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บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช 
ไดแ้ก่ ดา้นการยอมรับเป้าหมายและเชือมนัในองคก์ร ดา้นความเตม็ใจปฏิบติังานเพือองคก์ร ดา้นความ
จงรักภกัดีและภาคภูมิใจต่อองคก์ร และดา้นความตอ้งการดาํรงสมาชิกภาพในองคก์ร 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช กลุ่มตวัอยา่งทีตอบแบบสอบถาม จาํนวน 160 

คน เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถี (Frequencies) คา่ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลีย (X̅)  และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจยพับวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 160 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.0 มีอาย ุ -  ปี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 มีสถานภาพโสด จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 มีตาํแหน่งงานระดบัปฏิบติัการจาํนวน 
116 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 มีระยะเวลาปฏิบติังาน 6-10 ปี จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0
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ผลการวิจยัพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความจงรักภกัดีและภาคภูมิใจต่อ
องคก์ร และดา้นการยอมรับเป้าหมายและเชือมนัในองคก์ร ตามลาํดบั และดา้นทีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ 
ดา้นความเตม็ใจปฏิบติังานเพือองคก์ร และดา้นความตอ้งการดาํรงสมาชิกภาพในองคก์ร 

คําสําคัญ: ความผกูพนั, องคก์ร, พยาบาลวิชาชีพ, โรงพยาบาล 

ABSTRACT 

 The research on Organizational Commitment of Professional Nurses at BNH Hospital.                

The objective is to study the organizational commitment of professional nurses at BNH Hospital. The factors 

of research include The Aspect of accepting goals and having confidence in the organization, The 

Willingness to work for the organization, The Loyalty and pride to the organization, and The Need to 

maintain membership in the organization. 

 The sample group who answered the questionnaire consisted of 160 people. The instrument used 

for data collection was a questionnaire. Using a computer program to find the frequency, percentage, mean 

(X̅) and standard deviation (SD). 

 The results of the research found that the number of respondents of 160 people, most of them were 

female, 138 people, representing 86.0%, aged 25-34, 94 people, representing 59.0%, were single, 76 people, 

representing 47.5%, had a bachelor's degree. 138 people accounted for 86.0%, 116 people accounted for 

72.5 percent of operational level positions, 66 people accounted for 41.0 percent of working periods of 6-10 
years. 

 The research found that Organizational Commitment of Professional Nurses at BNH Hospital 

overall is at a high level. The aspect that was at a high level was The Loyalty and pride to the organization 

and The Aspect of acceptance of goals and confidence in the organization, respectively. The aspect that was 

at the moderate level was The Willingness to work for the organization and The Need to maintain 

membership in the organization. 

Keyword: Commitment, Organization, Professional nurses, The Hospital 
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บทนํา 

 ในปัจจุบนัมีองคก์รต่างๆเกิดขึนอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ทาํใหเ้กิดความหลากหลายและการแข่งขนักนั
ระหวา่งองคก์รมากยิงขึน ซึงการบริหารงานองคก์รจะบรรลุเป้าหมายและประสบความสาํเร็จได ้องคก์รจะตอ้ง
คาํนึงถึง เป้าหมายของคนและเป้าหมายของงาน ในส่วนเป้าหมายของคนรวมถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
ซึงมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์ร โดยจะตอ้งสรรหาทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพสมบูรณ์ทงัความรู้ 
จริยธรรมและคุณธรรม รวมทงัตอ้งรักษาบุคคลากรทีดีมีคุณภาพไวด้ว้ย เพือการพฒันาองคก์รใหย้งัยนื
 ในปัจจุบนัโรงพยาบาลก็เป็นหนึงในองคก์รทีมีทงัภาครัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะพยาบาลใน
ภาคเอกชน ซึงส่วนใหญ่เป็นสถานบริการสุขภาพทีมีการแข่งขนัสูงในดา้นคุณภาพการรักษาและการใหบ้ริการ 
ทาํใหพ้ยาบาลไดรั้บแรงกดดนัในรูปแบบทีหลากหลาย เพือใหก้ารบริการเป็นทีพึงพอใจของผูรั้บบริการ ส่งผล
ใหอ้ตัราการลาออกจากองคก์รมีมาก ผลกระทบทางตรงจากการมีพยาบาลหมุนเวียนเขา้ออกบ่อย ทาํให้
หน่วยงานตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการคดัสรรและฝึกอบรมพนกังานใหม่ ผลกระทบทางออ้มทาํใหพ้นกังานทีคง
อยูมี่ภาระงานเพิมมากขึน เนืองจากตอ้งปฏิบติัเวรแทนพยาบาลทีลาออก และเกิดความเหนือยลา้ต่อการ
ปฏิบติังาน รวมทงัการปฏิบติังานของพยาบาลใหม่อาจส่งผลกระทบต่อความเชือมนัของผูรั้บบริการทีมีต่อ
องคก์ร 

