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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรือ่ งนี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างแรงจูงใจใน
การทางาน ความไว้วางใจต่อองค์การ และความยุตธิ รรมในองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ
ผ่ า นความพึง พอใจในการท างานและความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารด้า นจิต ใจ กลุ่ ม ตัว อย่ า งคือ พยาบาลประจ าหอผู้ป่ วย
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดชจานวน 254 คน ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบแบ่งชัน้ จาแนกตามหอผู้ป่วยที่สงั กัด ใช้แบบสอบถามที่
ผู้วจิ ยั พัฒ นาขึน้ มีค่าความเชื่อมันสั
่ มประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค ระหว่าง 0.78-0.89 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ และการวิเคราะห์ อิท ธิพ ลแบบตัว แปรสังเกตได้
ผลการวิจยั พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดมี าก ค่า p-value = 0.930 Chi square = 1.144
df = 2 RMSEA = 0.000 และตัวแปรพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ได้รบั อิทธิพลทางตรงจากความพึงพอใจใน
การทางาน มีค่าอิทธิพลทางบวก เท่ากับ 1.00 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และได้รบั อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกจาก
แรงจูงใจในการทางาน ความไว้วางใจต่อองค์การ และความยุตธิ รรมในองค์การ ส่งผ่าน ตัวแปรความพึงพอใจ เท่ากับ 1.01
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทงั ้ หมด สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผล
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ ได้รอ้ ยละ 46.8 ได้มกี ารสรุป อภิปรายผล และประโยชน์ของการศึกษา รวมทัง้
เสนอแนะการวิจยั ในอนาคต
คาสาคัญ : พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ, แรงจูงใจในการทางาน, ความไว้วางใจต่อองค์การ
Abstract
This research aims to determine the consistency of modeling a causal relationship between the
motivation to work, trust organization and justice organization that affect the organizational citizenship
behavior (OCB) through job satisfaction and affective organizational commitment. The samples were
nurses wards in Bhumibol Adulyadej Hospital of 254 people using stratified random sampling by nurses
working under wards. Questionnaires were developed the confidence coefficient alpha Cronbach between
0.78 to o.89. Statistical data analysis were mean, standard deviation, correlation and the analysis influence
the observed variables. The research found that the model is in harmony with the empirical data, a very
good value, p-value = 0 .9 3 0 Chi square = 1 .1 4 4 df = 2 RMSEA = 0 .0 0 0 and variable organizational
citizenship behavior (OCB) was influenced directly by job satisfaction (JobSat) has positively influenced
the 1.00 significance level of .05, and indirect positive motivation to work (Motivation) trust organization
(Trust) and justice organization (Justice) variable transmission satisfaction (JobSat) equal to 1 . 0 1 are
statistically significant at the .0 5 level. The influence of causal variables can explain the variance of the
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organizational citizenship behavior (OCB) was 4 .8 percent. Finally, theoretical and managerial contributions
are provided and suggestions for further research are introduced.
Keywords : Organizational Citizenship Behavior, Motivation, Trust

บทนา
บุ ค ลากรบางคน ทุ่ ม เทและเสีย สละให้ ก ับ การ
ท างานและองค์ ก ารมากกว่ า ที่ร ะบุ ไ ว้ในภาระงาน โดย
พฤติกรรมเหล่านี้ หาใช่สงิ่ ที่ระบุไว้ในคาบรรยายลักษณะ
งานถึ ง หน้ า ที่ ท่ี ต นต้ อ งรับ ผิ ด ชอบ จึง เกิ ด ค าที่ ใ ช้ เรีย ก
พฤติกรรมนี้วา่ “พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ”
โดยจัดเป็ นพฤติกรรมเชิงรุก Prosocial Behavior) ่งึ เป็ น
พฤติก รรมนอกบทบาทภาระงาน Extra-role Behavior)
และเป็ นพฤติ ก รรมที่ ช่ ว ยส่ ง เสริม บริบ ทในการท างาน
Contexual Behavior) (Muchinsky, 2003; 326) การที่จะทา
ให้ บุ ค ล าก รมี พ ฤ ติ ก รรม ก ารเป็ น ส ม าชิ ก ที่ ได้ นั ้ น
ประกอบด้วยปั จจัยหลายอย่าง พบงานวิจยั ที่ศึกษาความ
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความพึง พอใจในการท างานกับ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีขององค์ก าร Jongruk, T.,
Na-Nan, K., Yawirat, N., 2014: 189-204; Tsai & Wu,
2010: 3564; Taghinezhad et al., 2015: 1; Kazemipour
& Mohd Amin S, 2012: 1039-1048) และความสัม พัน ธ์
ระหว่างความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจกับพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิก ที่ดีข ององค์ ก าร (Jongruk, T., Na-Nan, K.,
Yawirat, N., 2014: 189-204; Perreira, 2016: 55-60;
Mosadeghrad & Ferdosi, 2013: 121-126) นอกจากนี้ ย งั
พบว่ามีอีก ตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ แรงจูงใจในการทางาน
ความไว้วางใจต่ อองค์การ และการรับรู้ค วามยุ ติธ รรมใน
องค์การทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในการทางาน ความผูกพัน
ต่ อ องค์ก ารด้านจิต ใจ และยังส่งผลผ่ านไปยังตัวแปรผล
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การอีกด้วย

วัต ปุ ระสงค์ของการวิ จยั
1 เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดล
ความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างแรงจูงใจในการท างาน
ความไว้วางใจต่อองค์การและความยุตธิ รรมในองค์การ ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผ่าน
ความพึงพอใจในการทางาน และความผูกพันต่อองค์การ
ด้า นจิต ใจของพยาบาลประจ าหอผู้ป่ วยโรงพยาบาลภู ม ิ
พลอดุลยเดช

2.เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของ แรงจูงใจในการ
ท างาน ความไว้วางใจต่ อองค์ก าร และความยุติธรรมใน
องค์ ก าร ที่ส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีข อง
องค์การ ผ่านความพึงพอใจในการทางาน และความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก ารด้ า นจิ ต ใจ ของพยาบาลประจ าหอผู้ ป่ วย
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช

ทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาทฤษ ี แนวคิดและ
งานวิจ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ น ามาสร้า งกรอบแนวคิด และ
สมมติฐานการวิจยั เพื่อ อธิบายความสัมพันธ์และอิทธิพล
ของตัวแปร ดังนี้
1. รงจูง จ นการทางาน
ท ฤษ ี แ รงจู ง ใจ กล่ า วถึ ง แรงจู ง ใจภ ายใน
Intrinsic Motivation) ว่าเป็ นแรงจูงใจที่มาจากภายในตัว
บุค คล และเป็ นแรงขับ ที่ท าให้บุค คลนัน้ แสดงพฤติก รรม
โดยไม่ ห วัง รางวัล หรือ แรงเสริม ภายนอกเช่ น ความมี
สมรรถภ าพ Competence) ความอยากรู้ อ ยากเห็ น
Curiosity) ความต้องการพัฒนาตน Growth Motivation)
กั บ แรงจู ง ใจภ ายนอก Extrinsic Motivation ่ึ ง เป็ น
แรงจูงใจที่ได้รบั อิทธิพลมาจากสิง่ เร้าภายนอก เช่น คาชม
รางวัล การได้ร บั การยอมรับ ยกย่ อ ง ชมเชย Ryan &
Deci, 2000: 54-67; Gagne & Deci, 2005: 331-362) ผล
การสืบค้นงานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ในการทางาน กับความพึงพอใจในงาน พบว่า แรงจูงใจใน
การทางานมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงาน Singh
& Tiwari, 2011: 31-39; Rajan, 2015: 87-100; Gomes &
Proenqa, 2015: 1-38) ขณะเดียวกันยังพบว่า มีความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ
ด้ า น จิ ต ใจ Bartlett, 2001: 335-352; Galletta, 2011:
1-19; Altindis, 2011: 8601-8609)
2. ทฤษฎีความ ว้วาง จต่อองค์การ
McAllister (1995: 24-59) อ ธิ บ า ย ว่ า ค ว า ม
ไว้ว างใจเป็ นสภาวะทางจิต วิท ยา โดยได้จ าแนกความ
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ไว้ว างใจออกเป็ น 1) ความไว้ว างใจที่ม ีพ้ืน ฐานมาจาก
ความรูค้ วามเข้าใจ cognitive-based trust) เป็ นการรับรูว้ า่
บุคคลเลือกผู้ ่ึงไว้ใจในสิง่ ที่น่านับถือภายใต้สถานการณ์
หนึ่ ง และเลือ กในสิ่งที่พิจารณาว่าเป็ น เหตุ ผ ลที่ดี ดังนัน้
Cognitive Trust จึงหมายถึง ความไว้วางใจบนพืน้ ฐานของ
ความรู้ ความเข้าใจหรือเหตุผล และ 2) ความไว้วางใจที่ม ี
พื้น ฐานเกี่ย วกับ อารมณ์ และความรู้ส ึก affective-based
trust) เป็ น ความผูก พัน ทางอารมณ์ ของแต่ละบุ ค คล โดย
บุคคลที่จะทาให้เกิดความไว้วางใจในความสัมพันธ์นัน้ จะ
แสดงออก ่งึ การดูแล และการเอาใจใส่อย่างแท้จริง จึงจะ
ทาให้ได้รบั ความไว้วางใจและมีความเชื่อในคุณสมบัติท่ดี ี
หรือน่ าสรรเสริญ รวมทัง้ เชื่อว่าความรูส้ กึ เหล่านี้ จะได้รบั
การตอบแทน ดัง นัน้ Affective Trust จึงหมายถึง ความ
ไว้วางใจบนพืน้ ฐานของอารมณ์ความรูส้ กึ ง่ึ ผลการสืบค้น
งานวิจยั ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจต่อ
องค์การกับความพึงพอใจในงาน พบว่า ความไว้วางใจต่อ
องค์การมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงาน Johnson
& Grayson, 2005: 500-507; Amdan et al., 2016: 164169) ขณะเดียวกันยังพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่าง ความ
ไว้วางใจต่อองค์การกับความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ
Nasiri pour et al., 2015: 133-138; Chen et al., 2015:
1-17; Panurat, P., Srisatidnarakul, B., 2013: 29-42)
3. ทฤษฎีการรับรู้ความยุติ รรม นองค์การ
Folger & Cropanzano (1998: 1-49) ได้ จ าแนก
ประเภทของความยุตธิ รรมในองค์การแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
1) การรับ รู้ค วามยุติ รรมด้ านผลตอบ ทน
(Distributive Justice) เป็ นการรับ รู้ ค วามยุ ติ ธ รรมต่ อ
ผลลัพธ์ หรือการจัดสรรที่ได้รบั ของแต่ละบุคคล เมื่อบุคคล
พิจารณาความยุตธิ รรมในด้านผลตอบแทน เขาจะประเมิน
ว่าผลลัพธ์ทไ่ี ด้มคี วามเหมาะสม ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
หรือ ไม่ ดัง นั ้น Distributive Justice จึ ง หมายถึ ง ความ
ยุ ติธ รรมด้า นผลตอบแทนที่ม ีก ารกระจาย จัด สรร หรือ
แบ่งปั นทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
2) การรับ รู้ค วามยุติ รรมด้ านกระบวนการ
(Procedural Justice) คื อ การที่ บุ ค คลรับ รู้ ว่ า วิ ธี ก าร
กลไก หรื อ กระบวนการต่ า ง ที่ ใ ช้ ใ นการก าหนด
ผลตอบแทนมีค วามยุติธรรม เช่ น กระบวนการตัดสิน ใจ
กระบวนการแก้ไขข้อพิพาท หรือกระบวนการแบ่ งปั นสิง่
ต่าง ในองค์ก าร ดังนัน้ Procedural Justice จึงหมายถึง
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ความยุติธรรมด้านกระบวนการ หรือขัน้ ตอนให้ได้ม า ่ึง
ผลลัพธ์ทย่ี ตุ ธิ รรม เช่น พนักงานดีเด่น
3) ก า ร รั บ รู้ ค ว า ม ยุ ติ ร ร ม ด้ า น ก า ร มี
ป ิ สมั พัน ์ (Interactional Justice) คือ การทีบ่ ุคคลรับรู้
ว่า ได้รบั การป ิบตั ิจากผู้อ่ืนด้วยความยุติธรรมแบ่ งเป็ น
ความยุตธิ รรมด้านข้อมูลข่าวสาร Informational) หมายถึง
การที่ผู้บงั คับบัญ ชามีข้อมูลเพียงพอที่จะอธิบาย ผลของ
การตัด สิน ใจ และสิ่งที่อ ธิบ ายมีค วามถู ก ต้ อ ง เหมาะสม
ดัง นั ้น ผู้ บ ั ง คับ บั ญ ชาจึ ง จ าเป็ นต้ อ งมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการต่าง ทีม่ ผี ลกระทบต่อพนักงาน และสามารถ
อธิบ ายในสิ่งที่ พ นั ก งานมีค วามกัง วลใจได้ ดังนั น้ ความ
ยุติธรรมด้านความสัมพันธ์ระหว่ างบุคคล Interpersonal)
จึงหมายถึง การมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อผูอ้ ่นื ในองค์ การหรือ
บุคคล ที่มกี ารแลกเปลี่ยนกันทางสังคม ่งึ ในองค์การอาจ
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชา
เพือ่ นร่วมงาน หรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชากับผูบ้ งั คับบัญชาก็ได้
การวิจยั ครัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ได้เลือกศึกษาเฉพาะการรับรู้
ความยุ ติ ธ รรมด้ า นผลตอบแทนและด้ า นกระบวนการ
ผลการสืบค้นงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การกับความพึงพอใจในงาน พบว่า
การรับรูค้ วามยุตธิ รรมในองค์การมีความสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในงาน Mohamed, 2014: 1-7) ขณะเดียวกัน ยัง
พบว่า มีค วามสัม พัน ธ์ระหว่า งการรับ รู้ค วามยุติธรรมใน
องค์ ก ารกับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารด้ า นจิต ใจ Gim &
Desa, 2014: 487-492; Chen et al., 2015: 133-138;
Perreira, 2016: 50-54; Yepitak, P., Pasunon, P., 2014:
154-169; Thongngao, P., 2005: 1)
4. ทฤษฎีความพงพอ จ นการทางาน
Locke (1976: 1342), Spector (1997:2), Lu, H.,
While, A.E. & Barriball (2005: 211) ให้ความหมายความ
พึงพอใจในการท างานว่า เป็ นความพึงพอใจต่อลักษณะ
งานที่ตนรับผิดชอบ เป็ นความรูส้ กึ ของผู้ป บิ ตั ิงานที่เกิด
แก่ ต ัว ผู้ป ิบ ัติงานเอง เช่ น ความรู้ส ึก ต่ อ ความส าเร็จ ที่
เกิด ขึ้น เมื่อสามารถใช้ศ กั ยภาพของตน ในการเอาชนะ
อุ ป สรรคและความยากล าบากต่ า ง ท าให้ เกิ ด ความ
ภาคภูมใิ จ และได้รบั การยกย่องชมเชย รวมทัง้ มีความพึง
พอใจต่อปั จจัยสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น รูปแบบ
และวิธกี ารบริหารงานบุคคล นโยบาย ค่าตอบแทน โอกาส
ความก้าวหน้า สภาพแวดล้อมในการทางาน สวัสดิการและ
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ความปลอดภัย จากการท างาน นอกจากนัน้ ยังหมายถึง
ความพึงพอใจที่ม ีต่อป ิสมั พันธ์และสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ในการดาเนินชีวติ ปกติทวไป
ั ่ เช่น สัมพันธภาพใน
หมูผ่ รู้ ว่ มงาน และการได้รบั การยอมรับทางสังคม
ผลการสืบ ค้ น งานวิจ ัย ที่ ศึ ก ษาความสัม พั น ธ์
ระหว่าง ความพึงพอใจในการท างานกับความผูกพันต่ อ
องค์การด้านจิตใจ พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ
(Salem, Baddar & AL-Mugatti, 2016: 49-55; Bartlett,
2001: 335-352; Stordeur et al., 2000: 28-45; AlAameri, 2000: 531-535; Mosadeghrad & Ferdosi,
2013: 121-126) ขณะเดีย วกัน ยัง พบว่ า มีค วามสัม พัน ธ์
ระหว่างความพึงพอใจในงานกับ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีข ององค์ก าร Jongruk, T., Na-Nan, K., Yawirat, N.,
2014: 189-204; Tsai & Wu, 2010: 3564-3574)
5. ทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ
Meyer and Allen (1997: 15-17 กล่าวว่า ความ
ผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารเป็ นสภาวะทางจิต ใจ Psychological
States) ง่ึ มีองค์ประกอบ 3 ด้านคือ
1) ความผูกพันด้านจิ ต จ
(Affective Commitment) ห ม า ย ถึ ง ค ว า ม ผู ก พั น ที่
เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรูส้ กึ ของบุคคล ที่ยดึ มันต่
่ อการ
ทางาน และต้องการคงความสัมพันธ์อยู่เพราะชอบเพื่อน
ร่ว มงานและรู้ส ึก สนุ ก สนาน รู้ส ึก ผู ก พัน เป็ นอัน หนึ่ ง อัน
เดียวกันกับองค์การ อันเนื่องมาจากการรับรูว้ ่าตนเองเป็ น
ส่วนหนึ่งขององค์การ จึงเต็มใจและอุทศิ ตนให้แก่องค์การ
2) ความผูก พัน ด้ า นการคงอยู่ ก ับ องค์ ก าร
(Calculative Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิด
จาก การคิดคานวณของบุคคล โดยมีพน้ื ฐานอยู่บนต้นทุน
ทีบ่ ุคคลให้กบั องค์การ และคาดหวังสิง่ สาคัญทีบ่ ุคคลได้รบั
จากองค์การ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการคงอยู่ในองค์การ โดย
แสดงออกในรูปของพฤติกรรมทีต่ ่อเนื่องในการทางานของ
บุคคลว่าจะทางานอยูใ่ นองค์การไม่ยา้ ยไปไหน
3) ความผูกพันด้านบรรทัด าน
(Normative Commitment) หมายถึง ความผูกพันที่เกิด
จากค่ า นิ ย ม วัฒ นธรรม หรือ บรรทัด ฐานของสัง คม ่ึง
ตัง้ อยู่ บ นพื้ น ฐานของความตระหนั ก หรือ รู้ส ึก ว่ า เป็ น
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเห็นว่า เป็ นหนี้บุญคุณที่

