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บทคดัย่อ 

 

  การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถปุระสงค ์1) เพื่อศกึษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเกี่ยวกบังาน กบัความผูกพันต่อองคก์รของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร วธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิ
คุณภาพ ผสมผสานกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้เป็นพนักงานโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ
แบบสอบถาม, SD Scale (คะแนน 0-10) และการวจิยัเชงิคุณภาพเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากผูช้ านาญงาน จ านวน 6 คน 
ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่อิสระจากกัน 
(Independent Sample t – test) ) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOWA) ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ เพียร์สัน  (Pearson Correlation: r) ค่ าสัมประสิทธิ ก์ ารตัดสินใจ เชิงพหุ  (Multiple Coefficient of  
Determination: R2) ค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficient: β) สรุปผลการวจิยัได้ค้นพบ
ดงันี้ 

  ผลการวจิยัพบว่าประชากรส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ จ านวน 322 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84 มอีายุระหว่าง 25-35 
ปี จ านวน 152 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40 สถานภาพโสด จ านวน 216 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.8 รายไดม้ากว่า 35,000 บาท 
จ านวน 143 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.6  จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 261 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.7 เป็นพนักงาน
จ านวน 301 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.2 อายุงานส่วนใหญ่ น้อยกว่า 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.4 ผลการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ
พบว่าประชากรมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรในระดบัสูงมาก (Mean = 8.5493 SD = 1.3341) พบว่าต าแหน่งงาน
ระดบัสูงกว่าผู้จดัการแผนก มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด (Mean = 9.2361 SD = 1.0737 ) และพบว่าอายุงานน้อยกว่า 5 ปีม
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ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด (Mean = 8.2034 SD = 1.6091) พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลอายุ และ อายุงาน แตกต่างกนั มรีะดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทีแ่อลฟ่า (α) เท่ากบั .05  

 พบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัเกีย่วกบังานกบัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนักงานโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวก (ค่า β เป็นบวก) อยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู (R = .638, adjusted R2= .401) เมื่อพจิารณาค่าความสมัพนัธร์ายดา้น 
(Pearson Correlation: r) พบว่าปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชามคีวามสมัพนัธก์บัความ
ผกูพนัต่อองคก์รมคี่ามากทีสุ่ดอยู่ในระดบัปานกลาง (r = .535) และดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน มคี่าน้อยทีสุ่ด
อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า (r = .410) ทัง้นี้จากการวจิยัเชงิคุณภาพพบว่าความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัเกีย่วกบังานกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานโดยรวมอยูใ่นระดบัสงูมากถงึสงูทีสุ่ดเน่ืองมาจากการสมัภาษณ์ในระดบัหวัหน้างาน  

 จากผลการศึกษาครัง้นี้ องค์กรควรปรบัปรุงและก าหนดนโยบายให้เหมาะสมเพื่อสร้างความผูกพนัให้กบั
พนักงานส่วนใหญ่ซึง่มอีายุงานน้อยกว่า 5 ปีใหส้งูขึน้จะส่งผลทีด่ตี่อองคก์รในการบรหิารงานท าใหเ้กดิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลในการพฒันาองคก์รอย่างยัง่ยนื  

 ค าส าคญั: ความผกูพนัต่อองคก์ร / ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน / พนักงานโรงพยาบาลเอกชน 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study the level of corporate engagement of employees of 
private hospital listed on the Stock Exchange of Thailand and located in Bangkok, classified by demography 
2) to study the relationship between work-related factors and the corporate engagement of employees of 
private hospital listed on the Stock Exchange of Thailand and located in Bangkok, with a quantitative and 
qualitative research methodology combined. For the quantitative research, 380 samples were selected by 
probability sampling and using questionnaire and SD (Score 0-10), multiple regression analysis. For the 
qualitative research, 6 experts were selected and using in-depth interview. The statistics were Percentage, 
Mean, Standard Deviation, Pearson Correlation: r, Multiple Coefficient of determination: R2, and Standardized 
Coefficient: β. 

 The research found as follows:  most of populations are 322 females (84%), aged between 25-35 
years, 152 peoples (40%), single status 216 peoples (56.8%), revenue 35,000 baht, 143 peoples (37.6%), 
graduated with a bachelor's degree, 261 peoples (68.7%), 301 employees (79.2%), and most of the working 
experience was less than 5 years (33.4%).  The results of quantitative analysis, found that corporate 
engagement of employees had very high level (Mean = 8.5493 SD = 1.3341), the higher position than the 
department manager had highest mean (Mean = 9.2361 SD = 1.0737), the working experience less than 5 
years had the lowest mean (Mean = 8.2034 SD = 1.6091), and personal factors showed that gender, age and 
age of work (experience) were different, and the corporate engagement of employees was significantly different 
at alpha (α) .05 

The relationship between work factors with corporate engagement of employees were positively 
(positive β ) related at relatively high level (R = .638, adjusted R2= .401). Considering Pearson Correlation’s 
Coefficient (r) as each aspect, relationship with supervisors had the most relationship at a moderate level (r = 



.535), in terms of career progress had the least relationship at relatively low level. (r = .410). According to the 
qualitative research, found that the relationship between work-relate factors and corporate engagement of 
employees were at a very high to highest level due to interviews with supervisors.  

