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สารบัญ 
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บทนํา 
ปัจจุบนัประชากรกลุ่มมิลเลเนียล หรือ Generation Y 

ท่ีเกิดระหวา่ง พ.ศ. 2523 - 2540 ซ่ึงปัจจุบนัมีอายรุะหวา่ง 20-37 
ปี  คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลกและเป็นผูบ้ริโภค
กลุ่มท่ีใหญ่ท่ีสุด ผลการสํารวจเร่ือง NextGen: A Global 
generational Study 2556 ของบริษทั PWC Consulting 
(ประเทศไทย) พบว่า คนวยัทาํงานยุค Generation Y จะมี
สัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของแรงงานทั้งหมดในปี 2559  และจาก

การสาํรวจของ Economic Intelligence Center (EIC) ของ
ธนาคารไทยพานิชย ์จาํกดั (มหาชน) ในกลุ่มตวัอยา่งประมาณ 
7,500 ราย พบวา่ มากกวา่คร่ึงของกลุ่ม Gen Y เคยเปล่ียนงาน
มาแลว้ 2-3 คร้ัง ในขณะเดียวกนัพนกังานในกลุ่ม Gen Y กวา่
ร้อยละ 60 ตอ้งการความยืดหยุ่นในการทาํงาน และคาดหวงั
ผลตอบแทนจากนายจา้งทนัทีจากผลงานของเขา และท่ีสําคญั
ท่ี สุดคือการได้รับการ ช่ืนชมความสํา เ ร็จอย่างจริงใจ 1,2  
แนวโน้มดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ และเป็นโจทยใ์ห้
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องค์การตอ้งปรับกลยุทธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สอดคลอ้งและสอดรับกบัความคาดหวงัท่ีเปล่ียนแปลงไปของ
พนักงานแต่ละกลุ่มในองค์การเพ่ือให้องค์การสามารถเติบโต
ในบริบทใหม่ไดอ้ยา่งเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ3  

การท่ีองค์การจะเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
พฤติกรรมของบุคลากรมีส่วนสําคัญในการดาํเนินงานของ
องคก์าร ซ่ึงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ พฤติกรรมตามบทบาทท่ีไดรั้บมอบหมาย (In-
role behavior) และ พฤติกรรมนอกเหนือบทบาทท่ีไดรั้บ
มอบหมายโดยท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาดว้ยความ
สมคัรใจ (Extra-role behavior) เช่นการแสดงออกถึงการ
ปกป้ององคก์าร  การใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เป็นตน้4 
โดยพฤติกรรมท่ีนอกเหนือจากบทบาทท่ีองค์การกาํหนดนั้น 
เ ป็นพฤติกรรมท่ีหลายๆองค์การปรารถนาให้เ กิดข้ึนกับ
บุคลากรภายในองค์การ เน่ืองจากความสําเร็จขององค์การ 
ไม่ไดเ้กิดจากความสามารถในการปฏิบติังานเท่านั้น ซ่ึงการท่ี
บุคลากรมีพฤติกรรมดงักล่าวจะมีความเตม็ใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี
เ พ่ื อ รั กษาผลประโยชน์ ขององค์ก า ร  ทํา ให้ ผลง าน มี
ประสิทธิภาพ  และทําให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผล ซ่ึงการท่ีบุคลากรแสดงออกถึงการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การนั้น เกิดจากการรับรู้ถึงความยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนใน
องคก์ารและบุคลากรมีความยดึถือในคุณค่าของงานตนเอง5  

