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บทคัดย่อ 
การศีกษาเร่ืองความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพ  สนามจนัทร์ ไดแ้ก่  
ดา้นความปรารถนาท่ีจะอยู่ในองค์กร  ดา้นความตั้งใจท่ีจะอยู่ในองค์กร ดา้นการมาท างานสม ่าเสมอ ดา้น
ความพยายามทุ่มเทในการท างาน  ด้านการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร โดยจ าแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน  เงินเดือน  
ต าแหน่งงาน  ประชากรในงานวิจยัน้ีคือบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์จงัหวดันครปฐมกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน  250 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ  แบบสอบถามด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ดปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย( x̄  )  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน( SD )  

ผลการวิจยัพบว่า 1.) บุคลากรผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 250 คน  ส่วนใหญ่เป็นหญิง
จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 และเพศชาย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2  ส่วนใหญ่  มีอายุ ไม่
เกิน 30 ปี จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4  รองลงมาคือ อายุมากกวา่ 45 ปี จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.8 ,อายุ 36-40 ปี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 , อายุ41-45 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 , 
อาย ุ31-35 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส  จ านวน 141 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.4 และสถานภาพ  



โสด จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6   ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ  านวน 209 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.6  และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4  ส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการท างาน มากกวา่ 10 ปี จ  านวน  115 คน คิดเป็นร้อยละ  46.0  รองลงมา คือ 3-5 ปี จ  านวน 67 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 , นอ้ยกวา่ 3 ปี  จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และ 6-10 ปี  จ  านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดบัส่วนใหญ่ มีเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0  
รองลงมาคือ 20,001- 30,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 , 15,001-20,000 บาท  จ านวน 57 คน
คิดเป็นร้อยละ 22.8 และมากกวา่ 30,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่
ต าแหน่งงานพยาบาล จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4  รองลงมา คือ บุคลากรอ่ืนๆ จ านวน 79 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.6 ,พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และ ฝ่ายสนบัสนุนทางการ
พยาบาล 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 

2.) ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความพยายามทุ่มเทในการ
ท างานส่วนด้านท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากคือด้านความตั้งใจท่ีจะอยู่ในองค์กรด้านการมาท างาน
สม ่าเสมอ ดา้นความปรารถนาท่ีจะอยูใ่นองคก์ร และดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: ความผกูพนัต่อองคก์ร, โรงพยาบาล 
 
ABSTRACT 

The study of Organizational Commitment of Employees In Bangkok Hospital Sanamchan, 
Aims to pursue its commitment to the organization of the personnel in Bangkok hospital, Including 
the desire to be in the organization of intention to be in a consistent work organization. The 
company's efforts to maintain corporate membership in the organization are based on personal 
status, including gender, age, marital status, degree, duration of employment, salary, employment, 
and position.  The population of this research is the people in Bangkok Hospital. A sample t hat 
responds to a questionnaire250 followers the Data collection tool is a query executes data analysis 
using a successful computer. Find the frequency value, average percentage ( x̄ ), standard deviation 
(SD).  

The results of the research are as follows: 1.) Total of 250 respondents, mostly 197 women, 

representing 78.8% and males 53, accounting for 21.2%. Most of them are 30 years of age,96 people 

representing for 38.4% . Followed by more than 45 years of age, 77 people representing for 30.8 %, 36-40 

years of age 43 people representing 17.2 %, aged 41-45 years of 27 people, representing 10.8 %, age 31-

35 years, 7 people, representing 2.8 % respectively, Most of them were married, with 141 persons 



representing for 56.4% and 109 single status representing for 43.6%. Most of them had a bachelor's 

degree, 209 persons representing for 83.6% and a bachelor's degree education. 41 people, representing for 

16.4 %, most of which have a duration of work more than 10 years, a total of 115 people, representing 

46.0%, followed by 3-5 years, 67 people, representing 26.8 %, less than 3 years, 60 people representing  

24.0% and  6-10 year ,8 people respectively of 3.2. With a salary of not more than 15,000 baht, 100 

people, representing 40.0 %, followed by 20,001- 30,000 baht, 67 people, representing 26.8 %, 15,001-

20,000 baht, 57 people, representing 22.8 % and more than 30,000 baht, 26 people Most of them are 136 

nursing positions, representing for 54.4%, followed by 79 other personnel, representing for 31.6%, 20 

patient assistant representing 8.0% and medical support 15 people, representing 6.0 % respectively. 

