บทความการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพัน ใน
องค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
Job Satisfaction that Affects Organizational Commitment of Nopparat
Rajathanee Hospital Staff
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันท์ วงษ์ชื่น
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บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการ
ทางานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในด้านระบบผลตอบแทน ด้านนโยบายการบริหาร ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความมั่นคงในการทางานและด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 2) เพื่อศึกษา
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม
และด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทางานที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คัดเลือกโดยใช้ก ารเลือกกลุ่มตั วอย่างแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) จานวน 322 คน เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความ
เชื่อถือได้โดยใช้แบบสอบถามกับเจ้าหน้าที่ทั้งเพศชาย และเพศหญิง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า 1) เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีสถานภาพ
สมรส หรื ออยู่ด้วยกั น มีร ะดั บการศึ กษาปริ ญญาตรี มี อายุก ารทางาน 4 - 6 ปี รายได้เฉลี่ยต่อ เดื อ น
10,001 - 20,000 บาท 2) ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจใน
การทางานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และเมื่อแยกเป็นรายด้ านพบว่า ด้านนโยบายการบริหารโรงพยาบาล
ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก ส่วนด้านระบบผลตอบแทนอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง 3) ความผูกพันต่อองค์กร
ของเจ้าหน้าที่ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับความผูกพันมาก และเมื่อแยกเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม และด้านทัศนคติ พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร
อยู่ในระดั บความผูก พั นมาก ส่วนด้ า นพฤติ ก รรม อยู่ในระดั บความผูก พั นปานกลาง ผลการทดสอบ
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สมมติฐาน ในด้านความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยมีนัยสาคัญ
0.05 1) ความพึงพอใจในการทางานด้านนโยบายการบริหารของโรงพยาบาลมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในด้า นพฤติก รรม 2) ความพึ งพอใจในการทางาน
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีผลต่อความผูกพันต่ อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ในด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม และด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคม

ABSTRACT
The objectives of this research were; 1) to study the level of job satisfaction
of Nopparat Rajathanee Hospital Staff in terms of Compensation System,
Management Policy, Work Environment, Job Security, and Career Advancement. 2) To
study the level of organizational commitment of Nopparat Rajathanee Hospital Staff
in terms of Attitude, Behavior, and Social Norms. 3) To study how job satisfaction
affects organizational commitment for Nopparat Rajathanee Hospital Staff. The
sample consisted of 322 Nopparat Rajathanee Hospital Staff who were selected using
Convenience sampling. Questionnaires that have passed the reliability test were used
to collect data from both male and female staff. Statistics used to analyze the data
were the Percentage, Average Mean, Standard Deviation and Multiple Linear
Regression.
The results revealed that; 1) Most of the staff were married males aged
between 30-39 years old, who have worked between 4-6 years and earn 10,001 –
20,000 baht per month. 2) Job satisfaction of staff was at high level. When considering
each aspect separately, satisfaction was high in terms of “Management Policy”, “Job
Security”, “Career Advancement” and “Work Environment”, whereas satisfaction was
only moderate for “Compensation System” 3) Most of the staff has a high level of
Organizational Commitment. In separate factors, “Social Norms” and “Attitude” were
at a high level whereas “Behavior” was at a moderate level. The hypothesis about
the effect of Job Satisfaction on Organizational Commitment at the 0.05 level of
significance revealed the following. 1) Job satisfaction in the aspect of “Management
Policy “affected Organizational Commitment in terms of “Behavior”. 2) Job
satisfaction in the aspect of “Career Advancement “affected Organizational
Commitment in terms of “Attitude”, “Behavior”, and “Social Norms”
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ภูมิหลัง
ภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นและยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน การที่องค์การจะสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้
นั้นจาเป็นต้องอาศัยทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการจัดการ ได้แก่ บุคลากร (Man) ต้นทุน
(Cost) วัตถุดิบ (Material) และการจัดการ (Management) โดยทรัพยากรเหล่านี้จะมีอยู่ในแต่ละ
องค์การในปริมาณที่จากัดและแตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารที่มีความสามารถจะต้องจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจากัดในองค์กรอย่างเหมาะสมโดยทรัพยากรที่มีความสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จขององค์กร คือ
ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ องค์การต้อ งอาศัยการพัฒ นาความรู้ เป็ นปั จ จัยส าคัญ ที่มีผ ลต่ อการสร้ างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน เนื่องจากการบริหารจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรเป็นผู้ดาเนินการ ผู้บริหารจึง
ต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการจัดทรัพยากรมนุษย์ภายใต้การดูแลของตนและจัดบุคลากรให้
เหมาะสมกับตาแหน่งงาน ตลอดจนรักษาให้พนักงานทุกคนในองค์การได้ ร่วมงานกับองค์กรด้วยความ
เต็มใจเพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งวิธีการที่ผู้บริหารจะทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานที่ดีที่สุด คือ การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานทาให้การบริหารองค์กร
ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรดังนั้นทุกองค์การควรจะต้องพิจารณาให้ ความสาคัญแก่บุคลากรเป็นอันดับแรกซึ่งถือ
ว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สดสาหรับองค์กรจาเป็นต้องธารงรักษาและพัฒนาให้บุคลากรขององค์กรมี
คุณภาพชีวิตการทางาน (Quality of Work Life) ที่ดีมีมาตรฐานสูงตลอดจนเสริมสร้างหลักประกัน
ให้แก่บุคลากรที่ต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์กรให้ สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขใน
อนาคต (วรชัย ยศธารง. 2555: 1)
ในการดาเนินงานของทุกองค์กรมักจะเกิดปัญหาขึ้นอยู่เสมอ เช่น ปัญหาการลาออกจากงาน
การโยกย้ายงานบ่อยครั้งปัญหาเรื่องหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งมักจะเกิดจากเรื่องระบบผลตอบแทน
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่และสภาพ แวดล้อมในองค์กรที่
ทาให้เจ้าหน้าทีข่ าดความร่วมมือร่วมใจและขาดความพึงพอใจในการทางาน ทาให้ส่งผลกระทบต่อการ
ทางานและส่งผลเสียต่อองค์กรสิ่งที่นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนในการทางานของลูกจ้าง นอกจากในรูป
ของค่าจ้างหรือเงินเดือนโดยตรงแล้วนายจ้างยังอาจมีสวัสดิการ (Welfare) ให้แก่ลูกจ้างด้วยซึ่ง
สวัสดิการเป็นงานอย่างหนึ่งในหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องจัดให้ เจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในการทางานซึ่งจะทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (วรชัย
ยศธารง. 2555: 2-3)
ซึ่งจะเห็น ได้ว่าในองค์กรใดๆ ก็ตามการจะประสบความสาเร็จหรือเจริญก้าวหน้าได้ต้อง
ประกอบด้วยเงื่อนไขและองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและ
บุคลากรในองค์การนั้นมีความพึงพอใจสูง (อนุสรณ์ ทองสาราญ. 2555: 6) ซึ่งทั้ง 2 องค์ประกอบนั้น
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ถือเป็นหัวใจสาคัญขององค์กรทุกองค์กรในส่วนของการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพปัจจัยภายในที่
ผู้บริหารองค์กรต้องเป็นผู้จัดกระบวนการต่างๆ ให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของ
องค์กรนั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ไม่ยากนักหากผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ดี
พอแต่ในส่วนของการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนในองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่กระทาได้ไม่
ง่ายนักเพราะความต้องการของบุคลากรแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันตามสถานภาพของบุคคลนั้นๆ
แต่ ในขณะเดีย วกั น ความก้ าวหน้ า หรือ การพัฒ นาองค์ ก รให้ ได้ รับ ความส าเร็ จ สู ง สุ ด ก็ ม าจาก
ประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรนอกจากนั้น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรมี
ผลต่อความสาเร็จของงานและองค์ กรรวมทั้งความสุขของผู้ทางานด้วย องค์กรใดก็ตามหากบุคคลใน
องค์กรไม่มีความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานก็เป็นมูล เหตุที่ทาให้ผ ลงานและผลการปฏิบัติงานต่า
คุ ณ ภาพของงานลดลง อั น เนื่ อ งมาจากการขาดงานลาออกจากงานหรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
อาชญากรรมและปัญหาทางวินัยอีกด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรมีบุคคลที่มีความพึงพอใจใน
การทางานสูงก็จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงานและมีความผูกพันต่อองค์กร นอกจากนี้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบั ติงานยั งเป็ น เครื่องหมายแสดงถึงประสิ ทธิภ าพของการปฏิบัติงานและภาวะผู้ นาของ
ผู้บริหารองค์กรด้วยดังนั้นถ้าหากหน่วยงานใดได้ เห็นความสาคัญของการสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงานของตนและมีความเข้าใจในปัจจัยหรือองค์ประกอบที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรอีกทั้งตระหนักอยู่เสมอว่าความรู้สึกพึงพอใจนั้น สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้อยู่ ตลอดเวลาตามสถานการณ์ห รือตามเวลาจะช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ (จารุวรรณ พุทฒิบัณฑิต. 2549 : 5 ; อ้างอิงจาก Keith ;&
Newstrom. 1985 : 109)
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นโรงพยาบาลขนาด 700 เตียง บุคลากรจานวน 1,650 คน
เปิดให้บริการด้านสุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) การป้องกันโรค
(health prevention) การรักษาพยาบาล (health care) และการฟื้นฟูสภาพ (rehabilitation) โดย
ให้บริการประชาชนทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและญาติซึ่งผู้ป่วยที่มาตรวจรักษาหรือมารับบริการส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านหรือชาวต่างชาติ
โดยในการให้บริการแก่ผู้ป่วยแต่ละรายนั้นจาเป็นต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานและถ้า
หากจาเป็นต้องรับไว้เพื่อการรักษาในโรงพยาบาลหรือส่งต่อ เพื่อการรักษาก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่ม ขึ้นอีกหลายหน่วยงาน จะเห็นได้ว่าผู้ป่วย 1 รายนั้น มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรเกือบทุก
หน่วยงานของโรงพยาบาล ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องดูแลบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลให้มี
ความพึงพอใจในการทางานและเต็มใจในการให้ บริการ โดยความพึงพอใจมีผ ลต่อการทางาน
ประสิทธิภาพของงานและความผูกพันต่อองค์กรหากต้องการให้บุคลากรโรงพยาบาลทางานได้ดีมี
ประสิ ทธิภาพและมีความผู กพันต่อองค์กรตลอดไป จาเป็นต้องเสริมสร้างความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น การทาให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานถือเป็นหัวใจสาคัญของการ
บริหารงาน เพราะมีผลต่อประสิทธิภาพของงานและความสาเร็จขององค์การ รวมทั้งความผูกพันต่อ
องค์กรในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานต่า
คุณภาพของงานลดลง มีการขาดงาน ลาออก โอน ย้าย ทางานผิดพลาด หรืออาจก่อให้เกิดปัญหา
ทางวินัยขึ้นได้ ดังนั้นหากทราบว่าบุคลากรในแต่ละระดับที่ปฏิบัติงาน นั้นมีความพึงพอใจในงานอยู่
ระดับใด จะทาให้ผู้บริหารสามารถนาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ ปรับปรุงและสนับสนุนให้บุคลากรมี
ขวัญและกาลัง ใจในการปฏิบัติงาน
ทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เล็งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด
ถือว่าเป็นหัวใจของความสาเร็จขององค์กรการบริหารจัดการที่ดีมีส่วนสาคัญจะทาให้เกิดความพึงพอใจ
ในการทางานของบุคลากรต่อองค์กร ได้แก่ (1) ค่าตอบแทนและสวัสดิการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทาร่างกายและจิตใจเป็นรางวัลทางสังคมที่ทาให้พนักงานภาคภูมิใจและยอมรับว่า ตนเป็นคนมีคุณค่า
คนหนึ่งในสังคม (2) นโยบายในการทางานแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบายของฝ่ายบริหารเพื่อให้