ซ่ึงผลลพัธ์ของการท่ีพนักงานมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีส่งผลทั้ งในระดับองค์การและระดับบุคคล ช่วย
เสริมสร้างให้เกิดผลผลิตของงาน เกิดความร่วมมือร่วมใจ
ระหว่างพนกังานในองคก์าร ทาํให้องคก์ารสามารถดึงดูดและ
รักษาคนเก่งไวไ้ด ้สามารถใชป้ระโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรท่ีมี
อยู ่และยงัช่วยใหพ้นกังานปรับปรุงประสิทธิภาพในการทาํงาน
ของตนเองเพ่ือตอบแทนความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อองค์การอีกดว้ย6  
นอกจากน้ีการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดียงัสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดการใช้ทรัพยากรท่ีหา
ยากแต่มีความจาํเป็น มีทรัพยากรท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือสามารถสร้าง
ผลงานขององค์การให้บรรลุวตัถุประสงค์ และผลงานของ
องคก์ารมีเสถียรภาพ รวมทั้งองคก์ารสามารถปรับตวัให้เขา้กบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง7 

การท่ีบุคลากรในองค์การจะมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารนั้นมีปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดพฤติกรรม
ดงักล่าว ซ่ึงจากการศึกษาของ Jahangri N และคณะ8 พบวา่ มี 7 
ปัจจยั ท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
ไดแ้ก่ 1) ความพึงพอใจในงานและความยึดมัน่ผูกพนัต่อ
องคก์าร 2) การรับรู้บทบาทของตนเอง 3) พฤติกรรมของผูน้าํ 
และการแลกเปล่ียนระหว่างผู ้นํากับผู ้ใต้บังคับบัญชา  4) 
บุคลิกภาพส่วนบุคคล  5) แรงจูงใจ 6) อายขุองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
และ 7) การรับรู้ความยติุธรรม ซ่ึงการสร้างแรงจูงใจเป็นตวัแปร
หน่ึงท่ีสามารถทาํนายการเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การได้ โดยส่ิงจูงใจนั้ นเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังาน เช่น รางวลั ค่าตอบแทน การเล่ือนตาํแหน่ง เป็นตน้  
เช่นเดียวกบัการศึกษาของสุกญัญา พิมพาเรือ9 และการศึกษา
ของ Gurbus S10 ท่ีพบวา่ ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์
ทางดา้นบวกกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ส่วน
การศึกษาของ Kazemipour F และคณะ11 พบวา่ความพึงพอใจ
ในงานและค่าตอบแทนมีผลต่อความยึดมัน่ผกูพนัขององคก์าร 
และความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นอารมณ์ความรู้สึก ทาํ
ให้มุ่งเป้าหมายการทาํงานไปท่ีความสําเร็จขององคก์าร และมี
พฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบุคลากรเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Chen ZX และ Francesco 
AM12 พบว่า ความยึดมั่นผูกพนัต่อองค์การด้านจิตใจมี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมตามบทบาทหน้าท่ี การให้ความ
ช่วยเหลือและดา้นการสํานึกในหนา้ท่ี ความพึงพอใจในงาน
และความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การเป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ซ่ึงสนบัสนุนให้เกิด
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้องค์การ
ประสบความสาํเร็จ โดยองคป์ระกอบท่ีจะทาํให้องคก์ารบรรลุ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้ น ประกอบด้วย ระดับ
บุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ารรวมทั้งสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานท่ีมีขอ้จาํกดัต่างๆ ขององค์การ ซ่ึงทุกส่วนมีความ
เช่ือมโยงกนั13 นอกจากน้ีการศึกษาพฤติกรรมองคก์ารยงัพบว่า 
เป็นแนวทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารได ้ซ่ึง
จะส่งผลถึงการปฏิบติังาน การลาออก การขาดงาน ความพึง
พอใจในการทาํงาน รวมถึงการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร14 
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โรงพยาบาลเอกชนท่ีทาํการศึกษาเป็นโรงพยาบาล
เอกชนทัว่ไปขนาดกลาง ประกอบดว้ย บุคลากรดา้นสุขภาพ
หลากหลายวิชาชีพประมาณ 200 คน  ประกอบด้วย แพทย ์
พยาบาล เภสัชกร และพนักงานฝ่ายสนับสนุนดา้นอ่ืนๆ โดย
โรงพยาบาลแห่งน้ีใหบ้ริการทางการแพทยท์ั้งภายในและตรวจ
สุขภาพภายนอกโรงพยาบาลตามบริษทัต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด  นอกจากภาระกิจหลักของโรงพยาบาลท่ี
พนกังานทุกคนจะตอ้งช่วยกนัเพ่ือใหอ้งคก์ารมีการเจริญเติบโต
แลว้ บุคลากรในองค์การจะตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกล
ยุทธ์ขององค์การท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
บทบาทหน้าท่ีหลักท่ีรับผิดชอบเพ่ือให้การดาํเนินงานของ
โรงพยาบาลมีประสิทธิผลตามท่ีกําหนด  และเพ่ือให้การ
ดํา เนินงานทั้ งภายในและภายนอกโรงพยาบาลสามารถ
ขบัเคล่ือนไปได ้ซ่ึงผลการสาํรวจความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร
ในปี 2558 ช้ีให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีสําคัญของพนักงานใน
องคก์ารในประเด็นสําคญัๆ คือพนกังานมีความปรารถนาท่ีจะ
เป็นส่วนหน่ึงขององคก์ารร้อยละ 66.5 และมีความพยายามท่ีจะ
ทาํใหบ้ริษทัประสบความสาํเร็จร้อยละ 68.0 นอกจากน้ียงัพบวา่ 
พนักงานท่ีมีอายุงานน้อยมีความยึดมั่นผูกพนัต่อองค์การใน
ระดบัท่ีตํ่ากว่าพนักงานท่ีมีอายุงานมาก ร้อยละ 42.1 ของ
พนกังานอยูใ่นกลุ่ม Generation Y และร้อยละ 90.0 ของ
พนกังานท่ีลาออกในปี 2559 กอ็ยูใ่นกลุ่มน้ีเช่นดียวกนั15 

