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 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่

ส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน

คาทอลกิ และ 2) เพือ่ศกึษาแนวทางการพฒันาปจัจัยทีส่ง่ผล

ต่อจติสาธารณะของบคุลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลกิ 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักวิชาชีพท่ี

ปฏบัิตงิานอยูใ่นโรงพยาบาลเอกชนคาทอลกิ จํานวน 260 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณคา่ 5 ระดับ ม ี2 ตอน คอืสอบถามระดับจติสาธารณะ

และปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่จิตสาธารณะ ทําการวเิคราะห์ขอ้มลูโดย

ใชค้อมพวิเตอร์โปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถติ ิเพือ่หาคา่เฉลีย่ ( )

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และแนวทาง

การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรใน

โรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก โดยนําข้อมูลที่ค้นพบมาจัด

ทําเป็นแนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของบุคลากรในโรง

พยาบาลเอกชนคาทอลกิ ตรวจสอบยนืยนั ความเทีย่งตรงและ

การบรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนา จากผู้เชี่ยวชาญ

ทีม่คีวามรู้และประสบการณ์ด้านจิตสาธารณะ จํานวน 9 คน 

และแนวทางการพัฒนาที่ปรับปรุงตามความเห็นชอบจากผู้

เชีย่วชาญไปประเมนิความเปน็ไปได้โดยสอบถามผูท้ีม่หีนา้ท่ี

รบัผดิชอบการพฒันาบคุลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลกิ

จาํนวน 5 คน และบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิกผูท่ี้

จะไดร้บัการพฒันาจํานวน 25 คน ผลการวจิยั พบวา่ 1) ปจัจยั

ที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน

คาทอลิก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี 3 ด้าน 

มากทีส่ดุคอืดา้นความเสยีสละ สง่ผลรอ้ยละ 50.5 รองลงไป

ไดแ้ก ่ดา้นสภาพแวดลอ้มและสงัคม และดา้นแรงบนัดาลใจ

โดยส่งผลรวมกันทั้งหมดร้อยละ 56.2 และ 2) แนวทาง

การพฒันาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่จติสาธารณะของบคุลากรในโรง

พยาบาลเอกชนคาทอลกิ ประกอบกอบดว้ย ดา้นความเสยีสละ 

ไดอ้บรมเรือ่ง 1) การอภบิาล 2) การรูจ้กัตนเอง 3) การสร้าง

ความเช่ือและความศรัทธา 4) การบริการสุขภาพชุมชน 

ดา้นสภาพแวดลอ้มและสงัคม อบรมเรือ่ง 1) การใชช้วีติตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพยีง 2) การสนใจใฝรู่ ้3) การฝกึความอดทน 

4) การสรา้งจติสาํนกึอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม ดา้นแรงบนัดาลใจ 

อบรมเรือ่ง 1) การฝกึใหก้ลา้แสดงออก 2) การฝกึทกัษะการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ 3) การสร้างวิสัยทัศน์ 4) การสร้างวินัย 

พบวา่ แนวทางพฒันาทีจั่ดทาํขึน้ความเปน็ไปไดใ้นการปฏบิตัิ

จริงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.85) และรายด้าน

อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความเสียสละ ( =3.90) 

ด้านแรงบันดาลใจ ( =3.83) และด้านสภาพแวดล้อมและ

สังคม ( =3.82)

 คำาสำาคัญ: การพัฒนาปัจจัย, จิตสาธารณะ, โรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก
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ABSTRACT

 The purposes of this research were 1) to 

study the factors contributing to the public mind 

of personnel in the catholic private hospital, and 

2) to study the methods for developing the public 

mind of personnel in the catholic private hospital. 

 The samples were 260 personnel in the catholic 

private hospital. The data were collected by using 

of rating scale questionnaires. The statistical meth-

ods used to analyze the data were mean, standard 

deviation, and Multiple Regression Analysis. The 

researcher developed the factors by setting the 

structure of developing methods. The researcher 

also analyzed the consistency and checked the 

content validity by 9 expertises. The structure of 

developing methods which had been checked by 

experts, were taken to evaluate the possibility with 

the 5 trainers who are working for the development

department of catholic private hospital and 25 

trainees. The research found that 1) The factors 

contributing to the public mind of personnel in 

the catholic private hospital were at a high level, 

there were 3 factors contributing to the public mind 

of personnel in the catholic private hospital, the 

highest was Dedication, Environment and Social 

and Inspiration were following. Which were able 

to predict the level of the public mind of person-

nel in the catholic private hospital at 56.20% and 

2) Methods that affect public mind of personnel 

in the catholic private hospital consist of 3 factor. 