ท าให้ต้อ งอยู่ในองค์ก ารต่ อ ไป โดยแสดงออกในรูป ของ
ความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์การ
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกทาการ ศึกษา
เฉพาะความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารด้ า นจิ ต ใจ Affective
Commitment)
ผลการสืบ ค้ น งานวิจ ัย ที่ ศึ ก ษาความสัม พั น ธ์
ระหว่างความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ กับ พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิก ที่ดีข ององค์ก าร พบว่า มีค วามสัม พัน ธ์
ระหว่างความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ กับ พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิก ที่ดีข ององค์ ก าร Jongruk, T., Na-Nan,
K., Yawirat, N., 2014: 189-206; Perreira, 2016: 50-55;
Mosadeghrad & Ferdosi, 2013: 121-126)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถ
สรุปเป็ นสมมุตฐิ านได้ดงั นี้
สมมุ ติ านที 1 ความพึงพอใจในการท างานมี
อิทธิพลทางตรง ต่อความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจของ
พยาบาลประจาหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลภูมพิ ล อดุลยเดช
6. ทฤษฎีพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของ
องค์การ
นักวิจยั องค์การอธิบายว่า พนักงานบางคน ทุม่ เท
และเสียสละให้กบั การทางานและองค์การมากกว่าทีร่ ะบุไว้
ในภาระงาน โดยพฤติกรรมเหล่านี้หาใช่ สงิ่ ที่ระบุไว้ในคา
บรรยายลักษณะงานถึงหน้ าที่ท่ตี นต้องรับผิดชอบ จึงเกิด
คาที่ใช้เรียกพฤติกรรมนี้ว่า “พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์ ก าร”โดยจัด เป็ นพฤติ ก รรมเชิ ง รุ ก Prosocial
Behavior) ง่ึ เป็ นพฤติกรรมนอกบทบาทภาระงาน Extrarole Behavior) และเป็ นพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมบริบทใน
ก ารท างาน Contexual Behavior) (Muchinsky, 2003:
326)
Organ (1988: 547-558, 1990: 94-98, 1991:
109-111); Van Dyne, Graham, and Dienesch (1994:
765-802) ได้จาแนกองค์ประกอบของ พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ี ขององค์การไว้ 5 ลักษณะคือ
1) พฤติ กรรมการ ห้ความช่วยเหลอ
(Altruism) เป็ นพฤติก รรมการให้ค วามช่ ว ยเหลือ เพื่อ น
ร่วมงานเมื่อมีโครงการที่ยาก สามารถสับเปลี่ยนวันหยุด
เพื่อร่วมงาน ปรารถนาที่จะแก้ปัญ หาแก่ ผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง
การอาสาทีจ่ ะช่วยเหลืองานด้วยความเต็มใจ
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2) พฤติ กรรมความสานก นหน้ าที่
(Conscientiousness) เป็ น ค ว าม ตั ้ ง ใจ ที่ จ ะท างาน
เห นื อกว่ า ความต้ อ งการในงาน เชื่ อ ฟั งและเคารพ
ก ระเบีย บ ตรงต่ อ เวลา ไม่ข าดงาน ไม่เอาเวลาในการ
ป บิ ตั งิ านไปใช้ในเรือ่ งส่วนตัว
3) พฤติ กรรมการ ห้ความร่วมมอ
(Civic Virtue) เป็ นพฤติกรรมเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมกับวิถี
ชีวิต ขององค์ ก าร เช่ น การให้ ค วามสนใจเกี่ย วกับ การ
ประชุมด้วยความสมัครใจ อ่านประกาศต่าง มากกว่าทีจ่ ะ
ขว้า งทิ้ง ไปในเรื่อ งแจ้ง ให้ ท ราบทัว่ ไป อ่ า นบัน ทึก เก็ บ
ข้อมูลใหม่ เป็ นการทาความดีเพื่อสังคมไม่ใช่จากัดอยูแ่ ต่
ในองค์การเท่านัน้ แต่รวมถึงสังคมในวงกว้างด้วย
4) พฤติ กรรมความอดทนอดกลัน
(Sportsmanship) เป็ นการสมัครใจหรือยินดีท่ีจะยอมรับ
สถานการณ์ ท่เี กิดขึ้นโดยปราศจากการบ่นหรือท้อถอย มี
ความเข้ม แข็ง อดทนต่ อความไม่สุขสบายในการท างาน
และการมีพฤติกรรมตามคากล่าวทีว่ า่ “ยิม้ และอดทนในการ
ทางาน ไม่คน้ หาสิง่ ทีผ่ ดิ พลาดขององค์การ”
5) พฤติ กรรมการคานง งผูอ้ ่น
(Courtesy) เป็ นพฤติก รรมที่มุ่ ง แก้ ปั ญ หาความขัด แย้ง
ระหว่า งบุ ค คลในการท างาน เช่ น ไม่ ใช้อ ารมณ์ เมื่อ เกิด
ความขัดแย้ง ไม่ทาให้ก ารทะเลาะเบาะแว้งขยายออกไป
เมื่อ มีก ารถกเถีย งหรือ ยัวยุ
่ จ ากบุ ค คลอื่น มีค วามเคารพ
ผูอ้ ่นื
การสืบ ค้น งานวิจ ัย ที่ศึก ษาผลความ สัม พัน ธ์
ระหว่าง ความพึงพอใจในการทางานกับพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิก ที่ดีข ององค์ ก าร พบว่ า มีค วามสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
ความพึงพอใจในการทางาน กับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีข ององค์ก าร (Jongruk, T., Na-Nan, K., Yawirat, N.,
2014: 189-206; Tsai & Wu, 2010: 3564-3574;
Taghinezhad et al, 2015: 1-8; Kazemipour & Mohd
Amin S, 2012: 1039-1048)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ย วข้องข้า งต้น
สามารถสรุปเป็ นสมมุตฐิ านและกรอบแนวคิดในการวิจยั ดัง
ภาพที่ 1
สมมุติ านที่ 2 ความพึงพอใจในการทางานและ
ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารด้านจิต ใจ มีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพยาบาล
ประจาหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลภูมพิ ล อดุลยเดช
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สมมุ ติ านที่ 3 แรงจูงใจในการท างาน ความ
ไว้ ว างใจต่ อ องค์ ก าร และความยุ ติ ธ รรมในองค์ ก าร
มีอิท ธิพ ลทางอ้อ มต่ อ พฤติก รรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีข อง
องค์การ ผ่านความพึงพอใจในการทางานและความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก ารด้ า นจิ ต ใจของพยาบาลประจ าหอผู้ ป่ วย
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช

ภาพ กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิ ีการวิ จยั
ประชากร ละกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือพยาบาลประจาหอ
ผู้ ป่ วย โรงพยาบาลภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดชจ านวน 437 คน
เกณ ท์ ใ่ี ช้ในการกาหนดขนาดตัวอย่างคือ ตัวอย่างจานวน
5 หน่ วยต่อตัวแปรสังเกตได้ 1 ตัวแปร ในการวิจยั นี้ มีตวั
แปรสังเกตได้จานวน 45 ตัวแปร ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน
225 คน ผู้วิจ ยั แจกแบบสอบถามเพิ่ม ร้อ ยละ 20 เพื่อ ให้
อัต ราการตอบกลับ แล้ว มีจ านวนขัน้ ต่ า เพีย งพอต่ อ การ
วิเ คราะห์ จึ ง แจกแบบสอบถามทั ง้ สิ้น 270 ชุ ด ได้ ร ับ
แบบสอบถามกลับ คื น จ านวน 254 ชุ ด คิ ด เป็ นร้อ ยละ
94.07 ของแบบสอบถามที่แจกไปทัง้ หมด ผูว้ จิ ยั ใช้การสุ่ม
แบบแบ่งชัน้ จาแนกตามหอผูป้ ่ วย แผนกทีส่ งั กัด
เคร่องมอที่ ช้ นการวิ จยั
เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นการวิจ ัย คื อ แบบสอบถามที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ จานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็ น 7 ตอน ได้แก่
ข้อ มู ล ทัว่ ไป แรงจู ง ใจในการท างาน ความไว้ว างใจต่ อ
องค์การ ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในการ
ทางาน ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ และพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ ข้อคาถามทุกข้อมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อ ง (IOC) มากกว่า 0.50 (Osterlind, 2002:
260-264) ผ ล ก ารวิ เ ค ราะห์ ค ว าม เชื่ อ มั น่ โด ย ใช้ ค่ า
สัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค มีค่าระหว่าง 0.78-0.89
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ง่ึ เป็ นค่าทีเ่ กินกว่า 0.70 จัดว่าข้อคาถามมีความเชื่อมันใน
่
เกณ ท์ ย่ี อมรับได้ Hair et al., 2010: 673)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รูป
ค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์อิทธิพลแบบตัว
แปรสังเกตได้ (path analysis with observed variables)

ผลการวิ จยั
ผลการวิ เคราะห์ ส ิ ติพน าน ละ
ความสัมพัน ข์ องตัว ปรสังเกต ด้
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นพยาบาลสังกัดหอผู้ป่วย
อายุรกรรมมากทีส่ ดุ รองลงมาคือศัลยกรรม กุมารเวชกรรม
ออร์โ ธปิ ดิก ส์ สูติน รีเวชกรรม และโสต ศอ นาสิก กรรม
ตามลาดับ คิดเป็ นร้อยละ 38.2, 28.3, 13.8, 9.4, 6.3 และ
3.9 ตามลาดับ
อายุ อ ยู่ระหว่าง 20-29 ปี เป็ นส่ว นใหญ่ คิด เป็ น
ร้อยละ 54.7 มีอายุงานระหว่าง 1-10 ปี มากที่สุดคิดเป็ น
ร้อ ยละ 80.7 มีป ระสบการณ์ ท างานระหว่าง 1-10 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 71.2 ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี คิด เป็ น ร้อ ยละ 94.5 มีระดับ ชัน้ ยศระหว่าง ร ต -ร อ
มากทีส่ ดุ คิดเป็ นร้อยละ 65.7 และมีอตั ราเงินเดือนน้อยกว่า
หรือ เท่ า กับ 30,000 บาท เป็ นส่ว นใหญ่ คิด เป็ น ร้อ ยละ
82.7
ผลการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นของตัวแปรสังเกต
ได้ในโมเดล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รงจูง จ นการทางาน ประกอบด้วย ตัวแปร
ภาระงานที่ ท่ า นท าอยู่ ม ี ค วามเห มาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถของท่าน ท่านรูส้ กึ มันคงในหน้
่
าที่การงานที่
ท่ า นท าอยู่ งานที่ ท่ า นท าอยู่ ม ี ค วามท้ า ทายน่ าสนใจ
นโยบายในการพั ฒ นาความสามารถของบุ ค ลากรใน
หน่ ว ยงานของท่ า นมีค วามเหมาะสม ท่ า นมีโอกาสที่จ ะ
ก้ า วหน้ า และประสบความส าเร็จ ได้ จ ากการท างานใน
หน่ วยงานของท่าน รายได้ ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง
ที่หน่ วยงานของท่านให้การสนับสนุ นอยู่มคี วามเหมาะสม
สภาพแวดล้อม อุป กรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในหน่ วยงาน
ของท่ า นมีเพีย งพอเหมาะสม ตัว แปรมีค่ า เฉลี่ย ระหว่า ง
– 4 05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 5 – 0 78
ตัว แปรท่ า นรู้ส ึก มัน่ คงในหน้ า ที่ก ารงานที่ท่ า นท าอยู่ ม ี