 โรงพยาบาลบีเอน็เอชเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางรองรับผูป่้วยใน 100 เตียง มีผูม้าติดต่อรับ
บริการมากถึง  50,000 คนต่อปี  จากมากกวา่ 120 ประเทศทวัโลก ใหบ้ริการทงัชาวไทยและชาวต่างชาติที
หลากหลายภาษาและวฒันธรรม จากสถิติการใหบ้ริการผูป่้วยมีอตัราทีสูงขึน แต่อตัราของพยาบาลมีนอ้ยลง 
บรรยากาศการทาํงานมีความเครียด ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงาน รวมถึงคุณภาพชีวิตและสวสัดิ
ภาพของพยาบาล นอกจากนนัสภาพการทาํงานหนกัของพยาบาลยงัทาํใหเ้กิดผลลพัธ์เชิงลบต่อผูรั้บบริการ 
รวมถึงองคก์รก็ไดรั้บผลกระทบจากการลาออกจากงาน การโอนยา้ยงานเพิมขึน ซึงเป็นประเด็นสาํคญัที
ผูบ้ริหารทางการพยาบาลจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจเป็นอยา่งดีเพือทาํใหพ้ยาบาลเกิดการคงอยูใ่นงาน 

จากสถานการณ์ดงักล่าวเป็นเหตุจูงใจใหผู้ว้ิจยัสนใจในการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช สามารถนาํผลวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารในการพฒันานโยบายดา้น
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคคลากรใหดี้ขึน เพือลดอตัราการ
ลาออกของพยาบาลวิชาชีพ รักษาพยาบาลวิชาชีพไวใ้นองคก์รใหย้าวนาน เป็นทิศทางในการพฒันาพยาบาล
วิชาชีพใหรู้้สึกจงรักภกัดีและผกูพนัต่อองคก์ร ส่งผลใหก้ารหมุนเวียนเปลียนงานลดนอ้ยลงไป 
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วัตถุประสงค์ 

เพือศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาเรืองความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช มีขอบเขตการวิจยั 
ดงันี 

 ขอบเขตด้านเนือหา 

 ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย  
 1. ความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอน็เอช ไดแ้ก่ การยอมรับเป้าหมายและ
เชือมนัในองคก์ร ความเตม็ใจปฏิบติังานเพือองคก์ร ความจงรักภกัดีและภาคภูมิใจต่อองคก์ร และความ
ตอ้งการดาํรงสมาชิกภาพในองคก์ร 

 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรทีใชใ้นการวิจยั คือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช จาํนวน 250 คน (ขอ้มูลจากฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ณ เดือนมกราคม 2565) สุ่มตวัอยา่งประชากรโดยใชสู้ตรยามาเน่ (Yamane) ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอยา่งไม่ตาํกวา่จาํนวน 154 คน ผูวิ้จยัจึงจะเก็บกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาครังนีทีจาํนวน 160 คน 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 2565 

ประโยชน์ทีได้รับจากการวิจัย 

1. ทาํใหท้ราบระดบัความผกูพนัของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช เพือเป็นขอ้มูลในการ
วางแผนพฒันาบุคลากรในองคก์รของฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องโรงพยาบาลเอน็เอช เพือเป็นแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของพยาบาลในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององคก์ร 
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2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัทีมีผลต่อความผกูพนัในองคก์รของพยาบาลวิชาชีพทีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลบีเอน็เอช เพือตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคลากรไดถู้กตอ้ง 

3. นาํผลการศึกษาทีไดไ้ปเป็นแนวทางปรับปรุงนโยบายดา้นประสบการณ์ในงานใหค้รอบคลุม     
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขในการพฒันาสร้างความสัมพนัธ์ภายในของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล  
บีเอน็เอช ช่วยใหอ้งคก์รสามารถรักษาเจา้หนา้ทีคงอยู่กบัองคก์รไดน้าน และสร้างความผกูพนัทีดีระหวา่ง
องคก์ร 

กรอบแนวคิดทีใช้ในการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 
5. ตาํแหน่งงาน 

6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
    

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องโดยตรงกับความผูกพนัในองค์กร 

Mowday, Porter, and Steers (1982) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบดา้นความผกูพนั ออกเป็น 3 ดา้น คือ ความ
เชือมนัทีจะยอมรับในเป้าหมายองคก์ร ความเตม็ใจทีจะทุ่มเทความพยายามในการปฏิบติังานใหอ้งคก์ร และ
ความปรารถนาอยางแรงกลา้ทีจะดาํรงความเป็นสมาชิกขององคก์รต่อไป  

