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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรือง แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ความศรัทธาและเชือมนัในเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร ความตงัใจและความพร้อมทีจะ

ใชค้วามพยายามทีมีอยูเ่พือองคก์ร ความตงัใจทีจะอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์ร โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน และตาํแหน่งงาน และปัจจัยแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านการบังคับบัญชา ด้านสถานภาพในการทาํงาน ด้าน

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน ดา้นความมนัคงในการทาํงาน และดา้นนโยบาย

ต่าง ๆ ในการทาํงาน  

กลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรสาธารณสุข อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม จาํนวน  คน เครืองมือทีใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

หาค่าความถี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (𝑥) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจยัพบว่า ผูท้ีตอบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน  คน คิด

เป็นร้อยละ .  มีอายุ -  ปี  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีสถานภาพ สมรส จาํนวน  คน คิดเป็น

ร้อยละ .  มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีระยะเวลาในการทาํงาน  ปีขึน

ไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีตาํแหน่งงาน ขา้ราชการ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  

ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นทีอยู่ใน

ระดบัมากทีสุด คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน และ ดา้นนโยบายต่าง ๆ ในการทาํงาน ตามลาํดบั และดา้น

ทีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นสถานภาพในการทาํงาน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ดา้น

ความมนัคงในการทาํงาน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ตามลาํดบั  
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ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

คือ ความตังใจและความพร้อมทีจะใช้ความพยายามทีมีอยู่เพือองค์กร และความศรัทธาและความเชือมันใน

เป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร ตามลาํดบั และดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ความตงัใจทีจะอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์ร 

คาํสําคญั: ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน, ความผกูพนัต่อองคก์ร 

ABSTRACT 

The research of Performance Motivation Affecting Organizational Engagement of public Health 

Personnel, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province. The objective of this study was to study the 

motivational factors for performance that affect the organization's commitment, i.e. faith and belief in the goals 

and values of the organization. Willingness and readiness to use existing efforts for the organization Intention to 

stay as a member of the organization classified by personal factors such as sex, age, status, educational level 

working period and job position and the motivation factors for working such as salary and welfare, supervisory, 

working status, working environment, relationship, job security and policies of working. 

The sample group was public health personnel. Kamphaeng Saen District The data collection tool was a 

questionnaire. The data was analyzed by using a computer program to find Frequency, Percentage, Mean (𝑥), 

Standard deviation (SD) 

The results showed that The total number of respondents was 130 people, mostly 101 females, 

representing 77.70%, were aged 21-30 years, 38 people, representing 29.20%, were married, 63 people, 

representing 48.45%, had a degree. 103 people, representing 79.20 percent, having a period of 15 years or more, 

48 people, accounting for 36.90 percent, having jobs, government officials, 68 people, representing 52.30%. 

The overall performance motivation factor was at a high level. When considering each aspect, it was 

found that the aspect at the highest level was relationship and policies of working, respectively. And the aspect 

that was at a high level was the aspect of working status, Supervisory, working environment, job security and 

salary and welfare, respectively. 

The overall corporate engagement is at a high level. When considering each aspect, it was found that the 

aspect that was at the highest level was the willingness and readiness to use the existing effort for the 

organization, and faith and confidence in the goals and values of the organization, respectively, and the aspect 

that is at a high level is the intention to be a member of the organization 

Keywords: Performance motivation factor, Organizational commitment  

บทนํา 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือโคโรนาไวรัส  หรือ โควิด-  ทีมีผลกระทบต่อระบบ

สาธารณสุข ทงัในประเทศไทยและต่างประเทศ บุคลากรดา้นสาธารสุขทุกระดบัต่างไดรั้บผลกระทบเป็นอย่างมาก 

ถึงแมใ้นปัจจุบนัดูเหมือนวา่สถานการณ์การระบาดของโควิด-  จะพบจาํนวนผูต้ิดเชือลดลง แต่ยงัคงปฏิเสธไม่ได้

วา่แหล่งของการระบาดยงัคงกระจายอยูใ่นทวัโลก และอาจพบการระบาดครังใหม่ขึนไดท้กุเมือตราบใดทียงัไม่มียา

ในการรักษา หรือวคัซีนในการช่วยป้องกัน มาตรการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการควบคุมก็ยงัคงตอ้งใชอ้ยู่ และ

ผลกระทบของโควิด-  จะอยูก่บัเราไปอีกนานเช่นกนั โดยทีบคุลากรดา้นสาธารณสุขคงตอ้งใหบ้ริการดา้นสุขภาพ
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กบัผูติ้ดเชือและผูป่้วย ในขณะทีทรัพยากรดา้นสาธารณสุขมีจาํนวนจาํกดั ประกอบกบัภาวะเสียงทีบุคลากรดา้น

สาธารณสุขตอ้งพบเจอ  การทาํงานในสภาวะเช่นนียาวนานต่อเนือง อาจส่งต่อความสัมพนัธ์ ความผูกพนั ระหว่าง

บุคลากรกบัองคก์รได ้ 

จากปัญหาดงักล่าวข้างตน้ ผูศึ้กษาวิจยัจึงมีความประสงค์ทีจะศึกษาความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร

สาธารณสุข อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม เพือให้ทราบว่าความผกูพนัต่อองค์กรอยูใ่นระดบัใด และมีปัจจยั

แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานใดบา้งทมีีผลต่อการปฏิบติังานและสอดคลอ้งไปถึงความผูกพนัต่อองคก์ร เพิอนาํขอ้มูล

ต่างๆ จากผลการวิจยั มาทาํการวิเคราะห์ปรับประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจัดการงาน หาแนวทางในการดาํเนินการที

เหมาะสม ทาํให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทาํงาน จนกลายเป็นความจงรักภกัดีและผูกพนัต่อองค์กร เพือ

พฒันางานใหเ้กิดผลสาํเร็จ ต่อยอดไปจนส่งผลต่อการพฒันาประเทศชาติต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข อาํเภอ

กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

ขอบเขตของการวจิัย     

 ในการศึกษาค้นควา้ เรือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

สาธารณสุข อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีขอบเขตการวิจยั ดงันี 

