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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง (Cross - Sectional Study Research)  

เพ่ือศึกษาระดับและปัจจัยท่ีสามารถพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ความรู้สึกหรือทัศนคติของ

ข้าราชการที่มีต่อหน่วยงานตนเอง โดยเป็นสิ่งยึดเหน่ียวให้ยังคงปฏิบัติงานอยู่กับส�านักการแพทย์ต่อไป  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการสายวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จ�านวน  

3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จ�านวน 351 คน 

ใช้แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบเอง เก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบข้ันตอน ผลการวิจัย พบว่า  

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปานกลาง คุณลักษณะงานบรรยากาศองค์การ และการรับรู ้

ความยุตธิรรมในองค์การอยู่ในระดบัสงู ตวัแปรทีส่ามารถพยากรณ์ความยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การของข้าราชการ

สายวิชาชีพในสังกัดส�านักการแพทย์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ มี 2 ตัวแปร ได้แก่ บรรยากาศองค์การ  

(P < 0.001) และการรบัรูค้วามยุตธิรรมในองค์การ (P < 0.001) โดยร่วมกันอธิบายความยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การ

ข้าราชการสายวิชาชพีในสงักัดส�านกัการแพทย์ ร้อยละ 24.2 (R2 = 0.242) จากผลการวิจัยครั้งนี้ เสนอให้ 

ผู้บริหาร พิจารณาสนับสนุนปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดความอิสระในงาน และหามาตรการให้ข้าราชการ 

สายวิชาชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาลให้นานขึ้น อันจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความยึดม่ัน

ผูกพันต่อองค์การ

ค�าส�าคัญ: ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ, คุณลักษณะงาน, บรรยากาศองค์การ, การรับรู้ความยุติธรรมใน

องค์การ, ส�านักการแพทย์
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ABSTRACT

 This descriptive cross sectional survey aims to study the level of organizational commitment 

and is predictable factors of that commitment. The study sample were 351 professional personals 

of Medical Service Department, Bangkok Metropolitan Administration of 3 hospitals, Klang, Taksin 

and Charoenkrungpracharak. The research instruments used self-administrated questionnaire. 

The collection of data were during January 13 – February 23, 2018. The analysis of data using 

both descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis. The results showed that the 

organization commitment were at middle level, The job characteristic, organizational climate and 

organizational justice were at high level. It was also found that factor which could be predicted 

the organization commitments of personals significantly were organizational climate (P < 0.001) 

and organizational justice (P < 0.001) and these two factors could be explained the organizational 

commitment 24.2 percent (R2 = 0.242). From the results of this study, it was recommended that 

the high executive administrators were considered to support factors that promoted the health 

personals to have freedom in job and found out the preventive measure to keep personals to work 

longer in order to promote organizational commitment.

Keywords: Organization Commitment, Job Characteristic, Organizational Climate, Organizational 

Justice, Medical Service Department

บทน�า

 ประเทศไทยก�าลงัเผชญิกับปัญหาเก่ียวกับ

ระบบบรกิารสาธารณสขุและระบบก�าลงัคนสขุภาพ 

ได้แก่ การไหลของบุคลากรสุขภาพจากภาครัฐสู่ 

ภาคเอกชน ความต้องการและความคาดหวังของ

ประชาชนต่อระบบบริการสุขภาพสูงมากข้ึนมาก 

ท�าให้เกิดการเรียกร้องบริการและคุณภาพการ

บริการมากขึ้น และเกิดกรณีการร้องทุกข์ภายใต้

ระบบหลกัประกันสขุภาพมากขึน้ และการให้บรกิาร

สุขภาพท่ีเพ่ิมขึ้นและเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นผลมาจาก

หลายๆปัจจัย ส่งผลให้ภาระงานเพ่ิมมากขึ้นและ

ความต้องการก�าลังคนด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้นและ 

มีทักษะที่ค่อนข้างเฉพาะ (ส�านักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2550)

 กรุงเทพมหานครได้จัดท�าแผน พัฒนา

กรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ข้ึน 

โดยในระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561-2565) ได้เห็นถึง 

ความส�าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ต้องการให้กรงุเทพมหานคร มรีะบบรหิารทรพัยากร

บคุคลเข้มแขง็ เอือ้ต่อความเป็นธรรมสามารถสร้าง

สมดุลระหว่างชีวิตการท�างาน และชีวิตส่วนบุคคล

ของผูป้ฏบิตังิานตลอดจนสามารถดงึดดูผูม้คีวามรู้ 

ความสามารถสูง สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ  

งานของบุคลากร รวมทั้งการสร้างความผูกพันของ
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บุคลากรท่ีมีต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประเด็น 

ที่ มีความส�าคัญและท ้าทายต ่อการพัฒนา

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ใ น อ น า ค ต อ ย ่ า ง ย่ิ ง  ซึ่ ง

กรุงเทพมหานครมีแนวโน ้มสูญเสียบุคลากร 

ผู ้มีความรู ้ ความสามารถ และขาดระบบจูงใจ 

คนเก่ง โดยในแต่ละปี กรงุเทพมหานครต้องสญูเสยี

บุคลากรเป็นจ�านวนมากด้วยสาเหตุต่างๆ ได้แก่ 

การโอนออก เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุ

ราชการก่อนก�าหนด การลาออกและการถงึแก่กรรม 

(ส�านักยุทธศาสตร์และประเมนิผลกรงุเทพมหานคร, 

2556)

 ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานครเป็น

หน่วยงานหน่ึงอยู่ภายใต้สังกัดกรุงเทพ มหานคร  

ที่มีบุคลากรทางด้านสุขภาพเป็นจ�านวนมาก 

เน่ืองจากมอี�านาจหน้าทีเ่กีย่วกับการด�าเนนิการให้

บรกิารตรวจรกัษาพยาบาล การส่งเสรมิสขุภาพและ

ป้องกันโรค บริหารจัดการระบบบริการการแพทย์

ฉุกเฉนิ การจดัการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาทาง

วิชาการทางการแพทย์และการพยาบาล (กอง

วิชาการ ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, 2558) 

ในแต่ละปีส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  

สูญเสียข้าราชการสายวิชาชีพทางด้านสุขภาพ

จ�านวนมาก โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2559 สูญเสีย

ข้าราชการจากการโอนออก โอนย้าย ลาออก และ

เกษยีณราชการ ร้อยละ 4.84 ในจ�านวนน้ีพบว่าเป็น

บุคลากรวิชาชีพทางด้านสุขภาพ (แพทย์ พยาบาล 

เภสัชกร ทันตแพทย์)ร้อยละ 71.84 และบุคลากร

สายอื่นๆ เพียง ร้อยละ 28.16 (ข้อมูลจากฝ่ายการ

เจ้าหน้าที่ ส�านักงานเลขานุการส�านักการแพทย์) 

และเนื่องจากมีจ�านวนผู ้ป่วยนอกมารับบริการ 

เพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2559 มผีูป่้วย

นอกมารับบริการในโรงพยาบาลสังกัดส�านักการ

แพทย์ทั้ง 9 แห่ง จ�านวน 3,837,108 ราย และ 

เข้ารับบริการในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของ 

ส�านักการแพทย์ จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล

กลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษ์ จ�านวน 2,190,061 ราย  

คดิเป็นร้อยละ 57.08 โดยโรงพยาบาลกลางมผีูป่้วย

นอกมารับบริการ  จ� านวน 654,305 ราย  

โรงพยาบาลตากสิน จ�านวน 733,730 ราย และ 

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จ�านวน 780,026 

ราย (ร้อยละ 17.05, ร้อยละ 19.69 และร้อยละ 

20.33 ตามล�าดบั) (ข้อมลูจาก กลุม่งานสารสนเทศ

และสถิติ ส�านักงานพัฒนาระบบบริการทางการ

แพทย์) ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าจ�านวนผู้ป่วย

มารับบริการเพ่ิมมากขึ้น ท�าให้ภาระงานของ

ข้าราชการสายวิชาชีพมีเพ่ิมมากข้ึน อาจส่งผลต่อ

ความยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การได้ ผูบ้รหิารส�านกัการ

แพทย์จึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ โดยก�าหนด

นโยบายหนึ่งในการบริหารงานส�านักการแพทย์  

ปี พ.ศ. 2559 ประเด็นในด้านการสร้างเสริมการ

พัฒนาองค์การไปสู ่“องค์การแห่งความสขุ” ซึง่สอด 

คล้องกับพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  

พ.ศ. 2556-2575 โดยเน้นการให้บคุลากรได้ปฏิบติังาน

อย่างมีความสุขเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน ร่วมท้ัง

สร้างความรัก และความผูกพันต่อองค์การ และ 

ผลการวิจัยน้ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

เสริมความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การและรักษา

บคุลากรทีม่คีณุค่าให้คงอยู่กับองค์การให้นานท่ีสดุ

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือพยากรณ์ปัจจัยคุณลักษณะงาน 

บรรยากาศองค์การ การรับรู ้ความยุติธรรมใน

องค์การ ต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
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ข้าราชการสายวิชาชีพ สังกัดส�านักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร

 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลและ

ของข้าราชการสายวิชาชีพ 

 2. เ พ่ื อ วั ด ร ะ ดั บ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ง า น 

บรรยากาศองค์การ การรับรู ้ความยุติธรรมใน

องค์การ และความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ

ข้าราชการสายวิชาชีพ

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบภาค ตัด

ขวาง (Cross - Sectional Study Research) เพื่อ

ศกึษาระดบัและปัจจยัทีส่ามารถพยากรณ์ความยึด

มั่นผูกพันต่อองค์การ และศึกษาคุณลักษณะส่วน

บุคคล คุณลักษณะงาน บรรยากาศองค์การ และ

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของข้าราชการ

สายวิชาชพี ส�านกัการแพทย์ กรงุเทพมหานคร โดย

เลือกศึกษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิอย่าง

เจาะจง (Purposive Sampling) คือ ข้าราชการสาย

วิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัด ส�านักการแพทย์ 

จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรง

พ ย า บ า ล ต า ก สิ น  แ ล ะ โ ร ง พ ย า บ า ล

เจริญกรุงประชารักษ์ จ�านวน 351 คน การสุ่ม

ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified 

Sampling)จ�าแนกประชากรออกเป็นชั้นภูมิตาม

กลุม่วิชาชพี และสุม่ตัวอย่างโดยใช้วิธีแบบ บงัเอญิ

มีสัดส่วน (Proportional-Accidental Sampling) 

ตามสัดส่วนของข้าราชการสายวิชาชีพ โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ระหว่างวันท่ี 19 มกราคม ถึงวันที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2561 โดยเกณฑ์การคัดออก คือ 