 From this study, the organization should use this information to improve and set policies to be suitable 
for the most employees (under 5 years of age of work) to create more employees engagement. which will 
benefit the organization in efficiency and effectiveness for sustainable organization development. 
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บทน า 
 ปัจจุบนัการแขง่ขนัดา้นธุรกจิของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครมแีนวโน้มการแขง่ขนัสูงขึน้ ทัง้กลุ่ม
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ในประเทศและจากต่างประเทศ รวมถงึการแข่งขนัจากโรงพยาบาลชัน้น าขนาด
ใหญ่ของภาครฐั นอกจากนี้ยงัมีการแข่งขนัจากกลุ่มทุนธุรกิจอื่นที่มีแผนเขา้มาลงทุนในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น อาทิ กลุ่ม
พฤกษา โฮลดิง้ ลงทุน 5,000 ลา้นบาท สรา้งโรงพยาบาลวมิุตต ิขนาด 250 เตยีง, มหาวทิยาลยัรงัสติ สรา้งโรงพยาบาล 
RSU International Hospital, กลุ่มทุนผู้ถือหุ้นในเครือโรงพยาบาลมหาชัย โดยบริษัทโรงพยาบาลมหาชัย จ ากัด 
(มหาชน) ประกาศแผนลงทุนมูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท สรา้งโรงพยาบาลและศูนย์ดูแลสุขภาพย่านคลองเตยขนาด 
550 เตียง (ศูนย์วจิยัเศรษฐกจิ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสนิ. 2562) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน หลาย
โรงพยาบาลต่างเพิม่ขดีความสามารถเพื่อใหไ้ดเ้ปรยีบคู่แขง่ขนัและต้องการเป็นผูน้ าในกลุ่มธุรกจิ จงึมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันา
ความเป็นเลศิทางด้านการดูแลรกัษา โดยได้น านวตักรรมและเทคโนโลยตี่าง ๆ มาช่วยในการวนิิจฉัยรกัษาและการ
บรกิารแล้วนัน้ อกีทัง้ยงัคงรกัษามาตรฐานในการดูแลสุขภาพและการบรกิารทีด่ตีลอดเวลา ในขณะทีด่า้นการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลมอียู่อย่างจ ากัดซึ่งทราบกันดีว่าทรพัยากรบุคคลเป็นทรพัยากรที่มคีวามส าคญัและมคีุณค่าในการ
ด าเนินการทางกิจกรรมต่าง ๆ อาจจะเกิดการขาดแคลนทรพัยากรบุคคลไม่เพยีงพอต่อการให้บรกิารในการด าเนิน
ธุรกจิ 

บุคลากรเป็นทรพัยากรทีม่คีวามส าคญัต่อทุกองคก์ร บุคลากรทีม่คีวามรูม้คีวามสามารถในการท างานเป็นบุคล
กรทีม่คีุณภาพจะสามารถผลกัดนัใหอ้งค์กรประสบความส าเรจ็และบรรลุวตัถุประสงค์ตามทีต่ัง้ไวไ้ดก้ารทีอ่งค์กรมบีุคล
กรทีคุ่ณภาพนัน้ นอกเหนือจากความสามารถในการปฏบิตังิานของบุคคลนัน้ ๆ แล้วบุคลากรควรมคีวามมุ่งมัน่ทุ่มเท
เสยีสละ ทีท่ างานใหก้บัองคก์รใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมายทีอ่งคก์รตัง้ไว ้การทีจ่ะสรา้งใหบุ้คลากรมคีวามมุ่งมัน่ทุ่มเทท างาน
ใหก้บัองคก์รดว้ยความเตม็ใจตอ้งเกดิจากการกระตุน้หรอืตอบสนองความตอ้งการจนท าใหเ้กดิความพอใจในการท างาน
จะต้องสรา้งคุณภาพชวีติในการท างานทีด่ใีหแ้ก่บุคลกร ซึ่งสิง่เหล่านี้จะส่งผลต่อการปฏบิตังิานและเป็นสิง่จูงใจใหเ้กดิ
ความสุขในการท างานและเมื่อบุคลากรมคีวามสุขจะเกิดความภูมใิจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึ่งที่ขบัเคลื่อนและพฒันาองค์ให้
ประสบความส าเรจ็อนัน าไปสู่ประสทิธผิลในการท างานและเพิม่ประสทิธภิาพในใหก้ารบรกิาร ดงันัน้การทีจ่ะสร้างให้



พนักงานภายในองคก์รใหม้คีวามผูกพนัต่อองค์กรไดน้ัน้เป็นสิง่ส าคญัในการพฒันาองค์กรทีม่กีารแข่งขนัสูงและสภาวะ
เศรษฐกจิยุคปัจจุบนั  

ด้วยเหตุนี้ผู้วจิยัจงึเห็นถงึความส าคญัและสนใจทีจ่ะศกึษาความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาล
เอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร และผลการวจิยัเรื่องนี้จะเป็น
การสะทอ้นใหเ้หน็ถงึภาพรวมว่าปัจจยัใดทีส่่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร เพื่อท าใหอ้งคก์รสามารถรกัษาพนักงานทีม่ี
ความสามารถและรกัษาพนักงานที่มมีศีกัยภาพให้อยู่กับองค์กรต่อไป ถ้าหากพนักงานมคีวามผูกพนัต่อองค์กรใน
ระดบัสงูกจ็ะท าใหอ้งคก์รพฒันากา้วต่อไปขา้งหน้าและประสบความส าเรจ็ต่อไปในอนาคต เป็นองคก์รทีม่คีุณภาพอย่าง
มัน่คงและยัง่ยนื และนอกจากนี้ยงัเป็นตวัชีว้ดัถงึประสทิธภิาพการบรหิารงานขององคก์รอีกดว้ย  
 