นอกจากภารกิจงานประจาํท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีตอ้ง
ปฏิบติังานให้ประสบความสําเร็จนั้น เพ่ือให้องคก์ารมีผลการ
ดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมทั้ งมีการ
เจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนตามเป้าประสงค์ขององค์การ จึงตอ้ง
อาศยัความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย ตลอดจนความร่วมมือ
ของบุคลากรในองคก์าร ซ่ึงมีคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัทั้งกลุ่ม
อายุ กลุ่มงาน วิชาชีพ และความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน และผลการดาํเนินงานของ
องค์การ เ ป็นไปตามท่ีตั้ ง เ ป้ าหมายไว้  การศึกษาน้ี จึง มี
วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ของโรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หน่ึง เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน  และมีความยึดมั่นผูกพันต่อ
องคก์าร ตลอดจนแสดงออกถึงพฤติกรรมในการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององคก์าร รวมถึงเป็นขอ้มูลสําหรับผูบ้ริหารในการกาํหนด
นโยบายดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยต่์อไป 
วธีิการศึกษา   
 การวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจัยแบบภาคตดัขวาง 
(Cross-sectional study) เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากพนกังานประจาํ
ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงท่ีปฏิบติังานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 
ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารระดบัโรงพยาบาล โดยคาํนวณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการคาํนวณของ Cochran ไดข้นาดตวัอยา่ง 
158 คน  และเพ่ิมขนาดตวัอย่างอีกร้อยละ 10 จึงไดข้นาด
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยรวมทั้ งส้ิน  174  คน  ใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) 
กาํหนดให้แต่ละแผนกในโรงพยาบาลเป็นหน่ึงชั้นภูมิ จากนั้น
ทาํการสุ่มตวัอยา่งในแต่ละชั้นภูมิดว้ยวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย 
(Simple random sampling)  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคือ 
แบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด ประกอบดว้ย แบบสอบถามขอ้มูล
ทัว่ไป แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน16   แบบสอบถาม
ความยึดมัน่ผูกพนัต่อองคก์าร17 และแบบสอบถามพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร18  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบความ
ตรงตาม เ น้ือหา  การใช้ภาษา  การวัดและแปลผล  จาก
ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน และผา่นการตรวจสอบความเช่ือมัน่ของ
เค ร่ืองมือโดยใช้ค่ าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbachs’ alpha coefficient) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค 0.86, 0.93 และ 0.95 ตามลาํดบั 
 ผูว้ิจัยทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากได้รับการ
รับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษยจ์ากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยัในมนุษย ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
ซ่ึงโครงการน้ีไดผ้า่นการรับรองจริยธรรมการวิจยัเลขท่ี MUPH 
2017-143 ลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 และผูว้จิยัไดจ้ดัทาํหนงัสือ
ถึงผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลท่ีทาํการศึกษาเพ่ือขออนุญาตเก็บ
ขอ้มูล โดยเร่ิมเกบ็รวบรวมขอ้มูลหลงัจากไดรั้บอนุญาตแลว้ ซ่ึง
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกระทาํผ่านผูป้ระสานงานท่ีได้รับ
มอบหมายจากทางโรงพยาบาล ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดแ้ยกซองสําหรับ
ใส่แบบสอบถามเพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมวิจัยตอบกลับมา และซอง
สําหรับใส่เอกสารแสดงความยินยอมตนในการเขา้ร่วมวิจัย 
เพ่ือป้องกันการเช่ือมโยงกันของแบบสอบถามโดยผูว้ิจัยรับ
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แบบสอบถามและใบยินยอมเขา้ร่วมการวิจยัคืนจากผูป้ระสาน
โดยตรง  
 ผู ้วิ จัย ได้ ส่ งแบบสอบถามทั้ งหมด  174  ฉบับ 
ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 18 กรกฎาคม 
ถึงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2560 ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
ทั้งหมด 170 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 97.7 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติไค- สแควร์ 
และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน เพ่ือวิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  
ผลการศึกษา  

