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บทคดัยอ่  

วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพัน
องค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลสมิติ
เวช สุขุมวิท จ านวน 189 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์กรมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 และ .95 ตามล าดับ  ชุดที่ 2 เป็น
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างค าถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์กรของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโพรดักโมเมนต์  (Pearson’ product 
moment correlation coefficients) และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยสรปุได้ดงันี ้
ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างานพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช  สุขุมวิท มีระดับ

คุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  9 ด้าน พบว่าด้านที่มีระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านภาวะอิสระในการท างาน รองลงมา คือ  ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านทัศนคติต่องานและต่อองค์กร ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านโอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพในการท างาน ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และล าดับสุดท้าย คือ ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ  



 2 

ความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นรายด้าน   พบว่า พยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ให้ระดับความผูกพันองค์กรโดยภาพรวมในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านทั้ง 3 ด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความตั้งใจทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์กร และรองลงมา
ตามล าดับคือ ด้านความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร  และด้านความต้องการที่จะปฏิบัติงานภายในองค์กรต่อไป  

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
สมิติเวช สุขุมวิท พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  อยู่ในระดับสูง อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเท่ากับ .636  และมีค่าค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันอยู่ในระดับสูง 7 ด้าน 
ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน   ด้าน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพในการท างาน  ด้านทัศนคติต่องานและต่อ
องค์กร  ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านที่มีค่าค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สั อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านภาวะอิสระในการท างาน ด้านวัฒนธรรมองค์กร ความผูกพัน
องค์กรอยู่ พบว่า อยู่ในระดับสูงทุกด้าน อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ค าส าคญั : คุณภาพชีวิตในการท างาน, ความผูกพันองค์กร  
Abstract  

The objectives of this study were (1) To study a quality of working life and 

organizational commitment of professional nurses at Samitivej Sukhumvit Hospital (2) to study 

the relationship between a quality of work life and organizational commitment of professional 

nurses at Samitivej Sukhumvit Hospital. The sample group was registered nurses. The research 

instrument was divided into 2 sets. The first set was a questionnaire on quality of work life and 

organizational commitment with confidence values of .94 and .94, respectively. The Second 

set was a structured interview questionnaire on quality of working life and organizational 

commitment of professional nurses at Samitivej Hospital Sukhumvit. The Data were analyzed 

using statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation. Pearson' product moment 

correlation coefficients and content analysis. 

The results of the research can be summarized as follows. 

1.The results of the quality-of-life analysis of professional nurses at Samitivej 

Sukhumvit Hospital showed that the overall quality of working life was at a high level. when 

considering in 9 aspects, it was found that the aspect with the highest level was the aspect of 
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working freedom followed by the organizational culture. Working environment communication 

attitude towards work and to the organization in command control Opportunities to develop 

working competency Compensation and welfare and the last one is career advancement. 

2.Organizational commitment of professional nurses at Samitivej Sukhumvit Hospital in 

each aspect found that professional nurses of Samitivej Sukhumvit Hospital gave the overall 

level of organizational commitment at a high level. When considering each aspect in 3 

aspects, it was found that the aspect with the highest average value was the willingness and 

dedication to work for the organization. and followed by the sense of oneness with the 

organization and the need to continue working within the organization. 

3.The relationship between quality of work life and organizational commitment of 

professional nurses at Samitivej Sukhumvit Hospital found that quality of work life had a 

positive relationship with organizational commitment of professional nurses at Samitivej 

