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บทคดัย่อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลนครปฐม และปัจจัยที่มีความสัมพันธก์บัความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ จ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และปัจจัยด้านองค์การ จ าแนกตามแผนกที่ปฏิบัติงาน 

อายุสถานภาพ ต าแหน่งและระยะเวลาที่ปฏบัิติงานประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏบัิติ

หน้าที่ในแผนกต่างๆโรงพยาบาลนครปฐม จ านวนทั้งสิ้น 713 คน สุ่มตัวอย่างจากสูตรยามาเน่ ได้ขนาด

ตัวอย่างทั้งหมด 257 คน ใช้วิธกีารวิจัยเชิงปริมาณ เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และน าข้อมูล

มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson)เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ

ปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม จาก

การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุและระยะเวลาที่ปฏบัิติงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ

องค์การ ส่วนแผนกที่ปฏบัิติงาน สถานภาพสมรส และต าแหน่ง/สถานภาพการท างานไม่มีความสัมพันธ์

ต่อความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม และพบว่าปัจจัยด้านองค์การ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก X=3.64 ปัจจัยด้านองค์การด้านที่มีค่าความผูกพันต่อองค์การมากที่สุดคือด้าน

ลักษณะงาน รองลงมาคือด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และระดับความผูกพันในองค์การ ของพยาบาล

วิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าด้านความ

ภาคภมูิใจและความภักดีต่อองค์การ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา คือด้านความพยายามทุ่มเทปฏบัิติงาน 

และด้านการด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหน่ึงของโรงพยาบาลนครปฐม ตามล าดับ  

ค าส าคญั: ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม 

 

ABSTRACT 

This research aims to assess organizational commitment of professional nurses. Nakhon 

Pathom Hospital and factors related to organizational commitment of professional nurses classified 

by personal factors of respondents and organizational factors classified by the department that 

operates, age, status, position and duration of work . A total of 713 people were randomly sampled 

from Yamane formula. A total of 257 sample sizes were used. Quantitative research methods were 
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used. Collected data using questionnaires and using data to analyze data using statistical packages 

using statistics, percentage, mean, standard deviation and Pearson's correlation coefficient (Pearson) 

to find the relationship between personal factors and organizational factors affecting organizational 

commitment of professional nurses Nakhon Pathom Hospital according to studies, it has been found 

that personal factors age and duration of work are related to organizational commitment. As for the 

working department, marital status and position / work status, there was no relationship with 

organizational commitment of professional nurses. Nakhon Pathom Hospital And found that overall 

organizational factors were at a high level. X = 3.64 The organizational factor with the highest 

organizational commitment was job characteristics. Followed by compensation and welfare and the 

level of engagement in the organization of professional nurses Nakhon Pathom Hospital as a whole 

is at a moderate level. When considering each item, it was found that the pride and loyalty to the 

organization with the highest average, followed by effort, dedication and maintaining membership 

and being a part of Nakhon Pathom Hospital respectively 

Key words: organizational commitment of professional nurses Nakhon Pathom Hospital 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบันโรงพยาบาลทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีการพัฒนาการบริการเชิงรุกมากขึ้ นในการ

ให้บริการในขณะที่ทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างจ ากดัและพยาบาลกเ็ป็นทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ในระบบ

บริการสุขภาพเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จและเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินงานทางด้านสุขภาพ ปัจจัย

ส าคัญที่มีผลต่อการลาออกของพยาบาลวิชาชีพคือสภาพการท างานในวิชาชีพเช่นความเครียดในงานสูง 

การที่ต้องท างานหนักและเสี่ยงต่ออนัตราย ความไม่พึงพอใจในการท างาน การได้รับค่าตอบแทนต ่า การ

ได้รับสวัสดิการที่ไม่เพียงพอ ขาดความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงเป็นสาเหตุของการลาออกจากวิชาชีพ การ

ลาออกดังกล่าวส่งผลกระทบกับคุณภาพการปฏิบัติงานของพยาบาลนอกจากน้ียังมีนักวิจัยหลายท่านได้

กล่าวถึงความผูกพันในองค์การว่าสามารถแก้ปัญหาการลาออกได้เพราะความผูกพันช่วยเสริมสร้างขวัญ

และก าลังใจให้แก่บุคลากรให้มีความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพ่ือองค์การ สร้างแรงศรัทธาและความ

เช่ือมั่นในการปฏบัิติงาน ท าให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การ สร้างความภักดี เสียสละเพ่ือองค์การ 

รวมถึงสร้างมาตรฐานในการท างาน สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน ลดข้อขัดแย้งที่