พนักงานทราบถึงบทบาทของตนเองเพื่อที่จะทางานอย่างอิสระทาให้พนักงานมีความรู้สึกรับผิดชอบ
ต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ (3) สภาพแวดล้อมในการทางาน ทุกบรรยากาศในการ
ทางานสิ่ งต่างๆ ที่อยู่ ร อบตัว พนั กงานในขณะทางาน ทั้งเรื่องของหั ว หน้างาน ผู้ ควบคุมงานเพื่อน
ร่วมงาน อุปกรณ์ต่างๆ สารเคมีรวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ เพื่อให้พนักงานรู้สึกในทางบวกต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่
รอบตัวพนักงานในขณะทางาน (4) ความมั่นคงในการทางานหรือคุณ ภาพชี วิตการทางานของเจ้าหน้าที่
ของการเพิ่มเนื้องานการมีส่วนร่วมความสัมพันธ์ที่ดีต่อนายจ้าง การจัดการที่เป็นประชาธิปไตย ตลอดการ
เติบโตและการพัฒนาของเจ้าหน้าทีใ่ นด้านความเป็นอยู่ (5) ความก้าวหน้าในองค์กร การที่เจ้าหน้าที่ได้รับ
การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นจากการประสบผลสาเร็จในการทางานทาให้เกิดความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้น
เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนเงินเดือน อานาจหน้าที่และสถานภาพในการทางานการยกระดับตาแหน่งให้
สูงขึ้นเพราะฉะนั้นผู้บริหารจาเป็นต้องทาให้ เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เพราะเจ้าหน้าที่จะได้ทุ่มเทกาลังความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่มีความผูกพันต่อองค์กรเนื่องจาก
เป็นปัจจัยที่บ่งบอกทัศนคติที่บุคลากรมีต่อองค์กรและอาจแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมของบุคลากรได้แก่
ความตั้งใจในการทางาน ความภักดีต่อหน่วยงาน ความภาคภูมิใจในอาชีพ ทั้งความพึงพอใจและความ
ผูกพันต่อองค์ กรมีความสาคัญและมีผลต่ อการดาเนินงานขององค์กรและมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของ
บุคลากรเป็นอย่างมาก
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาความพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ว่ามีปัจจัย
อะไรบ้างที่จะทาให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทางานและส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมาก
ที่สุดเป็นสาเหตุให้ผู้บริหารองค์กรจะต้องรู้จักคัดสรรปัจจัยต่างๆ มาบริหารงานเพื่อให้ส่งผลความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ในด้านระบบผลตอบแทน ด้านนโยบายการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความมั่นคง
ในการทางานและด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในด้าน
ทัศนคติ ด้านพฤติกรรมและด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทางานที่มีผ ลต่อความผู กพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ซึ่งตั้งอยู่
เลขที่ 679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ จานวน 1,650 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ซึ่งผู้ทาการวิจัยทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงคานวณตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane (Taro
Yamane. 1973 : 580 - 581) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยคานวณจากสูตร
n

N
1  Ne2

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
N = ขนาดของประชากร
E = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่รับได้ จะได้
n

1650
1  1650(0.05) 2

n  322

จากการคานวณจะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 322 คน และเพิ่มจานวน
ตัวอย่างร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 32 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 354 คน
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
โดยการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ความพึงพอใจในการทางานของ
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
2.1.1 ด้านระบบผลตอบแทน
2.1.2 ด้านนโยบายการบริหารของนพรัตนราชธานี
2.1.3 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
2.1.4 ด้านความมั่นคงในการทางาน
2.1.5 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
2.2.1 ด้านทัศนคติ
2.2.2 ด้านพฤติกรรม
2.2.3 ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ให้ผู้ตอบ
กรอกข้อมูลเอง โดยแบ่งคาถามเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งลักษณะคาถาม
จะเป็นแบบคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) จานวน 8 ข้อ และเลือกข้อที่เหมาะสมที่สุด
โดยมีรายละเอียดการวัดระดับข้อมูลดังนี้
1. ข้อมูลนามบัญญัติ (Nominal scale) ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดับตาแหน่ง
แผนกงานที่รับผิดชอบ
2. ข้อมูลเรียงลาดับ (Ordinal scale) ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุการทางาน
รายได้ในการทางานรวมต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่
ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยใช้คาถามแบบปลาย
ปิด (Close-Ended Response Question) มี 24 ข้อ โดยเป็นแบบสอบถามที่ใช้มาตราวัดแบบ
Likert Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านของ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม และด้านความถูกต้อง หรือบรรทัดฐาน
ของสังคม โดยใช้คาถามแบบปลายปิด (Close-Ended Response Question) มี 9 ข้อโดยเป็น
แบบสอบถามที่ใช้มาตราวัดแบบ Likert Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น
(Interval Scale) มี 5 ระดับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ติ ด ต่ อ ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย สถาบั น รั ช ต์ ภ าคย์ ถึ ง ผู้ บ ริ ห ารโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. น าหนั งสื อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปพบผู้ บริห ารโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน พ.ศ. 2560
3. จัดเตรียมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ท างานของเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พั น ในองค์ ก รของเจ้ า หน้ า ที่ ใ น โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 322 คนและจัดทาแบบสอบถามเพิ่มอีกร้อยละ 10
เท่ากับ 32 ฉบับ จานวนแบบสอบถามทั้งหมด 354 ฉบับ เพื่อป้องกันการตอบข้อมูลไม่สมบูรณ์ของ
กลุ่มตัวอย่าง
4. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการเอง
5. นาแบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่
ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมา
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความสมบู ร ณ์ เ พื่ อ ตรวจให้ ค ะแนนตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว น ามา
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐานและรายงานผลการวิจัยต่อไป

