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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาวฒันธรรมองคก์าร   บรรยากาศองคก์าร  และ
ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จ  านวน 149 ราย ได้รับ
แบบสอบถามคืน 144 ราย (ร้อยละ96.6)  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ระหวา่งเดือน
กนัยายน-ตุลาคม 2556  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation)  สถิติ
ไคสแควร์ (Chi-square) และสถิติถดถอยเชิงพหุ Multiple regression analysis แบบขั้นตอน (Stepwise)   
  ผลการวิจยัพบว่าระดบัความคิดเห็นความผูกพนัต่อองค์การของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยดา้นการยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององคก์ารและดา้นความเต็มใจท่ีจะใชพ้ลงัอยา่ง
เต็มท่ีในการปฏิบติังานให้องคก์าร อยูใ่นระดบัสูง ดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ารอยู่
ในระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่เพศและระยะเวลาการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี p<0.05 ปัจจยัวฒันธรรมองค์การมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัค่อนขา้งต ่ากบัความผูกพนัต่อ
องค์การอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (r= 0.374, p<0.001) ปัจจยับรรยากาศองค์การมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
ระดบัค่อนขา้งต ่ากบัความผูกพนัต่อองค์การอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ(r= 0.385, p<0.001) และตวัแปร
วฒันธรรมองคก์ารและบรรยากาศองคก์ารสามารถท านายความผูกพนั ต่อองค์การไดถู้กตอ้งร้อยละ 18.50 
(r=0.374, r=0.385  p<0.001) 
 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัผูบ้ริหารควรมีการก าหนดนโยบายเพื่อสร้างโอกาสความกา้วหนา้ใน
สายอาชีพตามความรู้ความสามารถของบุคลากร   มีการสอดแทรกวฒันธรรมองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ลงไป
ในทุกๆ กิจกรรม  สร้างบรรยากาศในการท างานให้เป็นกนัเองโดย  เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความ
คิดเห็นกนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
 
 ค าส าคัญ: ความผกูพนัต่อองคก์าร  วฒันธรรมองคก์าร  บรรยากาศองคก์าร 
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ABSTRACT 

 This study was descriptive research with the objective of explaining   

organizational culture, organizational climate and organizational commitment of  149  

personnel of the  National Institute of Health Research. The research tool was a 

questionnaire, with data collected during September - October 2556 B.E. There were 144  

returned questionnaires (96.64%) The data were statistically analyzed by using Pearson's 

Product Moment Correlation Coefficient, Chi-square statistics and Stepwise Multiple 

Regression Analysis. 

 The study found that the level of overall organizational commitment of the 

studied sample was medium. Analysis per aspect found that acceptance of organization 

values and goals, including willingness to fully work for the organization were at a high 

level, while the aspect of the desire to retain  membership in the organization  was at a 

medium level. The personal characteristics of sex and duration of working experience had 

association with organizational commitment, with statistical significance at p <0.05. The 

overall perception of organizational climate had a low level of association with organizational 

commitment (r=0.374, p<0.001); overall organizational climate had a positive low level of  

association with organization climate with statistical  significance (r=0.385,p<0.001). The 

study found that organization culture and organization climate had a low but positive 

association with organizational commitment (r=0.374,r=0.385), with statistical significance at 

p=0.01. Organization culture accounted for 18.50% of predictable variation in organization 

climate. 

 The research recommendations were that the administration should establish a 

policy guideline for promoting and strengthening the organization commitment of the 

personnel so that there would be a distinct career ladder for the personnel to be in accord with 

their knowledge and capability, undertake a yearly health check for all personnel, integrate 

learning organization culture in to all activities of the organization, and create informality in 

the working climate by facilitating everyone to fully express their idea  and knowledge.   