The first factoris dedication, train in 1.Pastoral 

2. Self-knowledge 3. Belief and faith building 4. 

Health service to 

community. The second factor is environment 

and social, train in 1. Living in Efficient economy 

2. Knowledge seeking 3. Patience training 4. Environ-

ment concern building The last factor is inspiration, 

train in 1. Training to be extrovert 2.Logical thinking 

training 3. Visionary creation 4. Description building.

The results showed the methods for developing 

factors that affect to public mind of employees in 

the catholic private hospitals are highly possible 

to practice in overall aspect ( = 3.85), also high in  

dedicational ( = 3.90), inspiration ( = 3.83) and 

environmental and social  ( = 3.82). 

 Keyword: The Development of Factors, the Public Mind, the Catholic Private Hospitals.
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บทนำา

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

 ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้มีการ

เปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมโลกและสังคมไทยอย่างมาก

และต่อเน่ือง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็น

วงกว้าง คนขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจ

และวตัถ ุมคีวามโน้มเอียงไปนยิมวตัถมุากกวา่คาํนงึถงึจติใจ 

สาํนึกตอ่สว่นรวมลดนอ้ยลง (ชยัวฒัน์ สทุธรัิตน์, 2552 : 1-2) 

โดยเฉพาะเยาวชน วัยหนุ่มสาว และวัยทํางาน อันเป็นพลัง

สําคัญของสังคมในอนาคต ให้ความสําคัญกับวัตถุเงินทอง 

ละเลยต่อศีลธรรมและขาดจิตสาธารณะ (สกุณา บัณฑุรัตน์

และคณะ, 2550) ทศันคตแิละพฤตกิรรมอนัขาดจติสาธารณะ

ได้ฝังลึกในจิตใจของคนมาตลอด และจะเริ่มทวีความ

รุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นได้ว่า หากคนในสังคมมี

จติสาธารณะบกพรอ่งหรือขาดจิตสาธารณะ จะสง่ผลกระทบ

ในวงกวา้ง ทัง้ตอ่ตนเอง ครอบครวั องคก์ร ชมุชนประเทศชาติ

และมีผลต่อระดับโลกตามมา (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และ

สังคม สัญจร, 2543 : 21)

 จึงเกิดแนวคิดที่สําคัญประการหนึ่งคือ จะต้องสร้าง

จิตสํานึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมมือในการทําประโยชน์

เ พื่อส่วนรวม รับผิดชอบต่อสาธารณะสมบั ติ  และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิเพือ่จะชว่ยลดปญัหาทีเ่กดิขึน้ (ยทุธนา 

วรุณปิติกุล, 2542 :181-183) รวมทั้งให้มีความปรารถนาที่

จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่นหรือสังคม ด้วยความเต็มใจเป็น

คณุลกัษณะทีส่าํคญัอยา่งยิง่ในการยกระดับจติใจของมนษุย์

ให้หันมามองถึงประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

(หฤทัย อาจปรุ, 2544 : 103) 

 ที่ กล่ าวมาข้ างต้นนั้ น เป็นลักษณะของคนที่ มี

จิตสาธารณะ ซึง่เปน็แนวทางหน่ึงในการพฒันาจิตใจใหเ้จรญิ

ตามทนัเทคโนโลยแีละสามารถควบคุมเทคโนโลย ีสร้างสรรค์

ความสงบ สันติ เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูลและทําให้เป็น

สังคมที่น่าอยู่

 การมจีติสาธารณะเปน็พฤติกรรมทีส่งัคมไทยคาดหวงั

มานานพอสมควร มคีวามพยายามปลกูฝงัจติสาธารณะใหเ้กดิ

ขึ้นในสังคมไทยโดยได้เริ่มปลูกฝัง ส่งเสริมและพัฒนาตั้งแต่

วยัเดก็ใหเ้ดก็มจิีตสาธารณะดว้ยวธิกีารตา่งๆ กระทรวงศกึษา

ได้ให้ความสําคัญ ต่อการสร้างนักเรียนให้มีจิตสาธารณะ 

ดงัจะเหน็ไดจ้ากพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวทาง

การจัดการศึกษา มาตรา 24 ได้กําหนดแนวทางการจัด

กระบวนการเรยีนรูใ้หส้ถานศกึษาและหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง

ดาํเนนิการจดักิจกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ

 ใหค้ดิเป็นและทําเป็น รวมท้ังปลกูฝงัคณุธรรม คา่นยิมท่ีด ีและ

คณุลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทกุรายวชิาและในมาตรฐาน

การศกึษาของชาต ิมาตรฐานที ่2 ไดกํ้าหนดคณุลกัษณะของคน

ไทยทีพ่งึประสงคท์ัง้ในฐานะพลเมอืงและพลโลกโดยคนไทย

ตอ้งเปน็คนเกง่ คนด ีและมคีวามสขุ มตีวับง่ชี ้คอื กาํลงักาย 

กาํลงัใจท่ีสมบรูณ ์ความรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเปน็และเพยีงพอใน

การดํารงชีวิต และการพัฒนาสังคม ทักษะการเรียนรู้และ

การปรับตัว ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตสาธารณะและ

จติสาํนกึ ในความเปน็พลเมอืงไทยและพลโลก โดยมุง่ปลกูฝงั

จิตสํานึกที่ถูกต้องในด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียน และเพื่อความ

มั่นใจว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นกับ

ผู้เรียนในระดับสถานศึกษา จึงกําหนดไว้ในมาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาดังกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทางราชการ

ได้ให้ความสําคัญกับการมีจิตสาธารณะของพลเมืองท่ีเห็น

แก่ประโยชน์ส่วนรวม การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและ

ของประเทศชาติ นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชาตติัง้แตฉ่บบัที ่8 (พ.ศ. 2540-2544) เปน็ตน้มา

จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ. 2550-2554) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ

สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ได้กําหนด

ทิศทางการพัฒนาประเทศให้มุ่งพัฒนาคนและสังคมไทย

ให้สมดุลในทุกมิติ ท้ังร่างกาย จิตใจ และความรู้ เพ่ือให้มี

คุณธรรม นําความรู้ โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนา

การเรยีนรูข้องคนทกุกลุ่ม ทกุวยั ตลอดชวีติ และในแนวทาง
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การพัฒนา จึงได้กําหนดว่า การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม

นาํความรู้และเกิดภูมคิุม้กนั ไดเ้นน้การพฒันาเดก็และเยาวชน

ใหม้จีติใจดงีาม อยูใ่นกรอบของศีลธรรมและมจีติสาธารณะ 

โดยผลักดันให้ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบัน

การศึกษาร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจ

ที่ดีงาม เป็นคนดี ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด มีภาวะ

ผู้นํา อุทิศตนเพื่อส่วนรวมและมีบทบาทดูแล ตักเตือนเฝ้า

ระวังความประพฤติฉันท์เครือญาติ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ

และการเรียนรู้ในการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม (สํานักงาน

คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 52) 

 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งประชากร จากสงัคมคนวยัทาํงานเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ

สํานักงานสถิติแห่งชาติคาดการณ์ว่าในปี 2562 มีแนวโน้ม

ที่มีการเพ่ิมขึ้นของประชากรวัยสูงอายุ มีสัดส่วนสูงข้ึนเป็น

ลําดับจากร้อยละ 9.4 ในปี 2545 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.6 

ในปี 2546 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากเป็นร้อยละ 14.7 

ในปี 2562 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553 : ออนไลน์) 

ประเดน็ทีต่อ้งตระหนกัคือ ภาวะพึง่พงิสงูขึน้ การบรกิารทาง

สงัคม รวมถงึการจัดการระบบสวสัดิการทางสงัคมต่างๆ ทีม่ี

อยูอ่าจไมเ่พยีงพอ โดยเฉพาะบริการทางการแพทย ์เน่ืองจาก

การเกดิโรคเรือ้รงัและโรคทีเ่กีย่วกับผูส้งูอายุ จะมแีนวโน้มสงู

ขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2550 : 58) บุคลากรท่ีมีหน้าที่ต้องให้บริการด้านสุขภาพ 

ที่สําคัญคือ บุคลากรที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ

และเอกชน กจ็ะตอ้งมคีณุลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของ

สงัคมในอนาคตดว้ย จงึจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของสังคมได้ 

  ทั้งนี้จากการศึกษาถึงคุณลักษณะของบุคลากรที่

สําคัญกลุ่มหนึ่งที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลได้แก่ พยาบาล

