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การวิจัยนีมุ้่งศึกษาบทบาทของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การและจิตลกัษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตนท่ีเก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจ านวน 405 คน ด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 5 ฉบบั ได้แก่ (1) แบบสอบถามลกัษณะ
ส่วนบุคคล (2) แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ประกอบด้วย
แบบสอบถามพฤติกรรมย่อย 5 ด้าน คือ ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการค านึงถึงผู้ อ่ืน ด้าน
ความอดทนอดกลัน้ ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความส านึกในหน้าท่ี (3) แบบสอบถาม
ความผกูพนัตอ่องค์การ ครอบคลมุเนือ้หาเก่ียวกบัความผกูพนัตอ่องค์การ 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ และความผูกพันต่อ
องค์การด้านบรรทัดฐาน (4) แบบสอบถามจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ (5) 
แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ แบบสอบถามฉบบัท่ี 2 ถึง 5 ได้รับการตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้หา และวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยพบว่ามีค่าสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients) เท่ากับ .867, .827, .729, และ .937 
ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูแสดงให้เห็นชดัเจนวา่ (1) พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทาง
สงัคมในองค์การมาก มีความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การน้อย (2) พยาบาลวิชาชีพท่ีมี
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จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่า
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย แต่ไม่พบว่ามีความผูกพนัต่อองค์การ
แตกตา่งกนั  (3) พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การน้อยและมีจิตลกัษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย มีความผูกพันต่อองค์การและมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การน้อยกวา่กลุม่อ่ืนๆ โดยเฉพาะน้อยกวา่กลุม่ท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมาก
และมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากอย่างชัดเจน (4) พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพนัต่อ
องค์การมากมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพนั
ตอ่องค์การน้อย  

ผลการศกึษาบง่ชีบ้ทบาทท่ีส าคญัของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การในการสร้างเสริม
ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การให้กับพยาบาลวิชาชาชีพ
และบง่ชีบ้ทบาทส าคญัของจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนในการสร้างเสริมพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ การศึกษาครัง้จึงเสนอแนะว่า องค์การควรมุ่งเน้นการถ่ายทอดทางสงัคม
ในองค์การและพัฒนาจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนให้แก่พยาบาลวิชาชีพเพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
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This research was aimed at studying the roles of organizational socialization 
and psychological characteristic of future orientation and self control on inducing 
organizational commitment and organizational citizenship behavior. The samples of 
this research were 405 registered nurses. A package of five scales was used in 
collecting data: (1) Demographic Questionnaire; (2) Organizational Citizenship 
Behavior Scale, consisting of 5 subscales: Altruism, Courtesy, Sportsmanship, Civic 
Virtue, and Conscientiousness Subscales; (3) Organizational Commitment which 
included Affective Commitment, Continuance Commitment, and Normative 
Commitment Subscales; (4) Psychological Characteristic of Future Orientation and 
Self Control Scale and (5) Organizational Socialization Scale. Reliabilities of the four 
scales were computed, their Cronbach’s alpha coefficients were .867, .827, .729, and 
.937 respectively. 

The results of this study clearly revealed that: (1) Registered Nurses with high 
organizational socialization held more organizational commitment and more 
organizational citizenship behavior than those with low organizational socialization. 
(2) Registered Nurses with high psychological characteristic of future orientation and 
self control expressed more organizational citizenship behavior than those with low 
psychological characteristic of future orientation and self control, but they were not 
different in organizational commitment. (3) Registered Nurses with low 
organizational socialization and low psychological characteristic of future orientation 
and self control expressed lowest organizational commitment as well as lowest 
organizational citizenship behavior as compared to the other groups, particularly to 
the high organizational socialization and high psychological characteristic of future 
orientation and self control nurses who stated highest organizational commitment and 
highest organizational citizenship behavior. (4) Registered Nurses with high 
organizational commitment expressed more organizational citizenship behavior than 
those who possessed low organizational commitment.  

The results of this study indicated the significant roles of organizational 
socialization on inducing organizational commitment and organizational citizenship 
behavior of registered nurses; and the significant role of psychological characteristic 
of future orientation and self control on enhancing organizational citizenship behavior 
of registered nurses. The study therefore suggested that organization should aim at 
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organizational socialization and psychological characteristic of future orientation and 
self control development in order to improve organizational citizenship behavior of 
registered nurses.
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ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น รวมไป

ถึงความเมตตาให้ค าแนะน าในสิ่งต่างๆ อาจารย์ส่งเสริมให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ในหลายสิ่งหลายอย่าง

นอกเหนือจากการวิจัย และเป็นผู้จุดประกายทางความคิดให้ศิษย์มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานวิจัย

อ่ืนๆ ต่อไป รวมถึง รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน และผู้ช่วยศาสตรจารย์ดร. ถวัลย์ 

เนียมทรัพย์ ท่ีได้กรุณาให้ค าแนะน าในการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งกรุณาพิจารณาและตรวจสอบ

วิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาของ

อาจารย์มา ณ ท่ีนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีได้

ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงแก่ผู้ศึกษาตลอดมา รวมทั้งขอบคุณ

เจ้าหน้าท่ีของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยตลอดระยะเวลาท่ี

ศึกษาเป็นอย่างดี ผู้วิจัยมีความซาบซึ้ง และภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของคณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์เป็นอย่างย่ิง 

 ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช ท่ีให้ความกรุณาในการเก็บข้อมูลในการ

วิจัยครั้งนี้ รวมไปถึงพยาบาลวิชาชีพทุกๆ ท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามอย่างตั้งใจ 

 ท้ายท่ีสุดนี้ ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณ “คุณพ่อคุณแม่” ผู้ท่ีมีพระคุณสูงสุดในชีวิตเป็นผู้

อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในทุกๆ เร่ืองของผู้วิจัย คอยส่งเสริม สนับสนุน และเป็นก าลังใจท่ีส าคัญ

ย่ิงแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีไม่สามารถเอ่ยนามได้ทั้งหมดไว้ ณ 

ท่ีนี้ 
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  องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดับ 

  จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนของพยาบาลวิชาชีพ 

  4.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) และแบบ 82 
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บทท่ี 1 

 
บทน า 

 
1.1  ท่ีมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
 

ในปัจจุบันการบริหารและการพัฒนาองค์การได้เน้นความส าคัญไปท่ี “การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Development) ซึ่งมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา ด้วย

การมุ่งเน้นคนให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเป็นท่ีตระหนักว่าทรัพยากรมนุษย์เป็น

ทรัพยากรทางการบริหารท่ีมีความส าคัญและมีคุณค่ามากท่ีสุดต่อองค์การ (วิชัย โถสุวรรณจินดา, 

2544: 1) ทุกๆ องค์การต้องการคนท่ีมีประสิทธิภาพเข้ามาร่วมงาน เพ่ือให้องค์การสามารถ

ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์มีแนวคิดว่าควรรักษาคนดีไว้ 

ปรับปรุงคนท่ียังมีจุดบกพร่องให้ดี รวมทั้งการส่งเสริมความก้าวหน้าแก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือช่วยกัน

พัฒนาองค์การให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544) ซึ่งเป้าหมายส าคัญใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ คือ การพัฒนาทักษะและพฤติกรรมการท างานของ

พนักงานเพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง โดย Katz and Kahn 

(1969 quoted in Organ, 1991) เคยกล่าวไว้ว่า องค์การใดท่ีบุคลากรปฏิบัติงานแต่เฉพาะตามท่ี

ได้รับมอบหมาย องค์การนั้นก็จะเข้าสู่สภาวะตกต ่าได้ง่าย นักบริหารและนักพัฒนาองค์การ

จ านวนไม่น้อยจึงได้ให้ความสนใจพัฒนาพนักงานให้มีพฤติกรรมท่ีนอกเหนือจากการปฏิบัติงาน

ตามท่ีได้รับมอบหมาย เช่นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) พฤติกรรมความส านึกใน

หน้าท่ี (Conscientiousness) พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) พฤติกรรมการ

ค านึงถึงผู้อ่ืน (Courtesy) และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ 

เหล่านี้ รวมเรียกว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ (Organizational Citizenship 

Behavior: OCB)” (Organ, 1991) พฤติกรรมดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมท่ีนอกเหนือ

บทบาทหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานและผลการ

ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของพนักงานจนเป็นความเหนียว

แน่นภายในกลุ่ม สามารถเพ่ิมเสถียรภาพในการปฏิบัติงานขององค์การให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีอยู่
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ระดับสูงสม ่าเสมอ เป็นการท าให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (Podsakoff and 

MacKenzie, 2000: 543) อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การใน

อนาคต และจะมีผลน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างยั่งยืนได้ (สฎายุ ธีระวณิช

ตระกูล, 2547) 

นักบริหารและนักพัฒนาหลายท่านให้ความสนใจในการธ ารงรักษาพนักงานอย่างมี

เสถียรภาพพร้อมกันไป โดยเน้นไปท่ี ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) 

ความรู้สึกของการเป็นพวกเดียวกัน (Partisan) ความผูกพันท่ีมีต่อเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์การ และการปฏิบัติงานตามบทบาทของแต่ละบุคคล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมของ

องค์การ มีการปรับเอกลักษณ์ของพนักงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ มีส่วนร่วมกับ

องค์การ และมีความจงรักภักดี (Royalty) ต่อองค์การ (Buchanan, 1974: 533) โดยมีการศึกษา

พบว่า พนักงานท่ีมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การสูง จะมุ่งมั่นท างานให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีตนเอง

เลื่อมใสและศรัทธา เพราะเห็นว่างานคือหนทางซึ่งตนสามารถท าประโยชน์ให้กับองค์การโดยการ

ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามมากพอสมควรในการ

ท างานให้กับองค์การ ท าให้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีกว่าพนักงานท่ีมีความผูกพันต่อ

องค์การต ่า (ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์, 2529: 17) ความผูกพันต่อองค์การยังก่อให้เกิดความ

ไว้วางใจกัน ลดความขัดแย้งและความเห็นแก่ตัว (เสนาะ ติเยาว์, 2535: 34-35) สมาชิกจะทุ่มเท

ท างานเพ่ือองค์การมากย่ิงขึ้น โดยอาจเป็นพฤติกรรมท่ีนอกเหนือไปกว่าบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ

อยู่โดยตรง (Extrarole Behavior) ซึ่งสมาชิกยินดีท่ีจะกระท าเพ่ือองค์การโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ใดๆ (Smith, Organ and Near, 1983: 653)  และหากมีความผูกพันต่อองค์การสูงความต้องการ

ลาออกจากองค์การจะอยู่ในระดับต ่า และถ้าความผูกพันต่อองค์การต ่าโอกาสท่ีจะลาออกหรือ

เปลี่ยนงานก็มีมาก (Streers and Porter, 1973) จะเห็นได้ว่าความผูกพันต่อองค์การสามารถใช้

ท านายอัตราเข้าออกจากงานของพนักงานได้ นอกเหนือจากเป็นแรงผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ

ได้ดีย่ิงขึ้น เป็นตัวเช่ือมประสานระหว่างความต้องการของพนักงานกับเป้าหมายขององค์การ และ

เป็นตัวบ่งชี้ท่ีดีถึงความมีประสิทธิผลขององค์การ (Buchanan, 1974: 340) 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมการท างาน นักพัฒนาจึง

มักมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาโดยหาวิธีการท่ีจะพัฒนาให้ได้ผลตามท่ีต้องการ พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีและความผูกพันต่อองค์การ Nadler and Nadler (1989: 4) ผู้เช่ียวชาญทางด้านการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กล่าวถึงรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 วิธีว่า “การฝึกอบรม” เป็น

การเรียนรู้งานในปัจจุบันของผู้เรียน “การศึกษา” เป็นการเรียนรู้งานในอนาคตของผู้เรียน ส่วน 
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“การพัฒนา” เป็นการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นในเร่ืองงาน อย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาสังคมและนักสังคม

วิทยาได้ให้ความสนใจศึกษาการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนาในองค์รวมอย่างต่อเน่ืองมา

นาน โดยมีการศึกษาในรูปของกระบวนการ ท่ีเรียกว่า การอบรมถ่ายทอดทางสังคม 

(Socialization) ท่ีภายหลังนักจิตวิทยาองค์การ (เช่น Schein, 1974; Van Maanen, 1976; 

Feldman, 1983 อ้างถึงใน บังอร โสฬส, 2538) ได้น ามาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมในองค์การ 

เรียกว่า “การถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ (Organizational Socialization)” ซึ่งเป็น

กระบวนการท่ีช่วยให้บุคคลเรียนรู้เก่ียวกับเจตคติ ค่านิยม และบรรทัดฐานต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการ

ด ารงบทบาทในองค์การ และในการมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกขององค์การ (Louis, 1980 quoted 

in Jewell, 1998: 172) พร้อมกันไปกับการเรียนรู้ ทักษะความรู้ในเร่ืองงานอย่างต่อเน่ือง เร่ิม

ตั้งแต่ก่อนท่ีบุคคลจะเข้าท างานแล้วค่อยๆ ด าเนินต่อไปตลอดชีวิตการท างาน (Feldman and 

Arnold, 1983: 175 อ้างถึงใน วีรวรรณ สุกิน, 2551) เพ่ือให้บุคคลเรียนรู้คุณค่า กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ แบบแผนขององค์การท่ีก าหนดไว้ รวมถึงวัฒนธรรม และแบบแผนพฤติกรรมต่างๆ 

(สุพัตรา สุภาพ, 2536) เพ่ือให้บุคคลได้เรียนรู้และเข้าใจเก่ียวกับจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง ระเบียบวิธี

ปฏิบัติจากองค์การ ท าให้พนักงานมีพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ มี

พฤติกรรมตามบทบาทและหน้าท่ี สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของ

องค์การ และปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนในองค์การได้เป็นอย่างดี (Van Maanen and Schein, 

1979) และอาจรวมไปถึงการมีพฤติกรรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงาน ซึ่งเป็นตัวแปรท่ีการศึกษาครั้งนี้ให้ความสนใจ 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีจุดมุ่งหมายหลักท่ีจะท าการศึกษาบทบาทของการถ่ายทอด

ทางสังคมในองค์การท่ีเก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ โดยเน้นศึกษากับกลุ่มพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลภาครัฐ ซึ่ง “พยาบาลวิชาชีพ” เป็น

บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล 

(สภาการพยาบาล, 2546) ทั้งนี้พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ท่ีมีบทบาทส าคัญในการ

ท างานบริการแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน โดยมีความใกล้ชิดกับผู้รับบริการอย่างมาก (รวีวรรณ 

เล็กวิลัย, 2548) พยาบาลวิชาชีพจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และมีเจตคติท่ีดีต่อ

งานพยาบาล นอกจากนี้สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยได้ก าหนดหลักการโดยทั่วไปส าหรับ

พยาบาลไว้ว่า พยาบาลต้องเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม องค์การ ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ

อย่างเคร่งครัดและไม่ประพฤติตนท่ีจะท าให้เสื่อมเสียต่อวิชาชีพ (พันทิพย์ จอมศรี, วิจิตร ศรี

สุพรรณ, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, และ อวยพร ตัณมุขยกุล, 2553) หรือกล่าวได้ว่า พยาบาลวิชาชีพ
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ต้องมีความรู้ความสามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี และมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การและของสงัคมโดยรวมประกอบกันไปด้วย ส าหรับการศึกษาของพยาบาลวิชาชีพนัน้คือ 
การส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึง่เน้นให้นกัศึกษาพยาบาล 
เรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการพฒันาศักยภาพในขณะปฏิบัติงาน มีการเรียนรู้จากรุ่นพี่ 
หวัหน้างาน ในฐานะ “พยาบาลพี่เลีย้ง” ท่ีมีหน้าที่ในการดแูลพยาบาลจบใหม่ หรือ “น้องใหม่” โดย
พยาบาลพี่เลีย้งจะท าการสอนงาน ติดตามการท างาน ให้ค าปรึกษา และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่น้อง
ใหม่ตามท่ีได้รับการมอบหมายให้ดูแลน้องใหม่รุ่นต่อๆ กันไป (มาเรียม เพราะสนุทร และ อารีย์
วรรณ อ่วมตานี, 2552) และยงัมีการถ่ายทอดหรือเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ต่อเน่ืองไปจนกระทั่ง
เกษียณอาย ุเร่ืองราวการถ่ายทอดสงัคมในองค์การของพยาบาลวิชาชีพตลอดอายุงานจึงเป็นเร่ือง
ท่ีนา่สนใจอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะการศึกษาบทบาทการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและความผูกพนัต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ และ
เพื่อให้การศึกษาครัง้นีส้มบูรณ์ ผู้ วิจัยได้พิจารณาศึกษาจิตลกัษณะท่ีส าคัญประการหนึ่งของผู้
ประกอบวิชาชีพพยาบาล นัน่คือ การมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน ซึง่หมายถึง ความมุ่งมั่นท่ี
จะท างานอยา่งดีท่ีสดุ มีการวางแผนงานและคาดการณ์ไกลได้ในขณะเดียวกันเป็นผู้ มีความอดทน
อดกลัน้ อดได้รอได้ (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538) ซึ่งน่าจะเป็นลกัษณะส าคญัทางจิตท่ีสง่เสริม
ให้มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีและความผกูพนัตอ่องค์การของพยาบาลวิชาชีพด้วย  

การวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา “บทบาทของการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การและจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนท่ีเก่ียวข้องกบัความผกูพนัตอ่องค์การและพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ” โดยมีวตัถปุระสงค์และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการศกึษาครัง้นี ้ดงัท่ีจะได้กลา่วถึงตอ่ไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ในการวิจยัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
1.  เพื่อศกึษาความเก่ียวข้องระหว่างบทบาทของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การและ /

หรือจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนท่ีมีตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การของพยาบาลวิชาชีพ 
2.  เพื่อศกึษาความเก่ียวข้องระหว่างบทบาทของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การและ /

หรือจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพยาบาล
วิชาชีพ 
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1.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศกึษาครัง้นี ้
 

1.  ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ จิตลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคมุ ความผกูพนัตอ่องค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเพิ่มมากขึน้ 

2.  ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ
และ/หรือจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ 

3.  เป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การและจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ในการน าไปใช้วางแผนก าหนดทิศทางในการ
สง่เสริมความผกูพนัตอ่องค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ
ท่ีเหมาะสม 

 
 

 



 
 

 
บทท่ี 2 

 
ประมวลเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เร่ือง “บทบาทของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนท่ีเก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ” ในท่ีนี้ผู้วิจัยได้ประมวลเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

ตามล าดับ คือตัวแปรตาม 2 ตัว (พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และความผูกพันต่อ

องค์การ) และตัวแปรอิสระ 2 ตัว (การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ และจิตลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตน) ดังต่อไปนี้ 

 

2.1  พฤติกรรมเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship 
  Behavior) 

 

ในท่ีนี้จะได้กล่าวถึงความหมาย แนวคิด รวมไปถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ในรายละเอียดตามล าดับดังต่อไปนี้ 

 

2.1.1  ความหมายของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การได้มีการศึกษามานานแล้วตั้งแต่ปี 1946 โดย

เร่ิมแรกจากท่ี Katz and Kahn (1946 cited in Organ, 1991: 275) ได้อธิบาย พฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีว่า เป็นพฤติกรรมท่ีไม่เป็นทางการ โดยเป็นการให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ 

และความเป็นมิตร เป็นพฤติกรรมทางสังคมในเชิงบวก ซึ่งจะท าให้ผู้อ่ืนเกิดความรู้สึกในทางท่ีดี 

และคงไว้ซึ่งความรู้สึกท่ีดีนั้น ตลอดจนมีความรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกัน และ Katz (1964 cited 

in Smith et al., 1983: 653) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะส าคัญท่ีผู้ปฏิบัติงานในองค์การต้องมีเพ่ือ

ท าให้เกิดประสิทธิภาพภายในองค์การมี 3 ประการ ดังนี้ (1) ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้สึกว่าตนเองเป็น

ส่วนหนึ่งภายในระบบงาน (2) ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามบทบาทท่ีองค์การต้องการ และ (3) 

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Innovation) และท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือองค์การ

นอกเหนือจากงานตามหน้าท่ีของตนเอง (Spontaneous Activity) โดยพฤติกรรมข้อท่ี 3 ท่ีกล่าว 
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มานั้น Smith et al. (1983) เรียกว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ี

พนักงานสามารถท่ีจะเลือกปฏิบัติเองได้ (Konovsky and Pugh, 1994: 656) แม้ว่าจะไม่ได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นรางวัลและการลงโทษจากการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น (Schnake, 1991: 738)  

ต่อมา Organ (1991) ได้ให้ความหมายท่ีชัดเจนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การว่าเป็นพฤติกรรมของพนักงานท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ี ซึ่งพนักงานเต็มใจปฏิบัติให้องค์การ 

นอกจากนั้น ประไพพร สิงหเดช (2539) เมธี ศรีวิระยะเลิศกุล (2542) และ ภัทรนฤน  พันธ์ุสีดา 

(2543) ได้ท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในประเทศไทย โดย

แต่ละท่านได้ให้ความหมายท่ีมีความสอดคล้องกับความหมายของออร์แกนว่า พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นพฤติกรรมท่ีองค์การไม่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ พนักงาน

จึงไม่ได้รับการปกป้อง หรือได้รับสิ่งตอบแทนท่ีก าหนดไว้ตามระบบ แต่เป็นพฤติกรรมท่ีพนักงาน

เต็มใจปฏิบัติเพ่ือองค์การและพฤติกรรรมท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นประโยชน์ต่อองค์การ โดย วัชรีย์ อยู่เจริญ 

(2546: 11) และ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2547) ได้กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีไปในทางท่ีสอดคล้องกันว่า เป็นพฤติกรรมท่ีสนับสนุนและมีความจ าเป็นต่อการ

ด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมต่อองค์การ และ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การนั้นไม่ได้มีการระบุไว้ในรายละเอียดของงานหรือใน

สัญญาว่าจ้างระหว่างพนักงานกับองค์การ จึงเป็นพฤติกรรมท่ีพนักงานสร้างสรรค์และเลือกปฏิบัติ

ด้วยตนเอง (นฤเบศร์ สายพรหม, 2548: 42) นอกจากนี้ เศรษฐนันท์ โค้ววารินทร์  (2549) กล่าวว่า 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นการท่ีพนักงานมีทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์การ และมี

ความเต็มใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีมีส่วนช่วยเหลือการด าเนินงานขององค์การให้บรรลุผล

ส าเร็จนอกเหนือหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานของตน  

ความหมายของนักคิด นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ท่ีสนใจศึกษาในเร่ือง พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงาน หมายถึง “พฤติกรรมของพนักงานท่ีเกิดขึ้นจากตัวของพนักงานเอง ซึ่ง

องค์การไม่ได้ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติอย่างเป็นทางการ แต่เป็นพฤติกรรมท่ีเกินกว่าบทบาทหน้าท่ีของ

พนักงานและพนักงานเต็มใจปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ โดยพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็น

พฤติกรรมท่ีสนับสนุน และก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อ

องค์การ”  

 

2.1.2  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ความหมายของ “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ” ท่ีได้ให้ไว้ข้างต้นกล่าวได้ว่า 



8 
 

มาจากแนวคิดหลักท่ีส าคัญ 2 แนวคิดนี้คือ 

แนวคิดแรก เป็นการแยกโครงสร้างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การออกจาก

พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งมีพื้นฐานในการศึกษาวิจัยท่ีขยายความ

มาจาก Katz (1964 cited in Bolon, 1997: 222) ท่ีระบุพฤติกรรมพื้นฐานของบุคลากรใน

องค์การท่ีจ าเป็นต่อประสิทธิผลขององค์การ ประกอบด้วยพฤติกรรม 3 แบบ คือ (1) พฤติกรรมท่ี

ต้องเข้าร่วมกับระบบขององค์การ (2) พฤติกรรมท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 

และ (3) พฤติกรรมท่ีต้องมีกิจกรรมท่ีคิดขึ้นมาเอง (Spontaneous activity) และคิดสิ่งใหม่ 

(Innovation) เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย ซึ่งปฏิบัติควบคู่กับบทบาทท่ีก าหนดไว้ นอกจากนั้น 

Bateman and Organ (1982 cited in Smith et al., 1983: 653) กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การ เป็นพฤติกรรมท่ีมีลักษณะเป็นบทบาทพิเศษเพียงอย่างเดียว เป็น

พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือจากพฤติกรรมท่ีถูกก าหนดขึ้นโดยบทบาทหน้าท่ีแล้วส่งผลให้

ประสิทธิผลในการท างานสูงขึ้น หรือเป็นพฤติกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของ

ผู้ร่วมงาน ท าให้องค์การเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น โดยพฤติกรรมเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมตาม

บทบาทพิเศษด้วย การท่ีบุคคลไม่แสดงพฤติกรรมบทบาทพิเศษนี้ ก็จะไม่ถูกลงโทษภายใต้ระบบ

การลงโทษท่ีองค์การได้ก าหนดไว้ โดย Katz (1964 cited in Bolon, 1997: 222) ได้กล่าวถึง

พฤติกรรมนอกเหนือบทบาทท่ีส าคัญนั้นว่าจะประกอบด้วย (1) การปกป้ององค์การและรักษา

ทรัพย์สินขององค์การ (2) การให้ค าแนะน าในการปรับปรุงองค์การ (3) การพัฒนาตนเอง (4) การ

สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างานท่ีราบร่ืน และ (5) การให้ความร่วมมือในกิจกรรม

ต่างๆ ขององค์การ  

แนวคิดท่ีสอง มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีในเชิงปรัชญา (Philosophy) รัฐศาสตร์ (Political 

Science) และประวัติศาสตร์สังคม (Social History) ซึ่งพิจารณาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การได้ใน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ (1) พฤติกรรมตามบทบาทของการปฏิบัติตามหน้าท่ี (In-

Role Job Performance Behavior) (2) พฤติกรรมบทบาทพิเศษตามหน้าท่ี (Functional Extra-

Role Behavior) และ (3) พฤติกรรมด้านการเมือง (Political Behavior) (Gramham, 1991 

cited in Van Dyne, Gramham and Dienesch, 1994) โดยแนวคิดนี้นักวิชาการมองว่า 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การประกอบด้วยพฤติกรรมการท างานตามบทบาทหน้าท่ีท่ี

ก าหนดหรือระบุไว้ของตนเอง และท่ีนอกเหนือหน้าท่ีซึ่งเป็นไปเพ่ือสังคมหรือส่วนรวม รวมทั้ง

พฤติกรรมขึ้นเองโดยอิสระ เพ่ือจุดประสงค์หรือประโยชน์แก่ตนเองหรือกลุ่มของตนอย่างใดอย่าง
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หนึ่งหรือหลายอย่าง อย่างไรก็ตามพฤติกรรมทั้งหมดนี้เป็นไปเพ่ือส่งเสริมการท างาน ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท างาน 

 

2.1.3  การวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

ในการวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การนักวิชาการได้ยึดใช้แนวคิดทั้งสอง

แนวคิดดังท่ีกล่าวมาแล้ว และพัฒนาเป็นเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การใน 

3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

รูปแบบแรก Smith et al. (1983) ได้จ าแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ

ออกเป็น 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน (Altruism) มุ่งเน้นไปท่ีพฤติกรรม

ท่ีมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยตรงในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะน าบุคลากรใหม่ 

การช่วยเหลือผู้ร่วมงานท่ีมีภาระงานมากเกินไป เป็นต้น (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยทั่วไป 

(Generalized Compliance) ซึ่งเป็นรูปแบบพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับความซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ี การ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ ซึ่งไม่เป็นเพียงการช่วยเหลือเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น 

แต่ยังเป็นการช่วยเหลือบุคคลและการปฏิบัติงานโดยส่วนรวมขององค์การ พฤติกรรมเหล่านี้ ได้แก่ 

การรักษาเวลา การไม่เสียเวลาในการปฏิบัติงานโดยเปล่าประโยชน์ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

การยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐานท่ีองค์การได้วางไว้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นพฤติกรรมท่ีบุคลากรท่ี

ดีในองค์การพึงปฏิบัติ โดยแบบวัดมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และมีจ านวนข้อ

ค าถามเร่ิมต้นท่ี 16 ข้อ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ใช้การหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วย

วิธีแวร์ริแมกซ์ (Orthogonal Varimax Rotation) สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 38.6 

และ 15.5 ตามล าดับ มีค่าความเช่ือมั่นสอดคล้องภายในเท่ากับ .88 กับ .85 ตามล าดับ 

ต่อมา Organ (1991) ได้จ าแนกองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การเพ่ิมเติมรวมเป็น 5 องค์ประกอบ ใน องค์ประกอบท่ีหนึ่ง มีความสอดคล้องกับ

องค์ประกอบท่ี 1 ของ Smith et al. (1983) ท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมด้านการให้

ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานทันทีเม่ือเกิด

ปัญหาในการปฏิบัติงาน ช่วยแนะน าพนักงานใหม่เก่ียวกับวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้ต่างๆ เพ่ือประโยชน์โดยรวมขององค์การ  องค์ประกอบท่ีสอง พฤติกรรมด้านการค านึงถึง

ผู้อ่ืน (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมความค านึงถึงผู้อ่ืน เคารพสิทธิของผู้อ่ืน การท่ีพนักงานให้

ความส าคัญกับการท างานของตนท่ีจะไม่สร้างปัญหาให้กับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน ค านึงถึง

ผลกระทบจากการท างานของตนท่ีจะไม่สร้างปัญหาให้กับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน ค านึงถึงผลกระทบ

จากการท างานของตน มุ่งท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการท างานกับบุคคลอ่ืน เน่ืองจากการ
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ปฏิบัติงานในองค์การต้องอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การกระท าและการตัดสินใจของบุคคล

หนึ่งอาจมีผลกระทบต่อคนอ่ืน จึงควรค านึงถึงบุคคลอ่ืน เช่น เคารพสิทธิของบุคคลอ่ืนในการใช้

สมบัติส่วนรวม องค์ประกอบท่ีสาม พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีพนักงานมีความเต็มใจท่ีจะอดทนอดกลั้นต่อปัญหาท่ีเกิดจากการท างานหรือการ

ประสานงานกับบุคคลอ่ืน หลีกเลี่ยงท่ีจะกระทบกระทั่งกับบุคคลอ่ืน เน่ืองจากในการปฏิบัติงานนั้น

จ าเป็นต้องมีการพึ่งพากันและกัน ทั้งท่ีมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรมหรือร้องทุกข์ได้ 

แต่เน่ืองจากการร้องทุกข์จะเพ่ิมภาระให้กับผู้บริหารและจะเกิดการโต้แย้งกันยืดเยื้อ จนละเลย

ความสนใจในการปฏิบัติงาน องค์ประกอบท่ีสี่ พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) 

หมายถึง การท่ีพนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์การอย่างรับผิดชอบ ให้ความสนใจ

กับนโยบายต่างๆ และประกาศต่างๆ ขององค์การ พร้อมท่ีจะรักษาภาพลักษณ์ขององค์การ แสดง

ความคิดเห็น และเข้าร่วมประชุมหรือเป็นฝ่ายเดียวกันกับองค์การ เช่น มีส่วนร่วมในการเข้าประชุม 

เก็บความลับ มีความรู้สึกต้องการพัฒนาองค์การ และมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ี

เหมาะสมต่อองค์การ ซึ่งมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบหนึ่งของ Inkeles (1969: 1122-1123 

cited in Van Dyne, L. et al., 1994) ว่าเป็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วม (Participation) มีความ

รับผิดชอบต่อสิ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกับองค์การ เช่น การเข้าร่วมการประชุมสม ่าเสมอ ร่วมแสดง

ความคิดเห็นกับผู้อ่ืน เป็นต้น องค์ประกอบท่ีห้า พฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ี 

(Conscientiousness) หมายถึง พฤติกรรมท่ีพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ สนองนโยบายของ

องค์การ ขยันท างาน ตรงต่อเวลา การประหยัด รักษาทรัพยากร และดูแลสิ่งของท่ีเก่ียวข้องรวมถึง

ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานไปกับงานส่วนตัว ซึ่งคนท่ีมีส านึกในหน้าท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ

และนโยบายขององค์การได้เป็นอย่างดี โดยองค์ประกอบเหล่านี้ได้มีการน ามาศึกษาวิจัยโดยใช้

ข้อมูลในเชิงประจักษ์ท่ีสามารถสนับสนุนองค์ประกอบทั้ง 5 นี้ เช่น การศึกษาของ Podsakoff et 

al. (1997) ได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า ดัชนีวัดความกลมกลืน Tucker-

Lewis fit Index (TLI) มีค่าเท่ากับ .94 มีค่าความเช่ือมั่นสอดคล้องภายในเท่ากับ .70 - .85  

รูปแบบท่ีสอง เป็นเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การจากแนวคิด

ทางด้านปรัชญา รัฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์สังคม ท่ีพิจารณาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การเป็น 3 ลักษณะ คือ (1) พฤติกรรมตามบทบาทของการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี (2) 

พฤติกรรมบทบาทพิเศษตามหน้าท่ี และ (3) พฤติกรรมด้านการปกครอง โดย Graham (1986 

cited in Fisher and Locke, 1992: 170) เป็นผู้เร่ิมแนวคิดนี้และจ าแนกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ 

(1) การเช่ือฟังค าสั่ง (Obedience) (2) การท าตามความดีเลิศ (Pursuit of excellence) (3) ความ
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โอบอ้อมอารี (Neighborliness) (4) ความซื่อสัตย์ (Loyalty) และ (5) การท าความดีให้สังคมใน

องค์การ และต่อมาเคร่ืองมือชุดนี้ได้พัฒนาและแบ่งออกเป็น การช่วยเหลือระหว่างบุคคล 

(Interpersonal helping) การขยันในงานส่วนบุคคล (Personal industry) การสร้างสรรค์ 

(Individual initiative) ความซื่อสัตย์ (Loyalty) และการท าความดีให้สังคมในองค์การ มี

ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า คุณภาพของเคร่ืองมือวัดใช้การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปร พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอยู่ในระดับสูง ซึ่งสามารถน าไปใช้ศึกษาในเชิงประจักษ์

ได้อย่างชัดเจน (Gramham, 1991 cited in Tompsom and Werner, 1997: 585) และสุดท้าย  

รูปแบบท่ีสาม เป็นการสร้างเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีภายใต้การก าหนด

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามการรับรู้ของบุคคลในองค์การนั้นๆ ตัวอย่างเช่น 

การศึกษาของ Skarilicki and Latham (1997: 624-628) ท่ีได้สร้างเคร่ืองมือวัดขึ้นภายใต้นิยาม

พฤติกรรมท่ีสมาชิกในสหภาพแรงงานท่ีได้ก าหนดขึ้น เรียกว่า เคร่ืองมือวัดก่อนและหลังการ

ทดสอบ ฉบับละ 10 ข้อ โดยการน าคะแนนท่ีได้จากการสังเกตพฤติกรรมจ าแนกเป็น 2 

องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านองค์การ และองค์ประกอบด้านบุคคล  จากการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เคร่ืองมือวัดก่อนการทดสอบและหลังการทดสอบ มีดัชนีวัดความ

กลมกลืน GFI = .94 และ .93, AGFI = .88 และ .87, Root Mean Square Residual (RMSR) 

= .065 และ .076 โดยมีค่าความเช่ือมั่นความสอดคล้องภายใน และการทดสอบซ ้าเป็น .76/.85 

และ .71/.80 ตามล าดับ   

นอกจากท่ีกล่าวข้างต้นงานวิจัยในประเทศไทยของ วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล (2544) ได้

สร้างเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีความเหมาะสมต่อบริบทส าหรับ

องค์การในประเทศไทย โดยได้ท าการวิจัยในธุรกิจด้านการบริการสุขภาพ คือ โรงพยาบาล

ภาคเอกชน เคร่ืองมือวัดท่ีใช้เร่ิมแรกประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านความช่วยเหลือ 

(Helping) ด้านมารยาทและความสุภาพ (Courtesy) ด้านการท าความดีให้สังคมในองค์การ 

(Civic Virtue) และด้านความเข้มแข็งและมั่นคง (Firmness) เม่ือพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบ

ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีเป็นแบบสากลแล้ว พบว่ามีองค์ประกอบและ

เนื้อหาท่ีสอดคล้องกัน ได้แก่ องค์ประกอบด้านการช่วยเหลือ ด้านมารยาท และความสุภาพ และ

ด้านการท าความดีให้กับสังคมในองค์การ ส าหรับด้านความเข้มแข็งและมั่นคงนั้น มีเนื้อหา

บางส่วนท่ีใกล้เคียงกับองค์ประกอบด้านการมีน ้าใจเป็นนักกีฬา และได้ใช้เคร่ืองมือท่ีสร้างขึ้น

ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง “อิทธิพลของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การต่อการปฏิบัติงาน

ของพยาบาลวิชาชีพ: ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลคั่นกลาง และอิทธิพลสอดแทรก” ท่ีเน้นวัด 4 
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องค์ประกอบ คือ (1) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ด้านการช่วยเหลือ (Helping) 

หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานในองค์การ เพ่ือ

ผลประโยชน์โดยรวมขององค์การ การแสดงพฤติกรรมจะส่งผลโดยตรงทางบวกต่อผู้ร่วมงานและ

สมาชิกในหน่วยงาน ท าให้ภาพรวมของการท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์การมี

ประสิทธิผลสูงขึ้น (2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ด้านมารยาทและความสุภาพ 

(Courtesy) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ท่ีบ่งบอกถึงการรู้จักกฎระเบียบใน

การท างาน การให้เกียรติ ยกย่องผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ (3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ ด้านการท าความดีให้กับสังคมในองค์การ (Civic Virtue) หมายถึง การแสดงพฤติกรรม

ของพยาบาลวิชาชีพ ท่ีท าให้เกิดความสงบสุข มีบรรยากาศในการท างานท่ีดี ตลอดจนให้การ

สนับสนุนและเผยแพร่ช่ือเสียงขององค์การ และ (4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ด้าน

ความเข้มแข็งและมั่นคง (Firmness) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพ ท่ีแสดงถึง

ความเข้มแข็งในการท างาน ความสามารถในการเผชิญกับปัญหา อันเป็นความมั่นคงของบุคคลใน

การท างาน  

จากการประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีท่ีได้กล่าว

ข้างต้นนั้น พบว่า แบบวัดตามแนวคิดของ Organ (1991) เป็นแบบวัดท่ีมีความเป็นสากลและมี

การศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ ท่ีประกอบด้วย 5 องค์ประกอบด้วยกัน ซึ่งถือได้

ว่ามีความชัดเจนและครอบคลุมค าว่า “พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ” คือ พฤติกรรม

ด้านการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 

พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ี ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ี

ส าคัญของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีความครอบคลุม รวมถึงเป็นแบบวัดท่ีได้รับ

ความนิยมในการน ามาใช้ศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน อย่างเช่น งานวิจัยของ 

Konovsky and Pugh (1994) ประไพพร สิงหเดช (2539) เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล (2542) ภัทรนฤน 

พันธ์ุสีดา (2543) และ พนิดา ทองเงา (2548) เป็นต้น ประกอบกับพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้จ าเป็นต้องมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การทั้ง 5 องค์ประกอบซึ่งจะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ดังนั้นผู้วิจัยจึง

ได้น าแนวคิดของ Organ (1991) มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นแบบวัดในการวิจัยครั้งนี้ 

 

2.1.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

จากการรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ พบว่า 
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การนั้นมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการศึกษาวิจัยส าหรับ

องค์การต่างๆ  เน่ืองจากองค์ประกอบทุกด้านของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล, 2542) 

ซึ่ง Pearce and Gregersen (1991) ได้ท าการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล 2 แห่ง พบว่า การช่วยเหลือเกื้อกูลจาก

ผู้บังคับบัญชา จะส่งผลให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การขึ้น รวมถึง

ลักษณะงานบางอย่าง เช่น งานท่ีต้องพึ่งพาอาศัยกันจะท าให้พนักงานเกิดความรับผิดชอบต่อ

องค์การและส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้วย  

นอกจากนั้น วัชรีย์ อยู่เจริญ (2546) ได้ศึกษา “ปัจจัยทางจิตลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ: กรณีศึกษาบุคลากรสาย ค. มหาวิทยาลัยรามค าแหง” 

โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 290 คน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีมีลักษณะปัจจัยส่วน

บุคคลแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีการรับรู้การสนับสนุน

จากองค์การและค่านิยมในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การ อย่างเช่ือถือได้ทางสถิติ ก่อนหน้านี้ วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล (2544: 107-109) ได้

ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในฐานะของอิทธิพลทางตรง อิทธิพลกั้นกลาง และ

อิทธิพลสอดแทรก โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงพยาบาลเอกชน ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การนั้นเป็นปัจจัยหลักในการก าหนดพฤติกรรมตามบทบาทหน้าท่ี โดยมี

อิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานผ่านพฤติกรรมตามบทบาท และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีขององค์การท่ีส่งผลไปยังผลการปฏิบัติงาน (Job Performance) โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีต่อองค์การเป็นปัจจัยหลักส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมตามบทบาท ให้บุคลากรแสดง

พฤติกรรมตามบทบาทของตนได้ดีย่ิงขึ้น  

การประมวลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ

ท่ีกล่าวมานั้น จะพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เป็นเร่ืองท่ีส าคัญ นอกจากนั้นจะ

พบว่ามีปัจจัยหลายประการท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เช่น การ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การพึ่งพาอาศัยกัน  รวมถึงงานวิจัยท่ีได้ท าการรวบรวมปัจจัยท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ พบว่า ตัวแปรด้านบุคคล และตัวแปรด้านองค์การ 

(Hannam and Jimmieson, 2003) ความชัดเจนในบทบาท (Role clarity) และความเข้าใจใน

บทบาท (role facilitation) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

(Podndsakoff et al., 2000) รวมถึงคุณลักษณะงาน (Job characteristics) ขอบเขตของ



14 
 

โครงสร้างของงานท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ และให้อิสระในการท างาน (Van Dyne et 

al., 1994) พฤติกรรมการแนะน า การให้ความช่วยเหลือด้วยความสมัครใจในสถานการณ์ เช่น 

การนิเทศพนักงานใหม่ การช่วยเหลือคนท่ีมีภาระงานหนัก (Smith, organ, and Near, 1983) 

การแนะน าการใช้เคร่ืองมือ (Podsakoff et al., 2000) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การนิเทศ การฝึกอบรม การพัฒนาพนักงาน การแนะน า

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น เป็นส่วนหนึ่งท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ ซึ่งจะได้

กล่าวถึงต่อไป 

 

2.2  ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) 
 

ในท่ีนี้จะได้กล่าวถึงความหมาย แนวคิด การวัด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความผูกพัน

ต่อองค์การ ดังนี้ 

 

2.2.1  ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) โดยนักวิชาการและนักวิจัย

ต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะ เช่น Sheldon (1971) ได้กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่อ

องค์การเป็นทัศนคติในเชิงบวกของผู้ปฏิบัติงาน โดยจะปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องและเป็นประโยชน์

ต่อองค์การ ซึ่งแสดงถึงความเก่ียวข้องหรือผูกพันท่ีบุคคลมีให้กับองค์การ โดยจะตั้งใจปฏิบัติงาน

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ เช่นเดียวกับ Buchanan (1974) ซึ่งกล่าวว่า ความยึดมั่น

ผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ รู้สึกผูกพันอยู่กับเป้าหมายและค่านิยม

ขององค์การ มีความผูกพันอยู่กับบทบาทของตนท่ีเก่ียวกับเป้าหมายและค่านิยมนั้น รวมถึง  

Kanter (1972) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความเต็มใจของบุคคลท่ีจะด ารงไว้ซึ่งความ

เป็นสังคม และมีความจงรักภักดีต่อระบบสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ เป็นความสัมพันธ์ในเชิง

แลกเปลี่ยน ระหว่างบุคคลกับสังคม เช่ือมโยงระบบบุคลิกภาพ ความสนใจของบุคคล ให้เข้ากับ

ความสัมพันธ์ทางสังคมท าให้สิ่งท่ีบุคคลต้องการสอดคล้องกับสิ่งท่ีบุคคลต้องกระท า  

นอกจากนั้น Porter et al. (1974) ได้กล่าวถึงความหมายของ ความผูกพันต่อองค์การไว้

เป็นประเด็นอย่างชัดเจนว่า ความผูกพันต่อองค์การ เก่ียวข้องกับการแสดงออกของแต่ละบุคคล

อย่างมั่นคง และมีส่วนร่วมในองค์การ ท่ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะ 3 ประการ คือ (1) ความเช่ือมั่น

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ (2) ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีในการ
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ท างานเพ่ือองค์การ และ (3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกของ

องค์การนั้นต่อไป ซึ่งก็ถือได้ว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกท่ีบุคลากรมีต่อองค์การโดย

เป็นสิ่งเหน่ียวรั้งให้คนคงอยู่ในองค์การ (Allen and Meyer, 1990) และความผูกพันต่อองค์การ

ยังเป็นสภาวะทางจิตวิทยาด้านความสัมพันธ์ของบุคคลท่ีมีต่อองค์การ เป็นสิ่งท่ียึดเหน่ียวให้

บุคคลนั้นตัดสินใจว่าจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การต่อไป ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้าน

จิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน  

นอกจากความหมายของความผูกพันต่อองค์การท่ีมาจากทัศนะของนักวิชาการและ

นักวิจัยชาวต่างชาติท่ีได้กล่าวข้างต้นนั้น ในประเทศไทยนักวิชาการและนักวิจัยมีการให้