 ขอบเขตด้านเนือหา 

 มุ่งศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข อาํเภอ

กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยมีตวัแปรในการศึกษา ดงันี 

ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 

 1. ปัจจยับคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน ตาํแหน่งงาน 

2. ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นสถานภาพในการทาํงาน ดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความมนัคงในการทาํงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน ดา้นนโยบายต่าง ๆ 

ในการทาํงาน  

ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย  

ความผูกพนัต่อองค์กร ไดแ้ก่ ความศรัทธา ความเชือมันในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร ความตงัใจ

ความพร้อมทจีะใชค้วามพยายามทีมีอยูเ่พือองคก์ร และความตงัใจทีจะอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์ร 

       ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ บุคลากรสาธารณสุข อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม จาํนวน  คน 

วิธีการคาํนวณขนาดตวัอย่างดว้ยการใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีระดบัความเชือมนั  % ซึง

กาํหนดค่าความคลาดเคลือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั  % ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  คน 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การศึกษาคน้ควา้วิจยัครังนีจะทาํการศึกษา ตงัแต่เดือน สิงหาคม - กนัยายน  

ประโยชน์ทีได้รับจากการวจิยั 

1. ทาํให้องค์กรทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

สาธารณสุข อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

2. ทาํให้องค์กรทราบถึงปัจจัยแรงจูงใจทีส่งผลต่อความสําเร็จในการทาํงานของบุคคลทีส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
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กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตวัแปรอสิระ                             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

          

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกยีวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัความผูกพนั 

นอร์ทคราฟ และ นิล ซึงให้ความหมายความผูกพนัว่า หมายถึง ความสัมพันธ์อย่างลึกซึงแน่นแฟ้น

ระหว่าง บุคคลใดบุคคลหนึง โดยมีองค์ประกอบโดยทวั ๆ ไป  ประการ มีความศรัทธาและเชือมนัในเป้าหมาย

และคุณค่าขององคก์ร มีความตงัใจและความพร้อมทีจะใชค้วามพยายามทีมีอยูเ่พือองคก์ร และ มีความตงัใจทีจะอยู่

เป็นสมาชิกขององคก์ร 

แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัแรงจูงใจ 

ทฤษฎี Two-Factor ของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) Herzberg ศึกษาถึงเรืองของการจูงใจ โดยเสนอวา่มี

ปัจจยั  อยา่งทีมีผลต่อการจูงใจ พนกังานให้ทาํงาน คือ Hygiene Factors หรือปัจจยัอนามยั  และ Motivator Factors 

งานวจิัยทเีกยีวข้อง 

คมัภีร์ ทองพูน, ยามีละ เจ๊ะมะ, สิริกานต์ ทองพูน, สิริลกัษณ์ ทองพูน ( ) ความผูกพนัต่อองคก์รของ

บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี สรุปผลจากการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความผกูพนัต่อองคก์รทงัหมด  ดา้น คือ 1.ดา้นความปรารถนาทีจะคงอยู่เป็นสมาชิกของ

องคก์ร 2. ดา้นความจงรักภกัดีต่อองคก์ร 3. ดา้นความเชือมนัและยอมรับเป้าหมายค่านิยมขององคก์ร 4. ดา้นความ

เป็นส่วนหนึงขององคก์ร และ 5.ดา้นความ ตงัใจและทุ่มเทการทาํงานเพือความสาํเร็จ ตามลาํดบั เมือพิจารณาเป็น

รายขอ้ของ ดา้นความปรารถนาทีจะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์กร พบว่า ความคิดเห็นใน ระดับมากทุกขอ้ โดย

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ระยะเวลาในการทาํงาน 

6. ตาํแหน่งงาน 

ความผูกพนัต่อองค์กร 

1. ความศรัทธา ความเชือมนัในเป้าหมาย

และคุณค่าขององคก์ร 

2. ความตงัใจและความพร้อมทีจะใชค้วาม

พยายามทมีีอยู่เพอืองคก์ร 

3. ความตงัใจทีจะอยู่เป็นสมาชิกขององคก์ร 
ปัจจยัแรงจูงใจ 

1. ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

2. ดา้นการบงัคบับญัชา 

3. ดา้นสถานภาพในการทาํงาน 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

5. ดา้นความมนัคงในการทาํงาน 

6. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน 

7. ดา้นนโยบายต่าง ๆ ในการทาํงาน 



5 

 

อันดับแรก คือ หากมีการเปลียนแปลงในหน้าทีการงาน ท่านพร้อมทีจะเรียนรู้งานอยู่เสมอ มีค่าเฉลียสูงสุด 

รองลงมาคือขอ้ ท่านรู้สึกเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร  

ธนวินท์ ทับสวสัดิ ( ) ความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าทีศูนย์สนับสนุนและ บริการอุปกรณ์

ไปรษณีย์ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกัด ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรกคือ ดา้นงานทีมี

โอกาสปฏิสัมพนัธ์กับผูอื้น รองลงมาคือ ด้านความมีเอกลักษณ์ของงาน ในส่วนความผูกพนัต่อองค์การ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรกคือ ดา้นความเต็มใจทุ่มเทความ พยายามอย่างเต็มที รองลงมาคือ ดา้นความ

ตอ้งการทีจะดาํรงความเป็นสมาชิกในองคก์าร เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นความเต็มใจทุ่มเทความพยายามอยา่ง

เต็มทีในการทาํงานเพือ ประโยชน์ขององค์การ อยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ เจ้าหน้าทีพยายามทุ่มเท

ความสามารถทีจะทาํประโยชน์ให้กับศูนย์ เต็มใจทุ่มเทความพยายามในการทาํงานเพือให้ศูนย์ฯ ประสบ

ความสาํเร็จ 

กมลวรรณ ปานประดิษฐ ( ) ศึกษาเรือง แรงจูงใจต่อการปฏิบติังานของพนกังานองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ในเขตอาํเภอป่าโมกจงัหวดัอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากเมือพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ด้านความสัมพนัธ์กับเพือนร่วมงาน และด้านทีมีค่าเฉลียตาํสุด คือ ด้าน

