024
-.037
.002
-.016
.207
.315
.280

.252
-.058
-.013
.058
-.060
.121
.178
.095
.091
.225
.217
.525
.615
.595
.186
.092
.004
.302
.035
.199
.191
.392
.073
-.044
-.068
.018
.076
.291
.316
.191
.447
.110
.170
.015
-.045
.066
.195
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผู้เ ขียนวิทยา นิพ นธ์

นางสาวทองเนตร์ เนื่องไชยยศ เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2525 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ส าเร็ จ การศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต จากวิ ทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เมื่อ ปี
การศึกษา 2548 หลังสาเร็จการศึกษาปฏิบัติงานในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ หอ
ผู้ป่วยไอซียูศัลยกรรมหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ต่อมาในปี พ.ศ.2551ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพล
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จากสถาบันโรคทรวงอก ในปี พ.ศ. 2554 ผ่านการอบรมการพัฒนาครูพี่เลี้ยงในคลินิก ในปี พ.ศ.
2557 และได้เลื่อนตาแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับชานาญการ ในปี พ.ศ. 2558
ในปี พ.ศ. 2558 เข้าศึกษาต่อในลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาล
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