ข้าราชการสายวชิาชพีทีด่�ารงต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร

ระดับสูงของส�านักการแพทย์ สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมลู คอื สถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และ

สถติเิชงิอนุมาน ได้แก่ สถิตวิิเคราะห์การถดถอยพหุ

แบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) เพ่ือหาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความ

ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การได้ งานวิจัยนี้ได้รับอนุมัติ

การวจิยัจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคน

ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 

ตามเอกสารรับรองที่ U040q/60_EXP 

ขนาดตัวอย่าง

 ประชากรในการศกึษาครัง้น้ี คอื ข้าราชการ

สายวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ 

นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการ แพทย์ นัก

กายภาพบ�าบัด) ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของ

ส�านักการแพทย์ จ�านวน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรง

พยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรง

พยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จ�านวน 1,887 คน

กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ ค�านวณจากสูตร

ของคอแครน (Cochran, 1977) ดังนี้

 เ พ่ือป ้องกันความผิดพลาดในการส่ง

แบบสอบ ถามกลับคืนไม่ครบ ผู้วิจัยจึงเพิ่มจ�านวน

ตวัอย่างอกี 10 % เท่ากับ 33 คน รวมขนาดตวัอย่าง

ที่เก็บข้อมูลทั้งหมด 371 คน
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กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2561 ตาม

เอกสารรับรองท่ี U040q/60_EXP  

ขนาดตัวอย่าง 

ป ระ ช า ก รใน ก า รศึ ก ษ า ค รั ้ง นี ้  คื อ 

ข้าราชการสายวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 

ทันตแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการ 

แพทย์  นักกายภาพบําบัด) ท่ีป ฏิบัติ งานใน

โรงพยาบาลของสํานักการแพทย์ จํานวน 3 

โร ง พ ย า บ า ล  ไ ด้ แ ก่  โร ง พ ย า บ า ล ก ล า ง 

โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุง

ประชารักษ์ จํานวน 1,887 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครัง้นี ้คํานวณ

จากสตูรของคอแครน (Cochran, 1977) ดงันี ้

สตูร     

   =  =  338 คน  

 

เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการส่ง

แบบสอบ ถามกลับคืนไม่ครบ ผู้ วิจัยจึงเพิ่ ม

จํานวนตัวอย่างอีก 10 % เท่ากับ 33 คน รวม

ขนาดตวัอยา่งท่ีเก็บข้อมลูทัง้หมด 371 คน 

การสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

แบบชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย

จําแนกประชากรออกเป็นชัน้ภูมิตามกลุ่มวิชาชีพ

ท่ีกําหนด ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพแพทย์ กลุ่ม

วิชาชีพพยาบาล กลุ่มวิชาชีพอ่ืนๆ (เภสชักร ทนัต

แพทย์ นกัเทคนิคการแพทย์ นกัรังสีการแพทย์ นกั

กายภาพบําบดั) จากนัน้จึงทําการสุม่ตวัอย่างโดย

ใช้ วิ ธี แ บ บ บั ง เอิ ญ  มี สัดส่ วน  (Proportional-

Accidental Sampling)  ต า ม สั ด ส่ ว น ข อ ง

ข้าราชการสายวิชาชีพ เพ่ือทําการเก็บข้อมลูตอ่ไป 

(ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุม่ตวัอยา่งจําแนกตามโรงพยาบาลในสงักดัสํานกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

 

กลุ่มวชิาชีพ 
รพ. กลาง รพ. ตากสิน รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ 

ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง 

แพทย์ 86 17 77 15 75 15 

พยาบาล 452 89 512 101 534 105 

อ่ืนๆ 53 10 55 11 43 8 

-เภสชักร 14 2 16 3 11 2 

-ทนัตแพทย์ 8 2 7 2 8 1 

-นกัเทคนิคการแพทย์ 17 2 19 3 19 3 

- นกัรังสีการแพทย์ 7 2 6 1 2 1 

- นกักายภาพบําบดั 7 2 7 2 3 1 

รวม 591 116 644 127 652 128 
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 การสุ ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่าง  

แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  

โดยจ�าแนกประชากรออกเป็นชั้นภูมิตามกลุ ่ม

วิชาชีพที่ก�าหนด ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพแพทย์ 

กลุ่มวิชาชีพพยาบาล กลุ่มวิชาชีพอื่นๆ (เภสัชกร 

ทนัตแพทย์ นักเทคนคิการแพทย์ นักรงัสกีารแพทย์ 

นักกายภาพบ�าบัด) จากนั้นจึงท�าการสุ่มตัวอย่าง

โดยใช้วิธีแบบบังเอิญ มีสัดส่วน (Proportional-

Accidental Sampling) ตามสดัส่วนของข้าราชการ

สายวชิาชพี เพ่ือท�าการเก็บข้อมลูต่อไป (ตารางท่ี 1)

ตารางที่ 1 แสดงจ�านวนกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตามโรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มวิชาชีพ
รพ. กลาง รพ. ตากสิน รพ. เจริญกรุงประชารักษ์

ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง

แพทย์ 86 17 77 15 75 15

พยาบาล 452 89 512 101 534 105

อ่ืนๆ 53 10 55 11 43 8

- เภสัชกร 14 2 16 3 11 2

- ทันตแพทย์ 8 2 7 2 8 1

- นักเทคนิคการแพทย์ 17 2 19 3 19 3

- นักรังสีการแพทย์ 7 2 6 1 2 1

- นักกายภาพบ�าบัด 7 2 7 2 3 1

รวม 591 116 644 127 652 128

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือท่ีใช ้ในการวิจัยครั้ งนี้  เป ็น

แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลจากต�าราเอกสารวิชาการ และการ

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องร่วมกับการดดัแปลง

จากแบบสอบถามที่มีอยู่โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

จ�านวนทั้งสิ้น 66 ข้อ ดังนี้

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับคณุลกัษณะ

ส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา ระยะเวลาใน

การปฏิบตังิาน และประเภทของวิชาชพี ทีส่�านกัการ

แพทย์ กรุงเทพมหานคร จ�านวน 7 ข้อ ข้อค�าถาม

เป็นแบบเลือกตอบและเติมค�าลงในช่องว่าง

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคณุลกัษณะ

งาน ลักษณะข้อค�าถามปลายปิด ผู้วิจัยดัดแปลง 

ตามกรอบแนวคิดของแฮคแมนและโอลแฮม 

(Hackman & Oldham, 1980) จ�านวน 15 ข้อ ที่มี

องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความหลากหลาย

ของงาน ด้านความมเีอกลกัษณ์ของงาน ด้านความ

ส�าคญัของงาน ด้านความมอีสิระของงาน และด้าน

การรับรู้ผลการปฏิบัติงาน โดยมีค่าความเชื่อมั่น

โดยรวม (Reliability) เท่ากับ 0.810



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
115

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับบรรยากาศ

องค์การ ลักษณะข้อค�าถามปลายปิด ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นมาจากกรอบแนวคิดของ สเตียร์ (Steer, 1977) 

จ�านวน 14 ข้อ ที่มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

โครงสร้างขององค์การ ด้านนโยบายและการปฏิบติั

ของผู้น�า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีและ

วิทยาการต่างๆ โดยมีค่าความเชื่อมั่นโดยรวม 

(Reliability) เท่ากับ 0.951

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้

ความยุตธิรรมในองค์การ ลกัษณะข้อค�า ถามปลาย

ปิด ผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแนวคิดของคอลควิท 

(Colquitt, et al., 2009) จ�านวน 12 ข้อ ประกอบ

ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกระจายผลตอบแทน 

ด้านกระบวนการ ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และด้านข้อมูลข่าวสาร โดยมีค่าความเชื่อมั่นโดย

รวม (Reliability) เท่ากับ 0.944

 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกับความ 

ยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การ ลักษณะข้อค�าถามปลายปิด 

ผู ้วิจัยสร้างข้ึน โดยใช้แนวคิดของเมเยอร์ และ 

อัลเลน (Meyer & Allen, 2002) ประกอบด้วย 

ข้อค�าถามทางบวกและทางลบท้ังหมด 18 ข้อ  

ซึ่งวัดความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ 3 ด้าน ได้แก่ 

ด้านจติใจ (Affective Commitment) ด้านการคงอยู่ 

(Continuance Commitment) และด้านบรรทดัฐาน 

(Normative Commitment) โดยมีค่าความเชื่อมั่น

โดยรวม (Reliability) เท่ากับ 0.887

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

 ผู ้ วิจัยน�าแบบสอบถามที่สร ้างขึ้นเพ่ือ 

การวิจัยครั้งน้ีไปทดสอบความเท่ียงตรงและความ

เชื่อมั่น ดังนี้

 1.  การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดย 

ผู ้ เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจ 

ความตรงตามเน้ือหา ความถูกต้องเหมาะสมของ

ภาษาความครอบคลุมตัวแปรและวัตถุประสงค์ 

และความถูกต้องของการวัดและเกณฑ์การให้

คะแนน สถิติที่ใช้ คือ ดัชนีความสอดคล้อง (IOC : 

Item Objective Congruence Index) ซึ่งเป็น 

การวัดข้อค�าถามเป็นรายข้อ และควรมีค่า IOC 

มากกว่า 0.5 ขึ้นไป

 2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดย

ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปท�าการทดสอบ (try-out) 

กับกลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ ่ม

ที่ท�าการศึกษาจ�านวน 30 คน จากโรงพยาบาล 

สิรินธร ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จากนั้น

น�าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหาความ 

เช่ือมั่นโดยการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alfa 

Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) ดังได้แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าความเชื่อมั่นของ 

เครื่องมือวิจัย

เคร่ืองมือ
จ�านวน 

(ข้อ)

ค่าความ

เช่ือม่ัน

- คุณลักษณะงาน 15 0.810

- บรรยากาศองค์การ 14 0.951

- การรับรู้ความยุติธรรม

ในองค์การ

12 0.944

- ความยึดม่ันผูกพันต่อ

องค์การ

18 0.887
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ผลการวิจัย

 กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการสายวิชาชีพ 

ท่ีปฏิบัติงานในสังกัดส�านักการแพทย์ ส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.2 ช่วงอายุระหว่าง  

30-39 ปี มีจ�านวนมากท่ีสุด ร้อยละ 33.3 และ 

ช่วงอายุที่มีจ�านวนน้อยที่สุด คืออายุตั้งแต่ 50 ปี 

ขึ้นไป ร้อยละ 16 โดยมีอายุเฉลี่ย 37.6 ปี ส่วนใหญ่

มีสถานภาพโสด ร้อยละ 60.7 จบการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรมีากท่ีสุด ร้อยละ 86 โดยรายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืน 37,949บาท ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน น้อยกว่า 