สรุปผล
จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง ความพึงพอใจในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลนพรัตนราชธานี สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จานวน 322 คน
เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 126 คน และเป็น
เพศหญิง จานวน 58 คน
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อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จานวน 73 คน
รองลงมามี อายุระหว่าง 20-29 ปี จานวน 54 คน มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จานวน 44 คน และมีอายุ
ระหว่าง 50-59 ปี จานวน 13 คน
สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน
จานวน 100 คน รองลงมามีสถานภาพโสด จานวน 68 คน และหย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ จานวน
16 คน
ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
จานวน 101 คน รองลงมาระดับปวส/อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จานวน 34 คน ระดับสูงกว่าปริญญา
ตรี จานวน 25 คน และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จานวน 24 คน
อายุการทางาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุการทางาน 4-6 ปี จานวน
85 คน รองลงมามีอายุการทางาน 1-3 ปี จานวน 55 คน อายุการทางาน 7-9 ปี จานวน 26 คน และ
อายุการทางาน 10 ปี ขึ้นไป จานวน 18 คน
รายได้การทางานรวมต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้การทางาน
รวมต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จานวน 88 คน รองลงมามีรายได้การทางานต่อเดือน 20,00130,000 บาท จานวน 62 คน มีรายได้การทางานรวมต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จานวน 20 คน
รายได้การทางานไม่เกิน 10,000 บาท จานวน 8 คน รายได้การทางานต่อเดือน 40,001–50,000 บาท
จานวน 3 คน และรายได้การทางานรวมต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จานวน 3 คน
ระดับตาแหน่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับตาแหน่งเจ้าหน้าที่ 107 คน
รองลงมารองลงมาอยู่ระดับตาแหน่งพยาบาล จานวน 69 คน และอยู่ระดับตาแหน่งแพทย์ 8 คน
แผนกที่รับผิดชอบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่แผนกธุรการประจา
สานักงานใหญ่ จานวน 44 คน รองลงมาแผนกฝ่ายโครงการ/ผู้จัดการโครงการ จานวน 33 คน
แผนกสุขภาพ ความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม จานวน 25 คน แผนกฝ่ายโรงงาน/ผู้จัดการโรงงาน
จานวน 21 คน แผนกการวางแผน/การตลาด จานวน 17 คน แผนกประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ
จานวน 15 คน แผนกประสานงาน จานวน 15 คน และแผนกที่ปรึกษา จานวน 4 คน
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล
นพรัตนราชธานี
ด้านระบบผลตอบแทน เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการทางานด้านระบบผลตอบแทน
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาพบว่า เจ้าหน้าที่มีความพอใจต่อสวัสดิการต่างๆ
ของโรงพยาบาลมากที่สุด รองลงมามีความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อเทียบกับตาแหน่งหน้าที่
การปรับเปลี่ยนผลตอบแทนแต่ละครั้งเป็น ไปอย่างยุติธรรม และความพอใจต่อโบนัสประจาปีที่
โรงพยาบาลจัด ให้
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ด้านนโยบายการบริหารโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการทางานด้าน
นโยบายการบริหารโรงพยาบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึง
พอใจในการทางานกับเพื่อนร่วมงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายของโรงพยาบาลมากที่สุด รองลงมามีความ
พึงพอใจในงานทีไ่ ด้รับมอบหมายงานเมื่อเทียบกับความสามารถ การจัดสายการบังคับบัญชาในองค์กร
ความชัดเจนของกฎระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนนโยบาย
การบริหารโรงพยาบาล
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการทางาน
เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามพึ ง พอใจในการท างาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึง
พอใจในความมั่นคง ปลอดภัยของโรงพยาบาล รองลงมามีความพึงพอใจในความเอาใจใส่ขององค์กร
การจัดสรรพื้นที่ใช้สอยในการทางานของโรงพยาบาลมี ความทันสมัย สภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน
เอื้ออานวยต่อการทางานและความพอเพียงของอุปกรณ์เมื่อเทียบกับความต้องการ
ด้านความมั่นคงในการทางาน เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการทางานด้านความมั่นคง
ในการทางานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึง พอใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและซื่อสัตย์ รองลงมาพึงพอใจในการทางานในบริษัททาให้รู้สึกมั่นคงใน
อาชีพทาให้ท่านสามารถดารงชีวิตได้อย่างสบายและความยุติธรรมในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานใน
องค์กร
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการทางานด้านความก้าวหน้า
ในอาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่าเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการได้รับการ
สนับสนุนจากหัวหน้างาน รองลงมาการได้พัฒนาความรู้ความสามารถ โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ต่อผู้บริหาร ความก้าวหน้าในตาแหน่งที่สูงขึ้นและการขึ้นเงินเดือน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้านทัศนคติ เจ้าหน้าที่มีความผูกพันต่อองค์กรในด้านทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาพบว่าเจ้าหน้าที่รู้สึ กยินดีและภาคภูมิใจกับการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รองลงมา
เจ้าหน้าที่มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการทางานเพื่อองค์กร เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจที่จะทางานเพื่อ
องค์กรต่อไปและเป้าหมายการทางานมีความสอดคล้องกับระบบค่านิยมขององค์กร
ด้านพฤติกรรม เจ้าหน้าที่มีความผูกพันต่อองค์กรในด้านพฤติกรรม อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาพบว่า เจ้าหน้าที่มีความสม่าเสมอในการทางาน โดยไม่คิดโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทางาน
รองลงมาคือการลาออกจากงานจะทาให้องค์กรประสบปัญหา
ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม เจ้าหน้าที่มีความผูกพันต่อองค์กรในด้าน
ความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่าเจ้าหน้ าที่มีความตั้งใจ

11
ทางานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่เสมอ รองลงมาคือเจ้าหน้าที่คิดว่าองค์กรคือครอบครัวและการมีความ
ภักดีต่อองค์กร
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทาการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 คว ามพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล
นพรั ตนราชธานี ด้านระบบผลตอบแทนมีผ ลต่อความผู กพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โ รงพยาบาล
นพรั ต นราชธานี ความพึง พอใจในการทางานของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลนพรั ต นราชธานี ระบบ
ผลตอบแทนไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านทัศนคติที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ความพึงพอใจในการทางานของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านระบบผลตอบแทนไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านพฤติกรรมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ค วามพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลนพรั ต นราชธานี
ด้านระบบผลตอบแทนไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานข้อที่ 2 ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานี ด้านนโยบายการบริหารของโรงพยาบาลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นโยบายการ
บริหารของโรงพยาบาลไม่มีผลต่อความผูกพั นต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้านทัศนคติ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ความพึงพอใจใน
การทางานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านนโยบายการบริหารของโรงพยาบาลมีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านพฤติกรรม ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพ
รัตนราชธานี ด้านนโยบายการบริหารของโรงพยาบาลไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานข้อที่ 3 ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานี ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัต
นราชธานี ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางานไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านทัศนคติ
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ความพึงพอใจในการทางานของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานไม่มีผลต่อความผูกพันต่อ
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องค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านพฤติกรรม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราช
ธานี ด้านสภาพแวดล้อมในการทางานไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพ
รัตนราชธานี ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานข้อที่ 4 คว ามพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ าหน้ า ที่ โ รงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ด้านความมั่นคงในการทางานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านความ
มั่น คงในการท างานไม่ มี ผ ลต่ อความผู กพั น ต่อ องค์ ก รของเจ้ าหน้ าที่ โ รงพยาบาลนพรั ต นราชธานี
ด้านทัศนคติ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ความพึงพอใจใน
การทางานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านความมั่นคงในการทางาน ไม่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านพฤติกรรม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
นพรั ต นราชธานี ด้ า นความมั่ น คงในการท างานไม่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของเจ้ า หน้ า ที่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานข้อที่ 5 คว ามพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
นพรั ต นราชธานี ความพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลนพรั ต นราชธานี
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้านทัศนคติ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ความพึงพอใจในการ
ทางานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านพฤติกรรม ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีผลต่อความผูกพันต่ อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคมที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย “ความพึงพอใจในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี” สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. จากสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ความพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ด้านระบบผลตอบแทนมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้านระบบผลตอบแทนไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม ซึ่ง อธิบายได้ว่าเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน คือค่าใช้จ่า ยต่างๆ ที่องค์กรจ่ายให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบจูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญกาลังใจของผู้ปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครั วผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นซึ่งจะนาไปสู่ความพอใจในการทางาน
และสร้างความผกพูนต่อองค์กรในที่สุดแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี จึ งมีร ะดับ ตาแหน่ง เดียวกันและระดับเงินเดื อนที่ใกล้ เคี ยงกัน ดังนั้ น
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกัน จึงมีความผูกพันต่อองค์กรไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพนธ์ เศรษฐแสง (2548) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างจานวน 180 คน
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือนและตาแหน่งงาน
ที่แตกต่างกันมี ความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ปัจจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์กร ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทางานมีความสมพันธ์ กับความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งสัมพันธ์กับ
คากล่าวของพนัส หันนาคินทร์ (2542: 78) ซึ่งกล่าวว่า ผู้บริหารหน่วยงานจาเป็นต้องตระหนักถึง
ผลกระทบโดยตรงของค่าตอบแทนกับงานนั้นๆ ซึ่งค่าตอบแทนที่เหมาะสมจะมีผลทาให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความพึงพอใจในการทางานผลออกมามีคุณภาพ วัตถุประสงค์ในการกาหนดอัตราค่าตอบแทน
เพื่อสรรหาบุคคลเข้าทางานในองค์กร (To Recruit People to the Organization) การกาหนดอัตรา
ค่าจ้างเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลมาสมัครงานทาให้สามารถเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานเพื่ อ
ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย (To Control Payroll Costs) การกาหนดอัตราค่าจ้างเป็นไปตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาศัยตารางค่าจ้างและประเภทของงานประกอบซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเป็น
เครื่ อ งมื อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถควบคุ ม การจ่ า ยเงิ น ค่ า จ้ า งและเงิ น เดื อ นให้ เ ป็ น ไปตามกฎเกณฑ์