ความก้าวหนา้ในหนา้ทีการงาน พนักงานมีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เมือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นผลตอบแทนในการปฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก พบว่าอนัดบัแรกคือ 

พนกังานไดรั้บเงินเดือนทีเหมาะสมกบั ปริมาณงาน รองลงมาคือหน่วยงานมีการเบิกจ่ายสวสัดิการทีรวมเร็ว 

ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม ( ) ศึกษาเรือง ปัจจัยทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรกรม

ชลประทาน (สามเสน) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้นพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก อนัดับแรกคือ ดา้น

สัมพนัธภาพ รองลงมาคือ ดา้นความสําเร็จและการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบและลกัษณะงานทีปฏิบตัิ 

ดา้นนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน ดา้นความมนัคงและโอกาสเรียนรู้ความกา้วหนา้ในงาน อนัดบัสุดทา้ย

คือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ เมือพิจารณารายดา้นพบวา่บุคลากรมีความคิดเห็น ดา้นนโยบายและการบริหาร

ของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอันดับแรกคือ ความคิดเห็นต่อระบบแผนการ

ปฏิบติังานขององค์การ รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการชีแจงให้ผูป้ฏิบตัิหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจในนโยบาย

และแนวทางการปฏิบติังานตา่ง ๆ อยา่งชดัเจน  

วชิระ กนัภยั ( ) แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลยั สังกดัสาํนกังาน มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผลของการวิจยั พบว่า พนักงานมหาวิทยาลยั สังกดัสาํนกังานมหาวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน 

สภาพแวดลอ้ม ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในหนา้ทีการงานมีแรงจูงใจ

ในการปฏิบตัิงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  ในส่วนของดา้นลกัษณะงาน และดา้นผูบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน อยูใ่น

ระดับมาก โดยรวมดา้นลกัษณะงาน อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นลกัษณะงาน อนัดบัแรกคือ 

งานทีไดรั้บมอบหมายมีปริมาณทีเหมาะสม รองลงมาคือ งานทีไดรั้บมอบหมายช่วยใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์ 

ดวงพร โพธิสร ( )  การศึกษา “แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานและความผกูพนัต่อองคก์ร ของครูผูดู้แลเด็ก

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา” ผลการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

เมือพิจารณารายดา้นความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความเตม็ใจทีจะ

ทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพือประโยชนข์ององคก์ร อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ความเชือมนัอยา่งแรงกลา้และ
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การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และความปรารถนาอย่างแรงกลา้ ทีจะคงไวซึ้งความเป็นสมาชิกของ

องคก์รซึงมีความผูกพนัอยู่ในระดบันอ้ย เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นความเชือมนัอยา่งแรงกลา้และการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร อยู่ในระดบัมาก อนัดับแรกคือ ผูต้อบแบบสอบถาม ยินดีเป็นอยา่งยิงทีไดเ้ลือก

ทาํงาน ทีองคก์รแห่งนี รองลงมาคือ ภูมิใจทีจะบอกคนอืน ๆ ว่าเป็นส่วนหนึงขององคก์รนี 

ปฐมวงศ ์สีหาเสนา ( ) ศึกษา เรือง แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของบุคลากรเทศบาลตาํบลค่ายเนินวงศ ์

ตาํบลบางกะจะ อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก เมือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบวา่ แรงจูงใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด อนัดบัแรก คือ ดา้นลกัษณะงานทีปฏิบติัมี 

รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับ ผู ้ร่วมงาน ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านสถานะของอาชีพ ด้าน

ความสัมพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความมนัคงในงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ตามลาํดบั แรงจูงใจอยู่ใน

ระดบัมาก คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ดา้นสภาพการทาํางาน ดา้น

ความสัมพันธ์กับ ผู ้ใต้บังคับบัญชา ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านโอกาสทีได้รับ

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานและดา้นเงินเดือน ตามลาํดบั เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นสภาพการทาํงาน อนัดบั

แรกคือ สถานทีทาํงานของท่าน มีแสงสว่าง อุณหภูมิ เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน รองลงมาคือ หน่วยงานท่านมี

อุปกรณ์เครืองมือ วสัดุสาํนักงาน มีสภาพดีทนัสมัย เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน

อนัดบัแรกคือ ท่านใส่ใจ เอาใจใส่ คอยช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาให้คาํแนะนาํ เมือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาประสบปัญหาใน

การปฏิบติังาน รองลงมาคือ ทา่นมีโอกาสไดพ้บปะสังสรรคก์นันอกเวลางาน    

อดุลย์ กองสัมฤทธิ ( ) การบริหารจัดการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : 

กรณีศึกษา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานของบุคล ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

ดา้นลกัษณะของงานทีปฏิบติัและดา้นโอกาสทีจะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคตอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้น

ความรับผิดชอบอยู่ในระดบัมาก สําหรับปัจจัยคาํจุน ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือนดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้น

นโยบายและการบริหารงาน ดา้นสถานภาพการทาํงาน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ดา้นความมนัคงในการทาํงานและ

ดา้นวิธีการปกครองบญัชา อยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของด้านวิธีการปกครองบญัชา พบว่า

อนัดบัแรกคือ ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามไวว้างใจใหพ้นกังานรู้สึกว่าตนสามารถปฏิบติังานไดโ้ดยใชค้วามสามรถของ

ตนไดเ้ต็มที รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชาให้อิสระแก่พนกังานในการทาํงาน เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นความ

มนัคงในการทาํงาน พบวา่อนัดบัแรกคือ หน่วยงานของทา่นมีความมนัคง รองลงมาคือ งานทีทาํมีความยงัยนื 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 

การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และใชว้ิธีเก็บ

ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างบุคลากรสาธารณสุข อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม ไดแ้ก่ ขา้ราชการ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง ประชากรทังหมด 191 คน (ทีมา:สํานักงานสาธารณสุข อาํเภอ

กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม) 
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กลุ่มตวัอย่าง ใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ทีระดบัความเชือมนั % ซึงกาหนดค่าความคลาดเคลือนของการ