5 ปี มีจ�านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.8 ปี  

และส่วนใหญ่เป็นวิชาชีพพยาบาล ร้อยละ 79.8 

(ตารางที่ 3)

 ระดับคุณลักษณะงานของข้าราชการสาย

วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในสังกัดส�านักการแพทย์โดย

รวม อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะงาน

โดยรวมเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.34 ในรายด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

ด้านความ ส�าคัญของงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ซึง่อยู่ในระดับ

สูง และในรายด้านท่ีมีค ่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  

ด้านอิสระในการท�างาน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.73 เมื่อวิเคราะห์ในรายข้อ พบว่า ในด้าน

ความส�าคัญของงาน (งานมีความส�าคัญต่อชีวิต

และคุณภาพชีวิตของผู ้อื่น) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

(Mean = 4.71, S.D. = 0.478) และในด้านความมี

อิสระในงาน (อิสระในการก�าหนดเวลาในการ

ท�างานท่ีรับผิดชอบ) มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด (Mean = 

3.04, S.D. = 1.059) (ตารางที่ 4)

 ระดับบรรยากาศองค์การของข้าราชการ

สายวิชาชพีท่ีปฏบิตังิานในโรงพยาบาลสงักัดส�านัก

การแพทย์โดยรวม อยู ่ในระดับสูง ค ่าเฉลี่ย

บรรยากาศองค์การโดยรวมเท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 ในรายด้านที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ด้านโครงสร้างขององค์การ ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  

0.55 ซึ่งอยู่ในระดับสูง และในรายด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยท่ีสุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในระดับสูง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.69 ในรายข้อ พบว่า ในด้านโครงสร้างของ

องค์การ (หน่วยงานมีโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน) 

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 4.18, S.D. = 0.607) 

และในด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ (หน่วยงาน

มเีคร่ืองมอืและอปุกรณ์เพียงพอต่อการปฏบิตังิาน) 

มีค ่ า เฉลี่ ยต�่ าที่ สุด  (Mean = 3.49,  S .D.  

= 0.944) (ตารางที่ 4)

 ระดับการรับรู้ความยุติธรรมขององค์การ

ของข้าราชการสายวิชาชพีท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล

สังกัดส�านักการแพทย์โดยรวม อยู่ในระดับสูง  

ค่าเฉลีย่การรบัรูค้วามยุตธิรรมขององค์การโดยรวม

เท่ากับ 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  

0.53 ในรายด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ด้าน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ซึ่งอยู่ใน 

ระดับสูง และในรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

ด้านการกระจายผลตอบแทน ซึ่งอยู่ในระดับสูง  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.61 ในรายข้อ พบว่า ในด้านปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล (หัวหน้างานเอาใจใส่และให้เกียรติ
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ในการมอบหมายงาน) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 

4.03, S.D. = 0.676) และในด้านการกระจาย 

ผลตอบแทน (ค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกับงาน) 

มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด (Mean = 3.30, S.D. = 0.975) 

(ตารางที่ 4)

 ระดับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ

ข้าราชการสายวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

สังกัดส�านักการแพทย์โดยรวม อยู่ในระดับปาน

กลาง ค่าเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การโดย

รวมเท่ากับ 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

0.46 ในรายด้านท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คือ ด้านจติใจ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 0.60 ซึ่งอยู่ในระดับสูง และในรายด้านที่มี

ค่าเฉลีย่น้อยท่ีสดุ คอื ด้านการคงอยู่ ซึง่อยู่ในระดบั

ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 0.70 ในรายข้อ พบว่า ในด้าน

จติใจ (รู้สกึเป็นส่วนหน่ึงของส�านกัการแพทย์) มค่ีา

เฉลี่ยสูงที่สุด (Mean = 4.24, S.D. = 0.631) อยู่ใน

ระดับสูง และในด้านการคงอยู่ (บางครั้งรู้สึกกังวล 

เก่ียวกับความเป็นไปขององค์การ ถ้าหากไม่มีตน) 

มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด (Mean = 2.37, S.D. = 0.898) 

อยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 4)

ตารางท่ี 3 แสดงจ�านวนและร้อยละของข้าราชการวิชาชพีฯ จ�าแนกตามลักษณะส่วนบคุคล 

 
ลักษณะ

ส่วนบุคคล

จำานวน

(351)

ร้อยละ

(100.0)

เพศ
- ชาย 31 8.8
- หญิง 320 91.2
อายุ (ปี)
- 20-29 ปี 104 29.6
- 30-39 ปี 117 33.3
- 40-49 ปี 74 21.1
- 50 ปีข้ึนไป 56 16.0
Mean = 37.62 S.D. = 10.19 

Min = 22 Max = 59
สถานภาพสมรส
- โสด 213 60.7
- สมรส 127 36.2
- หม้าย/หย่า/แยก 11 3.1
การศึกษา
- ปริญญาตรี 302 86.0
- ปริญญาโท 48 13.7
- ปริญญาเอก 1 0.3
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ลักษณะ

ส่วนบุคคล

จำานวน

(351)

ร้อยละ

(100.0)

รายได้เฉล่ียต่อเดือน (บาท/เดือน)