 

Keywords: organizational commitment, organizational culture, organizational climate  

 
บทน า 

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั  ท าให้องคก์ารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีการ
ต่ืนตวัอยู่ตลอดเวลา  รองรับการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจท่ีมีความผนัแปร  องค์การจะตอ้งมีการ
ปรับเปล่ียนการท างานใหต้อบรับกบัสถานการณ์ ตอบรับความตอ้งการท่ีสูงมากข้ึนของประชาชน  และตอ้ง
ตอบสนองหรือสอดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐ  องคก์ารหรือหน่วยงานต่างหนัมาให้ความส าคญักบัการ
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บริหารทรัพยากรบุคคล หรือการมุ่งเนน้พฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นอยา่งมาก  มีการน าแนวคิด ทฤษฎี ต่างๆ 
เขา้มาใช้เพื่อพฒันางานทางดา้นทรัพยากรบุคคล  การเติบโตขององค์การนั้นส่วนหน่ึงคือการท่ีบุคคลใน
องคก์ารช่วยกนัท างานให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ดว้ยภาระงานท่ีมากข้ึน บุคลากร
จะตอ้งกระตือรือร้นในการท างาน ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา เกิดภาวะเครียดและกดดนัเหน่ือยลา้ใน
การท างาน หันไปมุ่งเน้นวตัถุนิยม เกิดความสัมพนัธ์ท่ีห่างเหินขาดความเอ้ืออาทรต่อกนั (วิรัช  สงวนวงศ์
วาน, 2551) ปัจจุบนัองคก์ารท่ีจะรักษาบุคลากรใหอ้ยูก่บัองคก์ารนานๆนั้น จะตอ้งมีการมีการวางแผนพฒันา
บุคลากร มีการสร้างระบบความคิด ความเช่ือและการรับรู้ร่วมกนัเพื่อถ่ายทอดไปยงัรุ่นใหม่ๆต่อไป การ
สร้างวฒันธรรมองค์การมีความส าคญัจะท าให้บุคลากรเกิดความเช่ือมัน่ และทุ่มเทพลงักายพลงัใจในการ
ปฏิบติังานให้กบัองคก์ารได ้(กญัญวีณ์  สุวิทยว์รกุล, 2550) โรเบิร์ตสันและแตงค์กล่าววา่การท าให้สมาชิก
ในองค์การเกิดความผกูพนัต่อองค์การนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เพราะเป็นกลไกส าหรับช้ีน าพฤติกรรมของ
บุคคลไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกนั (Robertson & Tang, 1995) 
 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ เป็นหน่วยงานสังกดักระทรวง
สาธารณสุข มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลายคร้ัง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี  
บุคลากรท่ีปฎิบติังานตอ้งใช้ทั้งความรู้ความสามารถและทกัษะเฉพาะตนในการปฏิบติังานอย่างสูง จาก
ภาระหนา้ท่ีท่ีใหญ่หลวงท่ีองคก์ารจะตอ้งช่วยกนัผลกัดนัให้งานบรรลุเป้าหมายขององคก์าร  พบขอ้มูลการ
ลาออกของบุคลากรดงัต่อไปน้ี  ขา้ราชการ ในปีงบประมาณ 2551-2554 อตัราการลาออกคิดเป็นร้อยละ  
4.41  ส าหรับลูกจา้งชัว่คราวพบวา่ปี 2554  และ ปี 2555  พบมีการลาออกของลูกจา้งชัว่คราว  48 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 68 องค์การจึงขาดความมีเสถียรภาพในดา้นการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง   (ฝ่ายการเจา้หน้าท่ี
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข, 2555) 

ผูว้ิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถาบันวิจัย
วทิยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์รวมทั้งศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล การ
รับรู้วฒันธรรมองค์การ และการรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีจะมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ และปัจจยัท่ี
สามารถท านายผลความผูกพนัต่อองค์การ เพื่อน าผลการวิจยัไปพิจารณาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
ปรับปรุง ส่งเสริมวางแผนในการพฒันาบุคลากรและการรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ให้อยู่
กบัองคก์ารใหย้าวนานท่ีสุด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ารต่อไป 

 
วตัถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข  
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล วฒันธรรมองคก์าร และบรรยากาศองค์การของบุคลากรสถาบนัวิจยั

วทิยาศาสตร์สาธารณสุข  
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3. เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล  วฒันธรรมองคก์าร และบรรยากาศองคก์ารกบัความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข   

4. เพื่อหาตวัแปรท่ีสามารถท านายความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข   