 พบวา่พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 87.6  มี
ช่วงอายุระหว่าง 20 - 37 ปี (เจนเนอร์เรชัน่วาย) คิดเป็นร้อยละ
51.8 และช่วงอายรุะหวา่ง 38 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.2 (Mean 
= 37, SD = 8.23) ส่วนใหญ่ปฏิบติังานมาเป็นระยะเวลา 1-5 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมาคือ มากกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 
26.2 (Mean = 12.2, SD = 8.36) ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุด
ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 58.8 และตํ่ากวา่ปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 41.2 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ปฏิบติังานใน
กลุ่มงาน Office คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมาคือ กลุ่มผูช่้วย
พยาบาลและผูช่้วยสหวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 30.9 และกลุ่ม
พยาบาล/สหวชิาชีพ คิดเป็นร้อยละ 27.2 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางที ่1 จาํนวน และร้อยละของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงจาํแนกตามเพศ อาย ุระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา 
และกลุ่มงานท่ีปฏิบติังานในปัจจุบนั (n=170) 

ข้อมูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

 ชาย 21 12.4 

 หญิง 149 87.6 

อายุ (ปี)   
 20 - 37 87 51.8 

 38 - 55 81 48.2 

 Min = 20, Max = 55, Mean = 37, SD = 8.23   

ระดบัการศึกษา   

 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 68 41.2 

 ปริญญาตรีข้ึนไป 97 58.8 

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน (ปี)   

 1 - 5 59 36.0 

 6 -10 16 9.8 

 11 -15 24 14.6 

 16 - 20 22 13.4 

 > 20 43 26.2 

 Min = 1, Max = 25, Mean = 12.2, SD = 8.36   
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 ในภาพรวมพบวา่พนกังานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน
แห่งน้ีในภาพรวมอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 91.8 เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พนกังานมีพฤติกรรมการทาํงาน 
 

ดว้ยความตั้งใจและซ่ือสัตยสู์งท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.9 รองลงมาคือ
พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือเม่ือเพ่ือนร่วมงานมีปัญหา คิด
เป็นร้อยละ 87.6 และพฤติกรรมการปฏิบติังานบนบรรทดัฐาน
ขององคก์าร คิดเป็นร้อยละ 86.4 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 2) 