วตัถปุระสงคข์องการท าวิจยั 

1. เพื่อศกึษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และตัง้อยูใ่นกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทีเ่กีย่วกบังานกบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานโรงพยาบาล
เอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร  

 

สมมติฐานการวิจยั 

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 เพศต่างกนัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 2 อายตุ่างกนัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 3 สถานภาพต่างกันความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 4 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต่างกนัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานโรงพยาบาลเอกชน
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 5 ระดบัการศกึษาต่างกนั ความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 6 ต าแหน่งงานต่างกนั ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

  สมมติฐานการวิจยัท่ี 7 อายุงานต่างกนั ความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั     



  สมมติฐานการวิจยัท่ี 8 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานการวิจยัท่ี 9 ดา้นการมส่ีวนร่วมตดัสนิใจในการท างานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 

  สมมติฐานการวิจยัท่ี 10 ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิารมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร  

 สมมติฐานการวิจยัท่ี 11 ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชามคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกับความผูกพนัต่อ
องคก์รของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการงานวิจยั 
 1. ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร หรือโรงพยาบาลอื่น ๆ สามารถน าผลการวจิยั เรื่องนี้
ก าหนดนโยบายในการพฒันาองคก์ร  

 2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาสร้างการรบัรูว้ฒันธรรมองค์กร ส่งเสรมิให้พนักงานแต่ละระดบัมี
ความผกูพนัต่อองคก์ร 

 3. เพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร น าผลจากการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันา
บุคลากรก่อใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์รท าใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสบความส าเรจ็ในการท างานใหด้ ี

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัเรื่องความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณผสมผสานการวจิยัเชงิคุณภาพ เป็น
การวจิยัแบบไม่ทดลอง ศกึษาตามสภาพทีเ่ป็นไปตามธรรมชาต ิโดยไม่มกีารจดักระท าหรอืควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็น
การรวบรวมขอ้มลูภาคสนามแบบวจิยัตดัขวาง คอืเป็นการเกบ็ขอ้มลูในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพยีงครัง้เดยีว โดยใช้
เครื่องมอืวจิยัเป็นแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ ท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารสถติิ 

โดยประชากรในการศกึษาวจิยัครัง้นี้คอื พนักงานโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมซึ่งผูว้จิยัไม่สามารถรูจ้ านวนประชากรทีแ่น่นอน การหาขนาด
กลุ่มตวัอย่างโดยเปิดตารางของ Yamane (1973) และยอมรบัคลาดเคลื่อนที่ยอมรบัไดท้ี ่.05 หรอืทีร่ะดบัความเชื่อมนั 
95%  
 
ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (หมวดธุรกจิการแพทย)์ 

ล าดบั หลกัทรพัย ์ บริษทั ท่ีอยู ่
1 BCH บรษิทั บางกอก เชน 

ฮอสปิทอล จ ากดั 
(มหาชน) 

44 หมู ่4 ต าบลปากเกรด็ อ าเภอปากเกรด็ นนทบุร ี

    



ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (หมวดธุรกจิการแพทย)์ 
ล าดบั หลกัทรพัย ์ บริษทั ท่ีอยู ่

2 BDMS 
บริษทั กรงุเทพดสิุตเวช
การ จ ากดั(มหาชน) 

เลขท่ี 2 ซอยศนูยวิ์จยั 7 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 

3 BH 
บริษทั โรงพยาบาลบ ารงุ
ราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

33 ถนนสุขมุวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 

4 KDH 
บริษทั ธนบุรี เมดิเคิล 

เซน็เตอร ์จ ากดั 
(มหาชน) 

337 ถนนตากสิน แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กทม. 

5 LPH 
บริษทั โรงพยาบาล 
ลาดพร้าว จ ากดั 

(มหาชน) 

2699 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคณุสิงห์ 
เขตวงัทองหลาง กทม.  

 

6 PR9 
บริษทั โรงพยาบาล
พระรามเก้า จ ากดั 

(มหาชน) 

เลขท่ี 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กทม. 

7 PRINC 

บริษทั พร้ินซิเพิล แคปิบ
ริษทั พร้ินซิเพิล แคปิ
ตอล จ ากดั (มหาชน) 

 

เลขท่ี 29 ชัน้ 23 อาคารบางกอก บินซิ-เน
สเซน็เตอร ์ถนนสุขมุวิท 63 แขวงคลองตนั

เหนือ เขตวฒันา กทม. 

8 RAM 
บริษทั โรงพยาบาล
รามค าแหง จ ากดั 

(มหาชน) 

2138 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบาง
กะปิ กทม.2138 2138 ถนนรามค าแหง แขวง

หวัหมาก เขตบางกะปิ กทม. 

9 SKR 
บริษทั ศิครินทร ์จ ากดั 

(มหาชน) 

เลขท่ี 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบาง
นา กทม.เลขท่ี 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ 

เขตบางนา กทม. 

10 SVH 
บริษทั สมิติเวช จ ากดั 

(มหาชน) 
133 ถนนสุขมุวิท 49 (ซอยกลาง) แขวงคลองตนั

เหนือ เขตวฒันา กทม. 

11 THG 
บริษทั ธนบุรี เฮลท์แคร ์
กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

34/1 ซอยอิสรภาพ 44 บา้นช่างหล่อ บางกอก
น้อย กทม. 

12 VIBHA 
บริษทั โรงพยาบาล

วิภาวดี จ ากดั (มหาชน) 
51/3 ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขต

จตุจกัร กทม. 
  