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ดวงพร พรวทิยา  (2550)  ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อสถาบนัของอาจารย์
พยาบาล สังกดัวิทยาลยัพยาบาล สถาบนัพระบรมราชชนก ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  
พบวา่ อาจารยพ์ยาบาลมีความผกูพนัต่อวทิยาลยัพยาบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านประสบการณ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาล มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความผกูพนัต่อวิทยาลยัพยาบาลของอาจารยพ์ยาบาลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  มี
ตวัแปร 6 ตวั ท่ีสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความผนัแปรของความผกูพนัต่อวิทยาลยัพยาบาล เรียงล าดบัตาม
อิทธิพลของตวัแปรดงัน้ี ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ลกัษณะงานท่ีมีความทา้ทาย 
ความรู้สึกวา่ตนเองมีความส าคญัต่อวิทยาลยัพยาบาล ระบบการพิจารณาความดีความชอบ ความน่าเช่ือถือ
และพึ่งพาไดข้องวทิยาลยัพยาบาล และเจตคติของผูร่้วมงานต่อวทิยาลยัพยาบาล  

ปภาวดี  เหล่าพาณิชยเ์จริญ (2553) ความผูกพนัต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
รามาธิบดี  ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราชมีความผูกพนัต่อองค์กรโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล คือสถานภาพสมรสและระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนั
องค์กร ส่วนอายุ ระยะเวลาในการท างาน ลกัษณะงาน การปฏิบติังานในองค์กร และโครงสร้างองค์กร มี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช  ดา้นวฒันธรรมองค์กรตาม
แนวคิดเห็นของพยาบาลวชิาชีพศิริราชในปัจจุบนัคือวฒันธรรมการตลาด  

เมเยอร์ อลัเล็น และสมิท (Mayer  Allen and Smith, 1993 :A) ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ความผกูพนัในอาชีพของพยาบาล  พบวา่  ความพึงพอใจในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัทั้งความผกูพนั
ในองค์การและความผูกพนัในอาชีพ  โดยพบว่า  ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวกอัน
เน่ืองมาจากอารมณ์  ความผกูพนัอนัเน่ืองมาจากหนา้ท่ี  และมีความผกูพนัอนัเน่ืองมาจากการลงทุน 
 
กรอบแนวคิด 

ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล วฒันธรรมองคก์าร และบรรยากาศองคก์าร 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความผกูพนัต่อองคก์าร 
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วธีิการวจัิย 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข   

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน 367 คน  ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเป็นขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งประจ า 
ลูกจา้งชัว่คราวท่ีปฏิบติังานตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป   
 ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งเพื่อประมาณค่าเฉล่ียกรณีทราบจ านวนประชากรแน่นอน (อรุณ จิรวฒัน์
กุล,2546) โดยค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.36 (วชัพร ชยัชนะและวิทศัน์ จนัทรโพธ์ิศรี,2551) ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด เท่ากบั  124 คน  ส ารองไวใ้นกรณีตอบแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ อีก 20%  เท่ากบั  25 คน  
รวมขนาดตวัอยา่งท่ีเก็บขอ้มูลทั้งหมด  149  คน  ไดรั้บกลบัคืนมา 144 คน คิดเป็นร้อยละ 96.64 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
(x)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) สถิติไคสแควร์ (Chi-square) ค่า
นยัส าคญัทางสถิติใชใ้นการวิเคราะห์ก าหนดไวท่ี้ระดบั 0.05   และวิเคราะห์หาตวัแปรท่ีท านายความผกูพนั
ต่อองคก์ารโดยใชส้ถิติถดถอยเชิงพหุ Multiple regression analysis แบบขั้นตอน (Stepwise) 
 
ผลการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
 ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 80.6) อายุระหวา่ง 31 – 40 ปี (ร้อยละ 
36.1)  สถานภาพโสด (ร้อยละ 62.5) การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 57.6)  มีรายได ้≤  20,000 บาท (ร้อยละ 
72.9) รายไดเ้ฉล่ีย 17,989.62 บาท ระยะเวลาการปฏิบติังาน ≤  10  ปี (ร้อยละ 61.1)  เป็นลูกจา้งชัว่คราว 
(ร้อยละ 59.7)  และปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการ  (ร้อยละ 54.2)  

2. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การของกลุ่มตวัอย่างพบว่า  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยความคิดเห็นด้านความ
สอดคลอ้งตอ้งกนัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ขอ้ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด คือ ผูป้ฏิบติังานตั้งใจท างานเพื่อให้องคก์าร
ประสบความส าเร็จ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 ดา้นการมีส่วนร่วมในการประกอบพนัธกิจ ขอ้ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด 
คือ มีการเปิดเผยและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 
และดา้นความสามารถในการปรับตวั  ขอ้ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด คือ องค์การตอบสนองความตอ้งการให้กบั
ลูกคา้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 
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ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารของบุคลากร            
                  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข    จ  าแนกตามรายดา้นและโดยรวม (n=144) 
 