ตารางที ่2 ร้อยละของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร จาํแนกรายขอ้  

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ 

ระดบั 

ตํ่า ปานกลาง สูง 

n % n % n % 

พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลอื       

1. เม่ือเพื่อนร่วมงานไม่มาทาํงาน พนกังานสามารถปฏิบติังานแทนได ้ 3 1.8 39 22.9 128 75.3 

2. พนกังานสามารถใหค้วามช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เม่ือเพื่อนร่วมงานมีงาน
หนกั 

0 0.0 26 15.3 144 84.7 

3. พนกังานใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานท่ีเขา้มาใหม่โดยไม่ตอ้ง
ร้องขอ 

0 0.0 27 15.9 143 84.1 

4. พนกังานใหค้วามช่วยเหลือเม่ือเพื่อนร่วมงานมีปัญหาในการทาํงาน  0 0.0 21  12.4 149 87.6 

5. พนกังานมีความพร้อมท่ีจะยืน่มือใหค้วามช่วยเหลือบุคคลรอบขา้งเสมอ 0 0.0 30 17.6 140 82.4 

พฤติกรรมการคาํนึงถึงผู้อืน่       

1. พนกังานป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหากบัเพื่อนร่วมงาน 0 0.0 35 20.6 134 79.3 

2. พนกังานระวงัพฤติกรรมเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้น  1 0.6 34 20.0 135 79.4 

3. พนกังานไม่ละเมิดสิทธิของเพือ่นร่วมงาน 0 0.0 25 14.7 145 85.3 

4. พนกังานพยายามหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีจะเกิดปัญหากบัเพื่อนร่วมงาน 1 0.6 24 14.1 145 85.3 

5. พนกังานคาํนึงถึงการกระทาํของตนเองท่ีอาจส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงาน 1 0.6 23 13.5 146 85.9 

พฤติกรรมการมนํีา้ใจนักกฬีา       

1. พนกังานมกัเสียเวลาไปกบัการบ่นเร่ืองไม่เป็นเร่ือง@ 58 34.3 67 39.6 44 26.0 

2. พนกังานใหค้วามสนใจในส่ิงท่ีผดิพลาดมากกวา่การช่ืนชม@ 27 16.0 63 37.3 79 46.7 

3. พนกังานมกัจะไม่ทาํใหค้นอ่ืนยุง่ยากในการทาํงาน 11 6.5 48 28.4 110 65.1 

4. พนกังานคน้หาขอ้บกพร่องท่ีองคก์ารดาํเนินการ@ 71 42.8 64 38.6 31 18.7 

5. พนกังานแกไ้ขปัญหาในหน่วยงานถึงแมจ้ะเป็นปัญหาเพียงเลก็นอ้ย 1 0.6 62 36.7 106 62.7 

พฤติกรรมการให้ความร่วมมอื       

1. พนกังานใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังดว้ยความสมคัรใจ 1 0.6 53 31.2 116 68.2 

@ หมายถึง ขอ้คาํถามเชิงลบ 
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ตารางที ่2 ร้อยละของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร จาํแนกรายขอ้ (ต่อ) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ(ต่อ) 

ระดบั 
ตํ่า ปานกลาง สูง 

n % n % n % 
พฤติกรรมการให้ความร่วมมอื        

2. พนกังานมกัจะอาสาช่วยเหลือทาํกิจกรรมเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บั
องคก์ารโดยไม่ตอ้งร้องขอ  

1 0.6 75 44.1 94 55.3 

3. พนกังานมีความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปกบัองคก์าร 0 0.0 38 22.4 132 77.6 

4. พนกังานใหค้วามสนใจอ่าน ติดตามข่าวสารและประกาศต่างๆ ขององคก์าร 0 0.0 47 27.6 123 72.4 