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ที่กาหนดไว้ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (To Satisfy Employees) การกาหนดค่าจ้าง
เงินเดือนอย่างยุติธรรมเสมอภาค จะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดขวัญ
กาลังใจในการทางานเพื่อจูงใจให้ ผู้ปฏิบัติงานทางานอย่างมีประสิทธิภาพ (To Motivate Employee
to Superior Performance) การกาหนดอัตราค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมจะเป็นการจูงใจให้คนงาน
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่องค์กร
2. จากสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 ความพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ด้านนโยบายการบริหารของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้านนโยบายการบริหารของโรงพยาบาลมีผ ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี มีความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านนโยบาย
การบริหารของโรงพยาบาลไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้านทัศนคติ และด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคมไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วน
ความพึงพอใจในการทางานของเจ้ าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านนโยบายการบริหารของ
โรงพยาบาลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านพฤติกรรม
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง อธิ บ ายได้ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลนพรั ต นราชธานี
มีความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้ าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านนโยบายการบริหารของ
โรงพยาบาลไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านทัศนคติ
และด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคมนั้นอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่ยึดหลักของการมีเป้าหมาย
เดียวกัน (Unity of Direction) โดยในการทางานนั้นบุคลากรขององค์กรจะต้องมีเป้าหมายเดียวกัน
ดังนั้นกิจกรรมการทางานของบุคลากรทุกคนจะต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันจึงจะมี ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรได้ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของเฮนรี่
ฟาโยล์ (Bartol; & Martin. 1997: 46) ว่าการบริหารงานบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นั้นจะต้อง
ทาหน้าที่ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การสั่งการ
(Commanding) การประสานงาน (Coordination) และการควบคุม (Controlling) จะทาให้งานที่
ได้รับมอบหมายนั้นสาเร็จได้ ส่วนความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าในด้านนโยบายการบริหาร
ของโรงพยาบาล มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาลนพรั ต นราชธานี
ด้านพฤติกรรม ซึ่ง สามารถอธิบายได้ว่า เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีความพึงพอใจในการจัดตาแหน่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ มีกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนและยังคอยปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีความสมัยทันกับ
เหตุการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทาให้ลักษณะการทางานของเจ้าหน้าที่เป็นไปทางที่ดีมีพฤติกรรมที่ดีมี
ความกระตือรือร้นในการทางานและรู้สึกว่างานที่ทาอยู่นั้นสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรจึงมีผลให้

15
พนั กงานเกิดความพึงพอใจในการทางานส่ งผลให้ พนักงานมีความผู กพันต่อ องค์กรสอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ ปราณี วิจิตรจิตเลิศ (2547: บทคัดย่อ) ในเรื่อง การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรการรับรู้
นโยบายองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า นโยบายองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายระดับโรงพยาบาลหรือนโยบายระดับหน่วยงานมีเป้าหมายอย่างชัดเจน มีการ
เผยแพร่นโยบายหรือสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์การได้ค่อนข้างทั่วถึง ทาให้ บุคลากรทราบถึง
เป้าหมาย หลักการ แนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรเกิดการผูกพันต่อองค์กรขึ้นและสอดคล้อง
กับ อรัญญา สุวรรณวิก (2542: บทคัดย่อ) ในเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยัมเรสเทอรองส์ประเทศไทยจากัด กล่าวว่า นโยบายองค์กรที่จะทาให้
พนักงานรู้สึกยอมรับในเป้าหมายขององค์กรและพอใจที่จะปฏิบัติงานมีผลให้พนักงานมีความผูกพันต่อ
องค์กรมากขึ้นด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของแนวคิดของ สเตียร์ และพอร์เตอร์ (Steers & Porter.
1979) กล่าวว่า นโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายบริหารมีอิทธิพลอย่างมากต่อบรรยากาศองค์กร
ผู้บ ริ ห ารที่ใช้การแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ นกับพนักงานให้ พนักงานทางานอย่างอิส ระย่อมจะสร้าง
บรรยากาศในการทางานที่มุ่งผลสาเร็จและทาให้พนักงานมีความรู้สึกรับผิดชอบและผูกพันต่อองค์กร
จะมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรมากยิ่งขึ้น
3. จากสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3 ความพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล
นพรั ตนราชธานี ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน มีผ ลต่อความผู กพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัต
นราชธานีในด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งอธิบายได้ว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยระดับความรู้สึกของ
เจ้าหน้าที่มีต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวของเจ้าหน้าที่ในขณะทางาน ได้แก่ หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน
เพื่อนร่วมงาน เครื่องจักร และ อุปกรณ์ต่างๆ อากาศที่หายใจ แสงสว่าง เสียง ความสั่นสะเทือน ฝุ่น
และสารเคมีอื่นๆ รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ มีผลทาให้ ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดย
องค์กรไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมหรือ มีความรู้สึกเกี่ยวข้องในการทางาน ลักษณะการทางาน
อยู่ภายใต้การชี้แนะและเน้นที่ผลผลิตก็คือการทางานจะมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชา
และขององค์กรทาให้เจ้าหน้าที่รู้สึกว่าตนต้องพึ่งพาบุคคลอื่นต้องสุภาพถ่อมตนปฏิบัติตามคาสั่งโดยไม่
ค่อยใช้ความสามารถในการพัฒนาตนเองผลคือเจ้าหน้าที่รู้สึกทุกข์ใจโดยอาจมีการปรับตัวโดยการ
ลาออก โดยตรงกับคากล่าวของ ชูลท์ซ (อ้างถึงจาก Schultz. 2545: 18-20) สภาพการทางาน