Sukhumvit Hospital at a high level. Statistically significant at 0.01 level, Pearson' product 

moment correlation coefficients were 636 and Pearson's product moment correlation 

coefficient was 636. (Pearson' product moment correlation coefficients) was high in 7 areas, 

namely quality of work life. Compensation and welfare working environment on career 

advancement Opportunities to develop working competency attitude towards work and to the 

organization in command control communication and the statistical value of Pearson's product 

moment correlation coefficients (Pearson's product moment correlation coefficients) was 

moderate in 2 aspects, i.e., freedom of work. corporate culture the commitment to the 

organization was found to be at a high level in all aspects on statistically significant at 0.01 

level



 4 

บทน า 

โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล หรือ ศูนย์การแพทย์ เป็นสถานที่ส าหรับให้บริการด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ป่วย บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักในการดูแลสุขภาพของประชาชน
โดยเฉพาะผู้ที่เจ็บป่วยนั้นมีความส าคัญมาก โดยค านึงถึงความเป็นองค์รวมและความเป็นปัจเจกบุคคลที่มี
ความต้องการที่แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละคน  เมื่อถึงยุคสมัยหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ตัวแปรส าคัญที่ส่งผล
ให้องค์กรต้องชะงักนั่นคือ “ความผูกพัน” หรือ “Engagement” ในองค์กร ที่เริ่มลดลง ทั้งนั้นเพราะเรื่อง
ความผูกพันเป็นตัวผสานความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กร  จะเห็นว่า หากพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
อยู่ในระดับสูงแล้ว จะสามารถสร้างผลผลิตที่มากกว่าองค์กรที่พนักงานมีความผูกพันในระดับต่ า ดังนั้นการ
จะก้าวไปสู่ความยั่งยืนระหว่างพนักงานและองค์กรร่วมกันได้  ปัจจัยที่สามารถช่วยสร้าง Employee 
Engagement ของพนักงานให้เพิ่มสูงขึ้นได้นั้นมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกัน  หากองค์กรที่มีฝ่ายบุคคล (HR) ที่มี
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ตั้งแต่เรื่องการจัดการเงินเดือน, สวัสดิการ, การพัฒนาศักยภาพ, การ
รักษาพยาบาล, ไปจนถึงเรื่องสารทุกข์สุขดิบต่างๆ ได้ดีนั้นก็อาจท าให้พนักงานเกิดอยากร่วมงานกับองค์กรใน
ระยะยาวขึ้นได้ แล้วหนึ่งในปัญหาการลาออกจากงานหรือต้องการย้ายองค์กรที่เกิดขึ้นบ่อยๆ  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง ความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช 
สุขุมวิท ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์กรของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า คุณภาพชีวิตในการท างานกับความ
ผูกพันองค์กรเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในองค์กร  เมื่อได้ศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์กร
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร สามารถน าผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารในการพัฒนานโยบายด้าน
การบริหารทรพัยากรมนุษย์และส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้ดีขึ้น  
วตัถปุระสงคใ์นการวจิยั  

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติ
เวช สุขุมวิท 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์กรของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
 ขอบเขตของงานวจิยั  

การวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์กรของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลสมิติ
เวช สุขุมวิท ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาดังนี ้

สมมตฐิานในการวจิยั 

1. คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2
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ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั  

1. เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริม คุณภาพชีวิตในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 

2. เพื่อน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาองค์กร ในด้านการบ ารุงรักษา
บุคลากร และส่งเสริมให้พนักงานโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เกิดความผูกพันต่อองค์กร 

3. เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพัน
องค์กรในโรงพยาบาลอื่นๆต่อไป 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสมิติเวช  โดยน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีคุณภาพชีวิตในการท างาน 
  ธัญญรัตน์ วิทูรากร(2560) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างาน คือ ความรู้สึกของ
บุคลากรที่มีต่อการท างาน ซึ่งส่งผลให้บุคคลมีความพึงพอใจในการท างาน  โดยวัดได้จากตัวชี้วัด 8 ด้าน ดังนี้ 
คือ ด้านผลตอบแทนที่พอเพียงและยุติธรรม ด้านสภาพการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ด้านการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและมั่นคง ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านลักษณะการ
บริหารงานที่เป็นธรรมและเสมอภาค ด้านภาวะอิสระจากงาน ด้านลักษณะการท างานจะต้องมีส่วนร่วม
เก่ียวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง  