พฤติกรรมการสํานึกในหน้าที่       

1. พนกังานปฏิบติังานบนบรรทดัฐานขององคก์าร 0 0.0 23 13.6 146 86.4 

2. พนกังานไม่ใชเ้วลาพกันานเกินกวา่เวลาท่ีกาํหนด 8 4.7 32 18.9 129 76.3 

3. พนกังานมกัจะปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัขององคก์ารถึงแมว้า่จะ
ไม่มีใครคอยกาํกบั 

0 0.0 33 19.5 136 80.5 

4. พนกังานเป็นคนท่ีมีความรอบครอบมากท่ีสุด 1 0.6 48 28.4 120 71.0 

5. พนกังานทาํงานดว้ยความตั้งใจและซ่ือสตัย ์ 0 0.0 12 7.1 157 92.9 

@ หมายถึง ขอ้คาํถามเชิงลบ 
 

นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบว่า พนักงานกลุ่มเจน
เนอร์เรชัน่วาย หรือกลุ่มมิลเลเนียลท่ีมีอายอุยูร่ะหวา่ง 20 – 37 ปี 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การใน
ระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 89.7 ส่วนพนกังานกลุ่มเจนเนอร์เรชัน่
อ่ืนๆ ท่ีมีช่วงอายรุะหวา่ง 38-55 ปี พบวา่ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารในระดบัสูงเช่นเดียวกนัคิดเป็น
ร้อยละ 93.0 ในขณะเดียวกันพบว่าพนักงานท่ีเร่ิมเขา้มา
ปฏิบติังานในองคก์ารในช่วงระยะเวลาระหวา่ง 1-5 ปี ซ่ึงเป็น
พนักงานส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลพบว่า มีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 88.1 และ
พนักงานท่ีปฏิบติังานในองค์การมาเวลามากกว่า 20 ปี ส่วน
ใหญ่พบว่ามีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การใน
ระดับสูงเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 97.7 และเม่ือวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไค-สแควร์ พบว่า ตวัแปรอายุและ
ระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > 
0.05) 

จากการวิ เคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบว่า ปัจจยัความพึงพอใจในงานทั้งใน
ภาพรวมและรายดา้น มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปาน
กลาง กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (r = 0.571) 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในรายดา้นพบวา่ ความ
พึงพอใจในงานภายในมีความสัมพนัธ์สูงท่ีสุด (r = 0.561) 
รองลงมาคือ ความพึงพอใจในงานภายนอก (r = 0.482) และ 
ความพึงพอใจในงานทัว่ไป  (r = 0.427) ตามลาํดบั ส่วนความ
ยึดมั่นผูกพนัต่อองค์การพบว่า  มีความสัมพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัปานกลาง กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร
ของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง (r = 0.422) อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในรายดา้นพบวา่ ความยึดมัน่
ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นจิตใจ และความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร
ดา้นบรรทดัฐาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง 
กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (r = 0.478, 0.357 
ตามลาํดบั) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนความยดึ
มัน่ผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการคงอยู ่พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กบั 
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังานโรงพยาบาล 
 

เอกชนแห่งหน่ึงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ p > 0.05 (ตารางท่ี 3)

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ระหวา่ง ความพึงพอใจในงาน และความยดึมัน่
ผกูพนัต่อองคก์ารกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึง 

ตัวแปร สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) p-value ความสัมพนัธ์ 
ความพงึพอใจในงาน 0.571 <0.001 ปานกลาง 

ความพึงพอใจในงานภายใน 0.561 <0.001 ปานกลาง 

ความพึงพอใจในงานภายนอก 0.482 <0.001 ปานกลาง 

ความพึงพอใจในงานทัว่ไป 0.427 <0.001 ปานกลาง 

ความยดึมัน่ผูกพนัต่อองค์การ 0.422 <0.001 ปานกลาง 

ความยดึมัน่ผกูพนัดา้นจิตใจ 0.478 <0.001 ปานกลาง 

ความยดึมัน่ผกูพนัดา้นการคงอยู ่ 0.093 0.229 ไม่มีความสมัพนัธ ์

ความยดึมัน่ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 0.357 <0.001 ปานกลาง 