ความหมายของ ความผูกพันต่อองค์การไว้ เช่น ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์ (2529) ได้ให้

ความหมายไว้ 2 ลักษณะคือ ความผูกพันเป็นทางการต่อองค์การ ซึ่งอาจแสดงออกโดยการไป

ปรากฏตัวท างานตามเวลาท่ีก าหนด และความผูกพันทางจิตใจหรือความรู้สึก (Commitment) 

หมายถึง พนักงานมีความผูกพัน หรือสนใจอย่างจริงจังต่อเป้าหมาย ค่านิยม และวัตถุประสงค์ของ

องค์การ โดยมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ และเต็มใจท่ีจะทุ่มเท พลังในการท างานเพ่ือองค์การจะได้

บรรลุถึงเป้าหมายได้ ถือเป็นทัศนคติท่ีหนักแน่น และเป็นไปในทางบวกต่อองค์การ เต็มใจท่ีจะ

รักษาสมาชิกภาพในองค์การตลอดไป โดยพนักงานมีความเต็มใจท่ีจะเสียสละความสุขส่วนตน 

เพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

จากความหมายท่ีได้กล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า “ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง 

ความรู้สึกของพนักงานในองค์การท่ีมีต่อองค์การ โดยมีความเช่ือมั่น ยอมรับเป้าหมาย และ

ค่านิยมขององค์การ จึงท าให้มีความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกภาพขององค์การไว้ และ

รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ท่ีมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ 

ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ และความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน” 

 
2.2.2  แนวคิดเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ 

Kanter (1972) กล่าวว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ เป็นความจงรักภักดีซื่อสัตย์ต่อ

องค์การ เต็มใจท่ีจะอุทิศกายใจให้กับสังคมในองค์การ โดยการผูกพันตัวเองเข้ากับสัมพันธภาพ

ทางสังคม เม่ือสังคมในองค์การตอบสนองความต้องการของบุคคล โดยความรู้สึกยึดมั่นผูกพันต่อ

องค์การของแต่ละบุคคลจะมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติขององค์การต่อ

บุคคลในองค์การ โดยแบ่งความผูกพันต่อองค์การเป็น 3 ด้าน คือ (1) ความผูกพันต่อองค์การท่ี

เป็นลักษณะต่อเน่ือง (Continuance commitment) เป็นลักษณะท่ีบุคคลในองค์การอุทิศตน

ปฏิบัติงานให้แก่องค์การ และเสียสละเพ่ือองค์การอย่างต่อเน่ืองตลอดไป (2) ความยึดมั่นผูกพัน
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ต่อองค์การเป็นลักษณะรวมกลุ่ม (Cohesion commitment) เป็นความผูกพันทางสังคมใน

องค์การ จึงเกิดการกระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม จนท าให้ความผูกพันลักษณะนี้เพ่ิมขึ้นได้ (3) ความ

ผูกพันต่อองค์การในลักษณะการควบคุม (Control commitment) เป็นลักษณะท่ีสมาชิกมีการ

ผูกพัน ยอมรับและปฏิบัติตามบรรทัดฐาน และค่านิยมขององค์การ  

ส่วนแนวคิดของ Porter et al. (1974) และ Mowday et al. (1979) ความผูกพันต่อ

องค์การเป็นการแสดงความรู้สึกท่ีมีความแน่นแฟ้นของบุคคลต่อองค์การ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์การ มีความจงรักภักดีต่อองค์การและต้องการท่ีจะธ ารงรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การไว้ 

นอกจากนี้ยังหมายถึงการมีค่านิยมท่ีกลมกลืนกับองค์การและสมาชิกในองค์การ เต็มใจท่ีจะอุทิศ

ก าลังกายก าลังใจในการปฏิบัติภารกิจขององค์การ โดยลักษณะท่ีได้กล่าวถึงนั้นมีความแตกต่าง

จากของ Kanter (1972) อันประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการ คือ (1) การมีความเช่ือมั่นอย่างแรง

กล้าในการยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ (A strong belief in and acceptance of 

the organizations goals and values) หมายถึง การท่ีสมาชิกมีความเช่ือในทางบวกต่อองค์การ 

มีความเช่ือท่ีสอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ สนับสนุนเป้าหมายขององค์การ พร้อมท่ีจะ

ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากองค์การและมีความเช่ือว่าองค์การท่ีตนเองผูกพันอยู่นั้นเป็น

องค์การท่ีดีท่ีสุด (2) การมีความเต็มใจท่ีจะใช้ความพากเพียร เพ่ือท าประโยชน์ให้กับองค์การ (A 

willingness to exert considerable effort on behalf of organization) หมายถึง การท่ีสมาชิก

มีความยินดี เต็มใจท่ีจะเสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สติปัญญา และความสามารถ ในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย แม้ไม่มีผลตอบแทน รวมทั้งการเสียสละความสุขส่วนตัว

เพ่ือประโยชน์ขององค์การ และ (3) การมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ท่ีจะธ ารงรักษาความเป็น

สมาชิกขององค์การ (A strong desire to maintain membership in the organization)  

หมายถึง การท่ีสมาชิกแสดงความต้องการและตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกขององค์การ มี

ความจงรักภักดีต่อองค์การ ไม่ต้องการท่ีจะออกไปจากองค์การแม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนท่ี

มากกว่า มีความภาคภูมิใจในความเป็นสมาชิกขององค์การ พร้อมท่ีจะบอกว่าตนเป็นสมาชิกของ

องค์การ 

นอกจากนั้น Staw (1977 cited in Porter et al., 1983) ได้กล่าวถึง ความผูกพันต่อ

องค์การใน 2 ด้าน คือ (1) ความผูกพันต่อองค์การในด้านทัศนคติ (Attitudinal Commitment) 

หมายถึง ความเห็นพ้องต้องกันของบุคคลกับองค์การ ความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การ 

มีทัศนคติต่อองค์การและมีความมุ่งหวังท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ (2) ความ

ผูกพันต่อองค์การในด้านพฤติกรรม (Behavioral Commitment) หมายถึง การมีส่วนร่วมกับ
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องค์การ เห็นด้วยกับเป้าหมายขององค์การ และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายของ

องค์การ  

รวมถึงแนวคิดเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การของ Allen and Meyer (1990) ท่ีมีการ

กล่าวถึงในงานวิจัยมากมาย เป็นแนวคิดเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การท่ีแบ่งเป็น 3 แนวทาง

ใหญ่ๆ คือ (1) แนวทางท่ีเน้นความผูกพันทางอารมณ์ (Affective Attachment) เป็นแนวคิดท่ี

ได้รับความนิยมมากท่ีสุดในการวิจัยเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ เป็นการแสดงถึงความยึดติด

ทางด้านจิตใจของบุคคลต่อองค์การ การเข้าไปเก่ียวข้องและเต็มใจท่ีจะเป็นสมาชิกขององค์การซึ่ง

บุคคลอยู่ในองค์การนั้นเพราะว่า เขาต้องการจะอยู่ เน่ืองจากได้รับประสบการณ์ในการท างานท่ีน่า

พึงพอใจจากองค์การ ตลอดจนได้รับความพึงพอใจในการได้รับการตอบสนองการคาดหวังความ

ต้องการพื้นฐานของบุคคล ซึ่งจะท าให้การพัฒนาการผูกติดทางสังคมต่อองค์การนั้น (2) แนวทาง

ท่ีเน้นความผูกพันอันเน่ืองมาจากการลงทุน (Perceived Costs) แสดงถึงการท่ีบุคคลผูกพันกับ

องค์การของตนเองเน่ืองมาจากการรับรู้ว่า ถ้าออกจากองค์การไปแล้วจะเสียผลประโยชน์ท่ีตนได้

ลงทุนไว้กับองค์การ ขณะเดียวกันก็รับรู้ถึงการขาดทางเลือกของตนเองหรือรับรู้ถึงทางเลือกท่ีมี

จ ากัด ท าให้บุคคลอยู่กับองค์การเพราะความจ าเป็นต้องอยู่ (3) แนวทางท่ีเน้นความผูกพันอัน

เน่ืองมาจากหน้าท่ี (Obligation) แสดงถึงการท่ีบุคคลรับรู้ถึงพันธะของตนต่อองค์การ ซึ่งเป็นผล

มาจาก 2 ตัวแปร ได้แก่ (3.1) การหล่อหลอมทางสังคม (Socialization) ซึ่งแบ่งได้เป็นการหล่อ

หลอมทางครอบครัวและการหล่อหลอมในองค์การ เช่น จากวัฒนธรรมขององค์การเพ่ือสร้าง

คุณค่าและความจงรักภักดี (3.2) การแลกเปลี่ยน (Exchange) เช่น การได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็น

รางวัลทางสังคมและรางวัลจากองค์การหรือการลงทุนขององค์การในตัวบุคคล เช่น การพัฒนา

พนักงานด้วยการฝึกอบรม การให้ทุน ท าให้บุคคลรู้สึกผูกพันเพ่ือตอบแทนองค์การ เป็นความรู้สึก

ว่าควรจะอยู่ 

ในปี 1993 Allen et al. (1993) ได้จ าแนกลักษณะของความผูกพันต่อองค์การไว้เป็น 3 

ลักษณะดังต่อไปนี้ (1) ความผูกพันด้านจิตใจ (Affective commitment) เป็นความรู้สึกผูกพันท่ี

เก่ียวข้องกับความรู้สึกอารมณ์ (Want to) ท าให้เกิดความสามัคคีของกลุ่ม พยายามรักษาสมาชิก

ภาพไว้ด้วยกัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นอารมณ์ท่ีบุคคลยึดติดกับองค์การ (Attachment to) 

เห็นพ้องต้องกันกับองค์การ (Identification with) และรู้สึกมีส่วนร่วมในองค์การ (Involve in) 

เน่ืองจากบุคคลมีเป้าหมายของตนสอดคล้องกับองค์การ และมีความเต็มใจท่ีจะให้การช่วยเหลือ

ให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ความรู้สึกดังกล่าวสามารถท่ีจะพัฒนาให้มีมากขึ้น โดย

อาศัยประสบการณ์ท่ีผ่านมา ท่ีท าให้พนักงานมีความรู้สึกท่ีดีเม่ืออยู่ในองค์การ เป็นมุมมองด้าน
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ทัศนคติ (2) ความผูกพันด้านการคงอยู่ (Continuance commitment) เป็นความต้องการเฉพาะ

ของบุคคลท่ีต้องการรักษาสมาชิกภาพขององค์การไว้ เน่ืองจากสิ่งตอบแทนท่ีได้รับจากองค์การ

โดยไม่มีความรู้สึกชอบพอเข้ามาเก่ียวข้อง (Need to) เป็นการมองว่าการท่ีคนต้องอยู่ในองค์การ

เป็นความจ าเป็น มิฉะนั้นบุคคลจะสูญเสียผลประโยชน์หลายๆ อย่าง ท่ีควรจะได้รับจากการลงทุน

ของตนเองเปรียบเทียบความสมดุลระหว่างผลตอบแทนท่ีได้รับจากองค์การเปรียบเทียบกับ

องค์การอ่ืนเป็นมุมมองด้านพฤติกรรม (3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative 

commitment) หมายถึง ความรู้สึกท่ีบุคคลส านึกในหน้าท่ีหรือข้อตกลงท่ีจะต้องอยู่ในองค์การ

ต่อไป (Ought to) เป็นความผูกพันท่ีเกิดจากการประเมินว่า ความผูกพันเป็นสิ่งท่ีถูกต้องควรจะ

กระท า กลายเป็นความจ าเป็น เป็นบรรทัดฐานท่ีจะต้องผูกพัน เพ่ือความถูกต้องเหมาะสมทาง

สังคม สมาชิกเกิดความรู้สึกว่าพันธะเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ จะต้องรับรู้บรรทัดฐานขององค์การ 

เช่น ความจงรักภักดี และความเลื่อมใส ศรัทธาต่อองค์การท่ีสังกัดอยู่ เป็นมุมมองด้านบรรทัดฐาน

ของสังคม  

จากแนวคิดท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกใช้ แนวคิดของ Allen et al. 

(1993) เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีสามารถอธิบายความผูกพันต่อองค์การได้ชัดเจน และมีความหมาย

ครอบคลุมประเด็นส าคัญท่ีนักวิชาการอ่ืนๆ ได้กล่าวถึงทั้งหมด ด้วยเหตุนี้แนวคิดความผูกพันต่อ

องค์การของ  Allen et al. (1993) จึงได้รับการยอมรับและเป็นตัวแปรในการศึกษาในเร่ืองความ

ผูกพันต่อองค์การมาก โดยเห็นว่าบุคคลท่ีมีความผูกพันต่อองค์การจะมีลักษณะ 3 ประการคือมี 

(1) ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ (2) ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ และ (3) ความ

ผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าแนวคิดนี้มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

 

2.2.3  การวัดความผูกพันต่อองค์การ 

แนวทางการวัดความผูกพันต่อองค์การ นักวิชาการแต่ละท่านมีการสร้างแบบวัดท่ีความ

แตกต่างกันตามการให้ค าจ ากัดความท่ีได้กล่าวไว้ 

Sheldon (1971) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร โดยใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 เป็น

แบบสอบถามความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติกิจกรรมภายในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การสร้างผลงานท่ี

ส าคัญ การเขียนผลงานลงในวารสารทางวิชชาชีพ แม้ว่าหัวข้อนั้นไม่ได้รับความสนใจจาก

หน่วยงาน ตอนท่ี 2 เป็นการสอบถามการวางแผนในอนาคต ว่าจะอยู่ในองค์การนี้ตลอดไปหรือจะ

อยู่ไปเร่ือยๆ แต่ท้ายท่ีสุดอาจมีการโยกย้ายไปท างานท่ีอ่ืน และ ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเจตคติ
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ท่ีมีต่อองค์การ ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกวงกลมหมายเลข 1 (หมายถึงการเป็นองค์การท่ีดีท่ีสุด) ไป

จนถึง เลข 7 (เป็นองค์การท่ีแย่ท่ีสุด) ถ้าผู้ตอบเลือก 1 หรือ 2 แสดงว่ามีความผูกพันต่อองค์การ

มาก ถ้ากลุ่มตัวอย่างเลือกข้อความท่ีแสดงถึงความผูกพันต่อองค์การ 2 ใน 3 ข้อ แสดงว่ามีความ

ผูกพันต่อองค์การ และถ้าเลือกเพียงข้อเดียวแสดงว่าไม่มีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งผลการศึกษา

พบว่า อายุ ต าแหน่งงาน และปัจจัยด้านประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อ

ความผูกพันต่อองค์การ นอกจากนั้นได้มีการสร้างแบบวัดความผูกพันต่อองค์การ โดยกลุ่ม

ตัวอย่างเป็นครู และพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้แบบวัด 4 ข้อใหญ่ มีทั้งหมด 12 ข้อย่อย ซึ่งข้อค าถาม

เป็นค าถามน าว่า หากได้รับข้อเสนอจากองค์การอ่ืน หรือเง่ือนไขบางประการท่ีเกิดขึ้นภายใน

องค์การ จะท าให้ลาออกจากองค์การภายใต้เง่ือนไขท่ีได้รับการเสนออย่างไร เช่น การได้รับค่าจ้าง

ท่ีเพ่ิมขึ้น หรือลดลง ความมีอิสระในวิชาชีพท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ความมั่นคงในการท างานท่ีเพ่ิมขึ้น

หรือลดลง และด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ความมีอิสระในวิชาชีพท่ีเพ่ิมขึ้น

หรือลดลง ความมั่นคงในการท างานท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง และด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานท่ี

เพ่ิมขึ้นหรือลดลง (Hrebiniak and Alutto, 1972) 

ต่อมาในปี 1974 Porter et al. (1974) ได้สร้างแบบสอบถามท่ีเป็นท่ีนิยมใช้กันอย่าง

แพร่หลาย มีช่ือเรียกว่า แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment 

Questionnaire: OCQ) เคร่ืองมือ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) ด้านความเช่ือและการยอมรับใน

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ (2) ด้านความต้องการท่ีจะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 

และ (3) ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มท่ี เพ่ือจะช่วยให้องค์การนี้ประสบ

ความส าเร็จ ซึ่งในปีเดียวกันได้มีการศึกษาปัจจัยท่ีเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การ ในกลุ่ม

ตัวอย่างผู้จัดการองค์การรัฐบาลและองค์การธุรกิจ ทั้งหมด 279 คน แบบวัดนี้มีข้อค าถามทั้งหมด 

14 ข้อ ซึ่งความผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ การมีส่วนร่วม

ในงาน และความจงรักภักดีต่อองค์การ ค่าความเท่ียงรวมของแบบวัดทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ .94 

(Buchanan, 1974) 

อย่างไรก็ตามแบบวัดความผูกพันต่อองค์การท่ีนักวิจัยได้น ามาใช้เป็นแบบวัดกันมากมาย

ต่อเน่ืองจนถึงในปัจจุบันคือ แบบวัดความผูกพันต่อองค์การของ Allen and Meyer (1990) ซึ่ง

ประกอบด้วย 3 ด้านคือ (1) ความผูกพันด้านจิตใจ เป็นแบบวัดประกอบด้วยค าถาม 8 ข้อ เป็น

แบบประมาณค่า 7 ระดับ มีข้อค าถามทั้งท่ีเป็นทางบวก และท่ีเป็นข้อค าถามทางลบ มีค่าความ

เช่ือมั่น .87 โดยในด้านความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจนี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 ด้าน 

คือ ด้านท่ี 1 ความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ ด้านท่ี 2 ความรู้สึกผูกพันกับองค์การ ด้านท่ี 3 
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ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ด้านท่ี 4 ความภาคภูมิใจในการใช้เวลาท่ีเหลืออยู่เพ่ืออุทิศ

ให้กับองค์การ (2) ความผูกพันด้านการคงอยู่ในงาน เป็นการประเมินความผูกพันด้านการคงอยู่ใน

งาน เป็นการประเมินความผูกพันต่อองค์การด้านพฤติกรรม โดยเป็นแบบสอบถามจ านวน 8 ข้อ 

แบบประมาณค่า 7 ระดับ มีข้อค าถามทั้งทางบวกและทางลบ แบบสอบถามนี้มีค่าความเช่ือมั่นท่ี 

.75 ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 ด้านคือ ด้านท่ี 1 ความต้องการท่ีจะคงอยู่เน่ืองจากว่าขาด

ทางเลือก แม้ว่าอาจไม่ต้องการท่ีจะอยู่ อาจเน่ืองจากภาระความรับผิดชอบด้านการเงิน หรือการ

ต้องการการตอบแทนบางอย่างจากสิ่งท่ีตนได้รับจากองค์การ ด้านท่ี 2 ความรู้สึกไม่มั่นคงหากว่ามี

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการท างานท่ีแห่งใหม่ ด้านท่ี 3 ความรู้สึกว่าได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ 

และก าลังสติปัญญาให้กับองค์การไว้ หากต้องออกจากองค์การ เกิดความกลัวว่าจะสูญเสีย

บางอย่างไป (3) ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน เป็นความผูกพันท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากเกิดความไม่แน่ใจ

ลังเลในการลาออก เน่ืองจากกลัวว่า ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาจะผิดหวัง และเป็นความรู้สึกว่า

ท่ีต้องอยู่ในองค์การเน่ืองจากเป็นพันธะ และหน้าท่ีต่อองค์การ ต่องานในความรับผิดชอบ เป็น

แบบสอบถามจ านวน 8 ข้อ เป็นการประมาณค่า 7 ระดับ ข้อค าถามมีทั้งทางบวกและลบ มีค่า

ความเช่ือมั่น .79 และต่อมาพัฒนาขึ้นใหม่ Allen and Meyer (1993) ท าการศึกษาในกลุ่มของ

พยาบาลวิชาชีพ และนักศึกษาพยาบาล เพ่ือท่ีจะท าการศึกษา เร่ืองของ ความผูกพันในอาชีพ 

(Occupational commitment) และความผูกพันต่อองค์การ (Organizational commitment) 

โดยท าการสร้างแบบสอบถามขึ้นมาใหม่ เพ่ือวัดความผูกพันในอาชีพ และวัดความผูกพันต่อ

องค์การทั้ง 3 ด้าน คือความผูกพันด้านจิตใจมีค่าความเช่ือมั่น .85 ความผูกพันด้านการคงอยู่ใน

งานมีค่าความเช่ือมั่น .83 และความผูกพันด้านบรรทัดฐานของสังคม มีค่าความเช่ือมั่น .77 

 

2.2.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 

  ความผูกพันต่อองค์การในงานวิจัยต่างๆ นั้นเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตามท่ีส าคัญท่ีมีผู้

ศึกษาวิจัยกัน เพราะความผูกพันต่อองค์การมีความส าคัญในภาพรวมองค์การรวมถึงการ

บริหารงานขององค์การให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ การท่ีบุคลากรมีความผูกพันต่อ

องค์การก็จะส่งผลให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ เต็มใจท่ีจะรักษา

ผลประโยชน์และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่องค์การ รวมทั้งหากบุคลากรมีความผูกพันต่อ

องค์การสูง จะมีอัตราการย้ายงานต ่า และความผูกพันต่อองค์การนั้นยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิผล

ขององค์การ (Mowday, Steers, and Portor, 1979) โดยผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความผูกพัน

ต่อองค์การ เช่น การศึกษาถึงสาเหตุ และผลท่ีเกิดขึ้นของความผูกพันต่อองค์การของกลุ่มบุคลากร
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ท่ีท างานอยู่ในโรงพยาบาล พบว่า อายุ สถานภาพสมรส และการมีส่วนร่วมในงาน มีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ (Kecmer and Carlson, 1999) โดยงานวิจัยของ Organ and 

Ryan (1995) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรท่ีเก่ียวกับทัศนคติท่ีเก่ียวกับงาน 

เช่นเดียวกับ ความพึงพอใจ การได้รับการสนับสนุนจากองค์การ ซึ่งต่างก็เป็นตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึง

เป็นไปได้ท่ีบุคลากรท่ีมีความผูกพันต่อองค์การจะตอบแทนองค์การด้วยการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อองค์การ การให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานท่ีมีปัญหาในการ

ท างาน ช่วยสอนบุคลากรใหม่ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นนั้นถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง

โดยตรงกับงานทรัพยากรมนุษย์ อย่างงานวิจัยของ ชุติมา สุวรรณประทีป (2543) ท่ีได้ศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กับความผูกพันต่อ

องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ผล

การศึกษาพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การพยาบาล และสถานภาพสมรสมี

ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การพยาบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนระดับการศึกษา

และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การพยาบาล และการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ายการพยาบาล มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อการพยาบาล อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ โดยความผูกพันต่อองค์การจะมีสูงมากในกลุ่มสมาชิกท่ีมีประสบการณ์ท่ีดีใน

การท างาน เช่น มีทัศนคติท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงาน รู้สึกว่าองค์การตอบสนองต่อความคาดหวังของเขา

และเติมเต็มสิ่งท่ีเขาต้องการได้ รู้สึกว่าองค์การให้ความส าคัญกับเขา นอกจากนี้สมาชิกในองค์การ

จะย่ิงมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้นเม่ือองค์การมีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติต่อสมาชิกใหม่ใน

เร่ืองระบบการสรรหาและระบบการปฐมนิเทศ รวมทั้งได้มีการนิยามค่านิยมขององค์การอย่าง

ชัดเจน คือ ย่ิงองค์การลงทุนกับระบบการสรรหามากเท่าใด โอกาสท่ีสมาชิกจะคืนกลับมาในรูป

ของความทุ่มเทพลังงาน โดยการแสดงออกในด้านความรู้สึกผูกพันต่อองค์การมากขึ้นเท่านั้น 

(Steer, 1977) นอกจากนั้นผลการวิจัยของ Thomson and Mabey (1994) พบผลดังตาราง

แสดงปัจจัยท่ีเป็นเหตุและผลท่ีตามมาของความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความ

ผูกพันต่อองค์การ คือ ตัวแปรส่วนบุคคล ตัวแปรลักษณะของงาน ตัวแปรด้านบทบาท ตัวแปรด้าน

การบังคับบัญชา การมีอิสระในการเลือก การมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมและการบรรจุลงใน
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ต าแหน่งงานท่ีเหมาะสมรวมถึงขั้นตอนในการสรรหาและบรรจุคนเข้าท างาน ท่ีกล่าวเหล่านี้ล้วน

ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งผลท่ีตามมาของความผูกพันต่อองค์การ เช่น อายุงานท่ี

ยาวนานของพนักงาน การขาดงานน้อย การมาสายน้อย และมีผลการปฏิบัติงานท่ีสูง ดังตารางท่ี 

2.1 ต่อไปนี้  

 

ตารางท่ี 2.1  ปัจจัยท่ีเป็นเหตุและผลท่ีตามมาของความผูกพันต่อองค์การ  

 

ปัจจัยท่ีเป็นเหตุ (Antecedents)                                                 ผลท่ีตามมา 

(Consequences)  

ตัวแปรส่วนบุคคล (Personal 

Variables) 

ความผูกพันต่อองค์การ 

(Organizational 

Commitment) 

อายุงานยาวนาน 

(Longer Tenure) 

 

 

 

 

การขาดงานน้อย 

(Less Absenteeism) 

ตัวแปรของลักษณะงาน (Task 

Variables) 

ตัวแปรด้านบทบาท (Role 

Variables) 

ตัวแปรด้านการบังคับบัญชา 

(Supervisory Variables) 

การมีอิสระในการเลือก 

(Freedom of Choice) 

  

การมีโอกาสได้รับการฝึกอบรม

และการบรรจุลงในต าแหน่ง

งานท่ีเหมาะสม (Experience 
of Training and Placement 

Process) 

 การมาสายน้อย 

(Less Lateness) 

 

ขั้นตอนในการสรรหาและบรรจุ

คนเข้าท างาน (Recruitment 

and Entry Practices) 

 ผลการปฏิบัติงานสูง 

(Higher Performance) 

 
แหล่งท่ีมา:  Thomson and Mabey, 1994. 
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จากงานวิจัยท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าปัจจัยท่ีมีความเก่ียวข้องกับความผูกพันต่อ

องค์การนั้น มีทั้งในเร่ืองของตัวแปรส่วนบุคคล ลักษณะงาน ด้านบทบาท ด้านการบังคับบัญชา 

การมีอิสระในการเลือก ความสอดคล้องของความคาดหวังต่อสิ่งท่ีประเมินไว้ และท่ีส าคัญคือ การ

มีโอกาสได้รับการฝึกอบรมและการบรรจุลงในต าแหน่งงานท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นขั้นตอนในการ

สรรหา การบรรจุคนเข้าท างาน และการฝึกอบรม เป็นต้น ถือได้ว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ท่ีกล่าวมานั้น

น่าจะมีความเก่ียวข้องกันกับกระบวนการหนึ่งท่ีส าคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ “การ

ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ” ซึ่งเป็นตัวแปรท่ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ดังท่ีจะกล่าวถึง

ต่อไป 

 

2.3  การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ (Organizational Socialization: OSo) 
 

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การจริงๆ แล้วไม่ใช่เร่ืองใหม่ส าหรับการศึกษาวิจัย โดยมี

การศึกษาในเร่ืองนี้มาก่อนมากกว่า 20 ปีมาแล้ว เน่ืองจากเป็นเร่ืองส าคัญเร่ืองแรกๆ ท่ีเก่ียวข้อง

โดยตรงกับ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ” ปัจจัยท่ีส าคัญมากท่ีสุดประการหนึ่ง ซึ่งเป็น

การพัฒนาแบบองค์รวมในการพัฒนาบุคคล (Individual Development: ID) พัฒนาวิชาชีพ 

(Career Development: CD) และพัฒนาองค์การ (Organizational Development: OD) 

เพ่ือให้พนักงานขององค์การสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ท าให้องค์การสามารถด าเนิน

กิจการไปได้อย่างประสบความส าเร็จบรรลุผล (บุญยง ช่ืนสุวิมล, 2552) โดย Nadler and Nadler 

(1989: 4) ผู้เช่ียวชาญทางด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้เสนอหลักสูตรในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ไว้ 3 วิธี คือ “การฝึกอบรม” เป็นการเรียนรู้งานในปัจจุบันของผู้เรียน “การศึกษา” เป็นการ

เรียนรู้งานในอนาคตของผู้เรียน และ “การพัฒนา” เป็นการเรียนรู้ ซึ่งไม่เน้นในเร่ืองงาน 

นักจิตวิทยาสังคม และนักสังคมวิทยาได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้ค่อนข้าง

ละเอียดและมั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาในกระบวนการ ท่ีเรียกว่า การอบรมถ่ายทอด

ทางสังคม (Socialization) ซึ่งต่อมานักจิตวิทยาองค์การ (เช่น งานวิจัยของ Schein, 1974, Van 

Maanen, 1976 and  Feldman, 1983 อ้างถึงใน บังอร โสฬส, 2538) น ามาใช้ในการพัฒนา

พฤติกรรมในองค์การ โดยเรียกว่า “การอบรมถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ (Organizational 

Socialization: OSo)”  

 

2.3.1  ความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การเป็นเร่ืองท่ีมีผู้ท่ีสนใจท าการศึกษา และให้ความหมาย 
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แนวคิดไว้หลายทัศนะด้วยกัน ดังนี้ Van Maanen (1978) ได้กล่าวว่า การถ่ายทอดทางสังคมใน

องค์การ คือ รูปแบบประสบการณ์ของการเรียนรู้ของคนเช่ือมโยงกับต าแหน่ง สถานะ หรือบทบาท

ในองค์การใหม่ เป็นโครงสร้างส าหรับพนักงานใหม่จากพนักงานภายในองค์การ ผ่านทางการ

ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับบทบาทความรับผิดชอบของ

พวกเขาในเร่ืองของประวัติ นโยบาย ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป้าหมายและค่านิยมของ

องค์การ (Chao, O’Leary-Kelly, Wolf, Klein, and Gardner, 1994) โดยหัวหน้างานจะคอย

ชี้แนะวิธีคิด วิธีการท างาน และวิธีการวางตัวท่ีถูกต้องในองค์การ นอกจากนั้นพนักงานใหม่ยังได้

เรียนรู้วัฒนธรรมองค์การจากการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงาน และการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง โดยการสังเกต พฤติกรรมของหัวหน้างาน และหลักเกณฑ์การได้ความดีความชอบอีกด้วย 

ผลจากการเรียนรู้ท าให้พนักงานรู้ว่าตนควรมีพฤติกรรมอย่างไร ในสถานการณ์ต่างๆ ท าให้

สามารถอยู่ร่วมกัน เป็นท่ียอมรับของคนอ่ืนในหน่วยงานได้ (สมโชค บุญก าเนิด, 2550) จาก

กระบวนการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การ อันได้แก่ ค่านิยม เจตคติ และประเพณีต่างๆ ให้กับบุคคล

ในองค์การ (Gibson et al., 2004: 40 อ้างถึงใน วีรวรรณ สุกิน, 2551) ตลอดจนเป็นกระบวนการ

ท่ีท าให้บุคคลเปลี่ยนจากการเป็นบุคคลภายนอกมาเป็นสมาชิกท่ีมีส่วนร่วมและมีประสิทธิผลของ

องค์การ (Greenberg and Baron, 2003: 241 อ้างถึงใน วีรวรรณ สุกิน, 2551) 

ซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า พนักงานใหม่ควรท่ีจะมีบทบาทพฤติกรรมท่ีตั้งใจ 

ขณะท่ีพวกเขาหรือเธออยู่ในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ จากงานวิจัย The Role 

of Information Seeking Behavior in Newcomers' Organizational Socialization พบว่า

พนักงานใหม่ผู้มีความถ่ีในพฤติกรรมการหาข้อมูลท่ีสูงกว่า จะมีอัตราท่ีได้รับการถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การท่ีสูงกว่าด้วย (Chien-Chung Lu, Shin-Hung Lo, Gou-Fong Liaw, Chin-

Tien Hsu, 2008) รวมทั้งพนักงานใหม่จะมีความแตกต่างกันก็ขึ้นกับแหล่งท่ีมาเก่ียวกับข้อมูล 

การท่ีมีแหล่งข้อมูลแตกต่างกันก็จะมีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับการได้รับความรู้ท่ี

แตกต่างกัน ซึ่งท่ีมาของข้อมูลก็มีมาจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน งานและความช านาญใน

บทบาทท่ีสัมพันธ์กันกับกระบวนการท าตามท่ีเป็นแบบอย่างของพนักงานใหม่ (Ostroff and 

Kozlowski, 1992) 

จากการประมวลเอกสารเก่ียวกับความหมายของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ

ข้างต้น ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ หมายถึง 

“กระบวนการของส่งต่อความรู้ส าหรับพนักงานในองค์การ เพ่ือให้พนักงานเกิดความรู้และทักษะใน

การท างานท่ีเหมาะสมในองค์การนั้นๆ รวมทั้งมีบุคลิกภาพ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของ
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การท างานในองค์การ มีเอกลักษณ์และความยึดมั่นผูกพันกับองค์การ กระบวนการนี้รวมถึงการท่ี

พนักงานได้ซึมซับเอาวัฒนธรรมของอาชีพ ค่านิยม บรรทัดฐาน และจริยธรรมท่ีเหมาะสมใน

องค์การของตนเอง ได้เรียนรู้และรับเอาระเบียบวิธีกฎเกณฑ์ รวมถึงการสั่งสมเอาประสบการณ์

และความช านาญไว้จนสามารถเป็นตัวแทนขององค์การท่ีจะส่งผ่านไปสู่พนักงานขององค์การรุ่น

ต่อไปได้” 

 
2.3.2  ลักษณะและรูปแบบของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 

ส าหรับลักษณะและรูปแบบของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การนั้น มีผู้กล่าวถึงไว้

หลากหลาย อย่างเช่น สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ (2540) ได้กล่าวถึงลักษณะของการถ่ายทอดทาง

สังคมซึ่งสรุปได้เป็นประเด็นส าคัญๆ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ (1) เป็นความพยายามชักจูงให้

พนักงานปรับเปลี่ยน เน่ืองจากการถ่ายทอดทางสังคมเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานพยายามท่ีจะชักจูงหรือ

ชี้แนะให้พนักงานปรับเปลี่ยนวิธีการคิด วิธีการปฏิบัติบางประการ เพ่ือให้พนักงานเป็นท่ียอมรับ

ของหัวหน้าและผู้ร่วมงาน ซึ่งผลท่ีตามมาก็คือ จะท าให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิผลและท าให้วัฒนธรรมองค์การได้รับการสืบสานให้คงอยู่ต่อไปด้วย (2) เป็นกระบวนการ

เรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) ของพนักงาน ลักษณะส าคัญในประการท่ี 1 นั้นเป็นการมอง

จากแง่มุมขององค์การหรือผู้บริหาร แต่ถ้ามองจากแง่มุมของพนักงานแล้ว กระบวนการถ่ายทอด

ทางสังคมเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมของพนักงาน ตั้งแต่ ค่านิยม ความเช่ือ และบรรทัดฐาน

ในการท างานและการปฏิบัติจากการท างานร่วมกับหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน ซึ่งวิธีการเรียนรู้

จากผู้อ่ืนนี้ปรากฏในรูปแบบต่างๆ เช่น การฟังค าแนะน าจากหัวหน้างาน การสังเกตวิธีการท างาน

ของเพ่ือนร่วมงาน หรือพยายามแปลความหมายหรือเจตนารมณ์ของพิธีการธรรมเนียมต่างๆ ท่ี

พนักงานปฏิบัติกันในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นจากการท่ีพนักงานมีการติดต่อสัมพันธ์กับคนอ่ืน 

และ (3) เป็นกระบวนการท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะมีความตั้งใจ

และความพยายามท่ีจะปลูกฝังให้พนักงานนั้นยอมรับองค์การได้โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ  

นอกจากนั้น จริยา พรจ าเริญ (2551)  ได้กล่าวถึง รูปแบบการถ่ายทอดทางสังคม ไว้ 4 

รูปแบบด้วยกัน คือ (1) การถ่ายทอดทางสังคมโดยตรง (Direct Socialization) คือ การสอน 

ฝึกอบรม ปฐมนิเทศ โดยหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน พ่ีเลี้ยงสอนงาน และฝ่ายฝึกอบรม ท าให้

พนักงานสามารถปฏิบัติงานและปรับพฤติกรรมเบื้องต้นได้ตามท่ีองค์กรคาดหวัง (2) การถ่ายทอด

ทางสังคมโดยอ้อม (Indirect Socialization) เป็นการเข้ากลุ่มเพ่ือนร่วมงาน การพูดคุย ท าให้เกิด

การปรับตัว พัฒนาบุคลิกภาพ การพูดคุยกับหัวหน้างานในระหว่างพักรับประทานอาหาร และการ

ไปสังสรรค์ร่วมกับพนักงานในองค์การ เป็นต้น (3) กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การนั้น 
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พนักงานอาจประสบความส าเร็จได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การหรือไม่ก็ได้ แม้ว่าองค์การ

จะพยายามสร้างกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การด้วยวิธีการต่างๆ แต่เม่ือพนักงาน

เรียนรู้แล้วว่าอาจยอมรับได้ทั้งหมด หรือไม่ยอมรับเลย หรือยอมรับเพียงบางส่วนก็ได้ และ (4) การ

ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมิได้จ ากัดเฉพาะพนักงานใหม่เท่านั้น แม้ว่าพนักงานใหม่มักเป็น

เป้าหมายหลักและส าคัญของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การเน่ืองจากจะต้องเรียนรู้

เก่ียวกับองค์การ งาน และบทบาทหน้าท่ีต่างๆ หลายประการท่ีพนักงานเร่ิมเข้าท างาน แต่พนักงาน

เก่าอาจต้องผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งกระบวนการ

ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การของพนักงานเก่ามักเกิดขึ้นในกรณีท่ีพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง

ต าแหน่งหน้าท่ี เช่น การเปลี่ยนต าแหน่ง การปรับเปลี่ยนภาระหน้าท่ีงาน ระบบงาน จึงต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนทักษะ ทัศคติ ความสามารถ และแนวทางในการท างานใหม่ให้มีความสอดคล้องและ

พร้อมรับกับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น ดังนั้นทั้งพนักงานเก่าและพนักงานใหม่นั้น กระบวนการ

ถ่ายทอดทางสังคมก็มีความครอบคลุมและเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคัญทั้งสิ้น 

นอกจากนี้ยังมีการแจกแจงหน้าท่ีของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การในการพัฒนา

พนักงานใหม่ไว้อย่างชัดเจน โดย เฟลตแมน (1983: 170-174 อ้างถึงใน บังอร โสฬส, 2538) ได้

กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ (1) การพัฒนาทักษะและความสามารถในการท างาน โดยผ่านทาง การ

คัดเลือก การฝึกงานและการประเมินผลงาน (2) การก่อให้เกิดพฤติกรรมตามบทบาทท่ีเหมาะสม 

ทั้งนี้อาจเกิดจากการก าหนดบทบาทโดยคนในกลุ่ม การมองของคนกลุ่มอ่ืนในองค์การเก่ียวกัน 

และการมองจากบุคคลภายนอกองค์การ และ (3) การช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่ม

และปทัสถาน (Norms) ของกลุ่มได้ ซึ่งกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่มเป็นตัวการผลักดันให้เกิดการ

ยอมรับและปฏิบัติตามกลุ่ม มิให้เกิดการต่อต้านแข็งขืน  

ดังนั้นลักษณะหรือรูปแบบของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การนั้น ควรท่ีจะค านึงถึง

องค์การ กระบวนการเรียนรู้ของพนักงานทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการต่อพนักงานทั้งหมด

ขององค์การ ผ่านทางการสรรหา คัดเลือก ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สอนงาน ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนการเกษียณอายุของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานยอมรับและประพฤติตนได้

สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับองค์การ 

 

2.3.3  ขั้นตอนของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 

กระบวนการทางสังคม (Socialization) องค์การมีหน้าท่ีช่วยให้พนักงานปรับตัวเพ่ือให้

เข้ากับวัฒนธรรม โดยเรียกกระบวนการปรับตัวนี้ว่า กระบวนการทางสังคม ท่ีจะช่วยให้พนักงาน
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สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์การได้ และมีผลต่อผลผลิตองค์การ โดยกระบวนการทาง

สังคมประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ (Robbins, 1996 อ้างถึงใน กัญยชร ชัยนภัสภมร, 2550) ขั้น

ก่อนเข้าองค์การ (Prearrival Stage) ขั้นก่อนพนักงานใหม่จะมาอยู่กับองค์การ ต้องให้การเรียนรู้

เก่ียวกับองค์การทั้งหมดก่อนเข้ามาร่วมงานด้วย เป็นท่ียอมรับของบุคคลก่อนจะเข้าร่วมกันกับ

องค์การ บุคคลจะมีความคาดหวัง ทัศนคติ และค่านิยมเป็นของตนเอง ท่ีจะเป็นค่านิยมเก่ียวกับ

งานท่ีต้องปฏิบัติในองค์การ ขั้นการเข้าร่วมองค์การ (Encounter Stage) ขั้นท่ีพนักงานใหม่ได้เข้า

มาอยู่ในองค์การแล้ว และเห็นองค์การตามความเป็นจริง พบกับสิ่งท่ีองค์การเป็นอยู่ และเผชิญกับ

ความแตกต่างระหว่างสิ่งท่ีตัวเองคาดหวังกับสิ่งท่ีองค์การเป็น หากไม่เป็นไปตามคาดหมาย บุคคล

ต้องปรับพฤติกรรมตนเองให้เข้ากับความต้องการขององค์การ หากไม่สามารถท าได้ในท่ีสุดจะต้อง

ตัดสินใจลาออก ซึ่งองค์การไม่ได้ปรารถนาท่ีจะให้เกิดขึ้น และขั้นการปรับตัว (Metamorphosis 

Stage) ขั้นของขบวนการทางสังคมท่ีพนักงานใหม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับค่านิยมร่วมในการท างาน

ของกลุ่มและบรรทัดฐานขององค์การ ขั้นนี้จะสมบูรณ์เม่ือพนักงานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

องค์การหรืองานใหม่ของตนเองได้ และเม่ือผ่านกระบวนการดังกล่าวพนักงานใหม่จะมีความ

เช่ือมั่นในตนเองมากขึ้น ในการท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ การปรับตัวท่ีประสบความส าเร็จ

และแนวโน้มการลาออกจากองค์การ ดังภาพท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  แบบจ าลองทางสังคม 

แหล่งท่ีมา:  Robbins, 1996: 639 อ้างถึงใน กัญยชร ชัยนภัสภมร, 2550. 
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ในขณะท่ี Garavan and Morley (1997: 119-125 อ้างถึงใน ธีรเดช ฉายอรุณ, 2542: 

14) ได้กล่าวถึงกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การอันประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ใน 

ขั้นตอนท่ี 1 เป็นการถ่ายทอดทางสังคมก่อนเข้าท างานใหม่ (Anticipatory Socialization) ซึ่ง

เป็นผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในอดีต ได้แก่ พื้นฐานทางการศึกษา การฝึกอบรมเชิงวิชาชีพ เจตคติ

เฉพาะกลุ่ม ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงาน เป็นต้น ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างข้อตกลง (The Initial 

Psychological Contract) ในขั้นตอนนี้ทั้งบุคคลท่ีเป็นสมาชิกใหม่และองค์การก็จะสร้างข้อตกลง

ของตนเองขึ้น โดยสมาชิกใหม่จะสร้างข้อตกลงท่ีเป็นความคาดหวังเก่ียวกับค่าจ้าง ความปลอดภัย

ในการท างาน การวางแผนอาชีพและการให้ค าปรึกษาและโอกาสในความก้าวหน้า เป็นต้น ส่วน

องค์การก็จะสร้างข้อตกลงท่ีเป็นความคาดหวังเก่ียวกับสมาชิกใหม่ในเร่ืองของความสามารถ 

ศักยภาพอันเป็นประโยชน์และความจงรักภักดีต่อองค์การ เป็นต้น ขั้นตอนท่ี 3 การเข้าสู่องค์การ 

(The Organizational Encounter) ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นท่ีสมาชิกใหม่จะต้องท าความคุ้นเคยกับ

สภาพแวดล้อมใหม่ขององค์การในช่วงนี้ถ้าองค์การได้ท าหน้าท่ีในการวางแผนเก่ียวกับการท างาน

ของสมาชิกใหม่ไว้อย่างเหมาะสมก็จะส่งผลให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การได้ ขั้นตอนท่ี 4 การ

เปลี่ยนแปลงและกระบวนการปรับตัว (Change and Acquisition Process) ในขั้นตอนนี้เป็น

ขั้นตอนท่ีบุคคลเร่ิมคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่แล้ว ซึ่งสภาพแวดล้อมขององค์การท่ีสมาชิกใหม่

ต้องเผชิญนั้นอาจท าให้เกิดความรู้สึกประหลาดใจและท าให้บุคคลต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง

บางอย่างเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะคงท่ีหรือสมดุลอีกครั้ง เช่น การพัฒนาทักษะบางอย่างท่ีจ าเป็นใน

การปฏิบัติงาน การท าความกระจ่างในบทบาทเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกทางลบ เช่น ความ

ขัดแย้งในบทบาท ความคลุมเครือในบทบาทและการหาแหล่งท่ีท างานใหม่ ขั้นตอนท่ี 5 ผลของ

การถ่ายทอดทางสังคม (Socialization Outcomes) ในขั้นตอนนี้นักวิชาการมองว่าเม่ือบุคคลได้

ผ่านขั้นตอนท่ี 4 มาโดยไม่ออกจากงานไปก่อนนั้นถือเป็นการประสบความส าเร็จในการถ่ายทอด