วฒันธรรมองค์การ (ช่วงคะแนน) Mean S.D. ระดบั 
ความสอดคลอ้งตอ้งกนั  

การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัพนัธกิจ  
ความสามารถในการปรับตวั   

รวม  

4.04 
3.73 
3.62 
3.79 

0.50 
0.51 
0.64 
0.43 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

            
           ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรม
องคก์ารอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยความคิดเห็นดา้นความสอดคลอ้งตอ้งกนัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50) (ดงัตารางท่ี 1) 
 

3. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองค์การของกลุ่มตวัอย่างพบว่าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69  เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยความคิดเห็นดา้นโครงสร้าง
องค์การอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ขอ้ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด คือ หน่วยงานมีกฎระเบียบท่ี
ชดัเจนท าให้ปฏิบติังานผิดพลาดน้อยลง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และดา้นท่ีมีคะแนนต ่าสุด คือ ดา้นการไดรั้บ
การสนบัสนุน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 โดยขอ้ท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ เม่ืองานมีปัญหา หวัหนา้และเพื่อนร่วมงาน
จะช่วยแกไ้ข ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12    

 
ตารางที ่2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารของบุคลากร 
                ท่ีปฏิบติังานในสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข (n=144) 

บรรยากาศองค์การ  Mean S.D. ระดบั 
โครงสร้างองคก์าร  3.91 0.55 มาก 
การติดต่อส่ือสาร   3.71 0.62 มาก 
ความขดัแยง้ในองคก์าร   3.59 0.62 มาก 
การใหร้างวลัและการลงโทษ 3.34 0.64 มาก 
การไดรั้บการสนบัสนุน   3.22 0.40 มาก 

รวม   3.69 0.43 มาก 
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ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองคก์าร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.43) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่ามีบุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศ
องคก์ารอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยความคิดเห็นดา้นโครงสร้างองคก์ารมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ  
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.55) (ดงัตารางท่ี 2) 

4. ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.62 พิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นการยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือผูป้ฏิบติังานตั้งใจอยา่งเตม็ท่ีในการท างานเพื่อจะช่วยใหห้น่วยงานประสบความส าเร็จ 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 ดา้นความเตม็ใจท่ีจะใชพ้ลงัอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังานให้องคก์าร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือผูป้ฏิบติังานภูมิใจท่ีจะบอกกบัผูอ่ื้นวา่ท างานท่ีหน่วยงานน้ี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และ
ดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกองคก์าร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.15 ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือผูป้ฏิบติังาน
คิดวา่การเขา้ท างานท่ีหน่วยงานน้ีเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั3.93 

 
ตารางที ่ 3   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร 
                   สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข  

ความผูกพนัองค์การ Mean S.D. ระดบั 
การยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร 3.95 0.50 สูง 
ความเตม็ใจท่ีจะใชพ้ลงัอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังานให้
องคก์าร 

3.76 0.55 สูง 

ความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร 3.15 0.63 ปานกลาง 
รวม 3.62 0.46 ปานกลาง 

 
ผลการวจิยัพบวา่ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.62 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46) พิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ดา้นการยอมรับ
ค่านิยมและเป้าหมายขององคก์าร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.50) (ดงัตารางท่ี 3) 

 

5. ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคล  วฒันธรรมองค์การ   บรรยากาศองค์การ  กบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของบุคลากรสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 
                5.1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ปฏิบติังานใน
หน่วยงาน รายได ้กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข พบว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ส่วนเพศ  และระยะเวลาการ
ปฏิบติังานพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที ่4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายได ้และระยะเวลาการปฏิบติังานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ         
                  บุคลากรสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข (n=144) 
 

ตวัแปร สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(r) p-value ระดบัความสัมพนัธ์ 
รายได ้ 0.138 0.099 - 