อาจเกดิขึ้นขณะปฏบัิติงาน ดังน้ันผู้ปฏบัิติงานจึงเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ถือว่ามีค่า และเป็นก าลังส าคัญใน

การขับเคล่ือนองค์การเพ่ือให้องค์การเจริญก้าวหน้าและเกิดประสิทธิภาพ แม้ว่าองค์การจะมีทรัพยากร

มนุษย์ที่ดี มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์มาปฏบัิติงานในองค์การแต่ถ้าไม่สามารถรักษาให้

คงอยู่ได้องค์การกย็ากจะประสบความส าเร็จ ดังน้ันองค์การจะต้องมีการดูแลใส่ใจ ในด้านต่างๆให้กับ

บุคลากร และต้องตระหนักและให้ความส าคัญต่อการสร้างความผูกพันต่อองค์การให้เกิดขึ้นกบับุคลากร 

เม่ือบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การกจ็ะท าให้เกิดแรงจูงใจที่อยากจะท างาน ท างานในองค์การอย่างมี
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ความสขุ และพร้อมที่จะอุทศิตนเพ่ือปฏบัิติหน้าที่ของตนจนสุดความสามารถ มีความรู้สกึผูกพันอยากอยู่

ในองค์การด้วยความเตม็ใจ ไม่โยกย้ายหรือลาออกจากองค์การไป 

โรงพยาบาลนครปฐม เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 722 เตียง มีภารกิจให้บริการดูแล

ประชาชนในระดับตติยภูมิ โดยให้บริการครอบคลุมทั้งมิติด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

รักษาพยาบาล และให้การฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย เป็นโรงพยาบาลที่พัฒนาสู่ศูนย์การเป็นเลิศในด้านหัวใจ 

มะเรง็อุบัติเหตุ และทารกแรกเกดิวิกฤต ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนที่ต้องการการวินิจฉัย 

ดูแลรักษาโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา มีการใช้เทคโนโลยีและใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในการดูแลรักษา

ผู้ป่วย เช่น การผ่าตัดโดยใช้กล้องหรือเลเซอร์ ท าให้ต้องพัฒนาด้านบริการพยาบาลให้มีความเหมาะสม

สามารถรับรองการรักษาที่ทันสมัยน้ีได้ ปัจจุบันโรงพยาบาลนครปฐมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ

ทั้งหมด 713 คนจากสถิติการให้บริการผู้ป่วยมีอัตราที่สูงข้ึนแต่อัตราของพยาบาลมีน้อยลง จากการ

ส ารวจภาระงานและสภาพการท างานของพยาบาล โรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ พบว่า พยาบาล

ประจ าการท างานต่อเน่ืองเกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน ส่งผลให้คุณภาพการบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

ผู้รับบริการอาจได้รับบริการที่ไม่ได้คุณภาพ อีกทั้งยังสร้างความเครียดให้บรรยากาศการท างาน ส่งผล

กระทบต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การ คุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพของพยาบาล นอกจากน้ัน

สภาพการท างานหนักของพยาบาลยังท าให้เกิดผลลัพธ์เชิงลบต่อผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชน

โดยตรง รวมถึงองค์การกไ็ด้รับผลกระทบ จากการลาออกจากงานการโอนย้ายงานเพ่ิมข้ึนจึงเป็นประเดน็

ส าคัญที่ผู้บริหารทางการพยาบาลจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเป็นอย่างดีเพ่ือท าให้พยาบาลเกดิการคงอยู่ใน

งาน รวมถึงกลยุทธใ์นการธ ารงรักษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ และคงคุณภาพไว้ในองค์การ ซ่ึงนับเป็นวิธี

ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตพยาบาลมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ทดแทนผู้ที่ลาออกด้วย ซ่ึงจากอัตราการลาออกจากงานของพยาบาล มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การสูง

พบว่ามีแนวโน้มที่จะลาออกจากโรงพยาบาลสูงข้ึนเป็นตัวบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพขององค์การ และจาก

รายงานข้อมูลส าคัญด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐมพบว่ามีการลาออกและเปล่ียนอาชีพ ซ่ึง

องค์การพยาบาลโรงพยาบาลได้ท าการวิจัยที่ผ่านมาพบประเดน็ปัญหาว่า อตัราการคงอยู่ของบุคลากรใน

ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพลดลง เกิดจากการลาออกของพยาบาลวิชาชีพที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิดปัญหา

อตัราก าลังพยาบาลไม่เพียงพอในการบริการทางการพยาบาล  

จากปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าว เป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาความผูกพันต่อองค์การ

ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม เพ่ือหาแนวทางสร้างความผูกพันต่อองค์การ เพ่ือลดอตัราการ