ค่าเฉลีย่ สูงสุด ขณะทีต่ วั แปรรายได้ ค่าตอบแทน สวัสดิการ
ต่ า ง ที่ห น่ ว ยงานของท่ า นให้ก ารสนับ สนุ น อยู่ม ีค วาม
เหมาะสม มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
ความ ว้ ว าง จต่ อองค์ ก าร ประกอบด้ ว ย
ตัวแปรหน่ วยงานของท่านให้ความสาคัญกับบุคลากรทุก
คนทัวทั
่ ง้ องค์การ หน่วยงานของท่านให้ความสาคัญกับการ
ยอมรับความเสีย่ งต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ จากการ
ป ิบตั ิงานของบุคลากร หน่ วยงานนี้จะทาสิง่ ที่ดที ่สี ุดเพื่อ
อนาคตทีด่ ขี องบุคลากรทุกคน หน่วยงานของท่านมีกลยุทธ์
และวิส ยั ทัศ น์ ท่ีดีเยี่ย ม หน่ ว ยงานของท่ า นคัด เลือ กและ
บรรจุบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ เหมาะสมกับตาแหน่ งงาน
ท่ า นเชื่ อ มัน่ ต่ อ ระบบข้อ มู ล ของหน่ ว ยงานของท่ า นว่ า
สนั บ สนุ น ต่ อ การป ิบ ัติง านเป็ นอย่า งดี ท่ า นเชื่อ มัน่ ต่ อ
สมรรถนะของหน่ วยงานของท่านในการบรรลุเป้ าหมายตัว
แป รมี ค่ า เฉลี่ ย ระห ว่ า ง 2 – 3 84 ส่ ว นเบี่ ย งเบ น
มาตรฐานระหว่าง 4 –
ตัวแปรหน่ วยงานของท่านให้ความสาคัญกับการ
ยอมรับความเสีย่ งต่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ จากการ
ป ิบ ัติงานของบุ ค ลากร มีค่ า เฉลี่ย สูงสุด ขณะที่ต ัว แปร
หน่วยงานนี้จะทาสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ เพือ่ อนาคตทีด่ ขี องบุคลากรทุก
คน มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
ความยุ ติ รรม นองค์ ก าร ประกอบด้ ว ย
ตัว แปร สิ่ง ที่ ท่ า นทุ่ ม เทในการท างานให้ ก ับ หน่ ว ยงาน
เหมาะสมกับผลตอบแทนที่ท่านได้รบั จากหน่ วยงาน ท่าน
ได้ ร ับ ผลตอบแท นจากห น่ วยงานคุ้ ม ค่ า กั บ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ทท่ี ่านมีอยู่ ท่านรับรูไ้ ด้ถงึ
ความเท่าเทียมกัน ของการจ่ายค่าตอบแทนของหน่ วยงาน
หน่ ว ยงานของท่ า นมี เ กณ ์ ม าตรฐานในการก าหนด
ผลตอบแทนแก่บุคลากร หน่ วยงานของท่านมีกระบวนการ
ที่ เ ป็ นมาตรฐานเดี ย วกัน ในการก าหนดผลตอบแทน
สาหรับ บุ ค ลากรในแต่ละระดับ หน่ วยงานของท่านมีการ
อธิบายถึงหลักเกณ ์ ในการประเมินผลการป บิ ตั งิ านไว้
อย่างชัดเจน หน่ วยงานของท่านได้กาหนดช่วงเวลาการ
ประเมินผลการป บิ ตั งิ านไว้อย่างชัดเจน ตัวแปรมีค่าเฉลีย่
ระหว่ า ง 42 – 3 92 ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานระหว่ า ง
– 0 78 ตัวแปรหน่วยงานของท่านได้กาหนดช่วงเวลา
การประเมิน ผลการป ิบ ตั ิงานไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ขณะที่ต ัวแปรสิ่งที่ท่ า นทุ่ ม เทในการท างานให้ก ับ
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หน่ ว ยงาน เหมาะสมกับ ผลตอบแทนที่ ท่ า นได้ ร ับ จาก
หน่วยงาน มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
ความพงพอ จ นการทางาน ประกอบด้วยตัว
แปร ท่านพอใจที่มโี อกาสได้รบั ผิดชอบงาน ตัง้ แต่ต้นจน
เสร็จสิน้ กระบวนการ ท่านพอใจในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมาย ท่านพอใจและภูม ิใจในความสาเร็จของ
งานที่ ท่ า นป ิ บ ัติ ด้ ว ยตนเอง ท่ า นพอใจที่ ไ ด้ ท างานที่
หลากหลายและใช้ ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ ท่ า นพอใจใน
วัฒ นธรรมการท างานในหน่ ว ยงานของท่ า น ตัว แปรมี
ค่ า เฉลี่ย ระหว่ า ง
– 3 98 ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
ระหว่าง
– 0 67
ตัว แปรท่ า นพอใจและภู ม ิใจในความสาเร็จของ
งานทีท่ า่ นป บิ ตั ดิ ว้ ยตนเอง มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ขณะทีต่ วั แปร
ท่านพอใจในวัฒนธรรมการทางานในหน่ วยงานของท่าน มี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
ความผูกพันต่อองค์การด้านจิ ต จ ประกอบด้วย
ตัวแปร ท่านภาคภูมใิ จที่จะบอกกับผู้อ่นื ว่าท่านทางานอยู่
ในหน่ วยงานแห่งนี้ ท่านรูส้ กึ อย่างแท้จริงว่า ปั ญหาต่าง
ของหน่ วยงานคือปั ญหาของท่านด้วย ท่านมีความรูส้ กึ ว่า
หน่ วยงานที่ท่านเป็ นสมาชิกอยู่ มีความหมายทางจิตใจต่อ
ท่านเป็ นอย่างมาก ท่านชอบพูดถึงหน่ วยงานของท่านใน
ด้า นดีก ับ บุ ค คลภายนอกอยู่เสมอ การป ิบ ัติห น้ า ที่ ณ
หน่ วยงานแห่งนี้ เป็ นภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีน่ ่ า
ภาคภู ม ิ ใ จอย่ า งยิ่ ง ส าหรับ ท่ า น ท่ า นเชื่ อ มัน่ ว่ า ความ
จงรัก ภัก ดีก ับ หน่ วยงาน เป็ น สิ่งสาคัญ ดังนัน้ ท่ า นจึงอยู่
ทางานกับหน่ วยงานนี้ต่อไป ท่านเต็มใจที่จะทาหน้ าที่ ณ
หน่ วยงานแห่งนี้ เนื่ องจากความรับ ผิดชอบดังกล่าวของ
ท่ า น มี ส่ ว นช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานดี ข้ึน ตัว แปรมี ค่ า เฉลี่ ย
ระหว่ า ง 3 80 – 4 16 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานระหว่ า ง
– 0 71
ตัวแปรท่านภาคภู ม ิใจที่จะบอกกับ ผู้อ่ืน ว่า ท่า น
ทางานอยู่ในหน่ วยงานแห่งนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ขณะที่ตวั
แปร ท่านรูส้ กึ อย่างแท้จริงว่าปั ญหาต่าง ของหน่ วยงาน
คือปั ญหาของท่านด้วย มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
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พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก าร
ประกอบด้วยตัวแปร ท่ านมัก จะป ิบ ัติต ามก ระเบีย บ
ข้อบังคับของหน่ วยงาน ท่านตัง้ ใจป ิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ท่านช่วยเหลือให้คาแนะนาเพื่อนร่วมงาน ที่
ประสบปั ญหาในการทางาน ท่านให้คาแนะนาทีส่ ร้างสรรค์
เกี่ยวกับ วิธกี ารปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานแก่ส่วน
ร่วม ท่านให้คาปรึกษาแก่ผรู้ ่วมงานที่มปี ั ญหาส่วนตัว ด้วย
ความปรารถนาดี และเต็มใจ ท่านคานึงถึงการกระทาของ
ตนเอง ทีอ่ าจเกิดผลกระทบกับผูร้ ว่ มงาน ท่านเต็มใจรับฟั ง
ความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งของผู้ร่วมงาน ท่านอดทนต่อ
ข้อจากัดและความไม่สะดวกต่าง ที่เกิดขึน้ ในหน่ วยงาน
เมื่อถูกตาหนิเกี่ยวกับผลการป ิบตั ิงาน ท่านมักจะนามา
พิจ ารณาแก้ ไ ขโดยไม่ ท้ อ แท้ ท่ า นมีส่ ว นร่ว มในการจัด
กิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงาน ท่านมีสว่ นร่วม
ในการสร้างชื่อเสียง และภาพลักษณ์ ท่ีดีให้แก่ ห น่ วยงาน
เมื่อ เกิด เหตุ วิก ฤติข้ึน ในหน่ ว ยงาน ท่ า นพร้อ มให้ค วาม
ร่วมมือและช่วยเหลือโดยทันที ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.97 - 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0 50 – 0 66
ตัว แปรท่ า นท่ า นตัง้ ใจป ิ บ ัติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ขณะที่ตวั แปรท่านมีส่วน
ร่ ว มในการสร้ า งชื่ อ เสี ย ง และภาพ ลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่
หน่วยงาน มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกต
ได้ ในโมเดลพฤติก รรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีข ององค์ก าร
จานวน 6 ตัวแปร ดังตาราง 1 ได้ค่าสหสัมพันธ์ 15 คู่ ค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ส่วนใหญ่ มคี วามสัมพันธ์ทางบวก
อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ .01 โด ย มี ค่ า
ความสัม พัน ธ์ต ัง้ แต่ .121 ถึง .623 ยกเว้น ตัว แปรความ
ไว้วางใจต่อองค์การ trust) มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่าง
ไม่ ม ีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 01 ่ึ ง ค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ของตัวแปรมีค่าไม่เกิน 90 และค่า Tolerance
และ VIF อยู่ในเกณ ์ท่กี าหนด ทาให้ไม่มภี าวะที่ตวั แปร
อิสระมีความสัมพันธ์กนั สูง multicollinearity)
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ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และเมทริก ส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั จากตัวอย่างวิจยั 254 คน
ตัว ปร

ความไว้วางใจต่อองค์การ
ความยุตธิ รรมในองค์การ
ความพึงพอใจในการทางาน
ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี อง
องค์การ
Mean
Std. Deviation

