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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานโรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ์  มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานโรงพยาบาลสินแพทย์ 
เทพารักษ ์โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นพนักงานของโรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์จ านวน 217 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating 
scale) สถิติท่ีใช่ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช้ t test จ าแนกตามเพศ และใช้ ค่าทดสอบความ
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แตกต่างของค่าเฉล่ียโดยใช ้F test จ าแนกตาม อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์ท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 ผลการวิจยัพบวา่  
 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ คือ เพศ พบว่าเพศหญิงมีความ
ผูกพนัต่อองค์การมากกว่าเพศชาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อีกส่วนคืออายุ 
พบว่าอายุในช่วง 38 ปีข้ึนไป มีความผูกพนัต่อองค์การมากกว่าระดบัอ่ืน ๆ ในส่วนของ
ระดบัการศึกษา ก็พบว่าระดบัปริญาโท หรือสูงกว่า มีความผูกพนัต่อองคก์ารมากกว่าระดบั
อ่ืน ๆ ในส่วนของต าแหน่งงาน พบว่าพนักงานฝ่ายสนับสนุนทั่วไป มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารมากกว่าระดบัอ่ืน ๆ และประสบการณ์การท างาน พบว่าประสบการณ์การท างาน 5 
ปีข้ึนไป มีความผูกพนัต่อองคก์ารมากกว่าระดบัอ่ืน ๆ มีความผูกพนัต่อองคก์ร แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ 
สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน จากการทดสอบทางสถิติเพื่อหาความสัมพนัธ์ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 สรุปไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
 ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
 
 ผลวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่ออองค์การอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นองคก์าร และปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า ไดน้ี้ 
  1. ปัจจยัดา้นองคก์าร อธิบายไดว้่า ปัจจยัดา้นองคก์ารมีผลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์าร เน่ืองจากมีในส่วนของ เป้าหมายนโยบาย ความมัน่คง ค่าตอบแทน และสวสัดิการ 
อาจจะท าให้พนักงานของโรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์รู้สึกผูกพนัต่อองค์การน้อยลง 
เน่ืองจากมีผลต่อปัจจยัส่วนบุคคล ทั้ง 5 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ซ่ึงอาจ
ท าใหอ้งคก์ารขาดความผกูพนัจาก 
  2.ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า อธิบายไดว้่า ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ ามีผลต่อความผูกพนั
ต่อองคก์าร เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่ตอ้งการผูน้ าท่ีดี มีทศันคิตท่ีกา้วไกล แกไ้ขปัญหาได ้
และดูแลทีมงาน เน่ืองจากปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า มีผลให้ปัจจยัส่วนบุคคล มีความผูกพนัต่อ



 
 

องคก์ารแตกต่างกนั 3 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงอาจท าให้พนกังานไม่
ศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชา  
 
  3.ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์อธิบายไดว้่า 2 ปัจจยัน้ีไม่มี
ผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าพนักงานมี
ความเห็นว่าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ส าคญักว่า 2 ด้านน้ี และปัจจัยด้านงาน และด้านทรัพยากร
มนุษย ์พนกังานมองว่าเป็นเร่ืองท่ีพึงไดรั้บตามสิทธิของพนกังานอยูแ่ลว้ เพราะว่าเขา้ไปใน
องค์การ ตอ้งท างานให้มีประสิทธิภาพท่ีสุด และตอ้งไดรั้บการฝึกฝนพฒันาจากองค์การ
อยา่งสม ่าเสมอ 
ค าส าคัญ : พนักงานโรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ์,  ปัจจยัส่วนบุคคล, ความผูกพนัต่อ
องคก์าร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 

 The objectives of this study were to find out the organizational commitment of the 
officials at Synphaet Hospital Theparak. The sample was 217 officials at Synphaet Hospital 
Theparak. The rating scale questionnaire was used as an instrument for data collection. The 
descriptive statistics were used for data analysis included percentages, means, standard 
deviation, t-test and f-test. 
 The result revealed that personal factors affected to organizational commitment was 
gender, by female had organizational commitment more than male. Also age, more than 38, 
had organizational commitment more than other age range.  Besides, educational level that 
higher or master degree level of officials had organizational commitment more than lower 
educational level officials. Moreover, position of officials in general supporting had 
organizational commitment the most among the whole officials. And working experience 
indicated that more than 5 years of working had the most organizational commitment at 
significant level of 0.05. In contrast, there were no statically significant relationships 
between the officials’ status and income to their organizational commitment. 
 There are 2 factors found to be significantly related to organizational commitment 
at significant level of 0.05 as follow; 

1. Organizational factor showed that aim of policy, stability, compensation and 

welfare might decrease the organizational commitment of Synphaet Hospital 

Theparak due to the 5 personal factors at significant level of 0.05 consequently, 

organization lacked commitment from the officials. 

