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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และคุณลกัษณะของงานมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ โดยเก็บขอ้มูลจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลศิครินทร์ จ านวน 318 คน ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายรุะหวา่ง 20 - 30 ปี มีสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี อายุการท างาน
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายงุานต ่ากวา่ 5 ปี โดยส่วนใหญ่อยูใ่นต าแหน่งฝ่ายการ
พยาบาลรองลงมาคือ แพทย ์และสายงานสนบัสนุนการแพทย ์ตามล าดบั  

ผลการวเิคราะห์ความส าคญัของคุณลกัษณะของงาน ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
กบัปัจจยัคุณลกัษณะงานอยูใ่นระดบัมากโดยใหค้วามส าคญักบัความเป็นเอกลกัษณ์ของงานและผล
ยอ้นกลบัของงาน รองลงมาคือปัจจยัคุณลกัษณะของงานดา้นความหลากหลายของทกัษะ ดา้น
ความส าคญัของงานและ ความมีเอกสิทธ์ิของงาน  
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ผลการวเิคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญักบัดา้น
ความรู้สึกมากท่ีสุด รองลงมาคือความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร และความผกูพนั
ต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐานทางสังคมใหค้วามส าคญัระดบัมาก  

โดยพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ ดา้นเพศ 
สถานภาพสมรส และแผนกสายงานท่ีปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้นอาย ุระดบัการศึกษาและอายกุารท างานท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ท่ีแตกต่างกนั ปัจจยั
ดา้นคุณลกัษณะของงานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ 
พบวา่ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาล
ศิครินทร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 

ABSTRACT 
 

The study of Organization Commitment of Employees at Sikarin Hospital was 
conducted in order to study the demographic factors and job characteristics related to 
the organization commitment of the employees at Sikarin Hospital. The result from the 
collected data of 318 employees of Sikarin Hospital showed that most of respondents 
were female with the age between 20-30 years old, had marriage status, bachelor 
degrees, and under 5 years of working period. Most of them were nurse, medical 
physician and medical support officers, respectively.  

The analysis of job characteristic revealed that the respondents gave the high 
level in overall, especially in terms of job uniqueness and feedback followed by skill 
diversity, the importance of job, and job privilege. 

The analysis of organization commitment of Employees at Sikarin Hospital 
showed that the respondents gave the high level in overall. Considering each of the 
commitment, the result showed that the affective commitment was at the highest level 
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followed by continuance commitment and the normative commitment was at the high 
level. 

The findings found that the organization commitment was similarly affected by 
the demographic factors of employees at Sikarin Hospital in terms of gender, marital 
status, and the difference of task. In contrast, the difference of age, education level, 
and working period differently affected the organization commitment. The job 
characteristic factors affected the organization commitment of employees at Sikarin 
Hospital with statistically significant at 0.05 

 

บทน า 

 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหาวจัิย 
สถานการณ์ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงทางสังคม สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเปล่ียนแปลง

ไปส่งผลใหอ้งคก์ารต่างๆ ตอ้งปรับเปล่ียนนโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสร้างขององคก์าร 
เพื่อใหส้อดคลอ้งและทนัต่อสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจส่งผลโดยตรงต่อบุคลากร 
ผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งปรับตวัใหส้ามารถปฏิบติังานไดภ้ายใตน้โยบายและการบริหารท่ี
เปล่ียนแปลงไป (ทองพนัชัง่ พงษว์านิช, 2554)  

จากสภาพแวดลอ้มขององคก์ารท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และการแข่งขนัท่ีรุนแรง
ของธุรกิจสถานพยาบาล ปัจจยัในเร่ืองการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัท่ีจะน าองคก์ารไปสู่ความส าเร็จ องคก์ารท่ีสามารถสร้างความผกูพนักบับุคลากรไดน้ั้น
จะมีแนวโนม้วา่ การบริหารงานขององคก์ารจะประสบความส าเร็จไปดว้ย (โอเคเนชัน่, 2554)  

