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บทคัดย่อ 
 การวิจัย เร่ืองพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์
คาร์ลอส มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุง
สยามเซนต์คาร์ลอส ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผู ้อ่ืน ด้าน
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ที่ ดา้นพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ โดย
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน 
เงินเดือน ประชากรในการวิจัยน้ี คือ พนักงานโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส  กลุ่มตวัอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 125 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( x̅) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 125 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
107 คน คิดเป็นร้อยละ 85.6 และเพศชาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-35 ปี จ านวน 
67 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 รองลงมาคือ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4,  36-40 ปี จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.0,  41-45 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และมากกว่า 45 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.6 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 และสมรส จ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 รองลงมา

mailto:Preaw227@hotmail.com


2 
 

คือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมา
คือ นอ้ยกว่า 3 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8,  3-5 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และมากกว่า 
10 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีเงินเดือนมากกว่า 25,000 บาท จ านวน 71 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2,  20,001-25,000 
บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และ15,001-20,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 
ตามล าดบั 
 2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด คือ ดา้น
พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านพฤติกรรมความส านึกใน
หนา้ที่ ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น และดา้นพฤติกรรมการให้
ความร่วมมือ ตามล าดบั 

ค าส าคญั: พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี, โรงพยาบาลกรุงสยามเซนตค์าร์ลอส 

 
ABSTRACT  
 The research of organizational citizenship behavior of personnel in Krung Siam St. 
Carlos Medical Centre. The objective of this study was to investigate, the organizational 
citizenship behavior (OCB) that encompassed five dimensions of organizational citizenship 
behavior including altruism, courtesy, sportsmanship, conscientiousness and civic virtue, 
among personnel in Krung Siam St. Carlos Medical Centre. Classify by sex, age, marital status, 
level of education, duration of work and salary. The research was conducted among 125 
personnel working in Krung Siam St. Carlos Medical Centre to be selected by accidental 
sampling. This was a descriptive correlational study. The participants were asked to complete 
Krung Siam St. Carlos Medical Centre's organizational citizenship behavior questionnaire. The 
instruments used to collect the data were analyzed using computer programs for frequency 
percentage frequency values (x̅) standard deviation (SD). 
 The results of this research showed that 1) The personnel all respondents 125 peoples. 
Most are female 107 peoples representing 85.6%, are male 18 peoples representing 14.4%. Most 
aged 31-35 years old 67 peoples representing 53.6% followed by under 30 years old 48 peoples 
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representing 38.4%, 36-40 years old 5 peoples representing 4.0%, 41-45 years old 3 peoples 
representing 2.4%, and over 45 years old 2 peoples representing 1.6% respectively. Most are 
single 85 peoples representing 68.0%, are marriage 40 peoples representing 32.0%. Most are 
bachelor’s degree 89 peoples representing 71.2% followed by higher than bachelor’s degree 21 
peoples representing 16.8% and lower than bachelor’s degree 15 peoples representing 12.0% 
respectively. Most duration of work are 6-10 years 62 peoples representing 49.6% followed by 
lower than 3 years 26 peoples representing 20.8%, 3-5 years 24 peoples representing 19.2% and 
over 10 years 13 peoples representing 10.4 respectively. Most salary are over 25,000 baht 71 
peoples representing 56.8% followed by lower than 15,000 baht 19 peoples representing 15.2%, 
20,001-25,000 baht 18 peoples representing 14.4% and 15,001-20,000 baht 17 peoples 
representing 13.6% respectively. 
 2) The mean score of organizational citizenship behavior was high. In the organizational 
citizenship behavior categories, courtesy mean score was higher than the other mean scores 
followed by conscientiousness, altruism, sportsmanship while civic virtue mean score was 
lowest.    