ด้านกายภาพ (Physical Working Conditions) ประกอบด้วย ปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่ ที่จอดรถ
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สถานทีต่ ั้งของตึกที่ทางาน ปริมาณแสง เสียง อุณหภูมิและความชื้นในที่ทางานสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ สาหรับพนักงาน นอกจากนี้แล้วยังมีหลายบริษัทเริ่มเล็งเห็นความสาคัญของการจัดให้มีสถานที่
รับ เลี้ ยงเด็กและผู้สู งอายุโ ดยเห็ น ว่ามีความสาคัญในโลกปัจจุบันเนื่องจากแรงงานสองในสามจาก
จานวนแรงงานทั้งหมดเป็นพนักงานซึ่งเป็นเพศหญิงและส่วนใหญ่อยู่ในวัยที่ต้องเลี้ยงดูบุตรและต้อง
ดูแลผู้สูงวัยในครอบครัว ดังนั้นในการที่บริษัทจะดึงดูดพนักงานของตนไว้และลดปัญหาการขาดงานลง
ปัจจัยดังกล่าวจึงมีส่วนในการช่วยลดปัญหาความตึงเครียดในการที่พนักงานจาเป็นต้องแบ่งเวลาในการ
รับผิดชอบทั้งสาหรับหน้าที่ในที่ทางานและหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว
4. จากสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 4 ความพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ด้านความมั่นคงในการทางานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้ า นความมั่ น คงในการท างานไม่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของเจ้ า หน้ า ที่ โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึง่ อธิบายได้ว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลมีความต้องการให้การปฏิบัติงานของตน นาความสาเร็จมาสู่วิชาชีพและ
เนื้องานที่มีคุณภาพที่สาคัญ คือ ต่างก็มีความต้องการสิ่งตอบแทนจากผลสาเร็จของงาน เช่น ความ
ภาคภูมิใจต่อความสาเร็จของงานความพึงพอใจการได้รับ ความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาชีพและต่อตนเอง
ซึ่งอยู่ในรูปของการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนเงินเดือนดังนั้นการปฏิบัติงานที่ให้ผลสาเร็จทั้งด้าน
วิชาชีพและต่อตนเองจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโอกาสสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรแต่ละคนในที่
สุดแต่เนื่องด้วยเจ้าหน้าโรงพยาบาลส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้อยู่ในระบบ
ราชการจึงส่งผลให้ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านความ
มั่นคงในการทางานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมากซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ ประณต นันทิ
ยะกุล (ประณต นันทิยะกุล. 2535: 100 -103; อ้างอิงจาก ปานทิพย์ บุณยะสุต. 2540: 17) ว่ามีปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพในภาคราชการ ดังนี้ 1. องค์กรหรือหน่วยงาน เป็นส่วน
หนึ่งที่จะสร้างโอกาสให้กับบุคลากรในองค์การ ซึ่งเป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งในองค์การ ได้ทาหน้าที่ช่วย
ส่งเสริมให้องค์การก้าวหน้าเช่นการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตาแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง การส่งเสริม
ทางวิชา การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ เป็นต้น 2. ผู้ปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญต่อความก้าวหน้า
เนื่องจากความก้าวหน้า สามารถนามาใช้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่จะประสบผลสาเร็จในชีวิตการทางานได้จะต้องมีวิธีการปฏิบัติงาน
สองด้านหลักๆ คือ ด้านจิตใจจะต้องมีความตั้งใจและมีความคิดว่าต้องการความก้าวหน้าจะต้อง
พยายามสร้างความพอใจในการงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายและทาอย่างสุดความสามารถโดยไม่
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ต้องคานึงว่างานนั้นจะเหมาะสมกับเกียรติศักดิ์หรือศักดิ์ศรีความรู้ที่มีอยู่หรือไม่ อีกด้านหนึ่งคือด้าน
ความรู้แบ่ง ออกเป็นสองลักษณะคือ ความรู้ทางวิชาการและความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งความรู้ต่างๆ
นั้นมี ความจาเป็นต้องหาโอกาสเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยการศึกษาต่อฝึกอบรม การดูงานการ
ค้นคว้าตาราวิชาการที่เกี่ยวข้องมาศึกษาตลอดถึงการหมั่นพูดคุยปรึกษากับผู้ รู้อยู่เสมอ ดังนั้นผู้บริหาร
ควรมีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมี ความก้าวหน้าในด้านการเลื่อนตาแหน่ง เลื่อนเงินเดือนการ
บรรจุแต่งตั้ง การมอบหมายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น อานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าทั้งสิ้นซึ่งจะทาให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
เกิดความตระหนักต่อความผูกพันต่อองค์กรอย่างมาก
5. จากสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 5 ความพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี
ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้านทัศนคติ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งอธิบายได้ว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ความพึงพอใจในการทางาน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นด้ า นความก้ า วหน้ า ในอาชี พ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของของเจ้ า หน้ า ที่
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม และด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของ
สังคม ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีความ
พึงพอใจในตาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่จะส่งผลทาให้เจ้าหน้าที่เกิดความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นทาให้เจ้าหน้าที่
มีความคิดที่จะมุ่งมั่นทางานที่ได้รับมอบหมาย เกิดความผูกพันกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นการพึ่งพาได้ใน
องค์กรการมีเจ้าหน้าที่มีส่ว นร่วมในการบริหารเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราโมทย์
บุญเลิศ (2545: บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การของข้าราชการสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทางานซึ่ง
ประกอบด้วย ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้า ด้านสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงานและปัจจัยด้านความพึงพอใจในการทางานโดยรวมทั้ง 6 ด้าน มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของชอร์สและเวน (Shore and Wayne. 1993) ที่ศึกษาพบว่าการรับรู้ถึงการ
ได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าในอาชีพจากองค์การ (Perceived Organizational Support) หมายถึง
ความเชื่อของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับค่านิยมที่ สนับสนุนพวกเขาและการให้ความสนใจดูแลเกี่ยวกับความ
เป็นอยู่ซึ่งการที่บุคคลรับรู้ว่าตนได้รับการสนับสนุนจากองค์การดังกล่าว จะทาให้บุคคลมีความผูกพัน