วิชาชีพ พบว่า ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจที่พยาบาล

จะตอ้งมคีวามสามารถทางดา้นการปฏบิตักิารพยาบาล ความ

สามารถทางวชิาการ ความสามารถทางการบรหิาร และความ

สามารถทางทกัษะเก่ียวกบัมนษุยแ์ลว้ ยงัจะต้องมคุีณสมบัติ

ดา้นคณุธรรมและจรยิธรรมอกีด้วย (สภาการพยาบาล, 2553 

: ออนไลน)์ การผลติบณัฑติพยาบาลไมไ่ดมุ้ง่หวงัเพยีงใหจ้บ

เป็นพยาบาลวิชาชีพเท่านั้น ยังได้มุ่งหวังความเป็นมนุษย์ 

ความมีนํ้าใจ มีจิตวิญญาณ ควบคู่ไปกับการมีองค์ความรู้ 

เห็นความทุกข์ของผู้อื่น เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น เสียสละและ

รู้จักการให้ ซึ่งหากบุคลากรในวิชาชีพอื่นและบุคลากรอื่นๆ 

ที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลมีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น 

ก็จะทําให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

 จากปัญหาและความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยซ่ึง

ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิกจึงทําให้ผู้วิจัยมี

ความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

จติสาธารณะของบคุลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลกิขึน้

ท้ังนี้เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

จิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่จิตสาธารณะของบคุลากร

ในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

จิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก

ขอบเขตการวิจัย

 1. ประชากร ในการวจัิยครัง้นี ้คอื นกัวชิาชพีทีป่ฏบิตัิ

งานอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก ได้แก่ โรงพยาบาล

เซนตห์ลยุสจ์าํนวน 329 คน โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่จาํนวน 150 คน

โรงพยาบาลคามิลเลียน จํานวน 98 คน และโรงพยาบาล

ซานคามิลโล จํานวน 76 คน รวมทั้งสิ้น 653 คน

 2. กลุม่ตวัอยา่งในการวจัิยครัง้นี ้เพ่ือใหไ้ดข้้อมลูท่ีชัดเจน

และครอบคลมุ ผู้วจิยัไดใ้ชเ้กณฑข์องการกาํหนดขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งตามตารางของเครซีแ่ละมอรเ์กน (Krejecie, Robert

V. & Morgan, 1970 : 608) จากตารางกําหนดตัวอย่างนี้

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ท่ีเหมาะสมสําหรับประชากร จํานวน 

653 คน ไม่ควรน้อยกว่า 242 คน ผู้วิจัยจึงได้กําหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 260 คน
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 3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย

  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมและสังคม 

2) แรงบันดาลใจ 3) ความเสียสละ และ 4) การพัฒนา

การเรียนรู้  

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ จิตสาธารณะของบุคลากร

ในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก 

วิธีดำาเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เก็บข้อมูลระดับ

จติสาธารณะและปจัจยัท่ีสง่ผลต่อจิตสาธารณะ ของบคุลากร

ในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก แบบสอบถามมี 2 ตอน คือ 

แบบสอบถามตอนที ่1 ถามเกีย่วกบัระดบัจติสาธารณะและ

แบบสอบถามตอนที ่2 ถามเกีย่วปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่จิตสาธารณะ

ของบคุลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลกิ แบบสอบถามเป็น

แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพของ

แบบสอบถาม โดยอาศยัการตรวจสอบของผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 

5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content

Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective 

Congruence : IOC) ผู้วิจัยเลือกเฉพาะข้อคําถามที่มีค่า

ความสอดคล้องของแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัไปเก็บข้อมลูดว้ยตนเอง ในโรงพยาบาลท้ัง 4 แหง่ 

ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลปรากฏว่า ได้รับแบบสอบถามคืน 

จํานวน 260 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามบุคลากรในโรง

พยาบาลเอกชนคาทอลิกฉบับสมบูรณ์ จํานวน 260 ฉบับ

มาวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

 1. วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

 2. วเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่ผลตอ่จติสาธารณะของบคุลากร

โรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก โดยใช้สถิติ การวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ซึ่งลักษณะการวิเคราะห์การถดถอย เป็นเทคนิคที่ใช้ศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรเหต ุ(  ) 2 ตวัขึน้ไป ตวัแปรผล

(Y) 1 ตัว การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณจะแสดงความ

สัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่ามี

ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงไร โดยจะทําการวิเคราะห์

ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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ตาราง1 ระดับจิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก

จิตสาธารณะ S.D. ระดับ

1. เข้าใจและรู้ได้ว่าผู้ป่วยทุกคนต้องการความช่วยเหลือ 4.40 0.61 มาก

2. ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทันทีเสมือนญาติ 4.10 0.67 มาก