Meyer & Allen (1991, p. 75-76) ไดเ้สนอรูปแบบความผกูพนัดา้นทศันคติ (Attitudinal commitment) 

และความผกูพนัทางพฤติกรรม (Behavioral commitment) โดยอธิบายความผกูพนัดา้นทศันคติวา่ เป็น
ความรู้สึกของบุคลากรทีไดย้อมรับเอาเป้าหมายและค่านิยมขององคก์รหล่อหลอมเขา้มาในตนเอง และตงัใจ

ความผูกพนัต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 

1. การยอมรับเป้าหมายและเชือมนัในองคก์ร 

2. ความเตม็ใจปฏิบติังานเพือองคก์ร 

1. ความจงรักภกัดีและภาคภูมิใจต่อองคก์ร 

2. ความตอ้งการดาํรงสมาชิกภาพในองคก์ร 

(Mowday, Porter, and Steers, 1982) 
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รักษาความสัมพนัธ์กบัองคก์รอยา่งต่อเนือง ความผูกพนัดา้นทศันคติเป็นกระบวนการทางความรู้สึกนึกคิดซึง
บุคลากรใชพ้ิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัองคก์ร 

 ข้อมูลเกียวกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช 

 โรงพยาบาลบีเอน็เอช  หรืออีกชือเรียกวา่ โรงพยาบาลบางกอกเนิสซิงโฮม เป็นโรงพยาบาลของ
เอกชนขนาดกลาง เปิดทาํการที 9/1 ซอยคอนแวนต ์แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  นบัวา่เป็น
โรงพยาบาลพยาบาลเอกชนแห่งแรก และเก่าแก่ทีสุดในประเทศไทย ดาํเนินกิจการให้การรักษาพยาบาลทงั
ชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถรองรับผูป่้วยนอกไดป้ระมาณวนัละ ,000 คน มีห้องพกัทีสามารถรองรับ
ผูป่้วยในได ้  ห้อง มีผูม้าติดต่อรับบริการมากถึง  50,000 คนต่อปี  จากมากกวา่  120 ประเทศทวัโลก มี
จาํนวนบุคลากรทงัหมดมากกว่า 00 คน  มีแพทยผ์ูเ้ชียวชาญครบทุกสาขา ซึงใหบ้ริการอยูใ่นศูนยก์ารแพทย์
เฉพาะทางกวา่  ศูนย ์ผา่นการรับรองคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) of Thailand ในระดบัชาติ และ 
Joint Commission International (JCI) Accreditationในระดบันานาชาติ 

 งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 จุฑามาศ วิเวโก (2555) ศึกษาเรือง ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในโรงพยาบาลนายายอาม
จงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร มีความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบั
มาก ตามลาํดบัดงันี ดา้นความเตม็ใจและใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทีในการปฏิบติังาน, ดา้นความตอ้งการ
รักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร และดา้นการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร 

 ธญัญรัตน์ วิทูรากร (2560) ศึกษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการทาํงานกบัความ
ผกูพนัองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ ผลการศึกษาพบวา่ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
บาํรุงราษฎร์มีความผกูพนัต่อองคก์ร โดยภาพรวมในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น เรียงลาํดบัไดแ้ก่ ดา้นความเชือมนัอยา่งมากและยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร ดา้น
ความตงัใจในการพิจารณาถึงประโยชน์ขององคก์ร และดา้นความตอ้งการทีจะดาํรงไวซึ้งการเป็นสมาชิกของ
องคก์ร  

 พรทิพย ์ สมวนั (2561) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิต่อความผูกพนัต่อองคก์รของเจา้หนา้ทีโรงพยาบาล
เขืองในจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รพบวา่อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ดา้นความรู้สึกภาคภูมิใจและห่วงใยในอนาคตขององคก์รอยูใ่นระดบัสูงสุด และดา้นการยอมรับ
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เป้าหมายองคก์ร ดา้นความเตม็ใจและใชค้วามพยายามอยา่งเต็มทีในการปฏิบติังาน และดา้นความตอ้งการ
รักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

 ปิยะมาศ  เกิดแสง (2562) ศึกษาเรือง ความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม 
ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความผกูพนัในองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ค่าเฉลีย .  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ความผกูพนัดา้นความภาคภูมิใจและจงรักภกัดีต่อ
องคก์ารมีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ ดา้นความพยายามทุ่มเทปฏิบติังาน และดา้นการดาํรงสมาชิกภาพและ
เป็นส่วนหนึงของโรงพยาบาลนครปฐม 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) และใชว้ิธี 

เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire)  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใชใ้นการวิจยั คือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช จาํนวน 250 คน (ทีมา: ขอ้มูลจาก
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ เดือนมกราคม 2565) 

 กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจาํนวนพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลบีเอน็เอชมีประชากรจาํนวน
ทงัสิน  คน การหากลุ่มตวัอยา่ง ผูศึ้กษาหาไดโ้ดยคาํนวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้
กลุ่มตวัอยา่งทีมีขนาดเท่ากบั  คน โดยกาํหนดค่าความเชือมนัที %  และค่าความคลาดเคลือนของการสุ่ม
ตวัอยา่งทียอมรับไดที้ 5% 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาครั้งนี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที 1 ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา ตาํแหน่งงาน และระยะเวลาในการปฏิบติังาน  

 ส่วนที 2  เป็นแบบสอบถามวดัความผกูพนั 4 ดา้น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินแบบ       

ลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากทีสุด =5, มาก =4, ปานกลาง =3, นอ้ย =2, นอ้ยทีสุด =1 
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 การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ 

 สร้างแบบสอบถามความผูกพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช และตรวจสอบ
เนือหาของแบบสอบถามวา่ ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนนันาํไปใหผู้เ้ชียวชาญพิจารณา ตรวจสอบ
ความเทียงตรงและความถูกตอ้งของเนือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาทีเหมาะสมของขอ้
คาํถาม วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงันี 

 1. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตงัแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเทียงตรงใชไ้ด ้

 2. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตาํกวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การศึกษาครั้งนีเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยนาํไปแจกใหแ้ก่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช เมือรับ
แบบสอบถามคืนจะนาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ และใหค้ะแนนแบบสอบถามทงัหมดตามเกณฑ์
ทีกาํหนดไว ้ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวิเคราะห์เพอืบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลีย (X̅) 
 3.ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวิเคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบีเอน็เอช 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 160 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 และเพศชายจาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 

ส่วนใหญ่มีอาย ุ -  ปี จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมาคือ -  ปี จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.0, ตาํกวา่ ปีจาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และ  ปีขึนไป จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 

ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 76 คน คดิเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จาํนวน 
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64 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และหยา่ร้าง / หมา้ย จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 และปริญญาตรีขึนไป จาํนวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.0 ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงานระดบัปฏิบติัการจาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 รองลงมาคือรองห้ว
หนา้งานจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5, หวัหนา้งานจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และผูจ้ดัการจาํนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบติังาน 6-10 ปี จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.0 รองลงมาคือ 1-5 ปี จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0, ตาํกวา่ 1 ปี จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 

และ 11 ปี ขึนไปจาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนที 2 ความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช 

พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความจงรักภกัดีและภาคภูมิใจต่อองคก์ร และดา้นการ
ยอมรับเป้าหมายและเชือมนัในองคก์ร ตามลาํดบั และดา้นทีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นความเตม็ใจ
ปฏิบติังานเพือองคก์ร และดา้นความตอ้งการดาํรงสมาชิกภาพในองคก์ร ตามลาํดบั 

 1. ดา้นการยอมรับเป้าหมายและเชือมนัในองคก์ร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ 
ท่านยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ท่านเชือมนัในภาวะผูน้าํและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ท่านรู้สึก
วา่ตนเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ท่านรู้สึกวา่องคก์รนีมีการพฒันาทีดีขึนอยา่งสมาํเสมอ องคก์รนีเป็นแรง
บนัดาลใจในการทาํงานใหส้าํเร็จ ท่านรู้สึกวา่องคก์รนีไดรั้บความไวว้างใจเชือมนัจากสังคม ท่านรู้สึกวา่
การไดอ้ยูใ่นองคก์รนีทาํให้ท่านมีเกียรติและไดรั้บการยอมรับจากสังคม องคก์รนีเป็นองคก์รแห่งความสุข 
ท่านเห็นดว้ยกบันโยบายทีผูบ้ริหารองคก์รกาํหนดขึน ท่านมกัพูดกบัผูอื้นวา่องคก์รนีเป็นทีทาํงานทีดีมาก 
และท่านรู้สึกวา่มีส่วนเป็นเจา้ขององคก์รทีทาํงานอยู ่ตามลาํดบั 