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และคงอยู่ในองค์กรต่อไป สอดคล้องกับทฤษฎีของ จอร์ชและโจนส์ (George and Jones. 1999: 218
- 220) ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าในอาชีพเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางานคือการได้
ความรู้สึกถึงความสาเร็จ (Feeling of Accomplishment) ของงานที่ตนทาอยู่และได้ทางานที่ตน
สนใจ (Pleasure of doing interesting work) การได้รับการเลื่อนตาแหน่ง (Promotions) หรือการ
ได้รับการสนับสนุนให้ก้าวหน้าในอาชีพ ความมีสถานะ (Status) หรือการคงสถานภาพหรือตาแหน่ง
ของตน โดยไม่โยกย้ายไปในตาแหน่งที่ต่ากว่าเป็นการก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรและสอดคล้อง
กับทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg's Motivator - Hygiene Theory) กล่าวว่า ความก้าวหน้าใน
อาชีพนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความรู้สึกพึงพอใจในการทางานของบุคคลตามทฤษฎีสองปัจจัยของ
ที่จูงใจให้บุคคลมีความพอใจและมีความผูกพันต่อองค์กรและเต็มใจที่จะทางานให้สาเร็จเพื่อองค์กร

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ใน ด้านระบบ
ผลตอบแทน ไม่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล นพรั ต นราชธานี
ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม และด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม กล่าวคือ ทางผู้บริหาร
จาเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบโดยตรงของค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนที่เหมาะสมจะมีผลทาให้
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีความพึงพอใจในการทางานผลออกมาให้มีคุณภาพ การกาหนดอัตรา
ค่าจ้างที่เหมาะสมจะเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลมาสมัครงานทาให้สามารถเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้า
ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยในการกาหนดอัตราค่าจ้างเป็นไปตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยอาศัยตารางค่าจ้างและประเภทของงานประกอบซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเป็นเครื่องมือให้
ผู้บริหารสามารถควบคุมการจ่ายเงินค่าจ้างและเงินเดือนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และการกาหนดค่าจ้างเงินเดือนต้องมีความยุติธรรม
เสมอภาค จะเป็นการสร้างความ พึงพอใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดขวัญกาลังใจในการทางานเพื่อจูง
ใจให้ ผู้ปฏิบัติงานทางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความผูกพันต่อองค์กรได้
2. จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
ด้านนโยบายการบริหารของโรงพยาบาลมีผ ลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ด้านพฤติกรรม กล่าวคือ เมื่อเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในเรื่องของนโยบายการบริหาร
ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจะส่งผลทาให้เจ้าหน้าที่มีความผูกพันต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้นดังนั้นทางองค์กรจึง
ควรมีการชี้แจงเป้าหมายหรือนโยบายในการทางานขององค์กรให้เจ้าหน้าที่รับทราบอย่างชัดเจนทั้งใน
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เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ ตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นในการทางาน
ทาให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันกับองค์กรรวมถึงเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่แสดงความคิดเห็น
3. จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ไม่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม และด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม
กล่าวคือ ทางโรงพยาบาลจาเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยที่จะได้ทางานใน
โรงพยาบาลและต้องมีการจัดโครงสร้างขององค์กรโดยมีการวางนโยบาย แนวทางวิธีปฏิบัติในเรื่อง
ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ภายในโรงพยาบาลให้ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล
นพรัตนราชธานี มีความผูกพันต่อโรงพยาบาลให้มากขึ้น
4. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานของเจ้าหน้าที่ใน ด้านความ
มั่น คงในการท างานไม่ มี ผ ลต่ อความผู กพั น ต่อ องค์ ก รของเจ้ าหน้ าที่ โ รงพยาบาลนพรั ต นราชธานี
ด้า นทั ศ นคติ ด้ า นพฤติ ก รรม และด้ า นความถู ก ต้ อ งหรือ บรรทั ด ฐานของสั ง คม กล่ า วคื อ
ทางโรงพยาบาลควรจัดแนวทางในเรื่องรายได้ที่แน่นอนมีผลตอบแทนอันเกิดรายได้และสวัสดิการโดย
มีหลักประกันในการทางานและมีผลตอบแทนที่ชัดเจน สามารถดารงชีพได้รับการปกครองอย่างเป็น
รูปธรรมมีโอกาสในความก้าวหน้าในการทางานและ สามารถทางานได้จนเกษียณอายุเพื่อให้ตนเอง
และครอบครัวดารงชีวิตอย่างปกติสุข
5. จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในการท างานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม และด้านความถูกต้องหรือบรรทัดฐานของสังคม กล่าวคือ เมื่อเจ้าหน้าที่มี
ความพึงพอใจในการทางานในด้านความก้าวหน้าในอาชีพเพิ่มขึ้นจะส่งผลทาให้เจ้าหน้าที่มีความผูกพัน
ต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้นเพื่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงาน ดังนั้นในแต่ละองค์กรควรมีการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีตาแหน่งหน้าที่ดีได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น พัฒนาความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นมีการสนับสนุนการทางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพรวมถึงมีการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อทาให้เจ้าหน้าที่มีความคิดที่จะมุ่งมั่น
ทางานตามที่ได้รับหมอบหมายอย่างตั้งใจ ทาให้เกิดความผูกพันกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นสามารถพึ่งพา
ได้ในองค์กรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ยังคงอยู่กับองค์กรต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ให้มีการกระจายในเรื่องเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อายุการทางาน รายได้ในการทางานรวมต่อเดือน ระดับตาแหน่ง และ
แผนกที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันให้มีสัดส่วนใกล้เคียงและเหมาะสมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการนาผล
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วิเคราะห์ความพึงพอใจในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
2. ควรทาการวิจัย ศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อความผู กพันต่อองค์กรทั้ง นี้เพื่อให้
ประสิทธิภาพในการทางานของเจ้าหน้าที่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