ความผกูพนัถือเป็นกุญแจส าคญัต่อผลส าเร็จของธุรกิจ หากบุคลากรมีความผกูพนั ส่ิงท่ี
องคก์ารจะไดม้ากกวา่งานคือการท างานอยา่งทุ่มเททั้งกายและใจ การอุทิศตนเพื่อองคก์าร การเป็น
ส่วนหน่ึงของกนัและกนัระหวา่งชีวติส่วนตวักบัชีวติการท างาน ซ่ึงการท างานจะน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงท่ีดี ธุรกิจเติบโตและประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื (บญัญติั ค านูญวฒัน์, 2558) 

จากปัจจยัท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว เป็นสาเหตุท่ีผูว้ิจยัสนใจในการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ือง เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อายกุารท างาน แผนกสายงานท่ีปฏิบติังาน และศึกษาคุณลกัษณะของงาน ท่ีมี
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ความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร เพื่อหาแนวทางสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร ลดอดัตรา
การลาออกจากงานของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์และน ามาก าหนดกลยทุธการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นการธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีความสามารถใหอ้ยูก่บัองคก์ารยาวนานยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ คุณลกัษณะของงานและความผกูพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์และคุณลกัษณะของงานมีความสัมพนัธ์กบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ 

 
สมมติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ ท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนั
ต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ท่ีแตกต่างกนั   

2. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร
โรงพยาบาลศิครินทร์ 

 
ขอบเขตการวจัิย  

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ผูว้จิยัไดศึ้กษาบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิครินทร์ 
จ านวน 1,441 คน (แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศิครินทร์ 2563) 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงาน  
ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์  

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา คือ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณสมบติัส่วนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาล 
ศิครินทร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายกุารท างาน แผนกสายงานท่ี
ปฏิบติั 
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2. คุณลกัษณะของงาน หมายถึง คุณสมบติัเฉพาะของงานท่ีท า สร้างการรับรู้ สามารถระบุ
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรได ้เป็นแรงจูงใจในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัองคก์าร มาก
หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัรูปแบบการจดัการคุณลกัษณะงานในองคก์ารนั้นๆซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 
องคป์ระกอบ คือ ความหลากหลายของทกัษะ ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน ความส าคญัของงาน 
ความมีเอกสิทธ์ิของงานและผลยอ้นกลบัของงาน  

3. ความผกูพนัต่อองคก์ารหมายถึง ทศันคติหรือความรู้สึกของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อองคก์าร มี
ความรู้สึกเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัองคก์าร และมีความยนิดีท่ีจะใชค้วามสามารถท่ีตนมีอยูอ่ยา่ง
เตม็ท่ีและเตม็ใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นความรู้สึก ดา้นการ
คงอยูก่บัองคก์ารและดา้นบรรทดัฐานทางสังคม 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และเพื่อพฒันา
รูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัความคุณลกัษณะของงานประกอบดว้ยความหลากหลายของทกัษะ ความ
เป็นเอกลกัษณ์ของงาน ความส าคญัของงาน ความมีเอกสิทธ์ิของงานและผลยอ้นกลบัของงาน 
รวมทั้งเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐาน
ส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 

2. ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีท าใหผู้บ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัโรงพยาบาลศิครินทร์ไดท้ราบถึง
ระดบัความผกูพนัและระดบัการรับรู้ดา้นคุณลกัษณะของงานของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์วา่มี
ความผกูพนัอยูใ่นระดบัใด ทั้งน้ีเพื่อใหผู้บ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและสามารถ
ก าหนดกลยทุธ์ของบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณลกัษณะของงาน 
Hackman and Oldham (1980) อาศยัแนวความคิดของ Herzberg (1968) เป็นพื้นฐาน และ

ไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางสาหรับการปรับปรุงการออกแบบและลกัษณะงานใหม ่ซ่ึงไดพ้ฒันามาเป็น
แบบจ าลองคุณลกัษณะของงาน ในเวลาต่อมาแบบจ าลองของลกัษณะงาน เร่ิมตน้จากงานของ 
Hackman and Lawler (1971) และ Hackman and Oldham (1974a, 1974b) ซ่ึงน ามาจากแนวคิด
งานวจิยัของลกัษณะงานก่อนหนา้น้ี Turnner and Lawewnce(1965); Hulin and Blood (1968) ต่อมา
แบบจ าลองคุณลกัษณะของงานนั้นยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากงานวจิยัอ่ืนๆดว้ย (Brief and Aldag, 
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1975; Dunham, 1976; Dunham, Aldag, and Brief, 1977) ซ่ึงแบบจ าลองคุณลกัษณะงานนั้นจะ
แสดงถึงมิติของงานทั้ง 5 มิติ และส่งผลไปยงัสภาวะทางจิตใจ ท่ีสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจและความพึง
พอใจในงาน 

ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2551:78) ไดอ้ธิบายวา่ ในปัจจุบนับุคลากรในการท างานมีความรู้
ความสามารถมากข้ึนกวา่อดีต ดว้ยสังคมปัจจุบนัมีความซบัซอ้นมากข้ึน บุคลากรรุ่นใหม่จึงมี
ความรู้ ทกัษะ ความสามารถมากข้ึน มีความพร้อมท่ีจะรับผดิชอบในงานมากข้ึน มีอิสระทาง
ความคิดในการปฏิบติังานนั้น จึงอาจจะมีการต่อตา้นการปฏิบติังานท่ีเกิดจากการบงัคบัหรืองานท่ี
คอยรับค าสั่งเพียงอยา่งเดียว 

 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัความผูกพนัต่อองค์การ 

 (Porter, et al., 1974, p. 603) ไดใ้หค้วามหมายของความผกูพนัต่อองคก์ารวา่ เป็นลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ของ บุคคลท่ีมีต่อองคก์ารโดยมีคุณลกัษณะ 3 ประการ 
1. ความตอ้งการท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพขององคก์ารต่อไป 
2. ความเติมใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังานใหก้บัองคก์าร 
3. ความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมายขององคก์าร 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการใหค้วามหมายของ (Buchanan, 1974, p. 533 อา้งถึงใน (สามารถ      
ศุภรัตน์อาภรณ์, 2544, หนา้ 24) โดยไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นความผกูพนั
ท่ีมีเป้าหมาย ค่านิยมขององคก์ารและการปฏิบติัตามบทบาทของตนเอง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารซ่ึงประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ  
1. ความเป็นหน่ึงเดียวขององคก์าร (Identification) หมายถึง การยอมรับในค่านิยมตลอดจน
วตัถุประสงคข์ององคก์ารวา่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
2. ความเก่ียวพนักบัองคก์าร (Involvement) หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะท างานเพื่อความกา้วหนา้
และผลประโยชน์ขององคก์าร 
3. ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร (Loyalty) หมายถึง การยดึมนัในองคก์าร และปรารถนาท่ีจะเป็น
สมาชิกขององคก์ารต่อไป 
 
การทบทวนงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ทวชิ  อุศมา (2560) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทัทวฟีาร์ม จ ากดั 
อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล วตัถุประสงค ์ศึกษาลกัษณะงานของพนกังาน ระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
เปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
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ลกัษณะงานกบัความผกูพนัต่อองคก์าร ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัพนกังาน บริษทัทวฟีาร์ม จ ากดั 
อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล จ านวน 215 คน กลุ่มตวัอยา่ง 140 คน สถิติท่ีใช ้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง One-Way Anova และ Multiple หาความสัมพนัธ์
ใช ้สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียสัน 

 ผลการวจิยั พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่มีอาย ุ41 – 50 ปี และ 30- 40 ปี ร้อยละ 42.86 และ 
39.29 ตามล าดบั พนกังานอายตุั้งแต่ 41 ปีข้ึนไปมีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงสุด รายไดส่้วนใหญ่ 
15,000-20,000 บาท ร้อยละ 75 ประสบการท างาน 6-10 ปี ร้อยละ70 ดา้นรายได ้ผูท่ี้มีรายไดสู้งมี
ความผกูพนัสูงท่ีสุด ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงาน ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ผลยอ้นกลบัของงาน 
รองลงมาคือ ความส าคญัของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน ความมีอิสระในงานและความ
หลากหลายของทกัษะ ตามล าดบั ปัจจยัดา้นความผกูพนัในองคก์ารพบวา่ค่าสูงสุดคือ ความเช่ือมัน่
และยอมรับเป้าหมายขององคก์าร รองลงมาคือความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงอยูก่บัองคก์าร
และความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ี ตามล าดบั ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของ
งานกบัความผกูพนัในองคก์าร ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัองคก์าร 