2. Leadership factor indicated that the majority of officials needed great leadership, 

who had advanced attitude, can solve problems and had team responsibility.  As 



 
 

3 different factors of leadership at significant level of 0.05 might affect to the 

officials less trusted in conductor. 

3. Job and human resources factors were not related to organizational commitment 

at significant level at 0.05 which revealed that officials deserved the right of job 

and human resources as the organization needed officials to worked proficiently.  

  
Keywords : Officials,  Personal factors, Organizational Commitment 
 

บทน า 
 กล่าวไดว้่าองค์การจะประสบความส าเร็จข้ึนอยู่กบัทรัพยากรมนุษย ์มีความผูกพนั
ต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด หรือมีความทุ่มเทให้กบังานมากน้อยเพียงใด หลายองค์กรไม่
ประสบความส าเร็จเพราะละเลยในเร่ืองทรัพยากรมนุษย ์ไม่เคยได้สอบถาม หรือรับฟัง
ค าแนะน าจากพนกังาน ซ่ึงอาจน าไปสู่การลม้เหลวในการบริหารองคก์าร เพราะฉะนั้นเร่ือง
ความผูกพนัต่อองค์การนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับองค์การ เพราะหากพนักงานไม่มีความ
ผูกพนัต่อองค์การ อาจจะท าให้องค์การไม่ประสบความส าเร็จ และไปไม่ถึงเป้าหมายท่ี
องค์การก าหนด ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาคน้ควา้ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน
โรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ์ ในเร่ืองความผูกพนัต่อองค์การ และปัจจยัท่ีมีผลความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน โรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์ดงันั้นหากองคก์ารสามารถ
ท าใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารไดม้ากเท่าไหร่ ก็จะท าใหพ้นกังานปราถนาท่ีจะเป็น
สมาชิกขององคก์ารตลอดไป โดยจะทุ่มเทความรู้สึก ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่ง
เตม็ท่ี และปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงเป็นผลดีต่อองคก์าร หากเม่ือใดพนกังานมีความ 
ผูกพนัต่อองคก์ารนอ้ย ความตอ้งการท่ีจะอยูใ่นองคก์ารก็ยอ่มนอ้ยตามไปดว้ย บุคคลเหล่าน้ี
หากอยูใ่นองค์การต่อไปก็จะท าท างานดว้ยความเฉ่ือยชาขาดความกระตือรือร้น ซ่ึงไม่ค่อย



 
 

เป็นผลดีต่อองอค์การ ผูวิ้จยัจึงเลือกศึกษาหัวขอ้วิจยัเร่ืองความผูกพนัธ์ต่อองคก์าร เพราะมี
ความเช่ือว่าจะได้รับประโยชน์ในการวางแผนท านายอตัราก าลงัในการท างาน และการ
บริหารสวสัดิการ และค่าตอบแทนไดอ้ย่างตรงความตอ้งการของพนักงานโรงพยาบาลสิน
แพทย์ เทพารักษ์ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ จึงมีความหลากหลายทางด้านอายุ 
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน จึงเหมาะท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลเร่ืองความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังาน 

 
 
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงเลือกศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์
เทพารักษ ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการงานทรัพยากรบุคคล ของโรงพยาบาล เพื่อ
ศึกษาความผูกพนัธ์ต่อองคก์รของพนกังาน และเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความผูกพนัธ์ต่อ
องค์กรของพนักงาน เพื่อใช้ในการวางแผนเร่ืองอัตราก าลัง และจัดสรรสวัสดิการ
ค่าตอบแทน และไดท้ราบถึงความตั้งใจ และความทุ่มเทของพนกังานท่ีมีให้แก่องคก์าร เพื่อ
ท าใหอ้งคก์ารมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.เพื่อศึกษาความผกูพนัธ์ต่อองคก์ารของพนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์ 
 2.เพื่อเปรียบเทียบความผูกพนัธ์ต่อองค์การของพนักงานโรงพยาบาลสินแพทย์ 
เทพารักษ ์
 
 
 
 



 
 

สมมติฐานการวจิัย 
สมมติฐานท่ี 1 พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์ท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความ

ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์ท่ีมีระดบัการศึกษา

แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 4 พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์ท่ีมีสถานภาพสมรส

แตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 5 พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์ท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่าง

กนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 6 พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์ท่ีมีประสบการณ์การ