ระยะเวลาการปฏิบติังาน 0.165 0.048 ระดบัต ่า 

 
5.2. วฒันธรรมองค์การ ได้แก่ ดา้นความสามารถในการปรับตวั ดา้นการมีส่วนร่วมในการ

ประกอบพนัธกิจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัค่อนขา้งต ่ากบัความผูกพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<0.01) ดา้นความสอดคลอ้งตอ้งกนั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัต ่ากบัความผกูพนัต่อองคก์าร อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p<0.05) 

5.3. บรรยากาศองคก์าร ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุนดา้น การมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ  ดา้นการให้รางวลัและการลงโทษ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัค่อนขา้งต ่ากบั
ความผูกพนัต่อองค์การ  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.01) ส่วนดว้ยความขดัแยง้ในองค์การพบว่าไม่มี
ความสัมพนัธ์ท่ี (p>0.05) 
 
ตารางที่ 5 ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ กบัความผูกพนัต่อองค์การของ 
                บุคลากรสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข (n=144) 

ตวัแปร สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์(r) p-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

วฒันธรรมองค์การ    
-ดา้นความสามารถในการปรับตวั 0.293 <0.001 ระดบัค่อนขา้งต ่า 
-ดา้นการมีส่วนร่วมในการประกอบพนัธกิจ 0.349 <0.001 ระดบัค่อนขา้งต ่า 
-ดา้นความสอดคลอ้งตอ้งกนั 0.230 0.006 ระดบัต ่า 

รวม 0.374 <0.001 ระดบัค่อนขา้งต ่า 
บรรยากาศองค์การ    
-ดา้นโครงสร้างองคก์าร  0.223 0.007 ระดบัต ่า 
-ดา้นการติดต่อส่ือสาร 0.346 <0.001 ระดบัค่อนขา้งต ่า 
-ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน 0.294 <0.001 ระดบัค่อนขา้งต ่า 
-ดา้นความขดัแยง้ในองคก์าร  0.149 0.075 - 
-ดา้นการใหร้างวลัและการลงโทษ 0.449 <0.001 ระดบัค่อนขา้งต ่า 

รวม 0.385 <0.001 ระดบัค่อนขา้งต ่า 
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ กบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของกลุ่มตวัอยา่ง  โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันพบวา่  วฒันธรรมองคก์ารและ
บรรยากาศองค์การโดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดับค่อนข้างต ่ากับความผูกพนัต่อองค์การอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (r=0.374, p<0.001, r=0.385, p<0.001 ตามล าดบั) เม่ือวิเคราะห์รายดา้นพบวา่  ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการประกอบพนัธกิจ  ดา้นการให้รางวลัและการลงโทษมีความสัมพนัธ์เชิงบวกระดบัค่อนขา้ง
ต ่ากบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.349, p<0.001, r=0.449, p<0.001 ตามล าดบั) (ดงั
ตารางท่ี 5) 

 6. วเิคราะห์หาตวัแปรท่ีท านายความผกูพนัต่อองคก์ารของกลุ่มตวัอยา่ง  ระหวา่งวฒันธรรมองคก์าร
และบรรยากาศองคก์าร    

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise) พบว่าตวัแปรวฒันธรรมองค์การ และ
บรรยากาศองค์การสามารถเขา้สมการถดถอยได้ทั้งสองตวัแปร สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวน
ความผูกพนัต่อองค์การได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากับ 
0.185 (R2 = 0.185) แสดงวา่ตวัแปรวฒันธรรมองคก์าร และบรรยากาศองคก์ารสามารถท านายความผกูพนั
ต่อองค์การ ไดถู้กตอ้งร้อยละ 18.50  อธิบายไดว้่า ตวัแปรวฒันธรรมองค์การ    และบรรยากาศองค์การมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร หมายความวา่ เม่ือคะแนนของวฒันธรรมองคก์ารเพิ่มข้ึน 1 
ความผูกพนัต่อองค์การจะเพิ่มข้ึน  0.418     และคะแนนบรรยากาศองค์การ เพิ่มข้ึน 1 ความผูกพนัต่อ
องคก์ารจะเพิ่มข้ึน 0.175  
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ตารางที ่6 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์าร  บรรยากาศองคก์าร กบัความผกูพนัต่อ 
                 องคก์าร (n=144) 

ตวัแปร วฒันธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ ความผูกพนัต่อองค์การ 
วฒันธรรมองคก์าร 1.00   
บรรยากาศองคก์าร 0.558** 1.00  
ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ
องคก์าร 