Keyword: Organizational Citizenship Behavior, Krung Siam St. Carlos Medical Centre 
 
บทน ำ 
 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วทั้ งสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร อนัเน่ืองมาจากความผนัผวนและไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
ท าให้องค์กรต่าง ๆต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
ก่อให้เกิดการแข่งขนักนัสูงทุกประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยก็เกิดการแข่งขนัสูงเช่นเดียวกัน ส่งผลให้
องคก์รตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์  ปรับโครงสร้างอย่างต่อเน่ืองเพื่อรับมือกบัการแข่งขนัที่สูงข้ึน  

องค์กรใดที่ต้องการประสบผลส าเร็จจะต้องมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ืองร่วมกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยค์วบคู่ไปดว้ย การพฒันาทรัพยากรมนุษยม์ีส าคญัอย่างมากต่อองค์กรต่าง ๆทั้งในภาคธุรกิจ
เอกชน หรือแมก้ระทัง่ในหน่วยงานราชการ เพราะไม่ว่าองค์กรจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด 
ย่อมตอ้งเก่ียวขอ้งกบัตวับุคคลทั้งส้ิน เพราะมนุษยคื์อองคป์ระกอบที่ส าคญัขององคก์รและเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าสูงสุดที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได้ ดังนั้นองค์กรควรเห็นความส าคัญของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์โดยหันมามุ่งเน้นการริเร่ิมสร้างสรรค์ของพนักงาน ความร่วมมือร่วมใจ และพฤติกรรม
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พิเศษที่นอกเหนือจากบทบาทหนา้ที่ที่รับผิดชอบซ่ึงก าหนดไวเ้ป็นทางการ ซ่ึงพฤติกรรมพิเศษที่นกัวิชาการ
ทั้ งหลายต่างให้การยอมรับว่า เป็นปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ นั่นคือ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ร (Organizational Citizenship Behavior หรือ OCB)  
ในปัจจุบนัการท างานมีความส าคญัต่อชีวิตของคนทุกคน เพราะการท างานเปิดโอกาสให้แสดงถึง

สติปัญญา ความริเร่ิมสร้างสรรผลงานอันน ามาสู่เกียรติยศและความพึงพอใจในชีวิต ซ่ึงส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรตามไปดว้ย พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์ร คือ พฤติกรรม
ของบุคคล ที่เกิดข้ึนโดยสมคัรใจ ซ่ึงไม่มีผลโดยตรงหรือเก่ียวขอ้งกับการประเมินรางวลั เป็นพฤติกรรมที่
ช่วยสนับสนุนผลการปฏิบตัิงานของบุคคล และพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลโดยรวมต่อการส่งเสริมประสิทธิ  
ภาพการท างานขององคก์ร ท าให้องคก์รสามารถประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององคก์รได ้ 

จากสภาพดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของ
พนกังานโรงพยาบาลกรุงสยามเซนตค์าร์ลอส ว่ามีแนวทางอะไรบา้งในการเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส โดยหากพนักงานมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรแลว้ก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขององคก์ร
ต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร หน่วยงานภายใน รวมทั้งบุคคลทัว่ไปสามารถน าไปใชใ้นการศึกษาและ
ประยุกตใ์ชต้่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองคก์รของพนกังานโรงพยาบาลกรุงสยามเซนตค์าร์ลอส 

ขอบเขตกำรวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย เร่ืองพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุงสยาม
เซนตค์าร์ลอส มีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย   
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
ท างาน และเงินเดือน  
 ตัวแปรตำม ประกอบดว้ย 
 1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงาน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ด้านพฤติกรรมความ
ส านึกในหนา้ที่ ดา้นพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
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 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ  พนักงานในโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส จ านวน  182 คน 
(ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงสยามเซนตค์าร์ลอส ณ วนัที่ 27 สิงหาคม 2562)   

 โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการค านวณขนาดตวัอย่างดว้ยวิธีการใชสู้ตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% จากการ
ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 125 คน 
 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

 ด าเนินการวิจยัตั้งแต่เดือน สิงหาคม – กนัยายน 2562 เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 1 เดือน  
 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย  
1. ท าให้ทราบถึงระดับ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุง

สยามเซนตค์าร์ลอส 
2. ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ

องคก์รของพนกังานโรงพยาบาลกรุงสยามเซนตค์าร์ลอส  
3. เป็นแนวทางส าหรับพนกังานโรงพยาบาลเอกชน หรือพนกังานองคก์รอื่น ๆ ส าหรับการพฒันา