แววนภา  สุระพร(2560) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท างานไว้ คือ คุณภาพในการใช้
ชีวิตส่วนตัวกับการท างานให้ผสมผสานกันอย่างสมดุลและมีความสุข องค์กรจะต้องตอบสนองต่อความ
ต้องการของพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน และมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีและความผูกพันต่อองค์กร ประกอบไปด้วย 9 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้านโอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพในการท างาน ด้านทัศนคติต่องานและต่อองค์กร ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านภาวะอิสระ
ในการท างาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านวัฒนธรรมองค์กร   
 Huse & Cummings (1989) คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง ความสอดคล้องกันระหว่าง
ความสมปรารถนา ความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อองค์กรในด้าน
ต่างๆ 3 ด้าน คือ ด้านการช่วยเพิ่มผลิตผลขององค์กร ด้านการช่วยเพิ่มพูนขวัญและก าลังใจของพนักงาน
ตลอดจนเป็นแรงจูงใจแก่พนักงานในการท างาน และด้านคุณภาพชีวิตการท างานจะช่วยปรับปรุงศักยภาพ
ของพนักงาน 
 Robbins (1991) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต ว่า คือกระบวนการที่องค์กรได้ท าการ
ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานจากการพัฒนากลไกต่างๆที่จะเอื้ออ านวยให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและการมีส่วนร่วมภายในงานและองค์กร 
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 Cascio (1989) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง เป็นความรู้สึกของสมาชิกทุกคน
ภายในองค์กรที่ต่างมีความสุขเมื่อได้ร่วมกันท างานให้บรรลุเป้าหมาย มีโอกาสได้ร่วมตัดสินใจในการท างาน 
ร่วมก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
 Rao (1992) คุณภาพชีวิตในการท างาน คือ การให้ความส าคัญแก่พนักงานภายในองค์กร โดยให้
ความส าคัญในเรื่องของการท างานได้อย่างมีความสุขและพนักงานมีความพึงพอใจในงานสูง ซึ่งจะมีผลให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรและองค์กรจะได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
แนวคิด และทฤษฎีความผูกพันต่อองค์กร 

ธัญญรัตน์ วิทูรากร(2560) ได้ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์กรไว้ คือ ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีต่อองค์กร ซึ่งจะเป็นไปในเชิงบวก โดยวัดได้จากตัวชี้วัด 3 ด้าน คือ ด้านความเชื่อมั่นอย่างมากและ
ยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายองค์กร ด้านความตั้งใจในการพิจารณาถึงประโยชน์ขององค์กร ด้านความ
ต้องการที่จะด ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์กร 

แววนภา  สุระพร(2560) ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดย
พนักงานจะเห็นถึงคุณค่าและตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย  3 ด้าน ดังนี้ คือ ด้านความ
ต้องการที่จะปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป ด้านความตั้งใจทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์กร ด้านความรู้สึกเป็น
หนึ่งเดียวกับองค์กร 

นงนุช วงษ์สุวรรณ (2546) ได้กล่าวว่า ความผูกพันธ์ต่อองค์กร หมายถึง ความพยายามในการ
บ ารุงรักษาบุคลากร ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นสมชิกให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อรักษาบุคลากรที่ดีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ 

Sheldon (1971) ได้กล่าวไว้ว่า ความผูกพันต่อองค์กร เป็นทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อและเป็นการ
ประเมินองค์กรในทางบวก ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กร รวมทั้งเป็นความตั้งใจที่
จะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

Steers (1977) ได้กล่าวไว้ว่า ความผู้พันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่แสดงตนเป็น
หนึ่งเดียวกับองค์กร  
 March and Mannari (1977) ได้กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์กร เป็นลักษณะความตั้งใจของ
บุคลากรที่จะท าประโยชน์ให้แก่องค์กร เป็นความปราถนาที่จะอยู่กับองค์กรตลอดไปและมีความซื่อสัตย์ 
ทัศนคติที่ดีตลอดจนยอมรับในเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร 
 Salancik (1977) ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า หมายถึง พฤติกรรมของแต่ละบุคคล
ที่แสดงออกมานั้นมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร โดยบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรสูงจะมี
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรมากกว่าบุคคลที่มีความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าหรือต่ า
กว่า 
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 Buchanan (1974) ให้ค านิยามความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง เป็นความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 
ความผูกพันที่มีต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร การปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร 