 2. ดา้นความเตม็ใจปฏิบติังานเพือองคก์ร 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
คือ ท่านพยายามเรียนรู้เรืองงานและพฒันาตนเองอยา่งสมาํเสมอ ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลาง คือ ท่านใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ทีในการทาํงาน ท่านเตม็ใจทาํงานต่อใหเ้สร็จแมว้า่จะเลย
เวลาเลิกงานไปแลว้ ท่านเตม็ใจทีจะปฏิบติังานทีอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบหากไดรั้บมอบหมาย ท่าน
เห็นดว้ยถา้ตอ้งมีการสับเปลียนหนา้ทีเพือความเหมาะสมในหน่วยงาน ท่านรู้สึกมีความสุขเมือทาํงานได้
สาํเร็จ ท่านมีความคิดริเริมพฒันาและปรับปรุงการทาํงานให้ดีขึน ท่านพยายามทุ่มเทอยา่งเต็มทีในการ
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ปฏิบติังานเพือบรรลุเป้าหมายทีองคก์รวางไว ้ท่านตงัใจทาํงานอยา่งเตม็ทีในงานทีรับผิดชอบ และท่าน
พร้อมทีจะแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนจากการทาํงาน ตามลาํดบั 

 3. ดา้นความจงรักภกัดีและภาคภูมิใจต่อองคก์ร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ท่าน
รู้สึกผกูพนัทางจิตใจกบัองคก์รทีทาํงานอยู ่ท่านรู้สึกภาคภูมิใจทีไดท้าํงานในองคก์รนี ท่านคิดวา่ตดัสินใจ
ถูกแลว้ทีเขา้มาทาํงานทีองคก์รแห่งนี ท่านจะรักษาชือเสียงและประโยชน์ขององคก์รอยา่งเต็มที ท่านพยาม
ยามช่วยส่งเสริมใหเ้กิดภาพลกัษณ์ทีดีต่อองคก์ร ท่านเห็นประโยชน์ขององคก์รมาเป็นอนัดบัแรกเสมอ 
ท่านรู้สึกภาคภูมิใจเมือไดย้ินชือเสียงขององคก์รในทางทีดี และท่านมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รโดย
คาํนึงถึงประโยชน์ต่อองคก์รเป็นทีตงั ตามลาํดบั 

 4. ดา้นความตอ้งการดาํรงสมาชิกภาพในองคก์ร 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง คือ ท่านคิดวา่ตวัท่านสามารถปรับตวัเขา้กบัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี ท่านตอ้งการอยูใ่นองคก์รเนืองจาก
ไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการทีเหมาะสม หากมีการเปลียนสภาพการทาํงานท่านก็ยงัยืนยนัทีจะทาํงาน
ในองคก์รนีต่อไป ท่านเชือวา่องคก์รนีทาํให้ท่านทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุข ท่านตอ้งการทีจะดาํรงความเป็น
สมาชิกขององคก์รไปตลอด และท่านไม่สนใจเปลียนงานใหม่แมจ้ะไดรั้บค่าตอบแทนทีมากกวา่เดิม 
ตามลาํดบั 

สรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเรือง ความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช ผูต้อบแบบสอบถาม 
จาํนวน 160 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 มีอาย ุ -  ปี จาํนวน 94 คน คิด
เป็นร้อยละ 59.0 มีสถานภาพโสด จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 138 

คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 มีตาํแหน่งงานระดบัปฏิบติัการจาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 72.5 มีระยะเวลา
ปฏิบติังาน 6-10 ปี จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 

ความผูกพนัต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอ็นเอช 

ความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความจงรักภกัดีและภาคภูมิใจต่อองคก์ร และดา้น
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การยอมรับเป้าหมายและเชือมนัในองคก์ร ตามลาํดบั และดา้นทีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นความเตม็ใจ
ปฏิบติังานเพือองคก์ร และดา้นความตอ้งการดาํรงสมาชิกภาพในองคก์ร 

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเรือง ความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นทีอยูใ่นระดบัมากเรียงลาํดบัจากดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด คือ ดา้น
ความจงรักภกัดีและภาคภูมิใจต่อองคก์ร และดา้นการยอมรับเป้าหมายและเชือมนัในองคก์ร ตามลาํดบั และ
ดา้นทีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นความเตม็ใจปฏิบติังานเพือองคก์ร และดา้นความตอ้งการดาํรงสมาชิกภาพ
ในองคก์ร โดยมีประเด็นอภิปรายเพิมเติม ดงันี 