2.) Organizational Commitment of Employees at Bangkok Hospital Sanamchan Overall is at a 

high level. When considered in each aspect, it was found that the aspect which had the highest level of 

opinions was the effort and effort in working, while the aspect with the high level of opinion was the 

intention to stay in the organization. In coming to work regularly The desire to be in the organization And 

the aspect of maintaining the membership of the organization respectively 

Key word: Organizational Commitment, Hospital 
 
บทน า 

ปัจจุบนัความตอ้งการใชบ้ริการในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพมีมากข้ึนในหลากหลายดา้นรวมทั้ง 
บริการทางการแพทย ์เช่น ธุรกิจโรงพยาบาลและสถานบริการพยาบาล ส่วนหน่ึงมาจากจ านวนประชากรท่ี
เพิ่มมากข้ึน การกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ(Aging society) และความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการรับบริการ
ทางการแพทยท่ี์มีมาตรฐานและไดรั้บความสะดวกสบาย  ในการให้บริการ ทั้งผูใ้ช้บริการชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ การจดัตั้งธุรกิจโรงพยาบาลและสถานบริการพยาบาล ถึงแมจ้  านวนการจดัตั้งต่อปีไม่มากนกัแต่
มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนต่อเน่ืองในทุกปี โดยในปี2561 มีจ านวน 82 ราย เพิ่มข้ึน 10.81 % เม่ือเทียบกบัปี 2560 
ธุรกิจขนาดใหญ่ ท่ีมีเงินทุนสูง มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพื่อให้บริการท่ีเหนือกวา่ รวมทั้งมีบุคลากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญสามารถดึงดูดและสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้ริการได ้ 

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ ในอดีตนั้นคือ โรงพยาบาลสนามจนัทร์   เป็นโรงพยาบาลเอกชน 
ท่ีเปิดให้ประชาชนชาวนครปฐมและจงัหวดัใกลเ้คียงมายาวนานกว่า 20 ปี และมีการพฒันาโรงพยาบาล
ต่อเน่ืองมาตลอด ตั้งแต่เร่ืองคุณภาพบริการ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั คุณภาพของแพทยเ์ฉพาะทางท่ีจ าเป็นครบ
ทุกสาขา โดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคตะวนัตก ในปี 2557 ไดโ้อนกิจการ



ให้แก่บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชน  ในตลาดหลกัทรัพย ์เขา้มาพฒันาคุณภาพ
บริการทุกๆดา้น โดยเฉพาะดา้นการรักษาพยาบาล โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนยก์ลางการแพทยด์า้นภูมิภาค
ตะวนัตกให้การบริการรักษาโรคครอบคลุมทุกๆมิติ มาตรฐานใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลกรุงเทพสาขาใหญ่ 
เพื่อคนในภูมิภาคตะวนัตกไม่ตอ้งเดินทางไปรักษาตวัท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือวา่เป็นโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญ่ในจงัหวดันครปฐม 

จากสภาพดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบุคลากรในองคก์รโรงพยาบาลกรุงเทพสนาม 
จนัทร์ โดยเฉพาะเร่ืองความผกูพนัท่ีพนกังานมีต่อโรงพยาบาลกรุงเทพ    สนามจนัทร์ วา่มีแนวโนม้ทั้งปัจจยั
ยอ่ยและภาพรวมเป็นอยา่งไร โดยสามารถใหข้อ้มูลเชิงลึก เพื่อให้ผูบ้ริหารน าไปจดัล าดบัความส าคญัในการ
พฒันาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ความผูกพนัต่อองค์กร ความภาคภูมิใจในการท างานกบัองค์กร อยาก
ชกัชวนผูอ่ื้นมาท างานกบัองค์กร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ วางแผนธุรกิจ และการศึกษาวิจยั
เพิ่มเติม 
 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์         

 

ขอบเขตการวจัิย 
ในการศึกษาวิจยั เร่ืองความผกูพนัต่อองค์กรของบุคลากรใน โรงพยาบาลกรุงเทพ  สนามจนัทร์ มี

ขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ไดแ้ก่  เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาใน 

การท างาน เงินเดือน ต าแหน่งงาน 
ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 
1. ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปรารถนาท่ีจะอยูใ่นองคก์ร  ดา้น 

ความตั้งใจท่ีจะอยูใ่นองคก์ร ดา้นการมาท างานสม ่าเสมอ ดา้นความพยายามทุ่มเทในการท างาน  ดา้นการ
รักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการวิจยัคือ  บุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จ านวน 618คน (ขอ้มูลจาก

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562) ใช้สูตรการค านวณหา
ขนาดตวัอย่างท่ีไม่ทราบสัดส่วนประชากรท่ีแน่นอน  ท่ีระดับความเช่ือมัน่ 95 % ซ่ึงก าหนดค่าความ



คลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5 % จากการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 243  
คน 

 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการวจิยั ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – กนัยายน 2562 เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 1 เดือน 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 

1. สามารถน าผลการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแนวทางในการบริหารองคก์รและน าไป 
ปรับปรุงในการท างานของพนกังานใหดี้ข้ึนและท าใหพ้นกังานเกิดความความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร
ในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ เป็นไปอยา่งถูกทิศทาง 

