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บทคัดย่อ 
 ทุกองคก์ารคงตอ้งการบุคลากรท่ีมีลกัษณะการมีความยดึมัน่ผกูพนั เพื่อพฒันาความกา้วหนา้ของ
องค์การให้ไดม้ากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีท าให้องคก์ารตอ้งพยายามสร้างความยึดมัน่ผกูพนัและรักษาบุคลากร
ทุกคนท่ีมีคุณภาพไวใ้ห้นานท่ีสุด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การของ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลสุโขทยั เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล และ
คุณภาพชีวิตการท างานกับความยึดมั่นผูกพนัต่อองค์การ กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลสุโขทยั จ านวน 176 คน เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติไคสแควร์ 
และสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  
 
ผลการวจิยัพบวา่  

1) ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกนัมีความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) ทั้งในดา้นภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นบรรทดัฐาน และดา้น
ความคงอยู ่ส่วน ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น อาย ุ ระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส  อายุการปฏิบติังาน  และ 
รายได ้กบัความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร ทั้งในดา้นภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นบรรทดั
ฐาน และ ดา้นความคงอยูไ่ม่แตกต่างกนั  
  2)ปัจจยัคุณภาพชีวิตกบัความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การ พบว่า ดา้นความภูมิใจในองค์การ และ 
ดา้นลกัษณะการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัสูง กบัภาพรวมความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.80 p < 0.01) ส่วน ดา้นสังคมสัมพนัธ์ ดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงใน
อาชีพดา้นการพฒันาศกัยภาพ ดา้นภาวะอิสระจากงาน ดา้นความปลอดภยัในการท างาน และดา้นรายได้
และผลประโยชน์ท่ีเพียงพอ  มีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลาง กบัภาพรวมความยึดมัน่ผกูพนัต่อ
องคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.63 p < 0.01) , (r = 0.58 p < 0.01) , (r = 0.58 p < 0.01),   (r = 
0.51 p < 0.01) ,  (r = 0.47 p < 0.01) และ (r = 0.42 p < 0.01) ตามล าดบั  
 ข้อเสนอแนะการวิจยั องค์การควรสร้างความรู้สึกให้บุคลากรมีทศันคติในทิศทางบวกต่อ
องคก์ารโดยการให้ความส าคญัต่อบุคลากรในการออกไปปฏิบติักิจกรรมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประชาชน
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เพื่อสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและเป็นการประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์องคก์ารซ่ึงจะส่งผลในดา้น
บวกมากยิง่ข้ึน 
 
ค าส าคัญ:  ความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร/ บุคลากร/ คุณภาพชีวติในการท างาน 
 
ABSTRACT 
 Every organization wishes for its personnel which provide commitment to the progressive development of 
the organization as possible. Therefore, organizations are required to build up the personnel with commitment and 
keep these personnel as long as possible. The objectives of this study were: 1) to assess the organizational 
commitment of personnel working in Sukhothai Hospital, and 2) to study the relationships between personal factors 
and quality of working life toward the organizational commitment. The studied samples consisted of 176 healthcare 
workers under Sukhothai Hospital, and questionnaires were used in this study. Chi-Square test and Pearson’s 
Correlation Coefficient were used to analyse the data. 
 The results of this study showed that:  
 1) The personal factor which was gender provided different commitment statistically significant (p <0.05) in 
both overall and aspects included affective commitment, normative commitment, and continuance commitment. The 
persistence of the personal factors including age, education level, marital status, work experience, and income toward 
the organizational commitment had no difference both overall and aspects included affective commitment, normative 
commitment, and continuance commitment  
 2) The quality of life toward the organizational commitment showed that the organizational pride and the 
consititutionalism had a high positive correlation and the overall toward the organizational commitment had a 
statistically significant (r = 0.80 p <0.01). The persistence consisted of social integration, growth and security, 
development of human capacities, total life space, safety healthy environment, and adequate and fair compensation 
had a moderate positive correlation to the overall toward the organizational commitment with statistically significant 
(r = 0.63 p <0.01), (r = 0.58 p <0.01), (r = 0.58 p <0.01), (r = 0.51 p <0.01), (r = 0.47 p <0.01), and (r = 0.42 p <0.01), 
respectively.  
 The study suggestions is that the organizations should create a sense of attitude to its personnel in a positive 
direction to the organization by providing key personnel in the implementation of activities involved with the public 
to create a sense of pride in themselves and as a fringe organization which will result on the more positive side. 
 