- น้อยกว่า 25,000 บาท 77 21.9

- 25,000 ถึง 34,999 บาท 100 28.5

- 35,000 ถึง44,999 บาท 84 23.9

- ต้ังแต่ 45,000 บาทข้ึนไป 90 25.6

Mean = 37,949.17 S.D. = 25,440.51 Min = 15,000 Max = 300,000

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน

น้อยกว่า 5 ปี 122 34.8

- 5 – 9 ปี 55 15.7

- 10 – 14 ปี 46 13.1

- 15 – 19 ปี 37 10.5

- 20 ปีข้ึนไป 91 25.9

Mean = 12.19 S.D.= 10.14 Min = 1 เดือน Max = 39 ปี

ประเภทวิชาชีพ

- แพทย์ 38 10.8

- พยาบาล 280 79.8

- อ่ืนๆ 33 9.4

(เภสัชกร ทันตแพทย์ นักเทคนิคการ แพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพ บ�าบัด)

ตารางท่ี 4 แสดงระดับคุณลกัษณะงาน บรรยากาศองค์การ การรับรูค้วามยุตธิรรมในองค์การ และความยึด

มัน่ผกูพันต่อองค์การ ของข้าราชการสายวชิาชพี สงักัดส�านกัการแพทย์

ตัวแปร Mean S.D. ระดับ

คุณลักษณะงานโดยรวม 3.94 0.34 สูง
- ด้านความหลาก หลายของงาน 4.25 0.53 สูง
- ด้านเอกลักษณ์ของงาน 3.77 0.55 สูง
- ด้านความส�าคัญของงาน 4.35 0.58 สูง
- ด้านความอิสระในงาน 3.45 0.73 ปานกลาง
- ด้านการรับรู้ผลการปฏิบัติงาน 3.88 0.58 สูง
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ตัวแปร Mean S.D. ระดับ

บรรยากาศองค์การโดยรวม 3.87 0.53 สูง

- ด้านโครงสร้างขององค์การ 4.03 0.55 สูง

- ด้านนโยบายและการปฏิบัติงานของผู้น�า 3.91 0.54 สูง

- ด้านส่ิงแวดล้อม 3.77 0.69 สูง

- ด้านเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ 3.87 0.60 สูง

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวม 3.87 0.53 สูง

- ด้านการกระจายผลตอบแทน 3.67 0.61 สูง

- ด้านกระบวนการ 3.92 0.62 สูง

- ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3.98 0.58 สูง

- ด้านข้อมูลข่าวสาร 3.93 0.62 สูง

ความยึดม่ันผูก พันต่อองค์การโดยรวม 3.44 0.46 ปานกลาง

- ด้านจิตใจ 3.89 0.60 สูง

- ด้านการคงอยู่ 2.85 0.70 ปานกลาง

- ด้านบรรทัดฐาน 3.58 0.55 ปานกลาง

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบขัน้ตอนของตวัแปรอิสระทีม่คีวามสมัพันธ์กับความยึดมัน่ผูกพันต่อ

องค์การของข้าราชการสายวชิาชพีสงักัดส�านกัการแพทย์

ตัวแปรอิสระ R2 R2change t p-value

- บรรยากาศองค์การ 0.217 0.217 3.911 0.001

- การรับรู้ความยุติธรรม 0.242 0.025 3.388 0.001

Constant (ค่าคงที่) = 1.602

 บรรยากาศองค์การอธิบายความแปรปรวน

ของความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ได้อย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถิตทีิร่ะดับ 0.05 โดยมสีมัประสทิธ์การ

พยากรณ์ (R2 = 0.217) หมายความว่า บรรยากาศ

องค์การสามารถพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันต่อ

องค์การ ได้ร้อยละ 21.7 เมือ่เพ่ิมตัวพยากรณ์ การ

รบัรูค้วามยุติธรรมในองค์การ ท�าให้สมัประสทิธ์การ

พยากรณ์เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 24.2 (R2 = 0.242) สามารถ

เพ่ิมอ�านาจการพยากรณ์ได้อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิตทิีร่ะดบั 0.05 ซ่ึงบรรยากาศองค์การและการรบั

รู้ความยุตธิรรม สามารถอธิบายความยึดมัน่ผูกพัน

ต่อองค์การได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.5 (R2
change

 = 0.025) 
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 ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยแบบ 

ขัน้ตอนของตวัแปรอสิระทีม่คีวามสมัพันธ์กับความ

ยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การของข้าราชการสายวิชาชพี

ของโรงพยาบาลสังกัดส�านักการแพทย์ สามารถ

เขียนเป็นสมการพยากรณ์ได้ดังนี้

ความยึดม่ันผูกพนัต่อองค์การ = 1.602 + 0.261 

(บรรยากาศองค์การ) + 0.211 (การรับรู้ความ

ยุตธิรรมในองค์การ)

วจิารณ์

 ข้าราชการสายวิชาชีพสังกัดส�านักการ

แพทย์ มีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การโดยรวม 

อยู่ในระดบัปานกลาง (Mean = 3.44, S.D. = 0.46) 