0.374** 0.385** 1.00 

** นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
พบว่าวฒันธรรมองค์การมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดับค่อนข้างต ่ากับความผูกพนัต่อ

องคก์าร (r=0.374) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายถึง วฒันธรรมองคก์ารสูงจะเพิ่มความผกูพนั
ต่อองค์การสูงข้ึนดว้ย  และบรรยากาศองค์การมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัค่อนขา้งต ่ากบัความผูกพนั
ต่อองคก์าร (r=0.385) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายถึง บรรยากาศองคก์ารสูงจะเพิ่มความ
ผกูพนัต่อองคก์ารสูงข้ึนดว้ย   (ดงัตารางท่ี 6) 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวจิยัพบวา่ความผกูพนัธ์ต่อองคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ทั้งน้ี
เน่ืองเป็นองค์การชั้ นน าระดับประเทศมีบทบาทหน้าท่ีด้านห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข ท าให้บุคลากรท างานดว้ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจอยา่งเต็มก าลงั เพื่อให้
องค์การประสบความส าเร็จและรู้สึกเป็นอันหน่ึงอนัเดียวกันกับองค์การ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
เนาวรัตน์ เจริญสุข (2553) 

ดา้นการรับรู้วฒันธรรมองคก์ารของกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79   พบวา่
ด้านความสอดคล้องต้องกันมีค่าเฉล่ียสูงสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 โดยในรายข้อคะแนนท่ีสูงสุดคือ
ผูป้ฏิบติังานตั้งใจท างานเพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จ อธิบายไดว้่าบุคลากรมีความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะ
ร่วมกันท างานให้ประสบผลส าเร็จตามตวัช้ีวดัท่ีตั้งเป้าไว ้มีการสร้างตวัช้ีวดัผลส าเร็จของงานไวใ้นทุก
กิจกรรมซ่ึงก็เป็นอีกวฒันธรรมอยา่งหน่ึงขององคก์ารท่ีสร้างให้มีการท างานแบบมีทิศทาง เพื่อให้บุคลากร
ท างานใหไ้ดต้ามเป้าหรือตามตวัช้ีวดัท่ีตั้งไว ้ 

ดา้นการรับรู้บรรยากาศองคก์ารของกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69  พบวา่
บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารอยูใ่นระดบัมากทุกดา้นโดยความคิดเห็นดา้นโครงสร้าง
องค์การอยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91  เน่ืองจากเป็นองค์การค่อนขา้งใหญ่ มีการก าหนด
โครงสร้าง อ านาจหน้าท่ีท่ีชัดเจน ท าให้บุคลากรทราบบทบาทหน้าท่ีของตนเองชัดเจน และรวมถึงการ
ท างานอยา่งเป็นระบบมีขั้นตอนชดัเจนท าใหก้ารท างานเกิดความผิดพลาดนอ้ยลง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การ พบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวก
ระดบัค่อนขา้งต ่า (r=0.374) พบว่าดา้นความสามารถในการปรับตวัและดา้นการมีส่วนร่วมในการประกอบ
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พนัธกิจมีความสัมพนัธ์ระดบัค่อนขา้งต ่า วฒันธรรมมีความส าคญัในการด าเนินงานของแต่ละองคก์ารและ
ถูกน าไปใช้ในการพฒันาองค์การ (Organizational Development) เพื่อปรับเปล่ียนองค์การให้สามารถ
เผชิญหนา้กบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (วรนารถ  แสงมณี, 2544) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกบัความผูกพนัต่อองค์การ พบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวก
ระดบัค่อนขา้งต ่า (r=0.385) เม่ือวเิคราะห์รายดา้นพบวา่ดา้นการให้รางวลัและการลงโทษมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกระดบัค่อนขา้งต ่ากบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.449, p<0.001) 