 Eisenberger, Fasolo and LaMastro (1991) ให้ความหมายไว้ว่า เป็นเจตคติที่แสดงถึงความรู้สกึ
ของบุคลากร เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่รับรู้ถึงการเกื้อกูลสนับสนุนขององค์กร มีผลท าให้บุคลากรมี
ความอุตสาหะและเต็มใจที่จะท างานอย่างทุ่มเทเพื่อองค์กร 

นันทนา พึ่งทอง (2555) ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง การมีส่วนรวมของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
และค่านิยมขององค์กร ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความจงรักภักดี กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงาน
 Abraham H. Maslow (1954) กล่าวว่า ความต้องการของบุคคลจะมีลักษณะเป็นล าดับขั้นตอน 
ซึ่งมีล าดับขั้นของความต้องการ(Maslow’ hierarchy of need)5 ขั้นตอน ดังนี้ ความต้องการด้านร่างกาย 
(physiological needs) ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) ความต้องการทางสังคม (social 
needs) ความต้องการการยกย่องนับถือ (esteem needs) ความต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต (self - 
actualization)  
 สุนิษา สุขชื่น (2559) สรุปได้ว่า ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่ บุคลากรมี
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร มีความเต็มใจที่จะ
ทุ่มเทความพยายามในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ พยาบาลวิชาชีพของ
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทตัวอย่างที่ค านวณด้วยสูตรทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 0.05 และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ(stratified  random sampling) 
อย่างมีสัดส่วนตามแผนกที่สังกัด ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ จ านวน 189  คน   

ในการวิจัยเรื่องความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นค า ถามทั้ง
ปลายปิดและปลายเปิดถูกแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แผนก/ฝ่ายที่สังกัด มีจ านวนข้อ
ค าถามทั้งหมด 6 ข้อ ประกอบด้วยค าถามใน ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1ค าตอบ  
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ตอนที่ 2 ความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นค าถามที่
เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพในการท างาน ด้าน
ทัศนคติต่องานและต่อองค์กร ด้านการควบคุมบังคับบัญชา  ด้านภาวะอิสระในการท างาน ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านวัฒนธรรมองค์กร มีจ านวนข้อค าถาม 39 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมินค่า
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน 5 ระดับ (Rating Scale)          

ตอนที่ 3 ความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นค าถามที่
เก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร  ด้านความต้องการที่จะปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป ด้านความตั้งใจทุ่มเท
ในการท างานเพื่อองค์กร ด้านความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร  มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อ 
ประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมินค่าระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน 5 ระดับ (Rating Scale)  

ตอนที่ 4 เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตในการท างานกับความ
ผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท จ านวนข้อค าถาม 2 ข้อ  เป็นค าถามใน
ลักษณะค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยแบ่งช่วงของระดับความคิดเห็น
ของความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  ด้วยการหาความกว้างของอันตร
ภาคชั้น โดยใช้สูตรการหาความกว้างของอันตรภาคชั้น  

ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการทดสอบความเที่ยง 
(Reliability) ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ(stratified  
random sampling) อย่างมีสัดส่วนตามแผนกที่สังกัด และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  และเก็บข้อมูลการ
วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโพรดักโมเมนต์  
(Pearson’ product moment correlation coefficients) 

ผลการวิจัย 

1.ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตในการท างานพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท มีระดับ
คุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  9 ด้าน พบว่าด้านที่มีระดับ
มากที่สุด คือ ด้านภาวะอิสระในการท างาน รองลงมา คือ  ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านทัศนคติต่องานและต่อองค์กร ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านโอกาสใน
การพัฒนาสมรรถภาพในการท างาน ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และล าดับสุดท้าย คือ ด้าน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