2. สามารถน าผลการวจิยัท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวธีิการต่างๆ ในการ 
ปรับปรุงและเสริมสร้างความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจ เหมาะสมกบัความตอ้งการ ท างานไดอ้ย่างมีความสุขและเพิ่มคุณภาพการท างานท่ีดียิ่งข้ึน
ต่อไป 

 
กรอบแนวคิดทีท่ าการวจัิย 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ระยะเวลาในการท างาน 

6. เงินเดือน 

7. ต าแหน่งงาน 

ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาล

กรุงเทพสนามจันทร์ 

1. ดา้นความปรารถนาท่ีจะอยูใ่นองคก์ร 

2. ดา้นความตั้งใจท่ีจะอยูใ่นองคก์ร 

3. ดา้นการมาท างานสม ่าเสมอ 

4. ดา้นความพยายามทุ่มเทในการท างาน 

5. ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 



แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
สเตียร์ (Steers, 1977, p. 48) ยงักล่าวอีกวา่ ความผกูพนัขององคก์รสามารถท านายการเขา้-ออกจาก

งานของสมาชิกในองคก์รไดดี้กวา่การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงานเสียอีก กล่าวคือ 
1.  ความผกูพนัต่อองคก์ร เป็นแนวคิดท่ีมีลกัษณะครอบคลุมมากกวา่ความพึงพอใจในงาน สามารถ

สะทอ้นถึงผลโดยทัว่ไปท่ีบุคคลสนองตอบต่อองคก์รโดยส่วนรวม ในขณะท่ีความพึงพอใจในงานสะทอ้น
ถึงผลการตอบสนองของบุคคลต่องานในแง่ใดแง่หน่ึงเท่านั้น 

2.  ความผกูพนัต่อองคก์รค่อนขา้งมีเสถียรภาพมากกวา่ความพึงพอใจในงาน ซ่ึงสะทอ้นถึงผลการ
ตอบสนองของบุคคลต่องานในแง่ใดแง่หน่ึงเท่านั้น 

3.  ความผกูพนัต่อองคก์รเป็นตวัช้ีวดัท่ีดีถึงความมีประสิทธิภาพขององคก์รสเตียร์ (Steers, 1977, p. 
46-56) ไดเ้สนอแบบจ าลองเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ปัจจยัก าหนดความ
ผกูพนัต่อองคก์ร (Antecedent of Commitment), ลกัษณะของความผกูพนัต่อองคก์ร (Commitment) และผล
ท่ีตามมาของความผกูพนัต่อองคก์ร (Outcomes of Commitment) นอกจากนั้นSteers ไดแ้สดงปัจจยัท่ีก าหนด
ต่อความผกูพนัต่อองคก์รไวค้่อนขา้งชดัเจน ซ่ึงแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังาน (Personal Characteristics) ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพการสมรส ระยะเวลาการท างานในองคก์ร ระดบัต าแหน่ง 

2.ลกัษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึง ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติังาน รับผิดชอบอยู ่ไดแ้ก่ 
ความมีอิสระในการท างาน ความหลากหลายของงาน ความมีเอกลกัษณ์ของงาน งานท่ีมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์
กบัผูอ่ื้น ผลป้อนกลบัของงาน 

3.ประสบการณ์ในงาน (Work experiences) หมายถึง สภาพการท างานท่ี ผูป้ฏิบติังานไดรั้บ ไดแ้ก่ 
ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อองคก์ร ทศันคติต่อเพื่อนร่วมงานและองคก์ร ความพึ่งพิงไดข้ององคก์ร 
ความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บการตอบสนองจากองคก์ร 

ข้อมูลโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ 
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ ในอดีตคือโรงพยาบาลสนามจนัทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีเปิด

ให้ประชาชนชาวจงัหวดันครปฐมและจงัหวดัใกลเ้คียงมายาวนานกว่า 20 ปี และมีการพฒันาโรงพยาบาล 
ต่อเน่ืองมาตลอด ตั้งแต่เร่ืองคุณภาพบริการ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั คุณภาพของแพทยเ์ฉพาะทางท่ีจ าเป็นครบ
ทุกสาขา โดยมีเป้าหมายท่ีจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคตะวนัตก และในปี 2557 ไดโ้อน
กิจการให้แก่บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการ(BDMS) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนในตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้มาพฒันา
คุณภาพบริการทุก ๆดา้น โดยเฉพาะดา้นการรักษาพยาบาล โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนยก์ลางการแพทยด์า้น
ภูมิภาคตะวนัตกให้การบริการรักษาโรคครอบคลุมทุกมิติ และมาตรฐานใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลกรุงเทพ
สาขาใหญ่ ให้บริการรักษาพยาบาลโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาท่ีทนัสมยั ครบวงจร 



เปิดให้บริการทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วยในตลอด 24 ชัว่โมง โดยมีการจดัตั้งศูนยรั์กษาโรคเฉพาะทางและคลินิก 
ดว้ยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรค 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