 

 
ตารางท่ี 2 แสดงรายชื่อบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร (หมวดธุรกจิ
การแพทย)์  

ล าดบั หลกัทรพัย ์ โรงพยาบาล 
1 BH   โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์
2 BDMS โรงพยาบาลกรุงเทพ 
3 BDMS โรงพยาบาลสมติเิวชศรนีครนิทร ์
4 BDMS โรงพยาบาลพญาไท 1 
5 BDMS โรงพยาบาลพญาไท 2 
6 BDMS โรงพยาบาลพญาไท 3 
7 BDMS โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธนิ 
8 BDMS โรงพยาบาลเปาโล โชคชยั 4 
9 VIBHA โรงพยาบาล วภิาวด ี
10 PRINC โรงพยาบาล พริน้ซ์ สุวรรณภูม ิ

  
 จากตารางที ่2 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ศกึษาจากโรงพยาบาลที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยในกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 โรงพยาบาล 
 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เลือกมาจากผู้ที่มีความรู้ หรือมี
ประสบการณ์ในการท างานในการบรหิารงานโรงพยาบาล คอืระดบัผูอ้ านวยการ ผูจ้ดัการส่วน พนักงาน ทัง้หมด 5 ท่าน 
และพนักงาน 1 ท่าน ซึ่งเป็นพนักงานของโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และตัง้อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร  
 การวจิยัเชงิปรมิาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างจากโรงพยาบาลที่จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ในประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 10  โรงพยาบาล ตัง้แต่ระดบัพนักงานจนถึงระดบั
ผูจ้ดัการส่วนและเป็นพนักงานประจ า ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 380 คน และสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะ
เป็น ดว้ยวธิกีารสุ่มแบบสะดวก 
 

เคร่ืองมือและวิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัเชงิคุณภาพเป็นการสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง และแบบ
เปิด (Structured Interview and Open-end Question) และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิง
ปรมิาณเป็นแบบสอบถาม โดยใช้ Semantic Differential Scale คะแนน 0-10 สร้างขึ้นโดยอาศยัแนวคดิ ทฤษฎีและ
ผลการวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งรวมทัง้กรอบแนวคดิการวจิยั วธิกีารสรา้งแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการศกึษา
ครัง้นี้ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี้ 
 1. ท าการรวบรวม ศกึษาและคน้ควา้เอกสาร ต าราและรายงานผลการวจิยัต่าง ๆ เพื่อน ามาสรา้งกรอบแนวคดิ 
การสรา้งแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามและตัง้เป็นค าถาม 



 2. ท าการตรวจสอบและทดสอบด้วยการน าแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามทีส่ร้างขึ้นไปปรกึษาอาจารย์ที่
ปรกึษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมในเนื้อหาและแบบสมัภาษณ์ใชก้ารตรวจสอบวธิกีารรวบรวม
ขอ้มูลแบบสามเสา้ (Methodological Triangulation)  คอืการใชว้ธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลูทีต่่างกัน เพื่อรวบรวมขอ้มูลเรื่อง
เดยีวกนั เช่นใชว้ธิกีารสงัเกต และการสมัภาษณ์พรอ้มกบัการศกึษาจากเอกสาร เป็นตน้  
  
วิธีด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยสอบถามจากพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
 ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) เป็นการเกบ็ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยการวเิคราะห์
จากเอกสารและศกึษาจากเอกสาร จากแหล่งขอ้มูลสารสนเทศการต่าง ๆ บทความวชิาการ งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งของ
มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ตลอดจนเวบ็ไซด์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูและองค์ความรูเ้กี่ยวกบัความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ใน
กรุงเทพมหานคร 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลวิจยั  
 ซึง่ผูว้จิยัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาและไดด้ าเนินการ ดงันี้ 
 1. ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ทีไ่ดร้บัการแกไ้ขและผ่านความเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาแลว้มา
ด าเนินการในขัน้ตอนล าดบัถดัไป  
 2. จดัท าแบบสอบถามออนไลน์เพื่อเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดจ านวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตวัอย่างคอื 
พนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยสุ่ม
แบบสะดวก ซึง่หลงัจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครบ 413 ชุดแลว้พบว่าแบบสอบถามทีส่มบูรณ์ 380 ตวัอย่าง 
 3. เกบ็รวบรวมแบบสอบถามทีไ่ดร้บัขอ้มลูครบถว้นแล้วกลบัคนืมา เพื่อน าไปจดัท าและเตรยีมการน าขอ้มลูที่
ไดม้าวเิคราะหค์ านวณผลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิSPSS 
 4.วเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสมัภาษณ์ น าผลการมาอธบิายประกอบ
เพื่อใหง้านวจิยัสมบูรณ์มากขึน้ 

ค าถามในการสมัภาษณ์เชิงลกึ ท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพ 
 การวจิยัเชงิคุณภาพเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากผูท้ีม่คีวามช านาญ จ านวน 6 คน ท าการ
สมัภาษณ์ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์มโีครงสรา้ง และแบบเปิด  
1. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน ประกอบด้วย 4 ดา้น คือ  
 1. ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
 2. ดา้นการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในงาน  
 3. ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 
 4. ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา   
2. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน มอีงคป์ระกอบ 4 ด้านส่งผลในทางบวกต่อความผกูพนัต่อองคก์รโดยพิจารณาใน
องคป์ระกอบยอ่ยด้านความผกูพนัต่อองคก์ร 3 ด้านคือ         

1. ความเตม็ใจเสยีสละทุ่มเทในการท างานเพื่อองคก์ร                                                   
2. ความภาคภมูใิจในการเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร  