สู่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองคก์ร   
4. สามารถน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุงสยามเซนตค์าร์ลอสให้เหมาะสม เพื่อบรรลุ
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีข้ึนขององคก์ร  
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

                          ตัวแปรต้น                                                                       ตัวแปรตำม 
 
 

 

 

  

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ระยะเวลาในการท างาน 
6. เงินเดือน 

 

 พฤตกิรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีต่อองค์กรของ       
พนักงำนโรงพยำบำลกรุงสยำมเซนต์คำร์ลอส 
       1. ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 

       2. ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 

       3. ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 

       4. ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ที่ 

       5. ดา้นพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 

(Organ, 1988) 
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แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดเกี่ยวกับพฤตกิรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดี 

 Organ (1988) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรว่า เป็นพฤติกรรม
ส่วนบุคคลที่แสดงออกดว้ยความสมคัรใจ โดยไม่ไดต้ระหนกัอย่างชดัเจนถึงระบบการให้รางวลัขององค์กร 
เป็นพฤติกรรมที่สนับสนุนประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทั้ งหมดขององค์กร และการแสดงออกซ่ึง
พฤติกรรมด้วยความสมคัรใจนั้น หมายความว่า เป็นพฤติกรรมซ่ึง ไม่ได้ถูกบงัคบัให้ปฏิบตัิโดยบทบาท
หน้าที่ หรือไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดของงาน หรือสัญญา ว่าจ้างระหว่างบุคคลกับองค์กร จึงเป็น
พฤติกรรมที่บุคคลเลือกปฏิบตัิดว้ยตนเอง และแมจ้ะไม่ไดป้ฏิบตัิก็จะไม่ถูกลงโทษภายใต้ระบบการลงโทษ

ขององค์กร ในการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของ Organ D.W. (1988) ซ่ึง

สามารถแบ่งออกได ้5 รูปแบบที่ส าคญัดงัน้ี  1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism)  2) พฤติกรรม

การค านึงถึงผู ้อ่ืน (Courtesy)  3) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship)  4) พฤติกรรมความ

ส านึกในหนา้ที่ (Conscientiousness)  และ 5) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)  

 ซ่ึงการศึกษาของ Organ ถือเป็นต้นก าเนิดทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรและเป็น
แนวทางในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี 
   

ข้อมูลโรงพยำบำลกรุงสยำมเซนต์คำร์ลอส 
 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เปิดบริการครั้ งแรกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เป็น
โรงพยาบาลเอกชน 10 ชั้น ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่บนเน้ือที่ 8 ไร่ของจังหวดัปทุมธานี พร้อมให้บริการดา้น
การแพทย์และพยาบาล ควบคู่ไปกับการให้บริการด้านธรรมชาติบ าบัดในรูปแบบของเมดิ คัลสปา  
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนตค์าร์ลอส ตั้งอยู่ริมถนนติวานนท ์ในบรรยากาศแบบชานเมือง โดดเด่นดว้ยตวัตึก
รูปทรงคลา้ยเรือขนาดใหญ่สีเหลืองอ่อนสะดุดตา พร้อมให้บริการดา้นสุขภาพแก่ประชาชนทัว่ไปทั้งในและ
นอกพื้นที่ ภายใตว้ิสัยทศัน์และพนัธกิจที่มุ่งสู่การให้บริการทางการแพทยท์ี่มีมาตรฐานระดบัสากล  
 จุดเด่นที่ถือไดว้่าเป็นเอกลกัษณ์ของ “โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส” อีกอย่างหน่ึงนั่นก็คือ 
การผสมผสานอย่างลงตวัของความเป็นสากลด้านเทคโนโลยีทางการแพทยใ์นการดูแลรักษาสุขภาพ กับ
เอกลกัษณ์ของการให้บริการดว้ยหัวใจตามแบบวฒันธรรมไทย ทั้งหมดน้ีแสดงให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนภายใต้
ช่ือ “กรุงสยาม” และ “เซนตค์าร์ลอส” 
 