ทางสังคมในองค์การ ซึ่งจะส่งผลท าให้บุคคลมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี มีความพึงพอใจในงาน มี

ความผูกพันต่อองค์การและเป็นสมาชิกถาวรขององค์การ  

ขั้นตอนการถ่ายทอดทางสังคมของ Garavan and Morley (1997: 119-125 อ้างถึงใน 

ธีรเดช ฉายอรุณ, 2542: 14) และการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การของ Robbins (1996: 639 

อ้างถึงใน กัญยชร ชัยนภัสภมร, 2550) มีความสอดคล้องกันในการท่ีให้ความส าคัญตั้งแต่ก่อนเข้า

เป็นสมาชิกในองค์การ เม่ือเป็นสมาชิกในองค์การ รวมถึงการปรับและเปลี่ยนแปลงตนเองของ

พนักงานใหม่ให้ตรงกับความคาดหวังขององค์การ และมีความแตกต่างกันตรงท่ี การถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การของ Robbins (1996: 639 อ้างถึงใน กัญยชร ชัยนภัสภมร, 2550) นั้น มีขั้นตอน
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การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท่ีครอบคลุมกว่าท่ีให้ความส าคัญถึงทั้งบุคคลท่ีเป็นสมาชิกใหม่

และองค์การได้สร้างข้อตกลงร่วมกันเพ่ือให้ตรงตามความคาดหวังทั้งสองฝ่าย และยังมองถึงผล

จากการถ่ายทอดทางสังคมท่ีเกิดขึ้นต่อองค์การอีกด้วย 

นอกจากท่ีกล่าวข้างต้นนั้น กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท่ีถือได้ว่ามีความ

ครอบคลุมท่ีสุดส าหรับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน าเสนอโดย Deaux and Wrightsman 

(1988: 428-432) ท่ีได้กล่าวถึงขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองกันของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การไว้

อย่างชัดเจน อันประกอบด้วยการอบรมถ่ายทอดสังคมใน 5 ระยะ และ 4 ช่วงตัด รวมเป็น 9 

ขั้นตอน ดังภาพท่ี 2.2 ต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 2.2  กระบวนการอบรมถ่ายทอดสังคมขององค์การ 

แหล่งท่ีมา:  Deaux and Wrightsman, 1988: 429.  
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สื่อมวลชนและแหล่งข่าวอ่ืนๆ รวมทั้งบุคคลท่ีท างานในองค์การ จัดเป็นการถ่ายทอดสังคมของ

องค์การให้กับบุคคลท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าท างานในองค์การ ผ่านการ สรรหา 

(Recruiting) พนักงานใหม่ขององค์การ ตามท่ี คินนิชิ และ วินเลียมส์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า การ

สรรหา ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนในการก าหนดดึงดูดผู้สมัครท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีองค์การต้องการ 

ส าหรับต าแหน่งงานท่ีองค์การเปิดรับ ซึ่งค าว่าการมีคุณสมบัติตรงตามท่ีองค์การต้องการนั้น 

หมายถึง ทักษะ ความสามารถ และมีคุณสมบัติของบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับองค์การ ซึ่งการ

สรรหา มี 2 ประเภท คือ (1) การสรรหาจากแหล่งภายใน (Internal Recruiting) เป็นการท าให้คน

ท่ีท างานอยู่กับองค์การอยู่แล้วตระหนักถึงต าแหน่งงานว่างท่ีองค์การเปิดรับสมัคร และ (2) การ

สรรหาจากแหล่งภายนอก (External Recruiting) เป็นการดึงดูดผู้สนใจท่ีจะสมัครงานจากแหล่ง

ภายนอกองค์การซึ่งองค์การอาจใช้วิธีประกาศในหนังสือพิมพ์ บริษัทจัดหางานต่างๆ และการ

โฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

เม่ือองค์การท าการประกาศสรรหาพนักงานใหม่แล้ว ต่อมาก็จะเป็นกระบวนการของ การ

คัดเลือก (Selection) อันเป็นกระบวนการท่ีต่อจากการสรรหาเพ่ือท าการคัดเลือกผู้สมัครจาก

จ านวนผู้สมัครทั้งหมดเพ่ือกระท าการจ้างต่อไป ซึ่งองค์การจะมีการคัดเลือก 3 ประเภท ได้แก่ (1) 

การตรวจสอบภูมิหลังของบุคคล (Background Information) ประกอบไปด้วยใบสมัคร 

(Application Forms) ประวัติส่วนตัว (Resumes) และการอ้างอิง (Reference Checks) ซึ่งเป็น

การให้ข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัครในเร่ืองต่างๆ (2) การสัมภาษณ์ (Interviewing) และ (3) การทดสอบ

การจ้างงาน (Employee Test) ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเป็นทางการท่ีใช้คัดเลือกบุคคลเพ่ือท างานใน

องค์การ ได้แก่ การทดสอบความสามารถ (Ability Tests) การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality) 

และการทดสอบอ่ืนๆ (Other Tests) เช่น การทดสอบว่าเป็นผู้ติดยาหรือไม่ เป็นต้น (คินนิชิ และ 

วินเลียมส์, 2552)  

ดังนั้น องค์การจึงต้องมีระบบการสรรหา และการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้ามาท างานอย่าง

รัดกุม ด้วยการรับสมัคร การสรรหา และการคัดเลือกให้ได้บุคคลท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ เข้าใจ 

และมีความเช่ือในแนวปฏิบัติขององค์การ พร้อมท่ีจะเสียสละโดยถือผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือ

ส่วนตัว จากการทดสอบความรู้ส่วนตัว ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานจากภายใน

องค์การ  นอกจากนี้บุคลิกภาพเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะต้องพิจารณาว่าสามารถปรับตัวและให้

ข้อเสนอแนะท่ีดีต่อองค์กร รวมถึงการยอมรับความคิดเห็นส่วนรวม ส าหรับระบบสรรหาและ

คัดเลือกพนักงานท่ีเป็นคนรุ่นใหม่จึงไม่ควรหยุดอยู่ท่ีการคัดเลือก แต่ควรสืบเน่ืองไปยังการ
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ปฐมนิเทศ และการอบรมให้ความรู้เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรด้วย (วีระวัฒน์ ปันนิตามัย, 2538) การ

สรรหา และการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ามาเป็นสมาชิกในองค์การนั้นจึงถือได้ว่าเป็นกระบวนการ

ถ่ายทอดท่ีส าคัญประการหนึ่งขององค์การ ท่ีจะท าให้องค์การมีโอกาสท่ีจะได้รับพนักงานท่ีมีความ

เหมาะสม สามารถปฏิบัติงาน และมีพฤติกรรมต่างๆ ตามท่ีองค์การปรารถนาได้ และสืบต่อไปยัง

ขั้นท่ี 2 ของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ เม่ือองค์การจะรับบุคคลท่ีมาจากการสรรหาและการ

คัดเลือกให้เป็นสมาชิกคนใหม่ขององค์การ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นบรรจุเข้าท างาน (Entry) เป็นช่วงตัดระหว่างระยะก่อนการเป็นสมาชิกใหม่ ใน

ขั้นนี้องค์การมักจัดให้มี การปฐมนิเทศ (Orientation) โดย คินนิชิ และ วินเลียมส์ (2552) ได้กล่าว

ไว้ว่า การปฐมนิเทศ จะสามารถช่วยให้ผู้สมัครมีความเข้าใจเก่ียวกับงานและองค์การมากขึ้น ใน

องค์การใหญ่ๆ การปฐมนิเทศมักจะถูกจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในขณะท่ีองค์การเล็กๆ นั้น อาจ

เป็นไปอย่างง่ายๆ อย่างไรก็ตามการปฐมนิเทศนั้นพนักงานควรได้รับข้อมูลใน 3 ลักษณะด้วยกัน 

คือ (1) งานประจ าของพนักงาน (The Job Routine) คือ สิ่งท่ีพนักงานต้องทราบว่างานของตนมี

อะไรบ้าง มีการพิจารณาหรือประเมินการท างานอย่างไร หรือต้องท างานร่วมกับใครบ้าง โดยอาจ

แนะน าให้พนักงานใหม่รู้จักผู้บังคับบัญชาโดยตรงและเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนๆ (2) พันธกิจหลักและ

ธุรกิจขององค์การ (The Organization’s Mission and Operations) เช่น วัตถุประสงค์ของ

องค์การ การผลิตสินค้าและบริการ รวมไปถึงให้พนักงานใหม่ทราบถึงประวัติและท่ีมาขององค์การ 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น และ (3) กฎ ระเบียบและประโยชน์

ตอบแทน (The Organization’s Work Rules and Employee Benefits) ซึ่งแผนกทรัพยากร

มนุษย์ขององค์การต้องแจกเอกสารท่ีระบุและอธิบายถึงกฎ ระเบียบ ขององค์การรวมไปถึง

กฎหมายต่างๆ ท่ีพนักงานและองค์การต้องปฏิบัติตาม ซึ่งจะท าให้พนักงานใหม่ได้รู้จักกฎ ระเบียบ 

การปฏิบัติตน และหัวหน้างานในองค์การท่ีพนักงานต้องเข้าปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการ

ปฐมนิเทศ ก็เพ่ือให้พนักงานใหม่ได้รู้จักประวัติและความเป็นมาขององค์การ รู้จักผู้บังคับบัญชา

ระดับต่างๆ ในองค์การ รู้ถึงการแบ่งสายงานในองค์การ รู้จักกฎระเบียบต่างๆ ท่ีต้องปฏิบัติขณะท่ี

อยู่ในองค์การ (พะยอม วงศ์สารศรี, 2534: 125-126 อ้างถึงใน กาญจนา เอมดิษฐ์, 2552)  

ดังนั้น การปฐมนิเทศนั้นจึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรในขั้นแรกท่ีก้าวเข้ามาร่วมงาน

ในองค์การ การจัดการปฐมนิเทศขึ้นก็เพ่ือให้พนักงานนั้นรู้จักกับองค์การ มีการแนะน าให้เข้าใจ

วัฒนธรรมขององค์การ ระบบการท างาน และธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับพนักงานท่ี
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รับเข้าใหม่ขององค์การ ท าให้พนักงานเข้าใจวัฒนธรรมองค์การ วิธีการท างาน มีความมั่นใจ อุ่นใจ 

ว่าเขาได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การหรือหน่วยงานนั้นแล้ว เพราะการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักท่ี

ใช้ในการจัดการปฐมนิเทศคือ เน้นการให้ข้อมูล (Informational Approach) แก่พนักงานใหม่ 

ได้แก่ ประวัติองค์การ ปณิธาน เป้าหมาย ค่านิยม โครงสร้างการท างาน เป็นต้น รวมไปถึงเน้นการ

สร้างสัมพันธภาพ (Relational Approach) ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้พนักงานใหม่ได้มีโอกาสเข้า

สังคมและสร้างสัมพันธภาพกับพนักงานเก่า จากเพ่ือนร่วมงานทั้งในและนอกแผนก จากการ

พบปะพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ถึงค่านิยม 

ธรรมเนียมปฏิบัติ สายการปฏิบัติงาน (อารีย์ พงษ์ไชยโสภณ, 2550) เพ่ือช่วยให้ลบล้างความเป็น

คนนอกให้กลายมาเป็นคนในขององค์การ  

นอกจากการปฐมนิเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นการต้อนรับพนักงานอย่างเป็นทางการแล้ว องค์การ

อาจมีงานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ด้วย โดยในบางองค์การ เช่น ทหารหรือฝ่ายปกครอง มีพิธีสาบาน

ตนก่อนท่ีจะเข้ารับต าแหน่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมดนี้เป็นการถ่ายทอดสังคมแบบทางการ เพ่ือ

ชี้แจงระเบียบ นโยบาย สวัสดิการต่างๆ แนะน าบุคคลสถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ รวมไปถึงการ

สร้างข้อผูกมัด เป็นการแสดงความจริงใจและความพร้อมของสมาชิกใหม่ นอกจากนี้องค์การต่างๆ 

ยังมีการฝึกงานและมอบหมายงานด้วย หัวหน้าครูฝึกงานตลอดจนบุคคลต่างๆ ท่ีท าหน้าท่ีฝึกงาน 

มอบงาน รวมทั้งปฐมนิเทศ เป็นตัวแทนส าคัญอย่างย่ิงในการอบรมถ่ายทอดสังคมขององค์การ

ให้แก่สมาชิกบรรจุใหม่ นับตั้งแต่การสร้างภาพพจน์หรือความประทับใจครั้งแรก ปลูกฝังทัศนคติ

และค่านิยมเก่ียวกับการท างานในด้านต่างๆ เป็นต้น นักวิจัยทางการถ่ายทอดทางสังคม (เช่น 

Adler and Shuval, 1978, Fisher, 1986 and Weiss, 1977 อ้างถึงใน บังอร โสฬส, 2538) 

พบว่าทัศนคติและค่านิยมท่ีมีต่อองค์การเปลี่ยนในทันทีท่ีบรรจุท างาน ซึ่งมีผลต่อความพร้อมใน

การท่ีจะเรียนรู้การท างาน สามารถปฏิบัติตนพฤติกรรมตามท่ีองค์การต้องการได้ นอกจากนี้ค า

กล่าวท่ีว่า “เร่ิมต้นดีมีดีไปกว่าคร่ึง” ยังปรากฏผลให้เป็นท่ียอมรับและปฏิบัติกันต่อๆ กันไป 

นอกจากนั้นในวิชาชีพพยาบาล ยกตัวอย่างเช่น พิธีปฐมนิเทศพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

ใหม่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ท่ีจะมีการต้อนรับสมาชิกใหม่ เช่น กิจกรรม “จากอ้อม

กอดครู สู่อ้อมกอดพ่ี” พยาบาลรุ่นพ่ีจะท าการต้อนรับพยาบาลรุ่นน้อง มีกิจกรรมการพาพยาบาล

ใหม่ไหว้อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล มีกิจกรรมการร้องเพลง 

“ปณิธานพยาบาลมหิดล” มีการแนะน าสิ่งต่างๆ ในชีวิตการท างานเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีการมอบ

ดอกไม้แด่พยาบาลวิชาชีพรุ่นน้อง ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีเป็นการปฐมนิเทศท่ีให้ความรู้และ

ความรู้สึกดีๆ ต่อในการเข้ามาเป็นสมาชิกคนใหม่ขององค์การ (ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล 

http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/9425/jakree0018.htm
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ศิริราช, 2554)  

 ขั้นท่ี 3 ขั้นเรียนรู้ (Socialization/Learning) ส าหรับพนักงานใหม่ทุกคนและทุกองค์กร  

ความทรงจ าของพนักงานท่ีเข้าใหม่ เก่ียวกับบรรยากาศของการไปท างานวันแรกหรือช่วงแรกๆ 

เน่ืองจากพนักงานท่ีเข้าองค์การใหม่นั้นจะมีความรู้สึกปนกัน กลัวท างานไม่ได้ กลัวเข้ากับเพ่ือน

ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาไม่ได้ และอีกมากมายของความคิด ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้องค์การสามารถ

สร้างให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์การได้ด้วย การถ่ายทอดทางสังคม อันเป็น

กระบวนการแบ่งปันประสบการณ์และการสร้างความรู้ท่ีเป็นนัย โดยท่ีบุคคลสามารถรับความรู้ท่ี

เป็นนัยได้โดยตรงจากผู้อ่ืน ผ่านการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน มีการสังเกตซึ่งกันและกัน และการอาศัย

อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน สิ่งส าคัญของขั้นตอนนี้ คือ “ประสบการณ์ (Experience)” อันเกิดได้

จากการสังเกต การลอกเลียนแบบ การฝึกหัด การลงมือปฏิบัติ อันเป็นสิ่งท่ีสมาชิกองค์การเรียนรู้

จากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ด้วยการท่ีสมาชิกใหม่จะค่อยๆ เรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยจาก

องค์การโดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (สุนทร วงศ์ไวศยาวรรณ, 2540) ซึ่งบุคคลจะเกิด

การเรียนรู้จากค าชี้แนะรวมทั้งค าปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตนในท่ีท างานต่อจากการ

ฝึกอบรมในหน้าท่ีซึ่งกระท าต่อเน่ืองจากขั้นท่ี 2 ระยะการเรียนรู้นี้สมาชิกใหม่จะได้รับการอบรม

ถ่ายทอดสังคมขององค์การ อย่างเช่น “การสอนงาน (Coaching)” ท่ีเป็นการแนะน าวิธีปฏิบัติงาน

เพ่ือให้ผู้รับการสอนมีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน โดยผู้สอนงานเน้นการร่วมปฏิบัติงาน

ด้วย ซึ่งนิยมการใช้ร่วมกับการให้ค าปรึกษา ซึ่งหมายถึง การให้ข้อเสนอแนะเฉพาะเม่ือเกิดปัญหา 

(Baker and Shower, 1984) เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความสามารถในการเรียนรู้ 

และทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน โดยผ่านทาง

กระบวนการการสอนงานได้ (Job Coaching Process) ซึ่ง มิชิตา จ าปาเทศ รอดสุทธิ (มปป.) 

(2547) ท่ีได้กล่าวถึงกระบวนการสอนงาน (Job Coaching) ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนา

บุคลากรในขณะปฏิบัติงาน (On the job training) ประกอบไปด้วย การเร่ิมจากการก าหนด

วัตถุประสงค์การสอนงาน เตรียมความพร้อมและการชี้แจงท าความเข้าใจ ซึ่งก็จะวิเคราะห์งาน ดู

ลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบ การก าหนดเป้าหมาย แล้วออกแบบแผนการด าเนินการ แล้ว

จึงท าการด าเนินการสอนงานให้แก่พนักงานท่ีเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การ โดยการแนะน า การให้

ความรู้ และวิธีปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การมีความรู้ ความช านาญ 

ทักษะ ทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน โดยผู้ท่ีเป็นผู้สอนงานจะให้การแนะน าดูแลอย่างใกล้ชิด 

สนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานด้วย มีเป้าหมายท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ

มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เป็นการช่วยให้
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ผู้ร่วมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการเรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงาน และทัศนคติ

ของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับองค์การ ซึ่งมีงานวิจัยท่ีสนับสนุนแนวคิดของการสอนงาน  

ตามท่ีงานวิจัยของ Thorpe and Clifford (2003) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลจากการสอน

งาน (Job Coaching Effectiveness) ว่า เป็นการจัดการเพ่ือการเสริมความรู้ ความเข้าใจ เป็น

การเพ่ิมพูนทักษะและน าไปปฏิบัติได้ และ เป็นการสร้างทัศนคติ ทั้งพฤติกรรม ปฏิกิริยา การ

แสดงออก การแสดงความคิดเห็น มีความกระตือรือร้นท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และการ

น าไปปฏิบัติอย่างมีพื้นฐานความเช่ือต่อเร่ืองการมีส่วนร่วม มีวิสัยทัศน์ท่ีดีต่อมนุษย์อย่างเท่าเทียม 

ยอมรับในความแตกต่างใน 

ซึ่ง สุวลักษณ์ มีชูทรัพย์ (2539) ได้กล่าวถึง การนิเทศงานการพยาบาลว่า เป็นบริการมุ่ง

ปรับปรุงการปฏิบัติการพยาบาล โดยการแนะน า ส่งเสริม กระตุ้น และชักจูงบุคลากรทางการ

พยาบาล เพ่ือการพัฒนาในทุกด้านๆ อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการให้การพยาบาล นอกจากนั้นการ

นิเทศงานการพยาบาล ยังเป็นการช่วยเหลือให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะ

ปรับปรุงการพยาบาลด้วยการกระตุ้น ส่งเสริม ชักจูงให้เจ้าหน้าท่ี ซึ่งเป็นบุคลกรทางการพยาบาล

ปฏิบัติงานอีกด้วย (นิตยา ศรีญาณลักษณ์, 2545) 

นอกจากการสอนงานอย่างเป็นทางการแล้ว ในองค์การก็จะมีการสอนงานท่ีไม่เป็น

ทางการจากหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานและจากผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งท าหน้าท่ีเป็น พ่ีเลี้ยง 

(Mentoring) โดยท าหน้าท่ีทั้งเป็นผู้สอน แนะน า ให้ค าปรึกษาทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีอาจ

สร้างปัญหาได้ และเป็นผู้ท าหน้าท่ีประเมินผลการทดลองงานด้วย ขั้นนี้บุคคลจึงได้รับการกระตุ้น

ให้ซึมซาบวัฒนธรรมและระเบียบประเพณีขององค์การด้วย โดยเทคนิคการมีพ่ีเลี้ยงอย่างมีระบบ

จะได้รับการยอมรับในเร่ืองของการช่วยพัฒนาทักษะการท างาน รวมทั้งการปรับตัวและสร้างความ

เช่ือมั่นในตนเองได้เป็นอย่างดี (Kram and Brager, 1991 อ้างถึงใน บังอร โสฬส, 2538) 

นอกจากนั้น Graen, Orris and Johnson (1973 อ้างถึงใน บังอร โสฬส, 2538) พบว่าในช่วง 16 

สัปดาห์แรกของการท างาน เสมียนใหม่ใช้เวลาในการเรียนรู้งานลดลงในขณะท่ีใช้เวลาเพ่ิมขึ้นใน

การปรับตัวให้เข้ากับบทบาทของตนในองค์การและเม่ือเวลาผ่านไปก็สามารถปรับตัวได้ ความรู้สึก

ผูกพันกับองค์การจะเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ สิ่งหนึ่งท่ีต้องระมัดระวังในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม

ในองค์การของขั้นนี้ คือ การมีตัวแบบหรือผู้ชี้น าท่ีไม่เหมาะสม รวมไปถึงงานใหม่ท่ีไม่มีผู้ชี้น าเลย

อาจจะท าให้เกิดความไม่รู้หรือรู้ในทางท่ีผิดอันส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากท่ีองค์การพึง

ประสงค์ได้  
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นอกจากนัน้มีงานวิจยัเก่ียวกบัการใช้ระบบพยาบาลพี่เลีย้งซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการส าคญัท่ี
โรงพยาบาลรัฐบาลหลายแห่งในประเทศไทยน ามาใช้ในการเตรียมพยาบาลใหม่เพื่อให้เข้าสู่
บทบาทการเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการท างานของพี่เลีย้ง เร่ิมต้นจากการ
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหอผู้ ป่วยให้ดูแลพยาบาลจบใหม่  โดยพยาบาลบางส่วนได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบติับทบาทพี่เลีย้งทนัที ในขณะท่ีพยาบาลบางสว่นได้รับมอบหมายลว่งหน้า จึงมี
เวลาในการเตรียมการเป็นพยาบาลพี่เลีย้งและมีการสร้างความคุ้ นเคยก่อนท างานร่วมกัน  
พยาบาลพี่เลีย้งใช้วิธีการทบทวนการท าบทบาทพยาบาลพี่เลีย้งของตนเองเพื่อปรับปรุงและพฒันา
บทบาทของตนเอง การท างานของพยาบาลพี่เลีย้งเป็นประสบการณ์ทัง้ด้านบวกและด้านลบ (มา
เรียม เพราะสนุทร และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2552) 

และจากผลการวิจัยของ มาเรียม เพราะสนุทร และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี (2552) พบว่า 
กระบวนการท างานของพยาบาลพี่เลีย้ง จะประกอบด้วย 6 หมวดหมู่ ได้แก่ (1) ได้รับมอบหมายให้
เป็นพี่เลีย้ง (2) เตรียมการเป็นพี่เลีย้ง (3) สร้างความคุ้นเคย (4) แสดงบทบาทพี่เลีย้ง (5) ทบทวน
การท างาน และ (6) สิน้สดุการเป็นพี่เลีย้ง ดงัภาพที่ 2.3 ดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3  การท างานของพี่เลีย้ง 
แหล่งที่มา:  มาเรียม เพราะสนุทร และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี, 2552. 
  

  ประเมินผล ให้ค าปรึกษา ประเมินผล 

 

สอนงาน 

ไดรั้บมอบหมาย

ให้เป็นพ่ีเล้ียง 

สร้างความ 

คุน้เคย 

   แสดงบทบาทพ่ีเล้ียง 

ทบทวนการ

ท างาน 

ส้ินสุดการเป็นพ่ีเล้ียง 

เป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ประเมินผล ให้ค าปรึกษา 

ติดตามการ

ท างาน 
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จากภาพจะเห็นได้ว่าการท างานของพยาบาลพ่ีเลี้ยง เร่ิมต้นจากการได้รับมอบหมายจาก

หัวหน้าให้ดูแลพยาบาลจบใหม่ หรือ “น้องใหม่” พยาบาลพ่ีเลี้ยงหรือ “พ่ีเลี้ยง” จะมีการเตรียม

ตนเองเพ่ือการเป็นพ่ีเลี้ยง และอีกส่วนหนึ่งจะแสดงบทบาทพยาบาลพ่ีเลี้ยงทันทีในวันท่ีได้รับ

มอบหมายงานเน่ืองจากได้รับการมอบหมายงานอย่างกะทันหันเม่ือน้องใหม่มาท างานท่ีหอผู้ป่วย 

พ่ีเลี้ยงมีการสร้างสัมพันธภาพกับน้องใหม่ เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกันก่อน แล้วจึงเร่ิมท างาน

ด้วยกัน โดยแสดงบทบาทพยาบาลพ่ีเลี้ยงซึ่ง ประกอบด้วย การสอนงาน ติดตามการท างาน ให้

ค าปรึกษา และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่น้องใหม่ พ่ีเลี้ยงมีการประเมินผลการท างานของน้องใหม่

หลังจากท างานเสร็จในแต่ละวัน พ่ีเลี้ยงมีการทบทวนการท างานของตนเอง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขใน

การดูแลน้องใหม่ในวันต่อไป และเม่ือครบก าหนดเวลาท่ีได้รับมอบหมาย คือ สิ้นสุดการท างานเป็น

พยาบาลพ่ีเลี้ยงก็กลับมาท างานตามปกติ และจะเร่ิมต้นการท างานเป็นพ่ีเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งเม่ือ

ได้รับการมอบหมายให้ดูแลน้องใหม่รุ่นต่อไป  

ดังนั้น ส าหรับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การจากกลุ่มท่ีท างานร่วมกันพบว่ากลุ่มท่ี

ท างานร่วมกัน ซึ่งหมายความรวมถึงทั้งหัวหน้างาน (Supervisor) และเพ่ือนร่วมงาน (Co-

worker) ถือเป็นจุดเร่ิมท่ีส าคัญของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ ท่ีจะมีการเรียนรู้

เก่ียวกับงานในองค์การตลอดจนชีวิตในการท างานในองค์การท่ีเป็นสมาชิกทั้งท่ีได้รับการถ่ายทอด

อย่างเป็นทางการ เช่น การสอนงาน และท่ีได้รับการถ่ายทอดอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การใช้

ระบบพ่ีเลี้ยง ซึ่งพบว่ามีผลต่อทั้งเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยการถ่ายทอดทางสังคมใน

องค์การจากกลุ่มท่ีท างานร่วมกันนั้นจะเกิดขึ้นจากการท่ีบุคคลและกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลท่ีท างานร่วมกันนั้นนอกจากจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ข้อมูลท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแล้วยังพบว่าการท างาน ร่วมกันเป็นกลุ่ม

จะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกพึงพอใจ ทั้งนี้เน่ืองจากการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มจะช่วยตอบสนอง

ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม นอกจากนี้กลุ่มบุคคลท่ีท างานร่วมกันยังเป็นแหล่งส าคัญใน

การสนับสนุนให้ก าลังใจ การให้ค าแนะน าและการให้การสนับสนุนทางสังคม (Moreland and 

Levine, 2001: 81-87)  

ขั้นท่ี 4 ขั้นยอมรับ (Acceptance) เป็นช่วงเปลี่ยนอีกช่วงหนึ่ง ซึ่งบุคคลท่ีเข้าท างานใน

องค์การ หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มเกิดการยอมรับและเปลี่ยนแปลง ค่านิยม ทัศนคติ ให้สอดคล้อง

กับองค์การ มีความผูกพันแน่นแฟ้นกับองค์การและบุคคลอ่ืนๆ ในองค์การ โดยผ่านขั้นตอนจาก

การเป็นสมาชิกใหม่ไปเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ขององค์การ ความสงสัยในบทบาทและ

ความสามารถของตน รวมทั้งความคลางแคลงใจท่ีเพ่ือนร่วมงานมีต่อตนได้หมดไป กระบวนการ
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ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท่ีเด่นชัด คือ การผ่านข้อผูกพันเร่ืองของการทดลองงาน โดยยอมให้

เร่ิมมีสิทธิ์และเสียงเท่าเทียมกับพนักงานคนอ่ืนๆ และได้รับการเปิดโอกาสให้ร่วมรับรู้ข้อมูลท่ีเป็น

ความลับหรือข้อมูลท่ีไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก (Van Maanen and Schein, 1979 อ้างถึงใน 

บังอร โสฬส, 2538) อาจจะต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 2 ประการ คือ 

การจัดการควบคุมดูแลงานท่ีกระท าอยู่ (Task Mastery) และการปรับตัวเข้ากับปทัสถานและ

ค่านิยมของกลุ่มบุคคลในองค์การ ซึ่งผลส าเร็จของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ

ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในขั้นการยอมรับนี้ การท าพนักงานรู้สึกได้รับการยอมรับจากพนักงานใน

องค์การด้วยกันและองค์การเอง จะท าให้พนักงานมีพฤติกรรมท่ีดี มีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องไป

กับพนักงานในองค์การคนอ่ืนๆ  

ขั้นท่ี 5 ขั้นการด ารงรักษา (Maintenance) จากการศึกษาระยะยาวของ Feld and Brett 

(1983: 1985 cited in Feldman, 1989: 395 อ้างถึงใน บังอร โสฬส, 2538) พบว่าองค์การท่ีมี

การจัดอบรมให้กับผู้บริหารท่ีเข้ามาใหม่และยังให้เวลาแก่ผู้บริหารใหม่ในการเรียนรู้และปรับตัวให้

เข้ากับงาน แต่ส าหรับผู้บริหารท่ีโอนย้ายหรือเลื่อนขั้นขึ้นมาจากภายในองค์การนอกจากไม่ให้การ

ฝึกอบรมเก่ียวกับงานใหม่แล้วยังเป็นท่ีคาดหวังว่าผู้บริหารเหล่านี้จะสามารถด าเนินงานได้ทันที จึง

มีอยู่เสมอๆ ท่ีท าให้ผู้บริหารซึ่งเป็นคนเก่าต้องเผชิญกับปัญหานานาประการ เกิดความเครียดและ

ในท่ีสุดเร่ิมมองหาองค์การใหม่  ซึ่งองค์การต่างๆ มักจะพยายามรักษาสมาชิกไว้ มีการให้การ

เสริมแรง โดยการให้รางวัล โบนัส เลื่อนขั้นหรือผลตอบแทนรูปแบบต่างๆ เท่าท่ีจะท าได้ รวมทั้งการ

พัฒนาสมาชิกท่ีสมบูรณ์ขององค์การ ในระยะนี้บุคคลอาจจะละเลยการเรียนรู้เทคนิควิธีใหม่ๆ และ

อาศัยความคุ้นเคยจากการท างาน อาจส่งผลเสียและต้องพบกับปัญหาอยู่บ่อยครั้งท่ีเกิดจากการ

ท างานได้ และขณะเดียวกัน องค์การก็มักจะละเลยท่ีจะจัดให้มีการฝึกอบรม หรือการถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การในรูปแบบอ่ืนให้แก่สมาชิกเต็มขั้นขององค์การ แต่ การฝึกอบรม (Training) เป็น

สิ่งจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงาน โดยกระบวนการในการฝึกอบรม

มีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังรูปภาพท่ี 2.4  
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ภาพท่ี 2.4  ขั้นตอนของกระบวนการฝึกอบรม 

แหล่งท่ีมา:  คินนิชิ และ วินเลียมส์, 2552. 

 

จากภาพ ขั้นต่างๆ คือ ขั้นท่ี 1 การประเมินความจ าเป็นของการฝึกอบรม ขั้นท่ี 2 การ

ก าหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพ่ือพิจารณาว่าเราต้องการอะไรจากการฝึกอบรมดังกล่าว 

ขั้นท่ี 3 การเลือกวิธีท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรม ขั้นท่ี 4 การด าเนินการฝึกอบรม ขั้นท่ี 5 การ

ประเมินผลการฝึกอบรมเพ่ือดูผลสัมฤทธิ์ในการจัดการฝึกอบรม โดยต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับ

ขั้นท่ี 2 คือการก าหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพ่ือใช้ประเมินว่า หลังจากท่ีพนักงานได้รับการ

ฝึกอบรมไปแล้ว สามารถบรรลุหรือสอดคล้องกับเป้าหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่ ฉะนั้นการท่ีองค์การให้

ความส าคัญกับการฝึกอบรมนั้น เพราะภายในองค์การนั้น เทคโนโลยี หรือวิทยาการต่างๆ สามารถ

ท่ีจะหาซื้อได้ แต่พนักงานท่ีมีคุณภาพมีศักยภาพตรงตามความต้องการขององค์การนั้น จะมีก็

ต่อเม่ือองค์การได้ให้ความส าคัญในการสรรหาและสร้างหรือพัฒนาคนขององค์การอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือให้มีเขาเหล่านั้น มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) รวมทั้งมีทัศนคติ (Attitude) ท่ีดีใน

การท างาน อันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพขององค์การนั้นๆ  

โดยการท่ีจะท าให้พนักงานเกิดทัศนคติและความรู้สึกท่ีดีๆ ต่อตนเองและองค์การได้นั้น 

จ าเป็นต้อง “สร้าง” ต้อง “สอน” ต้องมีการพัฒนาให้เกิดขึ้น ซึ่งการสนับสนุนในเร่ืองของการอบรม

และการให้ความรู้นั้น จะเป็นส่วนส าคัญในการดึงดูดใจคน ซึ่งจากการส ารวจของ Gallop 

Organization พบว่า 84% ของผู้ท่ีได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย 6 วัน ภายในเวลา 1 ปี นั้นมีความ

พึงพอใจ ในขณะท่ี 58% ของพนักงานท่ีมีอายุ 32 ปี หรือน้อยกว่านั้น และ 42% ของผู้ท่ีมีอายุ

มากกว่า 32 ปี คนกลุ่มนี้เช่ือว่าการฝึกอบรมมีประโยชน์มากในการเตรียมพร้อมส าหรับต าแหน่งท่ี

สูงขึ้น (คินนิชิ และ วินเลียมส์, 2552) 

โดยทั่วไปแล้ว การฝึกอบรมบุคลากรหรือพนักงานในองค์การ มีหลายประเภทความส าเร็จ 

1. Assessment 2. Objectives 3. Selection 

 

4. 

Implementation 
 

5. Evaluation 
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ของการฝึกอบรม/พัฒนาจะขึ้นอยู่กับวิธีท่ีเลือกใช้ หากพนักงานต้องการเรียนรู้ในเร่ืองข้อเท็จจริง

ต่างๆ (Facts) เช่น เร่ืองกฎเกณฑ์การท างานหรือข้อกฎหมายต่างๆ สามารถใช้วิธีการบรรยาย หรือ

ให้พนักงานชมวิดีโอเทป แต่หากพนักงานต้องเรียนรู้ทักษะต่างๆ (Skills) เช่น พนักงานควร

ปรับปรุงเร่ืองมนุษย์สัมพันธ์ ก็ควรใช้วิธีการอภิปราย (Discussion) หรือการแสดงบทบาทสมมติ 

(Role Playing) เป็นต้น ซึ่งการแบ่งประเภทของการฝึกอบรมสามารถแบ่งได้อีกแนวทางหนึ่งคือ 

แบ่งเป็น 1) การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานจริง (On-the-job Training) ได้แก่ การชี้แนะ/การ

สอนงาน เป็นการท่ีให้ผู้ท่ีมีประสบการณ์อย่างดี คอยดูแลชี้แนะผู้ฝึกอบรมในวิธีการท างานหรือ

เนื้อหาเก่ียวกับงาน การฝึกปฏิบัติงานในต าแหน่งงานต่างๆ (Training Position) การสับเปลี่ยน

หน้าท่ีงาน (Job Rotation) คือ การให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้งานในต าแหน่งต่างๆ แบบ

หมุนเวียน สับเปลี่ยนกันไปเร่ือยๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้งานหลายด้าน และกิจกรรมการวาง

แผนการท างาน (Planned Work Activities) ผู้รับการฝึกอบรมอาจได้รับมอบหมายงานท่ีมี

ความส าคัญเป็นพิเศษเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ 2) การฝึกอบรมท่ี

ไม่ได้อยู่ในการปฏิบัติงาน (Off-the-job Training) ได้แก่ การเรียนในชั้นเรียน (Classroom 

Program) การฝึกอบรมโดยใช้วีดีทัศน์ วิดีโอเทป  การฝึกอบรมโดยใช้หนังสือหรือคู่มือ 

(Workbooks or Manuals) การใช้เคร่ืองฉายภาพข้ามศีรษะหรือแผ่นใส(Overhead/Opaque 

Transparencies) การใช้หนังสือทางธุรกิจ (Business Books) และการแสดงบทบาทสมมติ 

(Role Playing) เป็นต้น (คินนิชิ และ วินเลียมส์, 2552)  

ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจะท าให้เป็นองค์การท่ีมีความเป็นเลิศในการให้

โอกาสพนักงานได้เรียนรู้ รวมถึงเป็นการให้ผลตอบแทนกลับคืนทั้งองค์การและพนักงานทั้งสอง

ฝ่าย องค์การจะได้คนท างานท่ีมีความรู้รอบตัวและคล่องแคล่วว่องไวในการท างานท่ีได้รับ

มอบหมาย ส่วนพนักงานก็ได้โอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ได้วิธีการมองโลกในมุมมองใหม่ๆ อีก

ทั้งได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับเพ่ือนร่วมงาน การท่ีมีโอกาสพักจากงานประจ าท่ีท าอยู่ทุกวันก็

เป็นการให้ความรู้สึกดีๆ เม่ือพนักงานได้เรียนรู้ได้ฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือยกระดับของตัวพนักงาน

เองภายในองค์การ (บ๊อบ เนลสัน, 2549) 

ขั้นท่ี 6 ขั้นหันเห (Divergence) การเจรจาต่อรองบางครั้งอาจไม่ประสบความส าเร็จ กลุ่ม

หรือองค์การไม่อาจตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อีกต่อไป พนักงานก็จะเร่ิมหันเหหนีจาก

องค์การ มองหาองค์การท่ีท างานใหม่ เพราะมีปัญหาและข้อค าถามต่างๆ เกิดขึ้นในใจ พนักงาน

เร่ิมท่ีจะหาข้อมูลซึ่งมีผลการส ารวจท่ีเก่ียวกับความคิดเห็นของพนักงาน “10 เหตุผลอะไร ท่ีคน

อยาก อยู่ หรือ ไป จากองค์กร” ซึ่งผลปรากฏว่า เหตุผลท่ีคนส่วนใหญ่เลือกจะไปจากองค์การ 
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เพราะ ได้ค่าตอบแทนด้านเงินเดือนท่ีดีขึ้น 19% มีโอกาสความก้าวหน้าดีกว่าเดิม 16% สวัสดิการ

ดีขึ้น 15% ความมั่นคงของงาน 6% มีโอกาสท่ีจะได้ท าเร่ืองส่วนตัวท่ีสนใจ 4% มีโปรแกรม

ฝึกอบรมและพัฒนาท่ีดีกว่า 4% เหตุผลส่วนตัวไม่เก่ียวกับบริษัท 4% มีโอกาสท่ีจะพัฒนาฝีมือ

ทักษะได้มากกว่า 4% มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นธรรมมากกว่า 3% และมีต าแหน่ง

งานท่ีดีขึ้น 3% (ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์, 2548) ซึ่งในช่วงท่ีพนักงานมีความหันเหจากองค์การ

ไปหาข้อมูลเก่ียวกับองค์การอ่ืนๆ นั้น พฤติกรรมของพนักงานท่ีมีความสอดคล้องกับองค์การอาจ

เร่ิมลดน้อยลงไปด้วย  

ขั้นท่ี 7 ขั้นถ่ายทอดทางสังคมอีกครั้ง (Resocialization) เป็นความพยายามของกลุ่มหรือ

องค์การท่ีจะเรียกความส านึกในสมาชิกอีกครั้ง ให้กลับคืนมาสู่องค์การ ด้วยการใช้แรงเสริม สร้าง

ความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกด้วยการให้รางวัล เลื่อนต าแหน่งหรือการตกลงกันเพ่ือให้เป็นท่ีพอใจ

ทั้งองค์การและสมาชิก เพ่ือให้พนักงานเกิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาต่อองค์การอีกครั้ง 

ขั้นท่ี 8 ขั้นออกจากการเป็นสมาชิก (Exit) ในท่ีสุดความผูกพันระหว่างกลุ่มกับบุคคลก็

สิ้นสุดลง อาจจะเป็นไปตามวาระ การเกษียณอายุหรือวาระฉุกเฉิน คือ ลาออกหรือให้ออก ทั้งกลุ่ม

และองค์การต่างย่อมมีการเตรียมตัวเพ่ือวาระนี้ ส าหรับการเกษียณอายุ องค์การอาจมีการ

โยกย้ายบุคคล ไปอยู่ต าแหน่งท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจน้อยลง และเม่ือถึงเวลา มีการจัดงาน

เกษียณอายุให้ส าหรับการออก การให้บ าเหน็จ เงินชดเชยซึ่งกระท าไปตามกฎระเบียบ 

ขั้นท่ี 9 ขั้นจดจ าความหลัง (Remembrance) แม้ว่าความผูกพันระหว่างกันจะลดลงแต่

ความทรงจ าในความสัมพันธ์ทั้งท่ีน่าพอใจและไม่น่าพอใจจะยังคงอยู่ อันสะท้อนถึงอนาคตของ

องค์การด้วย บุคคลรุ่นต่อไปขององค์การมีการรับรู้ในส่วนนี้และน ามาใช้ประเมินองค์การด้วย 

หลายองค์การจึงตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองนี้และพยายามกล่าวถึงผู้ท่ีเกษียณออกไปในทางท่ี

ดีในทางท่ีเป็นตัวแบบให้กับสมาชิกรุ่นต่อไปให้มีพฤติกรรมท่ีดีตามตัวแบบท่ีองค์การต้องการ ซึ่ง

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การทั้ง 9 ขั้นท่ีได้กล่าวมาข้างต้น มีความส าคัญเป็นพิเศษในแต่ละ

ขั้น และรวมทั้งหมดเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง โดยการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 4 ขั้นแรก ให้

เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากขึ้น โดยพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นนั้นจะเป็นพฤติกรรมท่ี

ปรารถนาขององค์การ ถึงแม้จะไม่ได้มีการก าหนดเป็นกฎ ระเบียบ แต่จะเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่

รุ่น ในขณะท่ีขั้นหลังๆ เป็นการรักษาและบรรเทาระดับของพฤติกรรมเหล่านั้นให้คงอยู่  ซึ่งสามารถ

แสดงออกมาได้เป็นรูปกราฟระฆังคว ่าโดยช่วงยอดตรงกลางจะอยู่ในขั้นท่ี 5 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น

ขั้นท่ีสมาชิกมีพฤติกรรมท่ีดีต่อองค์การท่ีสุด ซึ่งสามารถท าความเข้าใจได้โดยภาพของ Deaux and 
Wrightsman (1988: 428-432) 

จากท่ีได้กล่าวข้างต้นจะเห็นว่ามีนักวิชาการหลายท่านท่ีได้กล่าวถึงขั้นตอนหรือกระบวน 
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การในการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ ซึ่งอาจจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็เป็นท่ี

เห็นพ้องกันว่าในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การนั้นจะมีเนื้อหาของการถ่ายทอดท่ี

ส าคัญ 6 ประการดังนี้ (Chao et al.1994 cited in Jewell, 1998: 174-176) (1) ความเช่ียวชาญ

ในการปฏิบัติงาน (Performance proficiency) เป็นการเรียนรู้งานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานอาชีพ 

ซึ่งกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดว่าอะไรบ้างท่ีผู้ท างาน

ต้องทราบและความรู้หรือทักษะอะไรท่ีผู้ท างานแต่ละคนจะต้องเช่ียวชาญ (2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลในองค์การ เป็นการเน้นถึงการสร้างสัมพันธ์ท่ีน่าพึงพอใจในงานกับสมาชิกในองค์การ (3) 

การเมืองในองค์การ เป็นการเรียนรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์และโครงสร้างของอ านาจในองค์การ (4) 

ภาษา โดยเฉพาะภาษาท่ีสร้างขึ้นเฉพาะในองค์การ ศัพท์เทคนิคและค าแสลงต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะ

ท าให้เกิดความเข้าใจข้อมูลท่ีได้รับและสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนในองค์การได้อย่าง

ถูกต้อง (5) เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ เป็นการท าความเข้าใจเก่ียวกับเป้าหมายและ

ค่านิยมท่ีส าคัญขององค์การท่ีเป็นสิ่งท่ีองค์การยึดถือปฏิบัติทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

และ (6) ประวัติขององค์การ เป็นการเรียนรู้เก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองท่ีเช่ือถือเล่าต่อ

กันมาและพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลรู้ว่าพฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการมี

ปฏิสัมพันธ์บางเร่ืองบางสถานการณ์ 

ดังนั้นการท่ีองค์การมีขั้นตอนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การอย่างเป็นระบบนั้นก็จะท า

ให้การด าเนินงานขององค์การ โดยเฉพาะในเร่ืองของการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การนั้น