อรวรรณ เครือแป้น (2555)ผลการวจิยัพบวา่ระดบัความคิดเห็นของระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดบัสูง (58.4) และรายดา้นคือ ดา้นความเต็มใจทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของ
องคก์ร ดา้นยอมรับค่านิยม และเป้าหมายขององคก์รและดา้นความปรารถนาท่ีจะธ ารงรักษาเป็นสมาชิกของ
องคก์รอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รของ
พยาบาลวิชาชีพแตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลคือ อายุ ระยะเวลาการปฏิบติังาน ปัจจยั
ดา้นลกัษณะงานดา้นลกัษณะขององคก์ร ดา้นประสบการณ์ในการท างาน ดา้นการรับรู้วฒันธรรมองคก์ร มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจาก
ผลการวจิยัดงักล่าว ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัผูบ้ริหารทางการพยาบาลควรปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนทั้งท่ี
เป็นตวัเงิน สวสัดิการต่าง ๆ ส่งเสริมใหก้ าลงัใจในการท างานและบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 

ชิดชนก แตงอ่อน (2557)ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมพนักงานโรงพยาบาลวิภาวดีมีการรับรู้
วฒันธรรมองค์กรอยู่ในระดบัมากทุกแบบ โดยรับรู้วฒันธรรมองค์กรแบบราชการมากท่ีสุด ส าหรับความ
ผกูพนัต่อองคก์รพนกังานมีความผกูพนัอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยมีความผูกพนัต่อองค์กรดา้นจิตใจมาก
ท่ีสุด ส่วนพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลกัอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยมรสมรรถนะหลกัด้านจุดประกาย
ความรู้สึกเป็นเจา้ของและดา้นจิตบริการมากท่ีสุด   นอกจากนั้นยงัพบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา รายได ้
และระยะเวลาปฏิบติังานท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้วฒันธรรมองค์กรแตกต่างกัน พนักงานท่ีมีอายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองค์กรแตกต่างกนั พนกังานท่ีมีเพศ 
และระยะเวลาปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีการแสดงพฤติกรรมดา้นสมรรถนะหลกัแตกต่างกนั และการรับรู้
วฒันธรรมองคก์รและความผกูพนัต่อองคก์รกบัการแสดงพฤติกรรมดา้นสมรรถนะหลกัมีความสัมพนัธ์กนั
ในทางบวกท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

สมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557)ผลการวจิยัพบวา่ ผลการวเิคราะห์ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชนมีความผกูพนัต่อองคก์รอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงค่าเฉล่ีย3.75ดา้นความจงรักภกัดีต่อ
องคก์าร ค่าเฉล่ีย 4.00 ดา้นความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 3.93  ดา้นความเตม็ใจและทุ่มเท
ในการท างานพื่อองคก์ารค่าเฉล่ีย  3.92  ดา้นความตอ้งการท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 3.37  
ดา้นความเสียสละเพื่อองคก์าร มีค่าเฉล่ีย 3.13ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของเจา้หนา้ท่ีสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน ไดแ้ก่ ตวัแปรอาย ุรายไดต่้อเดือนระดบัการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบติังาน  
ระยะเวลาในการปฏิบติังานในสถาบนั  ความทา้ทายในการท างาน ความกา้วหนา้ในการท างาน  การมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจในการท างาน ลกัษณะการท างานเป็นทีม เงินเดือนและสวสัดิการ การพฒันาความรู้ 



ความสามารถของบุคลากร  สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสัมพนัธ์ต่อผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน ภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชา ความรู้สึกวา่มีความส าคญัต่อองคก์าร ความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นท่ี
พึ่งได ้

ดาวณิ ีแสงล ี(2559)การศึกษาความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราช
การุณยพ์บวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-25 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ฝ่ายงาน
การพยาบาล ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานอยู่ในระดับมาก และในส่วนของความผูกพันด้าน
คุณลกัษณะของงานอยูใ่นระดบัปานกลางผลการวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานในโดย
ภาพรวมอยูใ่นลกัษณะมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานอยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น เรียงตามล าดบั ไดด้งัน้ี ดา้นความรู้สึก ดา้นบรรทดัฐาน และดา้นความต่อเน่ือง 