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 Bhusita Intaraprasong, Warunee Dityen (2555) การศึกษาครั้ งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจในงานมีค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ 58.67 ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจรายด้านพบว่า ความพึงพอใจในการนิเทศงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
ขณะที่ความพึงพอใจในค่าจ้างและความพึงพอใจในการเล่ือนต าแหน่งมีค่าเฉล่ียต ่าที่สุดและต ่าตามล าดบั 
ส่วนพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรมีค่าเฉล่ียสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้ านพฤติกรรม
ความส านึกในหน้าที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด และด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นมีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององคก์รมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัความพึงพอใจในงาน (r = 0.173, p < 0.01)  

 Maryam Yaghoubi, Mina Afshar, Marzieh Javadi (2555) การวิจัยน้ีศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความยุติธรรมในองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลที่
ถูกเลือกในเมืองอิสฟาฮาน ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ียของความยุติธรรมในองค์กรของพยาบาลเท่ากับ 41.2 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรสูงสุดเท่ากับ 56.1 ขณะที่การรับรู้ความ
ยุติธรรมดา้นปฏิสัมพนัธ์ต ่าสุดเท่ากับ 28.3 ส่วนค่าเฉล่ียของของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพยาบาล
เท่ากบั 57.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้นต ่าที่สุด ขณะที่พฤติกรรมการให้
ความร่วมมือสูงที่สุด ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน พบว่า ไม่
มีความสัมพนัธ์ระหว่างความยุติธรรมในองคก์รและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีดา้นพฤติกรรมการให้ 
ความร่วมมือและดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น แต่พบมีความสัมพนัธ์ระหว่างความยุติธรรมในองคก์ร
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือและพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ 

 M Tofigi, B Tirgari, M Fooladvandi, F Rasouli, M Jalali (2558) การวิจยัครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพยาบาลวิกฤติ
และพยาบาลฉุกเฉินในตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศอิหร่าน ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีเท่ากับ 88.21(±10.4) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านการให้ความช่วยเหลือมีค่าเฉล่ียสูง
กว่าด้านอ่ืน ๆ ส่วนความฉลาดทางอารมณ์มีค่าเฉล่ีย (121.08 ±17.56) มีค่าเฉล่ียรายด้าน ด้านการจัดการ
ความสัมพนัธ์สูงกว่าค่าเฉล่ียดา้นอ่ืน ๆ ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดว้ยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน พบว่า ไม่มีความสัมพนัธ์กันระหว่างปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ขององคก์ร (p ≥ 0.05)   
 ทองเนตร์ เน่ืองไชยยศ (2559) การวิจัยครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกขององค์กรของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย ์ เขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยัพบว่าองคป์ระกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์รของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัด

กรมการแพทย ์เขตกรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 8 องคป์ระกอบ บรรยายดว้ย 37 ตวัแปร มีค่าความแปรปรวน

คิดเป็นร้อยละ 70.19 ไดแ้ก่  1) ดา้นการพฒันาตนเอง มี 8 ตวัแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 

14.60   2) ดา้นการให้ความร่วมมือ มี 6 ตวัแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 11.72  3) ดา้นการ

ค านึงถึงผูอ่ื้น มี 5 ตวัแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 10.33  4) ดา้นการมีส า นึกในหนา้ที่ มี 5 
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ตวัแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 8.64  5) ดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบขององคก์ร มี 4 ตวั

แปร สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 7.30  6) ด้านการให้ค า ปรึกษา มี 3 ตวัแปร สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนไดร้้อยละ 6.59  7) ดา้นการให้ความช่วยเหลือ มี 3 ตวัแปร สามารถอธิบายความแปรปรวน

ไดร้้อยละ 5.78  8) ดา้นความอดทนอดกลั้น มี 3 ตวัแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 5.77 

 ปวริศา คงเฟ่ือง (2561) การวิจัยครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกขององค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี องคป์ระกอบพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกขององค์กรของพยาบาล วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน มีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ บรรยายดว้ย 