 1. ด้านการยอมรับเป้าหมายและเชือมันในองค์กร 

 ความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร 

ท่านเชือมนัในภาวะผูน้าํและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ท่านรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ท่านรู้สึกวา่
องคก์รนีมีการพฒันาทีดีขึนอยา่งสมาํเสมอ องคก์รนีเป็นแรงบนัดาลใจในการทาํงานใหส้าํเร็จ ท่านรู้สึกวา่
องคก์รนีไดรั้บความไวว้างใจเชือมนัจากสังคม ท่านรู้สึกวา่การไดอ้ยูใ่นองคก์รนีทาํใหท่้านมีเกียรติและไดรั้บ
การยอมรับจากสังคม องคก์รนีเป็นองคก์รแห่งความสุข ท่านเห็นดว้ยกบันโยบายทีผูบ้ริหารองคก์รกาํหนดขึน 
ท่านมกัพูดกบัผูอื้นวา่องคก์รนีเป็นทีทาํงานทีดีมาก และท่านรู้สึกวา่มีส่วนเป็นเจา้ขององคก์รทีทาํงานอยู ่
ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัญรัตน์ วิทูรากร (2560) ศึกษาเรือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพ
ชีวิตในการทาํงานกบัความผกูพนัธ์องคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ ผลการศึกษาพบวา่ 
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์มีความผกูพนัต่อองคก์ร โดยภาพรวมในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัไดแ้ก่ ดา้นความเชือมนัอยา่งมากและยอมรับในค่านิยมและ
เป้าหมายขององคก์ร ดา้นความตงัใจในการพิจารณาถึงประโยชน์ขององคก์ร และดา้นความตอ้งการทีจะดาํรง
ไวซึ้งการเป็นสมาชิกขององคก์ร 

 2. ด้านความเต็มใจปฏิบัติงานเพือองค์กร 

 ความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านพยายามเรียนรู้เรืองงานและพฒันา
ตนเองอยา่งสมาํเสมอ ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ท่านใชค้วามรู้ความสามารถอยา่ง
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เตม็ทีในการทาํงาน ท่านเตม็ใจทาํงานต่อใหเ้สร็จแมว้า่จะเลยเวลาเลิกงานไปแลว้ ท่านเตม็ใจทีจะปฏิบติังานที
อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบหากไดรั้บมอบหมาย ท่านเห็นดว้ยถา้ตอ้งมีการสับเปลียนหน้าทีเพือความ
เหมาะสมในหน่วยงาน ท่านรู้สึกมีความสุขเมือทาํงานไดส้าํเร็จ ท่านมีความคิดริเริมพฒันาและปรับปรุงการ
ทาํงานใหดี้ขึน ท่านพยายามทุ่มเทอยา่งเตม็ทีในการปฏิบติังานเพือบรรลุเป้าหมายทีองคก์รวางไว ้ท่านตงัใจ
ทาํงานอยา่งเตม็ทีในงานทีรับผิดชอบ และท่านพร้อมทีจะแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนจากการทาํงาน 
ตามลาํดบั ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จุฑามาศ วิเวโก (2555) ศึกษาเรือง ความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรในโรงพยาบาลนายายอามจงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร มี
ความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบัดงันี ดา้นความเตม็ใจและใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทีในการ
ปฏิบติังาน, ดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร และดา้นการยอมรับเป้าหมายขององคก์ร  

 3. ด้านความจงรักภักดีและภาคภูมิใจต่อองค์กร 

 ความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ท่านรู้สึกผกูพนัทางจิตใจกบัองคก์รทีทาํงานอยู ่
ท่านรู้สึกภาคภูมิใจทีไดท้าํงานในองคก์รนี ท่านคิดวา่ตดัสินใจถูกแลว้ทีเขา้มาทาํงานทีองคก์รแห่งนี ท่านจะ
รักษาชือเสียงและประโยชน์ขององคก์รอยา่งเต็มที ท่านพยามยามช่วยส่งเสริมใหเ้กิดภาพลกัษณ์ทีดีต่อองคก์ร 
ท่านเห็นประโยชน์ขององคก์รมาเป็นอนัดบัแรกเสมอ ท่านรู้สึกภาคภูมิใจเมือไดย้ินชือเสียงขององคก์รในทาง
ทีดี และท่านมีความจงรักภกัดีต่อองคก์รโดยคาํนึงถึงประโยชน์ต่อองคก์รเป็นทีตงั ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ปิยะมาศ  เกิดแสง (2562) ศึกษาเรือง ความผกูพนัต่อองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
นครปฐม ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความผกูพนัในองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐมภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลีย .  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ความผกูพนัดา้นความภาคภูมิใจและจงรักภกัดีต่อ
องคก์ารมีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ ดา้นความพยายามทุ่มเทปฏิบติังาน และดา้นการดาํรงสมาชิกภาพและ
เป็นส่วนหนึงของโรงพยาบาลนครปฐม 