3. ดูแลผู้ป่วยด้วยความรัก มากกว่าทําตามหน้าที่ 3.94 0.67 มาก

4. ให้ความร่วมมือในการรักษาสาธารณะสมบัติ 4.27 0.61 มาก

5. รักษาและเก็บของเข้าที่ทุกครั้งที่ใช้ทรัพย์สินส่วนรวม 4.25 0.65 มาก

6. ใช้ทรัพย์สินส่วนรวมอย่างประหยัดและระมัดระวัง 4.17 0.65 มาก

7. เข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 3.62 0.77 มาก

8. ยินดีและพร้อมบริการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 4.13 0.65 มาก

9. อาสาทํางานเพื่อส่วนรวมทุกครั้งที่มีโอกาส 3.70 0.76 มาก

10. งดเว้นการยึดเอาของส่วนรวมมาเป็นของตน 4.48 0.74 มาก

11. ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 4.13 0.69 มาก

12. เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 3.79 0.71 มาก

13. เอาใจใส่ดูแลสาธารณะสมบัติด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ 3.88 0.87 มาก

14. แจ้งแผนกซ่อมเมื่อเจอสิ่งของชํารุด แม้ไม่ใช่สิ่งของในแผนกของท่าน 3.78 0.81 มาก

15. ดูภาระงานในแผนกก่อนจะลาพักร้อน 3.97 0.68 มาก

16. มาถึงที่ทํางานก่อนเวลา 4.00 0.84 มาก

17. ให้เพื่อนร่วมงานเลือกวัน/เวลาในการจัดตารางปฏิบัติงานก่อน 3.79 0.84 มาก

18. อาสาทํางานพิเศษของแผนก 3.47 0.82 มาก

19. ทํางานแทนเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ 3.92 0.68 มาก

20. งดเว้นการโต้เถียงเมื่อหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานทําให้ท่านไม่พอใจ 3.78 0.75 มาก

ภาพรวม 3.98 0.46 มาก

ผลการวิจัย

 ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอดังตารางต่อไปนี้

 จากตาราง 1 พบว่าระดับจิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( =3.98) เมือ่พิจารณาเปน็รายขอ้พบวา่ การมจิีตสาธารณะของบคุลากรสายอาชพี อยูใ่นระดบัมากสงูสดุคอื งดเว้นการยดึ

เอาของสว่นรวมมาเปน็ของตน ( =4.48) การเข้าใจและรูไ้ดว้า่ผูป้ว่ยทกุคนตอ้งการความชว่ยเหลอื ( = 4.40) และการให้

ความร่วมมือในการรักษาสาธารณะสมบัติ ( =4.27) ตามลําดับ

 2 ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิกนําเสนอในภาพรวมของ 

4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านสภาพแวดล้อมและสังคม 2) ด้านแรงบันดาลใจ 3) ด้านความเสียสละ และ 4) ด้านการพัฒนา

การเรียนรู้ แสดงรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
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ปัจจัยที่ส่งผลจิตสาธารณะ  S.D. ระดับ
1. ด้านสภาพแวดล้อมและสังคม
2. ด้านแรงบันดาลใจ
3. ด้านความเสียสละ
4. ด้านการพัฒนาการเรียนรู้

4.03
4.07
3.91
4.01

0.48
0.49
0.54
0.60

มาก
มาก
มาก
มาก

ภาพรวม 4.01 0.48 มาก

ตาราง2 ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิกโดยภาพรวม ( n = 260)

 จากตาราง 2 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก ( = 4.01) เมื่อพิจารณาปัจจัยรายด้าน พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรในโรง

พยาบาลเอกชนคาทอลิก อยู่ในระดับมากทุกด้าน

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Ytt

ด้านสภาพแวดล้อมและสังคม (X1) 1.000

ด้านแรงบันดาลใจ (X2) .720** 1.000

ด้านความเสียสละ (X3) .726** .798** 1.000

ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ (X4) .675** .787** .791** 1.000

ภาพรวมจิตสาธารณะ(Yt ) .662** .671** .711** .651** 1.000

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 จากตาราง 3 ความสัมพันธ์ของปัจจัยจิตสาธารณะของบุคลากร มีความสัมพันธ์กับจิตสาธารณะเป็นไป ในทางบวก

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าความสัมพันธ์สูงสุด คือ ด้านความเสียสละ (X3) มีความสัมพันธ์

ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัสูง (r = 0.711) ด้านแรงบนัดาลใจ (X2) มีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกันในระดบัสงู (r = 0.671) 

และด้านสภาพแวดล้อมและสังคม (X1) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง (r = 0.662) 

ลำาดับที่ จิตสาธารณะ R R2 B Beta t Sig.