32 ตวัแปร มีค่าความแปรปรวน คิดเป็นร้อยละ 67.20 ได้แก่ 1) ด้านการให้ความร่วมมือและดา้นการพฒันา

ตนเอง มีจ านวนตวัแปร 10 ตวัแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 19.85  2) ด้านการมีความ

ส านึกในหน้าที่ มีจ านวนตวัแปร 8 ตวัแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 18.52  3) ด้านการ

ค านึงถึงผูอ่ื้นและด้านความอดทน อดกลั้น มีจ านวนตวัแปร 8 ตวัแปร สามารถอธิบายความแปรปรวนได้

ร้อยละ 15.09 และ 4) ดา้นการให้ความช่วยเหลือ มีจ านวนตวัแปร 6 ตวัแปร สามารถอธิบายความแปรปรวน

ไดร้้อยละ 13.74    

 
วิธีด ำเนินกำร 

 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และ
ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส จ านวน 182 คน 
(ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงสยามเซนตค์าร์ลอส 2562)   

 กลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่
ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 125 

คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเ อิญ (Accidental sampling) โดยแจกแบบสอบถามพนักงานใน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนตค์าร์ลอส  

 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาครั้ งน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับ ภูมิหลงัส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน และเงินเดือน 
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 ตอนที่ 2 ค าถามแบบให้ผูต้อบแสดงระดบัความคิดเห็นของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี มากที่สุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยที่สุด=1 

 กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุง
สยามเซนต์คาร์ลอส และตรวจสอบเน้ือหาว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเน้ือหาทตลอดจนความชัดเจนและการใช้ภาษาที่
เหมาะสม ซ่ึงมีเกณฑก์ารตรวจพิจารณาให้คะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 
 วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี  

1. ขอ้ค าถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใชไ้ด ้  
2. ขอ้ค าถามที่มีคะแนน IOC ต ่ากว่า 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้ 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้ งน้ีได้ด าเนินการในการก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าแบบสอบถามที่ได้ทดสอบแลว้ไป
แจกให้แก่พนักงาน เมื่อรับแบบสอบถามคืนจะน ามาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ และให้คะแนน
แบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ 
 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

 2. ค่าเฉล่ีย (x̅) ส าหรับวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนตค์าร์ลอส     

 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
ของพนกังานโรงพยาบาลกรุงสยามเซนตค์าร์ลอส   
 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลู 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของ
พนกังานโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส มีพนกังานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 125 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 85.6 และเพศชาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 ส่วน
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ใหญ่ มีอายุ 31-35 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 รองลงมาคือ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.4,  36-40 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0,  41-45 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และมากกว่า 
45 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.0 และสมรส จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 71.2 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และ ต ่ากว่าปริญญา
ตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ นอ้ยกว่า 3 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8,  3-5 ปี จ านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.2 และมากกว่า 10 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีเงินเดือน
มากกว่า 25,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.2,  20,001-25,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และ15,001-20,000 บาท จ านวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของ
พนักงานโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส   มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ดา้นพฤติกรรมความส านึกใน
หน้าที่ ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ด้วยค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅=4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้าน
พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (x̅=4.29) ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านพฤติกรรมความ
ส านึกในหน้าที่  ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น และด้าน
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (x̅=4.20, x̅=4.20, x̅=3.97,  x̅=3.82) ตามล าดบั 
 
สรุปผลกำรวิจัย  
 สถำนภำพส่วนบุคคล 
 การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์
คาร์ลอส มีพนกังานผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 125 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 107 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.6 และเพศชาย จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-35 ปี จ านวน 67 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.6 รองลงมาคือ ไม่เกิน 30 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4,  36-40 ปี จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.0,  41-45 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และมากกว่า 45 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.6 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 และสมรส จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.0 ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 รองลงมาคือ สูง
กว่าปริญญาตรี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน 6-10 ปี จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ นอ้ย
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กว่า 3 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8,  3-5 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และมากกว่า 10 ปี 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีเงินเดือนมากกว่า 25,000 บาท จ านวน 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ ไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2,  20,001-25,000 บาท 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 และ15,001-20,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ตามล าดบั 

 พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงำนโรงพยำบำลกรุงสยำมเซนต์คำร์ลอส  
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด 
คือ ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผู ้อ่ืน ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านพฤติกรรมความ
ส านึกในหน้าที่  ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น และด้าน
พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ตามล าดบั 
 
อภิปรำยผล 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุงสยาม
เซนต์คาร์ลอส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านพฤติกรรมการ
ค านึงถึงผูอ่ื้น ด้านพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรม
ความอดทนอดกลั้น ดา้นพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดงัน้ี 
 1. ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุด คือ ท่านเต็มใจสอนและให้ค าแนะน าแก่เพื่อนร่วมงานใหม่เก่ียวกับการท างาน
ในฐานะรุ่นพี่ ท่านให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานแก่เพื่อนร่วมงานที่เขา้มาท างานใหม่ เช่น แนะน า
การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆในการท างาน เมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน 
ท่านพร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่เพื่อนร่วมงานเสมอ ตามล าดับ  ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก คือ ท่านช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการสร้างสรรค์ผลงานและนวตักรรมต่าง ๆ เพื่อการพฒันา
องค์กร ท่านยินดีที่จะท างานแทนเพื่อนร่วมงานเมื่อเพื่อนร่วมงานมีเหตุจ าเป็นต้องหยุดงาน ท่านอาสา
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานที่มีภาระงานมากด้วยความเต็มใจโดยไม่ต้องร้องขอ ตามล าดับ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

แนวคิดของ  M Tofigi, B Tirgari, M Fooladvandi, F Rasouli, M Jalali (2558) ผลการวิจัยพบว่ า 
ค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีเท่ากับ 88.21(±10.4) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ด้านการให้
ความช่วยเหลือมีค่าเฉล่ียสูงกว่าดา้นอ่ืน ๆ  
 2. ด้ำนพฤติกรรมกำรค ำนึงถึงผู้ อื่น  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ท่านพยายามท างานให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ท่านยินดีรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการท างานของ



12 
 

เพื่อนร่วมงาน ท่านให้เกียรติและเคารพต่อการตดัสินใจของเพื่อนร่วมงาน  ท่านระมดัระวงัการกระท าและ
ค าพูดของท่านที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน  ก่อนจะกระท าการส าคญัใด ๆ ท่านจะ
ปรึกษาและแจ้งให้หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานทราบทุกครั้ ง ตามล าดับ ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก คือ ท่านแสดงกิริยาและวาจา สุภาพ อ่อนโยนต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อป้องกันปัญหาความขดัแยง้ที่

อาจจะเกิดข้ึนในองค์กร ตามล าดับ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Maryam Yaghoubi, Mina Afshar, 
Marzieh Javadi (2555) ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ียของของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพยาบาล
เท่ากบั 57.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้นต ่าที่สุด ขณะที่พฤติกรรมการให้
ความร่วมมือสูงที่สุด  
 3. ด้ำนพฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ แมว้่างานจะหนกัหรือเครียด ท่านก็จะพยายามท างานนั้นให้ส าเร็จโดยไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค ท่านพยายามควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติ แมจ้ะเกิดความไม่พอใจหรือเหน็ดเหน่ือยจากการ
ท างาน ท่านสามารถอดทนต่อขอ้จ ากดัและความไม่สะดวกสบายที่เกิดข้ึนในการท างานและสถานที่ท างาน
ได้ เมื่อถูกต าหนิเก่ียวกับการท างาน ท่านจะน ามาพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขโดยไม่เกิดความท้อแท้ ท่าน
สามารถอดทนต่อสภาวะความตึงเครียดและความ ผิดหวงัในการท างานได ้ท่านสามารถอดทนอดกลั้นต่อ
ปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนต่าง ๆ โดยรับฟังด้วยความอ่อนน้อม และไม่แสดงอาการไม่พอใจเมื่อถูกต าหนิ  
ตามล าดับ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ทองเนตร์ เน่ืองไชยยศ (2559) ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย ์เขตกรุงเทพ  
มหานคร มีค่าความแปรปรวนคิดเป็นร้อยละ 70.19 ส าหรับด้านการพัฒนาตนเอง มี 8 ตัวแปร สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 14.60 และด้านความอดทนอดกลั้น มี 3 ตวัแปร สามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดร้้อยละ 5.77  
 4. ด้ำนพฤติกรรมควำมส ำนึกในหน้ำที่  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ท่านตั้งใจท างานด้วยความซ่ือสัตยต์่อหน้าที่ตลอดเวลา แมไ้ม่มีใครเห็น 
ท่านมุ่งมั่นท างานด้วยความตั้ งใจอย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ ท่านมาท างานตรงต่อเวลาอย่าง
สม ่าเสมอ ตามล าดบั ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านดูแลรักษาและใชท้รัพยากรที่มีอยู่ใน
องค์กรอย่างประหยดัและคุ้มค่าที่สุด ท่านปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด ท่านมีความ
กระตือรือร้นในการมาท างาน และเตรียมความพร้อมก่อนท างานเสมอ ตามล าดับ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิด

ของ Bhusita Intaraprasong, Warunee Dityen (2555) ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององคก์รมีค่าเฉล่ียสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
และดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นมีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด 
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 5. ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ  ท่านให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ 
เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ขององค์กรด้วยความสมัครใจ  ท่านติดตามข่าวสาร ความ
เคล่ือนไหว นโยบายต่าง ๆขององค์กรอย่างสม ่าเสมอ  ท่านให้ความร่วมมือในการท างานที่ก่อให้เกิดการ
พฒันาองค์กร แมจ้ะไม่เก่ียวขอ้งกับงานที่ท่านรับผิดชอบ ท่านเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในที่
ประชุมอนัเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ท่านยินดีเขา้ร่วมประชุม อบรมขององค์กรด้วยความสมคัรใจ แมเ้ป็น
ช่วงเวลาวนัหยุดของท่าน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปวริศำ คงเฟ่ือง (2561) ผลการวิจยัสรุปได้
ดงัน้ี องคป์ระกอบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์กรของพยาบาล วิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน มีค่าความ
แปรปรวน คิดเป็นร้อยละ 67.20 ส าหรับดา้นการให้ความร่วมมือและด้านการพฒันาตนเอง สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนไดร้้อยละ 19.85 และดา้นการให้ความช่วยเหลือ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 
13.74   
 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
 จากผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุงสยาม
เซนตค์าร์ลอส สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
 1. ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
 ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ พนกังานควรเต็มใจสอนและให้ค าแนะน าแก่เพื่อนร่วมงานใหม่เก่ียวกับการ
ท างานในฐานะรุ่นพี่ เช่น ยินดีตอบขอ้ซักถามให้ค าแนะน าเร่ืองงานด้วยความเต็มใจ เป็นตน้, พนกังานควร
ให้ขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานแก่เพื่อนร่วมงานที่เขา้มาท างานใหม่ เช่น แนะน าการใช้เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ต่าง ๆในการท างาน, นอกจากน้ีเมื่อเพื่อนร่วมงานเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการท างาน
พนักงานควรเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่เพื่อนร่วมงานเสมอ เช่น อาสาช่วยเหลือในการท างานหรือ
จดัการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน รับฟังและให้ค าปรึกษา ช่วยแนะน าหรือหาทางแกไ้ข เป็นตน้         
 2. ด้ำนพฤติกรรมกำรค ำนึงถึงผู้อื่น  
 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ พนักงานควรพยายามท างานให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร เช่น ท างานดว้ยความถูกตอ้งแม่นย าไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิด
ความผิดพลาดน้อยที่สุด เป็นต้น, พนักงานควรยินดีรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการท างานของ
เพื่อนร่วมงาน คือ เปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างในการท างาน
เพื่อการพฒันาองค์กร, นอกจากน้ีพนักงานควรให้เกียรติและเคารพต่อการตดัสินใจของเพื่อนร่วมงาน เช่น 
ให้เพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมตดัสินใจในการท างานดว้ยตนเอง เป็นตน้  
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 3. ด้ำนพฤติกรรมควำมอดทนอดกลั้น  
 ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ แมว้่างานจะหนกัหรือเครียด พนกังานควรจะพยายามท างานนั้นให้ส าเร็จโดย
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เช่น อดทนต่อความเครียดจากการท างานหนัก เพื่อให้งานเกิดความส าเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่ก าหนด เป็นต้น, พนักงานควรพยายามควบคุมอารมณ์ให้เป็นปกติ แมจ้ะเกิดความไม่พอใจหรือ
เหน็ดเหน่ือยจากการท างาน คือ อดทนต่อค าพูด อดทนต่อพฤติกรรมการดูหมิ่นหรือสบประมาท อดทนต่อ
ความเหน่ือยลา้จากการท างาน เพื่อความส าเร็จและภาพลกัษณ์ขององค์กร, นอกจากน้ีพนักงานควรสามารถ
อดทนต่อขอ้จ ากัดและความไม่สะดวกสบายที่เกิดข้ึนในการท างานและสถานที่ท างานได้ เช่น อดทนต่อ
ความง่วงจากการท างานดึก อดทนต่อหนา้ที่และภาระงานที่สูง เป็นตน้    
 4. ด้ำนพฤติกรรมควำมส ำนึกในหน้ำที่  

 ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ พนกังานควรตั้งใจท างานดว้ยความซ่ือสัตยต์่อหนา้ที่ตลอดเวลา แมไ้ม่มีใคร
เห็นคือ มีความประพฤติตรงต่อหนา้ที่ ไม่ทุจริตคดโกงทั้งทางตรงและทางออ้ม, พนกังานควรมุ่งมัน่ท างาน
ด้วยความตั้ งใจอย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ เช่น ตั้ งใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จ 
ปรับปรุงและพฒันาการท างานให้ดีข้ึนอยู่เสมอ เป็นตน้, นอกจากน้ีพนักงานควรมาท างานตรงต่อเวลาอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น ควรไปถึงก่อนเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างาน เพื่อให้สามารถท างานได้สะดวก 
รวดเร็ว เรียบร้อย งานส าเร็จทนัท่วงที ท าให้เกิดความส าเร็จและมีความกา้วหน้าในชีวิต เป็นตน้ 
 5. ด้ำนพฤติกรรมกำรให้ควำมร่วมมือ 
  ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ พนักงานควรให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมร่วมกับทีมสหสาขา
วิชาชีพ เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเป็นการประสานความร่วมมือจากหลายสาขา
วิชาชีพที่เก่ียวขอ้งกับการท างาน เพื่อปรึกษาหารือในการระดมความคิดเห็น และก าหนดแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั, พนกังานควรให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ขององคก์รดว้ยความ
สมคัรใจ เช่น งานเล้ียงปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต ์งานพฒันาองค์กร(OD) เป็นต้น, นอกจากน้ีพนักงาน
ควรติดตามข่าวสาร ความเคล่ือนไหว นโยบายต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสม ่าเสมอ เช่น ให้ความสนใจติดตาม
ขอ้มูลข่าวสาร และอ่านประกาศต่าง ๆขององคก์รอยู่เสมอ เป็นตน้    
 
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบกบัการน านโยบายไปปฏิบตัิเก่ียวกบัเร่ืองพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองคก์รของพนกังานในโรงพยาบาลอ่ืน ๆ 
 2. ควรน าผลการวิจยัครั้ งน้ีไปวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
ดีต่อองคก์รของพนกังานในโรงพยาบาล    
 3. ในการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลกรุงสยาม
เซนตค์าร์ลอส ที่ผูว้ิจยัน ามาวิจยันั้น ยงัมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่เป็นผลกระทบต่อเร่ือง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่
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ดีต่อองคก์รของพนักงานในโรงพยาบาลอีกหลายประการ ซ่ึงควรจะน ามาเป็นตวัแปรในการวิจยัครั้ งต่อไป 
คือ พฤติกรรมความภกัดีต่อองคก์ร พฤติกรรมการพฒันาตนเอง ซ่ึงจะท าให้การวิจยัในเร่ืองน้ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน   
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