รงจูง จ น
การทางาน

ความ
ว้วาง จ
ต่อองค์การ

ความ
ยุติ รรม น
องค์การ

ความพง
พอ จ น
การทางาน

ความผูกพัน พฤติ กรรมการ
ต่อองค์การ เป็ นสมาชิ กที่ดี
ด้านจิ ต จ
ขององค์การ

.579**
.584**
.583**
.514**

.539**
.518**
.568**

.499**
.471**

.623**

.260**

.121

.166**

.272**

.356**

3.5225
.43439

3.7638
.44451

3.5934
.53550

3.8520
.48387

3.9049
.51489

4.2018
.39311

ระดับนัยสาคัญ 01
ผลการ กษาตามวัต ุป ระสงค์ก ารวิ จ ยั ข้ อ 1 ได้ข้อ
ค้น พบ คือ พบว่า โมเดลมีค วามสอดคล้อ งกลมกลืน กับ
ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ ทุ ก เกณ ์ ค่ า p-value = 0.930 Chi
square = 1.144 df = 2 RMSEA = 0.000 เมื่อพิจารณา
ต าม เก ณ ์ ข อ ง Schermelleh-Engel, Moosburgger &
Müller (2003); Tirakanant, S. (2009) แสดงดัง ตาราง 2
และภาพ 2
ผลการ กษาตามวัต ปุ ระสงค์การวิ จยั ข้อ 2
ได้ขอ้ ค้นพบ คือ
-ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ 1 ความพึง
พอใจในการท างานมีอิท ธิพ ลทางตรงเชิง บวกต่ อ ความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารด้ า นจิ ต ใจ เท่ า กับ 0.91 ่ึ ง ยอมรับ
สมมติฐาน
-ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ 2 ความพึง
พอใจในการทางานและความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ มี
อิท ธิพ ลทางตรงต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิก ที่ ดีข อง
องค์ ก ารเท่ า กับ 1.0 และ -0.69 ตามล าดับ ่ึ ง ยอมรับ
สมมติฐาน
-ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ 3 แรงจูงใจ
ในการทางาน ความไว้วางใจต่อองค์การ และความยุตธิ รรม
ในองค์การ มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก

ทีด่ ขี ององค์การ ผ่านความพึงพอใจในการทางานและความ
ผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจของพยาบาลประจาหอผู้ป่วย
โรงพยาบาลภู ม ิพ ลอดุ ล ยเดช เท่ า กับ 1.01 ่ึ ง ยอมรับ
สมมติฐาน
ตาราง 2 เกณ ์และค่าสถิติในการตัดสินใจค่าดัชนีความ
สอดคล้อง
ค่าดัชนี
2
2/df

P value
RMR
RMSEA
NFI
NNFI
CFI
GFI
AGFI
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เกณ ์

ค่าส ิ ติ

.05< p ≤ 1.0
<2

0.930
1.144/2 =
0.572
0.930
.000
.000

> .05
.00 RMR ≤.05
.00 RMSEA
≤.05
.95 NFI ≤ 1.00
.97 NNFI ≤
1.00
.97 CFI≤ 1.00
.95 GFI ≤ 1.00
.90 AGFI ≤
1.00

ผลการ
พิ จารณา
ผ่านเกณ ์
ผ่านเกณ ์
ผ่านเกณ ์
ผ่านเกณ ์
ผ่านเกณ ์

1.000
1.000

ผ่านเกณ ์
ผ่านเกณ ์

1.000
1.000
0.998

ผ่านเกณ ์
ผ่านเกณ ์
ผ่านเกณ ์
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ภาพ 2 โมเดลแรงจูงใจในการทางาน ความไว้วางใจต่อองค์การ และความยุตธิ รรมในองค์การทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ผ่านความพึงพอใจในการทางาน และความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ
หมายเหตุ
หมายถึงมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05
หมายถึงไม่มนี ยั สาคัญทีร่ ะดับ .05
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยในโมเดลโครงสร้าง
ตัว ปรสาเหตุ (Antecedents)

แรงจูงใจในการทางาน (Motivation)
ความไว้วางใจต่อองค์การ Trust)
ความยุตธิ รรมในองค์การ (Justice)
ความพึงพอใจในการทางาน (JobSat)
ค วาม ผู ก พั น ต่ อ อ งค์ ก ารด้ า น จิ ต ใจ
(Commit)

DE
.40*
.24*
.15*
-

JOBSAT
IE
-

TE
.40*
.24*
.15*
-

ตัว ปรผล (Consequences)
COMMIT
DE
IE
TE
-.12
-.12
.20*
.20*
.02
.02
.91*
.91*
-

DE
1.00*
-.69*

OCB
IE
-

TE
1.00*
-.69*

DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, * p < .05,
ผลการวิ เคราะห์อิท ิ พลด้วยตัว ปรสังเกต ด้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่วนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึก ษาอิท ธิพ ลของแรงจู ง ใจ ความไว้ว างใจ และความ
ยุ ติ ธ รรมที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิก ที่ ดีข อง
องค์การผ่านความพึงพอใจและความผูกพันของพยาบาล
ประจาหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
โดยเมื่ อ พิ จ ารณาตั ว แปรพฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (OCB) พบว่าได้รบั อิทธิพลทางตรง
จากความพึงพอใจในการท างาน (JobSat) มีค่ า อิท ธิพ ล
ทางบวก เท่า กับ 1.00 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ
.05 และได้รบั อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกจากแรงจูงใจในการ
ท างาน (Motivation) ความไว้ว างใจต่ อ องค์ ก าร Trust)
และความยุ ติธ รรมในองค์ ก าร (Justice) ส่ ง ผ่ า นตัว แปร
ความพึ ง พ อใจในการท างาน (JobSat) เท่ า กั บ 1.01

อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 อีกทัง้ ยังพบอิทธิพล
ทางอ้อมเชิงบวก จากแรงจูงใจในการทางาน (Motivation)
ความไว้ ว างใจต่ อ องค์ ก าร Trust) ความยุ ติ ธ รรมใน
องค์การ (Justice) ความพึงพอใจในการทางาน (JobSat)
ส่งผ่านตัวแปรความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ (Commit)
เท่ากับ 1.01 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตั ว แป รความ ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารด้ า น จิ ต ใจ
(Commit) พบอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร (OCB) เท่ า กั บ -.697 อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 และพบอิทธิพลทางอ้อมเชิง
ลบ จากความไว้วางใจต่อองค์การ Trust ส่งผ่านตัวแปร
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารด้ า นจิ ต ใจ (Commit) ไปยั ง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ (OCB) เท่ากับ
-.14 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ แรงจูงใจใน
การทางาน (Motivation) ความไว้วางใจต่อองค์การ Trust
และความยุติธ รรมในองค์ก าร (Justice) สามารถอธิบ าย
ความแปรปรวนของตัว แปรผล ความพึ ง พอใจในการ
ทางานได้เท่ากับร้อยละ 59.7 ขณะทีค่ ่าอิทธิพลของตัวแปร
สาเหตุ ได้แก่ แรงจูงใจในการทางาน (Motivation) ความ
ไว้วางใจต่อองค์การ Trust และความยุตธิ รรมในองค์การ
(Justice) สามารถอธิบ ายความแปรปรวนของตัวแปรผล
ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารด้า นจิต ใจ (Commit) ได้เท่ า กับ
ร้อยละ 58.7
ค่ า อิท ธิพ ลของตัว แปรสาเหตุ ท ัง้ หมดสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผลพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี ององค์การ (OCB) ได้เท่ากับร้อยละ 46.8

สรุป ละอภิ ปรายผล
ผลการวิ จ ั ย ครัง้ นี้ สามารถอภิ ป รายผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ได้แก่
1. ตั ว แบบความสัม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ร ะหว่ า ง
แรงจูงใจในการทางาน ความไว้วางใจต่อองค์การ ความ
ยุตธิ รรมในองค์การ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ผ่านความพึงพอใจในการทางาน และความ
ผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ่ึงสอดคล้องกับหลายผลการศึกษาที่
พบว่า
1.1 แรงจูงใจในการทางาน ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการทางาน และความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ
Singh & Tiwari, 2011: 31-39; Rajan, 2015: 87-100;
Gomes & Proenqa, 2015: 1-38; Bartlett, 2001: 335352; Galletta, 2011: 1-19; Altindis, 2011: 8601-8609)
ความไว้วางใจต่อองค์การ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางาน และความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ Johnson &
Grayson, 2005: 500-507; Amdan et al., 2016: 164169; Nasiri pour et al., 2015: 133-138; Chen et al.,
2015: 1-17; Panurat, P., Srisatidnarakul, B., 2013:
29-42) ความยุตธิ รรมในองค์การ ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการท างาน และความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารด้ า นจิต ใจ
Mohamed, 2014: 1-7; Gim & Desa, 2014: 487-492;
Chen et al., 2015: 133-138; Perreira, 2016: 50-54;