1 ด้านความเสียสละ (X3) .711 .505 .377 .320 5.121** .000

2 ด้านสภาพแวดล้อมและสังคม (X1) .742 .551 .253 .243 3.963** .000

3 ด้านแรงบันดาลใจ (X2) .750 .562 .188 .175 2.573** .011

Constant 1.038 6.035

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตาราง3 แสดงผลค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก

ระหว่างตัวแปรด้วยกัน

ตาราง 4   การพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก
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 จากตาราง 4 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ

ของบคุลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลกิ สง่ผลอยา่งมนียั

สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยด้านความเสียสละ ส่งผล

สงูสดุอธิบายไดร้้อยละ 50.5 เมือ่รวมกบัด้านสภาพแวดลอ้ม

และสังคมและด้านแรงบันดาลใจ ส่งผลถึงร้อยละ 56.2 

สรุปผล

 1. ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากร

ในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิกได้แก่ ด้านความเสียสละ 

ด้านสภาพแวดล้อมและสังคม และด้านแรงบันดาลใจ 

 2. แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของบุคลากร

ในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก 

  2.1 ดา้นความเสยีสละ ไดศ้กึษาแนวคดิของ อริคิสนั

(Erikson, 1964 : 118) การสร้างให้เกิดการแบ่งปันแก่

ผูอ่ื้นอยา่งจรงิใจ เสยีสละ เปน็คุณสมบติัของความเปน็มนุษย ์

การกระทําเช่นน้ีจะทําให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจและเห็น

ตนเองมีค่าและแนวคิดของ อานัลโด แพนคราซี ( Arnaldo 

Pangrazzi, 1997:10 ) งานอภบิาลสขุภาพอนามยั เปน็การ

ปฏิบัติตามแนวทางหรือตามแบบฉบับของชุมพาบาลที่ดี 

(ชมุพาบาลหมายถงึ ผูเ้ล้ียงแกะ ผูดู้แลฝงูแกะในศาสนาคริสต์

เปรยีบเทยีบบรรดานกับวช ทีดู่แล สัง่สอนคริสตชนซึง่เปรียบ

เหมอืนแกะ) ในภารกจิประจําวันของแตล่ะคนดว้ยการกระทํา

คอืใจเมตตา กรุณา อทุศิตน เขา้ใจ รู้จักกนั มคีวามสนใจสงัคม

ภายนอกและแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียว การมุ่งประโยชน์

ส่วนรวมมากกวา่สว่นตน มเีปา้หมายกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง

ทางความคิดและจิตสํานึกใหม่เกี่ยวกับตนเอง ส่งผลต่อ

การประพฤตปิฏบิตัแิละการดําเนนิชวีติอยา่งมสีตแิละปญัญา 

เพ่ือใหบุ้คลากรแสดงพฤตกิรรมเสยีสละ จงึไดกํ้าหนดหวัขอ้

ในการอบรมดังนี ้1) การอบรมงานอภิบาล 2) การรู้จักตนเอง 

3) การสร้างความเชื่อ และความศรัทธา 4) การบริการ

สุขภาพชุมชน 

  2.2 ดา้นสภาพแวดลอ้มและสงัคม ไดน้าํแนวคดิของ 

ออ้มใจ วงษม์ณฑา (2553) การสรา้งการมสีว่นรว่มในการทํา

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพราะก่อให้เกิดความรัก

ความสามัคคีกัน และแนวคิดของ อัญชลี ยิ่งรักพันธุ์ (2550) 

การพัฒนาจิตสาธารณะด้านสังคมใน ด้านการเคารพ

สิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม 

ด้านการหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระทําท่ีจะทําให้เกิด

ความชํารุดเสียหายต่อสมบัติของส่วนรวม และด้านการ

ถือเป็นหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม 

จึงได้กําหนดหัวข้อในการอบรมดังนี้ 1) การใช้ชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 2) การสนใจใฝ่รู้ 3) การฝึกความอดทน 

4) การสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  2.3 ด้านแรงบันดาลใจ ได้นําแนวคิดของ ปริญญา 