 
อภิปรายผล  
 พนกังานในโรงพยาบาลกวา่ร้อยละ 90.0 มีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การอยู่ในระดับสูง  ทั้ ง น้ีอาจ
เน่ืองมาจากโรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรมท่ีทาํให้พนักงานมี
โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมกบัองค์การอยูเ่สมอ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานประจาํและกิจกรรมอ่ืนๆ ประกอบกบัพนกังานในองคก์าร
ปฏิบติังานร่วมกนัมาเป็นระยะเวลาเฉล่ียมากกวา่ 10 ปี ทาํให้มี
ความผูกพนัซ่ึงกันและกัน โดยจะเห็นได้จากพฤติกรรมการ
ทาํงานดว้ยความตั้งใจและซ่ือสัตยมี์ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (Mean = 
6.45, SD = 0.62) รองลงมาคือพฤติกรรมการปฏิบติังานบน
บรรทดัฐานขององคก์าร (Mean = 6.11, SD = 0.63) ตลอดจน
สละเวลาและทุ่มเทการทาํงานให้กบัองค์การ รวมทั้ งการให้
ความช่วยเหลือเม่ือเพ่ือนร่วมงานมีปัญหาหรือ มีงานลน้มือ เช่น
การร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี การข้ึนไปช่วยงานใน
หอผูป่้วย หรือการร่วมกิจกรรมทางการตลาดของโรงพยาบาล 
เป็นตน้ 
 พนกังานในกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย และเจนเนอร์เรชัน่
อ่ืนๆ  รวมทั้ งพนักงานท่ีเ ร่ิมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ 
ตลอดจนพนกังานท่ีปฏิบติังานในองคก์ารมาเป็นระยะเวลานาน
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การอยู่ใน
ระดบัสูง และจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไค-
สแควร์ พบว่า อายุ (2 = 0.956, p-value = 0.896)  และ

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน (2  = 5.670, p-value = 0.225) ไม่
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุกญัญา พิมพาเรือ9 กล่าวคือ การมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงาน
โรงพยาบาลน้ีไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์กบัอายุและระยะเวลาใน
การปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึงอาจจะเป็นผลมาจากบุคลิกภาพ 
ความรู้หรือทกัษะความชาํนาญเฉพาะตวัท่ีมุ่งใหเ้กิดผลในระดบั
บุคคลหรือระดับองค์การของพนักงาน4 โดยการศึกษาของ 
Podsakoff PM และคณะ5 ระบุว่าความสามารถของบุคลากร
และความแตกต่างของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และการศึกษาของ 
Jahangri N และคณะ8 พบว่า การรับรู้ในบทบาทของตนเอง 
บุคลิกภาพส่วนบุคคล และการรับรู้ความยุติธรรม เป็น 3 ใน 7 
ปัจจยัท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร
พนกังาน  

ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการท่ีพนกังาน
สามารถท่ีจะสละเวลาและทุ่มเทการทาํงานให้กบัโรงพยาบาล 
(Mean = 4.25, SD = 0.56) ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ของตนเอง เน่ืองจากพนักงานมีความรู้สึกว่างานท่ีทาํมีโอกาส
ไดช่้วยเหลือบุคคลอ่ืน (Mean = 4.51, SD = 0.54) โดยกล่าวได้
ว่า  ความพึงพอใจในงาน  เป็นแรงจูงใจสําคัญท่ีจะทําให้
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พนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร อนัจะนาํไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของ
ตนเองและความสาํเร็จขององคก์าร ซ่ึงความพึงพอใจในงานทาํ
ให้พนักงานแสดงความสามารถท่ี มีอยู่ออกมาเ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน ทาํใหเ้กิดผลการปฏิบติังานท่ีดี โดย
ไดรั้บอิทธิพลจากความสามารถ และการรับรู้ความตอ้งการใน
การทาํงาน เป็นไปตามแนวคิดของ Porter ZX และ Lawler 
EE19 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Gurbuz S10 และ
การศึกษาของ Bolon DS4   