Yepitak, P., Pasunon, P., 2014: 154-169; Thongngao,
P., 2005: 1)
1.2 ความพึ ง พอใจในการท างาน ส่ ง ผลต่ อ
ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ (Salem, Baddar & ALMugatti, 2016: 49-55; Bartlett, 2001: 335-352; Stordeur
et al., 2000: 28-45; Al-Aameri, 2000: 531-535;
Mosadeghrad & Ferdosi, 2013: 121-126)
1.3 ความพึง พอใจในการท างาน และความ
ผูกพันต่อองค์ก ารด้านจิตใจ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ น
ส ม าชิ ก ที่ ดี ข อ งอ งค์ ก าร Jongruk, T., Na-Nan, K.,
Yawirat, N., 2014: 189-206; Perreira, 2016: 50-55;
Mosadeghrad & Ferdosi, 2013: 121-126)
2. ความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างแรงจูงใจใน
การท างาน ความไว้วางใจต่ อองค์ก าร ความยุติธรรมใน
องค์ ก าร ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การ ผ่านความพึงพอใจในการทางาน และความผูกพัน
ต่อองค์การด้านจิตใจ สามารถสรุปได้ดงั นี้
2.1 ความพึ ง พอใจในการท างานมี อิ ท ธิพ ล
ทางตรงเชิง บวกต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ารด้ า นจิต ใจ
เท่ากับ 0.91 ่ึงยอมรับ สมมุติ านที่ 1 กล่าวคือ การที่
บุคลากรจะมีความพึงพอใจในการทางานได้นัน้ เนื่องจากมี
ความรูส้ กึ ว่ามีโอกาสได้รบั ผิดชอบงานตัง้ แต่ตน้ จนเสร็จสิน้
กระบวนการ มีความพอใจในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย พอใจและภูมใิ จในความสาเร็จของงานที่ป บิ ตั ิ
ด้วยตนเอง รวมทัง้ พอใจที่ได้ใช้ความคิดหลากหลายและ
สร้างสรรค์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Salem, Baddar
& AL-Mugatti 2016: 49-55), Bartlett 2001: 335-352),
Stordeur et al. 2000: 28-45), Al-Aameri 2000: 531535) , Mosadeghrad & Ferdosi 2013: 121-126) ที่
พบว่าความพึงพอใจในการทางานมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ
2.2 ความพึงพอใจในการทางานและความผูกพัน
ต่อองค์การด้านจิตใจ มีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
เป็ น สม าชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ารเท่ ากั บ 1.0 และ -0.69
ตามล าดับ ่ึง ยอมรับ สมมุ ติ านที่ 2 กล่ า วคือ การที่
บุคลากรจะมีความพึงพอใจในการทางานและมีความผูกพัน
ต่ อ องค์ ก ารจนเกิ ด พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การได้นนั ้ นอกจากมีสาเหตุจากปั จจัยในการสร้างความ
พึงพอใจที่กล่าวมาแล้ว ปั จจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ
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ด้านจิตใจก็มสี ่วนสาคัญ ดังนัน้ องค์การควรทาให้บุคลากร
เกิด ความรู้ส ึก ว่ า การป ิ บ ัติง านอยู่ ใ นหน่ ว ยงานนี้ เป็ น
ภาระหน้าที่ ที่น่าภาคภูมใิ จ สามารถบอกกับผู้อ่นื ได้อย่าง
เต็มภาคภูมวิ ่าป บิ ตั งิ านอยู่ในหน่ วยงานนี้ อีกทัง้ เต็มใจที่
จะทาหน้าทีต่ ่อไปเพราะเห็นว่ามีสว่ นช่วยให้หน่วยงานดีขน้ึ
รวมทัง้ รูส้ กึ ว่าการเป็ นสมาชิกของหน่วยงานนี้มคี วามหมาย
ต่ อ จิต ใจเป็ น อย่างมาก สอดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาของ
Jongruk, T., Na-Nan, K., Yawirat, N. (2014: 189-206);
Perreira (2016: 50-55) ; Mosadeghrad & Ferdosi (2013:
121-126); Tsai & Wu (2010: 3564-3574) ที่พบว่า ความพึง
พอใจในการทางานและความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ
2.3 แรงจู ง ใจในการท างาน ความไว้ว างใจต่ อ
องค์การ และความยุตธิ รรมในองค์การ มีอทิ ธิพลทางอ้อม
ต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การ ผ่านความพึง
พอใจในการทางานและความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ
ของพยาบาลประจาหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช
เท่ากับ 1.01 ่ึงยอมรับ สมมุ ติ านที่ 3 กล่าวคือ การมี
แรงจูงใจในการทางาน เกิดความไว้วางใจต่อองค์การและ
การรับรูถ้ งึ ความยุตธิ รรมในองค์การที่ส่งผ่านตัวแปรกลาง
ความพึงพอใจในการทางาน และความผูกพันต่อองค์การ
ด้านจิตใจนัน้ พบว่า แรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพ ลต่อ
ความพึงพอใจในการทางานสูงที่สุด (0.40) และความพึง
พอใจในการทางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิก ที่ดีข ององค์ก าร เนื่ อ งจากความพึงพอใจในการ
ทางานเป็ นความพอใจทีม่ โี อกาสได้รบั ผิดชอบงานตัง้ แต่ตน้
จนเสร็ จ สิ้ น กระบ วนการ เมื่ อ พ อใจใน ห น้ าที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ช อ บ ที่ ได้ ร ั บ ม อบ ห ม าย พ อใจและภู มิ ใ จใน
ความสาเร็จของงานที่ป ิบตั ิด้วยตนเอง จึงส่งผลสัมพันธ์
กับ พฤติก รรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีข ององค์ก ารที่จ ัด เป็ น
พฤติกรรมเชิงรุก Prosocial Behavior) ่งึ เป็ นพฤติกรรม
นอกบทบาทภาระงาน Extra-role Behavior) และเป็ น
พฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมบริบทในการทางาน Contexual
Behavior) (Muchinsky, 2003: 326) เป็ นไปตามแนวคิด
และงานวิจ ัย ของ Organ (1988: 547-558, 1990: 94-98,
1991: 109-111); Van Dyne, Graham, and Dienesch
(1994: 765-802) ทีไ่ ด้กล่าวถึงองค์ประกอบของพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การไว้ 5 ลักษณะคือ 1) พฤติกรรม
การให้ความช่วยเหลือ 2) พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
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3) พฤติก รรมการให้ ค วามร่ว มมือ 4) พฤติก รรมความ
อดทนอดกลัน้ และ 5) พฤติ ก รรมการค านึ ง ถึ ง ผู้ อ่ืน จึง
สอดคล้อ งกับ ภาระงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลที่
ป บิ ตั งิ านอยู่
สาหรับความผูก พันต่อองค์การด้านจิตใจที่พ บ
อิ ท ธิพ ลทางลบต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข อง
องค์การในระดับปานกลาง (-0.69) นัน้ อาจเนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น บุค ลากรในหน่ วยงานของรัฐ ่ึงมีห น้ าที่การ
งานและอาชีพที่มสี ถานะมันคงและเป็
่
นสาขาวิชาชีพที่ขาด
แคลน จึ ง สามารถย้ า ยไป ป ิ บ ั ติ ง าน ใน ห น่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนทีม่ คี ่าตอบแทนสูงกว่าได้ตลอดเวลา
หรืออาจเป็ นเพราะความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ เป็ น
ความผูกพันที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรูส้ กึ ของบุคคลที่
ยึดมันต่
่ อการทางาน ต้องการคงความสัมพันธ์อยู่ เพราะ
ชอบเพื่อ นร่ว มงาน และรู้ส ึก สนุ ก สนาน รู้ส ึก ผู ก พัน เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ อันเนื่องมาจากการรับรูว้ ่า
ตนเองเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ เต็มใจและอุทศิ ตนให้แก่
องค์การนัน้ ค่าเฉลีย่ ของระดับความผูกพันพบในระดับปาน
กลางและข้อมูลมีการกระจายสูงกว่าตัวแปรสาเหตุตวั อื่น
(3.91) เนื่ อ งจากบุ ค ลากรบางส่ ว นที่ เพิ่ ง เข้ า มาท างาน
ประสบการณ์ การทางานน้ อยกว่า 5 ปี มีจานวน ร้อยละ
47.6 ยังอยูใ่ นช่วงการปรับตัวเข้ากับการทางาน ง่ึ เป็ นช่วง
ที่ค วามผูก พัน ในการท างานกาลังเริม่ เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ดังกล่าว จึงยังไม่สามารถสรุปได้วา่ ตนเองจะมีความผูกพัน
และท างานในหน่ วยงานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ดังนัน้ หน่ วยงาน
จะต้อ งรีบ แก้ไ ขในประเด็น ต่ อ ไปนี้ คือ 1) การรู้ส ึก อย่า ง
แท้ จ ริง ว่ า ปั ญหาต่ า ง ของหน่ ว ยงานคื อ ปั ญหาของ
บุคลากรด้วย 2) การมีค วามรู้สกึ ว่าหน่ วยงานที่ท่านเป็ น
สมาชิก อยู่ มีค วามหมายทางจิตใจต่อท่านเป็ นอย่างมาก
3) การพูดถึงหน่ วยงานของท่านในด้านดีกบั บุคคลภายนอก
อยู่ เสมอ 4) การป ิ บ ั ติ ง านเป็ นภาระหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบทีน่ ่าภาคภูมใิ จอย่างยิง่ และ 5) ความเต็มใจทีจ่ ะทา
หน้ า ที่ ณ หน่ ว ยงานแห่ ง นี้ เนื่ อ งจากความรับ ผิ ด ชอบ
ดังกล่าวของท่านมีสว่ นช่วยให้หน่วยงานดีขน้ึ เป็ นต้น