สุ่มตวัอยา่งเท่ากบั % ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างทียอมรับไดต้อ้งไม่ตาํกว่า .  คน จึงจะเก็บกลุ่มตวัอย่างใน

การศึกษาครังนีอยูที่จาํนวน 130 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ  

เครืองมือทใีช้ในการวจิัย 

เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา วิจยัครงันี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไปดว้ย 3 ตอน ดงันี 

ตอนที   แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรสาธารณสุข  

ตอนที   แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัแรงจูงใจ  ดา้น 

ตอนที   แบบสอบถามเกียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร  ดา้น โดยแบ่งออกเป็น  ระดบั  

ไดแ้ก่ มากทสุีด = , มาก = , ปานกลาง = , นอ้ย = , นอ้ยทีสุด =  

การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

สร้างแบบสอบถามเกียวกับแรงจูงใจในการปฏิบติังานทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร

สาธารณสุข อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม ตรวจสอบเนือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงค์

หรือไม่ จากนันนาํไปให้ผูเ้ชียวชาญ ตรวจสอบความเทียงตรงและความถูกตอ้งของเนือหา ตลอดจนความชัดเจน

และการใช้ภาษาทีเหมาะสมของขอ้คาํถาม ซึงมีเกณฑ์ในการตรวจพิจารณาให้คะแนนแต่ละขอ้คาํถาม วดัผลโดย

พิจารณาจากคะแนน IOC ดงันี 

1. ขอ้คาํถามทมีีคะแนน IOC ตงัแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเทียงตรงใชไ้ด ้

2. ขอ้คาํถามทมีีคะแนน IOC ตงัแต่ 0.50 ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้   

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แจกแบบสอบถาม โดยใชวิ้ธีการทีแจกแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ Google Form เมือเก็บรวบรวม

แบบสอบถามทีไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพือนาํไปจดัทาํและเตรียมสาํหรับการวิเคราะห์    

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การประมวลผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

สถติทิใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) เพือใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. ค่าเฉลีย (Mean หรือ (𝑥)) เพือใชแ้ปลความหมายของขอ้มูลต่าง ๆ  

3. ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) เพือใชแ้ปลงความหมายของขอ้มูลต่าง ๆ  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูท้ีตอบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่

มีอาย ุ -  ปี  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ -  ปี และ ข-  ปี จาํนวน  คนเท่ากนั คิด

เป็นร้อยละ .   ลาํดบัสุดทา้ยจะเป็น  ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มี

สถานะภาพ สมรส จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ โสด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , หย่า

ร้าง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัสุดทา้ยจะเป็น หมา้ย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วน

ใหญ่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ มธัยมศึกษาตอนปลาย ปวช. 

หรือตาํกว่า จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , ปวท. ปวส. อนุปริญญา จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบั

สุดทา้ยเป็น ปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่ ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทาํงาน 

 ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , ไม่เกิน 
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 ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัสุดทา้ยเป็น -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงาน ข้าราชการ จ ํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , ลูกจา้งรายวนั จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ลาํดบัสุดทา้ย

เป็น ลูกจา้งรายเดือน จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที 2 ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ความคิดเห็นของบุคลากร โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพอืนร่วมงาน และ 

ดา้นนโยบายต่าง ๆ ในการทาํงาน ตามลาํดบั และดา้นทีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นสถานภาพในการทาํงาน ดา้นการ

บงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความมันคงในการทาํงาน และด้านเงินเดือนและสวสัดิการ 

ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที 3 ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดั

นครปฐม ความคิดเห็นของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีอยู่ในระดบั

มากทีสุด คือ ความตงัใจและความพร้อมทีจะใช้ความพยายามทีมีอยู่เพือองค์กร และความศรัทธาและเชือมนัใน

เป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร ตามลาํดบั และดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ความตงัใจทีจะอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์ร  

สรุปผลการวจิยั 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเรือง แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีผูที้ตอบแบบสอบถามทงัหมดจาํนวน  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  อายุ -  ปี  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  สถานะภาพ สมรส จาํนวน  คน 

คิดเป็นร้อยละ .  ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ระยะเวลาในการทาํงาน  

ปีขึนไป จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตาํแหน่งงาน ขา้ราชการ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .   

 ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน  

ความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของบุคลากรสาธารณสุข อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดั

นครปฐมโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านทีอยู่ในระดับมากทีสุด คือ ด้าน

ความสัมพนัธ์กับเพือนร่วมงาน และ ด้านนโยบายต่าง ๆ ในการทาํงาน และด้านทีอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน

สถานภาพในการทาํงาน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ดา้นความมนัคงในการทาํงาน และ

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  

 ความผูกพนัต่อองค์กร 

ความคิดเห็นเกียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม

โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ ความตงัใจและความ

พร้อมทีจะใชค้วามพยายามทีมีอยู่เพือองคก์ร และความศรัทธาและเชือมนัในเป้าหมายและคุณค่าขององคก์ร และ

ดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ความตงัใจทีจะอยูเ่ป็นสมาชิกขององค์กร 

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเรือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรสาธารณสุข 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 7 ดา้น โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และมีความคิดเห็นเกียวกบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดั

นครปฐม 3 ดา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีประเด็นอภิปรายเพิมเติม ดงันี 

ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
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1. ด้านเงนิเดือนและสวสัดกิาร  

ความคิดเห็นเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ในปีทีผ่านมาท่านไดร้ับการเลือนขนั เลือนตาํแหน่ง ผล

การประเมิน เป็นทีน่าพอใจเป็นอนัดับแรก รองลงมาคือ อตัราเงินเดือนทีท่านได้รับเหมาะสมกับระดับความรู้

ความสามารถ ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลวรรณ ปานประดิษฐ (2560) ศึกษาเรือง แรงจูงใจต่อการปฏิบติังาน

ของพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ในเขตอาํเภอป่าโมกจงัหวดัอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากเมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน และดา้นที

มีค่าเฉลียตาํสุด คือ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน พนกังานมีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังาน เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นผลตอบแทนในการปฏิบติังาน มีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก 