สามารถพัฒนาไปได้อย่างเป็นระบบ เป็นผลดีต่อทั้งตัวพนักงานเองท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคม

ในองค์การ ได้เรียนรู้ ได้พัฒนาตนเองตลอดช่วงชีวิตของการท างานอย่างเป็นระบบ อันมีความ

สอดคล้องไปกับความต้องการขององค์การ รวมถึงมีผลดีต่อองค์การท่ีสามารถด าเนินกิจการได้

อย่างมีประสิทธิภาพแลประสิทธิผล  

 

2.3.4  การวัดการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 

จากการศึกษาวิธีการวัดตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมในการท างานพบว่ามีแนวทางท่ีใช้

ในการวัดตัวแปรนี้ 2 แนวทาง โดยแนวทางแรกจะวัดการถ่ายทอดทางสังคมในการท างาน โดยเร่ิม

จากการส ารวจวิธีการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท่ีองค์การหรือหน่วยงานท่ีสนใจศึกษาใช้เป็น

กลวิธีการถ่ายทอด จากนั้นก็น าวิธีการท่ีส ารวจได้มาสร้างเป็นข้อค าถามในแบบสอบถามแบบ

มาตรประมาณค่า เพ่ือให้ผู้ตอบประเมินว่าวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการถ่ายทอดท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
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ตนเองมากน้อยเพียงใด ซึ่งตัวเลือกท่ีให้เลือกตอบก็จะมีตั้งแต่ น้อยท่ีสุด (1) ถึง มากท่ีสุด (5) เช่น 

งานวิจัยของ Louis, Posner and Powell (1983 อ้างถึงใน วีรวรรณ สุกิน, 2551) 

ส่วนแนวทางท่ีสองจะวัดการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การโดยการก าหนดขอบเขต 

(Domain) หรือประเด็นค าถามท่ีใช้ในการวัดตามแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการถ่ายทอดทาง

สังคมในการท างาน เช่น งานวิจัยของ Ostroff and Kozlowski (1992 อ้างถึงใน วีรวรรณ สุกิน, 

2551) ได้ก าหนดขอบเขตของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ การถ่ายทอด

ทางสังคมเก่ียวกับงาน (Task) บทบาท (Role) กลุ่ม (Group) และองค์การ (Organization) โดย

ข้อค าถามเก่ียวกับงานนั้นจะเน้นในเร่ืองของความเช่ียวชาญในงาน (Task Mastery)และวิธีการท่ี

ใช้ในการท างาน (Task Mastery and How to do the jobs) ส่วนข้อค าถามเก่ียวกับบทบาทจะ

เน้นในเร่ืองของการก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบและการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตาม

บทบาทของงานท่ีท า ส าหรับข้อค าถามเก่ียวกับกลุ่มจะเน้นในเร่ืองของการมีปฏิสัมพันธ์และการ

ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ในขณะท่ีข้อค าถามเก่ียวกับองค์การจะเน้นในเร่ืองของการเรียนรู้เก่ียวกับ

นโยบาย อ านาจการปกครอง วัฒนธรรมและระบบค่านิยม (Value system) ขององค์การ ซึ่งในแต่

ละประเด็นนั้นผู้ตอบจะต้องประเมินว่าได้เรียนรู้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ (Sources) ซึ่งได้แก่ พ่ีเลี้ยง

หรือท่ีปรึกษา (Mentor) หัวหน้างาน (Supervisor) เพ่ือนร่วมงาน การสังเกตจากบุคคลอ่ืน การ

ทดลองหรือการลองผิดลองถูกด้วยตนเองและการศึกษาจากข้อมูลเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือเก่ียวกับ

นโยบายองค์การ คู่มือเก่ียวกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น มากน้อยเพียงใด  

โดยแบบสอบถามของ Ostroff and Kozlowski (1992 อ้างถึงใน วีรวรรณ สุกิน, 2551) 

มีข้อค าถามทั้งหมด 33 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ ได้รับข้อมูล

จ านวนมาก (A great deal of information) (5) ถึง ไม่ได้รับข้อมูล (No information) (1) 

ส าหรับการพิจารณาคะแนนจะพิจารณาคะแนนรวม ซึ่งจ าแนกตามประเด็นค าถามของ 4 ประเด็น

ในแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนั้นผลท่ีได้จากแบบสอบถามนี้จะแสดงให้เห็นว่าข้อมูลท่ีบุคคลได้เรียนรู้

เก่ียวกับงาน บทบาท กลุ่มและองค์การ ในแต่ละแหล่งข้อมูลมีปริมาณมากน้อยเพียงใด 

นอกจาก Ostroff and Kozlowski (1992 อ้างถึงใน วีรวรรณ สุกิน, 2551) แล้วพบว่า

งานวิจัยในระยะต่อมาของ Kammeyer- Mueller and Wanberg (2003 อ้างถึงใน วีรวรรณ สุกิน

, 2551) ก็ได้สร้างแบบสอบถามท่ีใช้ในการวัดการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การในลักษณะท่ี

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่มีจุดท่ีน่าสนใจคือ Kammeyer- Mueller and Wanberg (2003 

อ้างถึงใน วีรวรรณ สุกิน, 2551) ได้น าเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบมาใช้ในการก าหนด

องค์ประกอบท่ีจะใช้ในการวัดการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ ซึ่งผลท่ีได้จากการศึกษาพบว่า
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แหล่งส าคัญของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมี 3 แหล่ง ได้แก่ องค์การ (Organizations) 

เช่น จากการจัดปฐมนิเทศ การจัดฝึกอบรม เป็นต้น หัวหน้า (Leader) ซึ่งหมายความถึงหัวหน้า

งาน (Supervisor) และผู้ท่ีเป็นพี้เลี้ยงหรือท่ีปรึกษา (Mentor) และเพ่ือนร่วมงาน 

จากความหมาย แนวคิดและงานวิจัยต่างๆ เก่ียวกับ “การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ” 

แสดงให้เห็นว่า องค์การควรให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ โดยเน้นท่ีตัว

พนักงานท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ อันเป็นกระบวนการท่ีสังคมในองค์การได้พร ่า

สอนพนักงานในองค์การ ให้พนักงานในองค์การได้เรียนรู้วัฒนธรรมการท างาน การด าเนินชีวิต 

และบรรทัดฐานการประพฤติตนเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท ความคาดหวัง มาตรฐาน วัฒนธรรม 

และกฎระเบียบต่างๆ ขององค์การ โดยการปรับตัวจะช่วยให้พนักงานท่ีเข้าใหม่เป็นพนักงานท่ี

สามารถควบคุมตนเองได้ รู้ว่าตนเองควรท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาเช่นไรให้เหมาะสมกับบริบท 

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น อันท าให้พนักงานใหม่ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในพนักงานขององค์การ 

สามารถท างานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแบบแผนพฤติกรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

พนักงานในองค์การสามารถท างานร่วมกันได้อย่างราบร่ืน ท าให้พนักงานมีพฤติกรรมความเป็น

สมาชิกท่ีดีได้ และพร้อมท่ีท างานเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น อันเป็นการช่วยให้

องค์การสามารถด าเนินกิจการ และพัฒนาองค์การได้อย่างยั่งยืน 

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ ถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะขาดเสียมิได้ขององค์การ เพราะ

เป็นหลักในการปฏิบัติท่ีพนักงานจะต้องเรียนรู้เป้าหมาย วัตถุประสงค์ คุณค่า กฎเกณฑ์ ระเบียบ

แบบแผน ขององค์การๆ หนึ่ง ท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้มีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์การ

ท่ีเข้ากันได้และเป็นไปอย่างเรียบร้อย ฉะนั้นการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ ด้วยการปลูกฝัง

ความมุ่งหวังท่ียกย่อง สอนสมาชิกให้รู้จักบทบาทและหน้าท่ีของตนตามกาลเทศะและความ

เหมาะสม รวมถึงการสอนให้สมาชิกเกิดความช านาญหรือทักษะท่ีจะร่วมกิจกรรมวินัยแก่สมาชิก 

จะท าให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตของกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกขององค์การ เป็นการรับเอา

คุณค่าของกลุ่มท่ีพนักงานอยู่ร่วมด้วยในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มและขององค์การ ซึ่งท าให้

เกิดความรู้สึกนึกคิด ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ หรือตามความเหมาะสมในกลุ่ม ท าให้การ

ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การจึงมีกระบวนการท่ีค่อนข้างซับซ้อน และสิ่งท่ีเรียนรู้นี้อาจจะ

แสดงออกในรูปของสัญลักษณ์ อันท าให้บุคคลผูกพันกับโครงสร้างขององค์การท่ีเป็นอยู่ (สุพัตรา 

สุภาพ, 2536)  

นอกจากนั้น Feldman (1983: 175 อ้างถึงใน บังอร โสฬส, 2538) เป็นนักวิชาการอีก

ท่านหนึ่งท่ีให้ความส าคัญต่อบทบาทของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ โดยอธิบายไว้ว่า (1) 
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การถ่ายทอดสังคมเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ือง โดยเร่ิมตั้งแต่ก่อนท่ีบุคคลจะเข้าท างาน (เช่น 

ได้ยิน ได้ฟัง ค าล ่าลือเก่ียวกับองค์การ แล้วค่อยๆ ด าเนินต่อไปตลอดชีวิตของการท างาน (2) การ

อบรมถ่ายทอดทางสังคมขององค์การ เป็นสื่อกลางของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม และ

พฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน ซึ่งท าให้เกิดภาพพจน์ใหม่ของตนเอง (Self Image) เช่น รู้สึก

ว่าตนมีความสามารถ มีคุณค่า มีพวกพ้องและประสบความส าเร็จได้ในอนาคต (3) การอบรม

ถ่ายทอดสังคมเป็นกระบวนการ 2 ทาง คือ เก่ียวข้องกับทั้งตัวบุคคลและองค์การ อันรวมไปถึง

ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้า-ลูกน้อง นั่นคือ ต่างฝ่ายต่างพึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงต่อกันและกันโดยอาจมีการเจรจาต่อรองกันในรูปแบบต่างๆ และ (4) การอบรม

ถ่ายทอดทางสังคมมีส่วนช่วยให้บุคคลเกิดความมั่นใจในการจัดการเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ี

ตนรับผิดชอบ 

จากท่ีกล่าวข้างต้นนั้น การถ่ายทอดสังคมขององค์การมีบทบาทอันส าคัญในการเสริม

ทักษะ ความสามารถ บทบาท การปรับตัว และค่านิยมท่ีเหมาะสมต่อองค์การ ในขณะเดียวกันก็

ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมเพ่ือมิให้เกิดการท างานผิดพลาด ทั้งนี้ถือได้ว่าเป็น

การพัฒนาท่ีต่อเน่ืองกัน และมีสื่อกลางหรือตัวแทนต่างๆ เช่น องค์การ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม เพ่ือน

ร่วมงาน ฯลฯ ท าหน้าท่ีในการถ่ายทอดทางสังคม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ

ท่ีมีการน าเสนอยังไม่มีรูปร่างของความต่อเน่ืองให้สามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน แต่

ถือได้ว่าเร่ือง การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและควรท่ีจะศึกษาวิจัย โดย

ผู้วิจัยได้ประมวลเอกสารและงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวข้องกับตัวแปรตาม 2 ตัว คือ พฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และความผูกพันต่อองค์การดังท่ีจะกล่าวถึงต่อไป 

 
2.3.5  งานวิจัยการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเป็น 
  สมาชิกท่ีดีขององค์การ และความผูกพันต่อองค์การ 

งานวิจัยท่ีได้ศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ การประมวลเอกสารงานวิจัยในครั้ง

นี้จะแยกออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ งานท่ีวิจัยท่ีน่าจะมีความเก่ียวข้องกับตัวแปร การถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การกับพฤติกรรมการท างานหรือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ 

งานวิจัยท่ีน่าจะมีความเก่ียวข้องกับตัวแปร การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ และความผูกพันต่อ

องค์การ  

งานท่ีวิจัยท่ีน่าจะมีความเก่ียวข้องกับตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับ

พฤติกรรมการท างานหรือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ อย่างเช่นงานวิจัยท่ีใช้

กรณีศึกษาคือ โรงพยาบาลหรือสถานการบริการสุขภาพ งานวิจัยของ Benner (1984) พบว่า 
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พยาบาลท่ีเพ่ิงส าเร็จการศึกษาใหม่ (Novice Nurses) เป็นผู้ท่ีมีความรู้ แต่เน่ืองจากขาด

ประสบการณ์ในการท างานจึงไม่สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ นอกจากนี้

พยาบาลจบใหม่ยังต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษาพยาบาลมาเป็นพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็น

กระบวนการท่ีท าให้เกิดความเครียด รู้สึกไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน เพราะเม่ือพยาบาลจบใหม่

ก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างเต็มตัว แต่ยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพยาบาลและการ

สื่อสาร ผู้ร่วมงานท่ีเป็นผู้อาวุโสกว่า และมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า เช่น หัวหน้า

พยาบาล พยาบาลรุ่นพ่ี บุคคลอ่ืนในทีมสุขภาพ จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะจากประสบการณ์

ในสถานการณ์ต่างๆ โดยแสดงบทบาทของครูอย่างไม่เป็นทางการ (ศิขริน สู่สุข, 2532: 123-124) 

การช่วยเหลือและการให้ค าแนะน าของหัวหน้าพยาบาลหรือพยาบาลผู้ร่วมงาน จะท าให้การ

พัฒนาบทบาทพยาบาลวิชาชีพของพยาบาลจบใหม่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น รวมทั้งเป็นตัวแบบท่ี

ส าคัญในการเรียนรู้พฤติกรรมตามบทบาทของพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการจากการสังเกต จาก

การได้ยิน ได้ฟัง (กนิษฐา ตัณฑพันธ์, 2541: 27)  

นอกจากนี้ พยาบาลท่ีเพ่ิงจบใหม่ซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษา

พยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพ ต้องพยายามฝึกฝนงาน ฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆ ในงานอย่างไม่ย่อท้อ 

เพ่ือความส าเร็จในการท างานท่ียากและท าได้ดี (ศิขริน สู่สุข, 2532 และ นันทนา น ้าฝน, 2536 

อ้างถึงใน ณัฐธยาน์ พงษ์ประวัติ, 2552) โดยผลการวิจัยของ ณัฐธยาน์ พงษ์ประวัติ (2552) ยัง

พบว่าการได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นทางการ เช่น การปฐมนิเทศ เป็นตัวแปร

ส าคัญล าดับแรก ท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของ

พยาบาลจบใหม่ รองลงมา คือ การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการ และ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยร่วมกันท านายพฤติกรรมการปฏิบัติงานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ ได้

ร้อยละ 45 

นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยของ วิรัติ ปานศิลา (2542) ได้วิจัยเก่ียวกับ “การถ่ายทอดทาง

สังคมในการท างาน จิตลักษณ์และการรับรู้เก่ียวกับบทบาทท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานของ

บุคลากรสาธารณสุขระดับ ต าบล ภาคเหนือในประเทศไทย” พบว่า บุคลากรสาธารณสุขระดับ

ต าบลท่ีได้รับถ่ายทอดทางสังคมในการท างานต่างกัน มีจิตลักษณ์ ในการท างานต่างกัน และมีการ

รับรู้เก่ียวกับบทบาทในการท างานต่างกันมีพฤติกรรมการท างานท่ีเหมาะสม มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

เน่ืองจากการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การเป็นอย่างดี รวมถึงงานวิจัยของ Konovsky 

and Pugh (1994) ได้ศึกษาเพ่ือทดสอบรูปแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคมระหว่าง

พนักงานขององค์การ โดยศึกษาเฉพาะการรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน และการรับรู้ความ
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ยุติธรรมด้านการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชากับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ โดย

ศึกษาจากพนักงานและหัวหน้างานจ านวน 475 คน ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีพบว่าการรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา มี

ความสัมพันธ์อย่างมากกับการรับรู้ความยุติธรรมด้าน ผลตอบแทน ของผู้ใต้บังคับบัญชา และการ

รับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา สามารถท านายความ

ไว้วางใจในตัวผู้บังคับบัญชาและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ  

งานวิจัยท่ีน่าจะมีความเก่ียวข้องกับตัวแปร การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ และความ

ผูกพันต่อองค์การ อย่างเช่น การวิจัยเก่ียวกับกลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท่ีศึกษา

เก่ียวกับกลวิธีหรือเทคนิคท่ีองค์การใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับสมาชิกในองค์การโดยตรง ซึ่ง

พบว่ามี 4 เทคนิคท่ีส าคัญ ได้แก่ การจัดปฐมนิเทศ (Orientation Sessions) การจัดโปรแกรม

ฝึกอบรม (Training Program) การมีพ่ีเลี้ยงหรือท่ีปรึกษา (Mentoring) และข้อมูลข่าวสารท่ี

องค์การเผยแพร่ (Information Dissemination) โดยการจัดปฐมนิเทศถือเป็นกิจกรรมท่ีใช้ในการ

ต้อนรับสมาชิกใหม่ เป็นการสอนให้สมาชิกใหม่เรียนรู้เก่ียวกับองค์การและยังเป็นการช่วยเพ่ิม

ความยึดมั่นผูกพันในองค์การของสมาชิกให้มากขึ้น ส าหรับการจัดโปรแกรมฝึกอบรมจะช่วยให้

บุคคลได้เรียนรู้หรือปรับปรุงพัฒนาทักษะในการท างาน ในขณะท่ีการมีพ่ีเลี้ยงหรือท่ีปรึกษาจะช่วย

ให้บุคคลเข้าใจถึงปัญหาหรือสิ่งท่ีซ่อนอยู่ในองค์การ ช่วยให้ความกระจ่างในสถานการณ์การ

ท างานท่ียากท่ีจะเข้าใจ นอกจากนี้พ่ีเลี้ยงหรือท่ีปรึกษายังเป็นเสมือนผู้สนับสนุนหรือผู้คุ้มครอง 

รวมถึงบุคคลผู้ให้ความเห็นอกเห็นใจอีกด้วย ส่วนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารนั้นพบว่าองค์การ

สามารถเผยแพร่ข่าวสารให้สมาชิกในองค์การรับรู้ได้หลายทาง เช่น จดหมายข่าว การติดประกาศ

ท่ีบอร์ด การส่งจดหมายซึ่งอาจจะเป็นจดหมายธรรมดาหรือเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ การจัดท า

เป็นคู่มือหรือรายงานพิเศษต่างๆ โดยข้อมูลข่าวสารท่ีเผยแพร่อาจมีหลายลักษณะ เช่น ข่าวทั่วๆ 

ไปแถลงการณ์เก่ียวกับนโยบายและเป้าหมายขององค์การ ข้อมูลเก่ียวกับผลประโยชน์สิทธิพิเศษ

หรือบริการต่างๆ ส าหรับสมาชิกขององค์การหรือข้อแนะน าในการเพ่ิมหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

เป็นต้น (Moreland and Levine. 2001: 71-73) งานวิจัยในประเทศไทยของ จรัล อุ่นฐิติวัฒน์ 

(2548) ท่ีได้วิจัยเร่ือง “กลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมขององค์การท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน 

และความผูกพันต่อองค์การส าหรับพนักงานสถาบันการเงินพิเศษของรัฐ” แล้วพบความสอดคล้อง

กันว่า การสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานนั้น ท าให้เกิดความชัดเจนในบทบาทท่ีพนักงาน

จะต้องปฏิบัติอันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ รวมถึงการแสวงหาข้อมูลจากหัวหน้างานและ

เพ่ือนร่วมงานนั้นท าให้เกิดความชัดเจนในบทบาทและส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การเช่นกัน  
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งานวิจัยของ Ostroff and Kozlowski (1992) ท่ีพบว่าหัวหน้างานเป็นแหล่งข้อมูลท่ี

ส าคัญ โดยเฉพาะบทบาทในการท างานของพนักงาน และยังมีความสัมพันธ์ไปยังความผูกพันใน

องค์การของพนักงานอีกด้วย ข้อค้นพบนี้แสดงว่า แสดงว่าพนักงานท่ีมีความผูกพันในองค์การสูง

จะเป็นผู้ท่ีมีความความชัดเจนในบทบาทสูงด้วย และถ้าเป็นพนักงานท่ีมีความถ่ีในการแสวงหา

ข้อมูลจากหัวหน้างานสูงด้วยแล้ว ก็เป็นผู้ท่ีมีความผูกพันในองค์การมากย่ิงขึ้นไปอีก  

จากงานวิจัยและการประมวลเอกสารท่ีกล่าวมาข้างต้นจะพบว่า การท่ีพนักงานได้รับ

ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การจากกระบวนการต่างๆ เช่น การสรรหา คัดเลือก การปฐมนิเทศ การ

สอนงาน การมีพ่ีเลี้ยง และกระบวนการต่างๆ ท่ีถือได้ว่าเร่ิมตั้งแต่ก่อนพนักงานเข้าท างานใน

องค์การ พนักงานได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์การ ตลอดจนกระทั่งพนักงานเกษียณ ซึ่งเม่ือ

พิจารณาถึงความเก่ียวข้องกับตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การว่า หากองค์การมี

กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท่ีดี ตั้งแต่แรกก่อนท่ีบุคคลคนๆ หนึ่งสนใจองค์การ เม่ือ

รับบุคคลนั้นได้เข้าท างานในองค์การ เม่ือบุคคลได้รับการฝึกฝนพัฒนา เม่ือบุคคลคนๆ นั้นได้เป็น

พนักงานคนหนึ่งขององค์การ ได้รับการสอนงาน มีพ่ีเลี้ยง มีการถ่ายทอดให้พนักงานได้รับรู้ถึง

องค์การ พนักงานก็น่าจะมีความผูกพันต่อองค์การ และเป็นส่วนส าคัญท่ีน่าจะท าให้พนักงานมี

พฤติกรรมความเป็นสมาชิกท่ีดีตามท่ีผู้วิจัยได้ประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้องไว้ข้างต้น เน่ืองจาก

องค์การท่ีมีการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท าให้พนักงานได้เรียนรู้เก่ียวกับงาน เก่ียวกับ

องค์การ เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติตนในองค์การ พนักงานก็จะมีการรับรู้และมีพฤติกรรมท่ีมี

ความสอดคล้องไปกับสิ่งท่ีพนักงานได้รับรู้ และท่ีส าคัญ หากองค์การใช้การถ่ายทอดทางสังคมใน

องค์การโดยปลูกฝังเร่ือง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ด้วยการให้ความส าคัญในเร่ือง 

พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน พฤติกรรมด้านความอดทน

อดกลั้น พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ พฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ีต่อพนักงานใน

องค์การก็น่าจะท าให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงคาดว่า “พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก มี

ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ี

ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย” (สมมติฐานท่ี 1) ซึ่งการวิจัยท่ีผ่านมายังไม่มีการ

ศึกษาวิจัยในประเทศไทยว่า การท่ีพนักงานได้รับกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก มี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าผู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย 

ส่วนการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการท่ีพนักงานได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับความ

ผูกพันต่อองค์การของพนักงานในประเทศไทยมีงานวิจัยท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองนี้แต่ยังไม่ได้ชี้ชัด
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วา่ การท่ีพนกังานได้รับกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมาก มีความผูกพนัต่อองค์การ
มากกวา่ผู้ ท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การน้อย นอกจากตวัแปรตาม 2 ตวั คือ พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และความผูกพนัต่อองค์การ และตวัแปรอิสระ คือ การถ่ายทอด
ทางสงัคมในองค์การ ท่ีได้กลา่วมาแล้วนัน้ เพื่อให้การศกึษาครัง้นีส้มบูรณ์ ผู้วิจยัได้พิจารณาศึกษา
จิตลกัษณะท่ีส าคญัประการหนึ่ง นัน่คือ การมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ดงัท่ีจะได้กลา่ว
ตอ่ไป 
 
2.4  จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
 

การมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและ/หรือมีความผูกพันต่อองค์การ อาจ
เน่ืองมาจากพนักงานมีจิตลกัษณะท่ีดี ในการศึกษาครัง้นีจ้ึงให้ความสนใจศึกษาจิตลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าลกัษณะท่ีกลา่วถึงในทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม โดย ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน (2538) ได้ศึกษาและค้นพบสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่งจากการ
ศกึษาวิจยั วา่พฤติกรรมเหลา่นีมี้สาเหตทุางจิตใจอะไรบ้าง ทฤษฎีนีส้ร้างจากการสรุปผลในวยัของ
เยาวชนและประชาชนไทยอาย ุ6 ถึง 60 ปี จ านวนหลายพนัคน ในช่วง 20 ปี ท่ีผ่านมาและตัง้เป็น
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมขึน้โดยแยกเป็น 3 สว่น คือ สว่นท่ีเป็นดอกและผลไม้ของต้นไม้ สว่นล าต้น
และสว่นท่ีเป็นราก ในสว่นแรก คือ ดอกและผลไม้บนต้น แสดงถึงพฤติกรรมการท าดีละเว้นชัว่ และ
พฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพื่อส่วนรวม ส่วนแรกนีเ้ป็นพฤติกรรมประเภทต่างๆ ท่ี
รวมเข้าเป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมท่ีเอือ้ต่อการพฒันาประเทศ และพฤติกรรมการ
ท างานอย่างขยนัขนัแข็ง สว่นดอกผลท่ีออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ ท่ีน่าปรารถนานี ้มีสาเหตุมา
จาก 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ สาเหตุทางจิตใจท่ีเป็นส่วนของล าต้นและต้นไม้ อันประกอบด้วยจิต
ลกัษณะ 5 ด้าน คือ (1) เหตุผลเชิงจริยธรรม (2) มุ่งอนาคตและควบคุมตนเอง (3) ความเช่ือ
อ านาจในตน (4) แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และ (5) ทัศนคติ คุณธรรม และค่านิยม (ท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมนัน้ๆ หรือสถานการณ์นัน้) (ถ้าต้องการที่จะเข้าใจ อธิบายท านาย และพฒันาพฤติกรรม
ชนิดใด จะต้องใช้จิตลกัษณะบางด้านหรือทัง้ 5 ด้าน นีป้ระกอบกันจึงจะได้ผลดีท่ีสดุ) สาเหตุกลุม่
ท่ี 2 คือ รากของต้นไม้ซึ่งมี 3 ด้านคือ (1) สติปัญญา (2) ประสบการณ์ทางสงัคม และ (3) 
สขุภาพจิต  

โดยในการศึกษาวิจัยในครัง้นีมุ้่งศึกษาท่ี จิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เน่ืองจาก
บุคคลท่ีมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูงนัน้ จะสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ โดยมีการ
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คาดการณ์ถึงผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สามารถอดได้รอได้ มีความเช่ือมั่นในผล

ของการกระท าว่า ท าดีย่อได้ผลดีตอบแทน เป็นบุคคลท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ อย่าง

สมเหตุสมผล และสามารถงดเว้นจากการกระท าบางชนิดท่ีสังคมไม่ยอมรับหรือเป็นผลเสียได้ 

(สมดุล ชาญนุวงศ์, 2533: 51) และนักจิตวิทยาหลายท่านเช่ือว่าความไม่สามารถอดทนรอคอยผล

ท่ีดีกว่าในอนาคต ท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของสังคมและประเทศ ตลอดจนความล้มเหลว

ในการท างาน ลักษณะมุ่งอนาคตจึงเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาและขจัดพฤติกรรม

ท่ีไม่พึงปรารถนาได้ (เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ, 2544) ซึ่งมีความเก่ียวข้องกันกับตัวแปรท่ีผู้วิจัยได้

กล่าวข้างต้น ถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ท่ีถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีองค์การต่างๆ 

พึงปรารถนาให้พนักงานในองค์การมี โดยการท่ีบุคคลมีลักษณะมุ่งอนาคตนั้นจะเป็นแรงกระตุ้นให้

บุคคลคิดถึงอนาคต และปัญหาท่ีจะเกิดในอนาคตของตนเอง และสามารถแก้ปัญหาให้ได้ ดังนั้น

อาจกล่าวได้ว่า ลักษณะมุ่งอนาคตมีความส าคัญทั้งต่อบุคคล คือ ช่วยให้เกิดทักษะด้านความคิด

สร้างสรรค์มากกว่าเชิงลบ มีจริยธรรม คิดถึงอนาคตอย่างเป็นระบบ มองสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นในแง่ดี โดย

ท่ีเช่ือว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และมีความส าคัญต่อสังคม ประเทศชาติและโลก เพราะ

บุคคลท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตย่อมเป็นพลเมืองดีของประเทศ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข 

ประจนปัจจนึก, 2520) ดังนั้นจึงเห็นว่าจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนนั้นเป็นจิตลักษณะท่ีน่า

ศึกษาเพ่ือแนวทางในการเสริมสร้างจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพท่ีเป็น

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดดังนี้ 

 

2.4.1  ความหมายของจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนนั้น เป็นจิตลักษณะและทักษะท่ีมีพื้นฐานมากจาก 

ทฤษฎีของ Mahoney and Thoresen (1974) และเป็นจิตลักษณะท่ีเป็นแกนหนึ่งของพฤติกรรม 

และจิตลักษณะนี้ สามารถแยกออกได้เป็นสองส่วน คือ ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน 

(บุญรับ ศักดิ์มณี, 2532: 29) ซึ่งจิตลักษณะมุ่งอนาคต และความสามารถควบคุมตน เป็น

คุณสมบัติของมนุษย์ท่ีทางสาขาวิชาจิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์เห็นความส าคัญ และ

ท าการค้นคว้าเพ่ือน ามาใช้ในการเข้าใจ อธิบาย ท านาย และพัฒนามนุษย์ตลอดมากว่า 60 ปีแล้ว 

2.4.1.1 ลักษณะมุ่งอนาคต ลักษณะมุ่งอนาคต นั้น จรรจา สุวรรณทัต (2531: 

50)กล่าวว่า ลักษณะมุ่งอนาคตเป็นลักษณะทางจิตใจท่ีส าคัญย่ิงอย่างหนึ่งและเก่ียวข้องกับการ

พัฒนาสัมฤทธิ์ผลในตัวบุคคลและสังคม ซึ่งลักษณะนี้ยังมีความสัมพันธ์กับลักษณะทางจิตอ่ืนๆ 

ของบุคคลด้วย ท่ีส าคัญคือ สติปัญญาและจริยธรรม โดย Wright (1975: 298) กล่าวว่า ผู้ท่ีมี
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ลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีจะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่ฝ่าฝืน

กฎเกณฑ์ของศาสนาและกฎหมายและเป็นผู้มีจริยธรรมสูง นอกจากท่ีกล่าวมานั้น ลักษณะมุ่ง

อนาคตมีความสัมพันธ์กับลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลอีกมาก เช่น ความรับผิดชอบทางสังคม การมุ่ง

สัมฤทธิ์ผล การปรับตน ความฉลาด และสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และครอบครัว ลักษณะมุ่ง

อนาคตจะมีเพ่ิมมากขึ้นตามอายุ และลักษณะนี้มีความสัมพันธ์กับสติปัญญา (Mischel, 1974)  

Mischel (1974) กล่าวว่า ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมการ

รอคอยเพ่ือผลท่ีดีกว่าในอนาคต (Delay of Gratification) เป็นความสามารถในการควบคุม

ตนเองของบุคคลซึ่งเกิดจากความสามารถในการคาดการณ์ไกล และเล็งเห็นความส าคัญของผลดี

ผลเสียของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต มีความต้องการได้รับผลในอนาคตท่ีดีกว่าหรือมากกว่า

ผลท่ีเกิดในปัจจุบัน จึงด าเนินการวางแผนปฏิบัติ ต่อจากนั้นจะควบคุมตนเองให้ปฏิบัติเป็นขั้นไป

ตามแผนท่ีวางไว้ เพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการในอนาคต 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ งามตา วนินทานนท์ และคณะ (2536: 38) ได้ให้ความหมาย

ของลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกลเล็งเห็นถึงสิ่งท่ีจะเกิดกับตน

ในอนาคต และเล็งเห็นความส าคัญของสิ่งท่ีจะเกิดในอนาคตนั้น ซึ่ง จินตนา บิลมาศ (2529) ได้

กล่าวไว้ว่า จิตลักษณะมุ่งอนาคตเป็นความสามารถในการคาดการณ์ไกล เล็งเห็นผลดีผลเสียท่ีจะ

เกิดขึ้นในอนาคต สามารถวางแผนปฏิบัติเพ่ือรับผลดีหรือป้องกันผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น เป็นจิต

ลักษณะท่ีเกิดจากการสะสมของผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตของบุคคลท่ีเก่ียวกับ

ลักษณะความมั่นคงของสภาพแวดล้อม ถ้าสังคมมีความมั่นคงของสภาพแวดล้อมสูง ไม่ต้อง

พึ่งพาธรรมชาติ และบุคคลในสังคมสามารถคาดถึงสิ่งท่ีเกิดในอนาคตได้อย่างแม่นย าพอสมควร 

คนในสังคมนั้นจะมีลักษณะมุ่งอนาคตสูง 

รวมถึงในทัศนะของ บุญรับ ศักดิ์มณี (2532) เป็นอีกท่านหนึ่งท่ีได้กล่าวถึง ลักษณะมุ่ง

อนาคต ว่าหมายถึง ความสามารถทางการรับรู้และคิดตลอดจนการรับรู้สิ่งท่ีเกิดขึ้นในอนาคตทั้งท่ี

เป็นเวลาใกล้ปัจจุบันหรือไกลปัจจุบันออกไป สิ่งท่ีเกิดขึ้นในอนาคตนั้นขณะท่ีคิดยังเป็นนามธรรม 

ไม่ปรากฏรูปธรรม ฉะนั้นผู้ท่ีมีสติปัญญาและรู้จักคิดพัฒนาแล้วจะสามารถคิดถึงอนาคตได้ชัดเจน

และเห็นความส าคัญของอนาคต  และในทัศนะของ จรรจา สุวรรณทัต (2531) นั้นลักษณะมุ่ง

อนาคต หมายถึง เป็นลักษณะของการมองสู่อนาคตข้างหน้า ซึ่งเป็นการมองท่ีลึกซึ้งกว้างไกลท่ีจะ

มีผลไม่เพียงแต่ผู้มองเท่านั้น หากครอบคลุมไปถึงบุคคลอ่ืนและสังคมมนุษย์ชาติท่ีบุคคลนั้นมีส่วน

เก่ียวข้องด้วย โดยลักษณะมุ่งอนาคตมีความสัมพันธ์กับเชาว์ปัญญา และจริยธรรมของบุคคล 
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นอกจากนั้นการมุ่งอนาคตยังเป็นการท านายอนาคตซึ่งประกอบขึ้นด้วยการวางแผน 

ความปรารถนา ความหวัง และความกลัว ท่ีเก่ียวข้องกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และ

ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กับเนื้อหาท่ีมีสาระส าคัญรวมทั้งจินตนาการส่วนตัวของแต่ละบุคคล

ท่ีได้มาจากสถานการณ์ ความต้องการและค่านิยมของเขา และสามารถท านายล่วงหน้าเก่ียวกับ

พฤติกรรมท่ีแสดงออกและบอกได้ทั้งการจูงใจด้านอารมณ์ และคุณสมบัติด้านสติปัญญา 

(Seginer and Halabi, 1991) โดยบุคคลจะต้องเคยได้รับประสบการณ์ว่าสิ่งท่ีตนรอคอยนั้น ตน

ได้รับจริงๆ ในท่ีสุด และการเคยประสบกับความส าเร็จต่างๆ ในชีวิตก็เป็นสิ่งท่ี Kay (1975) เช่ือว่า

จะช่วยให้บุคคลมีลักษณะมุ่งอนาคตสูง ท าให้บุคคลเกิดความมานะพยายามในการท่ีจะท าสิ่ง

ต่างๆ เพราะมีความหวังว่าจะท าได้ส าเร็จดังท่ีเคยประสบมาแล้ว ฉะนั้น ลักษณะมุ่งอนาคตจึงเกิด

การเรียนรู้ทางสังคม ท่ีจะคาดการณ์ไกลและเล็งเห็นผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

สามารถวางแผนปฏิบัติเพ่ือรับผลดีหรือป้องกันผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต (จินตนา บิลมาศ และ 

คณะ, 2529: 22) จากความมีพลังจิตท่ีกล้าแข็ง มีความสามารถในการคาดการณ์ไกล และความ

อดได้รอได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นลักษณะท่ีมีน้อยในอาชญากร และยุวอาชญากร (ดวง

เดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2520)  

โดยสรุปจากความหมายของนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านท่ีได้กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็น

ว่า “ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง ความสามารถในการคาดการณ์ไกล การเล็งเห็นผลดีและผลท่ีท่ี

จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยรู้จักอดได้รอได้เพ่ือไปให้ถึงจุดมุ่งหมายในอนาคตท่ีดีกว่า ตลอดจน

สามารถวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือรอรับผลดีหรือป้องกันผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และมี

ความเพียรพยายามในการป้องกันอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม” 

2.4.1.2 การควบคุมตน การควบคุมตน (Locus of Control) Rotter (1966) ได้

อธิบายว่า อ านาจการควบคุมตนเป็นการรับรู้ของบุคคลว่า การเสริมแรง (ผลลัพธ์) ท่ีตนเองได้รับ

ว่าเป็นผลมาจากตัวเองหรือสิ่งแวดล้อม หรืออาจกล่าวได้ว่า ถูกก าหนดโดย แหล่งก าเนิดจาก

ภายใน และแหล่งก าเนิดจากภายนอก เม่ืออยู่ในสภาวการณ์ทางสังคมท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ คน

ท่ีมีความเช่ือในอ านาจควบคุมภายในตน (Internal Locus of Control) จะรับรู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต เป็นผลมาจากลักษณะพฤติกรรมหรือการกระท าของตน ซึ่งตรงข้ามกับ ผู้ท่ีมีความ

เช่ือในอ านาจควบคุมภายนอกตน (External Locus of Control) จะรับรู้เหตุการณ์หรือผลใดๆ ท่ี

เกิดกับตนนั้นไม่ได้เป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง แต่เป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดมาจากโชคชะตา 

เคราะห์กรรม ความบังเอิญ อ านาจและอิทธิพลของบุคคลอ่ืนท่ีผลักดันให้เป็นไปหรือผลลัพธ์ท่ี

เกิดขึ้นโดยมิได้คาดฝัน หรือสาเหตุจากความซับซ้อนของแรงผลักดันรอบๆ ตัวเขา นอกจากนี้ยังมี
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การให้ค านิยามของอ านาจควบคุมตนไว้อีกดังนี้ คือ อ านาจควบคุมตนเป็นโครงสร้างทาง

บุคลิกภาพท่ีอธิบายตามลักษณะความเช่ือของบุคคลถึงท่ีมาของแรงเสริมท่ีเขาได้รับ (Lawrence 

and Wimschel, 1975) เก่ียวข้องกับการคาดหวังมากกว่าแรงจูงใจ (Lefcourt, 1966) ทั้งนี้

อ านาจควบคุมตนไม่ได้บ่งชี้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีอ านาจมากน้อยเพียงใด แต่เป็นการแสดงถึง

ลักษณะหรือบุคลิกภาพของบุคคลว่ามีการรับรู้และความเช่ือแบบใด เช่น นักบริหาร หรือผู้น าอาจ

มีความเช่ือในอ านาจควบคุมภายนอกตน แล้วพบว่านักโทษ หรือคนพิการอาจมีความเช่ือใน

อ านาจควบคุมภายในตนก็ได้ ไม่จ าเป็นท่ีผู้บริหารหรือผู้น าจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความเช่ือในอ านาจ

ควบคุมภายในตนแล้วผู้พิการหรือนักโทษต้องเป็นผู้มีความเช่ือในอ านาจควบคุมภายนอกตนเสมอ

ไป (Moursund, 1976) ทั้งนี้ขึ้นกับการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลได้รับและพัฒนาจน

เกิดเป็นบุคลิกลักษณะเฉพาะตน 

โดย Mischel (1974) เช่ือว่าการรู้จักอดได้รอได้หรือการควบคุมตนเอง หรืออดเปรี้ยวไว้

กินหวานด้วยความสมัครใจของผู้กระท านั้น มีความส าคัญส าหรับประเทศท่ีก าลังพัฒนา เพราะ

จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ระเบียบประเพณี โดยเฉพาะพฤติกรรมของประชาชนโดย

จะต้องละวางการบ าบัดความต้องการในทันทีทันใด และยอมรับความส าคัญของการวางแผนและ

การด าเนินการเพ่ือเพ่ิมพูนประโยชน์ท่ีจะได้รับในอนาคต อาจกล่าวได้ว่าความไม่สามารถจะอดได้

รอได้อย่างเหมาะสมท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาทางสังคม ปัญหาอาชญากรรมตลอดจนการ

ล้มเหลวในการท างานได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับทัศนะของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ เพ็ญ

แข ประจนปัจจนึก (2520: 35) ท่ีกล่าวว่า ความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคลซึ่งแสดง

ออกเป็นพฤติกรรมของการอดได้รอได้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การรอรับรางวัลท่ีใหญ่กว่าใน

อนาคตแทนรางวัลเล็กน้อยซึ่งจะได้รับทันที หรือการงดบ าบัดความต้องการในปัจจุบันของตน

เพราะเล็งเห็นผลร้ายท่ีจะเกิดตามมาหรือการเพียรพยายามในปัจจุบันเพ่ือจุดมุ่งหมายท่ีย่ิงใหญ่ใน

อนาคต ซึ่งในลักษณะมุ่งอนาคตนี้ตรงข้ามกับลักษณะมุ่งปัจจุบัน 

ต่อมา ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538: 92-93) กล่าวถึง ความสามารถควบคุมตนเอง

ประกอบด้วยลักษณะทางจิตใจหลายประการ คือ การมองเห็นความส าคัญของประโยชน์ท่ีจะมีมา

ในอนาคตมากกว่าประโยชน์ในปัจจุบัน การเลือกกระท าพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการอดได้รอได้เพราะ

เช่ือว่า การกระท าของตนจะส่งผลให้เกิดผลดีตามท่ีตนต้องการได้ นอกจากนี้ความสามารถ

ควบคุมตนยังเก่ียวกับการไม่หวังจากภายนอก แต่บุคคลสามารถให้รางวัลตนเองและลงโทษ

ตนเอง โดยรางวัลท่ีให้แก่ตนเองอยู่ในรูปของการพอใจในตนเอง ความภูมิใจในตน ส่วนการลงโทษ
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ตนเอง ก็คือ การเกิดความไม่สบายใจ วิตกกังวลและละอายใจ ลักษณะความอดได้รอได้ ลักษณะ

ความเช่ือในผลแห่งความพยายามของตน ลักษณะการให้รางวัลและการลงโทษตนเอง 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า “การควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการอดได้รอได้โดย

ตนเอง ซึ่งลดหรือขจัดพฤติกรรมเดิมท่ีไม่ปรารถนาของตนให้หมดไปได้ และเช่ือว่าการกระท าจะ

ส่งผลให้เกิดผลดีตามท่ีตนเองต้องการได้” 

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่านักวิชาการอาจจะกล่าวถึงแต่จิตลักษณะมุ่งอนาคตเพียงอย่าง

เดียว แต่ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนนั้นควรท่ีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วยกัน จึงจะเกิด

พฤติกรรมท่ีต้องการ รวมทั้งการปรับตัวเป็นคนดี ในการเห็นคุณค่าในตนเอง ความพร้อมท่ี

รับผิดชอบครอบครัว พฤติกรรมเคารพสิทธิทางเพศและประชาธิปไตย เป็นต้น เน่ืองจากลักษณะ

มุ่งอนาคตคือ ส่วนต้นของปรากฏการณ์ ส่วนการควบคุมตนหรือวินัยในตนเองจะเป็นส่วนปลาย 

การเกิดคู่กันคือ มีการมุ่งอนาคตในบางครั้งเกิดน ามาก่อน แล้วบุคคลต้องใช้การควบคุมตนเอง

เพ่ือให้สามารถด าเนินการไปตามท่ีได้วางเป้าหมายเอาไว้นั้นจนประสบความส าเร็จในเวลาท่ี

ก าหนดไว้ด้วย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538) โดยการท่ีบุคคลจะควบคุมตนได้ เขาจะต้องมี

จุดประสงค์บางอย่างเกิดขึ้นก่อน ก็คือ การมุ่งอนาคตในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ดังนั้น การควบคุมตนท่ี

เกิดโดยปราศจากการมุ่งอนาคตเป็นเบื้องต้นนั้นแทบจะไม่ปรากฏ แต่การมุ่งอนาคตท่ีไม่การ

ควบคุมตนตามมานั้นมีปรากฏอยู่บ่อยๆ และแสดงถึงความล้มเหลวในความตั้งใจบุคคลนั้นเอง 

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2547: 7)  

ความหมายเก่ียวกับจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนท่ีกล่าวข้างต้นมีความหมายท่ีมี

ความสอดคล้องกัน คือ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน จะเป็นจิตลักษณะของบุคคลท่ี (1) รู้จัก

คาดการณ์ไกล มีการวางแผน หรือเป้าหมาย (2) สามารถคาดการณ์ผลท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

และ (3) เล็งเห็นความส าคัญของสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นกับตนในอนาคต รวมทั้ง การควบคุมตนเอง ซึ่งเป็น

ทักษะชีวิตของบุคคลท่ีจะ (1) สามารถวางแผนเป็นขั้นตอนเพ่ือไปให้ถึงจุดหมายท่ีตั้งไว้ (2) 

สามารถท่ีจะจัดการกับสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการด าเนินการตามแผนท่ีตั้งไว้ (3) สามารถท่ี

จะท าด ารงรักษาพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาไว้จนกระทั้งบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ และ (4) สามารถท่ีจะ