สาเหตุที่ท�าให้ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การอยู่ใน

ระดับปานกลาง อาจมาจากสาเหตุท่ีปัจจุบัน 

ภาระงานและความรับผิดชอบของข้าราชการ 

สายวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีจ�านวน 

เพ่ิมมากข้ึน ตามแนวนโยบายการบริหารงานของ 

โรงพยาบาล รวมถึงการเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน

จากสถาบันพัฒนาคุณภาพต่างๆ เป็นภาระงาน 

ท่ีเพ่ิมมากขึ้น นอกเหนือจากงานประจ�า ท�าให้

ข้าราชการสายวิชาชีพส่วนใหญ่ต้องการลาออก  

แต่ในสภาวะความเป็นจริง การลาออกอาจส่งผล

เสียต่างๆต่อการด�ารงชีวิตตามมา รวมท้ังอาจมี

ความผูกพันกับเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน 

 จงึยังคงท�างานต่อไปและไม่อยากลาออกกในเวลา

นี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ เนาวรัตน์ เจริญสุข 

(2553) ศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจและบรรยากาศ

องค์การที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ

ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด

บุรีรัมย์ ประเทศไทย ซึ่งพบว่าระดับความยึดมั่น

ผกูพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชพีในโรงพยาบาล

ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย ์  อยู ่ในระดับปานกลาง  

การศกึษาของจดิาภา นากา (2552) ศกึษาเก่ียวกับ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในองค์การ

พยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์อนิเตอร์ 

เนชันแนล ซึ่งพบว่า ระดับความยึดมั่นผูกพันใน

องค์การของพยาบาลวิชาชพีอยู่ในระดบัปานกลาง 

และการศึกษาของอุทัยวรรณ ช่วยตน (2554) 

ศึกษาเก่ียวกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุท่ีปฏบิตังิานในสถานีอนามยั 

กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย กรณี

ศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับความยึดมั่น

ผูกพันในองค์การอยู่ในระดับปานกลาง 

 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การในรายด้าน 

พบว่า ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ  

อยู่ในระดับสูง (Mean = 3.89, S.D. = 0.60) ส่วน

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่และ

ด้านบรรทัดฐาน อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 

2.85, S.D. = 0.70 ; Mean = 3.58, S.D. = 0.55) 

โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู ่ในความยึดมั่น

ผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ คือ ข้าราชการสาย

วิชาชพีสงักัดส�านักการแพทย์รูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของ

องค์การ (Mean = 4.24) และอยู่ในระดับสูง  

ส่วนรายข้อท่ีมค่ีาคะแนนเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ อยู่ในความ

ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่ คือ การที่

ข ้าราชการสายวิชาชีพรู ้สึกเป็นกังวลเก่ียวกับ 

ความเป็นไปของส�านักการแพทย์ หากไม่มีตน 

(Mean = 2.37) และอยู ่ในระดับปานกลาง  

ซึ่งมีคะแนนไม่เห็นด้วย ร้อยละ 52.4 ซึ่งมากกว่า

คะแนนไม่แน่ใจและเห็นด้วย น่ันหมายถึงการ 

ทีข้่าราชการสายวิชาชพีสงักัดส�านกัการแพทย์ไม่มี

ความรู้สึกกงัวลเกี่ยวกบัส�านักการแพทย์ อาจเนือ่ง
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มาจากส�านกัการแพทย์เป็นองค์การท่ีก่อต้ังมานาน

และมีบุคลากรท่ีมีความสามารถจ�านวนมาก  

จึงท�าให้องค์การสามารถด�าเนินไปได้ หากไม่มี

ตนเอง 

 ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การด้านการ 

คงอยู่ พบว่า ความยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การโดยรวม

และรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทกุข้อ ส่วนรายข้อ

ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้าราชการสาย

วิชาชพีมคีวามกังวลใจท่ีจะลาออกในเวลาน้ี (Mean 

= 3.18) ให้คะแนนในระดับเหน็ด้วย ร้อยละ 42.4  

ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 24.2 และไม่แน่ใจ ร้อยละ  

33.3 และรายข้อท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ 

ข้าราชการสายวิชาชีพมีความกังวลใจเก่ียวกับ 

ความเป็นไปของส�านักการแพทย์ หากลาออก 

(Mean = 2.37) ให้คะแนนในระดับไม่เห็นด้วย  

ร้อยละ 52.4 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 39.3 และเห็นด้วย  

ร้อยละ 8.3 

 ความยึดมั่นผูกพันต ่อองค ์การด ้าน

บรรทดัฐาน พบว่าในรายด้านความยึดมัน่ผกูพันต่อ

องค์การอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนในรายข้ออยู่ใน

ระดับสูงและระดับปานกลาง ส่วนรายข้อที่มีค่า

คะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ข้าราชการสายวิชาชีพมี

ความจงรกัภกัดกัีบส�านกัการแพทย์ เพราะให้สิง่ดีๆ

มาโดยตลอด (Mean = 3.83) ให้คะแนนในระดับ

เห็นด้วย ร้อยละ 74.6 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 2.9 และ

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 22.5 และรายข้อที่มีค่าคะแนน

เฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ข้าราชการสายวิชาชีพรู้สึกผิด 

ท่ีจะลาออกจากส�านักการแพทย์ (Mean = 2.8)  