 4. ด้านความต้องการดํารงสมาชิกภาพในองค์กร 

 ความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ท่านคิดวา่ตวัท่านสามารถปรับตวัเขา้
กบัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี ท่านตอ้งการอยูใ่นองคก์รเนืองจากไดรั้บค่าตอบแทนและสวสัดิการทีเหมาะสม หากมี
การเปลียนสภาพการทาํงานท่านก็ยงัยืนยนัทีจะทาํงานในองคก์รนีต่อไป ท่านเชือวา่องคก์รนีทาํใหท่้านทาํงาน
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ไดอ้ยา่งมีความสุข ท่านตอ้งการทีจะดาํรงความเป็นสมาชิกขององคก์รไปตลอด และท่านไม่สนใจเปลียนงาน
ใหม่แมจ้ะไดรั้บค่าตอบแทนทีมากกวา่เดิม ตามลาํดบั ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรทิพย ์ สมวนั (2561) 
ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิต่อความผกูพนัต่อองคก์รของเจา้หนา้ทีโรงพยาบาลเขืองในจงัหวดัอุบลราชธานี ผล
การศึกษาพบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ร จากการศึกษาพบวา่อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้น
ความรู้สึกภาคภูมิใจและห่วงใยในอนาคตขององคก์รอยูใ่นระดบัสูงสุด และดา้นการยอมรับเป้าหมายองคก์ร 
ดา้นความเตม็ใจและใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทีในการปฏิบติังาน และดา้นความตอ้งการรักษาความเป็น
สมาชิกขององคก์ร 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษา เรืองความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบีเอน็เอช สามารถสรุป
ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงันี 

 . ด้านการยอมรับเป้าหมายและเชือมันในองค์กร  

 สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ร ควรมีการจดัประชุมระหวา่ง
บุคลากรภายในแผนกกบัหัวหนา้แผนกทุกเดือน มีการจดัประชุมระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงกบัตวัแทนพยาบาล
ระดบัปฏิบติัการทุก 3 เดือน, ความเชือมนัในภาวะผูน้าํและวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ควรมีการปรับเปลียน
กฎระเบียบทีไม่เอืออาํนวยต่อการปฏิบติังาน การพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ มีการกาํหนดนโยบายและ
เป้าหมายดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องโรงพยาบาลอยา่งชดัเจน โดยมีการวางเป้าหมาย กาํหนดกลยทุธ์ 
จดัทาํแผน และพฒันา, การรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหนึงขององคก์ร ควรมีโปรแกรมทีทางผูบ้ริหารลงมาพบปะกบั
บุคลกรในองคก์รทุกปี เพือชีแจงทิศทางองคก์ร ชีแจงนโยบายทีมีการปรับเปลียน รับฟังปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของพนกังาน เป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร บุคลากรจะเกิด
ความรู้สึกภูมิใจทีมีส่วนร่วม สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึงขององคก์ร เกิดความผูกพนัทีดีต่อองคก์รมากยิงขึน  

 2. ด้านความเต็มใจปฏิบัติงานเพือองค์กร  

 สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ ความพยายามเรียนรู้เรืองงานและพฒันาตนเองอยา่งสมาํเสมอ ควรมีการจดั
เรียนรู้เพิมเติมนอกเหนือจากเวลางาน จดัฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการ ฝึกอบรมแนวคิดการสร้างความผกูพนั
องคก์ร และการบริหารคนขนัตน้ให้กบัหัวหนา้หน่วยงาน จดัทาํนโยบายหลกัสูตรการบริหารคนเพือสร้างสุข
ในการทาํงานเพือใชฝึ้กอบรมเชิงปฏิบติัการกบัผูจ้ดัการแผนกและผูบ้ริหาร ใหทุ้นการศึกษาหลกัสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางกบัพยาบาลระดบัปฏิบติัการ, การใชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเตม็ทีในการทาํงาน ควร
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เสริมสร้างและปรับปรุงลกัษณะงานของพยาบาล ไดแ้ก่ การมอบหมายใหป้ฏิบติังาน ควรเป็นงานทีเหมาะสม
กบัความรู้ความสามารถ เพราะจะทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจในตนเองทีไดใ้ชท้กัษะ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน รู้สึกวา่ตนมีความสําคญัและมีประโยชน์ต่อองคก์ร, ความเตม็ใจทาํงานต่อใหเ้สร็จแมว้า่จะเลยเวลา
เลิกงานไปแลว้ ควรวิเคราะห์ภาระงานของพยาบาลในแต่ละหน่วยงาน เพือบริหารอตัรากาํลงั และนาํมา
จดัสรรอตัรากาํลงัใหเ้พียงพอ สอดคลอ้งกบัภาระงาน โดยการมีส่วนร่วมของหัวหนา้หน่วยงานในการศึกษา 
ชวัโมงความตอ้งการในการดูแลของผูป่้วย (Nursing hour per patient day: NHPPD) และการนาํเทคโนโลยมีา
ช่วยในการปฏิบติัการพยาบาล เช่น โปรแกรมการบนัทึกขอ้มูลผูป่้วย โปรแกรมการบริหารยาใหผู้ป่้วย  