พบว่าอนัดับแรกคือ พนักงานได้รับเงินเดือนทีเหมาะสมกับ ปริมาณงาน รองลงมาคือหน่วยงานมีการเบิกจ่าย

สวสัดิการทีรวมเร็ว 

2. ด้านการบงัคบับญัชา 

ความคิดเห็นเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นการบงัคบับญัชา ขอ้ที

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ ท่านให้เกียรติ รักและเคารพผูบ้ริหารของท่านดว้ยความจริงใจเป็นอนัดบั

แรก รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านใหค้วามไวว้างใจ ให้ทา่นปฏิบตัิงานโดยใชค้วามสามารถอยา่งเต็มที ซึงไม่

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อดุลย ์กองสัมฤทธิ (2557) การบริหารจดัการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ

พนกังาน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า 

ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัจูงใจ ได้แก่ดา้นความสําเร็จในการทาํงานของบุคล ด้านการไดรั้บการ

ยอมรับนับถือ ดา้นลักษณะของงานทีปฏิบตัิและดา้นโอกาสทีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคตอยู่ในระดบัปาน

กลาง ส่วนดา้นความรับผิดชอบอยู่ในระดบัมาก สาํหรับปัจจยัคาํจุน ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือนดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคล ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นสถานภาพการทาํงาน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั ดา้นความมันคงในการ

ทาํงานและดา้นวิธีการปกครองบญัชา อยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นวิธีการปกครองบญัชา 

พบวา่อนัดบัแรกคือ ผูบ้งัคบับญัชาให้ความไวว้างใจให้พนกังานรู้สึกว่าตนสามารถปฏิบติังานไดโ้ดยใช้ความสาม

รถของตนไดเ้ตม็ที รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชาให้อิสระแก่พนกังานในการทาํงาน 

3. ด้านสถานภาพในการทาํงาน 

ความคิดเห็นเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นสถานภาพในการ

ทาํงานขอ้ทมีีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือ ท่านคิดว่างานของท่านเป็น งานทีสาํคญัและมีคุณค่าเป็นอนัดบั

แรก รองลงมาคือ ทา่นรู้สึกวา่สังคมใหก้ารยอมรับนบัถือท่านในฐานะทีท่านเป็น บุคลากรของหน่วยงานแห่งนี ซึง

ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วชิระ กนัภยั ( ) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด

สาํนกังาน มหาวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผลของการวิจยั พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสาํนักงาน

มหาวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบว่าดา้น สภาพแวดลอ้ม ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความกา้วหนา้และความมนัคงในหนา้ที

การงานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดับปานกลาง  ในส่วนของดา้นลักษณะงาน และดา้นผูบ้งัคบับญัชา
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และผูร่้วมงาน อยูใ่นระดบัมาก โดยรวมดา้นลกัษณะงาน อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นลกัษณะ

งาน อนัดับแรกคือ งานทีได้รับมอบหมายมีปริมาณทีเหมาะสม รองลงมาคือ งานทีไดร้ับมอบหมายช่วยให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค ์ 

4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

ความคิดเห็นเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานทีปฏิบตัิงาน เอือต่อการ

ปฏิบัติงานของท่านเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมในสถานทีปฏิบตัิงาน มีความเหมาะสมเป็น

แรงจูงใจให้ท่าน ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปฐมวงศ ์สีหาเสนา ( ) ศึกษา เรือง แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน 

ของบุคลากรเทศบาลตาํบลค่ายเนินวงศ์ ตาํบลบางกะจะ อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า

แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบว่า แรงจูงใจอยู่ในระดบัมากทีสุด 

อนัดบัแรก คือ ดา้นลกัษณะงานทีปฏิบตัิมี รองลงมาคือ ด้านความสัมพนัธ์กบั ผูร่้วมงาน ดา้นความสาํเร็จในการ

ทาํงาน ดา้นสถานะของอาชีพ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความมนัคงในงาน ดา้นการปกครองบงัคบั

บญัชา ตามลาํดบั แรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นความเป็นอยู่

ส่วนตวั ดา้นสภาพการทาํางาน ดา้นความสัมพนัธ์กบั ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นนโยบายและการ

บริหาร ดา้นโอกาสทีไดรั้บความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานและดา้นเงินเดือน ตามลาํดบั เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของ

ดา้นสภาพการทาํงาน อนัดบัแรกคือ สถานทีทาํงานของท่าน มีแสงสว่าง อุณหภูมิ เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 

รองลงมาคือ หน่วยงานท่านมีอุปกรณ์เครืองมือ วสัดุสาํนกังาน มีสภาพดีทนัสมยั 

5. ด้านความมนัคงในการทํางาน 

ความคิดเห็นเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นความมนัคงในการ

ทาํงาน ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือ ท่านคิดว่างานทีท่านทาํมีความมนัคงและยงัยืนเป็นอนัดบัแรก 

ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ หน่วยงานของท่าน เป็นหน่วยงานทีได้ผ่านการประเมินรับรอง 

คุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆเป็นอนัดบัรองลงมา ซึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ 

อดุลย ์กองสัมฤทธิ ( ) การบริหารจัดการทีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน : กรณีศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง โดยปัจจัยจูงใจ ไดแ้ก่ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานของบุคล ด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ ด้าน

ลกัษณะของงานทีปฏิบตัิและดา้นโอกาสทีจะไดรั้บความกา้วหน้าในอนาคตอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นความ

รับผิดชอบอยูใ่นระดบัมาก สาํหรับปัจจยัคาํจุน ไดแ้ก่ ดา้นเงินเดือนดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบาย

และการบริหารงาน ด้านสถานภาพการทาํงาน ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั ดา้นความมนัคงในการทาํงานและดา้น

วิธีการปกครองบญัชา อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นความมนัคงในการทาํงาน พบว่าอนัดบั

แรกคือ หน่วยงานของท่านมีความมนัคง รองลงมาคือ งานทีทาํมีความยงัยืน 

 

6. ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน 
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ความคิดเห็นเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นความสมัพนัธ์กบั

เพือนร่วมงาน  ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ ท่านรับฟังความคิดเห็นและมีโอกาสได้แลกเปลียน