Keywords:  Organizational Commitment, Personnel, Quality Of Work Life 
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บทน า 

บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์าร อีกทั้งยงัเป็นปัจจยัในการขบัเคล่ือนและพฒันา
องค์การเพื่อให้สามารถอยู่รอดกับการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน อย่างไรก็ตามทุกองค์การคง
ตอ้งการบุคลากรท่ีมีลกัษณะการมีความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารเพื่อพฒันาความกา้วหนา้ขององคก์ารให้
ไดม้ากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีท าให้องค์การตอ้งพยายามสร้างความยึดมัน่ผูกพนัและรักษาบุคลากรทุกคนท่ีมี
คุณภาพไวใ้หน้านท่ีสุด นอกจากน้ีคุณภาพชีวิตการท างานเป็นส่ิงซ่ึงสะทอ้นความยึดมัน่ผกูพนัและความ
พึงพอใจของบุคลากรในทุกระดับชั้ นท่ีมีต่อองค์การ อันเป็นผลมาจากการดูแลเอาใจใส่และให้
ความส าคญัต่อบุคลากรในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงสุด ดว้ยการสร้างสภาพแวดลอ้มและระบบงาน
ท่ีดี (จ  าลกัษณ์ ขนุพลแกว้, 2552) 
 กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลกัดา้นสังคม มีหนา้ท่ีหลกัในการดูแลสุขภาพทั้งร่างกาย
และจิตใจของประชาชนใหอ้ยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข ทั้งยงัควบคุมป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค ซ่ึง
เป็นผลท าให้เกิดปัญหาต่างๆมากมาย เม่ือสภาพแวดลอ้มสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปส่งผลกระทบต่อการ
พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ บทบาทหนา้ท่ีมีการปรับเปล่ียนและลดขนาดก าลงัคนตามนโยบายของ
ภาครัฐ ท าให้อนาคตเกิดการขาดแคลนบุคลากรดา้นสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขเห็นความส าคญั
และคุณค่าของบุคลากรทางดา้นสาธารณสุขในการก่อให้เกิดการพฒันาระบบสาธารณสุขของไทย โดย
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการตอ้งก าหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ 
ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจยั ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบติังานและใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์าร(ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข,2554) 
 โรงพยาบาลสุโขทยัมีหน้าท่ีหลักในการให้บริการประชาชนในด้านการตรวจวินิจฉัยโรค
ใหบ้ริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกนัโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จากสถิติการลาออก
ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลสุโขทยั มีผลให้จ  านวนบุคลากรท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอกบัภาระงานท่ี
เพิ่มข้ึนในทุกปีจากเหตุผลดงักล่าวยงัไม่มีการศึกษาเร่ืองความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลสุโขทยั เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารทุกระดบัน าไปเป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาการโอน ยา้ย เปล่ียนสายงานและการลาออกจากงานของบุคลากรต่อไป 
 
วตัถุประสงค์  
 1. เพื่อประเมินความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลสุโขทยั 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลสุโขทยั 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล และคุณภาพชีวิตการท างานกบัความยึดมัน่
ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลสุโขทยั 
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วธีิการวจัิย 
 การวจิยัเร่ือง ความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลสุโขทยัเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ  ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราวท่ีปฏิบติังานจริงใน
แผนกต่างๆของโรงพยาบาลสุโขทยั ตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่รวมบุคลากรท่ีอยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
จ านวน 179 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
สัมประสิทธ์ิของคุณภาพชีวติในการท างานไดเ้ท่ากบั 0.962 และความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร ไดเ้ท่ากบั 
0.938 วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะส่วนบุคคลกับความยึดมัน่ผูกพนัต่อ
องคก์ารโดยใชก้ารทดสอบค่า t – test และ F – test วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการ
ท างานกบัความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การ โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ในการทดสอบ
สมมติฐาน 
 
ผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ83.2)อายุระหวา่ง31–40ปี(ร้อยละ
35.7)อายุเฉล่ีย38.1ปี มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี(ร้อยละ63.1)สถานภาพสมรส (ร้อยละ51.1)
อายุการปฏิบติังานอยู่ในระหว่างไม่เกิน10ปี(ร้อยละ39.4)อายุการปฏิบติังานเฉล่ีย14.5ปี มีรายได้ใน
ระหวา่ง10,001–20,000บาท(ร้อยละ32.5)รายไดเ้ฉล่ีย22,316.47บาท ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานทัว่ไป(ร้อยละ
57.5)ขา้ราชการ(ร้อยละ52.5) 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลของบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลสุโขทัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศท่ีแตกต่างกันมีความยึดมั่นผูกพนัต่อองค์การ
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) ทั้งในดา้นภาพรวม และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้น
บรรทดัฐาน และดา้นความคงอยู ่
 ส าหรับ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น อายุ  ระดบัการศึกษา  
สถานภาพสมรส  อายุการปฏิบติังาน  และ รายได ้กบัความยึดมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร ทั้งในดา้นภาพรวม 
และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นจิตใจ ดา้นบรรทดัฐาน และ ดา้นความคงอยูไ่ม่แตกต่างกนั ปัจจยัคุณภาพชีวิต
กบัความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การ พบว่าดา้นความภูมิใจในองค์การ และ ดา้นลกัษณะการบริหารงาน มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัสูง กบัภาพรวมความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
(r = 0.80 p < 0.01) ส่วน ดา้นสังคมสัมพนัธ์ ดา้นความกา้วหน้าและมัน่คงในอาชีพดา้นการพฒันา
ศกัยภาพ ดา้นภาวะอิสระจากงาน ดา้นความปลอดภยัในการท างาน และดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์ท่ี
เพียงพอ  มีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลาง กบัภาพรวมความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การ อย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.63 p < 0.01) , (r = 0.58 p < 0.01) , (r = 0.58 p < 0.01),   (r = 0.51 p < 0.01) ,  (r 
= 0.47 p < 0.01) และ (r = 0.42 p < 0.01) ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลสุโขทยั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การในภาพรวมในระดบัสูงค่าเฉล่ีย 44.2 อยู่ในระดบัสูง อาจเน่ืองมาจากการได้
ปฏิบติังานในองค์การท่ีไดรั้บการยอมรับและมีช่ือเสียงจากสังคมว่าเป็นองค์การท่ีปฏิบติังานท่ีมีความ
รับผดิชอบต่อสังคม และท าคุณประโยชน์ให้กบัสังคมนั้น ท าให้บุคคลากรเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและมี
คุณค่าในการท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์าร ซ่ึงเป็นรางวลัทางดา้นจิตใจท่ีส าคญั ส่งผลท าให้บุคคลกรมี
ความผูกพนัต่อองค์การ พร้อมท่ีจะปฏิบติังานในองค์การต่อไป  การท่ีบุคลากรมีความยึดมัน่ผูกพนัต่อ
องคก์ารสูง มกัจะเตม็ใจท่ีจะเสียสละหรือมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อองคก์าร เม่ือมีโอกาสไดรั้บความวางใจ
ให้มีอ านาจเลือกวิธีท างานดว้ยตนเองอย่างมีอิสระส าหรับความยึดมัน่ผูกพนัดา้นความคงอยูโ่ดยมีเร่ือง
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากองคก์ารเขา้มาเก่ียวขอ้งและความตอ้งการรักษาผลประโยชน์
ของตนไว ้พฤติกรรมท่ีบุคลากรแสดงออก คือ เต็มใจท่ีจะปฏิบติัตามให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
โดยบุคลากรท่ีมีความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การสูงจะแสดงออกดงัน้ี คือ ความเช่ือมัน่อย่างแรงกลา้และ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อปฏิบติังาน
ใหแ้ก่องคก์ารและความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะคงอยูเ่ป็นสมาชิกภาพขององคก์ารต่อไป(นงเยาว ์แกว้
มรกต,2542: 16) ส าหรับระดบัความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล
สุโขทยัดา้นความผกูพนัดา้นจิตใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั14.3) เน่ืองจากบุคลาการรู้สึกวา่
เป้าหมายของบุคลากรและหน่วยงานไม่เป็นไปทิศทางเดียวกนั การท่ีบุคลากรมีความผูกพนัหรือสนใจ
อย่างจริงใจต่อเป้าหมาย ค่านิยม วตัถุประสงค์ขององค์การ โดยมีทศันคติท่ีดีต่อองค์การท าให้มีความ
ทุ่มเทพลงังานในการท างาน เพื่อองค์การจะไดบ้รรลุเป้าหมาย (ภรณี มหานนท์ อา้งถึงใน ศุภพร สาคร
บุตร 2542:26) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านรายได้และผลประโยชน์ท่ีเพียงพอ ควรมีการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาความดี
ความชอบใหค้รอบคลุมและเป็นท่ียอมรับของบุคลากร อยา่งไรก็ตามการปรับเปล่ียนอตัราเงินเดินอาจท า
ไดย้าก ดงันั้นผูบ้ริหารควรแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยการจดัสวสัดิการให้บุคลากรเพิ่มข้ึน เช่น จดัให้มีรถ
รับส่งบุคลากรตามจุดต่าง ๆ เพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายและความสะดวกในการเดินทาง 
 2. ด้านความผูกพนัต่อองค์การด้านจิตใจ พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลสุโขทยั  
บางส่วนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ทั้ งน้ีด้วยความแตกต่างของระดับ
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ต าแหน่งโดยเฉพาะกลุ่มลูกจา้งชัว่คราวท าให้เกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมกนั ส่งผลต่อความภาคภูมิใจนอ้ย
กว่ากลุ่มระดับท่ีสูงกว่า  ดังนั้นองค์การควรสร้างความรู้สึกให้กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวมีทศันคติในทิศ
ทางบวกต่อองคก์ารโดยการให้ความส าคญัต่อกลุ่มลูกจา้งชัว่คราวในการออกไปปฏิบติักิจกรรมท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัประชาชนเพื่อสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและเป็นการประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์
องคก์ารซ่ึงจะส่งผลในดา้นบวกมากยิง่ข้ึน 
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