ประโยชน์ ที่ ด้จากงานวิ จยั
1. ประโยชน์ เชิ งทฤษฎี (Theoretical Contributions)
การวิจยั ครัง้ นี้ ได้บูรณาการทฤษ ีแรงจูงใจในการทางาน
ทฤษ ี ค วามไว้ว างใจต่ อ องค์ก าร ทฤษ ี ก ารรับ รู้ค วาม
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ยุติธรรมในองค์ก าร ทฤษ ีค วามพึงพอใจในการท างาน
ทฤษ ี ค วามผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร และแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
พฤติก รรมการเป็ นสมาชิก ที่ดีข ององค์ก าร ่ึง สามารถ
น ามาอธิ บ ายอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรสาเหตุ (Motivation,
Trust, Justice) โดยผ่านตัว แปรกลาง (JobSat, Commit)
ในการใช้ทดสอบกับพยาบาลประจาหอผูป้ ่ วย โรงพยาบาล
ภูมพิ ลอดุลยเดช
นอกจากนัน้ ยังประยุกต์การวิเคราะห์อทิ ธิพลแบบ
ตั ว แปรสัง เกตได้ เ พื่ อ การวิเ คราะห์ โ มเดลการวิจ ัย ให้
สอดคล้องกับโมเดลตามสมมุตฐิ าน จึงเป็ นไปตามหลักการ
และได้โมเดลเชิงโครงสร้างที่มปี ระสิทธิภาพในการอธิบาย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรสาเหตุและตัวแปร
ผลได้ดที ่สี ุดวิธหี นึ่ง ทัง้ นี้ผู้ท่สี นใจ สามารถนาทฤษ ีและ
ผลการวิจยั ไปใช้อ้างอิงในการทาวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกทีด่ ี ในมิตอิ ่นื ได้ต่อไป
2. ป ระโย ช น์ เชิ งก ารจั ด ก าร (Managerial
Contributions) การศึกษาอิทธิพลของปั จจัยสาเหตุ แรงจูงใจ
ในการท างาน ความไว้วางใจต่ อองค์ ก าร การรับ รู้ค วาม
ยุตธิ รรมในองค์การ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การดังนี้
2.1 ผู้บริหารควรกาหนดนโยบายและแนวทาง
ป บิ ตั ิ ที่มุ่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางานของบุคลากร
ในองค์ ก าร เช่ น รายได้ ค่ า ตอบแทน สวัส ดิก ารต่ า ง
ความก้าวหน้า สนับสนุ นให้มสี ภาพแวดล้อมในการทางาน
ที่ดี มีเครื่องมือและอุปกรณ์ ท่เี หมาะสม เพื่อสร้างความพึง
พอใจในการทางานและความผูกพันต่อองค์การ อันจะส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี ง่ึ จะทาให้การทางาน
ด้านการบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึน้
2.2 ผูบ้ ริหารควรตระหนักและเห็นคุณค่า ต่อการ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจ ความมีเหตุผล แก่บุคลากรรวมทัง้
คานึงถึงอารมณ์ ความรูส้ กึ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความไว้วางใจต่อ
องค์การ โดยแสดงออกถึงการดูแลเอาใจใส่ต่อปั จจัยสาคัญ
ต่าง เช่น การกาหนดวิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์การทางานทีด่ ี
มี ค วาม ชั ด เจน มี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค ลาก รที่ ม ี ค วาม รู้
ความสามารถเข้าทางาน มีการจัดการข้อมูลและกลยุท ธ์
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สร้างความมันใจให้
่
บุคลากรรับรูว้ ่า พวกเขาจะมีอนาคตที่ดหี ากยังคงทางาน
อยูใ่ นองค์การนี้ต่อไป
2.3 ผูบ้ ริหารควรให้ความสาคัญ ต่อการรับรูข้ อง
บุ ค ลากรในเรื่อ งความยุ ติธ รรมในองค์ก าร เกี่ย วกับ การ

พิจ ารณาผลตอบแทนต่ า ง เช่ น การจ่ า ยค่ า ตอบแทน
รายได้ ให้ เ ป็ นธรรม เห มาะกั บ ผ ลงาน และความ รู้
ความสามารถของบุคลากร รวมทัง้ มีก ระบวนการที่ใช้ใน
การพิจ ารณา ผลตอบแทน ผลลัพ ธ์ ที่เป็ นมาตรฐาน มี
หลักเกณ ์และช่วงเวลากาหนดไว้อย่างชัดเจน และเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
นอกจากนั ้น การสร้ า งความพึ ง พอใจในการ
ท างานแก่ บุ ค ลากร เพื่อ ให้เกิด ความพอใจและภู ม ิใจต่ อ
หน้ าที่ความรับผิดชอบ และความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการ
ท างานก็ เป็ นสิ่ง จ าเป็ น อี ก ทั ้ง ควรท าให้ บุ ค ลากร เกิ ด
ความรูส้ กึ ผูกพันต่อองค์การทีต่ นป บิ ตั งิ านอยู่ เสมือนเป็ น
ส่ว นหนึ่ ง ขององค์ ก าร โดยมีค วามทุ่ ม เท อุ ทิศ ตน ด้ว ย
ความเต็ม ใจ เพื่อ ให้ อ งค์ ก ารประสบความส าเร็จ บรรลุ
วัตถุประสงค์และภารกิจสาคัญตามทีก่ าหนดไว้ต่อไป

ข้อเสนอ นะสาหรับการวิ จยั นอนาคต
1. หน่ ว ยงานสามารถวิเ คราะห์ เปรีย บเที ย บ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์การจากบุคลากรทุก
กลุ่มในโรงพยาบาลด้วยการวิเคราะห์กลุ่มพหุ (Multiple Group)
2. สามารถประยุกต์การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างการรับ รู้ห รือพฤติก รรม ระหว่างตัวแปรด้วยการ
วิจยั เชิงคุณภาพ
3. ศึ ก ษาตั ว แปรอื่ น ที่ ค าดว่ า จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี ององค์การ เช่น ภาวะผูน้ า
การรับ รู้ก ารสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร ความเหนื่ อ ยหน่ า ย
ความเครียดและความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ จากการทางาน
4. การศึกษาครัง้ นี้ หน่ วยการวิเคราะห์ (Unit of
Analysis) เป็ นระดับบุคคล ในครัง้ ต่อไปควรศึกษาในระดับ
กลุ่ ม เช่ น หัว หน้ า หอผู้ ป่ วย หรือ ผู้ ต รวจการพยาบาล
เพื่อ ให้เห็น แนวคิด หรือ มุ ม มองจากบุ ค ลากรระดับ ต่ าง
ภายในองค์การ

กิ ตติ กรรมประกา
งานวิจยั เรื่องนี้สาเร็จได้ด้วยดี ผู้วจิ ยั ขอขอบคุณ
นาวาอากาศโทหญิง พัชรี สิงห์เจริญ ที่ให้ความช่วยเหลือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และขอขอบคุณพยาบาลประจา
หอผู้ ป่ วย โรงพยาบาลภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดช ่ึ ง เป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง ที่ได้ตอบแบบสอบถามเพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการ
วิเคราะห์ในการวิจยั ครัง้ นี้
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