ให้รางวัลตนเองเม่ือท าไว้ส าเร็จตามเป้าหมายย่อยท่ีตั้งไว้ เพ่ือจะได้ด าเนินตามเป้าหมายย่อย

ต่อไปจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายหลักท่ีวางไว้ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2544) ซึ่งมีความสอดคล้อง

กันกับ ลักษณะของบุคคลท่ีมุ่งอนาคตและมีการควบคุมตนเองสูง ของ Mischel (1974) ดังนี้ (1) 

สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ และสามารถคาดการณ์ถึงผลดีผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ (2) 

สามารถอดได้รอได้ “สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวาน” (3) มีความเช่ือถือในผลการกระท าว่าท าดีย่อม
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ได้ดีตอบแทน (4) เป็นบุคคลท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล และ (5) 
สามารถงดเว้นจากการกระท าบางชนิดท่ีสงัคมไม่ยอมรับ หรือเป็นผลเสยีตอ่สขุภาพได้ 

ดงันัน้จากการประมวลเอกสารที่เก่ียวข้องกบัจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนนัน้ ส าหรับ
งานวิจัยในครัง้นี ้“จิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการณ์วางแผน
ลว่งหน้าทัง้ในเร่ืองของชีวิตประจ าวัน และการท างานในองค์การ มีการคาดการณ์ถึงผลดีและ
ผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได้จากพฤติกรรมท่ีจะแสดงออก โดยมีความมุ่งหวังถึงประโยชน์ใน
อนาคตแต่สามารถอดได้รอได้ มีความเช่ือมั่นในผลของการกระท าว่า ท าดีย่อมได้ผลดีตอบแทน 
อยา่งสมเหตสุมผล และสามารถงดเว้นจากพฤติกรรมที่สงัคมในองค์การไม่ยอมรับ หรือเป็นผลเสีย
ตอ่ตนเองได้” ซึง่ตวัแปรจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนเป็นตวัแปรตวัหนึ่งท่ีผู้วิจัยคาดว่ามีความ
เก่ียวข้องกบัตวัแปรตาม 2 ตวั คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และความผูกพนัต่อ
องค์การ โดยจะได้กลา่วต่อไปถึงงานวิจัยตวัแปรจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและความผกูพนัตอ่องค์การ 
 

2.4.2  ผลงานวิจัยจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการ 
  เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับความผูกพันต่อองค์การ 

ในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ศึกษาวิจัยท่ีมีกลุม่ตวัอย่างในการวิจัยเป็นนกัเรียน นกัศึกษา อย่างเช่น งานวิจัยของ กนกวรรณ 
อุ่นใจ (2535) ท่ีพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการพฒันา โดยการใช้เทคนิคการพยากรณ์ มีลกัษณะมุ่ง
อนาคตสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับข้อสนเทศอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนักเรียนท่ีมี
ลักษณะมุ่งอนาคตสูงขึน้หลังจากได้รับการพัฒนาโดยการใช้เทคนิคการพยากรณ์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนมีลกัษณะมุ่งอนาคตสงูขึน้หลงัจากได้รับข้อสนเทศอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติท่ี .01 รวมถึง งานวิจัยของ ลินดา สวุรรณดี (2543: 83) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
ปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะของนกัเรียนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการรุ่งอรุณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวนทัง้หมด 480 คน 
นกัวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการฝึกอบรมในโครงการรุ่งอรุณ เป็นผู้ ท่ีมีความพร้อมท่ีจะกระท าการ
ลดประมาณขยะมากกว่า นักเรียนท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรม  นอกจากนัน้นักเรียนท่ีมีลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนมาก เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการขาดเรียน ไม่เข้าชัน้เรียนมากกว่านักเรียนท่ีมี
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อยและลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนยังเป็นตัวท านายท่ีส าคัญ
ล าดบัแรกของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมความสม ่าเสมอในการท าและสง่การบ้าน (จิร
วฒันา มัน่ยืน และ รุ่งทิพย์ สมานรักษ์, 2546) 
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งานวิจัยของ นิภาพร โชติสุดเสน่ห์ (2545) ท่ีได้ศึกษาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยท่ีเป็น

ส่วนราชการ โดยปรากฏว่า ผู้ท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมเสริมสร้างและ

อนุรักษ์สถานท่ีท่องเท่ียวมากกว่า ผู้ท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า รวมถึงผู้ท่ีมุ่งอนาคต

ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมรักษาระเบียบมากกว่าผู้ท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า

เช่นเดียวกันกับ งานวิจัยของ ชวนชัย เชื้อสาธุชน (2545) ศึกษาถึงพฤติกรรมการประหยัด

ทรัพยากรของอาจารย์ในสถาบันราชภัฏ จ านวน 1,400 คน พบผลว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม

ตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมประหยัดเวลา พฤติกรรมประหยัดพลังงาน และวัสดุ

ส านักงาน และพฤติกรรมประหยัดการใช้จ่าย โดยท่ีพบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเป็นตัว

ท านายท่ีส าคัญล าดับแรก ของพฤติกรรมประหยัดการใช้จ่าย  

นอกจากนั้นยังมีการวิจัยเพ่ือสร้างแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนส าหรับนักศึกษา 

โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปี 3 และ 4 ท่ีก าลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของ

รัฐและเอกชน จ านวน 746 โดยแบบวัดการควบคุมตนจากการวิจัย จะมี 6 องค์ประกอบ คือ (1) 

การก าหนดเป้าหมายหลัก (2) ทราบ Base line และก าหนดเป้าหมายขั้นแรก (3) สังเกตสาเหตุท่ี

ท าให้เกิดพฤติกรรมนั้น (4) กระท าพฤติกรรมทางบวกเพ่ือขจัดพฤติกรรมทางลบ (5) สร้าง

สถานการณ์เอื้ออ านวยเพ่ืออนุรักษ์พฤติกรรม และ (6) ให้รางวัลเม่ือท าตามเป้าหมายย่อยส าเร็จ 

หรือยืดเวลาถ้าไม่ส าเร็จ (ยุภาวรรณ ดวงอินตา, 2549)  

งานวิจัยของ นีออน พิณประดิษฐ์ และคณะ (2545) ศึกษาเร่ืองตัวบ่งชี้จากจิตสังคมกับ

พฤติกรรมการท างานของข้าราชการต ารวจ พบผลว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นตัว

ท านายท่ีส าคัญท่ีสอง ของพฤติกรรมการท างานของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน โดยเม่ือ ร่วมกับ

จิตลักษณะอ่ืนอีก 2 ตัวแปร รวมเป็น 3 ตัวแปร สามารถท านายพฤติกรรมการท างานของ

ข้าราชการต ารวจชั้นประทวนได้ 39.7% และเป็นไปในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ รวิกาญจน์ 

เดือนดาว (2547: 93,151) ศึกษาถึงปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการขับข่ีอย่าง

ปลอดภัยของพนักงาขับรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. จ านวน 413 คน พบผลว่า พนักงานขับรถ

โดยสารประจ าทาง ขสมก. ท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก เป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรมการขับข่ี

อย่างปลอดภัยมากกว่า พนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม

ตนน้อย  

นอกจากนั้นมีงานวิจัยต่างๆ ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน โดยผล

ของการวิจัยมีดังต่อไปนี้ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเป็นตัวท านายท่ีส าคัญล าดับแรก ของ

พฤติกรรมการรักษาความสะอาดส่วนรวม (กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่, 2546) ในการศึกษาโดยใช้กลุ่ม
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ตวัอยา่งเป็นพนกังานโรงงาน จะพบวา่ พนกังานโรงงานท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนมาก เป็น
ผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยัสว่นบุคคลของพนกังานมากกว่า พนักงานโรงงานท่ีมี
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย  และพนกังานโรงงานท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก 
เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการให้การสนบัสนุนการท างานอย่างปลอดภยัของพนกังานมากกว่า (ธวชัชัย 
ศรีพรงาม, 2547) และมีผลการวิจยัท่ีพบวา่ลกัษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน เป็นตวัท านายท่ีส าคญั
พฤติกรรมสนบัสนนุทางสงัคมแก่เพื่อนร่วมงานได้สงูสงู 66.2% ในกลุม่ข้าราชการชายและเป็นตวั
ท านายท่ีส าคัญของความพร้อมท่ีจะท างาน รวมถึงการพัฒนากลุ่มเสี่ยงในส่วนของพฤติกรรม
สนบัสนนุทางสงัคมแก่เพื่อนร่วมงาน ควรพฒันาจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนด้วย (ศิริกลุ กลิ่น
ทอง, 2549) และมีงานวิจัยท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับจิตลกัษณะ กับตวัแปรท่ีได้กล่าวไว้ก่อนหน้านีคื้อ 
การถ่ายทอดทางสงัคม อย่างเช่นงานวิจัยของ วีรวรรณ สุกิน (2551) ท่ีได้ศึกษาอิทธิพลของจิต
ลกัษณะและสถานการณ์ในการท างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของ
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยผลการวิจัยพบว่า การได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านความพึงพอใจในงาน 
และโดยพบวา่พฤติกรรมการสอนอยา่งมีประสทิธิภาพของอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็น
ผลมาจากลกัษณะของสถานการณ์ในการท างาน ได้แก่ การได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การและการรับรู้ถึงการควบคุมในการท างาน จิตลกัษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของครูในการสอนและความพงึพอใจงาน และจิตลกัษณะเดิมร่วมกบัสถานการณ์ใน
การท างาน ได้แก่ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลกิภาพสร้างสรรค์กบัการรับรู้ถึงการควบคมุในการท างาน
ซึง่ในการศกึษาวิจยันีจิ้ตลกัษณะเดิม ได้แก่  ประสบการณ์ทางสงัคมและเหตุผลเชิงจริยธรรมหรือ
การเห็นแก่ผู้ อ่ืน รวมถึง งานวิจยัของ คุณาพฒัน์ ชยาวนิช (2550) ท่ีท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับจิต
สงัคม และพฤติกรรมการเป็นพลเมืองท่ียัง่ยืนซึง่ถือได้วา่มีความสอดคล้องกันกับตวัแปรท่ีได้กลา่ว
ไว้ก่อนหน้านี ้คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี โดยเป็นการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยทางจิตสงัคมท่ี
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองท่ียั่งยื่นของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนดีศรี
สพุรรณ พบวา่ นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนดีศรีสพุรรณ มีทศันคติต่อพฤติกรรมการเป็น
พลเมืองดี พฤติกรรมการรักษาความสะอาดบ้านเรือนและชุมชน มากกว่านักเรียนท่ีไม่เข้าร่วม
โครงการอย่างชัดเจน และพบว่านักเรียนท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง เป็นผู้ ท่ีมี
พฤติกรรมการต้านยาเสพติดมาก 

ส าหรับงานวิจัยจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนท่ีศึกษาในกลุ่มพยาบาล อย่างเช่น
งานวิจยัของ รวีวรรณ ศรีเพ็ญ และ ภสัพร ข าวิชา (2544 อ้างถึงใน คณุาพฒัน์ ชยาวนิช, 2550) ท่ี
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พบว่า พยาบาลท่ีมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานได้ดีจะมีคุณลักษณะทางจิตลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตนในระดับดี (p < 0.05) รวมถึงงานวิจัยของ สุพัตรา ธรรมวงษ์ (2544) ท่ีพบว่า ผู้ท่ีมี

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากเป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของพยาบาล เป็นผู้ท่ีมี

พฤติกรรมเคารพสิทธิผู้ป่วยพยาบาลมากกว่าผู้ท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย โดยผลเช่นนี้

พบในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย (กลุ่มอายุน้อย กลุ่มอายุมาก กลุ่มอายุราชการน้อย กลุ่มอายุราชการ

มาก กลุ่มประสบการณ์น้อย กลุ่มประสบการณ์มาก กลุ่มมีคู่สมรส และกลุ่มไม่มีคู่สมรส) 

การมุ่งอนาคตของบุคลากรฝ่ายบริการพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เป็นการมุ่งอนาคตในระดับสูง คือ การท าความดีไม่ควรหวังผลตอบแทนจากผู้อ่ืน รองลงมา คือ 

เสียก าลังใจ ถ้าท างานเสร็จแล้วโดนผู้อ่ืนขโมยผลงานไป (X = 4.23 และ 3.56 ตามล าดับ) ส่วนข้อ

ท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสุดเป็นการมุ่งอนาคตในระดับต ่า คือ มักขาดความกล้าท่ีจะท าความดี รองลงมา คือ 

การประกอบกรรมดีโดยขาดผู้รู้เห็นเป็นการกระท าท่ีสูญเปล่า (X = 1.72 และ 1.82 ตามล าดับ) 

โดยรวมระดับการมุ่งอนาคตของบุคลากร ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อยู่ใน

ระดับปานกลาง (X = 2.57) (จุติรัตน์ ถาวโร และ ภาสชนก พิชญเวทย์วงศา, 2551) 

จากการประมวลเอกสารข้างต้น ท าให้เห็นว่า ผู้ท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก เป็น

ผู้ท่ีมีพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนามากกว่า ผู้ท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และงานวิจัย

เหล่านั้นพบว่าผู้ท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูงจะมีพฤติกรรมท่ีดีกว่าผู้ท่ีมีจิตลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตนต ่า และการฝึกอบรมนั้นจะท าให้เสริมสร้างจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนได้ 

เป็นตัวท านายพฤติกรรมสนับสนุนทางสังคมแก่เพ่ือนร่วมงาน มีพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดี 

นอกจากนั้นยังไม่มีงานวิจัยท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน กับพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยตรง แต่จากการประมวลเอกสารจะพบว่า จิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นปัจจัยท่ีท าให้พยาบาล มีการคาดการณ์ถึงอนาคต รู้ว่า

พฤติกรรมอะไรท่ีท าแล้วจะเกิดผลดีต่อตนเองและองค์การในอนาคต พฤติกรรมท่ีพยาบาลวิชาชีพ

แสดงออกมา จึงเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ต่อองค์การ รวมไปถึงเกิดพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ

บริบทขององค์การท่ีต้องการให้พนักงานท างานอย่างอดทนอดกลั้นเพ่ือจุดเป้าหมายสูงสุดใน

อนาคต ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคาดว่า “พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีความ

ผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย” (สมมติฐานท่ี 2) และจากการประมวลเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การ การถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การ และจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนข้างต้นทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้น ผู้วิจัยคาดว่า 
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“พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมากและมีจิตลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตนมาก มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าผู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย

และมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย” (สมมติฐานท่ี 3) นอกจากนั้นจากการประมวล

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรทั้ง 4 ท่ีได้กล่าวไปนั้น พบว่าตัวแปรความผูกพันต่อ

องค์การมีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ผู้วิจัยจึงได้ประมวลเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ดังท่ี

จะกล่าวต่อไป 

 

2.5 ความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
 

งานวิจัยของ Steer and Porter (1991) พบว่า พนักงานท่ีมีความผูกพันอย่างแท้จริงต่อ

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ มีแนวโน้มท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การในระดับสูง  

รวมถึง Allen and Meyer (1991) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ  นอกจากนั้น Shore and Wayne (1993) พบว่า ความผูกพันต่อ

องค์การด้านจิตใจเป็นตัวท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การได้ดีท่ีสุด โดยพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ และ 

Podsakoff et al. (1997) มีผลการวิจัยท่ีพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมี

อิทธิพลทางตรงในการส่งเสริมประสิทธิผลต่อองค์การ เน่ืองจากช่วยลดจ านวนทรัพยากรบุคคลท่ี

ปฏิบัติงานเพียงหน้าท่ีเดียว ให้บุคลากรสามารถท างานได้หลายบทบาท มีการช่วยเหลือการ

ท างานของผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงาน สามารถรักษาและดึงดูดให้บุคลากรท่ีดีให้

คงอยู่ในองค์การ และท าให้บุคลากรสามารถสร้างผลงานได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้ง Organ and Ryan 

(1995) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ พบผลว่า ความ

ผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment) เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ รวมถึงมีการศึกษาในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าท่ี

ห้องปฏิบัติการและพนักงานอ่ืนๆ พบว่า ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ (Bolon, 1997) รวมถึงงานวิจัยของ ปัทมวรรณ 

ชูสาย (2547) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ พบว่า ความผูกพัน

ต่อองค์การโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
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องค์การโดยรวม และรายด้านทุกด้านอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ รวมถึงความผูกพนัต่อองค์การ
นา่จะเป็นตวัท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การได้ ดงักลา่วมานีท้ าให้คาดได้วา่ 

 “พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การมากมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การมากกวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผกูพนัตอ่องค์การน้อย” (สมมติฐานท่ี 4) และคาดวา่ 

 “พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมากมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนมากและมีความผูกพันต่อองค์การมาก มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
มากกวา่กลุม่อ่ืนๆ” (สมมติฐานท่ี 5) จากการประมวลเอกสารงานวิจยัข้างต้นท าให้ได้กรอบแนวคิด
ในการวิจยัท่ีแสดงให้เห็นความเก่ียวข้องของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามได้ดงัภาพที่ 2.5 
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2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

ภาพที่  2.5  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ลักษณะชีว้ัดทางสังคม 

เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาย ุประสบการณ์การท างาน เงินเดือน ต าแหนง่งาน 

แผนก 

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 

-ก่อนเข้าท างานในองค์การปัจจุบนั 

-เม่ือเร่ิมเข้าท างาน 

-ในช่วงปีแรกของการท างาน 

-ในระหวา่งการท างาน   

-ในระหวา่งการท างานและท างานมานานกวา่ 5 ปี 

-เก่ียวกบัการเกษียณอายหุรือลาออกจากองค์การ 

 

 

 

 

 

จิตลักษณะมุ่งอนาคต 

ควบคุมตน 

ความผูกพันต่อองค์การ 

-ความผกูพนัด้านจิตใจ  

-ความผกูพนัด้านการคงอยู่ 

-ความผกูพนัด้านบรรทดัฐาน  

 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ด ี

-พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลอื 

-พฤติกรรมด้านการค านงึถึงผู้ อ่ืน 

-พฤติกรรมด้านความอดทนอดกลัน้ 

-พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ 

-พฤติกรรมด้านความส านกึในหน้าที่ 

4 

1 1 2 2 3 5 5 

5 
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2.7  สมมตฐิานในการวิจัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมาก มีความ
ผกูพนัตอ่องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกวา่พยาบาลวิชาชีพได้รับการ
ถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การน้อย 

สมมติฐานท่ี 2 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีความผูกพนั
ตอ่องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลกัษณะ
มุ่งอนาคตควบคมุตนน้อย 

สมมติฐานท่ี 3 พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมากและมีจิต
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนมาก มีความผูกพนัต่อองค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การน้อยและมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนน้อย 

สมมติฐานท่ี 4 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การมากมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การมากกวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีความผกูพนัตอ่องค์การน้อย 

สมมติฐานท่ี 5 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมากมีจิตลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนมากและมีความผูกพันต่อองค์การมาก มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การมากกวา่กลุม่อ่ืนๆ 
 
 



 
 

 
บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีศึกษาบทบาทของ

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนท่ีเก่ียวข้องกับความผูกพัน

และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน โดยในบทนี้จะอธิบายถึงวิธี

การศึกษาท่ีใช้ในการวิจัยใน 7 ด้าน คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรท่ีศึกษา นิยาม

ปฏิบัติการของตัวแปร เคร่ืองมือวัดตัวแปรและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช โดยมีขั้นตอนใน

การด าเนินการดังนี้ 

1.  ผู้วิจัยท าหนังสือจากทางคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์เพ่ือขอท าการศึกษาวิจัยท่ีโรงพยาบาลศิริราช โดยทางผู้วิจัยจัดท าโครงการวิจัยเสนอต่อ

ทางส านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือขอ

อนุมัติในการศึกษาวิจัยและได้รับข้อมูลเก่ียวกับจ านวนพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 

พบว่ามีจ านวนพยาบาลวิชาชีพทั้งสิ้น 2,708 คน  

2.  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (1973: 727)  
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ตารางท่ี 3.1  ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยค านวณจากสูตรของ Taro Yamane 

 

 

 

 

 

เม่ือระดับความมีนัยส าคัญเป็น 0.05 (α = 0.05) 

 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 N = ขนาดของประชากร 

 e = ขนาดของความคลาดเคลื่อนท่ีจะยอมรับได้ 0.5 

3.  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้คือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช จ านวน 349 คน 

เพ่ือป้องกันความไม่ครบถ้วน และความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืน ผู้วิจัยจึงก าหนด

กลุ่มตัวอย่างเพ่ิมอีก 15% ของกลุ่มตัวอย่าง 349 คน คือ 52 คน ดังนั้นจึงมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง

พยาบาลวิชาชีพส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ทั้งสิ้น 401 คน โดยในขั้นของการแจกแบบสอบถามทาง

ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามรวมทั้งหมด 450 ชุด ในระยะเวลา 2 เดือน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืน 

จ านวน 405 ชุด คิดเป็นร้อยละ 90 ของแบบสอบถามทั้งหมด 

  4.  ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยยึดหลักความสะดวกเป็น

ส าคัญเน่ืองจาก พยาบาลวิชาชีพมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อคนไข้เป็นส าคัญ โดยฝ่ายการ

พยาบาลของโรงพยาบาลเป็นผู้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจ านวนเท่าๆ ในแต่ละแผนกของ

โรงพยาบาลท่ีเลือกศึกษา 

5.  พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชจะมีโอกาสท่ีจะได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัยครั้งนี้อย่างเท่าเทียมกัน เน่ืองจากกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การนั้นเป็น

กระบวนการท่ีมีความครอบคลุมตั้งแต่พนักงานยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์การ ไป

จนถึงเกษียณอายุ การวิจัยครั้งนี้มีการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้แนบเอกสารชี้แจง

ผู้เข้าร่วมการวิจัยและหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยพร้อมกับแบบสอบถามซึ่งจะใส่

ซองและปิดผนึกไว้ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้จะมีการเก็บข้อมูลเป็นความลับโดยไม่อ้างอิงถึงบุคคลใดๆ 

ซึ่งไม่เกิดผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้วิจัยพร้อมจะให้ข้อมูล

เพ่ิมเติมหากผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อสงสัยประการใด 

 

 

n     =            =     =       349 _____N_____ 

       1+Ne2 

______2,708____ 

   1+2,708(0.05)2 
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3.2  ตัวแปรท่ีศึกษา 
 

 การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 

 3.2.1  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

  3.2.1.1 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ  

 - พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 

 - พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน (Courtesy)  

  - พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship)  

  - พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)  

  - พฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness)  

  3.2.1.2 ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) 

  - ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ (Affective Commitment) 

- ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ (Continuance Commitment) 

  - ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) 

 

 3.2.2  ตัวแปรต้น (Independent Variables) 

  3.2.2.1  การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ (Organizational  

        Socialization)  

  3.2.2.2  จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (Psychological Characteristic  

      of Future Orientation and Self Control) 

 

 3.2.3  ตัวแปรแทรกซ้อน (เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์การ

ท างาน เงินเดือน ต าแหน่งงาน และแผนก) 

 

3.3  นิยามปฏิบัติการของตัวแปร 
 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานท่ีเกิดขึ้นจาก

ตัวของพนักงานเอง ซึ่งองค์การไม่ได้ก าหนดไว้ให้ปฏิบัติอย่างเป็นทางการ แต่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิน

กว่าบทบาทหน้าท่ีของพนักงานและพนักงานเต็มใจปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์การ โดย
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พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นพฤติกรรมท่ีสนับสนุน และก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

รวมถึงมีประโยชน์อย่างย่ิงต่อองค์การ อันประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบตามแนวคิดของ Organ 

(1991) ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง พฤติกรรม

การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานทันทีเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ช่วยแนะน าพนักงาน

ใหม่เก่ียวกับวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ เพ่ือประโยชน์โดยรวมขององค์การ  

องค์ประกอบท่ี 2 พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน (Courtesy) หมายถึง พฤติกรรมความ

ค านึงถึงผู้อ่ืน เคารพสิทธิของผู้อ่ืน การท่ีพนักงานให้ความส าคัญกับการท างานของตนท่ีจะไม่สร้าง

ปัญหาให้กับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน ค านึงถึงผลกระทบจากการท างานของตนท่ีจะไม่สร้างปัญหา

ให้กับเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน ค านึงถึงผลกระทบจากการท างานของตน มุ่งท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหาในการท างานกับบุคคลอ่ืน เน่ืองจากการปฏิบัติงานในองค์การต้องอาศัยการพึ่งพาซึ่งกัน

และกัน การกระท าและการตัดสินใจของบุคคลหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อคนอ่ืน จึงควรค านึงถึง

บุคคลอ่ืน  

องค์ประกอบท่ี 3 พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง พฤติกรรมท่ี

พนักงานมีความเต็มใจท่ีจะอดทนอดกลั้นต่อปัญหาท่ีเกิดจากการท างานหรือการประสานงานกับ

บุคคลอ่ืน หลีกเลี่ยงท่ีจะกระทบกระทั่งกับบุคคลอ่ืน เน่ืองจากในการปฏิบัติงานนั้นจ าเป็นต้องมี

การพึ่งพากันและกัน ทั้งท่ีมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรมหรือร้องทุกข์ได้ แต่เน่ืองจาก

การร้องทุกข์จะเพ่ิมภาระให้กับผู้บริหารและจะเกิดการโต้แย้งกันยืดเยื้อ จนละเลยความสนใจใน

การปฏิบัติงาน  

องค์ประกอบท่ี 4 พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง การท่ี

พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์การอย่างรับผิดชอบ ให้ความสนใจกับนโยบายต่างๆ 

และประกาศต่างๆ ขององค์การ พร้อมท่ีจะรักษาภาพลักษณ์ขององค์การ แสดงความคิดเห็น และ

เข้าร่วมประชุมหรือเป็นฝ่ายเดียวกันกับองค์การ เช่น มีส่วนร่วมในการเข้าประชุม เก็บความลับ มี

ความรู้สึกต้องการพัฒนาองค์การ และมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมต่อ

องค์การ  

องค์ประกอบท่ี 5 พฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) หมายถึง 

พฤติกรรมท่ีพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ สนองนโยบายขององค์การ ขยันท างาน ตรงต่อเวลา 

การประหยัด รักษาทรัพยากร และดูแลสิ่งของท่ีเก่ียวข้องรวมถึงไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานไปกับ
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งานส่วนตัว ซึ่งคนท่ีมีส านึกในหน้าท่ีจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายขององค์การได้เป็น

อย่างดี 

ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานในองค์การท่ีมีต่อองค์การ โดยมี

ความเช่ือมั่น ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ จึงท าให้มีความต้องการท่ีจะรักษาความ

เป็นสมาชิกภาพขององค์การไว้ และรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ท่ีมีองค์ประกอบ 3 

องค์ประกอบ ตามแนวคิดของแนวคิดของ Allen et al. (1993) 

องค์ประกอบท่ี 1 ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ (Affective Commitment) คือ 

ความรู้สึกผูกพันท่ีเกิดจากอารมณ์ของพนักงานซึ่งต้องการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ และมี

ส่วนร่วมในองค์การ พนักงานท่ีมีความผูกพันด้านนี้ คือการแสดงออกถึงความปรารถนาท่ีจะเป็น

สมาชิกในองค์การ 

องค์ประกอบท่ี 2 ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ (Continuance Commitment) 

คือ ความรู้สึกผูกพันท่ีเกิดจากการตระหนักถึงต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการออกจากองค์การ การอยู่ใน

องค์การเกิดจากได้รับประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ พนักงานท่ีมีความผูกพันด้านนี้ คือการ

แสดงออกถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องอยู่ในองค์การ 

องค์ประกอบท่ี 3 ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) 

คือ ความรู้สึกผูกพันท่ีเกิดจากหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ข้อผูกมัด หรือความเป็นหนี้บุญคุณท่ีท าให้

ต้องอยู่ในองค์การต่อไป พนักงานท่ีมีความผูกพันด้านนี้ คือการแสดงออกถึงความคิดท่ีว่าเขาควร

จะอยู่ในองค์การ การอยู่ในองค์การเป็นสิ่งท่ีควรกระท าเพ่ือความถูกต้องเหมาะสมในสังคม 

จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถในการณ์วางแผนล่วงหน้าทั้งใน

เร่ืองของชีวิตประจ าวัน และการท างานในองค์การ มีการคาดการณ์ถึงผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดขึ้น

ในอนาคตได้จากพฤติกรรมท่ีจะแสดงออก โดยมีความมุ่งหวังถึงประโยชน์ในอนาคตแต่สามารถ

อดได้รอได้ มีความเช่ือมั่นในผลของการกระท าว่า ท าดีย่อมได้ผลดีตอบแทน อย่างสมเหตุสมผล 

และสามารถงดเว้นจากพฤติกรรมท่ีสังคมในองค์การไม่ยอมรับ หรือเป็นผลเสียต่อตนเองได้ 

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ (Organizational  Socialization) หมายถึง 

กระบวนการของการถ่ายทอดความรู้ส าหรับพนักงานในองค์การ เพ่ือให้พนักงานเกิดความรู้และ

ทักษะในการท างานท่ีเหมาะสมในองค์การนั้นๆ รวมทั้งมีบุคลิกภาพ การปฏิบัติงานตามบทบาท

หน้าท่ีของการท างานในองค์การ มีเอกลักษณ์และความยึดมั่นผูกพันกับองค์การ กระบวนการนี้

รวมถึงการท่ีพนักงานได้ซึมซับเอาวัฒนธรรมของอาชีพ ค่านิยม บรรทัดฐาน และจริยธรรมท่ี

เหมาะสมในองค์การของตนเอง ได้เรียนรู้และรับเอาระเบียบวิธีกฎเกณฑ์ รวมถึงการสั่งสมเอา
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ประสบการณ์และความช านาญไว้จนสามารถเป็นตัวแทนขององค์การท่ีจะส่งผ่านไปสู่พนักงาน

ขององค์การรุ่นต่อไปได้ 

 

3.4  เคร่ืองมือวัดตัวแปรและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.  ศึกษาข้อมูล เอกสาร ทฤษฎี ความหมาย และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การ จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ

ความผูกพันต่อองค์การ แล้วน ามาสร้างเป็นกรอบแนวความคิดให้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้ 

2.  การศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Research) จัดท าแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ท่ีแปลจากแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามท่ีประกอบไปด้วย 5 ส่วน รวมจ านวน

ข้อค าถามทั้งหมดจ านวน 129 ข้อ ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมข้อค าถาม

ทั้งหมด 8 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 1-3 เป็นข้อค าถามท่ีจะมีลักษณะเป็นค าถามชนิดเลือกตอบ 

(Check List) ให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  เก่ียวกับประวัติส่วนตัวของผู้ตอบ

แบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ยกตัวอย่าง

เช่น ในส่วนท่ี 1 ข้อท่ี 1 ของแบบสอบถาม 

      1. เพศ  

      ชาย     หญิง 

ส่วนข้อค าถามข้อ 4-8 เป็นข้อค าถามท่ีให้เติมค าตอบ ท่ีเก่ียวกับอายุ ประสบการณ์การ

ท างาน เงินเดือน ต าแหน่งงาน และแผนกของผู้ตอบแบบสอบถาม ยกตัวอย่างเช่น ในส่วนท่ี 1 ข้อ

ท่ี 4 ของแบบสอบถาม 

4. อายุ _______________ ปี 

 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพยาบาล

วิชาชีพ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ซึ่งแบบสอบถามนี้สร้าง
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ขึ้นตามแนวคิดของ Organ (1991) และแปลข้อค าถามจากแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การจากงานวิจัยของ Podsakoff et al. (1990: 1-40) โดยมีข้อค าถาม

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 5 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อค าถามทางบวกทั้งหมด

จ านวน 24 ข้อ และทางผู้วิจัยได้เพ่ิมเติมข้อค าถามอีก 1 ข้อในพฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ 

(Civic Virtue) คือ ข้อท่ี 20 “ฉันให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงพยาบาลทุกครั้ง” เพ่ือความ

สมบูรณ์ต่อการวิจัยในครั้งนี้  รวมข้อค าถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การทั้งหมด 25 

ข้อ ดังนี้ 

พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ (Altruism)  มี 5 ข้อ (ข้อ 1-5)  

พฤติกรรมด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน (Courtesy)   มี 5 ข้อ (ข้อ 6-10) 

พฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship)  มี 5 ข้อ (ข้อ 11-15) 

พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue)  มี 5 ข้อ (ข้อ 16-20) 

พฤติกรรมด้านความส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness)  มี 5 ข้อ (ข้อ 21-25) 

ลักษณะค าตอบเป็นแบบเลือกตอบบนมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามเทคนิคการ

วัดของ ลิเคิร์ท (Likert Type Scale) จากจริงท่ีสุดถึงไม่จริงท่ีสุด ลักษณะข้อค าถามเป็นข้อค าถาม

ทางบวกทั้งหมด 25 ค าถาม การตรวจให้คะแนนข้อความจากจริงท่ีสุดถึงไม่จริงท่ีสุดเป็น 5, 4, 3, 

2, และ 1 ตามล าดับ  

เม่ือท าการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดฉบับนี้ปรากฏว่า ข้อ 14 มีค่า r = 

.115 ทางผู้วิจัยจึงได้ตัดข้อค าถามข้อท่ี 14 ออกและเลือกใช้แต่ข้อค าถามท่ีมีคุณภาพสูงใน

การศึกษาครั้งนี้และพบว่าแบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การทั้งฉบับรวม 24 ข้อมี

ค่าความเช่ือมั่น .867 

 

ตารางท่ี 3.2  ตัวอย่างแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

 

ข้อความ จริง           

ท่ีสุด 

จริง ไม่

แน่ใจ 

ไม่จริง ไม่จริง 

ท่ีสุด 

1. ฉันท างานแทนเพ่ือนร่วมงานท่ีขาดงาน      

 

ข้อค าถามในส่วนท่ี 2 ทางผู้วิจัยได้ตัดข้อค าถามข้อท่ี 14 ออก และเลือกวิเคราะห์แต่ข้อ

ค าถามท่ีมีคุณภาพสูง โดยเลือกข้อค าถามเฉพาะข้อท่ีค่า t มีนัยส าคัญทางสถิติ (Significant)  
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) 

ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาจากแนวคิดและแปลจากแบบสอบถามในงานวิจัยของ Allen et al. (1993)  

รวมถึงได้น ามาปรับเพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อการวิจัยในครั้งนี้อันประกอบไปด้วย ข้อค าถาม 21 

ข้อ 

ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ   มี 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 

ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่  มี 7 ข้อ (ข้อ 8-14) 

ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน  มี 7 ข้อ (ข้อ 15-21) 

ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามเทคนิคการวัดของ ลิเคิร์ท 

(Likert Type Scale) โดยการตรวจให้คะแนนข้อความทางบวกจากจริงท่ีสุดถึงไม่จริงท่ีสุดเป็น 5, 

4, 3, 2, และ 1 ส่วนข้อความทางลบเป็น 1, 2, 3, 4, และ 5 ตามล าดับ 

โดยแบ่งลักษณะข้อค าถามเป็น 2 ประเภท คือ 

ข้อค าถามท่ีเป็นข้อค าถามทางบวก จ านวน 17 ข้อ 

(ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21) 

ข้อค าถามท่ีเป็นข้อค าถามทางลบ จ านวน 4 ข้อ  

(ข้อ 9, 12, 13, 15) 

เม่ือท าการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดฉบับนี้ปรากฏว่า ข้อ 12 กับข้อ 

15 มีค่า r = .088, .033 ตามล าดับ ทางผู้วิจัยจึงได้ตัดข้อค าถามข้อท่ี 12 และ 15 ออกและเลือกใช้

แต่ข้อค าถามท่ีมีคุณภาพสูงในการศึกษาครั้งนี้ และพบว่าแบบวัดความผูกพันต่อองค์การทั้งฉบับ

รวม 19 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .827 

 

ตารางท่ี 3.3  ตัวอย่างแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ 

 

ข้อความ จริง           

ท่ีสุด 

จริง ไม่

แน่ใจ 

ไม่จริง ไม่จริง 

ท่ีสุด 

1. ฉันมีความปรารถนาท่ีจะท างานกับโรงพยาบาลแห่งนี้จน

เกษียณ 

     

 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน จะมีเนื้อหาเก่ียวกับ

ความสามารถคาดการณ์ไกลเก่ียวกับผลดีผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นจากการกระท าของตน และเห็น
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ความส าคัญของผลท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีความอดได้รอได้ และสามารถบังคับตนให้

กระท าตามสิ่งท่ีตนตั้งเป้าหมายไว้จนส าเร็จ แบบสอบถามนี้มาจากแบบสอบถามในงานวิจัยของ 

จินตนา บิลมาศ (2529) มีข้อค าถามทั้งหมด 20 ข้อ 

ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามเทคนิคการวัดของ ลิเคิร์ท 

(Likert Scale) โดยการตรวจให้คะแนนข้อความทางบวกจากจริงท่ีสุดถึงไม่จริงท่ีสุดเป็น 5, 4, 3, 

2, และ 1 ส่วนข้อความทางลบเป็น 1, 2, 3, 4, และ 5 ตามล าดับ 

โดยแบ่งลักษณะข้อค าถามเป็น 2 ประเภท คือ 

ข้อค าถามท่ีเป็นข้อค าถามทางบวก จ านวน 3 ข้อ 

(ข้อ 14, 15, 20) 

ข้อค าถามท่ีเป็นข้อค าถามทางลบ จ านวน 17 ข้อ  

(ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19) 

เม่ือท าการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดฉบับนี้ปรากฏว่า ข้อ 3 มีค่า r = 

.017 ทางผู้วิจัยจึงได้ตัดข้อค าถามข้อท่ี 3 ออกและเลือกใช้แต่ข้อค าถามท่ีมีคุณภาพสูง 

โดยแบบวัดจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนทั้งฉบับรวม 19 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น = 

.729 

 

ตารางท่ี 3.4  ตัวอย่างแบบสอบถามจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

 

ข้อความ จริง           

ท่ีสุด 

จริง ไม่

แน่ใจ 

ไม่จริง ไม่จริง 

ท่ีสุด 

1. ฉันมักจะท างานไม่เสร็จทันเวลาท่ีก าหนดไว้      

 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การซึ่งอ้างอิงจาก

แบบสอบถามท่ีได้ท ากับนักศึกษาในคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคปกติ รุ่น 16 ซึ่ง

มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ือให้ครอบคลุมบริบทมากท่ีสุดส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ โดยได้แบ่งเป็น 7 

ตอนด้วยกัน ดังนี้ 

- ก่อนเข้าท างานในองค์การปัจจุบัน มี 6 ข้อ (ข้อ 1-6)  

- เม่ือเร่ิมเข้าท างาน ข้อค าถามท่ี มี 5 ข้อ (ข้อ 7-11) 

- ในช่วงปีแรกของการท างาน มี 8 ข้อ (ข้อ 12-19) 
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-     ในระหว่างการท างาน มี 36 ข้อ (ข้อ 1-36) เป็นข้อค าถามในระหว่างการท างานของ

พยาบาลวิชาชีพ จนถึงการท่ีพยาบาลวิชาชีพท างานอยู่กับโรงพยาบาลนานกว่า 5 ปี มี 25 ข้อ (คือ

ข้อ 1-25) เป็นข้อค าถามเก่ียวกับผู้ท่ีเกษียณอายุหรือลาออกจากองค์การ มี 11 ข้อ (คือข้อ 26-36) 

รวมข้อค าถามในแบบสอบเก่ียวกับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การทั้ง 4 ตอน คือ 55 ข้อค าถาม

เพ่ือให้มีความครอบคลุมกับบริบทในการวิจัยในครั้งนี้ 

ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดับ ตามเทคนิคการวัดของ ลิเคิร์ท 

(Likert Scale) จากจริงท่ีสุดถึงไม่จริงท่ีสุด ลักษณะข้อค าถามเป็นข้อค าถามทางบวกทั้งหมด การ

ตรวจให้คะแนนข้อความจากจริงท่ีสุดถึงไม่จริงท่ีสุดเป็น 6, 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามล าดับ ลักษณะ

ค าตอบในแบบสอบถามส่วนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ จะมีอีกหนึ่งระดับคือ ไม่ทราบ โดย

การตรวจให้คะแนนจะไม่นับคะแบบในส่วนของข้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าไม่ทราบ 

การท่ีแบบสอบถามเก่ียวกับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ี

แตกต่างจากแบบสอบถามในส่วนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ความผูกพันต่อองค์การ และ

จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนนั้น เน่ืองจากการวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้มีการจ ากัดอายุงานของ

พยาบาลวิชาชีพผู้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งในข้อค าถามเก่ียวกับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การนั้น

ในตอนท่ี 4 ท่ีเป็นข้อค าถามข้อท่ี 26-36 พยาบาลวิชาชีพท่ีเพ่ิงเข้าใหม่หรือมีอายุงานน้อยอาจยังไม่

ทราบถึงเก่ียวกับการเกษียณอายุของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล ทางผู้วิจัยจึงได้เพ่ิมระดับ

ของเกณฑ์การให้คะแนนอีกหนึ่งระดับคือ ไม่ทราบให้ค่าคะแนนเท่ากับ 0 โดยแบบวัดการถ่ายทอด

ทางสังคมในองค์การ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .937 

 

ตารางท่ี 3.5  ตัวอย่างแบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 

 

ข้อความ จริง

ท่ีสุด 

จริง ไม่

แน่ใจ 

ไม่

จริง 

ไม่จริง

ท่ีสุด 

ไม่

ทราบ 

ตอนท่ี 1 ก่อนเข้าท างานในองค์การปัจจุบัน

....  