ความคิดเห็นซึงกนัและกนักบัเพือนร่วมงานเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ท่านสามารถติดต่อและประสานงานกบั

บุคลากรภายในองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปฐมวงศ ์สีหาเสนา ( ) ศึกษา เรือง แรงจูงใจ

ในการปฏิบตัิงาน ของบุคลากรเทศบาลตาํบลค่ายเนินวงศ์ ตาํบลบางกะจะ อาํเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี ผล

การศึกษาพบวา่แรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือวิเคราะห์เป็นรายดา้นพบวา่ แรงจูงใจอยู่ใน

ระดับมากทีสุด อนัดับแรก คือ ด้านลักษณะงานทีปฏิบติัมี รองลงมาคือ ด้านความสัมพนัธ์กับ ผูร่้วมงาน ด้าน

ความสาํเร็จในการทาํงาน ดา้นสถานะของอาชีพ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความมนัคงในงาน ดา้น

การปกครองบงัคบับญัชา ตามลาํดบั แรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 

ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั ดา้นสภาพการทาํางาน ดา้นความสัมพนัธ์กบั ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นความกา้วหนา้ ดา้น

นโยบายและการบริหาร ด้านโอกาสทีได้รับความก้าวหน้าในตาํแหน่งงานและด้านเงินเดือน ตามลาํดับ เมือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานอนัดบัแรกคือ ท่านใส่ใจ เอาใจใส่ คอยช่วยเหลือแกไ้ข

ปัญหาให้คาํแนะนาํ เมือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาประสบปัญหาในการปฏิบติังาน รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสได้พบปะ

สังสรรคก์นันอกเวลางาน    

7. ด้านนโยบายต่าง ๆ ในการทํางาน 

ความคิดเห็นเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นนโยบายต่าง ๆ 

ในการทาํงาน ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ มีการประเมินการปฏิบตัิงานตามนโยบายเพือให้เกิด

ประสิทธิภาพเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ มีการนิเทศติดตามการดาํเนินงานจากผูบ้ริหารอยูเ่สมอ ซึงไม่สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ณฐพรรณ ชาญธัญกรรม ( ) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากร

กรมชลประทาน (สามเสน) ผลการวิจยัพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้นพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรกคือ ดา้น

สัมพนัธภาพ รองลงมาคือ ดา้นความสําเร็จและการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบและลกัษณะงานทีปฏิบตัิ 

ดา้นนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน ดา้นความมนัคงและโอกาสเรียนรู้ความกา้วหนา้ในงาน อนัดบัสุดทา้ย

คือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ เมือพิจารณารายดา้นพบวา่บุคลากรมีความคิดเห็น ดา้นนโยบายและการบริหาร

ของหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอันดับแรกคือ ความคิดเห็นต่อระบบแผนการ

ปฏิบติังานขององค์การ รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชามีการชีแจงให้ผูป้ฏิบตัิหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจในนโยบาย

และแนวทางการปฏิบติังานต่าง ๆ อยา่งชดัเจน  

ความผูกพนัต่อองค์กร 

1. ความศรัทธาและเชือมันในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร 

ความคิดเห็นเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัมากทีสุด คือท่านมกัจะพูดถึงหน่วยงาน ในทางบวกต่อเพือนร่วมงานหรือบุคคลอืนเสมอเป็นอนัดบัแรก 

รองลงมาคือ ท่านจะให้ความร่วมมือกับบุคลากรในหน่วยงานในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนภายในหน่วยงาน
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เสมอ ซึงไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ดวงพร โพธิสร ( )  การศึกษา “แรงจูงใจในการปฏิบติังานและความ

ผูกพนัต่อองค์กร ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน จงัหวดัฉะเชิงเทรา” ผล

การศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้นความผูกพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า มีความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพือประโยชน์ขององค์กร อยู่ในระดบัมาก 

รองลงมาคือ ความเชือมนัอย่างแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร และความปรารถนาอย่าง

แรงกลา้ ทีจะคงไวซึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์รซึงมีความผูกพนัอยู่ในระดบันอ้ย เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของ

ดา้นความเชือมันอย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร อยู่ในระดบัมาก อนัดับแรกคือ 

ผูต้อบแบบสอบถาม ยินดีเป็นอย่างยงิทีไดเ้ลือกทาํงาน ทีองคก์รแห่งนี รองลงมาคือ ภูมิใจทีจะบอกคนอืน ๆ ว่าเป็น

ส่วนหนึงขององคก์รนี 

2.  ความตังใจและความพร้อมทีจะใช้ความพยายามทีมีอยู่เพือองค์กร 

ความคิดเห็นเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากทีสุด คือ ท่านมีความเต็มใจทีจะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็ม ความสามารถในการทาํงานให้

หน่วยงานทกุครังเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ท่านปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดี เพือชือเสียงและภาพลกัษณ์ทีดีของ

หน่วยงาน ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนวินท ์ทบัสวสัดิ ( ) ความผูกพนัต่อองคก์ารของเจ้าหนา้ทีศูนย์

สนบัสนุนและ บริการอุปกรณ์ไปรษณีย ์บริษทั ไปรษณียไ์ทย จาํกดั ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

อนัดบัแรกคือ ดา้นงานทีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น รองลงมาคือ ดา้นความมีเอกลกัษณ์ของงาน ในส่วนความ

ผูกพนัต่อองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อนัดับแรกคือ ด้านความเต็มใจทุ่มเทความ พยายามอย่างเต็มที 

รองลงมาคือ ดา้นความตอ้งการทีจะดาํรงความเป็นสมาชิกในองค์การ เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของดา้นความเต็มใจ

ทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มทีในการทาํงานเพือ ประโยชน์ขององคก์าร อยู่ในระดบัมาก อนัดับแรกคือ เจา้หนา้ที

พยายามทุ่มเทความสามารถทีจะทาํประโยชน์ให้กบัศูนย์ เต็มใจทุ่มเทความพยายามในการทาํงานเพือให้ศูนยฯ์ 