 ดาวณีิ แสงลี (2559) ศึกษาเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลศิริราชปิย
มหาราชการุณย ์วตัถุประสงค ์ศึกษาระดบัความผกูพนั เปรียบเทียบความผกูพนั และศึกษา
ความสัมพนัธ์ต่อองคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย ์กลุ่มตวัอยา่งพนกังาน
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย ์จ านวน 360 คน สถิติในการวิจยั ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและChi-Square 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 83.1 อายรุะหวา่ง 
20-25 ปี ร้อยละ 51.4 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 72.2 ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพยาบาล ร้อยละ58.3 ส่วนใหญ่มีอายงุานต ่ากวา่  1 ปี ร้อยละ 52.5  ดา้น
คุณลกัษณะงานความผกูพนัอยูใ่นระดบัปานกลาง  ดา้นความผกูพนัในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ผลทดสอบสมติฐานการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่ง
มีนยัส าคญั และปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงานและความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญั  
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วธิีด าเนินการวจิัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร(Population) คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิครินทร์ จ านวน 1,441 คน 

( แผนกทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศิครินทร์ 2563 ) 
กลุ่มตวัอยา่ง ก าหนดใหข้นาดประชากรมีค่าเท่ากบั 1,441 คน และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั

ร้อยละ 95 ซ่ึงสามารถสรุปเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้314 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงก าหนดกลุ่มตวัอยา่งเพิ่ม

อีก 4 คนรวมทั้งหมด 318 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ยการใชค้  าถามปลายปิด (close-end question) โดยแบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพระดบั
การศึกษา อายกุารท างาน และแผนก สายงานท่ีปฏิบติังานในปัจจุบนัโดยลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบส ารวจรายการ(Checklist) และค าถามปลายปิด (open-end question) จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนที ่2 ค าถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะงานซ่ึงประกอบดว้ย ความหลากหลายของทกัษะ ความ
เป็นเอกลกัษณ์ของงาน ความส าคญัของงาน ความมีเอกสิทธ์ิของงานและผลยอ้นกลบัของงาน 
จ านวน 27 ขอ้  
 ส่วนที ่3 ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ ประกอบดว้ยความรู้สึก 
ดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร และดา้นบรรทดัฐานทางสังคม จ านวน 20 ขอ้  

ส่วนที ่4 ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาล
ศิครินทร์เป็นค าแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
การสร้างและวธีิการทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

1. ศึกษาจากหนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของงานและ
ความผกูพนัขององคก์ร 

2. สร้างแบบสอบถาม ตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา การตั้งค  าถามแบบปลายปิดและวธีิการ
เรียงล าดบัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 
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3. น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปใหผู้ท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) จ านวน 3 ท่าน  

4. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่ม
ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อน ามาวเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
(Corrected item-total correlation) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวธีิของ Cronbach โดยมีเกณฑพ์ิจารณาวา่ ค่า Cronbach’s Alpha 
ควรมีค่าสูงเกินกวา่ 0.7 ข้ึนไป แต่นกัวชิาการบางท่าน (Hair, Anderson, & Tatham, 1987; Hair, 
Black, Babin, & Anderson, 2010) ยอมรับท่ี 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดใหทุ้กตวัแปรตอ้งมีค่า 
Cronbach’s Alpha เกินกวา่ 0.7 ทุกตวัแปร  

รวมถึงพิจารณาค่า Corrected Item-Total Correlation ท่ีแสดงวา่ ขอ้ค าถาม (items) แต่ละ
ขอ้มีความสัมพนัธ์กบัขอ้อ่ืน ๆ ในตวัแปรเดียวกนั โดยมีเกณฑก์ารยอมรับท่ีค่าเกินกวา่ 0.4 ข้ึนไป 
อยา่งไรก็ตาม หากขอ้ค าถามใดมีค่าต ่ากวา่ 0.4 ผูว้จิยัจ  าเป็นตอ้งพิจารณาตดัขอ้ค าถามนั้นออก และ
ท าการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามซ ้ าอีกคร้ัง  

5. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้จ านวน 314 ชุด เพื่อเก็บขอ้มูล 
6. น าแบบสอบถามทั้งหมดหลงัจากการตรวจสอบของการตอบค าถามในแบบสอบถามแลว้

น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน 318 ชุด 

โดยผูว้จิยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ระหวา่งวนัท่ี 28 มีนาคม 
ถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2563 และตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถามแลว้จึง
น ามาลงรหสัตวัเลขส าหรับการประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามเกณฑข์องเคร่ืองมือแต่
ละส่วนน ามาประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไป 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ 
วารสารวชิาการ ผลงานวจิยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ
น ามาใชใ้นการก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวจิยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวจิยั
ได ้
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis)ประกอบดว้ย 

1.1 การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์แบบสอบถาม
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์ 

1.2  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูล
ในส่วนของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 คือ คุณลกัษณะของงานและส่วนท่ี 3 คือ ความผกูพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ 
2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี
มีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ t-test และ ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวั
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ และ 
การวเิคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple Liner Regression) เพื่อทดสอบอิทธิพลของ
คุณลกัษณะของงานท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ 
 

อภิปรายผลการวจิัย 

ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส อายรุะหวา่ง  
20 - 30 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอายงุานต ่ากวา่ 5 ปี แผนกสายงานท่ีปฏิบติั 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นต าแหน่งฝ่ายการพยาบาลมากท่ีสุดรองลงมาคือ แพทย ์และสาย
งานสนบัสนุนการแพทย ์ตามล าดบั  
ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความส าคัญของคุณลกัษณะของงานของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัคุณลกัษณะงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัคุณลกัษณะงานของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์พบวา่ ปัจจยัคุณลกัษณะงาน
ดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของงานและผลยอ้นกลบัของงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัมากท่ีสุดและให้
ความส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือปัจจยัคุณลกัษณะของงานดา้นความหลากหลายของทกัษะ ดา้น
ความส าคญัของงานและ ความมีเอกสิทธ์ิของงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัใหค้วามส าคญัระดบัมาก  

ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั ชโลธร แจ่มจ ารัส (2557) ศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของงานและ
ความพึงพอใจในการจ่ายค่าตอบแทนท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานสัญญาจา้งแบบ
ชัว่คราวโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 22-25 ปี และท างานอยูใ่นบริษทัระหวา่ง 6 - 9 
เดือน ซ่ึงพบวา่พนกังานมีการรับรู้คุณลกัษณะของงาน ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงานสูงสุด 
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รองลงมาคือ ผลยอ้นกลบัของงาน ความหลายหลายของทกัษะท่ีใช ้ความส าคญัของงานและความมี
อิสระในการปฏิบติังาน ตามล าดบั  

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ผูต้อบแบบสอบถามจะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัคุณลกัษณะงานโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่ล าดบัการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัคุณลกัษณะงานแต่ละดา้น อาจมี
ความแตกต่างกนัออกไปเล็กนอ้ย เน่ืองจากประชากรกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างกนั ท าใหก้ารรับรู้
และการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่างๆแตกต่างกนัตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาล  
ศิครินทร์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือวเิคราะห์รายดา้น พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
ความรู้สึก มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและมีความส าคญัระดบัมาก รองลงมาคือความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
การคงอยูก่บัองคก์ารและดา้นบรรทดัฐานทางสังคมมีความส าคญัระดบัมากตามล าดบั  