1. ฉันเคยรู้จักโรงพยาบาลนี้มาก่อนเข้าท างาน 

 

                 

     

 

ข้อค าถามทั้งหมดผ่านการศึกษา รวบรวม และพัฒนาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ต่างๆ และผ่านการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามตามขั้นตอนระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรม
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ศาสตร์อย่างถูกต้องแล้ว โดยผู้วิจัยได้พิจารณาก าหนดให้ครอบคลุม สอดคล้องกับโครงสร้าง 

สภาพแวดล้อม และลักษณะการบริหารงานขององค์การและสถานการณ์ปัจจุบันมากย่ิงขึ้น  

 

3.5 แนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถามให้มีคุณภาพ 
 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการหาคุณภาพเคร่ืองมือแบบวัด ทั้งแบบวัดพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ แบบวัดความผูกพันต่อองค์การ แบบวัดจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม

ตน และแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ น ามาหาคุณภาพของแบบวัด ดังต่อไปนี้ 

 ผู้วิจัยท าการประมวลเอกสารงานวิจัยเพ่ือก าหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปร และได้น า

แบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท่ีเป็นผลงานของนักศึกษาในชั้นเรียนวิชา พม.791 การ

วิจัยขั้นสูง มาศึกษาและปรับปรุงร่วมกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนท่ีสนใจจะน าแบบวัดการถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การนี้ไปใช้ด้วย ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ ผศ.ดร.บังอร โสฬส และได้ด าเนินการ

จัดท าเป็นชุดแบบสอบถามเพ่ือน าไปทดสอบ การวิเคราะห์คุณภาพแบบวัด ท าการทดสอบ

คุณภาพรายข้อของแบบวัด โดยใช้สถิติ 2 ประเภท คือ (1) การวิเคราะห์อ านาจจ าแนกรายข้อ 

(Item Discrimination) หรือ การวิเคราะห์หาค่า t – ratio และ (2) การหาค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพันธ์ระหว่างรายข้อกับของแบบวัดทั้งฉบับ (Item – total correlation) แล้วเลือกใช้เฉพาะ

ข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกและค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าสูงเท่านั้น ในตอนท้ายจึงหาค่าความ

เช่ือมั่นของแบบวัด (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient)   

  

3.6  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากคณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไปยังโรงพยาบาลท่ีท าการศึกษา และได้ติดต่อขอความ

ร่วมมือจากฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลในการแจกแบบสอบถามจ านวน 450 ชุด ซึ่งได้รับคืน 

405 ชุด คิดเป็น 90% ในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีก าหนดไว้พร้อมแนบหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม หาค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) เป็นการทดสอบความ

เช่ือมั่น และท าการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัด โดยท าการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ รวมถึง

หาความสัมพันธ์รายข้อกับแบบวัดทั้งฉบับ โดยผู้วิจัยจะมีการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ และ
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ประโยชน์ของการวิจัยในครั้งนี้ให้ผู้ตอบแบบสอบ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเต็มใจและ

ตอบแบบสอบถามให้เป็นจริงมากท่ีสุด และน าแบบสอบถามท่ีได้รับมากรอกข้อมูลตรวจให้คะแนน

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

 

3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เม่ือผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนจากกลุ่มตัวอย่างแล้วนั้น โดยผู้วิจัยได้ก าหนด

แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 

โดยท าการกรอกข้อมูลและลงรหัสในแบบสอบถามทุกข้อ โดยจะท าการประมวลผลด้วยการ

วิเคราะห์และการประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดย

ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way anova) สถิติการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบสองทาง (Two-way anova) และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง 

(Three-way anova)  

 

3.8  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ค่า

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สถิติอ้างอิง (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ ANOVA ในการ

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยท่ีศึกษาเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีได้ตั้งไว้ และเม่ือ

พบผลท่ีเป็นปฏิสัมพันธ์แบบสองทาง และแบบสามทางท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 น ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) และ/หรือ แบบ

แอล เอส ดี (LSD) 
 

 



 
 

 
บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยเร่ือง “บทบาทของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การและจิตลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคมุตนท่ีเก่ียวข้องกบัความผูกพนัและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพยาบาล
วิชาชีพ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศิริราช จ านวน 405 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทของการถ่ายทอดทาง
สงัคมในองค์การ บทบาทของจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน ท่ีมีตอ่ความผูกพนัต่อองค์การและ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ ในบทนีไ้ด้น าเสนอผลการวิเคราะห์
ลกัษณะเบือ้งต้นของกลุม่ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน รวมทัง้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูนอกเหนือสมมติฐาน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดตามปัจจยัสว่นบุคคล  

 
4.1  ลักษณะเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช จ านวน 405 คน 
โดยมีลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง (ดงัสรุปไว้ในตารางท่ี 4.1) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

1.  กลุม่ตวัอยา่งเป็นเพศหญิงทัง้หมด จ านวน 405 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
2.  สถานภาพสมรสของพยาบาลวิชาชีพ สว่นใหญ่มีสถานภาพโสดจ านวน 282 คน คิด

เป็นร้อยละ 69.6 สถานภาพสมรสแล้ว จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 สถานภาพหย่าร้าง 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 

3.  ระดับการศึกษาของพยาบาลวิชาชีพ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น
จ านวน 317 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.3 และมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4 ระดับปริญญาโท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และระดบัปริญญาเอก 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2  

4.  พยาบาลวิชาชีพมีอายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 อายุ
ระหวา่ง 30-39 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 อายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 63 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.5 และมีอายมุากกวา่หรือเทา่กบั 50 ปี จ านวน 53 คิดเป็นร้อยละ 13.1  



75 
 

5.  ประสบการณ์ท างานของพยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัสว่นใหญ่เป็นผู้
มีประสบการณ์การท างานกลา่วคือ มีประสบการณ์ท างานตัง้แต ่2-5 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.7 มีประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีประสบการณ์ท างาน 
11-20  ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 มีประสบการณ์ท างานตัง้แต่ 21-30 ปี จ านวน 73 
คิดเป็นร้อยละ 18 และมีประสบการณ์การท างานมากกวา่หรือเทา่กบั 31 ปี จ านวน 23 คิดเป็นร้อย
ละ 5.7 และท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 

6.  เงินเดือนของพยาบาลวิชาชีพ โดยกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีเงินเดือนน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 มีเงินเดือนระหว่าง 15,001-20,000 
บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 มีเงินเดือนอยูร่ะหวา่ง 20,001-25,000 บาท จ านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 มีเงินเดือนระหว่าง 25,001-30,000 บาท จ านวน 42 คิดเป็นร้อยละ 10.8 
และมีเงินเดือนมากกวา่ 30,000 บาท จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 

7.  ต าแหน่งงานของพยาบาลวิชาชีพประกอบด้วย ผู้ปฏิบติังานพยาบาล ระดับ 1-4 
จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41 พยาบาลวิชาชีพต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ระดับ 5 มี
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 พยาบาลวิชาชีพต าแหน่ง พยาบาล ระดบั 3-5 มีจ านวน 73 
คน ร้อยละ 18 พยาบาลวิชาชีพต าแหนง่ พยาบาลระดบั 6-7 มีจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 
พยาบาลวิชาชีพต าแหน่ง พยาบาลระดบั 8 (ผู้ช านาญการ) มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
และพยาบาลวิชาชีพต าแหนง่ พยาบาลระดบั 9 (ผู้ เช่ียวชาญ) มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

8.  แผนกงานของพยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง มีทัง้หมด 11 แผนก อันประกอบไป
ด้วยพยาบาลวิชาชาชีพท่ีอยูใ่นแผนก งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มีจ านวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.8 งานการพยาบาลจักษุฯและโสตฯ มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 งานการ
พยาบาลตรวจรักษาผู้ ป่วยนอก มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 งานการพยาบาลผู้ ป่วยพิเศษ 
มีจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 งานการพยาบาลผ่าตดั มีจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4
งานการพยาบาลรังสวีิทยา มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 งานการพยาบาลศลัยศาสตร์และ
ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มีจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 งานการพยาบาลสติูศาสตร์-นรีเวช
วิทยา มีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ มี
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 งานการพยาบาลปฐมภมิู มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5
งานการพยาบาลระบบงานหวัใจและหลอดเลอืด มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 
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ตารางที่ 4.1  ลกัษณะเบือ้งต้นของกลุม่ตวัอยา่ง (n = 405) แสดงด้วยคา่ความถ่ีและคา่ร้อยละ  
 
 ลักษณะเบือ้งต้น จ านวน ร้อยละ 
เพศ หญิง 405 100 
สถานภาพสมรส โสด 282 69.6 
 สมรส 114 28.1 
           หยา่ร้าง 9 2.2 

ระดับการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 16 4 
 ปริญญาตรี 317 78.3 

 ปริญญาโท 71 17.5 

 ปริญญาเอก 1 0.2 

อายุ น้อยกวา่ 30 ปี 142 35.1 

 30-39 ปี 147 36.3 

 40-49 ปี 63 15.5 

 มากกวา่หรือเทา่กบั 50 ปีขึน้ไป 53 13.1 

ประสบการณ์ท างาน น้อยกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี 24 5.9 

 2-5 ปี 80 25.7 

 6-10 ปี 81 20 

 11-20 ปี 100 24.7 

 21-30 ปี 73 18 

 มากกวา่หรือเทา่กบั 31 ปี 23 5.7 

เงินเดือน น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 143 36.7 

 15,001-20,000 บาท 101 21.2 

 20,001-25,000 บาท 47 12.1 

   25,001-30,000 บาท 42 10.8 

   มากกวา่ 30,000 บาท 85 19.2 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ่) 
 
 ลักษณะเบือ้งต้น จ านวน ร้อยละ 
ต าแหน่ง ผู้ปฏิบติังานพยาบาล ระดบั 1-4 166 41 

 ผู้ปฏิบติังานพยาบาล ระดบั 5  91 22.5 
 พยาบาล ระดบั 3-5 73 18 
 พยาบาล ระดบั 6-7 58 14.3 
 พยาบาล ระดบั 8 (ผู้ช านาญการ) 15 3.7 
 พยาบาล ระดบั 9 (ผู้ เช่ียวชาญ) 2 0.5 
แผนก งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ 60 14.8 
 งานการพยาบาลจกัษุฯและโสตฯ 25 6.2 
 งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ ป่วยนอก 21 5.2 
 งานการพยาบาลผู้ ป่วยพิเศษ 51 12.6 
 งานการพยาบาลผา่ตดั 34 8.4 
 งานการพยาบาลรังสวีิทยา 31 7.7 
 งานการพยาบาลศลัยศาสตร์และศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์     44 10.9 
 งานการพยาบาลสติูศาสตร์-นรีเวชวิทยา 55 13.6 
 งานการพยาบาลอายรุศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ 64 15.8 
 งานการพยาบาลปฐมภมิู 10 2.5 
 งานการพยาบาลระบบงานหวัใจและหลอดเลอืด 10 2.5 

  
โดยสรุปคือ พยาบาลวิชาชีพท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นเพศหญิงทัง้หมด 

สว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีสถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอายุคละกันในทุกระดับ
อาย ุโดยมีประสบการณ์ในการท างานด้านพยาบาลวิชาชีพตัง้แต ่1 ปี ถึง 30 ปี สว่นใหญ่เงินเดือน
ประจ าต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท กลุม่ตวัอย่างมีต าแหน่งงานเป็นผู้ปฏิบัติงาน
พยาบาลคละกนั และปฏิบติังานอยู่ใน 11 แผนก กลา่วได้ว่า กลุม่ตวัอย่างมีความหลากหลายใน
ด้านอาย ุอายงุาน ต าแหนง่งาน และแผนกงาน 

 
 



78 
 

4.2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรม 

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคม
ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 

 
  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 

พบว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การในระดับท่ีแตกต่างกัน มีความ

ผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การแตกต่างกันอย่างเช่ือถือได้ทาง

สถิติ (F=10.134, 12.011 ตามล าดับ และ p<.01 ดังแสดงในตารางท่ี 4.2) เม่ือท าการ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอด

ทางสังคมในองค์การมาก มีความผูกพันและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่า

พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การปานกลางและน้อยอย่างเช่ือถือได้ทาง

สถิติ (p<.01 ดังแสดงในตารางท่ี 4.2) ผลท่ีพบจึงสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 ท่ีมีเนื้อความว่า 

“พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก มีความผูกพันต่อองค์การและ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคม

ในองค์การน้อย” ซึ่งพบด้วยว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก มี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคม

ในองค์การปานกลาง (d = 2.72, p < .05) ในขณะท่ีพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การปานกลางมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการ

ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย (d = 2.61, p < .05) 
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ตารางท่ี 4.2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) ของความผูกพันต่อองค์การ 

และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การ  

 

การ
ถ่ายทอด
ทางสังคม 
ในองค์การ 

ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ 

X น้อย ปาน
กลาง 
มาก F p X  น้อย ปาน

กลาง 
มาก F P 

น้อย 65.99 - - - 10.134 .000** 94.70 - - - 12.011 .000** 

ปานกลาง 68.59 2.605* - -  96.36 - - -  

มาก 70.02 4.037* - -  99.08 4.381* 2.720* -  

 

หมายเหตุ:  ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

        * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

4.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรม 
 การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดับจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

 ของพยาบาลวิชาชีพ  
 

 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดับจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า

พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนในระดับท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การแตกต่างกันอย่างถึงนัยส าคัญทางสถิติ (F = 27.49, p<.01 ดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.3) เม่ือทดสอบความแตกต่างโดยวิธีการแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่าพยาบาลวิชาชีพ

ท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่า

พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลักษณะปานกลางและน้อยอย่างเช่ือถือได้ทางสถิติ (p<.01 ดังตารางท่ี 

4.3) และพบด้วยว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนปานกลาง มีพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย

ด้วย ส าหรับความผูกพันต่อองค์การ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่พบว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิต



80 
 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ท่ีกล่าวข้างต้นผลท่ีพบ

จึงสนับสนุนสมมติฐานท่ี 2 ในส่วนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

 

ตารางท่ี 4.3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) ของความผูกพันต่อองค์การ 

และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดับจิตลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตนของพยาบาลวิชาชีพ 

 

จิตลักษณะ 

มุ่งอนาคต 
ควบคุมตน 

ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

X น้อย ปาน
กลาง 
มาก F p X  น้อย ปาน 

กลาง 
มาก F P 

น้อย 68.05 - - - .77 .466 93.40 - - - 27.49 .000** 

ปานกลาง 67.66 - - -  96.55 3.15* - -   

มาก 68.79 - - -  100.01 6.61* 3.46* -   

 

หมายเหตุ:  ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

        * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
4.4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การตามระดับการ 

 ได้รับถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
 ของพยาบาลวิชาชีพ 

 
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การตามระดับการได้รับการ

ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนของพยาบาลวิชาชีพ พบความ

แตกต่างของความผูกพันต่อองค์การตามการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับจิตลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน ท่ีถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติ (F=3.845, p<.01) เม่ือเปรียบเทียบความ

แตกต่างโดยวิธีการแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การมาก และมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก (กลุ่มท่ี 9) มีความผูกพันต่อ

องค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย และมีจิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย (กลุ่มท่ี 1) และมากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการ
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ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย และมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนปานกลาง (กลุ่มท่ี 2) 

อย่างถึงนัยส าคัญทางสถิติ (d= 6.504, d= 6.412 ตามล าดับ, p< .05 ดังแสดงในตารางท่ี 4.4) 

ผลท่ีพบจึงสนับสนุนสมมติฐานท่ี 3 ท่ีมีเนื้อความว่า “พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การและมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่า

พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อยและมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม

ตนน้อย” นอกจากนี้เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธีแบบแอล เอส ดี (LSD) พบผลซึ่ง

สอดคล้องกันกับวิธีการแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) และยังพบผลเพ่ิมว่า พยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับ

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก (กลุ่มท่ี 9) มีความ

ผูกพันต่อองค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย มีจิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก (กลุ่มท่ี 3) มากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การปานกลาง มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนปานกลาง (กลุ่มท่ี 5) มากกว่า

พยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การปานกลาง มีจิตลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตนมาก (กลุ่มท่ี 6) และมากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมใน

องค์การมาก มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อยอย่างถึงนัยส าคัญทางสถิติ (d= 5.697, 

3.727, 5.058, 3.730 และ p<.05 ดังแสดงในตารางท่ี 4.4) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีความ

ผูกพันต่อองค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มอ่ืน (รวม 6 กลุ่มจาก 8 กลุ่ม) อย่างเด่นชัด 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4.4  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) และแบบแอล เอส ดี (LSD) ของความผูกพันต่อองค์การตามระดับการได้รับการ 

 การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 9 กลุ่ม 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กลุ่มท่ี การถ่ายทอด
ทางสังคมใน

องค์การ 

จิตลักษณะ
มุ่งอนาคต

ควบคุมตน 

 
ความผูกพันต่อองค์การ                                      กลุ่มท่ี 

N X  S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 น้อย น้อย 44 65.70 7.210 - - - - - - - - - 

2 น้อย ปานกลาง 54 65.80 8.036 - - - - - - - - - 

3 น้อย มาก 43 66.51 8.817 - - - - - - - - - 

4 ปานกลาง น้อย 38 70.26 7.741 4.559* 4.467* 3.752* - - - - - - 

5 ปานกลาง ปานกลาง 54 68.48 6.706 - - - - - - - - - 

6 ปานกลาง มาก 40 67.15 8.189 - - - - - - - - - 

7 มาก น้อย 46 68.48 6.369 - - - - - - - - - 

8 มาก ปานกลาง 38 69.13 6.819 3.427* 3.335* - - - - - - - 

9 มาก มาก 48 72.21 7.334 6.504* 6.412* 5.697* - 3.727* 5.058* 3.730* - - 

8
2
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4.5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ 

 องค์การตามระดับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 
 

 ในส่วนนี้ได้ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ

ตามระดับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พยาบาล

วิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การต่างกันอย่าง

เช่ือถือได้ทางสถิติ (F=13.78, p<.01 ดังแสดงในตารางท่ี 4.5) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างด้วย

สถิติเชฟเฟ่ (Scheffé) พบว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การมากมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีโดยรวมมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การปานกลางและมากกว่า

กลุ่มน้อยอย่างเช่ือถือได้ทางสถิติ (99.31> 96.25, 94.72 ดังแสดงในตารางท่ี 4.6) ผลท่ีพบจึง

สนับสนุนสมมติฐานท่ี 4 ท่ีว่า “พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การมากมีพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีความผูกพันต่อองค์การน้อย” 

เม่ือวิเคราะห์แยกแต่ละองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การพบผล

ท่ีสอดคล้องกันว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การมากมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การในด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน ด้านความอดทนอดกลั้น ด้านการให้ความร่วมมือ และด้าน

ความส านึกในหน้าท่ีมากกว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การน้อยอย่างเช่ือถือได้ทาง

สถิติ แต่ไม่พบความแตกต่างในพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการให้ความ

ช่วยเหลือ (ดังแสดงในตารางท่ี 4.5)  

เม่ือวิเคราะห์ต่อไปโดยใช้สถิติแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การเป็นรายด้านตามระดับความผูกพันต่อองค์การ พบผลสอดคล้องกับ

พฤติกรรมโดยรวมว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การมากมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององค์การด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน ด้านการให้ความร่วมมือ และด้านความส านึกในหน้าท่ี 

มากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การปานกลางและน้อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 (ดังแสดงในตารางท่ี 4.7) พบด้วยว่าในพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้าน

ความอดทนอดกลั้น พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การปานกลาง มีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การด้านความอดทนอดกลั้นกับด้านการให้ความร่วมมือมากกว่าพยาบาล

วิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การน้อย 
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ตารางท่ี 4.5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตาม 

 ระดับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 

 

พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีของ
องค์การ 

ความผูกพัน
ต่อองค์การ 

N X  S.D. F p 

พฤติกรรมโดยรวม น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

151 

123 

131 

94.72 

96.25 

99.31 

6.998 

7.540 

7.719 

13.775 .000** 

 

 

พฤติกรรมด้านการให้

ความช่วยเหลือ 

(Altruism) 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

151 

123 

131 

20.71 

21.06 

21.21 

2.273 

2.034 

2.134 

2.041 .131 

พฤติกรรมด้านการ

ค านึงถึงผู้อ่ืน 

(Courtesy)  

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

151 

123 

131 

20.91 

20.69 

21.51 

2.063 

2.280 

2.282 

4.820 .009* 

พฤติกรรมความอดทน

อดกลั้น 

(Sportsmanship) 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

151 

123 

131 

14.48 

14.98 

15.39 

1.608 

1.927 

1.987 

8.611 .000** 

พฤติกรรมด้านการให้

ความร่วมมือ (Civic 

Virtue) 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

151 

123 

131 

18.27 

19.02 

19.85 

2.251 

2.072 

2.551 

16.597 .000** 

พฤติกรรมด้านความ

ส านึกในหน้าท่ี 

(Conscientiousness) 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

151 

123 

131 

20.35 

20.51 

21.34 

2.040 

2.125 

2.137 

8.728 

 

.000** 

 

หมายเหตุ:  ** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

        * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 



85 
 

ตารางท่ี 4.6  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี 

 ดีขององค์การโดยรวมตามระดับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ  

 

ความผูกพันต่อองค์การ ค่าเฉล่ีย

X

 

 

ความผูกพันต่อองค์การ 

น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 94.72 -   

ปานกลาง 96.25  -  

มาก 99.31 4.591* 3.061* - 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางท่ี 4.7  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี 

 ดีขององค์การ 4 ด้าน ตามระดับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 

 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ท่ีดีขององค์การ 

ความผูกพัน 

ต่อองค์การ 

ค่าเฉล่ีย

X
 

 

ความผูกพันต่อองค์การ 

น้อย           ปานกลาง         มาก 

ด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน น้อย 20.91 -   

 ปานกลาง 20.69  -  

 มาก 21.51 .604* .820* - 

ด้านความอดทนอดกลั้น น้อย 14.48 -   

 ปานกลาง 14.98 .492* -  

 มาก 15.39 .906*  - 

ด้านการให้ความร่วมมือ น้อย 18.27 -   

 ปานกลาง 19.02 .745* -  

 มาก 19.85 1.583* .839* - 

ด้านความส านึกในหน้าท่ี น้อย 20.35 -   

 ปานกลาง 20.51  -  

 มาก 21.34 .993* .831* - 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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4.6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ 

องค์การตามระดับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิตลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนของพยาบาลวิชาชีพ 

 
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีตามระดับการถ่ายทอด

ทางสังคมในองค์การ จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความผูกพันต่อองค์การของพยาบาล

วิชาชีพในระดับท่ีแตกต่างกัน ปรากฏว่าไม่พบความแตกต่างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การระหว่างกลุ่มท่ีมาจากตัวแปรทั้ง 3 (F = 1.440, p>.05) ผลการศึกษาจึงไม่สนับสนุน

สมมติฐานท่ี 5 ท่ีตั้งไว้  อย่างไรก็ตามพบความแตกต่างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การตามการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนอย่างถึง

นัยส าคัญทางสถิติ (F=10.75, p< .01 ดังแสดงในตารางท่ี 4.8) โดยพบผลตามการวิเคราะห์

วิธีการแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) ว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ

มาก มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก (กลุ่มท่ี 9) มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การมากท่ีสุด โดยมากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย 

มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย (กลุ่มท่ี 1)อย่างเด่นชัด (101.63>91.55, p< .05 ดังแสดง

ในตารางท่ี 4.8) โดยพบด้วยว่ากลุ่มท่ี 9 ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การมาก มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

มากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย มีจิตลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตนปานกลาง (กลุ่มท่ี 2) มากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มได้รับการถ่ายทอดทางสังคมใน

องค์การปานกลาง มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย (กลุ่มท่ี 4) มากกว่าพยาบาลวิชาชีพ

ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การปานกลาง มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนปานกลาง 

(กลุ่มท่ี 5) และมากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก มีจิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย (กลุ่มท่ี 7) อย่างถึงนัยส าคัญทางสถิติ ( d= 10.08> 6.866, 

3.765, 9.020, 5.588, 5.799 และ p<.05 ดังแสดงในตารางท่ี 4.8)  

อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบความแตกต่างโดยวิธีแบบแอล เอส ดี (LSD) พบผลซึ่ง

สอดคล้องกันกับวิธีการแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) และยังพบผลเพ่ิมว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับ

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก (กลุ่มท่ี 9) มี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทาง
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สังคมในองค์การน้อย มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก (กลุ่มท่ี 3) อย่าถึงนัยส าคัญทาง

สถิติ (d= 10.08> 3.765 และ p< .05 ดังแสดงในตารางท่ี 4.8) 



ตารางท่ี 4.8  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบเชฟเฟ่ (Scheffé) และวิธีการแบบแอล เอส ดี (LSD) ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ 

 องค์การตามระดับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 9 กลุ่ม 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กลุ่มท่ี การถ่ายทอด

ทางสังคมใน
องค์การ 

จิตลักษณะมุ่ง

อนาคต
ควบคุมตน 

พฤติกรรมการ 

เป็นสมาชิกท่ีดี                                                        กลุ่มท่ี  
ขององค์การ 

N X  S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 น้อย น้อย 44 91.55 7.702 - - - - - - - - - 

2 น้อย ปานกลาง 54 94.76 7.200 3.214* - - - - - - - - 

3 น้อย มาก 43 97.86 7.567 6.315* 3.101* - 5.255* - - - - - 

4 ปานกลาง น้อย 38 92.61 5.440 - - - - - - - - - 

5 ปานกลาง ปานกลาง 54 96.04 5.596 4.492* - - 3.432* - - - - - 

6 ปานกลาง มาก 40 100.38 7.781 8.830* 5.616* - 7.770* 4.338* 4.549* - - - 

7 มาก น้อย 46 95.83 6.071 4.281* - - 3.221* - - - - - 

8 มาก ปานกลาง 38 99.82 7.700 8.270* 5.057* - 7.211* 3.779* - 3.990* - - 

9 มาก มาก 48 101.63 7.530 10.08* 6.866* 3.765* 9.020* 5.588* - 5.799* - - 

8
8
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4.7  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ 

องค์การตามระดับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ จิตลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน และความผูกพันต่อองค์การแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

ในท่ีนี้ได้ท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตาม

ระดับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความผูกพันต่อ

องค์การแยกตามปัจจัยส่วนบุคคลอันได้แก่ สถานภาพ อายุ ประสบการณ์ท างาน ระดับการศึกษา 

เงินเดือน ต าแหน่งงาน และแผนก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามตัว

แปรการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ในกลุ่มพยาบาล

วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งงานพยาบาล ระดับ 6-7 และพยาบาล ระดับ 8 (ผู้ช านาญการ) 

(d (กxข) = 2.842, 21.333 ตามล าดับ p< .05 ดังแสดงในตารางท่ี 4.9) โดยพบว่า พยาบาล

วิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก 

(กลุ่มท่ี 9 ดังแสดงในตารางท่ี 4.10) มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาล

วิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนปาน

กลาง (กลุ่มท่ี 2) มากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก มีจิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนปานกลาง (กลุ่มท่ี 8) มากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการ

ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก (กลุ่มท่ี 3) มากกว่า

พยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การปานกลาง มีจิตลักษณะมุ่งอนาคต

มาก (กลุ่มท่ี 6) และมากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การปาน

กลาง มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนปานกลาง (กลุ่มท่ี 5) (ท าการเปรียบเทียบโดยสถิติแบบ

แอล เอส ดี (LSD) ได้ค่าความแตกต่าง d = 14.00, 10.93, 10.40, 9.89, 9.48, 9.03 ตามล าดับ 

และ p< .05 ดังแสดงในตารางท่ี 4.10) อย่างไรก็ตามเม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (กXข) ของพยาบาลวิชาชีพต าแหน่ง พยาบาล ระดับ 8 

(ผู้ช านาญการ) ด้วยวิธีการแบบแอล เอส ดี (LSD) ไม่พบความแตกต่างท่ีถึงระดับนัยส าคัญทาง

สถิติเน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพต าแหน่ง พยาบาล ระดับ 8 (ผู้ช านาญการ) มี

จ านวน 15 คน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบความแตกต่างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ

ตามตัวแปรจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและความผูกพันต่อองค์การ ในพยาบาลวิชาชีพกลุ่ม

ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่ง พยาบาล ระดับ 8 (ผู้ช านาญการ) กับกลุ่มท่ีปฏิบัติงานอยู่ในแผนกงาน

การพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พบว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม

ตนและความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การแตกต่างกัน

อย่างถึงนัยส าคัญทางสถิติ (d= 22.179, 3.602 ตามล าดับ และ p< .05 ดังแสดงในตารางท่ี 4.9) 

และเม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดับจิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและความผูกพันต่อองค์การ (ขXค) ของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน

อยู่ในแผนกงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พบผลว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตนมาก มีความผูกพันต่อองค์การมาก (กลุ่มท่ี 9) มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์การมากกว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย มีความผูกพันต่อ

องค์การน้อย (กลุ่มท่ี 1) มากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย มี

ความผูกพันต่อองค์การปานกลาง (กลุ่มท่ี 2) และมากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีจิตลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตนปานกลาง มีความผูกพันต่อองค์การปานกลาง (กลุ่มท่ี 5) อย่างถึงนัยส าคัญ

ทางสถิติ (d= 11.97, 13.42, 8.06 ตามล าดับ และ p< .05 ดังแสดงในตารางท่ี 4.11) แต่เม่ือท า

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดับการจิตลักษณะ

มุ่งอนาคตควบคุมตนและความผูกพันต่อองค์การ (ขXค) ของพยาบาลวิชาชีพต าแหน่ง พยาบาล 

ระดับ 8 (ผู้ช านาญการ) ด้วยวิธีการแบบแอล เอส ดี (LSD) ไม่พบผลท่ีชัดเจน 

ผลการวิเคราะห์พบความแตกต่างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามตัว

แปรการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและความผูกพันต่อองค์การพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีอายุ

มาก (39 ปีขึ้นไป) (d(กXค) = 4.44, p< .01 ดังแสดงในตารางท่ี 4.9) โดยพบว่าพยาบาลวิชาชีพท่ี

ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อย่างถึง

นัยส าคัญทางสถิติ เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ

ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและความผูกพันต่อองค์การ (กXค) ของ

พยาบาลวิชาชีพกลุ่มอายุมาก (39 ปีขึ้นไป) ด้วยวิธีการแบบแอล เอส ดี (LSD) พบผลว่า พยาบาล

วิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก มีความผูกพันต่อองค์การมาก (กลุ่มท่ี 

9) มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกในองค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การน้อย มีความผูกพันต่อองค์การน้อย (กลุ่มท่ี 1) และมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ี
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ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย มีความผูกพันต่อองค์การปานกลาง (กลุ่มท่ี 2) อย่าง

ถึงนัยส าคัญทางสถิติ (d= 7.26, 5.83 ตามล าดับ และ p< .05 ดังแสดงในตารางท่ี 4.12) 

นอกจากการวิเคราะห์ผลความแตกต่างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้วย

การวิเคราะห์ผลตามการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (กX

ข) ตามจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนและความผูกพันต่อองค์การ (ขXค) และการถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การและความผูกพันต่อองค์การ (กXค) แล้วนั้น ส าหรับการวิเคราะห์ในแต่ละตัวแปร

พบผลดังนี้ พยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การแตกต่างกัน มีพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การแตกต่างกันอย่างเช่ือถือได้ทางสถิติ (p<.05 ดังแสดงในตารางท่ี 

4.9) ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้พบในพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีสถานภาพโสดและหย่าร้าง (F= 

7.989,  18.797 ตามล าดับและ p< .01) รวมถึงพบในพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีอายุน้อย (20-39 

ปี) (d= 8.19, p< .05) พบในพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ท างานน้อย (เร่ิมท างานจนถึง 

10 ปี) และพบในพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ท างานมาก (10 ปีขึ้นไป) (d= 4.471, p< 

.05, และ d= 5.399, p<.01 ตามล าดับ) พบในกลุ่มพยาบาลท่ีมีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญา

ตรีจนถึงปริญญาตรี (d= 6.285, p<.01) พบในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับเงินเดือนน้อย (0-

20,000 บาท) (d= 6.109, p<.01) พบในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพท่ีมีต าแหน่งงานอยู่ในระดับ

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ระดับ 1-4 (d= 7.173, p< .01) รวมถึงพบในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพท่ีท างาน

อยู่ในแผนกงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ และงานการพยาบาลอายุศาสตร์และจิตเวช

ศาสตร์ (d= 7.311, p< .01 และ d= 3.739, p< .05 ตามล าดับ) โดยผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้

สนับสนุนการวิเคราะห์ในสมมติฐานท่ี 1 ท่ีว่า “พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมใน

องค์การมาก มีความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่า

พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย” 

พยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การแตกต่างกันอย่างเช่ือถือได้ทางสถิติ (p<.05 ดังแสดงในตารางท่ี 4.9) โดย

การวิเคราะห์ความแปรปรวนตามระดับของตัวแปรท่ีพบนั้นจะเห็นได้ชัดว่า ในตัวแปรของจิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนพบผลความแตกต่างในปัจจัยส่วนบุคคลมากท่ีสุด โดยผลการ

วิเคราะห์ในส่วนนี้พบในพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด และสมรส (d= 20.677, 5.576 

ตามล าดับโดย p< .01) พบในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุน้อย (0-39 ปี) และมาก (40 ปีขึ้นไป) 

(d= 15.83, p<.05, และ d= 12.77, p< .01 ตามล าดับ) พบในกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างาน

น้อย (0-10 ปี) และมาก (10 ปีขึ้นไป) (d= 8.164, 18.883 ตามล าดับโดย p< .01) พบในกลุ่ม
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พยาบาลวิชาชีพท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทขึ้นไป (F= 18.928, p< 

.01 และ d= 4.700, p< .05 ตามล าดับ) พบในกลุ่มท่ีมีเงินเดือนน้อย (0-20,000 บาท) และมาก 

(20,001 บาทขึ้นไป) (d= 8.185, 17.483 ตามล าดับโดย p< .01) พบในกลุ่มท่ีมีต าแหน่งงาน

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ระดับ 1-4 ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ระดับ 5 พยาบาลระดับ 3-5 และพยาบาล 

ระดับ 8 (ผู้ช านาญการ) (d= 4.142 และ p< .05, d= 6.440 และ p<.01, d= 3.665 และ p< .05, 

d= 26.997 และ p< .05 ตามล าดับ) รวมถึงพบในแผนกงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ งาน

การพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ งานการพยาบาลผ่าตัด งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ งานการพยาบาล

อายุศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ และงานการพยาบาลปฐมภูมิ (d= 12.407 และ p< .01, d= 6.310 

และ p< .01, d= 7.478 และ p< .01, d= 9.068 และ p< .01, d= 4.925 และ p< .05, d= 

398.03 และ p< .01 ตามล าดับ) ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสนับสนุนส่วนหนึ่งในสมมติฐานท่ี 

2 ท่ีกล่าวว่า “พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีความผูกพันต่อองค์การ

และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตนน้อย” 

พยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีขององค์การแตกต่างกันอย่างเช่ือถือได้ทางสถิติ (p<.05 ดังแสดงในตารางท่ี 4.9) โดยผลพบใน

กลุ่มพยาบาลวิชาชีพท่ีมีสถานภาพโสดและสมรส (d= 5.225 และ p< .01, d= 3.329 และ p< 

.05 ตามล าดับ) พบในกลุ่มท่ีมีอายุน้อย (0-39 ปี) (d= 7.55, p< .01) พบในกลุ่มท่ีมีประสบการณ์

ท างานมาก (10 ปีขึ้นไป) (d= 6.063, p< .01) พบในกลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี

จนถึงปริญญาตรี (d= 7.623, p< .01) พบในกลุ่มท่ีมีเงินเดือนน้อย (0-20,000 บาท) และมาก 

(20,001 บาทขึ้นไป) (d= 3.645 และ p< .05, d= 5.728 และ p< .01 ตามล าดับ) พบในพยาบาล

วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งงานพยาบาล ระดับ 3-5 (d= 6.068, p< .01) และพบในกลุ่ม

พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานอยู่ในแผนกงานการพยาบาลศัลยศาสตร์และงานการพยาบาลอายุ

ศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ (d= 10.446 และ p< .01, d= 3.386 และ p< .05 ตามล าดับ) โดยผล

การวิเคราะห์ในส่วนนี้ สอดคล้องกับสมมติฐานท่ี 4 ท่ีว่า “พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อ

องค์การมากมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีความผูกพันต่อ

องค์การน้อย” 
 



 

ตารางที่ 4.9  คา่ความแปรปรวนของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดบัการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ จิตลกัษณะ 
 มุ่งอนาคตควบคมุตน และความผกูพนัตอ่องค์การแยกตามปัจจยัสว่นบุคคล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N การถ่ายทอด
ทางสังคมใน
องค์การ (ก) 

จิตลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุม

ตน (ข) 

ความผูกพัน
ต่อองค์การ 

(ค) 

กxข ขxค กxค กxขxค 

สถานภาพสมรส         
โสด  282 7.989** 20.677** 5.225** - - - - 
สมรส  114 - 5.576** 3.329* - - - - 
หยา่ร้าง  9 18.797** - - - - - - 
อายุ         
อายนุ้อย  289 8.19* 15.83* 7.55* - - - - 
อายมุาก  116 - 12.77** -  - 4.44** - 
ประสบการณ์ท างาน         
ประสบการณ์น้อย  185 4.471* 8.164** - - - - - 
ประสบการณ์มาก 196 5.399** 18.883** 6.063** - - - - 
ระดับการศึกษา         
ต ่ากวา่ ป.ตรี-ป.ตรี 333 6.285** 18.928** 7.623** - - - - 
ป.โท ขึน้ไป 72 - 4.700* - - - - - 
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ตารางที่ 4.9  (ตอ่) 
 
 N การถ่ายทอด

ทางสังคมใน
องค์การ (ก) 

จิตลักษณะ 
มุ่งอนาคต

ควบคุมตน(ข) 

ความผูกพัน
ต่อองค์การ 

(ค) 

กxข ขxค กxค กxขxค 

เงินเดือน         
เงินเดือนน้อย  244 6.109** 8.185** 3.645* - - - - 
เงินเดือนมาก 174 - 17.483** 5.728** - - - - 
ต าแหน่งงาน         
ผู้ปฏิบติังานพยาบาล ระดบั 1-4 166 7.173** 4.142* - - - - - 
ผู้ปฏิบติังานพยาบาล ระดบั 5 91 - 6.440** - - - - - 
พยาบาล ระดบั 3-5 73 - 3.665* 6.068** - - - - 
พยาบาล ระดบั 6-7 58 - - - 2.842* - - - 
พยาบาล ระดบั 8 (ผู้ช านาญการ) 15 - 26.997* - 21.333* 22.179* - - 
แผนก         
งานการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ 60 - 12.407** - - - - - 
งานการพยาบาลจกัษุฯและโสตฯ  25 - - - - - - - 
งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ ป่วยนอก  21 - - - - - - - 
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ตารางที่ 4.9  (ตอ่) 
 

 N การถ่ายทอด
ทางสังคมใน
องค์การ (ก) 

จิตลักษณะ 
มุ่งอนาคต
ควบคุมตน(ข) 

ความผูกพัน
ต่อองค์การ 

(ค) 

กxข ขxค กxค กxขxค 

แผนก (ต่อ)         
งานการพยาบาลผู้ ป่วยพิเศษ  51 -  6.310** - -       - - - 
งานการพยาบาลผา่ตดั  34 - 7.478** - - - - - 
งานการพยาบาลรังสวีิทยา  31 - - - - - - - 
งานการพยาบาลศลัยศาสตร์ 
และศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 

44 - 9.068** 10.45** - - - - 

งานการพยาบาลสติูศาสตร์-นรีเวชวิทยา  55 7.311** - - - 3.602* - - 
งานการพยาบาลอายรุศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ 64 3.739* 4.925* 3.386* - - - - 
งานการพยาบาลปฐมภมิู  10 - 398.03** - - - - - 
งานการพยาบาลระบบงานหวัใจและหลอดเลอืด  10 - - - - - - - 
 
หมายเหตุ:  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

        * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางท่ี 4.10  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการแบบแอล เอส ดี (LSD) ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดับการได้รับการ 

 ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (กXข) ของพยาบาลวิชาชีพต าแหน่ง พยาบาล ระดับ 6-7  

 

กลุ่มท่ี การถ่ายทอด

ทางสังคมใน
องค์การ 

จิตลักษณะมุ่ง

อนาคต
ควบคุมตน 

พฤติกรรมการ 

เป็นสมาชิกท่ีดี                                                        กลุ่มท่ี  
ขององค์การ 

N X  S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 น้อย น้อย 5 89.40 10.9 - - - - - - - - - 

2 น้อย ปานกลาง 9 100.3 6.76 10.93* - - - - - - - - 

3 น้อย มาก 7 99.29 9.95 9.89* - - - - - - - - 

4 ปานกลาง  น้อย 4 95.00 2.58 - - - - - - - - - 

5 ปานกลาง ปานกลาง 7 98.43 3.87 9.03* - - - - - - - - 

6 ปานกลาง มาก 8 98.88 5.99 9.48* - - - - - - - - 

7 มาก น้อย 3 99.33 9.07 - - - - - - - - - 

8 มาก ปานกลาง 5 93.00 6.60 - - - - - - - - - 

9 มาก มาก 10 103.4 7.14 14.00* - - - - - - 10.40* - 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.11  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการแบบแอล เอส ดี (LSD) ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดับจิตลักษณะ 

  มุ่งอนาคตควบคุมตนและความผูกพันต่อองค์การ (ขXค) ของพยาบาลวิชาชีพในแผนกงานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  

 
กลุ่มท่ี จิตลักษณะมุ่ง

อนาคต
ควบคุมตน 

ความผูกพันต่อ

องค์การ 

พฤติกรรมการ 

เป็นสมาชิกท่ีดี                                                        กลุ่มท่ี  
ขององค์การ 

N X  S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 น้อย น้อย 4 90.25 7.37 - - - - - - - - - 

2 น้อย ปานกลาง 5 88.80 3.27 - - - - - - - - - 

3 น้อย มาก 8 95.63 5.76 - - - - - - - - - 

4 ปานกลาง น้อย 11 96.64 8.68 - - - - - - - - - 

5 ปานกลาง ปานกลาง 6 94.17 7.60 - - - - - - - - - 

6 ปานกลาง มาก 7 103.4 9.38 13.18* 14.63* 7.80* - 9.26* - - - - 

7 มาก น้อย 6 100.5 6.41 10.25* 11.70* - - - - - - - 

8 มาก ปานกลาง 8 97.75 6.74 - 8.95* - - - - - - - 

9 มาก มาก 9 102.2 6.74 11.97* 13.42* - - 8.06* - - - - 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางท่ี 4.12  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการแบบแอล เอส ดี (LSD) ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดับการ 

 ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและความผูกพันต่อองค์การ (กXค) ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มอายุมาก (39 ปีขึ้นไป)  

 

กลุ่มท่ี การถ่ายทอด

ทางสังคมใน
องค์การ 

ความผูกพัน

ต่อองค์การ 

พฤติกรรมการ 

เป็นสมาชิกท่ีดี                                                        กลุ่มท่ี  
ขององค์การ 

N X  S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 น้อย น้อย 10 90.80 3.58 - - - - - - - - - 

2 น้อย ปานกลาง 13 92.23 9.26 - - - - - - - - - 

3 น้อย มาก 18 100.6 8.97 9.76* 8.33* - - - - - - - 

4 ปานกลาง  น้อย 8 95.25 4.80 - - - - - - - - - 

5 ปานกลาง ปานกลาง 17 99.53 7.05 8.73* 7.30* - - - - - - - 

6 ปานกลาง มาก 20 97.00 5.03 6.20* - - - - - - - - 

7 มาก น้อย 5 100.8 4.66 10.00* 8.57* - - - - - - - 

8 มาก ปานกลาง 8 96.25 8.33 - - - - - - - - - 

9 มาก มาก 17 98.06 8.64 7.26* 5.83* - - - - - - - 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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บทที่ 5 

 
การสรุปและอภิปรายผล 

 
 การวิจัยเร่ือง “บทบาทของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การและจิตลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนท่ีเก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ”  ได้ศกึษากลุม่ตวัอยา่งที่เป็นพยาบาลวิชาชีพจ านวนทัง้สิน้ 405 คน ในบทนี ้
จะได้สรุป และอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาครัง้นี ้รวมทัง้น าเสนอข้อเสนอแนะท่ี
ได้จากการศกึษาครัง้นี ้
  

5.1  การสรุปและอภปิรายผลตามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ในการวิจัยครัง้นี  ้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลศิริราชจ านวน 405 คน ลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างท่ีศึกษาเป็นเพศหญิงทัง้หมด สว่น
ใหญ่มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 30-39 ปี และมีอายุ
น้อยกวา่ 30 ปี ในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกัน อีกทัง้มีประสบการณ์ท างานเฉลี่ยในสดัสว่นใกล้เคียงกัน
ตัง้แต่ 2-20 ปี โดยส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนในช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีการ
ปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งงานผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ระดับ 1-4 และปฏิบัติงานอยู่ในงานการ
พยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ กล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีมี้ความ
หลากหลายในด้านอาย ุอายงุาน ต าแหนง่งานและแผนกตา่งๆ ของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

5.2  การสรุปและอภปิรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงัได้กลา่วถึงในบทท่ี 4 ปรากฏว่าพบผล
สนบัสนนุสมมติฐานท่ี 1, 3, และ 4 สมมติฐานท่ี 2 พบผลสนบัสนนุสมมติฐานสว่นหนึ่ง และไม่พบ
ผลสนบัสนนุสมมติฐานท่ี 5 (ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1) โดยมีรายละเอียดดงัท่ีจะได้อภิปรายตอ่ไป 
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ตารางที่ 5.1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 
พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมาก มี
ความผกูพนัตอ่องค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
มากกวา่พยาบาลวิชาชีพได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การน้อย 

สนบัสนนุสมมติฐาน 
 

 

สมมติฐานท่ี 2 
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีความ
ผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
มากกวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนน้อย 

สนบัสนนุสมมติฐานใน
สว่นของพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การ 
สมมติฐานท่ี 3 
พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมากและมี
จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีความผูกพันต่อองค์การ
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ
น้อยและมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนน้อย 

สนบัสนนุสมมติฐาน 
 

สมมติฐานท่ี 4 
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพนัต่อองค์การมากมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีความผูกพันต่อ
องค์การน้อย 

สนบัสนนุสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 5 
พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมากมีจิต
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนมากและมีความผูกพนัต่อองค์การมาก 
มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกวา่กลุม่อ่ืนๆ 

ไม่สนบัสนนุสมมติฐาน 
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5.2.1  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 1 

 สมมติฐานท่ี 1 มีเนื้อความว่า “พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ

มาก มีความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาล

วิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อย” 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 

พบผลสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 กล่าวคือ พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมใน

องค์การมาก มีความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่ากลุ่ม

น้อยอย่างชัดเจน 

 ผลการศึกษานี้ท าให้กล่าวได้ว่าองค์การท่ีการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ สามารถ

ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและเกิดความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ง

สนับสนุนข้อเสนอแนะของ ชูชัย สมิทธิไกร (2554) ได้กล่าวถึง การวางแผนการฝึกอบรมบุคลากร

ตลอดช่วงอายุการท างาน ว่าควรมีนโยบายและแผนงานส าหรับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

ตลอดช่วงอายุการท างาน เพ่ือท่ีบุคลากรเหล่านั้นจะได้มีความภักดีต่อองค์การ ซึ่งการฝึกอบรมนั้น

ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ นอกจากนั้น จ านง อดิวัฒนสิทธิ์ 

(2547: 44) ได้กล่าวถึง กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ว่าเป็นการควบคุมอย่าง

หนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือประโยชน์แก่ชีวิตในกลุ่มและเพ่ือพัฒนาตัวบุคคล เพ่ือเป็นส่วนช่วยเพาะ

ความเป็นระเบียบวินัยพื้นฐาน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและความมีวินัยขึ้นในตัวบุคคล การขัด

เกลาทางสังคมจะสอนให้บุคคลรู้จักบทบาททางสังคมรวมทั้งทัศนคติต่างๆ พร้อมทั้งท าให้บุคลากร

มีความช านาญและทักษะในด้านต่างๆ อันเป็นส่วนหนึ่งท่ีก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การและ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การได้ ซึ่งสนับสนุนท่ี Garavan and Morley (1997: 119-

125 อ้างถึงใน ธีรเดช ฉายอรุณ, 2542: 14) ท่ีได้กล่าวถึงกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมใน

องค์การ ในขั้นตอนท่ี 5 ถึงผลของการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization Outcomes) ท่ีส่งผลให้

บุคคลมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี มีความพึงพอใจในงาน มีความผูกพันต่อองค์การและเป็นสมาชิก

ถาวรขององค์การ  

 
5.2.2  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 2 

สมมติฐานท่ี 2 มีเนื้อความว่า “พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก 

มีความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ี

มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย” 
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ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดบัจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนของพยาบาลวิชาชีพ พบผล
สนับสนุนสมมติฐานในส่วนท่ีว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนปาน
กลางและน้อย แตไ่ม่พบวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนมากมีความผูกพนั
มากกวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนปานกลางและน้อย 

ผลการศกึษาครัง้นีส้นบัสนุนงานวิจัยของ จุติรัตน์ ถาวโร และ ภาสชนก พิชญเวทย์วงศา 
(2551) ท่ีพบว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่การมุ่งอนาคตไม่สามารถเป็นตัวพยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรฝ่ายบริการพยาบาล ในงานวิจัยของ ธวชัชัย ศรีพรงาม (2547) ซึ่งศึกษาพนกังานใน
โรงงานสิง่ทอป่ันด้าย ท่ีพบผลวา่พนกังานท่ีมีจิตลกัษณะและอยู่ในสถานการณ์ท่ีน่าปรารถนามาก 
เป็นผู้ ท่ีมีทัศนคติและพฤติกรรมการท างานท่ีดีมากกว่าพนักงานท่ีมีจิตลักษณะและอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีน่าปรารถนาน้อย ซึ่งพนักงานท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก ได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคมจากหวัหน้ามาก และมีความรู้เก่ียวกบัการท างานอยา่งปลอดภยัมาก เป็นผู้ ท่ีมี
ทศันคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการท างานและมีพฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภยัมากกว่าพนกังานท่ี
มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนน้อย เน่ืองด้วย การควบคมุตน หรือท่ีเรียกว่า “วินยัในตนเอง” เป็น
การบังคับตนเอง การปรับปรุงตนเอง หรือการจัดระเบียบพฤติกรรมบางชนิดของตนเอง เพื่อ
เป้าหมายของการจัดสร้างพฤติกรรมใหม่ท่ีน่าปรารถนา เพิ่มปริมาณพฤติกรรมนัน้ และอนุรักษ์
พฤติกรรมที่ดีมีประโยชน์ ตลอดจนการลดหรือขจัดพฤติกรรมเดิมท่ีไม่น่าปรารถนาให้หมดไปจาก
ตน โดยการจัดการตนเอง และไม่ต้องพึ่งการควบคุมบังคับจากผู้ อ่ืน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
2544: 92-93) ผลการศึกษาครัง้นีย้งัสนบัสนุนงานวิจัยของ สพุัตรา ธรรมวงษ์ (2544) ท่ีศึกษา
พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 330 คน โดยศึกษา ซึ่งพบผลว่า พยาบาลท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตนมาก เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการดูแลผู้ ป่วยตามจรรยาพยาบาลมากกว่า พยาบาลท่ีมีลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคมุตนน้อย 

ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่าลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมีความเก่ียวข้องในการเสริมสร้าง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เน่ืองจากหากบุคคลมองถึงประโยชน์ท่ีจะมีมาในอนาคต
และเลือกท่ีจะอดทนรอ เพราะเช่ือว่าการกระท าในปัจจุบันจะสง่ผลให้เกิดผลดีตามท่ีต้องการใน
อนาคต จะสนับสนุนให้เกิดการประพฤติท่ีอยู่ในกรอบขององค์การ โดยพยาบาลวิชาชีพท่ีมีจิต
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ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูงจะเป็นบุคคลท่ีสามารถจัดระเบียบพฤติกรรมของตนเอง มี

พฤติกรรมท่ีดีมีประโยชน์โดยไม่มีการบังคับจากผู้อ่ืน นั่นคือมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การนั่นเอง 

 
5.2.3  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 3 

 สมมติฐานท่ี 3 มีเนื้อความว่า “พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ
มากและมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพยาบาล

วิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อยและมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย”  
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก มี

จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับ

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนปานกลางและน้อย ซึ่ง

สามารถเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนว่ากลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อยและมีจิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย ซึ่งพบว่ามีความผูกพันต่อองค์การน้อยท่ีสุด แตกต่างอย่าง

เด่นชัดกับพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมาก มีจิตลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตนมาก จะมีความผูกพันต่อองค์การมาก  

ผลการศึกษาในส่วนนี้บ่งชี้ให้เห็นว่าเม่ือจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เข้าคู่กับการ

ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ จะมีประโยชน์อย่างมาก ในการเพ่ิมความผูกพันต่อองค์การของ

พยาบาลวิชาชีพ ดังท่ีพบว่ากลุ่มพยาบาลวิชาชีพท่ีการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมากและมีจิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีความผูกพันต่อองค์การมากท่ีสุด (กลุ่มท่ี 9 ในภาพท่ี 5.1)

และพบว่า พยาบาลวิชาชีพกลุ่มมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนปานกลาง มีความผูกพันต่อ

องค์การมาก ปานกลาง และน้อย ตามระดับการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ (กลุ่มท่ี 8, 

5, และ 2 ดังแสดงในภาพท่ี 5.1) ผลท่ีพบนี้แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าการถ่ายทอดทางสังคมใน

องค์การนั้นมีความส าคัญในการสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์การของผู้ท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตนต่างกัน 

ตามท่ี Garavan and Morley (1997: 119-125 อ้างถึงใน ธีรเดช ฉายอรุณ, 2542: 14) 

ได้กล่าวถึงกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การว่ามีทั้งหมด 5 ขั้นตอน 1) การถ่ายทอดทาง

สังคมก่อนเข้าท างานใหม่ (Anticipatory socialization) ซึ่งเป็นผลของการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในอดีต 

ได้แก่ พื้นฐานทางการศึกษา การฝึกอบรมเชิงวิชาชีพ เจตคติเฉพาะกลุ่ม ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

งาน เป็นต้น 2) การสร้างข้อตกลง (The initial psychological contact) ในขั้นตอนนี้ทั้งบุคคลท่ี

เป็นสมาชิกใหม่และองค์การก็จะสร้างข้อตกลงของตนเองขึ้น โดยสมาชิกใหม่จะสร้างข้อตกลงท่ี
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เป็นความคาดหวังเก่ียวกับค่าจ้าง ความปลอดภัยในการท างาน การวางแผนอาชีพและการให้

ค าปรึกษา รวมถึงโอกาสในความก้าวหน้า เป็นต้น ส่วนองค์การก็จะสร้างข้อตกลงท่ีเป็นความ

คาดหวังเก่ียวกับสมาชิกใหม่ในเร่ืองของความสามารถ ศักยภาพอันเป็นประโยชน์และความ

จงรักภักดีต่อองค์การ เป็นต้น 3) การเข้าสู่องค์การ (The organizational encounter) เป็นขั้นท่ี

สมาชิกใหม่จะท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ขององค์การ ในช่วงนี้ถ้าองค์การได้ท าหน้าท่ี

ในการวางแผนเก่ียวกับการท างานของสมาชิกใหม่ไว้อย่างเหมาะสมก็จะส่งผลให้เกิดความรู้สึก

ผูกพันต่อองค์การได้ 4) การเปลี่ยนแปลงและกระบวนการปรับตัว (Change and acquisition 

process) ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลเร่ิมคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่แล้ว ซึ่งสภาพแวดล้อม

ขององค์การท่ีสมาชิกใหม่ต้องเผชิญนั้นอาจท าให้เกิดความรู้สึกประหลาดใจและท าให้บุคคลต้อง

เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพ่ือให้ก่อให้เกิดสภาวะคงท่ีหรือสมดุลอีกครั้ง 5) ผลของการ

ถ่ายทอดทางสังคม (Socialization outcomes) ขั้นนี้นักวิชาการมองว่าเม่ือบุคคลได้ผ่านขั้นตอนท่ี 

4 มาโดยไม่ออกจากงานไปก่อนนั้นถือเป็นการประสบความส าเร็จในการถ่ายทอดทางสังคมใน

องค์การ ซึ่งจะส่งผลท าให้บุคคลมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี มีความพึงพอใจในงาน ท่ีส าคัญมีความ

ผูกพันต่อองค์การและคิดว่าเป็นสมาชิกถาวรขององค์การ ซึ่งจะพบว่าในขั้นท่ี 2, 3, และ 5 ของ

กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท่ี การาแวนและมอร์เลย์ ได้กล่าวนั้นส่งผลและมีความ

เก่ียวข้องกับการท่ีพนักงานมีความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์การ 
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ภาพที่ 5.1  การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของความผกูพนัตอ่องค์การตามระดบัการถ่ายทอดทาง 
                    สงัคมในองค์การ และจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 9 กลุม่ 
 

5.2.4  การสรุปและอภปิรายผลตามสมมติฐานที่ 4 
สมมติฐานท่ี 4 มีเนือ้ความว่า “พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การมากมี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การ
น้อย”  

สมมติฐานนีท้ดสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน ซึ่งผลการศึกษาครัง้นีพ้บว่า 
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
ตา่งกนั ผลการทดสอบสนบัสนนุสมมติฐานท่ี 4 กลา่วคือ พยาบาลวิชาชีพกลุม่ท่ีมีความผูกพนัต่อ
องค์การแตกตา่งกนั จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การแตกตา่งกนั โดยผลการทดสอบ
ยงับง่ชีใ้ห้เห็นวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผกูพนัตอ่องค์การสงูและปานกลางมีพฤติกรรมการเป็น

จิตลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนน้อย 

จิตลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนปานกลาง 

จิตลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนมาก 

การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การน้อย 65.7 65.8 66.51 

การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การปาน
กลาง 70.26 68.48 67.15 

การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมาก 68.48 69.13 72.21 

65.7 (กลุม่ท่ี 1) 65.8 (กลุม่ท่ี 2) 66.51 (กลุม่ท่ี 3) 

70.26 (กลุม่ท่ี 4) 

68.48 (กลุม่ท่ี 5) 

67.15 (กลุม่ท่ี 6) 

68.48 (กลุม่ท่ี 7) 69.13 (กลุม่ท่ี 8) 

72.21 (กลุม่ท่ี 9) 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

คว
าม

ผู ก
พัน

ต่อ
อง

ค์ก
าร

 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความผูกพนัต่อองค์การตามระดับการ
ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ และจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

9 กลุ่ม 
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สมาชิกท่ีดีโดยรวมมากกว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การน้อย ทั้งนี้พบด้วยว่า

พยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีความผูกพันต่อองค์การสูงมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การสูง

ทุกด้านยกเว้นพฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าย่ิงพยาบาลวิชาชีพมีความ

ผูกพันต่อองค์การมากเท่าใด ก็จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน 

(Courtesy) ด้านความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) ด้านการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) 

และด้านความส านึกในหน้าท่ี (Conscientiousness) มากตามไปด้วย น ้าอ้อย สท้านไผท (2547) 

ได้วิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นพนักงานท่ีดีขององค์การของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล

ต ารวจ มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ และความยึดมั่นผูกพัน (Organizational 

Commitment) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Hannam and 

Jimmieson, 2003) ดังนั้นการท่ีบุคลากรมีความเห็นพ้องกับองค์การ เห็นว่าค่านิยมขององค์การ

เป็นสิ่งท่ีดี มีความสามัคคีในการท างาน เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อันก่อให้เกิดทัศนคติ

ทางบวกต่อการท างาน พวกเขาจะทุ่มเทความพยามยามในการท างาน มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีซึ่ง

ตรงกับความผูกพันต่อองค์การท่ีส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีจะ

ท าให้บุคลากรเกิดความส านึกในหน้าท่ี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และสนองตอบต่อนโยบายของ

องค์การ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและค านึงถึงสิทธิ

ต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความอดทนอดกลั้นต่อปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น อันเป็นพฤติกรรมท่ี

องค์การต้องการ ดังงานวิจัยของ Bolon (1997) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การในพนักงานของโรงพยาบาลกับการวิเคราะห์แต่ละด้านของความพึงพอใจในงานและ

ความผูกพันต่อองค์การพบว่า ความพึงพอใจในเพ่ือนร่วมงานและความผูกพันต่อองค์การอันเน่ือง

มากจากอารมณ์มีความส าคัญอย่างย่ิงในการท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ซึ่ง

สอดคล้องกันกับงานวิจัยของ Allen and Meyer (1991) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ  นอกจากนั้น Shore and Wayne 

(1993) พบว่า ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจเป็นตัวท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การได้ดีท่ีสุด โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ

ผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ และงานวิจัยของ สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (2547) ได้ใช้แนวคิดหลัก

ของออร์แกนในการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย

เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของ

อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เพ่ือวิเคราะห์เส้นทางและตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ผลสรุปพบว่าความผูกพัน

ต่อองค์การ ส่งอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

นอกจากท่ีกล่าวข้างต้น สิ่งท่ีองค์การน่าจะให้ความสนใจ คือ พฤติกรรมด้านการให้ความ

ช่วยเหลือ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีไม่พบผลความ

แตกต่าง โดยในงานวิจัยของ นิติ ยอดด าเนิน (2552) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเชิงพฤติกรรมและการบริหารจัดการ ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เม่ือพิจารณารายละเอียด

ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในแต่ละด้านจะพบว่า พฤติกรรมการให้ความ

ช่วยเหลืออยู่ในระดับน้อยท่ีสุด รวมถึงงานวิจัยของ สิรภัทร จันทสิโร (2549) ท่ีพบว่าพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือเป็นด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต ่าสุด ทั้งนี้อาจ

เน่ืองจากพฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ หมายถึง พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือเพ่ือน

ร่วมงานทันทีเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ช่วยแนะน าพนักงานใหม่เก่ียวกับวิธีการใช้วัสดุ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ เพ่ือประโยชน์โดยรวมขององค์การ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือเพ่ือน

ร่วมงานทันทีเม่ือเกิดปัญหานั้นอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เน่ืองจากวิชาชีพพยาบาลนั้น เป็นอาชีพท่ี

จะต้องดูแลคนไข้ ซึ่งการเข้าไปช่วยเหลือในทันทีเลยนั้น อาจเกิดข้อผิดพลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

คนไข้ได้ บางครั้งปัญหาหรือการแนะน า อาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

รวมถึงหากปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้นมีความส าคัญถึงชีวิตของคนไข้ และอาจจะต้องรอการพิจารณาจะ

แพทย์ผู้เช่ียวชาญแทน ซึ่งส่วนท่ีองค์การสามารถจะปรับและส่งเสริมพฤติกรรมด้านการให้ความ

ช่วยเหลือให้มากขึ้นได้ อย่างเช่น เน้นการท างานเป็นทีม ด้วยการสร้างให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่ง

อันเดียวกันหรือความเป็นเอกภาพ รู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของทีมและมีความผูกพันกับทีม การสร้าง

บรรยากาศการท างานท่ีร่วมมือร่วมใจกันเกิดขึ้นจากความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ ความเปิดเผย 

และความเคารพนับถือกัน ซึ่งท าให้สมาชิกทีมมีความจริงใจต่อกัน รับฟังซึ่งกันและกัน และยินดีท่ี

จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Lason and LaFasto, 1989) 

 ดังกล่าวมานี้และผลการวิจัยในครั้งนี้ท่ีสนับสนุนสมมติฐานท่ี 4 พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความ

ผูกพันต่อองค์การสูงและปานกลางมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีโดยรวมมากกว่าพยาบาล

วิชาชีพท่ีมีความผูกพันต่อองค์การน้อย แสดงให้เห็นว่า หากองค์การต้องการจะเพ่ิมพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยรวมแล้ว สิ่งท่ีองค์การน่าจะให้ความสนใจคือ การให้ความส าคัญ

ต่อความผูกพันต่อองค์การ ทั้งการให้ความส าคัญต่ออารมณ์ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
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องค์การ หากลวิธีในการท าให้พนกังานรู้สกึเป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์การ พนกังานย่อมเต็มใจ
ท างาน ปฏิบติังานทัง้ในหน้าที่และนอกเหนือจากหน้าที่ของตนเองอยา่งเต็มท่ี 
 

5.2.5  การสรุปและอภปิรายผลตามสมมติฐานที่ 5 
สมมติฐานท่ี 5 มีเนือ้ความวา่ “พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ

มากมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนมากและมีความผกูพนัตอ่องค์การมาก มีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การมากกวา่กลุม่อ่ืนๆ” 

ผลการศกึษาไม่พบวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมาก มีจิต
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มีความผูกพันต่อองค์การทัง้ 3 ประการพร้อมกันมาก จะมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่า  
พยาบาลวิชาชีพท่ีมี 2 ประการมาก คือ ได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมากและมีจิต
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนมาก จะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากท่ีสดุ โดยผล
จากการวิเคราะห์การจ าแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับ
การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การและมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ทัง้ 9 กลุม่ พบผลว่าใน
ทกุกลุม่ อยา่งเช่น พยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การน้อย มีจิตลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคมุตนน้อย มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การน้อย (กลุม่ท่ี 1) หรือกลุม่ท่ี 5 ผู้
ท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การปานกลาง มีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนปานกลาง 
มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในระดบัปานกลาง ซึ่งน้อยกว่าในกลุม่ท่ี 9 คือกลุม่ผู้ ท่ี
ได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมาก มีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก ซึ่งพบว่ามี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกวา่กลุม่อ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ผลในส่วนนีส้นบัสนุนผลท่ีพบข้างต้น (สมมติฐานท่ี 3) ท่ีว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมากและมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกวา่กลุม่อ่ืนๆ โดยเห็นได้อยา่งชดัเจนวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององค์การน้อย ปานกลาง และมาก นัน้เป็นผลมาจากการได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การและการมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนน้อย ปานกลาง และมาก โดยพยาบาลวิชาชีพ
ท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมาก มีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนมาก มีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากท่ีสดุ (ดงัแสดงในภาพท่ี 5.2) 

การวิจยัในครัง้นีบ้ง่ชีจ้ดัเจนวา่ การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมีบทบาทส าคญัในการ
พัฒนาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ตามท่ีงานวิจัยของ ณัฐธยาน์ พงษ์ประวัติ 
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(2552) พบผลวา่ การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างเป็นทางการ เป็นตวัแปรส าคญั
ล าดบัแรก ท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการปฏิบติังานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพของพยาบาล
จบใหม่ รองลงมา คือ การได้รับการถ่ายทอดทางวิชาชีพพยาบาลอย่างไม่เป็นทางการ และ
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ โดยร่วมกันท านายพฤติกรรมการปฏิบติังานพยาบาลตามบทบาทวิชาชีพ ได้
ร้อยละ 45 รวมถึงงานวิจยัของวิรัติ ปานศิลา (2542) ท่ีได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง การถ่ายทอดทาง
สงัคมในการท างาน จิตลกัษณ์และการรับรู้เก่ียวกบับทบาทท่ีสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการท างานของ
บุคลากรสาธารณสุขระดับต าบล ภาคเหนือ ในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรความ
คลมุเครือในบทบาทการท างาน การมุ่งอนาคตควบคุม และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการท างานด้านรวมได้ ร้อยละ 11 ซึง่จะพบวา่การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การและจิต
ลกัษณะมุ่งอนาคตนัน้เป็นตวัแปรท่ีมีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ
มาก 

ดงันัน้ การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ จึงนบัเป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพยาบาลวิชาชีพ 
หากพยาบาลวิชาชีพได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การท่ีเหมาะสม ย่อมท าให้เกิดการมี
ทศันคติ ความรู้ และค่านิยมท่ีดีต่อองค์การ พร้อมทัง้มีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนในการ
ท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การพร้อมกันไปนัน้ การได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมใน
องค์การและการมีจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก จะเป็นการสร้างพลงัท่ีดีให้บุคลากรเกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากขึน้ 
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ภาพที่ 5.2  การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามระดบั 
                   การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การ และจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 9 กลุม่ 
 
5.3  การสรุปและอภปิรายผลนอกเหนือสมมตฐิาน 
 
 ในท่ีนีไ้ด้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยแยกวิเคราะห์ตามกลุม่ปัจจัยสว่นบุคคล พบผลเด่นชัด
ท่ีนา่สนใจดงันี ้
 1.  พบวา่พยาบาลวิชาชีพกลุม่ท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมาก มีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกวา่กลุม่ท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การน้อย โดยพบ
ผลเดน่ชดัในกลุม่ท่ีมีอายมุาก (39 ปีขึน้ไป) มีสถานภาพโสดและหย่าร้าง มีประสบการณ์น้อยและ
มาก มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ได้รับเงินเดือนน้อย (0-20,000 บาท) 
ปฏิบติังานอยู่ในต าแหน่งงานผู้ปฏิบติังานพยาบาล ระดบั 1-4 และกลุม่ท่ีปฏิบติังานอยู่ในแผนก
งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ 
อยา่งเช่ือถือได้ทางสถิติ 

จิตลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนน้อย 

จิตลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนปานกลาง 

จิตลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนมาก 

การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การน้อย 91.55 94.76 97.86 

การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การปาน
กลาง 92.61 96.04 100.38 

การถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การมาก 95.83 99.82 101.63 

91.55 (กลุม่ท่ี  1) 

94.76 (กลุม่ท่ี 2) 

97.86 (กลุม่ท่ี 3) 

92.61 (กลุม่ท่ี 4) 

96.04 (กลุม่ท่ี 5) 

100.38 (กลุม่ท่ี 6) 

95.83 (กลุม่ท่ี 7) 

99.82 (กลุม่ท่ี 8) 

101.63 (กลม่ท่ี 9) 
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การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การตามระดับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ และจิตลักษณะ

มุ่งอนาคตควบคุมตน 9 กลุ่ม 
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  2.  พบว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่ากลุ่มท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย โดยพบผลใน

กลุ่มพยาบาลวิชาชีพท่ีมีสถานภาพโสดและสมรส มีอายุน้อยและมาก มีประสบการณ์ท างานน้อย

และมาก มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจนถึงปริญญาโทขึ้นไป ได้รับเงินเดือนน้อยและมาก 

ปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งงานผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 1-5 พยาบาลระดับ 3-5 และพยาบาลระดับ 8 

(ผู้ช านาญการ) ปฏิบัติงานอยู่ในแผนกงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ งานการพยาบาลผู้ป่วย

พิเศษ งานการพยาบาลผ่าตัด งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ งานการ

พยาบาลอายุศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ และงานการพยาบาลปฐมภูมิ อย่างเช่ือถือได้ทางสถิติ ผล

ท่ีพบในส่วนนี้เป็นท่ีน่าสนใจมากว่าจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมีความเก่ียวข้องกันกับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมาก อาจเน่ืองด้วยพยาบาลวิชาชีพเป็นวิชาชีพท่ีมีความ

รับผิดชอบสูง การปฏิบัติงานจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้น เน่ืองจากเล็งเห็นถึงความส าคัญของ

การปฏิบัติงานในทุกๆ ขั้นตอนท่ีจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนไข้ต่อวิชาชีพตนเอง ต่อ

โรงพยาบาลและประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม 

 3.  พบว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีความผูกพันต่อองค์การมาก มีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่ากลุ่มท่ีมีความผูกพันต่อองค์การน้อย โดยพบผลในกลุ่มท่ีมี

สถานภาพโสดและสมรส มีอายุน้อย (20-39 ปี) มีประสบการณ์มาก (10 ปีขึ้นไป) มีการศึกษาต ่า

กว่าปริญญาตรีถึงปริญญาตรี ได้รับเงินเดือนน้อยและมาก ปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งพยาบาล 

ระดับ 3-5 และปฏิบัติงานอยู่ในแผนกงานการพยาบาลศัลยศาสตร์ และงานการพยาบาลอายุ

ศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ อย่างเช่ือถือได้ทางสถิติ โดยงานวิจัยท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิด

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ แล้วพบว่าปัจจัยเก่ียวกับต าแหน่งงาน (Position 

factor) อันประกอบไปด้วย (1) ระยะเวลาในการท างานในองค์การ (Organizational tenure) การ

ท่ีพนักงานปฏิบัติงานในองค์การเป็นระยะเวลานานและมีความสัมพันธ์กับองค์การอย่างเหนียว

แน่น พนักงานจะมีความไว้วางใจในองค์การเพ่ิม และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน พนักงาน

จะมีความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกในทางบวกต่อองค์การ (2) ระดับต าแหน่งงาน 

(Hierarchical job level) ในการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การด้านการให้ความ

ร่วมมือ พบว่า มีความสัมพันธ์กับสถานะต าแหน่งทางเศรษฐกิจสังคม เพราะว่าต าแหน่งหน้าท่ีการ

งานท่ีสูง จะท าให้เกิดแรงจูงใจและมีความยึดมั่นในงาน พนักงานท่ีมีระดับต าแหน่งงานสูงจะมี

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การสูงกว่าพนักงานท่ีมีระดับต าแหน่งท่ีต ่า (Van Dyne et al., 1994) 

และพบว่าระดับต าแหน่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เช่นเดียวกัน
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มีงานวิจัยท่ีได้รวบรวมปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ โดยมีตัวแปร

ด้านตัวแปรด้านบุคคล รวมถึงตัวแปรความผูกพันต่อองค์การท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี

ดีขององค์การ (Hannam and Jimmieson, 2003) ซึ่งพบผลต่างจากงานวิจัยของ ป่ินปัทมา ครุฑ

พันธ์ุ (2550) ท่ีพบผลว่า อายุงาน ระดับสายงานและเงินเดือนท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การไม่แตกต่างกัน 

  4.  พบว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมากและมีจิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาล

วิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อยและมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน

น้อย พบผลในกลุ่มท่ีปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งงานพยาบาล ระดับ 6-7 และพยาบาลระดับ 8 

(ผู้ช านาญการ) อย่างเช่ือถือได้ทางสถิติ 

 5.  พบว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากและมีความผูกพัน

ต่อองค์การมาก มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีจิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อยและมีความผูกพันต่อองค์การน้อย โดยพบผลเด่นชัดในกลุ่มท่ี

ปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่งพยาบาล ระดับ 8 (ผู้ช านาญการ) และกลุ่มท่ีปฏิบัติงานอยู่ในแผนกงาน

การพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อย่างเช่ือถือได้ทางสถิติ โดยพบผลท่ีสอดคล้องกันในงานวิจัย

ของ น ้าอ้อย สท้านไผท (2547) พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลต ารวจท่ีมีระดับการ

บังคับบัญชาต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  

6.  พบว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การมากและมีความ

ผูกพันต่อองค์การมาก มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ี

ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การน้อยและมีความผูกพันต่อองค์การน้อย โดยพบผลอย่าง

เด่นชัดในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพกลุ่มท่ีมีอายุมาก (39 ปีขึ้นไป) อย่างเช่ือถือได้ทางสถิติ ซึ่งอาจกล่าว

ได้ว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุมาก เป็นวัยท่ีมีวัยวุฒิและได้ปฏิบัติงานมานานได้รับการถ่ายทอด

ทางสังคมในองค์การมาหลายปี ไว้ว่าจะเป็นการปฐมนิเทศ การสอนงาน และการฝึกอบรม เป็นต้น 

ถือได้ว่าได้ท างานมานานได้มีการปรับตัว มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน อันเกิดความรู้สึกว่า

งานท่ีท าอยู่มีความมั่นคง สามารถท างานได้จนครบอายุเกษียณโดยไม่กลัวว่าจะตกงาน เป็นความ

ผูกพันท่ีเกิดขึ้นต่อองค์การ และก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การในการ

ปฏิบัติงาน โดยในงานวิจัยของ สิรภัทร จันทสิโร (2548) พบว่าสัมพันธภาพและอายุสามารถ

ร่วมกันท านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การได้ร้อยละ 11 (adjusted R2= .11) อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตัว

แปรหนึ่งคือ ค่าตอบแทน 

เน่ืองจากวิชาชีพการพยาบาล มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพท่ีสร้างให้พยาบาลเป็นผู้มีเจตคติ

ท่ีดี รู้ถึงคุณค่าแห่งชีวิต กระท าตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม คิดถึงผู้อ่ืนหรือคิดถึงประโยชน์ของ

ผู้อ่ืนมากกว่าตนเอง (รัตนา ทองสวัสดิ์, 2541) โดยงานวิจัยของ พัชรี สายสดุดี (2546) พบว่า 

พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ

อยู่ในระดับสูง ซึ่งพยาบาลวิชาชีพเป็นวิชาชีพท่ีมีกระบวนการเข้าสู่วิชาชีพท่ีต้องใช้ระยะเวลาใน

การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและเรียนรู้ตั้งแต่เป็นนักศึกษาต้องเรียนรู้ในเร่ืองการดูแลให้การ

พยาบาลแก่ผู้ป่วยท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ งานพยาบาลเป็นงานท่ีหนัก ต้องรับผิดชอบชีวิตคนไข้ 

ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญและท่ีส าคัญจะต้องปฏิบัติงานด้วยความอดทนและ

ความเพียรพยายามอย่างมาก (ฟาริดา อิบราฮิม, 2541) ซึ่งถือได้ว่ามากจากการท่ีพยาบาลวิชาชีพ

นั่นมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน รวมถึงด้วยวิชาชีพพยาบาลนั้น ในการปฏิบัติท่ีกล่าวมานั้น

จะมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การตามแนวคิด

ของ Organ (1991) 

 

5.4  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 
เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับความเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีศึกษาทั้ง 4 

ตัวแปร คือ การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การโดยรวม (OSo) จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

(PSY) ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม (COM) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยรวม 

(OCB) ในท่ีนี้ได้ท าการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและพบว่า การถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมกับพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .301, .273 ตามล าดับ 

p<.01) แต่ไม่พบความสัมพันธ์ท่ีเด่นชัดระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับจิตลักษณะ

มุ่งอนาคตควบคุมตน (ดังแสดงในภาคผนวก ค) 

เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยของทั้ง 4 ตัวแปร พบว่าการถ่ายทอดทาง

สังคมในองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อยของความผูกพันต่อองค์การ คือ 

ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ (Com1) ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ (Com2) ความ

ผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน (Com3) และมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบย่อยของ
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการให้

ความช่วยเหลือ (OCB1) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน (OCB2) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านความอดทนอดกลั้น (OCB3) พฤติกรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ (OCB4) และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

องค์การด้านความส านึกในหน้าท่ี (OCB5) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p<.01) ซึ่งมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .285, .154, .275, .137, .145, .168, .307, และ .195 ตามล าดับ 

(ดังแสดงในตาราง ภาคผนวก ค) แต่ไม่พบความสัมพันธ์กับจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ของจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมกับ

องค์ประกอบย่อยของ การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ พบว่า (1) จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการถ่ายทางสังคมในองค์การช่วงเม่ือเร่ิมเข้าท างาน (OSo2) ช่วงปีแรกของการท างาน 

(OSo3) ช่วงในระหว่างการท างานและอยู่กับโรงพยาบาลมานานกว่า 5 ปี (OSo4) ช่วง

เกษียณอายุหรือลาออกจากองค์การ (OSo5) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .148, .140, 

.119, และ .147 ตามล าดับ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05) (2) จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม

ตนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ (Com1) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

เท่ากับ .190 ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p<.01) (3) จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการให้ความ

ช่วยเหลือ (OCB1) ด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน (OCB2) ด้านความอดทนอดกลั้น (OCB3) ด้านการให้

ความร่วมมือ (OCB4) และด้านความส านึกในหน้าท่ี (OCB5) ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ (p<.01) 

ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .249, .243, .232, .187, และ .307 ตามล าดับ 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 4 (ดังแสดงในภาคผนวก ค) เพ่ิมเติมในการ

วิจัยในครั้งนี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งท่ีสนับสนุนถึงความเก่ียวข้องกันของทั้ง 4 ตัวแปร กล่าวคือ การ

ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ และจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมีความเก่ียวข้องกับความ

ผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ   

 

5.5  ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 

 ประการแรก ในการเก็บแบบวัดครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาล ดังนั้นในการเก็บข้อมูลจึงค่อนข้างจ ากัดในเร่ืองของเวลา และความสะดวกของกลุ่ม
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ตัวอย่าง เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีจะต้องดูแลคนไข้ การเก็บรวบรวม

แบบสอบถามจึงเป็นหัวหน้าแผนกเป็นผู้แจกและเก็บรวบรวม จึงไม่ได้แบ่งแยกกลุ่มตัวอย่างตามท่ี

ต้องการ 

 ประการท่ีสอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงบทบาทของการถ่ายทอดทางสังคมใน

องค์การท่ีเก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เป็น

การใช้แบบสอบถามแบบให้ผู้ตอบประเมินตนเองโดยไม่ได้ศึกษาเทคนิควิธีการท่ีใช้ในการถ่ายทอด

ทางสังคมในองค์การหรือท าการวัดประเมินพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยตรง หาก

เป็นไปได้ควรท าการทดลองและประเมินผลของการอบรมการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การจริง 

  

5.6  ข้อเสนอแนะเพ่ือการประยุกต์ใช้ 
 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ ท าให้สามารถเสนอแนะการปฏิบัติหรือการน าผลท่ีพบไปประยุกต์ใช้เพ่ือ

ส่งเสริมความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การได้ดังนี้ 

 ประการแรก การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทท่ีส าคัญของการถ่ายทอดทางสังคมของ

องค์การ ในการเพ่ิมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การและความผูกพันต่อองค์การมากด้วย 

ดังนั้นองค์การหรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องต่อโรงพยาบาลควรตระหนักถึงความส าคัญในบทบาทการ

ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การของพยาบาลวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยอาจน าแนวคิด

ของ Deaux and Wrightsman (1988: 428-432) ท่ีเป็นขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองกันของการถ่ายทอด

ทางสังคมในองค์การมาประยุกต์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ตั้งแต่ขั้นตอนการสรร

หาและระบบการคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การสอนงาน สนับสนุนการท างานเป็นทีม ซึ่ง

อาจน าเอา ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI: Key Success Indicator) ของทีมเพ่ือเป็นส่วนผลักดันให้

บุคลากรเกิดพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทีมจนบรรลุตามเป้าหมายของ

องค์การ รวมถึงองค์การควรมีการส่งเสริมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ภายใน

แผนกอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดงาน เกิดการสอนงาน บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

แทนเพ่ือนร่วมงานได้ ส่งเสริมให้ในแต่ละแผนกให้ความส าคัญกับ “พ่ีเลี้ยง” มากขึ้น เน่ืองจากพ่ี

เลี้ยงจะเป็นผู้คอยดูแล และสอนงานให้กับพนักงานใหม่ (Coaching) นอกจากเป็นวิธีการ

ถ่ายทอดทางสังคมในองค์การท่ีดีวิธีหนึ่ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีภายในแผนกและ

องค์การด้วย การจัดการประชุมหรือการสัมมนา เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีส่วน

ร่วมในการแก้ปัญหา รวมถึงการพยายามรักษาสมาชิกไว้ด้วยการให้รางวัล โบนัส การเลื่อนขั้นหรือ
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ผลประโยชน์ตอบแทนรูปแบบตา่งๆ เทา่ที่จะท าได้ นอกจากนัน้องค์การควรมีแนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้วยแนวคิดในการยกย่องให้รางวัลบุคลากรท่ีมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ผู้ มีผลงานดีเด่นและผู้ ท่ีกระท าความดีท่ีสร้างสมมา มี
การประกาศเกียรติคณุเพื่อเปิดโอกาสและผลกัดนัให้บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีดี รู้สกึภูมิใจในตนเอง
มุ่งมัน่ตัง้ใจท างานท่ีมีคณุภาพตอ่ไป และการกลา่วถึงผู้ ท่ีเกษียณอายจุากองค์การไปในทางที่ดี  
 ประการท่ีสอง การวิจัยครัง้นีพ้บด้วยว่าจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมีบทบาทช่วย
สง่เสริมให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้วย และมีบทบาทร่วมกับการถ่ายทอด
ทางสงัคมในองค์การในการเพิ่มความผูกพันต่อองค์การ ดังนัน้องค์การควรส่งเสริมพัฒนาจิต
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตนให้บุคลากรมีความสามารถในการคาดการณ์ไกล เห็นความส าคญั
ของสิง่ท่ีจะเกิดในอนาคต รวมทัง้ความสามารถในการควบคมุ บงัคบัตนเองให้รู้จักอดได้รอได้ เพื่อ
รอรับประโยชน์ท่ียิ่งใหญ่และส าคญักวา่ในอนาคต โดยอาจใช้ชุดฝึกอบรมลกัษณะมุ่งอนาคตควบ
ตนของโครงการวิจัยแม่บท: การวิจัยและพฒันาระบบพฤติกรรมไทย เพื่อพฒันาจิตลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน ทัง้นีเ้พื่อเป้าหมายสุดท้ายคือ การมีความผูกพันต่อองค์การและการมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
 
5.7  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 
 ผลการศกึษาท่ีพบ ท าให้สามารถเสนอแนะแนวทางหรือเร่ืองท่ีควรท าวิจยัตอ่ไป ดงันี ้

ประการแรก การวิจัยครัง้นีเ้น้นศึกษาพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลภาครัฐซึ่งอาจจะมี
ลกัษณะหรือระเบียบปฏิบติัในเร่ืองตา่งๆ แตกต่างจากโรงพยาบาลเอกชน ผู้สนใจอาจท าการวิจัย
เร่ืองท่ีคล้ายคลึงนีก้ับพยาบาลวิชาชีพในสงักัดอ่ืนๆ หรือในโรงพยาบาลเอกชน หรืออาจวิจัยกับ
วิชาชีพอ่ืนๆ เพื่อศกึษาบทบาทของการถ่ายทอดทางสงัคมในองค์การให้ชดัเจนและครอบคลมุมาก
ขึน้  

ประการท่ีสอง การวิจยัในครัง้นี ้ได้ท าการศึกษาจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซึ่งเป็น 
1 ใน 7 จิตลกัษณะท่ีทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมท่ีระบุว่าเป็นจิตลกัษณะส าคญัท่ีควรเสริมสร้างในคน
ไทย อาจท าการศกึษาบทบาทของจิตลกัษณะด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

 ประการท่ีสาม การวิจยัครัง้ตอ่ไปอาจท าการศกึษาโดยเน้นศกึษาบทบาทของตวัแปรย่อย
ในรายละเอียดแต่ละตัวแปรท่ีส าคัญ เช่น บทบาทการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ การ
ปฐมนิเทศ การสอนงาน การฝึกอบรม ว่าแต่ละตวัแปรช่วยสร้างเสริมความผูกพนัต่อองค์การและ
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากหรือน้อยเพียงใด โดยอาจท าการวิจยัเชิงทดลองหรือ
การวิจยัเชิงประเมินผลตอ่ไป  
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

เร่ือง บทบาทของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและจติลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

ทีเ่กีย่วข้องกบัความผูกพนัต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การของ

พยาบาลวชิาชีพ 

 

เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

เน่ืองดว้ยดิฉัน นางสาวทิพยว์รรณ มงคลดีกล้ากุล นักศึกษาชั้นปริญญามหาบณัฑิต คณะ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ก าลังด าเนินการวิจยัเพื่อเสนอเป็น

วทิยานิพนธเ์ร่ือง “บทบาทของการถ่ายทอดทางสงัคมในองคก์ารและจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุม

ตนที่เก่ียวข้องกับความผูกพนัต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของ

พยาบาลวิชาชีพ" โดยมี ผศ.ดร.บังอร โสฬส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซ่ึงการท า

วทิยานิพนธด์งักล่าวจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลจากท่าน ตามรายละเอียดในแบบสอบถามน้ี 

จึงเรียนมาเพือ่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยขอให้ท่านตอบตามที่เห็น

ว่าเป็นจริง ดิฉันขอรับรองว่าจะเก็บรักษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลับ และผลการวิจยัจะน าเสนอใน

ลกัษณะภาพรวม จึงไม่เกิดผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด 

ดิฉนัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี และขอขอบคุณเป็นอยา่ง

สูงมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

นางสาวทพิย์วรรณ มงคลดีกล้ากุล 

นักศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โทร. 085-936-3107 E-mail: muisung_47410386@hotmail.com 

 

 
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ในการตอบแบบสอบถามของท่าน แบบสอบถามจะไม่ระบุช่ือ หรือรหัสใดๆ ของผู้ตอบ 

หลงัจากตอบแบบสอบถามครบทุกข้อแล้ว กรุณาส่งกลบักลุ่มงานพยาบาลของท่าน 
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ค าช้ีแจง    

1. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน รวม 129 ข้อ ด้วยกัน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (มี 8 ขอ้) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององคก์าร (มี 25 ขอ้) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร (มี 21 ขอ้) 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัจิตลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (มี 20 ขอ้) 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัการถ่ายทอดทางสงัคมในองคก์าร (มี 55 ขอ้) 

2. กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบตามความเป็นจริง ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ 

3. ข้อมูลที่ได้จะใช้เพือ่ประโยชน์ทางการศึกษาเท่าน้ัน 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อแนะน าในการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1 

กรุณาตอบค าถามขอ้ 1-3 โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกบัความเป็นจริงของ

ท่านที่มากที่สุดเพยีงค าตอบเดียว และเติมค าตอบในขอ้ 4-8 

1. เพศ  

   ชาย     หญิง 

2. สถานภาพ 

   โสด     สมรส     หยา่ร้าง 

   

3. ระดับการศึกษา 

   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี    ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

4. อายุ _______________ ปี 

5. ประสบการณ์การท างาน ________________ ปี 

6. เงินเดือน ____________________________ บาท 

7. ต าแหน่งงาน _________________________ 

8. แผนก_______________________________ 
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ข้อแนะน าในการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2, 3, และ 4 

กรุณาอ่านขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านที่มาก

ที่สุดเพยีงค าตอบเดียว 

  จริงที่สุด หมายถึง  ขอ้ความนั้นเป็นจริงมากที่สุดส าหรับท่าน 

 จริง  หมายถึง  ขอ้ความนั้นเป็นจริงส าหรับท่าน 

ไม่แน่ใจ หมายถึง  ขอ้ความนั้นเป็นจริงบา้งไม่จริงบา้งส าหรับท่าน 

ไม่จริง  หมายถึง  ขอ้ความนั้นไม่เป็นจริงส าหรับท่าน 

ไม่จริงที่สุด หมายถึง  ขอ้ความนั้นไม่จริงเลยส าหรับท่าน 

  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ีขององค์การ 

 

ข้อความ จริง           

ที่สุด 

จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง ไม่จริง 

ที่สุด 

1. ฉนัท างานแทนเพือ่นร่วมงานที่ขาดงาน      

2. ฉนัช่วยเหลือเพือ่นร่วมงานที่มีงานลน้มือ      

3. ฉนัแนะน าพยาบาลใหม่โดยไม่ตอ้งร้องขอ      

4. ฉนัช่วยเหลือเพือ่นร่วมงานที่มีปัญหาการท างาน      

5. ฉนัช่วยเหลือเพือ่นร่วมงานเพือ่ท  างานใหส้ าเร็จ      

6. ฉนัป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหากบัเพือ่นร่วมงาน      

7. ฉนัระวงัพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้น      

8. ฉนัไม่ละเมิดสิทธิของเพือ่นร่วมงาน      

9. ฉนัหลีกเล่ียงการกระท าที่มีผลกระทบต่อเพือ่นร่วมงาน      

10. ฉนัค านึงถึงการกระท าที่มีผลกระทบต่อเพือ่นร่วมงาน      

11. ฉนัไม่เสียเวลาบ่นกบัเร่ืองที่ไม่เป็นเร่ือง      

12. ฉนัสนใจในส่ิงที่ท  าผดิพลาดมากกวา่ค  าชมเชย      
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ข้อความ จริง           

ที่สุด 

จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง ไม่จริง 

ที่สุด 

13. ฉนัไม่ท าใหทุ้กคนยุง่ยากในการท างาน      

14. ฉนัไม่พบขอ้บกพร่องที่โรงพยาบาลด าเนินการ      

15. ฉนัแกไ้ขปัญหาในหน่วยงานแมเ้ป็นปัญหาเล็กนอ้ย      

16. ฉนัใหค้วามส าคญั/เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังโดยสมคัรใจ      

17. ฉนัท างานนอกเวลาแมโ้รงพยาบาลไม่ไดร้้องขอ      

18. ฉนัพร้อมที่จะเปล่ียนแปลงไปพร้อมกบัโรงพยาบาล      

19. ฉนัสนใจอ่าน/ติดตามข่าวสารของโรงพยาบาล      

20. ฉนัใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมของโรงพยาบาลทุกคร้ัง      

21. ฉนัท างานบนบรรทดัฐานของโรงพยาบาล      

22. ฉนัไม่ใชเ้วลาพกังานนานเกินกวา่เวลาที่ก  าหนด      

23. ฉนัปฏิบตัิตนตามกฎ/ขอ้ปฏิบตัิของโรงพยาบาล      

24. ฉนัเป็นคนหน่ึงที่ท  างานรอบคอบที่สุด      

25. ฉนัท างานดว้ยความตั้งใจและซ่ือสตัย ์      

 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์การ 

 

ข้อความ จริง 

ที่สุด 

จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง ไม่จริง 

ที่สุด 

1. ฉนัมีความปรารถนาที่จะท างานกบัโรงพยาบาลแห่งน้ีจนเกษียณ      

2. ฉนัพอใจที่จะพดูถึงโรงพยาบาลของฉนักบับุคคลอ่ืน      

3. ฉนัรู้สึกวา่ปัญหาของโรงพยาบาลเป็นปัญหาของฉนั      

4. ฉนัรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของโรงพยาบาลแห่งน้ี      
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ข้อความ จริง 