ประสบความสาํเร็จ 

3.  ความตังใจทจีะอยู่ เป็นสมาชิกขององค์กร 

ความคิดเห็นเกียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานทีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรสาธารณสุข 

อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมากทีสุด คือ ท่านมีความภาคภูมิใจทีจะบอกกบัผูอื้นว่าท่านเป็นบุคลากรของหน่วยงานแห่งนีเป็นอนัดบั

แรก รองลงมาคือ ทา่นรู้สึกพอใจทีจะทาํงานกบัหน่วยงานนีต่อไป ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คมัภีร์ ทองพูน, ยา

มีละ เจ๊ะมะ, สิริกานต ์ทองพูน, สิริลกัษณ์ ทองพูน ( ) ความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัปัตตานี สรุปผลจากการศึกษา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความ

ผกูพนัต่อองคก์รทงัหมด  ดา้น คือ .ดา้นความปรารถนาทีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกขององคก์ร . ด้านความจงรักภกัดี

ต่อองคก์ร . ดา้นความเชือมนัและยอมรับเป้าหมายค่านิยมขององคก์ร . ดา้นความเป็นส่วนหนึงขององคก์ร และ 

. ดา้นความ ตงัใจและทุ่มเทการทาํงานเพือความสาํเร็จ ตามลาํดบั เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ของ ดา้นความปรารถนา

ทีจะคงอยู่เ ป็นสมาชิกขององค์กร พบว่า ความคิดเห็นใน ระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ หากมีการ
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เปลียนแปลงในหนา้ทีการงาน ท่านพร้อมทีจะเรียนรู้งานอยู่เสมอ มีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือข้อ ท่านรู้สึกเป็น

อนัหนึงอนัเดียวกนักบัองคก์ร 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

จากผลการศึกษาเรือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานทีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

สาธารณสุข อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงันี 

1. ด้านเงนิเดือนและสวสัดกิาร  

 สิงทีควรปรับปรุงคือ ควรมีการพิจารณาเกียวกบั การเลือนขนั เลือนตาํแหน่ง การประเมิน อตัราเงินเดือน

ทีเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถ ถึงแมอ้นัดบัความคิดเห็นจะมีคะแนนสูงในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการก็

ตาม รวมไปถึงเงินเดือนเมือเทียบกบัปริมาณงานทีทาํในแต่ละเดือน และปรับให้เหมาะสมกบัอตัราเงินเฟ้อเพือให้

เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน 

2. ด้านการบงัคบับญัชา  

สิงทีควรปรับปรุงคือ ควรมีการปลูกฝังเกียวกบัการให้เกียรติ การเคารพผูบ้ริหารดว้ยความจริงใจ ในส่วน

ของการมอบหมายงานให้บุคลากรในหน่วยงานตอ้งเป็นธรรมและเสมอภาคถือเป็นอีกหนึงสิงทีผูบ้ริหารควรให้

ความสาํคญั เพือมิใหบุ้คลากรในองคก์รมองว่ามีความเหลือมลาํ แบ่งพรรคแบง่พวกกนัในองคก์ร ควรให้คาํแนะนาํ

หรือชีแจงเกียวกบัตวังานให้ชัดเจนเพือให้บุคลากรไดเ้ขา้ใจ และทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผูบ้ริหารควรให้กาํลงัใจ  

เมือเกิดปัญหาในการทาํงาน ควรแนะนาํแนวทาง เพือแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงวตัถุประสงคท์ีตงัไว ้ 

3. ด้านสถานภาพในการทาํงาน  

สิงทีควรปรับปรุงคือ การสร้างภาพลษัณ์ทีดีให้แก่องคก์ร ไม่ว่าจะเป็นงานทีทาํอยูทุ่กๆ งานทุกๆตาํแหน่ง

ยอ่มเป็นงานทีสาํคญัและมีคุณค่า ควรปลูกฝังการสร้างภาพลษัณ์ให้บุคลากรเพือทีจะให้สังคมให้การยอมรับนบัถือ

ในฐานะทีเป็นบุคลากรของหน่วยงาน ทุกคนควรเปิดใจยอมรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพือนาํไปพฒันา

ปรับปรุงให้เกิดงานทีดีออกมา การทาํงานร่วมกนัควรให้เกียรติเพือนร่วมงานยอมรับในผลงานและชืนชมเมือเห็น

วา่เพอืนร่วมงานทาํผลงานไดดี้ สนบัสนุนและยนิดีจากใจจริง การทีผูบ้ริหารกล่าวถึงการปฏิบตัิงานของบคุลากรไป

ในทิศทางทีดี สิงเหล่านีอาจทาํใหเ้กิดความผูกพนักบัองคก์รมากยงิขึน 

4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  

สิงทีควรปรับปรุงคือ การจดัสรรทรัพยากรและวสัดุอุปกรณ์ในการทาํงานทีเพียงพอ เหมาะสม และวสัดุ

อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี พร้อมใชง้าน การจดัใหม้ีห้องทาํงานและสถานทีปฏิบตัิงานทีสะดวกสบาย มีบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อม เอือต่อการปฏิบตัิงาน ถือเป็นสิงจูงใจทีดี ดงันนัผูบ้ริหารควรมีปรับปรุงสถานทีทาํงานตามความ

เหมาะสม จัดให้มีจุดคลายเครียด เช่น มุมกีฬา มุมอ่านหนังสือ มุมนงัเล่น ให้ดึงดูด และสร้างบรรยากาศในการ

ทาํงานเพิมมากยงิขึน 

5. ด้านความมนัคงในการทํางาน  

สิงทีควรปรับปรุงคือ ผูบ้ริหารควรจดัตาํแหน่งหนา้ทีให้มีความเหมาะสมกบัความสามารถของบุคลากร 

หากผลการปฏิบัติงานบุคลากรมีผลงานดีก็ควรได้เลือนตาํแหน่งสูงขึน และการจัดสรรหลักประกันในเรือง

ค่าตอบแทน สวสัดิการและสวสัดิภาพทีเหมาะสม เมือบุคลากรเกษียณอายุหรือออกจากราชการ เพือให้เกิดความ