 3. ความจงรกัภกัดตี่อองคก์ร ตอ้งการทีจ่ะด ารงสภาพเป็นสมาชกิองคก์ร 



โดยแบบสมัภาษณ์ ตอนที ่1-2 ผูถู้กสมัภาษณ์สามารถเลอืกตอบจากไม่ส่งผลเลยใหค้ะแนนเท่ากบั 0 ไปถงึส่งผลมาก
ทีสุ่ดใหค้ะแนนเท่ากบั 10 คะแนน  
 

ค าถามในแบบสอบถาม ท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบุคคลเป็นค าถามแบบเลอืกตอบแบบตรวจสอบรายการ (Checklist ) มี
จ านวนค าถามทัง้หมด 7 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัทีเ่กีย่วกบังาน มคี าถามม ี4 ดา้น ค าถามม ี13 ขอ้  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความผกูพนัต่อองคก์ร ค าถามม ี3 ดา้น ค าถามม ี14 ขอ้  
โดยแบบสอบถามตอนที ่2-3 จะมลีกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist ) เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (SD-Scale) 10 อนัดบัคอื ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลอืกตอบจากทีไ่ม่ตรงเลยหรอืไม่มเีลยใหต้รงกบั 0 
ไปจนถงึตรงมากทีสุ่ดใหค้ะแนนเท่ากบั 10 
 สเกลการใหค้ะแนน  
 

           
                     0        1         2        3         4        5         6         7        8        9       10       

ไม่ตรงเลย ไม่ตรงกบัความจรงิเลย ปานกลาง ตรงกบัความเป็นจรงิ  ตรงมากทีสุ่ด 
ไม่มเีลย มคี่อนขา้งน้อย ปานกลาง มคี่อนขา้งมาก   มมีากทีสุ่ด 

โดยแบ่งความส าคญัออกเป็น 9 ระดบั เพื่อใชใ้นการตคีวามหมายของค่าเฉลีย่ที ่
ใชใ้นการวเิคราะหค์่าในส่วนที ่2 และส่วนที ่3 ดงัต่อไปนี้ 
        ค่าเฉล่ีย                               ความหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบจ าลองเชิงประจกัษ์และวิธีการทางสถิติ 
  จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎคีวามผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานมปัีจจยัทีเ่กีย่วกบังานมาเกี่ยวขอ้ง ซึง่
สามารถก าหนดความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทีเ่กี่ยวกบังานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนที่
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานครได้ในสมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้
ก าหนดความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร (Organization Engagement : OE) เป็นตัวแทนความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ใชส้ญัลกัษณ์ OE 

0-2 มรีะดบัความส าคญั ต ่าทีสุ่ด 
2.01-3 มรีะดบัความส าคญั ต ่ามาก 
3.1-4 มรีะดบัความส าคญั ต ่า 
4.01-5 มรีะดบัความส าคญั ค่อนขา้งต ่า 
5.1-6 มรีะดบัความส าคญั ปานกลาง 
6.01-7 มรีะดบัความส าคญั ค่อนขา้งสงู 
7.01-8 มรีะดบัความส าคญั สงู 
8.01-9 มรีะดบัความส าคญั สงูมาก 
9.01-10 มรีะดบัความส าคญั สงูทีสุ่ด 



เท่ากบัฟังก์ชัน่ของ ปัจจยัที่เกี่ยวกบังาน (Factor affecting : FA) ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
(Progress : PG) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participant : PT) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ  (Salary and 
welfare : SW) ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา (Relations with supervisors : RS) ซึง่เขยีนสมการไดด้งันี้  
 OE = f  (PG, PT, SW, RS) 
 ในการวจิยันี้ไดเ้ลอืกใชส้มการเสน้ตรงเนื่องจากสามารถท าความเขา้ใจไดง้่าย และยงัไม่เคยมกีารศกึษาวจิยั
เรื่องความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึง่สามารถเขยีนเป็นสมการทางคณิตศาสตรไ์ดด้งันี้ 
 
การทดสอบเครื่องมือ  
 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ผูว้จิยัด าเนินการทดสอบความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาและความน่าเชื่อถอื
ก่อนน าแบบสอบถามไปด าเนินการใชง้านจรงิ ตรวจสอบเนื้อหาความถูกตอ้ง การทดสอบความเชื่อถอืได ้(Reliability) ของ
มาตรวดัของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามไปใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาพจิารณา แลว้น ามาปรบัปรงุใหม้คีวามสมบูรณ์มาก
ขึน้ 

1. ความแม่นตรง (Validity) ได้น าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ไปทดสอบความ  แม่นตรงด้านเนื้อหา 
(Content Validity) เพื่อตรวจสอบว่าแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์วดัได ้ตรงตามเน้ือหา และตรงตามวตัถุประสงค์ 
 2.การตรวจสอบความสอดคลอ้งภายใน โดยการด าเนินการหาขอ้มลูทีไ่ดว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่โดย
ใช ้Coefficient Alpha ของ Cronbach เกณฑย์อมรบัอยู่ที ่.7 ขึน้ไปหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอคบาค (Cronbach’s 
Alpha) 
 3. ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กลุ่มตัวอย่าง 50 ชุด จ านวน 28 ค าถาม เพื่อท าการ
ทดสอบค่าความสอดคล้องภายใน ด้วยน าขอ้มูลและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ก่อนถึงกระบวนการทีจ่ะน า
แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้น าไปใช้ ผลประมวลทีไ่ดค้่าค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอคบาค (Cronbach’s Alpha) เท่ากบั 
.920 ซึง่อยู่ในเกณฑส์งู แสดงว่าแบบสอยถามมคีวามเชื่อถอืมาก  
 4. ท าการวดัเครื่องมอืแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถามและน าผลที่ได้รบัมาท าการ  ปรบัปรุงและแก้ไขเพื่อ
ส าหรบัน ามาใชใ้นการส ารวจขอ้มลูต่อไป 
 5. วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้ารสมัภาษณ์น าขอ้มูลมาจ าแนก เปรยีบเทยีบ
ตคีวามสรา้งขอสรุป เพื่อน าผลการมาอธบิายประกอบเพื่อใหง้านวจิยัสมบูรณ์มากขึน้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