ที่สุด 

จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง ไม่จริง 

ที่สุด 

5. ฉนัรู้สึกรักและผกูพนักบัโรงพยาบาลแห่งน้ี      

6. โรงพยาบาลแห่งน้ีมีความหมายต่อชีวติของฉนั      

7. หากหยดุงานนานๆ ฉนัจะรู้สึกคิดถึงโรงพยาบาล      

8. ฉนักงัวลหากตอ้งออกจากโรงพยาบาลแห่งน้ีและไปท างานที่อ่ืน      

9. ฉนัล าบากใจที่จะลาออกจากโรงพยาบาลน้ีแมว้า่อยากจะเปล่ียนงาน      

10. ฉนัจะประสบปัญหาหากลาออกในขณะน้ี      

11. ฉนัรู้สึกวา่สูญเสียหากตดัสินใจลาออก      

12. ฉนัท างานในหน่วยงานน้ีเท่าที่มีความจ าเป็นตอ้งท า      

13. ฉนัมองหางานที่อ่ืนหรือในโรงพยาบาลแห่งใหม่      

14. โรงพยาบาลอ่ืนอาจไม่ใหค้่าตอบแทนไดเ้ท่ากบัโรงพยาบาลแห่งน้ี      

15. ฉนัคิดวา่ในปัจจุบนัพยาบาลมีการยา้ยงานกนับ่อยขึ้น      

16. พยาบาลควรมีความจงรักภกัดีต่อโรงพยาบาลของตน      

17. โรงพยาบาลน้ีไดใ้หส่ิ้งที่ดีๆ แก่ฉนัมาโดยตลอด      

18. ฉนัรู้สึกผดิหากลาออกไปท างานที่โรงพยาบาลอ่ืน      

19. ฉนัคิดวา่เป็นส่ิงที่ดีหากท างานอยูก่บัหน่วยงานแห่งเดียว      

20. ฉนัไม่คิดจะลาออกจากโรงพยาบาลในเวลาน้ีเพราะมีความรู้สึกถึงภาระ

ผกูพนัต่อบุคลากรในโรงพยาบาลน้ี 

     

21. ทุกคนในหน่วยงานมีความหมายต่อฉนั      
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

 

ข้อความ จริง 

ที่สุด 

จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง ไม่จริง 

ที่สุด 

1. ฉนัมกัจะท างานไม่เสร็จทนัเวลาที่ก  าหนดไว ้      

2. การประกอบกรรมดีโดยขาดผูรู้้เห็นเป็นการกระท าที่สูญเปล่า      

3. บุคคลมกัเสียก าลงัใจถา้ท างานเสร็จแลว้โดนผูอ่ื้นขโมยผลงานไป      

4. การวางแผนล่วงหนา้เป็นการกระท าที่ไร้ประโยชน์ เพราะมกัไม่เป็นไป

ตามแผนที่วางไว ้

     

5. ผลงานที่ผูบ้งัคบับญัชาไม่ยอมรับ แมจ้ะเป็นผลงานที่ดีก็ไร้ค่า      

6. ส่ิงตอบแทนที่ดีที่สุดในการท างาน คือ เงิน และ/หรือต าแหน่ง      

7. ความพอใจของฉนัเกิดจากการไดรั้บการยอมรับและการยกยอ่งจากผูอ่ื้น

เท่านั้น 

     

8. ในปัจจุบนัคนเรามกัขาดความกลา้ที่จะท าความดี      

9. ถา้ในการสอบมีการแอบเปิดต าราตอบ คนที่ไม่ฉวยโอกาสอยา่งคนอ่ืนเป็น

คนโง่ 

     

10. เม่ืออยูต่่างถ่ินฉนัคิดวา่จะท าอะไรก็ท  าไดเ้พราะไม่มีใครรู้จกัเรา      

11. ถา้ฉนัเห็นของที่อยากไดม้ากและราคาแพงมาก ฉนัจะตดัสินใจซ้ือทนัที

และยอมอดหลงัจากนั้น 

     

12. ฉนัคิดวา่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะตอ้งไปวติกกงัวลเก่ียวกบัอนาคต      

13. ถา้ฉนัอยากไดส่ิ้งใด แต่ตอ้งรอคอย ฉนัจะหมดความอดทนหรือทนไม่ได ้      

14. ฉนัพยายามใชเ้งินอยา่งประหยดัเพือ่ใหเ้พียงพอต่อการใชจ่้ายตลอด

เดือน 

     

15. ฉนัคิดวา่ถึงเวลาแลว้ที่เราควรจะมีการรณรงคก์นัในเร่ืองการใช้

ทรัพยากรของชาติเพือ่ใหมี้เหลือถึงเยาวชนรุ่นต่อไป 
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ข้อความ จริง 

ที่สุด 

จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง ไม่จริง 

ที่สุด 

16. ในการประชุม ถา้มีการพดูกนัถึงส่ิงที่ฉนัไม่เห็นดว้ย ฉนัจะคดัคา้นทนัที

โดยไม่สนใจวา่ขณะนั้นเป็นจงัหวะที่เหมาะสมหรือไม่ 

     

17. ฉนัคิดวา่คนเราควรหาความสุขใส่ตวัใหม้ากที่สุดในขณะน้ี เพราะ

อนาคตเป็นส่ิงไม่แน่นอน 

     

18. การท าความชัว่ในที่ลบัตาคนนั้น ท าไดง่้ายกวา่ในที่แจง้      

19. ฉนัจะระมดัระวงัในการท างานเฉพาะเม่ือมีคนมาคอยจอ้งจบัผดิ      

20.การท าความดีไม่ควรหวงัผลตอบแทนจากผูอ่ื้น      

 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 

ข้อแนะน าในการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 5 

กรุณาอ่านขอ้ความและท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านที่มาก

ที่สุดเพยีงค าตอบเดียว 

  จริงที่สุด หมายถึง  ขอ้ความนั้นเป็นจริงมากที่สุดส าหรับท่าน 

 จริง  หมายถึง  ขอ้ความนั้นเป็นจริงส าหรับท่าน 

ไม่แน่ใจ หมายถึง  ขอ้ความนั้นเป็นจริงบา้งไม่จริงบา้งส าหรับท่าน 

ไม่จริง  หมายถึง  ขอ้ความนั้นไม่เป็นจริงส าหรับท่าน 

ไม่จริงที่สุด หมายถึง  ขอ้ความนั้นไม่จริงเลยส าหรับท่าน 

ไม่ทราบ หมายถึง  ขอ้ความนั้นท่านไม่ทราบเลย 

 

ข้อความ จริงที่สุด จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง ไม่จริง

ที่สุด 

ไม่ทราบ 

ตอนที่ 1 ก่อนเข้าท างานในองค์การปัจจุบัน....  
1. ฉนัเคยรู้จกัโรงพยาบาลน้ีมาก่อนเขา้ท างาน 

 

                 

     

2. ฉนัมีการเตรียมตวัหรือฝึกงานเพือ่สมคัรเขา้ท  างานที่โรงพยาบาล

น้ี 
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ข้อความ จริงที่สุด จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง ไม่จริง

ที่สุด 

ไม่ทราบ 

3. ฉนัผา่นขั้นตอนการคดัเลือกเขา้ท างาน       

4. ฉนัไดรั้บการชกัชวนจากบุคคลในโรงพยาบาลให้สมคัรเขา้ท างาน       

5. ฉนัไดท้ราบระเบียบปฏิบติัของโรงพยาบาลก่อนเขา้ท างาน       

6. โรงพยาบาลรับฉนัเขา้มาฝึกงานก่อนรับเป็นพยาบาลใน

โรงพยาบาลจริง 

      

ตอนที่ 2 เมื่อเร่ิมเข้าท างาน....  

1. ฉนัไดรั้บค าแนะน าเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือต่าง  ๆที่จ  าเป็นในการ

ปฏิบตัิงาน 

      

2. โรงพยาบาลไดใ้หคู้่มือที่แนะน าวธีิการปฏิบติังานเพือ่ใหฉ้นัสามารถ

น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน 

      

3. ฉนัไดรั้บการปฐมนิเทศอยา่งเป็นทางการจากโรงพยาบาล       

4. ฉนัเรียนรู้งานดว้ยตนเองตั้งแต่วนัแรกที่เขา้ท  างาน       

5. เม่ือมีค  าถามขอ้สงสยั ฉนัสามารถสอบถามผูรู้้ (หวัหนา้หรือเพือ่น

ร่วมงาน) ได ้

      

ตอนที่ 3 ในช่วงปีแรกของการท างาน.... 
1. โรงพยาบาลไดจ้ดัฝึกอบรมเพือ่ใหฉ้นัสามารถเรียนรู้งานมากขึ้น 

      

2. ฉนัไดรั้บมอบหมายงานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของฉนั       

3. ฉนัมีบุคคลในโรงพยาบาลเป็นตน้แบบที่ฉนัสามารถด าเนินรอยตาม

ได ้

      

4. โรงพยาบาลไดจ้ดักิจกรรมเพือ่ใหฉ้นัรู้จกัคุน้เคยกบัเพือ่นร่วมงาน

มากขึ้น 

      

5. ในช่วงทดลองงาน 3-6 เดือนแรก ฉนัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบังานอยา่งมาก       
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ข้อความ จริงที่สุด จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง ไม่จริง

ที่สุด 

ไม่ทราบ 

6. ในปีแรกของการท างาน  โรงพยาบาลปล่อยใหฉ้นัศึกษาเรียนรู้งานดว้ย

ตนเอง 

      

7. เม่ือไดบ้รรจุเขา้ท างาน ฉนัไดรั้บสิทธิเท่าเทียมกบัเพือ่นร่วมงาน       

8. หวัหนา้คอยดูแลและแนะน าการท างานใหแ้ก่ฉนั       

ตอนที่ 4. ในระหว่างการท างาน.... 
1. โรงพยาบาลจดัใหฉ้นัเรียนรู้เทคนิควธีิการท างานใหม่  ๆ

      

2. โรงพยาบาลไดจ้ดัใหฉ้นัเรียนรู้ทกัษะความรู้ใหม่  ๆเพิม่เติมเสมอ       

3. โรงพยาบาลมีการส่งเสริมใหฉ้นัไดพ้ฒันาตนเอง เช่น การไปดูงานหรือ

การฝึกอบรมในเร่ืองที่ฉนัสนใจ 

      

4. โรงพยาบาลมีการวางแผนพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคล (Individual 

Development Performance) 

      

5. โรงพยาบาลไดจ้ดักิจกรรมใหบุ้คลากรไดก้ระชบัและรักษา

ความสมัพนัธอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

      

6. ฉนัมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการปฏิบติังานของหน่วยงานของฉนั       

7. โรงพยาบาลจดัใหมี้การประกาศเกียรติคุณของผูท้  างานดีเด่น       

8. โรงพยาบาลส่งเสริมใหบุ้คลากรไดเ้รียนรู้การท างานในแผนก
อ่ืนๆ ดว้ย 

      

9. เม่ือมีปัญหาฉนัสามารถขอค าแนะน าปรึกษาจากฝ่ายบุคคลหรือ
จากหวัหนา้งานได ้

      

10. ฉนัมีโอกาสที่จะกา้วขึ้นไปท างานในต าแหน่งงานที่สูงขึ้นได ้       

11. โรงพยาบาลของฉนัจดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานเท่าเทียมกบั
โรงพยาบาลอ่ืนๆที่คลา้ยกนั 

      

12. โรงพยาบาลพยายามรักษาพนกังานใหท้  างานอยูก่บัโรงพยาบาล
นานๆ 
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ข้อความ จริงที่สุด จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง ไม่จริง

ที่สุด 

ไม่ทราบ 

13. โรงพยาบาลไดม้อบหมายใหฉ้นัเป็นผูแ้นะน างานแก่ผูอ่ื้น       

14. ฉนัไดรั้บมอบหมายงานที่ตอ้งใชค้วามสามารถมากขึ้นตามอายงุาน       

15. ฉนัไดรั้บต าแหน่งหรือบทบาทอ่ืน  ๆในโรงพยาบาล นอกเหนือจาก
ต าแหน่งงานประจ า เช่น หวัหนา้ชมรม, คณะท างานโครงการ ฯลฯ 

      

16. โรงพยาบาลของฉนัมีฝ่ายแนะแนวหรือฝ่ายใหค้  าปรึกษาเพือ่ช่วยเหลือ
สมาชิกในโรงพยาบาลแกไ้ขปัญหาต่างๆ  

      

17. โรงพยาบาลของฉนัมีนโยบายในการส่งเสริมใหส้มาชิกในโรงพยาบาล

สามารถหมุนเวยีนไปท างานในหน่วยงานอ่ืนได ้

      

18. โรงพยาบาลของฉนัมีนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวติการท างานของ

บุคลากร (Quality of work-life) 

      

19. โรงพยาบาลมีการจดัท าโครงการลดความเครียดให้กบับุคลากร       

20. โรงพยาบาลของฉนัไดมี้การใหค้วามรู้และแนะน าบุคลากรในเร่ืองการ

จดัการความขดัแยง้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

      

21. โรงพยาบาลไดช่้วยกระตุน้ใหฉ้นัรู้สึกอยากท างานใหก้บัโรงพยาบาล

ต่อไป 

      

22. โรงพยาบาลท าใหฉ้นัไดรู้้สึกวา่งานที่ฉนัท านั้นมีค่าและส าคญัต่อ

โรงพยาบาล 

      

23. ฉนัรับรู้ไดว้า่โรงพยาบาลดูแลฉนัในทุกดา้นไดเ้ป็นอยา่งดี       

24. โรงพยาบาลไดส้นบัสนุนใหฉ้นัเกิดความภาคภูมิใจที่ตวัฉนัไดเ้ป็น

ส่วนหน่ึงของโรงพยาบาล 

      

25. โรงพยาบาลไดมี้การประกาศใหทุ้กคนในโรงพยาบาลทราบเก่ียวกบั

บุคคลที่มีความส าคญักบัโรงพยาบาลหรือท าประโยชน์ใหก้บัทั้ง

โรงพยาบาล 
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ข้อความ จริงที่สุด จริง ไม่แน่ใจ ไม่จริง ไม่จริง

ที่สุด 

ไม่ทราบ 

26. เม่ือมีบุคลากรคิดจะลาออก หวัหนา้งานจะมีการสอบถามถึงปัญหาที่

เกิดขึ้นเพือ่ช่วยคิดแกไ้ขปัญหาและน าไปปรับปรุงโรงพยาบาลต่อไป 

      

27. เม่ือมีบุคลากรคิดจะลาออก ฝ่ายบุคคลของโรงพยาบาลจะมีการ

สมัภาษณ์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอีกคร้ังหน่ึงก่อนพจิารณาอนุญาตใหล้าออก 

เพือ่ช่วยคิดแกไ้ขปัญหาและน าไปปรับปรุงโรงพยาบาลต่อไป 

      

28. โรงพยาบาลไดใ้หบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนเพือ่เตรียม
เกษียณอาย ุ

      

29. โรงพยาบาลไดใ้หค้  าช้ีแจงหรือรายละเอียดเก่ียวกบัการเตรียมความ
พร้อมก่อนเกษียณอาย ุ

      

30. โรงพยาบาลไดจ้ดัโครงการอบรมที่เป็นประโยชน์ส าหรับผูท้ี่จะ
เกษียณอาย ุ

      

31. โรงพยาบาลของฉนัจดังานเกษียณอายใุหก้บับุคลากรที่เกษียณอายหุรือ
บุคลากรที่ออกจากโรงพยาบาล 

      

32. ไดมี้การเชิญบุคลากรที่เกษียณอายหุรือออกจากโรงพยาบาลไป
แลว้ มาเป็นผูส้อนงานหรือที่ปรึกษาใหก้บัโรงพยาบาล 

      

33. ฉนัเคยไดย้นิบุคลากรในโรงพยาบาลกล่าวชมเชยบุคลากรที่

ออกไปแลว้ 

      

34. ไดมี้การน าเสนอผลงานหรือการแกปั้ญหาในการท างานโดย

ใหเ้กียรติอา้งอิงถึงผลงานของบุคลากรที่ออกจากงานไปแลว้ 

      

35. โรงพยาบาลไดป้ฏิบติัต่อผูท้ี่เกษียณอายหุรือออกจากงานไป

แลว้อยา่งเหมาะสม 

      

36. ฉนัไดแ้บบอยา่งที่ดีจากบุคลากรของโรงพยาบาลที่เกษียณหรือ

ออกจากงานไปแลว้ 

      

 

                                             ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามน้ี 



 

 
ภาคผนวก ข 

การทดสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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การทดสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

1. การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ใช้กับแบบสอบถาม ค านวณโดยใช้ t-test 

ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า ซึ่งค่าจะถือว่าข้อค าถามมีอ านาจจ าแนกรายข้อ

ก็ต่อเม่ือ t-test มีนัยส าคัญทางสถิติ (Significant) 

2. ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟา (-Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach) ทั้งฉบับ รายด้าน และรายข้อ 

 

1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior: 
 OCB) 

Reliability Statistics ของแบบวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การทั้งฉบับ 
Cronbach’s Alpha N of Item 

.867 14 

  

Reliability Statistics: ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ  
Cronbach’s Alpha N of Item 

.767 5 

 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

พฤติกรรมด้าน

การให้ความ

ช่วยเหลือ 

(Altruism) 

1. ฉันท างานแทนเพ่ือนร่วมงานท่ีขาดงาน + t =  6.265 

.000 

.383 

2. ฉันช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานท่ีมีงานล้นมือ + t = 10.979 

.000 

.609 

3. ฉันแนะนาพยาบาลใหม่โดยไม่ต้องร้องขอ + t = 9.517 

.000 

.527 

4. ฉันช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานท่ีมีปัญหาการ

ท างาน 

+ t = 12.582 

.000 

.658 

5. ฉันช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเพ่ือท างานให้

ส าเร็จ 

+ t = 12.998 

.000 

.603 
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Reliability Statistics: ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน 
Cronbach’s Alpha N of Item 

.866 5 

 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

พฤติกรรมด้านการ

ค านึงถึงผู้อ่ืน 

(Courtesy) 

6. ฉันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับเพ่ือน

ร่วมงาน 

+ t = 13.182 

.000 

.596 

7. ฉันระวังพฤติกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ผู้อ่ืน 

+ t = 12.669 

.000 

.693 

8. ฉันไม่ละเมิดสิทธิของเพ่ือนร่วมงาน + t = 14.119 

.000 

.681 

9. ฉันหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีมีผลกระทบต่อ

เพ่ือนร่วมงาน 

+ t = 9.786 

.000 

.742 

10. ฉันค านึงถึงการกระท าท่ีมีผลกระทบต่อ

เพ่ือนร่วมงาน 

+ t = 12.570 

.000 

.743 

 

Reliability Statistics: ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านความอดทนอดกลั้น 
Cronbach’s Alpha N of Item 

.517 4 

 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

พฤติกรรมด้าน

ความอดทนอด

กลั้น 

(Sportsmanship) 

  

11. ฉันไม่เสียเวลาบ่นกับเร่ืองท่ีไม่เป็นเร่ือง + t = 8.796 

.000 

.362 

12. ฉันสนใจในสิ่งท่ีท าผิดพลาดมากกว่าค า

ชมเชย 

+ t = 5.791 

.000 

.219 

13. ฉันไม่ท าให้ทุกคนยุ่งยากในการท างาน + t = 9.726 

.000 

.372 
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องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

พฤติกรรมด้าน

ความอดทนอดกลั้น 

(Sportsmanship) 

 

14 a. ฉันไม่พบข้อบกพร่องท่ีโรงพยาบาล

ด าเนินการ 

+ t = 2.099 

.038 

.115 

15. ฉันแก้ไขปัญหาในหน่วยงานแม้เป็น

ปัญหาเล็กน้อย 

+ t = 8.625 

.000 

.321 

 

Reliability Statistics: ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ  
Cronbach’s Alpha N of Item 

.743 5 
 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

 

พฤติกรรมด้านการ

ให้ความร่วมมือ 

(Civic Virtue)  

16. ฉันให้ความส าคัญ/เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

โดยสมัครใจ 

+ t = 8.567 

.000 

.446 

17. ฉันท างานนอกเวลาแม้โรงพยาบาลไม่ได้

ร้องขอ 

+ t = 9.159 

.000 

.423 

18. ฉันพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับ

โรงพยาบาล 

+ t = 9.550 

.000 

.607 

19. ฉันสนใจอ่าน/ติดตามข่าวสารของ

โรงพยาบาล 

+ t = 7.237 

.000 

.528 

20. ฉันให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ

โรงพยาบาลทุกครั้ง 

+ t = 8.104 

.000 

.551 
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Reliability Statistics: ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้าน ความส านึกในหน้าท่ี  
Cronbach’s Alpha N of Item 

.686 5 

 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

พฤติกรรมด้าน

ความส านึก       

ในหน้าท่ี 

(Conscientiousn

ess)  

21. ฉันท างานบนบรรทัดฐานของโรงพยาบาล + t = 10.370 

.000 

.505 

22. ฉันไม่ใช้เวลาพักงานนานเกินกว่าเวลาท่ี

ก าหนด 

+ t = 7.940 

.000 

.422 

23. ฉันปฏิบัติตนตามกฎ/ข้อปฏิบัติของ

โรงพยาบาล 

+ t = 11.609 

.000 

.561 

24. ฉันเป็นคนหนึ่งท่ีท างานรอบคอบท่ีสุด + t = 9.315 

.000 

.341 

25. ฉันท างานด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์ + t = 10.447 

.000 

.447 
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2. ความผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment) 
 

Reliability Statistics: ของแบบวัดความผูกพันต่อองค์การทั้งฉบับ 
Cronbach’s Alpha N of Item 

.827 19 

 

Reliability Statistics: ของแบบวัดความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ 
Cronbach’s Alpha N of Item 

.824 7 

 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

 

ความผูกพันด้าน

จิตใจ 

(Organizational 

Commitment) 

1. ฉันมีความปรารถนาท่ีจะท างานกับ

โรงพยาบาลแห่งนี้จนเกษียณ 

+ t = 11.185 

.000 

.467 

2. ฉันพอใจท่ีจะพูดถึงโรงพยาบาลของฉันกับ

บุคคลอ่ืน 

+ t = 9.803 

.000 

.534 

3. ฉันรู้สึกว่าปัญหาของโรงพยาบาลเป็น

ปัญหาของฉัน 

+ t = 8.680 

.000 

.462 

4. ฉันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลแห่งนี้ + t = 11.469 

.000 

.677 

5. ฉันรู้สึกรักและผูกพันกับโรงพยาบาลแห่งนี้ + t = 14.059 

.000 

.708 

6. โรงพยาบาลแห่งนี้มีความหมายต่อชีวิต

ของฉัน 

+ t = 13.900 

.000 

.746 

7. หากหยุดงานนานๆ ฉันจะรู้สึกคิดถึง

โรงพยาบาล 

+ t = 13.334 

.000 

.556 
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Reliability Statistics: ของแบบวัดความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ 
Cronbach’s Alpha N of Item 

.550 6 

 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

 

ความผูกพันด้าน

การคงอยู่ 

(Continuance 

Commitment) 

 

8. ฉันกังวลหากต้องออกจากโรงพยาบาล

แห่งนี้และไปทางานท่ีอ่ืน 

+ t = 13.683 

.000 

.500 

9. ฉันลาบากใจท่ีจะลาออกจากโรงพยาบาล

นี้แม้ว่าอยากจะเปลี่ยนงาน 

- t = 12.600 

.000 

.394 

10. ฉันจะประสบปัญหาหากลาออกใน

ขณะนี้ 

+ t = 8.304 

.000 

.456 

11. ฉันรู้สึกว่าสูญเสียหากตัดสินใจลาออก + t = 13.325 

.000 

.579 

12 a. ฉันทางานในหน่วยงานนี้เท่าท่ีมีความ

จ าเป็นต้องท า 

- t = .953 

.341 

.088 

13. ฉันมองหางานท่ีอ่ืนหรือในโรงพยาบาล

แห่งใหม่ 

- t = 3.692 

.000 

.167 

14. โรงพยาบาลอ่ืนอาจไม่ให้ค่าตอบแทนได้

เท่ากับโรงพยาบาลแห่งนี้ 

+ t = 6.087 

.000 

.169 
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Reliability Statistics: ของแบบวัดความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน 
Cronbach’s Alpha N of Item 

.704 6 

 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

 

ความผูกพันด้าน

บรรทัดฐาน

(Normative 

Commitment) 

 

 

15 a. ฉันคิดว่าในปัจจุบันพยาบาลมีการย้าย

งานกันบ่อยขึ้น 

- t = .446 

.656 

.033 

16. พยาบาลควรมีความจงรักภักดีต่อ

โรงพยาบาลของตน 

+ t = 8.442 

.000 

.431 

17. โรงพยาบาลนี้ได้ให้สิ่งท่ีดีๆ แก่ฉันมาโดย

ตลอด 

+ t = 11.183 

.000 

.404 

18. ฉันรู้สึกผิดหากลาออกไปทางานท่ี

โรงพยาบาลอ่ืน 

+ t = 13.180 

.000 

.513 

19. ฉันคิดว่าเป็นสิ่งท่ีดีหากทางานอยู่กับ

หน่วยงานแห่งเดียว 

+ t = 9.122 

.000 

.415 

20. ฉันไม่คิดจะลาออกจากโรงพยาบาลใน

เวลานี้เพราะมีความรู้สึกถึงภาระผูกพันต่อ

บุคลากรในโรงพยาบาลนี้ 

+ t = 11.046 

.000 

.509 

21. ทุกคนในหน่วยงานมีความหมายต่อฉัน + t = 8.257 

.000 

.355 
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3. จิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (Psychological Characteristic of Future 

 Orientation and Self Control) 

 

Reliability Statistics: ของแบบวัดจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนทั้งฉบับ 
Cronbach’s Alpha N of Item 

.729 19 

 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

จิตลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน 

 

1. ฉันมักจะท างานไม่เสร็จทันเวลาท่ีก าหนด

ไว้ 

- t = 7.328 

.000 

.245 

2. การประกอบกรรมดีโดยขาดผู้รู้เห็นเป็นการ

กระท าท่ีสูญเปล่า 

- t = 9.791 

.000 

.445 

3 a. บุคคลมักเสียก าลังใจถ้าท างานเสร็จแล้ว

โดนผู้อ่ืนขโมยผลงานไป 

- t = .223 

.824 

.017 

4. การวางแผนล่วงหน้าเป็นการกระท าท่ีไร้

ประโยชน์ เพราะมักไม่เป็นไปตามแผนท่ีวาง

ไว้ 

- t = 9.611 

.000 

.385 

5. ผลงานท่ีผู้บังคับบัญชาไม่ยอมรับ แม้จะ

เป็นผลงานท่ีดีก็ไร้ค่า 

- t = 7.623 

.000 

.274 

6. สิ่งตอบแทนท่ีดีท่ีสุดในการท างาน คือ เงิน 

และ/หรือต าแหน่ง 

- t = 9.811 

.000 

.357 

7. ความพอใจของฉันเกิดจากการได้รับการ

ยอมรับและการยกย่องจากผู้อ่ืนเท่านั้น 

- t = 8.434 

.000 

.318 

8. ในปัจจุบันคนเรามักขาดความกล้าท่ีจะท า

ความดี 

- t = 5.125 

.000 

.114 
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องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

จิตลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน 

 

9. ถ้าในการสอบมีการแอบเปิดตาราตอบ คน

ท่ีไม่ฉวยโอกาสอย่างคนอ่ืนเป็นคนโง่ 

- t = 9.377 

.000 

.406 

10. เม่ืออยู่ต่างถ่ินฉันคิดว่าจะท าอะไรก็ทาได้

เพราะไม่มีใครรู้จักเรา 

- t = 9.730 

.000 

.408 

11. ถ้าฉันเห็นของท่ีอยากได้มากและราคา

แพงมาก ฉันจะตัดสินใจซื้อทันทีและยอมอด

หลังจากนั้น 

- t = 11.362 

.000 

.443 

12. ฉันคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่ีจะต้อง

ไปวิตกกังวลเก่ียวกับอนาคต 

- t = 5.933 

.675 

.186 

13. ถ้าฉันอยากได้สิ่งใด แต่ต้องรอคอย ฉันจะ

หมดความอดทนหรือทนไม่ได้ 

- t = 7.630 

.000 

.383 

14. ฉันพยายามใช้เงินอย่างประหยัดเพ่ือให้

เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดเดือน 

+ t = 3.640 

.000 

.127 

15. ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วท่ีเราควรจะมีการ

รณรงค์กันในเร่ืองการใช้ทรัพยากรของชาติ

เพ่ือให้มีเหลือถึงเยาวชนรุ่นต่อไป 

+ t = 7.293 

.000 

.262 

16. ในการประชุม ถ้ามีการพูดกันถึงสิ่งท่ีฉัน

ไม่เห็นด้วย ฉันจะคัดค้านทันทีโดยไม่สนใจว่า

ขณะนั้นเป็นจังหวะท่ีเหมาะสมหรือไม่ 

- t = 9.396 

.000 

.385 

17. ฉันคิดว่าคนเราควรหาความสุขใส่ตัวให้

มากท่ีสุดในขณะนี้ เพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่

แน่นอน 

- t = 6.468 

.000 

.238 

18. การท าความชั่วในท่ีลับตาคนนั้น ท าได้

ง่ายกว่าในท่ีแจ้ง 

- t = 7.514 

.000 

.257 
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องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

จิตลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน 

 

19. ฉันจะระมัดระวังในการท างานเฉพาะเม่ือ

มีคนมาคอยจ้องจับผิด 

- t = 9.928 

.000 

.433 

20.การท าความดีไม่ควรหวังผลตอบแทนจาก

ผู้อ่ืน 

+ t = 4.145 

.000 

.137 

 

4. การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ (Organizational Socialization)  

 

Reliability Statistics:  ของแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การทั้งฉบับ 
Cronbach’s Alpha N of Item 

.937 55 

 

Reliability Statistics: ของแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การช่วงก่อนเข้าท างานใน 

 องค์การปัจจุบัน 
Cronbach’s Alpha N of Item 

.721 6 

 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

ก่อนเข้าท างานใน

องค์การปัจจุบัน 

 

 

 

1. ฉันเคยรู้จักโรงพยาบาลนี้มาก่อนเข้า

ท างาน 

+ t =  3.259 

.001 

.345 

2. ฉันมีการเตรียมตัวหรือฝึกงานเพ่ือสมัคร

เข้าท างานท่ีโรงพยาบาลนี้ 

+ t = 6.025 

.000 

.574 

3. ฉันผ่านขั้นตอนการคัดเลือกเข้าท างาน + t = 3.973 

.000 

.363 

4. ฉันได้รับการชักชวนจากบุคคลใน

โรงพยาบาลให้สมัครเข้าท างาน 

+ t = 5.649 

.000 

.458 
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องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

ก่อนเข้าท างานใน

องค์การปัจจุบัน 

 

5. ฉันได้ทราบระเบียบปฏิบัติของโรงพยาบาล

ก่อนเข้าท างาน 

+ t = 6.598 

.000 

.526 

6. โรงพยาบาลรับฉันเข้ามาฝึกงานก่อนรับ

เป็นพยาบาลในโรงพยาบาลจริง 

+ t = 6.809 

.000 

.478 

 

 

Reliability Statistics: ของแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การช่วงเม่ือเร่ิมเข้าท างาน 
Cronbach’s Alpha N of Item 

.617 5 

 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

เม่ือเร่ิมเข้าท างาน 

 

 

1. ฉันได้รับค าแนะน าเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือ

ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

+ t = 4.932 

.000 

.557 

2. โรงพยาบาลได้ให้คู่มือท่ีแนะน าวิธีการ

ปฏิบัติงานเพ่ือให้ฉันสามารถน ามาใช้เป็น

แนวทางในการท างาน 

+ t = 8.329 

.000 

.504 

3. ฉันได้รับการปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการ

จากโรงพยาบาล 

+ t = 5.281 

.000 

.469 

4. ฉันเรียนรู้งานด้วยตนเองตั้งแต่วันแรกท่ีเข้า

ท างาน 

+ t = 2.845 

.005 

.145 

5. เม่ือมีค าถามข้อสงสัย ฉันสามารถ

สอบถามผู้รู้ (หัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงาน) ได้ 

+ t = 4.721 

.000 

.448 
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Reliability Statistics: ของแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การช่วงปีแรกของการท างาน 
Cronbach’s Alpha N of Item 

.732 8 

 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

ในช่วงปีแรกของ

การท างาน 

 

 

1. โรงพยาบาลได้จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ฉัน

สามารถเรียนรู้งานมากขึ้น 

+ t = 7.316 

.000 

.536 

2. ฉันได้รับมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับ

ความรู้ความสามารถของฉัน 

+ t = 7.174 

.000 

.609 

3. ฉันมีบุคคลในโรงพยาบาลเป็นต้นแบบท่ี

ฉันสามารถด าเนินรอยตามได้ 

+ t = 8.571 

.000 

.609 

4. โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้ฉันรู้จัก

คุ้นเคยกับเพ่ือนร่วมงานมากขึ้น 

+ t = 8.900 

.000 

.484 

5. ในช่วงทดลองงาน 3-6 เดือนแรก ฉันได้

เรียนรู้เก่ียวกับงานอย่างมาก 

+ t = 5.989 

.000 

.501 

6. ในปีแรกของการท างาน โรงพยาบาลปล่อย

ให้ฉันศึกษาเรียนรู้งานด้วยตนเอง 

+ t = 1.738 

.083 

.012 

7. เม่ือได้บรรจุเข้าท างาน ฉันได้รับสิทธิเท่า

เทียมกับเพ่ือนร่วมงาน 

+ t = 7.806 

.000 

.479 

8. หัวหน้าคอยดูแลและแนะน าการท างาน

ให้แก่ฉัน 

+ t = 9.089 

.000 

.540 
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Reliability Statistics: ของแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การช่วงระหว่างการท างาน 
Cronbach’s Alpha N of Item 

.923 25 

 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

ในระหว่างการ

ท างาน 

 

 

1. โรงพยาบาลจัดให้ฉันเรียนรู้เทคนิควิธีการ

ท างานใหม่ๆ 

+ t = 8.359 

.000 

.566 

2. โรงพยาบาลได้จัดให้ฉันเรียนรู้ทักษะ

ความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมเสมอ 

+ t = 8.353 

.000 

.607 

3. โรงพยาบาลมีการส่งเสริมให้ฉันได้พัฒนา

ตนเอง เช่น การไปดูงานหรือการฝึกอบรมใน

เร่ืองท่ีฉันสนใจ 

+ t = 10.604 

.000 

.696 

4. โรงพยาบาลมีการวางแผนพัฒนาพนักงาน

เป็นรายบุคคล (Individual Development 

Performance) 

+ t = 10.170 

.000 

.522 

5. โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรได้

กระชับและรักษาความสัมพันธ์อย่าง

สม ่าเสมอ 

+ t = 8.646 

.000 

.597 

6. ฉันมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานของฉัน 

+ t =9.522 

.000 

.601 

7. โรงพยาบาลจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ

ของผู้ท างานดีเด่น 

+ t = 6.544 

.000 

.506 

8. โรงพยาบาลส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้

การท างานในแผนกอ่ืนๆ ด้วย 

+ t = 9.892 

.000 

.555 

9. เม่ือมีปัญหาฉันสามารถขอค าแนะน า 

ปรึกษาจากฝ่ายบุคคลหรือจากหัวหน้างานได้ 

+ t = 9.986 

.000 

.565 
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องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

ในระหว่างการ

ท างาน 

 

10. ฉันมีโอกาสท่ีจะก้าวขึ้นไปท างานใน

ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้นได้ 

+ t = 10.480 

.000 

.566 

11. โรงพยาบาลของฉันจัดสวัสดิการให้แก่

พนักงานเท่าเทียมกับโรงพยาบาลอ่ืนๆท่ี

คล้ายกัน 

+ t = 9.495 

.000 

.573 

12. โรงพยาบาลพยายามรักษาพนักงานให้

ท างานอยู่กับโรงพยาบาลนานๆ 

+ t = 9.565 

.000 

.536 

13. โรงพยาบาลได้มอบหมายให้ฉันเป็นผู้

แนะน างานแก่ผู้อ่ืน 

+ t = 6.987 

.000 

.446 

14. ฉันได้รับมอบหมายงานท่ีต้องใช้

ความสามารถมากขึ้นตามอายุงาน 

+ t = 7.522 

.000 

.554 

15. ฉันได้รับต าแหน่งหรือบทบาทอ่ืนๆ ใน

โรงพยาบาล นอกเหนือจากต าแหน่งงาน

ประจ า เช่น หัวหน้าชมรม, คณะท างาน

โครงการ ฯลฯ 

+ t = 6.250 

.000 

.398 

16. โรงพยาบาลของฉันมีฝ่ายแนะแนวหรือ

ฝ่ายให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกใน

โรงพยาบาลแก้ไขปัญหาต่างๆ 

+ t = 10.954 

.000 

.518 

17. โรงพยาบาลของฉันมีนโยบายในการ

ส่งเสริมให้สมาชิกในโรงพยาบาลสามารถ

หมุนเวียนไปท างานในหน่วยงานอ่ืนได้ 

+ t = 6.549 

.000 

.341 

18. โรงพยาบาลของฉันมีนโยบายส่งเสริม

คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 

(Quality of work-life) 

+ t = 9.560 

.000 

.659 

19. โรงพยาบาลมีการจัดท าโครงการลด

ความเครียดให้กับบุคลากร 

+ t = 6.217 

.000 

.459 
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องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

ในระหว่างการ

ท างาน 

 

20. โรงพยาบาลของฉันได้มีการให้ความรู้

และแนะน าบุคลากรในเร่ืองการจัดการความ

ขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ 

+ t = 9.219 

.000 

.618 

21. โรงพยาบาลได้ช่วยกระตุ้นให้ฉันรู้สึก

อยากท างานให้กับโรงพยาบาลต่อไป 

+ t = 10.021 

.000 

.607 

22. โรงพยาบาลท าให้ฉันได้รู้สึกว่างานท่ีฉัน

ท านั้นมีค่าและส าคัญต่อโรงพยาบาล 

+ t = 10.634 

.000 

.620 

23. ฉันรับรู้ได้ว่าโรงพยาบาลดูแลฉันในทุก

ด้านได้เป็นอย่างดี 

+ t = 12.090 

.000 

.644 

24. โรงพยาบาลได้สนับสนุนให้ฉันเกิดความ

ภาคภูมิใจท่ีตัวฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของ

โรงพยาบาล 

+ t = 10.969 

.000 

.625 

25. โรงพยาบาลได้มีการประกาศให้ทุกคนใน

โรงพยาบาลทราบเก่ียวกับบุคคลท่ีมี

ความส าคัญกับโรงพยาบาลหรือท าประโยชน์

ให้กับทั้งโรงพยาบาล 

+ t = 8.061 

.000 

.545 
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Reliability Statistics: ของแบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การช่วงเกษียณอายุหรือ 

ลาออกจากองค์การ 
Cronbach’s Alpha N of Item 

.874 11 

 

องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

ผู้ท่ีเกษียณอายุ

หรือลาออกจาก

องค์การ 

1. เม่ือมีบุคลากรคิดจะลาออก หัวหน้างานจะ

มีการสอบถามถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพ่ือช่วยคิด

แก้ไขปัญหาและน าไปปรับปรุงโรงพยาบาล

ต่อไป 

+ t = 8.150 

.000 

.536 

2. เม่ือมีบุคลากรคิดจะลาออก ฝ่ายบุคคล

ของโรงพยาบาลจะมีการสัมภาษณ์ถึงปัญหา

ท่ีเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนพิจารณาอนุญาตให้

ลาออก เพ่ือช่วยคิดแก้ไขปัญหาและน าไป

ปรับปรุงโรงพยาบาลต่อไป 

+ t = 8.470 

.000 

.503 

3. โรงพยาบาลได้ให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน

การวางแผนเพ่ือเตรียมเกษียณอายุ 

+ t = 11.334 

.000 

.666 

4. โรงพยาบาลได้ให้ค าชี้แจงหรือรายละเอียด

เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมก่อน

เกษียณอายุ 

+ t = 10.439 

.000 

.673 

5. โรงพยาบาลได้จัดโครงการอบรมท่ีเป็น

ประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีจะเกษียณอายุ 

+ t = 11.073 

.000 

.658 

6. โรงพยาบาลของฉันจัดงานเกษียณอายุ

ให้กับบุคลากรท่ีเกษียณอายุหรือบุคลากรท่ี

ออกจากโรงพยาบาล 

+ t = 4.844 

.000 

.429 

7. ได้มีการเชิญบุคลากรท่ีเกษียณอายุหรือ

ออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว มาเป็นผู้สอน

งานหรือท่ีปรึกษาให้กับโรงพยาบาล 

+ t = 7.222 

.000 

.550 
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องค์ประกอบ ข้อค าถาม ทิศทาง t-value Item 
total 
corr 

ผู้ท่ีเกษียณอายุ

หรือลาออกจาก

องค์การ 

8. ฉันเคยได้ยินบุคลากรในโรงพยาบาลกล่าว

ชมเชยบุคลากรท่ีออกไปแล้ว 

+ t = 8.067 

.000 

.544 

9. ได้มีการน าเสนอผลงานหรือการแก้ปัญหา

ในการท างานโดยให้เกียรติอ้างอิงถึงผลงาน

ของบุคลากรท่ีออกจากงานไปแล้ว 

+ t = 7.969 

.000 

.592 

10. โรงพยาบาลได้ปฏิบัติต่อผู้ท่ีเกษียณอายุ

หรือออกจากงานไปแล้วอย่างเหมาะสม 

+ t =10.422 

.000 

.649 

11. ฉันได้แบบอย่างท่ีดีจากบุคลากรของ

โรงพยาบาลท่ีเกษียณหรือออกจากงานไป

แล้ว 

+ t = 9.290 

.000 

.593 

 
 
 



 

 
ภาคผนวก ค 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา 



 

 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา  

หมายเหตุ:  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
        * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 OSo OSo1 OSo2 OSo3 OSo4 OSo5 PSY COM Com1 Com2 Com3 OCB OCB1 OCB2 OCB3 OCB4 OCB5 
OSo 1 .392** .486** .656** .905** .807** .033 .301** .285** .154** .275** .273** .137** .145** .168** .307** .195** 
OSo1 .392** 1 .320** .244** .215** .204** -.031 .076 .029 .093 .061 .074 .019 .077 .025 .101 .035 
OSo2 .486** .320** 1 .612** .400** .342** .148** .071 .109* .005 .051 .294** .255** .231** .146** .163** .245** 
OSo3 .656** .244** .612** 1 .549** .465** .140** .183** .182** .061 .190** .318** .242** .193** .123* .269** .281** 
OSo4 .905** .215** .400** .594** 1 .738** .119* .272** .294** .083 .263** .295** .180** .175** .194** .283** .218** 
OSo5 .807** .204** .342** .465** .738** 1 .147** .191** .230** .005 .217** .214** .114* .119* .087 .220** .201** 
PSY .033 -.031 .148** .140** .119* .147** 1 .074 .190** -.085 .061 .343** .249** .243** .232** .187** .307** 
COM .301** .076 .071 .183** .272** .191** .074 1 .818** .732** .834** .261** .104* .117* .214** .285** .200** 
Com1 .285** .029 .109* .182** .294** .230** .190** .818** 1 .341** .580** .351** .216** .155** .220** .345** .297** 
Com2 .154** .093 .005 .061 .083 .005 -.085 .732** .341** 1 .420** .071 -.028 .042 .126* .133** -.020 
Com3 .275** .061 .051 .190** .263** .217** .061 .834** .580** .420** 1 .188** .048 .077 .161** .192** .189** 
OCB .273** .074 .294** .318** .295** .214** .343** .261** .351** .071 .188** 1 .712** .741** .681** .657** .749** 
OCB1 .137** .019 .255** .242** .180** .114* .249** .104* .216** -.028 .048 .712** 1 .546** .351** .234** .395** 
OCB2 .145** .077 .231** .193** .175** .119* .234** .177* .155** .042 .077 .741** .546** 1 .462** .230** .392** 
OCB3 .168** .025 .146** .123* .194** .087 .232** .214** .220** .126* .161** .681** .351** .462** 1 .309** .375** 
OCB4 .307** .101 .163** .269** .283** .220** .187** .285** .345** .133** .192** .657** .234** .230** .309** 1 .482** 
OCB5 .195** .035 .245** .281** .218** .201** .307** .200** .297** -.020 .189** .749** .395** .392** .375** .482** 1 

1
6

1
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ค าอธิบายตัวย่อของตัวแปรท่ีศึกษา 
 

OSo (Organizational Socialization) คือ การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ 
 

- OSo1  คือ การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การช่วงก่อนเข้าท างานในองค์การปัจจุบัน 
 

- OSo2  คือ การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การช่วงเม่ือเร่ิมเข้าท างาน 
 

- OSo3  คือ การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การช่วงปีแรกของการท างาน 
 

- OSo4  คือ การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การช่วงระหว่างการท างานจนถึงท างานมานาน 

  กว่า 5 ปี 
 

- OSo5  คือ การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การช่วงเกษียณอายุหรือลาออกจากองค์การ 
 

PSY (Psychological Characteristic of Future Orientation and Self Control) คือ จิต

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

 

COM (Organizational Commitment) คือ ความผูกพันต่อองค์การ 

- Com1 คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ  

- Com2 คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ 

- Com3 คือ ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน 
 

OCB (Organizational Citizenship Behavior) คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 

- OCB1 คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการให้ความช่วยเหลือ 

- OCB2 คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการค านึงถึงผู้อ่ืน 

- OCB3 คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านความอดทนอดกลั้น 

- OCB4 คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านการให้ความร่วมมือ 

- OCB5 คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การด้านความส านึกในหน้าท่ี 
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