2.ความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นรายด้าน   พบว่า 
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ให้ระดับความผูกพันองค์กรโดยภาพรวมในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความตั้งใจทุ่มเทในการท างานเพื่อ
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องค์กร และรองลงมาตามล าดับคือ ด้านความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร  และด้านความต้องการที่จะ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรต่อไป  

3.ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พบว่า อยู่ในระดับสูง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโพรดักโมเมนต์ (Pearson’ product moment 
correlation coefficients) เท่ากับ .636  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

อภปิรายผลการวจิยั 
ผลการวิจัยเร่ืองความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท สามารถสรุป

ตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท มี
ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  9 ด้าน พบว่าด้านที่มี
ระดับมากที่สุด คือ ด้านภาวะอิสระในการท างาน รองลงมา คือ  ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านทัศนคติต่องานและต่อองค์กร ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้าน
โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพในการท างาน ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และล าดับสุดท้าย คือ ด้าน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีผลสรุปแต่ละด้าน ซึ่งสามรถอภิปรายผลได้ดังนี้  
                 1.1 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความยุติธรรมเสมอภาคเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของธัญญรัตน์ วิทูรากร (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์” ผลการวิจัย
สรุปได้ ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
                  1.2  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยรวมในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สุนิษา สุขชื่น (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด ” ผลการศึกษา 
พบว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.01โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า   
                   1.3  ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยรวมในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สุริยพันธ์ จันทมาลา (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ 
แอร์พอร์ต” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   พนักงานโรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์
พอร์ต มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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                   1.4  ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพในการท างาน โดยรวมในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้องานที่ท าอยู่ท าให้ท่านสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถได้เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด และรองลงมาตามล าดับ คือ ข้อองค์กรของท่านได้มีการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ  ข้อองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานทุกๆคนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ
ข้อองค์กรมีการส่งเสริมให้พนักงานทุกๆคนภายในองค์กรมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ กับ ข้อ
องค์กรของท่านมีการจัดการอบรมฝึกทักษะในการท างานอยู่เสมอ มีระดับคุณภาพที่มีค่าเฉลี่ยที่เท่าๆกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  แววนภา สุระพร (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จ ากัด” 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  พนักงานบริษัท ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จ ากัด มีคุณภาพชีวิตการท างานโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านโอกาสใน
การพัฒนาสมรรถภาพในการท างานอยู่ในระดับมาก  
                   1.5  ด้านทัศนคติต่องานและต่อองค์กร โดยรวมในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อท่านมีทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์กรที่ท่านปฏิบัติงานอยู่เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมา
ตามล าดับ คือ ข้อท่านรู้สึกภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในองค์กรนี้  ข้อหากมีโอกาสท่านจะบอกสิ่งดีๆ หรือชักชวน
ให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักมาร่วมท างานภายในองค์กรนี้เหมือนกับท่านซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ แววนภา 
สุระพร (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จ ากัด” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  พนักงานบริษัท ริช 
บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จ ากัด มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านทัศนคติต่องานและต่อองค์กรอยู่ในระดับมาก  