ลาออกของพยาบาลวิชาชีพ และน ามาก าหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการธ ารง

รักษาพยาบาลวิชาชีพ ไว้ในองค์การให้ยาวนาน เป็นทศิทางในการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้รู้สึกผูกพัน

ต่อองค์การมากข้ึน มีความกระตือรือร้นที่จะท างานเพ่ือองค์การ มีความมุ่งม่ันที่จะทุ่มเทและอยู่ใน

องค์การต่อไป 
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1.เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม 

2.เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธต่์อความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลนครปฐม 

 

ขอบเขตของการศึกษา  

ตัวแปรอสิระ ได้แก่  

ปัจจยัส่วนบุคคล–แผนกที่ปฏิบัติงาน อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่ง/สถานภาพในการ

ท างาน ระยะเวลาในการปฏบัิติงาน  

ปัจจยัดา้นองค์การ ได้แก่ 

- ปัจจัยจูงใจ( ด้านลักษณะงาน,ด้านความม่ันคงในงานและด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ) 

- ปัจจัยค ้าจุน(ด้านปฏิสัมพันธ์ในหน่วยงาน, ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการและด้าน

สภาพแวดล้อมในการท างาน) 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันในองค์การโรงพยาบาลนครปฐม (ด้านความพยายามทุ่มเท

ปฏิบัติงาน ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์การและการด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหน่ึงของ

โรงพยาบาลนครปฐม 

ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล

นครปฐม จ านวน 713 คน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย การศึกษา เร่ืองความผูกพันในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม 

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามโดยมีระเบียบวิธี

วิจัยดังน้ี 

- ประชากรที่เข้ารับการศึกษา ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม จ านวน 713 คน

สุ่มตัวอย่างประชากรโดยใช้สูตรYamane ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 257 คนเกณฑ์การคัดเลือกประชากร 

(inclusion criteria) พยาบาลที่ปฏบัิติงานในโรงพยาบาลช่วงเวรเช้า วันท าการสุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ

ในหอผู้ป่วยหน่วยงานละ 5-10 คน จนครบ 257 คน สถานที่ท  าการวิจัยโรงพยาบาลนครปฐม 

วิธีการศึกษาวิจัย (Intervention) ที่ ผู้วิจัยจะปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยโดยแจกแบบสอบถาม ให้

ผู้เข้าร่วมวิจัยช่วยท าแบบสอบถาม ช้ีแจงว่าผลการศึกษานี้ ไม่มีผลต่อปฏบัิติงานของผู้เข้าร่วม  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 

1. ตรวจสอบความความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่รวบรวมได้ 

2. ลงรหัสข้อมูล แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ 

3. วิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเรจ็รูป 

4. น าผลการวิเคราะห์มาสรุปและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  
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สถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล  

 1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  

 2. สถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson) เพ่ือหาค่าความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อความผูกพัน

ต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการศึกษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

การศึกษาเร่ืองความผูกพันขององค์การ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐมผู้ศึกษา 

ขอน าเสนอความหมาย แนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ โดย

สามารถแยกเป็นหัวข้อได้ดังน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- แผนกที่ปฏบัิติงาน 

- อายุ 

- สถานภาพสมรส 

- ระยะเวลาการปฏบัิติงาน 

-  ต าแหน่ง / สถานภาพทางการท างาน 

 

ความผูกพนัต่อรพ.นครปฐม 

- ความพยายามทุม่เทปฏบัิติงาน 

- ความภาคภมูิใจและจงรักภักดี

ต่อองค์การ 

- การด ารงสมาชิกภาพและเป็น

ส่ ว น ห น่ึ ง ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล

น ค ร ป ฐ ม (Mowday,Porter& 

Steers,1974) 

 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นองคก์าร  

ปัจจยัจูงใจ 

- ด้านลักษณะงาน 

- ด้านความม่ันคงในงาน 

- ด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ 

ปัจจยัค ้ าจุน 

- ด้านปฏสิมัพันธใ์นหน่วยงาน 

- ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

- ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

( Herzberg,1959) 

 

126126



6 

1.แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัความผูกพันต่อองค์การ 

 1.1 ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ 

 1.2 ความส าคัญของความผูกพันต่อองค์การ 

 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

 1.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัความผูกพันต่อองค์การ 

  -ทฤษฎีความพึงพอใจในการท างาน 

  - ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 

  - ทฤษฎีจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก 

  - ทฤษฎีการจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ 

  - ทฤษฎีZของOuchi 

 1.5 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกบัความผูกพันต่อองค์การ 

  - การบ ารุงรักษาบุคลากรและความส าคัญของการรักษาบุคลากร 

  - แนวคิดด้านมนุษยสมัพันธข์อง Mary Parker Follett 

  - แนวคิดทฤษฎีความสมัพันธข์อง Eton Mayo    

 

ผลการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่ มีความสัมพันธ์กันกับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลนครปฐม คือ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มีระดับความสัมพันธ์กับความ

ผูกพันต่อองค์การพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม ในระดับปานกลาง มีความสัมพันธ์ต่อความ

ผูกพันในองค์การเป็นไปในทศิทางเดียวกัน ส่วนด้านแผนกที่ปฏบัิติงาน อายุ ด้านสถานภาพสมรส และ

ต าแหน่ง/สถานภาพทางการท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลนครปฐม แสดงว่าระยะที่ปฏบัิติงานมีผลต่อความผูกพันในองค์การกล่าวคือย่ิงอยู่ในองค์การ

นานย่ิงมีความผูกพันต่อองค์การ ส่วนพยาบาลที่ท  างานแผนกใดๆกต็าม อายุ สถานภาพสมรสและ

ต าแหน่ง/สถานภาพทางการท างานแบบไหนกไ็ม่มีอทิธพิลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ปัจจัยด้านองค์การที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล

นครปฐม โดยรวมมีความผูกพันอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อความผูกพันมากที่สุด คือ

ด้านลักษณะงาน มีค่าระดับความผูกพันมาก ค่าเฉล่ีย 3.93 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์

สัน=0.715(0.000) และปัจจัยที่มีระดับความผูกพันน้อยที่สุดคือด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีค่า

ระดับความผูกพันปานกลาง ค่าเฉล่ีย3.25 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน=0.512(0.000)

ปัจจัยด้านองค์การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การเป็นความสัมพันธ์

ทางบวกอย่าง มี นัยส า คัญทางสถิ ติที่ ระ ดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพีย ร์สัน= 

0.635(0.000) 
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อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

นครปฐม สรุปได้ว่ามีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก จากการพิจารณาจากองค์ประกอบ

ของความผูกพันต่อองค์การทั้ง 3 ด้านซ่ึงมีค่าระดับความผูกพันมากทั้ง 3 ด้าน โดยมีความผูกพันด้าน

ความภาคภมิูใจและจงรักภักดีต่อโรงพยาบาลนครปฐมมีระดับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด และเม่ือ

พิจารณารายข้อปัจจัยด้านองค์การทุกข้อพบว่ามีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าด้านลักษณะงานส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การมาก

ที่สุด สามารถอธิบายได้ว่าโรงพยาบาลนครปฐมเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย

เทียบเท่ากับโรงพยาบาลช้ันน าของประเทศ ท าให้บุคลากรที่ท  างานมีความภาคภูมิใจและรู้สึกม่ันคงใน

การท างานที่น่ี แต่บุคคลย่อมหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีจากองค์การ ท า

ให้ผลของระดับความผูกพันในองค์การเมื่อเทยีบกบัปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการค่อนข้างต ่ากว่า

ทุกข้อ ซ่ึงน่าจะเป็นสาเหตุของการตัดสินใจลาออกจากองค์การ แต่ทั้งน้ีเมื่อน าปัจจัยอื่นมาเทียบแล้ว

สามารถท าให้ความผูกพันในองค์การสูงขึ้ นได้ แสดงว่าแนวโน้มในการคงอยู่ในองค์การสูงขึ้ นได้ หาก

สมาชิกภายในองค์การมีความสมัพันธท์ี่ดีต่อองค์การ อตัราการลาออกจะลดลง  

ผลความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนครปฐม ในภาพรวมพบว่า มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 แสดงให้เหน็ว่า พยาบาลวิชาชีพมีความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก ทั้ งในด้าน

ทัศนคติและพฤติกรรม โดยมีการยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององค์การ พร้อมทั้งทุ่มเทความสามารถ

เพ่ือองค์การ มีความจงรักภักดีต่อองค์การ มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ มีการแสดงตนเป็น

อันหน่ึงอันเดียวกับองค์การและเตม็ใจอุทิศก าลังกายและก าลังใจเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมองค์การ ซ่ึงเมื่อ

วิเคราะห์รายด้านพบว่า มีความผูกพันต่อองค์การเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี  

ด้านความภาคภมิูใจและจงรักภักดีต่อองค์การ มีค่าเฉล่ียมากที่สุด =4.01รองลงมา คือ ด้าน

ความพยายามทุ่มเทปฏบัิติงาน X=3.90 และด้านการด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหน่ึงของโรงพยาบาล