ดา้นการติดต่อส่ือสาร การได้รับการสนับสนุน ด้านการให้รางวลัและการลงโทษมีความสัมพนัธ์
ระดบัค่อนขา้งต ่า  ดา้นโครงสร้างองค์การมีความสัมพนัธ์ระดบัต ่า และดา้นความขดัแยง้ในองค์การไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การ  อธิบายได้ว่าบุคลากรมีการส่ือสารท่ีดีต่อกนั มีความเขา้ใจใน
โครงสร้างองคก์าร  เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีชดัเจน กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัต่าง ๆ การให้รางวลัหรือการลงโทษมีผล
ต่อความรู้สึกผกูพนัต่อองคก์ารเพราะถือเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างาน  ดงันั้นหากผูป้ฏิบติังานมีความ
พอใจในบรรยากาศองค์การของหน่วยงานท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู่เขาก็ รู้สึกท่ีจะท างานนั้ นอย่างเต็ม
ความสามารถ ท าให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  (ธงชยั  สมบูรณ์, 2549)  จากผลการศึกษาของ  Brown & 
Leigh (1996 อา้งในเจนนารา  สิทธิเหรียญชยั, 2541) ก็พบวา่ บรรยากาศองค์การมีความสัมพนักบัความ
ผกูพนัในงานของบุคลากร   
 ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างพบวา่เพศและระยะเวลาการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p=0.035 ,p=0.048 ตามล าดบั อธิบายไดว้า่เพศหญิงมกัมี
ความผกูพนักบัองคก์ารมากกวา่เพศชาย ซ่ึงสอดคลอ้งตามแนวคิดของ เชียร์ริงตนั (Cherrington, 1994)  ส่วน
เชลดอน (Sheldon, 1971) กล่าวว่า บุคลากรยิ่งปฏิบติังานในองค์กรนานเท่าไหร่ก็จะเกิดความผูกพนัต่อ
องค์กรสูงมากข้ึนเท่านั้ น เน่ืองจากระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานถือเป็นปัจจัยท่ีมีค่าในตนเอง  พบว่าไม่มี
ความส าคญัทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p<0.05  

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise) พบวา่ตวัแปรวฒันธรรมองคก์าร และตวั
แปรบรรยากาศองคก์ารสามารถเขา้สมการถดถอยไดท้ั้งสองตวัแปร สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวน
ความผกูพนัต่อองคก์าร โดยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยเท่ากบั 0.185 (R2 = 0.185) แสดงวา่ตวัแปรวฒันธรรม
องค์การ และบรรยากาศองค์การสามารถท านายความผูกพันต่อองค์การ ได้ถูกต้องร้อยละ 18.50  
(p<0.001)อธิบายไดว้า่ ตวัแปรวฒันธรรมองคก์าร    และตวัแปรบรรยากาศองคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัความผูกพนัต่อองค์การ หมายความว่า เม่ือคะแนนของวฒันธรรมองค์การ เพิ่มข้ึน 1  ความผูกพนัต่อ
องคก์ารจะเพิ่มข้ึน 0.418  และเม่ือคะแนนบรรยากาศองค์การเพิ่มข้ึน 1 ความผูกพนัต่อองค์การจะเพิ่มข้ึน 
0.175  

ดงันั้นผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ภารกิจ การวางแผนงาน 
ให้บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมในการวางนโยบายขององค์การ มีการส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมองค์การ
ปลูกฝังค่านิยมให้สอดคลอ้งกบัค่านิยมขององคก์าร สร้างบรรยากาศท่ีดีในองคก์ารให้เกิดความรู้สึกผกูพนั
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ต่อองค์การเพื่อให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพนัไม่รู้สึกอยากลาออกไปอยู่หน่วยงานอ่ืน รวมถึงการ
ค านึงถึงความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานให้กบับุคลากร ค่าตอบแทนสวสัดิการ การส่งเสริมให้
ก าลงัใจในการท างาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผูบ้ริหารควรมีการก าหนดนโยบายเพื่อสร้างโอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพตามความรู้
ความสามารถของบุคลากร  เพื่อใหบุ้คลากรรู้สึกมัน่คงในสายอาชีพของตน   

2. สร้างขวญัและก าลงัใจให้กบับุคลากร  โดยการจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่
บุคลากรทุกระดบั  เพื่อใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกเท่าเทียมกนัและการไดรั้บการดูแลจากหน่วยงาน  

3. ควรมีการสอดแทรกวฒันธรรมองค์การ ปลูกฝังให้เป็นวฒันธรรมองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
แนวทางการท างานท่ีองคก์ารคาดหวงั ลงไปในทุกๆ กิจกรรม   

4. สร้างบรรยากาศในการท างานให้เป็นกนัเองโดย  เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น
กนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ีสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งหวัหนา้และผูป้ฎิบติังาน 
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