ให้คะแนนในระดับไม่แน่ใจ ร้อยละ 44.7 ไม่เห็น

ด้วย ร้อยละ 32.8 และเห็นด้วย ร้อยละ 22.5 

 จากผลการศึกษาที่ได้ ท�าให้สรุปได้ว่า

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสาย

วิชาชีพสังกัดส�านักการแพทย ์  อยู ่ ในระดับ 

ปานกลางนั้น อาจเพราะส�านักการแพทย์ เป็น 

หน่วยงานหน่ึงของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ

หลักในด้านการดูแลรักษาสุขภาพของประชากร 

ในกรุงเทพมหานคร จึงท�าให้ภาระงานเพิ่มมากขึ้น

และความต้องการด้านการแพทย์ของผู้ป่วยมีมาก

ขึ้น แต่ส�านักการแพทย์เป็นองค์การที่ก่อตั้งมาเป็น

ระยะเวลานาน จึงท�าให้มีระบบในการปฏิบัติงาน 

ระบบการดูแลสมาชิกในองค์การท่ีค่อนข้างดี  

จึงท�าให้ข้าราชการสายวิชาชีพรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์การ มีความจงรักภักดีกับส�านักการแพทย์ 

เพราะให้ส่ิงดีๆมาโดยตลอด และรู้สึกไม่เป็นกังวล

ใจถึงการ คงอยู่ของส�านักการแพทย์ หากไม่มีตน 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพล สามารถพยากรณ์ความ

ยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การของข้าราชการสายวิชาชพี

สังกัดส�านักการแพทย์ จากผลการวิจัยท�าให้ทราบ

ได้ว่า ปัจจัยแรก คือ บรรยากาศองค์การ สามารถ

พยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันต่อองค ์การของ

ข้าราชการสายวิชาชีพสังกัดส�านักการแพทย์  

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.456, p-value 

< 0.001) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปภาวดี 

เหล่าพาณิชย์เจริญ (2553) พบว่า ศึกษาเกี่ยวกับ

ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี  ที่พบว ่าป ัจจัยด ้าน

คุณลักษณะงานและบรรยากาศองค์การช่วย

พยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 

41.2 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

เนาวรตัน์ เจรญิสขุ (2553) ศกึษาเก่ียวกับแรงจงูใจ

และบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อความยึดมั่น

ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชพีในโรงพยาบาล

ชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย พบว่า ตัวแปร 

ที่สามารถร่วมกันท�านายความยึดมั่นผูกพันต่อ
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องค์การ คือ บรรยากาศองค์การและแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน อธิบายได้ร้อยละ 26 และร้อยละ  

29 ตามล�าดับ ดังนั้น ท�าให้ทราบว่า บรรยากาศ

องค์การสามารถท�าให้เกิดความยึดมั่นผูกพันต่อ

องค์การได้ เมื่อข้าราชการสายวิชาชีพสังกัดส�านัก

การแพทย์มีการรับรู ้บรรยากาศต่อองค์การท่ีดี  

จะเป็นแรงกระตุน้ให้ข้าราชการสายวชิาชพีมคีวาม

สุขในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้เกิดความผูกพัน

ต่อองค์การด้วย 

 ปัจจัยท่ีสอง คือ การรับรู้ความยุติธรรม 

สามารถพยากรณ์ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ

ของข้าราชการสายวิชาชีพสังกัดส�านักการแพทย์ 

ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.456, p-value 

< 0.001) สอดคล้องกับการศึกษาของ ปาริชาติ 

ปานส�าเนียง (2555) พบว่า การรับรู้ความยุติธรรม

มอีทิธิพลทางบวกต่อความยึดมัน่ผกูพันต่อองค์การ

ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนของ 

คณะแพทย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยมีค่า

พยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 23 อย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ 0.05 

ข้อเสนอแนะ

 1. ด้านคุณลักษณะงาน โรงพยาบาลใน

สังกัดส�านักการแพทย์รองรับผู ้ป ่วยในหนึ่งวัน 

มีปริมาณมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาก ท�าให้

ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึนมีปริมาณมาก แต่ผู ้ปฏิบัติ  

งานมีจ�านวนเท่าเดิม ท�าให้ผู ้ปฏิบัติไม่มีอิสระ 

ในการปฏิบัติงานของตนเอง และจากการศึกษา  

พบว่า ข้าราชการสายวชิาชพีสงักัดส�านกัการแพทย์

มีความเ ห็นว ่ าในด ้านความมี อิสระในงาน  

อยู่ในระดับปานกลาง จึงเสนอให้ส�ารวจในด้าน

คุณลักษณะงานว่าควรเพ่ิมอิสระในงานในเรื่อง

อะไรบ้าง หากไม่ขัดกับมาตรฐานและจริยธรรม

วิชาชพี เห็นควรให้ก�าหนดเป็นแนวทางเพ่ือเป็นการ

เพิ่มอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้น

 2. ด้านความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ  

จากผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการสายวิชาชีพมี

ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์อยู่ในระดับปานกลาง 

เน่ืองมาจากขาดการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและ 

ผู้ปฏิบัติงาน จึงเสนอให้เพิ่มช่องทางในการสื่อสาร

ระหว่างข้าราชการสายวิชาชีพกับผู้บริหารมากข้ึน 

เพ่ือส่ือสารให้ข้าราชการสายวิชาชีพหรือระดับ 

ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักว่าปัญหาขององค์การ 

ก็คือปัญหาของตนเองด้วย

 3. การวิจัยครั้ ง น้ี  เสนอให ้ผู ้บริหาร

พิจารณาสนับสนุนปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความ

อิสระในงาน และหามาตรการให้ข ้าราชการ 

สายวิชาชีพปฏิบัติงานในโรงพยาบาลให้นานขึ้น  

อันจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความ 

ยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ
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