 3. ด้านความจงรักภักดีและภาคภูมิใจต่อองค์กร  

 สิงทีตอ้งปรับปรุง คือ ความรู้สึกผกูพนัทางจิตใจกบัองคก์รทีทาํงานอยู่ ควรจดักิจกรรมทีทาํร่วมกนั
ระหวา่งพยาบาลวิชาชีพในแต่ละหน่วยงาน และเพือนร่วมวิชาชีพ เช่น งานกีฬา งานรืนเริงตามโอกาสต่างๆ จดั
ใหมี้การประกวดการทาํงานเป็นทีม และส่งเสริมใหร้างวลัพนกังานทีปฏิบติัหนา้ทีดีเด่น, ความรู้สึกภาคภูมิใจ
ทีไดท้าํงานในองคก์รนี ควรจดัทาํโครงการสาํรวจความพึงพอใจและความผกูพนัองคก์รของบุคลากรใน
องคก์รทุกปี โดยเปิดเผยผลสาํรวจและแผนปฏิบติัการทีสอดคลอ้งกบัผลสาํรวจใหก้บับุคลากรทุกคนภายใน
โรงพยาบาลไดรั้บทราบอยา่งทวัถึง, การตดัสินใจถูกแลว้ทีเขา้มาทาํงานทีองคก์รแห่งนี ควรมีการกาํหนด
แผนผงัโอกาสในการเติบโตในสายการพยาบาล และขอ้ปฏิบติัอยา่งชดัเจนทีจะกา้วหนา้ในสายงานนนั  

 4. ด้านความต้องการดํารงสมาชิกภาพในองค์กร  

 สิงทีตอ้งปรับปรุง ความคิดวา่ตวัท่านสามารถปรับตวัเขา้กบัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี ควรมีการจดัอบรม
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ กิจกรรมละลายพฤติกรรม และมีระบบพีเลียง (Mentor System) พร้อมทงัการจดั
อบรมพยาบาลพีเลียงและการประเมินผลอยา่ง, ความตอ้งการอยูใ่นองคก์รเนืองจากไดรั้บค่าตอบแทนและ
สวสัดิการทีเหมาะสม ควรเพิมอตัราค่าเวรและค่าล่วงเวลาในการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงานทีมาก มี
การปรับเงินเดือนเพิมทุกปี มีการวางระบบสนบัสนุนทีดีในการจ่ายค่าตอบแทน คือ ระบบการประเมินผล การ
สาํรวจภาวะรายไดแ้ละคา่ตอบแทนในโรงพยาบาลระดบัเดียวกนั ในส่วนของสวสัดิการควรจดัสวสัดิการให้
ครอบคลุมความตอ้งการพืนฐานของพยาบาลวิชาชีพมากยงิขึน เช่น สวสัดิการหอพกั สวสัดิการกลางวนัราคา
พิเศษสาํหรับพนกังาน สถานทีสาํหรับออกกาํลงักาย หอ้งสมุด, หากมีการเปลียนสภาพการทาํงานท่านก็ยงั
ยนืยนัทีจะทาํงานในองคก์รนีต่อไป คือ ควร จดัสภาพแวดลอ้มทีทาํงานใหส้ะอาดปลอดภยัจากเชือโรค มี
ระบบการป้องกนัและตรวจสอบพืนทีอนัตราย มีแผนการดูแลบุคลากรอยา่งชดัเจนหากประสบอนัตรายจาก
การปฏิบติังาน เพิมความปลอดภยัในการปฏิบติังานในเวรบ่าย-ดึก ใหย้ามตรวจตามตึกต่างๆ  
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 

 1. การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาเฉพาะความผกูพนัในองคก์รของพยาบาลวิชาชีพทีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลบีเอน็เอช ในการศึกษาครังต่อไป ควรทาํการศึกษาความผกูพนัองคก์รในฝ่ายอืนๆในองคก์ร เพือ
เปรียบเทียบความผกูพนัทวัทงัองคก์ร 

 2. ศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพต่างโรงพยาบาลทีมีลกัษณะเดียวกนั เพือนาํมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบ ควรจะมีการศึกษาปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รในดา้นอืนๆ โดยใชก้รอบ
แนวคิดการศึกษาทีแตกต่างกนัออกไป 

 3. งานวิจยันีเป็นการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) ผูที้สนใจทาํ
วิจยัในหวัขอ้นีอาจทาํการศึกษาคน้ควา้รูปแบบความผกูพนัในลกัษณะเดียวกนันี ดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Study) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพือใหท้ราบรายละเอียดเชิงลึกที
ชดัเจนมากขึน 
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