ตนัสกลุ (2543 )ในการขบัเคลือ่น การคดิและการกระทาํใดๆ

ที่พึงประสงค์ให้บรรลุผลสําเร็จได้ ตามต้องการโดยไม่ต้อง

อาศัยแรงบันดาลใจภายนอก แต่เกิดจากองค์ประกอบ 

3 ประการ คอื ความเชือ่มัน่ในตนเอง ความมุง่มัน่ในการลงมอืทํา 

และความศรทัธาในความสาํเรจ็ทีมุ่ง่หวงั โดยศึกษาแนวคดิรปู

แบบ การพฒันาความคดิ ทกัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 

โดยศึกษารูปแบบกระบวนการคิดของ ทิศนา แขมมณีและ

คณะ (2549) สร้างความมีวินัยในการทํางาน โดยหลักธรรม

พุทธศาสนาอิทธิบาท 4 ให้บุคลากรมีวินัยในการทํางาน 

มคีวามอดทนเพียรพยายาม และการสรา้งความสนใจใฝรู่ไ้ดน้าํ

แนวคิดทฤษฏีแบบอยา่งของแบนดรูา (Bandura,1986) นาํมา

ใช้เป็นแนวทางการพฒันาใหบุ้คลากร มแีรงบันดาลใจในการ

ทาํงาน เพือ่ใหบุ้คลากรเกดิแรงบันดาลใจจงึไดก้าํหนดหวัข้อ

ในการอบรมดงัน้ีจึงจัดอบรมเรือ่ง 1) การฝกึใหก้ลา้แสดงออก 

2) การฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3) การสร้าง

วิสัยทัศน์ 4) การสร้างวินัย จากการประเมินความเป็นไปได้

โดยสอบถามผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรใน

โรงพยาบาลเอกชนคาทอลิกจํานวน 5 คนและบุคลากรใน

โรงพยาบาลเอกชนคาทอลิกผู้ท่ีจะได้รับการพัฒนาจํานวน 

25 คน พบวา่แนวทางการพัฒนาท่ีจดัทําข้ึนในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ( =3.85) และรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทกุดา้น คอื 

ด้านความเสียสละ ( =3.90) ด้านแรงบันดาลใจ ( =3.83) 

และด้านสภาพแวดล้อมและสังคม ( =3.82) 

อภิปรายผล

 1. ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากร

ในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก โดยภาพรวม และรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก เม่ือจําแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
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เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านความเสียสละ ส่งผลต่อ

จิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 อธิบายได้ว่า เกิดจาก

การพัฒนาบุคลากร สภาพแวดล้อม กิจกรรมทางศาสนา 

และกิจกรรมเพื่อสังคม ที่บุคลากรได้รับการหล่อหลอม

จนทําให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้ปฏิบัติกันมาอย่าง

ต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะ

ของโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก ส่วนปัจจัยด้านสภาพ

แวดลอ้มและสังคม คอืการได้เหน็แบบอยา่งของคณะผูบ้รหิาร

ทีเ่ปน็นกับวช ทีป่ฏบิตัโิดยถอืเปน็ ศาสนบริการ รบัใชช้ว่ยเหลอื

ประชาชนที่กําลังได้รับประสบการณ์แห่งความทุกข์ยาก

ลําบากของชีวิตในโลก ในเรื่องของสุขภาพอนามัย จะเกิด

เป็นรูปธรรมเช่นนี้ ก็โดยอาศัยผู้ป่วยและผู้ที่มีหน้าที่ดูแล

ผู้ป่วย ได้เอาใจใส่ที่จะต้องเสริมบรรยากาศความเสียสละ 

ความรัก ความอบอุน่ ปกปอ้งชวีติและรกัษาสขุภาพอนามยั 

ตระหนักเข้าใจรับรู้ปัญหา (Arnaldo Pangrazzi, 1997) 

ซึ่งเป็นลักษณะงานท่ีต้องให้การดูแลผู้ป่วยอยู่เป็นประจํา 

และสง่ผลใหเ้กดิแรงบนัดาลใจแกบ่คุลากรทีม่คีวามตอ้งการ

ปฏิบัติตนตามแบบอย่างท่ีตนเองประทับใจ จึงเป็นปัจจัยท่ี

ทําให้เกิดจิตสาธารณะของบุคลากร ในโรงพยาบาลเอกชน

คาทอลิก ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้วิจัยค้นพบว่า ปัจจัยด้าน