ความยึดมั่นผูกพนัต่อองค์การ มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ทั้ งน้ีเน่ืองมาจาก
โรงพยาบาลท่ีทาํการศึกษามีขนาดกลาง และพนกังานส่วนใหญ่
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลแห่งน้ีมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 10 ปี 
ทําให้สามารถท่ีจะทําความรู้จักกันได้ง่ายและมีโอกาสได้
ช่วยเหลือและร่วมงานกนัไดง่้ายข้ึน ซ่ึงเห็นไดจ้ากพนักงานมี
ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร มีความรู้สึกผกูพนัต่อ
คนในองคก์าร(Mean = 5.33, SD = 1.29)  และมีความภาคภูมิใจ
ท่ีจะพดูถึงองคก์ารแห่งน้ี (Mean = 6.04, SD = 0.77) จึงทาํใหมี้
ความผกูพนัต่อองคก์าร และปรารถนาท่ีจะให้องคก์ารประสบ
ความสําเร็จ กล่าวได้ว่า ความยึดมั่นผูกพนัต่อองค์การ เป็น
พฤติกรรมอยา่งหน่ึงของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความตอ้งการท่ี
จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ซ่ึงมีส่วนสําคญัต่อ
ประสิทธิภาพและความอยู่รอดขององค์การ  เพราะความ
รับผิดชอบในการรักษาองค์การให้คงอยู่ในสภาวะท่ีดีนั้ นมี
ความจาํเป็นต่อผลการดาํเนินงาน สอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ของ Allen NJ และ Meyer JP20 และ Buchanan B21 และ
การศึกษาของสิริกญัญวรรณ ศรีเกษม22   
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  
 ความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ หากพนักงานมีความพึงพอใจในงาน
และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การเพ่ิมข้ึนก็จะส่งผลให้มี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเพ่ิมข้ึนด้วย หาก
ไดรั้บการสนบัสนุน และส่งเสริมปัจจยัต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความพึง
พอใจในงาน และมีความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
เช่น การจดัระบบการให้รางวลัท่ีพิจารณาถึงความตอ้งการของ

พนกังาน การให้ความสาํคญัต่อการสร้างความกา้วหนา้ในการ
ทาํงาน การจดักิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังาน
และองคก์าร และการเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบกิจกรรมสาํคญัๆ ขององคก์าร จะเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรของโรงพยาบาลแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็น
สมา ชิ ก ท่ี ดี ขอ งอ งค์ก า ร  ซ่ึ ง มี ส่ วนสํ า คัญ ในกา ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพและผลการดาํเนินงานขององคก์าร  
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ABSTRACT 
 
Background: Organizational citizenship behavior is an important issue and affects outcomes of the 
organization.  
Objective: The study aimed to determine factors related to organizational citizenship behaviors among 
a private hospital employees  
Methodology: This cross-sectional research used a set of questionnaires as a data collection tool to 
sample 174 hospital employees, working longer than one year. Data was analyzed using descriptive 
statistics, Chi-square statistics, and the Pearson’s correlation coefficient. 
Results: in all, 91.8% of the employees had organizational citizenship behavior at a high level. Their 
behaviors of work intention and assisting co-workers when facing problems were at high levels, 92.9% 
and 87.6%, respectively. The Generation Y employees and novice employees (1-5 years of work) also 
had organizational citizenship behaviors at high levels, 89.7% and 88.13% respectively. Factors related 
to organizational citizenship behavior among these private hospital’s employees included job 
satisfaction and organizational commitment (r = 0.571, 0.422, p<0.05).  
Conclusion: Job satisfaction and organizational commitment were factors related to organizational 
citizenship behaviors among a private hospital’s employees. 
 
Keywords: Organizational citizenship behavior, job satisfaction, organizational commitment 
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