ท างาน มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 7 พนกังานโรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์ท่ีมีรายไดต่้อเดือนแตกต่าง

กนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1 ได้รับรู้ถึงความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานของโรงพยาบาลสินแพทย์ 
เทพารักษ ์ 
 2 เป็นขอ้มูลในเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การ ของพนักงานโรงพยาบาล สิน
แพทย ์เทพารักษ ์เพื่อเป็นขอ้มูลให้ฝ่ายทรัพยการบุคคลของโรงพยาบาล ไดว้างแผนในการ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์
 



 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี 
โรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์เป็นการวิจยัเชิงพรรณ (Descriptive Research) และระเบียบ
วิจัยเชิงส ารวจโดยให้ผู ้ตอบกรอกค าตอบลงเองในแบบสอบถาม (Self-administered 
Questionnaire) ผูว้ิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามจ านวน 197 ชุด และเพื่อป้องกนัการผิดพลาดอีก 33 ชุด 
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ ซ่ึงภายใน
แบบสอบถาม 1 ชุดจะประกอบดว้ย 2 ตอนดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตวัอย่าง 
แบ่งตาม เพศ อายุ สถานภาพ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบชนิดแบบส ารวจรายการ (Check list) มีจ านวน 7 ขอ้ เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนบุคคล จากนั้นน าขอ้มูลมาแจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ 
  ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความผูกพนัธ์ต่อองคก์ารของพนักงาน
สินแพทย ์เทพารักษ ์มีลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบ ประเมินค่า (Rating Scale) มีจ านวน 20 
ขอ้ โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนระดบัผลแสดงความคิดเห็นดงัน้ี 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ คือ เพศ พบว่า
เพศหญิง(มีค่าเฉล่ีย 4.52) มีความผูกพนัต่อองคก์ารมากกว่าเพศชาย มีค่าเฉล่ีย (4.35) อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อีกส่วนคืออายุ พบว่าอายุในช่วง 38 ปีข้ึนไป (มีค่าเฉล่ีย 
4.60) มีความผูกพนัต่อองค์การมากกว่าระดับอ่ืน ๆ ในส่วนของระดบัการศึกษา ก็พบว่า
ระดบัปริญาโท หรือสูงกว่า (มีค่าเฉล่ีย 4.63) มีความผูกพนัต่อองคก์ารมากกว่าระดบัอ่ืน ๆ 
ในส่วนของต าแหน่งงาน พบวา่พนกังานฝ่ายสนบัสนุนทัว่ไป (มีค่าเฉล่ีย 4.55) มีความผกูพนั
ต่อองคก์ารมากกวา่ระดบัอ่ืน ๆ และประสบการณ์การท างาน พบวา่ประสบการณ์การท างาน 
5 ปีข้ึนไป (มีค่าเฉล่ีย 4.57) มีความผูกพนัต่อองคก์ารมากกว่าระดบัอ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบัวิจยั



 
 

ของ นพวรรณ เลิศมงคล (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค พบว่า เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายงุาน และสถานภาพ แตกต่างกนั มีความผูกพนั
ต่อองคก์ร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน จากการทดสอบทางสถิติเพื่อหาความสัมพนัธ์ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 สรุปไดว้่าเป็น
ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
ตารางท่ี 1 จ านวนร้อยละ ดา้นประชากรศาสตร์ 

 ตวัแปร 
จ านวน 
(n=217) 

ร้อยละ 

1.เพศ    
 ชาย 63 29.0 
 หญิง 154 71.0 
 รวม 217 100 
2.อาย ุ    
 18 – 22 ปี 34 15.7 
 23 – 27 ปี 90 41.5 
 28 – 32 ปี 65 30.0 
 33 – 37 ปี 21 9.7 
 38 ปี ข้ึนไป 7 3.2 
 รวม 217 100 
ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
 

   

  
 

 
 
 

 



 
 

 
ตวัแปร 

จ านวน 
(n=217) 

ร้อยละ 

3.ระดบัการศึกษา    
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 95 43.8 
 ปริญญาตรี 118 54.4 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 4 1.8 
  217 100 
4.สถานภาพ    
 โสด 147 67.7 
 สมรส 54 24.9 
 หมา้ย/หยา่ร้าง 2 0.9 
 แยกกนัอยู ่ 14 6.5 
 รวม 217 100 
5.ต าแหน่งงาน    
 พยาบาลวิชาชีพ 50 23.0 
 ผูช่้วยพยาบาล 30 13.8 
 ผูช่้วยเหลือคนไข ้ 37 17.1 
 พนกังานฝ่ายสนบัสนุนการแพทย ์ 75 34.6 
 พนกังานฝ่ายสนบัสนุนทัว่ไป 25 11.5 
 รวม 217 100 
ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 
 