การเสียสละ เป็นปัจจัยสําคัญอันดับแรกที่ส่งผลต่อจิต

สาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก 

 2. ปัจจัยด้านความเสียสละ ด้านสภาพแวดล้อม

และสังคม และด้านแรงบันดาลใจ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

จิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก 

จึงนําปัจจัยด้านความเสียสละมากําหนดแนวทางพัฒนา

ทีส่รา้งใหเ้กดิการแบ่งปนัผูอ้ืน่อยา่งจรงิใจ เสยีสละ ดว้ยการ

กระทาํ คอืใจเมตตากรณุา อทุศิตน เขา้ใจและรูจั้กกนัมีความ

สนใจสงัคมภายนอก ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและสงัคม กไ็ด้

กําหนดแนวทางพัฒนาที่ทําให้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพราะก่อให้เกิดความรักความ

สามัคคีกัน เคารพสิทธิส่วนบุคคลและการใช้ชีวิตที่พอเพียง

และปจัจยัดา้นแรงบนัดาลใจ ไดก้าํหนดแนวทางพฒันาทีส่รา้ง

ให้เกิดความเชื่อม่ันในตนเองการพัฒนาความคิด ให้มี

ความมุ่งมั่น มีความอดทน มีเพียรพยายาม และสนใจใฝ่รู้ 

เพือ่ใหบ้รรลสุูค่วามสาํเรจ็ตามเป้าหมาย แนวทางการพฒันา

เน้นความต่อเนื่องของการพัฒนา และผลจากการประเมิน

ระดบัการปฏบิตัไิดต้ามแนวทางการพฒันาปจัจยัท่ีสง่ผลตอ่

จิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก 

พบว่า ในภาพรวมระดับมาก ( = 3.85) และในรายด้านอยู่

ในระดับมากอันดับแรก ได้แก่ด้านความเสียสละ ( = 3.90) 

รองลงมาได้แก่ ด้านแรงบันดาลใจและด้านสภาพแวดล้อม

และสังคม ( = 3.83) และ ( = 3.82) ตามลําดับ ท้ังนี้

เนือ่งจากแนวทางการพฒันาปัจจยัแตล่ะดา้นทีผู่ว้จิยันําเสนอ 

เปน็แนวทางทีพ่ฒันาใหเ้กิดพฤตกิรรมภายในจติใจ กลา่วคือ

เกิดความเข้าใจ เกิดการตระหนักรู้ เกิดความศรัทธา 

เกิดความสงบและเกิดความรักข้ึนในจิตใจ จึงได้ส่งผลต่อ

พฤติกรรมภายนอก ตามหลักการแห่งพฤติกรรมของ คาลิซ 

(Kalish, 1981 อ้างถึงใน ประทีป จีนงี่, 2540 : 9)

ข้อเสนอแนะ

 1.ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปประยุกต์ใช้

  1.1 ผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาบุคลากรใน

โรงพยาบาลเอกชนคาทอลิกควรนําแนวทางที่ผู้วิจัยค้นพบ

ไปทดลองใช้ในการพัฒนาบุคลากร เช่น โดยการส่งเสริม

กิจกรรม ด้านการเสียสละ ปลูกฝังการเป็นผู้ให้การอาสา

สมัคร การสร้างแรงบันดาลใจ และด้านสภาพแวดล้อมและ

สงัคมเพือ่สง่ผลใหจ้ติสาธารณะของบคุลากร จะเปน็การเพิม่

คณุคา่ในตวับุคลากรและสง่ผลถงึผู้ปว่ยและญาติทีเ่ขา้มาใช้

บริการในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก จะได้รับบริการท่ีมี

คุณภาพสูงขึ้น

   1.2 โรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก ควรนาํขอ้คน้พบ

ไปกาํหนดเป็นคณุสมบัตแิละแนวทางในการสรรหาบุคลากร

เข้าทํางาน ก็จะได้บุคลากรท่ีมีแนวโน้มมีจิตสาธารณะ 

เข้าทํางานกับโรงพยาบาล จะส่งผลถึงการบริการผู้ป่วยเช่น

เดียวกัน

 2.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป

   2.1 จากการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง

ค่อนข้างจํากัด เพราะในประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชน

คาทอลิกเพียง 4 แห่ง การศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน
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ทั่วไปซึ่งมีความเป็นจํามาก อาจได้ปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อ

จิตสาธารณะของบุคลากรที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งจะ

ทําให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น  
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  2.2 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

จิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนคาทอลิก

เท่านั้น การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาเปรียบเทียบการมี

จิตสาธารณะของบุคลากรในโรงพยาบาลของภาครัฐ

และภาคเอกชน

  