การวเิคราะหข์อ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคอื 
 1. การวจิยัเชงิคุณภาพวเิคราะหข์อ้มลูโดยการจ าแนก เปรยีบเทยีบตคีวามสรา้งขอ้สรุป  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าแจกแจงความถี่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ ค่าสมัประสทิธิก์ารตัดสนิใจเชงิพหุ ค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอยมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐานหาความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามด้วยวธิกีารวเิคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) โดยใชร้ะดบัความมนีัยส าคญัทางสถติ ิทีแ่อลฟา (α) ระดบั .05 
 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามทีละตวั โดยมกีารควบคุม
อิทธพิลของตวัแปรอิสระอื่น ๆ ทัง้หมด เพื่อจะดูว่าตวัแปรอิสระแต่ละตวัมคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามแบบใดหรือ
ทศิทางใด เชงิบวกหรอืเชงิลบ และมอีตัราความสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามมากน้อยเพยีงใด ซึ่งดูได้จากค่าสมัประสทิธิ ์
ความถดถอยมาตรฐาน ซึง่เป็นตวัเลขไม่ค านึงถงึเครื่องหมาย  



 การวเิคราะห์ถดถอยพหุเป็นการประมาณค่าของตวัแปรตาม ซึ่งจะเป็นไปได้ดตีวัแปรอิสระทุกตวัรวมกนัมี
ความสมัพนัธก์บัตวัแปรตามสูง ยิง่สงูเท่าใดการประมาณค่าของตวัแปรตามกจ็ะดขีึน้หรอืถูกตอ้งมากขึน้ ความสมัพนัธ์
ระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตามตอ้งเป็นความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ (Linearity) และตวัแปรอสิระจะตอ้งไม่มคีวามสมัพนัธ์
กนัเองสงู (Multicollinearity Problem) โดยดจูากค่า r ในเมตรกิความสมัพนัธไ์ม่ควรเกนิ .65 

 

สรปุผลข้อค้นพบ 

 สรปุผลข้อค้นพบตามวตัถปุระสงคข์้อท่ี 1 

 เพื่อศกึษาระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ผลการศกึษาพบว่าประชากรส่วนใหญ ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 322 คน คดิเป็นรอ้ยละ 84 มอีายุระหว่าง 25-35 ปี จ านวน 
152 คน คดิเป็นร้อยละ 40 สถานภาพโสด จ านวน 216 คน คดิเป็นร้อยละ 56.8 รายได้มากว่า 35,000 บาท จ านวน 
143 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.6  จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 261 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.7 เป็นพนักงานจ านวน 
301 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.2 อายุงานส่วนใหญ่ น้อยกว่า 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 33.4  

ผลการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ พบว่าประชากรมรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสงูมาก (Mean = 8.5493  
SD = 1.3341) พบว่าต าแหน่งงานระดบัสูงกว่าผู้จดัการแผนก มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด (Mean = 9.2361 SD = 1.0737 ) 
และพบว่าอายุงานน้อยกว่า 5 ปีมคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด (Mean = 8.2034 SD = 1.6091) พบว่าปัจจยัส่วนบุคคล  อายุ และ 
อายุงาน แตกต่างกนั มรีะดบัความผกูพนัต่อองคก์ร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทีแ่อลฟ่า (α) เท่ากบั .05  
 

สรปุผลข้อค้นพบตามวตัถปุระสงคข์้อท่ี 2 
 เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัทีเ่กีย่วกบังาน กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนักงานโรงพยาบาล
เอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโดยรวม  มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก (ค่า β เป็นบวก) อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (R = .638, adjusted R= .401)) เมื่อพิจารณาค่า
ความสมัพนัธ์รายดา้น (Pearson Correlation: r) พบว่าปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชามี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กรมคี่ามากทีสุ่ดอยู่ในระดบัปานกลาง (r = .535) และความก้าวหน้าในหน้าทีก่าร
งาน มคี่าน้อยทีสุ่ดอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า (r = .410)  
 ทัง้นี้จากการวจิยัเชงิคุณภาพพบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีเ่กี่ยวกบังานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของ
พนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัสงูมากถงึสงูทีสุ่ดเนื่องมาจากการสมัภาษณ์ในระดบัหวัหน้างาน 
                  

 สรปุผลข้อค้นพบตามสมมติฐาน 
 อายุและอายุงานทีแ่ตกต่างกนัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทีแ่อลฟ่า (α) เท่ากบั .05  

  ปัจจยัที่เกี่ยวกบังานความสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนที่จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยพจิารณาจากผลการวจิยัพบว่าค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์เพยีร์สนั (r) และค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficients : β ) มคี่า
สมัประสิทธิค์วามถดถอยมาตรฐานมคี่าเป็นบวกทุกค่าอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง (R = .638, adjusted R2= .401) เมื่อ