   

    
   

 
 



 
 

 
ตวัแปร 

จ านวน 
(n=217) 

ร้อยละ 

6.ประสบการณ์การ
ท างาน 

   

 ต ่ากวา่ 1 ปี 34 15.7 
 2 – 3 ปี 103 47.5 
 3 – 4 ปี 42 19.4 
 5 ปี ข้ึนไป 38 17.5 
 รวม 217 100 
7.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน    
 ต ่ากวา่ 10,000 บาท - - 
 ตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาท 106 48.8 
 ตั้งแต่ 20,001 – 30,000 บาท 28 12.9 
 ตั้งแต่ 30,001 – 40,000 บาท 41 18.9 
 มากกวา่ 40,001 บาท 42 19.4 
 รวม 217 100 
ท่ีมา : จากแบบสอบถาม 

 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์แบบสอบถามการวิจียเร่ือง “ความผกูพนัต่อองคก์ารของ
พนกังาน : ศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์สามารถสรุปผลการวิจยัได้
ดงัน้ี 
  
 



 
 

 โดยภาพรวมค่าเฉล่ียความผกูพนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่ พนกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นองคก์ารมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.55 รองลงมาไดแ้ก่ดา้นการทรัพยากรมนุษย ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47 ดา้นงาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.46 และดา้นภาวะผูน้ า มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.39 ตามล าดบั 
 

ด้านองค์การ  S.D ระดับ 
1.ดา้นองคก์าร 4.55 0.33 ระดบัมากท่ีสุด 
2.ดา้นงาน 4.46 0.37 ระดบัมากท่ีสุด 
3.ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 4.47 0.35 ระดบัมากท่ีสุด 
4.ดา้นภาวะผูน้ า 4.39 0.38 ระดบัมากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.26 ระดบัมากท่ีสุด 
ท่ีมา :  จากการค านวณ 
ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบั
การศึกษา สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
สามารถสรุปผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
 1.มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบวา่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างาน  
 2.มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอ่ืน ๆ 
ไดแ้ก่ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จากการทดสอบทางสถิติเพื่อหาความสัมพนัธ์ท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 สรุปไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

 
 
 



 
 

ผลการศึกษา การอภิปรายผล 
 ผลวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่ออองค์การอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นองคก์าร และปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า ไดน้ี้ 
 
 1. ปัจจยัดา้นองคก์าร อธิบายไดว้า่ ปัจจยัดา้นองคก์ารมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 
เน่ืองจากมีในส่วนของ เป้าหมายนโยบาย ความมัน่คง ค่าตอบแทน และสวสัดิการ อาจจะท า
ให้พนกังานของโรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์รู้สึกผูกพนัต่อองคก์ารนอ้ยลง เน่ืองจากมี
ผลต่อปัจจัยส่วนบุคคล ทั้ง 5 ด้าน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงอาจท าให้
องค์การขาดความผูกพนัจากพนักงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีของ ภรณี กีร์ติบุตร 
(2529, 17) กล่าวว่า ความรู้สึกผูกพนัจะน าไปสู่ผลท่ีสัมพนัธ์กับความมีประสิทธิผลต่อ
องค์การ ดงัน้ี เม่ือบุคคลมีความผูกพนักบัการและเล่ือมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์การ
บุคคลซ่ึงมีความรู้สึกผูกพนัดงักาวจะมีความผูกพนัอย่างมากต่องานเพราะเห็นว่างานคือ
หนทางซ่ึงตนสามารถท าประโยชน์ใหก้บัองคก์ารใหบ้รรลุถึงเป้าหมายไดส้ าเร็จ 
 2.ปัจจัยด้านภาวะผูน้ า อธิบายได้ว่า ปัจจัยด้านภาวะผูน้ ามีผลต่อความผูกพนัต่อ
องค์การ เน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่ตอ้งการผูน้ าท่ีดี มีทศันคิตท่ีกา้วไกล แกไ้ขปัญหาได ้
และดูแลทีมงาน เน่ืองจากปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า มีผลให้ปัจจยัส่วนบุคคล มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารแตกต่างกนั 3 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงอาจท าให้พนกังานไม่
ศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสอดคลอดกบัแนวคิด ทฤษฎีของ วิรัช สงวน
วงศว์าน (2531, 26) กล่าวไวว้่า ความผูกพนัของสมาชิกคนหน่ึงขององคก์ารท่ีมีต่อองค์การ
นั้น ความผูกพนัท่ีกล่าวน้ีแทจ้ริงมิใช่เป็นความผูกพนัของสมาชิกท่ีมีต่อตวัตึกขององคก์าร
หรือห้องท างานแต่เป็นความผูกพนัระหว่างสมาชิกกบัผูบ้งัคบับญัชา หากสมาชิกมีความ
เคารพ ผูบ้งัคบับญัชา แมง้านท่ีจะล าบากยากเขญ็ เขาก็เพียรพยายามท าจนส าเร็จได ้
 3.ปัจจยัดา้นงาน และปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์อธิบายไดว้่า 2 ปัจจยัน้ีไม่มีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่าพนกังานมีความเห็น
วา่ปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ส าคญักวา่ 2 ดา้นน้ี และปัจจยัดา้นงาน และดา้นทรัพยากรมนุษย ์พนกังาน