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของสเตียร์ (Strees,1977) กล่าววา่ความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นของสมาชิกในองคก์ารและเป็นพฤติกรรมท่ีสมาชิกในองคก์ารมีค่านิยม
ท่ีกลมกลืนกบัสมาชิกคนอ่ืนๆแสดงตนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัองคก์ารซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นถึง
ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเท
พยายามอยา่งมากเพื่อองคก์ารความปรารถนาอยา่งยิง่ยวดท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกใน
องคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศุภวรรรณ หล าผาสุก (2550) กล่าววา่ ความผกูพนัต่อองคก์าร
เปรียบเสมือนตวักระตุน้ใหบุ้คลากรในองคก์ารปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เม่ือบุคลากรเกิด
ความจงรักภกัดีต่อองคก์ารจะส่งผลใหเ้กิด ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างานขององคก์ร  
ส่วนที่ 4 ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐานข้อที ่1  

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของบุคลากรโรงพยาบาล 
ศิครินทร์ ดา้นเพศ สถานภาพ และแผนกสายงานท่ีปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากความผกูพนัต่อองคก์ารได้
ไดข้ึ้นอยูก่บั เพศ สถานภาพและแผนกสายงานท่ีปฏิบติั มีความสอดคลอ้งกบั ฐิติมา หลกัทอง 
(2557)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วน
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ เพศ และสถานภาพของพนกังานไม่มีความสัมพนัธ์ต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังาน  

ส่วนดา้นอาย ุ ระดบัการศึกษาและอายกุารท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ท่ีแตกต่างกนั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแตกต่างดา้น
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ความคิดและ พฤติกรรมในการใช ้ชีวติ และการท างานของคนแต่ละช่วงวยัชดัเจนมากข้ึน ดงันั้น 
เราจึงควรท าความเขา้ใจคุณลกัษณะของประชากรในแต่ละยคุสมยัเพื่อหาแนวทางเสริมสร้างความ
ผกูพนัท่ีเหมาะสมกบัแต่ละช่วงวยั ดา้นอายพุนกังานคนใดท่ีมีอายนุอ้ย สถานภาพโสด 
ประสบการณ์ท างานไม่สูงมาก ก็จะไม่ค่อยตั้งใจท างานและท างานไดอ้ยา่งไม่เตม็ท่ี  

สอดคลอ้งกบั ปกภณ จนัทศาสตร์(2559) ศึกษาเร่ืองปัจจยัคุณสมบติัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น
ลกัษณะงานและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผกูพนักบัองคก์รของพนกังานเอกชนระดบัปฏิบติัการใน
เขตลาดพร้าว - จตุจกัร พบวา่ลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานเอกชนระดบัปฏิบติัการในเขต
ลาดพร้าว - จตุจกัร ท่ีแตกต่างกนัในดา้น อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน มีผลต่อ
ความผกูพนักบัองคก์รท่ีแตกต่างกนั  
ส่วนที่ 5 ผลการวเิคราะห์เพือ่ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของ
บุคลากรโรงพยาบาลศิครินทร์ ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2  

คุณลกัษณะของงานมีอิทธิพลทางตรงต่อความผกูพนัต่อองคก์ารเน่ืองจากคุณลกัษณะของ
งานประกอบดว้ย ความหลากหลายของทกัษะ ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน ความส าคญัของงาน 
ความมีเอกสิทธ์ิของงานและผลยอ้นกลบัของงาน ส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกเป็นเจา้ของงาน มี
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานนั้นท าใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์ารซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ    
สิริรัตน์ พงษส์งวน (2550) ศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะงาน ความผกูพนัต่อองคก์าร ความ
เช่ือในปัจจยัควบคุมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่คุณลกัษณะของงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