พิจารณาค่าความสมัพนัธ์รายด้าน (Pearson Correlation: r) พบว่าปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความสมัพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรมีค่ามากที่สุดอยู่ในระดับปานกลาง ( r = .535) และด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน มคี่าน้อยทีสุ่ดอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า ( r = .410) ทัง้นี้จากการวจิยัเชงิคุณภาพพบว่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัเกี่ยวกบังานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดบัสูงมากถงึสูงที่สุด
เน่ืองมาจากการสมัภาษณ์ในระดบัหวัหน้างาน  

 

การอภิปรายผล 

 ขอ้ค้นพบตามวตัถปุระสงคข์อ้ท่ี 1 พบวา่อายุ และอายุงานท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนักงานโรงพยาบาลเอกชนท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรงุเทพมหานคร 
แตกต่างกนั  
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะวา่พนักงานทีอ่ายุมากขึน้จะมคีวามผกูพนัตอ่องคก์รมากกว่าพนักงานทีอ่ายนุ้อย พนักงานทีอ่ายมุาก
และอยู่ในองคก์รเป็นเวลานานจะมคีวามผกูพนัต่อองคส์งู มโีอกาสเปลีย่นงานน้อย อาจเป็นเพราะว่าพนักงานทีม่อีายุ
มากขึน้จะมวีุฒภิาวะและมคีวามคดิรอบคอบในการตดัสนิใจ มภีาระทีต่อ้งรบัผดิชอบ อกีส่วนหนึ่งดว้ยขอ้จ ากดัดา้นอาย ุ
และหากพนักงงานกลุ่มนี้เปลีย่นทีท่ างานใหม่จะมกีารปรบัตวัค่อนขา้งสงู พนักงานกลุ่มทีม่อีายุมากจงึเลอืกอยู่ทีเ่ดมิ  

สอดคล้องกบัแนวคดิ  พึงพิศ จากผา
 
(2551)

 
พบว่าปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อความผูกพนัต่อองค์กร กล่าวว่าอายุ 

บุคคลทีม่อีายุมากจะมคีวามผกูพนัตอ่องคก์รมากกว่าบุคคลทีม่อีายุ น้อยเพราะอายุเป็นสิง่ทีแ่สดงถงึวุฒภิาวะของบุคคล 
บุคคลที่มอีายุมากจะมคีวามคดิ มคีวามรอบคอบ ในการตดัสนิใจมากกว่าบุคคลทีม่อีายุน้อย และยิง่อายุมากขึน้กจ็ะ
พบว่าสมาชกิองค์กรจะมคีวาม ผูกพนัต่อองค์กรมากขึ้น นอกจากนี้ยงัพบว่า บุคคลที่มีอายุมากจะอยู่ในองค์กรจน
เกษยีณอายุราชการ และการไดร้บัต าแหน่งทีด่ขี ึน้ 

ข้อค้นพบตามวตัถปุระสงคข์้อท่ี 2 เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวกบังาน กบัความผกูพนั
ต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ใน
กรงุเทพมหานคร 

การศกึษาพบว่ามคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก อยู่ในระดบั ปานกลาง ค่าสมัประสทิธิค์วามถดถอยมาตรฐานของตวั
แปรอิสระความสมัพนัธ์กบัด้านความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (RS) มคี่าเป็นบวก ซึ่งมากกว่าปัจจยัด้านอื่น ๆ และ
รองลงมาดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร (SW) มคี่าเป็นบวก ทัง้สองตวัแปรอสิระมคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรตามคอืความ
ผูกพนัต่อองคก์ร (OE) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิส่วนตวัแปรอสิระดา้นความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน (PG) และดา้น
การมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ  (PT) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่า มคี่าเป็นบวกเช่นกนัแต่ไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ ค่า
สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจเชงิพหุ (Multiple Coefficient of Determination : R2) สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงของตวั
แปรตาม ไดถ้งึรอ้ยละ 40.7 ส่วนค่า R โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรตาม เท่ากบั 63.8 % 
 สอดคล้องตามแนวคิดของ Hewitt Associates (1997, อา้งถงึใน วรนาท สามารถ, 2557)  
 เป็นบรษิทัทีป่รกึษามมีุมมองในเรื่องความ ผูกพนัต่อองค์การว่าปัจจยัความผูกพนัทัง้ 6 ประการ เรื่องสิง่ตอบ
แทนโดยรวมจะประกอบดว้ย การใหส้ิง่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ เช่น ค่าตอบแทน สวสัดกิาร กองทุนหลงั
เกษียณอายุ และการใหค้วามส าคญั หรอืเรื่องผูร้่วมงาน ทีป่ระกอบไปดว้ยผูบ้รหิารในทุกระดบัรวมถงึเพื่อน ร่วมงาน
ด้วยสอดคล้องกบัทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบิร์ก ศึกษาทดลองเกี่ยวกบัการจูงใจในการท างานของมนุษย์พบว่า 
ปัจจยัทีส่อดคลอ้งคอืปัจจยัค ้าจุน (hygiene factor) ซึง่หากขาดปัจจยัเหล่านี้ พนักงานจะไม่พงึพอใจและไม่มคีวามสุขใน
การท างาน ซึง่ใน 10 ดา้นการศกึษาสอดคลอ้ง 2 ดา้นรายละเอยีดดงันี้ 



1. เงนิเดอืน (salary) หมายถึง เงนิเดอืนและการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนใน หน่วยงานนัน้เป็นพอใจของบุคคลที่
ท างาน 2. ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา คอื พนักงานรูส้กึดตี่อหวัหน้างานของเขา 