เชือมนัวา่งานมีมนัคงและสร้างความผกูพนักบัองคก์รใหม้ากยิงขึน 

6. ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน 

สิงทีควรปรับปรุงคือ การรับฟังหรือการแลกเปลียนความคิดเห็นกับเพือนร่วมงานถือว่าเป็นสิงทีดี

เพราะฉะนนัทุกๆคนควรให้เกียรติ เตม็ใจยอมรับเมือมีขอ้เสนอแนะทีไม่ตรงกนัเกิดขึน เปิดใจกบัความคิดเห็นของ
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ผูอื้น เพือประโยชนข์ององคก์รเป็นหลกั เมือเปิดใจกบัทุกๆคนแลว้ การติดต่อและประสานงานกบับุคลากรภายใน

องคก์รก็จะเป็นไปไดอ้ย่างราบรืน ไม่วา่จะเป็นการช่วยเหลือจากเพือนร่วมงาน การไดรั้บความเอือเฟือเผือแผ่ ความ

เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัก็จะทาํใหเ้ป็นองคก์รทีน่าอยูบุ่คลากรเกิดความผูกพนัต่อองคก์ร  

7. ด้านนโยบายต่าง ๆ ในการทํางาน 

สิงทีควรปรับปรุงคือ การประเมินการปฏิบติังานตามนโยบายเพือให้เกิดประสิทธิภาพและมีการนิเทศ

ติดตามการดาํเนินงานจากผูบ้ริหารอยูเ่สมอ เมือประเมินแลว้มีจุดบกพร่องก็จะไดด้าํเนินการแกไ้ขให้ไปในทิศทาง

เดียวกนักบันโยบายขององค์กร บุคลากรควรยอมรับและปฏิบติัตาม บุคลากรควรเขา้ใจต่อบทบาทหนา้ทีในการ

ปฏิบตัิตามนโยบาย บุคลากรทุกคนควรมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการบริหารงานดา้นสาธารณสุข มีการ

กาํหนดขอบเขตและหนา้ทีการบริหารงานทีชดัเจน  

1. ด้านความศรัทธาและเชือมนัในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร  

สิงทีควรปรับปรุงคือ ควรมีการปลูกฝังการให้เกียรติ ให้ความเคารพหน่วยงาน การพูดถึงหน่วยงานใน

ทางบวกกบัเพือนร่วมงานหรือบคุคลภายนอก เพือสร้างทรรศนะคติทีดีต่อองคก์ร การให้ความร่วมมือกบับุคลากร

ในหน่วยงานในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนภายในหน่วยงาน ซึงเป็นการสร้างบรรยากาศทีดีในการทาํงาน การ

สร้างบรรยากาศในการทาํงาน เช่น การจดัสถานทีทาํงานใหน่้าอยูเ่หมาะสาํหรับทาํงาน มีเครืองมือและวสัดุอุปกรณ์

สิงอาํนวยความสะดวก ทีใช้ในองค์กรอย่างเพียงพอ ทนัสมัย ควรมีการปรับสถานทีทาํงานให้มีแสงสว่างเพียง 

อากาศถ่ายเท อุณหภูมิทีเหมาะสม นโยบายทีผูบ้ริหารหน่วยงานออกควรตอ้งมีการปรับให้เหมาะสมในแต่ละเขต

พืนที มีความเสมอภาคเป็นธรรมต่อบุคลากรทุกระดบัชนั ควรมีการชีแจงนโยบาย ระเบียบการปฏิบติังานทุกเรือง

ใหบุ้คลากรทุกทา่นทราบ 

2. ด้านความตงัใจและความพร้อมทจีะใช้ความพยายามทีมีอยู่เพือองค์กร  

สิงทีควรปรับปรุงคือการ เพิมการจดัการเกียวกบัแผนงาน เพือให้เหมาะสมกบับุคลากรทุกคน แบ่งภาระ

งาน หนา้ทีรับผิดชอบใหช้ดัเจน ให้บุคลากรมีความเตม็ใจ ทุ่มเทความพยายามอยา่งเต็มความสามารถในการทาํงาน

ใหห้น่วยงานทุกครังและไม่ให้บคุลากรมีภาระงานมากเกินไป หรือหากจาํเป็นทีจะตอ้งทาํงานล่วงเวลาหรือทาํงาน

ในวนัหยุดควรจดัให้มีค่าล่วงเวลา สวสัดิการ อืนๆ เพิมเติม ส่วนของการปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีดีเพือชือเสียง

และภาพลกัษณ์ทีดีของหน่วยงานนนัเป็นสิงทีสาํคญั 

3. ด้านความตงัใจทีจะอยู่เป็นสมาชิกขององค์กร 

สิงทีควรปรับปรุงคือ ให้ความสําคัญกับแบ่งงาน การมอบหมายงานทีตรงกับความรู้ความสามารถ 

ผู ้บริหารควรช่วยแก้ไขปัญหาเมือประสบปัญหาในการทาํงาน และการทาํให้ผูป้ฏิบัติงานรู้สึกว่าตนเองเป็น

ทรัพยากร ทีมีคุณค่า เพือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากร สวัสดิการต่างๆ ควรมีการจัดการให้เหมาะสม 

เงินเดือนควรมีความเหมาะสมกบัค่าครองชีพในปัจจุบนั หรืออาจจะมีการพิจารณาสวสัดิการเพิมเติม นอกเหนือจาก

กฎหมายกาํหนด  

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครังต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยครังต่อไป มีดงัน ี

 1. ควรศึกษาเกียวกบัปัจจัยอืนทีส่งผลต่อความผูกพนัองค์กร เพือทีจะได้ทราบว่า มีปัจจยัใดอีกบา้งทีจะ 

ช่วยให้บคุลากรเกิดผูกพนัตอ่องคก์รไดเ้พิมมากขึน  

2. การวิจยัครังนีมีขอบเขตเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ซึงมีจาํนวนไม่

มาก ถือไม่ไดว้า่ ผลการวิจยัครังนีจะเป็นตวัแทนของบุคลากรสาธารณสุข ทงัประเทศไทย จึงควรศึกษาเพืมเติม เพือ

จะไดท้ราบความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขโดยภาพรวมใหม้ากยงิขึน 
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