สอดคลอ้งกบั ดาวณีิ แสงลี (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกบั ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณยจ์ากการศึกษาในภาพรวมพบวา่ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงาน
และความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสัมพนัธ์กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  Dyne, 
Graham and Dienesch (1994 cited in Cardona, 2004) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการรับรู้คุณลกัษณะของงาน
ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ เม่ือพนกังานมีการรับรู้ในทางบวกจะส่งผลใหพ้นกังานมีระดบัความรู้สึก
รับผดิชอบในหนา้ท่ีมากยิง่ข้ึนและมีความรู้สึกเหนียวแน่นมีความเป็นหน่ึงเดียวกบัองคก์ารมากกวา่
พนกังานท่ีมีการรับรู้คุณลกัษณะของงานในทางลบ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล
เก่ียวกบัคุณลกัษณะงาน จึงเป็นส่ิงท่ีจะสามารถส่งผลใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้ เกิดความพึงพอใจและ
มีแรงกระตุน้ในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึนและประสบการณ์เหล่าน้ีจะส่งผลในการเพิ่มระดบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานอีกดว้ย 
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โดยเม่ือวเิคราะห์ในรายละเอียด จะเห็นวา่ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงาน ดา้นความ
หลากหลายของทกัษะ ดา้นความส าคญัของงาน และดา้นผลยอ้นกลบัของงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร กล่าวคือเม่ือ ความหลากหลายของทกัษะ ความส าคญั
ของงานและผลยอ้นกลบัของงานเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลใหบุ้คลากรมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากยิง่ข้ึน 
ในขณะท่ีคุณลกัษณะของงานดา้นความเป็นเอกลกัษณ์ของงานและดา้นความมีเอกสิทธ์ิของงานไม่
มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  

 
ข้อจ ากดัในการวจัิย  

การท าวจิยัในคร้ังน้ีอยูใ่นช่วงสถานการณ์ Covid 19  ส่งผลใหก้ารเก็บแบบสอบถามมีอุป
สรรคเ์น่ืองจากตอ้งเก็บแบบสอบถามตามแผนกต่างๆ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีก าลงัปฏิบติังานอยา่งเร่งรีบ 
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานมีนอ้ยสืบเน่ืองจากการปรับลดอตัราก าลงัของแต่ละแผนก และการเวน้
ระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกบัจ านวนขอ้ในแบบสอบถามมี
รายละเอียดค่อนขา้งมากจึงอาจท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบอยา่งไม่ตั้งใจ ซ่ึงอาจท าใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความ
คลาดเคล่ือน 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย  

1. ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามส าคญัต่อคุณค่า และความสามารถของพนกังานของ
ตน เพื่อใหพ้นกังานเกิดความกระตือรือร้นในการท างานและรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตน ท าให้
พนกังานเกิดความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง และหมัน่หาความรู้เพิ่มเติม มาพฒันางานของ
ตนใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสุด ส่งผลดีใหก้บัองคก์ารมีพนกังานท่ีมากดว้ยความสามารถในหลายๆดา้น  

2. จดัการเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลางาน เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในดา้นการบริการ  
เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีอิสระในการวางแผนการท างานส่วนบุคคล ใหอิ้สระในการตดัสินใจใน
กระบวนการท างาน และรับฟังความคิดเห็นและไม่คา้นต่อการปฏิบติังานของพนกังาน งานจะ
ออกมาเป็นท่ีน่าพอใจหรือไม่ พนกังานจะเกิดความรู้สึกภูมิใจในการตดัสินใจดว้ยตนเองก่อนอนัดบั
แรก   

3. จดัการประชุมในแต่ละแผนก รายงานถึงปัญหา รวมทั้งค าติชม ใหก้บัพนกังานไดรั้บทราบ
อยูเ่สมอเพื่อเป็นก าลงัใจในการปฏิบติังาน  

4. การสร้างความรู้สึกท่ีดีใหก้บัพนกังาน ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญักบัทุกแผนกเท่าๆกนั 
สอบถามขอ้มูลความเคล่ือนไหวในงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหพ้นกังานรู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของ
องคก์าร   
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยในคร้ังต่อไป  

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรโรงพยาบาล 
เป็นการเก็บแบบสอบถามเพียงบางส่วนเท่านั้นอาจยงัไม่คลอบคลุมถึงปัญหาท่ีแทจ้ริง ควรมี
การศึกษาปัจจยัอ่ืนๆเพิ่มเติม ท่ีคาดวา่จะมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร เช่น โครงสร้างขององคก์าร 
สวสัดิการและผลตอบแทน เป็นตน้ 

 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว อาจจะท าใหผ้ลการวิจยัไม่เป็น
จริง เน่ืองจากพนกังานอาจตอบเพื่อให้ดูดี จึงควรใชว้ธีิการอ่ืนดว้ย เช่น การสัมภาษณ์  เป็นตน้ 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
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