วิภาวรรณ จรัสกุล (2560)ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อลักษณะภาวะผูน้ าองค์กร
โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ลักษณะภาวะผู ้น าแบบ
ประชาธิปไตยมีค่าเฉล่ีย รองลงมาไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าแบบเสรีนิยม และภาวะผูน้ าแบบอตัตาธิปไตย ระดบัความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน พบว่า ระดบั ความผูกพนัโดยรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก ทางดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง ลกัษณะภาวะผูน้ ากบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน พบว่า 
ลกัษณะภาวะผูน้ าโดยรวมกบัความผูกพนั ต่อองคก์รของพนกังานโดยรวม มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกใน
ระดบัค่อนขา้งต ่า(r = 0.395)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กนัทางบวก
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้
วธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ บุคลากรภายในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์  
กลุ่มตวัอยา่ง  ใช้สูตรการค านวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีไม่ทราบสัดส่วนประชากรท่ีแน่นอน  ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95 % ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5 % จากการค านวณขนาด
กลุ่มตวัอยา่งไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 243  คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)  

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือแบบสอบถามโดยประกอบไปดว้ย  2 ส่วน คือ 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั 

การศึกษา ระยะเวลาในการปฎิบติังาน เงินเดือน  



ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัความผกูพนัต่อองคก์ร โดยแบบออกเป็น 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี มาก 
ท่ีสุด=5,  มาก =4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยท่ีสุด=1 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

สร้างแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้นน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ พิจารณา 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดจนความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของ
ขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการตรวจพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ค าถาม ดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเท่ียงตรง ใชไ้ด ้
2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การศึกษาคร้ังน้ีไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าเบบสอบถามท่ีไดท้ดสอบแลว้แจกให้แก่

บุคลากร เ ม่ือรับแบบสอบถามคืนจะน ามาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์  และให้คะแนน
แบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ 
 

สถติิทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวเิคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉล่ีย ( ) ส าหรับวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพ

สนามจนัทร์  
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรใน

โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 250 คน  ส่วนใหญ่เป็นหญิง

จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 และเพศชาย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2  ส่วนใหญ่  มีอายุ ไม่
เกิน 30 ปี จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 38.4  รองลงมาคือ อายุมากกวา่ 45 ปี จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.8 ,อายุ 36-40 ปี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 , อายุ41-45 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 , 



อาย ุ31-35 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส  จ านวน 141 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.4 และสถานภาพ โสด จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6   ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี  จ  านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 83.6  และ ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.4  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท างาน มากกวา่ 10 ปี จ  านวน  115 คน คิดเป็นร้อยละ  46.0  
รองลงมา คือ 3-5 ปี จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 , นอ้ยกวา่ 3 ปี  จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 
และ 6-10 ปี  จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ตามล าดบัส่วนใหญ่ มีเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0  รองลงมาคือ 20,001- 30,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 , 15,001-
20,000 บาท  จ านวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 22.8 และมากกวา่ 30,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 
ตามล าดบั  ส่วนใหญ่ต าแหน่งงานพยาบาล จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4  รองลงมา คือ บุคลากรอ่ืนๆ 
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ,พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และ ฝ่าย
สนบัสนุนทางการพยาบาล 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาล
กรุงเทพสนามจนัทร์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄  = 4.07 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ดา้นท่ีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นความพยายามทุ่มเทในการท างาน  (x̄  = 4.26 ) ส่วนดา้นท่ีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความตั้งใจท่ีจะอยู่ในองค์กร  ด้านการมาท างานสม ่าเสมอ  ด้านความ
ปรารถนาท่ีจะอยูใ่นองคก์ร  ดา้นการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร  (x̄  = 4.13, x̄  = 4.06, x̄  = 4.02, x̄  = 
3.88) ตามล าดบั 

 
สรุปผลการวจัิย 

สถานภาพส่วนบุคคล 
การศึกษาเร่ืองความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ มีบุคลากร

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 250 คน  ส่วนใหญ่เป็นหญิงจ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 และ
เพศชาย จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2  ส่วนใหญ่  มีอายุ ไม่เกิน 30 ปี จ  านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.4  รองลงมาคือ อายุมากกวา่ 45 ปี จ  านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 ,อายุ 36-40 ปี จ  านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.2 , อายุ41-45 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 , อายุ 31-35 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.8 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส  จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 และสถานภาพ โสด 
จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6   ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ  านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.6  และ ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาใน
การท างาน มากกวา่ 10 ปี จ  านวน  115 คน คิดเป็นร้อยละ  46.0  รองลงมา คือ 3-5 ปี จ  านวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.8 , นอ้ยกวา่ 3 ปี  จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และ 6-10 ปี  จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 
ตามล าดบัส่วนใหญ่ มีเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0  รองลงมาคือ 
20,001- 30,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 , 15,001-20,000 บาท  จ านวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 



22.8 และมากกว่า 30,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่ต าแหน่งงาน
พยาบาล จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 54.4  รองลงมา คือ บุคลากรอ่ืนๆ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.6 ,พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 และ ฝ่ายสนบัสนุนทางการพยาบาล 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดบั 

ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คือ ดา้นความพยายามทุ่มเทในการท างานส่วนดา้นท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความตั้งใจท่ีจะ
อยู่ในองค์กร ดา้นการมาท างานสม ่าเสมอ ด้านความปรารถนาท่ีจะอยู่ในองค์กร ด้านการรักษาความเป็น
สมาชิกขององคก์ร ตามล าดบั 

อภิปรายผล 
การศึกษาวิจยัเร่ืองความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์   โดย

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เรียงล าด าจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ ด้านความพยายามทุ่มเทในการท างาน  
ดา้นความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองค์กร  ดา้นการมาท างานสม ่าเสมอ  ดา้นความปรารถนาท่ีจะอยูใ่นองคก์ร  ดา้น
การรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ร  โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม  ดงัน้ี  

1.ด้านความปรารถนาทีจ่ะอยู่ในองค์กร ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในโรงพยาบาล 
กรุงเทพสนามจนัทร์   โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด  คือ  ท่านพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองอยูเ่สมอเพื่อพฒันาองคก์รให้ดีข้ึน ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากคือ ท่านเต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆขององคก์รเสมอ ท่านคิดวา่การตดัสินใจของท่าน
ในการท างานท่ีองคก์รน้ีเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง  ท่านมีความยินดีและภาคภูมิใจท่ีไดท้  างานกบัองคก์รน้ี  
เม่ือท างานนานข้ึนท่านรู้สึกรักและจงรักภกัดีต่อองค์กรมากข้ึน ท่านปรารถนาท่ีจะท างานในองค์กรน้ี
ตลอดไปจนเกษียณ ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ วิภาวรรณ จรัสกุล (2560) จากการศึกษาวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในองคก์รของผูป้ฏิบติังาน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่บุคลากร
มีความผูกพนัต่อองค์กรในระดบัค่อนขา้งสูง มีความเต็มใจทุ่มเทปฏิบติัเพื่อประโยชน์ขององค์กร มีการ
ยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ร ปรารถนาท่ีจะธ ารงรักษาการเป็นสมาชิกขององคก์ร  ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในองค์กรไดแ้ก่ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองค์กร
ของบุคลากรแตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลคือ อาย ุระยะเวลาการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้น
ลักษณะงานด้านลักษณะขององค์กร ด้านประสบการณ์ในการท างาน ด้านการรับรู้วฒันธรรมองค์กร 
แนวทางแก้ปัญหาองค์กรควรมีการจดัสวสัดิการให้เหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของบุคลากร เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการท างานและพฒันาความรู้ความสามารถ และเพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



2.ด้านความตั้งใจทีอ่ยู่ในองค์กร ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพ 
สนามจนัทร์   โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  คือ เม่ือปฏิบติังานไม่ส าเร็จ ท่านยินดีจะสละเวลาของท่านมาท างานให้ส าเร็จ  ท่านตั้งใจท างานเพื่อ
องคก์รน้ีอยา่งจริงจงัและเต็มท่ีเสมอ ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก   คือ  ท่านตั้งใจจะ
ทุ่มเทอุทิสตนเองในการพฒันางานและพฒันาองคก์รใหดี้ยิง่ ๆข้ึนไป   ท่านมีความเต็มใจท่ีจะทุ่มเท/พยายาม
ท างานใหส้ าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  ท่านเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานท่ีอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบหากไดรั้บการ
มอบหมายงานนั้น  ท่านมีความสุขและสนุกกบังานท่ีท า ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวจิยัของ  ดาวิณี แสง
ลี (2559) ผลการศึกษาความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานในโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณยพ์บว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-25 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ฝ่ายงานการพยาบาล 
ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานอยูใ่นระดบัมาก และในส่วนของความผกูพนัดา้นคุณลกัษณะของงานอยู่
ในระดบัปานกลาง 

3.ด้านการมาท างานสม ่าเสมอ   ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรใน โรงพยาบาลกรุงเทพ 
สนามจนัทร์  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด  ท่านมาท างานตรงต่อเวลาเสมอส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ  เม่ือท่านมีปัญหาในการ
ท างาน ท่านพร้อมท่ีจะแกไ้ขใหเ้สร็จในแต่ละวนั   ท่านมีความกระตือรือร้นในการมาท างาน  ท่านคิดวา่หาก
ไม่มีเหตุอนัควร เช่น ป่วย อุบติัเหตุ  ท่านก็จะไม่หยุดงานเด็ดขาด  ท่านเต็มใจท างานต่อให้เสร็จ ถึงแมว้า่จะ
เลยเวลาเลิกงานไปแลว้   ท่านไม่เห็นดว้ยวา่การมาท างานสายกลบับา้นก่อนเวลาเป็นเร่ืองปกติท่ีใคร ๆ ก็ท  า
กนัตามล าดบัซ่ึงไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชิดชนก แตงอ่อน (2557)ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม
พนกังานโรงพยาบาลวภิาวดีมีการรับรู้วฒันธรรมองคก์รอยูใ่นระดบัมากทุกแบบ โดยรับรู้วฒันธรรมองคก์ร
แบบราชการมากท่ีสุด ส าหรับความผกูพนัต่อองคก์รพนกังานมีความผกูพนัอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยมี
ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นจิตใจมากท่ีสุด ส่วนพฤติกรรมดา้นสมรรถนะหลกัอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดย
มรสมรรถนะหลกัดา้นจุดประกายความรู้สึกเป็นเจา้ของและดา้นจิตบริการมากท่ีสุด 