นครปฐม X=3.57 สอดคล้องกับผลการศึกษาศุลีพร จิตต์เที่ยง (2553)พบว่าระดับความผูกพันต่อ

องค์การของพนักงานในภาพรวม มีระดับความผูกพันต่อองค์การมาก  

ด้านความเตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์การ มีค่าเฉล่ีย= 4.08 ความปรารถนาที่จะ

รักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ X= 3.84 และความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับ

เป้าหมายและค่านิยมขององค์การ X= 3.58และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พจนาถ สินทวีกาญจน์ 

(2551) ซ่ึงพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เอบีซี แมชชินเนอร่ี จ ากัด มีค่าเฉล่ีย

โดยรวมเท่ากับ 3.60 และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความตั้งใจท างาน ความปรารถนาอยู่ใน

องค์การ และความเช่ือมั่นในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และผลงานวิจัยของสมชัย 

นิพัทธ์เจริญวงศ์ (2551) ซ่ึงพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการต ารวจกองพลาธิการและ

สรรพาวุธ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.52 และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

คือ ความเตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพ่ือองค์การ ความปรารถนาที่จะรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิก

ภาพในองค์การ และความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ รวมทั้ง
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ผลงานวิจัยของศุลีพร จิตต์เที่ยง (2553) ซ่ึงพบว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏบัิติการ

ของ บริษัท คอม-ลิงค์ จ ากัด มีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 3.92 และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 

ความเตม็ใจที่จะทุม่เทความพยายามเพ่ือองค์การ ความปรารถนาที่จะรักษาไว้ซ่ึงความเป็นสมาชิกภาพใน

องค์การ และความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ดังน้ันเมื่อ

พยาบาลวิชาชีพ รับรู้ว่าลักษณะงานกบั การมีปฏสิมัพันธภ์ายในหน่วยงานเอื้ออ านวยให้องค์การเกดิความ

ผูกพันต่อองค์การ ผู้บริหารจึงควรส่งเสริมให้มีความรักสามัคคี ร่วมรับฟังปัญหาที่เกิดข้ึนของบุคลากร 

และแก้ไขจุดอ่อนคือด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ คือควรจัดสวัสดิการ และค่าตอบแทนให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการพ้ืนฐานของพยาบาลวิชาชีพ จัดอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับงานเพ่ือลดภาระ จัด

สิ่งแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ และมีความสขุในการท างาน กจ็ะท าให้พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนครปฐม

มีความผูกพันต่อองค์การสงู ท างานมีประสทิธภิาพ และผู้รับบริการได้รับการบริการมีคุณภาพอกีด้วย 

 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

1.เสนอให้ผู้บริหารทางการพยาบาลควรเสริมสร้างและปรับปรุงลักษณะงานของพยาบาล เช่น

การมอบหมายให้ปฏบัิติควรเป็นงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ เพราะจะท าให้พยาบาลวิชาชีพ

เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ที่ได้ใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน รู้สึกว่าตนมี

ความส าคัญและมีประโยชน์ต่อองค์การ อีกทั้งต้องไม่เป็นงานที่น่าเบ่ือ ซ ้าซากจ าเจ , มีการจัดให้มี

อัตราก าลังที่เพียงพอเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือให้ได้ภาระที่เหมาะสม และงานมีคุณภาพ ,

จัดกิจกรรมเพ่ือให้พยาบาลได้รู้สึกมีคุณค่า เช่นการให้รางวัลคนดี ,ส่งเสริมให้ความรู้และความก้าวหน้า 

โดยให้ทุนในการศึกษา ส่งเสริมการอบรมให้ทั่วถึงกับพยาบาลทุกระดับ เพ่ือให้น ามาพัฒนางานและ

ประสทิธภิาพของงาน 

2.เสนอให้ผู้บริหารโรงพยาบาลควรส่งเสริมให้มีค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม จัด

สวัสดิการให้ตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของพยาบาลวิชาชีพ เช่นหอพัก สถานที่ส าหรับออกก าลัง

กาย รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมทั้งที่ท  างานและที่ท  างานให่้สะอาด ปลอดภัย สร้างบรรยากาศให้ผู้

ท างานอยู่อย่างมีความสขุ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1. เห็นควรศึกษากับพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานต่าง โรงพยาบาลเพ่ือน ามาวิเคราะห์

เปรียบเทียบ หรืออาจน าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การอื่นมาเป็นกรอบแนวคิดใน

การศึกษาปัจจัย เพ่ือให้ได้ความหลากหลายมากขึ้น  

2. อาจน าตัวแปรอื่นมาศึกษา เช่น วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ว่ามีอทิธพิลต่อ

ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด  
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