 
 

มองว่าเป็นเร่ืองท่ีพึงไดรั้บตามสิทธิของพนักงานอยู่แลว้ เพราะว่าเขา้ไปในองค์การ ตอ้ง
ท างานใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสุด และตอ้งไดรั้บการฝึกฝนพฒันาจากองคก์ารอยา่งสม ่าเสมอ 
 

ข้อเสนอแนะในงานวจิัยคร้ังต่อไป 
 
 จากผลการศึกษาทั้งหมด ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะบางประการ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของเร่ืองความผูกพนัต่อองคก์าร ของพนกังาน : ศึกษา
เฉพาะ โรงพยาบาลสินแพทย ์เทพารักษ ์มีดงัต่อไปน้ี  
 1. ดา้นองคก์าร จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่วา่จะเป็น เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การแตกต่าง
กนั ในดา้นองคก์าร การวิจยัในคร้ังน้ีพิสูจน์ไดว้่าค่าตอบแทนของพนกังานมีผลอยา่งมากใน
เร่ืองความผูกพนัต่อองคก์าร เน่ืองจากโครงสร้างค่าตอบแทน สวสัดิการ ต่าง ๆ ยงัไม่มีการ
เปล่ียนแปลงเป็นเวลากว่า 6 ปี แลว้ เพราะโรงพยาบาลไดน้ าโครงสร้างค่าตอบแทนมาจาก
สาขาใหญ่ และไม่มีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบับริบทในสถานท่ีเหล่านั้น และยงัไม่มี
การท าวิเคราะห์ค่าตอบแทน กบั สถานบริการท่ีเปิดในประเภทเดียวกนั จึงท าใหพ้นกังงานมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารในดา้นน้ี ไม่ดีนกั ทั้งน้ีบริษทัควรท าการวิเคราะห์สถานประกอบการ
ใกลเ้คียง ถึงค่าตอบแทน เพื่อน ามาปรับใชก้บัองคก์าร เพื่อเพิ่มความผกูพนัต่อองคก์ารให้กบั
พนกังาน 
 2.ดา้นงาน จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่ว่าเป็น เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่มีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองค์การ โดยรวมแลว้มีความผูกพนัต่อองค์การในระดบัมากท่ีสุด เช่นกนั 
ดงันั้น บริษทัควรพิจารณาก าหนดทิศทางของงาน และก าหนดหนา้ท่ีของงานให้ชดัเจนมาก
ยิง่ข้ึน และพฒันาระบบการส่งต่องานใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพื่อท่ีจะมุ่งไปสู่เป้าหมายได้
อยา่งราบร่ืน 
 



 
 

 3. ดา้นทรัพยากรมนุษย ์จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่ว่าเป็น เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร โดยรวมแลว้มรความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัมากท่ีสุด 
เช่นกนั ดงันั้น บริษทัควรส่งเสริมไม่วา่เป็นการฝึกอบรม การสร้างโอกาส การเติบโตในสาย
งาน เพิ่มมากยิง่ข้ึน เพื่อเสร่ิมสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน 
 4.ด้านภาวะผูน้ า จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน มีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร การ
วิจยัคร้ังน้ีพิสูจน์ไดว้่า ผูบ้ริหาร และผูบ้งัคบับญัชามีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ เพราะ
ผูบ้ริหาร และผูบ้งัคบับญัชา นั้นเปรียบเสมือนทิศทางขององค์การ ตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจน 
ทศันคติท่ีกวา้งไกล และดูแลพนกังานอยา่งดี ดงันั้น ผูบ้ริหาร และผูบ้งัคบับญัชา ตอ้งมีการ
ส่ือสารถึงเป้าหมาย กลยุทธ์ และเขา้ถึงพนักงานมากกว่าน้ี เพื่อสร้างความศรัทธา ให้กบั
พนกังาน  
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