 
4.ด้านความพยายามทุ่มเทในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร ในโรงพยา 

บาลกรุงเทพสนามจนัทร์   โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ข้อท่ีมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  คือ  ท่านพยายามท างานท่ีไดรั้บมอบหมายมาอยา่งเต็มความรู้ ความสามารถ  
ท่านมีความพยายามในการปรับปรุงพฒันางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เม่ือพบปัญหาในการ
ท างานท่านจะพยายามด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การท างานดีข้ืน  ท่านน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนรู้ทั้งจาก
ภายนอกและภายในองค์กรมาใชใ้นการพฒันางานและปรับปรุงงานให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่วนขอ้ท่ีมีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ  ท่านมีความคิดริเร่ิมเพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ท่านพร้อมท่ี
จะท างานอย่างหนักเพื่อองค์กรตามล าดบั  ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ อรวรรณ เครือแป้น (2555) 
ผลการวิจยัพบว่าระดบัความคิดเห็นของระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ใน



ระดบัสูง (58.4) และรายดา้นคือ ดา้นความเต็มใจทุ่มเทเพื่อประโยชน์ขององคก์ร ดา้นยอมรับค่านิยม และ
เป้าหมายขององค์กรและดา้นความปรารถนาท่ีจะธ ารงรักษาเป็นสมาชิกขององค์กรอยู่ในระดบัสูงเช่นกนั 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รของพยาบาลวิชาชีพแตกต่างกนั 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลคือ อาย ุระยะเวลาการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นลกัษณะงานดา้นลกัษณะ
ขององค์กร ด้านประสบการณ์ในการท างาน ด้านการรับรู้วฒันธรรมองค์กร มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความผกูพนัต่อองคก์รโดยรวมของพยาบาลวชิาชีพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

5.ด้านการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในโรง 
พยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่  ขอ้ท่ีมีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านคิดวา่ท่านสามารถปรับตวัให้เขา้กบัองคก์รน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี  ท่านรู้สึกพอใจท่ี
ไดเ้ป็นสมาชิกขององค์กรแห่งน้ีตามล าดบั  ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ  ท่านยอมรับและ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆขององคก์รอย่างเคร่งครัดเสมอ  องคก์รน้ีเป็นองคก์รท่ีดีท่ีท่านภูมิใจและมัน่ใจ
ว่าการท างานท่ีองค์กรน้ีจะท าให้ชีวิตท่านมีความสุขตลอดไป  ท่านไม่คิดจะไปท างานท่ีองค์กรอ่ืน แมว้่า
ท่านจะไดรั้บต าแหน่ง,เงินเดือนและสวสัดิการท่ีดีกวา่ ตามล าดบั  และส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง คือ  ท่านคิดวา่หากท่านไดโ้อกาสเปล่ียนงานไปอยูอ่งคก์รอ่ืน  ท่านจะไม่ประสบความส าเร็จและ
กา้วหนา้ในต าแหน่งหน้าท่ีการงานมากเท่าท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ตามล าดบัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สม
จิตร  จันทร์เพ็ญ (2557) ผลการวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนมีความ
ผกูพนัต่อองค์กรอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูงค่าเฉล่ีย 3.75  ดา้นความจงรักภกัดีต่อองค์การ  ค่าเฉล่ีย 4.00 ดา้น
ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร 3.93  ดา้นความเต็มใจและทุ่มเทในการท างานพื่อองคก์าร
ค่าเฉล่ีย  3.92  ดา้นความตอ้งการท่ีจะด ารงความเป็นสมาชิกภาพขององคก์าร 3.37  ดา้นความเสียสละเพื่อ
องค์การ มีค่าเฉล่ีย 3.13ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของเจา้หน้าท่ีสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 
ไดแ้ก่ ตวัแปรอายุ รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา ต าแหน่งในการปฏิบติังาน  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ในสถาบนั  ความทา้ทายในการท างาน ความกา้วหน้าในการท างาน  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการ
ท างาน  ลกัษณะการท างานเป็นทีม  เงินเดือนและสวสัดิการ การพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากร  
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสัมพนัธ์ต่อผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้งัคบับญัชา ความรู้สึกวา่มีความส าคญัต่อองคก์าร ความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นท่ีพึ่งได ้

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

จากผลการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์   
สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั  ดงัน้ี 