                  1.6  ด้านการควบคุมบังคับบัญชา โดยรวมในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการสร้างนโยบาย กฎระเบียบในการด าเนินงานที่ครอบคลุม ชัดเจน  เป็นข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด และข้อผู้บังคับบัญชาของท่านมีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองต่างๆร่วมกัน กับ ข้อผู้บังคับบัญชาของท่านมีการกระจายอ านาจมอบหมายงานที่ชัดเจนเป็นธรรม ซึ่ง
มีระดับคุณภาพของค่าเฉลี่ยที่เท่าๆกัน และรองลงมาตามล าดับ คือ  ข้อผู้บังคับบัญชาของท่านมีการรับฟัง
ความคิดเห็นของพนักงานภายในองค์กร และข้อผู้บังคับบัญชาของท่านมีการจัดอัตราก าลังที่เหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ แววนภา สุระพร (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จ ากัด” 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  พนักงานบริษัท ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จ ากัด มีคุณภาพชีวิตการท างานโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านการ
ควบคุมบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก  
                  1.7  ด้านภาวะอิสระในการท างาน โดยรวมในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ
ท่านสามารถแยกเรื่องส่วนตัวกับเวลางานได้เป็นอย่างดีเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมาตามล าดับ 
คือ  ข้อท่านสามารถแบ่งเวลาให้เหมาะสมในการด ารงชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม  ข้อท่าน
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สามารถบริหารเวลาการท างานของตนเองในเวลางานและนอกเวลางานได้เป็นอย่างดี   ข้อท่านสามารถน า
ความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และข้อท่านสามารถปรับตัวและมีวิธีการการ
จัดการความเครียดจากการท างาน  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  แววนภา สุระพร (2560) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จ ากัด” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  พนักงานบริษัท ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานมี
คุณภาพชีวิตการท างานด้านภาวะอิสระในการท างานอยู่ในระดับมาก    
                 1.8  ด้านการติดต่อสื่อสาร โดยรวมในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อองค์กร
ของท่านมีกระบวนการติดต่อประสานงานอย่างเป็นล าดับขั้น  เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และข้อองค์กร
ของท่านมีการประชาสัมพันธ์  สื่อสาร ข่าวสารต่างๆให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง กับ ข้อภายในองค์กร
ของท่านมีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีระดับคุณภาพในระดับค่าเฉลี่ยที่เท่าๆกัน  และรองลงมา
ตามล าดับ คือ ข้อจากการสื่อสารที่ชัดเจน ถูกต้อง ทั้งผู้รับและผู้สื่อท าให้เกิดความผิดพลาดได้น้อยภายใน
องค์กร และองค์กรหรือแผนกของท่านมีการมอบหมายงานและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นได้
อย่างดีเยี่ยม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  กิตติกร พนังแก้ว (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การศึกษา
พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรของนักธุรกิจ บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จ ากัด”  ผลวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
นักธุรกิจ บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จ ากัด มีรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร ด้านพฤติกรรม
การติดต่อสื่อสารแบบแนวนอน ด้านพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารแบบล่างขึ้นบนและด้านพฤติกรรมการติดต่อ 
สื่อสารแบบบนลงลา่งอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั และนักธุรกิจ บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จ ากัด มี
องค์ประกอบในการสื่อสารภายในองค์กร ด้านผู้รับสาร ด้านผูส้ง่สาร และด้านช่องทาง อยู่ในระดับมาก
ตามล าดับ สว่นดา้นสารอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
                   1.9  ด้านวัฒนธรรมองค์กร โดยรวมในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่าน
เต็มใจยอมรับ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรนี้ เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมาตามล าดับ  คือ  ข้อ
วัฒนธรรมองค์ของท่านไม่ขัดต่อ ความคิด  ความเชื่อ ของพนักงาน ข้อพนักงานภายในองค์กรของท่าน  ข้อมี
การประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางหรือกรอบบรรทัดฐานเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ แววนภา สุ
ระพร (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัท ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จ ากัด” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  พนักงานบริษัท ริช 
บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จ ากัด มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานด้านวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับมาก  

2. ความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เป็นรายด้าน   พบว่า 
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ให้ระดับความผูกพันองค์กรโดยภาพรวมในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความตั้งใจทุ่มเทในการท างานเพื่อ
องค์กร และรองลงมาตามล าดับคือ ด้านความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร  และด้านความต้องการที่จะ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรต่อไป โดยมีผลสรุปแต่ละด้าน ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
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                   2.1  ด้านความต้องการที่จะปฏิบัติงานภายในองค์กรต่อไป โดยรวมในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อเมื่อระยะเวลาในการท างานกับองค์กรนี้นานขึ้นท่านยิ่งมีความผูกพันกับ
องค์กรมากขึ้น เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมาตามล าดับ คือ ข้อท่านมีความรู้สึกว่าองค์กรของ
ท่านมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ข้อท่านรู้สึกว่าองค์กรมีความส าคัญและจะปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่าง
เต็มความสามารถ ข้อท่านมีความรู้สึกผูกพันและต้องการที่จะปฏิบัติงานในองค์กรนี้ต่อไป และข้อท่านไม่เคย
คิดที่จะลาออกหรือโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นแม้ว่าจะมีโอกาสหรือมีทางเลือกที่ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ธัญญรัตน์ วิทูรากร (2560) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับ
ความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์” ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์มีคุณภาพชีวิตในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านความต้องการที่จะด ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์กร อยู่ในระดับมาก 
                    2.2 ความตั้งใจทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์กร โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อท่านเต็มใจและมุ่งหวังให้งานที่ท ามีประสิทธิภาพองค์กรประสบผลส าเร็จเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด และข้อท่านมีความแน่วแน่และตั้งใจในการที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่  กับข้อท่านมี
ความรู้สึกยินดีและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างเต็มความสามารถเพื่อความส าเร็จขององค์กร 
และข้อท่านเต็มใจเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อให้งานนั้นส าเร็จมีระดับค่าเฉลี่ยที่เท่าๆกันทั้ง 3 ข้อ และข้อที่
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อท่านเต็มใจปฏิบัติงานให้เสร็จแม้จะล่วงเลยเวลาในการท างานปกติ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ  สุทธิพงศ์ อ่อนจันทร์อบ (2558) ได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
การท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมทรัพยากรน้ า  (ส่วนกลาง)กรุงเทพมหานคร”  
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ บุคลากรกรมทรัพยากรน้ า (ส่วนกลาง)กรุงเทพมหานคร พบว่าความผูกพันต่อองค์กร
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานให้องค์กรอยู่ในระดับมาก  
                      2.3 ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร โดยรวมในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อท่านรู้สึกว่าท่านเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร เป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และรองลงมา
ตามล าดับ คือ ข้อความส าเร็จขององค์กรคือความส าเร็จของท่านด้วย ข้อท่านรู้สึกผูกพันและคิดว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และข้อท่านจะแนะน าองค์กรนี้กับเพื่อนของท่านที่ก าลังหางาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ แววนภา สุระพร (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จ ากัด” ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้  พนักงานบริษัท ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จ ากัด มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  พร้อมทั้งยังมีคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์กรอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พบว่า อยู่ในระดับสูง  อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเท่ากับ .636  มีค่าค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
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แบบเพียร์สันอยู่ในระดับสูง 7 ด้าน ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการท างาน ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน  ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ  ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพในการ
ท างาน  ด้านทัศนคติต่องานและต่อองค์กร  ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านที่มี
ค่าค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันอยู่ในระดับปานกลาง  2 ด้าน คือ ด้านภาวะอิสระในการ
ท างาน  ด้านวัฒนธรรมองค์กร  ความผูกพันองค์กรอยู่ พบว่า อยู่ในระดับสูง อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  ด้านความต้องการที่จะปฏิบัติงานภายในองค์กรต่อไป ด้านความตั้งใจทุ่มเทในการท างานเพื่อองค์กร  
ด้านความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ แววนภา สุระพร (2560) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท 
ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ จ ากัด” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้   พนักงานบริษัท ริช บิสซิเนส คอนซัลแทนท์ 
จ ากัด มีคุณภาพชีวิตการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และมีความผูกพันต่อองค์กรโดยภาพรวมใน
ระดับมากด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งยังมีคุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันองค์กร
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัในครัง้ต่อไป 

เพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลหรือน าไปต่อยอดในการวิจยัในครั้งต่อไป ให้เกิดความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ควรท าการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและความผูกพันองค์กรของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล เช่น สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และความสมดุลระหว่างชีวิตในการท างานและชีวิตในด้านอื่นๆ  

2. ควรศึกษาประเด็นที่ผลการวิจัยยังไม่ดีพอ ได้แก่ ด้านภาวะอิสระในการท างาน ด้านวัฒนธรรม
องค์กร  

3. ควรท าการวิจัยอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความผูกพันภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น 
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