ซึ่งทัง้ 2 ด้านนี้มีความสมัพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรในเชิงบวกในระดบัปานกลาง พิจารณาในรายด้านพบว่า
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชามรีะดบัความสมัพนัธ์มากว่าปัจจยัดา้นอื่น ๆ รองลงมาคอืดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร  
หากผูบ้รหิารใหค้วามส าคญัในการพจิารณาค่าตอบแทน ค่าต าแหน่ง หรอืแมก้ระทัง่ค่าล่วงเวลา หรอืใหร้างวลัในโอกาส
ต่าง ๆ และใหส้วสัดกิารดา้นอื่น ๆอย่างเหมาะสมจะส่งผลใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ขึน้ 

 สอดดคล้องกบัทฤษฎีของ ERG ของ Alderfer เป็นทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย ์
แต่ไม่ค าถงึขัน้ความตอ้งการว่าความตอ้งการใดเกดิขึน้ก่อนหรอืหลงั โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดา้นทีส่อดคลอ้งคอื ความ
ตอ้งการมสีมัพนัธภาพ Relatedness needs (R) เป็นความตอ้งการทีจ่ะใหแ้ละไดร้บัไมตรจีติจากบุคคลทีอ่ยู่แวดลอ้ม
เป็นความตอ้งการทีม่ลีกัษณะเป็นรปูธรรมน้อยลง ประกอบดว้ยความตอ้งการความผกูพนัหรอืการยอมรบั (ความ
ตอ้งการทางสงัคม) ตามทฤษฎขีองมาสโลว ์ ดงันัน้ผูบ้รหิารควรส่งเสรมิใหบุ้คลากรในองคก์ารมคีวามสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั
ตลอดจนสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ตี่อบุคคลภายนอกดว้ย เช่น การจดักจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะหว่างผูน้ าและผู้
ตาม เป็นตน้ 

 ผลจากการสมัภาษณ์ผูท้ีม่คีวามรูป้ระสบการณ์ในการท างานและบรหิารงานในโรงพยาบาลพบว่าปัจจยัที่
เกีย่วขอ้งกบังานทัง้ 4 ดา้น ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ดา้นการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ ดา้นเงนิเดอืนและ
สวสัดกิาร ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกในระดบัสงูถงึระดบัสงูทีสุ่ดกบัความผกูพนัต่อ
องคก์ร  

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

 จากผลการศกึษาทัง้หมด ผูศ้กึษามขีอ้เสนอแนะบางประการ เพื่อเป็นแนวทางการปรบัปรุง แก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ของการศกึษาครัง้นี้มดีงัต่อไปนี้  
 1. จากผลการศึกษา องค์กรควรปรับปรุงและก าหนดนโยบายให้เหมาะสมเพื่อสร้างความผูกพันให้กับ
พนักงานส่วนใหญ่ซึง่มอีายุงานน้อยกว่า 5 ปีใหส้งูขึน้จะส่งผลทีด่ตี่อองคก์รในการบรหิารงานท าใหเ้กดิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลในการพฒันาองคก์รอย่างยัง่ยนื 
 2.จากผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นว่าปัจจยัความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก แต่มรีะดบั
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัต ่า เพราะฉนัน้โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ควรสนับสนุน สรา้งการรบัรูว้่างานทีต่นเองท างานมคีวามกา้วหน้าและมคีวามมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน โดย
การเปิดโอกาสพนักงานแสดงความสามารถทีจ่ะพฒันาตนเอง รวมสนับสนุนการเรยีนรู ้ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน
ไปพรอ้ม ๆ กนั  
 3. จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัดา้นการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจมคีวามสมัพนัธ์เชงิเป็นบวก แต่มี
ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัต ่า เพราะฉนัน้โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ควรเปิดโอกาสใหพ้นักงาน มส่ีวนร่วมในวางแผน การแสดงความคดิเหน็ มส่ีวนร่วมในการแผนการ
ท างาน และมส่ีวนร่วมตดัสนิใจ เกีย่วการท างานใหม้ากขึน้ จะส่งผลใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ขึน้ 
 

 
 



กิตติกรรมประกาศ  
การคน้ควา้อสิระเรื่องความผกูพนัต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงอย่างสมบูรณ์ตามวตัถุประสงค์ของการศกึษา โดย
ไดร้บัการกรุณาจาก ดร.เกษม  สวสัด ีอาจารยท์ีป่รกึษาทีไ่ดเ้สยีสละเวลาในการช่วยเหลอืแนะน าใหค้ าปรกึษาตรวจทาน
แกไ้ขขอ้พกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะสิง่ทีม่ปีระโยชน์เพื่อน ามาปรบัปรุงการคน้ควา้อสิระครัง้นี้ใหม้คีวามสมบูรณ์ 
และผู้วิจยัขอกราบขอบคุณคณะจารย์มหาวิทยาลยัรามค าแหงทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนความรู้อนัมคี่ า เพื่อน ามา
ประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์  
 ขอขอบคุณพนักงานโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และตัง้อยู่ใน
กรุงเทพมหานครทุกท่านทีเ่สยีสละเวลาอนัมคี่าในการตอบแบบสอบถาม รวมถงึการใหค้วามช่วยเหลอืจากเพื่อนในชัน้
เรียนมหาวิทยาลัยรามค าแหงทุกท่าน ที่ส่งผลท าให้งานวิจยัเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจ ัยหวังอย่างยิ่งว่า
การศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ ส าหรบัผูท้ีส่นใจ หากการศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้มขีอ้บกพร่องประการ
ใด ผูว้จิยัขอกราบขออภยัมา ณ ทีน่ี้ดว้ย  
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