 
 
 



1.ด้านความปรารถนาทีจ่ะอยู่ในองค์กร 
ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง คือ หน่วยงานควรให้มีการสนับสนุน การพฒันาควมรู้ความสามารถให้กับ

บุคลากรเพื่อความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นหนา้ท่ีการงาน เช่น มีการส่งให้บุคลากรเขา้อบรมหลกัสูตรเฉพาะ
ทางดา้นต่างๆ เพื่อใหบุ้คคากรมีความรู้ ความเขา้ใจ ในดา้นงานท่ีปฏิบติั  รวมไปถึงการจดัให้บุคลกรเขา้ร่วม
กิจกรรมต่างๆขององคก์รทั้งภายในองคก์ร และภายนอกองคก์ร เพื่อเป็นการสร้างความผกูพนัและแรงจูงใจ
ใหก้บับุคลากรเช่ือมัน่วา่การท่ีบุคลากรตดัสินใจมาท างานในองคก์รน้ีเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งและมัน่คง 

2.ด้านความตั้งใจทีอ่ยู่ในองค์กร 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  องคก์รควรเพิ่มหรือปรับค่าตอบแทนหรือสวสัดิการ ใหก้บับุคลากร 

ท่ีสละเวลาของตวัเองปฏิบติังานให้ส าเร็จและตั้งใจท างานเพื่อองคก์รอย่างจริงจงัและเต็มท่ี  เพื่อเป็นขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากร  รวมถึงบุคลากรท่ีทุ่มเท      อุทิสตนเองในการพฒันางานและพฒันา
องคก์รใหดี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจใหบุ้คลากรรักและผกูพนัต่อองคก์ร พร้อมทั้งส่งผลให้บุคลากรมีความตั้งใจใน
การปฏิบติังานเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

3.ด้านการมาท างานสม ่าเสมอ 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  องคก์รควรจะช่ืนชมหรือให้เกียรติบตัร ค าชมเชย ให้กบับุคลากรท่ีมาท างาน

ตรงต่อเวลา  โดยการผ่านส่ือต่างๆ เพื่อการเกิดความภูมิใจของบุคลากร รวมถึงบุคลากรท่ีสามารถแก้ไข
ปัญหาในการท างานให้ส าเร็จเสร็จไปดว้ยดี และบุคลากรท่ีมีความกระตือรือร้นในการมาท างาน เพื่อเป็น
ปัจจยักระตุ้นให้บุคลากรมีความตั้งใจท างานและรักองค์กรเพิ่มมากข้ึน เม่ือบุคลากรท่านอ่ืนได้เห็นการ
ชมเชยแลว้ก็อยากได้รับค าชมเชยบา้ง ก็จะปรับปรุงการมาท างานและการแกไ้ขปัญหาให้กบัองค์กรให้ดี
ยิง่ข้ึน 

4.ด้านความพยายามทุ่มเทในการท างาน 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  องคก์รควรมอบหมายงานท่ีตรงกบัความรู้ความสามารถของบุคลากรเพื่อการ

ท างานท่ีดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กบัองค์กร  พร้อมทั้งองค์กรควรสนับสนุนการปรับปรุงและการ

พฒันางานในแต่ละด้าน แต่ละแผนก เช่นสนับสนุนให้มีการศึกษาต่อในสาขาท่ีเอ้ือต่อการท างาน ให้

บุคลากรไดรู้้สึกวา่งานนั้นมี ความทา้ทายและมีความกา้วหนา้ ใหก้บับุคลากรเพื่อการด าเนินการแกไ้ขปัญหา

ในงานนั้นๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และจะส่งผลให้องค์บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและ

ย ัง่ยนื 

5. ด้านการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร 
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ  องค์กรและหน่วยงานควรแสดงออกถึงการให้ความส าคญัแก่บุคลากรทุก

ระดบัเท่าเทียมกนั ร่วมถึงการแจง้ข่าวสาร การออกกฏระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อให้บุคลากรสามารถเขา้ถึงและ
ปรับตวัให้เขา้กบัองคก์รไดดี้  รู้สึกพอใจในการไดเ้ป็นสมาชิกขององคก์ร  พร้อมทั้งยอมรับและปฏิบติัตาม
กฏระเบียบต่างๆขององคอ์ยา่งเคร่งครัด 



 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบกบัการน านโยบายไปปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองความผูกพนัต่อ
องคก์รของบุคลากรในองคก์รอ่ืนๆ 

2. ในการศึกษาเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจนัทร์ จงัหวดั
นครปฐม ท่ีผูว้จิยัน ามาวจิยันั้น ยงัมีเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเป็นผลกระทบต่อเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร
อีกหลายประการ ซ่ึงควรน ามาเป็นตวัแปรในการวจิยัคร้ังต่อไป คือ การศึกษาเชิงคุณภาพ  
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